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Litvany , Ultimatom 
kar$1Sinda ba$ egdi 
Memel ~ehri Almanlara 
bugiin ieslim olunacak 

~ . H.i tIe r b u g u n m u a z z a m 
·• • ·· · ·· nUmayisle Memel'e gidiyor 

LitVanyada Orfi idare ilan 
edildi, Memel'de. §enlikle var 
~~7Et~m~a~~~~l~~~~~~~~~~·ono ~ri u,~,•c"~ 

ze ·diiten 
vazife 

I 
Londra 22 {Hususi) - Litvanya ktt- Memel'e muvasalat edecek e e n 

binesi, Alman i.iltimatomunu mi.izake~e Almanlan taraf1n:dan tezahi.iratla: kar§lla-
ederek, M~el'i Almanyaya iadeye ka- nacakttr. · · , 
ra vermi~tir. Kabinenin bu ·karan i.izerine · Memel'in -Alinanyaya terki hakkinda 

eko-Siovakya hadisesinin garb Memel ·§ehri di.in gece btvanyahlar ahnan · mi.itemmim mai"Umata nazaran, 
demokrasilerinde uyandtrd1g1 tarafmdan tahliye edilmi§tir.. Al - Alman Hariciye Nazm Fon Ribbentrop 
heyecan bi.iti.in §iddetile elevam man k1taah yann sabah §ehre girecek- Berlinde liend1sile gori.i§mege giden Lit-

ediyor. Almanyadan korkusu olan mem- lerdir. vanya Hariciye Naz1rina bir i.iltimatom 
leketlerde matbuatm.mi.itemadiyen «hak» Hitler, bugi.in Berlinden Memel'e ha- vermi§ ve Memel'in Almanyaya iadesi· 
dan, «adalet>> ten, «milliyet prensipi» n· reket etmi§tir. Alman devlet reisi Doy~- ni, aksi · takC!irde Litvanyamn yapitahh o: 
den bahsettigini goriiyoniz. Bu gibi va- land Zll'hhsile Memel'e gidecektir. AI- Ian Kaunas'm tayyareler vasJtasile ·hom
ziyetler kar$lsmda ahnm&Sl icab eden man devlet reisine bir filo refakat ede- bard1man edilecegini bildirmi~tir. ' Lit" 
tedbirlerin kelime oyunundan ziyade mil· cektir. Hitler, bu suretle ilk defa olarak vanya kabinesi •bti tendid kar~lSlnda Me: 
li birlik oldugunu sezenler . parfllakla sa- Almanyaya b1r de lim an olan· bir mntta- mel'i Alminiy'aya ·iade· eti:nek· mecburi· 
y1lacak kadar az. Alma~yanm ' hareket- ka ilhak edildigini tebariiz ·etfirniektedit. yetinde kalrii1~hr; · · · · · · · · 
lerine bakarak: . . Alman . devlet reisi y'arm sa ban sa at 9 da : . . [Arkas: Sa. 7 :siltun .. ~ del. 

A k d I ·· ··yorsunuz: bunun ·,,,',,,,, •...• ~ •. ; ................. i •••••••••••••••••••• i ••••••••• + ••••••••••••••• ; ......................................... -. - r a a~ ar, goru . , . . . . , . . . . . . . . . 

~:uv:1;:~i~~;~ ~~t~ce~~?.eliniz birle§e- F r .anSIZ cum·hur ·Reisinin 
Diyenlerin yanmqa, . ' . . . . 

- Yedi milyonluk bir millet n~s1l L d 'd · ke I' 
zaptedilirmi&) Dunyada «hak» deni1en on ra ·a· I .te·ma.s ari 
§eyden eser kalmad1 mt~ Bu ne vah~et-
tir? · · · 

Gibi korkunc sesler c;tka:rarak baykt- : Maj·este JorJ· tarafindan . verilen . resmi ziyafette 
ranlann saytst kat kat ~azla.. Hatta bu 

gi.iri.ilti.ini.in uza~tan. ·duyulan .akisl~r~. ~!- diinya sulhunu tehdid . eden meseleler etraftnda 
zim' taraflara btle suayet etm1~ gorunu- · . 
yor. Her .nekadar ag~rba~h Ti.i'rk ~a:~~~ sayani . . dikkat nutuk)ar soy)endi 
atmda hic;bir tela~ eseri yoks~ <la, "1c . sa- ' · 
hifelerin mes'uliyet5;Z siikununa gomii)en J · . 

· bazt arkada~lar, yamk yi.irekli garb mat· 
buatmm avaz avaz hayk1rdtg1 <<insanhk» 
ve «adalet» kelimeleri i.izerinde kar~thkh 
mi.inaka§aya giri§mi~ bulunuyorlar. Biri
st: 

- Hakstz kuvvet . canavarair! 
Derken, bir ba~kas• cevab veriyor: 
- Kuvvetsiz hakkm p1smk bir adam-

dan ne farkt var sanki? . . 
lc;inde ya&adlgtmlz son de~ece kan~1k · 

gi.inler zarfmda bu gibi metafizik mi.ina· 
ka~alara dalmaktansa etraftmJZda gec;en 
hadiseleri muspet bir gozle -tetkik etme
nin daha faydah oldugunu biz Ti.irkler 
iyi anla~1~ bulunuyoruz. Eski . zaman!n 
kahvehanelerinde yap1lan felsefe sohbet
lerine yeni diinya veda etmi~tir. · 

Hak nedir? Hobbes'in ve on yedinci 
asrm iddia ettigi gibi kuvvet'in bir zafe
ri mi? Y oksa Kant'm ve talebelerinin 

. soylemek istedikleri gibi, insanda· dogu~
tan ·mevcud bir cevher mi ~ H!~bidehefe 
mektebinin halledemedigi bu meseleyi 

·Majeste Jorj, Parise yaphgt ziyaret esnasmda Franstz 
Cumhur Reisi ~arafmdan kar§Ilamrken 

~imdi, di.inyamn iki ayag1 bir pabuca gir· Londra -22 (a.a.) - · Di.in ak~am 
digi ~u malarda mi.inaka§aya kalkmak Buckingham saraymda 195 . d~vetlinin 
herhalde Ji.izumsuz olsa gerek. , huzurile Lobron ~erefi~e venlm!§ . ~Ian 

Biz Atati.trk ~;ocuklan, inktlab1m1z1 ziyafette Kra·l· ~.e Reis1c~~hur lng1hz. • 
daima ileri goti.irmek i~in her dakika 1'e~ ·~ranst?:. tesanudun: v: .}kt. memlee~t~n 

NADIR NilDI 1deallen arasmdaki btrhge I§aret etmJ§ • 
,LArkast .~a •• 5 8.iltun.. 8· tel ' ler-dir~ · 

· Kral, her iki hi.ikumeiin halih'amda 
di.inyada zuhur etmi~ alan bi.iti.in vahim 
meselelerin dostane bir surette hallini te
min i~in bi.iti.in · gayretlerini sarfetmekte 
olduklamil, fakat ni<;blr zaman' hukuka 
ve beynelmilel mi.inasebetleri idare etnie-

(Arkas' Sa. 5 siltun 4 tc] 
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en1 seGiece 
Diin 28 vilayette -isti~ari 

yap1ldi haz1rh&-t 
Milli Sef , 

istanbul miintehibi sanilerin'den bir' grup 

Ankara 22 (Telefonla) - Ankara Celal Bayar ve refikas1, eski Maarif VP-· «- Parti Gene! Sekreterliginde~ 'al· ' 
Vilayetinin 1387 ikinci mi.intehibi bugi.in kili Saffet Ankan ve validesi, Prof. Ba- d1gun' emir i.izerioe sizleri buraya davet 
bulunduklan kazada toplanarak isti§are- yan Afet ve daimi ikametgahlan Ankara- etmi§tim. ikinci mi.intehibl~r kamilen bu- . 
ye arzedilen meb'us namzedleri iizerin- da olmasmdan dolayt ikinci mi.intehib se- radadtr. Topla~l!yt ~~Jyorum . Bu i~ti· 
deki reylerini belirttiler. ' Bu arada An- ~Hmi§ ' olan meb'uslar da salonda idiler. ·mam maksadmt. Parti Gene! Sekreterligi 
kara §ehrinin 322 ikinci niiintehibi sabah Halkevi salonu· Parti bayraklarile do- namma ikinci miintehiblerle temasa me· 
$aat 9,30 da Halkevi salonunda toplan- nanml§l!. Partt Vilayet Ba§kam Anka- mur edilen Cenyonkurul azasmdan A. 
d1lar: . r~ Valisi Nevzad Tandogan toplanhyt masya meb'usu Esad Uraz ·arz ve izah 
B.a§·v~kil . ve Vekillerle e~ki .Ba§vekii §u nutukla a~l!: edecektir.» [Arkast sa. 9 siltun 3 teJ .............................................................. ; ........................................................................................................................• I . Anketirnizin .verdigi netice inoniiniin ' .... . v recegl~ay 

Ankara 22 (Telefonla) .
Reisicrunhur fmet lnonii ve re
I' r tar&O rnl ri at!e 

i eJar olan btr%r •ubaylar 
~ilelerile birlikte yarrn saat 11 
.de Cumhur Riyaaeti kofkune 
davet edildiler. BClfvekil ve Ve
killer de·bu davette bulunacak
lardrr. Kabul resinini bir ~ay 
z.iyaleti takib edecektir. Y artn· 
.ki toplanlrdan aonra, Riycueti· 
cumhur ko,ku'n.cle, yap..lmakt~ 
olan kqbul resimlerine· bir mud
Jet la~rla verilecegi anltlJrlmak-
tadrr.. . . . . · 

.· Bulgar · : &fvekili : 

· .Koseivanof, . Edirne 
· · #t~habirimi.ze . bey a· 

· natta bulundu ·;-

-Va1i Liitfi Kudar halk1n 
·dileklel-i i~in e diYor ?' 
«G ~etentz1n a~bg1 im r n · etine verllen cevabl r 
- araa1nda . dp,Unceme uygun gelenler de var » 

Bir mi.iddettenberi'rahats1z bulunan ls-I 
tanbui.V ali ve Belediye Reisi Lutfi Kn
dar diin oiled en evvel T epeba§l tiyatro 
binasmdaki mi.intehibisanilerin toplanhsm· 
da haZir bulunmu~. ogleden sonra da 
Parti merkezine gelerek bu yoklama ne
ticesinin tasnifinde ve intihab hamhkla
nnm tanzimi i§inde haztr buulnmu§tur. 

Bir muharririmiz, di.in, Vali ile gori.i§· 
mi.i§tiir. Lutfi K1rdar, rahats1zhgma ala
ka giisterilmesini §i.ikranla kaydettikten 
sonra, Belediyeler Bankasmdan almacak 
be§ . mil yon lirah k istikrazla yaptlmast is
tenilen i§ler hakkmda gazetemizin a~hgt 
ankete verilen cevablan mevzuubahs e
den muharririmize §UnJan soy}emi§tir: 

- Hastahg1ma ragmen bu cevablar
la ~ok alakadar oldum. Bunlarm bir k1s
m1, kendi sokaklannm yap1lmastm isti-

[Arkast Sa. "' siltun 5 de] iVali Lutfi Kudar 
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Mii,terek emniyet 

LOndfa,. · devletlerin 
V~reCegi ce.vab1. bekliyor 

.Edirne 22 (Husu~i' muliab·i·ri~i~de~)
Bulgar Ba§vekili Ko~eiva;~f : bu. sa bah 
saat sekizi on ge~~ Kar.aagac is_t~sygn\]n!l 
muvasalat etmi§ ve garda Umumi Mii
fetti§ Genenil Kaztm Dirik, refikas1, V a· 
li Niyazi, garb hudud-komutam, Bu}gar 
konsolosu, refikas1 ve Emniyet Direktori.i 
ile halk tarafmdan hararetle kar§llanmJ§· 
ttr. Dr. Kiiseivanof, trenden inerek kar§I· 
hyanlann ellerini stkmt§ ve kendilerini se
lamhyan polis ihtiram mufrezesini tefti§ 
etmi§tir. Bu mada Bayan Maide Dirik 
tarafmdan Madam Koseivanof'a ve km ·R~manya hiikumeti, 
Peyevay' a birer bi.iketle bademezmesi · 

millete hitaben bir teblig 
mahal olmadiginl bildird; takdim edilmi§tir. Ba§Vekil, Karaagac ne,rederek endi,eye 

gannda 25 dakika kalml§ ve bu mi.iddet 
zarfmda garb! Trakya Umuml Valisi 
M. Gavdas, Ti.irk, Bulgar kazalan hak
kmda ve Edirne Valisile gorii§mi.i§ ve 
tren hareket etmezden evvel dost Ba§Ve· 
kil Ti.irkiyeyi ziyaretleri inttbalanm bana 
aynen §U siizlerle bildirmi§tir. 

«- Son hudud noktasmda dahi Ti.ir
kiye matbuatmm bir mi.imessilini gormek
le biiyi.ik bir memnuniyet duyuyorum. 
Kom§u ve dost Ti.irkiyede kaldigim g\in· 
ler i~inde Ti.irk matbuatmm iki memleke
ti biraz daha yakmlattJrma baktmmdan 
yapt1g1 ve yapmakta devam ettigi k1y -
met\i -ne§riyatmm Tiirkiye .ile Bulgaristan 
arasmda mevcud samimi dostluk mi.ina
sebetleri ve iki milletin birbirine olan i~li 
duygulanm bir kat daha kuvvetlendire
ceginde §i.iphem yoktur. Bundan duydu
gum derin memnuniyet ve §i.ikran hisleri
mi matbuahmza ve matbuahntz vas1tasile 
de buradan Ankaraya ve Ankaradan bu-
·' [Ark~~.n· Sa, 8 siltun. a dal 

Viyanada halka gosteri§ yapan Alman moti:irlii Iut'alar1 
(Y azr.a& 9 uncu sayfada). 



2 CUMHURiYET 

KONY A MEKTUBLARI Q hi VB 
K d . . 1. ye r 

onya a yeh~en ~e~1t I R.adyo hakkmdaki 

meyvalar tetkik ediliyor ~ikayetlere cevab 

Meram baglar1ndaki zerdali ve kumsuz armudlar 
1slah edilirse, memleket biiyiik · servete kavu~acak 

Konya, (Hususi) - Vilayet Umumi 
Meclisi bu yil yeni bir takriri iizerinde 
miizakerede bulundu. Bu takrirde Kon-
ya kayrs1lannm Konya i<;in miihim bir 
gelir membar oldugu, fakat bunlan rsla
ha muhtac bulundugrr, kuru kay!Sl mad
delerinin miitehasstslarca tespit oluna
cak usullerle yapild1g1 takdirde §imdi
ki fiatlannm hi~ olmazsa bir misli arta
cagr bildirilmekte ve hususi biitc;eden bu 
i§ i~in tahsisat aynlmas1 istenmekte idi. 
Takrir iizerinde miizakerede bulunan 
Vilayet Umumi Meclisi, bu bususta ala
kadar kimselerle de gorii§erek fikirleri 
almmak ve esash tetkikat yapdmak iize
re takriri Ziraat enciimenine havale et
ti. Ziraat enciimeni bu husustaki tetki
kah neticesini Vilayet umumi meclisine 
bildirdi ve nihayet Konya kayrs1lan ii
zerinde Vilayetin Ziraat Vekaletile te
masa ge<;erek bu hususta vekalet mii
tehassislanmn fikirlerinden istifade e-
dilmesi, ondan sonra icab ederse tahsi
sat ayrrlarak bu mesele ile me§gul olun
maSI kararla§hrildi. Goriiliiyor ki §imdi 
Kon~ada ehemmiyetle mevzuu bahsolan 
kay!Sl meselesi hakikaten iizerinde du
:rulacak ve i§lenecek bir mevzudur. Kon
ya i<;in bir gelir membat olan ve hemen 
Konyalmm yansm1 alakadar eden bu 
memba nas1ld1r ve verimli midir? .. Bun
da §iiphe yoktur ki Konya i<;in me§gul 
olunmas1 ~ok faydali olan bir mevzu kar
§!Smdayrz. Ancak §Unu bilmeliyiz ki Kon 
yada halen - birka~ miite§ebbisin yeti§
tirdigi birka<; agac miistesna - kaylSI yok 
tur. Konyada bol zerdali agacr, bol zer
dali ve bu itibarla da bir zerdali mesele-

yani klrk bin lirahk bir neticeye vanr. 
Bu, bugiinkii mevcuda gore bir hesab
drr. Halbukr bu i~e verilecek ehemmiye
tin keyfiyet gibi kemiyeti de yiikselte
cegi meydanda duruyor. 9u halde Kon
ya, her yrl zerdali mahsulii verimi ola
rak asgari seksen bin lirahk bir gelir 
beklemek hayal olmaz. He~eyden evvel 
zerdali agaclanmrz, en iyi cins kayrsilar
la a§Ilanarak bodurluktan kurtulup hi
rer kay!Sl agacr haline getirilmeli, on
dan sonra da kuru kayrsr ile pestili bu 
i§te bihakkin ihtisas sahibi olanlann tav
siye ve niimunelerine gore yaprlmahd1r. 
Malatyanm biitiin Tiirkiyede me§hur o
lan kay!Sllarile kayrs1 maddelerinin ben
zerini viicude getirmek eger bir iklim i§i 
degilse gii~ bir ~ey degildir. Ziraat Ve
kaleti §imdiye kadar Konya zerdalileri 
iizerinde etiid yaparak fenni bir netice 
tebariiz ettirmi§ m'dir, bilmiyoruz. Boy
le bir etiid yaprlmi§Sa herhalde buna 
§iddetle ihtiyac vardir ve eger Konya 
zerdalileri bir iimid ise hi<; durulmadan 
bu i§in bir neticeye baglanmasr lazrm
dJ.r. Ziraat Vekaletinin salahiyetle ya
pacagr tetkikatm verecegi son 1iyle tab
min ederiz ki memleket i<;in <;ok krymet
li olacakttr. <;unkii Vilayet Umumi Mec
lisi bu hususta icab eden te§ebbiislere 
girecek ve bu i§in ba~anlmas1 ic;in icab 
eden sermayeyi esirgemiyecek bir vazi
yette bulunuyor. Konya zerdalilerini. IS

lab i~in, mesela kurulacak bir ortakhgrn 
en zengin azasmr Vilayet hususi idare
si olarak g1irecegiz. Konya kayrslcrhgr-
nm boyle bir te§ebbiis ve tekamiil kar
§ISinda vadeyleyecegi yarmlar, biitiin 
yurdda esash bir hareketin en cazib te

si vardJ.r. Bu zerdalinin meyva olarak minatr olmak istidadmdadJI. Konyada-
miktan hakkmda malum bir rakam gas- ki zerdali agacl;trr en mutekasif olarak 
teremiyecegim. Fakat harice her yrl 75 
bin kilo zerdali ihrac edilmektedir. Bii- Meram baglannda, ondan sonra da Ho-

cacihan, Hatib, Sille, <;ayrr taraflarmda 
tiin yerli Konyahlar evlerinde kt§ ~e- ve §ehirdedir. Ziraat Vekaletimiz zer
rezi olarak kuru zerdali maddeleri bu-
lundururlar. Bu hO§aflrk ve pestil halin- daliler imiz i~in ciddi bir te§ebbiise ge
dedir. ~u halde bu evlerde ahkonulan- c;erek bu miihim varidat memba
larl da asgari bir hesabla 25,000 kilo rad- mdan l~yrkile istifade edilmesi esas ve 
desinde tahmin eyliyecek olsak meyva imkanlanm hazrrlayacak olursa ve ~u 
olarak istihlak edilen ktsim baric, sene- ~ada kumsuz armudlanmizr da tetkrk 
de Konyada 100 bin kiloluk bir zerdali! eylemek iyiligini esirgemezse Konyanm 
maddesi istihsal olunu:ym:.d.emektA.r.lliu kazanc1 biiyiik, ' ta~avvur ectildiginden 
rakam herhalde K~JlYY.P~ bu meselenin da~~ ~on.,??~~~ ~~aca~hr. Konyada can
ehemmiyetle iizerinde durulma-::1 i<'J"n 1r~ lanan 't>u mevzu uzermde me§gul olma-

• • I ;n-:rr ;t iJIJnrl OAi! r ,. '· ~!,.. ' ' 11~11)(1. I \ u Jl 

fi gelecek bir mahiyeti i§aret eyler ve smt Zifaat v ekaletmden '{e alelumum 
Konya i<;in 1slah dilmi§, miitehass1slar miitehass1slardah Konyahlarr ~ok rica e
eline ge<;mi§ zerdali i$inin miihim bir va- diyorlar. Konyanm bu ricasmda, Konya 
ridat membat olabilecegini gosterir. Bu i<;in bliyiik ve ciddi bir servet sakhdrr. 
islenmi~ kuru zerdali ve pestillerin ki- Bu servet Konyaya bldugrr 'kadar biitiin 
Iosu vasati olarak 20 kuru~ fiatla satrl- yurda 'da ifaydall olacak ve memleket 
maktad1r. Eger bunlar 1slah edilecek o- Malatya gibi bir §Ohret :daha kazanarak 
lursa fiatm hemen bir misli tereffii ede- mahsuliinii daha gellli1 mikyasta diinya 
cegine bakthrsa kilosunun kirk kuru§ ii- piyasalar1pa arzedece}l;tir. . 
zerinden hesabt; dart milyon kuru§luk, Mii.fide <;anh;(lya. 

Emekli General Ali Hikmetin cenaze merasimi ) 

Merhum General Ali Hikmetin cenaze merasiminden bir goriinii§ 
Vefatr haberini teessiirle bildird.igimiz emekli Kor General Ali Hikmetin 

cenazesi, diin askeri merasmile kald1nlm1§br. 
Cenaze, sabah saat on birde merhumun oturmakta oldugu :;n§lideki 

Kozay aparhmanmdan almarak Te§vikiye camiine getirilmi§, namaz1 burada 
krlmmr§t1r. 

Namazdan sonra Tiirk bayragma sanlmr§ olan tabut, Ycdek Subay okulu 
online kadar eller iizerinde ta§mml§, burada top arabasma konulmu§tUr. 
Merasime piyade ve siivan krt'alan, polis miifreiesi i§tirak etmi§, cenazenin 
oniinde bir askeri bando matem havas1 c;almi§hr. Erkan ve iimerayi as~e
riyec!.en birc;ok zevat; bu meyanda Vali ve Belediye Reisi Lutfi K1rdar, Is
tanbul kumandam Halis Bikday, Korgeneral Ali Fuad ve §ehrimizdeki 
meb'uslardan bazrlan cenaze merasiminde bazrr bulunmu§lardir. 

Cenaze biiyiik bir teessiir i<;inde Asri mezarhga gotiiriilmii§, ve merhum (" Hi~=~ura~::~:;::~::~:~:g'h>;:~:; . olu:~: 

Posta Telgraf Umum 
Miidiirliigiiniin gazete
mize gonderdigi mektub 
Mill radyo postamiZln !stanbulda ve 

memleketin garb taraflannda temiz ve 
berrak cJinlenilemedigine ve radyo ne§
riyatnm umumiyetle smai parazitlerden 
miiteessir olduguna dair gazetelerde ya
Zilan yazllar hakkmda Posta ve Telgraf 
Umum Miidiirliigii §U mektubu gonder
mi§tir: 

cEfkan umumiyenin tenviri i~in ati
deki izahatm gazetenizle ne~rini saygr 
ile .rica ederim: 

Memleketin muhtelif mahallerinde 
yaphrdrgrm1z muayene ve mesahalar 
neticesinde milll postamrzm istanbul ve 
emsali yerlerde iyi dinlenilmemesine 
ba§hca Radio - Paris'nin miidahalesinin 
sebeb oldugrr tahakkuk etmi§tir. 

Ahiren hiikumetimiz murahhaslarmm 
i§tirakile Montreux'de toplanan Avrupa 
milletlerini alakadar eden bu miihim 
mesele, yani dalga tevzii i§i te§kil et
mektedir. 

Mesaisini bu ay nihayetine dogru ik
mal etmesi -muhtemel olan Montreux 
konferanSI mukarrerah tatbik mevkiine 
girinceye kadar Radio-Paris'nin iz'acm
dan miimkiin mertebe kurtulmak i<;in 
gerekli olan teknik tedbirler almmr§ ve 
liizumu olan malzeme Londraya sipari§ 
edilmi§tir. 

Bu malzemenin viirudundan sonra 
milli postamrzm yurdumuzun her ko§e
sinde tshks1z olarak dinlenilebilecegi 
kuvvetle umulmaktadrr. 

Smai parazitlere gelince: 
3222 No. lu Telsiz kanununun 16 net 

maddesi mucibince, telsiz ahc1lan iize
rinde kan§Ikhklan mucib ihtizazat ne§
reden e1ektrik veya makine tesisatr sa
hiblerinin veya i§letenlerinin bu kan
§Ikhklan izale ve bu miimkiin olmadrgr 
takdirde azaltmak i<;in almakla miikellef 
bulunduklan tertibat hakkmda halkimi
zr tenvir i<;in bir izanname hazrrlanmak
ta ve bu maksadla <;ah~akta olan ko
misyonun mesaisi hayli ilerlemi§ bulun
maktadJI.,. 

ADLIYEDE 

Arabaci mahkum oldu 
Krrk,;;e~mede bir ~raba kazas1 olmu~, 

Halilin siirdiigu yiik arabasr, cadde orta
smda iki ya§mda Ferihay1 'ezmi§ti. Atlar 
ve tekerlekler altmda can veren Feri
hanm oliimii muhakemesi dun sa bah bit
mi~, !stanbul Asliye Dordiincii Ceza 
Mahkemesi, mevkuf arabac1 Halili, ted
birsizlik, dikkatsizlik, seyriisefer nizam
lanna riayetsizlikle oliime sebeb olmak
tan bir sene hapse, otuz lira para cezasl
na mahkum etmi§ti.r. <;ocugun babas1 i§
<;i Nasri Razi, davadan vazge<;tiginden, 
tazminata hiikmolunmamr§br. 

Kartstni doven adam 
Kii<;iikpazarda sarac Emin, arkada~ 

Hacmm yard1mile karrs1 Ay§eyi d1iv
mekten Sultanadmed ikinci Sulh Ceza 
Mahkemesine verilmi§ti. Mahkemeye 
gelmemi§, nerede oldugrr ogrenilememi§, 
hakkmda tevkif miizekkeresi kesilmi§ti. 
Tevkif edilerck diinkii celseye getiril
mi§, muhakeme bitmi§tir. Hakim Sala
haddin Demirelli; Eminin, bir gece ar
kada§I Hacmm tutmak ve elile yardi
mmdan istifade ederek kansr Ay§eyi 
dovdiigiinii sabit gO.rmii§, Emini otuz be~ 
giin, Hacyr on be§ giin hapse mahkum 
etmi§tir. 

Mekteb talebesinin ~antasini 
~alan yankesici 

Agavni isminde bir mekteb talebe!li
nin i<;inde k1rk alb kuru§ bulunan <yanta
smi yankesicilik suretile a§1rmaktan 
su<;lu yankesici Kamil, Sultanahmed U
c;iincii Sulh Ceza mahkemesinde dokuz 
ay hapse mahkum edilerek, tevkif olun
mu§tur. 

SEHIR 1.<-:T~:f::RI 

<;1girhyan arsas1 tahkikab 
Belediyede tetkikatta bulunan Miilki

ye miifetti§leri eski Valinin Kadtkoyiin
de yaptlrdr~I binanm bulundugu <;I~rh
yan arsas1 hakkmdaki tetkiklerine de
vam etmektedirler. Bu arsann on klsmi
na sahile dogru Belediye vesaitile c;op 
ve moloz attmlarak sahilden 50 metre
Jik bir cepheyi ihtiva eden bir arazi elde 
edildigi vc bu araziye Ermeni mezarh
gmdan toprak nakledildigi iddia edil
mektedi.r. 

Belediyede tayinler 
istanbul Belediye heyeti fenniye mii

diir muavini Nurinin tayini emri Bele
diyeye teblig edilmi§tir. Naf1a Vekale
tince kendisine yirmi giin izin verilmi~ 
olan Nuri, bu miiddetin hitammda i§e 
ba~hyacaktlr. $imdiki Fen i§leri miidii
rii Hiisnii de !mar biirosu miidi.i.rliigiinii 
ifa edecektir. 

INHISARLARDA 

iran konsolosba~indeki resmi kabulde bulunanlar 

Nevruz bayramt vesilesile iran konsolos1ugunda diin bir kabul 
!'"ap!lmr~, konsolos tarafmdan iranhlarm tebrikleri kabul olunmu§tur. 

Bot rakt titeleri 
!nbisarlar idaresi, §imdiye kadar aldx

resmi gr kullamlml§ rak1 §i§elerini 1 nisandan 
itibaren satn almamaga karar :vermi~tir. 

Memleket Haberleri' ., ) .Siyasi icmal 
Takas suiistimali 

Diinkii celsede hararetli 
miinaka,alar oldu 

Takas suiistimali muhakemesine Istan
bul asliye ii<riincii ceza mahkeme;inde 
diin devam edildi, Giimriik Ba§rniifetti§
liginin tahkikat fezlekesile ehlivukuf ra
porunun telifi ic;in ugra§IIdi. 

iki saat kadar siiren celsede, eh!ivu
kuf h Bankasi istanbul ~ubesi miidiirii 
Neiad, i& Limited §irketi mudiirii Bedri 
Nedim ve Giimriik Mevzuat ~efi Raifle 
tahkikati idare eden Giimriik Ba~miifet
ti§i Ali Kemal hamd1. Dava edilenler -
den baz1lan gelmi~ti. Bir k1sm1m da a
vukatlan temsil ediyordu. 

Bu meselede Giimriik Ba~miifetti~]igi 
tahkikat fezlekesi neticesine gore, takas 
i§inden devlet iki milyon ki.isur lira zarar 
gormii§ oluyor; halbuki vukuf ehli rapo
ru, devletin hic;bir zaran olmad1gma da
irdir. Bu iki zrd gorii~ii telif ic;in, Ba& • 
miifetti§le ehlivukufun mahkemede kar
§Ila~tmlmasi, dun yerine getirilen karar 
ciim I esindendir. 

Di.inkii celsede Ba§miifetti§ Ali Ke
mal, «Biz ortada kanuni' mes'uliyet bu
lundugunu tebariiz ettirdik» diye, fezleke 
neticesinde Israrda bulunmu§, ehlivukuf
tan Bedri Nedim, buna kar§I «Biz, mah· 
keme naibinin suallerine objektif olarak 
cevab verdik. Raporumuz, ilmi bak1mdan 
tetkik mahsuliidiir.» diye, raporda ilei'i 
siiriilen kanaati tekrarlami§, diger ehli -
vukuf da bu sozlere i§tirak etmi§lerdir. 

Bunun iizerine Miiddeiumuml muavini 
Hicabi, ~unu istemi§tir: 

- Ba§miifetti§, ehlivukuf raporuna 
aykm olarak iki milyon kiisur lirahk za
rar iddia ettigine gore, bunun kanuni 
mesnedini de izah etmek zaruretindedir. 
Her iddianm, bir istinad noktas1 bulun • 
mak gerektir. 

Ba§miifetti§ Ali Kemal, sahte takas 
muamelesi yapildigmi soyliyerek, bazl 
izahattan sonra «Takas suiistimali a§ikar 
mahiyettedir.» demi~. sozlerini bitirince 
clava edilenlerin avukatlarmdan eski Ad
liye Miiste§an Kenan Orner soz alm1§ ve 
§oyle demi~tir: 

- Ben hadiseyi takas suiistimali de
gil, vazifei tefti~i suiistimal mahiyetinde 
gormekteyim. Bir celsede kendilerine nor
mal takas muamelesi nas1l yapiidiih so -' 
rulmu~tu. Ba§mufetti~, buna cevab vere
memi~ti. Bu celsede de ayni vukufsuzluk~ 
temadi halindedir. Hakikate hayal inzi
mam etmektedir. Milyonlara <;lkardiklan 
devlet zaran, bir hayali muhalden iba
rettir. Evraki okusunlar da miifredat gos· 
tersinler. 

Avukat, miifetti§in §ahidliginde bitaraf 
olmad1gmdan bahisle hiicumlarda bulu
nunca, Ali Kemal ayaga kalkmi§ ve bu 
iddiay1 red yollu, §oyle demi§tir: 

- Bu, bir isnadd1r. Yirmi senelik 
miifetti§lik hayatimda ilk defa resmen 
boyle bir soze muhatab oluyorum. Mii
fetti§, tam serbest olarak tahkikat yapan, 
hissiyattan tamamile tecerrudle vicdan 
e~as1 iizerine tahkikati tamik eden, gizli 
ve a§ikar ihtiras ve husumetten, herhangi 
bir tesirden ari olan bir §ahsiyettir. Ben 
de miifetti§lik ~ayahmda her tiirlii tah
kikah bu suretle ortaya atmi§ ve netice
lendirmi§ olmakla haz ve iftihar duyu
yorum. ~ahsiyat varsa, soyliyeni ispata 
<;agmnm. Sozlerinden dolay1, biitiin serin 
kanhhgima ragmen, heyecana ugramam 
~abiidir. Bundan dolay1 lii.zrm gelen ka
nuni muamele tatbik edilmek lazimdir. 

Sad1kzade vapuru 

karaya oturdu 

Y olcular kurtarJld1, 
tahlisiye i~in imdad 

gonderildi 
Devlet Meteoroloji istasyonu tarafm

dan cvvelki giin ogleden sonra Deniz 
Ticaret Miidiirliigii ve limanlara Akde
niz ve Marmarada yakm bir lodos frrtl
nasmm zuhur etmek iizere oldugrrnu ha
ber vermi§ti. Bu haber, <;ok ge<ymeden 
tahakkuk etmis. Akdenizi altiist eden fir 
tma maalesef deniz ticaret filomuzdan 
bir geminin daha karaya oturmasm1 in
tac etmi~tir. Diin ogleye dogru Deniz
banka gelen bir telsizde Mersin seferin
den d1inmekte olan Sad1kzade vapuru
nun Finike !imam civannda karaya dii~
tiigii ve vapurun tehlikeli vaziyette 
oldugu bildiriliyordu. Bunu takiben ge
len telsizlerden Sad1kzadenin Adrasan 
feneri civannda karaya oturdugu ogre
nilmi§tir. 

V aziyet tehlikeli 
Diin ogleden sonra gelen haberlerden 

Sadrkzadenin Adrasan feneri civarmda
ki tehlikeli bir mevki te§kil eden ka
yahklara oturdu~ ve vapurun yarah 
oldugrr anla!jrlmr§hr. Vapurun yaras1 
tam makine dairesinin iizerindedir. Ma
kine dairesinin sulann istilasma ugra
digi ve bu yiizden vapurun hareket ede
medigi muhakkak ~t1iriilmektedir. 

Y olcular kurtartldz 
Kaza haberi ahmr almmaz ayni hat 

iizerinde bulunan Mersin vapuruna tel
sizle derhal Sadrkzadenin imdadma git
mesi bildirilmi§tir. Tiirk Gemi Kurtarma 
idaresine de vak'a mahalline tahlisiye 
gemileri gonderilmesi emri verilmi§tir. 

Ak§am saat 17 de Mersin vapurundan 
gelen bir telsizle Sad1kzade yolculanmn 
tamamen karaya c;Ikarrld1gx ve insanca 
za:viat olmadgx bildirilmi§tir. 

Orta Avrupadaki 
degi,iklik 

~ rta A vrupada olup hi ten i§lerin 
~ mahiyeti tavazzuh ediyor.<;eko· 

Slovakya hiikfuneti Cumhurre
isinin Almanya himayesine mukavemet 
ve muhalefet gostermeksizin girmege 
muhtelif miicbir sebebler ve dii§iincelerin 
sevkile liizum gordiikleri §imdi tahakku~ 
ediyor. Slovakya da aynlmak temayiillerJ 
artmasi kar§Ismda Cumhurreisi Haha'n!O 
Slovak Ba§vekili Doktor Tisso'yu ve ka· 
binesini iskat etmesi iizerine Hitler Tis • 
so'yu Berline davet etmek ve tekrar Bar 
vekil olmasmi iltizam eylemek suretile 
miidahalede bulunmu§tu. 

Almanya, Slovakya ile Karpat Uk • 
raynasma istiklal derecesinde geni§ muh• 
tariyet ve serbesti verilmesini otedenberi 
<;eko-Slovakya hiikfuneti nezdinde ilti • 
zam ettikten ha§ka, <;eko-Slovakya aske· 
ri ve siyasi ve ikllsadi cihetten Almanya 
ile beraber yiiriimesini 1sr~rla istiyordu. 
Lakin Almanyanm uzla§mak I<;m ileri 
siirdiigii ve kendi asker! emniyeti ve ikii· 
sadi tamamiyeti i<;in elzem gi:irdiigii di· 
lekler, lngiltere ile F ransanm silahlanma• 
smdan ve bunlann devlet adamlannrn 
sozlerinden cesaret alan <;eko-Siovakya 
hiikumeti tarafmdan miitemadiyen redde• 
dilmi§ti. 

Slovakyadaki eski hiikumetin zorla 
tekrar i§ba§ma getirilmesi kar§lsmda, AI• 
manyanm her§eyi yapacagm1 anhyan 
<;eko-Slovakya Cumhurreisi Haha kabi• 
ne erkamndan Hariciye N azm Haval • 
kovski'yi alarak Berline tayyare ile gitmi§ 
ve giimriik ittihad1 ve emsali miisaadeler 
teklif ederek uzla§mak istemi§tir. Lakin 
Hitler arllk ge<; kalmd1gmi, askeri haw 
kat ve i§galin ba§lami§ bulundugunu ha• 
her vermi§tir. 

Bu yeni vaziyet kar§Ismda Haha ile 
Hariciye Nazm <;eko-Siovakyanm mu • 
kadderatim Hitler'in eline buaktiklanni 
kendisi ve Alman Hariciye Naz1rile im· 
zalad1klan malum vesika ile kabul ve 
tasdik etrni§lerdi. Bu SITada fngiliz gaze· 
teleri Haha ile Havalkovski'nin kendi 
ba§lanna hareket ettikleri ve kabine ile 
tam§mad1klanm ileri siirmii§ler ve bunu 

Sad1kzade vapuru <yok eski bir vapur
dur. Bundan on altl sene evvel Sadrkza
deler tarafmdan Yunanistandan muha
cir ta§Imak iizere almd1gr zaman esasen 
olduk~a eski, fakat saglam bir tekne idi. 
Bu vapur Sad1kzadelerden Tiirk Vapur
culuk ~irketine, oradan Denizyollan i
daresine ve en son Denizbanka intikal 
etmi~tir. 

ispat i<;in Ceko-Siovakya Ba§vekili Be • 
V/LJ\YETTE ran, Harbiye Nazm ve Ceklerin askeri 

y 1 - k'" 1 d kahramaru ve .ba§kumandam General Si• 
0 parast nn? er en 1 i rovi'nin d"iger otu::t.. naz1rla tayyare ik in· 

ahn~cak 0 
' ~L • ; giltereye geldi~lerini yaZIDI§lar.cll. _ 0 

1939 yol parasmm 1295 ve 1337 dogum- Simdi gene lngiliz gazeteleri Ba§vekil 
lular dahil olmak iizere bu iki dogum a- Be~anl'a Harbiye Nammm Pragdan 
rasmdaki tevelliidliilerden tahsili Bele- 1 Id kl B h e 
d . t•k d 1 b"ld" .1 . t· ayn maml§ o u anm ve o emya v ryece a a a ar ara 1 rrr mi§ Ir. M "d · ·d H" 
M h I h kk d b · k oravyanm 1 aresme at anayasay1 1t• 

u tar ar a In a Ir arar Ier'le beraberce hamladlklarml yazmr;-
Mubtarlann ~ahsen bulunmak mecbu- 1 p d k" k" r k k 11 ·r H k ar v..e rag a 1 es 1 ye ra an e a • 

riyeti hasll olmadJk'<a nahiyelere ve a- bsbufg imparatorlanmn karargah1 bulu • 
zalara miitemadiyen davet edilmemeleri 
alakadarlara bildirilmi~tir. nan Hrod§in saraymda bunlarm Hitler'le 

KOLTOR fSCER/ musafaha ettiklerini gosteren fotograflarl 

Mekteblerde mecburi ve 
ihtiyari spor 

Beden terbiyesi muallimlerinden mii
teliekkil olan cBi:ilge spor kolu. diin Ma
arif Miidiirii Tevfik Kutun ba§kanhgm
da toplanarak mekteblerde tatbik edi
lecek olan mecburi ve ihtiyari spor ne
vileri etrafmda gorii§mii!jlerdir. Voley
bol, futbol, bayrak yarr~r. krr ko§usu 
gibi oyun1arm tatbik !lekli tespit edil
mi§tir. Kxr ko§usunun bu sene ic;in ya
prlmasma karar verilmi$tir. Her kolun 
ba§kanlarmdan miirekkeb bir cmerkez 
komitesi,. te$kil edHmi§ ve muamelatr i
dare etmek iizere istanbul Erkek Lisesi 
beden terbiyesi muallimi Vahi de genel 
sekreterlige scc;ilmi~tir. Maarif Miidiir
liigiiPr'l" komiteye bir orla aynlrmstlr. 

Muallimlerin hastahk 
si~ortas1 

Muallimler Yard1m Cemiyeti idare 
heyeti diin toplanarak c;ok miihim karar
lar vermi§tir. $imdiye kadar ancak Olen 
muallimlerin ailelerine yard1m edilmek
tcydi. Yeni karara gore, bundan sonra 
bir (hastahk sif!ortasi) te§kil edilecek
tir. Yani basta olan muallimle aile efra
drgmm tedavisi ir;in Cemiyet tarafmdan 
hususi doktor gondc.rilecek ve hastanm 
iyi olmas1 icin ilac ve saire hu~usunda 
her tiirlii yard1m yamlacaktrr. Bunun i
~'in muallimden hi<;bir iicret almmryacak 
tir. 

Radyoloji aletleri 
Evvelki sene tesis edilen Radyoyloji 

Enstitiisii ic;in Alrrmnyaya yeniden ba
zr aletler sipari~ edilmi~tir. 

Goz klinigi 
Cerrahpa§ada in~a edilmekte olan T1b 

Fakiiltesi Goz klinigi ikmal olunmu~tur. 
Dahili tefri~at ve hazrrhklan da ikmal 
edildikten sonra kii§ad resmi yapilacak
trr. -···-Zehirlenerek oldii 

ne§retmi§lerdir. 
Artrk anla§lhyor ki biitiin (,;eko-Sio • 

vakya kabinesi Cumhurreisile birlikte AI• 
manya ile anla§mak ve bu devletin hima· 
yesine girmek hususunda miittefik bulun• 
mu§lard1r. Bu hakikatin beynelmilel si • 
yasette ve hukuku diivel ahkam1 nokta• 
smdan ehemmiyeti biiyiiktiir. Ciinkii (e• 
ko-Siovakyadaki yeni vaziyetin gayrime§' 
ru oldugunu soyliyen Almanyamn mu • 
halifleri biitiin i§leri Cumhurreisile Hari· 
ciye N azmmn kendi ba§larma yapt1kla • 
Tin! ileri surmekte idiler. 

Almanyamn kara ve hava silahlarinin 
ve mali kudretinin bir anda fevkalade 
artmasidlr ki fngiltere ile F ransay1 derin 
infiale sevketmi§tir. Bu kadar kuvvetle· 
nen Almanyanm Ukraynaya dogru ileri 
harekette tereddiid etmiyecegini ve bun• 
dan sonra Almanyamn online asia ge<;il • 
miyecegini tahmin ediyorlar. Muvazene• 
yi bulmak i<;in ingiltere blok yapmaga <;a· 
h§Iyor. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Pendikteki cinayetin 
failleri yakalandt 

Evvelki giin Pendikte vukua gelen ci· 
nayetin faili Muharrem, jandarmalann 
s1k1 takibi neticesinde Kartalm Saman
drra koyii civannda Sargazi mevkiinde 
yakalanarak tl"skiidar Adliyesine sevke· 
dilmi!ltir. 

l,inden ~1karildt diye .• 
Arabcamiinde Fermeneciler caddesin

de bir teneke imalathanesinin sahibi o· 
Ian Kirker, i§<;i Davidin vazifesine dUn 
nih a yet vermi§tir. Buna mugber olan Da· 
vid tabancasm1 ~ekmi~, Kirkorun iizeri· 
ne be~ el ate§ etmi§tir. Bir kur~un Kir~ 
korun ayagma isabet etmi$tit. Hafif su· 
rette yaralanan Kirkor, Beyoglu basta· 
nesine kaldmlmr§, David yakalanmr§ti.r. 

Cumhuriyet 

Avukat Medhi «Hep sua] sormaga a
li~hklarmdan sual kar§ISinda kahnca he
yecana kap1ldJiar» dedi. avukat N azmi 
Nuri «Ba§mufetti§ Ali Kemal, memur
lan mii~arik saytnl§tlr. Halbuki Arifle 
Abdullah da, memurlarm methaldar ol
madiklanm soyliyen iki miifetti§tir. Ha
mlanan fezleke, ihticaca salih degildir. 
F ezlekede yalmz esbab1 hissiye derme
yan olunmu§tur» dedi, arada §iddetli ve 
hararetli miinaka§alar ve reis Suad, ta
raflara heyecana kapilmamalanm tavsiye 
ettikten sonra, Miiddeiumumi' muavini 
Hicabi, Ba§miifetti§ Ali Kemalin, dev
ietin bu yiizden iki milyon kiisur lira za
rara ugrad1gmi nereden anladigml a~1k<;a 
ve teferriiatile anlatmas1 istegini ortaya 
koydu. Ba§miifetti§ Ali Kemal de 
« T ahkikat fezlekesi dosyadadir. Orada 
hepsi yaziirni§tlr. Takdir hakk1, mahke
meye aiddir» dedi. Bunun tizerine de 
Miiddeiumumi muavini, bu vaziyet kar
§Jsmda, devletin zarara ugrad1gmm ka
nuni mesnedinin ehlivukuftan sorulmasi
m istedi. i§ Limited §irketi miidiirii Bed
ri Nedim, rapor etrafmda uzun uzad1ya 
izahat verdikten sonra «Biz, tamamile te· 
sirden azade olarak yaptig1m1z tetkikatm 
§iimul dairesini, devlet mevzuatma gore 
geni§lettik ve mevzuu inceden inceye a· 
ra§hrarak, hazinenin hi~bir zarara ugra- Heybeliadada inonii sokagmda bir ev-

de oturan Ahmed, evvelki ak~am odasl-
NilshaSJ 5 kuru$tm, 

Abone ~eraiti: } ~=iye ~:c madigim ogrendik» dedi. na ald1g1 bir mangalm i<;ine karr§an mar-
Mahkeme, muhakemenin devamim 5 s1ktan inti§ar eden gazla zehirlenmi§tir. 

nisan saat 14 e birakti. 0 giin Miiddei- Ahmed, Heybeli sanatoryomuna kaldr
umumiligin davamn esasma dair · miita~ nlm1§, fakat kurtarmak imkam kalma
leasi almacaktir. _dlgmd<~,n olmii§tiir. .J 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tl"c ayhk 400 • 800 • 
ll~ PY~ 150 • l:u.li.lu&; .. 
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Manisada bir ydda Meseleler 

yapdacak i,Ier ZamanimiZID en 
Vali Osman Sahinbastn , ' canlt kelimesi 
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HEM NALINA 
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Biiyiik F a§ist Meclisinin 
verdigi son kararlar muhabirimize beyanab 
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Yazan: PEYAMJ SAFA 

Mussolini'nin riyasetinde 
Roma · Berlin mihveri 

toplanan Konsey, 
politikastna tam 

yeniden teyid etti olarak iltihalont 

Franstz i~timaiyal~tst Bougie, 
anne gazetesinde, zamammizm en 
mik kelimesini tahlil ediyor. Bu, 
«dinamik» mefhumudur. F ranstz 

Mari
dina

bizzat 
alimi 

at eserinde veya i§te bu kahyamn miida
halesi azald1k~a artan ruh otomatizmi, bir 
cinnet ihtimalinden bir deha mucizesi h§· 
k1rtan deruni hiirriyettir ki dinamizm adl
m alabilir. Burada hiir olan nedir~ Yal
mz insiyaklar ve i§tahlar m1 ~ 0 zaman her 
canavar bir dahi ve her dahi bir canavar 
olur. Nietzsche'nin fevkalbe§erinde bul
dugum tezad budur. Hiir olan, riiyalar ve 
onun say1klamalan m1d1r i 0 zaman her 
?.ahi bir deli ve her deli bir dahi olur. 
Oyle ise giizidelerin dinamizmi nereden 
geliyor? Biiyiik insiyaklan ve i§tahlarl 
mutlak emri altma alan, fakat oldiirmi
yen kuvvetli bir sosyal §Uurun (yani §ah
siyetin), olanca dolgunlugu ve ta~kmbgi
le ferd ruhunda parlamasmdan! hte bu, 
ferdin ruhunda sakh btiytik tabiat kuv
vetlerini §ahsiyet vas1tasile cemiyetin em
rine veren i~ dinamizmidir. insam hay
vandan ay1ran dinamizm, onun sosyal 
olu§udur; yoksa canavarm dinamizmini 
kendimize tlpahp ornek yapmam!Z laz1m 
gelirdi. 

In\ iin, ikinci miintehibler toplana· 
lb::/J rak meb'us namzedligine talib 

olanlar arasmda isti§ari mahi
yette bir sec;im yaptJlar. Bu isti§ari sec;i
min mahiyeti, Partinin beyannamesinde 
$U sure tie izah edilmektedir: soruyor: 

«Dinamizmi seviyor musunuz ~ Bunu 
Roma 22 (a.a.) - Fa§izm biiyiik edecektir. her yerde oniiniize koyuyorlar. Bir ital-

konseyinin toplanhst hakkmda ne§redilen Amerikada telsirler yan, Alman, hatta Frans1z gazetesmm 
teblige gore, konsey, bu toplanttinnda a • Va§ington 22 (a.a.) - Havas: tek sahifesinde, bu erkekle§tirici bir elek-
§agtdaki karar suretini kabul etmi§tir: Biiyiik F a§ist Meclisi tarafmdan ne§· trikle dolu biiyiilii kelimeyi on defaya 

«F a§izm biiyii konseyi, demokrasilerin redilen tebligin Rom a • Berlin mihveri- kadar tekrarlanmt§ bulacaksm1z. Bir gii-
bol§evizmle birlik olarak, sulh degil, fa- nin bozulmast iimidlerini suya dii§iirdiigii liimsemeden bahsederken onun oldu-
kat harb getirecek bir tek cephe te§kil et- siyasi Amerikan mahfillerinde soylen- gunu soyliiyorlar, ~iinkii 0 bir kuvvet 
rneleri tehdidi kar§Ismda, orta Avrupada mektedir. fazlahgm1 belli ediyor, yahud uyumu§ 
olan bitenlerin mebdeini Versay muahe- Bohemya ve Moravyamn ilhakmt, kuvvetleri uyandmyor. Bir ba§ tuvaleti-
desinin te~kil ettigini bildirir ve bilhassa Versailles muahedesinin haSIZhgile mu- nin dinamizmi oldugu ileri siiriiliiyor, 
bu dakikada Roma • Berlin mihveri, po- hik gostermek meselesi hakkmda Arne- c;iinkii o size fatihlere ]ay1k bir yiiriiyii§ 
litikasma tam olarak iltihakmt yeniden rikan ma'hfillerinde soy1endigine gore A- Manisa Valisi Osman Sahinba~ veriyor. Bir sulh muahedesi de dinamik 
leyid eyler.» merika bu muahedenin baz1 sakathklanm Manisa (Hususi) - Vali Osman olabilir. Bunun manas1 da, galiba, o mua-

Resmi teblig, fa§izm biiyiik konseyinin daima esefle mii§ahede etmi§, fakat mu- Sahinba~I makammda ziyaret ettim. Vi- hedeyi imzahyanlarm, maddeleri diledik-
celsesini de §U suretle anlatmaktadtr: ahedenin cebir kullamlmasi sure tile tota· layet i§leri hakkmda ban a §unlan soyle- Jeri gibi tekmeliyebilmeleridir. Bu her i§e 

Du~e. celse a~1hr a~Ilmaz, fa§izmin liter devletler tarafmdan tadilini hi~ bir di: yarar kelime nereden geliyor i Esasmt 
yirminci yJidoniimii arifesinde, konseyin zaman kabul etmemi§tir. «- Vilayetin 939 yllma aid olan hangi felsefeden almi§hr?» 

«Partimizin degi§mez Gene[ Ba~kam, 
Milli Set lsmet lnonii, Tiirk millctinin 
siyasi hayatmda halkr;r bir idarenin bii
liin yiiksek ve ileri tckcimiillerini talwll· 
kuk etlirmcge ve devlet idaresi iizerinJe 
milletin murakabesini en miitckcimil bir 
hale getirmcgi millet hizmetinde takib 
edecekleri siyasetin ilk ve ana diisturu o· 
larak ele almz~lar ve milli hakimiyetin 
hakiki ve .vegcine miimessili olan T iirkiye 
Biiyiik Millet M eclisinin tam bir millet 
hulcisas1 kudret ve manzarasilc millet hu· 
zuruna r;zkmas1 liizumunu her fJTsatta ilcin 
ve i{ade buyurmu§lardrr. 

olen arkada§lara minnettarhgmJ ve Ro - Ayni ma!hfillerde hast! olan kanaate Hususi Muhasebe biitc;esi bir milyon iki FranSIZ alimi bu kelimenin Alman fe1-
mada toplanarak fa§izmin «inanmak ve gore, «Bol§evizmin i§tirakile sozde miit· yiiz seksen bin liradtr. 939 mesai y1lma sefesinden geldigini, fakat Aristo' dan 
itaat etmek» vecizesini teyid edecek alan tehid bir demokrasiler cephesi» ihdasl aksak vermeksizin girecegirnizi iimid et· Bergson'a kadar bi.itiin Avrupa dii§iince
arkada§1ara selamtm bildiren bir karar keyfiyeti Rom a • Berlin ve Tokyo tara- mekteyim. En <;:ok para; vilayetin rna a· sin de kendi ba§ma bir dinamizm an' anesi 
sureti okumu§ ve §iddetle alki§Ianmt§hr. fmdan takib edilen siyasetin bir neticesi- rif ve naha i§lerine veriliyor. oldugunu an1aliktan sonra tekrar soru-

Fa kat sosyalin dereceleri var. Bir 
derecesi milli, daha ileri bir derecesi be
§eridir. 

l§te bu maksadladzr ki Ccnba§kur, 
Tiirki.l/e Biiyiik Millet M eclisinin bu in
tihab devresi it;in, Partinin meb'us tram· 
zedlerini tespit ve ilcin etmeden once, 
memleketin birt;ok kzstmlarrnda Partili 
ikinci miintehiblerle temas etmegi ve miin
tehiblerle Ri.11aset Dioanmm gorii§lerini 
kar§da§ltrmak iizere dogrudan dofjru.tJa 
ikinci miintehiblerle bir isti~are yapmagr 
kararla~t!Tml§lrr.» Du~e. miiteaktben, son badiseleri de dir. Oniimuzdeki senede nafla, maarif, ~1h- yor: 

mevzuu bahseylemi§ ve konsey, Ciano, furnala Ditalya'ntn bir makalesi hat i§lerile koylii kalkmma ve zirai yiik- «Peki, dostumuz italyanlar bu ~ok §e· 
Balbo, Debone ve Vecehi, Grandi, Fa- Roma 22 (a.a.) - Alman ajans1 seltme hareketinde vilayet azami gayret killi dinamizm mefhumundan ne mana 
rinacci, Bottai ve Starace'yi dinledikten bildiriyor: gostererek miihim neticeler elde etmek ~Jkanyorlar? Rejimin miitefekkiri bunda 
sonra, mihvere sadakatini bildiren karar Biiyiik fa§ist meclisinin kararmdan i~in ~imdiden tertibat almt~tlr. iki veya ii~ tez buluyor: 1 - Degi§ikli-

F erdi §ahsiyetlerin terkibi milli dina
mizmi vi.icude getiriyor. Muhtelif milli 
enerjilerin terkibi de be§eri dinamizmi ya
ratacaktlr. Heniiz insanlar, bir yandan 
ferdi ve sosyal idealleri arasmdaki bir 
yandan da milli ve be§eri idealleri arasm
daki ihtilaflan tasfiye devresini tamam
lamadilar. Bugiin milletlerin enerjileri 
birbirile vuru§uyor. ~iiphesiz, herhangi 
bir veya birkac; milletin lehine ve insanh
gm aleyhine bir dinamizm, hakl1 olarak, 
bir barbar!Jk hareketi gibi goriiniiyor: 

Bu isti§ari temas, ikinci miintehibler a· 
rasmda biiyiik memnuniyet ve sevinc u
yandirmt§tlr. (:iinki.i pazar glinii miittefi
kan rey vermekle miikellef olduklan 
meb'us namzedleri hakkmda, bugiinden 
dii§i.incelerini izhar etmek imkamm bul
mu§lardir. Filvaki, diinkii isti§ari se~im, 
birinci miintehiblerin vekaletini haiz bu
lunan ikinci miintehibler, namzedlikleri
nin konulmas1m istiyen birc;ok kimseler 
-mesela lstanbulda 141 zat· arasmdan 
~1kanlacak meb'uslann bir misli falzasmt 
aymp sec;mi§lerdir. Boylece -son soz 
Parti Riyaset divanma ve Partinin de· 
gi§mez Gene! Ba§kamna aid olmak iize· 
re- ikinci miintehbiler en ziyade kimleri 
namzedlige uygun gordiiklerini, Parti 
§eflerine soylemek imkamm bulmu§lar• 
d1r. 

suretini tasvib eylemi§tir. bahseden Giornale d'italia gazetesi, hal- Kaza ve nahiyelerde, koy ihtiyar he- gin miidafaast, 2- Kuvvetin miidafaasi. 
Mussolini~nin soyliyecegi nutuk yamn yeni Avrupa ihtilafmdaki vaz1ye· yetlerine birle§ik mesaide bulunmak ic;;in I «Mademki degi§iklik tarihin kanunu-

ehemmiyetle bekleniyor tinin bu suretle kat'i o1arak tespit edil • lazim gelen direktifler verilmi§tir. dur, bu, Avrupayt da, AfrikayJ da degi§· 
mi$ oldugunu mii$ahede ve tespit eyle • Bu sene muhtelif vilayetler fidanhk • tirmelidir; hududlar tashih ve hakimiyet-

Roma 22 (a.a.) - Havas Ajansm- mekted1·r. I·talya t'le Roma - Berl,·n mt·h- 1 d · ·1 I I d I d I 1 arm an getm en meyva 1 ve meyvastz er ta i e i me idir. Fakat, kimin men-
dan: Biiyiik fa§ist meclisinin tebliginde, ver1• arastndak1. mutabakat yaln1z dt.plo • b. 1 fid 1 1 Ok ]' ·· · f · B on m erce an ar a, a 1ptus ve saue aahne? izim menfaatimize: Benim 
harid fa§ist siyasetinin devam etmekte mat1·k 1·§lere taalluA k etmekle kalmtyarak d 1 · b kl kl k f s1tma miica e esme, ata 1 an urut • men aatime. Peki, nic;in? <;iinkii benim 
oldugu teyid edilmektedir. ayn1· zamanda vuku bulacak asker'! ha'd1·• 1 k · · f.d k d Bilhassa bu dinamizmin tehdidine maruz 

olan oteki milletlerin goziinde. Bundan 
daha insanca ve hakh bir endi§e yoktur. 
Fa kat ned en F rans1z ic;timaiyat~ISI M. 
Bougie, bu endi§esini, Frans1z dinamizmi 
Hindi~ininin i.istiinde patlarken belli et
memi§tir? 0 zaman biHiin Fran sa bu di
namizmle iftihar ediyordu. Hala da en 
biiyiik gururu miistemlekelerindeki haki

maga yarayan agac 1 yett~lirme 1 an • ar am a siireksiz artan bir millet var ve 
Roma siyasi mehafili, italyamn Ro • selere de •ami! bulunmaktad1r. Bu vazi- 1 k 1 k d d y ] b • an oy ere a ar ag1t1 mJ§hr. en onun ta§km hayatiyetinin emrine tay-

ma • Berlin mihverine tamamile merbut yet, r· talyan1n vazt.yet,· hakk1ndak,· r· ng1·. z h k 1 k 1 1 h. iraat are et erinin oy ii e me o- yareler, toplar, hududsuz malzemeler ve-
oldugunun bu ma1arda teyid edi1mesinin liz ve Franstz tefsirlerine susturucu bir larak elde edilmesi i<;:in <;ahey1lmaktad1r. rebilirim.» 
bilhassa manidar oldugunu beyan etmek- cevab te•kil eder. T h 'I · · 1 h h I '!' F , o urn nev1 ennm 1s a 1, to urn arm 1 ac· rans1z alimi, boyle bir manhgm c;ok 
tedir. Bu mehafil, btunun §imdiki ahval Londra 22 (a.a.) - Avam kamara· lanmast ve temizlenmesi ic;in makineler ileri gidebilecegini ve medeniyetin §idde-
ve §erait dahilinde talyay1 Almanyadan smda Dahiliye Nazm Sir Samuel Hor, faa! b1'r halde bulunmakla beraber m1·k- k 1 te ar§J yiikse tmege muvaffak oldugu na-
ayJrmak imkamm derpi§ eden ecnebilere Milletler Cemiyeti konseyinin fevkalade tarlan ~ogalt1lacakt 1 r. Herhangi bir yer- zik sedleri de ytkabilecegini anlatarak 
bir cevab oldugunu beyan eylemektedir- bir ktimaa davet edilip edilmiyeceil;i hak-~ de zuhur edecek ziral avanzla hemen bugiinkii Avrupay1 sarsan ve kan§ltran 
ler. kmda sorulan bir suale cevab vererek, miicadeleye ge~mek ic;in tertibat almm1~- dinamik hamleleri ay1bJ1yor. 

Tebligin k1sa olmasi, Mussolini'nin ya· halen butiin imkanlarm tetkik edilmekte tlr. 
kmda irad edecegi nutku biiyiik bir alaka oldugunu bildir~i§tir. ilkmektebden, koy yatJ okulundan, 
ile beklemektedir. Zira tebligdeki i§aret• Miiste~ar Butler de, diger bir suale ce- egitmen kursundan ba~hyarak bir derece 
lerden sonra bu nutuk herhalde ltalyanm vab olarak Ceko-Slovakyamn diplomatik daha yuksegi olan orta klSlmlanna daya
Avrupada halihazuda mevzuu bahsolan ve konsolosluk miimessillerinin ~imdilik nan ihtiyacJ Manisanm biitiin kazalarm
biiyiik meseleler muvacehesindeki hatti statiilerini muhafaza etmekte olduk!anm da temin etmegi ba~hca vazife edindik. 
hareketi hakkmda yeni tasrihleri ihtiva soylemi$tir. Manisada 176 ilkmekteb vard1r. 26,407 
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Lalande'm telsefe kamusu itiraf edi
yor: Biitiin dbktrin isimleri gibi bu dina
mizm tabiri de kolayca belirsiz ve lastikli 
manalara biiri.inebilir. Felsefede bu keli
me, mekanizmin ztddJ olarak, her~eyin 
prensipinde harekete ve kitleye irca1 miim
kiin olm1yan kuvvetler bulundugunu ka
bul etmi§ sistemleri bildirir. Maarifte yeni 

tayin sistemi 
Ankara 22 (Telefon1a) - Yiiksek 

Muallim mektebinde bu somestrde imti
banlanm bitirip mezun alan 5 talebenin, 

ders §Ube1eri olan edebiyat, fizik - kimya 
ogretmenliklerine mevcud miinhallere go-

re tayinleri ic;in Maarif Vekilligi Yi.ik
sek Muallim mektebi miidiirliigiine nam
zedler arasmda kur' a ~ekilerek tayin e

di1eceklerini bi1dirmi§tir. N amzedler a
rasmda iki tarafm arzu ve muvafakatrle 
becayi§ yap1labilecektir. 

Bundan boyle muallim tayin edilirken 
leur' a usuliiniin esas tutulmasmJ temin et
mek i.izere yeni bir talimatname haz!T1an
maktadJr. Devlete mecburi hizmeti olan-

lar bu suretle gayri~ahsi bir usule tabi ola
rak vazifeye tayin edilecekleri gibi mec
buri hizmeti olmtyanlarm da miiracaat 

tarihleri, §ehadetname dereceleri ve diger 
muallimlik vaslflar1 nazara almarak bir 
ltste tanzim olunacak ve ilan edilecektir. 

Bu liste biitiin alakadarlarca bilinip miin
hallere listedeki stra ile tayinler yaptla· 
cakt1r. Bu husus i~in de yeni bir talimat
name haztrhnmaktad!r. 

Kore' de ihtilalcilerin 
yaphklarl 

Hongkong 22 (a.a.) - <;in ajanst 
bildiriyor: 

Y abanc1 mahfillerden a1man malu
mata gore Kore ihtilalcileri J apon aleyh
tan hareketlerine devam etmekte ve her 

fnsatta ]ap011 efrad ve subaylann. oldiir
mektedir. fhtilalciler 13 martta Korenin 
rnerkezi alan Seulie girerek bir pamuk 

deposunu ate~e vermi§ler ve depo ile bir
likte ]apon k1t'alarma aid baz1 binalar1 
da yakmJ§IardJr. Ha~ar miihimdir. 

T erfie istihkak kesbeden 
hakimler 

Ankara, 22 (Telefonla) - Terfie is
tihkak kesbeden hakimlerin isimlerini 
havi defterler, Adliye Vekaletince haztr

lanmJ!? ve alakadarlara bildirilmi~ti. 
Nellredilen bu listeler dolaylSile itiraz 
miiddeti bu ay:m sonunrla biteceginden 
terfiler ve nakillere aid kararnamenin 

nio::amn ortasma dogru t;tkaca~ anla§Ih · 
Yor. 

Y eni iki bu~uk lirabklar 
tabettiriliyor 

Ankara 22 ( T elefonla ) - Lon
drada bas1lmakta olan yeni iki bu
c;uk lirahk kag1d paralanmlZln tab1 bit • 
mi~tir. iki bu~uk lirahklardan mi.ihim bir 
k1sm1 Cumhuriyet Merkez Bankasma 
gelmi§ bulunmaktadir. Diger bir klSlm 
paralarm da bugiinlerde §ehrimize gelme
si beklenmektedir. Cumhuriyet Merkez 
8ankas1 bu iki bu~uk lirahklartmlZln te
daviile c;tkanlmast ic;in banka umum mii
diiriine salahiyet vermi§ bulunmaktad1r. 
Umum miidiir1iik onlimiizdeki giinlerde 
nlimune iki buc;uk lirahklan bankalara 
gonderecek ve miiteak1ben paralann eb
ad ve §ekilleri ilan olunacakttr. iki buc;uk 

lirahk kagtd paralanm1z ~ok ktsa bir za
manda c;1kanlmi§ bulunacakhr. Be§ yiiz 
ve bin Iirahk kag1d paralanmlZ!n Lon • 
drada bas1lmasma devam olunmaktadir. 
Bu paralanmizm tabmm da yakm bir za· 
manda biterek memleketimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Cenub mmtakasmda saf 
pamuk tohumu tevziah 

Ankara, 22 (Telefonla) - Memleketi
mizde yeti§tirilmekte olan yiiksek ran
dtmanh pamuklarm evsafmt muh tfaz.l 
it;in Ziraat Vekaleti esash bir programla 
di:irt senede bir , bir mmtakamn biitiin to
humluklartm tebdil etmektedir. Bu ciim
Jeden olarak bu ytl 1t;el vilayeti kiev
land tohumlarmm saf tohumlarla teb
diline giri§ilmi~tir. Biitiin tohumluklar 
Amerikadan getirilmi§1 hususi selektor 
makinesinden ge<;iri~erek c;ift<;iye dagJ
tilmaktadtr. Bu ytl Ic;el vilayetine ta 1-

sis olunan 830 ton klevland tohum..lr:
<..an bas.ka, 110 ton Ankara <;iftt;ilE>r; ne, 
25 ton devlet ziraat i~letmelerine , 40 ton 
Malatya'ya 10 ton G. Antebe ve 40 ton 
llara!ia olmak ilzere cenub bolgesin le 
p .. muk miistahsillerine taviz suretile 
dagthlan tohum miktan 1095 tonu "Jul
mu§tur. Ziraat Vekaletinin bu prognm
h tevzi sistemi c;iftc;iyi <;ok memnun b:
rakrnts. bircok koyler ve c;ift<;iler telgraf. 
la Vekalet in alaka ve yardtmma te§e"'
kiirlerini bildirmi~lerdir . 

Ankarada kar 
Ankara, 22 (Telefonla) - Ankarada 

bugiin yeniden kar ba§ladt, ogleye dog
ru §iddetli tipi yaph. Ak~am iizeri de ge
ne §iddetli bir yagmura ~evirdi. 

talebe okumaktad1r. Koyliiniin; bilhassa 
ni.ifusu az alan koyliini.in okuma ihtiyact
m kar~tlamak maksadile birle§ik koyler· 
de, koy yatth okullan ac;tlmasJ faydadan 
hali degildir. 

Koylerde a<;Jiacak alan yatth okullar· 
Ia, maarif i~lerine verilecek olan h1zda 
koy]iiye kat'iyyen yiik o1mamaga ve koy 
biitc;esi haricinde kendilerine tekalifte 
bu1unulmamaga kat'iyyen karar veri\mi~
tir. 

Bu sene Manisa Koy Egitmen kursun
dan, 60 egitmen <;Ikm1~1tr. Bunlar koy • 
!ere dagilmt~lar, oralarda ellerine verilen 
programla faaliyette bulunularak kendi -
eri~den beklenen hizmeti yapmaktadu • 
iar. Y eni sene Egitmen okulunda Bah -
kesir vilayetile birle~ik olarak 125 egit
men yeti~ecektir. K1z San' at mektebin -
den de, Manisah;ar gece ve giindiiz ders-

Fa kat bir ~ok muharrirler, bilhassa ga
zeteciler bu kelimeyi «~ok canhhk, ate~
lilik» diye terciime edilebilecek manalara 
baghyarak s1k s1k kullanmaga ba§ladJlar. 
Her mefhum, kendi kelimesile ihtilaf ha
linde bulundugu ic;in, felsefe iimmisi mu
harrirler elinde sayJstz mecazi istihalelere 
ugrar; fakat, bu kelime iistiinde -her 
mefhumda oldugu gibi- amator veya pro
fesyonel filozoflar da anla§amamii§ardir. 

Psikolojiye yakt§IT bir izah denemesi 
yapmamtz laz1m gelirse, diyebilirim ki, 
insamn tabiate inhbak vetiresinde hic;bir 
roli_i olmtyan §UUr ve onun sosya1 bir ta
azzuvu alan ak1l, ruhun i~ dinamosunu 
hareketsiz buakan, yana~ma, fuzuli, uka
la ve zevzek bir kahya gibi goriiniir. San-

lerile biiyiik istifade yapmaktad1r. izmirde kadm yiiziinden 
Vilayetin yollan 1105 kilometredir. 

Bunun 273 kilometresi hertiirlii nakil va- i$,lenen cinayet 
sttasmm muntazaman ve emniyetle ger;e- izmir, 22 (Telefonla) - Tepecikte Al-
cegi ~osedir. 110 kilometre ~ose de bu man kulesi mevkiinde Nairne admda bir 

kadm yiiziinden Mu~lu seyyar sabct Ytl
yekuna ilave edilmesi icab eder. Ancak maz, sab1kahlardan S1tk1 tarafmdan bt-
bunlar esash tamire muhtac oldugundan <; akla varalanarak oldiiriilrnii~tiir. 
bu tamirat da ehemmiyetle yap1lmakta - lnP"iliz ticaret heyeti 
d1r. Bundan maada 129 kilometrelik 
derdesti in~a ~ose vardu. Bunlarm imala- Moskovaya gitti 
II smaiyesi ve tesviyei tiirabiyesi yapil - Vaqova , 22 (a .a.) -Hudson, ingiliz -
mt~ltr. 407 kilometre de kadim v:>l ki, Polonya ikhsadi miizakerelerinin mem
bunlar araba yoludur. Bunlar da zaman- nuniyete §ayan bir safhada oldugunu 

beyan etm istir. Mumaileyh miistemleke 
Ia ve biitc;e mlisaadesi nispetinde ~ose ha- ve iptidai maddPler f!ibi sivasi meselele-
line 2etirilerek Manisanm ikllsadiyatma rin mev7 uu bahsed;lmedi i!ini ilave et
aid olan ehemmiyetli bir i~ yani yo] i~i mi§t ;r . Bu mese1E>Jerin nisanda Beck'in 
basanlmt~ olacaklir. Londra seyahati esnasmda miizakere e-

izmirle olan yollanmJz ividir. Yeni dilecegi zannedilmektedir. Robert Hud
yapiimi~ alan Menemen yolu iizerinde son , t icaret heyeti azalarile beraber bu 
bazt menfez ac;IImas1 zarurl goriilmii~ - sab:1h Mo.,kovava hareket etmistir. 

tiir. Bu menfezler de yapildigmdan her· -
tiirlii vesaiti nakliyenin gelip gitmesi te- caktu. Umran i~lerinin ba~mda Ebedi 
min edilmi~tir. Sef Atatiirkiin heykelinin dikilmesi gel· 

Akhisar- Kukagac ve Manisa - Tur- mektedir. Bu y1l bu i~ ba~anlacakhr. 
gudlu yollanmn in~aatma bu sene devam icab eden tahsisat konmu$tur. 
edilecek, oniimiizdeki mall yilmda bu Manisada dort tane muhtelif semtler-
yollar da hertiirlti vesaitin gec;mesine a- de Parti ocag1 yaptmlacakhr. 
c;tlmt~ bulunarak vilayet merkezile kaza- Vilayetin s1hhat i~leri de <;:ok iyidir. 
farm irtibah dogrudan dogruya temin Y eni yapllacak alan dogum, bakim has
edilmi~ olacakhr. tanesi Manisanm ihtiyaclanndan birini 

Bu sene Manisada ihtiyac1 kar~thya • de gidermi$ olacakhr. Memleket, Moris 
cak biiyiikliikte bir otel yapJiacakhr. Pro- Sinasi bastanelerinden azaml rand1man 
jesi N afia Vekaletinden tasdik edilmi~ almmaktad1r. Akliye hastanesinde bulu
bulunmaktad!r. Manisanm tiiristik va • nan hastalar da biiyiik ihtimamla ba • 
ziyetinde gelen yolculanm bannd1racak kilmaktadu. K1ymet!i doktorlanmtzm 
bu otelle bu ihtiyac tatmin edilmi~ ola • gayretleri zikre ~ayandJr.» 

miyetinden gelmiyor mu? 

Milletler arasmdaki ihtilaflann i:ildii
riicii bir bogu§madan ya~ahc1 bir rekabe
te yiikselebilme~i ic;in, ilkonce, ferdin i§· 
tahlanm ve insiyaklanm tam bir sosyal 
~uurun emri altma alan ve ferdlerden de
gil, §ahsiyet1erden miirekkeb bir sosyete 
taazzuvunu beklemek laz1m. Ancak onun 
arkasmdan, milll i~tahlar, be§eri bir sos
yal ~uurun emri altmda tasfiyeye ugnya
rak, bugiin baz1 milletleri iirkiiten dina
mizmi biitiin insanltgm hizmetine vere
cektir. 

Mille tin siyasi bayatmda. ilk defa ola
rak tatbik edilen bu usul, namzedlerin in
tihab kabiliyetleri derecesinin tebariizi.ine 
imkan vermesi itibarile gayet yerindedir. 
1kinci miintehibler, kendilerine yeni bir 
salahiyet, yeni bir vazife ve yeni bir mes· 
uliyet tevdi edilmi~ olmasmdan dolayt 
c;ok miitehassistirler ve diin, bu isti~ari 
vazifeyi ifa ederken Partinin beyanna· 
mesinde soylenildigi gibi, reylerini «her
tiirlii ~ahsi ve rejyonalist hislerden uzak 
kalarak ve sadece kalb ve kafalanmn 
mahsulii olmasma dikkat ederek» kullan
mi$1ardJr. 

M. Bougle'nin dedigi gibi Aristo'dan 
Bergson'a kadar Yunan, Alman, Fran
SIZ, 1talyan biitiin milletlerin dii§iincesin
de bir dinamizm an'anesi vard1r ve kar
tezyanizm an' anesi, karanhk i§tahlan te§
vik ed.er goriinen bu diisiince tamm de
gi§tirememistir. Marifet bu i§tahlarm di
namosunu ferdin elinden alarak millete 
ve milletin elinden alarak insanhga vere
cek tekamiiliin yolunu bulmakhr .. Bu yo), 
ilkonce ferdin i~tahlarma bir hudud ~iz
mekten ba§lar. 

PEYAMJ SAFA 

Ucuz radyo kanun projesi 
Ankara, 22 (Telefonla) - Radyolann 

ucuzlamast hakkmdaki kanun projesi 
hazJrlanmt§hr. Proje, ac;1hr ac;lmaz Mec
lise verilmek iizere bugiinlerde N af1a 
V ckaletinden Ba§vekalete gonderile
cektir. Yeni proje ile, evvelce de yayzdt
gJmtz gibi. ucuz halk t ipi radyoylann a
lim ve sat1mtm idare etmek iizere Posta 
Telgraf ve Telefon Miidiirliigli biitc;esin~ 
500 bin lira miktannda bir tahsisat i\a
ve edilecektir. Sabll illlerinin Posta Tel
graf ve Telefon ida.resinden dogru-ian 
dogruya yaptlmasJ veva sahc1lara ylp
tmlma<:I hususlar1 heniiz tetkik edilm<>k
tedir. Bu i§ it;in de yakmda bir karar 
verilecegi anla§IlmaktadJr. 

ltalyaya verilen mii§terek 
bir muhbra 

Roma 22 (a.a.) - Bugiin ingiliz 
maslahatgiizarile MlSir orta el~isi, Harici
ye N azm Ciano' yu ziyaret ederek ken
disine paskalya anla§rnast ile derpi§ edi
len hudud tashihlerine aid iki muhttra ver
mi$1erdir. 

Birinci muhttra, italyan dogu Afrikast 
ile ingiliz miistemlekeleri arasmdaki hu
duda aiddir. 

ingiliz ve M1s1r hiikumetleri atarafm
dan mii§tereken verilen ikinci muhttra ise 
italyan dogu Afrikast ile Sudan arasm
daki hudud hakkmdad1r. 

T apu ve kadastro miifetti§ligi 
Ankara, 22 (Telefonla) - Tapu ve ka

dastro mi.ifetti~ muavinlerinden Emin 
Cevdet miifetti§lige tayill edildi. 

Biiyiik Milli Sefin meb.'us sec;iminde 
gosterdikleri bu itina ve titizlik yalmz 
ikinci miintehibleri degil, biitiin miinte • 
hibleri, biitiin milleti memnun ve miite • 
~ekkir etmi$tir. 

Vi1ayet Umumi biit~eleri 
Giresun, 22 (a.a.) - Bugiin Valinm 

ba~kanhgmda son toplanhstm yapm1~ a
lan umumi meclis, hususi muhasebe biit
<;esini 522.731 lira olarak kabul etmi§ ve 
daimi enci.imene dort aza set;i ldikten son
ra mesaisine nihayet vermi§tir. 

Corumda 
<;arum, 22 (a.a.) - Vilayet umumi 

meclisi di.in toplanbsma son vermi§tir. 
559.752 lira olarak kabul eyledigi vari
datm en muhim klS!mm Maarif, yol ve 
yapt i§lerine ay1rm1~tr. Kabul cdilen biit 
c;e vaziyetine gore, 1939 yth yol yap1 i~- • 
leri faaliyetleri ge<;en ytllann t;ok fcv
kinde olaca~ anla~IlmaktadJr. 

Aydtnda 
Aydm, 22 (a.a.) - Vilayet umumi 

meclisi dUn son bir toplantr daha yapa
rak hususi idarenin 1939 mali y1h adi 
ve fevkalade biit<;elerini miizakere ve 
kabul etmi§, enciimen azalanm se~erek 
daihlmi~br. Kabul edilen Vilayet blitc;e
sinin yekunu 789.687 liradtr. Biitceye, 
Vilayet yollan, mektebler ve zirai faa
liyetin inki~af1 ic;in miihim tal"\sisatlar 
konulmmtur. Meclisin dag1lmast miina
sebetile Vali tarafmdan azalar serefine 
Parti salonunda bir 7ivafet verildi. 

'N'eptiin tezP"~hlarma umar
lanan vapurlaTm mukavele-

leri feshedUdi 
Ankara, 22 (Telefon1a) - Denizbank 

tarafmdan Almanyada Neptiin tezgah
lanna tsmarlanan Karadeniz tipi iic ge
minin mukave1esinin feshinp rll'lir mua
meleler bitmek iizeredir. Mubvele :nu
cibince 1smarlanan gemilcrrl"n hiri-r.in 
~imdiye kadar mezkur tezgah tarafm
dan teslim edilmesi icab ediyorken he
niiz hi~birinin in~asma ba~lanmamJ sbr. 
Fabrikada bu gemileri yapamJyaca i'1I ka
naati oldugundan mukavele mucih'nce 
hiikun·,.·tirnize 2,500,000 mark tazminat 
verecektir. 



CUMIIUR1YET 23 Mart 1939 

Piyero 

Fran~ais Herczeg'den 
Piyero, ~ato bahc;1vammn ogluydu. 

T opalhg1 yiizunden, c;iftlik u~aklanmn 
c;elik adaleli c;ocuklan onu aralanna al
madiklan ic;in, kendi a]eminde ya~Iyan, 
c;ekingen, garib bir mahluk olmu~tu. Du
daklan daima kapah, yiizii daima sol -
gun, sabahtan ak~ama kadar bahc;ede, 
agaclann arasmda, yalmz ba~ma dola~1r 
dururdu. Fa kat, ekseriya meydanda gO
runmezdi. 

Hep dii~iincelerile ha§ba§a kalan Pi
yero'nun, gizli gizli tapmd1g1 bir mabu
desi vard1. Sato sahiblerinin k1z1 Helen. 
Ki.i<;iik k1z, her sene sonbaharda, anas1 ve 
babasile hirlikte gelir, §atoda birkac; haf
ta kahrd1. Bu topal c;ocuga ehemmiyet 
bile verdigi yoktu. Cok monden, c;ok faz
la §ehirli bir k1zdJ. Albn sans1 sadanna 
bagh ipek kordelas1, kar gibi beyaz ro
bu, glClrtlh iskarpinlerile, gurur ve aza
met ic;inde gezer dola~u. ~toya gelen mi
safirleri, kah zekasma hayren, kah .gu
rur eseri goniil kmc1 sozlerile mephut ht
rakJrdJ. 

Piyero'nun, ancak masallarda okunan 
neviden eiir'etkar bir arzusu vard1. He
len'in kendi k1z karde§i olmas1m ic;in ic;in 

ister ve onu, bir tek defa olsun, elinden 
tutup gezmege gotiirmek arzusunu, yu
reginin derinlerinde duyard1. Kibar aile 

c;oeuklannda gordugii bu manzara, onun 
daima imrendigi bir§eydi. Yak1a, bu erne~ 
linin nas1l tahakkuk edecegini tasavvur 

bile edemiyor; fa kat, bunun boyle ol -
masm1 kalbinin biitun kuvvetile istiyor -
du. 

Sato bahc;elerinin list tarafmda, kolza 
tarlalanmn gerisinde, s1ra ile tepecikler 
vard1 ki, tath meyillerile, ufku <;izeilen
diriyorlardJ. Bu tepecikler, uzun bir dizi 
kavak agacile ortiiliiydu. Sato arazisinin 
hududu bu kavaklarru. Piyero o tepeye 
kadar gitmege heniiz cesare! edememi§ti. 

Ciinkii habas1, kavak agaclanmn dibinde 
bir kuduz kopegin pusu kurup bekledigi

ni soyliyerek onu bu bilmedigi, uzak yer
lere gitmekten menediyordu. F akat, ku
c;iik Piyero, bu tepelerin ote tarafmda ne 

bulundugunu pek merak ediyordu. Belki 
de, o tepelerden bakmca, diinyanm sonu 
gori.iniiyordu. 

Bir gun, trlalarda, hie; kimsenin bu • 
lunmadlgl bir ilkbahar gunii, ikindiiistii, 
biitiin eesaretini toplad1 ve tepeye tnman· 
maga karar verdi. 

Y ol epey uzun ve sarph. Baht;eden 
sonra. makineli sapanla i§lenmit tarlalar
dan, topalhya topalhya gec;ti. Duvara 
t1rmanan bir bocek gibi, yava§ ve mii~kii
latla yo) ahyordu. Nihayet, nefes nefese 
kavak agaclarmm dibinde durdu ve, hay
ran, bakakald1. Kar§ISlnda, peri masabm 
andlian bir manzara vard1. T a a§ag1da, 
batakhkh c;ayular, goz ' alabildigine uza
mp gidiyordu. llkbahar, buralan suya 
bogmu§tu. Gune§ batmak iizereydi ve 
kllll, biiyuk bir top gibi, semalann etek
lerine as1lmJ§ hissini veriyordu. Su, yal
dJzh, kllllh bir 1~1kla, ayna gibi, ihti~am 

ic;inde panld1yor, Piyero, kama~an goz
lerini kapamaga mecbur oluyordu. Bu a
zametli aydmhk ortasmda, kaml§lar, obek 
obek karartllarile, adaclklara benziyor -
du. T utu§an gokte i.istiiste y1g1h bulutlar, 
muazzam bir kap1 kemeri te§kil ediyor; 
bu kemerin altmdan, ok gibi diimdi.iz 
huzmeler, semaya dogru yiikseliyordu. 

Piyero'nun, goz alabildigine bakllgl 
yerlerde canh tek mahluk yoktu. Etraf 
derin, dindarane bir sessizlik ic;indeydi. 
Kavak agaclanmn her yaprag1, <;ayularm 
her otu, Ieana bahnlm1~ gibi kipkumllly
dJ. Ve bu ezici sukutun ortasmda, bu 
muhte§em aydmhihn ic;inde, hem korku
lu, hem mes'ud c;arpan ufac1k bir kalb 
vard1. Piyero'nun kalbi. 

Piyero, Heleni dii§iiniiyor; §imdi o bu
r ada olsa, elini elinin ic;ine alacagm1, o
na «karde§im» diyecegini dii§iinuyor; 
bahc;JVanm topal oglu kiic;iik Piyero ol -
maktan, velev bir an, kurtulacagml dii -
~iinuyordu. 

Cok gec;meden, uzaktan bir kopek 
havlamas1 i~itti. Kuduz kopek akhna gel
di ve iirperdi. Geri dondii; bir topal kar

ga gibi, §atonun bah<;esine dogru avdete 
baslad1. Y ollara, ak~am golgeleleri do
kiiliiyordu. 

Kuc;uk Piyero, sonbahar gelinciye ka
dar, bir daha kavaklann yanma c;1kma -

d1. Fa kat, akh hep oradayd1. 0 muhte
~m ak§amm manzarasm1 hayalinde siis
lemi§, buyutmii~tii. Hatta, bulut kiimesi
nin arkasmda, biiyiik bir beldenin saray
lanm, kulelerini, ucu goklere dokunan 
kubbelerini gordugiinu zannediyordu. 
Altm yald1zh bir 1~1k altmda, semalara 
dogru yukselen hurma dallan, agaclann 
altmda othyan uzun boyunlu, iri hortum

lu hayvanlar da vard1. Belki de bir ki -
tabda gordugu bu manzaralar, onun ha
flzasma gomulmii~ kalm1~tl. 

Sonbaharda ~ato sahibleri geldiler. 
Helen de beraber gelmi§ti. Piyero'nun 
bahc;eye girmesi, tabii yasak edildi. Sim
di, bahc;enin c;ak1lh yollannda, beyaz es
vabh k1z ko§up oymyacaktJ. 

Bir ak~am, gun kavusurken, Hele:t, 
fmd1k agadannm altmda, Piyero ile 
kar§Ila§h. Her zamanki magrur tavrile, 
bu yuhk p1rt1k k1yafetli <;ocuga: 

- Sen bur ada ne anyorsun? diye sor
du. 

Sonra onu tamymca: 

- Ha, sen misin, topal Piyero ~ dedi. 
Piyero, biitiin cesaretini toplad1: 
- Benimle beraber gelirsen sana bir

§ey gosterecegim. 
- Ne gostereeeksin~ 

- Omriinde gormedigin bir§ey. Sen 
degi], hie; kimse gormemistir. Altm yal· 
d1zh memleketi gosterecegim. 

Helen, merakla sordu: 
- Nerede ~ Nerede ~ 
- T epede, kavaklann arkasmda. 

Ama, kimseye soyleme. Ba§kalanna gos
termiyorum. 

- Nas1l ~ey o, yaldlzh memleket? 

- Pml pml altmdan toprag1 var. 
Gokyiizu, kJpkumiZI ate§ten. 

- Evler de var m1'? 
- T abii, var 1 Bulutlarm iistiinde, 

koskoca bir memleket. 
- Bulutlarm iistiinde mi? Peki, a -

damlar da var m1? 
- V ar ya 1 Hem hepsinin ba§mda al

tmdan tac var. 
Helen, bir kahkaha atll. 
- Sen c;JldumJ§sm. Y ahud yalan soy

liiyorsun 1 
- lnanmazsan gel, bak. Ba~kalanna 

gostermem ama, sana gostereeegim. 0yle 
guzel, oyle giizel ki, sasarsm. 

Cok eiddi soyliiyordu. Kiic;uk kiZ, ni
hayet dayanamad1. lnanm1yor, fakat ge
ne onun pesinden gidiyordu. T epeye <;1-
kan yokudan uzun miiddet tJrrnandJlar. 
T arlalardan, kuliibelerin on linden gee; ti

ler. Helen'in, ufac1k, beyaz ayakkablan 
camurlanml~. dantelli esvab1 c;ahlara ta
klhp yuhlmlsh. Korkma~a da baslarnl&

tJ. Ostelik. yorulmustu da. Eve donmek 
istiyordu. Fa kat, oniisua, topalhya topal
hya giden Piyero'nun bir iman kadar 
kuvvetli kanaati, sihirli bir cazibe ile onu 
pesine katmis, siirukluyordu. 

Yirmi otuz ad1m daha giderlerse, te
peye, kavak agaclarmm yanma varmts o
lacaklardl. 0 zaman, gokyiizii tutusacak, 
yerler pmldayacak ve onlar, ikisi, elele 
tutu§Up, iki karde~ gibi yanyana duracak
lar, o alevli memleketei seyreceklerdi ... 

F akat, boyle olmad1. Piyero'yu, miit
his bir inkisanhayal bekliyordu. Kavak
larm yanmdan asa~1 dogru bakhklan za

man, gokyiizu kiil rengi baglamJs, toprak 
kararm1st1. Ufuk bulutlarla ortiiliiydu. 
Y almz, soluk bir !eke, giine~in sakh bu
lundugu yeri gosteriyordu. A~ag1da, kas
vetli bir batakhi!;m iistiinde dola~an bir 
karga siiriisii vard1. T epede, kavaklarm 
yapraklan arasmda, ak~am riizgan, inil
diyordu. Kasvetli, soi!;uk, her zamanki 
sonbahar ak~amlarmdan biriydi. Helen, 
nefes nefese sordu: 

- Hani yaldiZh memleket? 
Piyero ba§JDI egdi; mahzun bir sesle 

cevab verdi. 
- Bilmem ... 
- Hani altm tacL adamlar? 
- Bilmem .. Buradayd1 i~te ... 
- Yalanc1 ... Utanmiyor musun beni 

aldatmaga~ 
Helen, piirhiddet ~eri dondii; Piyero

yu wad a b1rakt1; ko&a kosa yokustan a

~a~I indi. 
Piyero, yiizii saosari olmu~. gozleri 

ya~h. yure~i elem dolu, tooalhya topalh
ya, gene onun pesinden yuriiyordu. 

HAMDJ VAROCLU 

Y eni bir komedi 

«Nanette'in ii~ sevgilish> 
«Barones ve Ufagm ndan 
daha giiliinclii bir filmdir 

P aristen yaz1hyor: 

«Nanette'in iic; sevgilisi>> ismindeki A
merikan komedisini gormek i<;in Paris 
halki epey muddettenberi sabuSIZ!am • 
yordu. Nihayet «Marbluf» sinema sale
nunda gosterilmege ba~land1. Evvela ~u
nu soy]iyeyim ki bu gi.izel, eglenceli ko
medi <<Barones ve u~agi» eserinden daha 
giiliinc ve miikemmeldir. Ba§ rolleri oy

myan Robert Mintgomery, Franchot 
Tone ve Janet Gaynor'un her iic;ii de va
zifelerini buyiik kudret ve meharetle ifa 
etmi~lerdir. Bilhassa Janet Gaynor son 
derece cazib ve §irindir. Mevzu §U ~ekil
dedir: 

Me§hur romanc1 Malcom . (Robert 
Montgomery), gene bir aktris (Claire 
Dodd) un sJma§Jkhklarmdan kurtulmak 
ic;in Amerikanm muhtelif §ehirlerinde 
konferans verrnek lizere bir turneye <;1k1· 
yor. Bli seyahati esnasmda Nanette is • 

• Nanette'in ii~ sevgili • 
eserinden bir sahne 

min de bir gene k1za (] anet Gaynor) te
sadiif ediyor. Nanette c;ok ho§, temiz 
kalbli, zarif ve ayni zamanda <;ok zeki 
bir mahluktur. Malcom bu k1zla ~oyle 
i.istiinkorii bir tam~1khg1 oldugu halde 
donerken kendisile ayni trende bulundu
gunun farkma vanyor. Nevyork'da onu 
daima yolunun iizerinde buluyor ve bir· 
<;ok dolambach vak'alann cereyanmdan 
sonra Nanette'i a~1 olarak yanma ahyor, 
K1z Malcom'un evine kap1lanmr.a ro -
mancmm eserlerini basan tabi Robel t 
(Franchot Tone) ahbabJDI daha s1k zi
yaret etmege ba&hyor. Nanette her iki 
erkegin hayatmda sade yemek pisirmek 

hususunda degil hissi ihtiyac noktasmdan 
da esash bir mevki ahyor. Ciinkii her iki 
delikanh da bu ~irin klza a&lk olmuslar
dJr. Nanette kimi tercih edecektir. Ro -
manc1yl m1? Tabii mi? Y oksa eski ni
~an!ISim m1? Bir ma giiliinc hadiseler da
ha vukua geliyor ve gene k1z, romanc1 ile 

evleniyor. 
Rejisor Richard Thorpe eseri miikem

mel bir sekilde idare etmi~tir. Muka1e -
meier !;Ok eglencelidir. Eserin diger mii
messilleri Grey Kibbe, Claire Dodd da 
rollerini IYI kavraml~lardir. YelhasJ! 
«Nanette'in i.ic; sevgilisi» insam bir saat
ten fazla bir miiddet kahkaha aleminde 
yasatan bir filimdir. : r Blr il<l satoria l 
* Annabella ile Robert Young «Se

yahate <;Jkan gene k1zlar» isminde bir 
film c;evirmege ba~lami§lardir. Annabel
la bu kordelada bir kasabada kuc;uk bir 
oleli idare eden bir kadm olarak goriine
cek ve Robert Young'la oteline gelen 
bir mi.i§teri s1fatile tamsacaktlr. Eserde 
ikinci derecede rolleri Billie Burke ile 
Reginald Owen temsil edeceklerdir. * Vaktile Lon Shaney, Norma Shl!a
rer ve ] ohn Gilbert tarafmdan · temsil 
edilmi§ olan «Biiyi.ik §ehirler uyurken ... » 
filmi yeniden viicude getirilece~tir. Bu 
kordelada ba§ kadm roliinii «De; arka
da§» kahramam Margaret Sullavan oy
myacaktJr. * « T eksas <;ocugu .. » ismindeki film in 
<;evrilmesine ba~lanmi&hr. Bu kordelada 
ba& kadm rolunii Fl01ence Rice oymya
caktlr. * M. G. M. ~irketi yeni bir senaryo 
mevzuu satm alml~tlr. Bu Billy Gilbert 
nammda bir muharririn henii7. nesrolun
mamis bir hiHvesidir. Ad1 «0<; kral ve 
bir gene km> d1r. 

Bu aksam 
' 

tam 8,45 te SA K A R Y A sinemastnda saat 
LENi RiEFENSTAHL'tn Olimpiyad oyunlarma tahsis edilen ve sabus1zhkla beklenen 

ve bi.iHin diinyada gosterilmi~ ve gosterilmekte olan 

( 1936 Berlin Olimpiyadlannzn tam, ' hakiki ve yegane filmi) 
Tiirk~e 
izahath STAD iLAHLARI 

Genclik, giizellik ve Spor fllmi, ba$hyor. Fiatlarda zam yoktur. 
DA VETNAME : Bu filim bugiin sabah saat 10 da hu sus! bir seansta matbuat erkamna, sinema sahib1erine, 
filim muesseseleri direktorlerine ve mekteb mlidurlerile Spor kulub1eri idarecilerine gosterilecektir. Lutfen 

te~rifleri rica olunur. 

=-

( __ O_L_O_M ___ ) 
D. Demiryollan Haydarpa§a deniz 

ba§memuru, D. Demiryollan Haydarpa
~a Magazas1 muhasebe memurlarmdan 
Muhsin Ali Giik<;iil'iin eni§tesi, Bahriye
den emekli kaptan Mehmed Tevfik Er· 

tiirk uzun tedaviye ragmen du<;ar oldu· 
gu hastahktan kurtulamtyarak hayata 
gozlerini yummu~tur. Cenazesi bugiin 
saat 10,30 da Haydarpa§adaki Memurin 
aparbmamndan kaldmlarak Sahrayice· 
did mezarhgma defnedilecektir. Allah 
rahmet eylesin. 

~:(.:{. 

Sabtk Azerbaycan Cumhuriyeti Mali· 
ye Nan.n Abdiilali Emircamn oglu, Bur· 
sa Ziraat mektebi mezunlarmdan 

Rt.JSTEM EM1RCAN 
irtihal eylemi~tir. Cenazesi bugiin, 23 
mart pef§embe, saat 11 de Taksim Al· 
man hastahanesinden kaldmlacak, Fi# 
ruzaga camiinde namaz1 ktlmlp Ferik1iy 
mezarllgma defnedilecektir. 

If.:(.:(. 

Sab1k !mar ve !skan Vekaleti miiste
§an ve halen ;;t~rayi Devlet Tanzimat 
Dairesi azasmdan Cmer Lutfi Erina! diin 
Ankarada vefat etmi§tir. Kederdide ai· 
lesine taziyet beyan ederiz. 

*** 
c Birle§ik Artistler" §irketinin <;evirmek istedigi c U<;tu da gitti! • filmi 

i<;in iki sened.Emberi artist aramyor ve yapllan tecriibeler muvaffakiyetli ne
tice vermedigi cihetle hi~bir san'atkar hakkmda kat'1 bir karar verilemiyordu. 
Nihayet filmi resimde gi:irdiigunuz aktrislerle akti:iriin temsil etmesi takarriir 
etmi§tir. Oturanlardan soldaki zat kordelanm rejisi:iriidur. Oturan kadm 
Vivian Leigh, ayaktaki kadm Olivia de Haviland, ayaktaki erkek Leslie 

Fatih camii§erifi ba§imamt Haftz Be· 
kir vefat etmi§tir. 23 mart 1939 per§em· 
be giinii ikindi namazm1 miiteaktb Fa
tih camii§erifinde cenaze namaz1 eda e-
dilerek Edi.rnekap1sma defnedilecegi i· 
lan olunur. 

.~~:'::::.~:~~~=···~~··~~;~··~;::~··~~~··~~~:::··~~~~~··~~~~~~;~~~~~···················· .. (~ ___ T_E __ $_E_K __ K_O __ R ___ .) 
Sevgili babam1z Gazianteb meb'usu 

General Ali Hikmet Ayerdemi kaybet
mekle duydugumuz derin teessiir ve bU· 
yiik kederimize, cenaze merasimine i§· 
tirak etmek ve telgraf ve mektub g1in· 
dermek lutfunda bulunmak suretile i~
tirak ederek bizi tesliyet ve taziyet eden 
zevata elemli kalbimizin derin te§ekkiir· 
lerini sunartz. 

YOksek M 11-okuyucu U 8 8 ve Ml&Jrdan galen 

ZEKiYE HANDAN. Ambasador Saz heyeti 
birlikte,Ertugrul Sadi Tek ve arkada§lan 

LASTiK PATLADI vodvil 3 perde. 

- Mi~e Pen~ef varyetesi. Tel: 22127 -

-DiKKAT! PEK 
Goz kamal!tuxcx kosti.imler ve yeni elemanlarla Oglu: Niizhet. KJZlan: Bedia ve La

mia. Damadlan: Dr. Kadri ve Dr. 
Sadi TANASA REVOveTRUPU 

100 artist sahnede - Feerik baletelr - Muhte&em dekorlar 

M A K S t M' de 
DENiZKIZI EFTALYANIN 

TE;;EKKt.JRtlNDEKi TASH!ff 
Diinkii say1m1zm 4 iincii sahifesinln 

Te§ekkiir siitununda miiteveffa Bayan 
, SARI ZEYBEK : DENiZ KIZI EF fAL VA DenizklZl Eftalyamn te§ekkiiriiniin on 

Hazreti SUieymanm Haz'neleri I M A v i T u N A birinci satmnda kiymetli doktorlan o-
Tiirk((e. BugUn 1 de 3 de ve 8 au da RODE SANDOR Qigan Orkestrast Ian Profesfu Bay Abdiilkadir Noyana 

... ____ K aragiimrlik A y s u sinemaslnda ·----· aid satlr sehven unutulmU§tur. Vaki yan-
... h!ihktan dolaYI 1iziir dileriz. 

SOMER 
VE 

TAKSiM 
sinemalar1nda 

BU AK~AM 

i P E K ve S A R A Y 
sinemalar1nda birden 

Senenin en mua7.:zam ve 

Sozlii, ~ARK 
•• 

TURK<;£ 
biiyiik mizansenli 

en nefis 

Musikili 

film super 

Musiki kxsmt: 

.M. C. ve Ustad CEVDET KOZAN 
Gazel ve !?ark1lar : 

NADiR· HAMiD DiKSES ve K. SAFiYE 
Programa Have olarak : 

I-BURSA SENFONiSi 
Ti.irkiyenin hakiki bir p1rlantas1 olan giizel Bursanm tarihi 

Abideleri - Camileri ve Sayfiyeleri 

TURK<;E SOZLU ve MUSiKtLt 

:! Memleket Jurnah: Bulgar Ba~vekili Eks. Koseiva
nof'un Ankara ziyareti _ Sipahi Osagmda ath yan!ilan
istanbul ikinci miintehib se~imi - PERA - SiSLi 
futbol ma<;t vesaire .. 

3 - FOX JURNAL diinya haberleri. 

Y erlerinizi evvelden ald1riniZ. 
Tel : iPEK • 44289 - SARA Y - 41656. 

' 

ABDULVEHAB ve LEYLA MURAD1n 
TURK~E SOZLU ve ARABCA ~ARKILI 

YA~ASIN A~K 
Filmi ikinci haftanm birinci gecesine biiyiik muvaffakiyetle baeylad1. Bu emsalsiz filmi rahat<;a gorebilmek 

i~in tam seans saatlerinde gelmelenni muhterem halkJm1za tavsiye ederiz. 
Seansla.r : 12,30 - 3 • 6 ve 8,45 te 

Aynca: Bulgar Ba§vekili Ekselans Ki:iseivanof'un Ankaray1 ziyaretleri merasimi biiiitn tafsilatile ve yeni 
- EKLER JURNAL Son Diinya havadisleri-

BUG UN 
MELEK 

Sinemasmda 

DAMGALI KADIN 
Frans1zca sozlii, Ba, rolde GLADYS GEORGE 
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MI"'II"'I san'at ned.·r ? Giden gelir Ankara radyosu sayeslnde biitiin Tiir-
kiyenin dinledigi Frans1z san'atkan Fransa koylerin
Francesc::ti'yi evvelki ak§am yakmd1'1 Demokraside halk - Namzed listesi - Basardan den birinde, bir c;ift-

' giirmek ve i§itmek f1rsahm kazand1k. , c;inin ba§mdan . garib 
Hemen soyliyelim ki, §ehrimiz halkl bu i,Ier - Partiye bagbbk - Birlik ve beraberbk I bir badise gec;mi§. 

Yazan: NURULLAH BERK 
Muhtelif resim sergilerinde eser te§hir 

eden san'atkarlar, bir zamanlar pek re
vacda, ~imdi yava~ yava~ yok olan bir 
itiraz ile kar~Ila~Irlar: 

san 'atlarm birbirine z1d, fa kat birbirinden 
derin ve merakh meseleler, gorii§lerle 
c;alkandigl bir devrede Avrupa stajm1 
yapmi§ olan gene san' atkarlar, ~izginin, 
rengin, §eklin, terkibin sulan~I ke§fetme
gc dalarak, mahallilikle alakalanm biis
biitiin kestjler. Yeni san' at neslimizin son 
on sene icrinde viicude getirmi§ oldugu 
eserlerin motiflerini gozden ge~irecek o
lursak bunlann adeta «passe- partoul» 
mevzulardan ibaret oldugunu goriiriiz: Ocr 
dort agac veya bir su kenan, bir figiir, 
bir c;Iplak, masamn iizerine konulmu§ bir 
vazo, u<; dort elma. Bunlar, c;izgileri ve 
renkleri tert;b ve terkib etmege bahane 
clan beynelmilel, anonim mevzulardu. 

giinedek bu kadar yiiksek teknige malik Gec;mi§ demek de 
bir kemanc1ya raslamam1§tlr. Yaya ha- y D GALIB GtJLTEKIN d d 1 r 
kimiyet, stakatto'lr.rm, dubl kord'lar:n azan : .. r. ~gru egi !~' yiin-
ve flajole'lerin temizligi FrancescatP ·n Universlie Ticaret H. d~enti ku, bu had1se, a-

- Milli mevzu yok I Milli ruh te
renniim edilmiyor! 

elinde miikemmeliyete kaVU§ffiU§ giirii- Tiirk milleti, tarihi giinlerini ya§Iyor. Partisinin memlekete yapllgl biiyiik hiz- damcag1Zln oliimile 
niiyordu. Ferd bile hususi i§lerinde se<;im ve inti- metleri saymaga bile imkan yoktur. Tiirk netic~lenmi§. 

Masah miifekkireye, kahb1 ruha ter
cih eden bu gibilere derd anlatmak zor 
oldugu i<;in, sergilerin ve bilhassa a~III§
Iarm gi.iriiltiisii ic;inde k1sa bir tasdik vc 
«o da olur in~allah» gibi kuru bir temen
ni ile meseleyi kapatmak yoluna gidil
mi§tir. 

Program <;ok yiiklii idi: Beethoven'in habla kar§Iia§llgi zaman nekadar heye • inblab ve kalkmmasmda miihim rol oy- B1r balodan <;Ikl-
biiyiik kern an konsertosu, arkasmdan can ve halecan duyar. Eger bu sec;im; ta- my an Cumhuriyet Halk Partisi, Tiirk yorn;u§. Y olu iistiin
Kreuzer'e ittihaf ettigi biiyiik sonat'1 ve rihini zaman zaman cihan tarihi yapan milletinin siyasi ve kiiltiirel yeti§mesinde de b1r. ~.ukur _;arr~I§, 
nihayet Paganini'nin re majOr konserto- diinya tarihinin aki§ma yol ac;an bir mil- de mekteb vazifesini gormii§, bilhasas se- onun 1'< 1~e d~§mu~. ~e!yadma ko§anlar, 
su. Gene Frans1z artisti elindeki kema- letin mukadderatmi ele alacaklar ic;in o- c;im i§lerini namzed listesinin tanzimi gibi adamca~!Zl bm mu§kulatla oradan ~!kat• 
na olan bakimiyeti sayesinde bu ezici !ursa, yurdda hatta yabanc1 ellerde ona crok ag1r ~e mes'uliyetli bir vazifeyi de mi§lar. Olii gibi baygm bir halde imi§. 
yiiki.in altmdan biiyiik bir muvaffaki- D k v 1 ·k· v 1 k 

verilen onem rok yerinde goriiliir. Am- iizerne almJ<Ilr. Cumhuryet Halk Parti- 0 tor c;agJrml§ ar, I 1 saat ugra§ I tan 
Milli san'at istiyenlerin yiizde doksan 

dokuzu, mufekkire, idrak, kavrayi§, ni
hayet teknik ve iKilik bak1mmdan milli
lik aramaktan ~ok uzakllrlar. Endi§eleri 
bu zirvelere ula~amaz. lstedikleri, koy 
ve koylii, tarla ve sapan, kagm ve inek 
gibi, seyircilere « bunlar Tiirktiir, bu sah
ne Tiirkiyede gecrer» dedirtecek mizan
sen ve aksesuarlardJr. Bir tak1mlan da, 
ink1labc1 sand1klan bir zihniyet giiderek, 
tablolarda, fabrika, traktor ve modern 
bina aramaktad1rlar. 

yetvle kalktl. ~ ' 1 1 
Konservatuar orkestrasmm refakatile larca kendisini idare edenleri sec;me hak- si bu miihim vazifeyi bilhakkin ifa etmi§· sonra ayl tmi§ ar. 

icra ettigi Beethoven konsertosunda yu- kmdan mahrum kalan Tiirk milleti, hicrbir tir. Bugiine kadar Biiyiik Millet Meclis- Ciftc;i, oliip dirildigini anlaymca, ken-
kar1da saydig~1m1z teknik meziyetle.rin- ulusun ba•ma gelmiyen badire ve fela - Jeri ve on! rln b d kl · 1 b disini bu vaziyetten kurtaranlara te§ekkiir 

~~:to 

, a a§ar 1 an 1§ er, unun en k d h . . . k b' . k' 
den maada Francescati'nin stil temizh~:- ketlere maruz kalmi§IIr. Bu biiyiik mille- biiyiik delilidir. F erd i~in bile kendisini Il_la tll_lln a: ... eps~~~ pe§me Ia 1P Ir 1'< 1 

ni ve on dokuzuncu asrm ·en biiyiik de- tin idaresini ele alanlar, o makama bilirsi temsil edecek ehliyetli kimseyi bulabilmek ziya ;t~ne. got~rmu?: .. v v 

'j Bunu kaydettikten sonra «mevzu» de- basma lay1k beyecan kudretini tebariiz velistihkak geldiklerini soyliyerek millet kolay degilken 18 milyonluk bir milletin, Y1y1p I~mege, gulup eglenmege baK~la-
nBI en ~eyin san'attaki roliinii dii~iinelim. ettirmek isteriz. Kreuzer sanatmda bes- ve memlekete havsalamn alm1yacag1 ka- kendisini bihakkin temsil edecek kimseleri mi§lar ... ~ahka~alar ayu~~ <;Ikmi§.. . a

1
: 

ir gene muharrir, me§hur piyes iistad1 tekann rub una niifuz eden abenk belki d f 1 k I d U ~ · · ~ b I k .. 1.. 1 1 b .. d' k' falar tutsulenm1§. Tam I§m en c1vc1v 1 
B , T t 1 k F k t F •. ar ena 1 yapmi§ ar Ir. zaga g1tmeeg u mas1 c;o guc; ur. § e unun 1c;m u 1 . d b "b d I • 

ern§tein e: « iplerim haz1r, fakat bir am m:masi e :vo tu. a a rancesc11 h d h d" d .1 k k d k h . 1 .11 1 h' 1 d b dabkasm a, asu a e mevt smma emll~ 
. I b ld v b t da ayn1· t k 'k ne ace!, a a un em ece a ar ya m er I§ e m1 e e 1zme ve yar liD! a§ I 'f . d v d I d t.u.·r ii mevzuumu bulamiyorum» demi•. ez ere Ga J<fJ u sana 1 e m 'f dd d C H p . B" .. k M'l o an rt t~l, otur ugu san aye en yere ' · · d bir mazide bunlann, hasis menfaatleri vaz1 e e en SI ~ "" Ustad da: <<Mevzu gayet kolay: Bir er- emniyet ve kudret havast 1<;m e :vor- a · · • , uyu 1- vI . 

d 1 d d. 1 t b'ld' p icrin diinyaya medeniyet ve hakimiyeti og~- lete lay1k miimessilleri tavsiye vazifesini y1gBI rverm1 ~.'.. .. I L"k' b f d' kek, bir kadm1 seviyordu ... » diye cevab rna an ve yoru ma an m e e 1 1. a- .. . I a•ma u•u;mu• er. a m u se er 1· 
. H h b d b ganini'nin. sad"ce teller iizerinde oyna- reten bir milletin kole menzilesine inmesi- uzenne a mi§hr. .

1 
' . I • 'c 

1
• d k .. ff 

Bir zamanlar Galatasaray resim ser
gilerinde cami, servi, tekke, ~ad1rvan ve 
Lale Devri mevzulan arayan estet zih
niyetile bugiinun miili mevzuculan ara
smda hicr bir fark bulamJyorum. Her iki 
zihniyet dekor, kostiim ve hikayeden ba§
ka bir§ey aramamaktad1r. 

vermi§. em en emen iitiin e e iyat, yan bir hokkabaz olmad1g1m, bricok ne raz1 olduklarma §ahid olmad1k mi) !yilik bilen Tiirk mi!leti, Partinin bu n te!JoilekmdJ~ ~~~· .. e en . 0•
1 
torf, m] uhteve a• 

«Bir erkek, bir kadm1 seviyordu ... » ezeli kimseler, zannedersem ilk defa evvelkl' E~ T" k 'll . 1 B" "k h' . k d" d 1. nm, 1 m I§lnin sevmc1 e az a eyeca• 
· . hl'ld h h ger ur m1 eh, unutu.maz uyu IZmetme ar§l un onun namze 1ste • k I k .... d t k'h t tn·~· , 

tel~~~kl Ia ~. eln, vbe I emen b;mk en biitiink akllam Francescat!'yi dinledikten sonra Tiirkiin rehberligile son azametli hamle- lerini ittifakla kabul etmek suretile nasu n.~ I apl. ma yuzun en er I aya e gmi 
P ash san at ar, ir veya 1r ac; <;Ipla o~endiler. Mesle/!:i icabl olarak hayatmt · · 1 d k 'h "k b ·t · b .. d soy emi§. 

.. d b' k fi 5
L sm1 yapmami§ o say 1, ~o tan tan e ka- ~u ran orcunu 1 a etmJ§Se ugun e ay• ~·d I ...... b' ~ 

vucu ii, 1r ac; giirii ta§ veya tunca dok- keman telleri iizerinde marifet goster- :t§IDI§ olacaklt. Cihan tarihinin mislini . . k y l b .. b I ~ 1 en ge mez» sozunu Ir pa~ac1 
mek, mu§ambamn dort ko§e, miistatil mekle g~irmi~ olan me~hur Paganini- m §eyJ yapaca ttr. a mz u munase e: e degi§tirebiliriz: «Giden gelir, amma ge• 

kaydetmedig~ i bir hamasetle kendini d1• baz1 va ' andaslar taraf1ndan sorulan (In sat!:hlanna yerle§tirmekten ba"ka bir•ey nin ruhunda ya§ayan popiiler ve temi>: • · · - ne gider.» 
• • ve ir dii•manlardan kurtaran Tiirk mil- tihab ve na z d r t · fh I .. yapm!~ degildir. san'at kaynaklanm Francesf'ati ne b'i- ~ • m e Js esi me urn anna mu- G "b bir bahis 

Tiirk resminin, mill! ve ma:halli mev· 
zulan ele almaktansa ~ok kere anonim 
ara§hrmalan tercih ettnesi san' atkarlann 
ne lakaydisinden, ne de zafmdan ileri ge
lir. Bunda, ara§tmlmasl gereken ruhi ve 
teknik birtak1m sebebler vard1r. 

M Yu .. k bi'r kud tle 'fade edeb1'Iiyor leti, hakimiyeti eline ald1ktan sonra diin· teallik suallere, k1saca temas etmek iste • an evzu, haddizatmda olii, daha dogw- . re 1 . . 
Kendl.sJ'ni· evvelk1' akc:am dinleyen ka yay1 hayretler ic;inde b1rakan biiyiik eser· rim. Bugiin her yerde intihab ve Iiste Amerikahlar bah'.. 

se girmege baythr· 
lar. En akla gelme• 
dik mevzular iizerin· 
de, en inamlmiya
cak §ekilde iddialaT 
yiiriitiirler; kah ka-
7:amr, kah kaybeder
ler. Denilebilir ki, 
Amerikalmm aytrd 

rusu cansiZ bir kiymettir. Onu ele alan ~ -
labahk kiitle, keman san'ati hakkmda lerini pek k1sa bir zamanda yarattJ. hte mefhumlarma tesadiif edilmektedir. Bii-

hissin, gorii§iin, idrakin, teknik ve i§c;ili- cok yeni ve zengin fikirler elde etmi§ ol- bunun ic;indir ki, Tiirk milleti, demokrat tiin demokrat memleketlerde hatta de • 
gin sihirile canlamr ve varhk gosterir. m11 kla ne kadar sevinse yeridir. cumhuriyet rejimine canla ba§la baghd1r. mokrasinin be§igi say1lan isvic;rede de in-
T ekba§ma, aciz ve •ahsiyetsiz bir gorii- AI kl 'f d · b 1 

Gec;en makalelerimden birinde plastik 
san' atlarimizm heniiz bir an' an eye sahib 
olmadiklanm kaydetmi§tim. Ge~ekten, 
garb idrak ve teknigi altmda c;ah§an en 
eski san'atkarlanmlZI bulmak i<;in baki§· 
lanmizi pek yakm bir diine ~evirmek 
kafidir. «F erik !hrahim Pa§a», «Hiisnii 
Yusuf Bey», «Servili Ahmed Emin 
Bey», «.Seker Ahmed Pa§a>>! Eski kii
tiibhaneleri siisliyen cild yapraklanndan 
kay1p dii§en kurumu~ bir incecik dal, ya
bud bir c;icrek gibi mazinin kokusunu can
landiran bu isimler, 19 uncu asnn mah· 
dtr. Resim an'anemiz oteye gidemiyor. 
<;iinkii otede «minyatiir», yani «pentiir» 
'n tam zidd1 var. 

' K t k t Mo t' llo a 1 a esmi u an ve Turk Esas tihab, lisle iizerine yap1hr. Bu 1'ntihab ~un elinde, esere hie;; bir§ey katamaz ve onserva uar or es ras1, zar m 
ona hie; bir karakter veremez. Entfiihrvng aus dem Serait Uvertiir'ii ile Te§kilat kanununda yer alan umdelerden §ekline, amme hukuku dilinde (lisle inti

bizi konsere haz1rladl. Talebelerden mii- demokrasi mefhumu iizerinde biraz dur- hab1) denilmektedir. Sonra bir kimse hu-Demek istiyorum ki bir san' at eseri, k 
tesekkil bir orkestra olmakla beraber rna isterim. susi ve §ahsi bir intihab i§i kar§Ismda bii-

mevzuile yiiksek olamlpca~t gibi, mev- sekil itibarile basit olan bu eserin daha Demokrasi, halk iizerinde hakimiyetin yiiklerinin veya sevdiklerinin tavsiyesm1 
zuile de milli olamaz. Millilik hissedi§- 1·y1· bi'r ;nterpreta·t;on'unu beklerdik. A- h lk d l d'kk 1 b 1 h · · 

• • a a ai o masJdir. Halk, haiz oldugu nazan 1 ate a ma u sure! e §a si m!J-te, idrakte, leknikte, bir kelime ile «stil» natemamn """"'Sto ralmmasl laz1mdi. B l 
d d /:'' ~ .,. hakimiyet hakkmm istimalini kendi i<;in- hab hakkmt kullanmami§ m1 say1hr ~ Ha-

e ir. yaptlmaymca Belmonte'nin arya'sml mi- den s~tigine tevdi eder. Zaten ferdler de yn. 0 halde amme hukukunda da ayni 
Velaskez'i, Goya•yl !spanyo], Albert nor olarak meydana <;tkaran ikinci an-

d h haiz olduklan hak ve salahiyetlerin isti • §eydir. Eger Tiirk milleti Partisinin nam· Durer'i Alman, Poussin'i Frans1z yapan dante temanm giizel kontrastm an rna -
k t b malini ekseriya miimessillerine tevdi eder- zed lisU:sini ittifakla kabul ediyorsa, bu, mevzulan degil, kainat dramm1 sezi§ ve rum kaldtk. Konservatuar or es rast u 

1 t · k 'd 1 · · ba.,armaktan ler. Ferd, kendisi irin miimessi'l sererken onun Partisine ve ba•kanma olan bag~hhk icra edi§leridir. Bu ise, berhapgi bir san- e eman er 1Cra a! e enm ,. ,. "' • 
at kolunda, uzun bir an' aneye, 0 san' a- aciz degildir. Nitekim biraz sonra Beet- onun ehliyet ve kabiliyetini biiyiik bir iti- ve itimadmm ifadesinden ba§ka bir§ey de

li oven konsertosundaki refaka! vazifesi- na ile ara§hnr. Hususi hayatta bile vekil gildir. Bir vatanda§ tasavvur edilebilir mi 
tm ruhu ve malzemesile biiyiik bir iilfe- ni hakkile ifa etmekle as1l k1ymetini or- ile miivekkil arasmdaki miitekabil hak ve ki inoniinde milletin makus talihini yenen, 
te baghdJr. tava koymu" oldu. 'b I · · · 'b k 1 L h d · · T" k · k 1·b ~ vec1 e en tanz1m, ult at ve ontro u te- ozan mua e esm1 yapan, ur m 1 a 

«Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz ?» Mahrumivet icinde c;ah~an bu mtiesse· min kolay degilken amme hayatmda bun- ve yiikseli§inin en ag1r vazifelerini deruh-

An'ane demenin, bell'ha~i bir 'ifade 
vas1tasmda, a§Ilmi§ bin merhale, gec;iril
mi§ bin tecriibe, denenmi§ bin tarz, usul 
ve teknik, nihayet var!lmi§ geni§, geni§ 
diyorum, namiitenahi bir alem demek 
olacagm1 kabul edersek, .plastik san'at
lanmlZin mevzuu bir tarafa b1rakarak 
form ve renk meselelerile me§gul olma
lanm, millilikle alakadar olmamalanm 

gihi §ayamhayret suallerle kar§Ila§Irken ye ciddt bi; alaka gosterildilii takdirde, Ian tanzim ~ok mii§kiildiir. Halk ile mii- de ederek muvaffakyietle ba§aran ve fa
plastik san'atlarda millilik aramamn !;O- !'lehrimizin ve memleketin iftihar edile- messilleri beynindeki miinasebeti ahenk- ziletin miicessem timsali olan bir Sefin 
cukluk olacagm1 dii§iinmekle kendimizi cek bir orkestra kazanacagx §lipheqi.,d!r. 

'JU. li bir surette tanzim icrin, demokrasi sis- tavsiye ettigi namzed listesi oniinde bir an 
hakh goriiriiz. Milliligin ne mevzuda, ne n tereddiid etsin! Tu"rk milletini·n Bu"yuk 
kostiimde, ne dekor ve mizansende bu- temlerinde, muhteli£ c;arelere ba§vurmu§-

8• d" "f tur. Miihim oldugu kadar mu§kiil olan ~fine kar§I besledigi sevgi, saygt ve iti-
lunmadJgmi pek iyi anlami§ olan Tiirk IZe Ufen vazl e bu i§i, Turk rejimi, en iyi §ekilde ballet- mad, sonsuzdur. 
ressami, elindeki yeni malzemeye ah§- [B~makaleclen clevaml mi~tir. Bugunku Tiirk rejimi, ii~ unsur Aziz vatanda§, diin lsmet lnoniinii.n 
maga ~h§arak san'at problemini, binbir alist kalmaya mecburuz. Cemiyetimizin ve cihaza miisteniddir: Halk, Devlet ve miimessillerin tarafmdan miittefikan Cum 
zaviyesinden, tetkik ediyor. Turk ressa- hayati menfaatleri bu §ekilde hareket et· Cumhuriyet Halk Partisi... hur Reisligine se<;imi, seni nas1l olc;ii
mt biliyor ki c;izgiyi, rengi, §ekli kavra· memizi amirdir. Aksiyon adarm miicer· Biitiin kuvvet ve salahiyetleri kendi - siiz bir sevince ve ba§kalanm nasi! hudud
madan bir stil yaratilmaz. Biliyor ki red mefhumlar uzerinde degil, miispet sinde tophyan ve gayrisiyasi bir te§ekkiil suz g1pta ve takdire garketmi§se bugiin tabii gorebiliriz. 

~ ~ ~ milll san'at yapmak, lher§eyden evvel oz 1 h 
hadiseler iizerinde dii§iinur; on ar1, ta • olan he.lk, siyasi bir taazzuv olan devlet de sen, Partinin gosterdigi ve onun Ba§-san'at yapmag~a lbagwhd1r. ] k b 

Milli mevzuun, garb teknigile c;ah§an lil ederek manttki netice er ~~ anr ve u ve bu ikisi arasmda ahenk ve irtibatJ te- kam Milli Sefin tasvib ettigi namzedleri 
Burada kelimeler ve manalan, namii- 1· 

ilk ressamlanmizdan en son san' atkarla- h manttki neticelere gore hareket P amm min eden Cumhuriyet Halk Partisid1r. ittifakla sec;mek suretile ayni sevinci tek-
k b. lena i akseden kar§Ihkh aynalar gibi, ga-

nmiza kadar ehemmiyetsiz denece Ir 'b b' I .. ~1zer. ~u k1sa izahatla Cumhuriyet Halk Parti- rarlatacak, birlik ve beraberligini biitiin 
n 1r oyun oynuyor ar: Oz san'at -yani k d 'b .. " 

rol oynad1g~1m goriiyoruz. Hatta, garib «Hak» kelimesi ne a ar caz1 goru- sinin Tiirk rejimindeki mevkii anla•1lm1• diinyaya gostermi§ olacaksm. 
her tiirlu mevzudan siynlarak mf plas- 1 1 h d ' • 

hadise, zaman gertikre, resim kok sal· niirse goriinsiin mil et eraras1 ayatm a olur, Dunyamn §U karJ§Ik anmda birlik ve 
"' ~ tik k1ymetlere ehemmiyet veren san'at- d b .. d 

d1kra mahalli mevzu ve renk git-gide bunun yeri olmadigma diin e ugun e Partinin ehemmiyet ve mahiyetini, beraberligi temine c;ah§mak, her vatanda-
y ayn, milli san'at, mahalli san'at da ayn 1 

seyrelmi§ ve plastik san'atlmiz anonimli- degildir. Bir san'at, oz olduk~ millile- §ahidiz. Bugiin: Milli ;lef smet 1nonii, istanbul Oniversi- §In en mukaddes vazifesidir. Nasi! Ebedi 
ge girmi§tir. §ir, mi.icerr~ kiymetlere inandik~a ken- - Hak I Hak I d' tesindeki nutuklarmda §U veciz sozlerle ~f Atatiirk: 

Yukanda isimlerini sayd1g1m ressam· disini, yani mahalliligini bulur. Diye bag1ranlar bir zamanlar §im I tebariiz ettirmi§lerdir: «fsmet lnoniiniin goslerdigi liya-
lanmtz, o zamanm Frans1z akademikleri D b §ikayet ettikleri hareketi yapm.I§ kimse!er· «Cumhuriyet Halk Partisi, .. imdi- kat ve farb gayret, kendisine tevdhi emek ki bir Ia loda §alvar ve potur, "' 
olan Gerome, Boulanger, Franrais, Har- k dir. Demek ki, mevzuu bahsolan daima den memleketin biitiin menfaatlerini vazifede isabetimi filen ispat etmi, ,. oy evi, kagm ve okiiz arayanlar plastik 
Pignies gibi san'atkarlann •ahsiyetsiz tek- menfaattir. Milletlerarasi miinasebetier- ve biitiin evladlanru kucakbyan bir bulundugu irin millete kar•I, orduya 

y k1ymetlerden anlamJYanlar, zevk alm1- "" "" 
niklerini ogrenerek memlekete donmu~ler yanlarml§. Bilseniz. bunlar nekadar, a- de en kuvvetli realitenin menfaat oldu • siyasi aile haline gelmi§tir.» kar§t ve tarihe kar§I tamamen miiste-
ve natiirmort, manzara, yahud ev ve ca· k gvunu kabul edince «hak» ve «haksizhk» 1923 senesi 6 agvustosunda Ataturk; rihim.» rna ne a dar ~oktur! 
mi ic;i gibi her gun gozleri altmda buiu- Nurullah BERK gibi mefhumiarm ic;imizde uyand1rabile- te§ekkiiliine esas alan programt millete Demi§se, asil Tiirk milleti, tarih de 
nan di.inyay1 tablolanna nakletmi~lerdir. cekleri z.ararh haleti ruhiyeden kurtul- bildirmesile viicud bulan Parti, 10 ikinci- sana, ismet lnonune gosterdigin itimadla 
Osman Hamdi, eski ressamlanmiZ ara- •• mak ve tamamile bitaraf, sogukkanh, dog- te§rin I 924 senesinde Cumhuriyet Halk yurda kar§I olan vazifeni §erefle ifa ettin 
smda, milli mevzulara ehemmiyet veren Diin gece Uskiidarda ru goru~lii yani bir kelime ile kuvvetli ol- Partisi adm1 aimi§hr. On be§ seneden diyecektir. 
Yegane san' atkard1r. Fa kat, k_udretini tes- mak kabildir. Almanyamn hayati men- fazla bir zamandanberi Cumhuriyet Halk 

k d k l.kl' ah,ab ev yand1 lim etmekle beraber §Unu da ay etme faatleri, askeri ve iktisadl bak1mdan ge· 
mecburiyetindeyim ki, Osman Hamdi- Diin gece Uskiidarda olduk<;a biiyiik ni~leme siyasetine baghdu. Buna §iddetle 
hin mevzulan, frenk gorii§ile beslenmi§ bir yangm <;1km1~, ihsaniye mahallesin- kar§1 koymak da diger bir klSlm devlet
bir «Orientalisme de hazar» idi. Tiirk de miitekaid Kaymakam Re§ide aid iki lerin hayati menfaatleri icabmdandir. 
arkeolojisinin ve Sanayii Nefise mekte- ah§ab ev tamamen yanmi§tlr. Almanya, askeri ve ikhsadi bak1mdan 
binin banisi, £ehpasmm ba§ma ge~ince, Saat 20,45 te ba§layan yangm, Kay- geni§lemek ic;in §imdiye kadar elinden ge
kendi memleketini, bir Theophile Gan- makam Re§idin k"endi ikametine tahsis leni yapt1. Diger devletler, vaziyetleri 
tier'nin yahud da bir Ziem'in kalemi ve ettigi evin alt katmdan CS1km1§, birden- musaid olmadigmdan huna boyun egmek 
f:rc;asile goriirdu. Bu san' atkan istisna bire ink_i~af ederek diger katlan da sar- mecburiyetinde kald1lar. Fa kat tehlikeyi 
edersek, digv er eski ressamlanmizda, goz- mi~br. Ilk alev goriindiikten 25 dakika gormiiyor degillerdi. Onlar da, hayati 

I sonra yet~en U skiidar ve Kad1koy itfa· 
leri altmdaki alemi safiyet ve sadakat e menfaatlerini tehdid eden rakiblerine ye-iyeleri tarafmdan yangmm diger evlere 
tasvir etmekten ba§ka bir kayg1 goze sirayetine mani her tiirlii tedabir alm- ti~mek hmile gece giindiiz c;ah~t!lar. Al-
c;arpmiyor. ml§, fakat biitiin gayretlere ragmen ah- manyanm geni§leme ihtiyac1 henuz tatmin 

Calh ibrahim nesli, garb ve garb san- §ab binalar kurtanlamami§hr. Tahkikat edilmi~ de&ildir. Plan:n tamamile ba~a-
atil;, kendisinden evvel gelenlerden c;ok devam etmektedir. nlmas1, nasyonal sosyalist hiikumetinin 
fazla me~gul clmu~tur. Empresyonist go- - .. , •-• - - daha bir hayli gayret sarfetmesine bagh 
ri.i§iin revacda bulundugu zamanlarda <;inlilerin yapbg1 merasim bulunuyor. Diger devletler ise arllk geri-
Avrupada ~ah§ml§ olan orta devre res- Hong-Kong 22 {a.a.) - <;in Ajansl lemek imkanlanndan mahrumdurlar. 
samlanm1zda, parlak renklerle tablolar bildiriyor: Vaziyetin bu $ekilde objektif miitalea
yapmaktan ba§ka bir endi§e sezilmiyor. Uu§ank, Hankeo ve Haniyang Japonla- s1, bize harb ihtimallerinin yakm oldugu
Tiirk paletine ~effaf, giine§li renkler ge- nn elinde olmakla beraber buradaki aha- nu gosteriyor. Sogukkanh, dogru gorii~lu 
tirmi§ olmak gibi biiyiik bir yeniligi hak- Ji doktor iun-y at--Sen'in oliimiiniin on- ve ken dine itimad1 olan kuvvetli bir mil
kile kafi bulan Calli !brahim ve arka- dordiincii yi!doniimiinii hararetle tes'id let ic;in bu gorii§te hic;bir fevkaladelik 
da§lan, bu inkii£blarma, bir de millilik etmi§ ve bu vesile ile miicadele ve muka- yoktur. Ba§tm1zda biitiin Turklerin iti
katmak istemediler. Onlann memlekete vemeti uzatmaya matuf beyannameler da· madtm kazanmt§ Milli bir Sef ve onun 
sokmu~ olduklan yeni gorii§, san'aiimlZln gii!lmi§tlr. ]aponlar 15 Cinli vatanperve- sevk ve idare ettigi ag1rba$h bir hukumet 
tniistakbel inki§an i~in muhim bir temel rini tevkif ederek oldiirmii§lerdir. var. Onlann, herhangi bir vaziyet kar$1· 
ta~J idi. smda hayati menfaatlerimize en uygun 
•. 1928 • 30 arasmda san' at faaliyetine Tiirk kadmma da hiirriyetini ve hareket hattm1 c;izmekte hi~bir zorluk 
giren bizim nesil ise, denebilir ki, lokal rey hakklDl ilk veren Cumhuriyet ~ekmiyeceklerine emin bulunpyoruz. 
rnevzulardan biisbutiin aynldi. Plastik ..... a .a.Ik_ P_a.rt.is•i•di·r·-------.a! • NAD/8_ NADI 

Dr. Galib Gultekin 

Frans1z Cumhur Reisinin Londradaki temaslan 
[Ba~taratl 1 tnct sahttedel 

si laz1m gelen prensiplere uygun olm1 • 
yan bir itilafa i§tirak edemiyeceklerini 
beyan etmi&tir. 

Kral, iki memleketin hiirriyet ve ada
let ideallerinin ifadesi olan demokratik 
miiesseselerinin ayniyetine i§aret etmi& -
tir. Kaide ve kanuna mii$1erek bir rab1ta 
ile bagh olan !ngiliz ve F rans1z devlet 
adamlan, sulh davasma hizmet etmek 

maksadile ve tam bir itimad zihniyetile 
mii§averelerde_ bulunmaktadtrlar. 

Kral, her iki memleketin §ecaat ve ze
ka meziyetlerine olan itimadmdan bah
settni& ve bu meziyetlerin bilhassa tehlilce 
anlannda kendisini gostermekte oldui!;u· 
nu ve iki milletin §imdiki mii~kiiileri ikti
ham etmeJerine medar oJacag1111 SoyJe ~ 
mi§tir. 

Lobron, vermi$ oldugu cevabda hu • 
kuku duvel piensiplerinin ihlal edilmesi 

halinde iki memleketin mii§tereken his -
setmekte oldukian endi§eyi ehemmiyetle 
kaydetmi&tir. 

LObron, ingiltere ve F ransamn ayni 
prensipiere bagh olduklanm soylemi~ ve 
~oyle demi§tirJ 

«- N am us, adalet, ins ani §eref, fer
de hiirmet, muahedelere riayet, verilen 

sozii tutmak, dii§iinme ve yazma hiirriye
ti, diger devletlerin dahili i~lerine kan~

mamak hususundaki mii$terek arzu, sulh 
icin ayni a§k .. i$te bu prensiplerin bir hu
lasasl .. Bu prensipler, diinyanm herhangi 
bir noktasmda her ne zaman ihlal edile

cek olursa iki memleketin efkan umumiye

si tela~a dii&iiyor ve hiikfunetlerinden 
memleketin emniyetini takviye ve umumi 

sulhu temin etmek ic;;in milli miidafaanm 
kuvvetlendirilmesini istiyor.» 

F rans1z Reisicumhuru, !ngiliz ve Fran
slz devlet adamlanmn beynelmilel itima
dl yeniden viicude gelirmek iGin mesai 

sarfetmekte olduklanm ehemmiyetle kay
deylemistir. 

M. Lobron'iin ziyaretleri 
Londra 22 (a.a.) - Lobron, bu sa

bah Londradaki F ranstz hastanesini zi -
yaret etmi§tir. Mumaileyh Biiyiik Harb

de Londrada olen FranSIZ kolonisi azast 
namma dikilen heykele bir c;~len~ koy • 
mu~. miiteak1ben Buckingham sarayma 
donerek sefirler heyetini kabul etmi~tir. 

~dici vas1flarmdan 
merak!dtr. 

biri de bahse girme 

Nevyork'lu .koskoa bir fabrikator, ge
~ende bir arkada§ile iddiala~mi~ ve kay
betmi§. Ancak, kazanacagma her halde 
c;ok kuvvetle inamyormu§ ki, tatbiki kabil 
olup olmad1gm1 dii§iinmeden alelacayib 
bir taahhiide giri§mi~. $imdi, borcunu ye· 
rir.e getirmesi icab ediyor. 

F abrihtor, §ehrin kalabahk bir cad
desinde, kaldmm uzerinde, dort ayak o
lup 120 meyre mesafe katedecek. Ede
cek amma, burnunun ucuna bir degnek 
bagh bulunacak ve kaldmmm i.istiine b1~ 
rakilan bir nshgl, bu degnekle diirte diir
te yii rii tecek ! 

Bu. §imdiye kadar Amerikada gorii
len iddialann rokoru imi§. Fa kat, Ameri
ka, Amerika olarak kaldtkc;a, bir giin ge· 
li:- bu rokoru da kiran bulunur. 

DENIZ ISLER/ 

Etriisk vapuru sefere ~1kti 
Eturiisk vapu.ru yarm Mersin hattma 

sefere t;Ikacakhr. Etriiskiin tadilah hak
kmda kat'! karar verilip Almanlarla mu
tabakat has1l oluncaya kadar vapur se
ferlerine devam edecektir. 

~irketi Hayriyenin 
umumi toplanbsi 

$irketi Hayriyenin senelik heyeti u
mumiyesi bugiin saat 'l4 te $irketin ida
re merkezinde yapilacaktir. 

Deniz merakibi i<;in yeni 
talimatname 

Belediye, sandal ve kaytk sahiblerinin 
tatbikma mecbur olduklan bir tahlisiye 
talimatnamesi viicude getirmi~tir. San
dal ve kaytklar ka<; ki§iyi ta~1maga mii
said iseler o saymm yans1 miktarmda 
at nah §eklinde ve beheri iki ki§iyi kur
tarabilecek §ekilde tahlisiye simidleri 
bulunduracaklardtr. Bu i~in kontrolU ile 
Deniz Ticaret Miidiirliigu me~gul ola
cakbr. 

Serkldoryan sigaralari 
inhisar idaresinin Serkldoryan sigara

lan son giinlerde gene berbad bir hal 
alm1~hr. Bu sigaralar, tlk1z, i§lemez, ru
tubetli bir §ekilde piyasaya ~Ikan1mak
tadrr. Ald1j:pm1z miiteaddid mektublarda 
bundan ac1 ac1 !'}ikayet edilmektedir. in
hisarlar idaresinin ehemmiyetle nazan 
dikkatini celbeder, bu i§e bir nihayet 
vermesini dileriz. 

Y akac1k Sanatoryomu 
Bathekimi A vrupadan dondii 

Yakac1k Sanatoryomu ba§hekimi Dr. 
ihsan Rifat Avrupadaki tetkiklerini bi
tirmi§, avdet etmi~tir. ihsan Rifat has
talanm kabul etmektedir. 

~···-Dargin karJsini hic.akladt 
Beyaz1dda kalayc1 $evki sokagmda bir 

evde oturan Mehmed bir aydanberi ka
nst Reyhan ile dargm olduklan i~in ayn 
ya§amaktad1rlar. Mebmed, dun ogle fr .. 
zeri Fuadpa§a caddesinden g~erke11' 
Reyham gfumii§ ve <;ak1sm1 c;1kararalf 
kadmm iizerine hiicum etmi~tir. Birden 
bire ugrad~ tecaviizle arkasmdan ya· 
ralanan Reyhan hayklrmaga ba§lam1~ 

Mehmed yakalanm1~tll'. 



e 

Milli kiime ma~larini 
~tkmaza sokan s~beb 

Futbol Federasyonu taraf1ndan 
talimatnamenin mali sartlar1 . 

tertib edilen 
degi~medik~e 

yoktur bu isin diizelmesine imkan • 

Bu seneki milli kiime madanmn bir 
c;1kmaza girmi§ olmasmm sebeblerini 
muhtelif cephelerden tetkik etmek lazim
dir. F utbol F ederasyonu tarafmdan ha
mlanan milli kiime talimatnamesi kuliib
lerin bir k1sm1m hakika ten mii§kiil vazi
yette buakhgi ic;in bu i&i, gec;en senelerde 
oldugu gibi muntazam yiiriitmek kabil 
olamami~hr. 

Kuliiblerin kar§lla&hklan mii§kiilatm 
en ba mda mali §artlar gelmektedir. 
Memleketimizdeki spor kuliibleri nas1l 
ya§arlar, faaliyetlerine nas1l devam eder
lcr ve bir senelik muhtelif spor hareket
lerini ba~arabilmek ic;in nekadar paraya 
ihtiyaclan vard1r. Umumi Miidiirliigiin 
her§eyden evvel bunlan bilmesi ve her -
hangi bir mesele hakkmda karar verirken 
de bu hususati gozoniinde bulundurmas1 
)azJmdJr. 

Bizim yakmdan bildi&imize gore, Ca
latasaray, Fenerbahc;e gibi biiyiik kuliib
lerimizin bir senelik zaruri masraflan 16 
binle 20 bin lira arasmda tehaliif etmek
tedir. Bu kuliibler, bir sene zarfmda bu 
kadar paray1 temin edemedikleri takdir
de faaliyetlerine nihayet vermek mecbu
riyetindedirler. 

Kuliiblerin antrenor, masor, top, ayak
kabl, c;orab, forma, su, elektrik, komiir, 
telefon, muhaberat, Htib, hademe, mas
raflanndan ba§ka, deniz sporlan, atle -
tizm, giire§, basketbol, voleybol gibi di
ger sporlar ic;in de hirer hirer say1lmas1 
mii~kiil bir siirii masraflan vardu. Sade 
Galatasaraym bir mevsim ic;in denizcilik 
masrah tam 2500 lirad1r. Diger deniz -
cilik ~ubeleri olan kuliiblerin de derece 
derece buna yakm masraflan vard1r. 
Bunlar oyle zaruri: masraflardu ki, bir ta
nesi temin edilmedigi gun bu i~ler durur. 

Memleketimizde kuluhlere varidat te
mi ede~ yegane spor, futboldur. Ku -
liiblerin, yukanda k:smen sayd!gimiz 
masraflan ancak futbol mac;lanndim ah· 
nacak hasilatla kapatJlmaktadJr. Bu ku· 
liibler futbol oynamad1klan ve yahud oy
nadlklan halde bekledikleri paraYJ ala -
mad1klan giin spor faaliyeti durmu§ de

mektir. 
Milli kiime rna~larmm evvelki sene

lerdeki §ekli kuliibler ic;in, mali bak1m • 
dan iyiydi. Deplasman ma<;lan ic;in, mas
raf1 kar~1hyacak kadar tahsisat veriliyor, 
kendi bulunduklan §ehirlerdeki hastlat da 
~ madan yapan kuliibler arasmda tak -
sim ediliyordu. Memleketimiz i~in en iyi 
futbol mevsimi olan aylarda, kuliibleri -
rniz, ba~ka mac; yapma~ dii~iinmeden 
masraflarm1 c;1karmak kolayhgmi bulmu~ 
oluyorlardt. 

Halbuki bu sene F utbol F ederasyonu 
i i esasmdan degi§tirdi. Evvela deplas -
man madan tahsisatmt lzmir i!;in 600. 
Ankara ic;in 500 liraya indirdi. ltiraf et· 
mek laz1mdu ki, 16 ki~ilik bir spor kafi· 
lesini bu para ile ve temiz bir surette lz
mir veya Ankaraya gotiiriip getirmek ve 
onlann istirahatini temin etmek miimkiin 
degildir. Her seyahat ic;in kuliiblerin bu 
paraya bir hayli zam yapmalan icab et
mektedir. 

tesaviyen 22 veya 28 kuliibe taksim edi
lecekmi§. hte i~in en sakat tarafJ budur. 
Bir fenarbah<;e - Galatasaray ma<;J ii<; 
dart bin, bir Fener - Be§ikta~ veya C.a
latasaray - Be§ikta§ ma<;1 iki ii~ bin lira 
,has!lat temin etmektedir. Bu kuliiblerin 
iki§er defa kar§Ila§acagl nazan dikkate 
ahmrsa, yirmi bin liraya yakm bir para 
temin edilecek demektir. Bu paranm, ha
s!lahn temininde hic;bir rol oynamam1~ o· 
Ian kuliiblere de ayni miktar iizerinden 
taksimi en basit hesab ve manllk kaide· 
lerine bile uymaz. 

Spor i§lerinde anla§1lm1yan ba~hca 
noktalardan biri de senelik biit~esi 175 
lira olan ve yalmz on bir ki§ilik bir futbol 
tak1mma sahib olan bir kuliible biitc;esi 
16,000 lira olan ve hernevi spor yapan 
bir kuliibii ayni seviyede tutmak ve mas
raflanm ve has1latim ayni zaviyeden gor
mektir. 

Simdi, deplasman ma<;:lari idn tayin 
edilen tahsisata i.istelik para ilave ederek 
i~tirak etmek mecburiyetinde kalan, ken
di aralarmda yapacaklan ma<;:lann ha -
s1lah da saga sola taksim edilen kuliibler, 
milli kiime ma~larma girmezlerse, gire -
mezlerse hakh m1d1rlar, haks1z m1d1rlar~ 

Biz, bu sat1rlan kuliiblerin avukath&l
ni yapmak ic;in degil, bir hakikatin anla· 
~tlmas1 ve sporumuz i<;:in hakikaten c;ok 
faydah olan milll kiime mac;lannm bo • 
zulmamasJ i~in yaz1yoruz. 

Kuliiblerden bir k1sm1, mill! kiime 
madarmdan c;1k11ktan sonra biitc;elerinin 
a<;Jgm1 nas1! kapayacaklar, diye bir sual 
varid olabilir ~ Mevzubahs kuliibler, 0-
niimiizdeki futbol mevsiminde yapacak -
Ian hususi madarla, ecnebi temaslarile 
gene bu kadar hastlat temin edebilirler. 
F akat onlann milli kiimeye girmemi~ ol
malan, hem mac;lann heyecan, zevk 
ve alakaslJII, hem de has1laum yandan 
fazla. azalnr, 

Futbol Federasyonu ve Beden Terbi
yesi Umumi Miidiirliigii bu seneki milli 
kiime mac;lan talimatnamesini yaparken 
biiyiik bir hataya dii~mii~tiir. Eger mem
lekette yap1lmas1 istenen ~ey sporsa bu 
hata tashih edilmeli, spor hareketlerine 
h1z verilmelidir. Sayed ba~ka maksad gii
diiliiyorsa, ona diyecegimiz yoktur. 

** Bu haftaki ma~lar 
nerede yap1lacak? 

Istanbul Futbol Ajanhg1, bu hafta ya· 
pllmasJ laz1m olan Ankaragiicii, F ener • 
bahc;e ve Vefa takunlan arasmdaki mac;
larm hangi sahalarda yap1lcagmt tespit 
edemedi&i ic;in ilan edememektedir. 

Kd1koyde yap1lmasJ laz1m olan Fe -
nerbahc;e - Ankaragiicii mac;1 ortaya yeni 
bir hadise c;tkarml~hr. F enerbahc;enin 
mac;lara devam edip etmiyecegi meselesi 
heniiz halledilememi~. F enerbahc;e oyun· 
culan da bu vaziyeti aydmlatmak mak -
&adile mmtakaya miiracaat ederek Fe -
nerbahc;e kuliibii Kad1koy stadm1 kaPl -
yaca~ olursa mac;lanm T aksimde oyna
maga razt olduklanm bildirmi§lerdir. 

Kuliiblerin buhmduklari ~ehirlerde 
yaptJklan ma!;larm hastlatl bu sene mii· 

Mmtaka, bu vaziyeti F utbol F ederas
yonuna bildirmi§se de heni.iz bir cevab a
lamaml§hr. 

Halbuki F utbol F ederasyonu, mad a· 

CUMHURIYET 

Siivarilerimizin yapacag1 
beynelmilel.miisabakalar 
ilk miisabaka 
Siivarilerimiz 

16 nisanda Niste yapdacaktJr. 
cumartesi giinii hareket ediyor 

l 
I 
l 

Son miisabakada ikinciligi kazanmt§ olan yiizba&! Saim 
c <;akal • ile giizel bir atlay1~ yaparken 

Avrupanm muhtelif §ehirlerinde mu-, heyecanh olmu~, ~unu binlerce spor me
sabaka yapacak olan siivari ekipimiz 25 rakliSl seyretmi§hr. 
mart cumartesi giinii, Marsilyaya hare- Bisiklet yarl§larl 
ket edecektir. Kafileye Siivari Binicilik ·Bursa, (Hususi) - Bisiklet yan~larmm 
Mektebi Mlidiirii Kurmay Albay Saim sonuncusu bu hafta Mudanya asfalt yolu 
Onhon riyaset edecektir. Gidecek ekip iizerinde yap1lm1§tir. 60 kilometrelik me
~u §ekilde tespit edilmi§tir: Ylizba§l Ce- safe dahilinde yaprlan bu yan§ heyecan
vad Kula, !lizba§I Cevad Giirkan, Yiiz- li olmu~, yollarda birc;ok merakh seyir
ba§I. Eyiib Oncli.' Yiizba§l Saim P~:atkan ciler bulunmu§tur. Bi.r saat elli bir da
ile Usttegmen Ihsan ~kaldan mute§ek- kikada Acar idmanyurdundan Hikmet 
kildir. Slivarilerimiz Istanbuidan hare- birinciligi, on bir dakika farkla Acardan 
ketten be§ giin sonra Marsilyaya varmi§ Ahmed ikinciligi, Akmspordan ihsan li
olacaklardlr. Miisabaka tarihi §6yle tes- c;lincilliigli, Akmspordan Kadri dordlin
pit edilmi§tir: 16 nisandan 25 nisana ka- ciiliigii kazanmt§lard1r. 
dar Nis'te. 30 nisandan 7 maytsa kadar 1 g'l• hteliti g 1 • 
Rom ada. 8 hazirandan 16 hazirana kadar . n 1 IZ mu . e em1yor 
B .. kr t B""kr te yapilacak miisabaka- Ingiltere muhtelitinm maYJs aYl ic;inde 

u e~ e. u e§ A d ·· k ·· b" 
lar ic;in gene zabitlerden miirekkeb ikin- vrupa a uc; ~ac; yapn:~ uzere IT se-
. b" k" 1 h iranda Biikre~e hareket yahate c;•kacagm• ve Milano, Belgrad ve 

Cl IT e lp az ~ B""k k d l v· "h b I T"" 
edecektir. ~ reF~e a aredge ecegm1 ~ e: ~ an ur-

h k 1 • k1ye utbol F erasyonu Ingil1z Futbol 
Konyada spor are et eri Federasyonuna miiracaat ederek ingilte-
Konya, (Hususi muhabirimizden) - re muhtelitini Tiirkiyeye de davet et

Konya sporcular1 arasmdaki tesaniid git- mi§ti. Alman cevabda beynelmilel te-
tikc;e kuvvetlenmektedir. Uc; kullib bi- ma~lannm ve bu turnuvanm programt
rinci stmf oyuncularmdan aYJrdlgt fut- nm daha evvelden kat'i surette tespit e
bolcularla A, B isimli iki muhtelit futbol dilmi§ olmasmdan bu temasa §imdilik 
talum1 meydana getirdi. Bu iki takun a- irnkan olmad•gr, bununla beraber ilk ftr
rasmda oniimiizdeki haftalar ic;erisinde satta Tiirkiyeyi de ziyaret etmek arzu
ekzersiz mahiyetinde kar§lla§malar ya· l>t.mda olduklartm bildirmi~ler ve onii
pllacak, ondan sonra da sporculanmJz miizdeki mevsimde memleketimize gel
kom§U memleketlerdeki sporcularla te- mege gayret cdeceklerini ilave etmi~ler

Giire§ ma~i 
mas c;areleri aramaga bal)layacaklardLr. dir. 
Nisan iptidalannda futbolculanmiZm 
Mersine giderek Mersin idmanyurdunun 
Konyaya yaptlg1 ziyareti iade edecekler Manhaym, 20 (a.a.) - 4000 seyirci a

nunda isvi<;re serbcst giire~ milli takl
mile ikinci kaqila§masmi yapan Alman 
milli tak1m1 bu defa 6/1 kazanmi§tiT. is· 
vic;reliler galibiyetlerini, agtr siklet §am
piyonu Lardonun, Horn Fi§er'i saYJ he
sabile yenmesi neticesinde kazanmt~lar
drr. 

dir. Bu miinasebetle Mersinde iki mac; 
yaptlacakt1r. Hatlrlarda olduguna gore 
Mersin tdmanyurdu ile yap1lan iki futbol 
mac;mm birincisinde galib olan Mersin 
tdmanyurdu ikinci oyunu miihim bir sa-
YI farkile kaybeylemi$ti. _ 

Bursada lik ma~lar1 
Bursa, (Hususi) - Lik ma<;larma bu 

hafta Atatiirk stadyomunda devam edil
mi§tir. Acar idmanyurdu ile Merinosspor 
tak1mlan arasmda yapllan mac; giizel ol
mu§, Acarhlar ikiye kann be~ sayile ma
c;1 kazanml!)lardJ.r. Bundan sonra Bursa 
Giicii ile Akmspor tak1mlan karsllasml§
lardlr. Bu mac iki ikiye beraberlikle ne
ticelenmi§tir. Merinos - Acar mac;1 c;ok 
II 1111111111 IIIII IIIII I 11111111111111111111 II II Ill II IIIII Ill 

rm hakemlerini mmtakaya bildirmi§tir. 
Ankara • F enerbahc;e mac;m1 Refik 

Osman, Ankara - Vefa mac;m1 da Sazi 
T ezcan idare edecektir. 

Gec;en hafta F enerbahc;e idare heye· 
tile tak1m oyunculan arasmda c;1kan rna~ 
!urn hadise hakkmda malfimat vermek 
iizere F enerbahc;e solac;1g1 Fikret de An
karaya gitmi§tir. 

g1za dola§an dedikodulan dinlerseniz i§ 

ba§kala§Ir. 
Onlarm vanm, ya§aYJ§mi, anlata anla· 

ta ~enelerini yoranlar, en sonra dayana· 
mazlar, ahp tutmaga da ba§larlardJ. 

Bisiklet miisabakalari 
istanbul BO!gesi Blslklet Ajanll~mdan: 
1 - DOrt baftadanberi devam etmekte 

olan .seri bl.siklet yar~larmm be~lnclsi 20/ 
3/1939 pazar giini.i .sabah1 yap1lacakt1r. 

2 - Yan~a .saat tam 9 da ba§lanacaktir. 
3 - Yar~ yolu: Mecldiyekoy - Tarabya -

Kefelikoy ~ Yenikoy - Tarabya - Mecldlye
koy arasmda lki d,efa gidip ge!me olmak 
iizere 75 kilometredlr. 

4 - Yan~<;Ilarm hazJrlanmi§ olduklan 
halde yarv;; saatinden evvel Likor fabrik9.Sl 
oniinde hazJ.r bulunmalari ve adlarml ha
kem heyetlne yaz.d.Irmalan laz1md1r. 

Giire§~ileri davet 
Istanbul Bolgesi Giire§ Ajanllgmdan: 
2 nl.san 1939 giini.i Ankarada. yap1lacak 

olan gtire~ milli taktm sec;me mii.sabakala
rma 56 klloda Hi.i.seyin Enkmen, 61 klloda 
Kasunpa§adan Mehmed Oktav, 66 klioda 
Yahya Kalkan Giire~ Federa.syonunca c;a -
gmlmaktadJrlar. 

Ona gore hazullkll bulunmalan teblig o
lunur. 

Diinkii k1smm hulasas1 
Belma asri bir kadm, Muhtar da asri 

bir koca idi. Fakat hayatlarmda izah e
dtlmez bir sogukluk vardt. 

Aralarmdaki yegane bag, nikdhtan i
baretti. Belma, yirm.i be~ ya~tnda gilzeZ 
bir kadmdt ... Korkunc denilebilecek de· 
recedeki zekasile etraftndakileri §a§trttr, 
bazan gururu, bazan da iradesile hakim 
ve ciddi gorilnilrdii.. 

ko§elere <;ekilenler arasmda, en gizli de· 
dikodular f1sildamrd1. Bilmem hangi 
bankamn, hangi §irketin idare meclisi 
toplanlllarmda ac;1ktan a~1ga konu§ula
maml§, yahud da bir tiirlii kestirilip all· 
lamaml§ en ince i§ler de yan salonlardan 
birinde ol~iiliir, bic;ihr, en sonunda hep 

Muhtarm bir tek soziine bagh kahrd1. 

Kapi!anntn oniinde bekliyen upuzun, 
pml pml bir otomobili gorenler, mota
run iistiindeki markayl hecelerken acl acJ 
ba§lanm sallarlard1: 

- En a§a~ otuz bin lirahk arab a!.. 
Amma, Muhtar pek ucuz kapatml§ di
yorlar. M1mlmm birinde alacagJ varml§. 
Haydi, deyince adamcaglz para bulama
ml§. Bu otomobili de yeni alml§, daha 
iki kere binmemi§ bile... Borcuna tuta, 
Muhtara buakml§. Onun her i§i boyle, 
zaten ... Nerede bir diizen varsa mutla· 
ka altJndan Muhtann parmag1 ~1kar ... 

- Cec;;en ak§am, evlerinde gene bir 
toplantl varmi§. CeceyarJSJ elektrikler bir
denbire bozulmu§. Bir elektrik~i aradJ
lar. Bizim <;ocuklardan birisi gitti. Cor· 
diiklerini anlata anlata bitiremiyor. Hep
si ic;iyormu§. Pek c;;ogu sarho§ olmu§. 
Kendi aralarmda neler konu~uyorlar, na
SI! konu§uyorlar, inamlacak gibi degil, di
yordu. Biitiin o, en ag1r ipekliler i<;inde 
yan ~1plak dola§an kadmlar, birbirlerine 

oyle crirkin sozler soyliiyorlarml§, oyle 
a~1k sa<;1k §ey ler anlahyorlarml§, herbiri 
birka<; yabanc1 dil bilen, mas1 gelince in
celigi, kibarhg1 kendi inhisarlarmdan c_tl· 
karmaga bir tiirlii raz1 olam1yan, kimisi 
filancanm kans1, kimisi falancanm ktz1 
diye amlan, say1lan bu hammefendiler 
birbirlerine oyle igrenc ad takml§lar ki 
en dii§kiin yerlerde, en dii§iik kadmlarm 
arasmda bile duyulmaz. Bizim c;1rak bu· 
nu anlatlrken biti§ik berber de orada idi: 
<<Ay, siz bilmiyor musunuz, dedi. ~im
di boyle kibar ge<;inen bammefendiler, 
kendi aralannda hep eski kogu§ edebiya
hna ornek olacak bir dilden konu§uyor
lar. Mod a oldu; siz daha yeni mi duy

dunuz~ .. » 

Muhtar, altm sattm bankalan idare 
meclisi reisi idi. Giinden gii.ne kazandtgl 
parlak mevki sayesinde, bir~ok parah i§· 
lere el uzatmt~ ve kendisine saglam ka
zanc membalart temin etmi§ti. 

Kan, koca her ikisi de nev'i §ahsma 
miinha~tr insanlardt. Evlerinde stk Stk 
eglenceler tertib ederler ve casri• haya· 
tm hemen her cephesinde kendilerini 
gostnnek isterlerdi. 

Sonra, hep bir arada <;ay ic;ilirken si
rasma gore moda ic;;in, s1rasma gore spor 

ic;in, sinema ic;in herkes agzma geleni a
tar tutar, daha sonra iic;er be§er kJyJlara, 

Birc;ok ailenin saadeti, birc;ok zavalh· 
mn §erefi o gizli dedikodular arasmda 

renkten renge boyamrken beri yanda da 
binlerle lira hep 0 bir tek sozle bir ceb
den c;Ikar, birka~ cebe dagii1r; bazan bir

ka~ cebden ~1kar, yalmz birinde topla
mrdl. 

Coriiniirde herkes onlan sever, lher· 
kes onlan sayard1. Haydi, sevgi ile say
gl bir yana dursun, birc;ok ba~lar onlann 
oniinde igilir, onlarm sagma, soluna di
zilirdi. 

• • 
Bir de §(lyle uzaklara goz atarsa.1iz. 

uzaktan uzaga flSlldananlan, ag1zdan a. 

- ... Y a kammm kull.agmdaki tek 
ta§h ki.ipeler? .. Benim olsa satar, onun 
parasile bir apartJman yaptmrd1m!.. 

- •.. Bu kadar paray1 nereden ka· 
zamyor, nas1! kazantyor, bilinmez ... Ken
disi, buradaki bankalardan kimisinin ida
re meclisinde aza, kimisinde reis ... Sonra, 
biitiin parasm1 hep Avrupa bimkalanna 
yatmyormu§, buna ne buyurulur ~ .• 

Oturduklan mahalledeki diikkanctlar 
neler anlattrlardJ 1 

Oteden bir ba§kasi anlatJrd1: 
- Ce<;ende evletinden birisi <;lkh, ba-

Kulagtntza 

£N MUoHi$ 
\STiRAPTAN 
~ON~A ··· 
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NEVROZiN 
kuHanmakla kabildir. 

B1r hamlede nezle ve gr1p\ ge~mr. Harareti siir'atle dii§iiriir. 
Ba§, di§, sinir, matsal, adale agrdan ancak NEVROZiN 

almak suretile ~ar~abuk detedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icab1nda gUnde 3 kate ahnabllir. 

ist. Orman ~evirge Miidiirliigiinden : 
1 - Orman Umum Miidiirliigii te~kilatma dahil tahdid komisyonlarma 

dagihlmak iizere imaline liizum goriilen 16 aded miidafaa tipi c;ad1rm imali 
15 giin mtidd.etle eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Mezkfir c_tad1rlarm muhammen fiatt cem'an 832 sekiz yiiz otuz iki 
lirad1r, 

3 - Eksiltme 28 mart 939 sah giinii saat on b.e~te Istanbul Orman <;e
virge Miidiirliigii odasmda yap1lacaktrr. 

4 - Muvakkat teminat 62 lira 40 kuru§, !stanbul Orman Mes'ul Mu
hasibligincien almacak makbuzla Ziraat Bankasma teslim edilecektir. 

5 - Sartnameler lstanbul Orman <;evirge Miidiirliigiinde gorUlebilir, 
6 - Eksiltmiye girebileceklerin ~imdiye kadar bu gibi i§leri yapm~ 

bulunmalan ve ehliy~tlerile birlikte belli giin ve saatte sozii g.e~en Komis.. 
yon a miiracaatleri. ( 1686 ) 

1 KA$E 

Biitiin Agrtlar1 Dindirir. 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
30/3/939 tarihli peqembe giinii saat 15 te istanbulda Ayasofyada Devlet 

Bas1mevi Eksiltme Komiyonu odasmda ( 6497,54) lira ke~if bedelli Devlet 
Bas1mevind.e yap1lacak !strotip atolyesi in!iaatl kapah zarf usulile eksilt~ 
miye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i!ileri genel, hususi ve fenni !iartna. 
meleri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri digez: .evrak D. BaslDlevi 
Direktorliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat ( 488) liradu. 
!steklilerin en az ( 5,000 ) lirahk bu l§e benzer i§ yaphgma aalr idare

Ierinden almi§ oldugu vesikalara istinaden istanbul Vilayetinden eksiltme 
tarihinden ( 8 } giin evvel almmi§, ehliyet ve 939 yllma aid Tica;et Oda$1. 
vesikalarile gelmeleri. ( 1685 ) 

- - ----- -
Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralii, kutkhk ve biitiin agr•lanmz1 derhal keser. 
- - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabillr. - -

ka kald1m: Ayagmda incecik ipek <;orab
lar, y1lan derisi iskarpinler ... Arkasmda, 
yakas1 kiirklii lbir manto... Sa<;lar kmr 
kmr, hem de altm sansma boyah ... Me· 
ger evdeki besleme imi§. Gorenler, onu 
da bir hammefendi samr. Hammefendi 
degil amma hammefendinin derd ortag1 
bu k1zm1§. Evin her i§i onun elinde imi§. 
Sonradan duydum: Conah1 da soyliyen· 
lerin boynuna; veznedarlann biri, eniko-

nu bu k1za tutulmu§. Herif evli imi§ de, 
c;olugu ~ocugu varml§. Eskidenberi pek 
iyi, pe kdogru adam diye tanmml§ am
rna §imdi artJk gozii diinyay1 gormez ol
mu§. Evini barkmi b1rak1p bu klZI alma
ga kadar kalk1yormu§. Anlathklanna ba· 
k1hrsa, klZln gonlii ba§kasmda imi§, o da 
Muhtann §oforiinii seviyormu§. ~for de 
sevilmiyecek gibi degil ki .. , Evin besle
mesi bir yana dursun, hamm1 bile vurul
mu§ deseler §a§mam, o kadar yakl§lkh 
bir <;ocuk!.. Pervin, i§te o besleme, biraz 
hammdan, biraz da zavalh veznedardan 
para ~ekiyor, eline gec;eni lhep bu c;ocuga 
ta§lyormu§. ~for de bir yandan o para
YI· bir yandan da benzinden, lastikten, 
yedek par~dan ne arttmrsa, ne uydurur
sa hepsini, Kurtulu§ta terzilik eden bir 
kanya yediriyormu§. .• Bir ya§aYJ§ ki ... 

f~ yii.zlerini ne sen sor, ne ben soyliye. 
yim!.. 

Bugiin birisi ~tkar: 

- Muhtann daktilosunu iordi.inii;r, 
miiL diye anlallrdJ. Hani, §irkette ko
yu siyah sa~h. ye§il 'gozlii, ~gozleri yara• 
dJh§tan siirmeli bir k1z tvar: Mualla... 
Ocr yiiz lira ayhk ahyormu§. Birkac; dil 
biliyormu§, kolejden <;lkml§, hepsi iyi. 
hepsi ala amma bu zamanda ii<; yiiz li
ra kazanan kac_t ·ki§i varL Neyleyim ki 
o gozler, o boy, o ahm ii<; y.iiz degil, be§ 
yiiz de deger, bin be§ yiiz de ... Muhtar, 
iyiden iyiye k1za tutulmu§... K1z da ya 
pek namuslu, yahud da c;ok bilmi§ ola· 
cak !.. Kendini dirhem di11hem sally or; 
kim bilir, belki de helal siit emmi§, onun 
i<;in Muhtara pek o kadar yiiz vermiyor• 

IDU§. 

Ertesi giin, biraz daha ileriye gidenler 
olur: 

- Cordiiniiz mii, derlerdi. Ben soy
lemedim mi, bu Nebilin sonu pek par~ 
lak, diye ..• hte §irkete ikinci miidiir mu• 
avini oldu. 1nsanm Celile gibi bir kansi 
olduktan sonra ... 0 kadmm her yapt1g1·. 
na goz yumacak kadar kendi ic;i de ge~ 
ni§ olursa ... 

(Arka.sl var) 
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Dog'"' u gemisi Hamburgda J 

I 
$EHR.N iCiNDEN torenle denize indirildi =1r

1 
=-===;=· =======\\= 

Uzak,arkta 

degi,miyen 

mod a 
}elpaze 

Pazarl1ks1z HaDkDil'il 
ve Japon erkegi, Y elpazesiz Japon kad1n1 Slk 

' 

Merasimde Berlin 
haz1r bulundu, 

sefirimizle, sefaret 
;samimi nutuklar 

erkan1 
soylendi ,. I t ©I~ ~r©l n : 

'1 I ~~'\tu<ee I sa I ' 
~(!j)IYJIJ" = • §I zararll 

an'anevi giyinmi' saydamaz, yelpazesizlik 
ah~1khga gore, ruhsuzluga dPlalet eder 

Y elpaze; J aponyanm ha~hca ihususi-~ 
yetlerinden biridir. ]aponyada seyahat e
denler, onun goze c;arpmas1 kar§tsmda, 
bu intibai edinirler. Hele riizgarlanmak 
ihtiyacJ duyulmad1g1 zamanlarda bile 
elde tutulmas1, bilhassa erkeklerin de yel
pazeyi elden b1rakmamalan, seyyahlann 

Dogu V!\purunun denize indirildikten sonra ald1gx vaziyet 
Berlin (Hususl muhabirimizden) - Vekaletinin Denizbank Umum mi.idiirlii

Denizbank tarafmdan sipari§ edilen alh- gii tarafmdan Blohm und Voss tezgahla
§ar bin tonluk ticaret gemilerinden «Do- rma sipari§ edilmi§ olan gemilerin birinci
gu» Hamburgda biiyiik merasimle denize sini te§kil eden Dogu gemisinin suya in
indirildi, geminin in§asmi deruhde eden dirme merasiminde bulunmakla biiyiik bir 
ve Almanyanm en namdar miiesseselerin- zevk duymaktayiz. -5irketin bu babdaki 
den olan Blohm und Voss mi.iesse- nazikane davetinden dolay1 te§ekkiir ede
sesidir. Bu merasimde, hi.ikumeti - rim. -5urada, oniimiizde duran bu giizel 
Illizi temsil etmek i.izere de, biiyi.ik elc;imiz gemi, yalmz nakil vasitasi degil, ayni za-
1-Iamdi Arpag, refikasi, sefaret miiste§a· manda Alman kudretinin, Alman kahili
TI R1fk1 Pasin ve refikas1, ha§katib Galib yetinin §aheserlerinden biridir. ~iinkii 
Evden ve refikasi ve ata§emiliter $inasi Blohm und Voss tersanesinin ciddiyeti, 
Erdok davetli hulunuyorlardi. i§lerinin temizligi ve Alman seciyesine ya-

Hamurgda, ha§ta konsolos Kudret k1§an bir surette munzam mesaisi, diinya
Erbay olmak i.izere biiyiik bir vatanda§ mn her tarafmda tanmml§hr. Bu §irketin 
kiitlesi, Hamburg umumi valisi namma amirlerini, mi.ihendislerini, c;ok k1ymetli i§· 
ho§ geldiniz, demege ·gelen zevat tarafm- c;ilerini tebrike lay1k gormekteyim. Bu ka
dan gayet samimi bir istikbale mazhar 01- bil eserlerinizle sizler iftihar duydukc;a, 
duk. Biiyiik elc;imizin refikalanna biiket Alman sanayiinin c;ok eski mi.i§terisi olan 
takdim edildi. Otomobillerle konsolosha- biz Tiirkler de samimi ve derin meserret 
ne ziyaret edildi. Sonra §ehir dahilinde duymaktay1z. Bu meserretimizi §irkete 
giizel bir cevelan yap1ld1. Saat on ikiye daha biiyiik muvaffakiyetler temennisile 
dogru, bizi Blohm und Voss tezgahlarma tebariiz ettirmek isteriz. Cemiyetin idare 
gotiirecek olan Liihe istimbotu Tiirk ve adamlarile c;ah§kan, temiz l§<;ilerinin, 
Alman misafirlerle lebaleb dolmu§tu. Mi- bundan sonra da Almanyanm refah ve 
safirler meyanmda Hamburg tissiibahri saadetine badim olmalanm temenni ede
kumandam, Amiral Wolff da bulunuyor- rim.» 
du. 1stimbot be§ dakika sonra, bizi gemi- Nutuk alki§Iarla hitama erince, nazik el
lerimizin in§a edilmekte olduklari, §irketin lerine teslim edilen §ampanya §i§esini, Ba
Iniiteaddid ve muazzam tezgahlarmdan yan Arpag, geminin arkasma !jarparak 
birisinin oq.ijnqe i:\Taya btraktJ. Sirketin parc;alaml§ V<l gemi e verilen l§aret i.ize
sahib ve miidiirlerinden Her Walther rine yava. yava~. ~deta bir selin gibi sii• 
Blohm, samimiyet · ve nezaketle bizi kar- ziile siiziile ve binlerce ki§inln alkt§lan 
§Iladt ve biiyiik el<;imizin refikasma beyaz arasmda denize inmi§tir. Merasim Ti.irk 
karanfillerden miirekkeb zarif hir buket ve Alman milli mar§larile bitmi§tir. 
takdim etti. Merasimin icra edilecegi rna- Bu merasimi miiteak1b §irket tarafm -
halle gittik. Bilhassa bu 'maksad ic;in ev- dan misafirler §erefine mi.ikellef bir ziya
velce ihzar edilen ve her iki taraf1 kirmiZJ fet verilmi§ ve her iki taraftan, mevkie 
Ve beyaz kuma§larla ortiilmii§ olan mer- miinasib samimi nutuklar soy!enmi§tir. Ve 
divenden yukanya <;tkhk. Biitiin ha§met Blohm und Voos tarafmdan bir hahra ol
ve heybetile kar§Imizda bulunan, beyaz- mak iizere de Bayan Arpaga giimii§ten 
lara bi.iriinmi.i§ geminin kt<; tarafma konul- k1ymetli bir miicevherat kutusu hediye 
tnu§ kiirsiide biiyiik elc;imiz bir nutuk soy- edilmi§tir. 
ledi ve: «Tiirkiye Cumhuriyeti lkt1sad 

._I 

t ~. j z. 

Litvanya, iiltimatom egdi 
[Bagtaratt 1 tncf sahtfede] j !jalmakta ve her tarafta biiyiin kiliselerin 

Berlinde yeni miizakereler c;anlan i§itilmektedir. Gamah hac;h bay -
Memel'in Almanyaya iadesi neticesin· raklar hiitiin sokaklan ve evleri siisle -

de tahaddiis eden vaziyeti tetkik ve mii· mektedir. Sokaklarda alaylar te§ekkiil 
zakere edecek olan Litvanya heyeti Ber- etmekte ve bu alaylar §ehrin biiyi.ik mey
line hareket etmi§tir. Heyet, miistakbel damnda toplanmaktad1r. Bu biiyiik mer
Almanya - Litvanya miinasebabm da kezde sabahm saat dokuzundanberi te -
tanzime c;ah§acakttr. zahiirat vardu. 

lngilterenin vaziyeti Y ahudiler ka~ryorlar 
~~r ~amoel _Hor,' Avam kamAar~sini~ Berlin 22 (a.a.) - Deutsche Allge-

bugunku celsesmde Memel hadiselen meine Zeitung'un Memelden aldigi ha • 
h~kkmda beyanatta bulunarak demi§tir herlere gore, y ahudiler, Memel arazi

kJ: .. A • 

1
. d b sini kiitle halinde terkederek Litvanyaya 

«- ~!man huku~~li, Berm e u: iltica eylemektedir. Memel istasyonu, 
lunan L1tvanya Hanctye Nazmna bu L'tv .. d 'I k h b ) · ,. AI 1 anyaya gon en ece ar rna zeme-
tiltimatom tevdi ederek Memel m - sile doludur Bu iin Memelde doktor 
lllanyay~ iadesini istemi~. a~si ~~k~ir~e Neuman haika bfr hitabede bulunacak ve 
Kaunas m bombard1man ediieceg1m h1l- bunu "t k b h' · · d b' 
..1· • • • A . hd'd mu ea 1 §C u wm e IT propagan· 
\ltrmi§hr. Lttvanya hiikumetJ, bu te I da yu"r" .. .. 1 kt k d AI . b' . k b I k uyu§u yap1 aca 1r. 

ar§Ism a man tale mt a u etme L .1 d f "d .1 A d"ld" 
rnecburiyetinde kalmt§hr. r vanya a or i r are z an e r r 

lngiltere hiikumeti. Memel'in statiisii· Kaun~s 22 (a.a.) - Bugiin ogleyin 
nii garanti eden devletlerden biri oldu - biitiin Lltvanyada orfi idare ilan edilmi§
gundan, vaziyeti dikkatle takib ve tetkik tir. 
etmektedir. Kabine saat 9 da toplanmi§hr. Ogle· 

Almanya devlet reisi Hitler, Memel yin kabine toplanhsi hala devam ediyor

Danzig'de sevinc 
rneselesini miidahale etmiyecegine dnir du. 
Ba§vekil Cemberlayn' e teminat vermi&ti. 
Almanya, bu taahhiidatJm da ihlal et - Danzig 22 (a.a.) - D.N.B. 

Danzig halk1 Memel topraklanmn tek
"ar Almanyaya ilhakmdan dolay1 sevinc 
ic;indedir. Biitiin Danzig mmtakas1 dona
ttlmi§, biitiin mektebler kapahlmi§, her
kes yap1lmakta olan merasime i§tirake 

Ini§ bulunmaktad1r.» 
lngiliz kabinesinin i~timar 

Kabine bir buc<uk saat siiren bir top· 
lantJ akdederek Memel meselesi hakkm
<la miizakerelerde bulunmu§tur. Kabine 
i<;timamdan sonra, Ba§vekille Hariciye 
Nazm, Londrada bulunan Fransiz Ha
ticiye Nazm Bone ile uzun bir miilakatta 
bulunmu§lardir. 

Memel'de sevinc 
Memel 22 (a.a. )- Bu sabah saat 

sckizde bir Almanya - Litvanya anla~ -
Inast neticesinde Memelin Almanyaya 
iade- edilecegi haberi duyulur duyulmaz 
burada biiyiik bir sevinc tezahiirii ba~la -
l"fll§hr. Limandaki vapurlar diidiikl erini 

gitmi§tir. 
Bu mtihim hadiseyi kutlulamak ic;in 

resml daireler ve diger miiessesat da bu
giin tatil etmi§lerdir. 

ltalyada alaka 
Roma 22 (a.a.) - Roma siyasl me

hafili Memel topraklannm Almanyaya 
avdetini derin bir alaka ile kar~tlaml~ttr. 
Bu hadise Versailles muahedesinin kat'! 
yutiimast yolunda yeni bir merhale ola-
rak telakki ediliyor. · 

Pazarhk, resmi teklile kalkmi,br, fakat hususi 
anla,malar hala alabildigine devam etmektedir 

Elinizde kii~iik bir paketle eve donii-
yorsunuz. Teklifsiz bir tamdtk soruyor: 

- Ne aldm? 

- Cocuklara biraz Sam fisbgJ., ·~ 
- Kac;a'? 

- Yiiz kuru~a •• 
- P ahah almi~sinl 
- Y a? .• Sen ka~a ahyorsun? 
- Seksene .• .., 

- NasiiL 
- Gayet basit .•• Pazarhk ederek .•• 
Keyfiniz ka<;JYor. Goz gore kiloda yir

mi kuru§ aldanmi§SintZ. 
Bir ha§ka giin, tamd1gimz bir maga· 

zadan kuma~ ahyorsunuz. Evdekiler, pa
hah buluyorlar: 

- 0 kuma§m e§ini, filanca bayan, fi
lan magazadan elli kuru§ a§aglS!na al -
IDI§··• 

Hemen itiraz etmek istiyorsunuz: 
- imkam yok .•• 
- Pekala imkam var, diyorlar, siz, 

pazarhk ettiniz mi? .• :o 

- Y ooook! .-•• 
- Gordiiniiz mii ya ..• Pazarhk edey· 

diniz, boyle aldanmazdtmz 1 

Bir yere girip soruyorsunuz: 

- Bu yiinliiler ka~a '? 

- Y edi bu~uk lira metresi ••• 

da burada dola§maib goze alamJYor, eti
ket fiab iizerinden hesahl kesiyorsunuz. 

Ertesi giinli, ayni kalite ve ayni bic;im
de bir iskarpini bir ba§kasmm ayagmda 
goriip fiat soruyorsunuz: Eyvahlar ol • 
sun. Yiiz elli kuru§ ziyammz var. 

,Sayed, iskarpini aldigmiz yere gotii -
recek olsamz, alacagmiZ cevah1 ben ~im
diden size soyliyeyim: 

- Mal ba§ka efendicigim .. Onlar ya
hnkat, hem de ru§mdan diki§li ..• Bizim
kilerin koselesine bir baktmtz m1 '? Hal is 
F ransiz .... 0) Allah afiyet versin, sene
lerce giye giye eskitemiyeceksiniz I 

Simdi bu iddianm aksini nasil ispat 
ede'bilirsiniz? .• Soziin ktsasi; tatbikma 
ba~landtih giinlerde, ahcmm da, sattcmm 
da sozbirligile faydalanm sayip dokiip 
elbirligile alkl~ladigtmiz pazarhksiz sat!~ 
kanunundan elde edilebilen netice mcy -
dandadJT. 

Pazarhk, yalmz resmi ~eklile kalkm1~ 
ttr. Fakat, hususi anla§malar halinde, ala
bildigine devam etmektedir. Birka~ bii
yi.ik ticarethanenin kanuna sadakatle 
merbut kalmalan, umumi bir fayda temin 
edemiyor. Halk, pazarhk etmiyecek olur
sa, aldanacagt endi§esindedir. Bu endi~ 
ile ami ann kokle§tirdigi bir an' an eden 
kendini bir tiirli.i kurataramtyor. 

Bugiinkii vaziyette ferdlerden pa7ar -
hkstz sat!~ sistemine, kaYJdsiz ~arts1z bag
hhk istemekte devam edecek miyiz'? .. 

merakm1 arhrmaktadu. 
Kadm olsun, erkek olsun, yi.iksek ta· 

bakadan ve mahalll k1yafette hie; bir Ja
pon, yelpazesiz, ka.fi derecede §lk giyin
mi§ say1lmaz. Mahallt ktyafette giyinen 
kadm veya erkek, elinde mutlaka yelpa· 
ze bulundurur. Mesela, frak giyen bir 
garbh nas1l beyaz boyunbagi takarsa, 
mahalll k1yafette goriinen bir Uzak§arkh 
da, yelpazeyi asia ihmal edemez. 

J aponlarda yelpaze, ele ahnmad1g1 
zamanlarda, obi denilen kemerin sol ta
rafma sap! a§agiya dogru olmak lizere 
sJkt§tlnbr. Kibar ~inlilerde, vaziyet ba~
ka turludiir; ~inliler, elde bulundurma
diklari zamanlarda, yelpazeyi yakalarile 
enseleri arasma sokarlar. Her iki yerde 
de, kemerin sol tarafmda yelpaze, k1hcm 
yerini doldurur. Yelpaze ,erkeklerde ki
hei temsil eder. Ni~an takmtyan onun 
yerine kordelasmi takhg1 gibi, kiiic tak
miyan da yelpaze takmakla ayni §eya 
yapm1~ gibidir. 

Sivil bir ]apon yelpazesiz olursa, 
ruhsuz bir adam, demektir. Y elpazenin 
kagtd k1smi, kthcm keskin tarafma i§a· 
rettir. 

Y elpazeli kimse; yelpazesile oynarsa, 
bunun derin bir manasi vard1r. Eger yel
pazeli kimse, yelpazesini kapah olmak 
iizere ve sapmdan elinde tutuyorsa, bu, 
s<>yledigi §eyin ciddiye almmasi liizumu
na ihtar mahiyetindedir. Daha ac;Ikc;asi, 
bu vaziyette k1hcmm ucu, harice c;evril
mi~tir. Bu da bir nevi tehdiddir. Y elpa
zeyi elinde bu vaziyette tutarken gayet 
nazik ciimlelerle ricada bulunuyorsa bile, 
bu ciimleler, kat'i bir istek manasma ab
mr. Buna mukabil, eger elindeki kapa
!Jlmi~ yelpazenin sap1 harice dogru c;ev
rilmi§Se, bu, sa~iden bit ricamn son de
recede neza ketle ifadesidir; bu vaziyette 
iken, hatta kat'i istekte bulunur gibi ciim
leler savursa bile, bunun gene rica oldu
gu anla§Ihr. 

A~tlmi§ olarak elde tutulan yelpaze, 
muayyen bir mana ifade etmez; bu, yel· 
paze sahibinin hie; bir maksad takib et
medigini, geli§i giizel harekette bulundu
gunu anlat1r; ac;tk bir yelpaze, hiicuma 
hamhk rnanasma degildir, bilakis ... 

Yelpaze kullanmak Japon erkegi 
i~in de bir zevktir ..• 

Dini merasimde, delikanhlar mukad
des baz1 §eyleri gotiiriirken, muntazam 
surette ad1m atmahd1rlar; onlan hare
ketlerini tanzim eden kimsenin, geni§ ol
c;iide ac;IIml§ olarak elinde tuttugu yel
pazeyi sallaya sallaya, kendilerini idare 
etmesi mutadd1r. Bu merasimde yelpa~ 
ze ac;1k · tutuldugundan, bununla delikan· 
hlara talimat verildigi halde, vaziyet ge
ne amirane bir mana ile tefsire yol a<;
maz. Ac;1k yelpazesini sallaya sallaya' 
yiiriiyen bir J aponlu, yelpazesini kapatt
verirse, bu hareketi, delikanhlara §iddetli 
bir ihtard1r, hatta bir merasimde ciir' et
karane, tecaviizkarane bir harekettir. Ak
siilameller dogurabilir. 

Uzak§arkta yelpaze modas1 degi~mez. 
En c;ok ellerde goriinen yelpaze, kat kat 
edilmi§ kagtdlan tutan tahta par<;alarile 
c;evrilmi~ yelpazedir. Baz1 yelpazeler de, 
<;op gibi tahtadan ktslm pek dar ve U
g!ddan k1s1m, bilakis geni§tir. Biitiin bu 
yelpazeler kolayhkla kmhr, kullanmak 
gayetle nazik bir i§tir. 

Y elpaze, J aponyamn eski zamanlarm
da defne dalmm yerini de tutard1. Mesela 
spor mi.isabakalannda ve ba§kaca eglen
tilerde kazananlara yelpaze verilirdi. Es
kiden boyle olmakla beraber, bu adet, 
bugiin de buakilmami§hr. 

Fiat i§inize gelmedigi ic;in, hie; ses c;i~ 
karmadan, ~Ikip gidecek oluyorsunuz. 
T ezgah ha§mdaki tammad1gmtz adam, 
sizi ktrk y1lhk ahbab gibi selamladtktan 
sonra c;1ragma sesleniyon 

- Biraz «ikram» yap camm.. Bay 
yabanct degildir! 

Siiphe yok ki evet I Ciinkii kanun boy
le emrediyor. Fa kat, kanun hiikiimlerinin 
tatbikmdaki giic;liik, ferdleri zarara soku
yor. Astl mesele, i§te bu zarann oniine 
ge<;ilmesidir. F akat hic;bir kontrol ve hi<;
bir miieyyedesi bulunm1yan bir sistemin 
zararlanna hangi vas1ta ile kat§! koyabi~ 
lecegiz? ..•. 

Anketimizin verdigi netice 

Siz, bu yap1lan §Cyin «ikram>> mt, «is
konto» mu. yoksa «pazarhk» m1 oldugu
nu tayin etmege vakit bulamtyorsunuz 
ama begendiginiz kuma~m metresi yedi 
bu~;uk liradan, altt liraya kadar iniyor. 
Laz1m olan da bu degil mi zaten!.. 

Burasm1 kestirmek de kolay bir is de
gill 

Salahaddin GONGlJR 

<Ba$tara.tl 1 tnct 8ahttede) 

yorlar. Halkin bu istegini c;ok hakh bulu
rum. F akat evvelce de bu yo) i§i hakkm
da Sehir Meclisine maruzatta bulunmu§, 
bunun yapiimast ic;in 64 milyon liraya ih
tiyac oldugunu soylemi§tim. F akat an· 

Frans1z • Rumen ticaret 
muahedesi 

kette en ziyade ileri si.iriilen bir miitalea 
var ki, benim de dii§linceme uygun gel
mektedir. 0 da, bu paradan miihim bir 
k1smim miitedavil sermaye olarak kul
lanmakhr. Bununla alakadar olmak iize

Biikre~, 22 (Hususi) - Fransa ile Ro· re istimlak kanununun tadiline dair ha-

Halbuki, .ayni kabiliyeti gostermiye - -
rek, maim fiahm, etiketi iizerindeki ra
kama gore odeyenler de var. Boyleleri, 
bir kanunun ruhuna kar§l uygunsuz hare• 
kette bulunmak kaygusile, miitemadiyen 
ziyan ediyorlar. 

manya arasmda bugiin Pariste yeni bir mladtgimlz layihayt hi.ikumete arzettik. 
ticaret muahedesi imzalanm1~tlr. Gele- Hie; olmazsa bu paradan iki milyonunu 
cek hafta da, F.ransa ile Lehistan arasm- miitedavil sermaye olarak kullanmagi, 
da bir ticaret anla~masl imzalanacaktJr. bu suretle a<;IIacak yollann her iki tara
Aynca, Leh hiikumeti Romanya ile ikh· fmdan fazla miktarda istimlak yap1larak 

Simdi bun dan mes'ul kim L Sat!Cl 
m1? .. Ahc1 mi~ .. hte size: «Yumurta m1 
tavuktan, tavuk mu yumurtadan ?» bil -
mecesini hat!rlatacak kadar giic; bir su
a!!.. 

Bir haktma, pazarhga yol a~tJih i~in 
diikkan sahibi mes'ul... Bu takdirde, biz 
ahc1lar da, bu gayrikanunl ikramt cana 
minnet bildigimiz i~in, onlarm su~; ortagi 
saytlmaz m1y1z? .• 

Belki kontroldan bahsedenler buluna
cak, fakat hangi kontrol ve kime kar~:. 
ni~;in kontrol !.. Ahc1 ile sahel, ah~veri~ 
ettikleri miiddet<;e, etle brnak vaziyetin
dedirler. Mal onda, para otekinde I Biri 
satacak, oteki odeyecek ..• 

SatJci - kendi mah degil mi? - isterse 
ziyamna da satar. Oteki, - para onun de- I 
gil mi? - aza <;oga bakmaz, verir. Hicbir , 
yabanc1 kulagm, bu mahremiyeti ihlal 
edebilmesine imkan yoktur. 

Su halde pazarhksiz sah$ kanununun 
iimid edildigi kuvvetle tatbik edilememe
sinden dolay1, «vazii kanun» un resmi 
vas1talanm degil, dogrudan dogruya ka
nunun tatbikile man en mi.ikellef olanlan; 
yani kendimizi mi.iahaze etmek mevkiin
deyiz. 

Ortada bir hakikat var: Pazarltksiz 
sati§ kanununa ragmen, bir~ok yerlerde 
sat1~lar, pazarhkla yap1hyor vc bu yi.iz
den de balk zarara ugruyor. 

Bir iskarpin goriip begeniyorsunuz. 0 
kadar da yorgunsunuz ki, yeniden bir 
hayli yoku§lar c;1krp ak§ama kadar ~ura• 

sadi ve ticari miinasebati inki~af ettir- II ld kt b' k 1 k yo ar as:I 1 an sonra 1ze a aca ve 
mek iizere Romanyaya bir heyet gon· 
dermege karar vermi~tLr. eskisine nispetle daha fazla ktymet iktisab 
............................................................ edecek olan arsalar1 satlp hem diger is-

·r timlaklere yeti§ecek paraYJ elde etmek, 
hem de bu biiyiik yollann iki taraflanna 
guzel ve muntazam binalar in§asmt te
min etmegi dii§iiniiyorum. Birc;ok §ehir
ler bu suretle imar edilebilmi§lerdir. Bu 
i§e te§ebbiis ettikten sonra ilk olarak Emi
noniinden Halice dogru biiyiik caddeyi 
ac;mak tasavvurunday1z. 

Esasen §imdiden baz1 sermayedar 
gruplar bu yollann her iki tarafmdaki ar
salan satm ahp bina in§a etmek tizere 
tekliflerde bulunmaktadirlar. . 

Herhalde muayyen taksitlerle faizini 
odiyecegimiz bu paranm miismir i§lere 
sarfm1 dii§iiniiyorum. 

Otobiis ifi 
llk ba§aracagtmlz i§lerden birisi de o

tobiis i§idir. Bunu yakmda halledecegiz. 
Bu i§ ic;in bir milyon lira ayumak mec
buriyetindeyiz. Maamafih bunu taksit
lerle de almak imkam vard1r. 

Stadyom nasrl yaprlacak? 

MlSlr Krait Majeste Farukun k1z1 ve 
M1siT tahtmm Veliahdi kiigiik prenses, 
be~ ayllk olmu~tur. Yukanki resimde 
kiigiik Prenses annesi KraliGe Feride· 
nin kucagmda goriinmektedii. 1 _ 

Dolmabahc;e gazhanesinin bulundugu 
mahalde yap1lacak stadyom ic;in Ankara 
stadm1 yapan Mimar Viyetti Viyoli'nin 
evvelce bir plan hamladigmi haber al
dtm. Bu zat Manisa stadmm da plamm 
yapml§h. <;ok begenilen Ankara stadi
mn plamru yapmi§ olan bu zat, ben has-

ta iken istanbula gelmi§ ve Ankaraya git
mi§tir. Y eni bir plan yaptmnaga liizum 
olmadtgt kanaatindeyim. Y almz alaka
dar sporculann i§tirakile bir toplanh ya· 
parak bu plam bir defa gozden gec;irmegi 
dii§iiniiyorum. Plan haztr olduktan son
ra in§aata ba§lamak ic;in bir engel kalma· 
mt~hr. Buray.a da be§, altt yiiz bin lira 
kadar bir para aytrmak icab edecektir. 
in§ alta Tiirk miihendislerini c;ah§th aca
glZ. 

939 biit~esi 
Bir nisanda topanacak olan ~ehir 

Meclisine yeti§tirmek i.izere 939 biitc;esi
ni hamlamaktaYJZ. Yeni bi.itc;e enciimen• 
den peyderpey <;IkmaktadJr. Varidat k1s· 
mmt haztrlad1k. Bu sene varidat ktsmm
da bir bu~uk milyon lira kadar bir fazla· 
hk umuyoruz. Bu fazlahk yeni vergi i· 
lavesile olmtyacakhr. 

~imdiye kadar biitc;ede muhammen 
varidat miktannm ancak yiizde yetmi§i· 
nin tahsil edildigini gordiik. Biz bun-. 
yi.izde doksana c;tkaracagiz. Bu suretle 
varidat artacaktJr. 

AtatUrk kopriisiiniin her iki ba§Intn 
tanzimi ve yo! a~tlmasi i§ine sarfedilmek 
iizere yapaca~m1z istikrazdan para a
ylrmak tasavvurunda degiliz. Bu i§ i~in 
Na&a Vekaletile temas edecegiz. 

Almanya ile ltalya ademi 
miidahale komitesinden 

~ekildiler 
Londra, 22 (Hususi) -1talyan ve Al

TI:Jan hiikumetleri bundan sonra ademi 
miidahale komitesinin masraflanna i§ti
rak etmiyeceklerini resmen Londraya 
bildirmi§lerdir. 

Filistinde grev 
Kudiis, 22 (a.a.) - Burada Arab ma

gazalarmm ba§lamJ§ oldugu protesto gre 
vine Lidda ve Hayfa magazalan da ilti
hak etmi§tir. ~imdiye kadar !ngilizler 26 
Arab tevkif etmi~lerdir. 

Beyrut, 22 (a.a.) - Filistin miiftisinin 
tayyare ile Hicaza hareket ettigine dair 
Filistinde ~1kan §ayialarm esass1z oldu
gu salahiyettar mehafilde beyan olun
maktadlr. 
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(<Oimez lorklar» 
FransJZ Akademisinde 
garib bir hadise oldu 
Frans1z Akademisi azasmi, ci:ilmez 

k1rklar. olmak iizere de anarlar. Akade
mi azas1, her per§embe giinii bir ic;tima 
yaparak, F.rans1z lugatinin bir kelimesi 
iizerinde tetkiklerde bulunur, miinaka
~alara giri§ir ve kat'i vaziyetler tespitile 
ugra§tr. Ciinkii, iki bin senesi gelince, 
resmi Franstz lugat kitabmm yeni bir 
tab'I ortaya konulacakhr. Altmi§ kiisur 
se>Je sonra ortaya konulacak olan bu ki
tabm son derecede miikemmel olmas1 
gozetilmektedir; bu itibaPla da, daha alt
mi~ kiisur sene bu i§le me§gul olunmast 
mukarrerdir. Akademi azasmm per§em
be ic;timalanndan birinde, Frans1z gra
men miitehassiSI ve A. Horman miizake
relerin c;ok uzadrgmr, c;ah§mamn pek 
yava~ gittigini, bu vaziyette resmi Juga
tin altm1~ kusur seneye kadar yeti§tiri
le'miyecegini ooylemi§, memuninyetsizlik 
gostermi§tir. Buna ilave olarak, F.ransrz 
lisamnm inki§afr hususunda daha fazla 
gayret gosterilmesi istegile, cic;imizden 
her birimiz, her pef§embe ak§amt, mii
teaklb ic;timada konu§Ulacak kelimenin 
hangi kelime oldugunu ogrenelim ve 
hafta i<;erismde evlerimizde bu mevzuu 
gozden gec;irelim, miiteaklb ic;timaa ha
zt.rlanahm. Bu suretle, ic;timada birtak1m 
teferriiatla zaman kaybetmeyiz, esas ii
zerinde lronu§maya gec;erek, daha siir
atli bir yuriiyii§ temin ederiz.• demi§tir. 
A. Horman'm bu teklifi, dijter otuz do
kuz azanm §iddetli itirazlarile kar§t
lannu§, cAkademi azasma, kendileri .san
ki mekteb c;ocuklanymt§ da evde dersle
rini hazirhyacaklarmt§ gibi iistelik evde 
de vazife mecburiyeti yiikletilmesi, olur 
~ey degildir. Biz olmezler, bu gibi kay1d 
ve §art altma gi.rmeyiz. Hele bu teklfii 
yapamn aramtzdan biri olmast, aynca 
§a§Ilacak bi!§eydir!. diyerek, teklifi, bi-

: re ka~I otuz dokuz reyle reddetmi§ler
dir. 

' Giine§ kuliibiiniin kongresi 
I 

Gi.ine~ kultibtinden: 
: Ekseriyet olmadi~mdan dolayt evvelce 
I tehlr edllen !ldi ve fevkali\de kongrelerlmiz 
; 25 mart 939 cumartesi gi.inii saat 14 te ya
• pi!acaktrr. Saym azanm mezklir giln ve 1 saatte kuliib merkezlnl te:;;rlflETI rlea olu-
1 nur. 

HALK OPERETt 
Bu ak§am 9 da 
Operet 3 perde 

A~K BORSASI 
Yazan: Mahmud Yesari 

. Macar Baleti 

ERTUGRUL SADt 
T E K Tiyatrosu 

Bu gece 
~ehzadeb8§t (113~) 

tiyatrosunda 
PATLAK LASTtK.Lt 

V odvil 3 perde 

c Kitablar arasmda 

Bahtiyar Prens 
Ya.zan: Oscar Wilde, turk~eye ~eviren: 

Nureddtn Sevin 
Me~ur muharrlr Oscar Wllde (0Skar 

Vayild) in" eserldlr. Tiirk9(lye ~evlr-en Nl!

reddin Sev:!n, kitaba m iielllfin eserleri. ~an
ata dalr dii:;;iinceleri hakkmda bir mukad
deme de ilii.ve etmi~tir. 75 sahifelik ve fi
att 30 kuru:;; olan bu eserde Bahtiyar prens, 
Btilbiil - Gill, Bencildev, Candan dost, Miis
tesna, Brr hava :fi.§egi adll be§ hlkaye var
drr. 

Turk Tarih Kurumunun 
Belleteni 

Turk Tarih Kurumu tarafmdan her tic; 
ayda bir ne§redilmekte olan cBelle -
ten• in 9 uncu saytsi Kurumun 1938 yl
lmdaki hafriyatlarmdan bir k1smma aid 
raporlan ve aynca orijinal tarihi etiid
leri ve garb dillerinde inti§-Sr eden muh
telif mecmualardan 78 nfu;hanm fihris
tini ihtiva etmek suxetile inti~ar etmi§
tir. 162 sahife ve 78 siyah, 3 renkli lev
hay! ihtiva eden bu giizel eserin f iatim 
Turk Tarih Kurumu, bilhassa ogret -
menlerin kolayca tedarik edebilmeleri 
ic;in, 25 kuru§a indirmi§tir. Sab~ yeri, 
Ankarada Akba Kitabevi, istanbulda 
Ankara caddesinde Universite Kitabe-
vidir. 

Aerodinamik 
Yazan: Miihendis ibrah.im Ayad 

Yiiksek miihendls ibrahlm Ayad, hava
cii!k hakklnda Aerodinamlk lsimli b!r ki
tab ne~rederek havacilik edeblyaturuzm 
blr ekslglni ta.mamlam1~trr. KlymetU mii
hendlsln Tii:rkk~u Tayyre okulunda ver -
dlgl dersleri icmal ve tevst ederek vticude 
getlrdlgt bu oe.se.r, havamn dlnamik ha..~a
lan tayyaren!n gene! tel}ekkiiliine aid 11-
mi bllg!!er, U~\l.\1 kaideleri ve tayyare mo
t0rler1 hakkmda mal\unah 1htiva etmekte
dlr. 

Miiellifln dedigt glb1 cVar.hgrm a~~una 
tevdi ettigt havamn esrarma, aerodlnamik 
evsafma va.Jtlf olnuyan bir pilot, :yiiksel
dlgi semalara hi~bir zaman hAklm ola -
maz ve u~\l.\1 kaidelerini 1Imt blr kanaatJ.e 
tammadigi tayyareslnde daima yab9.r:Cl 
kalir.:. 
Tiirk~de §lrndiye kadar aerodinamik ki

tabi yazrlmatnl§ oldugundan miihendls ib
rahim Ayad'm bu eseri yen! blr ~ll':lr ~
maktadrr. Bu kltab1 tayyareclllkle al~ka.-
dar olanlara tavs1ye ederlz. Mevzuu lzah 
eden blr!fok reslmleri muhtevi bulunan bu 
eserin flat1 200 kuru,rtur. 

Kizilaym toplanbs1 
Tiirklye Ktziiay cemiyeti EmlnonU kaza 

~ubeslnden: 
Kazarntzm 1939 senesi umum1 meelisi 

25/ 3/1939 tarihlne rasliyan cumartesl gi.inti 
saat 14,30 da 4 iincU Vak1f hanmda kain 
istanbul Ticaret Odas1 salonunda toplana.
eakt~r. 

Kaza mmtaJcasmda kaytdh biittin KlZil
aylilarm toplantl.da hazr bulunmalan riea 
olunur. 

EminonU Halkevinden: 
23 :mart per§embe, 24 mart cuma ve 

25 mart cumartesi giinleri saat 20,30 da 
Evimizin Cagalojtlundaki merkez salo
nunda temsil §Ubemiz amat1irleri tara
fmdan (!nfiali A§k) adh dort perdelik 
komedi temsil edilecektir. 

Bu ii<; giiniin davetiyelerinin Ev Biiro
sundan almmas1 rica olunur. 

*** 
Kadrkoy Halkevinden: 
:;lube komite se~lrni a.§ai':Idaki yaziii giln-

l
lerrle yapllacaktJr. Uyelerln behemehal gel
meleri. 

Sosyal yardiM 28 mart 939 sah 19 da. 
Ar ve temsil 29 mart 939 ~ar~amba 18 de, 
Spar, dil, tarlh, edebiyat 30 mart 939 

per~mbe 19 da.. 

Mart nUshasm1 mut
lika okuyunuz. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen mUtehass•s• 
Tiirbe. Bozkurd klra.thanes1 kar~LSm· 

da eskl Klod Farer soka.lt No. 8 - 10 
6gleden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Kltabsaray, yaym ve halk dershanelerl 
31 mart 939 cuma 19 da. 

f?i§li Niifus Memurlugundan: 
$i~1i Hi.irriyeti Ebediye caddesi 142 No. 

da oturan Ali 'lozt Ay~e Fehimenin ad1 
istanbul Asliye Be§inci Hukuk Mahke
mesinin 8/2/1939 ve 939/3 939/141 sayth 
kararile $ehi.me olarak degi§tirilmi§ ol
dugundan keyfiyet ilan olunur. 

ESKf$EHfRDE 
Ses l!jlk Kitabevi, Bahaeddin - Emin 
Cumhurivet gazetesinfn Eskl~ehlr· 
de tevzl merkezfdir. Ktrtasiye, Ff
Ups radyolan ve bilfunum mekteb 
kitablan ve levazlJDUll da en ucuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. 

KAD·I·ti SEV.ERSE ••• 1 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD ........... ...J 

-19-
- Peki efendim, diyor. evde, her 

ti.irlii arzulanniZl is' af etmek imkamm 
bulabiliyor m usunuz? 

- Ne gibi? 

- Y ani, tuvaletiniz, liiksi.iniiz, servi-
siniz. konforunuz ... 

- Ha, evet. Bu hususta hi~ bir §i
kayetim yok. Kocam zaten §ahsan zen
gindir. Babasmdan, bi.iyiik bir servet inti
kal etmi§ kendisine. Otomobilimiz var. 
Konforu tam olan bir aparhmanda otu
ruyoruz. Muntazam ve hatta liiks bir ha
yat ya§Jyoruz, diyebilirim. Bu gibi mad
di ihtiyaclardan hie; birinden §ikayetim 
yok. Zaten, buna pek de ehemmiyet ve
ren, aldm§ eden bir insan degilim. 

Doktorun gozleri birdenbire parhyor: 
- Demek, maddi ihtiyaclardan hie; 

bir §ikayetiniz yok. Y a manevi ihtiyac
lanntz, hammefendi? 

Kadm, birdenbire durakhyor. Kapak
lan §i§ gozlerinin ic;inde pmld1yan I§Ik, 

bir an dumanlamr gibi oluyor. Yiizi.inde, 
boyle bir sualin sorulmasma memnun ol
madtgmJ gosteren, kan§Jk, derin c;izgiler. 

- Ne demek istiyorsunuz efendim, 
anhyamadtm? diyor. 

- Hammefendi; demin size, mesela 
akrabamzdan birisi tarafmdan terkedilme 
gibi bir teessiir duyup duymadJgtniZI sor
mu§tum. Ayni suali tekrarlamama mii
saade buyurmamzi rica edecegim. 

Kadmm, birdenbire, ka§lan c;atthyor. 
Gozlerinin ki.ic;iiliiverdigini, yiizi.iniin ve 
almnm biisbiitiin sinirli km§Jklarla doldu
gunu goriiy: ruz. Sert bir sesle: 

- Doktor bey, sormak istediginiz §e
yin manastm, size verdigim cevabla iza
ha ~ah~mt§tlm biraz evvell Tekrar edi
yorum: Hayu! 

- 0 halde, bir sua! daha, hamme
fendi; kocamz1 seviyor musunuz? 

Kadm hiddetle ba§Jm ~eviriyor. Sert 
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Soldan saga: 
1- Smm tecaviiz eden (lki kellme). 2-

Kabile, idrak kudreti. 3 - Tiirk papaz1, el 
dokunulmamlo\l. 4 - Ters ~vlrin b!r yemek 
olur, blr emir. 5 - Tibetteki rahlbler (ce
ml). 6 - Su hallne ge~eler (cemi), s1fat 
edatr. 7 - Hayret edati, bulmaya ~alllla
rak. 8 - Soyunda ik.ibarhk olan, blr ay. 9 -
Zarar, ~ok krrmizi. 10 - Derin, alfabeden 
ikl harf yanyana. 11 - Soru edatr, nezret
mekllk, arkada.:;;. 

Yukartdan a§agiya: 
I - Tefs!rll d.erkenar kaleme alan <1k1 

kellme). 2 - Anadoluda blr ka.saba, blr ~e
§ld ayln. 3 - Beyne mensub, fena. degil. 
4 - Me~hur srra da~lardan, Asyarun cenu
bunda b!r bol':az. 5 - Al~a.klar (cern!). 6 -
Blr musiki a.Jeti, yi.ik hayvanlarma vuru -
lur, nota. 7 - Egllme. 8 - Cefa, zaman za.
man. 9 - Blr emir, muvafrukat eden. 10 -
Zer!yattan blr kLSmma mah.sus meydan. 
11 - Blr yeml~ . ters r;evlrlrsen!z !eke ya.
par, bir hayvan. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

l 
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( ASKERLlK tc::LERl ) \.. ___ ___;;,..':/ --
Fatlh Askerlik §ubesinden: 
I nJsanda nakliye, 5 nJsanda siivarl, 15 

nlsanda ol~me, 20 nisanda istihkAm ve I~Il• 
dak aste~menleri (eski zablt vekilleri) 45 
giin talim 1~1n Iut'aya sevked.ileceklerdlr. 

Sevkedilecek bu subaylarm haiz olacak -
Jan :;;artlar: 

Terhis tarillleri iizerinden ikl sene ge~
mi§ olmak. 

316 (dahll) 326 (dah11) kadar dogumlu
larda.n olmak. 

Maa,mt umuml muvazeneden ve maa~1 
aallleri 25 (dahll) llrad.an yukarl ve mue.
dili iicret ~lanlardan bulunmak. 

Bu ~er~ve dahillnde bulunanlarm vazi
yetler!nl tesplt ettirmek iizere §Ubeye he
men miiracaat etmeleri nan olunur. 

*** 
Kadikoy Askerlik :;;ubeslnden: 
1 _ 316 dogwruudan 330 (dahl!) dogu -

muna lkadar hi~; aakerllk etmeml~ alan 
sa~lam plyade !slAm erler! 1 nisan 939 gii
nii lut'alarma sevk.edileceklerdir. 

2 - ~ubede toplaruna giinii 30 mart 939 
dur. 

3 - Bedel vereceklerin bedelleri 30 mart 
939 ak:;;amma kadar kabul edilecektlr, 

*** 
Yabanc1 Ka.dlkoy Askerlik §ubeslnden: 
I - Nisan 939 celbi !~in 316 (dah!l) 330 

(dah!l) piyade erlerl sevkedilecektir. 
2 - Toplanma gtinii 30 mart 939 per§P.m

be saa.t 9 da. 
3 - Bedeli nakdi 29 mart 939 ak~amma 

kadar almrr. 
4 - Yabanc1 §Ubesinde lkaytdli olan bu 

erlerin toplanma giiniinde :;;ubeye gelmele
ri bild!rillr. 

*** 
Sellmlye Tiimen Askerllk dairesinden: 
939 nisan celblnde 316 - 329 dogumlular

Ia 330 - 331 dogumlu plyadeler askerllkle
rlni yapmak iizere ~agmlacaklardrr. ~ube
lerde toplanma. giinii 30 mart 939 dur. Be
del! nakdt 29 mart 939 alqamma kadar ka
bul ediLecektir. 

*** 
Be~lkta§ Askerlik ~ubes!nden: 
45 giinliik mutad olan staj!anm gormek 

iizere siivarl, ol~;me, istihkam ve I~Ildak as
tei!menlerinln 28 mart 939 tar!hlne kadar 
miiracaatlerillan olunur. 

bir ses ve sonra h1r<;m bir bakl§: 
- Fakat, anlamtyorum doktor, di

yor; rahatsJZhgimla, demindenberi sordu
gunuz bu suallerin ne miinasebeti var? 
Ben size, uykusuzluktan, sinir buhranlann
dan, ruhi tshrablardan bahsediyorum. Siz 
ise bana, kocam1 sevip sevmedigimi, ba§
kasile alakadar olup olmadtgmt soracak 
kadar ileri giderek, yalmz bilinmesi bana 
aid olmast lazlm gelen en mahrem hu
susiyetlerimi ogrenmege <;ah§Iyorsunuz. 
T ekrar ediyorum: Bi.iti.in bunlarla has
tahgtmin mi.inasebeti nedir? 

Doktor da biraz ktzmt§ gibi; onun da 
ka§lan hafif <;ahk: 

- Hammefendi; bir an, size muha
tab olan adamm bir ruh doktoru oldu
gunu hatmmzdan ~tkarmamamzi rica e
decegim l Siz bile, bugiin, hastahgm1zm 
derecesini, nereden geldigini, nerenizde, 
ne act duydugunuzu bilmiyorsunuz l Siz, 
derinizin i9nde tamdigmtz halde anhya
madigmtz hastahgmiZI, ~en, sadece, sizin 
vereceginiz izahata istinad ederek mey
dana ~karmak ve sonra da bunu tamir 
ve tedavi etmek a&tr vazifesini lizerine 
almaga ihaztrlanmt§ bulunuyorum. Ko
ki.inde agn duymuyorsunuz ki di§inizi c;e
keyim, bobreklerinizde sanc1 ~ssetmi-

23 Mart 1939 
----

,. Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, satma gibi hastahklara tutulmamak i~n saghgJDlZl BIOCENlNE kan 

ve dermn haplarile sigortalaymt z. 

BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, i~Jtiha yaratan ve tesirini derhal gosteren bulunmaz bir 

BIOGENINE· daima kan1 tazeleyip kuvvetlendirir, halsizligi giderir ve harieden geleeek her 
tiirlii mikroplan iHdiiriir. Tath bir i~Jtiha temin ~der. Sinir ve adaleleri saglamla.,tmr, zekay1 
yiikseltir. Bel gevtekligi ve ademi iktidarm en birinci devaa1d1r. 

BIOGENINE· kullananlar kat'iyyen kardan, ktflan, soguktan ve havalarm degitmesinden mii
teessir olmazlar. ~iinkii viieudii her zaman gene ve dine bulundurarak harieden gelecek her 

mikropa galebe !;aldmr. Ve bu sayede miithi, ak1betlerJe neticelenen GRIP, nezle, enfloenza, 

satma gibi hasta,hklardan korur. Bu hastaltklardan korunmak i!rin biiyiikler sabah, ogle, aktam 

hirer, sekb: ya~tmdan iistiin !r ocuklar yalmz sa bah, alqam bir er BIOGENINE almahd1r. Hasta 
olanlarm kurtulmasJ i!;in de bu miktar bir misli arttmlmahd1r. Her eezanede bulunur. 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Merkez HifzJssihha Miiessesesi Direktorliigiinden: 
istanbul Belediyesinin % 5 faizli 1909 

tarihli istikraz tahvillerinin: 
No. 57 lu 15 mart 1939 vadeli 

kuponlarmm 21 mart 1939 tarihinden i
tibaren, tahvilatl damgalamak suretile, 
OSMANLI BANKASinm, istanbul gi§e
lerile, Londra merkezinde kupon ba§ma 
£.: 0,7/- olarak tediye edilecejti, mez
kur tahvililt hamillerinin malumu ol
mak iizere ililn olunu.r. 

1- Ankara Merkez H1fztss1hha Miiessesesi ~belerine satm almacak 357 
kalem muhammen bedeli 9000 lira k1ymetindeki fenni alilt 10/4/939 
gUnii saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

2-
3-

ilk teminat 615 liradrr. , 
Liste ve ~artnameler tstanbulda S1hhat Miidiirliigiinden Ankarad!l; 
Miiessese Mutemedinden hergiin tedarik edilebilir. c 1014" ( 1925) 

ALEMDARSPORKULOBO 
BASKANLIGINDAN: • NEW-YORK'a seyahatler 

1 lnci 22 niaan Patrasdan "Saturnia,, 
17/1/1939 tarihinde yaphgirniZ kon- 2 nci 26 II\IIYIS ~erburgdan "Qu.,en Mary,. 

grede Alemdar Spor Kuliibii admt almt§ 3 UncO 27 maY's Patrasdan "Vulcania,. 
Yeni basllan ve bu isimle yeni miihiir kazduarak rna- 4 DncU 18 hazlran Hamburgdan "Bremen,. 

RIZA TEVFiK kamt Vilayete tasdik ettirmi~ oldugu- s inci 15 temmuz Patrasdan "Satumia,. 
muzdan (Alemdar Gencle:r Birligi) yazth 6 nc1 21 temmuz Havrden "Normandie,. 

7 nci S agustos Patrasdan "Vuicania,. eski miihiirle miihiirlenmi§ higbir mak-
H S•• J • d k k 1 Transatlantiklerile ayatJ ve 'ur erJ buz ve kulubii ilzam e ece evra 0 ma-

dlg-1 r"la·n olunur ProgramlanmiZI isteyiniz. RAMAZAN G. ARKIN · 

f 6 bl Adana Asliye Ticaret Hakimliginden: N A K Seyahat 
220 say a ve ta 0 Adanada mukim Mehter oglu Osmarun acentah~ 
istanbulda Resimli Ay Matbaas1 istanbul Haydarpa§a Maltepede General Galata R1ht1m cad. No. 7/9 
Tiirk Limited ~irketinde 60 kuru~ Faik ko§kiinde mukim iskan dairesi me- Tel: 43126, Telgr: NAK Istanbul 

I fiatl~ sablmaktadtr murlanndan Kemal Akverdi aleyhine: ••••••••••••••••I• 
• Huk1imetten satin ald1klan A§ikyan fab-

l L A N rikasmdaki §irketleri 28/2/1938 den 2 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 mart 1930 tarihine kadar devam etmi§ 
Tiirkiye i§ Bankas1 ve bu miiddet za.rfmda tutulan musad-
Banca Commerciale ttaliana dak defter mucibince miiddeialeyh Ke-
Banco di Roma malin 49602 lira 19 kuru~ b(ll'cu tahak-
Selanik Bankas1 kuk etmi§ oldugundan meblil~ mezku-
Osmanh Bankas1 run tahsili hakkmda ikame eyledigi da-
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ttti- vanm yapilmakta olan durll§masmda 

hadt Ticareti Hariciye Bankas1 miiddeialeyhin gosterilen mahalde ol-
f?arkl Karib Ticaret Bankas1 Ltd. mad1g1 ve hal.en mahalli ikameti me~hul 
Deutsche Bank bulundugu anla~tldi~ndan davetiyenin 
Deutsche Orient Bank namma ilanen tebligine ve muhakeme-

Hollandsche Bank Uni N. V. nin 19/4/1939 tarihine miisadi:f <;ar~am
ba giinii saat 9,30 a taliklna k<frar veril-

Yukanda adt yaZlh bankalar, muhte- mi§tir. Mezkil.r duru§rna gilnii ve saa-
rem m~terileri tarafmdan mukerreren tinde miiddeialeyhin bizzat bulunmas1 
izhar edilen arzuya ittiba ve mii§terile- veyahud bir vekili kanun1 bulundurmasr 
rin eshamt tahvilat ve kJymetli e~ya aksi takdirde gtyabmda muhakeme ya
tevdiafum tczyid cdcbilmelerini temin Pllaca,!ti ilful olunur. 
i~in mukaddema tatbik edilen muhafaza .----------------. 
iicreti tarifelerinden 1 sonkanun 1939 ta- Askeri fabrikalar satm I 
rihinden itibaren hissedilir derecede k • "]" 1 
tenz!lat icrasma karar vermi§lerdir. alma omisyonu 1 an arl 

Bu kabil mevduata tatbik edilecek ye
d ~erait hakkmda daha ziyade malumat 
almak ic;in mez'kur miiesseselerin gi§e
Ierine miiracaat edilmesi rica olunux. 

istanbul Komutanhg1 
ilinlar1 

Birinei muhabere alayr yerli klsrak
lardan doga:a ve altt ay1 ikmal etmi§ olan 
iki ba§ tay sahlacaktlr. Ac;tk artbrmast 
27 mart 1939 pazartesi giinii saat 13,30 
da yaplacakttr. isteklilerinin belli giin 

ve saatte Fmd1khda Komutanhk Satm
alma Komisyonuna gelmeleri. (1914) 

Sat1hk Hane 
Pangalttda Sipahi Oca~ civannda 
Tramvay caddesinde Bnden ve arka
dan ve fevkalade nezaretli 12 odah 
geni§ bahc;eli ic;i dt§I yagh boyah 
kaloriferli, steak su tesisath kargir 
hane satthktt.r. Taksimde Cumhuri
yet meydanmda ite§ hanmda Bay 
Delagrange'a muracaat. Tel. 42211 

yorsunuz ki ta§mi ay1klaytm l Sonnasam 
nastl tedavi edecegim sizi? Maddl en 
kii<;iik bir aksakhk bile yapmadtgmi soy
lediginiz saglam viicudi.iniiziin, milyon
larca ktvnmmm hangi ko§esinden geldigi 
belli olm1yan bu memba1 m~hul ruh 
Isbrablanmzi. sizi ogrenmeden nastl IYl 
edecegim? 

Doktor biraz daha ciddile§iyor: 
- Hammefendi; ya bana inanarak, 

soracagim suallerin kayidsiz §artsJz, sak
Iarnadan cevablanm vereceksiniz, veya
hud teessiifle beyan edeyim ki, benim 
taraftmdan te.davi olunmaktan sarfma
zar edeceksiniz! 

Kadm bir an durak!Jyor. Birdenbire 
sandalyeden kalk1p, gitmekle gitmemek 
arasmda karar verememi§ bir hali var. 
Sinirli bir sesle: 

- Fakat, biliyor musunuz doktor; 
c;ok ha~in konu§uyorsunuz hastalanmzla 
siz, diyor. 

- Bilakis ~ammefendi; size, derdi
nizi dinlemeden evvel kendi derdimi an
latmaga ~ah§tyorum. E&er sesim ve soy
ledigim ciimleler sizi rahatSIZ etmi§ bu
lunuyorsa, affmiZI rica ederim. Her ruh 
hastasile ilk hr§tla§malanmJz daima 
boyle oluyor. Biz soruyoruz, onlar sak-

340 ton isve<; ham demiri almacak 
Tahmin edilen bedeli (51.000) lira a

lan 340 ton isve<; iham demiri Askeri 
F'abrikalar Umum Miidiirliigii Merkez 
Satmalma Komisyonunca 10/5/1939 <;ar
§amba giinii saat 15 te 'kapah zarfla iha
le edilecektir. f?artname c2• lira c55. ku
IU§ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan (3800) 
lirayt havi teklif mektublanm mezkiir 
giinde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numara
h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gun ve saatte komisyona 
miiracaatleri. (1920) 

* * * 418 kalem muhtelif ege vesaire ahnacak 
Tahmin edilen bedeli (18609) lira olan 

418 kalem ege vesaire A.skeri Fabrikalar 
Umum Miidiirliigii Merkez Satmalma 
Komisyonunca 12/5/1939 cuma giinii sa
at 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
~?artname parastz olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat a
lan (1395) lira (68) kuru§u havi teklif 
mektublanm mezkiir giinde saat 10 aka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkfu gun ve saat
te komisyona miiracaatleri. (1921) 

hyorlar! 
- Benim, kimseden sakhyacak bir

§eyim yok, doktor. 

- Bir§eyiniz oldugunu iddia etrniyo
rum hammefendi! Y almz bir§eyi iddia 
ediyorum ki, 5iZ, bir siniz lhastasiSmJz. 
Bir ruh hasta~Il.. Siz de bilmiyorsunuz, 
§imdi nereniz hastad1r, nedir hastahgmtz. 
Belki, bilhassa cinsi meseleler iizerinde 
tsrarla durmam, sizi, hakh olarak hay· 
rete dii§i.iriiyor. F akat bizim bu noktada 
tsrar etmemiz, ekseri rub hastahklarmm 
cinsi sevkitabiilerimizin te§eVVii§ii netice
si vuku buldugunu tespit etmi§ olmamiz
dan ileri geliyor. Ben, nevrozlarda, ruhi 
ve uzvi arazm inki§afmda cinsiyet hadise· 
lerinin en biiyi.ik ve hatta yegane miies
sir olduguna inanan doktorlar grupuna 
dahilim. Y ani, lbizce, insanlann nevroz 
olmalan, sevgiye aid ihtiyaclanmn tat
mininde, ya harici bir miimanaate veya 
intJbak kifayetsizligine ugramalarmdan i
leri gelmektedir. Daha dogrusu, hasta
hgm membam1, sevmek ihtiyacmm tat· 
min edilmemi§ olmasma atfediyoruz biz. 
f§te onun i~in duruyorum bu noktada. 

Kadm, birdenbire §a§Innt§hr. Yi.iziin
deki bid.det, ani bir degi§me ile, hayrete 
doni.iyor_t 

Yun ve Pamuk ipligi 
ve akme'e ve saire 

imaline mahsus 
Turk Anonim Sirketi 

B!R1NCt tLAN 

20 mart 1939 tarihinde fevkalade su· 
rette i<;tima eden hissedarlar umumi he
yetlnde nisabt miizakere haSil olamama
sma mebni, a~a~da yaztlt ruznamedeki 
maddeleri miizakere etmek iizere 24 ni
san 1939 tarihine miisadif pazartesi giinii 
saat 10,30 da !stanbulda Yenipostane ar
kasmda !stanbul Hamndaki idare mer• 
kezinde hissedarlar umumi heyetinin 
fevkalade surette ikinci bir i~tima1 ak
tedileceginden bir hisse senedine sahio 
alan da umumi heyet i<;timama i§tirak 
edebilir. 

Umumi heyet igtimamda asaleten ve· 
ya vekaleten haZLr bulunmak isteyen 
hissedarlarm hamil olduklart hisse se
nedlerini veya bu senedlerin 1stanbulda 
herhangi bir bankaya tevdi edlimi~ ol
dugunu natJk vesikalartn1 ic;tima giiniin
den bir hafta evvel ::?irketin !dare mer• 
kezine {evdi etmeleri icab eder. 

Miizakere ruznamesi: 
1 - Esas mukavelenamenin $irketin un., 

vanma aid 2 nci maddesinin a§agida
ki §ekilde tadili: 
c$irketin unvam c YED!KULE !P
L1K F ABRiKASI 'l'URK ANONiM 
$iRKETi. olacak ve mer'i kanunlar 
ve i§bu esas mukavelename hiikiim· 
lerine tevfikan idare olunaca'khr.• 

2- (36 net) maddenin 2 nci f1krasmm 
5 inci satmndaki cMiidirana• keli• 
mesinin cMeclisi idare azalarma• 
suretinde tashihi. 

ZAY1: - Adalar Malmiidiirliigiinden 
aldtgtm 46280 numarah ciizdamm1 kay· 
bettim. Yenisini c;1kara ca~mdan hiik
mU yoktur. 

Olii Albay Sadtk e§i Hatice Tangoz 

- Y ani bir insanm bu nevi bir has
tahga tutulmasi, sevmek ihtiyaomn tat• 
min edilmemi§ olmasmdan m1 ileri ge.o 
liyor, demek istiyorsunuz? 

Doktor, derhal: 
- Eve!, diyor. Ta'bii, ba§ka sebeblet. 

de olabilir. Fakat, en mi.ihim sebeb, biz-
ce budur. 

Kadm bir dakika ISUsuyor ; tek bir 
kelime s<:iylemiyor. Y almz, i~i dumanh 
gozlerini a~mi§, doktorun ~ozlerine ba· 
k1yor. Aim karmakan§Ik c;iz.gilerle dolu• 

Ba§Ini ag1r ag1r kaldtrdJgmi ve kahn, 
etli dudaklanmn, yava§c_;a kimtldiyarak, 
fmldar gibi konu§tugunu duyuyoruz §im· 
di. Birdenbire degi~iyor kadm: 

- Sorun doktor, diyor. Bildiklerimi 
soyliyecegim size! Mademki bu azabdan 
kurtulmak ic;in buna ihtiyac var; peki, 
soyliyecegim. 

Doktor §imdi, ilk muvaffakiyetli adt
ml atmi§tJr. Hasta, hakimiyeti altma gir· 
mi§ bulunuyor. Deh§etli memnun. 

K1sa. ve kesik ci.imleli bir muhavere. 
Ilk ciimle §U: 

- Kocamzdan ba§a bir erkek var mt 
hayatiruzda? 

- Hay1r, yok. 
(ArM.n var> 



Mii,terek emniyet 

Londra, devletlerin 
verecegi cevab1 bekliyor 
~omanya hiikumeti, 
·,e~rederek endi,eye 

millete 
mahal 

hitaben bir teblig 
olmadigini bildirdi 

------
Bi.ikre§ 22 (Ba§muharririmiz telefon-, runda lngiliz - M1s1r anla§masi mucibin

l bildiriyor) - Bugiin burada mat- ce deruhde ettigi taahhi.idleri derhal ifa 
Jata verilen resmt bir tebligde Ro- edecegine clair lngiltereye teminat ver -
tanyanm son giinlerde ald1g1 baz1 miida- mi§tir. 
1a tedbirleri hakkmda efkan umumiye Rusyanrn yaptrgr teklilin aslt 
'nvir ve tatmin olunmaktad1r. Teblig, or- Moskova 22 (a.a.) - Tass ajans1 
1hkta Romanya i~in tela§ ve endi§eyi bildiriyor: 
1ucib hi~bir sebeb olmadigml sarahat ve Yabanc1 matbuat, Sovyet hi.ikumeti
at'iyetle izah ederek alman tedbirlerin nin, son zamanda, Polonya ~e Roman
trf ihtiyati bir mahiyeti haiz bulundugu- yaya, tecaviize maruz kaldiklan takdir
u beyan ediyor. de, yard1m teklifinde bulundugu §ayia-

Romanyanm ald1gi tedbirler herhangi ianm yaymaktad1r. 
1ir siirprizle kar§Ila§mamak kin baZI Tass ajans1, bu haberlerin hakikate te
:mflan seferber ederek hududlanm tak- vafuk etmedigini bildirmege mezundur. 
~iyeye miisaraat eylemi§ olmasmdan iba- Ne Polonya, ne Romanya, Sovyet hiiku
:ettir. Goriip ge~irilen hadiselere nazaran metinin yard;mml istememi§ ve kendile
·JU tedbirleri makul ve hatta zaruri bul- rini tehdid eden bir tt'fulikeden Sovyet 
namak miimkiin degildir. Ve burada u- hi.ikumetini haberdar etmemi§tir. 
'Uumun telakkisi bu merkezdedir. Bun a Dogru olan §udur: 18 martta fngiliz 
her ihtimale kar§l Romanyanm tutumu hiikumeti, Romanya aleyhine bir ~iddet 
zayet ciddi oldugunu ilave edersek bu~a- hareketinden korkmak i<;in ciddi sebeb
daki vaziyeti hakiki ve tam olarak hul~sa ler oldugundan Sovyet hi.ikumetini haber
etmi§ oluruz. dar ederek, boyle bir ihtimalde Sovyet 

YUNUS NADl hi.ikumetinin ne gibi bir vaziyet alacagmi 
Londrada yaptan muhim sormu§tur. Bu suale cevab veren Sovyet 

goru,meler kiikumeti, en ziyade alakadar devletler-

H L den, ezciimle !ngiltere, Fransa, Polon-Londra 22 (a.a.) - « avas» on-
draya muvasalatml miiteaklb Bonnet, ya, Romanya, Tiirkiye ve Sovyetler Sir-
Lord Halifaksl'a bir saat kadar gori.i~ _ liginden mi.irekkeb bir konferans toplan-

1 1. masm1 teklif eylemi~tir. Sovyet hiikume-mi.i•tiir. Bu mi.ilakat esnasmda ngi 1z ' 1 tinin fikrine gore, boyle bir konferans, Hariciye Nazm Bonnet'ye ngiltere hii-
hadis olan vaziyeti aydmlatmak ve konkumetinin tasavvurlan hakkmda malumat 

b feransa i§tirak eden hiiti.in devletlerin va-
vermi•tir. Bugiin aglebi ihtimal (:em er- k 

' ziyetini tasrih eylemek i<;in azami im an-
layn'in i§tirakile bir mi.ilakat daha yap! - Ian verebilecektir. 

lcakhr. Lord Hali.faks, Fa kat lngiliz hi.ikumeti, bu teklifi za-
Ogrenildigine gore manslz bulmu§tur. 

F rans1z Hariciye N azmna bu arahk bir 
infirad politikast takib etmenin lngiltere Romanya ihtiyatlart •iliih altrna 
i~in tehlikeli olacagmJ soylemi§ ve lngil - ~agtrdt 
tere hiikumetinin tedafi.ii hir miitekabil Bi.ikre§ 22 (Hususi) - Romanya 
yardtm politikast takib edecegini bildir • hi.ikumeti ihtiyat efradmt silah altma c;a

mi§tir. 
Mi.itekabil lngiliz • Frans1z taahhiid -

lerinden maada Holanda, Belc;ika ve 1s
vi~reye kar§l ya~1l~cak her taa.~ruz bi.it~~ 
!ngiliz kuvvetlermm derhal mudahalesml 

intac edecektir. 
Almanyanm Romanyay1 tehdidi iize

rine lngiltere ile Fransa bu tehdid filiyat 
•ahasma intikal ettigi takdirde ne yapmak 
niyetinde olduklanm ogrenmek i.izere 
Balkan devletlerinin fikirlerini sorrnu§lar
dir. 1ngiltere ile Fransanm nihai hattl ha
reketleri bu devletlerden alacaldan ce -
vablara baghd1r. 

Londra 22 (a.a.) - Havas Ajan -
smdan: lngiliz naZirlan ,her ti.irli.i taar -
ruza kar§l mukavemet hakkmda bir be
yanname ne§redilmesine i§tirake daveti 
:nutazammm !ngiliz plamna bir ~ok Av
upa devletlerinin vermi§ olduklan cevab
an tetkik etmek i.izere bu sabah bir top

anti yapml§lardu. 
Ogrenildigine gore Hariciye Nezareti, 

Jominyonlardan ve birc;ok A vrupa dev .
'!tlerinden cevab alml§tlr. 

Polonyantn vaziyeti 
Londra 22 (a.a.) - Polonya sefiri, 

'U sabah Bonnet tarafmdan kabul edil -
1i§tir. lyi malumat almakta olan mehafil. 
)olonyanm 1ngiliz sefirini kabul etme • 

1esinin sebebini, baz1 gazetelerin yazd1g1 
~~hile, «Var§ovadan sarih taahhiidler» 
tenilmi§ olmas1 olmay1p, belki Polonya
m bir kollektif emniyet sistemine i§tirak 
mek arzusunda bulunmas1 oldugunu be
an etmektedir. 

Ogrenildigine gore fngiliz teklifi bir
a~ sahrl1k bir vesika olup sulhu sever dev 
tier i~in tertibat almanm z~ruretinden 
1hsetmektedir. Bu vesika, teklifi kabul 
~ imza edecek olan devletlerin mi.istace
yet halinde taarruza mukavemet ic;in a
'lacak tedbirler hakkmda derhal birbir -
·rile isti§arede bulunmag1 taahhi.id ede • 
'klerini ilave etmektedir. 

Var§ova 22 (a.a.) Yanresmi 
~urjer Poranny, bugi.inki.i ba§makalesin
e, Polonyanm harici siyasetindeki istik
lli ehemmiyetle kaydederek diyor ki: 
«Ge~en 20 senenin tecriibesi Polon -

.iya bo§ sozlerle hakiki kuvvet arasmda 
uk gozetmek liizumunu ogretmi§tir. 
\.lmanyamn dinamik istihalesi kar§lsmda 
arb devletleri ya Almanya ile anla§mak 
ahud da ona kar§l kat'i bir cephe almak 
1ecburiyetinde idiler. Halbuki ne beriki
·i ne de otekini yaptJlar. 

Polonya kendi ehsabma Milletler Ce
iyetinden dogan kollektif emniyetin ga
ntisini kabul etmedi. V e siyasi istiklali

i muhafaza etti. Bundan boyle de bu 
vasi istikJalini muhafaza edecektir. 
Mtsrr ile Avu•tralyantn teminatr 

Londra 22 (Hususi) - Avustralya 
:.ikumeti, harb takdirinde derhal !ngil -
'reye muzaheret edecegini Londraya bil
·;rmi~tir. M1s1r hi.ikumeti de, harb zuhu-

glrmaga karar vermi§tir. Ayni zamanda 
ikt1sadi tedbirler de almml§tlr. 

Salahiyettar mehafilde soylendigine 
gore, Macar ordusu seferberlige nihayet 
verdigi takdirde, Romanya asker! tedbir
lerden feragat edecektir. 

Macaristanda selerberlik deoam 
ediyor 

Macaristanda seferberlik devam et
mektedir. Bugi.in de bilumum hususi oto
mobillere vaz'1yed edilmi§ ve doktorlar 
silah altma c;agnlml§hr. 

Alman • Rumen muzakereleri 
durdu 

Biikre§ 22 (a.a.) - «Havas» Ala • 
kadar mahfillerden bildirildigine gore AI 
manya ile Romanya arasmdaki rni.izake· 
relerin inki~af1 pek heyecanh bir ~ekil al
dJgJ ic;in ge~en sonte~rinde akdedilen Al
man • Rumen muahedesini tamamhyacak 
olan munzam itilaflar §imdiki beynelmi
lel buhranm sonuna blraklillll§tlr. 

Alman murahhast Woltat, bugi.in Ber
line donecektir. Romanyamn Almanya
mn baz1 taleblerini is' af ettigi iyi haber a
lan mahfillerde soylenmektedir. Rumen
ler bu ci.imleden olarak soya baklalan zi
raatinin inki§af ettirilmesini kaydetmi§ -
lerdir. 

BaZI petrol sahalan Alman kumpan -
yalanna verilecektir, fakat Rumenler pet
rol istihsalah imtiyaz1m Almanlara ver· 
megi kabul etmemi~lerdir. 

ltalyada silah altrna ~agmlan 
Btnzllar 

Londra 21 (Hususi) ltalyada 
kur' a efrad1 silah altma ~agmlm1~hr. 
Normal zamanlarda silah altma c;ag:n -
lan kur'a efradmm miktan 200 bini te
caviiz etmedigi halde bu sefer 300 bin 
ki~iye balig olacakhr. Buna sebeb olarak 
3 sm1f erbabmm fazla olarak silah altt
na c;agmlm1~ bulundugu ileri siiriilmekte
dir. 

Mrsrr elfisi Romaya fairrldt 
1talyamn MISir elc;isi vaziyet hakkm

da izahat vermek i.izere Romaya c;agml
mi~tJr. 

Hitler Mussolini'ye ne yazmr,? 
Londra 22 (a.a.} - Reuter ajans1 

bildiriyor: 
Daily Telegraph gazetesinin diploma

tik muharririnin yazd1!hna gore, Akde -
nizdeki gerginlik endi~e verecek bir tarz
da artmaktad1r. lngilterenin ve Fransa -
nm menfaatleri tehlikededir. 

Bu gazete, diyor ki: 
Haber aldlglmiza nazaran ltalyanm 

Berlin bi.iyi.ik ekisi Romaya donerken 
Hitler'in uzun bir mektubunu Mussolini
ye getirmi~tir. Bu mektubda, eger !talya 
mutalebahm derhal ileri siirerse Alman
yamn kendisine tamamile miizaheret ede
ce<Yi bildirilmektedir. 

Hitlerin mektubu Mussoliniye 
verildi 

Roma 22 (Hususi) - Mussolini bu-
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ortamekteb muallimi, 38 - Samiye Nedtm Dr. Koseivanof ve maiyetindeki zevat lnoni.i bu intihab devresinde Parti tarafm
dan Ankaradan namzed gosteriliyordu. 
Ankara i~in bir rni.istekil meb'usun inti
habma muzaheret olunuyor ve bir nam
zedlik Partice a~1k b1rakJhyordu. Bun
dan ba§ka sec;ilecek meb'uslardan bir ta
nesinin kadm olmas1 §aTh vard1. Bu su
retle 35 ki§ilik listeden 13 isim sec;mek 
lazJmgeliyordu. Halen Ankara meS'um 
olanlardan Sal! Kadm da namzed ola
rak gosterilmiyordu. 

<Ba~tarata 1 fnct sahttedt> 

Bulgar Ba~vekili 
lBa$taratt 1 met saruredeJ 

raya kadar ge<;tigim ve kaldJS'Jm yerlerde 
~ok i~li dostluk tezahiirleri gostermek ne
zaketinde bulunan necib Ti.irk milletine 

Bundan sonra Esad Uraz ayaga kal
karak Genba§kur tarafmdan kendisine 
tevdi edilen ve Ankara mi.intehibisanileri
ne hitaben yaZilml§ olan kapah zarf1 ac;
ti ve okumaga ba§lad1. Ezci.imle denili
yordu ki: 

<<Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk 
Partisi mevzuatma gore, Partiyi alaka
landiran biiti.in te§ebbi.isler i<;in li.izum gor
di.igi.i kararlan almak, se~imi idare etmek 
ve namzedleri kararla§tumak, hak ve sa
lahiyeti Parti Riyaset Divanma, nam
zedleri ilan $alahiyeti de mi.inhaman De
gi§mez Gene! Ba§kana aiddir. Ve gene 
bu vaziyete gore, Partililer bu kararlara 
kay1ds1z ve §arts1z itaate mecburdur. 

Milli ~ef ismet inoni.i Tiirk milletinin 
siyasi hayatmda halkc;1 bir idarenin bi.iti.in 
yi.iksek ve ileri vasdlarml tahakkuk ettir
megi ve halkm devlet idaresi i.isti.indeki 
murakabesini en yi.iksek bir hale getirme
gi millet i§lerinde takib edecekleri siya
sctin ilk ve 1na di.isturu ~larak ele almJ§· 
lar ve Biiyiik Millet Meclisinin tam bir 
millet hulasas1 kudret ve manzarasile 
millet huzuruna ~1kmas1 liizumunu ilan 
etmi§lerdir. Bu maksadlad1r ki Genba§· 
kur bu intihab devresi i~in meb'us nam
zedlerini tespit ve ilan etmeden once, 
memleketin birc;ok yerlerinde Partil'.in i
kinci mi.intehiblerile temas yapmag1 kn
rarla§hTml§tlr. Milletin siyasi hayatmda 
ilk defa tatbik edilen bu usul Genba§ku
run bi.iti.in Partililere muhabbet ve itima
dmm bir ifadesidir.>> 

Miintehibisanilere hitab eden bu satJr
larda isti§ari mahiyette reyler kullamhr
ken her ti.irlli ~ahsi hislerden uzak kalm· 
mas1 tavsiye ediliyor, bunun Partinin si
yasi rii~di.ine ve olgunluguna bir misal 
te§kil edecegi kaydediliyordu. T ebligatln 
altmda Parti Umumt Reis vekili Refik 
Saydam ve Fikri Tiizerin imzalan var
d!. 

Esad Uraz, bundan sonra, bu isti&are
ye aid talimah okumaga ba§ladJ. Parti 
nizamnamesinin muhtelif maddeleri ve 
bu arada namzed ilan salahiyetinin mi.i.n
haman Degi§mez Gene! Ba§kana aid ol
dugunu gosteren 26 nc1 maddesini ve 
Genba§kurun verecegi kararlara bi.itiin 
Parti azalarmln kay1dsJz §aTtslz itaate 
mecbur olduklan hakkmdaki 27 nci 

maddesi hatulatlld!. Ye hakikl liizum 
ve ihtiyaclarm bir ifadesi olan Parti mev
zuatmdaki bu hiikiimlerin daima mahfuz 
kalmas1 laz1m gelen esaslardan oldugu 
tebari.iz ettirildi. 

Milli $ef ismet lnoni.iniin, Tiirk mil
letinin siyasi hayatmda halk<;l bir idealin 
biitiin yi.iksek ve ileri tekemmi.illerini ta
hakkuk ettirmegi ve milletin devlet ida
resi i.isti.inde murakabesini en mi.itekamil 
hale getirmPgi ana di.istur olarak ele al
d!gl ve Bi.iyiik Millet Meclisinin bu inti
nab devresinde milli kudretin bir muhas
sllasJ halinde ~1kmas1 yolundaki yiiksek 
ve miibeccel arzu beyan edildi. Ve gene 
bu maksadladJr ki Parti namzedlerinin 
tespit ve ilamndan evvel memleketin ge
ni§ bir mmtakasmdan ikinci miintehible
rin reylerinin sorulmas1 kararla§hrildlgt 
zikredilerek Ti.irk milletinin siyasi haya
tmda ilk defa tatbik edilen bu usuli.in, 
Partinin ikinci miintehiblerine muhabbet 
ve itimadm;n bir ifadesi oldugu bildiril
di. 

Bu talimatla tespit edilen isti§are usul
lerine gore: 

Namzedliklerinin kabulii Genba§kur
ca takarriir etmi§ olanlarm isimleri ikin
ci mi.intehiblere verilecek, onlar da bu lis
te iizerinde kanuni meh'us say1sma gore 
namzed se~ecekler, liste baricinde rey 
vermiyerek kendilerine bir kolayhk olmak 
iizere verilen listelerde diledikleri isim
leri birakacaklardJ. 

Bu talimattan sonra Ankara i<;in tespit 
edilen namzed listeleri ikinci miintehib
lere dagihid1. Liste 35 ki§ilikti ve §U hu
susiyetleri ihtiva etmekte idi: · 

Reisicumhur Malatya meb'usu fsmel 

gi.in Berlin elc;isi Atoliko'yu kabul et • 
mi&tir. Eki, Hitler tarafmdan gonderilen 
mektubu Mussolini'ye tevdi etmi~tir. 

Krofta tevkil edildi 
Londra 22 (Hususi) - Prag'dan 

bildirildigine gore, sab1k Ceko-Siovakya 
Hariciye Nazm Krofta tevkif edilmi~ -
tir. 

Yugoslavyada 
Belgrad 22 (a.a.) - Samuprava ~a

zetesi ba§makalesinde son beynelmilel 
hadiselere ragmen sulhun idame edilece
gi kanaatini izhar etmekte ve &oyle de -
mektedir: 

«Yugoslav efkan umumiyesi si.ikune
tini tamamile muhafaza etmis ve baz1 ha
yalperest tahrninleri nazan itibara alma
ffil§hr. Milletimiz iyilige ve iyi]i~in kuv
vetine inamyor ve bunun ic;indir ki Yu -
~oslavlar mi.ittehid olduklarmJ son giin
ler zarfmda bu kadar parlak bir ~ekilde 
izhar etmi•lerdir.» 

Listede kadm namzed olarak Mi.ihen
dis Y arbay !hsan Aksoley e§i Mebrure. 
Ankara lisesi almanca muallimi $aziye 
Perim, Ankara K1z lisesi tabiiye mualli· 
mi Belkisin isimleri vard1. 1sti~areye ar
zedilen diger namzedleri de aynen bildi
riyorum: 

lsmet fnonii, Ahmed Ulus, Arif. F:~
ref Demir a!, F alih R1fb, Mi.imtaz Ok
men, Muammer Eri§, Rifat Araz, $a
kir Kmac1, Y ahya Galib, Aka GiindUz, 
(Bunlar halen meb'usturlar.) 

Mahmud Sinoblu (Merkez BankasJ 
idare meclisi azas1), Affan (Harb okulu 
franSlZca muallimi), Avni (Maarif Ve
kaleti orta tedrisat umum mi.idi.iri.i), Ha
sib Ahmed (Gazi T erbiye enstitii<iind': 
muallim), Haz1m AtJf (Siyasal Bilgi· 
ler okulu profesorii), Mustafa Aytac; 
(Solfasol koyi.inde <;iftc;i), <;ak1r lbrahim 
(Sulakyurd koyiinde .. ~ift~i), F evzi Dal
dal (isparta valisi), Orner Dilice (Keski
nin Karabekir koyi.inde c;iftc;i), Kaz1m 
Pekin (Ankaranm Y ass1oren koyi.inde 
~ift<;i). F uad Tug (T emyiz mahkemesi 
azasmdan), Ekmel (Zonguldak Agirce
za reisi), Sabri (:elikkol (Belediye aza
smdan), A vni Refik ( M aarif V ekaleti 

ki.ilti.ir kurulu azas1). 
M. Saffet «Tiirk Tarih Kurumu aza

sl», Lutfi «iktisad Vekaleti ar§iv mi.ite -
hassiSI» Hamdi Akif Battalgazi «emek
li albay», Refet «emekli Tiimgeneral», 
Hiiseyin Ertugrul «Belediye meclis aza-
51», Nasuhi Baydar «Ulus gazetesi da -
imi muharriri», N aili «Devlet $uras1 a-

zas1». 
Namzedler iizerinde alent mi.izakere -

ler talimat mucibince a~1lmadi. 1kinci 
mi.intehibler ellerindeki listelerde biri ka
dm olarak 13 ki§i birakild!lar ve diger 
isimleri c;izerek tevdi ettiler. Bu tecriibe 
sec;imi de bilhassa toplantlda haZIT bulu • 
nan namzedler i~in heyecanh oldu. T ec
ri.ibe se~iminin sonunda i:igleye dogru i~
tima nihayet buldu. 

Kazalarda yap1lan tecri.ibe sec;iminin 
neticeleri de telgrafla vilayet ba§kanhgl
na, vilayet<;e de Parti Genel Sekreterli -
gine bildirildi. Olin de bildirdigim gibi 
bugiin 28 vilayette ayni ~ekilde isti~arl se
~im yap1lmi~tu. Halk Partisi gene! mer
kezinde bu gece gee vakte kadar <;ah§Jid1. 
Ve bu isti§ari sec;imlerin neticesine dair 
telgraflar almd1. 

M.S. 
~ehrimizde 

1stanhul ikinci mi.intehibleri de di.in bir 
toplantl yapmt§lard!r. 1stanbulda, bi.itiin 
ikinci mi.intehibleri alacak bir salon bu
lunmadJgJ ic;in, diin sabah saat 9,30 d.a 
ikinci mi.intehiblerin kazalara gore bu 
k1sm1 $ehir tiyatJosu binasmda diger k1s
m1 ise Asri sinemada toplanmJ§lardt. Sa
at ona yakla§nken evvela Asri sinemada
ki toplantJy1 Parti vilayet heyeti reisi ve
kili s1fatile Vali muavini Hi.idai Karata -
ban a<;ml& ve se~imin pazar gi.inii saat 8 
den on ikiye kadar yap1lacag:m bi!dJrmi§-

tir. 
lsti,areye arzedilen meb'us ve 

namzedler 
1 - Dr. Refik Saydam istanbul l!leb'usu, 

Ba§vekll. 2 - Ali ~na Tarhan Istanbul 
meb'usu. Giimriik, In. Veklll, 3 - Ahmed 
Hamdi Denizmen istanbul meb'usu, 4 -
Ali Barlas istanbul meb'usu, 5 - Atlf Ba
ymdir istanbul meb'usu, 6 - Dr. Tugami
ral Hakk1 §!nasi Ere! istanbul meb'usu, 7 -
Fakihe Oymen istanbul meb'usu, 8 - Gr. 
Refet Bele istanbul meb'usu, 9 - Gr. Ka
Zlm Karabekir istanbul meb'usu, 10 - Sa
deddin Uraz istanbul meb'usu, 11 - Sa
lah Cimcoz istanbul meb'usu, 12 - 9iikrli 
Ali Ogel istanbul meb'usu, 13 - Ya§ar Ya
ZlCI istanbul meb'usu, 14 - Ziya Kara -
mursal istanbul meb'usu, 15 - R~tii Sa
karya emekli Tiimgeneral. 16 - H~tice 
Ye§im istanbul klz llsesi !ng!l!zce mualli
mi, 17 - A. §i.ilkrii Esmer profesiir ve ga
zeteci. 18 - Ar!f Yazar istanbul Adliye 
miifett1§1, 19 - Kemal Ergiiden em~kl! Ge
neral, 20 - Safiye Hiiseyln Elbi Istanbul 
C. H. P. ilyiinkurul eski ii.yes!, 21 - Dr. Sa
b!ha Saym izmlr !;Ocukyuvasi ba~hekimi, 
22 - Atlfa AyZlt Beyo~Ju orta okul ta!J!iye 
muall!mi ve yardirektOrii, 23 - ~eridun 
Fik.ri eski Derstm r.1eb'usu, 24 - Ibrahim 
Alaeddin Giivsa e.ski S1vas meb'usu, 25 -
Dr. ihsan Arif Derman Cerrahpa§a haste
nest bevl!ye §efl. 26 - Dr. Tevf!k Receb E
rensoy Un!vers1te profoesorii, 27 - Memduh 
Say bakteriyolog. 28 - Dr. Server Kamil 
Tokgiiz Slhh!ye v. Merkez HlfZJSSlhha mii
diir muavinl. 29 - Dr. Hasan Re§ad Slgm
dlm pro!esor, 30 - Ali Kami Akyiiz Darii§
~afaka miidiirii, 31 - Stireyya Sam! Bel'lk
men Varna konsolosu, 32 - Mahir Kemal 
Basmac1 Beykoz !abrikas1 §Cflerinden, 33-
Said Demtrbilek Turhal §eker !abr!kas1 a
tiilye §efi, 34 - Ziya Akay Zeytinburnu si
IA.h fabrikasmda usta, 35 - §ak!r Ziimre 
istanbulda Tiirk sanaayii harbiye ve ma
deniye fabrlkasi sahib!, 36 - Ab1d1n Daver 
muharrlr, 37 - Feth!ye Qavh istanbulda 

B!lhan Vanikiiyde e.ski Viyana sefirl Mah- h 
mud Nedtm Pa§a kJZI, 39 _ Tezer Ta.§!;rran saat dokuza yirmi kala Bulgaristana a-
Ankara k1z lisesi miidtirii, 40 - Hal!d Blr- reket etmi~ ve tren kaybolunc1ya kada., 
san Galatasaray llse.sinde mualllm, 41 - ugurlaylcJlan elle selamlami~lardlr. 
Srrn Demirkan Devlet matbaas1 U.Si:·asl, 
42 - Haydar Giindiiz i.stanbulda ~mekll Kadri Oguz 
muhabere albay1, 43- All Seyfi Taner An- Bulgar Bas. vckili Sofyada 
karada emekli topc;u albayJ, 44 - Ahmed 
Hamdi Binark i.stanbukia emekll topc;u al- Sofya 22 (a.a.) - Bulgar ajansJ 
bay1, 45 - Fuad Kiiseraif is~nbul~a emek- bildiriyor: 
li albay, 46 - Hiisameddin Ulsel Istanbul- Bulgar Ba•vekili Koseivanof ile mai-
da eski Bahriye miiste~an, 47 - §erif A.lt- • 
aim i.stanbulda emekli kurmay yarbay, yetindeki zevat saat 15,30 da hususi 
48 - suad Ener Ankarada emekll kurmay trenle Tiirkiyeden buraya donmi.i§ti.ir. 
albay, 49 - Nuri Divriker istanbulda emek- Koseivanof garda Krahn mi.imessillerile 
li General, 50 - RJZa Kurtkaya istanbul-
da emekli albay, 51 - Osman Nur! Bii - bi.itiin Naz1rlar, Meclis Divan azas1, Bal
yiikalpan Istanbulda emekl! kurmay a! - kan devletlerinin mi.imessilleri, sivil ve 
bay. 52 - Cevdet Erentok istanbulda askeri erkan, muhtelif te§ekki.illerir; mii
emekli yarbay, 53 - Nedim Murado~lu Is-
tanbulda emekli tugbay, 54 - Kadr1 De- messlileri ve kalabahk bir halk ki.itlesi 

tarafmdan kar§Jianml§tlr. 
Ba§Vekil biiti.in tren giizergahmdaki 

garlarda, Sofya garmm peronunda ve ci
varmda ve sokaklarda, Tiirkiye ile Bul
garistan arasmda mevcud tam anla~mayt 
ve sars1imaz dostlugu teyid ve temhir et
mi~ olan Ankara ziyaretinin yiiksek ma
nasJm hisseden halk tarafmdan hararetle 
alki§lanmt~t:r. 

r '\ 
Ankara Borsasi22/3/9391 
I KAPANISI 

AcJits Kapants 
1 fn~Hiz liras1 5,93 

100 Oolar 126,6325 
100 Franstz fran~r~ 3.3525 
100 Liret 6.66 
lUll fsvicre frangJ 28.4625 
100 Rolanda 67,22 

Dorini 
100 Rayhismark 
IIIII Orahmi 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 
rescil 

50.695 
21,3125 
1,56 
edilmemi~ 

100 PezetJ 5.93 
tcJO Zloti 23.96 
100 Pen~o 24,9675 
100 Ley 0.9050 
100 Dinar 2.907~ 

IUD Yen 34.62 
100 lsvec krona 30.555 
100 Rohlf' 23.9025 

Esham ve tahvilit 
Stv. - Erzu. ill 19,45 

~~---=-=========-~ 
NOBETCiECZANELER ... 

Bu gece :;;ehrim!ztn muhtellf semtlerin -
dek1 niibe~i eczaneler §unlardtr: 

istanbul cihetl: 

mirkaya emekll Generai. Harb okulu !ran
sizca iigretmeni, 55 - Hayr! Sezer istan
bulda emekli kurmay yarbay, 56 - Abdul
lah Vahdi Anman Ayakkabiciiar koopera
tifi miidiirii, 57 - Hamid Anteb inhtsarlar 
hukuk mii§avir!, 58 - Bedreddin Sozmen 
istanbulda emekl! kurmay yarbay, 59 -
N. Atakan Harbiye okulu iign:tmeni emckl! 
albay, 60 - Ziya To!lgu~; eski Qorum meb
usu, 61 - iskcnder Ulmen Bostanc1da dok
tor 62 - Mithat Yenel inhlsarlar fJmum 
Miidiirii, 63 - Mehmed Ali Ozkarda§ P. T. 
T. Fen heyeti azas1. 64 - Nasuhi bzok De
nizbank ~eflerinden, 65 - Esad Muhl!s 
Olcsal Orman fakiilresinde profesiir. 66 -
Fuad Simavi Hariciye Protokol U. Miidiir
lii~iinden emekl!, 67 - Rag1b KO&eraif ~s
ki Stokholm sef!ri, 68 - As1m Stireyya Il
ol!;lu istanbul beled!yesl iktJSad mlidiirii, 
69 - Emin Anm istanbul Kdastro miidiirii, 
70 - Yusuf Ziya Ortag Akbaba mecmuas1 
sahib! 71 - Ismail S1tk1 Bilgig Istanbul 
u. me~lls azas1, 72 - Ethem ~ncer Deniz
bank makine miifetti~i, 73 - Ismatl Hak
kl Andan istanbulda emekll albay. 74 -
Mediha Muzaffer Baysal istanbul k1z orta 
okul co~rafya mualllm!, 75 - Semiramis 
Tezel istanbulda doktor, 76 - Latife Be
k!r Ankarada Yenl§ehirde mukim. 77 -
K1ymet Pekdeger Be~ikta§ !lkmekreb mu
allimi, 78 - Rii§tii Receb Duyar Bakirkiiy 
ve ~~~I! hastanelerl sin!r miitehasslSl, 79 -
Dr. Medeni Akman Burgaz sanatoryomu 
miiess!s ve miidiirii, 80 - Sallm Ahmed 
Qah§kan istanbulda doktor, 81 - Dr. Is
mail Hakk1 Evin Kuleli askeri lisesl tabiiye 
mualllmi, 82 - Suphi Yakar emekli doktor 
General 83 - Ziihtii R1za Tine! Ed1rneka
pt dispa~seri ba~hekimi, 84 - ismail Hakkl 
Ye§ilyurd Sihhiye Vekaleti m iifettl.§l, 85 -
Ferid Erina! Beykozda eczac1, 86 - Namlk 
Taptlk Kadikoyde eczac1, 87 - Hiisnii Ar
san istanbulda Karakiiyde eczac1, 38 -
Ibrahim 'I'evfik Kezer Ankara a.sl!ye cezo. 
hakiml, 89 - Ha~!m Babacan Temyiz mah
kemesi raportiirii. 90 - Hasan Fehm1 Er
bil istanbulda emekl! albay, 91 - Muhtar 
Sargm istanbulda emekli istihk~m albayt. 
92 - Ali R1za Kalyon Aba~~oglu Istanbulda 
emekli deniz albayl, 93 - Yu.suf Kenan ~k
yiiz Adalar belediyesi ba§hek!mi, 94 - Ih
san Ab1d1n Akmc1 Ziraat Bankas1 !dare Eminiiniinde (Mehmed KRZLm), Al-em -
meclk! azas1, 95 _ Fehml vural S!nob va- darda (S1rr1 Rasim), Kumkap1da (Asadorl, 
lis! 96 _Mustafa Ibrahim Tanm Eyiib or- Kiigiikpazarda (Hikmet), Eyiibde (Hikmetl, 
ta ~kul muall1m1, 97- A. H!lmi 6mer Bud- Fatihte (Emilyad!), Bakrrkiiyde (istanbul) 
da Haydarpa~a I!se.sinde muallim, 98 - H. eczanelerl. 
Kemal Sun Pertevniyal Jlsesinde muallim, 'seyo~lu cihet!: 
99 - Fethi isfendiyaroglu istanbul Maarif Istiklal caddesinde (Kanzuk), Yenl.§ehir-
miifettl§l, 100 - M. R1dvan Eldeniz Anka- de (Baronakyanl, Bostanmba~I caddesinde 
rada gift<;!, 101 - Seliro Bener Ankara is- <ittmad), Galata Mahmudiye caddesinde 
kan m!mar1, 102- Asim Eng1n S111vr1 Par- <ismet), istiklal caddesinde (Tak.siml, 
ti ba§kam, 103 - Mehmed Ali Giikgen Us- Kurtulu§ caddesinde (Necdet>. Be§ikta~ta 
kiidar Part! ba§kam, 104 - Vahy1 Ozarar (Vid!n), Kas1mpa§ada (Miieyyed), Haskoy
Ankara beled1yes1 kimyahane m;idiirii, de (SadEk Akduman) eczanelerl. 
105 _ Hulk! isma!l GOknar istanbulda Uskiidar Iskeleba§mda (Merkez), San • 
kimyager, 106 - Cevdet Erbatur izmir yerde (Osman), Kad1kiiy Haydarpa~~a Rih
Giimriik k1myager1. 107 - Riikneddin Na- ttm caddesinde (Kadtkiiy), Heybel!ad?.d3. 
suhloglu igel valls!, 108 - A. Nac1 Akb.ay CHalk) eczaneleri. · 
~?1iray1 Devlet azas1, 109 - Adil Giiven Is- - - -
kftn miifettl§i, 110 - Aklf Altmsoy Devlet ca listeden kimlerin silindigini, kimlerin 
Demiryollan mes'ul muhasiblerlnden, 111-
Halll Mergen Zlraat Banka.s1 §e! muavin!, kald!gJOI, hele kimin en c;ok rey a!dJgml 
112 - Halil Nimetullah 6ztiirk eski profe- blmenin imkam yoktur. istanbul meb'us
siir. 113 - l?iikrii Sayan Gaz! llsesinde mu- larmdan Ba§Vekil Refik Saydam ve ln -
allim, 114 - Saffet Ceylan istanbul eskl 
Maarif miidiirii, 115 _ Esad Ham! Ozkan hisarlar Vekili Ali Rana T arhan gibi 
Harb Akademi.sinde miii-erris. 116 - M. muhterem ve memlekete hizmet etmi~ ze
N!yazi Erenbllgen Kuleli llsesinde mualllm, vatm ittifakla yahud da ittifaka yakm 
117 - Feridun Manyas istanbul t!caret ve 
zahlre borsas1 komiserL 118 _ Ethem iz - bir ekseriyetle rey alm1~ olmalan tabiidir. 
zet Orsal Gemi kurtarma T. A. 1;1. mi.idiirii, Fa kat, rey varakalan hem en toplanarak 
119 - Murad Fortun istanbulda tiiccar, bavullara konulmu§ olclugundan bu gizli 
120 - Zekl Dede Mu~ beled!ye azas1. 121 - . . . . . 
Suud Esad istanbullu Istanbulda dor1iin- mhhabm nehces1m ve en ~ok rey alanla
cii Cf;!Za mahkemesi azas1, 122 - Ziya Yii- rm kimler oldugunu bilmegi iddia etmek 
riik IktJSad Vek~letl hukuk mii~aviri, 123- kAh' n t I kt b k b" d ~"I 
All Rifat Ere! istanbulda emekll kurnny ., ~ 10 1 as ama an a§ a IT~ey egl-
albay, 124 - Hiisnii Sa~nak Be§lkta§ta d1r. 
emekli albay, 125 - Re~.id Giineray cmeklt /z.mirde isti,areye arz.edilen 
Tiimgeneral, 126 - All Ihsan Sab!s emekll 
ordu kumandam, 127 - Hiisnii Kartaltepe namz.edler 
istan~ulda emekli :rugbay, 128 - s;iley - ~Ukrii Saracoglu, Hasan Ali Yi.icel, 
man Izzet Yeginsii Istanbulda kurmay yar- C IAJ B M h d E d R h · 
bay, 129 - M. TaHit Ozkan istanbul verem e a ayar, a mu sa • a ffil 
dL~panseri ba§hekiml, 130 - R1za Nurl Bir- 1 (:e~en, Re§ad Mimaroglu, Sadeddin E
gi istan!J.ulda doktor, 131 - Kaz1m Esad pikmen Benal Anman Halil Mente§e 
Devrlm Unlverslte dill profesi.irii, 132 - M. KA ·1 'o r k '1 b' d k, 
Re§ad Elgiin emekli l?€hremanetl mecllsi am1 ursun, vana ka e me usu. o -
re!si, 133 - Hasan Tahsln Erez Ankara tor Mustafa Bengisu, Sinob meb'usu Ismail 
kambiyo miidiirii, 134 - M. Behget Yazar Hakb Vera! K 1z Muallim mektebi ba~-
Haydarpasa l!sesi edeblyat mualllm!, 135 - • • R ' · H lk · · · <.: 
Halld Fahri Ozansoy Galatasaray llsesi muav1m esm1ye, a ev1 reiSJ ...,e -
edebiyut muall!mi, 136 - Ra§ld Bigat Top- hime Y unus, Sa ada Emin, Cevriye 
rak mahsuller.~ !dare mecl!si retsl. 137 - uyum, Melahat Akcermen, Mamsada.n 
Necmeddln Goktalay Istanbul Deniz bank . · · . . 
ba§maklnlstlerinden, 138 _ Hiikmii Arkok H1fz1ye Unsal, mualhm Nazmi, Baha 
Bes!ktas Halkevi bal}k.am, 139- Ethem iz- Kantar, Saffet Kana!, Halid Ziya, 
zet Be nice Son Telgraf. gazetesl sahib!, emekli General Cerna! Teo man, Meh -
140 - AI! Nac! Karacan Ikdam ~azetes! sa- . 
hibi, 141 - Gal!b Bahtlyar c. H. P . istan- med Ah Balc!soy, Mehmed AI • 
bul ilyiinkurul azas1. demir, Tahir Bor, Sm1 Sener. Hi! -

Kimlerin ekseriyet kazandtgr rni Selvili, Mustafa Emin, Osman 
malUm degildir Yunus, Mehmed Akgiin, Mehmed ;,ev-

Di.in ~1kan bir ak§am gazetesi, istan • ki Ertugrul, Nusrat Siber, ~ev~~t Yal~m
buldan gosterilecek olan namzedlerden er, Ali R1za, Doktor Adil Ozyemi§~i. 
en <;ok rey alanlan bildiriyoruz, diye ba- Salih Tanka, Sabri Urunc;, Nihad Deli
Zl isimler ve bu meyanda kendi sahib in in mollaoglu, Aziz Ogan, T evfik Fikret, 
ismini de yazmi§lir. Halbuki ikinci mi.in- Refet Tok, Adil, Kenan, Fuad, Mithat 
tehibler ,kendilerine okunan Parti beyan- YazJcJ, ti.iccar Muzaffer, albay Hulusi, 
namesine tevfikan hie; propaganda yap- Cerna! Mardin. 
madan, gayet gizli bir suretet rey vermi~- Ba,vekil diin Partide me~gul olclu 
lerdir. Di.in Asrl sinema ve $ehir tiyatro- Ankara 22 (Telefonla) - Ba~vekil 
sunda toplanan ikinci miintehibler 1500 Refik Saydam, bugi.in ak§amiizeri Par -
kadard1. Bu miintehibler, kendilerine tiye giderek Gene! f>l!kreter Fikri T uzer
gosterilen 141 isimden 34 ki§i sec;tiler, le birlikte me§gul oldu. isti§ari mahiyette 
digerlerini sildiler ve reyleri hakkmda yap1lan sec;imlerin neticleri derhal Parti 
tam bir ketumiyet muhafaza ettiler. <;tin- Umumi Ba§kam Reisicumhur ismet ino
kii Parti i:iyle istemi§ti. Binaenaleyh ko- niine arzedilecektir. 
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~BLANKENBURG MAMULATI 
) 

• 

S1cak su ve buhar icin : 

Antrasit, kok, briket, linyit, odun, mayii m a bruk 
Yakan kaloriter kazanlan, 

KAT KALORiFERLERi 
• istenilen eb'atta : 

RADiYATORLER v e teferruat• 
Stok halinde Ankara ve Istanbul depolanm1zdtt saym tesisat~dar emrine amadedir. 

BLANKENBURG FABRiKALARI TURKIYE UMUMi VEKili: 

"TiT A!?, 
1· caret Tiirk Anonim $irketi 

Ankara : Ko~ak han • Ulus meydam. P. K. 196 Telet : 2305- 2338 
Istanbul: Ta§han - Bah~ekap1 P. K. 448 Telef: 23247·23271 

ME~HERi: 4 Dncti Vakil ban altinda - Istanbul 

TULUMBALAR 

Avrupanm en biiyiik tulumba iabrikas1 olan bu 
fabr1kan1D gayet saglam tulumbalar.m tercihan 

kullaotmz. 
Her nevi tulumbalar 

Sabit ve seyyar kompresorler 

KLEIN, SCHANZLIN & BECKERAG 
FRAN KENTHAL (PFALZ) 

Turkiye ictm genel vekili 

VEHBi LA~IN ISTANBUL - GALATA 
Tel. 42519 Mertebaoi sokak 15, c:;ituris han 12 • 14 P. K. 1414 

Bursa Y eni,ehir Malmiidiirliigiinden : 
1 - Hukumet Konag1 bodrum katmda ~Ikan suyun defi ic;m Bursa Naf1a 

Ba~miihendisilgmce tasdik ed.ilm1~ fenni ~artname ve projes1 muci
bince yap1lacak tamirati ac;1k ekslltmeye konulmu§tur. 
Bedeli ke§fi 1293 bra 37 kurm~tan 1baret olan bu i§m muvakkat te
mmati 97 hrad1r. 

2 - Eksiltme ilan mtiddeti 23 mart 939 tarihinden ihbaren on be§ gun olup 
6 rusan 939 per§embe gunu saat on ber;?te Malmudurltigunde toplana
cak Komisyon huzurile 1hales1 yap1lacakhr. 

3 - Bu i§e a1d ke§ifname, pro]e ve §artnameyi gormek ve b1la bedel al
mak isbyenler Malmtidtirlugune mtiracaat ~deb11Ir. 

4 - F.ks11tm1ye I§tirak edeceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincti mad
d.clerindeki evsah haiz olmalan ve kend1lermden aramlmas1 laZim 
gelcn temmatm Sand1k makbuzunu ve evraki sa1rey1 ihale Komis
yonuna iraeye mecburdur. ( 1926 ) 

KAPALI ZARFLA EKSiL TME iLANI 
istanbul Defterdarbg1ndan : 

14/4/939 cuma gunu saat 15,30 da Istanbulda Defterdarhk Milli Emlak 
idaresmde toplanacak Eks1ltme Kom1syonu odasmda ( 56582 ) lira ( 16 ) 
kuru~ ke§If bedelli Fatih Maliye §Ubes1 ve Malm.tidurlugu binas1 m§aah ka
pah zarf usuhle eks11tm1ye konulmu§tur. 

Mukavele, eks1ltme, naf1a i§len umumi:, hususi ve fenni: §artnamelen, 
proje, 'ke§lf hulasaslle buna mutefern d1ger evrak ( 283 ) kuru§ mukab1linde 
M1lli Emlak Mudvrltigunden venlecekhr. 

Muvakkat temmat ( 4079 ) lira ( 10 ) kuru~tur. 
Istekhlerm tekhf mektublanm ve en az ( 40000 ) lirahk bu i§e benzer 

i§ yaphgma da1r 1d.arelermden almi§ oldugu ves1kalara 1shnaden ekslltme 
tanhmden sek1z gun evvel almmi§ ehhyet ve 939 yllma aid T1caret Odas1 
vcsikalanm hav1 kapah zarflarm1 14/4/939 cuma giinii saat 14,30 a kadar 
Milli Emlak Mudiirli.lgiinde Kom1syon Ba§kanhgma vermelen Hiz1mdir. 

c M. ~ (1800 ) 

ASiPiN KENAN 
Romatizma agr1lan 
i~in en iyi ilacbr. 

Yetilkoyde ucuz 
sat1hk ev 

:;>evketiye mahallesinde Sahhiye so
kagmda, 1stasyona be§ dak1ka mesafede, 
sek1zer odah, maabahc;e 6 ve 8 numarah 
iki ev ucuz f1atla sabllkbr. 

Difl Deposu 

M. iBRAHiM BERKMEN 
ru, kiyenin en zengin ~e~itli

sidJr. Ucuz f• at larla her 
aramlan bulunur, 

Mak ulyan han MISir ctar~I SI yanmda. 

•o 

,•, .}._. 
' ... 

\., .. ~. . 

Tenek~·._ .• ~:~~tul;~;i~:,{~t 
. . • ·' l; )::;.~. :. . .. ··-· t \ . ., ,., ·. ~~~··., .... 

25 Adet 

'' .... ,. :;. 

50 Sipahi 

Samsun 45 •• 

Banchrma Belediyesi Elektrik --- Dr. lhsan Sami ---
• • 
Isletme ldaresinden : 
' fdarenin tahminen 800 kadar elektrik say1c1 ayar ve damgas1 40 kuru§, 

iST AFiLOKOK A$151 
!stafilokoklardan miitevellid (er· 

genlik, kan <;Ibam , koltuk alb ~
baru, arpac1k) ve biitiin cild hasta
hklarma kar§I pek tesirli bir a§l(hr 

.. _. Divanyolu No. 113 --• 

ayar, damga, temizleme ve tamiri 60 kuru§ muhammen bedel iizerincl.en a<;Ik 
eks1ltme suretile ihaleye konmu§tur. Muvakkat temmat miktan 30 lirad1r. 
Talib olanlar 3/4/939 pazartesi giinii saat 15 te Band1rma Elektrik i§letme 
i daresine miiracaatler i ilan olunur. ( 1831 ) 

.............._~11 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

t' 
Kurulufl tarihi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA HiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars•z tasarruf hesaplar1nde en az 50 liras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile Bf~Bflldaki plAna gore ikramiye daQ•tllacakt•r. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 , 2,01)() , 
4 " 250 " 1,000 " 

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

P. T. T. U. Miidiirliigiinden: 
D!KKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene l~;inde 50 llradan a~aJ; diipmlyenlere tkramiye ctkti~l takdirde 

S A f; S A B U N U ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Halk hpi tels1z alc1lan ic;in teklif ve numune vermek mliddeti nisamn 
sonuna kadar uzatilmi§tir. ( 1887 ) 

Eczanelerde ve 1triyat Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
magazalarmdan araym1z. lerinde .;ekll~cektir. 

·--------------- ··----------------------·--------------------------.. 
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23 Mart 1939 

Y agh yagstz, 

briyantinler, 

esanslar, 

sabunlar, 

di~ macunu ---
Ucuzluk 

11 

Kolonyal~r, 

kremler, 

pudralar, 

rujlar, 

rimeiJer -----
Ucuzluk 

ltriyat fabrikasi mamulat1 ~ok ucuz ve iyi mal yapmakla me~hurdur. 
Deposu: Eminonii Emlik Bankas• kar,•s• • ~ubeleri : Beyoglu istiklal caddesi ve ~hili, Osmanbey 

GRiPsiz, NEZLEsiz, 0KSlJR0KsUz Bir 
kl~ VALDA Pastilleri 

sayesinde kabildir 

·---- Di~ Hekimi 
CEMAL ZlY A ELlTEZ 

Bah~ekap1 Orozdibak kaq1 -
smda Birinci Valof Han No. 40. Hakiki V A L D A ismi iizerinde 1srar ed~niz. Her miihim eczanede bulunur. 

Kiitahya V aliligin den : 
1 - Vilayet Memleket hastanesi ic;in bir aded tlniversal ameliyat ma

sasile bir aded Otoklav a~1k eks.iltme suretile mubayaa edilecektir. 
2 - Muhammen bedelleri: Ameliyat masasmm c 1430 » lira, Otoklavm 

• 800 " lirad1r. 
3 - Eksiltme 31 mart 939 cuma giinii saat 14 ten itibaren Ki.itahya 

Vilayeti Umumt Meclisi veya intihab edecegi heyet huzurunda yap1lacakhr. 
4 - Muvakkat teminat: c 166 » lira • 25 » kuru!?tur. 
5 - Mektubla vaki olacak tekliflerde son ve kat'i tenzilatm gosteril

mesi Iaz1md1r. ihale gi.ini.i kat'i ihale yap1lacagmdan ihaleden sonra vaki 
olacak tenzilat iddias1 nazar1 dikkate almmaz. 

6 - Bu hususa mi.itedair olan §artname hergi.in Vilayet Daim1 Enci.i
meni kaleminde gori.ilebilir. 

7 - hteklilerin mezkur gi.in ve saatte muvakkat teminatlan ve vesaiki 
mi.isbiteleriJe vilayet malq3mma miiracaatleri ve mektubla yapllacak tek
liflerin nihayet ihale giini.ind.en bir giin evvel mektublarmm Vilayet ma
kamma vetl~ecek surette gondermeleri liizumu ilan olunur. ( 1694) 

Denizbank istanbul Merkez binasmm kahve ocag1 kiraya verilecek ve 
24 mart 939 cuma giini.i ogleden sonra saat 14 te arttmlmas1 yaptlacagmdan 
taliblerin ~eraiti ogrenmek iizere mezkur binada bulunan BankamJZm 
YaPl ve Binalar Servisine mi.iracaatleri liizumu ilan olunur. 

M. M. Vekaletinden : 
Afyon dekovil tamirat deposuna 108 lira ucret ve imtihanla bir buharh 

makine kazanc1 ustas1 ahnacakhr. Bu iicret bilahara vaziyet icabma ve 
taliblerin gosterecei;i liyakata gore 126 liraya kadar ~lkanlabilecektir. Ah
nacak kazanc1 ustasmda aramlacak ~eraiti talibler istanbul Merkez K. dan 
ve Afyon dekovil depo Md. den ve M, M. V. Harbiye Dairesi 6. nc1 §1,1besin
den almabilir. Bu ~raiti haiz olanlar 27/3/939 pazartesi sabah1 saat dokuza 
kadar Afyon Dekovil Tamirat Dep Miidi.irliigi.ine miiracaatle o gun yapJ-
lacak imtihanda bulunarak ibrazl ehliyet edeceklerd.ir. c867::o ( 1500 ) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgt 
istanbul Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Giimri.ik Muhafaza C>rgiidi.i iqin 1000 tane si.ingi.ili.igi.in mi.iteahhidi nam 
ve hesabma 25/3/939 cumartesi gi.inii saat 11 de pazarh~ yap1lacaktir. 

2 - Tasmlanan tutan (300) lira ve ilk teminatt (23) lirad1r, Evsaf1 komis
yondadu. Goriilebilir. 

3 - Isteklilerin gi.in ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesi
kalarile Galata eski ithal.'at Giimri.igu binasmdaki komisyona gelme
leri. (1338) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttlrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmiye konulan i§ : Haydarpa§a Emraz1 Sariye Hastanesi bah~e duvan, 
komi.irli.ik ve erzak ambar in~aah i~i. 

K~if bedeli 2493 lira 21 kuru§. 
Muvakkat garanti 187 liradrr. 

Haydarpa§a Emraz1 Sariye Hastanesi bahc;e duvan, komiirli.ik ve erzak 
amban in::?aatJ i~i ar;1k eksiltmiye konulrnu§tur. 

1 - Eksiltme 1/4/939 cumartesi · gi.ini.i saat 11 de Cagaloglunda Sthhat 
ve !~tima1 Muavenet Mi.idi.irliigii binasmda kurulu Komisyonda yaplla
caktlr 

2 - fstekliler ~artname, ke§if hulasas1 ve buna bagh diger evrak1 her 
"giin Komisyonda gorebilirler. 

3 - !stekliler cari seneye aid Ticaret OdasJ vesi)iasile 2490 sayu1 ka
nunda yazll1 belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte bu i§e ~enzer en az 1000 lirahk i§ yaphgma d,air eksiltme 
tarihinden 8 gi.in evvel Istanbul Vil'ayetinden alml§ olduklan vesikalarile 
birlikte belli bi.in ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 1782) 

izmir Belediyesind en : 
Yap1lacak ~ehir oteli bah~esinin in§a ve tanzimi kapah zarfla eksiltmiye 

konulmu§tur. ~artname ve vahid.i. fiat cetveli, Ba§miihendislikten istenir. 
Muhammen bedeli on sekiz bin sekiz yi.iz on sekiz liradu. ihalesi 28/3/939 
sah gi.inii saat on yedidedir. 2490 sayth kanunun tarifah dairesinde hazJr
lanml§ teklif mektublan ihale giinii azami saat on alhda Enciimende riya
sete verilir. Muvakkat teminat1 bin dart yi.iz on bir lira otuz be§ kuru§tur. 

c 819 ,. ( 1668 ) 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden : 
1 nisan 939 tarihinden itibaren bo§ rak1 ~i~eleri satm almmJyacaktlr. 

Ellerinde idare monogramm1 havi bo§ rak1 ~i§esi bulunup da satmak isti
yenler mevcudlanm 31 mart 939 ak§amma kadar idarenin Kas1mpa§ada 
kain Tuz ambarma getirmeleri ilan olunur. ( 1858 ) 

Sat1hk ~am Tomrugu 
Devlet Orman isletmesi 

1-

2-

3-

4-
5-

' 
Karabiik Revir 

.... 
Amirliginden : 

Karabiikte Kopriiba~mda istifte mevcud ( 934) aded muadili ( 484) 
metre mikab ( 543 ) desimetre mikab c;am tomrugu aq1k arthrma ile 
sahlacakhr. 
Tomrukl~nn aynca ba§ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu~ 
olup hac1m n:akbuzsuz orta kutur i.izerinden hesablanml§br. 
Tomruklara a1d satJ!? ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miidi.irlii
gi.inde ve Orman Ba~miihendis Muavinliginde, istanbulda Orman 
Ba§,niiJ:endis Muavinliginde ve Karabi.ikte Devlet Orman i§letmesi 
Revir Amirligincl.e goriilebilir. 
_Tomr:rki~rm muhammen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru§tur. 
Istekhl.~rm % 7,5 muvakkat pey akc;esile 3/4/1939 giini.i saat ( 14) te 
KarabuktPki R.omil' .,.,,..,.~z,,.,,.;~ 6 ~.';.,..,nootlo"i. .{ 18~1}. 

I Devlet Demiryollan t,Ietme U. M~~iirliigiinden: I 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 30,000 kilo kiil~e kur§un 5/4/939 

~ar§arnba giinii saat 15 te Haydarpa§ada gar binasmdaki Satmalma Komis
yonu tarafmd.an kapah zarf usulile satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 675 lirahk 
muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarflanm eksiltme giinii saat 
( 14) on dorde kadar Komisyona vermeleri laz1mdrr. 

Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyon tara~ 
fmdan paras1z olarak dagitilmaktadJr. ( 1836 ) 

Divan1 Muhasebat Reisliginden : 
. . Div~ru Muhasebatta ~~?hal bulunan 35 lira asli maa§h 2 mi.imeyyizlik 
1~m .7 msan 939 cuma gunu mi.isabaka imtiham yap1lacakhr. 

Imtihana Ankarada Divam Muhasebat binasmda saat 9,30 da ba§la
nacaktir. 

isteklilerin 6 nisan 939 per§embe gi.inij. ak§arnma kadar sarih adreslerini 
havi arzuhalle Divam Muhasebat Riyasetine vesikalarile ve iki k1t'a fotog
raflarile birlikte miiracaat etmeleri laz1md1r 

imtihana girebilmek ic;;in 30 lira maa§h memuriyetlerde bir terfi mi.idr 
deti bulunmu§ ve bu suretle 35 lira maa§ almaga hak kazanml§ olmak 
laz1mdu. 

Ali tahsil gormi.i§ bulunanlann da 30 lira maa§h bir memuriyette bu
lunmu~ gene bir terfi miiddeti istihdam edilmi§ olmalan icab eder. Mii
meyyizlik teselsiili.i, derece s1ras1 takib eden memuriyetlerden olmak iti
b~r~le 2~. Ii~a II?-a a~ alml§ ve o derecede bir terfi mi.iddetini doldurmu§ olmak 
kaf1 cl.eg1ldtr. Imtlhan mevzuu tahriridir : 

Tahrirde ifade kudret ve kabiliyetile birlikte siir'at de nazan itibara 
almacaktlr. Ayni derecede muvaffak olanlar aras1mla memuriyetteki lodem 
idaremizce tercih sebebi olarak kabul edilebilir 

ibraz1 icab eden vesaik : • 
1 - Ni.ifus hiiviyet ci.izdam, 
2 - Askerlik vesikas1, 
3 - Tahsil vesikas1, 
4 - Memuriyet sicil ci.izdam. 
Evvelce arzuhalle miiracaat ~tmi§ ve fakat vesikalanm ve fotografi

lerlm ibraz etfnemi~ bu1un'anlarm1 m~tlup vesikalan ibraz etmek bu esa
iki evvelce ibraz etmi~ bulunanlarm da yeniden kayidJarma i!$ar~t ettirm~k 
iizere tmtihan giiniinden evvel Zat i§leri Miidi.irli.igiine miiracaatleri muk
tazid.i.r. c 998 :. ( 1896) 

Susugurluk Belediyesinden: 
Kasabam1z Hidro elektrik tesisatmdan 7039,60 lira kei;iif bedelli maa 

stva kana! ve su ko~ii ile 3740 lira ke§if bedelli santral binasl in~aatmm 
tamam1 15 g~n mi.iddetle ayn ayn olarak ac;1k eksiltmiye konmu§tur, 

1 - Eks1ltme 28/3/939 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Susugurluk 
Belediye Enciimeninde yapllacakhr. 

2 - Talibler 2490 numarah arttlrma ve eksiltme kanunu hiiki.imlerine 
gore ehliyetini resmi vesaikle ispat edecektir. 

3 - Kanal ve su k6§kii ic;in ke§if bedelinin yi.izde yed.i buc;uguna 
muadil olmak iizere 528 lira muvakkat teminat ak~esi yahracak ve ihale 
tarihinden itibaren on be§ gi.in zarfmda rna teminat % i5 e ~JkanlacaktJr. 

( 1879 ) I istanbul Belediyesi il3.nlan I .................................... 
Yenikoyde Simitc;;i sokagmda pazartesi giinleri kurulmakta olan ha;fta 

pazanmp. ayni yerde cuma gi.inle;ri =lacag1 ilan olunur. c B. ,. ( 1943 ) 

Sahiblerini~ adresleri ogrenilemiyen Kad1koy kazas1 Bostanc1 mahal
lesinden 146, Iqerenkoy mahallesinden 37 araziye aid tahrir neticeleri 
bugiin kazada ilan edlimi§ ve tahrir net!celerini ta~wan hirer kag1d.m ma
hallat camilerine asilm1~ oldugu bu mahallelerde arazileri bulunup da 
kendilerine tebligat yapllmarm~ olanlara 2901 savtb kanuna gore hakl:mm 
kullanmalanm teminen ilan olunur. c B. » ( 1905 ) 

Vak1flar Miidiirliigiinden : 
1 - Alemdagmda Ta~delen mevkiinde yeniden in§a olunacak ke§ifleri 

yekunu ( 12704 ) lira ( 44) kuru§ olan mi.idi.ir ve makinist revir 
mi.istahdemin binalan in::~aatJ maami.i~temilat toptan goti.irii' olarak 
kapah zarf usulile 23/3/939 dan 12/4/939 tarihine kadar eksiltmiye 
konulmu§tur. 

2 - Bu in§aata aid projeler, fenni ve hususi §artname ile eksiltme §art
namesi ve mukavele projesi paras1z olarak Ankarada Vakdlar Umum 
Miidiirlu,gii in::~aat Miidi.irliigunden, istanbulda Vak1flar Ba§mimarh
gmdan, Izmird.e Valoflar Mi.idiirliigiinden almabilir_ 

3 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rashyan c;aqamba giini.i saat 14 te Kad1koy 
Vak1flar Mi.idi.irli.igi.i binas1 dahilinde Komisyonda yap1lacakht. 
Muvakkat teminat ( 952 ) lira ( 83 ) kuru§tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve mi.ihendisler 938 senesine aid 
Ticaret Odas1 vesikas1 ve gene bu y1la aid olarak Naf1a Mi.idi.irli.igi.in
den almml§ on bin lirahk tek bir bina in§aatmt yapml§ ve muvaffak 
olmu§ oldugunu bildiren yap1 miiteahihdligi vesikasm1 gostermesi 
laZimd1r. . 

5 - Teklif mektublan 12/4/939 ~arsamba gi.ini.i saat 13 e kadar Kad1koy 
Vak1flar Miid.i.i.rli.igii Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ve
rilmi§ bulunacaktlr. 

6 - Kapah zarflarm ihzannda teklif mektubunun yazll1§mda ve bu zarf
lann tevdiinde, posta ile gonderilmes!nde taliblerin ( 2090 ) say1h 
kanunun 32, 33, 34 iincii maddelerine harfiyen riayet etmeleri li.izumu 
ilan olunur. ( 1928) 

Ba~vekalet Devlet Meteoroloji 
i~leri Umum Miidiirliigiinden : 

90 lira ayhk iicret verilmek suretile telsiz muhabere memuru almacakhr. 
1 - Mesleki ihtisaslan ellerinde mevcud vesikalarile tespit edilmekle 

beraber aynca Umum Mi.idi.irliikc;e gosterilecek her hangi bir mi.iessesede 
imtihana tabi tutulacaklard1r. 

2 - isteklilerin memurin kanunundaki evsaf1 tamamen haiz bulunduk
lanm gi5sterir beige suretlerile birlikte dilekr;elerinin 10/4/939 pazartesi 
gi.inii ak~amma kadar ·Umum Miidiirliige vermi~ veya mi.iracaatta bulunrnu§ 
olmalan Uan Qlun:u..~ c 924 ., .( 1757 ). 

-Mutki Malmiidiirliigiinden : 
28/2/1939 tarininde ihale olunmak i.izere kapah zarf usulile eksiltmiye 

konulan Hiikumet Konag1 in§aatmm otuz be§ bin i.ic; yi.iz yirmi bir lira 
yirmi yedi kuru;;a tekabul eden aksammm in;;asma talib zuhur etroemi~ 
oldugundan 28/3/939 sah giini.i ihalesi yap1lmak iizere eksiltmenin pazar
hkla icras1 kararla~tmlmJ§ oldugundan isteklilerin ve bu i§e aid evralo 
gi:irmek istiyenlerin mezkur tarihe kadar Mutki Malmi.idiirliigi.ine mi.ira
caatleri ilan olunur. ( 1835 )" 

Bursa Belediye Riyasetinden: 
Bursanm en i§lek ve merkezi bir yeri olan 1 inci sm1f Atatiirk cad

desinde 200 ki;;ilik bi.iyi.ik bir salonla bu salona biti§ik caddeye ve 
bahc;eye bakan uzun, geni§ bir teras1 ve kafi miktarda idare odalarile 
600 ki§i alabilir giizel bir havuzlu bah~eye malik ve alt katmda modern 
mutfak ve bi.ife tesisahm havi Belediye kazinosu 939 y1h haziramn
dan itibaren i.i<; sene mi.iddetle (kazino ve lokanta) olmak §artile ve 
a~1k arttuma usulile kiraya verilecektir. istekliler arasmda a§ag1daki · 
§artlan haiz olanlarm ellerindeki vesikalarile birlikte ihale tarihi olan 
,4 nisan 939 sah giini.inden· bir giin evveline kadar yazile veya bizzat 
Belediye Riyasetine mi.iracaat ederek ~artnameyi ogrenmeleri ve ta
lib olanlarm kanuni tazminah olan %7,5 hesabile bir seneligi 105 lira
Yl Malsandtgma yatJrmak ic;;in Belediye Muh.asebesine mi.iracaat et
mesi laz1md1r. I§in idare sistemile diger hususat hakkmda laz1m gelen 
izahah almalan ve yukand.a zikredilen giinde saat 15 te Belediye ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Arandan !?artlar: 
isteklilerin; istanbulda, Parkotel, Tokatliyan, Yat kuli.ib, Deniz 

kuliib ve Bursa <;elilt" Palas lokanta ve bahc;eleri gibi bi.iyi.ik mi.iesse
seleri ve benzerlerini idare etmi§ olmalan ve bu gibi yerlerde yiiksek 
derecede ba§an gostermi§ olanlarm gerekli vesikalarm1 gostermeleri 
~arttu. (1545) 

A. E. P. Komisyonundan: 
T1b Fakultesi kliniklerine 7240 kilo birinci mal Maydoz pamugu aq1k 

eksiltme ile almacakhr. isteklilerin muhammen bedeli olan 3620 liranm 
muvakkat teminatl 269,50 lirahk makbuz ve Ticaret Odas1 kag1d1 ile 3/4/939 
pazartesi giini.i saat 15 te Rektorli.ikte toplanacak Komisyona gelmeleri 
liste ve ~artname hergiin Rektorliikte gorliliir. ( 1832) 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii 
Ticaret ~ubesi Miidiirliigiinden : 

A§ag1da miktar ve cinsi yazth malzeme satm almacaktJr. 
. isteklilerin; niimuneleri ve ~rijinal resimlerile beraber S i f Istanbul 

teslim §artile fiath tekliflerini 10 nisan 939 pazartesi gi.ini.i ak§amma kadar 
Ticaret ~ubesine vermeleri. · 

Bu malzemenin 'Jartnamesi hergiin saat 13,30 dan 15,30 a kadar Umum 
Miidiirliikte Ticaret §Ubesinden veya istanbul - Fmd1khda Askeri Fabri
kalar Yollama Mi.id.lirHigiinden almabilir. c 925 » ( 1758) 

Siyah kovanlara mahsus adi kapsiil 
Liiks :0 » kapah • 
12 <;ap. 14 m/m y~gh esmer tapa 
16 :0 14 ., :0 l> :0 

20 " 14 ,. » :0 " 
12 " 12 :> ,. ., ., 
16 » 12 • • • " 
20 » 12 " » :0 • 
12 <;ap. 3 m/m. 6 m/m. 7 m/m. 
16 » 3 " 6 " 7 :0 

20 » 3 » 6 » 7 :0 

3.500.000 aded 
1.500.000 :. 

250.000 ,. 
150.000 ,. 

40.000 ,. 
850.000 :> 

450.000 :> 

200.000 " Beherinden 
9 m/m adi kag1d tapa 500.000 er 
9 " • ,. ,. 500.000 ,. 
9 " ,. ,. " 500.000 " 

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

d.elli kalorifer tesisah fenni §artname, plan ve mukavelelerine gore 29 mart 
939 <;ar~amba giini.i saat 15 te Afyon P. T. T. Mi.idi.irli.igii binasmda ihale 
edilmek i.izere 15 giin mi.iddetle a~1k eksiltmiye konulmu~tur. Muvakkat 
teminat miktan 475 lira 95 kuru§tur. 1steklilerin tayin olunan mi.iddet 
zarfmda Afyon P. T. T. Mi.idi.irliigiine miiracaatleri ilan olunur. ( 1768 ) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1500 cild Ti.irk Kodeksinin tabiye ve teclidiye i§i ac;1k eksiltmiye ko
nulmu§tur. Eksiltme 3/4/939 pazartesi giinii saat 15 te Cagaloglunda Slhhat 
ve i~timai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonunda yapllacakhr. 

85 forma tahmin edilen bu i!?in beher formasmm tabiyesi 37 lira ve cild 
i§inin beheri 120 kuru§ tahmin edilmi§tir. 

Muvakkat : Tabiye i§i i~in : 235 lira 88 kuru§. 
garanti : Teclidiye i§i ir;in : 135 lirad1r. 

istekliler §artnameyi hergi.in Komisy<?ndan alabilirler ve niimuneleri 
hergiin gorebilirler. 

istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanunda 
yaz1h belgeler ve bu i§e girebilmek i~in bask1 i§inde kullamlacak harfler 
ve niimunesinde oldu~u gibi 10 puntuluk harflerle dizilrni§ ve iyi bas1lm1§ 
bir kitab veya yaz1 ni.imunesile §artnamede yaz1h evsaf ve tarifat dahilinde 
yaplml§ ve cildlenmi§ bir kitab1 • Vekaletc;e tetkik ve kabul edilmek iizere" · 
eksiltme tarihinden en az sekiz gi.in evvel S1hhat M\i.id.i.i.rli.igiine tevdi etme
leri ve bu i§e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile bir
likte muayyen giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 1850 ) 

Ankara HJfzissthha Mektebi Miidiirliigiinden: 
1 - HlfZJsslhha mektebine satm almacak ( 111) kalem laboratuvar mal

Z<'mesi muhammen bedeli ( 3466) lira ( 20 ) kuru~tur. 31 mart 939 
cuma gi.inii saat 11 de ac;1k eksiltmesi mektebde mubayaa komisyonu 
tarafmdan yap!lacaktrr. 

2 - Muvakkat teminat ( 259) lira ( 97) kuru§tur. 
3 - Sartname ve liste Ankarada hergi.in Mekteb Mi.idi.irli.igiinden ve is

tanbulda SJ.hhat Miidiirliigiinden parasJZ temin edilebilir. c903• (171 7). 



12 CUMHURiYET 

btedenbe .. i kullan~nakta oldutunuz 
lekaiilliite hak kazaDIDI$ :raclyonuzdan 
her halde b1kf1111z. 

Onun fazla yoruldugunu hissedivor• 
'fakat bu eski emektara degi$tirme
.ge_~az• 9lam1yorsunuz. 

Tasarruf niyetile yaptlgiMIZ bu mu-. 
aahaza, sizi artak me$gul etmemeli· 
dir~ zira beklediginiz ftrsat bu defa 
z_ut:l.ur .etmi$tir. 

Eski radyonuzu sizin ic;:in c;:ok ml.i· 
~sait ·'Oian $erait altanda tamamile 
veni ve muceddet bir.radyo ile de
.9i$tirmegi teklif ediyoTuz. 

£ski ·radyonuz Ozerinde fazla israr 
.etmeden, bundan kurtulup, yuvanl
za yeni bir $enlik getirecek modern 
ve hakiki tiir radyoya sahip olabi .. 
teceksi.Q.iz~ 

RaCiyblar•ml-za,gormege geliniz ve 
hic;:bir taahhude g i r me den $eraiti
mizi sorunuz. 

Bundan bir $ev kaybetrnezsiniz, f'a--kat her halde kazanarsan1a;.. - - - --- ... 

-----------------------------------------· c;ocugun g1das1nda 

Sahhk Kelepir 
Ye§ilki:iyde istanbul caddesinde bir 

kargir sinema ile di:irt ev ucuz fiatla sa

tihktlr. 

tasarruf olmaz 
biitiin diinyaca tamnmJ§ olan 

FOSFATiN F AL YER 
ile 

<;ocugunuzu besleyiniz. 

Fosfat in Falyer 
Biitiin eczane ve biiyiik bakkallarda bulunur. 

Harb Akademisi Satinalma Komisyonundan : 
Harb Akadmeisi ihtiyac1 i~in muteahhid nam ve hesabma olarak ve 

pazarhk suretile on bir masa satm almacaktlr. isteklilerin Be§ikta§ Mal
memurluguna yatmlmi!i kat'i teminat makbuzile 23 mart 939 per§cmbe giinii 
saat c 11 • de YI1d1zda Harb Akademisi Satmalma Komisyonuna muracaat. 
leri. ( 1888 ) 

Giizelliginiz i~in 

REM BALSAMiN 
KANZUK 

Butiin dunyada takdir edilmi§ 
s1hhi gi.izellik kremleridir. Gece 
i(;in yagh, giindi.iz i(;in yagSIZ ve 
halis ac1badem (;e§idleri, hususi 
vazo ve tiiblerde sabllr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL 

oMER VASFi AYBAR 
f;ii§li ~ocuk hastanesi ba~tahibi ve 
operatOrii, hergun 3 - 6 ya kadar 
Cagaloglu KJzJlay sokagt Ke~ioren 

Apart. Telelon: 23756 

Sah!b ve Ba§muharrirt: Yunu& Nadi 

Umumi ne§riyatt tdare eden Yazt i$lert 

Muduru: Hikmet Miinil Ulgen 

• Cum!lurty~ matbaaS1 

23 Mart I:J.939 

ikisi de birbirine hayran 

Giizelliklerinin aynas1 olan parlak di~Ierinde birbirine kar11 besledil
leri sevg1yi goriiyorlar. Onlann bahtiyarhkJDl ve saadetlerini 

Sabah, ogle ve ak~am her yemekten sonra 
gunde 3 defa muntazaman kulland1klan 

Yaratb. <;uokii RADYOLiN sadece di~leri temizlemekle kalmaz, di1 
etlerini ve di~leri kuvvetlend•rir, agJZa giren mikroblarl oldiiriir, 

boylece biitiin viicudun s1hbatini temin eder. 

izmir Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
( 1194090 ) lira ( 76) kuru§ ke§if bedelli tzmir Vilayeti Turistik yollan 

in§aatma istekli (;Ikmami§ bulundugundan 2490 sayth yasa hiikumlerine gore 
16 mart 939 tarihinden itibaren bir ay miiddetle pazarllkla eksiltmiye ko
nulmu§tur. isteklilerin pazarhk mi.iddetinin hitamma kad.ar Vilayet Daimi 
Enci.imeninin toplantl gi.inleri olan pazartesi ve per§embe giinleri saat 9 dan 
12 ye kadar mezkur Encumene ba§ vurmalan. c 934 ~ ( 1891 ) 

n 
'; 

.Cunku ASPiRiN seneler-. 
denberi her furlu sogukal•j 

gmlaklartna ve - agral~ra kar~ 
,tesiri ~a~maz - bir - ilac; oldugunu 

isbaf ~tmi~tir. 
• • A S P I A I N in fesirinden 

emin; olmak ic;ln 1iltfen ffi marka~ 
sana .aikkat .ediniz. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmasli ve ptrlantah S t N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradrr. 
- EMSALLERi GiBi ON BE~ SENE GARANTiLiDiR -

. Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gi:inderilir. 
S I N G E R SAAT MAGAZALARI - istanbul Eminonii. Tel: 21964. 
istimlak dolay1sile magazamiZ arkadaki dar sokaga naklolunmu§tur. 

Ankara Acentam,z: ~eref K uyumcu Anafartalar 37 

Malkara Malmiidiirliigiinden : 
Kanuni noksanlar dolay1sile Maliye Vekaleti tarafmdan mukavelesi 

feshedilcn « 17547 ~ lira « 84 » kuru~luk Malkara Hi.ikumet konag1 birinci 
klSlm in~aah 15/3/939 dan itibaren 15 gun mi.iddetl~ ve kapah zar£ usulile 
yeniden eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 1 nisan 939 cuma giinii saat 11 de Malkara Malmudiirlligu 
odasmda toplanacak Komisyon tarafmdan yap1lacaktlr. 

1 - Muvakkat teminat miktan 1317 lirad1r. 
2 - Bu i§e aid eksiltme ~artnamesi . ve buna bagh mukavele, proje, 

Naf1a genel f;artnamesi vesair evrak1 gormek istiyenler hergi.in mesai saati 
dahilind.e Malkara Malmiidiirliigi.inde gorebilirler. 

istekliler 2490 sayll1 kanun liukiimlerine gore haz1rhyacaklan teklif 
mektublanm 31 mart 939 cuma gunu saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
Malmi.idiirli.igiine vermeleri veyahud taahhudlii olarak gondermeleri ve 
postadaki gccikmelerin kabul edilemiyecegi ilan olunur. ( 1672) 

KiMYAGER ARANIYOR 
Eregli Komiirleri i§letmesi 

Genel Direktorliigiinden : · 
K6miir n1l.munelerini bizzat almak ve kOmiire muteallik biJO.mum tahlilleri 
yapmak iizere bir kimyager almacakt1r. Taliblerin muhtasar tercllmei hal· 
lerile ve taleb ettikleri iicret zikredilmek suutlle Tophanede posta kutusu 

No. 8 adresine mektupla miiracaat E~ylemeleri. 


