
En Biiyiik 
Kayb1m1z 

O'nun i~in yazllan 
yaz1lar ve 'iirler 

miihim kitab1 

. total iter devlet 
Kalergi'den 

· ikinci tab'1 ~1kt1 • 
Onbe~inci Jll 

ISTANBUL - CA0.AL00.LU 
Sayt· 5337 Telgrat ve mektub adresl: CUmburtyet. 1stanpul - Posta kutusu: istanbuL No. 248 Cuma 24 Mart 1939 

Kemali Soylemez
nglu Moskcva sefiri), Totaliter 
Devletlerle DC'mokrat devletlerin te
sadiim ettigi ~u anda bu eserin miitale
asl tavsiyeye §ayand1r. F iatl 50 kuru~tur. 
KANAAT KiTABEVi 

Teleton: Ba11muharrlr ve evt: 22368. 1'ahrlr heyet1: 24298. Idare ve matbaa losrru 24299 - 24290 

cc1iirklerin merd harekelinin 
biigiik olan kzgmetini daima 

halzrzmzzda tutacajzz » 
M. Kalinesko diin · gazetemize 

mUhim · beyanatta bulundu 
« AldtQimtz ihtiyat tedbirleri etraftmtz
daki askeri hareketlerin devam1nca 
devam edecek ve onlar kalkt1g1 zaman 

biz de de nihayet bulacaktlr. » 
c aa,muharririmiz 

Biikref: 23 mart 

telefonla bildiriyor 

A yni zamanda Harbiye Nezareti 
de iizerinde olan Ba§vekil M. 
Kalinesko'nun bugiin saat be§

te Dahiliye Nezaretinde beni kabu! c:de
cegi haber verildi. Son iki giin zarfmda 
lllemleket miidafaasma miiteallik olarak 
alman tedbirlerden dolay1 M. Kalinesko 
P.ck ziyade me~guldii . Bt.nim de pek iyi 
takdir ettigim bu fazla me~guliyetten do
lay! diin ic;in muhtemel gorii§meye !mkan 
bulunamami~tl. Maamafih Propaganda 
Nazm degerli meslekta~lmlz M. Titiano 
ile aziz dostumu~ Matbuat Miidiirii M. 
Dragu herhalde Ba§vekil tarafmdan ka· 
bui edilmekligim hususunda umudsuzlu· 
ga dii~mek bilmiyen mum bir gayretle 
c;ahsmakta devam etmi§ler ve nihayet 
bun~ muvaffak olmaktan pek memnun 
kalrni~Iard1r. Kendilerine te§ekkiirlerimi 
bir de burada tekrarlamayi zevkH bir va
zife bilirim. 

BaFekil Kalinesko miimkiinse bunun 
yapilmasim ve bu hususta miimkiin olan 
her§eyin pekala yap!labilecegini soyledi. 
Ve miimkiin olan §eylerin miitekabilen 
her iki taraf memleketlerindeki ekalliyet
lerin hic;bir §ikayete meydan vermiyecek 
surette iyi muamele gormelerinde topla
nabilecegini anlattJ. Romanyadaki Bul
gar ekalliyeti ~imdiden iyi muamele gor· 
mektedir. Kendileri milli hayata kan b· 
r1larak Romanyada tek f1rkaya girmeleri 
ic;in kendilerine kap1 ac;1k tutulmu§tur. Bu 
te§ekkiil ic;inde Bulgarlardan §efler bile 
vard1r. Milli kiiltiir yolunda daha yapl
lacak §eyler varsa yap1hr. Y almz arazi 
talebinden bahsetmemeli. Romanyaya 
gore bunun imkam yoktur. 

M. Kalinesko'ya merkezl Avrupa ha
diselerinin son giinlerde Romanyay1 sev· 
kettigi ihtiyat tedbirlerinden babsettim. 
Askeri tedbirlerde, vazifedar olan millet 
efradmm, hiikiimetc;e yap1lan davete te
haliikle icabet edi§lerini, herkes gibi, bu
rada ben de takdirle goriiyorum. 

- Zaruri tedbirler, diye izah etti; 
etrafimizda §a§Irhci siirprizler cereyan 

Rumen Ba!iv~ili M. Kalinesko 
ederken hareketsiz kalamazd1k tabii. Ez
ciimle kom§ularda seferberlik hareketi 
yap1ldJ. Onun i~in biz de ,btiy te birl • 
ri almaga mecbur olduk. Ve dediginiz 
gibi halkimlz bu tedbirleri tehaliikle be
nimsedi. Koyliilerin tecemmii yerlerine 
ko§U§arak ve yan§arak gelmeleri bizim 
i~in dahi pek ziyade memnun ve miitehas
sis oldugumuz fevkalade glizel bir man· 
zara teskil etti. Bu tedbirler · etraft
mizdahl askeri hareketlerin devam1 
miiddetince devam ederek onlar 
kalkhgl zaman bizde de nihayet bu
lacakbr. Tedbirlerimizin tahrik edi
ci hi~bir mahiyeti yoktur. Ve tarafi
mJzdan bu noktaya bilhassa itina o
lunmu~tur. 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sutun 4 de] 
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civarmda Macar 

Londra'da beynelmilel 
konferans toplanacak 
F ransa ve Rusya teklifi kabul ettiler 
Slova~ya da.25 sene miiddetle 

Alman himayesine girdi 
Hitler dun · Me mel' de. bir nutuk soyleclikten 

Berlin' e dondii~ ~emberlayn de Avam sonra 
Kamaras1nda siddetli bir nutuk daha irad etti 

' 
"""""275""k~~~~""i~i~~-.-~""'"""/ Londra 23 (a.a.) - Salahiyettar b;r 

membadan bildirildigine gore Bone, diin 

Bir basmact, bir 

ihtiyari oldiirdii 

ogleden sonra, Cemberlayn'a ht!rtiirlii 
taarruz aleyhindeki ingiliz planma Fran
sa hiikumetinin kay1ds1z ve ~arts1z olarak 
muvafakat etmi~ oldugunu tahriren bi!
dirmi~tir. 

lunmalanm istilzam etmektedir. 
!ngiltere ve Fransa hiikumetleri ln • 

giltere ile F ransamn Romanyaya br§i 
~r taarruz vukuunda lakayd kalm1yacak~ 
Ian hakkmda Romanyaya kat'i teminat 
vermi$lerdir. 

Saat be§te Propaganda Nazm M. 
1'itiano'nun delaletile yanma girdigim M. 
kalinesko'ya yukandaki hikayeyi soyli
i'erek kendisinin pek me§gul oldugu §U 

&iinlerde arkada§lanmm bana yapt1klan 
~ok dostane muameleler neticesinde i§te 
bir de benim kendisini i§gale gelmi§ oldu
&tunu ilave ederek soze ba§ladim. <;ok 
llazik ve zeki Ba§vekil: 

AI R .k d"' .. b Katilin bugiin Adliyeye man - umen 1 bsa 1 munase at1 .1 . ht 1 

F ranS!Zlarm miitekaddim taahhiidleri, 
Holanda ve isvi~reye kar§I bir taarruz 
vukuunda otomatik surette yardunda nu-

Biiyiik Britanyanm halihamda biitiin 
mesaisi Polonya ve Sovyet Rusyanm 
muvafakatini istihsale matuf bulunmak • 

[Arkast Sa. 8 siitun 1 de) 

- Birkac; giindiir burada bulundugu
nuzdan haberim vard1; bizzat kendim de 
&orii§mek ic;in bir zaman ve imkan ara
lllaktaydun. Son konsey ve konferans 
esnasmda tammaktan memnun oldugum 
dost memleket gazetecisile gorii§mek be
llim ic;in pek zevkli bir i§ olacakh. Ve ni
hayet bu imkam bulmu§ olmaktan §ahsan 
lllemnun olduguma inammz. 

Dedi ve hem en ilave etti: 
- Husmile sizin vas1tamzla, dost ve 

lniittefik Tiirkiyeye son giinlerdeki baz1 
Vesileler dolay1sile, bizi tekrar memnun 
Ve minnettar k1lan civanmerd hareketle
tinden dolayi te§ekkiirlerimi arz ve iblag 
etrnek hence kac;mlm1yacak bir fmat te§· 
ki! ediyordu. 

Filhakika son giinlerde Balkan An
tantmi alakadar eden baz1 gorii§melerde 
1'urkiyenin ittifaktaki vaziyetini piiriiz· 
'ih: olarak tebariiz ettiren hareket tam 
l3iikre~te memnuniyet ve' minnetle kar§l
lanmi§!i. M. Kalinesko: 

- Bu memlekette, dedi, Tiirklerin · 
her zaman sozlerinin eri olduguna dair 
olarak ecdaddan mtintakil bir kanaat var
c:hr. Tiirkler bu meziyet ve faziletle 
lltiimtaz olduklanm bize bugiin dahi 
~8Pat etmi§ bulunuyorlar. Bu merdce 
. areketin biiyiik olan loymetini da-
11lta hatJrJmtzda tutacagimJzdan emin 
0labilirsiniz. <;ok, amma pek ~ok, 
llJiitehassis olduk dogrusu. 

Soziin Balkan Antant1 iizerinde olma
j~ndan istifade ederek bu antantm ikma· 
1 ic;in c;ah§ilmasi fikrini M. Kalinesko'ya 
toyJemi§ bulundum. Bana Bulgaristamn 
ilntanta ithali daima miimkiin gibi goriin
lttekte oldugu malumdur, 

Haz1rlanan ikt1sadi 
anla~ma diin imzaland1 

Romanya, 
erzak 

r--·--
1 

I 

bu anla~ma ile Almanyaya bir~ok 

ve petrol satacak, mukabilinde 
barb malzemesi alacakttr 

Romanyanm petrol kuyulanndan bir lusnu 

Biikre§, 23 (Telefonla) - Hariciye bildiriyor: 
Nazm Gafenko ile Alman ekisi Fabri- Romanya ~ Almanya ekonomik mii
cius ve Alman ticaret heyeti reisi Doktor zakereleri bugiin bir anla§ma ile netice
Wohltat arasmda vuku bulan miilakat ne- lenmi~tir. 

veri mes1 mu ~me 

Dun ogleden sonra Beyoglunda bir 
cinayet olmu§tur. Vak' a, T okathyanm 
yanmdan T arlaba§ma in en Mekteb so -
kag1nda ve T arlaba&l caddesinin hemen 
yakmmda Hristo Kompozinos isminde bi
rinin i§lettigi ufak bir em lak . yaz1hanesinde 
cereyan etmi~tir. ·Maktul, Aynah~e~mede 
oturan ve seyyar emlak tellalhgi yapan 
55 ya§larmda Vasildir. Katil de aslen 

Edirneli Hay1k admda bir Ermeni iken 
bilahare ihtida ederek F aik admt ' alan 
ve umumhane sokaklannda seyyar bas -
mac1hk ve c;orabc1hk yapan 40 ya~larmda 
korkunc simah bir $ah1st1~. 

. Emlak yaz1hanesinin sahibi, diin og -
leden sonra bir i§ ic;in d1~an ~1km1~ ve ar· 
kada~I emlak tellah Vasili yaz1banede 
bJrakmi§tlr. 

[Arkast Sa. 8 siitun 6 da] 

BUG ON 

F enerbah~e kuliibii fut· 
bol faaliyetini tatil etti 

6 ncr SAHIFEDE 

Siivari ekipimiz yar1n 
Nis' e hareket ediyor 

7 nci SAHIFEDE 

ve 
ticesinde, Alman - Rumen ticaret mua- Anla§manm imzas1 miinasebetile Ha-
lhedesi imzalanml§tlr. Alman menabiin- riciye Nazm Gafenko a§ag1daki beyanat· 9 
den verilen maliimata gore anla§manm ta bulunmu~tur: 

uncu S A H 1 FE M I Z 

~ocuklar i~in ... ana hatlan §Unlardir: «- I. Romanya, Almanya ile eko-
Anla~manrn metni nomik anla~may1 imza etmekle, anla~ma 

,Biikre~ 2~ .(a.a.). - Bador a)ansl ;. LArkasJ sa. 3 sii.tyn 1 del 

·························································································································· 
Meb'us namzed listesi 

Parti Riyaset Divan1 
bu sabah toplan1yor 

Bugiinkii i~timada kat'i seklini alacak olan 
edilecek 

' 
namzed listesi ilan 

Ankarada ikinci miintehibler toplanhsmda Ba§vekil, ba:Q veitiller ve diger .zevat 

Ankara 23 (Telefonla) - Parti 
Umumi Riyaset Divam, yarm (bugiin) 
saat 9,30 da Biiyiik Millet Meclisinde 
Umumi Reis ismet fnoniiniin ba~kanh • 
gmda toplanacakhr. ktimada riyaset di
vamnl te~kil eden azalar • Reis vekili, 
Parti Gene! Sekreteri, Parti umumi idare 
heyeti azalan • ve V ekiller bulunacak • 
1Jr• 

Afyon, Amasya, Ankara, Antalya. 
Aydm, Bahkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, 
Bursa, Canakkale, Cankm, Denizli, 
Edirne, Eski~ehir, istanbul, izmir, lspar~ 
ta, Kastamonu: Kayseri, K1r~ehir, Ko • 
caeli, Ktitahya, Malatya, Manisa, Sam~ 
sun ve Mara~ta miintehibi sanilerle vapl
lan diinkii isti~arelerin neticeleri tama ~ 
men almmi§tlT. (Arkasl Sa. 7 sutun 5 <tel 



2 CUMHURiYET 

KAYSER/ MEKTUBLARI ( .eehir ve Memleket Haberleri J 
Saddaade vapuru Harici ticaretimiz 11500 lirabk ihtilas Kayseri biiyiik bir 

afetten kurtar1hyor Konya vapuru yolcu 

Bir sttma yuvas1 haline gelen biiyiik b1r batakbgtn e~ya:• almak iizere 
kurutulmast i~in esash tetkiklere baslandt gun yola ~duyor 

ve ; 
bu · 939 senesi iJk aytna aid 

istatistik ne~redildi 

Sartyer Belediye muha
sebecisile katibinin mu

hakemesine baslandt 
' 

' -"' Finike civannda Adrasan feneri ka -
Ba§vekalet 1statistik Umum Mi.i

diirliigii, 1939 senesinin ilk ayma aid 
harid ticaretimiz ayhk istatistiklerini 
ikmal etmi~tir. Hamlanan istatistige 
gore, 1939 ikincikanunda ihracatl
rnlz 11,766,530, ithalatlmiz ise 9 
milyon 96 bin 956 lirahktJr. Bu su
retle ihracat1m1z ithalahm1za nazaran 
2,669,574 lira bir fazlahk gostermi§
tir. Gec;en senenin ayni aymda ihra
catlmlz 13,453,970, ithalatmi:z ise 
9,362,176 lirahktl. Bu seneki ikinci
kanunda ihracatlmiZin biraz dii§iik ol
masmda di.inya siyasi havasmdaki bo
zukluk ami! olmu§tur. Senenin ilk a
ymda en yi.iksek ihracahm1z 6.4 mil
yon lira ile Almanyaya olmu§ ve gc11e 
en fazla ithalat 4,3 milyon lira ile AI 
manyadan yap1lm1§tlr. Bundan son
ra ihracatlmlZin en fazla oldugu 
memleketler Amerika ve Polonya
dlr. 

Istanbul Ag1rceza mahkemesi, diin 
I sabah yeni bir davaya aid muhakemeye 
I ba~lad1, ogleden sonra da bu muhake -
meyle rne§gul oldu. Su<;lular, Sanyer Be
lediye muhasebecisi Enverle varidat ka
tibi Emindir. Her ikisi de mevkuftur. 
Su~ mevzuu, bin be§ yiiz kiisur lirahk bir 
ihtilastJr. 

Kayseridc Sazhk mevkiinde ac;Ilan yeni bir kanal 

Kayseri {Hususl muhabirimizden) - c;ok fakir olan , Kayseriye kilometrelerce 
Koca Erciyesin bagnndan kaymyarak uzunlugunda bakir, k1ymetli ve mi.imbit 
c;1kan bir~ok sular vard1r. Bu sulann bir bir arazi mmtakas1 kazand1rm1§ olmakla 
k1sm1 Erciyesin eteklerinden, avuc; ic;i gi- da miihim faydalar temin edecekti. 
hi diimdiiz bir ovaya ak1p dokiildiikten Vilayetin N af1a Vekaletine vaki mii -
sonra orada geni~ bir sahay1 batakhk ha- racaati uzerine Vekalet bu miihim mese
line getirir, yiizlerce kilometre uzunlu- !eye parmagm1 koymu§ ve bu geni§ ba -
gunda bir ova daimi bir su altmda at1l, takl1gm zaranndan halk1 vikaye, arazi ~ 
bah! durur. Kayseriden Nigde istikame- sinden alakadarlan miistefid etmek iize
tine giden tren hattmm incesu kazasma re kurutulmasl ic;in gerekli te~ebbiise gi
kadar olan sol tarafm1 boydan boya bu ri§mi§ ve Pmarba§mda sulama i§lerile a
batakhgm bir cephesi te~kil eder. Bura- lakadar olan te§kilatmdan bir mi.ihendisi 
dan da kendisine engin bir akl§ sahas1 etiid yapma.,k iizere buraya gondermi§tir. 
bulan sular K1Z1hrmaga dokiiliir, gider. Gelen miihendis Halid Siimerman 

Kayserinin bogriinde bulunan bu ba- yaphg1 .te~kilatla faaliyete ba§lami§tlr. 
takhk gerek Kayseri ve gerekse civanm Halid Siimerman, ilkonce Erciyesten ge
miitemadi bir s1tma tehdidi altmda bulun- lip geni§ bir sahay1 kaphyan sulara mec
dururdu. 0 kadar ki iic; dort y1ld1r §Chir rasmdan itibaren miiteaddid kanallar ac;
kenarmda bir §ehir kadar geni§liyen do- tlrarak suyun muntazaman akmtlSinl te
kuma fabrikasl ve bu fabrikamn etrafmda min ve batakhk yapmasma mani olacak 
tqekkiil eden amele ve memur mahallele- ondan sonra da sudan istifade edilmek ii
n batakhgm yeti§tirdigi sivrisineklerden zere fenni tevziat ve taksimat i§ine ba§h· 
miitemadiyen §ikayet etmekte ve bu §l • yacaktJr. 
kayetlerinde de hakikaten hakh bulun • Herkeste §U kanaat vard1r ki, bu §Ckil
makta idiler. ;iimdiye kadar 51tma mmta- deki faaliyet az bir mi.iddet i~inde hem 
kasl haricinde olan Kayseri, bu batakhk sltmanm oniinii alacak ve fabrika ile §e• 
sebebiledir ki s1tma miicadelesi ic;in mii- hir bu derdden kurtulmu§ olacak, hem de 
.rim bir merkez olmu§ ve burada geni§ Kayseri pek yakm bir yerde yiizlerce ki
kadrolu yepyeni bir miicadele te§ekkiilii- lometre murabbal araziden mezruat iti -
niin te .. ssiisiine mecburiyet has1I olmu§t\t. rbari1~ is~htde ede~ek.tir. 1 ••• " 

·Ba takhk sahasmdaki sivrisinek ordula- Batakhgm kurutulmasmdan basil olan 
nnm hava cereyanlarile gelip istila ettigi bu kadar geni~ ve v~i faydalara l1Wkabil 
ve bulundugu her yerde miiz'ic bir ~ltma yalmz tek bir zaran goriilmektedir. 0 da 
afeti yaralt.gl yer, bez fabrikasi oldugu batakhkta yeti§en ve hamamlarla fmn • 
ic.in iki. y1l evvel Kayseriye §eref veren lard a yak1lan sazlann kokiini.in kuruma -
Ismet Inonii, fabrikada yaptlgl tetkikat- 51d1r. Fa kat bu, memleket i~in bir zarar 
Ia buradaki Sltmanm oniine gec;ecek olan te§kil etmez. <;iinkii (Berdi) denilen bu 
miicadele te~kilatmm tesisine emir vermi§ sazlan yakan hamamlarla fmnlar te§ki: 
ve bundan fdhakika ~ok da istifadeler el- latlanm §imdiden komi.ir yakacak b1r 
de edilmi§tir. F akat as1l mesele bir taraf- surette tadil etmege ba~lami§lardlr. Bina
tan Sltma miicadelesi devam ederken ii- enaleyh asll uzerinde durulmasl lazlm ge
biir taraftan da s1tmamn devamma sebeb len nokta batakhgm kurutulmasmdan ha
ve ami! olan batakhgm ortadan kaldml- 511 olan faydal1 neticelerdir. Halk bu 
mas1 keyfiyeti idi. Batakhgm kurutulmasl mi.izmin ve asul1k derdden kurtulacagm
yalmz Sltmamn oni.ine gec;mekJe kalm1ya- dan doJay1 c;ok sevinmektedir. 
cak, ayni zamanda esasen arazi itibarile Sahin tJzel 

( izmirde yapdan toprak bayra~1 ) 

lzmir (Hususi). Bornovada Ziraat mektebinde yap1lan toprak bay-
rami c;ok ne~'eli olmu~tur. Gonderdigim resim, Vali Fazh Gilleci mekteb , 
bahc;esinde alakad.arlarla goril~iirken gostermektedir. 

izmirde mahkiim olan casuslar 

izmir (Hususi) - Trakyada yakalamp izmir Aguceza mahkemesinde 
muhakeme edilen dart casusun mahkum oldugunu telgrafla bildirmi§tim. 
Gonderdigim resim, mahkum olan casuslan, mahkeme kararm1 dinlerken 
gostevmektedir. 

yahklannda karaya oturan Denizbankm 
Sad1kzade vapurunun vaziyeti hakkmda 
diin fazla malfi.mat gelmemi~tir. Sadikza
denin biitiin yolcularile miirettebatmm 
sag ve salim karaya 'if1kanld1klan anla~1l
m1~t1r. Yolcular vapurdan kurulan alga
rina ile d1~an c;1kanlm1~hr. 

Denizbank tarafmdan evvelki gece 
vak'a mahalline gonderilen Hora tahli • 
siyesi, heniiz yoldad1r. Bugiin de Deniz
bankm Konya vapuru Sad1kzadenin yol
cularml ve miimkiin olursa e~yayr ticari
yeyi alrnak i.izere dogruca vak' a mahalli
ne hareket edecektir. 

0 civarda bulundugu i~in Sadlkzade
nin yanma giden Mersin vapuruna tahli
siye ve Konya vapurlan gelinciye kadar 
vak'a mahallinden ayrllmamas1 bildiril • 
mi~tir. 

Sad1kzadenin telsizi, 250 millik bir 
mesafe ile muhaberede bulunmak kudre
tinde bulundugundan bir ba~ka gemi tel
sizinin tavassutile temasa ge~ilebilmekte
dir. Bundan dolay1 vapurun vaziyeti hak
kmda etrafh rnalumat almamarmstJr. 

MOTEFERRIK 

Denizbank umum miidiirii 
Ankaraya gidiyor 

ikincikanunda en fazla ithal ettigi
miz maddeler kasarh ve boyah ham 
mensucat, birtak1m makineler ve §e
kerdir. 1hracatl en fazla olan mad
delerin ba§mda yaprak tiitiin, tiftik ve 
bugday gelmektedir. 

Tamir edilen yo liar 
Istanbul Belediyesinin yollarm tamiri 

Su~lulann hiiviyetleri tespit edilerek, 
muhakeme kararnamesi ve dosyadaki ba· 
Zl evrak okunduktan sonra, evvelce En
verin sorgusu yap1ld1. Sanyer Belediye 
muhasebecisi, ~oyle dedi: 

- Ben, Belediye muhasebeciligindcy
ken varidat katibi olan Emine tam bir 
emniyet gosterdim. Hatta miihriimii de 
kendisine b1rakmi~tlm. Halbuki o benim 
bu emniyetimi suiistimal ederek, miihrii
mii kullanmak suretile ihtilasta bulun -
mu~tur. Benim haberim yoktu, zimmeti
me hi<; para ge«ffiemi~tir! 

Buna kar~1 varidat katibi Emin, ikrar 
yollu ifade verdi: 

- Muhasebecinin gosterdigi emniye
ti suiistimal ettim. Bana b1rakt1g1 miihrii 
bu i§te kulland1m. Boylelikle makbu1.lara 
az yaz1larak fazla para tahsil olunmu~ ~ 
tur. Bin be~ yiiz kiisur lira zimmetirnde· 
dir. Bu para benim borcumdur I 

Denizbank idare meclisi dUn toplan- i~in tahsis ettigi yi.iz elli bin lirahk tahsi· 
m1~ , muhtelif meseleler Uzerinde karar- satla bir~ok yollar tamir olunmaktad1r. 
lar vermi lltir. Banka umum mildilril Yu- Bunlar, Eyiibiin fslambey ve Kurub
suf Ziya Erzinin bu ak§am Ankaraya vak caddeleri, Defterdar camii civan, 
gitmesi mukarrerdir. Defterdar vapur iskelesi, K1Z1lmecid, De-

Enverin avukah, mi.iekkilinin kefaletle 
sahverilmesini istedi, mahkeme heyeti bu 
istegi reddederek muhakemenin devammi 
ogleden sonraya hlrakn. 

Ogleden sonra da &ahid dinl~nildi, 
uzun uzad1ya izahat almd1. Ba~ka &ahid 
dinlenilrnek ve baz1 istilamlarda bulu -
nulmak iizere, mubakemenin devami ba~ 
ka giine b1rakJ!d1. 

A~Ikta kahp da yeniden tayin reduvan, Eyiibgazi caddeleri, Zemzem, 
edilen memurlar Dipc;ik, Ruzn11meci sokaklan, Cezrika-

Denizbanktan a~Ikta kalan 43 memu- s1m ve Otak~Ilar caddeleri, Boyac1, Ca
run devlet sermayesile idare olunan di- miikebir, Di~i sokaklan, Babahaydar, 
ger iktlsadi: miiesseselere tayinleri hak- Bahariye ve Ayvansaray caddeleri, ;iah
kinda iktu;ad Vekaletince ittihaz edilen sultan sokag1, Edimekapl F ethi<;elebi 
kararm tatbikatma ge~ilmi~ ve bu me - sokaklarile Oskiidarda 1hsaniye, Biirha
murlann birka~mm tayinleri yapll - niye, Baglarba§l, Azizmahmud, Abacl-

$EHIR ISLER/ 

Dii§kiinlerevinde yap1lan 
tahkikabn neticesi 

Dil~klinlerevinde hastalara dayak a
tlldigl hakkmda baz1 gazetelerin yaptig1 
ne~riyat, teeyyild etmemi~tir. Yalmz ha
deme Ahmedin hastalara dilrii§t mua
melede bulundugu anla§Ilmi§, kendisi -

mi~tir. dede sokaklan, Beylerbeyi caddesidir. 
Sanayi tetkik lleyeti reisi Bunlardan maada diger Belediye daire-

Yeni sanayi tetkik heyeti reisi Sevket lerinde de tamir i§leri devam etmektedir. 
Silreyya, diin Ticaret Odasmda Oda sa
nayi §Ubesinin dosyalacmdan istiiade o
derek bazi tetkiklerde bulunmu~tur. 

Sanayi t etkik heyeti rcisi, bilhassa, is -
tanbul sanayi erbabmm Oda vas1tasile 
yapml!? olduklan muhtelif te§ebbils ve 
temenniler iizerinde me~gul olmaktad1r. 

F ethi Okyarin fahri profesor-
liigiinii ald1g1 iiniversite 

Sab1k Londra bilyilk elc;imiz Bolu say
laVI Fethi Okyann Saint Andrew Uni -
versitesinin fahri profesorlilgune sec;il
mi§ oldugunu yazml§tlk. Bu iiniversite
nin ismi birc;ok gazetelcrde yanh§ c;1k -
m1~tir. Saint Andrew Universitesi !n • 
gilteren'n en eski ve !skoc;yanm en bil
yilk iiniversitesi olup beynelmilel bir 
§Ohrcte sahibdir. 

Hava Kurumunun yeni 
batkanl 

Hava Kurumu ba§kam Fuad Bulca, 
istifa etmi§, yerine eski ba§kan muavini 
Silkrii Kocaer tayin edilmi§tir. !;lilkrli 
Kocaer, dilnden itibaren i~e ba§lami§tlr. 

ADLIYEDE 

lstimlak ihtilaflar1 
Belediyenin istimlak etmek istedigi 

binalardan dolay1 !stanbul asliye birin
ci hukuk mahkemesine intikal eden da
valardan baz1Ian bitmi§tir. Eminoniin • 
de !zmir sokagmda Latif lhammn mu • 
tasarnflan olmil§ oldugu ogtrenilmi§, 
varislerinin kimler oldugu ogrenileme
mi§ti. Varislerin vekillcri gelmi~, bu 
suretle bu cihct, hallcdilmi§tir. Birinci 

1 hukukta Eminonil istimlak ihtilafma aid 
olmak ilzere halen iki dava vard1r. 

Bcbek - !stinye arasmdaki binalann 
istimlaki ihtilafma aid davalardan iki
sinde de, tesc;il karan almm1~hr. Bele -
diye adma tesc;il kara.n alman bu bina
lar, cAraboglu Hayri yahs~> denilmek
,e tanmml§ yah ile cVelibey yahs1> diye 
amlan ve bu zatm kans1 Neziheye aid 
bulunan Kuleli yahd1r. _.__ 

ONIVERSITEDE 

Tale be birligi i§i 
tl'niversitede talebc birligi hazlrhkla

rma devam edilmektedir. Bugiin fakill
te smlflanndaki talebeler arasmdan, 
doc;ent ve asistanlann nezareti altmda 
iki~er milmessil sec;ilecektir. Bu mil -
mcssiller dekanlar meclisinin c;ah~ma
lanna yard1m edeceklerdir. 

Lisan bilenlerin imtihani 
Lisan bilen mcmurlarm baremde bir 

derece daha terfi etmelerine dair 
mevcud olan talimatnameye gore bu 
memurlarm imtihanlan yakmda istan
bulda tl'niversitede, Ankarada Tarih • 
Dil ve Cografya Fakilltesinde yaplla ~ 
cakbr. !mtihanlara girmek istiyen me
murlar hangi garb dilinden, nerede ve 
hangi devrede imtihana gireceklerini 
Maar if :V ekalctiJte bildirecek,lerdir. _ 

KOLTOR ISLER/ 
- Ba§muallirnlerin i~tirna1 

Beyoglu mmtakasmdaki ilkmekteb ba~ 
muallimleri, Maarif mildiirli Tevfik K'u
tun riyaseti altmda 13 iincii ilkmektebdc 
diin bir toplantr yapm1§lard1r. Bu top -
lanhda, Prost'un planma gore, yeniden 
in§a edilecek ilkrnekteblerin nerelerde 
kurulacagt dil§linillmii§ ve her ba§mual
limin bu bususta bir rapor haz1rhyarak 
Maarif mlidilrliigilne gondermesi ka· 
rarla~tmlmi~br. · 

Tevfik Kut, 32 ve 37 nci mekteblerin 
bina vaziyetini de tetkik etmi§tir. 

Spor miisabakalar1 
Bolgc spor kolu, mekteb milsabaka -

lanmn tarihini ve §eklini diin tespit et
mi§tir. 1 nisan cumartesi gilnii saat 15 te 
Taksim stadmda bliyilk bir merasim ya
pllacak, biltiin mekteb tak1mlannm res
mi ge<;idini miiteak1b tertib edilen prog
ram s1rasma gore miisa bakalara ba§la
nacakbr. Miisabakalara, yalmz liselerle 
muallim ve san'at mektebleri sporculan 
i§tirak edecektir. 

c Hayriyenin 

nin i§jne nihayet verilmi§tir. 

Be gl 'itd; cez 
esnaf 

rllacak 

Bcyoglu Belediyesi dahilinde zab1tai 
belediye talimatnamesine ayk1n hare -
ket eden 15 ki§i hakkmda zab1t varakas1 
tutulmu§ ve aynca noksan ve evsaf1 Ia
zimeyi haiz olm1yan 85 ekmek musa -
dere edilmi~tir. __ .. ,HI .... I--

Kargalarla miicadele 
Erdek {Hususi) - Ziraate fazlaca 

zarar veren kargalarla miicadele i~ine 
ba~lanml§tlr. Bu suretle yol parasile mii
kellef olan her Erdekli bir bu!;uk ay 
miiddetle bir karga oldiiriip ha&lm rnak· 

buz mukabilinde Ziraat idaresine teslim 
etmekle miikelleftir. Karga kafasm1 ge
tirrniyenler, i.ic; liradan on liraya kadar 
nakdi bir ceza verecektir. 

Bugiinlerde memleketin her tarafmda 
oldugu gibi Erdekte ve Kap1dagmda 
fazlaca kar ve yagmur yagm1~tlr. 

Diinkii umumi heyet toplanhs1nda bulunanlar 
Sirketihayriyenin senelik heyeti umu ~I kuru§ fazla oldugu bildirilmi~tir. 

miyesi •. di.in ~ir~eti~ merkezinde yapii~I~- Safl t~mettii.den ~is~e ba~lna 185 ku -
br. khmada ~Irketm 26,000 kiisur h1sse- ru~ tevzu tekhf ed1ld1kten sonra halk:n 
sini temsil eden hissedarlar ham bulun- Bogazi<;ine ragbetini celb i~in bilet iic • 
mu&tur. retlerinde yap1lan tenzilatm mi.ispet neti-

td I. · · · N dd K celer verdii?;ini, Kopriiden K1s1khya ai -are mec lSI re1s1 ecrne in ocala· ..,. 
~In rahats1zhg1 dolay1sile toplantlyl pro· decekler ic;in ihdas edilen kombine bilet• 
fesor Ebi.il'ula Mardin a<;ml& ve idare lerin biiyiik bir ragbetle kar~Ilandigmi, 
meclisi raporunun okunrnasma ba~lanml~- aynca Kopri.iden ilk vapurla Oski.idara 
t gidecek ameleye fevkalade tenzilath bi· 
Jr. 

Raporda 1938 senesi zarfmda letler ihdas olundugunu, i.i~ ayhk tenzi-
1 0,562,735 yolcu ta&marak bununla yiik lath kartlara kl$ aylarmda da devam 
ve palamar iicretlerindtn cern' an 948,599 edildigini, bir sene i<;inde 76 ve 77 nu
lira 67 kuru~ hasllat temin olundugu ah- marah vapurlarm &irket tezgahlarmda in-

~a edildigini ve ~ok biiyiik bir araba va
nan c;ok faydah tedbirler neticesinde yol- purunun in§asma aid hamhklara ba§lan
cu miktarmm bir evvelki seneden 971,403 d1gm1 da kaydeden raporun okunmasm • 
aded ve has1lat yekununun da 76,705 li- dan sonra miiddetleri biten Ebi.il'ula Mar· 
ra 7 kuru~ artt1g1 kaydedilmi~. §irket va- din, Mahmud Nedim Uyvar ve Nuri 
ridatmm umumi yekununun 1,111,474 li- Can tekrar idare heyetine se~ilmi~ler, 
ra 29 kuru~a balig oldugu, bu yekunun murakibhklara da Amiral Vas1fla Galib 
da bir ~ene avvelkinden 95.300 lira 74 ve Fuad intihab edilmi~lerdir~ 

ingilterenin dii~iindiigii 
blok 

M iinih k~ns1 ge~en eyl~Jde 
sulhu kurtard1g1, akabinde 1Ifl' 
z<~.lanan ingiliz - Alman ve 

daha sonra Pariste imzalanan Alman ' 
Frans1z beyannamelerile bu i.i~ biiyuk 
devlet arasmda harb sebebi olmad1g1 ve 
harb yap1lm1yacag1 hakkmda soz verildi· 
gi halde bir tiirli.i kar§1hkh emniyet ve iti· 
mad has1l olmarnl§tl. 

Bir tarafta Almanyanm harbe miiW 
caat etmeksizin sulhan halledilmesini e• 
hemmiyetle kaydettigi mi.istemlekelerin 
iadesile iktJsadi meseleleri kabule ingilte' 

re yana§rnaml§tl; diger taraftan da A[· 
manyamn tehdidkar vaziyeti kar§ISIDda 
biiyiik bir faaliyet ve fedakarhkla denit• 
de ve havada hazuland1g1 gibi ordusunU 
da, F ransamn imdadma 19 f1rkay1 sev· 
kedecek bir hale getirmi§li. 

F azla olarak 1ngiltere, Almanyanlll 
kendisi i~in <<hayati saha» diye tutturdt' 
gu civar memleketlerde iktJsadi tefev¢k 
temin etmesine kar§l, mall ve siyasi biitiin 
ni.ifuzunu kullanarak bir~ok engeller ~~· 

karml§h. Hayati saha «espace vitale» Al· 
manlarm ileri siirdiikleri yeni bir siyasi 
tabirdir ki ingilterenin miistemleke dQ' 
minyonlannm heyeti mecmuas1, Fran sa" 

nm ;iimali Afrikada ve civarmda toplu 
bulunan miistemleke imparatorlugu, J a• 

ponyamn Uzak Sarkm karasmda yay,!dl' 

g1 geni§ memleketler, Simali Amerika 
miittehid hiikumetlerinin Monroe kanU' 

nile kurdugu Cenubl Amerika bunlar i~io 
birer hayati saha oldugu gibi Almanya' 
nm ya§arnasl i~in de boyle bir sahaya ih• 
tiyac1 bulundugunu ifade eder. 

Bu sahanm hudud ve §iimulii malU!lt 
degilse de cenuben T unaya ve §ark an Doll 
ve Kuban nehirlerine kadar uzad1g1 tah• 
min edilmektedir. Bu geni~ sahadan Al
manya ikt1saden diledigi ve<rhile ve rll' 
kibsiz olarak istifade etmek istiyor. i§te 
ingiliz ve Alman menfaatlerinin Miinih 
konferansmdanberi bir tiirli.i uzla§marna11 

yeni bir nazariye, yahud eski bir davanJil 

yeni bir §ekli olan «hayatl saha» i.izerin' 
deki miinazaanm devammdan ileri gel• 
mi§tir. Bu sahaya Balkan yanmadasm111 

tabii hudud itibarile dahil olduguna dela• 
let edecek hi~bir emare belirmemi§tir. 

Daha ziyacte nauri zeminden devall1 

eden bu mi.icadele, ~eko-Slovakyanitl 
Almanya i~ine ahnmaSl iizerine siyasi bit 
mahiyet de almi§tlr. ingiltere, mezkur sll' 
haya dahil, yahud korn§U devletler ara• 
smda bu defa merkezi Cenevrede degil. 

Londrada olmak iizere yeni bir mii§terek 
emniyet manzumesi kurmak i~in a§ikat 
bir surette siyasi te§ebbiislerde ve teklifler• 
de bulundu. T eklif en ba§ta Sovyetlet 

Birligine yapllml§hr. Lakin bu devle1 

Milletler Cemiyeti mi.i§terek emniyet rnii' 
essesesi Ispanya ve <;eko-Slovakya i§lerin' 
de lngiltere tarafmdan kenarda buakildl' 
gmdanberi siyasetini kendi kuvvetine is6• 
nad ettirm~gi daha uygun gordiigiinden 

umuml ve mevzil mii§terek emniyet pren' 
sipine belbaglamaylp ihtiyath davran: 
maktad1r. Bunun i<;in ingilterenin tekliV 
yerine sulhu muhafaza i<;in biisbi.iti.in b11~' 
ka bir teklifi kendisi ileri siirmii§tiir. 

Sovyetlerin teklifi, lngilterenin tehlike• 
de gosterdigi Romanya ile yakmdan ala' 
kadar devletler dahil olarak fngiltere• 
F ransa, Sovyetler Birligi, Tiirkiye, Le' 

bistan ve Romanya arasmda bir konfe
rans aktederek bugi.inkii vaziyetin mahi• l 
yetini ara§tlrmak ve her devletin nasll hs.' 
reket edecegini tespit etmektir. 

Bu miinasebetle Sovyetler Birligioiii 
bir taarruz vukuunda Lehistan ile Ro' 
manyaya yard1m etmegi teklif ettigiii6 

dair ne§rolunan haberlerin dogru olmad1' 

g1 ve bu iki devletin tehlikede bulunduk• 
lanm haber vermedikleri gibi yardm1 is• 
tememi§ olduklan da Moskova tarafln' 
dan ilan edildi. 

Bu suretle ortaya iki teklif pkm1~ o: 
luyor. Biri !ngilterenin olup Romanya)'\ 
ciddt tehlikede ~ostermekte ve alakad::r 
devletleri birlikte tedbir almaga davet et• 
mektedir. Digeri Sovyet Rusyamn o!UP 
altJ devlet arasmda bir konferans topllltl' 
masma dairdir. 
· Esas itibarile Romanya tela§ gaster· 
memekte ve hududu etrafmda cereyan e
den hadiseler ve askeri hareketlere kat11 

ihtiyati tedbir olarak silah altma ald1S1 

kuvvetleri bile hududlarda degil, dahil~e 
tutmaktad1r. Macaristan dahi seferberhj 
yaphgi haberlerini kat'i olarak tekzib el' 

mi§tir. Yugoslavya ise sulhun mahf~t 
kalacagma tamamile emin ve miisteriJl 
goriinmektedir. 

Lehistan da endi§e etmemektedir. v~r· 
~ovaya gelen lngiliz ticari heyetile IJ'Iii!' 
temleke ve ham madde ihtiyaci hakk·11' 

da bile, §U nazik zamanda, mi.izakere1
6 

li.izum gormemi§tir. Leh Hariciye Natl' 
a: 

n <;oktan kararla§IDI§ olan Londra seY 
hatinde bu mesele i.izerinde gorii§ecektir~ 
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Alman - Rutnen ikt1sadi miinasebat1 

Haz1rlanan ikt1sadi 
anla§ma diin imzaland1 

ile anla~ma 

petrol 
Almanyaya bir~ok 

mukabilinde satacak, 
Romanya, bu 

erzak ve 
harb malzemesi alacakbr 

[BMtara!J 1 !net sahltede] 

zihniyetini ve sulhu takviye azmini bir 
kere daha ispat eylemi~tir. Avrupa sul
hu, bugiin her zamandan ziyade, kii<;i.ik 
biiyiik Avrupa milletlerinin hayati ihti
yaclarmi kar~1 kar$IYa koyan ekonomik 
meselelerin hakimane ve dogru bir suret· 
te halline bagh bulunmaktadu. 

Romanya hiikumetinin miiteaddid de
fa tam sarahatle bildirdigi prensipe tev· 
fikan, Romanya, devletler arasmdaki e
konomik anla~malann iyile~mesine ve 
kuvvetlenmesine yard1m suretile Avrupa 
tesani.idiine kar$1 tam vazifesini yapmaya 
hazud1r. 

Son zamanlarda diger memleketlerle 
beraber ge<;irdigimiz gii<; imtihanlar, ken
dimize ve diger Avrupa devletlerine kar
§1 olan taahhiidlerimizin ifas1 yolunda bi
zi bitkin bir hale sokmamistlr. 

2. Almanya ile bugiinkii anla~maya 
Varan ekonomik miizakereler, daha, 1938 
kanunuevveli bidayetinde Romanya • 
Almanya ekonomik anla~malanmn i.:nza
SJ giinii kararla$!mlml$ bulunuyordu. 

Miizakerelere 29 $Ubatta ba$lanmis ve 
her iki tarafta kar$1hkh bir anla$ma zih
niyeti i<;inde bir ay devam ederek bu· 
giinkii neticeye varmi~tlr. 

Romanya dahili piyasasmm ihtiyaclanm, 
Romanyamn diger biitiin devletlerle eko
nomisinin rabJtalanm muhafaza etmek ve 
inki~af ettirmek ihtiyacmJ nazan dikkate 
almaktad1r. 

Bu seraitle ~u ciheti ilave etmek pek 
tabii olur ki, Romanya, istihsal ve mii -
badelesinin inki§afile biitiin devletler ara
smda sulh~u miinasebetlere yard1m etmek 

azmile, buna mii§abih diger ekonomik an
tantlar akdetmek imkanlanm tetkike ha-
z1rdJr. 

4. Akdedilen anla§ma, iki devle
tin takib ettigi sulh~u niyetler iizerinde Js· 
rar eylemektedir. 

Bu vaz1h beyanat, Tuna Avrupasm -
daki va~iyetin aydmlanmasma ve takvi
yesine ancak yard1m edecektir. 

Biz, bu derece azimkar bir surette te
yid edilmi~ bu sulh~u hedefleri, ayni dii
riistliikle ve her tiirlii §eraitte hududlan
miZln ve memleketimizin istiklalinin mii -

dafaas1 i~in gostermege haz1r oldugumuz 
ayni sars1lmaz azimle takib ediyoruz. Bu 
tam hareketle, biitiin kom§ulanmiZm ve 

uzak yakm biitiin dostlanmiZln sulh~u e
mellerine ve ayni zamanda biitiin Avru-

pa milletlerinde gittik~e daha ziyade 
kuvvetli olarak kendisini gosteren milli 3. Bu anla~a ile. daima bu derece 

ehemmiyetli olmus bulunan ve birbirini 
itmam eden Romanya _ Almanya ekono- istiklal idealine hizmet ettigimize eminiz.» 

tnik menfaatlerini tatmin bahsinde ekono- Almanya • Romanya ekonomik anla§· 
mik i§birligini umumi hatlan dahilinde malarmm imzasm1 miiteak1b, Kral Ka
tarifi hedefi giidiilmektedir. rol, Alman heyeti reisi Wohltat'1 hususi 

Birinci maddede soylendigi gibi, an- sur- :te kabul etmi§tir. 
la§ma, Alman ithalat ihtiyaclanm, Ro - Wohltat hemen bu ak§am Berline 
tnanya ekonomisinin inki§a£1 imkanlanm, donmek iizere Biikre~ten aynlmi~tlr. 

.................... ,,.,..,,,,"'""""'""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilflllllllllllum•oo•oouuuu .................. -

Londrada yeni 

bornbalar patlad1 

italya Krab~In 

verdigi nutuk 

iki kisi yaraland1, 
tevkif edildi 

bes Viktor Emanuel, harici 
' ' 

kisi 
' 

Londra 23 (a.a.) - Birmingham so
kagmda iki §iddetli infilak olmu§ ve iki 
ev yikiirni§tlr. Civardaki binalann da 
carnian kmlmistlr. iki kadm hafif surette 
yaralanmi§tlr. Polis, be§ ki§iyi tevkif et
lni§tir. 

lkinci bomba 
Londra 23 (a.a.) - Bu sabah Co -

Ventry'nin ana caddesinde bir bomba pat
hyarak 200 yardahk bir daire dahilinde 
kain evlerin camlanmn kmlmasma sebe
biyet vermi~ ve caddede biiyiik bir delik 
arm1~hr. Niifus~a zayiat yoktur. 

Franstz Cumhur Reisi lngiliz 
parlamentosunda 

Londra 23 (a.a.) - Lordlar ve A
vam Kamarasl azas1, hu sabah parla 
tnentoda F rans1z Reisicumhuru Lob -
ton'ii kabul etmi~lerdir. 

Lobron Jereline verilen temsil 
Londra 23 (a.a.) - Diin ak§am Co

Vent Gardende veri! en temsilde, F ransa 
Reisicumhuru ve Bayan Lobron bir~ok 
defalar alkt§lara onayak olmu~lardJr. 
1 emsil sonunda M. ve Mm. Lobron 
Kraliceye te§ekkiir ederek veda etmi§ler 
Ve vaktin c;ok ge~ olmasma ragmen civan 
dolduran kesif halk kiitlesi tarafmdan 
§iddetle alki~lanmi§lardir. M. Lobron, 
fevkalade miitehassis olarak bayanile bir
likte be§ dakika kadar di§anda halkm te
Zahiiratma mukabele etmi§ler ve ondan 
sonra otomobillerine binerek Buckingham 
saraVI"~ ... _ .... ;;.l.,rdir. 

Meclis Reisinin sozleri 

siyasetten bahsetti 
Roma 23 (a.a.) - Stefani Ajans1 

bildiriyor: 

Kral, korporasyonlar meclisinin a~1l • 
mas! miinasebetile soyledigi nutkunda, 
Habe§istamn fethinden ve imparatorlu -
gun tesisinden bahsederek bu .hadisenin 

1talyan d1§ politikasmm ana hatlar1 iize
rinde kat'i bir surette miiessir oldugunu, 
sanbiyonlar buhranmm ftalyanm Millet
ler Cemiyetinden c;ekilmesile nihayet bul
dugunu, bundan ba§ka 1936 te§rinievve
linde siyasi oldugu gibi ekonomik ve kiil
tiirel bir esas iizerine Roma - Berlin mih

verinin tesis edi!dig1ni ve tedricen J a pon
y a, Macaristan ve Man~uku ile munase
betlerin takviye edilmi§ bulundugunu bil
dirmi§tir. 

ingiltere ile yap1lan 16,4 tarihli anla~
malar iki memleket arasmda normal mii
nasebetlerin takviyesi ic;:in miisaid §artlar 
yaratmi§!Jr. 

F ransaya gelince, hiikumetin hal en iki 
memleketi ay1ran meseleleri 17 kanunu
evvel 1938 tarihli bir nota ile resmen 
F ransaya bildirmi§tir. 

1spanya ile ftalya arasmda birbirine 
ZIC menfaatler mevcud olmadigl ic;in, bu 
iki memleket miimkiin oldugu kadar ge • 
P: ~ahala r-', tesriki mesai edehilirler. 

ftalya, ebedi .bir ban§ hakkmda haya· 
lata kapJlmamakla beraber, imparatorlu
~un membalarmm tamamen inki~af ede -
bilmesi i~in ban~m miimkiin oldugu ka -
dar uzun miiddet devam1m istemektedir. 

Kral, Arnavudluk, Yugoslavya, Po -
lonya ve isvic;re ile olan pek dostane mii· 
na ·~lwtleri de kaydeylemi§tir. 

Fransa · ispanya 

Hidiseler aras1nda 

Filozof ve kasab ~1rag1 

an nsanlar, bir tek hadiseyi izah et
mek i~in, daima birka!r tefsir 
grupuna aynhrlar. 

Misal olsun diye, genclerin sokak
ta bll§a~1k dolll§malan valaasm1 or
taya koyunuz ve bir anket a~m1z. 
Goreceksiniz ki biitiin diinya gencli
gini saran bu epidemi etrafmda, bir 
mikabm ayr1 ayr1 her sathma vuran 
birka~ projektor 1§tgi gibi, sagdan, 
soldan, onden, ankadan, yukandan, 
ll§ag1dan, dogU§lan ve gidi§leri birbi
rine uymtyan tefsir huzmeleri peyda 
olacak. 

Doktorlara sorunuz: Havaya, 1§1· 
ga ve suya muhtac olmakta, insan 
ba§mm saks1 ~i!reklerinden farkt yok
tur. Genclikte bBJa!rlk dola§ma epi
demisi, erken solmasmt ve dokiilme
sini istemedikleri sa.~larmm korun
mast ihtiyacmdan gelir. 

lkttsadcdara sorunuz: Bu adet 
krizden sonra peyda oldugu i~in, da
ha ~ok, tasarruf endi§esinden dog
mu§tur. lnsanlar havanm ve t§1gm 
Sa~Jara faydas101 yeni ogrenmiyor• 
lar; fakat biiyiik iktJsadi buhran ye
nidir ve bu adetle Yll§1tbr. Ba,a~1k 

gezmenin s1hhi faydasmt genclerden 
daha iyi bilen doktorlar §apkas1z ni
~in gezmiyorlar? ~iinkii onlann, he
niiz kendi ba§larma hayatlanm kaza
nam1yan gender kadar tasarruf endi
~leri yoktur. 

· Ruhiyal!<Jlara sorunuz: Eger, di
yeceklerdir, bu adetin sebebi, dok

torlann soyledikleri gibi fiziyolojik 
olsayd1 §apkas1z gezenler daha ziya
de gender arasmda degil, her Yll§ta 

insanlar arasmda goriilecekti. Eko
nomik sebeb de varid olmaz, ~iinkii 
§apkas1z gezenler, bali vakti yerinde 

olm1yanlar degil, zengin ve fakir bir 
~ok genclerdir. Y alntz bir !ragm men
sublar1 arasmda goze !rarpan bu epi
demi, her§eyden evvel adolescence= 

ilk genclik psikolojisine aid bir 
buhran ifade eder. Heniiz in§a saf
hasma kavu~amam1§ genclik, ilk dev
resinde, biitiin laymetlerin elekten 
ge~irilmesini ozliyen tam bir inkar 
~ag1d1r. Her gene, §Uurunun kokle
rinde, ba§m1 yeni imkanlara gotiire
cek bir hiirriyet oz]eyi§inin yak1c1 51• 

cakhgm1 duyar. $apkasmt ba§mdan 
bir tencere kapag1 gibi fnlabp atmak 
iatemesi, kaymyan ruhunun buharJ· 
Dl sahvermek i!rindir. Kuvvetinin §U• 
urunu yalmz inkarda bulan tabii bir 
serke~lik !ragmm ge~irdigi ilk §ahsi
yet buhram ve onun en sembolik ifa
desidir bu. 

i~timaiyatplara sorunuz: Fakat, 
diyeceklerdir, bu §ahsiyet buhram 
her neslin gencliginde vard1; ned en 
yalmz bu nesilde kendisini gosteri -
yor? Demek ki bu adet, ferdin ruhu
na degil, cemiyete aid bir halin i§a· 

retidir. Eski oemiyet nizamma kar§1 
yeni adamm inbbak s1kmtJsm1 ifade 

eder. Diinyam1z bir ink1lab safhasm
da oldugu i~in, bu s1kmb, heniiz es
ki sosyal miiesseselere tamamile inb· 
bak etmiyen ilk genclik ~agmda faz
la ~oriiniiyor. 

Fakat bir de kasab !<1raklarma ni
~in bBJB!r1k "dol<l§bklanm sorunuz: 
Kolay1ma oyle geliyor da onun i~in, 
diyeceklerdir. 

Biitiin bu gruplarm jzahlan, ayr1 
ayn, dar gorii§lerin c;emberi i!rinde 
kapahdu. Biiyiik diinya hadiseleri 
kar~1smda insanlar1 c;e!!idli tefsir kii
melerine ayuan ihtilaflar da boyle. 
Her meseleyi bir sabr vuru§ta hallet
megi ustasmdan ogrenen kasab c;ua
gmm m~sum ve kaba izaht dJ!!Inda, 
ayr1 ayr1 mesleklerin ve ideolojilerin 
tefsirleri, birbirlerini tamambyan ve 
a~n yiik'>ek bir senteze varmad1kc;a 
zekaya aid bir tekiimiilden bahsedile
mez. Js1g1m1z1 mikabm her ceohesi
ne tutahm ve satJhlan degil, biitiin 
hacmi l<avr1yan tonlu bir goriise !<1· 
kal1m. Filozofa yiikselemezsek kasab 
c;tragma dii§eriz. 

PEYAMt SAFA Londra 23 (a.a.) - Lobron'iin A -
\ram Kamarasm1 ziyareti esnasmda mec -
lis reisi, F ransJZlarla ingilizlerin bizzat 
kendi yurdlanna olan a§klarmm iki mil
l~ti elele yiiriimekten menetmedigini, ba
fl§ i~in iki milletin, adalet ve hiirriyet ve 
tera kkiyi muhafazaya her zamandan zi
Yarle amade bulunduklanm bildirmi§tir. 

Tokio 23 (a.a.) - Bugiin ltalva ile 
Mare$al Peten, itimadna~ Japonya arasmda bir kultur anla$masl 

Buna mukabele eden Lobron, harb es
nasmda, iki memleket medeniyet ve insa
niyet davalannm zaferine hazulamrken 
YaptJ\!J 1iyareti hatJrlatmi& ve: 
«- Runa binaen bu yeni ziyaretlmJ 

iki },. k•mdan sevinc icinde yapiyorum» 
d.. . -·=~ . 

ltalyada yeni ayan azasl 
Roma 23 (a .a.) - Kr~I. yenidPn 25 

ayan azas1 tayin etmi~tir. Bunlann hepsi 
de ltalya ordusu generallerindendir. 

m~sini nidn veremiyor ? imza edilmi$1ir. 

Paris 23 {a.a.) - Paris - Soir gaze· 
tesinin Burgos muhabiri, Mare§al Petain 

tarafmdan F ranko'ya itimadname veril
mesi hususunun tehir edilmesinin sebebi, 
Burgos hiikumetinin Bizerte'de mevkuf 
!utulan cumhuriyet<;i lspanyol donanma· 

smm derhal lspanyaya donmesini isteme
si, F ransa htikumetinin ise ademi milda -
hale taahhiidleri mucibince bu filoyu 1s
;anyada muha~amatm hitammdan evvel 
serbest b1rakmaktan 1mti¥ eylemesi ol-
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dugunu yazmaktad1r. 
Ayn] muhabir, ilave ediyor: 

Resmi olarak itimadnamenin takdim 
edilmesindeki teahhurun sebebi, mebzul 
surette yagan karm Mare§alm bulundugu 
S ?n <:!ebastien ile Burgos arasmda miina
kalatJ mii~kiille~tirmesi oldugu beyan e -
dilmektedir. iyi malumat almakta olan 
mehafile nazaran Mare~al Petain, iti • 
madnamesini yarm veya obiirgiin Fran· 
ko'ya takdim edecektir. 

Cocuk ve terbiye 

Otorite ve otoritarizm 
Yazan: ALl KAMI AKYVZ 

Bun dan evvel yazd1g1m «Dayak ce-~ tanet, kuvveth bir irade, hak ve hakikate 
zasJ» ba§bkb makalem iizerine a!dJgJm kar§l heyecan; onun c;ignenmesine kar§l 
bir mektubda bizzat benim dayak taraf· feveran bir derecede bulunacak ki sozle-
tan olup olmadJgrm pek anla§IIamadJgi 
i~in bunu ac;:1k bir surette yazmak!tgJm is· 
teniyor. Ben §ahsan her ne pahasma olur
>a olsun otoritenin temini taraftany1m, o
toritarizme gilmemek ~artile. Otorite ol· 
maymca disiplin olmaz. Disiplin olmaym
ca da ne tahsil, ne de terbiye, hi~ biri o
lamaz. Otorite ile otoritarizm arasmdaki 
fark §Udur: Otorite, sevgi ve saygiyl, oto
ritarizm, korkuyu hedef edinir. Otorite
nin temin ettigi saygmm i~inde biraz kor
ku ve ~ok sevgi vard1r. Otoritarizmin te
min ettigi korku i~inde ise ne sayg1 var
dir, ne de sevgi. izhar edilemiyen derin 
bir nefret ve zelil bir korkudan ba§ka bir 
§ey yoktur. 

Otoritenin aciz kald1g1 yerde ya otori
tarizm ba§lar, yahud disiplin kalmaz. Es· 
kiden mekteblerde disiplin otoritarizme 
dayamrd1. ,Simdi otorite olm1yan yerlerde 
disiplin yoktur. <;i.inkii otoritarizm de o
lamaz. Pedagoji nazariyeleri ister ki her 
i§ otorite ile bitsin ve i§ otoritarizme da
yanmasm. Fakat pratik terbiyede otorite
yi temin edecek elemanlarm azhgi nisbe
tinde otoritarizme ka~mak meyli artar. 
N azari terbiye buna miisaade etmeyince 
de disiplin ~1gmndan ~1kar. Biitiin §ika
yetler zaten i§in ~rgrmdan ~1kmakta ol -
dugu merkezindedir. 

Meselenin incelenmeye deger taraflan 
§Unlardir: Acaba inz1bah teminle miikel
lef olanlar tam manasile aramlan evsaf1 
haiz midirler? Degilseler onlardaki nok· 
iSanlann aciSim ~ocuklardan ~1karmak 
dogru mudur_? Bu noksanlar dolayisile 
otoritesi olm1yan kimselerin elinde i§ler 
~Jgrmdan ~1karsa su~ kimde? Miirebbide 
mi, ~ocuklarda m1? Ezeli derd i§te bura
dadJr: Bir ogretmenin elinde ~orbaya 
donen bir smrf, bakarsmiz on dakika son
ra ba§ka bir ogretmen girince hs! Siitli -
man olur. Bazan ele avuca sigmiyan 1slah 
kabul etmiyen bir ~ocuk, psikolog bir mii
rebbinin telkin siyasetile yola gelir. 

Miirebbinin otoritesini temin edecek 
amiller once kendinde, ikinci derecede 
kendi di§mdadJr. Bunlarm ~ogu ehemmi
yetsiz gibi goriiniir, fakat muhassalas1 
miihimdir. Mesela piiriizsiiz ve gur bir se
si olmak, tesirli ve canh soz soyliyebilmek, 
c;:irkin olm1yan bir yiiz, tavularda zara
fet, hiirmet telkin eden bir vakar, yiiksek 
duygulu a~1k bir kalb, §erefli bir mevki: 
ic;timai, hatta vakit ve hali yerinde olu§, 
k1hk, k1yafet.. Soma kuvvetli bir haf1za, 
geni§ bir kariha, hiikiimlerde isabet, dii
§Unce ve kararlarda siir' at ve selamet, 
haks1z itiralzan hemen kar§thyacak bir 
hamcevabhk ... Biitiin bu meziyetler oto· 
ritenin biiyiik yardimCI kolland1r. 

Bununla beraber hepsinin dayand1g1 
bir meziyet vard1r ki o olmazsa hi~biri 
para etmez. 0 da miirebbinin kendi ka
rakteridir. Saydigim meziyetleri as1l be
lirtecek olan odur. Onda oyle bir karak
ter olacak .. Vakar, haysivet, siikun, me-

rinde ve biitiin hareketlerinde mukavemet 
olunmaz bir mehabet tecelli etsin. 

Bunlarm i~inde azim ve sebata, bilhas
sa irade kuvveline aynca bir ktymet ver
mek lazJmdJr. Eks (Aix) Akademisi 
Rt>ktorii Jiil Payo'nun (irade ierbiyesi) 
admdaki me§hur eserinde dedigi gibi ileri 
gelen alimlerin ve biiyiik muhterilerin c;o
gu kendi talebelerinden daha cahildirler. 
ihtiram birinci §art! teferruat1 saran geni§ 
bir ilim degil, muayyen bir istikamete 
tevcih edilmi§ yorgunluk bilmez bir azim 
ve sebat!Jr. 

trade kuvveti ve azmii sebat, alim ve 
muhteri i~in lazim oldugu kadar miirebbi 
i.;in de laZJmdir. ~iiphesiz miirebbi kafi 
derece malumat sahibi ve zeki olmahd1r. 
Fa kat ona en ziyade laz1m olan me tin, 
sakin ve sars1lmaz bir iradedir. Lojik bir 
otorite kuracak miirebbinin evsaf1 i~inde 
en ziyade karakter ve irade kuvvetine de
ger vermekte haklJ oldugumuzu tabiatten 
ornek alarak ispat edebiiiriz. Tabiat, 
bilhassa bizim tarafm yollarmda, onune 
bakm1yarak yiiriiyenin ayagm1 bir ta~a 
c;:arp1p onu sarsar. Muvazenesini bozun
cJya kadar pencereden igilenleri dii~iiriir. 
bacagm1 k1rar, yahud hi~ ac1madan ona 
oliim cezas1 verir. Her ne suretle olursa 
olsun otoritesine kar~1 duranlar1 derece 
derece cezalandmr. <;ocuk tabiatin bu 
cezalanm gore gore akiilanu. Mesela 
ko§arken kapand1, degil mi? Ellerinin, 
dizkapaklanmn aCJSI tabiatin ona bir ih
tar cezas1d1r. <;athyan dizkapaklan da
ha iyile§meden bir daha kapamrsa, bu 
miikerrer dikkatsizliginden dolay1 §ahrem 
§ahrem aynlan dizlerinin verdigi can acJsl 
bir tesc;il yerini tutar. 

T abiat hie; affetmez. «Bir daha yap
rna!» da demez. Onun can yakmas1 i§te 
bir daha yapma demektir. <;ocuk ate~i 
tutmaz, yakacagm1 ogrenmi§tir, bilir. Fa
kat mankalm kenarmda k1zan s1cak ma
§ayJ tutar da elini yakarsa bu da ona bir 
ihtiyat dersi verir. 

Bir daha smamadan, denemeden he
men elini ma§aya yapl§llrmaz. Hi~bir o
giid tabiatin verdigi dersler kadar miies· 
sir degildir. Tabiat pedagojiden anlama
digr ic;in her suc;u maddi bir ceza ile kar
~rlamak ister ve hicbir su~u ihmal veya 
imhal etmez. Goriip gormemezlige gel
mek, utand1rmamak, izzetinefse dokun
mamak gibi psikolojik endi~eleri yoktur. 
<;:ocukta §Uur!u bir itaat yaratmc1ya ka
dar igilmez biikiilmez bir enerji ile, oto· 
ritarizmini icra eder. T abiatte his yok 
~uur vardtr, kalb yok kafa vard1r. 

Biz tabiatin hakmhgmi, hissizligini, 
otoritarizmini de~il. fakat terbiye i§inde 
gosterdigi enerjiyi ve irade kuvvetini 
kendimize ornek edinmeliyiz. Bu suretle 
onun otoritarizminden kendi hesabimiza 
oedagojik bir otorite sistemi yaratmam1za 
yol ac;mi§ oluruz. 

AN Kami AKYOZ 

Romanya Ba,vekili diyor ki : 
[Ba~makaleden aevaml I halledecekleri kuvvetli umudunu ~yan 

- Romanyanm Riitenya i§galine hi.; etti. 
i~tirak etmemi§ oldugunu burada ogren- M. KaEnesko, yeni Rumen rejiminin 
dim. biiyiik muvaffakiyetlerle yiirutiilii§iinde 

- Evet. Bu i§gale hi~ i§tirak etme- ~a!este Krahn ba§ yardJmcJst ~ok Adeger
dik. Hududumuz civarmda baz1 Rumen h b1r devlet adamJdlr. <;ok az1mkar, ~ok 
koyleri bulunmasma ragmen. Boyle bir zeki ve icraatmda tereddiidsiiz olan bu 
i~gal kendi hesab1m1za bir nevi tecaviiz zat _dahili ve ~arid i§le.~de siir' atli :e isa
hareketi te§kil eder diye telakki ettik. Ve beth ka~~rl.anle te~ayuz ~tmektedJr. . 
ona brnlmaktan uzak kalmaya itina ettik. ~endJSJm .~aha z!y.ade. I§gal e~mek IS· 

M k • A · 1 · · d" k tem1yerek musaadesm1 nca ethm; ve 
- er ez1 vrupa I§ en §liD 1ye a- . . . k k k h d" 

d l b. 1 k 1 k 'b" ·· ·· ·· Tiirk1ye 1~m bana kuca uca e 1ye ar o up 1ten e a aca g1 1 gorunuyor. ·~· A . hA .1 
Z t ~1·1 · d ·· l .. .. l ethg1 selam ve muhabbe!J ami en yamn-a 1a 1 en e- oy e gormuyor musunuz. d ld 

B.1 . B"l" d b'• an ayn 1m. - 1 m1yorum. 1 memez e ta u. 
Elbette sulhun bozulmamas1, bilakis dii
zelerek devam ve istikrar bulmas1 temen
niye pek lay1khr. Me~hul kar§Jsmda ted
b1rli bulunmaktan ba§ka ne yapabiliriz? 

- Me§hur Alman ekonomik iiltima
tomu havadisi adamahlii tavsad1 sanmm. 

- Zaten bu i§te i.iltimatom sozii bey
hude bir mubalagadan ba§ka bir~ey de
gildir. Miizakereler nihayet buldu. Ve 
zannederim bugiin imza da edilecek. 
Bu bir anlasma ki onu herkesle akd ve 
imza edebiliriz. Zaten ne§rolunacak ve 
goriilecektir. Bu anla§mada binnefis Ro
manyanm menfaatleri vard1r. Alttaraf1 
beynelmilel miibadeleye taalluk eder ki 
zaten yap1lmakta olan i§lerdir. Ona bir 
yenisi ]lave olunuyor o kadar. 

Ba~vekil Kalinesko ile Romanyanm 
miittefiki Polonyamn ve Balkan Antan
h erkanmdan Yugoslavyamn vaziyetle
rinden de bahsettik. 

M. Kalinesko Polonyanm Romanya 
ile olan miinasebetlerinin her zamandan 
ziyade dostane oldugunu teyid etti ve 
Yugoslavlann tehlike kar§Ismda dahili 
mii~kiillerini daha kolay ve daha ~abuk 

YUNUS NADI 
•• 

Pamuk mahsulii de ihracdan 
evvel lisansa tabi tutulacak 
Ankara, 23 (Telefonla) - Goriilen 

liizum iizerine, son giinlerde pamugun da 
ihracdan evvel lisansa tabi tutulmasl ka
rarla§tmlmi§ ve alakadarlara bu hususta 
tebligat yapllmi§Ilr. 

Kudiiste idam edilenler 
Kudiis 23 (a.a.) - Harb divam bir 

Arab1 oliim cezasma mahkum etmi§tir. 
Kudiiste bir Arab idam edilmi~tir. 

Eden'in beyanab 
Londra 23 (a.a.) - Amerikan ~a

zetecilerine beyanatta bulunan Eden de
mi$tir ki: 

«-A vrupanm biiyiik bir k1smJ bu\.· 
giin goriiyor, ki Avrupada hakim olan ha
kiki kanun degildir. $ikar, en barbann 
ve en aman bilmezin darbesi altmda ze
bun, yere du~mektedir. 

Zanmmca, sulhseven milletlerin vazi
fesi, yeni bir tecaviize kar~1 miidafaayt 
organize etmek ic;in derhal birle~mektir. 
Cok ~abuk hareket etmeliyiz, zira va
ziyet, vahimdir.» 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Denizbanka bir teklif 

D ~nizbank, vaktile Denizyollan 
[daresi tarafmdan Almanyaya 
Ismarlanmi§ olan vapurlardan, 

aradan iki sene gec;mi§ olmasma ragmen, 
bir tiirlii in§alanna ba§lanmaml§ olan Ka
radeniz tipi 5300 tonluk ii~ biiyiik gemi
nin mukavelelerini feshetti. <;ok da iyi et
ti; <;iinkii Denizyollan idaresinin sipari
§ini toptan almJ§ olan Krupp miiessesesi 
bu ii~ biiyiik gemiyi de Etriisk tipi gemi
leri yapan Rostok'taki N eptunwerft tez
gahlanna devretmi§ti. Bu tezgahlar, bii
yiik posta gemisi yapmami§, zay1f bir mii
esseseye aid oldugu i~in, eger biiyiik va
purlan da yapml§ olsayd1, bunlan da Et
riisk gibi yiiziine goziine bula§tJracaktJ. 
Bu itibarla, biiyiik tip vapurlara ba§alma
rnl§ olmas1 bizim i.;in bir nimet olmu~tur. 
Ger~i gemiler ge~ ka!mJ§hr amma, ~onra• 

dan Denizbank tarafmdan Y avuzu ya· 
pan Blohm und Voss miiessesesine sipa· 
ri§ edilen ii~ biiyiik vapur, bu teahhuru 
k1smen telafi edecektir. Birka~ giin evvel 
denize indirilmi§ olan Dogu temmuzda 
teslim edilecektir; digerleri de muayyen 
fasJ!alarla Dogunun arkasmdan gelecek
lerdir. 

Bu fJTSattan istifade ederek Denizban· 
ka b1r teklifte bulunmak istiyorum: Mu· 
kaveleleri feshedilen iic; gemiyi, ecnebi 
limanlarma i§liyecek bir §ekilde, biraz da
ha biiyiik ve daha seri yap!Jrmak. 

Bakm1z 6800 tonluk yeni Rumen ge
mileri, 24 bu~uk m11 tecriibe ve 22 mil 
servis siir' atini haizdirler. Bizim tecriibe 
siir'ati T6,5, sefer siir'ati 15 mil olan 
Karadeniz tipi gem1lerimiz, yeni Rumen 
vapurlarile rekabet edemezler. 

M1s1r Seyrisefain idaresi de, bizim al
magi tasavvur ettigimiz halde sonradan 
vazgec;tigimiz Kanada gemilerini satin 
almi§tlr. Bu gemiler de 22 mil gittikleri 
ic;in bizimkilerden daha yiiriiktiirler. De
mek ki onlarla da rekabet edemiyecegiz. 
Esa~en, bugiin JsmarladiglrnJZ gemileri, 
en az. 30 sene kullanacagiZ. I 960 yllm· 

da, 15 mil -o zaman eskidikleri i~in bu 
siir' ati de bulamazlar- giden gemi, kap· 
lumbaga h1zile yiiriiyor, telakki edilecek

tir. Seri ecnebi gemileri dururken bunlara 
kim biner? Gelecek nesiller, bizim sula

nmizda da, bu gemileri ~ok ag1r bularak 
onlardan miitemadiyen §ikayet edecekler , 
dir. 

Ecnebi limanlanna sefer yapacaksak 
mutb lea, rakiblerimizinki kadar h1zh ge- · 
mi i~letmege muhtac1z. Bu siir'ati temin 
etmek i~in icab ederse mazut yakan ma
kineli veya motorlii vapurlar da yap!Jrma· 
hy1z. !Ieride, Tiirkiyede petrol bulun· 
mazsa, komiiriimiizii satarak petrol almak 
~ii<: bir is d<.~ildir. Gem1 sipari§lerinde 
bugiinii degil, istikbali dii§iinmek gerek
tir. 

Romanya ve M1s1r gibi devletlerin ec
nebi limanlarma vapur i~letio bizi golgede 
brrakmalarma binlerce senelik bir deniz· 
cilik tarihi olan biz Tiirkler nasi! razi ola
biliriz? 

Tiirkivenin kara hududlan 2418 kilo
metre, deniz hududlan, yani kiy1lan 
3,455 kilometredir. Denizlerin kuca!l;mda 
0tu. :m bir millet, denizlerde kom§ulann
dan geri kalmaga tahammiil edemez ve 
"tmem~lidir. Bi1im de ecnebi limanlanna 
i~liyecek en az iic; siir' atli vapuurmuz ol
mahdJr. Denizbankm, bu iic vaouru da
~a biiyiik ve d.:~ha siir'atli olarak yapllr· 
'TlasJm teklif edivorum. 

A~tk muhobere 
izmirde Bay Mehmed Dani~'e: B:ma 

adresinizi gonderiniz. Size o zaman yaz
digim yaz!VI yolhvay1m. Okuyunca ha
tiramzm sizi aldathi1m1 ve kimseyi met
hetmedigimi goriirsiiniiz. 

Balkan Antanbmn 
faaliyeti 

Atina 23 (a.a.) - Atina ajans1 bil
diriyor: 

Messager d'Athenes gazetesi, 1938 
~ubatmda Ankarada i<;tima eden konsey 
toplantismdanberi Balkan Antantmm 
faaliyetinin bilancosunu yaparak diyor 
ki: 

«Diger devletlerin dahili politikalan • 
na kan~mamaya tamamile azmetmis olan 
Balkan Antant1 hiikumetleri, her ne su· 
retle olursa olsun kendi dahili i~lerine ya
pllacak kan$malara miisaade etmci'Jeye 
azmetmi~ bulunmaktadJr. 

Akdeniz havzasma gelince, dort dev
let, esash sahil devletlerin her binle, ln
giltere, Fransa ve !talya ile ivi muna • 
sebetler politikasJ takib evleme~tPdir. 
Habes meselesi, Balkan Antanh u;m 
gayrimevcuddur.» 

Messagero d'Athenes, miiteak1ben 
Balkanlann 1938 faaliyet bilanc;osunu 
vapmaktad1r. 



CUMHURfYET 

~"/' KU~Uk 0 I I J c ASKERLlK ·~LERl 
Hiklye fiUD a ev en ••• Bakaya efrad1 davet 

l . . , Beyoglu Yerl1 Askerlik ~ubes!nden: 
'-'~=========== ucre Paul Marguerite ten 1-316- 333 (dahl!) dogumiulardan he· 

Zevkle do~enmi~ sofada, aralannda &iinmeden verdigi sozii unutmu~ muydu? 
~ay masasJ, Gilberte, arkada§J Nicole' a Sakm hasta filan olmiyaydJ? 
eski bir sukutu hayalini anlatJyor: Mii~ Bu endi~e ile, arkada~ma telefon et· 
takbel bir miihendis olan ni~anlm, bir ti. Nicole'iin s1hhati yerindeydi. Gil • 
fabrikatori.m kizml ona tercih etrni&tir. Bu berte sordu: 
hadise gene k1z1 son derece sarsmakta • - Y a proiemiz? 
d1r. - Ne projesi? 

Bir aile kJZJnm gizli cazibesile glizel Gene k1z, kendi kendisini alaya alan 

niiz muvazzaflik hizmetini yapmami§ olan 
plyade, top~u. i.stlhkam, muhabere, nak!i
ye ve mizika .sm1flarma men.sub erat der
hal a.skere sevkedilecekler!nden 29 mart 
939 sabah1 §Ube{le hazrr bulunmalarl. 

2 - Bunlardan nakdi bedel vermek !st!
yenler!n bedelleri 28 mart 939 gtinii ak~a
mma kadar kabul edilecegi ilan olunur. 

Askeri hizmete davet 
Beykoz Askoerl!k §ubeslnden: 

Dunya buhrant karststnda artistler 
Holivud' daki sin em a yddJzlari cihan1n istikbalinin 

karanhk goriinmege ba~ladtW. ,u stralarda 

( Bu ak,amki program) 
Tiirklye Radyodlfiizyon Po.stalarl 

DALGA UZUNLUOU 
1639 m. 183 Kc.s. 120 KW. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kc.s. 20 KW· 
T. A. P. :U,70 m. 9465 Kc.s. 20 K\V. 

12,30 program, 12,35 Tiirk mftzi~ - Pl. 13 
memleket .saat ayan, ajan.s, meteorolojl 
haberl~r!. 13,15 miizik (melodller - pl.). 
18,30 program. 18,35 miizik - Pl. Coda mii· 
zi~l). 19 kon~ma (tayyarecl kon~uyor>. 
19,15 TUrk miizi~i <ra.s11 heyet1) Celli.! Tok-ve kii<;iik ya~mdanberi oksiiz olan, fazi·l bir kahkahayla: 

letlerinden ba~ka c;eyizi bulunmtyan Gil- - Benim evlenme meselem, dedi. 
berte, evlenebilecegini pek Umid etmiyor. Nicole hahrlar Ribi oldu: 
Yirmi alh ya~mdadtr ve hayahm ingiliz- - A.. Evet. Dalgmhgtm i.istiimde, 

1 - f?lmdiye kadar muvazzar hizmet!n! 
yapmam111 ve bakaya kalmiii olan 316 - 329 
dogumlu p!yade, topc;u, !stlhkam, muha. -
here, nakliye, m1Z1ka erlerile heniiz .sevke
d!lmeml§ olan 330 - 333 (dahl!) do~umlu 
p!yacte, topc;u, !stihkam. muhabere, nakli
ye, m1Z1ka sm1flarma men.sub olanlar sav
kedilecektlr. 

masraflarm1 azaltmaga koyuldular 
Holivud' dan yaz1hyor: ~·· 

Ge~en giin tam oglcyin sokakta Doug· 4 
las Fairbanks Junior' a rasgeldim: 

,, ._ .• , ... ....., ses ve arkada§larl. :W ajans, meteoro!ojl 
haberlerl, z!raat borsa.s1 (flat>. 20,15 Tiirk 
miizigl. Qalanlar: Kemal Nlyaz! SPyhun, 

ce hocahg1 yaparak kazamyor. kusura bakma. Hayu ~kerim, seni unut-
Nicole: madtm. Ben de bugiin bir mektub yaza-
- Ben seni evlendirecegim, diyor. rak seni onlimiizdeki cumartesi giinii sa· 

Sana bir aile yuvas1, <;olukc;ocuk laz1m- at sekizde verece~imiz bir konsere davet 
du. Nadir bir meziyetin var: Sadakat. edecektim. Gi.izel olmaga gayret et. 0 
Seninle evlenecek adam muhakkak mes- da gelecektir. 

2 - Sevk lc;in toplanma gUnii 30 mart 
939 dur. 

3 - Bedel vereceklerin bedener! 29 mart 
939 ak.:;amma kadar kabul edllecektir. 

~ubeye davet 

- Oh, dedim, ne iyi tesadiif I ,, 

Ve her zaman yemek yedigimiz lo • 
kantaya gidecegimizi zannettim. 0, ki:i- { 
~ba~mda buakml§ oldugu arabasmm o- t I 

Ziihtii Bardakoglu, ~ref Kadri, cevdet 
Ca~la. Okuyanlar: Haltlk Recal, Safiye To· 
kay, 1 - Acem kiirdi pe§revl. 2 - Nikogos 
Aga - Acem kilrdi ~ark1 - Sevdi gonliim eY 
melek .sima sen!. ~ - Melekzed Efendi -
Ferahnak §ark! - Tltrer yiire~lm ol giillter. 
4 - Ferahnak sark1 - Blr sebeble g!icen· 
m4sln. C5 - Kemal Nlyazi Seyhun - Ke· 
menc;e tak.stml. 6 - HafiZ Yusuf - Hiiseyn! 

ud olacakhr. Bir kocanm daima Iatif <>- - Sey ... Omid var m1? 
laca&'Jm iddia etmiyorum. Benimki beni Nicole miiphem bir surette: 
stk s1k c;ileden <;tkartJr. Hi<; memnuniyet _ Seni gayet Iatif buluyorlar, dedi. 
gostennez, daima miistebid, manyak. Konusmalanm dinliyen i.ic;iinci.i bir ~a-

Be~ikta§ A.skerlik .:;ube.slnden: 
45 giinliik mutad olan .staji gormoek uze

re nakliye astegmenlerl 4 n!san 939 tar!
hlnde sevkedlleceklerinden §Ubey-e miira -
caatlerl ilan olunur. 

nU_nd_e t~r~:~u~~~. ~::a;c~z bir lokanta 1 '~' 4 :wJ~~ 
ke§fettim, arhk oraya devam ediyorum, 
istersen sen de gel! 

Senede milyonlar kazanan koskoca bir 
san'atkar bu ~kilde dU~lindiikten sonra 
bana tabiatile • tabir mazur goriilsiin • 
haltetrnek di.i~erdi. Epey mesafe katettik 
am a, hakikaten fiatlar Holivud' dakiler • 
den hayli ucuzdu. Y emekler de nefis ve 
etraf temiz olmak ~artile 1.. 

; r;;ark1 - Sac;m biikliimlerl. 7 - Hiiseyni .sa:ll 
.sema!st 8 - Tamburi All Efendl - Niha· 
vend §ark! - Sevdlm ylne. 9 - Reflk Fer"' 
.san - Suzlnak §arki - Canm klml lster.se. 
10 - Reflk Flersan - U~i~iak §ark! - K1z hii· 
rilnde §ahna. 21 memleket saat ayar1. 21 Hizmett;;ilerin biri gelir biri gider. Ka • h1s, miistehzi zir eda ile «di.igiin ne za· 

derime boyun egmem sebebsiz degildir, man?» dedi. 
Avcular Cemiyetinin kongresi 

istanbul AvCilar kurumundan: 
l konu§Illa (hartallk spor serv!s1). 21.15 es· 

bi!iyorum ki evlenmiyen kadmm vaziye- Gilberte utancmdan k1zararak. ahize-
ti daha fecidir. Kii<;iik Gilbert'im, sen yi yerine b1raktJ ve terzisine ko$tu. 
evlenmelisin. 

Kt§kuttlan gene kll itiraf ediyor. 
- Ben de bunu istiyorum. Bir tan:

dt~n filan var m1? 

- Evet, belki.. Dostumuz Decize'i 

tamyor musun? 
- Sizde gormii~tiim bir defa. 

V e ne zamandanberi beklediKi bilylik 
ak01m geldi. 

Kurumumuzun senelik alelflde toplantl· 
51 26/ 3/ 939 pazar giinU .saat 10 da Alemrlar 
caddesindoeki Alayko~kiinde yap1laca~mdan 
saym iiyelerin gelmeler! rica olunur. 

c. ___ Y_E_N_l_E_S_E_R_L_ER ___ ) 
(;iizel Bir Albiim 

!;lehidllkleri imar cemiyetl, simdlye ka • 
dar yapt1g1 i§leri gosteren blr alb!im bas
tlrmi§tir. Noefi.s bir .:;ekllde bastian bu al -
biimde ~hidllklere ald miiteaddid reslmler 
vardrr. 

Ak~am, ~ayda Ginger Rogers ile go
rii§liyordum. 0 da ~oyle derd yand1: 

Douglas Fairbanks junior 

ham, ta.hv!lat, kamblyo - nukud borsast 
Wat). 21,25 nel)€11 plaklar - R. 21,30 miizi!C 
(Riyasetlcumhur flarmonlk orkestrasl) 
~f: Pra~tor!u.s. 22.40 muzlk (operetler ... 
Pl.). 23 miizik (cazband - Pl.). 23,45 son a• 
jans haberler! ve yarmkl program. 
Operalar ve operetler 

20,40 BUkre§: Clngene baron. 
21,15 Bre.slav: Musik111 blr tern.sll. 
21,35 Floran.sa.: Troubadour. 
22.05 Strassburg: La Chartreuse de Parme 
Biiyiik 'konBerler 

- Pierre Decize herhangi bir erkek 
degildir, gayet nazik ve hassas bir adam. 
~h sene evvl, kansm:n oliimiinden son 
derece miiteessir oldu. Bir miiddet, ke
derini teselli kabul etmez sand1k. T ekrar 
evlenmesi §ayam temennidir. Hali vakti 
iyidir. K1rk ya~mdadJr. Giizel bir ya§, 
degil mi? Decize'i nastl buluyorsun? 

Miitevazt odasmda, aynasmm kar~ISl· 
na gec;mi~. kendi giizelligini seyrcdiyor. 
Yuvarlak omuzlannm barikuladeligini 
meydana ((lkaran robu gayet miikemmel. 
Mat ~ehresinde ceylan gozlerinin daya: 

mlmaz panlhlan var. Gilberte ho~a gJ.· ( T E $ E K K 0 R ) 

- Ortahk kan§tyor, ne olacagJmlz 
malum degil.. Bundan boyle elbise, a -
yakkab1, elmas, miicevher ve otomobil 
masraflartml yan yanya indirmege karar. 
verdim. Diin ne glizel kiirkler, boalar ge
tirmi§lerdi. Vallahi i<;im gitti ama, ken
dimi tuttum, bir lane bile almad1m. 

17,50 
gil.. Onun i~in biraz ekonomi yapmak Ia- Londra (Regional): Weber, Wagner 

ve Dvorak'm eserlerl. 
Doy~land:r.ender: Mozart, Schubert 
ve salr be.stekll.rlarm e.serlerl. 
Leipzig: Mu.s.sorgsk!, Gllnka, Kossa· 
kof ve salr Ru.s bestekll.rlarmm eser· 

Gilberte, zarif bir siluet ve gozleri ay
dmhk, ince bir c;ehre hatJrhyarak: 

- Cazibesi olan bir adam, diye tes
lim etti. 

Nicole'un fikri onun da aklma gelmi&. 
fakat 'bunu tahakkuku imkanstz bir hayal 
telakki ederek geri itmisti. Acaba De • 
cize'in yalmz nazan dikkatini mi celbet· 

misti? 
Nicole, bir rol yapacagma memnun, 

vadetti: 
- Usulii dairesindc ona senden bab

!ielmegi iistiime ahyorum. Ve seni daha 
giizel gormesi ic;in bir suvare verecegim. 
Giizel omuzlanm gostermek ic;in, biraz 
dekolte bir rob tsmarla. V e kendini naza 
c;ekmemege dikkat etmelisin. Decize c;e· 
kingen adamd1r, onu kendine ah$ttrman 

lazJmd1r. 
Gilberte, arkada~mt minnetle optli: 
- Nicole, sen giizel oldugun kadar 

da iyi kalblisin. San"a nastl te~ekkiir ede
ceRimi bilemiyorum. 

Nicole memnuniyetle itiraz ve temin 
etti: 

- Decize'i goriir, bu husustaki fikir
lerini yoklanm. Bana itimad edebilirsin, 
bu i§ olacaktu ve sen kocalarm en sadt
kma ve en §efkatlisine malik olacaksm. 
Decize harika bir erkektir. 

Gilberte, a§ikar bir sevincle arkada -
~indan aynld1. Hayat giine§lenmege ba~ 
l1yordu. Tam vaktiydi. Y almz ba~ma ve 
kalbi bo$ olarak miicadele etmek tii;;tii; 

bu. serabstz bir c;olden gec;mek gibidir. 
F akat zahmetli yolculuk nihayete ere • 
ocekti: Bacast tiiten bir ev, ana kaPJlan
nl a<;Jyordu. 

Decize 'i diisiindii, kalbi hazla c;arpl· 
oyrdu. 

debilir kendini nikbin hissediyor. Fa • :~-------·-----
kat arkada~mm salonuna girerken kalbi Oliimile aile yuvam1zda biiyiik bir 
atmaktadtr. bo~luk btrakan Uzun Haf1z zadelerden 

d b k .. 1 · .. el merhum Bay Esad kerimesi Sadiye Dr-Nicole a u a ~am guze m1 guz · 
Gilberte, kendi giizelliginin azaldJ~ml ta<;dagm hastahgmda yiiksek alaka ve 

1 d yakmhk gosteren Beyoglu Belediye has-
hissediyor. Nicole, yiizden faz a avet· tanesi k1ymetli Ba§hekimi Fikret 0-
li beklemektedir. 1kidebir saate bak!Yor. noralp ve degerli dahiliye miitehass1s -
Decize gecikecege benziyor. Gilberte, lan Necmeddin Hakk1 izmirli ve Hiise
arkada§ma sua! sormaga vakit hulamJyor. yin Salor ve operator Sadreddin Onoran 
Kaptlar a~llmJ§tJr, davetlilerin akm1 var. ve asistam Zeki Butur ve ba§hem§ire ve 
Az sonra konser ba§hyor. Konser devam hem§irelerle laymetli vaktini feda ile 
ettigi mi.iddetc;e, Nicole'iin kocasJ, ihmal teberriiken konsiiltasyona i§tirak eyli -
edilen bir davetli gibi, Gilberte'e hazin yen profesor Tevfik Remzi ve aile dok
hazin bakmaktad1r. Fakat nic;in Nicole torumuz Fuad Kac;arla cenaze merasi -
vadini yerine getirmiyor? Decize gelmi§ minde kederlerimizi payla§an Devlet 

BaSlmevi Di..rektOrile mesai arkada§la
olacaktll'. 

Gilberte, salonun hararetile bozulan rima, uzak ve yakm mahallerden ko~up 
N gelen kadir§inas zevatl kirama sonsuz 

yiiziine biraz c;ekidUzen vermek i~;in, i- sayg1lanmtzla te§ekkiirler ederiz. 
cole'iin sofanm biti~iginde olan odasma E§i: Devlet Bas1mevi satl§ i§leri §efi 
gidiyor. KaplYJ a~;masile hayret t;tP:hP:ml !;laban Orta~da~ 
zaptetmesi bir oluyor. Acaba riiya mi Karde§leri: Arife Celi, Sa!ahaddin ve 
gorUyor? Gozlerine inanamamaktadJr: Vedia Ortacdag 
Bir kadm bir erkegin kollan arasmdad1r. 

Decize, ba&l oniinde, kaptdan SJVl~lr· 
ken, Nicole, baytlmak iizere olan Gil • 
berte'i tutup oturtuyor, diziistii gelerek 
affm1 taleb ediyor. Gene kiZin siikutu 
gene kadm1 mahkum etmektedir. Nicole 
izah ediyor: 

- Beni al<;ak bir kadm sanma. Y e • 
min ederim ki senin saadetini istiyo! • 
dum. Decize'le evlenmegi sana tavsiye 
ederken samimiydim. Onun beni sevdi&i· 
ni ve benim ona peresb~ edecegimi bilmi· 
yordum. Onu ve seni birbirinize 1smd1r
maga ~ah~ukendir ki kalblerimiz birbirini 

ke§fetti. 
_ Y a kocan Nicole? 

_ Antoine beni bo~ama~1 kabul edi
yor, tabii pek de keyifle degil. 

Gilberte, ya~lanan bak1~m1 bahtiyar 
• fakat nekadar hain! • Nicole'a dikcrek 

mmldamyor: . 
- Oyleyse Decize'le sen evlenecek-

sm. 

5 
Biiyiik Y1ldtz 

GEORGES ALEXANDER 
PAUL HOR8iGER 

LEO ZLEZAK 
HENRY GEORGES 

ve 

ZARAH LEANDER 
San'Qt kudretlerinl birlefilir· 

tiler ve 

HAS RET 
tilmin\ yaratblar. 

Pek yak1nda ....•.• 

SA RAY 

Araya Gary Cooper girdi: 
- Ben, dedi, bu i§leri vaktile dii~tin· 

diim, onun i~in koskiimii vasi arazi orta
smda satm aldun. Eger siyasi sahada ol
dugu gibi filimcilik aleminde de bir huh· 
ran ba~gosterecek olursa eker bi<;er, ~ift
~ilikle hayahmt kazanmm. 

Grup biiyiidli. Lak~rd1, hep ayni mev
zu iizerinde cereyan ediyordu. Myrna 
Loy anlatmaya ba§ladl: 

- Bugiin stiidyoda i~im yoktu. Sa • 
bahtan ak§ama kadar oturdum. Kocamm 
<;orablanm yamad1m. Cama~ulanmm so
kiiklerini diktim. Ne yaparstmz, daima 
ayni bolluk ic;erisinde ya~IyacagtmlZl kim 
temin eder. Y arm ne olacaglmJz belli de· 

* Amerikan sinema kumpanyalarm
dan M. G. M. ~irketi «Musiki benim di
nimdirl» ism in de bir filim yapacaktu. 
Bu kordela tanmm1s bestekar David 
Mannes'in hayatmJ tasvir edecektir. * En son filmi « 1939 kar ve buz ((J!
gmhklan» nda gi.izel ~ark1lar si:iylemi~ 

alan Joan Crawford'un yeni ke&fedilen 

z1m .• 
Son ~evirdigi <<Gunga Din» filminde 

birdenbire parhyan Joan Fontaine de so· 
ze kan~tl: 

- Kii<;iikken kumbaraya para atma· 
Yl <;ok severdim. Annem babam bu iyi 
huya beni pek minimini iken ah~tJrmJ~lar· 
d1. Biiyiidiigiim zaman bu i$i ihmal et • 
mege ba§lami~tun. Ge<;en haftadan iti • 
baren bu an' aneyi tekrar ihya ettim. 
Herglin be~ on kuru~ elime ne ge<;erse 
biriktiriyorum .. Ne olur ne olmaz, diinya 
kan~tyor, Tiirkler «Ak ak~e kara giin 
ic;in .. » demezler mi? 

Yildizlar, boyle ihtiyatl tedbirler al • 
maya ba~ladJklarma gore son hadiseler 
kar§tsmda bizler ne yapmahYJz, bilmem? 

r-

* Rejisorlerden Jaques Becker, hali
hazJrda cereyan etmekte olan baz1 vak'a· 
lardan ilham alarak «Vatanslz» isminde 
bir filim viicude getirmek niyetindedir. 
HazJrlanmJ~ olan senaryoya nazaran 
kordelanm mevzuu tecemmii kampmdan 
kac;:an on gencin macerasm1 tasvir eode • 
cektir. Filimde hic;bir kadm ~ahsiyete yer 

bu meziyeti gramofon ~irketlerinden biri- verilmemi$1ir. Eseri hangi aktorlerin tem
nin nazan dikkatini celbetmis ve kendi • sil edecegi de heniiz kararla§tmlmaml§ • 
sile bir seri plak yapmas1 i<tin bir muka - hr. 
vele akdetmistir. * Berlin de «Halo J a nine l» is min de 
bir filim <;evrilmege ba~lanmJ~hr. Korde
lanm rejisi:irliigiinii Carl Boese deruhde 
etmi~tir. Ba& rolleri Marika Rokk, .To -
hannes Heesters, Mady Rahl, Else Els
ter, Ruddi Godden oymyacaklardJr. * Kovboy filmleri miimessili Buck 
jones artJk o ~e~id kordelalar viicude ge
tirmekten vaz ge~mi§tir. Bundan boyle 
salon filmleri yapacakhr. 

* Holivud' da viicude getirilecegini 
evvelce haber verdigimiz «N e miikem • 
mel alem !» ismindeki filmin c;evrilmesine 
ba~lanmJ§Ilr. Bu kordelada ba~ rolleri 
Claudette Colbert ile James Stewart, 
ikinci derecede rolleri de F ranees Drake, 
Guy Kibbe, Nat Pendleton oymyacak • 
lardtr. * Sonja Henie «Kl~ gelince .. » isimli 
zab1ta filminde ba~ kadm roliinii oymya· 
caktn. 

ve i P EK sinemalartnda 
Aradan on be~ giin gec;ti. Gilberte, 

hulya ve i.imidle ya~tyor, Nicole'iin zi -
yaretini yahud miijdeli bir mektubunu 
6eyhude bekliyordu. Nicole, belki dii • 

Sonra, birdenbire, Gilberte' de bir 
iimid beliriyor: Nicole'iin kocas1 c;<1k mii
teessir olsa gerek. 0 halde onu teselli 

eden kendisi olur. 

Senenin en muazzam TO'RKCE sOzlfi, ~ARK musikili SOPER FILMf 

' 

c;eviren: 
CEVAD SADIK 

Bugiin S 1\ K A R Y A sinemas1nda 
Genclik ve pUzellik filmi 

ST AD iLAHLARI TVRKCE 
izahatli 

Seanslar : Cumartesi ve Pazardan mada hergun saat 2 • 4,15· 
6 . .30 ve suvare 8.45 de, Talebe mabnesi 11.30 da duhuliye 12.5 
kuru~. Gruo halinde gelecek talP.beni.n miidiiriyete wiiracaatlan 

Tete ton : 41 .=.48 

Daim;ro;a:~:tehlb Asri sinemada BugOn ilti 
filim birdt-n 

Suiistimal Davas1 Casus Pe,inde 
DanieHe Darrieux • 

Ctlarles Vanel 
Barbara Stanwick • 

Wallace Berry 

Bu ak~am Turan liyatrosunda ---.-• 
Fillstin radyosu okuyucular•ndan 

ZEKiYE HANDAN ve YllDIZ FAiDE 
ve Amba adOr Saz heyeti birlikte 

Ertuarul Sadl Tek vc arkada§lari Lfistik 
Patlad1 Vodv1l 3 perde. Tel · 22127 

Musiki k1sm1: M. C. ve Ustad Cevdet Kozan - ~a.rlular: Nadir • Hamid Dlkses • K. Saflye 
Program a ilA.ve: 

1 - BURSA SENFONiSi : Turk~e sozlii ve musikili 
2 - Memleket gazetesi : Eks. Koseivanof Ankarada • Sipahi Ocaft• at 

yarlfilar• • lstanbulda se~im • Pera·$ifili futbol ma~1 
3 - Foks dUnya haber:eri 

SOMER 
VE 

TAKSiM 
sinemalar1nda 

ABDUL VEHAB ve LEY LA .~fUR AD 1n 
TURKc;E SOZLO ve ARABCA ~ARKILI 

YA~ASIN A~K 
Filmi ikinci haftamn birinci gecesine biiyiik muvaffa kiyetle ba~lad1. Bu emsalsiz filmi rahat~a gorebilmek 

i<;in tam seans saatlerinde gelmelermi muhterem halkJmtza tavsiye ederiz. 
SARI ZEYBEK: DENIZ KIZI EFTALYA Seanslar: 12,30 • 3- 6 ve 8,45 te 

Hazreti Stileymanm Haz'neleri I M A v i T u N A Aynca: Bulgar BaFekili Ekselans Koseivanof'un Ankarayl ziyaretleri merasimi bi.itiin tafsilatile ve yeni 
Tilrkc;e. Bugiin I de 3 de ''e 8 30 da ROllE SAI\OOR ( '"" Orkestras1 EKLER JURNAL Son Diinya havadisleri 

IZMiRLILERE MUJDE : Bu llllm lstanbulda oldu§u gibl lzmlrde de gordUgU fevkalide ragbet 
Karagiimriik A y S U SiDemasJndo ·1-- -• Uzerlne IZMIR'de TAYYARE slnemas1nda blr hafta daha gosterilecektir. ---· 

21,15 

21,15 

l~rl. 

21,15 M!in!h: Beethoven, Wolf ve salr bes~ 
tekll.rlarm e.serleri. 

21,15 Vlyana: Senfonlk kon.ser (Beetho .. 
ven ve sair bestekarlarm eserlern. 

21,20 Frankfurt: !;!open 'In e.s~rlerl. 
22 ,05 Londra (Regional) : Svendsen ve 

Schumann'm eserlerl. 
22 ,15 Stuttgart: Senfonlk konser. 
22,35 Roma: Senfonlk kon.ser. 
Orlf.l muaikileri 

16,30 Hamburg: K~man, Cello ve plyano 
konserl. 

19,25 Leipzig: Kuvart'lt kon.seri. 
20,20 Bre.slav: Brahms'm eserlerl. 
24,35 Luxemburg: Kuvartet konserl <Dvo

rak'm es~rleri). 
Soliatlerin konserleri 

18,35 

19,35 

23.15 

23,35 

Kolonya: Sonatlar ve Strau.ss'un 
e.serleri. 
Kolonya: <;:1fte piyano :lle Sclm 
bert'in eserlerl. 
Beromfinster: cello lle Bach, Schu• 
mann ve Faure'nln eserlerl. 
Saarbriicken: Gohte'nln $arkilarl. 

NORETfiJECZANELER 
istanbul cihetl: 
Em!noniinae (Minasyan), Alemdarda <A· 

rlr Ne~t), Kumkap1da (Cemll), Kii~iikpa.· 
zarda (Necatl Ahmed), Eyiibde (Arlr Be~ 
~r>, Fatlhte (Hiisameddin), Bakirkoyde 
(Hila!) eczanelerl. 

Beyoglu cihetl : 
i.stlklal caddeslnde (Galatasaray), Tii ... 

nelde (Matkovi~), Galata OkQumusa cad• 
<ieslnde (Yenlyol), Fmdrkli tramvay cad"' 
de.sinde (Mustafa Nail), Cumhuriyet cad· 
deslnde (Kiirk~lyan), Kalyoncukullukta 
<Zarlropulos). Flruza~ada (Ertu~ruD, ~~~
!Ide (Aslm), Be$1kta~ta (Siileyman Receb), 
Kas1mpa.o;;ada (Vasif), Haskoyde (Bar bud) 
em7.anelerl. 

Uskiidar Oar.!!lboyunda (Orner Kienan), 
Sanyerde (Nurll, Kaihkoy Moda carlde.sin• 
de (Slhhat), Pazaryolunda (Rlfat Muhtar>• 
Biiyiikadada (!;!!nasi R1za) eczanelerl. 

Yiiksek 1ktJsad ve Ticaret~j .. 
lerin c;ayi 

Yiiksek ikttsad ve Ticaret mektebi 
mPzunbn cemryc-ti her sene oldu .~ gibi 
bt~ sen~ dt. me,..;tehden rrezun olacak 
!'(E'nc arkar'laslan §Nefine 1 nisan cumar• 
tcsi ~;!nii PPraoalas S<llonlannda bir <;aY' 
7.ivafE't1 vtreccktir. 

Bu <;aya memleketin mali ve ikhsadi 
sahasma mensub pek c;ok zevatm davet 
ndi1diklcri haber almml!ihr. 

Beyo~lu Halkev!nden: 
1 - 25/3/939 cumartesl gUn!i saat 16 d~ 

Evimlzln Tepeba§mdakl merkez b!nasmd:J. 
Ankara Hukuk Fakiiltesl prore.sorlerinden 
Bay Mazhar Goknll tarafmdan cilerl denl:ll 
tlcareti hukukunun seyrb mevzuunda mii• 
him blr konfe_rans verilecektlr. 

2 - Herkes gelebillr. 

c=====O~L=O=_M--__-_-_-_-__..-) 
Cumhuriyet Merkez Bankas1 ikinci 

miidiiri.i Nazifin amcaSI, emekli albaY' 
Hilmi !nan di.in vefat etmi§ ve Ortak1iY' 
mezarhgma defnedilmi§tir. 

Merhuma Tanndan magfiret diler, 
akraba ve dostlarma taziyetlerimizi su· 
nanz .. 

llf.ltolto 

$air Si.ileyman Bahrinin Allahm rah· 
metine intikalini karde§ler'i ve k1z1, ah• 
bablarma arzederler. 

Cenazesi di.in Ferikoyii mezerhgtna 
defnedilmi$tir. 

( MEVLlD ) 
tl'fulile ailemizi sonsuz actya garke • 

den ktztm l;iermini topraga verdigimizitl 
senesi alan bu gi.inkii cuma giini.i ruhU' 
na Mevlidi $erif okunacagmdan kendi· 
sini sevenlerin ve arzu edenlerin ogle 
namazmt miitt)<.klb Beyoglunda Agll' 
camiini te§riflerini rica edenm. 

Annesi: l;iadiye Agrall 
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24 Mart 1939 
~~~-

'Romanvanin askeri ., 

kuvvetlerine bir bak1~ 

CUM H URiYE· ... 5 

iktLSadi lwreketler 

----------~~---------...-. Avrupa' haritasmdaki 
deg~~iklikten sonra ... 

fi)imdiki halde filen mevcud bulunml
yan <;eko-Slovakyarun Umumi Ha.rbden 
sonra bugtine kadar 1ma bir omrii ol
makla beraber ikhsadiyah ve bilhassa 

---c ____ ~_e_k_o_-__ S_I_o_v_a_k_y_a'_d_a_n_m_e_k_t_u_b __ ....,..) D =u=v=o=u=N=u=z=M=u=? 
ALMAN p 'd • t 

1$GSAOLNIRNADE···N rag a V3ZIYB irsiyet makinesi Nevyork sergisini 

J Y azan: ABIDIN DAVER I Avrupamn ekonomik durumunda mu
him denilecek bir mevkii, gerek aktif, 

Eski Avusturya 
i~inde esasb bir 

Almanyada 

Macaristan hnparatorlugunun 

unsur olan <;eklerin simdiki l· 
mevkileri << hi~ » oldu · 

gezecek olanlar, fen~ 
nin harikalan ara
slOda en fazla alaka 
uyanduan aletler~ 
den «irsiyet» maki
nesini de gorecek
ler. Bu makinenin 
vazifesi, evlilerin fen 
nen ne tipte bir c;o~ Almanya, gittik~ kuvvetlenen kara ve 

hava ordulanna dayanarak. bilhas!a de
mokrasilerin zafmdan ve karamzhgmdan 
istifade ederek durmadan hududlar1ru 

geni§letiyor. Alman u-kmdan ahali ile 
rneskun olduklan i~in hakh olarak Avus

turyayi ve Siidetleri i§gal ettikten sonra 
i§i az1th. l§tiha yedik~e artar, derler; Al

rnanyanm da yuttuk~a i§tahl a~1hyor. 
~eko-Slovakyanm I 0 milyon Slav halk1 
da biitiin varhklarile Almanyaya ilhak e
dildi. Memel de, halk1 Alman oldugu 
i~in diin Alman devleti tabiiyetine ge~ti. 

Almanyamn oburlugu, biitiin kom§ularml 
hakh bir endi§eye dii§iirdii. 
. Almanya, «Mitteleuropa» hulyasm1 
yani merkezi Avrupaya tamamile hakim 
bir impara<orluk viicude gtirmek arzusunu 
Ve hemen arkasmdan da «Drang nach 
Osten» yani <<~arka dogru yay1lmak» ih
tiraslm tahakkuk ettirmege ~ah§makta
d!r. Bu emellerin tahakkukuna mani olan 
sedlerden biri Avusturya, oteki ve as1l 
:rniihimmi <;eko-Slovakya idi; bunlarm 
her biri hirer mart aymda ortadan kald1 -

nld1. ~imdi yolun iistiinde Macaristan ve 
Romanya var. Macaristam miittefik gibi 
kullanmak ve Romjlnyaya ~ullanmak en 
rnakul goriinuyor. Binaenaleyh, bir halk 

tabirile topun agzmda Romanya vard1r. 
Romanyanm petrollan ve zahireleri Al
tnanyamn §arkta ve garbda yapmak iste

digi geni§lemeler ve ka.vgalar ~in kat'iy
Yen elzemdir. Almanya, Biiyiik Harbde 

Petrolsuzluktan ve ia§e maddeleri yoklu
&undan maglub oldugunu unutmaml§tlr. 
l-Iarbetmek i~in barut kadar petrol da la-

ztmdlr. Almanya, nerede petrol varsa, 
oraya el atmak istiyecektir. ~imdi en ya
bn petrol, Romanyadadtr. Almanya 

Romanyamn petrollarlDl ve zahirelerini 
ele getirdikten sonra, artlk, lngiliz deniz 

ablukasmdan korkmadan, uzun bir harbi 
de goze a!dJrabilir. Binaenaleyh, Alman
Yamn ilk hedefi Romanya olmak laztm 

gelir. Bu itibarla Romanyanm milli mii
dafaa kuvvetlerini gozden g~irmek fay
dah birgey olur. 

* * * 
1937 niifus say1mtna gore Romanya• 

nin niifusu I 9,646,000 ki§idir. F akat 
Rumen niifusu arttlgl i~in, bugiin Ro • 

tnanyamn yuvarlak hesab 20 milyon nii
fusu oldugunu kabul edebiliriz. Demir -

}'ollarmm uzunlugu 1931 y1lmda 1 I ,219 
kilometre idi; §imdiye kadar bir miktar 
daha arthgma §iiphe yoktur. 

Romanyada askerlik hizmeti mecbu
tidir. 21 ya§Jndan 50 ye kadar 29 sene 

surer. Muvazzafltk miiddeti karada 2, 
hava, denizde ve jandarmada 3 senedir. 
F' a kat mali sebebler dolay1sile hakikatte 
askerlik miiddeti 18 ve 27 aydan ibaret 

kahr. I 8, I 9 ve 20 ya§tndaki gender i~in, 
askerlige hamhk talim ve terbiyesi mec

buridir. Bu sayede orduya gelen acemi 
tfrad, ii~,t senelik bir haz1rhk devresi ge

<;irmit olarak gelir. lhtiyath~ 15 senedir: 
bundan sonra 9 sene de milis hizmeti ge
lir. 

Romanya ordusunun te§kilatlnJ ayn 
bir makalede uzunuzad1ya tetkik etmek 
iizere, bugiin §U toplu malumatl veriyo -
tum: 

15 muhtelif fenni s1mflar alay1, I tank 
ve zuhh otomobil alay1. 

Muvazzaf ordu, en kuvvetli oldugu 
mevsimlerde, 14. 185 zabit, 240,50 I ne
ferden miirekkebdir. Askerce te§kilatlan· 
dmlml§ olan jandarma gibi smiflann 
mevcudii 1,125 zabit 62,947 neferdir. 
Hava ordusu ve hava miidafaas1 11,836 
zabit ve neferdir. Romanyada silah alti
na almabilecek insan mevcudu 3,500,000 
ki§idir. 

Bir Amerikan eseri, Romanya kara 
ordusunun hazar! mevcudu 190,000 ki§i, 
talim ve terbiye gormii§ ihtiyatlanmn 
1 ,600,000 ve biiti.in talimli askerinin 
I ,800,000 ki§i oldugunu yaz1yor ve 4 ila 
8 giinde 250,000 ihtiyah silah altma ala
bilir; diyor. Bu Amerika askeri eserine 

nazaran, F rans1z usullerine gore talim ve 
terbiye edilmi§ olan Romanya ordusunun 
malzemesi fenad1r; biitiin insan mevcu· 
diinii teslihe kafi degildir; Romany a, 

yalmzha§ma, bir taarruzi harb yapacak 
vaziyette bulunmamaktadtr. 

Alman askeri muharrirlerine gore, ha
zari mevcudu 225,000 olan Rumen or· 
dusu, harb zamanmda, ilk hamlede 40 

f1rka seferber edebilir. Bunun 5 f1rkas1 
siivaridir. Bu 40 f~rka seferber edildikten 
sonra, Romanyanm daha 1,500,0<Xl ihti
yatl vard1r. T o~unun Jslahl ve silahlann 
tecdidi I 936 da bitmi§ olup hazar! to~u 
323 sabra ve hafif obiis bataryasmdan, 
42 batarya ag1rtop~udan ve 16 batarya 
hava to~usundan, yani 18 I 1 hafif top 
ve 168 ag1r toptan miite§ekkildir. 

I 93 7 ha§mda Romanyanm 90 tank1 

vard1. Bugiinkii 
d~g]ldir. 

tank mevcudii malum 

Son malumata gore hava defi toP~_tusu 
8 alaya iblag edilmi§tir. Her alay2 veya 
3 gruptan, her grup 2 veya 3 bataryadan 
miirekkebdir. 

Hava Ordusu 
Hava kuvvetlerine gelince, Rumen 

hava ordusu, Hava ve Deniz N ezaretine 
baghdu; ge<;en sene inti§ar eden bir Hava 
Y1lhgma gore, Balkanlarm saytca en ile
ri hava kuvvetidir. 480 ve ihtiyatlarile 

beraber 840 birinci hat tayyaresi oldugu 
hesablanmaktad1r. Bu hava ordusundaki 
tayyarelerin takriben 200 avct, 230 ke§if 

ve 50 bomba tayyaresi oldugu soyleniyor. 
Deniz tayyareleri 24 tanedir. Tayyare
ler, Frans1z, 1talyan, Leh u~akland1r. 

Deniz ordusu 
Deniz kuvvetlerine gelince, Roman • 

yamn miihim bir donanmas1 yoktur; 
mevcudii §undan ibarettir: 

7 muhrib ve bot: 8142 ton 
1 denizal h gemisi: 650 » 

....llevmm gemisi : 2294 » 
9 gemi 11,086 

Romanya Seyrisefain kumpanyasinin 
vapurlan, bilhassa iki seri yeni gemisi mu· 
avin kruvazor olarak kullamlabilir. 

~I(.~ 

Romanyamn yalmz ba§ma Almanya· 
ya kar§l gelmesi imkans!Z o}dugunu soy
Jemege hacet yoktur. Fakat Rumen or~ 
dusu, enedik bir miidafaa yapabilirse - ki 
daghk ve ormanhk arazisi de buna mii
saiddir - Almanlan hayli ugra§tlrabilir 
ve bu miiddet zarfmda kendisine yardlm-

Kara ordusu lar temin edebilir. 
Romanyanm 8 kolorduya ayr1lmi§ 22 Rumen ordusunun bir zay1f taraf1 da, 

Piyade fukas1, 2 avc1 fukast, 3 sii- halkm miihim bir k1sm1mn, bazt hesabla· 
"ari f1rkas1 vard1r. Bu biiyi.ik bir- ra gore dortte birinin Rumen degil, Ma
likler §oyle taksim edilmi§tir: 73 piya- car, Sakson ve Suab olmas!dlr. 
de alay1, 26 siivari alay1, 52 topc;u alayt, ABIDIN DAVER 

( ispartada muvaffakiyetli bir konser verildi) 

!sparta (Hususi) - Orta mekteb musiki muallimi Orhamn idaresindeki 
ltoro heyeti tarafmdan Halkevinde giizel bir konser verilmi~tir. Konserde 
~ehrin en miimtaz simalan davetli olarak bulunmu§tur. 

Goncerdigim resim, biiyiik muvaffakiyetler kazanan koro heyetini, ho
Calarile beraber gostermaktedir, 

gerek pasif olarak, gerek abel ve ge
rekse satlc1 vaziyetimie her memleket 
ic;in ihmal edilemiyecek kuvvetli bir 
mevcudiyeti vardt. 

.at~~ :deuen J.st dieses ~ht"itt$t.tlck in dOlJ!)• 

. ~r Austeto tiCUl"-& W'. tet>zetehr.e t -.rord~n. 
Hadisatm bundan sonraki inki~af!Dl 

bir tarafa btrakarak, bugiin faal bir va
ziyette Almanya hududlan ic;inde giirdii
gumiiz eski yeko-Slovakyanm bizimle 
olan ikttsadi rniinasebatmt ve bugiin 
Almanyaya ilhak edilmi§ bir kiitle ola
rak arzedecegi vaziyeti tetkik etmek 
faydadan hali de~ildi.r. 

yeko-Slovakya ile aramtzda ticari mu
nasebat, bir tarafi1 vaziyette 1923 sene- ' 
sinde ba§lamt§tll'. Bu ticari miinasebatm 
bilhassa 1924 maytsmm 15 inde mer'iyet 
mevkiine giren modus vivendi ile kar
§thkli inki§af seyri takib etmege ba§la
dJg-I goriilii.r. Bundan sonra 12 may1s 
1936 da Pragda imzalamp 1 haziran 1936 

Berlinde Hitler'le Haha arasmda imzalanan muahede 

da mer'iyete girmi§ olan <;eko-Slovakya 
ile ararmidaki ticari miibadeleleri tan
zime miitedair anla~ma, ikinci bir safha 
te§kil etmi~tir. Ayni tarihte Tiirkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasile <;eko
Slovakya Milli bankaSI arasmda, her tiir
lii matlubat ile nakid miinakalatmm tes
viyesi hakkmdaki itilamame de bu ci
hetten !;Ok faydal1 neticeler vermi§ti. 

<;eko-Slovakya ile ithalat ve ihracat 
rakamlanDI tetkik ettigimiz zaman gorii
riiz ki, bu memleket ile ticari miinase
batlmtz tamamen zararumza olarak ba§
larnl§ ve bilhassa 1926 senesinde bu aley
himizdeki vaziyet haddi azamiyi bulm~
tur. Yuvarlak olarak 16,5 milyon lira
ya balig olan ithalahm1z o seneki umurni 
ithalabmtzm yiizde 7,02 sini te§kil edi
yordu. Halbuki ayni senede <;eko-Slo
vakyaya ihracatm11z ancak 31,000 lira
hkh ve urnum[ ihracatmuzm yiizde 0,02 
sini te§kil ediyordu. Bundan sonra gelen 
ii~ senenin ithalat .rakamlart da ~ok yiik
sektir. 1931 senesinden 1936 senesinin 
nihayetine kadar ithaiatlmlzm vasati 
klymeti, 4,2 milyoon lira uzerinde duru
yor. 1936 ve 1937 rakamlan tetkik edile
cek <>I ursa birincisinin 3,6 milyon lira o
lan ithalatm ertesi sene 3 milyon liraya 
dii§tilgu goriiliir. Bu senelerde <;eko
Siovakyaya ihracatlmtz yiikselerek ev
velli. 4 ve ertesi sene de 6 milyon liraya 
<;tkml§tlr. 1938 de ise ihracatta ehemmi
yetli dii§iikliik, buna mukabil ithalatta 
yiikselme vard1r. 

<;eko-Slovakyaya satttg1mtz madde
lerin ba~mda tiltiin gelmekte idi. 1934 
senesinde bu memlekete tiltiin ihracatl
mlz azalm1§ ise de sonradan yiikselmi§
tir. En yiiksek had 2,772,000 kilo ile 1933 
senesinde idi. Memleketimizden 1933 se
nesine kadar hie; fmd1k almam1~ alan 
<;eko-Slovakya, bundan sonra fmdikla
nmlza kar§l biiyilk bir ragbet gostermi§ 
ve senede bir milyon liraya yakla~an 
mikdarda fmd1k almt§tlT. <;eko-Slovak
ya kuru derilerimizin de esash bir mil~
terisi idi. Bu ihrac maddemizin ihracah 
ilk senelere nazaran son ytllarda bir mil-
yon lirayi bulmu~tu. <;eko-Slovakyaya 
barsak ihracahm1z de iyi bir derecede 

Prag1 19 mart 
,Sehrin i§ga)indenheri dort giin gec;ti. 

Bugiin be§inci giindeyiz. Bu miiddet zar
fmda Prag §ehri goriilecek giinler ya~a
cL. 

Prag halk1, daha ilk giinden itibaien 
ikiye aynlml§tl: Almanlar ve <;;ekler. 
Pragda hayli Alman vardil'. Bunlar, 
~ehrin ~e yayilduar, her tarafta gamah 
ha~lan meydana ~_tJkarcMar ve her taraf
ta Alman askerini, Alman bayragml ve 
Alman milli mar§larile kahramanhk §ar
kllanm alki§lamayl her§eye tercih ettiler. 
~ltler de bu ahvale uzaktan hiiziin ve 
teessiirle baktdar. 

Hitler'in Prag' da oturdugu iki giin 
i~_tinde, Jehrin merkezindeki Hracin §ato
sunun etrah, bir kere askeri muhaflzlar 
tarafmdan, bir kere de Prag'm Alman -
Ian tarahndan kordon altma ahnmt§tl. 
c:ekyamn muhtelif §ehirlerinde oturan 
Almanlardan kafile kafile heyetler geldi 
ve Hitler'e <;ek Almanlarmm iiikranlari
le hiirmetlerini takdim ettiler. 

~ehirde tabii hal heniiz avdet etmi§ 
degildir. Hitler burada iken ~,tok s1k1 bir 
mahiyet alan inztbat. Hitler gittikten son
ra da devam ediyor. Ztrhlt otomobiller, 
tan.klar, motosikletli askerler, makineli
ti.ifek te§kilatt, siivari ve piyade manga
larl tehrin biiyiik ve kii~iik caddelerinde 
ka~ giindenberi mUtemadiyen dola§tllar. 
Hali. da dola§Jyorlar. 

Cekler miiteessirdirler; fakat, iimidle
rml heniiz kaybetmit goriinmiiyorlar. 
Mistik bir tevekkiil ic;inde, fevkalade ah
valin zuhur etmesini bekliyenler ve tevek
kiilii daha ileri goti.iriip, giiniin birinde 
milli <;ekligin tekrar istiklaline kavu§aca
gl iimidini izhar eyliyenler var. Hitler, 
burada iken <;;ek milleti i~in Ana Kanun 
esaslanm ilan etti. Bu esaslara gore, ~ek
ler, Alman imparatorlugu ic;inde bizim es
ki Raaya hukukunu alm11 oluyorlar. Al
man vatanda§t degildirler. Askeri hizmet 
ifa edemiyecekler. Bu hali goren ya§h 
~ekler, bilhassa ihtiyarlar, teessiir i~inde 
ha§lanm salhyorlar, i~lerini ~,tekiyorlar. 
Aralannda: 

idi. «- Eski Avusturya • Macaristan im-
<;eko-Slovakyadan ald1g-Imtz maddele- paratorluguna kar~t yaptlglmizm cezasm1 

rin ba~mda pamuk ipligi, pamuk rnensu- ~ekiyoruz !» 
cat, pamuk e~ya, keten, kendir ve sair Diyenler de vard1r. 
nebat1 mevaddan mamin mensucat, c;ini 

lik Hakikaten, eski Avusturya • Maca -ve 1porselen ve her nevi demir ve ~e . 
mamulatile alah 'kimyeviye ve eczay1 ristan imparatorlugu devrinde ~ekler, 
tlbbiye gelir. Bunlardan rnaada atatt imparatorlugun ve en esash unsurlanndan 
musikiye, muhtelif boy alar, makine~~r,. biri idiler. imparatorluk ic;inde yiiksek 
lastik ve kauc;uk mamulatt, !ieker, yun, makamlara kadar yiikselirler, devlete bii
ktl mensucah da zikretmek Iaz1md1r. yi.ik devlet adamlan, generaller, ve sara-

<;eko-Slovakya kiitlesini hududlart l
<;ine alan Almanya ile de §iiphesiz ki ay
ni maddeler iizerinde bir ahm ve satlm 
mevzuu bulunacak ve ticaret devam ede
cektir. 

F. G. 

Gemlik koylerinde bir 
yaralama 

Gemlik {Hususl) - Buraya bagh 
Biiyukkumla koyiinden yirmi ya~lannda 
Ali Oz. bir zeytinlik meselesinden otiirii 
aras1 a<;tk bulunan gene o koyden Ibra
him Sonmezin ba~m1 elindeki kazma ile 
tehlikeli surette yarml$, yarah hastaneye 
kaldmlm1~, Ali de yakalannu~tlr. 

Bursa vilayet biit~esi 
Bursa {Hususi) - Vilayet umumi 

meclisi son toplanhsmda 939 biitc;esini 
miizakere ve kabul etmi§tir. Vilayetin ye
ni y1l biitc;esi I ,321,1 00 lira iizerinden 
kabul olunmu§tur. _._ 

Matbuat cemiyeti balosuna 
davet 

istanbul Matbuat cemiyeti riyasetin-
den: 

Martm yirmi be§inci curnartesi ak -
§am1 Taksimde Maksim salonlarmda ve
rilecek alan balomuz ic;in, asli ve muza
hir azam1za davetname gonderilmesine 
llizum goriilmemi§tir. 

Bu arkada§larm, daveb,;i stfatile, da -
vetlilerimizi kar§tlamak iizere, o ak§am 
refikalarile birlikte baloya gelmelerini 
rica ederiz. 

ya mii~avirler verirlerdi. Onlar, bu mev
kilerini begenmedikleri ic;in Cihan Harbi 
esnasmda, miitemadiyen imparatorluk a

leyhine ~ah§ttlar ve <;ek alaylan her yer
de f1rsat bulduk«;a dii§man tarafma ge
c;erek Avusturya ordulanna kar§I harbet
mi§lerdir. ~imdi, Alman imparatorlugu 
ic;indeki mevkileri hi~ oldu. Bundan do
layidlr ki eski giinleri hahrhyanlar ve bil
hassa Avusturya imparatorlugu i~_tinde 
mevki sahibi olmu§ bulunanlar, e8ef!e ic;
lerini ~ekiyorlar ve o zamanlarl ar1yorlar. 

*** Aramakta da hakhd1rlar. Ne§redilen 
Ana Kanun ahkamt <;ekleri yukanda 
bahsettigim mevkie di.i§iirmii§ oldugu gibi, 
Gi:iring'in iki gun evvel maruf ingiliz ga
zetecisi Word Price' a, vermi~ oldugu be
yanat da ~eklerin yeni devirde nekadar 
elim bir vaziyete dii§eceklerini gosteriyor
du. Goring lngiliz gazetecisine diger soz
ler arasmda demi§tir ki: 

«- <;eklerin bizden §ikayet etmege 
pek de haklan olmasa gerek. Biz onlara 
Alman imparatorlugu i~inde herhalde on
lann vaktile <;;ek hiikumeti arazisinde 
Alman Siidetlerine vermi§ olduklan hak
lardan daha fazla haklar verecegiz. Me
sela, Almanya ic;inde ist'!dikleri gibi do
la§acaklar. lstedikleri yerde oturup iste
dikleri i§i tutabileceklerdir. Bundan ba§
ka, <;;eklere kar§l fena olabilecek hi~bir 
hususi muamele tatbik etmiyecegiz. Mem
leketin iktlsadi yiikselmesi i~in her§eyi 
yapacag1z.» 

Bu sozler gosteriyor ki ~eklerin yeni 
§frail kindeki haklan, Almanya impara
torlugu ~inde istedikleri dola§abilmekten 
ibaret kalacak I Alman gazetelerinden 
naklen beyanatl <;;ek gazetelerinde oku
yan <;eklerin nekadar miiteessir olacakla
nru tasavvur edebilirsiniz. 

Almanlar tarafmdan idare edilen siya
si polis dairesi miitemadiyen hir tak1m si
yasi insanlan tevkif etmektedir. Vilayet -

Jerden k~up gelen Y ahudi ve <;ek, bir ta
lum insanlar, muhtelif ecnebi konsolosha-

nelerine giderek pasaportlartnl vize ettir -
mekte ve akm akin memleketi terkeyle -
mektedirler. Bunlarm ekserisi i§lerini uy
durup herhangi bir memlekete vize ala -
bilen Y ahudilerle sosyalist olduklan i~in 

kendilerine memlekette emniyet kalma
dlginl goren <;;eklerden miirekkebdirler. 
Daha evvel, 'ka~ma te§ebbiisiinde bulun
mu§ olduklanm bildirdigim insanlardan 
mi.ihim bir k1smmm Polonya hududlarmt 
ge~mi§ olduklanm §imdi ogreniyoruz. 

Alman ordulan <;ek demiryollarma ha
kim olmazdan evvel, <;ek idaresi bu nevi 
insanlarm ka911alanm temin etmek iize
re biiyiik trenler tahrik etmi§ler ve bu 
trenlerden bir ka~1 Polonya hududuna 
vas1l olmu§lard1r. Polonyahlar, bu miil
tecilere iyi muamele etmi§ler ve hatta 
yard1mda bulunmu§lardlr, 

*** 
Prag'm, ve butiin ~eko-Slovakyanin 

ikt!Sadi vaziyeti de aynca hikayeye deger 
bir haldedir. Alman ordusu girdikten son
ra Prag' da balk, a~hktan korkarak bii -
tun yiyecek ve i~ecek. magazalanna hii ~ 

cum ettiler. Hiicumun sebebi, Alrnanya
da a~_thk olduguna ve §ehrin Almanlar ta
rafmdan soyulacagma dair halk arasmda 

dola§an §ayialardtr. Bu hiicuma kar§l 
magazalann bir anda bo§alacagml goren 
§ehir idaresi, halk1 bundan vazg~irmek 
ic;in her tiirlii ne§riyata ehemmiyet vermi§ 
ve ~ehrin her tarafmda radyo vas1tasile 

herkesi siikuna davet etmi§se de pek az 
netice alabilmi§tir. Ayni halin vilayetler
de de vaki oldugu ve paralan olmad1gi 
i~in magazalardan mal alamamt§ bulunan 
fakirlerin a~ kald1klan goriilmesi iizerine 
Alman ordusu her tarafta bu gibi insan
lara yiyecek ve i~,tecek dag1th. 

En biiyiik tela§ ve heyecan Y ahudi -
krdedir. Bunlarm zenginleri ve ileri ge
lenleri k1smen ka~blar. Bilhassa fakirler 

~ok endi§e i~indedirler. Gi:inng, yukanda 
bahsettigim beyanatmda bunlar hakkm -
da bir dereceye kadar ~yi §Cyler si:iyledi. 
Onun ifadesine gore Almanyada Y ahu

diler aleyhinde latbik edilen §iddetli ka
nun, <;ekyada tatbik edilmiyecektir. 0 -
rada <;ek hiikumeti tarafmdan mi.inasib 
goriilecek diger bir kanun tatbikma Al
manlann muhalefet etmiyecekleri anla§l
hyor. Bu hal, onlarm yiireklerine bir de
receye kadar su serpti. 

Yiyecek ve ic;ecek magazalanna kar§l 
oldugu gibi bankalara kar§l da halk ta
rafmdan bir tehaciim vukua geldi. Her
kes bankalardan parasmt c;ekmek istiyor
du. Hiikumet buna kar§t da tedbirler ai
d!. Adam ha§ma haftada 500 korondan 
falza para verilmemesi emrini ilan etti. 

Alman hiikfuneti bir markt on koran 
olarak ilan etti. ~imdi Prag' da bir koron 
mukabilinde on fenik hesabile her iki pa
ra birden tedaviil ediyor. Almanlann tes
pit ettikleri bu had, <;eklerin lehindedir. 
Bu suretle <;ek hiikumetini memnun et -
mek istiyorlar. Ayni zamanda, gazeteler 
yakm bir zamanda memlekette fabrikala
nn i§lemege ve herkese i§ vermege ba§h
yacaklanm ve hayatm iyile~ecegini yaz
maktad!rlar. Filhakika, halkm buna da 
ihtiyac1 vard1r. <;i.inkii son aylarda mem
lekette i§ler durmu§ ve i§sizlerin miktan 
~ok artml§tl. Almanlar §imdi memleketi 
c;ah§hrma ve halk1 memnun etme tedbir
lerini almak c;areleri anyorlar. 

Ulu~a hizmet yolunda biitiin var
hgile ~al~mak, Cumhuriyet Halk 
Partisi iiyelerinin bozulmaz anduhr. 

cuk sahibi olabileceklerini gostermek. Me
sela, yeni evlenmi~ bir -;ift, «acaba bizim 
~ocugumuz olursa, klVlrclk sac;h mt qlur, 
diiz sac;h m1? Gozii rna vi mi olur, ela
mi? Boyu uzun mu olur, k1sa m1, orta 
m1 ?» diye dii~iiniiyor. Kafa yormaga lii
zum yok. Derhal bu <<irsiyet» makinesinin 
yanma gidiyorlar. Mahalli mabsusuna hi
rer dolar atlyorlar. Bir diigmeye baslyor• 
lar. Makine i§liyor, miistakbel ~ocugun 
evsafmt teferri.iatile bildiriyor. Kan koca, 
~,tocuklarmm, boyunu, posunu, ka§ml, ~ 
ziinii, boylece evvelden ogrenmi§ oluyor
lar. Makinenin hangi esaslara gore yap1l• 
d1g1 ve i§ledigi bizce me~,thul oldugu i~in. 
dogru mu yoksa yalan ml soyledigini kes
tirmemize imkan yok. Yalmz, muhakkak 
olan bir nokta var. Sergi devam ettigi 
miiddetc;e irsiyet makinesi bir hayli dolar 
toplayacak. 

Demokrat kanarvalar 
Sikagolu bir alim, 

kiimes nayvanlan ii
zerinde yaph~ tetki· 
kahn neticesini, kai
nahn parmagmt ag
zmda b1rakacak bir 
hiikme baghyor. 

Mnhterem alim, 
pili~lerle kanaryala
nn hayatlm tetkik et
rni~. Hem oyle iis
tiinkorii bir tetkik de
gil. Tam otuz y1l bu 
mesele iizerinde go? ~ ::.-:: 
nuru dokmii§, kafa 
yormu§, beynini i§letmi§. Bu ilmi ara§• 
tlrma sonunda da, siyasi bir kanaate var
ml§. Diyor ki: «Pili~ler, crvcivlik c;agm
dan ba§lay!p butlin i:imiirlerince devam 
eden bir topluluk, bir elele veri§, bir ta
a zzuv temayi.ilii gi:isterirler. T avuk, fa
§ist bir mahliiktur. Cemiyet halindeki 

ya§ayl~ tarzlan fa§izm sistemidir. Fa-
kat, kanaryalarla giivercinler daha de
mokrat mahluklardu.» 

Amerikah alimin yumurtladJgl b; 
cevheri de okuduktan sonra, siyasi tabir
leri art1k havaya suya bile te§mil etmege 
ba§layabilecegimizi akhm kesti. Fntmah 
hav,aya totaliter, siinbiili havaya demok· 
rat dememek i~in sebeb kalm1yor. 

£;eq olsun da ••• 
fngilterede, 82 ya 

§inda bir ihtiyar ka
dm, bir giin oturup 
servetini hesab etmi§. 
vasiyetnamesini yaz
IDI§, parasmdan bir 
mikdanm aymp mu
ayyen baz1 kimsele
re, muhtelif miktar
larda tevziat yap
rnl§. Paramn mec
muu 3000 ingiliz li
rast. Dag!ttlgl kim
selerde, altmJ§ sene 
evvel, ihtiyann ba.
basl tarafmdan, ken• 
dilerine hf§l bir ta
ktm borclar yaptl
ml§ olan adamlar
ml§. Bunlann ~ogu 
oliip gittigi i~ pa
ra varislere verilmi§. 
Hepsi hayrette. 
G~ olsun da g~ 

olmasm derler. U
kin, 60 sene evvel, babamn yapttgl bir 
borcu, 60 sene sonra odeyen evlad, bu 
asnn zihniyetine pek de uymuyor. 

Bunu bir tek §ekilde izah etmek miim
kiin. lhtiyann 82 ye varml§ olan ya§ile. 
<;iinkii bu i§te bir nebze bunakhk eseri sez
memege imkiin yok. 

Garib bir ciirmii me§hud! . 
Bursa (Hususi) - Sehrimizde garib 

bir ciirmii me§hud vak' as1 olmu~tur. Bir 
miiessese i§ba§!larmdan evli barkh bir a
dam gece evine gelirken yanmda bir de 
kadm getirmi§ ve kansma onu (arkada
~im!) diye takdim etmi§tir. Fakat bu za
tm kans1, kocasmm boyle tammad1g1 bir 
kadmla eve geli§ini ho§ gormemi§ ve hid
detlenerek: 

- Bu olamaz. Sen goz gore gore ba
na ihanet ediyorsun! Ben de sana goste
ririm! demi~. 

Kan koca arasmda kavga ba~lamt~. 
feryad iizerine bekc;iler yeti&mi&, nihayet 
hadise ci.irmii me&hud mahkemesine inti
kal etmi§tir. Kadm, kocas1 ic;in, bundan 
davactylm. Arhk bansmam! Bu rezalet 
olur mu ~ demektedir. Kocas1 ise beraber 
getirdigi kadmm, miiessesesinde i$ arka
da§l oldugunu iddia etmektedir. 

~- .......... ,. .. .:.\:.· .. ~ . . - ~·-::~·::.·-· ----
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UNUTULAN 
BiRMES'ELE 

Biitiin ikbsadi (fili~ 
• " Orhanelindeki madenin 

Krom madeni 

Ve Siyasi Fenerbah~e futbol istihsalvaziyetigeni,liyor 

esas1 : Niifus faaliyetini h1rakti 

•1 I I I I I I I I I Ill I I I I I I II I I I I I I I I I I I II IIIII 

zorluklarin 
Avrupanm garb1nda azalan niifus kesafeti 
merkezinde ve ~ark1nda miitemadiyen arbyor 
Pariste munte§ir 

L' Europe Nouvelle
den tercume ediyo
ruz: 

Bugunku Avru
payt kan~bran ikh
sadi ve siyasi zorluk
lann nufus hareket
lerinden ileri geldigi 
~ok defa unutuluyor. 
Ahalisi ~ogalan ve 
azalan memleketle
rin kom§U olmalan 

Avrupada futma tev
lid eden yiiksek ve al

~k hava tazyikleri 
kadar korkunc nufus 

tazyikr du§ukliigii vii
cude getiriyor. 

Avrupada niifusun 

gayri ~usa"? §.elcil- Avrupada niifus vaziyetlerinin inki§afm1 gosterir harita 
de takstm edzlmt§ olmast, esasen ~ok faz- vakya, Macaristan gibi orta Avrupa 
I~ .kalabahk memleketleri insan kutlele- memleketlerinde %6 nispetinde artmi§• 
nm beslemek gibi muhim bir mesele kar- hr. !svi~re, !ngiltere gibi garb Avrupas! 
§Ismda brrakacak derecede hiZla artmak- memleketleri ancak %3 ila %4 nispe
ta olm~smd.a~ dolayi, kendini daha kuv- tin de kalabahkla§mt§, F ransa ise, o da 
vetle hJssei!Jnyor. Buna mukabil, az nii- yabanct memleketlerden gelen g~men
fuslu ve me~~bi bakrmmdan zengin mem- ler sayesinde, ancak %0,8 yiikselmi§tir. 
l~ketlerde nufus artmas1 durmll§, hatta Bu akm, butun §arki Avrupada ve 
btr · lma i>tidadr goriilmege ba§larni§· Akdenizde, kilometre ba§ma kuvvetli bir 
ttr. nufus kesafeti halinde kendini gostermek-

AvrupanM nufus haritastm gozden ge- tedir. Yirmi bir sene isinde, bu kesafet, 
~irirsek, kabataslak ii~ mmtaka goruriiz: tahammul edilmez bir hale gelecek ve 

I. Garhda, niifusu azalmakta olan beher kilometre ba§ma Fransada 68, 
F ransamn, merkezini te~kil ettigi bir du- Almanyada 148, italy ada 162, Lehis
§iikliik mmtakasJ. tanda 109, Romany ada 85 niifus nispe-

2. Merkezde, Alman ve ftalyamn tine yukselecektir. 1930 senesine nazaran 
kuvvetli tazyik mmtakas1. bu tezayiid, §arki Avrupada ii~te bir, 

3. ~arkta, §arki Avrupada, Lehistan Akdeniz memleketlerinde dortte bir, ve 
ve Balkan devletleri iizerinde kuvvetli -Fransa yiizde ona yakm bir sukut gos
bir tazyik mmtakas1. terdigi i~in- garb! Avrupada ancak yiiz-

1935 ten I 937 son una kadar olan son de iki ila ii~ nispetinde olacaktrr. 
u~ sene zarfmdaki oliim vukuahna nis- F akat, insan saytsl, zirai mahsuller· 
petle dogum fazlahklarile noksanltklanm den daha sur'atle artlyor. Bu sebeble, 
gosteren yukandaki haritada, muhtelif Avrupanm §ark ve <:enub memleketleri, 
mmtakalara isabet eden niifus nispetini birkac; sene zarfmda, kor.kunc bir niifus 
~orebiliyoruz. -5arkm ziral mmtakalanna fazlahgt kar~Jstnda kalacaklardtr. Yirmi 
dogru ilerledik~e niifus tazyikmtn artligl sene sonra, Polonyada ziraatc;i balk ki
anla§thyor. Son ii~ sene zarfmda, Fran., lometre ba§ma 133, ltalyada 131, Bul
sada niifus 42000 du§tiigii halde, AI- garistanda 124 nispetine yukselecek, bu 
manyada 2,600,000 ve ~arki Avrupada nispetin korkunclugunu, ondokuzuncu a-
3,500,000 artmt§hr. strdaki garb memleketleringin :istifade 

Bu vaziyet, ondokuzuncu am ba§mda ettikleri endustriyelle§me ve muhaceret 
Avrupa niifusunun iic;te birini te§kil eden imkanlannm yoklugu, biisbiitiin arhra
ve bir nesil sonra yammr te§kil ede<:ek cakttr. Amerika muhaceretlere kapan
olan Slav unsurunun kuvvetli bir akm mi§hr. Eski memleketler ise, endiistri 
yapmasmt intac ediyor. Dogumun bu- sahasmda fili bir inhisar tesis etmi§ler
gunku nispetine gore, yirmi sene sonra dir. Bugun, dunyada insanlann ve ser
Lehistanda 42 milyon, yani Fransanm, mayelerin tedavuliine mani olan c;e§id 
39 milyondan ibaret olan niifusundan ~e§id engeller vardtr. 
fazla insan bulunacakttr. -5arkl Avrupa- Bu soylcdiklerimiz, hal ve yakm ati 
nm ziraat mmtakas1 olan Polonya ve i~in mevzuubahshr. Daha uzak istikbali 
Balkanlar niifusu 92 milyona balig ola- hesab eden nufus miitehasstslart, biitiin 
cakl!r ki; bu, Avrupa niifusunun dortte garb Avrupasmm, niifus a zalma tehlike
biri demektir. Buna mukabil, bundan bir sile kar§tla§hgmt goruyorlar. Yani, do
am evvel Avrupa nufusunun % 18 ini gum nispeti, g~up giden nesillerin bo§ 
te~kil eden Fransada, bu nispet yiizde b~rakttgt yeri doldurmaga kafi gelmiyor. 
dokuza inecektir. Netice itibarile, saytdan Bir Alman miitehasstsmm yapttg1 hesa
yana ii~ misline yiikselmi§ bir §arki Av- ba gore, iki c;ocuklu aile esast ele ahndt
rupaya mukabil, ehemmiyeti iki misli 8J takdirde, bir insan grupunun, 30 sene 
daha az bir Fransa kar§tsmda bulunaca- zarfmda 1000 den alii yuz yirmi bire, 
gtz. Ve bu hadise, sur'atli bir gidi§le iler· 60 sene zarfmda ii~ yuz seksen alhya, 
liyor. Son seneler zarfmda, 1930 dan 90 sene zarfmda da iki yiiz krrka dii§e· 
193 7 ye kadar, dogumlann oliim vak- cegini goriiyoruz. l§te, yalmz F ransanm 
alarmdan fazla olmasr neticesinde, zira- degil, en miitekamil garbi Avrupa mem
at memleketleri olan Polonyada ve Bal- leketlerinin maruz bulunduklan tehlikeli 
kanlarda, niifus, senede %13, ltalya, vaziyet, bir amdan daha az bir zaman 
Yunanistan, Ispanya gibi Akdeniz mem- zarfmda, dortte ii~ nispetinde tenezziil 
leketlerinde %11, Almanya, <;eko-Slo- manasr jfade eden bu haldir. 

I ki giinliik hulasa 
Belma, asri bir kadm, Muhtar da asri 

bir koca idi. Hayatlarmda tarif olunrnaz 
tezadlar ve yolsuzluklar vardt. 

Belma casri> denilen hayattn hemen 
her safhasmda kurnaz, magrur ve mii.s
tehzidir. Etraftm ku~atan samimi deni
lebilecek dostlarma kar§t alayct ve hod
bindir. 

M1thtar ise, meclisi idare reisi oldugu 
Al!m, Sattm Bankast sayesinde bir t;ok 
paralt i§lere el uzatmt§ ve kendisine sag
lam kazanc membalart temin etmi§tir. 
Her ikisi de nev'i §ahsma mii.nhastr olrtn 
bu kart kocamn birbirinden farklt ve 
habersiz ya~ayt§lan, t;ok enteresan saf
halar arzediyordu. Muhtar, zevkine dii.§· 
kiln ve dostlarma sadtk bir adamdt. U
fak bir tavsiye mektubu veya bir tele -
fon muhaveresile i§siz bir arkada§tna 
i§ buluyor, bilyilk para getirebilecek ti
cari i§ler iizerinde dostlanm seferber e
diyordn. Muhtann evi, he'lt;Jlk§am do~i
lanmn eglenmek ve zevkle vakit gec;ir
mek i!;in toplandtklart hususi bir bar 

gibiydi. Gece, get; vakitlere kadar dans 
edilir, i!;ilir; daha sonra da it; odalarda 
gizli tutulmast icab eden para i§leri go
rU§iiJilrdii.... 

1ki sene evvel §irkette altmt§ lira 
ayhkh bir katibdi. Celile, Muhtara 
!;attr; kocasJ da katiblikten ikinci miidur
luge kadar c;1ktt. Bilmem aroma, bu Ne
bil i!;in ba§ka dedikodular da donuyor: 
El altmdan gizli gizli i§ler c;eviriyormu§. 
Ayda birka!; bin lira da boyle vuruyor
mu§. Bunu sezenler olmu§ aroma Muh
tardan ~ekimyorlarmt§, §imdilik hi!; kim
se ses ~tkaramtyormu§ ... 

Bunlarm ic;inde hire bin kanhp orta
hga yaytlmi§ olanlar da vardt; hi~ yok
tan uydurulmu~ olanlar da bulunabilirdi. 
Fa kat, hepsi de yalan olamazdt. Hele 
son giinlerde onlan pek yakmdan tam
yanlar, i~ yiizlerini bilenler: 

- Muhtar kariSlm btrakacakmt§ 1.. 
diye frstlda§tyorlardr. 

- Ben de duydum, Belma kocasm
dan aynhyormu§l .. 

Fakat Fenerli oyuncular 
da bir taraftan ma~a 

hazirlaniyorlar ! 
F enerbah!;e kulubii idare heyeti diin 

fevkalade bir toplant1 yaparak, son giin
lerde !;Ok kan§tk bir §ekil alan kuliib i§· 
leri hakktnda uzunboylu bir goru§me 
yapmi§hr. 

Birinci futbol taktmmm, miiessesan 
heyeti kararma ragmen Vefa ile rna~ 
yapmt§ olmast bu toplantlda gorii§ulmii§, 
fikstiir mucibince bu hafta yaprlmast icab 
eden Ankaragiicii ma~1 da gozden ge~i -
rilmi§tir. 

Birinci futbol taktmmm ma~lara de • 
vam hususunda tsrar etmesi ve has1l olan 
kan§tk vaziyeti Bed en T erbiyesi Umu· 
mi mudurlugii nezdinde icab edenlere 
anlatmak maksadile Fikretin Ankaraya 
gitmesinin de ortaya ayn bir mesele !;tkar· 
dtgi anla§tlmi§hr. 

Butun bu vaziyetleri inceden inceye 
tetkik eden Fenerbahc;e idare heyeti, mu· 
vakkat bir zaman i~in futbol faaliyetini 
tatile karar vermi§tir. 

F enerbahc;e idare heyeti bu karanm 
lstanbul Mmtakast Direktorliigiine bil • 
dirmi§tir. 

h bu kadar ciddt bir vaziyet ald1ktan 
sonra F enerbahc;e birinci futbol tak1m1 a· 
zalan hususi hir toplantt yaparak bu haf
ta yapacaklan mac;a hamhk yapmak 
maksadile -5eref stadmda idman yapml§" 
lardtr. 

Bu hafta yap1lacak ma~lar 
lstanbul Bolgesi Futbol Ajanhgm • 

dan: 
25/3/1939 cumartesi: 
Fenerbah!;e stadt: 
Ankaragiicii • F enerbahc;e saat 16,30. 

Hakem Refik Osman Top. 
Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu ve 

Fikret Kayral. 
26/3/1939 pazar: 
T aksim stadt: 

Bursa (Hususi) - Orhaneli kazasm
daki Hannanctk mevkiinde mevcud krom 
madeninin istihsal ve ihra<: miktan gun
den gune artmaktadtr. 11k defa Tiirkiye
de 1848 senesinde Harmanctk mevkiinde 
bulunan ve 1860 dan 1903 e kadar diin
ya istihsalinin yiizde ellisini temin eden 
bu maden, bilhassa son ytllarda harb sa
nayiinin almt§ yurumu§ bulunmasmdan 
pek ziyade ktymet kazann_11~ bulunmak • 
tad1r. Silah yan§mm htzlanmast iizerine 
bu madene kar~t vuku bulan talebler art
mt~ ve bu sebeble de istihsal miktan mu
temadiyen yukselmi§tir. Harb sanayiinin 
ba~hca maddesi olan mhlarda ve mermi
lerde kullamlan krom malzemenin mu • 
kavemetini artrrdtih ve ayni zamanda ha
fif!igini de temine yaradtgl ic;in otomobil 
ve tayyare sanayiinde de biiyiik bir yer 
almt~l!r. Krom, c;elige husust bir elastiki
yet balh~ttiginden geni§ a<;tkhkh asma. 
kopriilerde de kullamlmaga ba~land1g1 
gibi bina ve dam kaplamalarmda, kesici 
alet ve bilyalarda, matbaa kli~elerinde, 
paslanmaz br<;ak imalinde, elektrik resis
tanlarmda da kullamlmakta ve istimal 
sahas1 giin ge~;tik~e gcni~lemektedir. 

Sanayi memleketlerinin istedikleri ~e
kilde izabe ve kimya i~lerine elveri~li bu
lunan kromlanmrz Cumhuriyet idaresin· 
de ileri ~ekle girmi~ ve cografi vaziyeti • 
mizin de rakib memleketlere nazaran sev· 
kiyahmtzJ te~vik edecek mahiyette olmasi 
buna inz1mam ederek istihsal miktan mil· 
temadiyen artmakta bulunmu~tur. 

Dort senelik plana ithal edilerelC ta'k
viye olunan krOI!l\ ihracatJmlz bir VJl ev
vel 3,243,364 Turk liras1 iken bir yt! 
sonra ( 4.051, 790) liravt bulmustur. 

Kiifiir yiiziinden i§lenen 
cinayet 

Bursa '(Hususl) - !negoliin Alibey 
koyiinde sogme yiiziinden bir cinayet ol
mu§tur. Olen de oldiiren de 16 • 17 ya§· 
larmda genclerdir. Emin admda biri Ib
rahim oglu Ahmede kiifur etmi§, Ah -
medle arkada§lan bunu muhtara ~ikayet 
i~in koy odasma gidecekleri mada Emin 
yeti§mi§, evvela bH;akla Ahmede saldu
mr~. Ahmed stynhp ka~mca Emin bu se-

Anadoluhi~arJ • Gij.lata Gender saat fer de Mehmede hiicum etmi§ ve onu sol 
9,30. Hakem Sahab Si§mano&lu. omzundan bu;akhyarak oldurmihtiir. 

Y an hakemleri: Rtfki Aksay ve Ta- Mehmedin babas1 altmt~hk bir ihtiyar 
lib Gtirkan. Eminden 2000 lira tazminat istemekte • 

Bozkurd • Demirspor saat 11,15. Ha- dir. Cinayetin muhakemesine Ag1rcezada 
kern: Samim Talu. ba~lanmt~. dinlenen §ahidler vak'ayt goz-

Y an hakemleri: F ahreddin Somer ve lerile gordiiklerini anlatmt~lardn. Fa kat 
Bahaeddin Uluoz. Emin bunlan yalancJhkla itham etmi~. a-

Kasimpa§a, Galataspor • Beykoz, Kur stl cinayeti yapan Ahmed oldugu halde 
tulu~ muhtelitleri saat 13. Hakem Nuri bunu kendisine yuklettiklerini hildirmi~ -
Bosut. tir. 

Y an hakemleri: Tank Ozerengin ve '!""""--"'!'-~----~~---
N ecdet Gezen. 

!stanbulspor, Beyogluspor • T opkapl, 
Amavudkoy muhtelitleri saat 14,45. 
Hakem: Halid Galib Ezgii. 

Y an hakemleri: F eridun Kthc ve E~
ref Mutlu. 

Ankaragucii - V efa saat 16,30. Ha
kem: Sazi T ezcan. 

Y an hakemleri: Ahmed Adem Gog
dun ve Adnan Akm. 

Cezalandtnlan oyuncular 
Anadoluhisan kulubiinden 105 Nec

det Duymaz bir ay. 
Karagiimriik kulubiinden 1213 Mah

mud Ali Yuret iki ay. 
Yukanda adlan, soy adlan, kuliible

rile bolge sicil saytlan yazth idmanctlara 
lik madanndaki suihareketleri dolayisile 
hizalannda yazth miiddetler i~;in gec;ici 
•nusabaka boykotu cezalan verilmi~tir. 
Bu <:ezalar teblig tarihi olan 24/3/1939 
tarihinden itibaren ba~lamaktadrr. Ala • 
kadar kuliiblerle hakemlerin bu idmnn -

- Kim kimi btrakryormu§, arttk ora-
51 belli degil aroma bunlarmki pek de oy
le biisbiittin yeni bir g~imsizlik sayrl

maz. Oldum bittim boyle... Ne kadm 
kocastm seviyor, ne de Muhtar kansm1 ... 

~imdiye kadar ikisinin de birbirinden 
bekledigi kim bilir neler olacak ki, gorii
nii§te beraber, bir arada ya§Iyorlardt. 
Amma, oyle bir ya§ayr§ ki... lkisi de 
kendi aleminde, kendi havasmda ... ;>im
di arhk Muhtar zengin oldu; kadmm da 

ayn parast varmi§, oyle diyorlar. Apart!· 
man! arm birka~I onun iistunde imi§. T ak
ttgt, takt§hrdigl ta§lar, inciler de yiiz bin 
lirayi gec;er ... 

- Benim anladtgim: Belma bir 
ba§kasrm seviyor, onun i~in aynhyorlar. 

Kimi L. Nejadt m1 diyeceksin?. 
Oyle olacak !. 
Ben .. Hi~ ummam!.. 
Goniil bu!... Gece giinduz hera

her ya§ryorlar, ned en olmasm?.. Saran

lara sutkarde§im, diye tamhyor aroma 
Belmamn bu c;ocukla aralannda mutlaka 
bir§ey var; bunu arttk herkes biliyor, her
kesin agzmda ... 

- Ben de yalan demedim. Y almz 
Nejad evin ic;inde §oylece bir goniil eg· 

etlan musabakalara ithal etmemeleri lii
zumu teblig olunur. 

Be§ikta§, lzmire gidiyor 
!zmirde Alsancak ve Ate§sporla iki 

mac; yapacak olan Be§ikta§ taktml bugiin 
Bandtnna yolile 1zmire hareket edecek • 
tir. 

Hakem tazminab indirildi 
1stanbul F utbol Ajanhg1 milli kiime 

ma~lanm idare edecek hakemlere tazmi
nat olarak vermekte oldugu on lirayt bun
dan boyle be§ lira olarak verecektir. 

Bogazi~i kuliibiiniin kongreai 
Bogazi~i spor kuliibii senelik kongre

sini yapmi§tir. Kongrede okunan raporlar 
kabul edilmi§tir. 

Y aptian intihabatta riyasete Astm 
Ozden, ikinci reislige Ekrem Deger, ba§ 
kaptanl1ga Kerim Kanun, umumi Htib
lige Salih Arton, muhasiblige Nuri, vez
nedarltga Vecihi, idare memurluguna 
fhsan se~ilmi~lerdir. 

lencesi, i§te o kadar ... Y oksa Belma gi
bi bir kadm, boyle zuppelere takthp kahr 
mt? .. 

- Am a ne zuppe!. Sozum on a spor· 
cu imi§. Krltgma kryafetine bakarsamz 
ilkonce siz de aldamrsmtz. Spor, diye ne 
yap1yor, yalmz orast belli degil. .. Top 
mu oynuyor?. Hangi kulubde, nerede?.. 
Bilen yok!.. Y azm Flory ada, Suadiyede 
dola§!Tken gorcnler mutlaka bir yiizucu
dtir, derler. Terziye, kundurac1ya sorar

samz, sahiden yiizuyormu§ aroma, bore 
i~inde... Yiiruyu§iinu, yuriirken yum· 
ruklanm stkt§lnt gorseniz §imdi dogu§e 
kalkacak, samrsmrz. Boksor mii, dersiniz? 
Nerede ogrenmi§, kac; kere eldiven giy

mi§, belli degil... Ge~enlerde bir c;olak 
simidcinin ensesine, hem de ensesine yum 
ruk atmt§ diye duyduk; boksorlugii de bu 
kadar olacak!.. Dudaklanmn iistunde bir 

rrizgi gibi duran ince bryrklanna bakmca 
anlarsmtz ki bu zavalh da sinema mtma
sma tutulmu§: Sa!;lanm uzattp yagladtk

tan sonra arkaya dogru tarar taramaz bir 
Tarzan oluverdigine kendi kendini inan
duan, yalmz kendisi inanan bir hasta!. .. 
~imdi de §irkette, bilmem hangi §Ubeye 
§ef olmu§!.. Belmanm bir tek sozu, koca-
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Dunya Beynelmilel Endiistri alemi 

CAPA· MARKANIN • 
Eri~ilmez bir kuvvet oldugunu (HORS CONCOURS) 
miikafab vermek suretile tasdik ve kabul etmi§tir. 
~aba Marka Hububat unlar1 : 

Sthhatimizin yard1mc1 kollar1 

Nefis baharat1 : 
Yemeklerimizin lezzet ve lttiha kaynafi•d•r ••• 

Tarihi tesisi : 19t5 M. NURi ~APA Be~ikta~ 

Sabhk ~am Tomrugu 
Devlet Orman i,Ietmesi 

Karabiik Revir Amirliginden : 
. 1 - Karabiike 23 kilometre mesafede ve otomobille nakliyata miisaid 

bulunan Keltepe bolgesinin Kayi deposunda istifte mevcud 2223 aded mua
dili 1070 metre mikab 457 desimetre mikab ~;am tomrugu a~;1k artbrma ile 
sablacakbr. 

2 - Tomruklarm aynca ba§kesme paylan mevcud ve kabuklan so• 
yulmu§ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesaplarum~br. 

3 - Tomruklara aid sah§ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miic!.i.ir
liigiinde ve Orman Ba§mtihendis Muavinliginde, !stanbulda Orlnan Ba§mU
hendis Muavinlil{inde ve Karabukte Devlet Orman !~Ietmesi Revir A.mirll
ginde goriilebiltr. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli c 10 » lira c 10 » kuru~tur. "' 
5 - !steklilerin % 7,5 muvakkat pey akc;esile 27/3/1939 giinii saat 

c 11.!.Je _ Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 1673 )' 

Nezle 
v 

ME 
Nigde Belediyesinden : 

1 - .Belediyemiz ic;in ~artnamesi mucibince (5500) lira muliammen oedelle 
bir arozoz makinas1 mubayaas1 kapah zarf usulile eksiltmeye konul
mu~tur, 

2 - Eksiltme 30/3/939 tarihine miisadif per§embe giinu saat on dortte Ni~
de Belediye Enciimeninde yap1lacakhr. 

3 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin bedeli muhammenin yiizde yedi bu
c;ugu nispetinde teminat vermesi mecburid.ir. thaleyi miiteakib temi· 
nat ak~esi yiizde 15 e iblag edilecektir. 

4 - Sartnamesi istanbul ve Ankara Belediyelerine gonderilmi§tir. !stek· 
lilerin ~artnamesini ogrenmek iizere Belediyemize ve mezkUr Be
lediyelere miiracaatleri il'an olunur. (1950)' - - ----- -

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlarJmzJ derhal keser. 
- - icabtnda gUnde 3 ka,e ahnabillr. - -

smm bir tavsiyesi, hisbir mektebde, hi<;bir 
kap1da bannamtyan bu ~ocugun yiiz elli 
lira ayhkla kayrtlmasma elverip gidiyor, 
bun a ne dersiniz? ..• 

- Belmamn bu ~ocukla arasmda ne 
olursa olsun, kocasmdan bo§amp ona va
racak degil ya ... Benim bildigim, Muh
tar bir ba§ka kadma tutkun da, onun ic;in 

kendi kansml btrakacakmt§ I .. , 
- ;>u Celile dedikleri kadmm yuziin

den mi? ... Hani kocasmt §irkete ikinci 
mudiir yapmt§l!, onun ic;in miL 

- 0 kadmdan arttk usanmt§tlr bile ... 
~imdi, o ye~il gozlu daktilo yok mu, goz
de olan i§te o ... Muhtara pek okadar yuz 

vermiyormu§, diyorlar ya... Kimbilir. 
kanm bo§a da beni al, diyorsa ... 

- Haniya, eski zamanlarda, evin e
fendisini ayartrp hammmtn yerine ge~en 
halaytklar vardt. -5imdi de §eflerine, mii
durlerine goz koyan gene ktzlar turedi. 
Bunlar, ev bark ytkmay1, sozum ona, bir 
marifet samyorlar aroma pek c;ogu da bu 
hulya ile kendi kendini samura atlyor, 
sonra da bir tiirlu kurtulamaz oluyor. Bu 
Mualla da onlardan olacak. Y almz, Muh 
tan bOyle diledigi gibi c;ekip ~evirdigi
ne bakthrsa pek de o kadar beceriksiz sa
ytlmazl .. 

- Belma da zaten kocasmt sevmi• 
yor. Kimbilir, o da kendi isinden neler 
gec;irir. Muhtardan b~amp b,a§kasma 
varmay1 o da isler, Ba§kasma varmasa 
bile kendi bildigi gibi ya§ar, Onun ic;in. 
bu guriiltude kocasmdan ne alJTSa onu bir 
kazanc sayar. Zaten, 1stanbul kuyumctt' 
lannda guzel ta§ kalmami§, diyorlar. En 
iyilerini, en ag1rlanm bep Belma toplu
yormu§ ... 

' ~ . . ' - . . . 
;>u birka~; giindiir, gene boyle bir bi-

lezik dedikodusu doniiyordu. Bu bilezi
gin iistiinde, bilmem ka~ tane iri p1rlanta 

varmt§. Bu ta§lar, bir zamanlar, M!Slrh 
bir prensesinmi§. Prenses olmii§. Kocas• 
da bir Macar artiste vermi§. Kadm bir 
arahk !stanbula gelmi§. Birdenbire has• 
talanmt§. 0 da burada olmii§. Pulanta
lan sahhga c;Ikarmt§lar. Ahc1 bulunma• 
rot§. Avrupaya gondereceklermi§. Bir 
kuyumcu duymu§. Araya bir ba§kasJnl 
koymu§. Belmaya da duyurmu§lar. Gene 
kadm, i§te bu bilezigi ahvermi§. 

$imdi herkes: 
- Belma, art!k bunu da aldtrdJktan 

sonra, mutlaka kocasmdan bo§antr!. di• 
yordu. 

.(Arkasa var). 



CUMHURlYET 
'1 

$EHRiN 
1 Mahmud Saim Servet ve hisset 

i ~iN DE f!__Jl N~riyat dolandll'icJhgin- ingilterenin en zengin iki 
Beynelmilel atb miisabakalar 

Harb tehlikesinin akisleri 
.---1 .. dan su~Iu adam hakk1n- adarmn1n birbirine uy- Siivari ekipimiz yar1n 

Nis' e hareket ediyor 
«Tuhafbr bali alem bilmiyen sayler, bilen sayler» 

rla karar yar1n bildirilecek m1yan tabiatleri 
Ne§riyat dolandmt:1!1gmdan sucrlu fngilterenin en zengin iki insam va!'-

Mahmud Saim Altmdagm me~hud suer dtr ki, strf kendi gayretlerile muazzam 
kanununa gore muhakemesi son safhaya servetler biriktirmi~ olmak baktmmdan 

Demokrasi, totaliter ••• 
Bunlar senin nene... Ro
manya bugdaylarr karnrnr 
mr doyuruyor? Tunusun 
gediginden kesene kac; pa
ra giriyor? Memel'i dii§ii· 
necegine e1..deki c;ocugu • 
nuTl mamasrnr dii§iin! 

1 · · D" k k' 1' d M"dd hayatlan az <;ok birbirine benzedigi 
., ~e mt§h.r: ~n a .§am 1 ~e se .e u e· halde, gerek ya§aYJ~ tarzlan, gerek ah-

!Umumthk §tddeth ceza Isteml~, mevkuf Iaklan birbirinin tamamen zrddHhr. 
olan suc;lu, miidafaasmi yapml§tlr. fstan- Bunlardan biri Lord Nuffield'dir. 
bul Asliye Dordiincii ceza mahkemesi, Lordun babast bir muhasebeci idi. Ka -

Yazan. : Salahaddin Gongor 

eko-Slovakyada kopan !;tban·l 
ba§J, erbab operator eline dii~
rniyen rniizrnin bir yara gibi aZ· 

di. Harb tehlikesi, zehirli bir kan dalgasl 
halinde, mikroblanm di:ike sacra her tara· 
h dola~tyor. 
v ersay pergelile pek kabataslak crizi

len orta Avrupa hududlanmn bugiin bir 
Yazarbozar tahtasmdan farkt kalmadt. 
liarb ilaht (Mars) elinde borusu, bekli
Yor, Bu asri fsrafil, «nefir>> ini iifler iif
lernez, Okyanustan Akdenize kadar yet
llli§ iki millet, ayaklanacak... V e i§te o 
Zaman ... soracagtm. 

• # , - • • • • - Sor bakahm ... 

1 karanm yarm sahah saat dokuz bucrukta ns1 ve oglu ile beraber, Oksford mahal-
bildirecektir. lesinin miitevazi bir evinde otururdu. 

Miiddeiumumi muavini Kemal, Mah- William, yani ~imdiki Lord Nuffield, 
mud Saim Altmdagm yazthane a<;mak, bisiklet mlisabakalarma girer ve yedek 
seyyar rniivezzi arandtgmi ilan etmek su- par<;alar toplayrp imal ettigi bisiklet -
retile kendisine miiracaat edenlerden Ni- Jeri, saati 30 san time kiralard1. .Bu saye-

. · · 'k' 1· .J 1 d d v de, birka<; sene zarfmda 2000 Ingiliz li-yazmm yrrmr 1 1 trasmr qo an 1r 1gm1 . . . . . .. 
b ' " d"V" k d'l 0 t u• 

0 'I 0 ras1 kadar para brnktrrmi§ ve btr duk-sa rt gor ugu ay 1 e, ceza IS egrm 1 en k• k t 'kl t ~< b Ia 
.. k .. 1 .. 1 · · an acara mo os1 e yapma5 a a§ -surer en, §OY e soy emt§hr: t • · 

-. Mah~~~ Sai~ Altr~d.ag, b~ yo!- m~lig~a te yaptr~ ilk arabadan bir sene 
da bm;ok kr§mm muracaatmr temm et- zarfmda dart yiiz tane satan William, 
mi§, kefalet akc;esi diye paralar almt§, 0- bugiin, ayni di.ikkanm yerindeki fabri
demedigi senedler vermi§tir. h bulmak, kasmda, senede 150,000 araba imal edi
para kazanmak iimidile kendisine miira- yor. 
caat edenler, hep fakir kimselerdir. Ken~ Lord Nuffield'in bugiinki.i serveti bi
disinin su<;u, ceza kanununun be§ yiiz ii· zim paramrzla 90,000,000 lira tahmin e
<;iincii maddesine uyar. Evvelce de bu gi- diliyor. 
bi i~lerden mahkum olmast goziiniinde Deniz i§lerinde ve babasmm kendisi
tutularak, ahval ve harekatmm bin;ok ki- ne b1.raktrg1 bira fabrikas1 sayesinde, 

servetini be~ sene zarfmda, 18 mi!yon §iyi zarara sokmasmdan dolayt, cezasmm 
tngiliz lirasmdan 40 milyona <;tkartan, 

§iddetlendirilmesi laztmdtr. buna ragmen, kansile beraber bir k1r 
Bu miitaleaya kar~J, «asri te!efon» ve evinde oturan ve fngilterenin en eli srlo 

«F enerbahc;e» gibi ne§riyatile normal bir zengini ~ohretini kazanan Ellerman'la 
§ekilde ilancthk ve mecmuacthk ettigini, Lord Nuffield'in arasmdaki fark, co -
otuz ytlhk matbuat ve tiyatro lhayatmda, merdlik bahsindedir. Lord Nuffield, on 
a<;h8J yazthanelerde daima yedi, sekiz senedenberi, i<;timai hizmetler i<;in yiiz 

Ge~en pazar yapdan atb mani miisabakalarimn 
galiblerine dun Sipahi ocag1nda miikafatlar1 verildi 

Miikafat tevziinden bir intiba 

Diin Sipahi Ocagmda, ge!;en pazar 
giinii yap!lan ath mani miisabakalarmm 
galiblerine rniikafatlan verildi. Sipahi 0-
cagt bu miinasebetle bir <;ay ziyafeti ter
tib etrni§, siivarilerimizi, kendi azalarmr 
ve gazetecileri davet etmi§ti. 

!tiraf etrneli ki, Avrupanm giigsiinii 
telik bir mengene ic;inde srkan hadiselerin 
birka<; giindenberi hepimiz azcrok tesiri 
•ItmdayJz. 

Endi§eli endi§eli sordu: 

- Ortahk pek kan§Ik diyorlar .. 
dersiniz, harb olacak mr? 

- Olmtyaca.k ! .. 

ki§i ~ah§tJdrgm1 soyleyen Mahmud Saim binlerle lira sarfetmi§, hastanesinde be~ 
Ne Altmdag, kefalet senedleri bahsinde §U yiiz tane c;elik ciger ve fngiliz hiiktlme-

miidafhaada bulunmu§tur: tine, senede bin avc1 ~yyaresi ~apacak 

Miikafatlarm tevziinden evvel Sipahi 
Ocagt ba§kam avukat Astm, ktsa bir nu
tuk irad etrni§, «Biitiin diinya Tiirkii at 
iistiinde ktltch bir kahraman olarak tani· 
mt§tJr. (:iinkii o uzak §arktaki yuvasm
dan bir ok gibi fulamt§, sel gibi garba 
akmr§, onun bu ftrlayt§IDI ve akt§IDI al, 
doru, ktr ve yagrz ahmn rlizgar kanadh 
ko§ma, atlama ve a§ma kudreti temin et
mi§tir. Volga' da atm1 sularnt§, Karpatlan 
bir kolan <;ekmesile a§IDI§, Macar ovala
nnda kiiheylan oynatrni§, T unayt mah
rnuzunu atma dokunrnakla ge<;rni§, Ko
sova alanmda kurdugu ordugahmm mu· 
azzam sahra tavlasmda ki§niyen atlanmn 
sesi hasJmlarma boyun igdirmi§tir.» de
mi§tir. 

nicilik okulunun ilk miidtirlerinden siiva~ 
rilerin piri emekli albay .5eref tarafmdan 
!evzi edilmi§tir. Biiyiik Milli -5ef !smet 
lnoniiniin eski yaveri Fikret Ath da Birin 
cileri hirer hirer kupalarmt almaga davet 
etmi§tir. Pazar giinkii miisabakalann bi
rinci ve ikincilerine kupa,.. ii~iinciilerina 
plak verilmi§tir. Miikafatlar I 0 kupa ile 
6 plak idi. 

T rende, vapurda, tramvayda, otobiis· 
le, kahvede, kazinoda, evde, sokakta ko
nu§ulan mevzu bu: 

- Harb olacak m1, olmtyacak mt?.. 
Ve §ayed olursa, neticesi neye vara

tak? 

Dunyay1 ihata eden bu hiiyiik muam • 
lllay1 <;i:izebilmek, iki ihtimalden birinin 
tahahkuk etmesine bagh 1.. ,Simdiki hal
de, kimse kat'i bif§ey soyliyerniyor: 
liarb olacak diyen de var, olrntyacak di
~en de r 

Bir masa etrafmda iic; ki§i giirdiiniiz 
lllii, ne konu§tuklarma kulak kabartmaga 
hacet yok. Hem en anlaytvermeli: Y a 

liitler'm per<;imini o~§uyot}ar, ya <;ern· 
berlayn'in §emsiyesini kan§tmyorlar I 

- fngiliz, F ranm:a demi§ ki ... 
- Alaman. Romanyaya derni§ ki ... 
Kimin kime ne dediginin farkmda ol

lalar, insamn y~regi yanm1yacak .• 

Mahalle kahvelerinde stratejik miita· 
lealar serdedenler arasmda i:iyleleri var· 
dtr ki, «al §U haritayt da bana Stvasm ye

~ni goster I» deseniz, apl§Ir kahrlar. Fa
b.t, kafalanmn hay ali haritas1 tizerinde; 
llliithi§ asker! planlar !;izerek milletleri 
biribirlerine kirdtrmastm pek giizel bilir-
ler. 

Diin, bir kazinoda, ak1lh uslu hir a -
darn, gayet miispet bir bahis iizerinde ko
nu§ur gibi, etrafim alan arkada~lanna 
lniistakbel harbin kacr ay siirecegine dair 
~ehanette bulunuyordu: 

- Altt aya kadar her§ey tamam ... 
lki taraf, gutlakgtrtlaga gelmesin bir ke
te .. Y a harro, ya marro I 

Arkada§l daha insafh <;lktJ: 

lnanmad1: 
- Ama Romanya hududunda hiiyiik 

haztrhklar varmt~ .. 
Ba§tan savrna bir cevab verdim: 
- Hamhk varsa korkmal.. Harh, 

haztrltktan ytlar, hamhk olan yere so
kulmazl 

Fa kat o hal a yakamt buakmtyordu: 
- Bir§ey daha anlamak istiyorum .. 
- Nedir? .. 

- Gazetelerde okuyoruz. Damktrast 
devletleri .. Biiyiik damkirastlar ... Bir de 

totultereler var. Ben bunlan biribirine 
kan§hnyorurn: Damkrrastlar hangisi, to· 
tultereler hangisi? 

Giilrnemek i~in kendimi or tuttum: 
- Y ahu .. dedim, demokrasi, totaliter .. 

Bunlar, ne vazifen seninL . Rornanya 
bugdaylan karmm mt doyuruyor? .• Tu
nusun gediginden kesene ka~ para gm· 
yor? .. «Memel» i dii§iinecegine, evdeki 
!;ocugun mamas1m dii§iin! .. 

Sozlerirnden biraz almd1 ama, neti
cede bana hak verrnekten ba§ka 4¥are bu
lamryarak kekelemege ba§ladt: 

- Haytr .. Y ani hen §ey i<;:in sormu§
turn. Y oksa evet.. Dediginiz gibidir o me· 
sele ... 

Diyerek uzakla§h. . . . . . . . . . 
Harb olacak mt, olmryacak m1?.. 
Peki arna, bunu dii§iinecek biz degiliz 

ki ... En korkunc hir ihtimal olarak, umu
mi bir harb patlad1gmr kabul etsek bile, 

il ile gelen dugiin bayram .. derler. 
Cok §iikredelim, ve en biiyiik. milli 

nimet bilelim ki: Bugiin ba§Imtzda, en 
~etin harb ve sulh imtihanlanndan mu • 
zaffer olarak c;tkrnl§ bir Milli .Sefimiz 
var. 

_ Hukuku medeniyeden iskat edil- viis'atte bir fabrika ediye etmi§tir. 
Zevkleri gayet sade, ya(;aYJ~l miitevazi, 

memi§ her vatanda§m akid ve imza, ka- eli fevkalade geni§ bir insaniyet hadi -
nunu medeniye mtistenid bir hakktdtr. midir. 
Miiddei Niyazinin iddiasmda [Ji~bir rna- ----------
k~ul cihet yoktur. Kendisine_ i§ ~adedilm:§ ihtiyar ktzJar 

• 

Su~:lu Mahrnud Saim diinkii 
muhakemede ... 

de verilmemi§ degildir, senedinin vadesi 
gelmi§ de paras! odenmemi§ degildir. 
Muhakememde dinlenen yedi §ahidin i
fadelerine kar§I da diyecegim budur. Bi
rinci, ikinci ve ti~iincii asliye ceza mah
kemelerile Mahkemei T emyizin karar· 
Ianna gore, senedli iddialann miiracaat 
yeri mehakimi hukukiyedir. Bu iddialar· 
da hulunanlar, dilerlerse hukuk mahke
mesine gitsinler. Ben bu hususta ceza 
mahkemesinden beraet karan beklerim I» 

Suc;lu, cumartesi giinii, karardan once 
mahkemeye aynca mufassal bir miida
faaname. verecegini de ilave etmi§tir. 

-
Darendede feci bir 

cinayet oldu 

ingilterede iki milyon 
ihtiyar bakire var ! 

Hi<; §iiphe yok ~1n~iltere, ihtiyar 
ktzlarm en fazla bulundugu memleket
tir. Biiyiik Britanyada, kocaya va.rama
dan ihtiyarhyan krzlarm saylSl iki mil
yondan faz!adtr. Bunlara Spinster der
ler. !ntihab hakkma malik oldugu ka -
dar, intihab edilmek hakkrna da malik 
bulunduklarx i<;in, memleketin umumi 
hayatmda miihim. bir rol oynarlar. 

Spinster'lerin en biiyiik §ikayeti, dev
letin kendilerine kar~1 adil davranma • 
masidir. 

tngilterede, muhta<; dul kadmlar, 
ya§lan ne olursa olsun, haftada on §ilin 
tekaiid tahsisati a!dtklan halde, Spins
ter'Ier, ihtiyarhklannda tahsisat ala -
bilmek i<;in, haftahklanndan bir §ilin, 
iki pens tekai.idiye vermege mecburdur
Iar. Ustelik, 64 ya§ma gelmeden bu ai
dati vermekten imtina edecek olurlarsa, 
biitiin haklanm kaybederler. 

Spinster'lerin, 125,000 azah blr cemi
yeti vardrr. Bu cemiyet, ihtiyar ktzlann 
terfihi i<;in, biitiin 1ngilterede §iddetli 
bir faaliyet sarfeder. 

lhtiyar krzlardan ba§ka, ihtiyar ve 
gene kadmlarm da, kendilerine mahsus 
ayrt ayn kuliibleri vardtr. Buralarda 
toplamrlar, ho~<;a vakit ge<;irmege <;ah
~Irlar. Astl garibi, erkek kulliblerine hi<; 
bir kadm aza kabul edilmedigi halde, 
kadm kuliibleri, kap1lanm erkeklere de 
a<;Ik bulundurmak suretile daha miik -
rim davranmaktadtrlar! 

C Ankarada ·---------kar 

Ba§kan, <<Asian yiirekli Tiirk yavrula
rma ve onlann saym kurnandam albay 
Saim Onhona hitab ederek yolunuz a~tk 
olsun ve biitiin muvaffakiyetler sizin ol
sun» temennisile sozlerini bitirmi§tir. 

Miihiilat tevzii 
Bu nutka siivari mi.ifetti§i Tiimgeneral 

Hiiseyin Hiisnii cevab verip te§ekkiir et
mi~. rniiteaktben miikafatlann, Siivari Bi-

Ehip, yarrn gidiyor 
Avrupa beynelrnilel rniisabakalarina 

i§tirak edecek olan ekip yarm Nis'e mii
teveccihen §ehrimizden hareket edecektir. 
Ekip, kurmay albay Saim Onhonun riya

setinde yiizba§l Cevad Kula, Cevad Gtir
kan, Eyiib Oncii ve Sairn Polatkandan 
miirekkebdir. Muallimleri F ransuz yiiz
ba§ISI M. T a ton da beraberdir. 

Gidecek atlar §Unlardtr: ~ulban, Giic· 
Iii, Akm, YlldJz, -5ane, Akmct, Onal, 
Avar, Riizgar, Ok, Kanad, ~aka!. 

Bunlardan yalmz ,Sane, Avar, (:ulban 

ge<;en sene alman yeni hayvanlardir; di
gerleri gec;en seneki ekipe dahil olanlar· 
d1r. 

Siivarilerimiz, evvela Nis'te, sonra 
Romada miisabaka yapacaklar, Briik
sel' e gitrniyerek rnayrsta fstanbula di:ine
cekler ve lstanbulda iki hafta kadar kal
dtktan sonra haziranda Biikre§e gidecek
lerdir. 

Ath miini miisabakalarma aid miikafatlar daptilmadan once 
binici zabitlerim.iz bir arada ... 

- Pehlivan giire§i mi bu yahul .. de
di, yirmi be§, otuz, belki de knk milyon 
ki~i. cephelerde kar§tla§acaklar I Bun Ia • 
tilt hepsini ' mezbahay a gotiiriip hirer bi
ter koyun gibi kesmege kalkt§San bir sene-

On sekiz milyonun yerine, icab ettigi 
zaman, icab edenlerle o konu§acak. 

Biz, kendi i§imize bakahm. 
Bir adam1 kafas1n1 ta,Ia 

ezerek oldiirdiiler 
Meb'us namzed listesi 

de arkasm1 alamazsm! Bana sorarsan, bu 
barb, en a§agr on sene siirecek I 

Otekiler itiraz ettiler: 

- Siirmez, alb ay, haydi haydi bir se-
ne ... Daha fazla siirmez I 

- Ben siirer, diyorum. 
- Biz de siirmez diyoruz. 
- Bahse tutu§ur musun? 
- T utu§urum. N esine? 

- Dortba§l mamur bir ak§am yeme -
~in e ... 

,Sifahi mukavele, hemen orac1kta im
~alandr. Bahsi i:itekiler kaybederse; hep
!j birer gece nobetle§e arkada§larma ziya
fet <;ekecekler. Bahse tekba§ma giren da
VayJ kazamrsa, arkada§larmt bir sofra et
tafmda toplayrp agiThyacakl 

,Su kerliferli adamlann, daha ortada 
fol yok, yumurta yokken patlay1p patla
lniyacagmr kestirmek keramete muhtac 
olan bir harbin, §imdiden kac; sene siire • 
tegini hesablamalanna ve hele bunun ic;in 
bahse tutu§malanna ne dersiniz? 

.Sair, pek bo§una laf etmerni§: 
«1' uhafhr hali alem bilmiyen si:iyler, bilen 

soylerl» 
MJSTam as1l inceligi §Urada: Bilmiyen· 

lerin bilenlerden evvel soylemesi ... 
Gecren giin, evden <;tk1yorum. Ko§e· 

ba~mda, bakkalm <;Hagile kar§tla§hm. 
Baktim, arkamdan tms tms geliyor: 

- Ne var?. 
- Affedersiniz bayim.. Size bir§ey 

Salahaddin GtJNGiJR 

T op~u ati,Iari 
Okul komutanhg1, ab' 
giinlerile dikkat edilecek 

hususab bildiriyor 
Topc;u At!§ Mektebinin hulundugu 

Metris c;iftligi mtntakasmda 20 martta 
ba§layan hakiki top ati§larJ sah ve cuma 
giinleri yap1lmak iizere 1 0 hazirana ka

dar devam edecektir. Aynca, 4 mayrs· 
tan jtibaren 30 haziran tarihine kadar 
her pazartesi ve per§embe giineri de 

ayni arazi dahilinde at!§ yaptlacaktJr. 26 
nisandan itibaren 18 may1s tarihine ka
dar aynca c;ar~amba, pazartesi giinleri de 
Y e§ilkoy ile Florya arasmdaki bo§luktan 
deniz hedefleri iizerine hakiki top ah§lan 
icra edilecektir. Atl§ giinlerinde at1~ sa

hasma insan, hayvan ve merakib girme
mesi, niibetc;ilerin ihtarlanna ve verilen i
§aretlere dikkat edilmesi, transit gec;ecek 
gemilerin haberdar edilmesi, atJ§tan gay· 

ri giinlerde atl§ arazisinde raslanacak pat· 
lamarnl§ mermilere kat'iyyen el siiriilme· 

mesi ve yerlerinin hemen okula haber ve· 
rilmesi icrin okul kumandanhgmdan ala
kadarlara tebligat yaptlmt§tlr. 

Cinayeti i§liyen katiller 
Darende (Hususi) - Burada arzu· 

halcilik yapan Sahuk koyiinden Kel Ali 
isminde bir §ah!s, atla koyiine giderken, 
ayni ki:iy ahalisinden olup, Kel Aliye 
dii§man olan Kose Mustafa oglu Halid, 
Ali oglu Mustafa, Mehrned oglu Mus· 
tafa, ibrahim oglu Mehrned ve muhtar 
Hasan oglu Mustafa taraflanndan iii • 
diiri.ilmii§tiir . 

Cinayet pek feci bir §ekilde i§lenmi§
tir. Kel Alinin dii§manlan, yo! iistiinde 
pusu kurmu~lardtr. Ali pusuya dii~iince 
bindigi attan indirilmi§ ve kafast ta~la ezi
lerek oldiiriilmii§ ve oraya gomiilrni.i~tiir. 
Alioin ah, ba§tbo§ olarak §ehre donmii§, 
bunun tizerine tahkikata ba§lanmt~, mak· 
tul gomiildiigii yerden c;tkanlrnl§, katil
ler de yakalanrru§hr. 

..... .......,_ .... 
Ankarada evvelki gi.ip. yeniden ve 

epeyce kar yagmi§br. Yukanki resim
de kar esnasmda bir Ankara sokagrm 
goriiyorsunuz, 

(Baqtara/t 1 tnC"l llahttede) 

Parti Urnurni Reis vekili Ba~vekil 
Refik Saydam, bugiin ogleden evvel 
Partiye gelerek Gene! Sekreter doktor 
Fikri T uzerle birlikte me~gul olmu§tur. 

Gece saat 20 den itibaren de Curnhur 
Reisi fsrnet lni:iniiniin nezdinde yaptlan bir 
i!;timada intihab i~lerinin son safhalan 

tetkik edilmi§ ve 28 vilayette rniintehibi
sanilerle yaptlan isti§arelerin neticeleri 
gozden gec;irilrni~tir. 

Yarmki (bugiinkii) Urnumi Riyaset 
Divamnda namzed listesinin kat'i §eklini 
alacagJ anla~rhyor. 

Lisle bugiin iliin edileceh 
N amzed listesi Cumhuriyet Halk 

da soylenmektedir. Namzedleri tespit sa· 
lahiyeti Genba§kura aid oldugundan bu 

isti§arelerin neticeleri hakkmda rivayetle· 

re ve tahminlere istinaden miitalea yiirii· 
tiilmesi de dogru goriilrniiyor. 

Yeni listeye gore, Malatya meb'usu 
Reisicumhur lnonii Ankaradan namzed 
gi:isterilmektedir. Halen meb'us bulu • 

nanlardan baz1lanmn ~imdikinden ba~ka 

intihab dairelerinden namzed gosterile • • 

cekleri anla~Ilmaktadrr. Evvelce de bil • 

dirdigim gibi azhklardan gene namzed

ler tespit edilmi~. miistakillerin ve kadm 

meb'uslarm adedi de bir miktar arlml -
IDI&hr. 

Partisinin degi~mez Ba§kam Milli Sef ........................... .,.,.,., ................. . 
fnoniiniin beyannamesile yann ak~am 
(bu ak~am) vilayetlere ve rnatbuata ve
rilecegi gibi radyoda da okunacakttr. 

Meb'us ~imi her tarafta pazar gii -
nii yaprlacaktrr. Bu vaziyete gore, liste· 
ye dahil olacaklar ve yahud liste hari • 
cinde kalanlar hakkmda yannki (bugiin· 
kii) i!;tirnadan evvel haber vermek miim· 
kiin degilse de intihabm son safhasmm 
ba~lamt~ olmast, bu yoldaki rivayet ve I 
tahminleri tabiatile artirmt~hr. 

Halen meb'us olanlardan bir ktsmmm 
namzed gosterilmiycx:egi muhakkakl!r. 
!sti§are mahiyetindeki se<;imlerde miinte
hibisanilere verilen narnzed listelerinde 
yazrh ~imdiki meb'uslardan baztlarmm 
intihab dairelerinde hie; rey almadiklan 

~ 

Foto Magazin 
Mart niishas1n1 mut· 

laka okuyunuz. 

l 
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tad1r. Var~ovadaki lngiliz sefirine ken
dilerine kar~J lngihere tarafmdan hic;bir 
taahhiide giri~ilmedigi halde Romanyaya 
kar~J sarih taahhiidlere giri~mek muhata
ralanm goze almaktan korkan ve Sov -
yet Rusyaya kar~1 siyasi ve asker! taah
hiidlere giri~mekte tereddiid eden Po -
lonyahlan ikna etrnesi ic;in talimat ved
mi~tir. 

Ogrenildigine gore, ingiltere ile Fran
sa, halihamda heynelmilel hir konferan
sm ic;timama miiteallik olan Sovyet tek
lifini derpi~ etmektedirler. Bu teklif, ev· 
velce herlaLaf edilmi~ti. 

Bugiin Bone ile Halifaks arasmda hir 
gorii~me yap1lmasJ tahmin edilmemekte· 
dir. 

Gene ogrenildigine gore tngiltere hii
kumeti, iic; tarafh bir 1ngiliz - F rans1z • 
Sovyet beyannamesi ne~retmek ve mute· 
ak1hen diger milletlerin muvafakatlerini 
istihsal ve yahud yakm hir zamanda Pa
ris ve yahud Londrada beynelmilel bir 
konferansJ ic;timaa da vet etmek ic;in bir 
karar verecektir. 

Polonyahlann c;ekingenligi, Sovyet • 
lerin resmi cevablannm teahhuru ve Bal
kan devletlerinin ingiltere tarafmdan da
ha sarih taahhiidlere giri~ilmedikc;e ac;tk
~a vaziyet almakta tereddiid etmeleri in
giliz makamatmt yeniden beynelmilel bir 
konferans akdi p)amm derpi~ etmege sev
kevlemi~tir. 

Maamafih, Sovyet Rusyanm kaYtd ve 
~arts1z ingiliz plamm kabul ettigine dair 
bugiin Londraya bir haber gelecek olur
sa, ingiltere hiikumeti, derhal iic; tarafh 
bir beyanname ne~retrnege ve dogrudan 
dogruya ve yahud beynelmilel bir konfe
ransla bu plana i~tiraklerini temin ic;in 
devletlerle isti~arede bulunmaga karar 
verebilecektir. 

Sovyetler muvalakat cevabt 
verdiler 

Paris 23 (a.a.) - Londradan bildiri
liyor: Londradaki Sovyetler mehafili, 
Sovyet Rusyanm ingiltere tarafmdan 
F ransa, Polonya ve Sovyet Rusyaya tek.· 
lif edilmi~ olan kar~1hkh isti~are beyan -
namesini imzalamaga ham oldugunu he· 
yan etmektedir. Maamafih Moskovanm 
resmi cevab1 heniiz gelmi~ degildir. 

: 0, Ayni mehafil, mevzuubahs beyanna· 
menin daha kat'i ve kuvvetli bir tarzda 
kaleme ahnmasJ ve daha sarih taahhiid
leri ihtiva eylemesi laz1m gelmekte ol -
dugu miitaleasmda bulunmaktadJrlar. 
Maamafih Sovyet Rusya, mezkur vesi
kaYt imzalamak ic;in, bu vesikada bu gibi 
tadilat yap1lmasm1 miitekaddim ~art ola
rak ileri siirmiyecektir. 

Siyasi mii~ahidler, fngiltere hiikume -
tinin ~imdi, Polonyamn imtinama ragmen, 
F ransa ve Sovyet Rusyanm muvafakatte 
bulunmalarmm beyannameyi, muvafa -
katleri evvelce istihsal edilrni§ olan Yu -
goslavya, Y unanistan, Romanya ve Tiir· 
kiye gibi daha kii~iik diger devletlerin im
zasma arzetmege kafi olup olmad1gma 
karar vennek mecburiyetindedir. 

I 
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AJmanlarm i§gal ettigi Memel arazisini gosterir harita 

zorla hakimiyeti altma almak veya daha Oniim~deki kongre, 1949 da Va~ing· 
ileriye gitmek gayesini takib ediyorsa, fn- ton' da toplanacakhr. 
giltere, hiirriyete bagh olan diger devlet- Tekzib edilen bir haber 
!erie birlikte bu gibi bir te~ebbiise mazide 
oldugu gibi bu sefer de §iddetle kar~1 ko
yacakt!r. 

Bu hususla alakadar devletlerle yap -
hg!mlz miizakereler hakkmda ugiin size 
izahat verecek vaziyette degilim. Y alnlz 
~unu soyliyeyim ki. ingiltere hiikumeti, 
iktJsadiyatile ticaretini inki~af ettirmege 
matuf makul Alman mutalebatma kar~l 
biitiin kap1lan kapamak istemiyor. ingil· 
tere hiikumeti ayni zamanda, Avrupada 
birbirine dii~man iki blokun viicud bul • 
masmt da arzu etmemektedir. Fakat, miis· 
takil devletlerin cebir kuvvetile tehdidi
ne de miisaade edemez. lngiltere, taht1 
emrindeki biitiin vasJtalarla bu gibi te~eb
biislere kar$1 kaymaya karar vermi§ bu
lunmaktadJr.>> 

lludsen Aloskovada 
Moskova 23 (a.a.) - Hudsen'in ri

yaseti altmdaki ticari heyet, bu sabah bu· 
raya vasJ! olmu~tur. 
Amerikalrlar harb ihtimalinden 

bahsediyorlar 
Nevyork 23 (a.a.) - Hariciye Na

Zlr muavini Francis Sayre, radyo ile ne§· 
redilen bir nutkunda <<A vrupada son h<~f· 
talar zarfmda cereyan etmi~ olan vaka
yiin Amerikada mevzuu bahsolan mesele· 
nin demokrasi ve medeniyetin otokratla
nn kuvvet dalgas1 kar§lsmda ya~1yabilip 
ya~JyamJyaca~ meselesi oldugunu pek 
kat'i bir surette ispat etmi§ oldugunu be
yan etmi~tir. 

Sayre, demokrasilerin taarruza muka· 
vemet etmek i~in silaha sanlmalan mec· 
buriyetinin tahaddiis etmesi muhtemel ol
dugundan bahsetmi~ ve §U sozleri iJave 
eylemi§tir: 

«- Eger Almanya hiikumeti, ~imdiki 
iknsadi nasyonalizm siyasetinin Alman 
milletinin hayat standardmt arttuacagma 
kani bulunuyorsa aldamyor.» 

Va§ington 23 (a.a.) - Dominik se· 
fareti, memleketinin Alman tahtelbahir
lerine levaz1m ve miihimmat tedarik et -
meleri i~in bir tak1m iissiilharekeler gos· 
termi~ olduguna dair olan §ayialan kat'i 
surette tekzib etrnektedir. 

Almanya, Bel~ikad...an arazi 
istemiyor 

Briiksel 23 (a.a.) - Resmi mehafil, 
diplomatik miizakerelerden sonra Alman
yanm Eupen ve Malmedy hakkmda Bel
c;ikaya teminat vermi~ oldugu haberini 
tekzib etmektedir. 

Bu mehafil, Alman hiikt.netinin 13 
birincite§rin 193 7 tarihinde Almanyamn 
Belc;ikanm tamamiyetine riayet etmek ka· 
ranm resmen ilan etmi~ oldugunu ehem· 
miyetle kaydetmektedirler. 
Macar ordulart Slovakyaya girdi 

Londra 23 {Hususi)- Bratislavadan 
bildirildigine gore, Macar kttaah Riiten· 
ya hududunu g~erek Slovak arazisine 
ginni~ler ve iic kasabaYt i~gal etmi~lerdir. 

Slovak hiikfuneti Macar hiikumetine 
bir nota tevdi ederek, Slova~ hududu • 
nun Macarlar tarafmdan ihlalini protesto 
etmi§ ve birka~ saat zarfmda notaya 
memnuniyet verici bir cevab istemi~tir. 

Macar ordularmm bu hareketi iizeri· 
ne, Slovakya hiikfunetinin Almanyadan 
yardlm ve himaye istedigi soyleniyor. 

Bu haberler heniiz ba~ka bir memba· 
dan teeyyiid etmedigi cihetle kaydt ihti
yatla telakki edilmelidir. 
Rumen-Macar ticaret miizakereleri 

Budape§te 23 (a.a.) -hi bir mem· 
badan ogrenildigine gore Romanya He 
Macaristan arasmda ticaret itilafnamesi· 
nin munzam bir protokolu diin iki mem· 
leketin murahhaslan arasmda imza edil· 
mi~tir. 

Bu tedbir icin esba·bJ mucibe olarak 
Mackicwiez'in bircok yaztlanmn efkan 
umumiyenin milli miidafaaya olan itima· 
dmt sarsmag1, devlet memurlanmn haiz 
olduklan otoriteyi za.fa dii~iirmegi, harici 
ve devamh vaziyet kar~ISinda bir bozgun· 
culuk havast viicude getinnegi istihdaf 
eder mahiyette olmas1 gosterilmekte ve 
biitiin bunlann Polonyada efkarda umu· 
mi bir istikrar viicude getirilmesi zaruri 
olan bir devirde milli birlik sahasmdaki 
icraata miinafi oldugu beyan edilmekte
dir. 

Hava hiicumlarzna karfl talim 
Var§ova 23 (a.a.) - Oc giin devam 

edecek olan hava hiicumlanna ka.r~1 mii
dafaa ekzersizleri bugiin Var~va'da ba§· 
lam!§ hr. 

Lehistandaki 'ek el~i1inin 
hath hareketi 

ki~af etmektedir. 
Slovak kuvvetleri, Macarlara mukave

met ettikleri cihetle, ehemmiyetsiz musa
demeler cereyan eylemektedir. 

Hitler'in Memel'de •oylediii 
nutuk 

Memel, 23 (a.a.) - Deutschland 
Zirhhsile buraya gelen Hitler, saat 9,30 
dan biraz sonra karaya c;Ikmi§hr. Fuhrer 
Alman askerlerinin dizilmi§ ve ke$if bir 
balk kiitlesinin toplanmi§ oldugu Tiyatro 
meydanma gitmi§tir. Biitiin biirolar ve 
magazalar kapahd1r. 

,Sarki Prusyanm Alman kitaati, saat 7 
den biraz sonra Memel'e vasil olmu§lar
dJr. Giine§, parhyordu ve sokaklar karla 
i:irtiilii idi. 

Halk tarafmdan hararetle alki§Ianmi§ 
olan Hitler'in muvasalatmda haztr bulun· 
mak lizere koylerden birtak1m gruplar 
gelmi§ti, 

Var~va 23 (a.a.) - Gazetelere na- Hitler, Memel tiyatrosu onlinde tiyat-
zaran Cekoslovakya sefiri Slavik ile se- ronun balkonundan kendisini alki§Iayan 
farethane erkam, sefaret binasmm AI • kesif halk kiitlesini selamlamJ§hr. 
manya sefareti miimessiline terkedilmesi· Memel Almanlan Jideri Neumann, 
ne muhalefet etmi~lerdir. Fii1hrer' e ho§amedi beyan eden bir hitabe 

Cracovie ve Lwow' daki Cek konsolos- si:iylemi§ ve bu hitabe, nazir bulunanlar 
hanelerinin de bu suretle hareket etmi§ tarafmdan §iddetle alkl§lanmi§br. 
olduklan bildirilmektedir. Hitler demi§tir ki: 

Letonya bitaral kalmaya karar «- Biitiin Alman milleti adma, siz-
verdi leri, Memel Almanlanm selamlanm. 

Riga 23 (a.a.) - Naz1rlar meclisi, Sizleri, bugiin biiyiik Alman Rayh1m1zm 
diin bir toplanh yapmi§br. NaZJrlar, Le- dahiline almakla bahtiyanm. Sizleri, ec· 
tonyamn bitarafane haiti hareketinin ve dadmiZ!n topragma yeniden ula§hnyo -
siyasetindeki istiklalinin devlet ve mille- rum. 0 toprak ki, onu ne siz unuttunuz, 
tin menafiine en ziyade uygun bir hath ne de o sizi unuttu. 
hareket oldugunu m~ahede etmi~lerdir. Alman milleti adma, biiyiik Alman 
Mazide oldugu gibi hiikiimet, biitiin me· Rayhma mal olmak bahsindeki erkek~e 
saisini, Letonyamn beynelmilel ihtilaflara seballmzdan dolay1 sizlere te§ekkiir ede -
siiriiklenmemesine dikkat etmek suretile rim. Bunu, liderinize, en bahadJr kahra
devletin emniyetini takviyeye cah§acak- manlarm ta§!dJgJ ni§am vermekle en iyi 
t1r. surette ifade edebilecegim. 

Leh Cumhur Reiainin temaalarr Sizler, zay1f bir Almanya tarafmdan 
Var§ova, 23 (a.a.) _ Var§Ova ~to· terkolundunuz. Ve §imdi, kendi mukad

sunda diin miiteaddid miizakereler cere· derail hakkmda karar vermege ham 
yan etmi§tir. Cumhur Ba§kam, Mare§al kuvvetli bir Almanyaya doniiyorsunuz. 
Rydz-Smigly ~az1r oldugu halde, masile Diinyamn belki de ho§una gitmiyecek, 
Ba§Vekil ve Ba§vekil muavinini kabul cy- fakat §Unu soylemek mecburiyetindeyim 
lemi§tir. Gi:irii§meler d1§ ve ic; politikalar ki, bu yeni Almanya, seksen milyon nii -
hakkmda cereyan etmi§tir. fusludur. Bu keyfiyeti sizler, bizzat Al-

Londra, 23 (Hususi) _ Almanya ile manyanm ortasmda ya§lyan diger Al
Slovakya arasmda cereyan eden miizake- manlardan daha iyi anlars1mz. 
reler bir anla§ma ile neticelenmi§tir. Bu Sizler, hudud mmtakasmJ te§kil edi -
anla§may,a gore, Slovakya, Almanyamn yorsunuz. T erkedilmi§ olmamak ve insa
himayesi altma girmi fr. Bununla bera- nm arkasmda kuvvetli ~ir Alman~ a. b'!· 
ber, Slovakya, dahilde <;ekyaya bah,e- lunma.k. ne demek oldugunu daha 1y1 bl
dildiginden daba Vasi mu!htariyet eJde e- JeceksmJZ. 
decektir. Birligimiz, hi~bir zaman kmlm1yacak 

Almany.a, Slovakyada askeri garni- ve hi~bir devlet bunu klramtyacakllr. 
zonlar ve usler kuracakt1r. Yinni s1kmh ve bedbahthk senesi, bizi 

Slovak hiikumeti, harici siyasetini AI- kuvvetlendirdi. Bizler, §imdi ba§kalann -
manyaya dant~mak suretile idare edecek- dan neler bekliyebilecegimizi biliyoruz. 
tir. Anla§manm miiddeti yirmi be§ sene· Biz kimseye fenahk etmek istemiyoruz. 
dir. Fakat bize de fenal!k yapiimasma mii-

Berlin 23 (a.a.) - Bohemya ve saade edemeyiz. Simdi hakikaten mukad
Moravya himaye idaresi hakkmda net- des hedefimize varml§ bulunuyoruz. 
redilen bir emirname, Almanya ile bu Sizleri, Alman 1rkmm eski iiyeleri ve 
arazi arasmdaki g\imriik hududunun ve biiyiik Alman Rayhmm en gene vatan • 
giimriik muamelatmm hala mer'iyette ka- da§lan s1fatile selamlanm.» 
lacagm1 bildinnektedir. Himmler, Memelde 

Macaristanm cevabt Londra, 23 (a.a.) - Reuter ajansi-

24 Mart 1939 

27 5 kuru• i~in ... 

Bir basmac1, bir 

ihtiyari oldiirdii 
Katilin bugiin 

verilmesi muhtemel 

<Ba8tara!t 1 tnct sahl!eclt) 
Sa at 15 te F aik, yazthanenin ommcr~"l 

gec;erken V asili gorerek i~eri ginni§ 
kendi iddiasma gore alacag1 olan 275 
ru~u istemi§tir. Vasil, para talebine kU' 
lak asmamJ§, Faik de bu hale sinirlenrni~, 
aralarmda ~iddetli kiifiirlerle kall§Ik bit 
ag1z kavgast ba§laml§hr. Bu mada F aik, 
cebindeki b1<;ag1 <;ekerek V asilin gogslinll 
ve karnma iki defa saplarnJ§tn. 

Aldtgt derin yaralarm ac1sile Vasil 
bag1nnaga ba~lam!§, katil de diikka.'ldilll 
firhyarak tenha bir sokaga sapm1~, apar" 
t1manlardan birisine girmi~tir. 

Fakat siiratle vak'a mahalline gelell 
po[isler katili yakalami§lar ve kanh b1c;a• 
g1 da apartlmamn yamndaki bah~ede bul• 
mu~lard1r. 

Y aralan <;ok ag1r ve ifade veremiyt" 
cek bir vaziyette olan Vasil, celbedilc:ll 
imdad1 s1hht otomobilile Beyoglu hasta' 
nesine kaJdmJml§Sa da biraz sonra oJ ' 
mii§tiir. 

Vak'aya nobet~i Miiddeiumumi mull' 
vini Sadreddin el koymu~ ve ak~aJTI 
Beyoglu Emniyet amirliginde katili "e 
vak•aYt yakmdan gorenleri sorguya ~ek" 
mi~tir. Katilin bugiin Adliyeye verilmesi 
muhtemeldir. 

ze, diin ak~am Pegiegie §imendifer istaS' 
yonunu i§gal etmi~tir. 

Hitler miifrezeleri, Memeldeki lixnan 
idaresini ve glimriik ofislerini i§gal etxni~" 
lerdir. 

Memeldeki Litvanya bankalari, gi§e' 
lerini kapatmi~lard!r. 

y eni mutalebat yoktar 
Kaunas, 23 (a.a.) - Litvanyalt yiik• 

sek memurlarm ec11ebi memleketlere git• 
mi§ olduklarma ve Almanyanm yeni JllU' 
talebatta bulunmu~ olduguna dair olall 
haberler, resmen tekzib edilmektedir. 

Ne§redilen bir tebligde, yalmz saiahi• 
yeltar Litvanya mehafili tarafmdan veri• 
lecek haberlere itimad edilmesi ilave e• 
dilmektedir. 

Memelde tevkil edilenler 
Londra 23 (a.a.) - Reuter ajanst· 

mn Moskova' dan ogrendigine gore, Sov
yetier Birligi hiikiimeti, her tiirlii tecavii
ze kar§I mli~terek bir pakt yaptlmast hak
kmdaki 1ngiliz teklifine miispet cevab 
vermi~tir. 

Hatib netice olarak, demokrasileri teh
did eden tehlikenin «totaliter devlc:tler 
tarafmdan verilen sozc ve muahedelerle 
ahlak prensiplerine riayetin terkedilmi§» 
olmasma miindemi~ oldugunu soylemi§ -
tir. 

Yeni protokol, J 8 maYts 1938 tarihli 
ve eski Rumen - Macar ticaret itilaflanm 
iic ay miiddet - 30 haziran 1939 a ka
dar - temdid etmektedir. Bu itilaflan ta· 
dil kin haziranda mlizakereler icras1 mu· 
tasa vverdir. 

Londra, 23 (Hususi) - Macar Ha- mn Berlinden ogrendigine gore, Alman 
riciye N azm, Slovakyamn notasma cevab polis te§kilatJ reisi Himmler, diin ak§am 
vermi§tir. Macar Hariciye Nazm, bu ce- Memel'e gelmi§tir. 
vabmda mevzuubahs hadiseler hakkm • Ordu Memele girdi Var~ova, 23 (a.a.) - Kurjer War• 
da derhal tahkikat yap1lacagm1 vadet- Berlin, 23 (a.a.) _ Alman kitaatJ, zavski gazetesi, Memelde tevkifata giri• 

Cemberlayn'in yeni beyanatt 
Londra 23 (Hususi) Ba~vekil 

Biitiin Amerika devletleri 
6irlefecek 

Havas muharibi tardedildi 
Budape§te 23 (a.a.) - Havas ajan· 

smm daimi muhabiri, 24 saat zarfmda 
Macaristam terketmege davet edilmi§tir. 

mekle beraber, Slovakya ile Macaristan saat 8 de Memel'e girmi§tir. §en Nazi te§ekkiillerinin gec;enlerde Mil" 
arasmdaki hududun kat'i surette tespit e- Memel ahalisi, Alman kitaatmin gir· meldeki Litvanya ticaret enstitiisii rektor• 
dilrnedigi cihetle, mahalli kumandanlar a- mesini beklemektedir. Litvanyah k1taat, liigiine tayin edilmiJ olan eski LitvanY3 

rasmda ihtilaf ~1km1§ olmast muhtemel kt§lalanm terketmege hamlanmaktad1r. Ba,vekili ve Hariciye Nazm Galvana' 
bulundugunu kaydetmektedir. Sokaklarda iiniformah Hitler k1taatJ uskas'1 tevkif etmi§lerdir. (:emberlayn, Avam kamarasmm bugiinkii 

celsesinde Avrupada cereyan eden son 
hadiseler hakkmda vaki bir suale ceva
ben a~a!hdaki beyanatta bulunmu~tur: 

Montevideo 23 (a.a.) - Demokrat 
kongresinin siyasi enciimeni, bir takrir ka
bul etmi§tir. Bu takrir, biitiin Amerika 
milletlerinin demokrasi prensiplerini mii
dafaa i<;in mii~terek bir harekette bulun
malanm istihdaf etmektedir. 

T evkil edilen bir gazeteci 
Var~va 23 (a.a.) - Wilno'da inti· 

~ar etmekte olan S!owo gazetesinin ba§· 
muharriri Stanislaw Mackiewicz, diin 
tevkif edilerek Bereza • Kartuska tecrid 
kampma sevkedilmi~tir. 

Diger taraftan Pragdan alman haber- mensublarmm dola§makta olduklan go· Hitler Berline hareket etti 
!ere gore, Macar kuvvetleri cenubdan ve riilmektedir. Y ahudiler, Memeli terkedc- Berlin, 23 (Hususi) - Devlet Reisi 

«- Evveice de si:iyledi!Hm gibi, AI -
manvanm son hath hareketi, Avrupayt 

Riitenyadan Slovakyaya dogru ileri ha- rek Litvanyanm i~erilerine gitmektedir· Hitler, ogleden sonra Memelden Doy~' 
reketlerine devam etmektedirler. Macar ler. land Zlrhhsile Almanyaya hareket etxnit' 
ileri hareketi Mihalotzi istikametinde in- Alman hiicum k1taatmdan bir miifre- tir. 

r~ ~.~ ~~D ~A~~~DE K~R~K~R;== J 
nii gi:irdiigiim her saat, her dakika bir ce· fen cevab veriniz. Sonra sizi ~oyle kiic;iik 
hennem azab1 veriyordu banal... bir muayeneden ge~¥irmek istiyorum ... 

Kadm birdenbire ba§ml kollanmn ara· Bu vak'adan sonra gene zevcinizle tabii 
s:na atarak h1c;kua h1c;kira aglamaga b,a§· bir kan koca haya!t ya§amaga devam et· 
hyor... tiniz!. .. 

-20- - Fa kat ni~¥in soyletiyorsunuz beni - Ba§ka ne yapabilirdim. Y eti§en 

- Evlenmeden evvel, hi<; kimse ile 
a!akadar oldunuz mu? 

- Evlenmeden evvel, ~ocuktum. A
lakadar olacak ya~ta bile degildim. 

Kocamzla, sevi§erek mi evlendi-

dan! _... doktor; nic;in konu~turuyorsunuz boyle~ ... bir kmm vard1. Onun istikbal ve ismini 
- Evvela sevdiniz. sonra nefret etti- Senelerdenberi i~imde durmadan kana- kirletmemek i~¥in tahammiil ediyordum ... 

niz! .. Peki, ni~in nefret ettiniz?. yan bir yara gibi, ruhurnun derinlikleri- - Nasi! tah.ammiil ettiniz; sevmedi-
Kadm, iizerine ku dii§mii§ san sac;h ne kucak kucak tshrab doken bu habra· giniz, nefret ettiginiz bir adamla on be§ 

ba§JDI one dogru egiyor .. Giizleri birden Ian de~mekte, bunlan canlandirmakta ne sene ya§amaga han1mefendi? 
hire bugulamyor... Dudaklanmn titredi- fayda var §imdi?... Kadm dudaklanm biikerek ac1 act gii-

Evlenmeden evvel onu gormedim gini goriiyoruz. .. - <;;ok fayda var hammefendi; bel- liiyor ... Sesinde titreyen, inleyen bir ifa-
bile... - Onu evlendigimizin ertesi senesi ki sizi kurtaracak olan yegane yo! budur!. de var · · · 

niz? 

Sonra? bir gece, ~ocugumun be§igi dibinde bir Derinizin altmdaki yaralan birer hirer - T ahammiil ettim i§te doktor, go-
Soma, her gormedigi erkekle ev- Alman k1zile heni aldatJrken yakalad1m. de§ecek ve onun i~indeki cerahati akita· riiyorsunuz!. · · Sevmedigim, nefret etti

lenen kadm gibi, bir evlilik hayatJ ya§a· Bu Alman kiZI (.:OCugumun dadJSI idi!. caksm1z daima 1. .• Dua ediniz ki biitiin gim bir adama tam on be§ sene, en kii<;iik 
maga ba§ladJm. - Bizzat mJ?... . bu sakh Istlrablanmzt soylemek firsahm bir his duym<>dan kadmhk vazifemi gor-

- Kocamz1 nic;in sevmediniz? - Evet, bizzat!. .. fkisi de ~~r~1plak buluyorsunuz ~imdil.. Bu hem kendiniz dum. 
- Ben size, kocam1 sevmedigimi soy- ~ezlongun iizerine yrk1lmi~ yatJyorlard1. ic;in iyi oluyor, hem bizim i<;in I ..• Bu su- - Kadmhk vazifesi degil, sadece bir 

lemedim, doktor. Bir an deli gibi haykudJgJml biliyorum. retle hastahgmlZin sebebini, amilini de zevk vasJtahgi yaptm1z hammefendi; hem 
- Nic;in sevmediginizi, sebeblerini, SonrasJ tamamile mec;hul benim ic;in!... meydana ~1karm1§ bulunuyoruz I... de miikemmelen duydugunuzun farkma 

iyice tahlil etmege <;ab§arak cevab veri- Kapmm e§igine y1kihp kalmi§Im!. .• Kadm heyecan ve hayretle ba§mi sar- varrnadan !... 
niz, rica ederim. Kadmm zang1r zang1r titredigini go- sarak kaldmyor... Doktor masasmdan kalkarak kadmm 

Bilakis, kocamt sevdim, doktor. riiyoruz ... Yiizii sapsan ... Hala bugiin _ 1yi olabilecek miyi'm doktor, soy- yanma geliyor. Bir sandalye ~ekip oturu· 
- Sevdiniz mi? bile o ac1 hatJranm tesiri altmda ya§ad1g1 ]eyin iyi olabilecek miyim?... yor .... 
- Evet. belli!.·· - Tela§ buyurmaym, sizi tamamile - ,Soyle lutfen bana doner misiniz 
- Soma? j - f§te o dakikadan itibaren kocam kabili tedavi buluyorum ..• Y almz soraca- biraz? ..• 
- Sonra nefret etmege ba§lad.!m on· benim i~in tamamile kaybolmu§tu. Yiizii- glm birka~ sual daha yar. Qnlar~ da lut· _ ~ad.!n .d~niiY.or.= Doktonm elinde kii· 

c;iik bir <;eki~ var ... (:ekic;le hastamn diz
lerine, kollarma, omuzlarma vurmaga 
ba§hyor; birkac; sinirli hareket, - hafif bir 
s1~rama - sonra ancak hissedilebilecek bir 
tak1m kii<jik, adali takalliisler ..• 

- Peki diyor; lutfen bana biraz da
ha yakla§mtz I ..• 

Kadm yakla§Iyor, doktor ba~m1 hastanm 
gi:igsiine koyarak kalbini dinliyor; gozka· 
paklarmm altma bak1yor; ellerini uzattl
rarak parmaklarmm hareketlerini tetkik e
diyor ve; 

- Gayet iyi; bilhassa kalbiniz c;ok 
saglam ! ... 

Diyor ve tekrar masasmm ba§m,a gec;i
yor ..•. 

- Nasi! buldunuz beni doktor; has
tahgimm esas1m anlayabildiniz miL. hi 
olacak m1y1m? ..• 

- Endi§e etmeyin hie; I... dedim si· 
ze, tamamile kabili tedavi bir hastasm1z 
siz I. .. hi olacaksm!Z. Y almz tavsiyeleri
me harfiyen ria yet etmek ~artile ..• Has
tahgmiz tamamile asabidir. Biitiin bu r.a
hats1zhklar, kadmhk du~lanmzm tat· 
min sa:hasma intikal edilememesinden ile
ri geliyor I ..• Size iki iic; ciimle ile hula sa 
edeyim meseleyi!... Kocamzla devam 
eden munta~a~ R!!lU§malar, ~in~i.re! bissi 

----- =-
tabiilerinizi her§eye ragmen kam~¥IlaxnY 
yorlar ... Siz bu hissi tabiilerin tatmin sa' 
hasma t;IkmamasJ i~in elinizden geleni ya• 
pryor, ve §Uurunuzu i§leterek ihtiraslann~' 
z1 gommege ~ah§Iyorsunuz!... Fakat 
bunlar gomiilmiiyorlar .. Saklamyor, git:J 
leniyor ve ya§Iyorlar I... f§te bugiin karJ 
§lffiJZa t;Ikan biitiin bu araz, sizin oJdlirJ 
mege ~ah§ttgm!z, fakat oldiiremediginit: 
tatmin edilmemi§ sevkitabiilerinizin eseri• 
dir... Dua ediniz ki hastahk bu §ekiJde 
tecelli ediyor, Allah esirgesin, ba§ka ig" 
rene inhiraflar gosterme vaziyeti de Jlle\'• 
zuu bahsolabilirdi... hte hammefendil 
biitiin o uykusuzluklanntz .. Unutkanhkla" 
nmz, gece gordiigiiniiz igrenc, yahud kor' 
kunc riiyalar, bazan kalbiniz duracakrrlll 
gibi gogsiiniizde hissettiginiz agJrbklar hel' 
bu esasa irca olunahilir! ... 

- Korkutuyorsunuz beni doktor I .. · 
- Korkacak bir§ey yok. Arzettirrt; 

Mademki arhk hastahgmlzm sebebill1 

biliyoruz. Sizi muhakkak iyi edecegiz! .• 
Doktor masasmdan ayaga kalk1yor .. 
- Y almz size §imdi bir enjeksiyoll 

yapacag1m hammefendi I ... 

Enjeksiyon mu yapacaksJmz? •• • 
- Evet. 



adam•n maceralar1 
-1-

Dole Kollejinde 
buyiik s1mflar tale- l~t:~~· .r'~ 
besinden dort gene 
daima beraber ge· 
~erler, birlikte oynar
lar ve derse c;ah~1r· 
lard1: Sari Soriya, 
Jiidit Grevy, F ric; 
Kammerer, Leon 
Cren§O. F ric; bir Al
tnan delikan!ISlydi. 
P ransaya bilhassa li
lan ogrenmege gel
rni§ti. Bununla hera· 
)er her derste hoca· ......._ ....... ""' 
I arm takririni dikketle dinliyor, edebi ve 
ilrni yiikiinU her an fazlala§hrmaya c;ah
IIYordu. 

Gren§o'ye gelince, bu as1l ismi degildi. 
J:'rans1zcada «h1rc;m» manasma gelen bu 
kelime as1l ismi olan Leon'a !Skab ola
tak tak1lm1~h. Gayet zeki bab~lan, kii
~iik, fakat §i§kin bir burnu, giiliinc bir yli
~ii vard1. Herkese hizmet etmek, faydah 
olrnaktan biiylik bir zevk duyard1. Lakin, 
her defasmda da §ikayet etmek ve ho
~urdanmaktan geri kalmazd1. <;iinkli da-
1tna bedbindi. Hadiseleri ve vak' alan da
~tna ters tara fmdan gorlirdii. Arkada§lan 
1!1e bu yiizden ana Gren§O ismini vermi§· 
lerdi. Leon' un bu bedbinligine rnukabil 
}; ric; c;ok sa kin ve ayni zamanda ic;inden pa 
~arhkh, hulya kurucu bir gencti. }iidit Gre 
\'y ile ;larl Soriya konu§masim ve fikir tea
lisini c;:ok severler, ekseriyetle istikbale clair 
~rnidli projeler kurarlard1. }iiditGrevy'nin 
kitablarda aray1p buldugu giizel ciimle
Ier!e nutuklar vermesine rnukabil ;lar! 
Soriya ilme ve fenni tecriibelere merak 
:armi§h. Bilhassa kimya ile ugra§mak c;ok 
ho§una gidiyordu. 

0 glin kollejde fazladan olarak husu
,j bir kimya tatbikatl dersi verilecekti. 
Profesor, merakh talebelere muhtelif 
tnaddelerin birbirlerile kan§hnlmalan ne
ticesi patlama istidach kesbetmelerini gos
lermek istiyordu. Leon Gren§O, ;larl So
tiya'ya sordu: 

- Sen de tecrubelerde bulunacaksm 
degil mi? 

- T abii.. Hem de §imdiden buyiik 
bir merak ve memnuniyet ic;erisinde
Yirn. 

F ri<; Kammerer de soze kan§t!: 
- Ben de bulunmak istiyorum. 
]iidit Grevy: 
- Bana gelince, dedi. Ben bu gli

~e! giinde bir laboratuvann dort duvan a
rasmda kapamp kalmak istemiyorum. Or
tnanda giizel bir gezinti yapmak niyetin
deyim. Cigerlere kimyevi maddelerin 
bogucu kokulan yerine saf hava doldur
lnak, daha iyi degil mi? 

Leon Gren§O de §U tekerlemeyi yu
lb.urtladl: 

- J iidit'in hakk1 var... Spor, spar .. 
Her§eyden evvel spar! ... 

]iidit tafsilat vermek ihtiyacmt hisset
ti: 

- f§ sade gezinti ile kalm1yacak .. 
~iizel bir tasavvurum var.. Hepimizin 
bir!ik te gidip giizel bir gece ge<;irmemizi 
lernin edecek bir yer de aramak niyetin
deyim. Gece orada kahrsak, ertesi giin gli 
ne§ dogdugu andan itibaren ormandan is
lifade edebiliriz. 0 saatte tav§anlann <;a
hrlar arasmda taklak atarak ko§U§tuklan
nl miikemmel surette seyredebiliriz. 

]lidit'in bu fikri diger lie;. arkada§ tara
~ndan gayet biiyiik bir memnuniyet ve 

§iddetli alkl§larla tasvib olundu. ]iidit bu 
i§te cidden salahiyet sahibi say1hrd1. Or
man korucusunun oglu olmasl dolayisile 
o havaliyi en iicra noktalarma kadar pek 
iyi tamyor ve biliyordu. 0 zaman kampa 
c;1kmak moda olmadigi halde dort arka
da§ bu §ekilde gezintileri o zamana kadar 
birc;ok defalar tekrar etmi§lerdi. 

;larl Soriya ile Fric;. Kammerer'in kim
ya tatbikat dersini ka<;lrmamalan, onlar 
laboratuvarda iken de ]iidit Grevy ile 
Leon Gren§o'niin kamp kurma hususuna 
aid tertibat ve teferriiatla ugra§malan ta
karrlir etti. 

Profesoriin muhtelif maddelerin birbi
rile kan§hnld1ktan sonra patlama kabili
yetini kesbettiklerini gostermege aid olan 
tecriibe biiyiik bir muvaffakiyetle yap!l
di. Hoca potash klorat ile kiikiirdii bir ka
ba koyup kan~hrd1ktan sonra ona biraz 
komiir ilave etmi§, bir degnekle bu mah
lut iizerine dokunaraktan zaman zaman o
radan patlama §eklinde sesler <;Ikarmi§· 
h. Her patlama sesinde talebeler ne§'ele
niyorlar ve memnuniyetle ellerini <;Irpi
yorlardi. Fric; bu tatbikat dersinden ade
ta mestolmu§ gibi <;lkml§_tl. ;larl Soriya 
sade memnun olmakla kalmami§, derin 
bir dii~iinceye, dalml§h. :Aocanm yaphgi 
bu tecriibenin pratik hayata tatbik1 c;are· 
lerini zihnen aramaya koyulmu§tu. 

-II-
~arl Soriya ile F ric; Kammerer kim

Y.a tecriibelerini dikkat ve ehemmiyetle 
takib ederlerken ]iidit Grevy ve Leon 
Gren§O de yakmdaki ormanda vakitlerini 
bo§ gec;irmemi§ler, dort arkada§m kamp 
kurarak miikemmel eglenebilecekleri yan 
vah§i miikemmel agachkh bir yer bul
mu§lard!. Orada a§agl yukan Amerika
daki k1rmiZl derili yerlilerin hayatma ben
zer bir glin ya§anabilecekti. 

]iidit Grevy kafile reisi sec;ilmi§ti. Av 
zamam da gelmi~. ]iidit'in babas1 ana bir 
de av tezkeresi tedarik etmi~ti. Delikanh 
onun ic;in tiifegini ve kopegini de birlikte 
almay1 ihmal etmemi§ti. ]iidit ormanda
ki en iicra yerleri bile biliyordu. Dort ar
kada~ pek az bir miiddet sonra §ehrin gii· 
riilt~slinden tamamile uzakla§hlar ve de· 
rin bir siikunet ic;erisinde yol almaya ko
yuldular. 

$arl Soriya ile F ri<; Kammerer c;adm 
ve erzak1 ta~Iyorlardl. Leon da miinave
be ile yorulanlarm yiikiinii almaya ve za
man zaman arkada~lanmn istirahat et
mesini temine memur edilmi§ti. 

Evvelce kararla~tmlan plan mucibin
ce dort arkada~ Dole'den cumartesi gli
nii ak~am iistii hareket etmi§lerdi. Ge
ceyi ormanda gec;irecekler ve pazar sa
bah! tabiatin giizelliginden kana kana is
tifade edeceklerdi. 

Jiidit, en onde gidiyor, kopeginin za
man zaman hoplayip s1c;ramasma, vakit 

'I' I I I 1 1 Itt II t t 11 I I I I I I I I I I I I I II 1 111 f 1111 I 1111 II It I I Ill I I I I I II I I I II II II I I II II I I 1 I I I II I I I II I It I I I IIIII I Ill I I I Ill I I IIIII I I I I 

Mart ay1 bulmacasi 

'l'ukanki resimde karga tilk:ye: 
- Burada bir ordekle bir tav§an var, 

diyor, bakahm onlan bulabilecek misin? 
• Siz de tilki ile beraber araym. Buldu
runuz takdirde §ekillerini renkli bir ka
Qf:~le c;izip bize gonderin. Bu bilmeceyi 
ogru ~ozenlerden birinciye be~ lira, 

ikinciye 2 lira, ii~;iinciiye bir lira takdirn 
olunacak ve diger yiiz ki§iye muhtelif 
hediyeler verilecektir. Cevablarm mart 
sonuna kadar cCumhuriyet <;ocuk sahi
fesh adresine gelmi~ bulunmas1 la -
z1mdir. Aksi takdirde sahibleri miikafat 
kazanamazlar. 

I F~oAu solGiLER I 
Denizlerde garib hayvanlar 
Denebilir ki, denizin i~inde de yer

yiiziindeki kadar cins ve ~e§idde nebat 
ve hayvan ya§arnaktadtr ve onlann ek -
serisi yeryiiziindekilerden ~ok daha ga
rib ve acaibdir. Mesela deniz yild1zlan .. 
Bazan dal galarm k1y1larda kumlar Us
tune athklan deniz yild1zlan ilk baki§
ta bir nebat hissini verirse de hakikatte 
canh birer hayvand1rlar. Viicudleri ay
ni merkezde b irle§mi§ be~ par~adan 

miirekkebdir. 0 merkez, mii~terek agtz
lanm ve midelerini te§kil eder. Bu agtz 
be§ tane di§le miicehhezdir. Di§ler s1k 
oldugu ic;in deniz YJld1zlannm g1dalan 
alan istridye ve saire gibi hayvanlan 
nasll yuttuklarma hayret etrnemek ka
bil degildir. Bu s1m size anlatahm: De
niz ytldiZI yolunun iisti.inde ki.ic;iik bir 
sert kabuklu hayvana rasgeldi mi, be§ 
kolunu birden avmm iisti.ine dogru ka-

vu~turm1ya ba§lar ve derhal midesini 
de agzmdan d1~ar1 1;1kanr. Bu mide ~ok 
elastikidir. Ag1zdan ge~ecek kadar kii
c;i.ildi.igu halde d1~an <;Ikinca da fevka
lade geni§ler, bir hamlede aVI yutar ve 
hazmetmege ba§lar. !~ini bo§alttlg1 ka
buki an ~1kanp atar. Sonra yeniden kii
~iili.i.r ve a~zdan tekrar i~eri girer. Bu 
halleri istridye tarlalarma dii§tiikleri 
zaman bir~;oklanm yalayxp yutmalanna 
sebeb olur. Onun i~in istridye yeti§ti -
renler deniz y1ldtzlarma miithi§ bir dii§
man nazar:le bakarla.r. 

Deniz yild1zlannm ayaklan olmadJgi 
halde karada gezebilmeleri de §B§Ilacak 
bir Mdisedir, degil mi? Halbuki ona aid 
s1r da §Udu.r: Deniz ytldtzlannm viicud
lerinin ortasmda alt tarafta siingere 
benziyen bir pa~a vardtr. Oras1 su ile 
doludur. Y1ld1z karaya ~1k1p da hareket 
etmek istedigi zaman oradaki suyu vii
cudiinun be~ parr;asma gonderir. 0, u
zuvlar su ile ~i~erler ve harice ta§arlar, 
birer k1sac1k ayak ~ekline girerler. 

'<;ift mi, tek mi? 
Serlevhaya bak1p da bu oyunu alela -

de c<;i.ft mi, tek mi?:. oyunu zannetmeyi
niz. Bu, daha kan§rk, fakat tath ve kar
§mtzdakini ~a§Irhctdtr. Mesela, yedi bil
ya veya diigmeyi bir arkada§mlza veri
niz. Bunlardan b1r k1srnm1 ~ift olarak 
avcuna, bir k1smm1 da tek olarak diger 
avcuna almas1m soyleyiniz. Sonra sag 
elindekileri her hangi bir c;1ft ve sol e
Iindekileri her hangi bir tek rakamla 
darbetmesini, fakat bu rakamlan size if
~a etmemesini, yalmz yekununu size 
bildirmesini rica ediniz. Bu yekundan 
siz sol elindeki (fakat dikkat edin, dai
ma sol) bilya yeya dii~melerin ~ift mi, 
tek mi oldugunu bileceginizi soyleyiniz. 
Hayret etmeyin, bu i~ basittir. Eger ye
kfm c;iftse sol eldeki diigme veya bilya -
lar da c;ifttir, tekse tektir. 

Bu oyun sade kar§l kar§lya iki ki§i ile 
degil, bir~ok kisilerle de oynanabilir. 
Hepsine ayni talimat verildikten ve ay
ni ameliyat yap1ld1ktan sonra netice da
ima muvaffakiyetle ke§fedilir. Yalmz 
dikkat edilecek nokta §Udur: Herkese 
mutlaka tek say1h bilya veya diigrne 
da~1tmak ~arthr. 

vakit de tav§anlar tarafmdan kaz1lnu~ c;u
kurlarm onunde UZUD UZ•Un durup bekJe
mes1ni kahkahalarla kar~1hyordu. Onun 
arkasmda $arl Soriya ile F ric; Kammerer 
biraz gii~liikle ayaklarml sliriiyorlar ve 
yiikleri mii§kiilatla ta§lyorlardl. 

Leon her ikisinin etrafmda fml fml 
doni.iyor, arama: 

- Y oruldunuz mu? 
Diye soruyordu. Bununla beraber <<yo

ruldum !» cevabm1 verenin e§yasml o ka
dar sert bir tav1r ve as1k bir yiizle ahyor
du ki paketinden bir miiddet i<;in kurtul
mu~ alan adeta ylikiinden aynldigma pi~
man oluyordu. 

F ric; bir arahk derinden nefes alarak: 
- Sabaha kadar bu §ekilde yiirliye

cek miyiz? 
Diye sordu. ]iidit bu suale derhal ~u 

cevabla muka bele etti: 
- hte geldik .. Giine§ batmadan c;a

dmmm kurmaya ve ak§am yemegini 
1hamlamaya da bol bol vaktimiz olacagl· 
m zannediyorum. Kamp kurulacak yer 
cidden c;ok iyi intihab edilmi§ti. <;admn 
iplerini tutturmak i~in dort tarafta daya
mkh agaclar mevcuddu. Sonra da her ta
raf derin ve ilahi bir siikunet ic;erisinde idi. 

- Arkas1 gelecek defa-

~IC~l ~I:T ICit.l: · lmerakh ~e~ler) 
I Y alan kules1 
I Ekserisi Holandarun rniistemlekesin -' ~ OC UK LA R.. I den sayxlan ve Asyanm cenubunda §ar-

isko,;yada askeri musiki takiimna men
sub bir er biiyiik borusunu ,;aldJg. va
kit kii~iik yavrusunu onun agnna oturt· 
magt adet edinmi~tir. Bu i~e alu~an mi
nimini de babasmm nagmelerine tem-

po tutuyor. 

Pariste en giizel sesli ku!ilardan mfr. 
rekkeb olarak ac;Ilan sergide bir Fran· 
stz yavrusu tatlt ve !iakrak nagmeleri 
bakm, ne biiyiik bir hassasiyetle dinli
yor. Biiyiidiigu vakit bir musiki~as 

olacai!t muhakkak! 
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Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi 1;1kmak mutlaka hediye kazanmi§ 
olmakh~a del.ilet etmez. Miikafat ka -
zananlann ismi her aym ilk haftasmda 
ne~rolunan biiyi.ik listeye yazthr. Sol
dan saga s1ra ile: 

1 - Kad1koy Ac1badem caddesi 15 nu
marada Naile Ekirn. 

2 - istanbul Bozdogankemeri Ta~~~ -
lar sokak 13 numarada Zeki. 

3 - Kad1koy Altiyol agz1 Karadut so
kak 12 numarada ~ehriban. 

4 - Cagaloglu Himayeiet!al soka~ 7 
numarada Celasin. 

5 - Erzurum Hasankale hat bakiClSl 
$akirin oglu Taceddin. 

6 - SIVas orta okul 300 ismet U.rcan. 
7 - Sanyer Tiirbe soka~1 3 numarada 

Aziz Tannsever. 

~Ozenler 

himan. 
9 - Konya demiryolu miifreze ku -

mandam oglu Ra~id Alpan. 
10 - isparta orta okul F. Gi.inay. 
11 - 'Gebze E~refbey ilk okulu 51 Se

zai. 
12 - Yozgad jandarma okulu 1a§e za

biti oglu Zeki Aybar. 
13 - Cide ilk okul Kemal Eker. 
14- Ortakoy 39 uncu ilk okul 47 Biir

haneddin. 
15 - Beyaz1d Mithatpa§a caddesi Kii

~;i.ikmeydan sokagr 3 numarada Sabahat. 
16 - Anamur icra memuru Kemal og

lu Tufan <;elik. 
17- Eyub Topc;ular Altunizadebag1 

2 numarada Mazhar Hi<;~a§maz. 
18 - tl'ski.idar orta okul 684 Alaeddin 

Sava§. 
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Y AZISIZ HiKA YE 

ki Hind ad alan isrnile amlanlardan Bor
neo adasmda Dayaklar ad101 ta§1yan bii
yiik bir balk kiitlesi vardrr. Bunla -

ahllli esaslan gayet saglam -
chr. Mesela onlar arasmda hustzl.lk vak
asi pek nadir olur ve ekseriya ~abuk 

meydana ~Ikar. 
E§ya&I ~alman, gelip kabile re1sme 

§ikayette bulundugu zarnan reis, evvela 
biitiin kabile halkim toplar. Kendileri -

ne nasihatler eder ve e§yanm getirilip 
muayyen bir yere brrakilrnasml soyler. 
<;ok defa e§ya ertesi giin reiSin i§aret 
etti~i mahalle brrak:Jhr. Biralalrnad1~ 
takdirde, reis, ikinci bir toplant1 yapar. 
Bu sefer e§yas1 ~alman a~ar agzm1 yu
mar goziini.i ... 1nkisara ba§lar. Mahm1 
getirmedigi takdirde gozii k& olsun, sii
riim si.iriim si.iriinsiin, ilah ... gibi §ey ler 
soyler. Reis gene muayyen bir yer tarif 
eder, e§yamn oraya b1rak1lmasmt em
.reder. <;ok defa bu ikinci toplantJ daha 
miiessir olur, inkisardan korkan hars1z, 
getirip e~yay1 muayyen mahalle b1rak1r. 
~ayed gene b1rakmazsa ii~iincii bir top
lanh yap1ln. Herkes bu i<;timaa hirer 
dal getirerek i§tirak etmek rnecburiye
tindedir. 0 dallardan bir cyalan kulesi -
cTancong Bula. viicude getirilir. E§yast 
r;alman yiiksek bir yere ~1ktp inkisar -
lanm tekrar eder ve ii~ defa yalan ku
lesinin iizerine tiikiiriir. Herkes de on
Ian taklid eder, o kuleye artlk kimse ili
~emez, koyi.in yiiz karas1 olarak seneler
re orad<~ lr:>hr. 
tlllllllllllllllttlllltttttlttlllllllllllltltlllllllllllltll 

Kii,;iik Berk Hin~al 
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Kazaklar 
Bugiin ekseri kts

rnl orta Asyada ya
~1yan Kazaklann as 
len Turk olduklan 
hi~ §iiphe gotiirmez 

.;lliil~A~1ji'Qiil bir hakikattir. ilk 
Tiirkler, memleke -
tini, yerini, yurdunu 
terkedip de Step -
Jerde macera pe~in
d~ ko~maya ablan -
'3ra bu ismi verir -
lerdi. 

Zaman zaman bu §ekilde vatanlarmdan 
ayr1lan insanlarm bir k1sm1 gidip Po -
lonya ve Kafkas hududlarmda yerlel';ti
ler. <;ahskan bir koylii olmaya gayret 
ettiler. Fakat reisleri Hatman'larm sulh 
zamanmda hic;bir hakimiyetini tammi
yorlar, onlarm emri altma ancak hC~rb 

oldugu zaman giriyorlard1. 16 nc1 asir
da Rus c;arhgma c;ok hizrnet ettiler. 
Siberyanm almmasma onlar sebeb ol
dular. ~irndi Ti.irkistan ve havalisinde 
ke~;eden yapllmt§ cyurd. dedikleri ca
dularda oturuyorlar ve ktsmen gi:i<;C'l>e 
hayat1 ya§lyorlar. Erkekler atmaralarla 
veya silahla yap1lan avlar pe§inde ko
~arlar, siivarilikte meharet kazanmava 
c;ah§lrlar. Aile islerine a;d mesguliyet -
lerle kadmlar ugra~1rlar. Memleke Jeri
nin iklimi ~;ok serttir. K1~m s1fmlan a~a
gl 40 derece soguk olur, vazm da hara
ret 50 dereceye kadar ~1kar, buna r~~
men Kazaklar vatanlanm sevmekten 
bir an geri kalmazlar ve oralan terket
megi aktllanna bile getirmezler. 
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GONON BULMACASI 

Soldan sa~a: 
1 -Sttrhe~1ll'ltft · kelimel. 2 - EksPri 

kap1larm ~niinde bulunur. mektebif. 3 -
Ha.loiki de~il, JWI.k, 4 - Efrlrtl, kadln.l' ·1n 
gU;;eHenme ""VaSitalarmdan. 5 - Riizg" r, 

kumn (cemil . 7 - istanbula miithi~ ~oguk 
getirir, ~mi ~at!. 8 - K<mtk, bh ~csld 

dmmtr:- 9 - isim; lrlm'lr.t 10 - Dl!n)'a, al

Ba\i• agndan 
~athyacak g ib i 

lafJ;l•>D:I 
En ~iddetli ba'f ve di'f 

agr~larm1 dindirir. 

:lfA:t•>D:I 
Biitiin agr1, s1z1 ve 

sanc•lar1 keser. 
fabede blr harfin okunu~u. 11 - Y~ltw-

":"'~~:,~d:,~) , _. -·· ,,_ ~h I :t'4 : 1• 1D : I 
ce. 3 - son Q!arak yap1Ian ~ler, bil' mi!- Nezle, grip ve romatizmaya 
let. 4 - M~e. ka~an , 1• ~. kar~1 ~ok mUessirdlr. 

5 - Qa~rn!~ Matt 6 - K~ bir ot. bff" ~!~••••••••••••••
Istanbul miilhakatmdan Beyoglu 

iJe Galata heyninde 
miL 8 - E.skl l:l!r "''Ul'k devleti, kapmm 
i.izetindedlr. 9 - G ·· 1\ikle..soz ... siiyl.emeklik. 

10 - Blr harfin okun~un tersl, bl:!'~· 
letln parMt, blr eltat. 11 - Bir musikt ale
ti. m~tesn . 

Evvelki bulmacanm halledilmi!j !jekli 
2 ;I .. ~ ~ I ' " lO II 

1l HlufoliJioluiGIE I <;'FEIN! 
21Al ~I ' I R IE IT 1•1 z IE I KIA II 
ll .$IAIMIAINI•IBIAIKI fIR 
4 IIKIAILI t IPI•I•IliNI• 
6 vi•IGI•ILIAIMIAILIAIR 
6 EIRI i IMIEILIEIRI•ILI t 
, YIAI•IAIRIAIYIAIRIAfK 
8 AISIIILI•INI tIs lAIN I• 
f ZIIIYIA.INI•ILI I IZIIIK 

1<'\AIMIIIKI• IFI•IRI t l• lu
1 11 NIE I IAIDIAINIAI!l,~Ui. 

1 LAN 
Tiirkiye ~umhuriyetl Ziraat Bankas1 
Tii.rkiye I§ Bankas1 
Banca Commerciale 1taliana 
Banco di Roma 
Selfmik Bankas1 
Osmanh Bankas1 
Sovyet Sosyalist Cumhunyetleri itti-

hadl Ticareti Hariciye Bankas1 
~ark1 Karib Ticaret Bankas1 Ltd. 
veutsche Bank 
Deutsche Orient Bank 
Hollandsche Bank Uni N. V. 
Yukanda adl yazah bankalar, muhte-

rem mii~t erileri tarafmdan mi.ikerreren 
izhar edilen arzuya ittiba ve mii~terile
rin esham1 tahvilat ve klymetli e§ya 
tevdiabm tezyid cdebilmelerini temin 
ic;in mukaddema tatb ik edilen muhafaza 
i.irreti tarifelerinden 1 sonkanun 1939 ta
rihinden itibaren hissedilir derecede 
tenz'lat icrasma karar vermi§lerdir. 

Bu kabil mevduata tatbik edilecek ye
r.i ~erait hakkmda daha ziyade malumat 
almak ic;in mezkur muesseselerin gi§e
lerine miiracaat edilmesi rica olunur. 

,-DEFTER TUTAN-. 
ve Bilin~o ~1karanlar 

ProfesOr Koroiircan'm cY e n i mu· 
hasebe usuiU ~ k1tabmdaki mu 
lassal defter tatbikabm gOrebilirler 
122 buQuk. kur\Via lkbal Kitabevin
de satthr. 

Tahtelarz Demiryolu 
TURK ANONiM ~iRKETi 

28 nisan 1939 cuma giinii u
mumi heyetin fevkalade su

rette toplanmas1 
istanbul miilhakatmdan Beyoglu ile 

Galata beyninde Tahtelarz Demiryolu 
Tiirk Anonim ~irketi hissedarlan 1939 
nisammn 28 inci cum a giinii saat 14 30 
da Beyc.glunda, htiklal caddesinde, 475 
No. h Botter hanmm 1 No. h dairesinde
ki idare merkezinde fevkalade surette 
toplanacak olan umumi heyete davet o
!unurlar 

Ticaret kanu.,ur.un 28 inci maddesine 
giire yalmz b1r h~sse senedine malik o
lar hissednrm da toplanhya i~tirak et
mege hal,kl va-dir. Her hissedar bila
tahdid yl\ni elinde bulunan hisse senedi
nin adedi nisbetmde rey sahibi olacak
hr. 

Bu to~l~nhda ha:nr bulunmak istiyen 
hissec!arl;;nn ticaret kanununun 371 in
ci mactdesine gore toplantldan bir hafta 
evvel vadele"i gE-lrr:<mJi~ kuponlarile 
beraber hisse senedlerini: 

istahbulda: Sirketin idare merkezine 
Osmanh Bankasma. 
Selanik Bankasma. 

Bruksl'lde: .scciete Financiere de 
Transports ct d'Entreprises Indiistriel
les» e tevdi eylemeleri icab eder. 

Hisse scnedlerinin tevdiine muteallik 
damga ve sair resimler tevdi edenlere 
aiddir. 

Miizakerat ruznamesi 
1 - Tiirkiye hiikumeti tarafmdan im

tiyazm satm almmas1 ve satm ahnma 
mukavc1esinin h sdik1. 

2 - f;irketin feshi ve tasfiye haline 
konulmas1 

3 - Tasfiye memurlarmm tayini, sa
lahiyet ve ii.cretlerinin tespiti. 

4 - Murak1blann tayini ve iicretle -
rinin tespiti. 

Istanbul, 24 mart 1939 
!dare Meclisi 

Tashih - 23 mart 939 tarih ve 5336 
numarah niisham1zm 8 inci sahifesin -
de Adana asliye ticaret hakimligi ilam
nm 7 nci satmndaki tarih 28/2/928 ola
cak yerde sehven 28/2/938 §eklinde ya -
Z1lm1 tJr. Keyfyet tashih olunur. 

Tapu ve Kadastro Umum Miidiirliigiinden : 
1 - A~1k eksiltme ile ta~ra Tapu daireleri i~in 50 aded demir sac; dolab 

yaphnlacaktrr. 
2 - Eksiltme nisanm onuncu pazartesi giinii saat 14 te Umum Miidiirliik 

Levaz1m C!.airesinde te§ekkiil edecek komisyon huzurunda yapilacakhr. 
3 - Dolablar kara sacdan olursa beherinin muhammen bedeli 65 lira, si

. mens marten double decape olduguna gore 75 Iirad1r. 
4 - Isteklilerin mecmuunun muhammen bedeli iizerinden % 7,5 pey ak

c.esile; mezkur giin ve saatte komisyona miiracaatleri. 
5 - 9artname ve resimleri ve evsaf1 sairesi hakkmda inalfimat almak is

tiyenler her giin ogleden sonra Umum Miidiirliik Levaz1m Miidiirlii. 
giine miiracaat edebilirler. «1023• (1935) 

YALOVA KAPLIC ALARI 
Yalova kaphcalan c;ama~1rhanesi ic;in c;ama~1r y1kama makinesi, buz 

makinesi, bula§Ik y1kama makineleri almacakhr. Alakadarlarm her giin 
sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar Galatada Denizbankta 4 iincii katta Ya
lova kaphcalan miidiriyetine miiracaat ed.ilmesi. 

Pazarbk ilan1 
Haydarpa~a Lisesi Sabnalma Kurumundan : 

Haydarpa~a lisesinde dPvlet hesabma okuyan yatlh talebe ic;in kuma~1 
okuldan verilmek iizere 100 taklm elbise imaliyesi pazarhk suretile eksilt
meye konulmu~tur. 

Eksiltme 28/3/939 sah giinii saat 15 te Beyoglu Karlman kaq1smda 
Liseler Satm alma komisyonu binas1 i<;inde yap1lacakhr. flk teminat 38 li
radJr. :;>artname mektebde goriilebilir. 

istcklilerin belli giin ve saatte cnrl sene' Ticaret Odas1 veya ruhsat 
unvan tezkeresile birlikte komisyona gelmeleri. (1946) 

CUMHURIYET 

KAN, KUWET, 
SUR U B 

iSTiHA· , 

u 
Umum doktorlarm miittefikan takdir ve milyonlarca vatanda§a itimadla 

tavsiye E>ttikleri en miikemmel bir kuvvet ~urubudur. Daima kam tazele
yip c;ogaltir. Tath bir ~tiha temin eder. Her zaman genclik, dinclik verir, 
zeka ve haf1za kudretini yiikseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uy
kusuzlugu, halsizligi, fena dii~i.inceleri !'iderir. Viicud makinesine laz1m a
lan bi.itiin enerji ve kabiliyeti vererek insam daima azim, irade, ne~'e sa
hibi eder. Mide, barsak tembelliginc.en ileri gelen muannid ink1bazlarda, 
bel gev~ekligi ve ademi iktidarda ~ayamhayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOLU; diger biitiin kuvvet ilaclarin

dan ay1ran ba~bca hassa : 
Devamh bir surette kan, kuvvet, i~tiha yaratmas1 ve ilk kullananlarda 

bile mucize gibi tesirini derhal gostermesidir. Tifo, grip, zatiirrie, s1tma ve 
umum kans1zhkla neticelenen tehlikeli hastahklarm nekahat devirlerinde 
en miikemmel bir d.erman §Urubudur. 

Slhhat Vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. 

Bolu Orta Orman 
Okulu Direktorliigiinden : 

1 - Okul i<;in a~ag1da cins ve miktar1 ve muhammen bedelleri, temi
natlan yaz1h alti partide e§ya vesaire ayn ayn ve B!;lk eksiltme ile ihalesi 

yapllacakhr. 
2 - ihale yeri Okul Direktorliigiidiir. 
3 - fhale giinii 4 nisan 1939 sah giinii saat 15 te Okul DirektOrlii.giin

de toplanacak Komisyonda yap1lacaktlr. 
4 - Bu i~lere girmek istiyenler her parti hizalarmdaki ilk teminat

lanm 3 nisan 939 pazartesi giinii ak~amma kadar okuldan alacaklan resmi 
bir teskere ile Bolu Orman Mes'ul Muhasibliginin Ziraat Bankasmdaki 
hesabma yatmlacakhr ( Komisyon teminat alm1yacaktrr) . 

5 - Taliblerin ellerinde Ticaret Odas1 vesikalan olmas1 ~arthr. 
6 _ Bu i§lere aid ~artname ve niimuneleri gormek istiyenler hergUn 

ogleden evvel Okul Direktorliigune miiracaat edebilir~er. 
Miktan Muhammen Ilk 

Parti Cinsi Fi. teminah 
Lira K. Lira K. 

Tutan 
Lira K. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Yerli patiska 
140 eni 

Yatakhk keten bez 
110 eni 

Sakarya pamugu 

Battaniye Hereke 

Talebe karyolas1 

Talebe yatak dolab1 
Talebe ders s1rasi 
Talebe oturma s1ras1 

1500 M. 70 70 50 

300M. 65 15 00 

600 K. 50 ------ 22 50 

63 00 

58 00 

60 A. 

60 A. 

60 A. 
50 A. 

100 A. 

14 00 

13 00 

12 00 
8 00 

4 00 114 00 

1050 00 

195 00 

300 00 

840 00 

780 00 

720 00 
400 00 
400 00 ----4685 00 

YENi EVLENECEKLERE : 
Portmantolar Sandalyala r , Karyolalar, 

vesair her nevi ve !ijlk mobilyalar 
FABRiKA FiATINA SATILIYOR 

A sri lV: obilya M ag azas1 : Ahmet Feyzi 
Istanbul, Rtzapa§a yoku§u No. 66. Tel. 23407 

~---------------------------· Bebekte fevkalade bir sat1s 
' Bebekte, Bebek yolunda 388 numarah (eski Degirmenciyan) villa

smda FRAU VALERi PFAFFEROT'a aid k1ymef!.i e§ya satl§l, cidden 
mevsimin en biiyiik sab~1 olarak telakki olunmaktad1r. (Alman me§e 
agacmdan mamul yemek ve c;ah§ma odalan tak1mlan, Avrupa maroken
leri stil yatak odas1 tak1m1) gibi cidden k1ymetli mobilyeler, en me§hur 
iistadlarm imzalarm1 havi yaghboya tablolar, bronz heykeller, bakara 
ve Bohemya kristal tak1mlan, ag1r giimii§ tak1mlan ve saire ... 

Bu f1rsab ka<;Irmayimz ve mutlaka satl§a i~tirak ediniz. 

Tesviyeci ve tornact allnacaktlr 
Askeri Fabrika]ar Umum Miidiir liigiinden : 

Kmkkalede r;ah~tmlmak iizere tesviyeci ve tornac1 almacaktlr. 1stek-
1ilerd.en Ankarada bulunanlarm Silah fabrikasma, !stanbuldakilerin Zey
tinburnu fabrikasma, fzmirdekilerin de tzmirdeki Silah fabrikasma bu 
yerler haricinde olanlarm da istida ile Umum Miidiirl~ge miiracaatleri,. {1423) 

-

24 Mart 1939 

Oziiliiyor ••. 

~iinkii : 

Yamlm1~, 

ba~ka 

RE X 
Prezervatifleri 

saglamd1r ve gayet ince ipekli 
Histikten yapdmt~br. 

Eczac1n1zden 

REX 
Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilani 
Trabzon- iran Transit Yolu 

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

63 + 300 arasmda parke kaldmm. §OSe esash tamirati ve dere tahkimat1. 
Bu i~lerin ke~if bedeli : « 233,068 ~ lira « 32 ~ kuru§tur. 
2 - Bu i§e aid §artname ve evrak §unlard1r : 

~
1.1. • A - Eksiltme §artnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi, 

[ D - Fenni ve hususi ;~artname, 
~~ E - Ke~if, silsilei fiat ve metraj cetvell, 
' F- Pro:;e. 

istiyenler bu evrak1 Trabzon Naf1a Miidiirliigunden ve Gii.mii~hanede 
Transit Yolu Birinci Mmtaka Ba~miidiirliigiinden 12 lira bedel mukabilin
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 3/4/939 pazartesi giinii saat 15 te Trabzon&i Transit 
Yolu Birinci Mmtaka Ba~miidiirliigii binasmda toplanacak Komisyon ta
rafmdan yapllacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin « 12,905 » Iirallk muvakkat 

teminat vermesi ve a~ag1daki vesikay1 gostermesi laz1mdu. 
A - isteklinin ihaleden 8 giin evvel Trabzon Vilayetine miiracaatle 

Komisyonu mahsus tarafmdan ehliyet vesikas1 almas1 11arthr. 
6 - Teklif mektublan iiGiincu maddede yaz1h saatten bir saat evve• 

line kadar yukanda sozii gec;en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet saat 15 e kadar gelmill ol
masl ve d1§ zarfm miihiir mumile iyice kapahlml§ bulunmas1 laz1md.lr. 

Postada olacak gecikmeler kabul. edilmez. ( 1607 )' , ____ _ 
BE$ 1K TA$ 

u 
Tiirkiyenin en eski bic;ki, diki~ mektebidir. Mektebden §imdiye kadar 

mezun olan bine yakln talebe bic;ki, diki§i mii.kemmel bilmeleri cihetile 
aile biitc;elerinde ikhsada muvaffak olduklan gibi bir c;oklan da yeniden 
yurdJ.ar a!;arak hayatlanm kazanmakta bulunmu§lard1r. 

Yurdda aynca 3 ayhk k1sa devreler ac;llmi§hr. Bu devre 1 nisanda 
ba;~hyacakhr. Kay1d devam etmektedir. ill•••• Adres : Be~ikta§ Akaretler Dibek sokak No. 1/2. 

I 

Devlet Demiryollar1 i~Ietme U. Miidiirliigiinden: 

3/3/1939 tarihinde yap1lan ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen be· 
deli 335000 lira olan yetmi§ yedi kalem bak1r ve pirin~ malzeme 3/5/1939 
c;ar~amba giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankara&! idare binasmda 
satm almcaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 17150 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. 

$artnameler 1675 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sabl • 
maktad1r. ( 1702 )' 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : ~I 

• I - f;artnamesi mucibince 26 1h m/m lik verje cinsinden 120,000 bobin 
sigara kag1d1 kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beher milimi sif ( 2) kuru~ hesabile ( 63,600) 
lira, muvakkat teminab ( 4770 ) liradlt. 

111 - Eksiltme 10/4/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba· 
ta~ta LevaZlm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonun& yapl
lacakbr . 

IV - $artnameler hergiin sozii ger;en §ubeden izmir ve Ankara Ba~mu
C.iirlilklerinden 318 kuru~ bedel mukabilinde almabilir. 

V - Miihiirlii teklif mektubunun kanuni vesaikle % 7,5 giivenme paras1 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflar 
eksiltme giinii. en gee; saat 14 e kadar mezkur Ko.misyon ba§kanhgma 
makouz mukabilinde vermeleri laz1md1r. ( 1183) -1 - 27/2/939 tarihinde ihale edilemiyen 250,000 metre diiz beyaz ka

navi<;e yeniden pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 
II - Muhammen bedeli 38750 lira, muvakkat teminab 2906 lira 25 

kuru~tur. 
lll - Pazarhk 30/3/939 tarihine rashyan per§embe giinii. saat 14 te 

Kabat:1~ta Levaz1m 9ubesi Miidiirliigiindelo:i Ahm Komisyonunda yapllacakttr. 
IV - f;artnameler hergii.n sozii gec;en §Ubeden paraSIZ ahnabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin eC.ilen giin ve saatte mezkur 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1701 ) 

Cinsi 

«3~ nevi liiks sigara 
teneke kutu 

Miktan 

-
Sif teslim 
veya ambara 
teslim 

Muhammen io 7,5 
B. teminat 

Lira K. Lira K. 
800,- 60,-

1111,- 83,32 

Eksiltme 
f,!ekli saati 

Apk E.) 
) 14 
) 

15,000 aded 
I - $artnamesi ve niimuneleri mucibince yukanda cins ve miktan yaZill 

bir kalem mabeme eksiltmiye konmu~tur. 
II - Muhammen bedeli sif veya ambara teslim, muvakkat teminab, ek· 

siltme saati hizasmda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme 7/IV /939 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kabata~ta 

Levaz1m $ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktt:: 
IV - $artnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilecegl 

gibi niimuneler de goriilebilir. 
V - tsteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi; · nme 

paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. { 1789 ) 
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r ; · En ·tatll .zevk·. liavaslnl . 
~- . . . 

I 

Tane Kuru' 

Sipahi 25 ( Madeni kutu) 50 

Sipahi 20 35 

Yak a 20 30 
Ce$.t 50 

-KURTULU~-
Doktorlar, Bankacllar, KAtibler, Mektebliler velhasll but\ln 
miirekkepli kalemle yaz1 vazanlar, miirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan. ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegAne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahl tasdik olundugu gibi 
Almanyanm bu fcadt miirekkebll 

Actk bll'akll· 
dti!J halde her ne 

sekflde durursa dur
.run mtlrekkeb akmaz ve 

kalemle yaZJ vazmak mec
buriyetinde olan hallo 
hakikaten bu eziyet· 
ten kurtarm1~tlr. 
TIKU ucu asm· 
maz, bol mii
rekkeb ahr 
kuvvetli 
bas1hrs9 
3·4 kop. 

KUrumaz. TIKU en sdlam 
1/e en lrullameh mtlrekkebll 

~talemdir. 
Siyahtan maad.a ye~il, mavi ve ktrmlZl 

renkleri de ayni fiatta sablmaktadtr Her 
yerde araymtz. Fiatt 3 liradtr. 

Deposu: Rtkardo Levi halefi Filippo Levi, 
Havuzlu han No. 1, istanbul. 

va c1ka- Taklitlerinden sakm1mz. K1rmm halka Uzerlnde TIKU 
nlabilir. Markaya dikkat ediniz. Ta!iraya pasta ile gonderilir. 

r BAHqE~ 

Merakltlaru~-~- ~- 1 
Her nevi sebze, ~ti~ek ve agac to· 
humlan, Ingiliz ~timan tohumlart, 
kimyevi gubreler, a§l macunlart ve 

her cins bahc;e al!tlar1 
'ARK TOHUM MAGAZASI 

nda bulacaksnnz. 
Adrett lltanbul Bahkpazar Lonc:a 

sokak 3 
(Katalog iafenildi~inde gOnderilir) ................... 

MGte.t•litJrlfi~ lf'cfQnf 
oil. Rouuol Kortolorl (Oolno) •• Kt•JI '-•rt•rt vDcud'-' 11kmakalt.lft t1naeGbO" 

ltoml• odor. S0¥1m11Uino holol golmok· 
'olzln vDootu tumutot, •• lncoltlr. 

Flret1•• 1 Kem1rler 8 llnd•n, 
Kortolor (Bolno) oultonlo ••robtt 

25 llrodon lllboron. 

..,,, rerl ,aflll• I 

Siparh;lerin bedeli olan 3 lira evelden gonderilmelidir . ....................................... 
Nigde Valiliginde n : 

Kapah Zarf Usulile Artbrma iian1 
1 - Artbrmtya konulan i~ : Nigde Vilayeti Hususi 1daresine aid ~ifte 

han kaphcasmm bugi.inkii tesisatile ve iiG, sene. miiddetle icandll'. 
2 - Gcc;;cn y1llarm senelik icar bed~i c 5320 • llradlr. 
3 - Bu fcara aid. llartname Vilayet Hususi Muhasebeslnde goriilebilir. 
4 - Arthrma, 27 mart 939 tarihli pazartesi giinii saat 15 te Vilayet 

Daimi Enciimen odasmda yap1lacakhr. 
5 - Artbrma kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
6 - Arthrm1ya girebilmek ic;in isteklilerin c 1197 • lira muvakkat te

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

vcline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Riyasetine tevdi 
laz1mdtr. Posta gecikmeleri kabul olunmaz. 

saat ev
edilmesi 

( 1665) 

' Op 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastal1klar1 

mQtehBSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

T elefon: 22683 

Askeri fabrikalar sabn 
alma komisyonu ilanlar1 

170 ton Toleol alinacak 

~OKOLAKSiN 1 
1 ADEDi TABtl, 2 ADEDi :t:.:USHiLDiR. <;!OCUKLARA NISIF VERiLiR 
En muannid kab1zlarda bile tesiri kat'i, lezzeti gayet Iatif rakipsiz miileyyin 
miishil ikolatasidir. Cocuklar seve seve er. Eczanelerde 8 adedi 20 K. 

Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 
olan 170 ton Toleol Askeri Fafrikalar 

Umum Miidiirliigii Merkez Satm Alma 
Komisyonunca 6/5/1939 cumartesi gi.inii 
saat 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname (.2) lira (95) kuru§ mukabilin
de komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan (4425) liray1 havi 
teklif mektuplanm mezkiir giinde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayth kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle 
mezkii.r gi.in ve saatte komisyona mii-

Maliye V ekaletinden: 
1-

2-

3-

4-

2020/1000/510 milimetre eb'admda ve muhammen bedeli kara sac 
cTomas. olduguna gore beheri 65 lira ve simens martin duble de
cape olduguna gore de behri 75 lira olan 120 aded sac dosya dolabt 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
Eksiltme 27/3/939 pazartesi giinii saat on be§te Maliye Vekaleti Le
vazlm Miidtirliigiinde toplanan eksiltme komisyonunda yap1lacakbr. 
~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinden ve !stanbulda Dolmabahc;e Ma
liye evrakt matbua amban memurlugundan paras1z ahmr. 
isteklilerin 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h 
belgeler ve kara sac (Tomas) a talib olduguna gore 585 ve simens 
martin duble decape'ye talib olduguna gore de 675 lirahk teminat 
makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifab 
ve l_:artnamesindeki ~eraite tamamen uygun ve noksans1z olarak ya. 
zacaklan teklif mektublarmt havi kapah zarflanm ihale saatind.en bir 
saat cvvel komisyon reisine vermeleri. c80h (1539) 

Deniz KuiUbiinden : -
26 Mart 1939 Pazar giinii saat 15 de Kuliibiimiiziin alelade 

racaatleri. (1794) 

* * * 
377 ton Kuvarsit kumu almacak. 

Tahmin edilen bedeli (16.000) lira olan 
377 ton kuvarsit kumu Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirliigii merkez satmalma ko
misyonunca 10/4/1939 pazartcsi giinii sa
at 15 te kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname paras1z komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 1200 
liray1 havi teklif mektublanm mezkiir 
gtinde saat 14 e kadar komsiyona ver
meleri ve kcndilcrinin de 2490 say1lt ka
nunun 2 vc 3 maddelcrindeki vesaikle 
mezkiir gi.in ve saatte komisyoha miira
caatle.ri (1889) 

senelik kongresi Modada kain Kutiib merkeziode akdedilecegini #f.#f.lf. 

mubterem Uyelere bildirir, te{lriflerioi dileriz. Kmkkaledc yaptmlacak in§aat 

·~~~~~~~~~~~~~!_~id~a~r~e~K~o~m~it~e=s~i~R~~is~i~~~~ Ke~if bedeli (29320) lira alan yukan--:. da yazth in~aat askeri fabrikalar umum 

A~1k eksiltme 
Osmaneli Belediyesinden : 

ilan1 

1-

2-

3-

4-
5-

Eksiltmeye konulan i~: Osmaneli kazas1 su tesisatma aid malzeme
nin ml.ibayaas1 i~i olup, ke§if bedeli (7025) lira 20 kuru~tur. 
Bu i~c aid evrak §Unlardir: 
A - Eksiltme §artnainesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni ve hususi §artname, 
D - Ke~if cetveli. 
!stiyenler bu evrak1 Osmaneli Belediye dairesinde gorebilirler. 
5/4/939 ~aqamba giinii saat (15) te Osmaneli Belediye dairesinde 
kurulu eksiltme komisyonunca yap1lacakhr. 
Eksiltme a~1k eksiltme usulile yap1lacakbr. 
Eksiltmeye girebilmek iqin isteklilerin 527 lira muvakkat temlnah 
Osmaneli Belediye veznesine bu i§ i~in yat!rllmas1 ve bundan ba§ka 
1939 Ticarct Odas1 vesikasmt hilmil olmas1 laz1md1r. (1947) 

miidiirliigii merkez satmalma komisyo· 
' nunca 10 nisan 939 pazartesi giinii saat 

11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname (1) lira (47) kuru~ mukabi -
Iinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (2199) li.rayt ha
vi teklif mektublarmt mczkiir giinde 
saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanu -
nun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaik
le muayyen giin ve saatte komisyona 
mi.iracaatleri. (1948) 

Sellmiye Askeri Satm Alma 
Komisyonu ilanlan 

Sellmiye: garn,zonu ve Karadeniz Bo
gazmdaJri birhkler eratt ic;in 29 mart 939 

M I b K k c;a!'§amba giinii sar.t 14 te (1500) kilo ku-
USlame ir atra Araniyor ru siyah erik ac;lk eksiltme ile satm ah-

nacaktir. 
60 - 80 santimlik bir katraga ihtiyac vard1r. Gerek istanbul ve ge-

reksc ta~rada mevcudu olup da satmak arzu edenler istanbul Yemi§ va- !steklih·rin pazarltk ic;in tayin edilen 
pur ishlesinde Limoncular sokagmda (75) numarah magazada Nuri giin vc saattc ~.at't teminat paralarile 
Is1 a tahriren ve a ifahen miiracat edebilirler. Telefon: 2318 . birliktc Stlimi 1 ~deki Ttimen Satmalma 

.. liiiiirilllliiiiiiiliiiilillililililiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiii.iiiiiiiiilliillliiil••••l komisvonuna gelmeleri. (1963). 

Tane Kuru~ 

Sam sun 25 ( Madeni kutu ) 45 
Sam sun 20 30 
Salon 20 35 
~e,it 100 145 

Dikkat !... Dikkat ! ... 
Karakoydeki 

AL IN T 0 P 
Kundura Magazasl 

Pek yakmda Sultanhamam Y enicami caddesi lpeki§ kar§IStnda 
18 No. ya nakledecektir. 

Bu mUnasebetle Karakoydeki magazada fevkaiAde tenzilith sat•t yapllmaktad1r 
Say•n mu,terllerlmizln bu katrlrllmaz f~rsattan istifad etmelerini tavsiye ederiz 

~---i-sta-n-bu_t_B-ei-ed-iy-es-i -i-Ian.Ia
1
-rl._ __ l istanbul Tramvay 

Ke# bedeli 10250 lira 47 kuru§ olan Harbiyede yeraltmda yaptll'llacak ~~·rketl' 
hala kapah zadla eksiltmeye konulmu11tur. Eksiltme 31/3/939 cuma glinii Y 
saat 15 te Daimi Enciimende yaptlacakhr. Ke~if evrakile ~artnamesini isti
yenler 51 kuru§ mukabilinde Fen i§leri mtidtirliigtinden alabilirler. istek
liler 2490 sayth kanunda yazi11 vesikadan ba§ka bu i~ ic;in Fen 1~ler1 mU
diirliigiinden alacaklan fen ehliyet ve Ticaret Odast vesikalarile 768 lira 79 
kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublar1nt 
havi kapah zarflanm yukanda yazth giinde saat 14 e kadar Daimi Encii· 
mene vermelid.irler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

cB» (1746) 
,.,.,.,., 

Karaa~ac miiessesatmm Pa~ahaqe k1smma Iiizumu alan ve beher to-
r..una 12 lira bedel tahmin edilen 80 ton tiivenan maden komiirii ac;1k ek· 

siltmeye konulmu_§tur. $artnamesi Levaz1m miidiirlii~iinde goriilebilir. ts
tekliler 2490 say1h kanunda yaz1h vesika ve 72 lirahk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 12/4/939 ~ax:§amba giinii saat 14 buc;ukta Daimi 
Enciimende bulunmahdll'lar. (1965) -Karaagac miiessesatmm Pa~ahane k1smmda bir sene zarfmda birikecek 
brnak, boynuz, pa~a kth ve i§kembe kazmblan 4500 lira tahmin bedellle 
ve kapah zarfla arthrmaya konulmu~tur. Arttlrma 12/4/939 ~ar~amba giinii 
saat on be§te Daimi Enciimende yaptlacaktlr. $artnamesi Levaztm miidiir
lgiinde goriilebilir. !stekliler 2490 sayth kanunda yaz1h vesika ve 337,50 
liraltk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarm1 ha. 
vi kapah zarflanm yukanda yaZllt giinde saat 14 e kadar Daimi Enciimene 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (1967) -Ke§if bedeli 962 lira 55 kuru§ olan Be§ikta~ Vi§nezadede yaptmlacak 
c;ocuk bahc;esine aid a~1k eksiltme 3/4/939 pazartesi giiniine uzatllmt§hr. 
Ke§if evrakile §artnamesi Levaztm miidiirliigiinde goriilebilir. 1stekliler 2490 
say1h kanunda yaz1h vesikadan ba§ka Fen i§leri miidiirlii~iinden alacak
lan fen ehliyet vesikasile 72 lira 19 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mek
tubilp beraber yukanda yazth giinde saat 14 buc;ukta Daimt Enciimende 
bulunmahd1rlar. (1964) 

iYi BiR HAZIM; 
Rahat bir uyku temin eder. 

Her yemekten sonra ahnacak 2 - 3 tane 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMESi 
her tiirlii hazJmSilhgt ve mide ek§iligini giderir. 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
eczaneden araym1z. 

Manisa Naf1a M iidiirliigiinden: 
1 - 60758 lira 98 kuru§ ke~if bedelli Manisa Adliye binasmm 40 bin 

lirahk birinci ktslm in::~aatl vahidi fiat esast iizerinden kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmw~tur. 

2 - Eksiltme 5/4/939 ~ar~amba giinii saat on albda Manisa Naf1a Miidiir. 
liigii odasmda yap1lacakbr. 

3 - Bu i§e aid evrak1. 
A - Eksiltme §artnamesi 
B- Proje 
C - Ke§if tafsilat1 
D - Ke~if hulasas1 cetveli 
E - Fiat silsilesi cetveli 
F - Baymd1rhk i~leri genel !lartnamesi 
G - Yap1 i~leri umumi, fenni §artnamesi ve ~ose ve kargir in§aata 

aid umumi ~artname 
H - Husus1 ~artname 
i - Mukavele projesinden ibarettir. 
Bu evrak iki lira bedel mukabilinde Manisa Naf1a Miidiirlii~iinden 
satm almabilir. 

4 - Muvakkat teminat 3000 lirad1r. 
5 - tsteklilerin 939 mali y1lma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve ihaleden 

en az sekiz giin evvel Vilayete miiracaatle alacaklan fenni ehliyet 
vesikalarm1 da teklif mektublarmm iGerisine koymalan laz1md1r. 

6 - isteklilerin 2490 numarah kanuna gore haztrl.lyaca,kl;;.n teklif mek· 
tublanm 5/4/939 c;ar§amba giinii saat on be~e kad.ar Naf1a Miidiirlii
giine makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar gelecek 
§ekilde posta ile gondermeleri l•Az1md1r. Postada vaki olacak gecik
meler kabul cdilmez. ( 1859 ) 

28 nisan 1939 cuma giinii u

muml heyetin fevkalade su-

rette toplanmasi 
istanbul Tramvay ~irketi hissedar • 

Ian 1939 nisamrun 28 inci cuma giinti sa
at 15 te Beyoglunda, istiklal caddesinde, 
475 No. h B·otter hamnm 1 No. h daire
~:.ndeki idare merkezinde fevkalade su • 
rette toplanacak alan umumi heyetc da
\" 2t olunurlar. 

Ticaret knnununut. 385 •nci maddesi
ne gore yalmz bir hisse senedine malik 
alan hissedarm da toplanhya i§tirak et
me~e hakk1 vard1r. Her hissedar bila
tahdid yani elinde bulunan hisse senedi
nin adedi nisbetinde rey sahibi olacak
hr. 

Bu toplanbda haz1r bulunmak istiyen 
hissedarlann tlcaret kanununun 371 in
ci maddesine gore toplanhdan bir hafta 
evvel vadeleri gelmemi§ kuponlarile 
benber hisse se:·c-dlerini: 

1stanbulda: ~irketin idare merkezine, 
Osmanh Bankasma, 
Selilnik Bankasma, 

Briikselde: .societe Financiere de 
Transports et d'Entreprises Indiistriel
lest e tevdi t:!YtP:neleri icab eder. 

Hisse senedlerinin tevdiine miiteallik 
damga ve sair resimler tevdi edenlere 
oiddir. 

Miizakerat ruznamesi 
1 - Ttirkiye hiikiimeti tarafmdan im

tiyazm satm ahnmaSt ve satm ahnma 
mukavelE'sinin ta~dikt. 

2 - ~irketin feshi ve tasfiye haline 
konulmas1. 

3 - Tasfiye memurlarmm tayini, sa
lahiyet ve iicretlerinin tespiti. 

4 - Murak1blann tayini ve iicretleri
nin tespiti. 

istanbul, 24 mart 1939 
!dare Meclisi 

Dr. M. Osman Saka 
G81JU• ve dahllt hastahklar 

Mutehass•s• 
fstanbul Belediyesi kar$1smda Sinan 

Aia dairelert. Telefou: 23565 

SVECIA 
DEMEK 

IO sene garantili vo 
ll&telik ikramiyeli sut 

makinesi demektir. 

TUrk Avrupa Ltd. ~. 
Galata Por~embe pazar 61 

DI~ HEKIMi 

Ratib Tiirkoglu 
Slrkeclde Vlyana oten s~ra· 
s1nda 26 No. da ikinci kaL 
O~l edP.n sonra 14- den 20 ye kadar 

Sahib ve Bagmuharrirt: Yunu& Nadi 

Umumf ne~rtyatt !dare eden Yan i~lert 

Miidii.ril: Hikmet Miinif Ulgen 

Cumhuriyet matbaiLSl 



12 CUMHURiYET 

12 - 5/6 Limbah 215 Lira 

12 Ay Vade 

Sihir devri: 
Bir diigmeye basmca diinyanm dart bucagm-

dan biri evinizde olacaktrr. 
10 otomatik diigme ... 
Yiiksek 'bir makine ... 
Kudretli anti -feeding tertibatl ... 
Reaksiyon negative tertibatl .. 
Paraziti kesen hususi toprak prizi... 
13 metreden itibaren klsa dalga ... 

BiR ~AHESER. .. 

Acentalanmizm izhar ettikleri umumi arzu iizerine .---H-O"""""_R_N,...Y~~P~H--O~N~--L~O~":::D~R=--., 
Hornyphon ve Braun radyolarmm e§ya piyangosu 
1/4/939 dan 1/6/939 per§embe giiniine talik edil
mi§tir. Ke~de 5 inci Noter huzurunda olacakhr. 

tipi BATARYALI radyolan s1mfmm ba§mdad1r. 
Yiiksek rand1man, 13 metreden itibaren k1sa 

dalga - orta _ uzun dalga. 

'J;iirkiye vekili: Miiessesesi. 

RiKARDO LEvi halefi FiLiPPO LEVi Havuzlu ban No. 1, istanbul. 

istanbul acentas1: Q S M A N ~ A K A R miiessesesi. 

Galata: Bankalar caddesi, No. 47, Voyvoda han zemin kat. - Beyaz1d: Universite caddesi, No. 28. -
Kadlkoy: iskeJe caddesi, No. 33/2. - Ankarada ve ba~hca §ehirJerde acentalannuz vardu. 

Butun agr11'1"ve sazllara kar$1 en muessir ve mUtekamil ka$e 
Q E R M.A ~ Ka$eleridir. Luzumunda gunde 1- 3 

ka$eye kadar ahnar. 

MODEL 

Motosikletlerimiz gelmi§tir. 
fUrk iye Umumi MLimessili ve sat•t~ yeri : 

M. ve A. HANEF KARDE$LER 
Ankara: Telefon 3150, . P. K. 382 

istanbuldaki satllf yerleri : 
Sultanhamam, Eminbey han No. 10, Telefon 20623, P. 

ve Sultanhamam10da Hamdibey ge~idi No. 4b 

YENi BiR TEN I 
GUZELLiGiNE 

dogru at.lacak 

JADIM 

Burn~uklar 
izale e~ilebilir. 
Viyana Onivenilesinden bir Proluor-
Biocel - Tahir ettikleri Gen~liA'in ca· 
zip bir uosurunu ke,lelmi,tir. Bu 
cevher halihaurda penbe reokteld To-
kaloa Kremi terkibinde mevcuttur. 
fildin bu yegiine uosuruou ak~mlaro 

)'•tmazd.u evvel tatbik ediniz 
• siz uyurken, o ; cildioizi 

..-W':~- besler ve geo~!e,tirir . 

ze, nermin ve 
kadife gibi yumt:l'tk ve .riyal. nolrta
lardao kurtarmak i~in her sabah be• 
I 0 0 

yaa Reokdeki Tolcalon 

Semeresi 
gayet emio "e 
memouoiyet bab~dlr. 
40 ya~lar~nda goriioebilirler. Ya~1o 
izlerioi gidirerek bir Geo.; k1z1m gii
zel cildini ikame eder. Cilditr uoauru 
olao Tokaloo kremioio aemeresi ~
yaol hayrettir. Memoun kalmayaolar 
par&IIDI geri 1 alabilirler. 

Enbul Komutanhg1 
ilinlar1 

istanbul komutanhgma bagh birlik -
lerin ihtiyacJ ir;in satm almacak olan 
65,000 kil"O kuru fasulyaya ihale giinii ta
libi r;1kmadigmdan tekrar kapah zarfla 
ihalesi 27 mart 939 pazartesi giinii saat 
16 da yapilac~ktlr. Muhammen klymeti 
8450 lirad1r. Ilk teminah 634 liradzr. 
~artnamesi her giin komisyonda goriile
bilir. isteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h vesika _ 
larile beraber ihale giinii ihale saatin
den bir saat evveline kadar teklif mek
tublanm Fmd1khda Komutanhk Satm
alma komisyonuna vermeleri. (1561) 

r Dr. HORHORUNi II\ 
Hastalarm1 ak§ama kada::lrir

keci Viyana Oteli yanmdaki mua-

1 yenehanesinde tedavi eder. 
~--• Telefon: 24131 

Sar; dokiilmesi mi? 
Buna kar~1 yegane Hac;: 

GUR ·SAC 

KIRALIK 
Fabrika veya depoya uygun bina 

istanbul Ye§ildirek Hocahan sokak 
No. 2 (sab1k bah yzkama fabrikas1). 

Gormek istiyenler her giin saat 12 • 
16 ya kadar miiracaat etsinler. 

Yiiksek !khsad ve Ticaret mektebi 
mezunlan cemiyeti riyasetinden: 

Ankarada bir in§aat §irketi 150 lira 
ayllk iicretle bir musahib aramaktad1r. 
ikameti §irket tarafmdan temin edil • 
mi§tir. istekl,lcrin Liman hanmda dor
diincli katta cemiyet reisi Tahsin Hamdi 
Yaz1c1ogluna mi.iracaat etmeleri. , 

24 Mart 

' ARKA 
BEL 

ROMATiZMA 

• LUMBAGO 

• SiYATiK 

• 
ve biitiin 

agr1lara 

merhemi ile masaj yapmtz. 

SANCILARI DAiMi ve GAD UK GEGi RiR 
Karacabey Merinos Y eti,tirme 

~iftligi Miidiirliigiinden : 
Miiessese hayvanab ia§eleri i«>in kapah zarf usulile 300,000 kilo yulaf 

eksiltmiye konulmuitur. Yulafm kilosuna be1,1 kuru~ 95 santim muhammen 
k1ymet takdir edilmi~tir. 

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

Muvakkat teminat miktan ( 1338) lira ( 75 ) kuru§tur. 
l;iartnamesini gormek istiyenler tatil giinlerinden maada hergiin <;iftlik 

Muh:1sebesind.e ve Bursa Merinos Miifettieyliginde gorebilir. 
Isteklilerin 2490 say1h kanun hiikiimleri dahilinde mezkUr giinde saat 

on dorde kadar teklif mektublanm Ciftlik Mubayaa Komisyonuna tevdi 
etmeleri. ( 1827 ) 
, ____________________________ , 

SAC EKS1Ri 

I 

omoJen 
Sac;lan besler, koklerini kuvvetlen
duir, dokiiJmcsini onler, kepeklcri

ni giderir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

K~rklareli Belediyesinden : 
Elektrik fabrikasma ilaveten komiir malzeme, depolar1 ve ati:ilye in· 

§aSl i§i yaprlacakhr. Muhammen fiat tutan 3530 lira olup ilk teminat 265 
lirad1r. ihale 30 mart 939 per~embe glinii saat 15 tedir. Fenni §artname ile 
ihale §artnameleri dairemize miiracaatlarmda okunabilir. isteklilerin mu· 
ayyen giinde K1rklareli Belediyesi Enciimenine vesikalarile birlikte ba§
vurmalan ilan olunur. ( 1854) 

Bir tecriibe kifidir ! 

~ASUR MEMELERiNi 

PAll 

ile tedavi ediniz. 
. 
Istanbul Umumi Meclisi Azas1na 

istanbul Vali ve Belediye Reisliginden : 
istanbul Umumi Meclisi, 3 iincii intihab devresi birinci y1h nisan i~ti

mamm ilkini 3/4/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te akdede· 
ceginden meclisin ruznamesi posta ile gonderilmi~tir. 0 gun Beled.iye dai· 
resindeki Umumi Meclis salonunu te~rifleri rica olunur. (1971) 

GRiPi, NEZLEYi ve biitiin agnlan derhal ge~uu. 
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