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nin pek k1ymetli eserleri : 
<;ocuk di.i§iirmek ..• 

Kadm rahatsiZhklan, korunma c;areleri 
Gebelik, lohosahk, saghk bilgisi 
Bebek beslemek, Siit GOcuklan bak1m1 
<;ocuk hastahklan saghk koruma bil· 
gisi her kitabc1da beheri bir lirad1r. 
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Ayllk salon mecmuas1 

Mart niishasm1 mutlaka 
okuyunuz. 

Mussolini'nin nutku 
Du~e ilk defa olarak sakin 
lisanla Fransaya hitab etti 

Bu nutuktan sonra bir Franstz-/ 
italvan temas1na baslanmasi 

' 
kuvvetle muhtemeldir 

Mussolini'nin 
burlar ve biitiin gender, dagitiCI nazari
yelerle miicadele etmek ve milleti, 1789 1 

Diin inti11abata i§tirak ic_;in Universite konferans salonunda toplanan ikinci 
miintehibler ve Ankara meb'usu Yahya Galib reyini kullamyo:r Hallini istedigi 

ii~ nokta: 

diinyasmm muz1r teminden kurtarmak 
i~;in hu§ula toplandiiar. 

Binlerce arkada§, bu bayraibn etrafm
da, italya sokaklannda ve meydanlann· 
da, Afrika ve ispanya topraklannda, 

1 - Tunus'ta italyanlarm hu
kukunun korunmast. 

2 - Cibuti' de ltalyaya bir imti-
yaz tanmmasi. 

dogii§erek can verdi. 
Bu arkada§larm h~l:Iras1, kalbimizde 

daima ya§amaktadir. ' 

Yurdun her taraf1nda Halk Partisi 
namzedleri ittifakla intihab edildiler 

3-Siivey§'te ltalyamn da i§ti
raki bulunmasi. 

Mazinin ~;ok zahmetli y11lanm unut • 
IDU§ olanlar belki de bulunabilir, fakat, 
squadre efrad1 bunu · unutmarm§lardJr ve 
unutamazlar. 

Roma 26 (Hususi) _ Ba§vekil M. Squadre efrad1, tenkil harbi devrinde 
Mussolini bugiin alaka ile beklenen nut _ oldugu gibi, silah1 ele ahp kamyonlara 
kunu irad etmi§tir. Sabahm erken saat • hiicum etmege amade vaziyette bekli • 

Milli h8kimiyetin 
yeni bi r ifadesi 

$imdiye hadar gelip get;en 
be§ Biiyiik Millet Meclisinden 
her biri memlekete biiyiik 
hizmetler gormii§tiir. Altmcl
stmn da seleflerini bu :yolda 
muvaffakiyetle takib edece-

Mustakil ·· meb'uslar•m•z 
Doktor Bunlar, 

istamat Zihni 
Taptas ile Abravaya, 
ve Ber~ Tiirkerdir 

(erindenberi onbinlerce siyah gomlekli yorlar. 
Forum Mussolini' de toplarunaga ba~la • Squadre efrad1, geri kalmi§ olanlarin 
mi~ti. Fa§ist f1rkasmda mi.icadeleci gene- hepsine, ihtilalin nihayet bulmadigmt, 

belki, adet, seciye ve i~tima1 mesafeler lik te§kilatmm 20 nci kurulu~ yildonUmU-
baklmmdan, heniiz ba~JadiglDI soy}i.iyor. ne tesadi.if eden bugiin i~in her larafta 

fevkalade tedbirler almmi§ bulunuyordu. Fa~izmin ilk yirmi senesinin yildi:inii • 
M. Mussolini saat tam II ,30 da (Roma miinde, c;ah~ma bilan~;omuzun tanzimini 
saati) haznlanmi~ olan ki.irsi.iye !;Jkarak baskalanna btrakiyorum. 

Bu bilanro muazzamdtr. Yapllgimiz 
b I a$,agJdaki nutkunu irada ba~lad1. .,. 

Yurdun her tarafmda oldugu gibi, diin mekte u unan rey sandtgi sabah saat ye- j~ astrlara yadigar kalmak iizere yap1l -
~ehrimizde de Biiyiik Millet Meclisi .. in di bw;ukta Oniversite konferans salonu- Du~e'nin sozleri mt~hr ve oyle kalacaktu. Keza, nevmid 
altmci devresinde bulunacak olan meb - na naklolunmu§, salonda icab eden terti- «- Arkada~lar, ve endi~di, intizamsiz, muzaffer fakat 
uslarm sec,:imi yapdrnz~hr. Bu rniinaseb.-:t- bat almrnz§hr. ikinci rniintehibler saat do- Gozlerinize bakttk~a. birlikte ya~adr- rnaglub 1919 italyasile, miitekasif, disip-

ginde §iiphe yoktur. 

le biiyiik caddelerin bir c;oklanna vecize- kuzda dvet edilmi§ olmalanna ragmen glmtz, bazan faciaengiz ve daima unu - Jin!i, yaratlc1, muharib ve emperyal 1939 
ler asllmi§, nakil vasitalannm hepsi bay- yedi buc;uktan itibaren gelmege ba§lam!§" tulmaz giinleri tekrar goriiyorum. 1919 ita!yas1 arasmda bir mukayese yapmakla 
raklarla siislenmi§tir. lardtr. da a~hibmtz siyah bayragm etrafmda, si- da me§gul olmiYacagtm. ....,~.......,.-"'...soli..illr;.;.;..;., .. 

Belediye dairesinde muhafaza edil • £Arkast Sa. 9 siltun s tel per kahramanlarmm te~kil ettikleri ta • [Arkasz Sa. 9 sUtun I del italya Ba~vekili Mussolini 
~ Un memleketin her tarafmda ya
l.b:::U pilan nihai se~im i§lerile atmc1 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
viicud bulmu§ oldu. Y eni Tiirkiye mille
tin mukadderahm milli hakimiyette ve 
bunu da ameli olarak Tiirkiye Biiyi.ik 
Millet Meclisinde toplamJ§tJr. Diin mem
leketin her tarafmda sec;ilen meb' usiarla 
milleltin iradesini yiiri.itecek olan Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi yenilenmi§ oluyor. 
Y eni Meclisin memlekete haynh hizmet

............... B;g~gi~~d~ki' ......... i;:,hid~;-......................... F~·;·~-k~ ....... ~-~ .. if~I;;·~ .... : .. dii~ ... .. 
taarruza gee; tiler · 

ler gormesini temenni ederiz. 
Anayasa baktmmdan milletin kay1dsiz 

ve §arts1z hakimiyetini temsil eden Mec
Jisin sec;ili§ tarztm son misalinde de gor
diik. Bizde bu tarzt ifade eden mekaniz
ma Ebedl Sef Atatiirkiin ibda ettigi ve 
Milli -5ef ismet inoniiniin de ayni kuvvet 
ve kudretle yiiriittiigii milli parti te§kilati
mJza dayamr. Bu Parti Cumhuriyet Halk 
Partisidir ki hakikatte Avrupai manasile 
bir parti olmaktan ziyade Tiirk milletinin 
~n geni§ olc;iide memleket§iimul milli, si
yasi ve ic;timai te§kilatJdtr. Bu milli te§· 
kilat TUrk milletini birlik ve beraberlikle 
yiiriitmek samimi maksad ve gayelP.rile 
teessiis ederek Halkevlerile de takviye 
edilmek suretile Meclisten once milletin 
en §Uur!u bir ittihada dayanan tesaniidii 
ahengini kurmu§ olmak biiyiik vazifesini 
iizerine alml§hr. 

Mademki milli hakimiyetin kaynagt 
millettir, onun bir meclis sec;erken ve o 
meclisle idare olunurken dahill ve harici 
biitiin i§ler iizerinde umumi olarak saglam 
bn anlayi§a malik olmas1 lazimdir. Bu 
hal, meclisten once ve meclisle de hera- ~ 
ber milletin kendi arasmda te§kilath olma
smi zaruri ktlar. i§te sevgili memleketimiz
de Cumhuriyet Halk Partisi bu zaruretin 
ifadesidir. 

Tiirkiye Bi.iyiik Millet Meclisi t.uih-

Adliye, bu biiyiik facian1n 
hakiki mes'ullerini ar1yor 

t 

ten dogma bir Meclistir. Dahili ve harid Y1k1lan aparhmamn enkazt kurtanlabilen e~yamn 

en korkunc tehlikelere kar§I Turk milleti Beyoglunda Yeni§ehrin Mangasar cad kelo Y ani, Niko Konstantinos, N aci T a-

iki el bir ba§ ic;indir diyerek ayaklandtgl desinde Topuzcu sokagmm ba§mdaki Tedbl"rde l"hmal var ml?. !at, Todori Pavli, ilhan Yusuf, Mak -
zaman i§te bu Meclisi kurmu§tu, ve yeni Atlas aparhmam, evvelki gun saat 12,30 bule Abdullah, Ay§e Mehmed, Sultan 
Turk devleti bu Meclise dayanarak vii- da birdenbire c;okmii§tii. Giiriiltiisii he- Mehmed isimlerindedir. Son altlSI enkaz 
cud buldu. Ti.irkiye Biiyiik Millet Mec- men biitiin civar ahalisini evlerinden dJ§a- Diin bir~ok kimselerin ifadesi altmdan olmii§ olarak ~;1kanlanlard1r, ilk 
lisi gibi onu kuran milli hareketin dahi ta- nya ugratan ve oliimlere, yaralanmalara ahnd1, ltfaiyece arama i§i biti- ikisi Beyoglu hastanesinde olmii§lerdir. 
rihi biiyiik manast hepimizin hatJrlanmJz- sebeb olan bu feci kazay1 diinkii say1da rildi. Ke§if bugiin veya yarm Y aralananlara gelince, altJ ki§i Beyoglu 
da ve hatta gozlerimizin oniindedir. Milli tamsilath olarak anlatml§hk. Dun bu hastanesinde, bir ki§i de Haseki hasta-
hareket ilk Biiyiik Millet Meclisini kura- vak'anm tahkikatma devam edildigi gibi, yapilacak. nesinde yatmaktad1r. 
rak onun tedbirlerile Kurtulu§ SaV3.§lDI bir yandan yarahlarm tedavisile rne§gul Beyoglu hastanesinde yatanlar, Don-
zafer sonunclarma erdirdikten ve milleti- olunmu§, bir yandan da alii veya diri ij[enler na istefan, Pavli T odori, Katina Anesti, 
mizi en ileri mille tier seviyesine yiikselten ba§ka kimseler bulunup bulunmadJgi an - Inhidam neticesinde entaz altmda ka- Fa tma Hosan, Ligor Mihaldir; Haseki 

YUNUS NAD/ la§tlrnak iizere, enkaz imkan nisbetinde hnlardan i:ilenlerin saylSI, di.inkii vaziyete hastanesinde yatan da Eleni Koc;odur. 
[Arkasz Sa. 'l siitun 3 tel l ara§hnlmi§tlr, J g2re1 kaf! .Qlar~~ §.e~ifS)jr"" Buij~a~ M~. (Arka.st sa,. 7 s_iltyn ~ del 

Taarruzun yddtrtm siir'atile ilerledigi ve cephenin 
muhtelif yerlerinden yardd1gi . haber veriliyor 

" Madrid cephesine sevkedilen Cumhuriyetc_;i kuvvetlerden bir grup 

Bilbao, 26 (a.a.) -D. N. B. Kor- Taarruz yrldmm siir'atile ilerliyor. 
dele cephesinde milliyetperverler bugiin Kordoba, 26 (a.a.)- D. N. B. Fran· 
taarruza gec;mi~ler ve cepheyi miiteaddid kist taarruzu y1ldmm siir'atile ilerlemek-
noktalardan yarmt§lardir. tedir. [Arkasl Sa. 9 siitun 4 teJ 
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Ankaragiicii Vefay1 

Ate~spor Besiktas1 • • 

•. 

3 1, izmirde de 
maglub ettiler 

~ 

,.;.. ~~~"'~~--........ ~,...;.;.;;;liiiill 
kurtar1yor 
!Y azrsr 6 ncr sahilemizde) 
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ADANA MEKTUBLARI: 

dana Halkevinin ~ok 
aydah ve canh mesaisi 

CUMHURlYE'r 

( ~ehir va Memlaket Haberleri ) 
Sabin 
' 

lor rna Maaslar1 
' 

• • Hava taarruzu lSI 
' 

vapuru 

lsiklarln sondiiriilmesine 
' 

27 Mart 1939 

Akdeniz hakimiyeti 
ve Siivey' 

Kt, aylartnda 
dahilindeki 

biitiin 

bir programla ,ehir 
yaz aylartnda 

edilecek 

muntazam 
~ah,malar, 

muhite te,mil 

Maliye Vekaletile Ziraat 
Bankas1 anla~ma yapb 

Senelerdenberi devam 
etmekte olan bir da va 

neticelendi 
aid nizamname bildirildi a 

D 
T ekaiid ve yetimlere aid iskonto mu

amelelerinin daha kolayhkla icras1 i~in 
Maliye Vekaleti Ziraat Bankasile bir an
la§ma yapmtshr. Bu anla§maya gore, 

I maa§lanm iskonto ettirenlerin adlan bir 
bordro ile iskonto muamelelerinin ba~la
masmdan on be§ giin evvel malmiidiir
iiiklerine gonderilecektir. Malmiidiirliigii 
bu bordrolan tetik ve tasdik edecek, h'ln
ka da iskontoyu bu bordro iizerinden ya· 
pacakttr. Maaslanm ilk defa bankaya is-

Adana Halkevi §Ube idare heyetleri bir arada 

Adana (Hususi} - Otedenberi faa-~ T emsil kolumuz; merkezde miiteaddid 
liyet ve .ca.nhhgile nazan dikkati c.elbed~v~ tems~ller verilmi&~ir. Simdi de Ankara ve 
Halkev;miz, son zamanlarda terhb ethgi Gaz1 Aymtaba gtdtlerek oralarda da tem
mesai programile faaliyetine yeni bir h1z siller verilmesi takarriir etmi~tir. Ankara 
vermi bulunuyor. Bu mesaiyi en canh Halkevinin temsil grupu da yakmda ~eh
bir tarzda burada tebariiz ettirebilmek rimize ge)ip temsilier verecektir. Bu ko • 
maksadile Halkevimizin miinevver ve lun faaliyeti de muhitimizde biiyiik ala
~ah~kan reisi Kastm Enerle gorii~tiim. ka ve sempati ile kar~Ilanmaktadir. Bu 
Mumaileyhin bu mevzu etrafmda verdi· kol, ayni zamanda mernleketimizin gene 
g1 malum at §oylece hulasa edilebilir: kabiliyetlerini inki§af ettirmek ic;in ve • 

«- . .. Halkevimiz, oniimiizdeki ha- rimli bir mekteb vazifesi de gormii~ olu-
7..irana kadar, yani k1~ devresi i~in ham- yor. 
)ad1~b mesai prograrmm tatbikle me§gul- Halk dersaneleri ve kurslar kolumuz; 
diir. Hazirandan sonra yaz devresi i~in tiirk<;e ve daktilografi kurslan ac;Jimt~tir. 
ayn bir program tespit edilmektedir. Birc;ok gender burada ders goriiyorlar. 
Ciinkii yazm, mevsim hususiyeti dolayi- Aynca makine kursu da vard1r. Bu kurs 
sile k1~m oldugu tarzda c;ah~mak miim- iki ~ube halinde c;ah~maktadtr. Sehrimi • 
kiin degildir. HalktmJzm biiyiik bir kts- zin biiyiik kazinolannda, kahvelerinde 
mmm yazm ba!Harda, yaylalarda bulu- top]u bir halde bulurian halka, Cumhu • 
nacagi gozoniine getirilerek hamlanmak· riyet ve inktlabtmtz hakkmda, on on be~ 
ta olan programa gore koy gezileri, has- dakika siirecek konferanslar verilmesi de 
talan muayene ve tedavi, bahc;elerde mii- bu kolumuzun faa]iyet programma da • 
zik yaym1 ve koylerde temsiller gibi faa· hildir. Oniimiizdeki nisan aymm 9 uncu 
liyetler gosterilecektir. pazar giinii, bu kolumuzun tertib ettigi 

~I a len tatbik etmekte oldugumuz kt§ kurslardan mezun olacak genclerle, har3 
komitesi dersanelerini bitirmi§ olanlara programma gelince, bununla E vi.rnizin 

biitiin ~ubeleri faaliyetc getirilmi~ bulun· torenle diploma daihtilmasi yaptlacak:.lr. 
Miize ve sergi kolumuz; ~ehrimizdeki 

maktadtr. miiz.e ile ~ah~ma birliii temin edilmi§tir. 
Bir kere, memleketimizin salahiyetli Miizemizdeki etnografya klsmi i~in rna· 

ilim adamlan tarafmdan Halkevimizde teryal toplamak i§inde miizemiz miidiirii 
on bir konferans verilmesi kararla ml~ ve Y alman Y algmm mesaisi takviye edil • 
bu konferanslar, tayin edilen giinlerde mektedir. Adana miizesi ve mevcud eski 
verilmi ve verilmekte bulunmu~tur. Ay- eserler hakkmda mufassal bir bro~iir ha· 
nca, Evimizin a~tlt§ yildoniimiinden ev· zulanm1~hr. Yakmda tabedilecektir. 
vel, yani yJ)ba mda Adana kurtulu~ bay- Muhitimizde ~ok degerli bir hususiyet 
rammt parlak bir ~ekilde kutlulamak ic;in gosteren Eti eserleri ve diger eski eserle· 
hamlanan program tatbik edildi. Subat rin muhafazas1 hakkmda alakadarlann 
icmde. Halkevlerinin Yildoniimii cidden· nazan dikkati celbedilmi~tir. Bu mevzu 
alaka uyanduacak bir zengmlikle kut:u- etrafmda hallu ikaz maksadile konfe • 
land!. Gene §ubat i<;inde umumi toplan· ranslar verilmi§tir ve verilecektir. 
ttlar yap1larak Tiirk klasik ~irleri ic;in Koyciiliik kolumuz; mevsim dola:r1si· 
geceler tertib edildi, filimler gosterildi. le bu hususta istedigimiz ~ekilde faaliyet 
15 martta Ebedi Sef Atatiirkiin Adana· gosterilemedi. Yollar ac;1hr ve koylerimi
mw ilk ~reflendirdigi giin, <<Atatiirk ze kolayca gidi§ donii§ miimkiin olur ol
giinii» olarak tes'id ve Evimizin <;tkar • maz bu sahada en verimli faaliyetler tek
makta oldugu <<Gorii~ler» dergisi de bu- sif edilecektir. Koy]iiye kitab ve seyyar 
giine aid zengin rniinderecatla ne~redildi. kiitiibhane da!btmak i~in icab eden her· 

OrkestramiZln kadrosu geni~letildi. ~ey ham bir . haldedir. Koyliilerimizin 
Bandomuz tekemmiil ettiriliyor. Aynca,! sthhi vaziyetlerini kontrol ve hastalan 
yeni p!aklar ahnarak rniizik yaymlan yap• 1 muayene i~in, goy gezilerine bilhassa dok
mak i~in <;ah~tyoruz. Evde keman ve tor arkada~larm i~tiraki temin edilmi~tir. 
mandolin kursu a<;tlmJ~tu. 25 bay ve ba· Koyliiye fidan tevziah i~inde rehberlik 
yan bu kursa devarn ediyor. Yakm~a ve yard1m yapihyor. Koy]iiyii tenyir 
bir resim kursu da ac;IImast mukarrerdir. maksadile bro~iirler hazJrlanmi~hr, da • 
25 martta garb klasik musiki inaslarmJ, gihlacakhr. Ki:iyliileri alakalanduacak 
bilhassa Bethofen'in 1:iliim ytldoniimiinii 51hhi, terbiyevi ve tenvir edici mahiyette 
ele alarak bir gece tertib edilecektir. filimlerin gosterilmesi de mesaimize da-

Dil, tarih ve edebiyat kolumuz; umu- hildir. Filimlerin miihim bir ktsml Ziraat 
mi top)anttlar ve t1:irenler tertib etmekte• Vekaletinden temin edilmi§tir.» 
dir .. 18 mart Canakkale ve 31 mart lkin· Halkevimizin mesai mevzuu olan nok
ci Inonii zaferlerinin YJldoniimlerini tes- talar hakkmda, yukanda hulasa ettigim 
id, programtmiza dahildir. Bu kol, bir malumat1 veren Halkevi reisi, sozlerini ~u 
yandan «Gorii~ler» dergisini ~1kanrken, ~ekilde bitirdi: 
di~er taraftan da hars komitesile elbirligi «- ... Biitiin bu saydtklanmdan 
yaparak Eti Tiirkleri karde&lerimiz hak- maada ha!k1m1zm ve miinevverlerimizin 
kln?a degerli ve verimli mesai sarfetmek- Ev ya;Jsl altmda ve etrafmda kayna~IP 
tedtr. umumi kalktnmamlZl siiratle tahakkuk 

Kitabsaray ve ne~riyat kolumuz; m~v- ettirebilecek ~ekilde ahenkli, miitesanid ve 
cud okuma odas1, j:(oriilen ihtiyaca cevab iml bir ~ab§ma hummas1 idndeyiz. 
vere~e~ ~ekilde geni&letilmektedir. S1hhl ~:de bu y1] miiteaddid dii~~n cemiyet· 
vc ~Irat kalh~;namiz davasma fay~.alt o-- leri yapildi, balolar verildi. Oniimiizdeki 
la~I ecck bro~url.e: hamlam~or. F11~~ ve nisan i<;inde Cocuk Esirgeme kurumu cia 
plaklarla yaym 1 me ehemm1yet venhyor. bir halo verecektir. Zehirli gazlerden 
Sehrimizin muhtelif yerlerine konulan korunma ic;in kurslara tekrar ba$hyoruz. 
hoparlorlerle ktM ktsa konu$~a ne$riyatl Hergiin bu maksadla bir saat siirecek 
•aptlmaktadir. Halk, bu ne~nyatJmtZI a- konferanslar verilecektir. Bu konferans· 

!aka ile takib etmektedir. )an da hoparlorlerimizle muhtelif yedere 

konto ettirmek isteyenlerin isimleri bor
dro dt§mda kald!gmdan bu kabil miiraca
at sahibleri iskonto muamelesini kuponla
nm eski usul dairesinde vize ettirmek su
retile yaphracaklard1r. Maa§lanna haciz 
konulanlarm haciz mikdarlan da malmii
diirliikleri tarafmdan bankaya bildirile-
cektir. 

SEHIR ISLER/ 

Dolmabah~e stadyomu 
Dolmabah~ede yaptmlacak alan stad

yom sahasma aid haz1rhklar ilerilemek
tedir. Yakmda ameliyata ba§lanacakttr. 
Mtisabaka gi.inlerinde §ehrin her tara
fmdan halkm buraya gelebilmesini te
min maksadile Tramvay idaresi otobiis 
servisleri ihdasmt dii§iinmektedir. Oto
biis i§lemesi muvaftk olacak noktalar 
uzerinde tctkikat yaptlmaktadtr. 

OskUdar tramvaylarmm 
vaziyeti 

Uskiidar Tramvay ~irketinin varidah, 
masrafmt korumamaktadtr. Bu yiizden 
Belediye her sene §irkete yardtm mec
buriyetinde kalmaktadu. ~irketin vazi
yetini tetkik eden heyet, raporunu Ba§
vekalete vermi§tir. Alman malfimata 
nazaran istanbul Belediyesine ytik alan 
bu idarenin Naf1a Vekaletince devra -
lmmas1 muhtemeldir. Bu takdirde tJs
ktidar tramvaylan da istanbul Tram -
vay ve Elektrik idaresine baglanacakt1r. 
Somikok fiatlarmda tenzilat 

Komiir fiatlarmm tenzili kabil olup 
olmadtgt etrafmda yap1lan tetkikler de
vam ediyor. Bilhassa somikok fiatlan
mn ton ba~mda iic;, dort lira kadar in
dirilebilecegi neticesine vanlmi~ttr. 

MOTEFERRIK 

Y alova kaphcalari 
Yalova kaphclan 1 nisandan itibaren 

a~Ilacaktlr. Denizbank idaresi bu husus
ta hazirhklar yapmaktachr. Oniimiizde
ki mevsim ic;in bir program tanzim edil
mektedir. Programa gore, iicretlerde de 
tenzilat yap1labilmesi imkam temin o
lunacakttr. 
Meb'uslardan bo§ kalan yer-
lere kimler tayin edilecek? 
Yeni meb'us Sel,;imi miinasebetile ge

rek bir k1s1m valiliklerde ve gerekse di-
ger bazt memuriyetlerde miinhaller ~
ku bulmu~tur. Bu arada inhilal eden Iz
mir Valiligine !stanbul Vali muavini 
Hiidainin, isparta valiligine Emniyet 
miidurii Sadreddin Akamn, Maarif Ve -
kaleti miiste§arhgma Talim ve Terbiye 
azasmdan Re§ad l;lemseddinin, Orta ted
risat miidiirliigiine istanbul Maarif mu
dtirti Tevfik Kutun ve Posta, Telgraf ve 
Telefon Umum miidiirliigiine de eski 
Kars meb'usu Baha Taliin getirilecek • 
Jeri haber verilmektedir. 

KOLTOR ISLER/ 

Silivrililer mekteb yapt1r1yor 
Silivri halki, masraft kendi taraflarm

dan verilmek uzere kazalannda bir orta 
mekteb yaptmlmast hususunda Maarif 
Vekaletine miiracaat etmi§lerdir. Mii -
racaat kabul edilerek buna aid plan ve 
projelerin haztrlanmas1 !stanbul Maarif 
miidiirliigiine teblig cdilmi§tir. Mekteb 
i~in ktrk bin liraya yakm bir para top
lanacagt gibi halktan miihim bir k1sm1 
da in~aat s1rasmda !;Bh§magt taahhiid 
etmi§tir. 

Sur ada gorii§iilecek i§ler 
Oniimiizdeki temmuzda Ankarada 

toplanacak alan yiiksek maarif §Urasl 
etrafmda haz1rhklar yaptlmaktadir. Her 
vilayet, yiiksek §firada gorii~iilmesini 
istedigi §eyleri Maarif Vekaletine bil -
dirmi;;tir. Haznhklarla me~gul bulunan 
komisyon bunlan tasnif etmektedir. Bu 
i§ bitincc ruzname haznlanacaktir. 

45 inci mekteb in,aab 

Eski Sabin vapurunun §imdiye kadar 
devam etmekte alan davas1 bazine avu
katlanmn miidahalesile hiikumet lehine 
neticelenmi§tir. !stiklal Harbinde hizmct

te kullamlan bu vapur me hur Ermeni 
1enginlerinden Maruka ibranosyan'm rna 
hdtr. Bu zat bilahare miisliiman olmu§, 
bila varis vefat etmi§tir. Biitiin metruka
tt arasmda bu vapur da hazineye kalml§
tlr. Fa kat «Abranosyan Komandit Va
pur $irketi>> diye bir ~irket te§ekkiil etmi§, 
bu vapurun ~irketin mah oldugunu iddia 
etmi§, bu arada vapurun kullamlmast yii
ziinden hiikumetten 350,000 lira istemi§-

tir. $irket, 1920 y1lmda ac;tlg1 bu dava 
ile tazminat alabilecegi iimidine dii§mii§

tiir. Nihayet &irkete hazineden bir alacagt 
varsa bunu mahkemede ispat etmesi lii
zumu bildirilmi§, onun iizerine a~1lan cla

va senelerce si.irmii~tiir. Mahkeme son ka
ranm vermi~tir. Bu karara gore, vapurun 
Maruka Abranosyan'm ~ahs1 mah oldu
gu, §irketin, kendisinin oliimiinden sonra 
te§ekkiil etmi& bulundugu tahakkuk etmi~. 
diger emvalinin oldugu gibi vapurun da 
hazineye aid olmasl laztm gelecegi neti
cesine vanlmJ§tir. 

Karadenizde liman 

Naf1a Vekaleti, bugiinler· 
de kat'i karar verecek 

Karadenizde komiir havzast ic;in yapJ
lacak liman i~ini tetkik etmek iizere te
§ekkiil eden komisyon, bu limanm (:atal
agzmda yap1lmasmi faydah bulmu§tu. 

Rii~han sebebleri arasmda burada yapl
lacak limanm daha ucuza mal edilecegi, 
saniyen k1:imiiriin daha yakmdan ve da
ha siir' a tie tahmili kabil olacag1 ve <;a· 
talagzmm esasen tabii !imam ihtiva etme
si gibi noktalar vard1r. Bir liman projesi 
yapmak iizere §ehrimize bir ingiliz gru

pu gelmi~ti. Komisyon karar1m verdik
ten sonra ingilizlerle birlikte Ankaraya gi· 
derek Naf1a Vekaletile temasa giri§mi§· 
tir. Aldlgimiz malumata gore, aha 
Vekaleti Limanlar Umum Miidiirliigii 
de yaphgi bir etiidde limamn Ereglide 
in§asmJ daha faydah bulmu§tur. Bu iki 
noktai nazar tetkik edilmi§, fakat heniiz 
kat'i bir karar verilmemi~tir. N aft a Ve-

kaleti, bugiinlerde komisyon veya Li
manlar Umum Miidiirliigiiniin teklifle
rinden birini tercih edecek ve buna gore li· 
mamn plamm yapmak i§ini ingilizlere ve
recektir. istanbuldan giden beyet, §ehri
mize donmii§tiir. 

Y akactktaki hey elan 

Oniversiteden bir heyet, bu
giin vak' a mahalline gidiyor 

Bugiinlerde yagan fazla yagmurlar 
tesirile Yakac1kta Ayazma mevkiinde 
§eker suyunun bulundugu sahada bir 
heyelan ba~lamt~tlr. Heyelandan on 
metre murabba1 geni§liginde bir saba 
miiteessir olmu§tur. 

Hadise, Vilayete, tJniversite cografya 
ve arziyat §Ubesine, bir taraftan da Zi
raat Vekaletine bildirilmi§tir. tJniversi
te cografya ve arziyat §Ubesi profes1:ir ve 
do~entlerir.den miirekkeb bir heyet bu
giin Yakac1ga giderek mahallinde tet • 
kikat yapacakbr. 

Lambay1 yakarken .• 
Arabcamiinde Ahmedin kahvesinde 

oturan tsmail, gaz lambasmt yakarken, 
gazler kollanna dokiilmii§, caketi tutu§
mu§, kollanndan yanmt§hr. Etraftan ye
ti§ilmi§, ate§ sondiiriilmii§ ve kendisi 
Cerrahpa~a hastanesinde tedavi altma 
almmi~tlr. 

Umumi Hapisane binas1 
Esasen harab bir vaziyette bulunan 

Sultanahmeddeki Umumi Hapisane bi
nast aksammdan baztlan da son zaman
larda kendi kendine ytkllmaga ba~lami~
ttr. Mahkumlarm ba~ka taraflara nakli 
i~in tertibat almmaktad1r. Birkac; gi.in 
evvel 80 ki§i Tekirdag bapisanesine gon
derilmi§tir. Digerleri hakkmda da ya -
kmda bir karar verilecektir. Millt Em -
Iak idaresi tehlike gosteren yerleri ytk
tlrmak tizere tetkikat yapmaktadir. 

• 
1CEMIYETLERDE 

Gayrimiibadiller cemiyeti 
lagv mi edilecek? 

Her defasmda hararetli miinaka~alara 
yol a~an Gayrimtibadiller cemiyetinin 
senelik kongresi, nisanm dordiinde E
mini:inii Halkevi salonunda yap1lacaktlr. 

Ruznameye nazaran bu toplanttda se
nelik mesai raporu okunduktan sonra 
yeni idare heyeti se~ilecektir. 

!dare heyeti se9imi her zaman kii~tik 
istihkak ~ahibleri arasmda ihtilaflara 
sebeb olmaktad1r. Bu vaziyct dolay1sile 
soylendigine gore, azadan bir k1smt ce
miyetin feshi muvaftk oldugunu dii~Un
mektedir. Bu seferki kongrcdc bu nok
tai nazar da ilcri siiriilecektir. 

c Evvelki gece verilen Matbuat balosu 

Sosyal yardtm kolumuz; ~ehrimizde yayaca~bz. 28 nisanda bir «Karacaoglan 
bir baktm yeri a~tlmJ~lu. Y oksul hasta gecesi» yapacag1z. Bu gece i<;in muhiti
vatanda lar buraya tniiracaat ederek mu- mizde tanmm1 ~ saz $.airlerini davet ettik. 
ayene ve teda-vilerini temin etmektedirler. Herhalde ~ok cazib bir gece olmast ic;in 
Miitehassts doktorlanm1z burada miina • callSlyoruz.» 

!stanbul Maarif idaresi tarafmdan 
Aksarayda yvptmlmakta olan kirk be -
~inci ilkmekteb binasmm in§aatJ bit -
mi§tir. Mektebin arkasmdaki Musalla 
medrcsesine aid arsa istimlak olunarak 
mekteb bah~esine ilave olunmu§, ~ocuk 
bahcesi haline getirilmi§tir. Tedrisata 
yak{nda baslanacakhr. ~ 

:> _... ••• -

vebe ile vazife alml$ bulunuyorlar. Sim- !---------------. 
Avcllarin i~tima1 kaldt 

Alayk1:i§kiinde dun sabah avc1lar bir 
toplantt yapacaklard1. Ekseriyet olma
digmdan, i~tima gelecek pazar giiniine dil.k her hafta 150 - 200 yurdda& bura

da muayene ve tedavi edilmektedirler, 
Fakir talebelere kitab, defter ve kalem 
verilmek suretile tahsil cagmdaki yavru
lanmJza vard1m ediliyor. Bula&ICJ hasta· 
hklardan korunma hakkmda konferanslar 
verilmektedir. 

Alkol, hayati ktsalttr. Uzviyeti ol- kalmi~tir. _, •, • 
diiriir. Sarho§un ~ocugu cthz ve has-~ Elini makineye Kapbrdl 
tahkh olur. Arabcamiinde bir potinbagt fabrika • 

9ocuk Esirgeme Kurumu smda c;ah~an Firdevs, elini makineye 
gene! merkezi kaphrmi§, yaralanmt§tlr. Hastaneye kal-

----------~-----Jdmlmi§tlr, 

Her sene verilmesi mutad olan Matbuat balosu, bu sene Maksim salon
larmcl.a verilmi§ ve zevkli bir gece gec;irilmi§tir. Yukanki resim, baloda 
bulunanlardan b~ lusmm1 gostermektedirll 

Bozuk kaloriferin sebeb 
oldugu oliim 

Ni§anta~mda eski meb'uslardan Ali -
mcd Agaoglunun aparhmanmdaki ka
lorifer dairesi bozuldugu ic;in buradan 
inti§ar eden zehirli gazlerin tcsirilc ev
velki gi.in ak~am tizeri kaloriferci 60 
ya§lanndaki Arnavud Mehmed Olmii§ -
tiir. Hadise tizerine imdad1 sthht otomo
bili vak'a mahalline gelmi§, Mehmedin 
cesedi kalorifer dairesinden c;tkanlmak 
istenmi§ ve fakat bu Strada otomobille 
gelen nobet~i doktor da ayni tesirle ba
YJ.lffil§hr. Etraftan ~abuk yeti~ildigi ic;in 
ikinci bir mtiessif h&disenin onii alm • 
mi§hr. Mehmedin cesedi Morga naklo
lunmu~tur. Tahkikat devam etmektedir. 

Cumhuriyet 
NiishaSJ 5 kuru5tur. 
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Macar - Slovak 

miitarekesi 
Amerikada Avrupa i~in 

neler dii§iiniiliiyor? 
-------,.. Bugiin Pragda resmen 

Bitarafbk kanunu haklonda Ayan Meclisinde miizakerelere ba~lan1yor 
izhar edilen kanaatler birbirini tutmamaktad1r 

Nevyork 26 (a.a.) - Bitarafhk ka-\ kunu takib etmekte ve nazizmi imha et· 
nunu hakkmda ayan meclisinde izhar I mege .;ah~mamaktadular. Harbe giri~en 
edilen muhtelif kanaatler gelecek ~;ar - hic;bir A vrupa mille tine para ve cepane 
§amba giinii tetkik ve miizakere edilecek- gonderilmemesini ve her~eyden evvel hic;
tir. bir Amerikalmm Avrupa emperyalizmi-

New-York Times gazetesine gore nin entrikalarma kurban edilmemesini is
ayan meclisi azasl arasmda halihaz~rda tiyorum.» 
alb muhtelif kanaat hiikiim siirmektedir. Gerek Borah gerekse Hariciye encii • 
Aza arasmda: meni azasmdan diger baz1 kimseler tara-

1 - Cash Carry maddesinde derpi~ fmdan yap1lan beyanattan anla~Jidtibna 
edilen miisaadekarhgm biitiin muharib - gore nazizm aleyhinde miiessir bir ittifak 
!ere tetmilini istiyen Pittman'm taraftar • viicude getirmedikleri iddia edilen Av • 
Ian. rupa demokrasilerine kar~l baz1 siyasi A-

2 - Reisicumhura yalmz miitecaviz- merikan mahfillerinde biiyiik bir meraret 
lere kar~I ambargonun tatbikm1 emretrnek hissedilmektedir. 
ulahiyetinin verilmesi taraftarlan. Almanya aleyhine yaptlan niimayi!l 

3 - Bitarafhk kanununun feshedil • Nevyork 26 (a. a.) - I 00,000 ki~i 
mesi taraftarlan. diin sehrin ba~hca sokaklanndan ~ec;e • 

4 - Mezkur kanunun yalmz cepane rek nazizm aleyhinde bir protesto niima· 
hakkmda tatbik1 taraftarlan. yi~i yapmi~lardir. Niimayiwilerin ta~!digi 

5 - Pittman tarafmdan yap1lan tek- levhalarda: «Hitler, <;eko-Slovakyaya 
lifin reddedilmesi taraftarlan. istiklalini iade ediniz.» ciimlesile daha 

6 - Hath harek.etlerini tespit ic;in baz1 fa§ist aleyhtan ibareler yaz1hyd1. 
miizakerelerin ba§lamasmt bekliyenler Halk arama: «Avrupahlar mukavemet 
vardu. ediniz.» diye bag1rmaktayd1. 

Vaziyet hakkmda tefsirlerde bulunan Niimayi~iler etraflannda miihim bir 
ayandan Borah lngiltereyi §iddetle ten- polis kordonu oldugu halde tam bir di • 
kid ederek bu memleketin AlmanyaYI siplin dairesinde s1k malar te~kil ederek 
Avusturyay1 ve CekoslovakyaYI ilhak et· Colkmbus Circle'a gitmi~ler ve orada be
tnege sevketmi§ oldugunu soylemis ve lediye reisi Fiorello Laguardia bir nutuk 
Hitler'in lngiltere kadar iyi dostu olma- soylemi~tir. 
d!giDI kaydederek ~unlan ilave etmistir: Benes ile Jean Masaryk amfiteatrm 

«- Amerika, Avrupada demokrasi • malarmda yer almi~lardi. Cek, Slovak, 
lere yard1m etmemelidir. Bu demokrasi- Rumen, Macar ve Leh p;ruplan milli el· 
ler yalmz emperyalizmilerinin tahakku • biselerile niimayi~e i~tirak etmi~lerdir. 

-•••••n•• •u .. uouUUUUUIIIIIIIIIttllllllllllllltltltllltlltllllllltlltltltllltlltlltlltlltiiiiiiiiiiiiiiiiiUUUUmuuuuuuuu••••n•u•••• 

Filistinde • vaz1yet 

T ethi,~iler iki kifi 
daha oldiirdii 

Kudiis 26 (a.a.) - Tethi~iler, Filis
tinin §imalinde toplanmaktadirlar. T ebe
riyede iki ki§i oldiiriildiigii i.;in ate§ son • 
diirme saati ta tbik edilmektedir. 

Hayfamn cenubunda yapdan ara~hr

malar neticesinde asilerin adalet divam 
azasmdan altt ki§i tevkif edilmi§tir. Arab 
nasyonalistleri Filistinde ve civar memle
ketlerde Y ahudi muhaceretinin artmasma 
kar§I mukavemet edilmesi lehindeki pro • 
pagandalarma devam etmekte ve kom§u 
Arab memleketlerinden Y ahudi malla • 
rma kar§I boykotaj yapllmasmi istemek
tedirler. 

Marmarada iki motor karaya 
diittii 

Gemlik 26 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Maramarada f1rtma heniiz de
vam etmektedir. Siddetli hava yiiziinden 
Kumla ve Sevim motorleri karaya dii~ • 
mii§tiir. Sus vapuru, Kumlay1 ~ekerek 
t.ehlikeden kurtarmi~hr. Sevim motorii • 
nun de tahJisine c;ah$IIrnaktad!r. 

Berlin· Kahire hava postasi 
Berlin 26 (a.a.) - Rufthansa idaresi 

bu sene Berlin • Kahire hava servisine 
devam etmege karar vermi~tir. Bu ser
vislerin Uzak§arka giden vapurlarla ir
tibatt olacaktlr. Sekiz sefer yap1lmas1 
kararla§hnlmi§br. Bunlardan ilki 31 
martta, ikincisi 28 nisanda yap1lacakhr. 

Bir tayyare kazas1 
.L.ondra 26 (a.a.) - Royal Air Force 

idaresinin Antrenman mektebine aid 
bir tayyare North Benfleet'de yere dii§
mii~ ve i.;inde bulunan iki ki§i olmii§tiir. 

Amerikaya giden albnlar 
Londra 26 (a.a.) - Gazetelerin bildir

digine gore, son iki giin zarfmda Ameri
ka Birle§ik devletlerine giden gemilere 
30 milyon ingiliz liras1 k1ymetinde altm 
yiiklenmi~tir. 

<;in ~etelerinin f aaliyeti 

Tunca ve MeriG 
nehirlerinde feyezan 

Edirne 26 (Hususl rnuhabirimiz· 
den) - Di.in ak~am Bulgaristanm 
hududumuza yakm topraklarile 
Edirneye yagan siirekli yagmurlar 
yiiziinden T unca ve Meri~; sulan, 
iki koprii arasmda birle§ecek kadar 
yi.ikselmi§ ve mi.inhat araziyi bas
ml~hr. 

Feyezan, hala devam ediyor. 
Vilayet ve zab1ta, icab eden biitiin 
tedbirleri almi§hr. 

Edirne, (Hususi muhabirimizden) 
Ortaimaretlerle Y1ldmm yolunu ke
sen ve iki saat evveline kadar yiiksel· 
mekte devam eden sular, durgun bir 
vaziyete girmi~tir. Y eni ve fevkalade 
bir vaziyet olmad!gl takdirde feye
zan zararsnca ec;irilmi$ olacaktu. 

izmit Halkevi temsil 
kolunun Ankarada 

verdigi temsil 
Ankara, 26 (a.a.) - .5ehrimiz Hal

kevinin misafiri olarak bulunan lzmit 
Halkevi temsil §Ubesi amatorleri, ak§am 
Halkevinde ikinci mi.isamerelerini ver
mi§ler ve Celal Miisahiboglunun Y edek
<;i operetini biiyi.ik bir muvaffakiyetle tern 

sil etmi§lerdir. Salon daha saat 20 de gi.i
zide bir seyirci kalabahgile tamamen dol
mu§ bulunuyordu. Merhum bestekar Is-
mail Hakk1 Bey tarafmdan bestelenen e
serin muzik k1smm1 bizzat bestekarm og
lu idare etmekte idi. Daha ilk sahneler
de Halkevi gene amatorlerin gosterdik
leri muvaffakiyet bi.itiin seyircileri derin 
bir alaka ile sahneye baglaml§ ve oyunun 
baz1 kisimlan halkm devamh alkl§ ve IS· 
ran i.izerine tekrar edilmi§tir. Oyun An
kara halkmm biiyi.ik takdir hisleri ve al
ki§lan arasmda ve ayni muvaffakiyetler 

i<;inde sona ermi§tir. Misafir Halkevliler 
bu sabah Ankara Halkevi temsil subesi 
arkada§lan ta~afmdan .;iftlik, bar~j ve 

<;ankayada gezdirilmi~ ve ogleden sonra 
Y edek<;i operetini yi.iksek tahsil gencl!gi

ne de ayni muvaffakiyet ve siirekli alkl§· 
Jar arasmda tekrarlami§lardir. izmit Hal-

Budape§te 6 (a.a.) - Macar - Slo • 
vak mi.izakereleri yann sabah burada 
ba§hyacaktir. 

Macar Ba~vekili Riitenyada 
Budape§te 26 ( a.a.) Ba§vekil 

Paul Teleki, refakatinde Dahiliye Nazl· 
n F ran.;ois Keresztes ve eski Karpatlar 
Ukraynas1 Ba§vekili Andre Brody oldu
gu halde bugi.in iki giinli.ik bir ziyarette 
bulunmak iizere Riitenyaya gitmi§tir. 

T eleki, Ungvar hava meydanma gide· 
rek ge<;en cuma giinki.i hava muharebele -
rine i§tirak eden tayyarecileri tebrik et • 
mi§tir. Ba§vekil bundan sonra muharebe· 
lerin cereyan ettigi mmtakalara gitmi§ ve 
Ungvar ovasm1 ge~tikten sonra iki saat 
evvel muharebenin vuku buldugu meyda
m gormi.i§tiir. 

Ba§vekilin ge<;tigi bi.iti.in kasabalarda 
Macar bayrag1 dalgalanmakta idi. 

M acar • Slovak farptfmaat 
Berlin 26 (a.a.)-Macarlarla Slovak

lar arasmda vuku bulan musademeler hak
kmdaki haberlerin ne§ri Almanyada me -
nedilmi§tir. Slovak hududunun heniiz tes
pit edilmedigine ve halihamda <;eko-Slo
vak idaresi tarafmdan uk farklan nazan 
itibara almmadan tesis edilen ve Slovak • 
yay1 Karpat Ukraynasmdan ayuan idari 
bir hattan ba§ka bir §ey mevcud olmad1 • 
gma dair Macarlar tarafmdan ileri si.irii· 

len tezi siyasi Alman mahfilleri ,imdiye 
kadar kabul etmi§ goriinmekte idiler. Si
yasi Alman mahfilleri tarafmdan muha • 
faza edilen si.ikut, Macar tezinin heniiz 
muteber oldugunu fakat Almanyamn hi
mayesine ald1g1 Slovaklar1 iimidsizlige 
dii§iirmemege .;al!§tlgl manasm1 tazam • 
mun etmemektedir. 

Miitareke akdedildi 
Presov «Siovakya» 26 (a.a.) - Slo· 

vak kuvvetlerinin kumandam Havas A • 
jansmm muhabirine beyanatta bulunarak 
Macar ve Slovak k1t' alan arasmda bir 
mi.itareke akdedildigini ve muharebelere 
nihayet verildigini soylemi§tir. 

Bununla beraber Macarlar Slovak 
topraklannda i§gal ettikleri nahiyeleri 
tahkim etmekte ve buralardaki ahaliyi 
kovmaktad1rlar. 

Hudud komisyonu 
Bratislava 26 (a.a.) - Muhtelif Ma

car • Slovak tahdidi hudud komisyonunun 
Slovak azas1 yarm Budape§tede buluna
cakhr. 

Slovak heyetine Dr. Svreskovec riyaset 
etmektedir. 

Cekyada milli tesaniid komitesi 
Prag 26 (a.a.) - Ugvedilmi§ olan 

parlamentomnun yerine kaim olan 50 a· 
zadan miirekkeb mill! tesaniid komitesi 
bugi.in ilk defa olarak toplanml§tir. 

Celse a.;Ild1g1 zaman komite azas1 ma
son localarma girmiyeceklerine ve loca " 
!arm azas1 tarafmdan verilecek emirlere 
itaat etmiyeceklerine dair yemin etmi§ • 
lerdir. 

Komite bundan sonra §imdiki siyasi 
partilerin lagvedilmesini ve tek bir tota -
liter parti ihdasm1 hiikumete teklif etme
ge karar vermi§tir. Komite, bundan maa
da Bohemya ve Moravyadaki gayri ari 
lerin emlaki i.izerine muamele yapilmasl
mn hiikumetten men'ini istemege karar 
vermi§tir. 

O.;iincii batma kadar ecdad1 ari olmt -
yanlar gayri ari addedilecektir. 

Ari olm1yan mi.iesseselere devlet komi -
serleri tayin edilecektir. 

lsvifrenin askeri tedbirleri 
Berne 26 (a.a.) - isvi~re Ajansmm 

bildirdigine gore, federal konseyin aldig1 
askeri ihtiyat tedbirleri, ge<;en eylulde a
lman tedbirlerin .;er.;evesini ge<;memekte
dir. Askri seferberlik mevzuu bahsolan 
yalmz hudud muhafazas1 k1t' alarm tak
viyedir. 

Kont Ciano'nun temaslart 
Roma, 26 (a.a.) - Kont Ciano, diin 

oii;leden sonra ingiliz maslahatgiizan Sir 
Noel Oharles'i kabul etmi§tir. Sir Noel, 

f;)ang§a 26 (a.a.) -<;in kumandanlan
nm bildirdigine gore, Hunan, Hupe ve 
Kiangsi eyaletlerin hududlarmda faa
liyette bulunan c;in c;eteleri. son iic; ay 
zarfmda bin kadar tiifek ve 12 ag1r ma
kinelitiifek igtinam etmi§lerdir. Bun -
dan ba§ka iki askeri depo tahrib edil • 
mi§tir. Japon ordusunun insanca zayi -
ah sekiz bindir. 

kevinin verdigi bu mi.isamerelerle yi.ihek 
Macar - Slovak ve Macar - Rumen mii

ideal yolunda ~ah~an Halkevlerinin yur-
nasebetlerinde has1l olan vaziyet dolay1si 

Almanya • Holanda iktiSadi 
rniinasebab 

Berlin 26 (a.a.) - 13 martta ba~h
yan mi.izakereler neticesinde Almanya 
ile Holanda arasmda yeni bir ikhsadi iti-

laf imza edilmi~tir. Bu miinasebetle ne~
redilen resmi tebligde <<iki memleketin ih
tiyaclan nazan itibara almarak» tarafeyn 
lrasmda ewa miibadeielerinin arttmlma
lma karar verildi~i bildirilmektedir. 

Y eni muahede I nisanda mer'iyete !li
•ecek ve 31/12/940 senesine kadar mu
eber olacakttr. 

dun dort ko§esinde i.;timai biinyemizde le ingiltere hiikumetinin endi§e e!tigini 
yaratlig~ 1 hareketlerle meydana gel en: e- .. 

soylemi§tir. Ogrenildigine gore Kont Ci
serleri gosteren canb bir niimunedir. Y a-

ano, italya hiikumetinin lngilterenin bu 
nn ak§am Halkevinde mis"lfirler §Crefine 

endi§esine i§tirak etmedigini bildirmi§tir. 
bir .;ay ziyafeti verilecek ve saat 21 de 

Sir Noel, ayni zamanda Almanya tara· 
Ankara Halkevi temsil ar~ada§lan tara-
fmdan bir de temsil verilecektir. fmdan <;eko-Siovakyada yap!lan cebir ha 

reketi iizerine lngiliz kabinesinin giri§tigi 
Rusyamn umumi niifusu te§ebbiis hakkmda da Kont Ciano'ya ma-

Moskova 26 (a.a.) - 1939 da Sov- lumat vermi§tir. 
yeller Birliii;inde yap1lan ni.ifus tahr:rinin Roma, 26 (a.a.) - Kont Ciano, Ma
muvakkat rakamlan ne~redilmi~tir. Bu car sefiri Baron Fred erik Villany'yi ka
rakamlara gore umumi niifus I 70 mil yon bul ederek kendisile Macar • Slovak ve 
126 bin ki~iyi bulmaktad1r. Kat'i netice- Macar- Rumen meselelerine dair gorii§-
ler nisanda belli olacakt1r. _ J mii§tiir, 

D0~0NCELER 

Abid.elerimiz 
Son haftalann siyasi ugultulan arasm

da kulaklanmlz palird!sl az ve faydas1 
~ok bir i.; mi.inaka§a i§itti. Mahud abideler 
meselesi. 

Bu meseleden kendi hesab1ma bahs 
i.,:in bugiinii bekleyi§im iki sebeble ul -
mu§tur. Birincisi memleketin mi.idi.ir, e
dib, san' atkar, muharrir v. s. gibi muhte
lif ihtJsas bolgelerini temsil eden se.;kin 
kabiliyet sahiblerini dinlemek arzusu. 
ikincisine gelince; -bilmem nasi! soyliye -
yim ?- Oniimiizdeki ehemmiyetli davay;, 
gazete siitunlannda k!Zl§IP sonra tatbikat 
sahasmda soguyan bir tak1m meseleler 
gibi bir i§ diye gormeyi§imden.. Y almz 
§Unu kaydedeyim ki bugiinii, ve yanm a
lakalanduacak bir husus olan §U kunu et
rafmdaki yaz1lan .;ok k1ymetli ve faydaL 
buldum. 

Abideler hususunda verimli kararlara 
varmak i<;in sinirlerimizin biraz yah§masl· 
m beklemek, dogrusu bana hayuh bir in· 
tizar gibi goriindi.i. Sonra da bu mesele
nin yalmz bir asabiyet mevzuu olarak. bi
raz mmciklandiktan sonra bir ko§ede ka
hp oriimcek tutmastm i<;im istemedi. Bu 
alanda ilk te§Ckki.ir duygulanm1 Bi.irhan 
T opraga sunmak isterim. <;i.inki.i gayretli 
arkada§IIDIZ Cumhuriyetteki beyanatmda 
goziimden hie; ka<;mJyan degerli bir vas1f 
gosterdi. Bir vas1f ki bizde pek gori.ilmez. 

lzah edeyim: Kendisine taalluk eden 
bir ihtlsas mevzuundan bahsederken sag
da, solda ve iistta, altta bulunan bir .;ok 
miilahaza unsurunu ihmal etmemek dik -
kati ve bir meseleyi, onu kavnyan diger 
meseleler ~indeki mevkiile yani hpk1 me· 
nazm yerinde bir levha gibi gormek kav
rayJ§hgi. 

Giizel San' atlar Aka demisi miidi.irii • 
nun sozlerinden hakh bir sevinc duyduk. 
Zira bu sozler bize idealistleri etrafmda 
en tecriibeli ve ileri memleketler artistle
rinin alaka tarzlanm ve uzak yakm baz1 
san' at muhitlrinin verdigi kararlan ogreti
yordu. Daha ehemmiyetli bir nokta ile de 
kar§IIa§Iyorduk. Arkada§Imlz §imdiye ka
dar yapilmi§ amdlar hakkmda bi.itiin 
Tiirkiye efkan umumiyesinde zaten biri
kip duran baz1 endi§eleri ortaya .;1karmi§ 
oluyordu. Bunlann boylece aydmlal!lma
smda ise hergiin daha miireffeh, daha 
mes'ud olmalanm gonli.imi.izden diledigi
miz aziz artistlerimizin gerc;ek menfaati 
hakkmda Eflatuni temennilerden ziyade 
vaziyete sarahat verir ve bu surelte tutu
lacak yolu daha emniyetle tayin ettirmege 
yarar bir i§aret vard1.. Ben iptida vaziyeti 
boyle gordiim. Ve ferahland1m. Ancak 
itiraf ederim ki ne§emiz .;abuk ka~l!. De
gerli san'atkar Bay Nijadm biraz ofkeli 
ne§riyalim okuduk. Dii§iincelerimizin isti· 
kametini degi§tirmiyen bu ne§riyat dikkat
lerimizi biisbiitiin keskinle§tirmege yarad1 
ve N ecib F az1h faaliyete getirdi. Kendi
ne (K1sakiirek) diye mi.itevaz1 bir isim 
takan N ecib F az1lm, fikri ve san' at engi
ninde nasi! uzun uzun kula<; atligm1 bil -
miyenimiz yoktur. Maliim ya; gene ve 
kuvvetli edibin (Haber) sahifelerinde 
gayet gi.izel bir (.;er<;eve) si var. Nacib 
F aZII herhangi bir mevzuu bu <;er<;eve i<;i
ne koyarken yalmz imrenilecek derecede 
yeni' ve diri bir iislub gncligi gostermekle 
kalm1yor. Pek zinde fikirlerine tam bir 
olgunlugun da miimtaz .;e§nisini kaliyor. 
Nitekim abideler meselesi hakkmda da 
boyle yapti. Ve mevzuu bir<;ok zaviye al
tmda miitalea etti. 

Abideler ve bunlar i.;in ihtiyar edilen 
masraf hususu, art1k Ti.irk irfan ve vicda
mm iizen meselelerden biri haline geldi. 
Su sebeble efkan umumiyenin aydmlan
mas! ve bu i§in gelecekte hem san'ali, hem 
san' atkarlanm1z1, hem de §ehirlerimizin 
giizelligi, umranile heraber biitc;elcrini 
koruyacak bir di.izene girmesi vi.icubunu 
tamamile meydana .;Ikard!. 

Bence §imdiye kadar abideler mevzu
una dair soylenilen sozlerin ilk bi.iyiik fay
dasl budur. lkinci iyi cihetse meseleyi hal
letmege yarar <;ok yerinde ve diizgiin hii
ki.imler verilmi§ bulunu§udur. Binaena
leyh §ahsan vard1g1m neticeleri ve kendi 
kendime edindigim kanaatleri sua ile a§a
giya diziyorum: 

I - Herhangi bir abidenin manevi 
biiyiikliigi.inii, maddi cesametile (mebsu
ten) miitenasib saymak, san'ata kar§l en 
kapah ve nankor gozle bakmaktu. 

2 - San'atkarlarm, san'atm himayesi 
gibi necib ve yiiksek bir ideali tahakkuk 
ettirmege <;ah§Irken bir memleketin ikhsa
di ve mali geni§liklerini hesablamamak, 
artistleri terfih etmez; ancak yurdun en 
hayati bir tak1m faaliyetlerinde s1kmh ve 
kan§Ikhk viicude gelinr. Nas1l artist, 
miistakil ve ilhamh bir san' at ruhile <;ah§
mak ikhza ederse, artistin hayat kolayll
gma kavu§mas! davas1 da s1rf iklisadi ter
biyevi ve hatta ticari bir adese arkasmdan 
mi.italea edilmek laz1m gelir. 

~ - Bir memleketin limi, irfani, s1h-

Yazan: Fa:ztl Ahmed AYKA~ 

hati, naf1as1, bahriye ve sairesi i<;in o 
memleket di§mdan icabmda miitehasm, 
alim ve dogrudan dogruya vagon, ray, 
ilac vc §U bu g~tirilecegi gibi bir muhite 
orad a gayrimevcud bir san' at mi.iessesesi
ni yerlc§tirmek i<;in de -makul bir usul 
dairesinde- hem san'atkar, hem ~an'at 
eseri celbedilebilir. Ve bunlann gelme~i 
milli artisie sayglSizhk degil, memleket 
ufan ve san.' a tile gene o artiste bir hi.ir
met ve yard1m manas1 ifade eder. 

4 - Bir §eluin giizelligini yalmz ora
da dikili abiddere bagh sanmak kahn bir 
hatadu ve bizim ~ark §ehirlerinin hazin, 
olgiin zavalhhgi i~inde kurulacak amd -
!arm, onlara kadroluk edecek muhite ta
mamile yabanc1 bir unsur viicude getilule
si her bak1mdan di.i§iiniilmege deger bir 
keyfiyettir. Bu i§in bazan giili.inc bile go
ri.ilmesi mi.imkiindiir. Ancak her§eyden 
evvel §U noktay1 di.i§iinmeli. Biz bir inkl
Iab sava§mm i~indeyiz. Ve heykel, abide 
filan dedigimiz §eyler, Tiirkiyede bugi.in 
alelade bir tezyin unsuru olmaktan ziya
de yeni bir zihniyet ve ruhiyetin remzi o
larak manahd1r ve ehemmiyetlidir. An -
cak gerek giinden gi.ine terakki edecek vc 
gerek yeniden kurulacak kasabalanm1zda 
ise heqeye i.isti.in tutacagimlz vas1f, o 
muhitlerin bugi.inki.i sthhat, rahat, ikt1sad 
ve saire §artlan i~inde yiikselmesidir. Bu 
bak1mdan san' atm yeri ileri bir goz ve 
zevkin dilekleri dairesinde belirecektir. 

Artistlerimiz, §ehirlerimizde, evlerimiz
de arad1g1m1z hayati vas1flar tahakkuk e
derken bize onlarla ahenk baghyan ve 
biisbiiti.in §ark ruhundan dog an san' at e
serleri bag1~larlarsa Tiirk vicdam kendi
lerinin dehasmdan bekledigi hakiki ibda 
mahsullerine kavu§mU§ olmakla bahtiyar
!Jk duyacakt1r ve ideal .de budur. Lakin 
bu gayeye giderken yolda ugramlacak bir 
tak1m zaruri merhaleler bulundugunu u
nutmamah .. Ve hata etmi§ olmaktan faz
la korkmamah. Bir yanb§, bizi ikinci yan· 
h~a dii§mekten koruduk<;a asia enerji kir
mamak laZ!m gelen bir tecri.ibe sayilma
hdir. Ve hepimizi daha dikkatle yiiriime
ge ah§hrmahdir. 

5 - Mademki ilerlemeyi ve ileri say· 
diglmlz memleketler tarzmda ile.rlemegi 
kendimize §iar edindik; bazi zahiri tezad
lardan fazla iirkmemekligimiz laz1m ge -
lir. Mimarilerinin vakanna, minarelerinin 
heyulal endamma hayran oldugum ca • 
milerde mahye diye ilk defa Latin harf
leri gordiigi.im zaman ben de bir an gii -
liimsemi§tim. Lakin bu hadisenin mana
smdaki derinligi dii§iindiigi.im saniye du
dakla:Imm yerine beynim .;ail§maga ba§
ladi. lnk1lab bu! Cihan bu !.. 

ileri be§er atiiganiJklannda sathi go
rii§leri rahats1z edecek nice zavahir fal
solanna raslamhr. Fa kat kuvvetli kafa ile 
granitten iman hangisidir bilir misiniz? 
Me§ru, makul her tenkidi giileryiizle ka
bul ederek kusurunu diizeltmege ko~mak
la beraber, davasmm oziine kar§l tam sa
dakati hi<;bir sarsmtiya ugralm1yan azim! 

Futma ve dalga bir gemiyi her tarafa 
sallar. F akat kaptanm vazifesi iptida c;i
zilen rotay1 takib etmektir . .5iiphe yok ki 
miinevver Tiirk camias1 da oyle yapacak! 

hte fikrimin hclasas1: 

,Sehirlerimize abideler koymak kayg1S1, 
bizi hi<;bir zaman o §ehirlerin birinci de
recedeki medeni ve hayati ihtiyaclanm 
unulmak, belediye bi.it<;elerini ezmek gibi 
suc;:lu bir ifrata sevketmemeli. Etmemdi 
ama zamanda§Imiz manasile temiz, giizel 
ve s1hhi yurdlar kurarken onlarda yiik
seltilecek, san' at nefiselerinin gelecek ne
siller i.;in bir ruh ve ideal terbiyesi unsuru 
olacagm1 hatudan <;Ikarmamak §artile! 
Sonra da mali miisaademizin hududu 
ic;inde onlan c;ogaltarak ... Zira zevk ve 
san'at bahsinde gosterecegimiz her mi.ic
rimane ihmal. bizi adi huzuzatm bayagl
Hgmdan kurtulamamak azabile cezalan -
dJracaktJr. hte son soziim: 

San'atimJZI ve san'atkarlanmlzl ger -
c;ekten himaye edelim; ancak bu himaye 
mefhumunu yalmz mall gelir endiResi ic;i
ne tJkamayip daha geni~ ve ileri bir §UUr 
ayrlmbi(i altma sermek suretile! 

Ne dersiniz: bilmem hakm: miVJm? 
Fazrl Ahmed AYKAC 

Suriyede siikunet iade 
ediliyor 

;;am 26 (a.a.) - Si.ikunet tedricen de
vam etmektedir. Ti.iccarlann grevi sona 
ermek iizere bulunuyor. 

Kabine buhramnm zail olacag1 tab -
min edilmektedir. Naz1rlardan Buhari
nin riyasetinde bitaraf bir kabine te§kil 
edilecegi timid edilmektedir. Buhari 
kendisine vaki miiracaat iizerine isti§a
relerine devam etmege muvafakat et
mi§tir. Halebde di.ikkfmlar tekrar a<;Il
mi~br. Lazkiyede tam bir si.ikunet hi.i
kiim siirmektedir. Siyasi vaziyet gittikc;e 
diizelmektedir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

ingilterede mecburi 
askerlik 

a ngiltere, 500 ki.isur milyon ni.ifmiu 0 bir imparatorluga sahibdir. Ufukla· 
nnda giine§ batm1yan bu muazzam 

imuparatorlugun mi.idafaasJ, bilhassa 
di.inyanm bugi.inkii buhranh halinde, bi.i
yi.ik bir orduya son derece muhtacd1r. 
Halbuki bu koca imparatorluk, isvi<_;re· 
ninki gibi bir ordu te§kilatmdan bile mah· 
rumdur. Di.i§iini.ini.iz ki yarm bir harb ol· 
sa, 4 milyon niifuslu ki.i.;iik isvic;re, ko· 
caman ingiliz imparatorlugundan daha 
sii1 'atli bir seferberlikle lngiliz ordusun· 
dan daha kuvvetli bir ordu .;Ikarabilir. 

A vrupada asker! vaziyetin, sevkulcey· 
§I muvazenenin, ingiltere ile mi.ittefiki 
F ransanm aleyhine olarak fena hal de bo· 
zuldugunu ingilizler de goriiyorlar. i§i 
diizeltmenin tek c;aresi, mecburi askerlik 
hizmetini, biran evvel, kabul etmektir. 
F akat ingilizler, §ahsi hiirriyete a§Ikhrlar. 
0 kadar ki vatan mi.idafaasmda bile bu 
hi.irriyetlerinden fedakarllk edemiyorlar. 
Bu hizmetin «mecburi» s1fati, onlann 
«hiir» ruhuna giran geliyor. lngiliz, «b~n 
hiir bir adam1m; vatamm1 da mecburi o· 
larak degil; kendi istegimle mi.idafaa e· 
derim» diye tutturmu§ gidiyor. Konu~ 
kom§u da boyle di.i§i.inseler, mi.ikemmel 
prensip amma, sagda solda, sekiz ya~m· 
daki bambinolara bile askerlikten ve mu· 
harebeden ba§ka oyun oynatm1yanhr 
var. Ni.ifuslannm yiizde 20 sine vannc1ya 
kadar silah altma almaga ve 24 saatte 
milyonlarca insam seferber etmege haZJr· 
lanan devletler kar§Ismda, camm isterse 
vatamm1 mi.idafaa ederim, demek bugiia 
siyasi maglubiyetlere mal oluyor, yann 
askeri inhizamlara ve imparatorlugun da· 
g.lmasma sebeb olabilir. ingiliz milletinin 
diinyanm gidi$i degi$tigini hal a ka vnya
mami§ olmas1 hayrete deger. Dune kadar 
lngiliz adalan i<;in deniz, bir kalenin su 
hendegi vazifesini goriiyordu. ingilizh-r, 
deniz hakimiyetini temin etmekle kendi 

evlerinin emniyet ve selametini sigortala~ 
IDI§ oluyorlar ve Avrupadaki miicadele~ 

Jerde, ba§kalannm kara ordulanm kendi 
hesablanina kullamyorlardJ; fa kat, art1k, 
bu nefis vaziyet, tarihe kavu§mU§tur. in· 
giliz adalan Avrupamn bir devamJdir. 
Ele avuca sigmiyan hava ordusu, mikrob' 
gibi goze goriinmiyen deni:z;alh silaht ve 
1918 de 120 kilometreyi cloven -bugiin 
ka<; kilometreyi dovecegini bilmedigimiz· 
uzun menzilli toplar, lngiliz adalannm 
emniyet ve selameti i.;in, denizde oldugu 
gibi havada ve karada da kuvvetli olma· 
y1 mecburi kilmi§hr. Sab1k Ba§vekil, 
Baldvin, gayet dogru bir gorii§le ingiite· 
renin hududu Ren' dedir; demi§ti. 0 hal
de Ren kJyiianm yalmz Fransaya miida~ 
faa ettirmek hulyasmdan vazge.;melidir. 
Her millet, kendi hududunu kendi ev ~ 
ladlarmm gogsile miidafaa etmek mecbu· 
riyetindedir. 

ingiltere, mecburi askerlik hizmetini 
labulde ge.; bile kalm!§hr. ingilizler ya 
rahatlanndan ve hiirriyetlerinden feda -
karhk edip mecburi askerlik hizmetini ka· 
bul edecekler, yahud da imparatorluklan· 
mn mecburi surette budandJgmi gorecek· 
lerdir. 

Girid asilerinin cezalar1 
affed i 

A tina 26 (a.a.) - Milli bayram miina

sebetile, temmuz 1938 de vuku bulan 
Hanya isyan hareketi mahkfunlanmn 
yan cezalan affedilmi§tir. 

Edirnede ihtifal 

26 mart sehidlerinin aziz 
' 

habralari yad edildi 
Edirne 26 (Hususi muhabirimiz

den) - Edirnenin Balkan Harb;n
de sukutu tarihi olan 26 martm yil
doniimi.i miinasebetile bugiin Halke· 
vinde biiyiik bir ihtifal yap1lmi~, kah
raman ~hidlerimizin hatiralan taz1z 
olunarak amlm1~1!r. T oplantlda tarih 
muallimi Osman, irad ettiii;i hitabe
de, Ti.irkiin bi.itiin ~eraitsizlik ic;inde 
c;arpi~tlgmi, harb tarihimizde uzay:p 
giden kahramanhk ve ~ehamet men· 
bbelerini anlatmJ~, Edirne mi.idafna
smm nas1! yaptldigmJ tebari.iz c1tir
mi~tir. 

Felsefe muallimi Ziya Somer de 
o harb esnasmda uyu~uk Osmanh 
idaresinin dii~tiigii hatalan kaydede
rek hirer ibret levhas1 halinde milli 
birlige dayanm1yan keyfi idarehin 
icraatmda kar~IIa~IIan felaketleri 
soylemi~tir. Nutuklardan sonra Renc
ler tarafmdan ~iirler okunmu$ ve top
lanhya nihayet verilmi~tir. 

K. 0. 
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Yolculuk 

D'slr6 Kosztalanyi'den 
~ ~iizgar ugul.duyordu. Karanhgm, so -~dum bile. T a van dan sarkan kay1§lara 
g~g~ ve gec~nm buz~a.~ kam~1s1 diinyay1 tutunup kah kendi ayaklanna, Hh yam· 
dovuyor, bemm de yuzumii IJrmahyor • ba§mdakilerin ayaklanna basarak duran 
du. Burnum k1zarm1§, ellerim c;atlarnl§, kalabahk, oturanlan gormeme manidi. 
t1rnaklanm morarm1~tJ. Cozlerim ya§an • 0 esnada bir kadm goziime ili§ti. Lo§ 
yordu. Etrafta, esniyen ag1zlar gibi, ka • bir ko§ede, ayakta duruyordu. Hav1 dO
ranhk sokaklann a~lldlgml goriiy~rdum. kiilmii§ bir robu, boynunda, tav§an tii • 
Orada, buz tutmu§ kaldmmda tepme te- yiinden boasl vard y .. · b kl' 1. orgun, meyus go • 
pme e 1yor, avcuma hohlayarak, yahud riiniiyordu Y'u'zu" a t tl "I 

II 
· · d .. .. bl · · m sum ve a 1, go ze-

e enm1 par esumun ce enne sokarak, · · d' H .. )" be A k 
do nan tunaklanml ISitmaga yelteniyor • r~ mt~ VIY lk.l er ltur u I §enhva ar lve ha.y: 
d N'h k · I . s1ye I aya ar a tma a an, ayvan ar g1b1 

urn. 1 ayet, uza tan, s1s enn ortasm- .. t" t v 1 1 k bl d b 
d f 

. .. .. .. us us e y1g1 1p, 1s a esva ar an uram 
an, tramvaym san enen gorundu. b .. v 

R l d d k b
. d" . uram tuten sarm1sag1ms1 kokular i~inde 

ay ar a g1c1r 1yara 1r onemec1 
klvnlan tramvay, oniimde durdu. Bin • yolculuk etmege boyun egen bu insan 
mege davrand~m; fakat elimi daha par • kalabahgml~. ma?zarasmdan tiksindik~e, 
makhga uzatJrken, i~eriden: «Dolu l» di- o kvadmm gozlenne bakarak teselli ara . • 
ye bagiran hain Sesler kuJagirna ge)dj, maga ba§Jadlrn. 0, ~okJuk, online bak1 • 
Basamaklarda, salk1m salk1m insanlar yordu. Onun da benimle ayni §eyi dii§iin
vardl. i~eride, tek telli bir ampuliin k1r • diigiinii tahmin ediyor, bu tramvay ara
mizJmtrak, solgun l§lgmda, bir tak1m can· basi hakkmdaki fikrime i§tirak ettigini 
h mahluklarm goz k1rptJklan, arama farkediyor, miiteselli oluyordum. Hasta
k~m1ldad1klan goriiliiyordu. Kadm, er • ~ar. yalmzhklanm hissetmesinler diye ko
kek, ~oluk ~ocuktan miirekkeb bu kala- gu§lara b1rak1lan gece kandillerinin mavi 
bahgm kar§Ismda bir an tereddiid ettim; l§lgma nas1l bakarlarsa, ben de onun goz
&Onra, bir slc;rayl§ta basamaga atladlm. lerine oyle baklyordum. 

IYJii§k~l?,es~n~!ik ~de~ek . zaman degildi. Daha fazla miicadele cesaretini kay • 
Oyle U§umu§tum k1 di§lenm tak1rd1yordu. betmemi§ olmag1, mf 0 kadmcaglza med
Esasen acele i§im vard1; yolum da uzun- yunum. 

dui .. . . . Aradan bir ~eyrek saat ge~mi~ti ki, 
O .Ikonce pek feel bu vaz1yette kald1m. dort ki§ilik sJTalardan birinde bo§ bir yer 

msan .salk1mma tak1lm1§, ben de o sal- yakalamaga muvaffak oldum. Oraya ilk 
k~mda ~IT tane olmu§t.um. Kopriilerden oturdugum dakikada ancak bir bacaglffil 
a§hk, tunellerden gec;tJk; ba§dondiiriicii yerle•tirebilm1' •t1m' V" d" " .. b b' .. • 1 'd' d ' • · ucu umun mute a-

Ir sur ate 81 IY?.r .. uk ... Tutundugum kisi, havada duruyordu. Yammdakiler, 
~rden ay~llmak, du!up olmek demekti. paltolanna s1k1 s1k1 sanlml§, miikteseb 
v raSITa, bu duv~.r, .?lr tahtap~rde, bir a- haklanndan zerre feda etmemege, ba§ • 

b
gac, yam~dan surtunerek gec;JYordu ve kasma bir kan§ yer vermemege azmetmi§ 

en Azra11le burun buruna geliyordum · I d K . 
Fa kat h t hl 'k d f l b , msan ar I. lsmetJme razl olup oturdum. 

, ana, e 1 e en az a aza ve- E · b '] b d 1 v r "t k' 1 1 b nme oyuna sen en u a am ann mag· 
v~n. ~~· .. 0 e k ~0 :; arm ana di§ biledi- rur tav1rlanm gormemezlige gel dim; bir 
~1m. lu§un

1
me hd.. r

1
amvaykm i~indekilcr ~uvaldan far kim yoktu. lnsanlann, hem • 

emm e a ay e 1yor ar; aderin be · . . . . A • 

kendilerine slkl k t d v ' m cmslerme kar§l ms1yak1 b1r nefret duy· 
51 I yap1~ 1r 1g1 basamak- d kl I d' · . 

takiler ise dii§m · d" t .. I b kl' u anm, c;uva m mevcu 1yetme, msamn-
lard1 Dii:sem beml · or gloz e b~ 1~?r· kinden daha kolay tahammiil ettiklerini 

· ' • eymm pat asa, 1r yuk· bT d 
ten kurtulmu§ olacaklar; derin bir nefes I Jyor urn. 
alacaklard1. Her§eyin bana vJZgeldigini, benim, 

N d h 1 irabda yerim olmad1gm1 goriince bir par-
e en sonra, sa an 1ga kadar sokula· 

b'ld' y k A k par~a s1k1§hlar, hisseme dii§en bir par~a-
1 lrn. a Ia, te ayag1mm bir kenann1 

ili§tirebilmi§tim; fakat ne de olsa ayaglrn c1k yeri bana biraktiiar. 

karad 1 b 'l' d' K Birlc.a,.. istasyon sonra, ""'ncere yanmda 
a say1 a 1 1r lffi . apmm demirine "' ... -

de s1k1 s1h tutununca, hi~ degilse yuvar- bir yere, ak1bet yerle§tim. Oturdum ve et· 
lanmak tehlikesinden kurtulmu§ oluyor· raf1ma goz gezdirdim. 11konce, mavi goz-
dum. Iii kad1m ara§tJrd1m; meydanda yoktu. 

M f 'h f - Ben, kalabahkla didi§irken, zahir, uup 
aama 1 , e kan umumiyenin, bura· 

d d I h. gitmi§ti. Onu ebediyen kaybetmi§tim. 
a a a ey 1me dondiigiinii hissettim. 

(:ok gec;meden f1rtma patladl. Hi<; ol- l~imi ~ektim. Buz tutmu§ pencereler· 
mazsa, a§ag1dakiler bana ah§ml§lar acl den dl§an baktJm. Bir ma lambadan, 

b. h k 'k t b v · ' kirli bir kar tabakasmdan, lo•, sogv uk, ka· 
IT a 1 a e oyun egercesme, mevcudi- ' 

yetime tahammiil gostermege ba§laml§lar, pa!J kap1lardan ba§ka bir§ey goriinmii • 

hatta varhg1m1 unutmu§lard1 bile. Yuka- yordu. 
nda kazm ayag1 oyle degildi. Ben, §imdi T ekrar gogiis g~irdim ve esnedim. 
en son tufeyli idim; aleyhinde herkesin Elimden geldigi kadar kendimi teselliye 
ittifak ettigi en yeni dii~and1m. Yiiziime ~ah§tlffi. llk intJba1m §U oldu: Mlicadele 
kar§I ortiilii ve a<;1k hakaretler savuranm, etmi~ ve galebe r;almi§!Jm, Hedefimin a
soviib sayamn, alay edenin haddi hesab1 zamisine varml§ bulunuyordum. Bir 

yokt~. F akat ben miicadeleden vazge~- tramvay arabasmdan beklenen azami §ey, 
medim. Sonuna kadar dayanmaga az • bir pencere kenarmda bir ki§ilik yer degil 
metmi§tim. Kendime cesaret vermek irin 'd' ... 1 'h 
t d b 

y m1 1rr §te onu m ayet ele ger;irmi§tim. 
« na u ya, diyordum, §Unlara rahat D" .. d"k · d' · U§Un u ~e. ger;1r Igim miicadelenin 
vermiyecegim, di§imi s1k1p burada dura· h" fh I miit I§ sa a an goziimiin online ge)iyor· 
u~m~ T h . du. ramvaya iicum edi§ime, basamak-

lnadim semere vermekte gecikmedi. ta ~ektigim IStlrablar, sahanhktaki didi§· 
Tavanda as1h kayt§lardan biri bir arahk meier, arabanm ir;indeki pis kokular. 0-
elime ge~ti: on a yapl§tlm. Biraz sonra rada hakim olan zihniyet, hirer hirer akh
yolculardan biri eni tartaklad1. Fakat 
oyle bi~imli bir tartaklayl§ ki bir hamlede rna geliyordu. Son dakikada miicadele • 
kendimi tramvaym i~indeki kalabahgm den vazger;megi dii§iinmii§ oldugumdan 
ortasmda buldum. Simdi, dart taraftan adeta utand1m. Bir muharibin, yaralanna 

s1k1§hran bu kalabahk ortasmda, Slcaclk bakmas1 gibi, pardesiimiin kopuk diigme
bir muhit ir;indeydim. Arama, nefesim yerlerine bakt1m. «Para ile degil, S!Ta ile» 
kesilecek kadar slkl§lyor, bogriimde kah diye dii§iiniiyordum. lnsan, Zahmetinir, 
bir §emsiye ucu, kah bir c;anta kenan his· miikafahm kolay kolay gormiiyor ama. 
sediyordum, fakat bu gelip gec;ici rahat- eninde sonunda muvaffakiyet muhakkak. 
s1zhklar miistesna, yerimden memnun· 0 zaman, kazand1g1m zaferden istifa-
dum. de etmegi dli§iindiim. Yorgunluktan s1z· 

Y ava§ yava§, vaziyetim daha ziyade bvan bacaklanml uzahp, §oyle rahat bir 
diizelmege ba§lad1. Giden, gel en, inen, n~fes alay1m, dedim. Tam hamlaniTkcn, 
binen kalabahgm i~inde, bir an geldi ki, biletr;i pencereye dogru yakla§ti, orada 
sol elimle, pardesiimiin diigmelerini c;oz- as1h duran tabelay1 tersine c;evirdi ve: 
mege ve bilet~inin, nazik fakat 1srarh ta- - Son istasyon! 
lebini yerine getirmek i~in, pantalonumun Diye seslendi. 
cebinden para <;1karmaga muvaffak ol- GU!iimsedim. Agu ag1r tramvaydan 
dum, biletimi aldim. Para ~1kanp verebil- indim. 
mek burada bir zevk yerine ge<;iyordu. HAMDI VAROCLU 

Sonra, umumi bir karga~ahk oldu. 
T ramvaya, iriyan bir kontrolor binmi~ti. 
Yiiz kiloluk §i§man viicudii, arabanm do
~emesini adeta ~atJTdath ve yolculan, ag
zma kadar dolu bir fincan muhteviyahm 
taman iri bir §eker tanesi gibi, yerlerinden 

etti. 
;;i§man kontroloriin insan kalabahgl a-

rasmdan ac;t1g1 bo§luk sayesinde bir neb
ze rahata ermek iizere iken kafama bir 
yumruk indi ve pardesiimlin diigmeleri 
<;at1r c;at1r sokiildii. Fa kat a! duma dim. 
T ramvaym ta ortasma kadar girmi~. ga
yeme ula§mi§tlm. Bu zafer koltuklar1m1 
kabartJyordu. Yer bulup oturmak, tabii 
mevzuu bahsolamazd1. Esasen, bu maz· 
hariyete eren imtiyazlt s1mf1 goremiyor· 

Gala tasaray kuliibiiniin 
senelik ziyafeti 

Galatasaray kulubiinden: 
8 nisan 939 tarihinde Tokatllyan sa -

l~niar:nda verilecegi nan edilen senelik 
aile z1yafetine davetli zevatm davetiye
lerini. mektebden veya kuliib lokalinden 
tedank etme!eri ve yerlerini §imdiden 
metrdotele ayn'tmalan rica olunur. 

HALK OPERET! 

Bu gece 9 da 
Zozo Dalmasla 
A~K BORSASI 

Operet 3 perde 
Yazan: 

M. Yesari 

Alman aktorii sinemaya 
intisabinin 25 inci yd 

doniimiinii idrak etti 

Emil Janings 

Berlinden yaZI!Iyor: 
Biitiin dlinyada oldugu gibi memleke~ 

timizde de pek iyi tamnml§ olan biiyiik 
aktor Emil J anings bu aym I 7 nci giinii 
sinemaya intisabmm 25 inci y1hm idrak 
etti. Emil bundan yirmi be$ sene -evvel, 

yani 17 mart 1914 te sessiz bir filimde 
ilk defa olarak rol deruhde etmi$ti. 0 
andan itibaren yava~ yava~ yiikselerek 
beyaz perdenin en me§hur simalanndan 
biri haline geldi. «Babalarm giinah1» na

mmdaki filmile Amerikada ilk A vrupah 
artist olarak biiyiik sinema miikafahm 
kazand1. Cec;enlerde Alman hiikumeli 
tarafmdan kendisine «devlet aktorii» un
vam verildi. 

Emil bugiinlerde kendisi gibi biiyiik 
bir Alman aktorii olan Werner Kravss 
ile birlikte verem mikrobunun H~ifi pro
fesor Robert Koch'un hayatJm tasvir 
eden bir kordela vlicude getirmektedir. 
Emil'in sinemaya intisabmm 25 inci YJ· 
hm idrak vesilesile yapt1~ davette ben 
de bulundum ve bu miinasebetle sinema· 
c1bgm istikbali hakkmda iistadm fikirle· 
rini iiirenmek istedim. Biiyiik san' atka.r 
~unlan soyledi: 

- Filimcilik gitgide mf bir kazanc 
vas1tas1 olmaktan ve endiistri formiilleri
nin hakimiyeti altmda bulunmaktan kur· 
tuluyor, giinden giine san'at hududu ic;e
risine daha ziyade sokuluyor. Bir filmin 

fa~la hasllat yapabilmesi onun adi his
siyatJ ok~amak gayesine matuf olmasm· 
dan ziyade san'at ve estetik kaidelerine 
tabi olarak yiiksek hisli insanlara hitab 
dmesile kabil oluyor. 

Seyirci s1mhmn pek yava~ fakat pek 
kat'i bir ~ekilde muayyen bir zevk ve hii
kiim sahibi olmaya ba~lad1ibm pek iyi 
hissediyorum. Yakmda tJpk1 tiyatro se· 
yircileri gibi filim merakhlanmn da mu
ayyen sm1flara aynlacaR1 muhakkakllr. 

Tiyatro seyircileri bugiin nas1l bir mii • 
zikhol reviisile Racine'in bir piyesini 

yekdigerine kan~hrm1yorlarsa sinema se· 
yircileri de ayni tefriki yapabilecek bir 
seviyeye geleceklerdir. 

Sinema, istikbalde ~imdiden ne hudu
dunu tayin ne de evsafm1 tespit edt:mi • 
yecegimiz ' teknik tekamiillere mazhar o· 
lacakhr. F akat ayni san' at ve estetik ka
idelerine tabi olmaktan kurtulam1yacak-

hr. Sekspir'in ii<; yiiz sene evvel sala$ ~ 
larda oynanan ve bugiin en modern ti
yatro salonlannda temsil edilen bir piye· 
sinde ruh itibarile degi~iklik bulmak 
miimkiin miidlir? Hay1r .. hte sinemamn 
hakikl san'at eserleri de boyle bir ebed! 
omre mazhar olacaklardlr. * Frans1z artisti Pierre Fresnay, Ju
lien Duvivier'nin c;evirmekte oldugu «Es-

rarh araba» filminde ba~ erkek roliinii 
deruhde etmi~tir. Bu kordela bittikten 
sonra Ludwig Berger'in idaresinde bir 
kordela yapacak ve bu eserde karJSJ Yvon
nere Printemps de rol alacaktJr. Onu 
miiteak1b da Pierre reiisozllige ba•lava· 
cak Henri Lavedan'm «diiello» ism~d-eki 
eserinden iktibas edilen kordelay1 idare e· 
decektir. 

27 Mart 1939 

Ac1kh bir oliim tetekkiirii 
Mi!U Reasiirans 

memurlanndan Ah
med Hikmet 9enii-

'c __ A_s_K_E_R_L._K_•~..:..L_E_R_t _) 1 ~AD¥0 
Bedel verecek efrada 

r enin klZl, Eyiibde Beyo~lu YerU A.skoerl!k §UOOSinden: r 
Barut fabrikasmda 333 ve 334 dogumlulardan nakd1 bedel \. Bu ak~amki program) 
Mahmud Erayge _ veren ve verecek olanlarm bu celbde a.ske-
nin yegeni, Gire - re .sevkedllmiyecekkri diinkii gaZ€telerle Tiirklye Radyodifiizyon Postalarl 
sun Ticaret Banka- Han edllm~tl. Bunlar da bu celbde askere DALOA UZUNLUO.U 1639 m. 183 KCI!I. 120 Kw. 
s1 kambiyo memu- sevkolunacaklarmdan 30 mart 939 .sabahl T. A. Q, 19.74 m. 15195 KCI!I. 20 Kw. 
ru Bedii $eniirenin 1/Ub€de bulunmalan yeniden nan olunur. T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 
karde~i Hiiveyda ( 12,30 Program. 12.35 Ttirk miizlgi - PI. 
~eniiren on altmcl \ 0 L 0 M ) 13,00 Memleket saat ayan, ajan.s, meteoro,,______________ loji haberlerl. 13,15 Miizik. (Kii~iik orkestra• 
bahan hayatmda giriftar oldugu hasta- §ef: Necib A.§lkm) 13,45-14 Miizik (Hafif mii· 
hktan rehayab olam1yarak pek gene Sablk Zonguldak rneb'usu Ragtb Oz- zlk • Pl.) 18,30 Program, 18.35 Miizik lCaz· 

d h demiroglunun kiic;iik oglu inal diinkii band- PI). 19,00 Konu§ma (Doktorun saari> 
ya~m a ra rneti rahmana kavu§mU§tur. 19,15 Ttirk miizi~i (Halk tiirkiileri - sad! 
Be§ikta§ta Sinanpa§a camiinde cenaze pazar sabahl vefat etmi§tir. Cenazesi bu- Ya~r Ataman). 19,30 Tiirk miizl~1 (Kan
namaZl ktlmd1ktan sonra Edirnekap1da giin saat 11,30 da Suadiyede ~a§kmbak- §lk program: Sa.z eserlerl). Hakkl Derman, 
~iiheda kabristamna defnedilmi~tir. Ce· kal civarmdaki evinden kaldmlarak E- ~ref Kadrl, Basri Ufler. Hasan Oiir, Ham-

'< d1 Tokay, 20.00 Ajan.s, meteoroloji haberle-
naze rnerasiminde bulunan ve elemleri- renkoy camiinde namazl kllmdlktan ri, ziraat borsas1 (!!at), 20,15 Ttirk miizi~i 
mize d§tirak eden zevata pek derin say- sonra Erenkoydeki aile mezarh~na def- (KIQ.slk program!. idare eden : Mes'ud Ce• 
gt ve te§ekkiirlerimizi sunarlz. nedilecektir. mil. 21,00 Memleket saat ayan, 21,00 Ko· 

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

I tld muazzam tarihi TURKCE filim birden: 

Nuhun Gemisi I Kartaca Muharebe ler i 
------- Sean•lar • 2,30 • 7 ve 8.30 dadar. Teh 43143 

Biiyiik T A N A S E Ret'ii Trupu 
ve 100 artist, 9 N1SAN P AZAR giinii saat 16,30 da 

,MAKSiM 
Salonlarmda numaralarma ba layacakbr. 

. ................ , ................ .. 
D i K K A T ! ... 

Halihazuda PARiS GRAND OPERASINDA gosterilmekte ve giizellik 
itibarile ingilizce kopyasmdan UstUn olan 

B O Y O K VAL S 
Bu 

Filminin FRANSIZCA kopyasz 

Car,amba ak,aml : Biiyiik Gala olarak 

M E L E K sinemas1nda 
Gosterilecektir. Numarah biletlerinizi evvelden temin ediniz. 

«BUYUK VALS» L u . s E . I 
Filminin unutulmaz ydd1z1 I . R A I N £ R 
ROBERT YOUNG ve MELVYN DOUGLAS 

ile beraber pek nefis bir tarzda yarathklan ve a~;kla oynayan 
gene klzlarm cazibe ve ~;tkhk filmi olan 

GE CKIZ R 
FranSlZCB sozlii §Rheseri bu PER~EMBE ak~anu 

S A RA y sinemastnda 
Mutlaka goriiniiz. Biletlcr evvelden ahnabilir. Telefon: 41656. 

29 Mart 1939 Car~mba Giiniinden itibaren 
1 inci vizyon ve en se~me filimler ge'<meye ba§hyacak olan 

Beyoglunda Y I D I Z Sinemas1 
1927 senesindenberi A vrupada en biiyiik siikseyi kazanan bir 

§aheserle ilk programm1 yap1yor : 

H A S R E 
(H e imat) 

Greta Garbo'yu yeti~tiren 1svec;in sinema alemine yeni bir hediyesi olan 
Z A R A H L E A N D E W ~ 

en rnuvaffak, en yliksek ve heniiz bir e§i yap1lam1yan biiylik filimdir. 

H A S R E T 
<;ok muh~e§ern dekorlar, crok zengin ve §ahane sahneler ic;inde c;evrilmi§tir. 
Metropohten Operas1 primadonnas1 iken memleketine, a§kma, yuvasma 

HASRET creken MAGDA'nm icrli a~km1 tasvir eden bu eserde 
yiizlerce figiiran huzurunda 80 ki&ilik orkestra refakatile. 

Z A R A H LEAN D E R 
Soyliyecegi ~ark1lar herkesi teshir edecektir. •••••• 

. 

n~ma, 21,15 Esham, tahvilat, kamblyo -
nukud borsas1 (flat! 21,25 Ne§'eli p!Mtlar-R. 
21,30 Beethoven gecesi Oliimiinftn 112 nci 
senesi miinasebetile. 1 - Konu~m:a: Cevad 
Memduh tarafmdan cBeethoven'in hayat1 
ve e.serleril 2 - Miizik: Sonata (Sonata 
quasi una. fantasia) Mehtab. (Opus 27. No. 
2. Do minor) Piyano lc;in. Adagio sostenuto, 
Allegretto (Trio) Presto agltato. Qalan: Ce
rna! Re~id. 3 - bl Trio No. 5, Opus 70. No. 
1. Re major (Plyano. keman ve violonsel 
ic;lnl Allegro vivace e con brio, Largo a.s.<;ai 
ed espresslvo presto. Qalanlar: Ferhund!l 
Erkln (Piyano) Necdet Atak (Kernan) Mes· 
ud Cemll (Violon.sell. 4 - c) Senfon1 No. 
9 Opus 125. Re minor <Korolu) Pl. Allegro, 
manon troppo, unpoco mastoso. Molto vi
vance - Schoerzo 2. Adagio mol to e cantabile
Andante moderato. Finale (Presto - Alleg
ro assai - Andante moderato - Presto • 
Allegro assai. Alla. Marcia - Andante maes• 
to.!!&. Allegro ma non - tanto - Prestl..ssimo. 
Qalan: Berlin Devlet operas1 orkestras1. 
Soyleyenler: Notte Leonhard (Soprano) 
Jenny Sonnenberg (Kontralto) Eugen Trans 
ky (Tenor) Wilhelme Guttmann (Bas) ve 
Bruno Kittel Korosu. 23,45-24 Son ajana 
haberleri ve yarmki program, 

20,20 
22,00 

18,00 
19,05 
24,15 

17.~ 

18,50 
19.15 
21,05 

22.45 

20,35 
21,35 
23,05 
24,05 

22,05 

24,20 

19,20 
20,25 
21,35 

SOFYA: 
Sen!onik kon.ser 
Senfonlk kon.ser, 
LONDRA (National):· 
Kernan ve piyano kon.serl. 
Plyano mu.slkisi. 
Orkestra kon.seri. 
PARis (Radio): 
ceno kon.serl. 
Piyano kon.sert 
Kernan kon.seri 
Orke.stra kon.serl (Massenet, Messa
ger v.e sair bestekarlarm eserleri). 
Chartreuse de Pa.rm ve Ganguet'nin 
operasi). 
PARiS (P. T. T.): 
§an kon.serl 
Kon.ser (J. s. Bach'm e.serlerir, 
Oda. musikisl. 
9ingene orkestrMl 
ITALY A Cbirlncl grup 421 - 713) ~ 
Senfonik konaer (Haydn, Carella ve 
Beethoven'ln eserleri). 
Dan.s mu.slkl.sl. 

BUKRE§: 
§an kon.serl 
Orkestra konser1. 
Plyano ile Beethoven'in eserleri. 

NOBETCi ECZANELER 
Bu gece ~ehrlmizln muhtel!f .semtlerin • 

de!tl nobetc;i oeczaneler ~unlardl!: 
Istanbul clhlti: 
Eminoniinde (Be~lr Kema.l - Mahmud 

Cevad), Alemdarda (Abdiilkadir), Kumka
Pida (A.sador), Kiic;iikpazarda (HMan Hu
llisil, Eyiibde (Hikmoet), Fatlhte (H!l.samed
dln), Bak1rkoyde (Hila!) (!czanelerl 
~yo~lu ciheti: · 
Istlklal caddesinde (Ma.tlkovi~;l, Ytik.sek

kaldmmda (VIngopulo),. Galata Topc;ular 
caddesinde (Yic;opulo), Istikl3.1 caddeslnde 
(Kemal - Rebiill, ~t.,Hde (Pertevl Be§lk -
ta.,ta <Siileyman Recebl, Kas1~pa~ada 
(Miieyyed), HMkoyde (Sad1k Akdum:l.ll) 
eczaneleri. 

Uskiidarda (Bellm!~). Sar1yerde (Os -
manl, Kad1koy E.skiiskeiede (Biiyiikl, Yei
de~irmeni Karakol caddesinde (Yelde~lr • 
men!), Heybeliadada (Halk) eczaneleri. 

'ERTUGRUL SAD! 
T E K Tiyatrosu 

Bu gece 
9ehzadeba§l (TURAN)" 

tiyatrosunda 
(KAPLICA DONU~U) 

V odvil 3 perde 

Y arm ak§am Ge~ikpa~a A Z A K Sinema ve Tiyatrosunda 
Memleketimizin l"n maruf tlyatro san'atkllrlarmm ve musiki§inaslannm mfiftehiren i§tirakile 

San'atkar K A R AKA S ~ereft ne Gala Miisameresi 
~ehrimizin maruf ve sabibinin sesi mUessesesinin en gU
zide musiki~inaslar.o ve okuyucu bayanlarm i~tirakile 12 

ki~iJik muht e~em SAZ HEYETi tarahndan bUyUk 

Saz Fash ve Konseri Saz heyetinl leffkll eden 
san'atkfirlardan baz1lar• 

K A ~ A K A !? ve tan•nm•~ artistler tarahndan Shakespeare'in ~aheseri 0 T E L L 0 Fac1a 5 perde 
Sev1mh Komik Ismail DUmbUIIU ve kumpanyasmm i§tirak:ile GIZLI ODALAR gulQn({l\1 komedi 

30 k l,illk HIIAI Sando Heyetl repertuvar1n1n en se~k in par~alar•n• calacak. 

* F ransada c;evrilecek olan «Kristof 
Kolomb» filmini reiisor Abel Gance ida- ,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 bftyftk rilim birden I re edecektir. Bu tarihl kordelada ba~ rol
leri Victor Francen, Kon~ita Montenegro 
Imperio Argentina oynayacaklardu. ' * F rans1z reiisorlerinden Rene Pu
jol heniiz ismi konmam1~ olan komik bir 
film yapacaktJr. Bu kordelada bas ro!leri 
Armand Bernard, Marguerite Moreno, 
Larquey, Charpin oynayacaklardu. 

( YENlESERLER ' _______ __) 

Tiirk ~ocugunu nas1l 
ya~atmah? 

Doktor Orner Beslm Aka.lmm bu 300 .sa· 
h!felik ve 240 resml muhtevi k1ymetli ese· 
rinl qtittin a.nnelere tavsiye ederiz. 

1 
Havatm1zda ~ulmediginiz kadar giilmege haz1r olun 

·SAHTE KO NT 
Yaratan : BUyUk Frans1z komedi artisti F E R N A N D E L 

Dayamlmaz derecede giiliinc; ve §en sabnelerle dolu bir Franstz fllmi 

. ·2 . • K A C A K C I L A R 
Amenk~ h?kO.metl zaln.ta:stnm,, memleketi her s~ne milyonlarca zarara sokan Gangster ve Ka~ak~alarla 

muth1~ milcadelestm nehs b1r ~k mevzuu tie silslenmi~ bir §ek.ilde gOsteren hevecan dolu bir tilm. 
Frans1zca s6ziU a Ba, rollerde : MARY KARLISLE • LOYD NOLAN • EVELYN BRENT 

Bugiin matinelerden itibaren i P E K Sinemas1nda 
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5 ·-----9 Seyahat notl~m 4 l'J F 
Biikre~'te bir ~ocuk 
hastanesinde ~ah~ma 

Anketimizin 
• • nettces• 

Sehrin muhtelif semtlerinde , 

Terapie 
~ocuklan 

miiessesesi vard1r. 
mihaniki teda viye 

be, tane Mecano • 
Buralarda mekteb 

tabi tutulur 

Kar=~erimizden gelen 
ana fikirleri hulasa 

ediyoruz 
!stanbulun imarma tahsis olunan 

he§ milyon liranm ilkonce nerelere 
sarfolunmast icab ettigine dair a~
ttg,.mtz anket, bir hafta evvel niha-
yete ermi~ti. Karilerimizden aldt
gtmtz cevablann temerkuz ettigi 
ana fikirleri, son malum hadiseler 
dolay1sile miindericattmtzm ~ok -
lugu yuziinden ne~redemedik. Oku
yuculanmlzdan aldtgtmlz cevablar 
i~inde §ehrin iman i~in ~ok k1y -
metli ve esaslt fikirler bulundugun
dan bunlann bir hulasasm1 yaptp 
ba~ta Vali ve Belediye reisi Lutfi 
Ktrdar olmak iizere, istanbulun 

Biikre§'te Atenemn'un goriinii~ii 

imar ve tanziminde vazife alan ala
kadarlara arzetmegi faydah bulduk. 

Okuyucularlmtzm cevablan, §U 
ana fikirler etrafmda toplanmakta
dtr: 

1 - Eminonii meydammn tanzi-
mi i§inin bir an evvel bitirilmesi. 
2- ~ehir yollarmm yapllmast. 
3 -istanbula bol su temini. 
4 - ~ehrin hastane ihtiyacmm 

tatmini. 

Bu sabah gene erkenden sokaga ~Ik- IYazan: SELIM SIRRI TARCANI 
tun. Nereye gidecegimi .kendim de bil • 

5 - Atatiirk kopriisiiniin her iki 
tarafmdaki meydanlan ve cadde -
Ieri a~mak. 

miyorum. Goziime ili~en ~eyleri not def
terime yazmak niyetindeyim. hte gene 
guzel Biikre~ yaki~miyan bir siipriintii 
arabaSI I Am an ne pis, ne kirli surath a
rabal Copleri doke sa~a ta§Iyor. Beygiri 
de, sahibi de ~k kthksiz. Kaptlann o • 
niinde duruyor ve ~Op tenekelerini o mik
rob deposuna ho§altiyor. Arabanm tabii 
kapagi filan yok. Bir Rumen dostuma 
bu kirli manzaradan bahsettim ve bu cop
Jeri daha temiz bir §ekilde her yam ka
pah kamyonlarla ta~Jmak miimkiin degil 
mi~ dedim. 0 da bana cevaben: 

~amiizeri de (5) ten (7) ye kadar bel
kemiklerinde hafif ~arpukluk olan mek
teb talebeleri doktorlann tavsiyesile bu
raya gelirier. Biz onlarm herbirile, ihti
yacma gore, me~gul oluruz. Y a masai 

yapanz, ya (passif) hareketler tatbik 
ederiz, veya bu aletlerden istifade ede
riz. Bir sene urfmda elimizden iki bine 
yakm c;ocuk g~iyor. Mekteblerde fena 

oturu§ vaziyetlerinden veya eaasen biin
yeleri za}'lf olup da kambur durmaYI ve
ya ~arpuk oturmayt itiyad edinen ~ocuk
lann vlicudlerinde hasll olan bo:z;ukluk
lan burada diizeltiyoruz. 

6 - Bogazi~inin iman. 
7 - Tariht eserlerin turizm bakt

mmdan ihyast. 
l§te okuyuculartmlZln fikirleri, 

ba§ta Eminonii meydam olmak ii
zere, en ziyade bu mevzular etra
ftnda toplanrnt§ttr. 

Gorilliiyor ki, §ehir i§lerile ala -
kadar olarak anketimize cevab ve
ren hem§erilerin biiyiik ekseriyeti 
ayktn fikirlerden ziyade, ba§lan -
m1~ olan Eminonii meydamnm tan
zimi i§ile yol, su, hastane gibi bii
yiik ve miibrem ihtiyaclann tatmi
ni etrafmda toplanmt§lardlr. - Hakkm1z var azizim ama, bu c;()p 

toplama i~ini belediye bir k1m1panyaya 
vermi§tir. Bu gordiigiiniiz kirli arabalar 
§ehrin degildir. dedi. 

Kimin olursa olsun mademki sthhati 
umumiyeye taaliuk ediyor, belediyenin 
derhal gormesi ve bu hale miisaade et • 
memesi lazun gelmez miydi~ 

Tramvay yolunu takiben sola sapt1m. 
Buras! geni§ bir cadde (Dorobantilor) 
sokagi!... Kara kalpakh bir amele elin· 

Biikretin muhtelif semtinde boyle be§ 
(Mecano-Terapie) miiessesesi var. 0 -
ralara da mekteb hekimlerinin liizum 

gordiigii mihaniki tedavi i~in ~ocuklar 
sevkedilirler .» 

Ba~hem§ireden sorctum: 

- Mekteblerde belkemigi carpuk o
lan ~k cocuk var m1 ~ 

- T abii var. Evveice mekteb hekim-
de kocaman bir ~h tUpUrges1le tozu du- Jeri buna o kadar k1ymet verrniyor ve ~;o
mana katarak yollan siipiiri.iyor. Biraz cuklann gozlerini, kulaklanm, cigerleri

Anketimize cevab vermek lilt -
funda bulunan okuyuculanmtza 
te§ekkiir ederken fikirler tebelliir 
ettigi i~in ne~redemedigimiz cevab
lann sahiblerinden de 1iziir dileriz. 

Zavalb adam! 

Diin, Bogazi~inde kayi
gJnda olii bwundu 

otede bir lostra boyacJsi yamnda a~IIlr ni muayene etmekle iktifa ediyorlardJ. Diin sabah, Kopriiye ilk seferini yapan 
kapamr bir iskemle, iizerine ~oydugu Halbuki fimdi en ziyade ehemmiyet ver- elli dokuz numarah vapur BoyacJkoyden 
tepside bir adam a~tkta koshelvasi sal! - dikleri belkemigidir. Aileler de bunun Baltalimamna dogru gelirken, kaptan 
yor. hte iki tekerlekli, tek ath bir siitc;ii ehemmiyetini takdir cttiklerinden ~ocuk- tarafmdan, sulara kap1lm1§ giden bir ka
arabasi. Evlerin kapmnda duruyor. Ko- lanm bize getiriyorlar. yik sec;ilmi§tir. Bu kayJga dogru gidilince, 
caman giigiimlere uzun saph kepce ~k- Sizi tebrik ederim, dedim, v!tanimza i~erisinde ya~hca bir adamm yan dJ~an
linde olc;iisiinii daldmp c;IkardJgl siitii pek miihim bir hizmet ediyorsunuz. Ben ya sarkmi§ yattJ~ goriilerek, vapur dur
hizmetx;i kiZin elindeki kaseye bo§alt!y~r. vaktile 1sve<;te tahsil etmi~tim. Orada da durulmut. adamm oldiigii anla§Ilmi§, ka-

' su··t_.u··r d1·ye bagvirmtyor. Sagvda b1'r mey- hh 1 · · Ylk Rumelihisarma cekilmit. tahkikata ,.. 1rkm giizelle~esi ve SJ · atte o mas1 1c;m 
hane. l·reri·si hayli kalabahk. Ben de gir- k · d b lk •v• h ba§lamlmJitlr. 

-.. ~u !arm en zJya e e enngme e em- Baltaiimamnda glikoz fabrikasmm iki 
dun. . B1'r ta·hta masamn ba•mdaki ham • d'ki · • ·· d.. B ·· I e 

Y m1yet ver I enm gor um. u guze v yiiz metre kadar a~Igmda goriilen kay1k 
iskemleye oturdum. Bir kadeh ~arab Is- 51hhl miiesseseyi gordiikten sonra sizleri i~erisindeki adamm, hiiviyeti ogrenilmi~
marladtm. Mii~terilerin ic;inde benim gibi bir kat daha takdir ettim. tir. Kendisi Arnavudkoyde Kii~iikayaz
giyimli yoktu. Hailerinden amele olduk- Ben oradan ~1karken bir~ok anaiar mada Latife sokagmda yirmi yedi nu -
larl belliydi. Birka~ yudum ic;tim. Y al- ~ocuklanm ted a vi i~in getiriyorlardt. marah evde oturan bahkc;1 altm1~ ya~mda 
mz gelenlerin ekserisi ayakta i~iyordu ve Selim Strrz T ARC AN y uvan oglu Minad1r. Sa bah ayazmda 
herbiri hirer iki~er bardak ~arab ~ip gi- baltk avtna rtkan bu adamm, kalb hasta-

d A 1 d k b 11] b [•J 1, 2, ve 3 iincii yaz1lar 6, 13 ve 17 mart ,.. 
diyorlar 1. n a 1m i, · u zava 1 ar u- tarihli ntishalartmlzda ~1km1~ttr. hgmdan olmii~ olmas1 muhtemel goriil -
nu ISJnmak kin yapiyorlar. 0 mada be§ '!!!!!'!~~~~~-~~!!!!"'!!~~~~~!!'!!- mekle beraber: vaziyet ~iipheli goriilmii§· 
on ad1m ara ile daha iic; meyhane ,gor • tiir. Tahkikat yap1lmaktad1r. 
diim. Bu sabah mii~terileri oralarda bir lurk Ticaret Bankasl 
iki bardak §arab yuvarlay1p i1lerine gidi
yorlar. Vaktile !svec;te de amele c;ok i~
kiye dii~kiinmii~. Simdi ise ayni amele 
sabahlatt siit ic;iyor. Orada ic;ki ile mii
cadele cemiyeti c;ok kuvvetli ve c;ok esas
h miicadele ediyor. Sola saptim. 

umumi heyet i~tima1 
Tiirk Ticaret Bankas1 A. $. hissedar-

larmm umumi toplantlst bugiin Ankara
da bankanm merkezinde yaptlacakttr. 

Otomobil kazalar1 

$imdi (Grigor Alexandrescu) soka • Hissedarlarm tetkikine arzedilen idare 

A 1 kl b h · · d ko ko meclis raporuna nazaran seneden sene· 

~ofor Kiryakonun siirdiigu otomobil, 
Arnavudkoyiinden ge~erken, Sabri is -
minde biri, otomobil iiniinden kendini 
kaldmma dar atm1~, bu Strada ayagt 
burkulmu~, bir kemigi kmlmt§tlr. 

$of6r Hamdinin siirdiigii otomobil de 
tiskiidarda Nuhkuyusu caddesinde Bo -
gos Karabetyana ~arprnt§, Bogos Kara -
betyan yaralanrnt§hr. 

gmday1m. gac 1 1 a c;e 1c;m e . s • 
ca bir bina kaplSlmn iistiinde (Spital de ye inki§af g1isteren milli bankarnlZln 
Copii) yaziyor. Tahminime gore bu bir 1938 senesi mesaisinin de g~en senele
c;ocuk hastanesi olmah. Demir pamlakhk re nisbetle daha verimli oldugu anla§ll ~ofiir Ya~ar Gundogdunun idaresin

deki otomobil, Yenicamiden Sirkeciye 
gelirken Nesime 15arpmi§tlr. Burnundan 
yaralanan Nesimin yaras1 hafiftir. 

kaptdan i~eri girdim. Kimse bir~ey soy- maktadtr. 
lemedi, ben de kimseye bir~ey sormad1m. 
Sol tarafta bir dairenin kaplSlnda ~oyle 
bir levha gordiim: 

(Institiit de Mecano-Terapie) 
Tam beni alakadar eden bir miiessese. 

Hemen zile bastim. Bir gene hem~ire ac;· 
t.I. Kendimi takdim ettim. Hareketle te
davi usullerini gormek istedigimi soyle -
dim. Beni ic;eride bir bekleme salonuna 
ald1. Biraz sonra yamma bir ba§hem~ire 
geldi. Birlikte tedavi salonuna gec;tik. 
Bur ada isvedi profesor (Zander) in 
icad ettigi otuzdan fazla makine vardt. 
Y a~lan yedi ile on iic; arasmda c:;ocuklar
dan herbiri bir alette viicudiiniin basta o
lan k1smm1 i~letiyordu. hte kollanm ac;:p 
gogsiinii ileri iten bir makine I hte bir c:;o
cugun SJrtma (tapotement) yapan bir a
let! 1ste amuduftkari inhirahm do~rult
mak i~in bir boyundan asma aleti! hte 
bacaklan yana ac;1p kapatan rna kine! h
te bir bisiklet, i$1e bir miiteharrik beygirl. 
Dort hem§ire miitemadiyen bu ~ocuklar
la me~gul... Elli kadar c;ocuk bir aletten 
birine gec;iyor. 

Ba~hem~ire bana &unlan soyledi: 
«- Her sabah sekizden dokuza, ak-

1937 senesi sonunda 682,721 lira tutan 
gayrisafi kar, 1938 senesi nihayetinde: 
1,026,021 liraya balig olmu~, bundan ida
re masraflan, tevdiat faizleri, amortis-
man saire aynldtktan sonra kar fazlas1 
olarak kalan 205,493 lira da muhtelif 
kar~thklara verilmi§tir. 

T evdiatta tezayiid 
Bankaya yaptlan tevdiatta miihim bir 

tezayiid giiriilmektedir. 1937 senesinde 
5,689,000 lirayt bulan mevduat, 1938 se
nesi gayesinde 9 milyona yakla§Inl§hr. 

Ticari mahiyette yaptlan ve 1937 se-
nesinde 4 milyon lira olan ikrazat, 1938 
senesi sonunda 9 milyonu tecaviiz et -

Her ii~ hadisede de tedavi ve tahkike 
ba§lamlmJ§tlr. 

Tramvaydan atlarken ... 
Beyoglunda Yaztct sokagmda oturan 

Jak, K1iprii iistunde tramvaydan atla -
rnl§, ba§mdan yaralanrnt§hr. $i§li Et -
fa! hastanesine kaldmlmt§tlr. 

Tutu§an kurumlar 
Fatihte Kirmasti mahallesinde Cama

§trct sokagmda ah<;t Cemalin ,l3 numa -
rah diikkanmda ocak kurumlan tutu§
mu~. ttfaiye yetieymi~, yangm ba§langte
da s1indiiriilmii§tiir. 

--···~ mi§tir. Komiir ~arpb 
Bankanm umumi muamelatmt g1iste- Galatada Kasablar sokag,.nda 12 nu-

ren bilan~o yekilnu, 1937 senesine na- marah evde oturan Emine, odasma al
zaran, 9 milyon liradan fazla bir teza - dtgt mangaldaki komiiriin ~arpmast ii
yiidle 32 milyon liraya yakla~mt§hr. zerine ,baygm bir halde Beyoglu hasta-

Memleketimiz ikt1sadiyatmda uhde- nesine gotiiriilmii§tiir. 
sine dii§en vazifeleri muvaffakiyetle ba-

§aran ve milli bankalanmtzm en eski -~ 23 nisan ~ocuk Bayraml I 
lerinden biri olan bu bankamn erkamm <;ocuklarm bayram1 yak.la§tyor. 
muvaffak mesailerinden dolayt te'brik Yavrulara iyi bir bayram g~irmeleri 
eder, yeni sene i~indeki ~ab§malarmm i~in haztrlanaltm. 
da verimli olmastm temenni ederiz. a.;.;;;,;;...;,;,;;;;;.;;,;.;.;;;.;.;., _______ ..;. _ _. 

Suriyede Liitfi 
Haffar kabinesi 

Ni~in mevkiinden ~ekildi 
Hep ayni derd: F ransa'nm Suriye'yi parcalayiSI 

ell I II I I Ill I I I I I I I I I I I I I Ill I It I I 1 I I 1 '• 

~ LOBNAN 1 
1 MEKTUBLAR/l . . . . 
···········~·························· 

DuvouNuZMU? 
Elektrikli pipo 

Y eniliklerin biri 
tamam olmadan o
teki ortaya ~:k1yor. 
Bir Macar, kagtd
SIZ, dumans1z siga
ra icad etti. Bir ba§
kasJ da, kadmlara 
mahsus ve giydikle

Hiikumetin istifas1 biitiin merkezi 
ayaklanmas1na ve her tarafta biiyiik 

yapdmas1na sebeb oldu 

Suriyenin 1 ri tuvaletin rengine 
•• • uygun duman ~lka

DUmayi,ler ran sigaray1 ke§fetti 
.Simdi, gene tiitiine miiteallik yem bir 

bulu§ kar~ISlndaYJz: Elektrikli pipo. 
Bu piponun uzun uzad1ya bir tarifi 

var. Bir siirii delik de§ikten ge<;en duma· 
nm agza dolu§u, tiitiiniin yanmadan kiil 
olu§u filan ve filan. Fa kat, biitiin bun
larm ne i§e yarad1g1 belli degil. Tiitiiniin 
ihtiva ettigi karbon, havadaki oksiiene 
kan~miyormu§. Kari§Jrsa sanki ne olur? 
0 da malum degil. 

Ne i§e yarad1g1 bir tiirlii anla§Ilami
yan bu icadm, karmakan§Jk teferriiatla 
dolu olmasJ yetmiyormu~ gibi, iistelik, 
mutlaka elektrik cereyamna liizum gos· 
termesi yiiziinden, sokakta i<;ilememe'i 
gibi bir de koskoca mahzuru var. Maa-

"' ,.,- mafih, mucid onun da <;aresini bulmu~, 
..,;!: sokakta icmege mahsus bir pipo modeli 

~ • I yapmi~. 0 da. ceb pilile yamyor. 

§iamda son karJ~tkhklar esnasmda ahnml§ bir enstantane 

«Pirenin goziine ekilmege mahsus toz>> 
mucidinin kulaklan ~miasm. Bu elektrikli 
pipo mucidine de: 

- Ayol, bu kadar zahmete girecegi
Beyrut: 21 Mart den ziyade Tiirktiirler. Yalmz Kiirdliik- me pipomu kibritle yakanm! deseniz, 

Suriye yeniden harekete ge<;ti. Yeni- le ve bir nevi Alevilikle cok kan§ml§ ol- mutlaka, pire tozu mucidi gibi: 
den heyecan, buhran, k1yamet kopuyor. duklan i~in Tiirk camiasmm haricinde, - l>y!e de yapsan olur! diyecektir. 
.Sam hiikumeti, yani Lutfi Haffar kabi- kendilerine mahsus bir cemaat hayatJ ya-
ne.si istifa etti. Sam sokaklannda niima- §arlar. Ba§lannda agalar vard1r. Agalar, Bir icad, bir garibe 
yi§ler, miicadelele: vu~ua geldi; olenler,, miir~idler ve miiridler, tamamen mezhebl "~ lead §U: Ziyadar 
yaralananlar, tevk1f edilenler oldu. Fran· ve feodal bir hay at ya~arlar. ~ anahtar deligi. Fay-
sa Komiseri Bay Puaux,a ym on altmcl F rans1zlar, otedenberi bun! an da ayn dasm1, hizmetini faz-
giinii Fransaya. gidecek oldugu halde bir cemaat haline getirmek siyasetini gii- Ia dii~nmege bacet 
hare.ketini tehire ve Suriyelilere radyo derler. ·Bunlan bir taraftan Suriyeh!er yok, meydanda. Ka-
ile bir hitabede bulunmaya mecbur ol- ve bir taraftan da Tiirkler aleyhine tah- ranhkta evinizin onii-

du. rik ederler. Hatta, aralannda bir tak1m 1 ne gelmi~iniz. Y a-
Suriye hiikumetinin istifasmm sebebi, te§kilat dahi viicude getirirler. F akat, bu hud aparhmanda o-

hep istiklal ve Suriye birliginin Fransa daghk arazi ic;inde asulardanberi kendi turuyorsunuz da, binamn tesisatt bozuldu
tarafmdan bozulmasi, yani Suriyenin si- mezhebi ve feodal hayata ah§ml~ olan gu icin, merdiveni gormeden ~1k1p dai
ze evvelce de bildirdigim tarzda par<;a- insanlar, hic;bir tarafa baglanmamak si- renizin kaplSl oniinde durrnU§SUnuz. A
lanmasi meseleleridir. Nitekim, bundan yasetini giittiikleri ic;in son zamanlarda nahtarJmzJ, kapmm deligine t1pahp oturt
evvel Cemil Bey hiikumeti de ayni se • ekseriyetle F rans1zlardan aldJklan siiah- mak icin, zifiri karanhkta, hmJZ gibi h-
beblerden dolaYJ istifa etmi§ti. Ian FranSJZ!ar aleyhine de bllanm~ya 1 kudamamn fecaatini bir dii~iiniin. 

1stiklal bahsinde muahedenin tasdik1 ba§lad!lar .. FranSJZla1, jandarmalannm !§te, I§Ikh anahtar deliginin faydas1 b'J-
meselesi etrafmdaki miinaka§alann hakim bunlar tarafmdan taarruza ugrad1klanm rada. Daha kap1ya uzaktan bakar bak
oldugu malumdur. Bu rnesele heniiz mii· goriince bir ay evvel Kiirddaih iizerine maz anahtar deligi, uzaktan kendini gos
naka§a halinde bulundugu i~in bir deTe- piyade, tayyare, topc;u ve tanklardan mii- teriyor. 
ceye kadar su gotUriir tarafJ vardi. Fa - 1ekkeb bir tedib kuvveti gonderdi. Bu Garibe de §U: KanadalJ bir milyoner, 
kat, ondan daha miihim olan cihet, Su- kuvvet daglan sard1, insanlan yakalad1, zahir, yirminci asnn hayatmJ Hfi dere
riyenin iki tiirlii pa~alanmast keyfiyeti • koyleri berhava etti, tayyarelerle bomba- cede giiriiltiilii bulmam1§ olacak ki, ar
dir. Bu par~lam§ bir kere mmtakavi bir lar attJ, hulasa §iddetli ve insafs1z bir te- hk §ehirde oturdugu miiddetce uyku uyu-
$Ckilde yap1hyor: Diirziiler, Aleviler, h I 1 · B d d' 

dib i~in ne yapmak liiz1msa hepsini yap· yamaz a e ge rnJ~. u er me care a-
Cezireliler merkezi Suriyeden aynhyor· k b. d f k k. h 

t1. F akat, bu tedib hareketi esnasmda rJl- rar en, 1r e ar Ina varm1~ I, seya at 
lar ve bunlan bu yolda F ransa hem te~- "' d ] I b'l' 

1 yavrusu gibi etrafa dagvllan halk Fransiz esnasm a ffil§I ffil§l uyuya I tyor. 
vik ve !hem de himaye ediyor. Bu ayn- ' B I I h" d k. k 
malar arttk bir emrivakidir. Suriyeyi ikin- kuvvetleri bir taraftan diger tara fa gcc;in- I ':nu an ar bn tmaz,Jot Ir e 1 u.y u-

d h · d' ce tekrar harekete geliyorlar tekrar top- suz uguna <;are u rnu§. onagmdak1 ya-
ci bir parcalama §ekli e ernev1 m ve ' t k d h • t 'b I b · k ] 

lamp Frans•zlara taarruzlar yapiyorlar. a 0 asma;.. ,usubs .. kerb art I k.lr .. aryo .II 
mezheb iizerine ayn ayn cemaa.t hayah Cok . . • yaptmni§. vy e IT aryo a 1, 1~1ne gl· 
tesis edilmesidir·, Diirziiler, Siinniler, A- siklya geldlklen zaman da kah Ha- rip yath d tt 80 k"l 

k•h T·· k. h d d . 'j • mz miy I, saa e I omctr 
!eviler, h1ristiyan Ortodokslar, Katolik - tad~· a] ur Iye u u unu ge~IP 1 hca stir' a tie giden bir tren gibi sars1hyor, za• 
1 . .b. e tyor ar. d d er ve saue g1 1. g1r 1yor, glcJr 1yor. 

Suriyenin mmtakavi §ekilde parc;alan· ~ir ar~hk F r1~n~lzlar Kiirdda~J halkt- Milyarderin ne rahat uyku uyudu4-
masi i•i de, cemaat hayatlarmm ayn ay- m Itaat a tma a I anm zannettJ!er; fa- nu tJk . t d. I 

• k .. l d .. d .. 1 ki h k'k .. a s1z asavvur e m n tanzimi meselesi de bundan evvelki at, son gun er e gor u er a J at oy-
Fransiz komiseri tarahndan hamlanm1~ Ie degildir. Yeniden Kiirddaghlar Fra1- Kagzdpnlas 
~eylerdi. Mmtakavi hareket Puaux'nun SJZlara hiictml ediyorlar; yeniden iandar- ·Tahtanm, demi-
zamanmda inki§af etti ve onun elile ta - malara, askere kar§t baskmlar yaplyor - rin, betonun ve ta§m 
mamlandi. Cemaat hayatmm aynlmas1 Iar. Tiirkiye ve Hatay hududlanmn ~- pabucu, galiba pek 
hareketi de, Kont do Martel tarafmdan mba~mda cereyan eden bu hadiselerin ~i- yakmda dama attla
hamlanmi~ olan bir cemaat statiisiiniin zi de iz'ac; ettigi ~iiphesizdir. Ancak, bm- cak, atan da kim bi
bu dl!fa tatbik mevkiine konulmasile lara mani olmanm ~resini F rans1zlar le- liyor musunuz ~ Ka-
rney dana ctktl. Suriyeyi kat'i surette par- niiz bulmu§ degildirler. g1d. 

~hyacak olan bu hadise kar~mnda Ce- *** AmerikalJlar, kag1ddan ev yamaga 
mil Bey istifasm! vermi§ti. Lutfi El Haf- Iraktan gelen haberlere gore, ge;en ba§lad!lar. Bildigimiz gazete kag1c' taba· 
far hiikumeti, bu statiiniin tatbikma mani mektubumda bahsettigim suikasd hadse- kalarJ iistiiste yigihp tazyik edilen mer
olmak iizere F rans1z Komiserile miiza - si ~imdilik tasfiye edilmi~ goriiniiyor. lev- mer sertliginde, biiyiik bloklar haine ge
kerelere giri§ti. Konu§tu, rica etti, yal - kif edilenler, askeri harb divanmca ;1sa tiriliyor. Sonra, bu bloklar adeta a~ gibi, 
vard1, tehdid etti; hulasa miimkiin olan bir muhakemeden sonra muhtelif ceza an binanm esas malzemesi olarak ullamh· 
her§eyi yapt1. Netice alamaymca bu de- mahkum edilmi§lerdir. fdama mahlun yor. • 
fa uzun bir istifaname hamhyarak bunu olanlarm cezalanm Kral Birinci Gazi a f. Gazete kag1dile yap1lan evlein mezi
Suriye Cumhur Reisine verdi ve ayni za- fetti. Bilhassa eski Ba~vekil Hikmet Sii yetleri pek ~ok. Evvela, kagtd oyle bir 
manda matbuatla ne§retti. 1stifaname, leymanm cezastm be~ seneye indirme tazyika maruz btrakilmi§ ki, icne su i§· 
kablnenin ~ekilmege mecbur olu~unu, suretile bir uliivviicenab gosterdi. lemesine imkan yok. Dam ahnasJ de
Komiserin hertiirlii te§ebbiislere ve mii- Ancak, bu yurnu~ak tedible kapana nilen miistevli derde, kag1dda. ev bire
racaatlere ragmen Suriyeyi par~a!amak meselenin yalmz tevkif edilenlerden iba bir. T azyikli kag1d, ate§ten de miitccssir 
hususundaki tsrarma atfediyor ve biitim ret bir muhit ic;inde kendisini gosterm;§ olmuyor. Y angm tehlikesi de biylece ber
mes'uliyeti de onun mtma yiikliiyor. suikasd hareketi, yani basil bir komp]o taraf edilmi§. Yalmz bu kad1r m1 ya l 

Bu istifa, biitiin m~rkezi Suriyenin he- dan ibaret bulunmadigl anla~Jhyor. Ge Kagtd eve ne soguk i§liyor, ne s~cak. 
yecanla ayaklanmasma ve her tarafta len mevsuk haberlere gore suikasd hiiku· Kaptlan kapathmz mtydJ, me1sim k1§sa, 
biiyiik niimayi§ler yaptlmasma sebeb ol - mete kar§I mevcud olan bir memnuniyet- ate§ bile yakmadan sicactk oturuyor; yaz
du. Her tarafta diikkanlar kapand1, mek- sizligin ifadesinden ba~ka bir~ey degil .sa, d1§anmn buram buram s1cagmJ duy
tebler kapand1, hulasa Suriye biiyiik he- dir. Bu memnuniyetsizlik birc;ok a~iretlermadan, ebedi bir serinlik i<;inde ya§Iyor
yecan giinleri ya§adi. Nihayet, Puaux arasmda da mevcud olup bir tak1m a$i-sunuz. 
radyo ile Suriyelileri teskine c;ah~an bir ret reisleri suikasdcilerle miinasebete gi- Hele, hepsinden alas1, kag1dm ucuzlu
hitabda bulundu. Bunun fayda verme • ri~mi~lerdir. Ancak, hiikumet, takibatJ bu ~u. Hulasa, dort ba§I mamur bir yap1 
digini goriince de Samdaki miimessiline sahalara kadar gotiirmege taraftar olma- 1alzemesi. 

emir verdi ve kendisini Suriyede inz1bat mt~ ve hadisenin tasfiyesini dar bir muhit T arih tekerriirden ibaret deriz. Bazan 
i§lerini ele almaya memur etti. Simdi, ic;inde tutarak i~i k1sa kesmi§tir. T ahmin a boyle tersine tecelli eden tarih hadise
$arnda bir taraftan yeni bir hiikumet te&- edildigine gore yakm bir zamanda bu si- ri var. Bir vakitler, kag1dm vazifesini 
kiline c;ah~1hrken bir taraftan da Surive- yasi hastahgm tekrar t~zahiirler yapmast ~a gordiiriirlermi§. ~imdi biz, ta§m va-
nin fili idaresi dogrudan dogruya Sam - <;ok miimkiindiir. iesini kag1da yiikliiyoruz. 
daki Komiser miimessilinin, yani manda T. Cemil Kag1ddan yap1lacak ilk binaya, ~eber-
idaresinin eline gegni~ bulunuyor. rten, Kag1dpalas adm1 vermek pek mii-

*** 150 yolcu geliyor nib olmaz ml} 
Bugiinlerde bir de Kiirdda~ meselesi F ·k ~------------""11 

im e civarmda karaya oturan De-l y d k k"' . d k' k var. Haleb mmtakasile Hatay arasmda · b k S k . ur un en uza o~esm e 1 yo -
mz an tn c ad1 zade~ vapurunun btr " 1 ~1 ~ · b"l k 

Arablann Cebeliilekrad ve bizler de k 1 1 b ·· M · '1 yavru ann sag tgma en~e 1 me 1stm yo cu anm, ugun • ersm~ va- 1· ld b. 1. · ,.. k E · 
K .. dd ~ d d·v· · _] ~~ k b. k · . . n Yl a 1r tra venp yocu s1r -ur ag1 e IgJmtz oag 1 Ir mmta a puru Istanbula gehrecekhr. Bu vapur- .,.. k .. 

1 1 1 vardu. Burada sakin olan insanlar Kiird· da, yiiz elli kadar yolcu vardtr. ., .. e urumuna uye 0 a lm. 



a CUMHURlYET 

Diin ,ap1lan milli kiime ma~lar1 
Ankaragiicii V efay1 3 - 1, Ate~spor da lzmirde Be~ikta~I 
2-1 magliib etti. 75 kilometrelik bisiklet yar1~1 da yapdd1 

Cumartesi giinii Fenerbah~eye kar§I I 
4 • 1 maglub olan Ankara Gudi tak1m1 
diin ikinci ma~mi Vefa ile yapt1. Milli 
kiime ma~lannm malum kargatahktan 
sonra ragbetten dii§rnU§ olmasi, bu ma~
Iarda beklenen alakay1 ortadan kald!r
mi§hr. Milli kiime ma~lan miinasebetile 
tertib edilen iki ayn grup arasmdaki ma~
'ar diin sabah dokuzdan itibaren ba§ladi
gi halde biitiin giin yap1lan oyunlann so
nunda ancak 820 lira kadar bir has1lat el
de edilmi§tir. Dstiiste yap1lan diinkii ma~
larda stad hissesi, hakem ve yan hakem 
iicreti, zaruri masraflar ve vergi ~Ikhk
tan sonra geriye kalan miktar, deplasman 
yapml§ olan tak1mm ancak yo) masrafmi 
ka!'§Ilayabilecektir ki, maiSm sonunda tak
simi dii§iiniilen miktar ilti giin zarfmda 
yap1lan oyunlarda pek ciiz'i bir yekun 
tutmaktad1r. Diinkii mac;a iki tak1m §U 
§ekilde ~1kmi~tlr: 

Ankara Giicii: Nahk • Enver, Salih • 
Abdiil, Semih, Ismail - Fikret, Ali R1za, 
Muzaffer, F ahri, Hamdi. 

Vefa tak1m1: Azat • V ahid, Garo • 
Sefer, Lutfi, Siileyman - Abdu§, Muh
te§em, Sulhi, ~i.ikrii, Mehmed. Diinkii 

T ak1mlar ma~a batlamadan evvel es
ki Tiirk Spor Kurumu Ba§kam merhum 
General Ali Hikmet Ayerdemin habra· 
s na hiirmek i~in bir dakika siikut ettiler. 
Oyuna Vefahlar ba§ladi, Ankara Giicii 
topu yakalayarak merkezden bir hiicum 
yaptllar. Vefa miidafaas1 bunu kolayhk
la atlattJ ve soldan bir lnicum yapti. Bu 
hucum hatah bir §ekilde kesildi. Cekilen 
fnkiki Ankara kalecisi tuttu. 1ki tarafm 
bir mi.iddet birbirini yoklamakla gec;en 
oyunu yava§ yava~ miitevazin bir §ekil ai
d!. Fa kat c;ok gec;meden Ankarahlar o
yuna hakim oldular. Sagdan yap1lan bir 
hiieumda Ankara Giicii, Vefa kalcsine 
kadar indi, Ali R1za giizel bir vuru§la 0 -

nuneu dakikada An'karamn ilk goli.inii 
yaptl. Vefa derhal hiieuma gec;ti, Sulhi
nin giizel bir ~iitiinii kaleci tuttu, oyun da 
:raz daha siir' atli bir tekilde devama 

ba§ladi. Her fmatta kolayhkla Vefa ka
le~ine inen Ankarahlar, bilhassa sol taraf
an birbiri iizerine birc;ok defalar ofsayd 
aziyete dii§tiiklerinden miiteaddid go) 
•satlan kac;IrdJ!ar. Oyunun 33 iincii da
~asmda Ankarah Fikret kaleye mii
knmel bir §lit ~ekti. Diregc vuran top 
g~ geldi, buna kendi kalesine olmak ii
z~ Vefah miidafi de vurdu, top ayni §e· 
kile direge ~arparak gene geri geldi. An
kal tak1m1 daha diizgiin ve hesabh bir 
oy~la ilk devreyi I - 0 galib olarak bi
tird 

fa, niieum hatti da dahil olmak iizere 
miidfaaya ~ekildi. Su mi.idafaayi defi 
bela kabilinden yapan Vefa rasgele bir o
yun tutturdugundan 12 nci dakikada ye
digi ikinci gole mani olamad1. Vefa, bu 
go! iizerine soldan bir hiieum yaparak bir 
dakika sonra sola~1k Mehmedin yerden 
bir §iitile yeganc say!Sim yapl.l. ()yun 2 - I 
vaziyete girdigi halde Ankara Giieii siir
atli ve daha eneriik oyunile tekrar haki
miyeti temin ederek kuvvetli hi.ieumlara 
ba§lad1. Her fJTSatta aulan §Utleri bUylik 
bir meharetle tutan V efa kaledsi bu si· 
rada tabmm1 birkac; sayidan kurtarmaga 
muvaffak oldu. Vefa takimmm pek a§J· 
n bir §ekil alan ~ert oyunu ma~m k1sa fa
sJlalarfa jnk1taa ugramasma sebeb oldu. 
Buna ragmen Ankara Gi.icii yerden, 
muntazam paslarla her dakika Vefa ka
lesini tehdid ede edc, nihayet 35 inci da
kikada saga~1ktan giizel bir pa1 alan Mu
zaffer vas1tasile ii~iineii ve son golii yapti. 
Bu son say1dan sonra V efa tak1m1 pck 
bozuk oynamaga, hatta her defa topa ko
~an 1ska ge~megc ba§laml§ ve oyun da 
3 - 1 Ankara Giiciiniin galibiyetile bit
mi~ir. 

lkinci ilevre 
Mkara Giiciiniin soldan bir hucumile 

ba§l~ran oyun, hemen Ankara tak1mmm 
bakiiiyeti altma girdi. Soldan ve sagdan 
hucuia ba§layan Ankara muhaeim hat
ll kar~mda Vefa yava§ yava§ hissedilen 
sertlig• dogru gitmege ba§ladi. Hamdi
nin vesagi~in bu arada ~ektigi iki §iitii 
V efa klecisi tuttu. Ankara Giiciiniin art· 
maga b.§layan hiieumlan kar§I~mda Ve-

Be§ikta§ di.in lzmirde yenildi 
lzmir 26 (T elefonla} - Be§ikta§ ta· 

kum bugiin ikinei ma~mi Ate§Spor taki· 
mie yapt1. Se~ikta~hlar bugiinkii ma~ta 
2 • 1 yenildiler. 1\k devrede Be§ikta~ k1s· 
me1 hakim oynad1 ve Serefin ayagile ye• 
gate goliinii yapti. Bu arada Be§ikta~ 
Iehne bir penalt1 oldu. F akat D~;oktan 
halc..m Mustafa, bu penaltJyi gonnedi, bu 
surtle Be§ikta§hlar bir say1 fusal.l kay
bettler. 

linci devrede izmirliler daha seri, a
tJlgill ve atak oynad1lar ve iki go] ~-Ikar
dla-. Bu devrede Hiisnii, muhacim hat
tna ge.;tiyse de go] yapamadiiar. 

Y a ar, birdenbire sinirlendi: ~az ge~sen cfe gene yapacak 1.. N as1l ol
- Be! zaten gidiyorum, dedi. Siz Ia oni.ine ge~ilemiyecek olduktan sonra ... 

kendi arauzda, bildiginiz gibi, pazarhg1 Selma, kmlmi§, gozleri iizgiin bir ba
ke;ersiniz!. ki§la uzaklara dalmi§, ne yapaeagmi bir 

Belma ile F erhundenin oniinde tckrartiirlii kestiremiyor gibiydi. F erhunde, bir
tekrar egil1i. Muhtarla Y ervant, yanda-denbire <_;!TpmdJ. Bilegindeki pulantah sa
ki odanm taplSlndan ic;eriye girerken c ate bakarken: 
da •. di§anya a~IIan kap1ya dogru yiiriidii - Eyvah, dedi, yedi bu~uga geliyor. 

Iki kadm, yalmz kahnca kendi aral Ge~ kaldim. Ak§ama misafirlerimiz var. 
nnda fisilda§maga ba§ladiiar. F erhund Bizimki, gene k1yamct kopanr. Ben 
Bclmamn sinirlendigini, biraz da koc< gideyim, Belmacigim!... Bilezigi gor
sma ofkelendigini sezmi§ti: diim. Pek giizel olmu§; sana pek yara§a· 

- Sakm, bu ta§lan ka~Iray1m, d cak. Giile giile tak. Sakm, bo§ bulunup da 
me. N eden vaz gec;ecekmi§sin?.. Koc2, vazge~eyim, deme I. Geec telefon ede
bin lira fazla, bin lira eksik vermi§ e rim. Ne oldu, anlatirsm. ~imdilik, ben 
~1kar?. Hem sana ne?.. kac;1yorum!. 

Selma, her zamanki gibi dudagin F erhunde, ko§ar gibi, kapJYa dogru 
bir ucunu biiktii: yiiriidii. Biraz sonra da gozden silindi. 

- Aram1zdaki pazarhg1 biliyor:n, Belma, yalmz kalmea c;antasim a~tl. Du
dedi.Bi'ezigi mutlaka a!, diye iistiine ,i.i- daklannm ahm tazeledi. Pudra kutusun· 
§ecek olursam o da kendi dedigini tp- daki mini mini ponponunu burnunun iis-
ma~a kalkaeak; ses ~Ikaramiyaeagir tiinde gezdirdi. 

- Yapacag1 varsa, yapm1yaealm1 Kuyumcu ile Muhtarin arasindaki pa· 
zatenL Sen bilezigi alsan da yap.ak, zarl1k kimbilir daha ne kadar si.irecekti. 

I Demirspor: 5 • Bozkurt: 1 I ci kiitlesi oniinde hararetle devam etmi§• 
Demirspor tak1m1 Jisans hamlayama- tir. Kamga tak1m1 Birlilt ta~1mm1 40- 30 

'~ · · h·'k ~r·b 5 1 I•tir Ma Bozkurt tak.Iml da Ytldmm tak1m1m 37-mgl J~m u men mag u ay1 m , . • . . 
amafih hususi olarak yap1lan bu mac;I 21 yenmi§lerdir. 

Muhtelit tak1mlar halinde k.ar§Iia~an 
bu tak1mlarm ma<;l iki brafm gayretiP.e 
ragmen ilk devrede s1f1r s1fira bitmi§tir. 
lkinci devrede Topkapi muhteliti daha iyi 
bir anla~ma yaparak oyuna ba§ladi. Be
§inei dakikada bu anla§mamn tesiri go
riildii ve ilk go\ yapildi. Bu say1dan son
ra T opkap1 muhteliti miidafaaya ~tekil
mek mecburiyetinde kald1. lkinci devre-

2 -
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Merhum General Ali Hikmet Ayerdemin hahrasma hiirmeten bir dakika siikut 

Milli kiimede vaziyeti 
..... 

puvan 
Ma~ Athg1 Yedigi Galib l'ylaglub Berabere Puvan 

Be§Ikta§ 3 10 3 
Fenerbah~e 2 5 1 
Ankaragiicii 3 6 7 

Demirspor 1 2 2 

Vefa 2 2 4 
Doganspor 2 2 7 

Atelispor 2 3 2 

Gene kadm hem sinirliydi; hem de bura
~a, ya\mz. ba§ma sJkiimaya ba§lami§ti. 
I~eriye onlann yanma gitmegi kendine 
yediremedi. Ayaga kalkt!. Vitrinlerdeki 
ufak tefege goz gezdirirken kapi yava§ 
yava§ a~Ild1. Uzun boylu, c;ok temiz gi
yinmi§, pek yaki§Ikh bir gene goriindii. 
Buraya s1k s1k gelip gittigini gosterecek 
bir ah§kanhkla, teklifsizlikle i~criye girdi. 
Sonra Belmay1 goriinee birdenbire dur
du. ~apkasm1 ~Jkard1. Belli belirsiz egil
di. Siraz resml, fakat pek kibar bir selam 
verdi: 

- Af buyurunuz, hanimcfendi, dedi. 
Kuyumcu Y ervant1 gormek istiyordum. 
Sur ada degil mi acaba? ..• 

Belma ~ekinmedi. Goriinii§ii, konu§· 
mas! bu kadar diizgiin bir genci kaqiliksiz 
buakmak istemedi: 

- Biraz i~eriye girdi. ~imdi gelir, de
di. 

Bunu s<iylerken goziiniin ucile, yanda
ki kap1y1 gosteriyor, san lei: 

- Or ada ... lsterseniz siz de giriniz!. 
Demege getiriyordu Boylelikle Muh

tarla kuyumeunun k.onu§masi yanda ka
laeak, hepsi buraya gelecekler, kendisi de 
yalmz ba§ma beklemekten kurtulacakll. 

Yeni gel en gene, giiliimsedi: 

2 1 0 7 

2 0 0 6 
1 1 1 6 
0 0 1 2 
0 2 0 2 

0 1 1 3 
1 0 1 5 

Burada bekliyeyim, daha iyi .... 
Dedi; gozlerini de Belmadan ayirmi

yor, sanki: 
- Sizin yanmizda kalmak, onu bek

lerken size bamak, daha zevkli ... 
Demek istJYordu. Gene kadm, bunu 

anlad1: 
- Yervant, ic;eride kocamla beraber, 

bir hesaba bak1yor, dedi. Belki konu§· 
malan biraz uzun siirer ... 

- Daha iyi, ben de bunu temenni 
ederdiml. 

Belma, korkak, iiziintiili.i bir baki§Ia o
nu bir kere daha si.izdii. Sonra ba§IDI ~e
virdi. 

Y abanc1' gene, §apkasmi, oradaki kol
tuklardan birinin i.istiine hirakti. Eldiven
lerini de <;Jkanrken, hcp oylc i~in i~in gii
li.iyordu: 

- Demek, yalmz degilsinizL Be
yefendi de i~eride ... Kadmlarla ~ocukla
nn oniinde ah~ veri§ etmege gelmez, der
ler ya, sizi de onun i<;in mi burada birak
hlar? ...• 

Belma, birdenbire sinirlendi. Ofkeli 
bir sesle dedi ki: 

- 1Itifat buyuruyorsunuz amma size 
l)u cesareti veren ne oldu, onu anlamiyo
rum?. 

5 - I Demirspor takiml kazanmi§tlr. Bisiklet mi.isabakalarl 
A. Hisar: 2 - G. Gender: 1 yapdamad1 
Alt! takim arasmda tertib edilen lik 

ma~larmm bu oyunu olduk~a hararetli ol
mu§tur. ilk devre 1 - 1 berabere bitmi§tir. 
ikinei devrede Hisar tak1m1 bir go! daha 
yaparak rna~! 2 - 1 kazanml§tlr. 

F enerbah!;e kuli.ibi.i idare 
heyeti degi§ti 

Fencrbah~e Miiessisler heyeti diin ku· 
lub merkezinde toplanmJ§tlr. Miiessislcr 
Heyeti, son hadiseler iizerine has1l olan 
vaziyeti tetkik vc mi.inaka§a etmi§. kulii
bi.in istikbali i~in daha esash ve salim bir 
karar ittihaz1 i<;in idare heyeti, ilc miies
sislerden miirekkeb on ki§ilik bir komis
yon te§kiline karar vermi§tir. Bu komis
yon bir 5aat kadar miizakereye c;ekilmi§, 
bundan sonra cr.lse tekrar a~Jlmi§hr. lkin
ei celsede komis:ronun karan okunmu~ ve 
ittifakla kabul edilmi~tir. Komisyonun 
karan JUdur: 

19/5/1939 tarihinde i~tima eden Mii
essislcr heyeti kararma mu!halif olarak 
birinei tak1m oyuneulanmn Milli kiime 
ma~lanna i§tirak etmi§ olmalan, kulub 
nizam ve intizamma ve disiplinine muga
yir bir hareket oldugunda ittifak edilmi§ 
ve bu hareketi yapan oyuneulann bu ha
reketi teessiirle k.ar§IIanmi§IIr. Bu hallerin 
tekerriirii halinde miiteeasirlerin kuliible 
alakalannm kesilmesi i~in idare heyetleri
nc salahiyet verileeektir. Milli kiime ma~
lanna devam edilecektir. Bundan ~onra 
yeni idare heyeti intihab edilmi§tir. Bi
rinei Reislige Saracoglu ~iikrii, ikinci Re
islige Hasan Kamil, Umumi Katiblige 
Muvaffak Menemeneioglu, MuhasibFge 
Nizameddin, Umumi Kaptanhga Ne
dim Kaleci, azahklara Hamid Saraeoglu, 
Mahmud Bali getiri~mi§lerdir. 

Galatasaray kuli.ibi.i reisi 
Ankaraya gitti 

Milli kiime talimatnamesinden ~1kan 
bir ihtilaf yiiziinden Milli kiimeden ~eki
len Galatasaray kuliibiiniin vaziyeti hak
kmda her giin birtakim dedikodular ~~k
makta oldugu malumdur. Galatasaray 
kuliibii reisi Sedad Ziya Beden T erbiye
si Cenci Direktorliigi.ine bu hususta ieab 
eden malumaii vermek iizere diin ak
§am Ankaraya gitmi§tir. 

Be§ikta§m k1r ko§usu 
Be§ikta§ kuliibii dordiincii k1r ko§usu

nu alti bin metrelik yo! iizerinde yaP.ffi!§· 
t1r. On dort atletin girdigi bu miisabaka
da T odori 19,30 dakika ile birinci, Y or
go 20,30 dakikada ikinci, Y ani U~iineii 
olmu§tur. 

Basketbol ma!;Iari 
Galatasaray kuliibii tarafmdan tertib 

edilen Basketbol turnuvasma diin ba§lan· 
mi§tlr. Miisabakalar, kalabahl: bir sey1r-

Oteki aldumad!. Hep oylc giiliimsii
yordu. Yervantm masasma dogru yiiriidii: 

- Miisaade buyrulur mu?. Bir tele
fon edebilir miyim? .• 

Gene kadm: 
- Ben ne kar1~inm?.. Ne isterseniz 

onu yapimz!. 
Diyeeek gibi ka§larini, omwlarim hl

dJrdi. Sonra, ayaga kalkti. Onun ne ko· 
nu§tugunu dinlemiyormu§ gibi goriinmek 

ic;in odanm oteki ucuna dogru yiiriidii, 
arkasmi dondii. 

Obiirii, telefonu aldJ: 
- Raihatsiz olmaym1z, Hanimefen

di!. Konu§acaklanm gizli degil. Ha, de
min ne buyurmu~tunuz?.. Bana bu ce
sareti veren ne oldu, diye soruyordunuz, 
degil mi?.. Bunu nasi! anlatay1m, bil
mem ki ... Lavanta sat1lan bir magaza
nm oniinden ge~iyorsunuz diyelim. Giizel 

bir koku duyarsamz, kendinizi tutamazsi
mz, i.;inize ~ekersiniz, koklarsimz!. Bir 
kuyumcu diikkamna dogru yakla§Irken, 

ba§miZI c;evirip hie; olmazsa §Oyle bir bak
madan gec;emezsiniz. Hele, goziini.ize bir 

dizi inci, iri bir p1rlanta ~arpacak olursa, 
biraz olsun durursunuz. Bir ba§ka diik
kanda ag1r bir ipekli gori.ir .• ,Sundan bir 

Bisiklet Aj anhg1 tarafmdan tertib edi
len seri miisabakalann dordiinciisii hava• 
nm ~ok yagmurlu olu§u dolayisile tehir 
edilmi~tir. 

75 kilometrelik bisiklet yari§i 
Ankara 26 (a.a.) - Beden Terbiye

si Gene) Direktorliigunce tertib edilen 
bisiklet seri yan§larmm be§ineisi on bir 
bisiklet<;inin i§tirakile bugiin yapilml~hr. 

75 kilometre mesafe iizerinde yap1la .. 
cak olan bu yan§a ba§landi&l zaman, ~id
detli sogukla beraber hafif bir yagmur 
yagmaktayd.t. YarJ~ ba§ladtgmdan iti • 
baren gittik~e §iddetini artmnakta olan 
yagmur, ko§ueular yukan yoldan Eti • 
mes'ut §osesine girdikleri zaman, c;ok sert 
bir riizgarla kan§Ik bora halini almi~h. 
goz gozii gonnez bir vaziyette ve ~k sert 
bir ri.izgara ragmen bisiklet.;iler yiimadan 
ilerliyorlar ve bu arada da tabiate kar~1 
olan miieadele ile beraber bu fJTSattan is· 
tifade etmek istiyen rakibler arasmda da 
~iddetli bir miieadeleye §ahid oluyorduk. 
Etimesut yolu yanlandigt vakit f1rtina 
otanea §iddetile devam ediyordu. 

Motosikletle yan§l takib etmekte olan 
alakadarlar yan§m bu vaziyette devam 
edemiyecegi kanaatine vanni§ olmakla 
beraber ge~en yi\Iarda da bOyle gayri • 
miisaid §artlar altmda enerjileri denenmi1 
olan bisikletc;;ilerimize bu enerjilerini bir 
defa daha denemek fusatm1 vermi, ol • 
mak i~in yan~I durdurmaktan ~ekinmi§ • 
lerdir. Ve nitekim gene bisik.let<;ilerimiz 
sars1lmaz mukavemet kabiliyetlerini gos
termek i~in ri.izgarm §iddetinden yi.iriin -
miyecek vaziyetler has1l olmasma ragmen 
yan~a devam etmi§lerdir. Fakat Etimes• 
ut doniildiikten sonra, havamn sertligi, 
yagmurun ~iddeti son haddine vard1gm .. 

dan bu vaziyetin ko§ueulann adaleleri 
i.izerine yaptl~ tesir do\ayisile hakem he
yeti yan§I tali! etmegi zaruri gorerek 
43 iinci.i kilometrede yan~ son venni§ • 
tir. 

Bu mesafeyi, i§tirak eden on bir bisilt
let~i de muvaffakiyetle bitirmi§tir. Bisik
let~ilerimizin c;ok muhalif bir havada 
gosterdikleri enerji kudreti ve yiiksek k.a .. 
biliyetleri takdire ~ayand1r. 

Y an§ sonunda hakem heyeti liertiirlii 
ihtimale kar~t sporculanmmn s1hhi va • 
ziyetlerini korurnak i~in icab eden tedbir· 
Jeri alm1~hr. 

lzmirde bisiklet yaritlari 
lzmir 26 (a.a.} - Be~inci haftamn 

75 kilometrelik bisiklet ko§usu bugtin lz.. 
mir • Seferihisar §osesi iizerinde yapiimii 

ve iki saat yirmi be~ dakikada Sayram 
birinci, Siileyman ikinei, Cevdet ii.;iincii 
gelmi~lerdir. 

tuvalet yapsam nas1l olur, diye gozi.inii· 
ziin oni.ine getirirsiniz ! .. Size biiti.in bu ee

sareti veren nedir? .. Hi~ ..• Daha dogru• 
su, o giizel kokunun, o iri p1rlantamn, o 
ag1r ipeklinin kcndisi..... Y oksa siz, ne 
yaphgmiZin, ne dii§iindiigiiniiziin belki 
farkma bile varmazsimzl. Benimki de 
i:iy)e i§te ... 

Ba§ka bir zamanda olsa, Selma gil:il 
kendini pek agu satmay1 seven, bunu da 

ustahkla beeeren bir kadm, artlk bu ka· 
danna dayanamazd1. Bu sozler ona, pek 
~irkin bir sJrna§Ikhk, bayagi bir sarkmh· 
hk gibi geiir, kimbilir nasi! k1zardi. Ne• 

dense, §imdi pek de i:iyle ofkelenmi§ gibi 

goriinmedi. Demin yalmzhktan sikiiir· 
ken ~imdi hemen hemen egleniyor gibiy· 

di. Hem galiba bu ilk defa gordiigi.i 

gene de biitiin bunlan biraz tath bir sesle 
soyliiyordu ... 

Kendini tutmasa belki de giiliimseye
eekti. Bunu belli etmemek i~in hep i:iyle 
arkasi doniik duruyor, onunla g(izgoze 
gelmekten biraz da ~ekiniyordu. 

Eger, birdenbire ba§tni c;evirip de bak· 
saydl._o.:JI 

<Arkast var> 



27 Mart 1939 

• w n ·Tarihten = 
yapraklar 

Baki pa§antn niiktesi •.. 
~ah Abbas, parmag1 agz1nda Defterdar1n 

niiktesine hayran kalarak, ii~ yiikii deve 
buyurdu! keten, ,eker ve zahire ihsan 

------
!ranla karde§ kavgasi devam ediyor

du. iki taraf arasmda bir~ok c;arpl§malar 
oluyor, fakat bir neticeye baglanamiyor
du. (,;i.inkii bazan Osmanhlarm, bazan 
da !ranhlarm kazandtklan zaferler kat'i 
mahiyette degildi. 

han harblerinde Kmm hanlannm oy
nad1klar1 rol de ~ok miihimdi. Bazan Pa
di§aha danian bir hanzade ~aha iltica 
ediyor; danld1g1 padi§ah i:ilunce §ahtan 
izin alarak memleketine di:iniiyordu. Bu 
sefer de yeni padi§ahm emrinde §aha kar
§1 harbe ba§hyordu: Bu hareketler bazan 
tuzaklarla dolu oldugu gibi ~ok zaman 
§avalyece bir karakter gi:isteriyordu. 

Mesela, bahklara yem diye altm sa~
tJgl i~in tahttan indirilen Sultan Mustafa 
zamamnda, ondan evvelki padi§ah birinci 
Ahmede dargmhgmdan dolayt ~ah Ab
basa s1gman Kmm hanzadesi ~ahingiray, 
birinci Ahmed oliince memleketine don

mek istedi. ~ah Abbas hanzadeyi biiyiik 
bir hiirmetle yola ~1kard1. 0 kadar ki o
nun lizengisini tuttu. V e bu s1rada sordu: 

- Hanzadem, eger Osmanhlar seni 
serdar ederlerse Acemlerle harbeder mi-

Yazan: KADIRCAN KAF LI 

bir hale koyuyordu. <;ad1rlarda oturan
larm bile iistiinde iki ii~ parmak kadar toz 
birikmi§ti. Bogazlar yamyor; burun delik
leri yamyor; di§ler birbirine degdik~e gt
C!Tdlyordu. 

Havanm ki:itii olmas1 divanm kurulma
sma engel olamazd1. Bunun ic;in buti.in a· 
galar, c;avu§lar, pa§alar ve beylerbeyler 
Sadnazamm ~admnda toplanmi§lardt.«Bu 
run Kaslm» geni§ adtmlarla ve ha§mt dim 
dik tutarak divan halkmm ortasma dogru 
yiiriidu. 

$ahm mektubunu verdikten ba§ka, o ek
sik yazmt§ gibi, Serav zaferini goklere ~~
karmaga ha§ladt. 0 kadar magrurdu ki 
P~evinin tabiri ve~hile «btytklanm balta 
kesmezdi.» Sadnazama ve pa§alara kar
§1 bag1ra bag1ra \i:iyle diyordu: 

«- Bizim ile sulh edersiz, doner i.ize
rimize asker gi:inderirsiz, §imiden sonra si
zin hangi si:iziini.ize itimad ederiz ve ne ta
rika salik olur gideriz. Padi§ahmtzm vii
kelasmm sozii boyle midir? Dogruluk ve 
hakka raz1 olmak bu mudur?.-.. » 

Burun Kas1m sesini perde perde yiik
selterek, arama bir iki saniye bile dinlen-

sin? meden, durmadan si:iyli.iyordu. On dakika, 
;;ahingiray hie; tereddiid etmeden cevab yirmi dakika, yanm saat ge~iyor, susmu-

verdi: yordu. Bu hal bir saat, iki sa at siirdii. 0-
- ,Si.ipllesfz •. -. rada bulunan vezirler ve beyler bir tiirlii 
- Bana kthnc; ~e!Cer mtsfn·~ ona cevab vermek i~in fJTSat bulamtyor-
- ,Siiphesiz.-... lardt. Koca divanda bi.itiin ag1zlar kilit-
Bu kadar merd bir hava i~inde devam Ienmi§ti. Yalruz ~dtr direklerinin gtctrh

eden harb 1618 senesi yazmda, henUz tah- Ian, ~adtr bezlerinin <;1kard1g1 sesler, fntJ
ta ~1km1§ olan Gene Osmanm saltanab s1- namn korkunc ugultusu duyuluyor: bun
rasmda son derece h1zlanml§ll, lar bile Burun Kasumn gi:iklere eri§en 

Kmm Ham Canbekgiray b!r liamle burnunun biraz yumu§amasml temin ede-
miyordu. 

Yapmak istiyordu. <;iinkii bu i§ ancak s1k1 
ve y1ldmm gibi bir saldm§la sona erebilir- Neden sonra Burun Kasim biraz nefes 
di. Bu maksadla bir divan toplanmasml almak i~in durdu. Bu hal ancak hirka~ sa
temin etti. Divanda fikrini a~1k~a soyledi. niye siirecekti. Divan halkmt o kadar si
Bu fikir ilk bak1~ta cazibdi, fakat asker- kan nutka nihayet vermek i~in sazii ba§ka 
lik usullerine, harb fennine uygun degildi. tarafa ~ekmek Iazundt. Vezir Dilaver Pa
tvluvaffakiyet ihtimali olmakla beraber bir §a bu zarureti herkesten ~ok ve iyi hisset
az uzakt1 ve talihin de yard1mma bagh bu- mit olmah ki :Brsah ka~mnad1. Burun 

I · · k · Kas1ma mevzula hirbir munasebeti olmr-
unuyordu. Vaziyeti gayet lYJ. avrayan .. 

tecriibeli kumandanlar bu cihetleri gaze- yan bir§ey sordu: 
nUne attJ!ar. Lakin kumanda heyetinin - A Kas1m Bey, bu diyarin riizgan 
~enc k1sm1 ciir' eti hot buluyorlar; zafer hep bOyle §edid midir? Bu memleketin 
h1rsm1 yenemiyorlardt. Bunun i.izerine K1- ne acab kavi riizgan olurmu§ l 
tim Ham, hepsi de atlt olan ordusunu yli· Burun Kas1m §iiphesiz buna hemen ce-

- Beli, bu diyarm riizgan da Kar~
gay hanm askerleri gibi sert ve y-amand1r. 
Dahi biiti.in askerimiz de bu riizgar gibi
dir. Bize nice kar§l durursuz f •. ..., 

ruyii!t nizamma koydu. Timar ve zeamet vab verecekti. Belki de: 
sahibi Ti.irk si.ivarileri onlara kattldtlar. 
\1 an, Rum eli, Haleb, Sivas ve Erzurum 
beylerheyleri de Kmm Hanmm etrahm 
aldilar. 

Ordu V andan hare!Cet etti. Her zaman 
ancak sekiz gi.inde gidilen yolu iki bu~uk 
~Unde alarak T ebriz civarma, Serav sah
tasma ula§tl. 

F akat iranl1larm T ebrfz valisi Kar~
~ay Han da bo§ durmuyordu. Osmanh or
dusunun hareketini, tuttugu yolu i:igren
llli§ti. Bir tuzak kurdu ve kanh bir harb 
ac;o. Kmm Ham ancak yeni~erilerin ce
sareti sayesinde kurtuldu. o~ beylerbeyi, 
bir~ok kumandanlar ve asker harb mey
damnda can verdi. Iran hududundaki Os
lllanh ordusu hemen hemen yan kudretini 

kybetti. 

Diyecekti. 

F akat otedenberi niiktelerile tamnmi§ 
olan Baki Pa§a dayanamadt. Burun Ka
stmm cevab vermesine vakit b1rakmadan 
davrand1: Dilaver Pa§aya bakarak: 

- Y ok, Sultamm, bu §imdi Kas1m 
Beyin bumunun yelidir. 

Dedi, 

Koca kavuklu, ag1r ba§ll, heybetli ve-
zirlerden, kap1 dibindeki silik U§aklara 

varmcaya kadar bi.itiin divan halk1 kah
kahaYJ. sahverdi. Koca ~admn i~inde bir
ka~ saniye degil, birka~ dakika yaln1z bu 
§akrak ugultu duyuldu. Agalar ve U§aklar 
vezirlerin oni.inde gi.ilmeyi terbiyelerine 
uygun gormediklerinden hirer tarafa SIVI§· 
tJlar. 

Defterdar Saki Pa~a t;u hiicumun a
leyhinde bulunmu§tU. $imdi de hezimet
ten dolay1 askerin manevi kudretinin k1-
t1lmamas1 i~in ileri yuri.imeyi muvahk bu- Burun Kastm afallad1. K1zard1, sarar
luyordu. Sadnazam Halil Pa§a bu fikri d1, tekrar k1zard1. Bir§eyler soylemek is
begendi. ~ah Abbas o s1rada Erdebilde tedi; fakat flTSat bulamad1. Zaten, agzt
cledelerinin mezarlanm ziyaret ediyordu. m ac;m1§ olsa bile, onu dinleyen yoktu. 
Dosdogru oraya yi.iriimege karar verildi. ~ah Abbas da bu niikteyi i:igrendigi 
Sah Abbas ise Kar~gay Hamn zaferini zaman fevkalade begendi; kahkahalarla 
ogrendigi zaman geni~ bir nefes alml§tl. giildi.i. 
Sadnazama bir mektub yazd1. Bunda a· Burun Kas1mi her gardiik~e: 
!ag1 yukan ~i:iyle deniliyordu: - Neo, bugun burnunun yeli hi~ 

«Siz, yagma hJTSma kap1larak hiicum yok ! ... 
"e akmlar yaptm1z. Bu yiizden maglub - Burnunun yeli bugiin de sert gorii-
oldunuz. Bununla beraber sulh yapmak ni.iyorl 
her ikimiz i~in de hayuh olacakhr.» Diyerek eglenirmi§. 

Bu mektubu getiren han el~isinin ad1 ~ah Abbas zaten Baki Pa§anin pek 
<<KasJm)> "d1. Epeyce hiirmetli bir burnu niiktedan oldugunu biliyordu. Kendisi de 
"ardi. Bunun ic;in tamd1klar arasmda <<Bu- ni.ikte si:iylerdi. Defterdarm son nliktesi o 
run Kas1m» diye amhyordu. Hakikaten kadar ho§una gitmi§ti ki ona ii~ katar de
llladdi burnu kadar manevi burnu da bii- ve yiiklu keten, §eker, zahire, re~el gibi he
'·uktii. ;iah Abbast~ mektubundaki ifti- diyeler gonderdi. 
l·~r cumlelerine birka~ yiiz mislini daha i· Zavalh burun Kasim o kadar mahcub 
lave etmekte ustahk gostermek i~in tern- olmu§tu ki devam edegelen istihzalarm 
tinier yap1yordu. Halbuki zaten bu i~e o• i:inunii almak i~in adm1 degi§tirdi. Bir se
lan kabiliyeti yi.iksekti. ne sonra lstanbula geldigi zaman ,Sahm 

Burun Kas1m, Tiirk ordugahina geldi- mektubunda onun ad1 « Y a dig an Ali Sul
gi s1rada mi.ithi§ bir riizgar esiyordu. Sert tam Hiilefa» diye yaziimJ§h. 
oldugu kadar soguk da olan ri.izgar ~ok · Dikkat edilirse Burun Kas1min yeni is
~ec;meden futma halini aldt. Her taraftan minde de onun manevi burnunun biiyiik
toz bulutlan kaldmyordu. Ortahkta goz liigii pek bariz olarak gaze ~arpar. Te
&ozii gormi.iyordu. Bir~ok ~adulan sakii- vekkeli «can ~tkar huy ~tkmaz» demi§· 
Yor, ytktyor, parc;ahyordu. Yiizlere o ka- ler .. ,. 
dar toz birikiyordu ki insanlan tamnmaz Kadircan KAFLI 

CUMHURiYET 

Milli 
• yen1 

hakimiyetin 

bir ifadesi 
[B~makaleden devaml 

inktlablari b"a~ardtktan sonra gene uya;i 
ve faa! kalarak vazifelerini ifada devam 
etti ve ediyor. Milli canhhgm ve milli 
~uurun te§kilath faaliyetinin §imdi Cum· 
huriyet Halk Partisi tarafmdan temsil 
edildigini goriiyoruz. 

Cumhur Reisimiz Milli ~ef lsmet 
lnonu Istanbul Dniversitesinde Turk 
gencligine, lstanbullulara ve butun mem· 
lekete hitab eden samimi oldugu nispette 
tarihi nutkunda Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Halkevleri te§kilatlarmm vatanda§
lar arasmdaki kabiliyetleri daha geni§ 
mikyasta garmege ve gi:istermege imkan 
verecek surette geni§letilerek daha faa! 
kllmmast yolunda ~ah§tlacagmt soyledi. 
Boylelikle se~im zamanlannda daha ~ok 
evvel yer yer biitiin memlekette temayiiz 
edecek bu kabiliyetler vaktinde tespit edil
mi§ olmak surtile gelecek Meclisleri kura· 
cak ileriki intihablarda gerek memleket 
hesabma, gerek bu kabiliyetler lehine ola
rah daha muvaffakiyetli neticelere van
labilecektir. 

Tiirk milletinin bahtiyarltgl §Uradadtr 
ki yeni devrimizde buyiik Turk milletinin 
en s~kin evladlan onun idaresi ba§mda 
bulunuyorlar: Diin Buyuk Atati.irktii, bu· 
gun Biiyi.ik lsmet !ni:ini.idiir. Her zaman 
boyle evladlar yeti§tirmek meziyetini ha
iz bulunan bu biiytik milletimiz, o biiyiik 
~ocuklarmm ktlavuzlugile buyi.ik i§ler 
ba§armt§ ve bundan boyle de ba§armaga 
namzed bulunuyor. Ortada yekdigerini 
ikmal eden iki vaziyetimiz var: Ba§ta 

Mill! ~ef ve onun etrafmda biiti.in millet, 
ki bu milli §ekildir. Biiyuk Millet Meclisi 
kakiiniin etrafmda dalbudak te§kil eden 
Cumhur Reisi, hi.ikfunet ve millet, ki bu 
da devlet §eklimizdir. Bu iki §ekli nazari

ye olarak ayn ayn miitalea etmek kabil 
ve fakat ameli olarak biribirinden tefrik 
etmek imkanstzdtr. Bir memleketi bizim· 
ki kadar kudretli bir i~timai heyet haline 
koyabilen bu usul ve esasat1 biz Turkler 
kendimiz yarathk. hte bu i§tedir ki biz, 
Buyuk Atatiirki.in demi§ oldugu gibi, 
yalmz bize benzeriz. Bu te§kilab kimse
den taklid ederek degil, fakat kendi ken
dimize biz ibda eyledik. 

Cumhur Reisi Milli ,Sefimizle millet 
arasmda tam bir tetabuk vard1r ,ve bu te
tabukun hayret verici neticelerinden bir 
tanesini de dun nihayet bulan Buyi.ik 
Millet Meclisi se~imlerinin tacilinde go
rebiliriz. Malum oldugu iizere ge~en 

Meclisin rni.iddeti onlimuzdeki haziranda 
nihayet bulacakken Buyiik Millet Mecli
since verilen bir karar neticesi olarak yeni 
Meclisin intihablan tacil edilmi§ oldu. 
Bunun sebebi diinya ahvalinin yann bize 
neler getirecegi bilinmiyen kan§lkh&t idi. 
Milli ~efin millete namzedleri takdim 
eden beyannamesinde gardiik ki arada 
ge~en bir bu~uk ayhk zaman zarfmda 
diinya ahvali daha ziyade kan§ml§tlr. 
Diin bitirilen se~im i§lerinden sonra §imdi 
Tiirk milleti intihab gibi ne olsa ~etin bir 
me§galeden azade olarak §imdi artlk bii
tiin dikkatini ahvalin inki§aftm takibe has
redebilir. Maksad buydu. Ondaki isabet 
meydandad1r. 

Kald1 ki Turkiye Biiyi.ik Millet Mec
lisinin gi:irecegi vazifeler yalmz harici ba
klmdan degil, ll,).illetin refah seviyesini 
yiikseltecek tedbirler pe§inde dahili ba
ktmdan da en yiiksek ehemmiyet derece
sini haizdir, ve beyannamesinde bilhassa 

i.izerinde tevakkuf etmesinden de anla~ll
ml§ oldugu ve~hile bu nokta Milli ~efi
mizin en biiyi.ik itina ve ihtimamlanm ~ek
mekte olan bir noktadtr. 

~imdiye kadar gelip ge~en be§ Bi.iyiik 
Millet Meclisinden her biri memlekete 
bi.iyiik hizmetler garmii§tiir. AltmclsJmn 
da seleflerini bu yolda muvaffakiyetle 
takib edeceginde §iiphe yoktur. 

Millet, devletimizin iyi ve biiyiik i§ler 
gi:irmesini emniyetle bekliyebilir .. 

YUNUS NADI 

Denizbank, Bursahlarm 
dilegini kabul etti 

Bursa (Hususi) - Mudanyaya i§liyen 
vapurlann !stanbulda §ehrin merkezine 
uzak bulunan Tophane nht1mma ya • 
na§mast yiiziinden halkm §ikayette bu
lundugunu ve bu vapurlarm koprii ya
nma yana§malan temenni edildigini 
bildirmi§tim. Denizbank bu dilegi yerin
de bulmu§ ve bu imkam elde etmek i<;in 
tetkiklere ba§ladigm1 bildirmi§tir. Mu
danya -Bursa hattmda otobiis i~letenler 
Belediyede bir toplanh yapmt§lardtr. 
Bu toplantlda, oniimiizdeki mevsimde 
bu hatta i§liyecek otobi.islerle kaph kac;
tllarm idare §ekli i.izerinde konu§ulmu§ 
ve yeni nakil vasttalarmm hangi tipte 
yap1lacajp. miizakere edilmi§, maamafih 
heni.iz bir netice almamaml§tlr, -···-Y eni bir lngiliz kruvazorii 

Glasgow, 26 (a.a.) - Phode kruva
zorii denize indirilmi~tir. Kruvazoriin is
mi Kontes Elgin koyulmu§tur. 

2 nci defa bozulan 

beraet karar1 

Temyiz umumi heyetinin 
karar1 bekleniyor -

«Orozdibak» muessesesine miiracaatle, 
kendisine iki bin be§yuz lira verilmedigi 
takdirde, Defterdarliga mi.iessese aley -
hinde ihbarda bulunacag1m si:iyledigi id
d!a olunarak tehdid suretile para kopar • 
mak istedigi ileri suri.ilen muameleci O
rner Lutfi Kaleli, me§hud su~ kanununa 
gore muhakeme edilmi§, mahkeme ekse
riyetle beraet karan vermi§, T emyiz dor
diincii ceza dairesi, bu karan «maznun 
davac1y1, vergi ka~ak~1hg1 yaphgi ve ~if

te defter tuttugundan dolay1 merciine ih
bar edecegini si:iyliyerek ve yazd1g1 isti

dayl da gi:istererek tehdid etmek suretile 
gayrime§ru menfaat temin edildigi kabul 
edilmesine ve fiilin tekevvi.inii i~in magdu
run korkmas1 da §aTt bulunmamasma go
re hadisede kanunun ceza tahdidi altmda 
bulundurdugu bir fiilin mevcud olmadi
gmdan bahisle beraet karan verilmesi 
yolsuz ve itirazlar bu yolla yerinde oldu
gundan, mezkur kararm tebligname vec;

hile bozulmasma ve mahalline iadesine 
2-3-939 tarihinde ittifakla karar veril • 
di.» teklinde bozmu§tu. 

Istanbul asliye darduncii ceza mah -
kemesi, bu nakza uymaml§, beraet kara
nnda gene ekseriyetle ISTar etmi§ti. Da

va, §imdi ikinci defa olmak iizere T emyi
ze intikal etmi§ bulunuyor. 

Mi.iddeiumumilik, bu rnuhakemede ce

za istemi§ti. Beraet karan verilince, resen 
bu karan temyiz eden mi.iddeiumumilik, 
§imdi eski kararda 1srar edilmesi iizerine, 
tekrar temyiz ettiginden, bu sefer mesele, 
T emyiz umumi heyetinin tetkikine gan • 
derilecektir. Eger umumi heyet de kara
n bozarM., mahkemenin bu nakza uyma
sr laztmgelecektir. 

Pariste bir ~ete 

Keyif verici zehir 
sabcdar1 yakaland1 

Beyoglundaki' inhidclm 
Adliye, 

hakiki 

bu biiyiik 

mes' ullerini 
facian1n 

arty or 

B d
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t . A • • §e 1re mere , va a yerm1 seyre gitml§hr. 
tfa1yeden Kam11le Nun de, enkaz a- Bu feci kazamn uyand1rd1g1 heyecan ve 

rasmda ~ah§lrken yaralanm1§lard1r. Di - alaka, diin o civarda s:.ra stra birikenlerin 
ger taraftan, birka~ ki§inin berelenmi§ hallerinden de belliydi. 
oldugu da anla§llm!§tlr, lakin, bunlarm Adliye doktoru En e · d'~· h t · · k h · . . v nn ver 1g1 ru sa 
vaz1yet1 pe e emmlyetsJzdJr. Hastane- uzerine cesedler du"n .. "I .. t" T h 
d I 

. . . gomu mu§ ur. a -
e yatan ann vaz1retl de, hayatlarmm kika!t yapan Muddeiumumi muavini Ri-

kurtanlmaslna miisa1d goriilmektedir. Bu- fat, di.in de T aksim merkezi de t hk"k • 
nunl~ b:ra.be~,A bu ~ibi ~a~iyet~erd~ .her- h idare etmi§, vak'aya uzakt:n. yakm~aan 
hangt b1r 1httlat da1ma 1hhmal hancmde §ahid olanlann ifadelerini alml§tlr M"' d-
olmadigmdan, neticeye dair kat'i bir tah- d · ']'k hk"k b .. 1 • d ~ · d b 1 1 emmum1 1 ta 1 atmm ugun er e m· 
mm e u unu am1yor. k' f d b'l ~· 'h · 1 I§a e e 1 eceg1 ta mm o unuyor. Bu 

F atmanrn anlatllklar1 tahkikatta tespiti icab eden ba§hca mii-
Kazada olen §Ofor Nacinin, Beyoglu him cihet, mes'uliyet babsidir; kazamn 

hastanesinde yatan kans1 F atma, diin bi- vukuunda hemangi bir fen bilgisizligi ve
raz kendisine gelmi§ ve vak' ay1 ~oyle an- ya tedbirde ihmal bahis mevzuu olup 0 ]. 

latml§ltr: mad1gmm tespiti noktasmda bilhassa du
- Kocam, o s1rada aparhmana ye • ruluyor. Yirmi kiisur sene evvel yap1ian 

mek yemege gelmi§ti. Sofra ba§mda kar- binamn in§asmda bir hata olup olmadlgl, 
§I kar§lya otururken, bir arahk bir a~hrd1 bina malzemesinin ne dereceye kadar el
oldu. Kocam «Bana bak, ben bu apar- veri§li oldugu bir taraftan tahkik edildik· 
tlmandan korkuyorum. Otedenberi ~1k - ten ba~ka. sonradan tamire muhtac bir 
mak istedigimiz halde bu i§i bir tiirlii ya- vaziyet tahaddiis etmi§ olmas1 tetkik edil
pamadtk. 8a§1m1za bir kaza gelmeden mektedir. Yirmi kiisur sene evvel binamn 
buradan ba~ka bir yere kapag1 ataltm. in§asma muteallik vesikalann miimkiin 
Ben yarmdan tezi yok, ev anyacag1rn» oldugu kadar elde edilerek vukuf ehli Fen 
dedi. Der demez de deh§etli bir giiri.iltu heyetince gi:izden g~irilmesi, in§ada hata 
i~erisinde sarsildik, ben iizerime tavan y1- olup olmadlgmt tayine yarayacaktJr. 
k1hyor gibi bir hisle beraber gozlerimin ka- T amirde ihmal bahsine gelince, mal
ra.rdlgmi hatuhyorum. Ba§ka bir§ey bil- sahibi Galatada makarna fabrikasl sahi
mtyorum. hi Rakanm bu hususta mes'ul olup olma-

Bir mi.iddet sonra kendimi bir bask! al- dt8J esash surette ara§tmhyor. Kom§ular
tmda, canun ac1r halde bularak, enkaz dan Nikoli ile kiract!ardan Yusuf, bina• 
altmda kJVTand1m, inledim, hayk1rd1m. nm hali ~phe uyand1rd1gl, duvarda ~at· 
;;imdi be§ saat orada kaldiglml soyliiyor- lak gi:iriildiigi.i kaydile vaki ikazlarma 
Iar da bunu aklun almtyor. Sersemlemi§ kar§J, aparhman sahibinin herhangi bir 
haldeyim.» tehlikeyi varid gi:irmedigi §eklinde cevab 

Kurtanlanlardan Fatmanin kocasi ~o- verdigini soylemi§lerdir. Aparttman sahi
for Naci sonradan olmii§ olarak c;1kanl- binin, binaYJ saglam telakki ettigi yolun
dtgi gibi Fikriyenin annesi Makbule de, da bir mudafaa ile, vak'adan kendisini 
sonradan olii olarak bulunmu~tur. mes'ul gormedigi anla§tlmakta ise de, 

Futbol topunu al1rken... bu kanaati, Atlas aparlimamm son za-
Cesedi bulunanlardan T odorinin inhi- manlarda miihendise muayene ettirerek 

dam masmda, bodurum katJndaki futbol mi bu kanaati benimsedigi, yoksa bunun 
topunu almak lizere a§agtya indigi ogre- sadece kendi §ahsi tahminine mi istinad 
nilmi§tir. T odori on iki ya§mdad1r. Cese- ettigi heni.iz belli degildir. Eger ikazlan 
di bulunanlardan llhan da iki ya§mdad1r. vaki oldugu ve buna ragmen miihendise 

muyor. Pariste ~imdiye kadar faaliyeti Atla~ aparl!mam y1k1hrken, ic;eride ve bi- muayene ettirmege !iizum gormedigi ne
gizli kalan bir .. ete meydana ~1kar1!mt~tJr. namn pek yakmmda bulunanlann on do- ticesine varlltrsa, tedbirde ihmal vaziye
Keyif verici zehir satmakla para kaza • kuz ki§i oldugu tespit edilmi§tir; bu ara- tinin gozoniinde tutulmast laz1m gelecek· 
nan bu c;ete efradt, bir bodrumda top _ da aparhmana misafir olarak gelenler tir. Ceza kanununun tedbirde ihmal gos-

1 de dahildir. Buna mukabil apart1man k1'. tererek oliime sebeb olmak maddesine u· 
anml§, faaliyet programlarmm bir safha-

Y eryuziini.in muhtelif memleketlerinde 
keyif verici zehir tahribatmm oniinii al -
mak iizere ugra§1ld1g1 halde, bu i§in biis
biitun i:iniinii almak bir tiirlii mi.imkun ol-

d 
raClianndan misafirlig~ e gitmi§ olup da bu yar bir vaziyet kar§Jsmda bulunulup bu-

sml muzakere e erler ve reislerinden yeni vesile ile kazaya ug~ramaktan masun ka- lunulmadtgl neticesine, bugiinlerde Mud-
direktif ahrlarken yakalanml§lardlr. lanlarla beraber, bi.itiin aparhman sakin- deiumumilik tahkikatmm inki§afile vanla-

<;ete mensublan, en biiyiikleri on sekiz lerinin yirmi dokuz ki§i oldugu hesablan- cakhr. 
ya§mda olan genclerdir. Bunlar, bilhassa ----------IDI§tlr. 
k1z ve erkek mekteblileri kendilerine mi.i§- 500 lira buluni:lu Litvanya ailahlamyor 
teri olmak i.izere se~mi§ler, bu talebelere E k d d Var•ova 26 (a.a.) - Express Po _ n az arasm a iin yap!lan ara•tirma- • -
eroin propagandas1 yapm1•lar, onlan bu d • · · b"ldi d" · A • a, bir ~anta i~erisinde be§ yiiz ki.isur lira ranny gazetesmm 1 r 1gme gore l • 
keyif verici zehire ah§tlrmak i.izere ugra§- ele ge~mi§tir. Kroso isminde bir kadm, manyanm Kaunas ekisi Litvanyanm ge· 
rnl§lardir. Pek ~ogunu da ah§tJrmaga mu- bu paranm kendisine aid oldugunu yana ni§ mikyasta silahlanmasmr protesto et • 
vaffak olmu§lar, sah§ ve kazanc arthk~a yaktla ileri si.irmektedir. Sahibi kendisi mi§ ve Alman efkan umumiyesinin bu 
faaliyet sahalanm geni§letmi§ler, vaziyet oldugunu usulii dairesinde ispat edince, hareketi Almanyaya kar§l bir tehdid rna• 
mekteb idarelerinin dikkatini uyand1rm1§ c;anta kendisine verilecektir. Ba§kaca da hiyetinde telakki ettigini bildirmi§tir. Lit
ve mektebde ba§hyan tahkikatla polis tah- enkaz arasmda bulunan mallann ziyaa vanyamn fazla miktarda silahlanmasl 
kikatJ birle§tirilerek, ~ete kuran genclerin ugramamast gi:izetilmektedir. Mallarm Alman - Litvanya ademi tecaviiz itilah-
izleri iizerinde yiiriinmi.i§tiir. sahibi olduklanm iddia edenler: enhz et- na mugayir addedilmektedir. 

<;eteci gender, talebelere eroin dag1t- rafmdan aynlmak istemiyorlar. Diger ta- Litvanya Almanyanm protestosunu ka· 
hklanm itiraf etmekle beraber, bu zehir- raftan polisler de n6bet beklemektedirler. bul etmemi§ ve miliJ miidafaa i~in yapl· 
leyici maddeyi, zaramz ba§ka baz1 mad- Ke§if yapthncaya kadar vaziyet oldugu Ian bu masraflann «Litvanyamn hi.irri -
delerle kan§hrmak suretile gizli sah§a c;1- gibi muhafaza edilecektir. Ke§fin bugi.in, yetinin muhafazasl» na tahsis edildigini 
kardtklanm si:iylemi§ler, <<Eroin, bOyle olmazsa yarm yap1lmas1 muhtemeldir. bildirmi§tir. 
kan§tk bir halde kullamhrsa, kullananla- 1tfaiye, arama i§ini di.in ogleden sonra bi- ~h parlamentosu tatil edildi 
ra yalmz keyif verir, zarar getirmez.» tirmi~. ~ekilmi§tir. Li.izum gi:iriiliirse, ke- Var§ova 26 (a.a.) - Parlamento bu • 
miidafaasile kendilerini mazur gastermek §iften evvel veya sonra itfaiye tekrar ~a- giin otuz giinliik bir devre i~in tatil edil-
istemi§lerdir. gmlacakhr. Lakin, diin vak' a yerinin go- mi~tir. 

Diger taraftan eroin kullanan ya~~a c--5---F---. _k_.::,__H....;,;.,.:~~..:_~-h-a_v_a _______ _ 
k" k k bl k k kl · an- ransJs o - ongong seferleri 
u~u me te i 1z ve er e enn bu ipti- ·-:-:-::::::=::::::::::::::;=-=::::=:=======::::::;::::;;::::=:;:==::--:::-= 

ladan bilhassa miiteessir olduklar1, adam- ~ 
ak1lh rahats1zland1klan ogrenilmi§tir. Hat ' 

ta ekmek~i ~1ra~ olan on be§ ya§mdaki 
bir gencin de bu yiizden aldugii anla~ll -
ml§hr. 

lzmit hapisanesinden ka~an 
bir h1rs1z Bursada yakaland1 

Bursa (Hususi) - !zmit hapisane -
sinde sirkatten 3 seneye mahkum Ada -
pazarh Murad admda bir sab1kah ha -
pisanenin duvanm delerek ka~maya 

muvaffak olmu§ ve bugiin §ehrimizde 
yakalanml§hr. Murad, bugiin Tuzpaza
rmda kilid ve anahtar satm almaya c;a-
ll§trken sivil polisler kendisinden ~i.iphe 
etm!~ler ve hi.iviyetini tahkik etmi§ler -
dir. Murad, hi.iviyetinin tahikkinden ke
kelemeye ba§laymca §i.ipheler bi.isbiitiin 
artm1~ ve kendisini yakalamak istiyen 
polisin oniinden ka<;maya te§ebbiis et -
mi§se de dar arahklarda arkasmdan po
lis memurlan tabanca ile ate§ ederek 
§eriri nihayet Demirta§ istasyonunda 
yakalamt§lardir. ---IH._..IH--

Ta§an nehir 
Dawsouereek 26 (a.a.) - «lngiliz 

Kolumbiyasi» Murry nehrinin sulan bir· 
denbire ta§arak Eastpine kasabasmt isti
la etmi§tir. Sekiz ki~i bogulmu~tur. 

Bu seferleri yapacak olan Clipper tayyaresi 

Nevyork 26 (a.a.} -«Panama hava resi vard1r. Ayni tipte iki tayyare daha 
yollan» idaresi San Fransisko ile Hong- in§a edilmektedir. Mevcud dart tayyare • 
Kong arasmda muntazam yolcu nakli - den ikisi Atlantik a~m servisler i~in §ark 
yatma 29 martta ba§hyacgml bildirmek- sahilinde diger ikisi de Amerikamn Lizak 
tedir. §ark servisleri i~in garb sahilinde bulun -

41 ton ag1rhgmda olan bu deniz tay - maktad1r. Uzak§ark servisleri birka~ ay-
yaresi 70 yolcu ta§Iyabilecektir. danberi muntazaman i~lemektedir. Atlan-

«Panama hava yollan» idaresinin ha - tik a§ITl servisler i~in bir muddet sonra 
lihamda bu model dart deniz tayya· dart yayyare tahsis edilecektir. 
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GUNUN BULMACA~I 

Soldan saga: 
1 - Derici (lki kelime). 2 - Millet, ye

megin ter.sl, ecdad. 3 - Ya$11, fena ve tnad
ct. 4 - t;;ef, latlfe . 5 - Blr ~ljid ka.b. 6 -
Elbi.senin k!Stmla.rmdan, duvardaki terti-
bat. 7 - Hava hiicumla.rmdan .sakla.mla -
cak yer, Hl.ktrdt 8- Su hal1ne gelmek, oca.
gm yardi!lW!Sl . 9- Hayvan tutma. ve vur
mamn tersi. blr renk, vazth. 10 - zerrede
rek. alfabeden lki ha.rf yanyana. 10 - is
tanbulun blr nahiyesl, erkek. 

Yukandan ~a!P.ya: 
1 - Oyuna diil}kiin olan (lki kelime). 2 -

Verat etme, uzak. 3 - Blr hayvan. lkamet
gah. 4 - Ki:ile, atm tuvaletl. 5 - Yiizi.i.mii
ziin parr;alarmdan (cemi). 8 - Arkada§, 
r;ehremizin k!Sunlarmdan, alfabede blr 
harfln okunu~u. 7 - Yemek kablannda.n. 
8 - irad, kuran. 9 - Slga.ra. kablan (ce -
mil. 10 - istlkbal, ort.alJ!P. blrb!rine k.a tan 
kadm. 11 - Diiz yazr yazan, blr erkek Is
mi. 

Evvelki bulmacanm halledilmi!J !jekli 
~ ~ 4 ~ !I 7 • • 10 11 

Dr. Haf1z Cemal 
Lokmtnt He'kim 

Dahiltye miltehasstai 
Pazardan b8.$ka gij.nlerde 6~leden 

sonra saat (2lk tan 6 ya) kadar tstm 
bulda Divanyolunda (104) numaral: 
hususf kabinesfnde hastalanm kabul e
der. Sab, cumartesl ltilnlerl sabal 
c9 t - 12» saatleri hakild flkaraya mah
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

ARAYANLARA 
BALTIC 

Markah 
SUt maklnas1n1n 
Tfirkiye t~in umumt 
acentast ve toptan sa-

t•§ yeri: . 
Turk - Avrupa Ltd. ~ 
Galata Per~embepazar 61 

Dr. M. Osman Saka 

Ka,e DERMAN, Tababetin son ke,fidir. Her evde 
bulunmas1 zarurl olan DERMAN ka,elerini 

eczanelerden ahn1z. LUzumunda gUnde 
1 • 3 kafeye kadar ahn1r. 

Kiitahya Valiliginden : 
1 - Vilayet Memleket hastanesi i~in bir aded "Oniversal ameliyat ma

sasile bir aded Otoklav a~tk eksiltme suretile mubayaa eclJlecektir. 
2 - Muhammen bedelleri : Ameliyat masasmm c 1430 " lira, Otoklavm 

c 800 " liradli'. 
3 - Eksiltme 31 mart 939 cuma giinu saat 14 ten itibaren Kutahya 

Vilayeti Umumi Meclisi veya intihab edecegi heyet huzu~nda yaptlacakttr. 
4 - Muvakkat teminat: « 166 ,. lira c 25 • kuru~tur. 
5 - Mektubla vaki olacak tekliflerde son ve kat'i tenzilahn gosteril

mesi laztmdl.I'. !hale giinii kat'i ihale yaptlacagmdan ihaleden sonra vaki 
olacak tenzilat iddias1 nazan dikkate almmaz. 

6 - Bu hususa mi.itedair alan §artname hergiin Vil\iyet Daim~ Encii
meni kaleminde goriilebilir. 

7 - !steklilerin mezkO.r giin ve saatte muvakkat teminatlan ve vesaiki 
miisbitelerile vilayet makamma miiracaatleri ve mektubla yapilacak tek
liflerin nihayet ihale giiniind.en b!r giin evvel mektublanmn Vilayet ma
kamma yetl§ecek surette gondermeleri liizumu ilan olunur. ( 1694) 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 
~iftligi Miidiirliigiinden : 

Miiessese hayvanah ia~eleri i~in kapah zarf usulile 300,000 kilo yulaf 
eksiltmiye konulmu~tur. Yulafm kilosuna be§ kuru§ 95 santim muhammen 
ktymet takdir edilmi~tir.. . . .. .. 

ihale 5 nisan 939 tanhme musadtf '>aqamba gunu saat on be§te ~iftlik 
Merkezinde Miidiriyet binasmda yapllacakhr. 

Muvakkat teminat miktan ( 1838) lira ( 75 ) kuru§tur. 
~artnamesini gormek istiyenler tatil giinlerinden maada hergiin Ciftlik 

Muhasebesin~ ve Bursa Merinos Miifetti§liginde gorebilir. 
:i:steklilerin 2490 say11I kanun hiikiimleri dahilinde mezkO.r giinde saat 

on dorde kadar teklif mektublanm <;iftlik Mubayaa Komisyonuna tevdi 
etmeleri. ( 1827 ) 

Gii§Us ve dahiiT hastahklar M I b• K t k A 
Mutehass•s• , iistame 1r a ra rc:tniyor ~ 

Aga daireleri. Telefon: 23565 rekse ta§rada mevcudu olup da sa:mak arzu edenler Istanbul Yemt§ va: 
istanbul Belediyesi kaf!j15mda Sinan I 60 - 80 santimlik bir katraga ihtiyac vardtr. G:en:k Istanbul v_e ge-~ 

pur iskelesinde Limoncular sokagmda (~5? numarall magazada Nun 
Dr. CEVAD SARGIN J Ifl§a tahriren veya fifahen miiracat edeb1hrler. Telefon: 23181. 

ld Hastahklan Miitehasstst • • •• .., •• d 
Ankara c:adde•l No. 47 Bursa y eni,ehir Malmiidurlugun en : 

Her gUn saat 14 ·19 1 _ Hukfunet Kona~ bodrum katmda c;J.kan. suyun defi i~¥in B~rs~ Naft~ 
Ba§miihendisilgince tasdik ecl.ilmi~ fenm §!lrtnam~ ve pro]eSt muct
bince yaptlacak tamiratt ac;1k eks!ltmeye konu]mu§~u:. Di~ Hekimi 

CEMAL ZIY A ELlTEZ 
Bah~ekap1 Orozdibak kar~I -

smda Birinci Vaktf Han No. 40. 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK A$151 

Belsoguklu~ ve ihtilatlanna kar$1 
pek tesirli ve taze a~IChr. Divanyolu 
Bultanrnahmud tiirbesl No. 113 

Bedeli ke§fi 1293 lira 37 kuru~tan ibaret alan bu I§ID muvakkat te-
minatl 97 liradl.I'. . . b .. 

2 - Eksiltme ilan mtiddeti 23 mart 939 tarihinden 1tib~r:n ~~.. e§ gun olup 
6 nisan 939 per§embe giinii saat on be§te Malmudurlugunde toplana-
cak Komisyon huzurile ihalesi yapllacaktl_r. .. .• 

3 - Bu i§e aid ke§ifname, proje ve §artnameyt gorll?~k ve btla bedel al-
mak istiyenler Malmiidiirliigiine miiracaat ~debthr. .. .. 

4 - Eksiltmiye i§tirak edeceklerin 2490 sayth ~an~nun 2 ve 3 uncu ~ad
~lerindeki evsaft haiz olmalan ve kendtlermdel1; ar~n_Jlmasx laz1.m 
gelen teminatm Sandtk makbuzunu ve evrakt satreyt thale Komts
yonuna iraeye mecburdur. ( 1926) 

[~ADIN.sivERSE.~::J 
________.:...: Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD -

Efendim? ... 
Ceceyi nas1l gec;ireceginizi ogren

mek istiyorum da .. -
- Ha, peki. Hay hay efendim, 

memnuniyetle ederim. Fakat siz gece bu
rada bulunur musunu1? -22-

Sanki buyi.ik bir gunah i~lemi§ gibi, - N as1l hammefendi; biraz daha i-
kumral ba§! onune du§mii~. doktorun yii- yisiniz degil mi ~ 
ziine bakmaktan bile utamyor... Fa kat - T e§ekkiir ederim; iyiyim doktor ... 
ne garib §ey I . .. Bununla beraber hay a-! - ~imdi bu gece rahat bir uyku uyu
tinda ~imdiye kadar boyle heyecanh bir yacaksm1z 1.. Biraz bo§aldmJz, biraz ac;Jl· 
an ya~ad1gmt duymami§tH!... Ne ilk dmtz, bu ilac da sizi biraz ca~la~d1rdt. 
evlendigi gece, ne c;ocugunu dogurdugu Bakm yarm ne kadar kuvveth h!SSede
gtin, ne kocasmt metresile yakaladigl ak- ceksiniz kendinizi!. .. 
~am boyle bir ezili§, boyle bir sarsih§ his- - Te§ekkiir ederim. 
selmemi§ti ... Hele doktor, siyah etekle- Kadm, dagm1k ~an sa~lanm ellerile 
rinin uclanm ~:ava§<;a siyuarak a~Jlan c;1p- diizelterek yava~c;a ayaga kalk1yor .. · 
lak bacaklarma parmaklanm dokundur- - Arhk gidebilirim degil mi doktor~ 
dui!u zaman. viicudiinden kuvvetli bir e- - Hay hay efendim; te§rif edebilir-
lektrik cereyam gec;irilmi gibi sarstldJgml, sm1z. 
ta kemiklerinin ic;ine kadar titreyerek Lir- Kap1ya dogru yiiriiyorlar ... 
denbire eridigini, sondiigiinii duydu ... Or- - Bir hafta sonra, tam bugiin aym 
periyordu her tarafd ... Hala o urperme- saatte sizi bekliyecegim. 

nin tesirile tiiylerinin diken diken oldugu- - Peki ... 
nu hissediyor ... T ath bir ii§iime dola§Iyor F erid kapiyJ ac;1yor ... 
sinirlerinde!... Yirmi sene devam eden - Y arm gece ban a telefon edebilir 
butun bir evlilik hayatmda bu belki ilk misiniz hammefendi~ 
sarsd1sl, ilk titreyi§i!. ..• Kadm bir an §a§trml§ gibidir ..• 

- Evime telefon edersiniz, hamme
fendi !. .. 

- Evinize mi? 
- Evet, evime ... hte telefon numa-

ram!. .. 
F erid hemen cebinden bir kart c;tkara-

rak kadma uzatlyor ... 
- 384 .. Yann biitun gece evden c;Jk

mam; telefonunuzu beklerim .. 
Kadm gene bir §a§kmhk am gec;m-

yor ... Carib, kan§lk bir heyecan ve tit-
reme ... Yalmz: 

- Peki efendim diyebiliyor, c;ok te· 
§ekkiir ederim ... 

Ve hemen ba§ile dotora hafif bir se· 
lam verdikten sonra gozlerini kaldmp bir 
defa bile onun yiiziine bakmaga cesaret 
edemeden bir golge siiziilii§ile yava~a 
kap1dan c;1klp gidiyor .... 

*** Ertesi gece... saat on... Doktor Fe· 
ridin Taksimdeki apartlmamnday1z §im
di ... F erid ve muavini F erhad biiyiik bir 

uvvet 
I 

I 
II 

ur 
SOzD BO$ Degildir. 

c;APA MARKA MOSTAHZARATI 
Bu siizU teyid eden gUzel yurd topraklar•n•n biricik lmal lcaynal1d1r. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf. unu 
Nohut unu 
Gavdar unu 
Pirin~ unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
BuQday ni$BStasl 
Pirin~ ni1astas1 

Salep 
TarGm 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
K1rm1z1 biber 
(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kutulmu~ ve her ,eye ragmen (24) sene neslin gUrbDz yeti,imine 
tevekkufsuz hizmet etmif yegine Ttirk san'at evidir. Yavrulartntza, daktorlartntztn tertib ve 

tavsiyesile vereceginiz bu gtdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

APA MARKA 
DUnyada beynelmilel 'ohreti haiz e,lerile kat'iyyen omuz omzad1r. 
Daha fist1lniin1ln bulunmas1 mil.mk1ln degildir. Tekmil mfistahzaratim.tz muhayyerdir. Her yerde daima tue olarak 

bulacakstmz. Adrea ; Befflktall - Kll1call M. NURI ~APA Tel. 40887 

·~--------------------------·~------------istanbul Naf1a Miidiirliigiinden : 
31/3/939 cuma giinii saat 15 te !stanbulda Naf1a Mudurlii#ii Eksiltme 

Komisyonu odasmda ( 19936.56 ) lira ke§if bedelli Silivri kazasmda yaptla
cak HukO.met binas1 in~aat1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eks,iltme, baymd1rhk i§leri genel, husust ve fenni 11artna
meleri, proje, ke§if hulasasile buna muteferri diger evrak dairesinde go
riilecektir. 

Muvakkat teminat ( 1496) liratixr. 
fsteklilerin teklif mektublan en az "( 15000) lirahk ou i§e benzer i~ 

yaphgma dair idarelerinden almt~ oldugu vesikalara istina~n !stanbul 
Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 giin evvel almmt§, ehliyet ve 939 yuma 
aid Ticaret Odas1 vesikalarm1 havi kapah zarflann1 31/3/939 cuma guni.i 
saat 14 e kadar Naf1a Mudurliigune vermeleri. ( 1548 )' 

B A K E R Magazalanntn 
Satt1it koatiim 'Ye parde

iliiler, emsalsiz bir 
bi~imdir. 

SAGLAM 
'IK 

ucuz 
Hali liazl.I'da ptyasam1Z1n en ~en
gin ~e~idleri, her yerden ucuz fiat 
ve musaid ~a:rtlarla satllmak!ladtr. 

I . I Sellmiye Askert Satm Alma 
Devlet Demiryollar1 I,Ietme U. Miidiirliigiinden: ..._ __ K_om..,ls.o..,nu_l_la ... nla..,n __ _, 

Muhammen bedeli 1706 lira 82 kuru~ olan 1000 kilo c;uval tamiri ic;in 
iplik ile 1000 kilo ,.uvaldtz ipligi 30/3/1939 per§embe giini.i .saat 10,30 da on 
bu~ukta Haydarpa~ada gar binasmdaki Satmalma Komisyonu tarafmdan 
ac;1k eksiltme usulile satm ahnacakttr. . 

Bu i§e girmek istiyenlerin 128 lira 2 kuru§luk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine 
kadar Komisyon,a miiracaatleri Iaztmdtr, 

Bu i§e aid §artnameler Haydarpa§ada gar binasmdaki Komisyo~ ta. 
rafmdan parasxz olarak d.ago1hlmakatd1r. ( 1663 ) -NEON TESiSATI EKSiLTME tLANI 

Demir konstriiksiyonu da dahil olmak iizere muhammen bedeli 2350 
lira kabul edilen ve Sirkeci istasyonundaki yeni paviyon uzerine yaptm
lacak bulunan Neon tesisat1 ac;tk eksiltme usulile 10/4/939 pazartesi giini.i 
saat 11 de Sirkecide 9. !§letme bin:Jsmd.a ihale edilecektir. 

fsteklilerin kanuni vesika ve 176,25 Urahk teminat mektublarile Komis. 
yon:1 miiracaatleri laz1md1r. ~artnameler 13 kuru§ mukabilinde Sirkeci vez
nesinden verilmektedir. ( 197~ ) -Muhammen bedeli 40,000 lira alan takriben 2,000 ton hurda bandaj 
c;eligi 10 nisan 1939 pazartesi giini.i saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda arttlrmaya konu1mu~tur. 

Bu i~e girme]s istiyenlerin 3000 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazxmdtr. 

~artnamelQl' 200 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satllmak-
tad.Ir. ( 1930 ) 

masamn iiniinde kar§t kar§Jya oturmu§lar 
bir kitab okuyor ve bazt notlar ahyorlar ... 
Arada mada F erid muavinine bir§eyler 
dikte ettiriyor ve gene sonra ba§tnl kitabm 
sahifeleri iizerine ~evirerek okumaga de
vam ediyor ... · 

1~ i!;e ge~me biri biiyiik, digeri kiic;uk 
iki salon... Biz biiyiik salondaYJz ..• 

Dekor ~u: Dzeri camla iirtiilii bir yaz1 
masas1 .. 1ki kadife koltuk.. Bir geni§ se· 
dir .. Sandalye, sigara tablalan ve i~i ~i
c;ek dolu bir vazo ... Pencerelerde kiymet
li klrmlzl perdeler, yerlerde de kahn ve 
biitiin salonu kaplayan yekpare bir Acem 
hahst ... 

Cece saat on bir ... 
Hala ba§lanm kald1rmadan !;ah§tyor

lar ... Bir arahk muavini, gozliiklerinin 
altmdcm doktora bakarak, 

- Ferid Bey diyor; bana iiyle geliyor 
ki bu a§mm viicudde bir reaksiyon yapma
sma imkan yok 1.. thtiyarlaml§ guddeleri 
degi§tirmeden bu i§in i~inden ~Ikllamtya· 
cak galiba} ... 

F erid, parmaklarile gozlerini ugu§tu
rarak kafasmt kaldmyor: 

- Ben de o fikirdeyim 1.. Biitiin bun· 
lar hirer tecriibe, birer goz boyamadan 
ibaret I... lhtiyarlayan nesce hay at ver· 

mek, kuruyan h&releri yeniden vazife go
recek hale getimek bOyle yanm degil, 
esash radikal tedbirle ancak ballolunabi
lir. Bence bu fngiliz doktorunun da te§eh· 
biisii muvaffak olamJYacak! 

Gene muavin c;enesini elinin iizerine 
koyarak hocasma baktyor . .-. 

- Acaba bir giin biitiin bu te§ebbiis
ler muvaffak olsa dahi, gene cemiyeti be
§eriye i~in dogru bir h.areket mi yaptlml§ 
olur dersiniz?.. Seyri tabiisini ikmal et
mi§, YJpranml§ bir viicudii, birtaktm sun'i 
ve mevsimsiz tedbirlerle gencle§tirdigimiz 
takdirde sanki insanhga hizmet mi etmit 
olacag1z l .. Bu tabiat kanunlanna muha
lif bir hareket degil midirL Nic;in altmt§ 
ya§mdaki bir adam! otuz ya§ma getirme· 
ge ~ah§tyoruz. Ne kazanacag!Z sanki bii
tiin bu tedbirlerden? .... Adeta tabiat ka
nunlanna miicadele a~ar gibi korkusuz, 
pervas1z bir harbe giritiyoruz ... 

- Dogru ... Fakat ya bu doymak 
bilmiyen insan ih tirastl. . • Onu ni~in dii
§iinmek istemiyorsun?.. lnsanlar omrii 
beteri az gorerek daha ~ok ya§amak isti
yorlar .. V asati bir hesabla yanm aSir in
sam tatmin etmiyor. Bak; yolda gider
ken dikkat et biraz, bazl omuzlan cok-
11?-ii§, belleri biikiilmii§ ihtiyarlaral ... Yan 

Selimiye Tiimen ve Karadeniz Boja: 
zmdaki birlikl•r ha.yvanatmm g&yn'lan• 
ma111. !¢n (424) donil.m tayn- otlakiyesi 
19 n.isan 939 ~ar§amba giini1 saat 14 te 
a~xk eksiltme lle fear edilecektir. ~aym 
olanlardan eksiltmeye i§tirak edecekler 
ihale gi.ini.inden evvel komisyona miira• 
caatle c;ayn'lanm gO&terecekler. ~ayn- -
lanru komisyona gostermiyenler eksilt
meye i§tirak ettirilmiyecektir. !stekM -
lerin eksiltme ~in tayin edilen giln w 
saatte kat'i teminat paralarile birlikte 
Sellmiyedeki Tiim.en Satmalma komia • 
yonuna gelmeleri. (2027)' 

Urolog - Operattir 

Pr. Behaeddln LOtti Yarnall 
Bobrek, mesane, fdrar " tena

stil yollan hastabklan miltehasst· 
81. Beyoltlu • le BankaSl kfli11Sl E
mirnevrw: sokak 10 Pananiya 

al). No. 2 . Telefon: 42203. 

larmdan bir kii~iik !;Ocuk gC($erken nastl 
korpe kuzu gormii§ bir kurt i§tihasile fer
siz gozlerini a~rak yiyecekmit gibi ba
karlar! .. Y at ileriledik~e ihtiraslarlmtz a
zalacagma ~ogal1yor ve biitiin mesele de 
astl bun dan ~tluyor i§tef ... 

Soziinu tamamlayamiyor .. 'A.ci bir te· 
lefon sesi... F et"had makinenin bapnda• 
d1r. 

- Alo .. Alo .• 

-Evet efendim, Dr. Ferid Beyin e-
vi .. Kim dedini:l.? ... Leyla Hamm mtL 
Peki, vereyim efendim, yammdal •• 

Ferhad ma'kineyi Feride uzatJyor. 
- 0 ruhiyat profes<>riiniin zevcesi. 
F erid hemen makinenin ba§tna ko

§Uyor, bir c;ocuk gibi sevindigi yiiziinden 
belli. Y orgun siyah gozlerinin birdenbire 
parladJg!Dl goriiyoruz. .A!hizeye oyle bir 
heyecanla sanhyor ki ... Bagnarak konu§· 
maga ba§hyorlar. 

(Arlc4n ~Jar> 

Diinkii tefrlk.am!lilda. cHaya.ttmdan QOk 
severlm klliliml; on be§ senedenberldlr yal
ruz onun 1c;1n ya.,tyorum. On be~t seneden
berldir bu cehennem azablarmt yalmz o
nun ic;in c;eklyorum.» ciimlelerl cOn be~, 
yirmi sen~denberldlr .. :. liekl1nde olacakken. 
yanl!§hkla. yirmi kellmesi atlanmt§ttr. bziir 
d~lerim. 

n 
k 
c 

sa 

ay1 
1rn 

ask 
sah 
ray 
dan 
nafi 
lunc 
sulh 



27 Mart 1939 
~=--

Mussolini'nin nutku Meb'us se~imi 

diin yapdd1 
Duce ilk defa olarak sakin ... 

Iisanla Fransaya hitab etti 
[Ba$tara!t 1 tnct sahifedel 

Ortaya konan biiyiik tahtamn bir tara
fma Cumhuriyet Halk Partisinin nam
zedleri alan Ba~vckil doktor Refik Say· 

[Ba11tarata 1 fnct sahttedel l 5 - Son, fa kat esaslt nokta §U: Silah- dam, Giimriik ve lnhisarlar Vekili Ali 
Fakat, §Unu hallrlataylm ki, yalanc1 lanmak lazimdir. Rana Tarhan, eski istanbul meb'usla • 

demoplutokrasi, fa1ist siiriiniin dag1ld1g1· Parolam1z §Udur: ToplanmiZI, gemi- rmdan General Kaz1m Karabekir, Gene
m, fa~ist ftalyanm iflasmm pek yakm ol- lerimizi, tayyarelerimizi arttnahm. ral Refet Bele, Salah Cimcoz, doktor 
dugunu, criinkii Afrikada kan keybettigi- Her ne pahasma olursa olsun, hatta, T ugamiral Hakkl ;linasi Eerel, Ahmed 
ni, lspanyada daha lazla kan zayi etti- sivil hayat denilen §eyi kokiinden sokiip Hamdi Denizmen, Allf Baymdtr, Saded-
gini, bir istikraza acilen ihtiyacl oldugunu atmak bile icab else. - .. 

t din Uraz, ;liikrii Ali Okel, Ziya Kara-
ve bu istikrazm da bittabi ngiltereden Kuvvetli olan, dostlan tarafmdan se- miirsel, F akihe Ozmen, Darii§§afaka mii-
yaptlacagmt miiteaddid defalar so}•!e • vilir, dii•m;mlan tarafmdan korkulur. 

. •. . diirii Ali Kami Akyiiz, gazetemiz Y az1 

Nevyork liman1 

~aii,Iyor? 

1927 de nakil 

nasd 

Liman1n 
vas•talar1ndan kazand1g1 
para, 11 milyon dolard1r 

Di.inyanm en mi.ikemmel limanlarm -
dan biri ve gene di.inyanm en fazla ha
reketli !imam alan Nevyorkun, muva£
fakiyeti her sene artan, imtisal ni.imu
nesi clmaga deger, orijinal bir idaresi 
vard1r. 

Bu idarenin esas1, limamn, Nevyork 
ve New Jersey eyaletlerinin ikisine bir-

Nezle -
ve 

sa, 
biitUn 

-

eksiltme 

9 

- Nevralji 
kars• 

ilan1 
Osman eli Belediyesinden : 
1-

2-

Eksiltmeye konulan i~: Osmaneli kazas1 su tesisatma aid malzeme
nin mi.ibayaas1 i~i olup, ke~if bedeli (7025) lira 20 kuru~tur. 
Bu i~e aid evrak §Unlardtr: 
A - Eksiltme fiartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

mi~tir. Tanhm ba§langtcmdanben, amlarm ve 1- I · M''d'' .. Ab'd' D C h · 
Dogwrudur. Fa•ist ftalya, radyo dev • · · .... d f d · · '[' V 1 §en u uru 1 m aver, urn un-

• nestllerm us tun e ~u erya l§lh 1yor: ey j H lk p · · '[ .. k 1 .. · G l'b 
rinde, sanki diinyamn en uzak ve en hiic- acizlere! » yet . a artlSI .. l yon uru . uyes1 a 1 
ra memleketimi• gibi az tammyor. G d , b · k l · Bahllyar, profesor ve mualhm Ahmed , ay a nrn rr ma a esr <::. "k .. E k' b' h · 1 

den §amil olmast keyfiyeti iizerine ku
rulmu§tur. Her iki eyalet, limamn birer . 3 _ 

k1smma sahib olduklar1 i~in, salahiyet -

C - Fenni ve hususi §artname, 
D - Ke~if cetveli. 
istiyenler bu evrakl Osmaneli Belediye dairesinde gi:irebilirler. 
5/4/939 <;arl?amba gi.inii saat (15) te Osmaneli Belediye dairesinde 
kurulu eksiltme komisyonunca yaptlacakhr. 

Y aphgw lmiz i~ler miihimdir, fa kat ya- L d 26 (H ' ) M f 1 I .,.u ru smer, es I me us ve mu arnr er-
on ra usus1 - aru ta - d. lb h' AlA dd' G" · · 1 · 

pacaklanmlZ, bizim i~in daha miihirndir. t . . v· . . G d L d en ra Im ae m ovsanm !SliD en yan gaze eciSI ugm1o ay a, on on ·w .. . , 
Ve bunu yapacagtz. Ciinkii iradem Dispacth gazetesinde ftalyan metalibi ve d1ger tarafma da mustak1l meb us 

hi<;bir mani tammtyor ve Ciinkii sizin he- hakkmda §U yaziyt y;ziyor. I namzedi alan giimriik komisyoncusu Ha-
yecammz ve fedakarhk duygulanmz saf «Fransa, 1935 muahed~sine asia ria- lil Giiden, Pendik bakreri~oloj1 enstitiisii 
ve temiz kalmi~ttr. yet etmemi§tir. 1915 te imazlanan Lon· 

1 
rniidiir muavini Nikolak1 Mavrooglu, 

Sizler, bilhassa, fa~ist ihtilalinin ve re- dra paktmdaki vaidleri asia tutmamt§hr. doktor Naum Numan, Evkaf mildiirlii -
jimin muhaf1zlanstmz. 1935 muahedesine M. Laval tarafmdan giinden miitekaid R1za Ertiim, ashab1 em-

Arkada~lar, imzah bir mektub.' gizli bir vesika olarak lakten Fehim Eronur. avukat Ali Sacid, 

lerini birle§tlrmi~ler ve N evyork lima
mm bir elden idare etmek hususunda 
anla§IDt§lardir. 

4-
5-

Eksiltme ac;tk eksiltme usulile yaptlacaktir. 
Eksiltmeye girebilmek i<;in isteklilerin 527 lira muvakkat teminah 
Osmaneli Belediye veznesine bu i§ i<;in yatmlmas1 ve bundan ba~ka 
1939 Ticaret Odas1 vesikasm1 hamil olmas1 lazimdir. (1947) - - - ---- -

Fa&izmin yirminci yiidoniimliniin yiik- ilave edilmi§, ve bir mektub da, Fransa emekli tu~bay Hiiseyin Hiisnii_ Kartal, 
sek bir tezahiirii alan toplantm1z Avrupa hiikumetinin, Habe§istandaki menafiin· frans1zca Istanbul gazetesi n_e§nyat mii • 
hayatmm ciddi bir devresine tesadiif edi- den feragat ettigi ifade olunmu§tur. Fran- diirii Lui Dograti ve muharnr Muharrem 
yor. sa, bu suretle, Londra muahedesinin Feyzini nisimleri yaziimi§hr. 

Y olumuz muavyen ve prensiplerimiz 13 iincii maddesi mucibince, italyaya Ilk re)l ... 

iki eyaletin birle§erek vi.icude getir -
dikleri, hi.ikmi §ahsiyete sahib bir liman 
idaresi vard1r ki, muamel~tm siiratini 
temin maksadile bir ticaret §irketi gibi 
nizamname ile ~ah§Jr. Her iki eyaletin 
s~tigi maa§Stz komiserler, idarenin mu
amelatma tedvir ederler. Liman idare -
sinin sennayesi, ihrac ettigi istikraz tah
villerinden temin edilmh;;tir. Liman ida
resi, §irket halinde ilk te§ekkiil ettigi 

zaman, serma~ namma elde bir para Ba~, Di~, N ezle, Grip, Romatizma, 
mevcud degildi. Bugi.in, N cvyork lim an 

~arihtir. b b' kar~1 akdettigi crcu iidemek iizere, tr Ba•ta Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
I - Profesyonel sulh~ular hassaten h k ' 

taviz vermi§ oluyordu. Fran sa ii umeti, K1rdar oldugw u hal de Vali ve Belediye 
§ayam nefret insanlar oldugu, sulh lah 1 1 d b H 

dairesinin kred isi, bizzat Birle§ik Arne- nevraJji, kutkhk Ve biitiin agnlanniZI derha( keser. 
rikanm kredisine yakmd1r. Bu azametli - - icablnda giinde 3 ka,e ahnabilir. - -
krediye ba§langic; te§kil eden ilk meb - -

b Ia yayt, 7 kanunusani en iti aren a • Reis muavinleri ·, Emniyet Miidiirii: inti-
biraz fersude ve sahte bir para gi i kotii 

be~istandaki projelerini tatbikta serbest hab heyeti tefti§iyesi azalan yerlerini al-
ses t;Ikardigi halde bizim, ebedi sulhu, d F 

buakmak mecburiyetinde i i. akat, m1,~lar ve tam dokuzda rey sand1g1 a~tila-

lag, liman idaresi ba§ma getirilen amir- u r fa 
lerin ~ah§kanllklarma, di.iri.istliiklerine Naf1a Mudiirliigiinden: 

medeniyet icrin bir felaket telakki ettigi - 1 b k 
Fransa, zecri tedbir eri tat ik etme su - rak Lutfi K1rdar tarafmdan irinin bo• ol-

miz malfun olmakla beraber, pe~er me· 1 lb 1 1 1 ... • 

ve zekalanna kaq1 gosterilen itimad sa
yesinde yap1lan istikra:z: olmu§tur. 

k d retile, talya ile clan . e ir .i8i an a§ma an dug¥ u hazir bulunanlara gosterildikten 
deniyetini in i§af i~in e muhafaza etmek h · ! 1 b k 1 

esasm_1_ rna veth ... _t.a ya, u mu av_e_enin sonra kapahlm1§ ve miihiirlenmi•tir. 
1937 senesinde, yalm:z:, limamn idare 

ettigi tiinellerden ge<;en arabalar, oto
mobiller ve muhteli£ nakil vas1talan, 
idareye 11 milyon dolar varidat getir -
mi§tir. Liman idaresinin biitiin masraf1, 
varidatmm yalmz % 18 inden ibarettir. 
Bu bak1mdan, Nevyork !imam, diinya
nm en muktesid §ekilde idare edilen 
miiessesesidir. 

i~in uzun bir sulh devresinin liizumuna b h - h kl • 
kani bulunuyoruz. F aht, mukaddes hak- kendisme a ~ethgt a ar mucibmce, -5ehir bandosnun craldigl 1stiklal mar§t 
lanmJz tamnmadan hicrbir te§ebbiise ge!;· F~~nsadan miist~ll_lleke ta;izah_ ?e~l~yor, hiirmetle dinlenmi§ ve ilk rey Lutfi Kir· 

mustemleke araz!Sl terkediimesmi tsttyor. darla refkiast tarafmdan, ikincisi de Yah
ltalyamn yeni taleblerinin ne oldugu so- ya Galib tarafmdan sand1ga attlmak su
ruluyor. !talya hiikumeti bunlan heniiz retile reyler toplanmaga ba§larni§hr. 

rniyecegiz. 
2 - V als devresi, eger mevcud ol • 

mu§sa bile, arllk ebediyen kapanmi§hr. 
Bunu bize hatulatmak, bize hakaret et· 
rnege Hfidir. Roma - Berlin mihverini 
sarsmak ve y1kmak te~ebbiisleri ~ocukluk
tan ibarettir. «Hitler, Hitler sesleri» 

Mihver, yalmz diger devletler ara
smda bir miinasebet degil, diger muasu 
medeniyet telakkilerinin hepsine, ac;Ikcra 
lllugayir iki ihtilafm bulu§mas!dtr. 

Biiyiik demokrasilerin. en aziz mah
luklarmm mevsimsiz ve biraz cehaletli o
lumiine ac1 ac1 aglamalan , bizim bu goz 
Ya§larma i tirak etmemekligimiz i!;in en 
lhiikemmel sebebdir. 

Mihverin kuvveti buradadtr ve devaml· 
nm sebebleri bunlard1r. Size, en ac;1k §e· 
kilde ~unu soyliyeyim ki, Orta Avrupada 
cereyan eden hadisenin vukua gelmesi e
sasen mukadderdi. · 

Sunu ilave edeyim ki, mesele ahlaki 
bakimdan miitaiea edilecek olursa, Avru
panm eski ve modern tarihinin de mebzul 
misallerle gosterdigi ve~hile, hi~ kimse
nin ilk ta§t ftrlatmaga hakk1 yoktur. 

Kiilliyetli mikdarda insana ve muaz
zam silah depolanna sahib clan bir mil
let, hic;bir hareket yapmak kabiliyetinde 
bulunmazsa, bu, onun, yeni mukadderah 
ic;in olgun, c;ok olgun bir hale gelmi§ bu
lundugunu gosterir. 

Nihayet, §Unu da soyiiyeyim ki, otori
ter rejimlere kar§I bir ittifak akdedilir ve
ya boyle bir ittifak derpi§ olunursa, bu re
jimler, diinyar,;n her noktasmda, miidafa
adan taarruza gec;eceklerdir. 

Cenovadaki nutkumda, italya ile Fran
sa arasmdaki bir maniadan bahsetmi§tim. 

Bu mania hayli yikilml§ addedilebilir. 
Ve birkacr giin, belki de birkacr saat zar
fmda. Nasyonal 1spanyanm miikemmel 
piyade kuvvetleri son darbeyi indirecek
lerdir ve so !I ann, ic;inde F a§izmin oliimU
ne intizar ettikleri Madrid, bilakis, Ko
llliinizmin mezan olacakttr. 

3 - Cihamn mutaleasm1 istemiyoruz. 
fakat. cihanm §Unu bilmesini arzu ediyo
ruz: 17 eylul 1938 tarihli italyan nota
smda, 1talyantn, F ransaya kar§I alan 
miistemleke meseleleri, sarahaten zikre· 
dilmi§ti. Bu meselelerin bir ad1 vard1r: 
T unus, Cibuti, Siiven kanah. 

Fransiz hiikumeti, §imdiye kadar, mii
kerrer ve belki de pek fazla kat'i ifadeli 
olm1yan «ada» mukabelelerile yaphgi gi
bi, bu meselelerin, sadece miizakeresin
den bile imtina etmekte serbesttir. 

Fa kat, §imdiye kadar iki memlehti 
ayumakta alan uc;urumun, doldurulmasl 
imkanSIZ degil:e bile yorucu ve c;ok zah
rnetli olacak derecede derinle§mesiuden 
§ikayet etmemesi icab eder. 

Hadiselerin inki§af derecesi ne olursa 
olsun, arttk karde§lik, veya diger nevi ra
bttalardan bahsedilmesini istemiyoruz. 
Zira, devleder arasmdaki miinasebat, 
kuvvete mii>tenid miinasebetlerdir ve si
Ya~etlerini tayin eden unsurlardir. 

4 - Akdeniz, cografi, tarihi, siyasi ve 
askeri baklmlardan, ltalya ic;in hayati bir 
sahadtr. Akdeniz dedigimiz zaman, bu
raya, bittabi Adriyatik denilen korfezi de 
dahil ediyoruz. Adriyatikte, ltalyan me
nafii, Slavlara kar§t hakim mevkide bu
lundugu icrindir ki, orada iki senedenberi 
su!h hiikiim siiriiyor. 

tespit etmemi§tir, cevabm1 verebiliriz. V kt' rok erken olmasma ra wgmen 
<::.' d' k d .. I I d a m ... ' ylm 1ye a ar soy enen §ey er, sa ece, 'k' · .. tehiblerden biiyiik bir ekseriyeti 
b .. k"l I l . f . d 1 met mun 
a~1 ~U§ u mese e _en te ~~r e en gaze • salonda ham oldugu i~tin kazalar;n ikinci 

tec1lenn hayalhanesmde vucud bulmu§ • .. h'b[ · '[ d 1 d 'l · Jer v bu .. .. .. munte 1 en s1ras1 e ave e 1 ffil§ e 
tur. Bunlardan ucrunu sayay1m: Tunus, l b' b' · · k'b Ad 1 B k s-- C'b t' 1 1 · suret e tr mm ta 1 en a ar, a IT • 

uTvey§ ve k' 1 u !1 mlese e en... 'I koy, Be§ikta§, Beykoz, Beyoglu, San -
unusta 1 ta yan mustamerect er, E "b F 'h Em' .. .. 0 k"d 

F .. ·1 d d h k 1 b yer, yu , at1 , manu, s u ar ve 
rans1z mustamerect er en a a a a a- K d k" k 1 b 'k' · .. 

I k R • · 1• t'kl b d b h t a 1 oy aza anna mensu 1 met rnun· 1 IIr. esmt 1sta IS 1 er un an a se - . . . . 
mezler. Sebebi de T unusta kac; yiiz bin tchibler daha evvel kend1lenne tevzt edJI· 

tt I t b .. t d, w · t' t'ld'w · · mi§ alan hiiviyet ciizdanlanm gostererek a yana a nye egt§ tr 1 Igtnl yazma· . . .. .. k 
I d intihab tefti§ heyetme muhurletme sure-

rna an tr. . . . d w 1 d 
Bugiin, Frans1z, Tunustaki ftalyanla- ttle reylenm san 1ga atm1~ ar 1r. 

ra zulmediyorlar • Saat on hire ~eyrek kala ikinci miinte-
ftaiya, Fransamn Tunustaki himaye hiblerin hepsi reylerini verrni§ ve salon bc

hakkmi, F ransanm, ltalyan tebaasmm §alrni§tir. 
hukukunu himye ettigi nisbette tammak· Mazeretleri dolayisile grup halinde 
tad1r. Bu haklarm ~ignenmesine nihayet gelmi§ olan arkada,lartna iltihak edemi
vermelidir. yerek sonradan miiteferrik surette gelen 

SiiveY§ meselesi: Siiven rejiminin ta- ve adedi pek az alan ikinci miintehibler 
dil ve tashihini onun yeni devre ve muhte- ic;in de sand1k on ikiye kadar ac;1k bulun • 
!if memleketlerde kendini gosteren yeni durulmu§tur. 
§antlara inllbak ettirilmesini istemek, 1- Tam saat on ikide en son rey Halk 
talyanm hakk1d1r. Partisi Beyoglu kazas1 Ba~kutibi Hakk1 

Cibuti meselesi: Fransamn ftalya ile larafmdan alllmi~ ve sand1k kapatllmi§· 
elbirligwi yaprnas1, onun menafii Cibutide- t IT. 
ki menafiine te§rik etmesi tabiidir. C,::iinkii 
Cibutinin hinterland! 1talya imparatorlu
gudur. F ransa, bu elbirligini yapacag1 
yerde, son asi Habe§Iilerin Cibutide te -
merktiz etmesini kolayla§tmyor ve onh.n 
him aye ediyor; lirnan ve demiryolu it;in 
pahah tarifeler tatbik ~diyor. Bu mesele
ler halledilmedikc;e, F rans1z • italy an 
miinasebat1 asia muslihane bir mahiyet a
lamiyacakhr, 1talya, vaziyeti aydmlat· 
mag a azmetmi§tir. ;limdiye kadar Fran sa 
hiikumeti tarafmdan gosterilen uzla§ma • 
mazhk, bu aydmlatma i§inin c;abuk ve 
kolay olacagm1 dii§linmek cesaretini bi • 
ze vermiyor. 

_..:...__ _____ _ 
N eba tlar1n dili ... 

Netice ... 
lstanbulun ikinci miintehib adedi 1311 

dir. Camhcamn 94, Silivrinin 22, Kar· 
talm 34, Silenin 33 ve Y alovamn da 36 
olduguna gore miilhakatmda 259 ikinci 
miintehibi vardir ki heyeti umumiyesi 1570 
tutmaktadir. · 

Miilhakatta yap1lan set;im de on ikiye 
kadar bitmi§, neticeler telgrafl~ bildiril-

mi~tir. 
lstanbulda mevcud 1311 ikinci miin • 

tehibden 44 U burada bulunamadigl ic;in 

Franko ordular1 diin 
taarruza ge~tiler 

CBa11tarata 1 tncf 11ahlfede) 

Madrid ni~in tealim olmamtf? 
Paris, 26 (a.a.) - (D. N. B.) Bur

gostan bildirildigine gore, Madridin tesli
mi hakkmdaki miiz.akereler komiinistler
le anar§istlerin teslim olmaga muvafakat 

atmemeleri yiiziinden akim kalmi§tir. 
Diin baz1 §ayialara gore, bizzat Madrid 
miizakerecileri, komiinistleri, anar§istleri 
silahlan buakmaga mecbur etmek i~in, 
nasyonalistlere taarruz tavsiyesinde bulun
mu§lardir. 

T ayyarelerin laaliyeti 
Madrid, 26 (a.a.) - Frankist tayya· 

releri diin iki kere §ehrin iizerinden uc;~ 
mu,Iardir. Evvelki ak§am oldugu gibi 
dun ak~am da §ehrin haricinde, cephede 
biiyiik bir facliyet mii§ahede edilmi§tir. 
Havan toplannm ve mitralyozlerin sesle
ri i§itilmektedn. 

Y eni lspanya el~isi Pariste 
Paris, 26 {a.a.) - Yeni lspanya se· 

firi Jose F ely Lequerica, dUn ak§am P a
rise gelmi§ ve F rankist koloni tarafmdan 
kar§Ilanmi§tlr. Sefir matbuata beyanatta 
bulunarak demi§tir ki: 

«Yatt§ma eserine devam etmek iizere 
Parise geldigimden dolay1 memnunum. 
Burgos itilaf!armm diiriist ve seri bir su
rette tatbikt sayesinde iki memleket ara
smdaki miinasebetlerin en mlisaid §ekilde 
inki§af edecegini ve bu miinasebet!erin 
miitekabil bir hiirmet ve anla§ma havas1 
i<rinde verimli neticeler verecegini iimid 
ediyorum.» 

Yugoslavya • lspanya iktrsadi 
miinaaebatt 

reye i§tirak edememi§, 1267 ki§i rey ver· 
mi§tir. Miilhakattaki ikinci miintehibler • 
den de yalmz ;lilede bir zat ham bulu

namaml§, digerleri tamamile reylerini 
kullanmi•Iardir. Bu suretle yap1lan tasnif 

• k Belgrad, Yugoslavenski Kurer gazete-
sonunda mulhakatla beraber reye i§tira . . b'ld d 'k d y 1 smm 1 ir igine gore, 1 lisa i ugos av Baz1 ses kaydedici alet

lerle nebatlar1n konu~
tugu ispat ediliyor! 

Yakm bir maziye kadar, c;ic;eklere, 
bir nevi a§k mektubu vazifesi yi.iklemek 
adeti vard1. Gi:igse taktlan, yakaya ili§· 
tirilen, elde ta§man tiirli.i tiirli.i c;ic;ek -
lerin, bu vaziyetlerine gi:ire ti.irli.i ti.irlii 
manalan olur; giil, menek§e, si.inbi.il, 
ayn ayn medluller ta§1rd1. Halbuki, c;i
c;egin, kendine mahsus bir dili, daha 
dogrusu, insanlarm gizli emellerini de
gil, kendi meramm1 ifade edecek bir ses 
c;tkarma vas1tas1 varm1~. Fen, yeni ke
§iflerile bunu bize §imdi ogretiyor. 

Bazt alimler, c;ok tekemmlil ettirdik -
leri ses kaydedici aletler sayesinde, c;i
c;eklerin, zannedildigi gibi dils iz alma -
dtklanm ispat etmi§lerdir. Yalm:z: c;ic;ek 
degil, her nebat ayni hassaya malik. 
Topraktan f1~k1ran bir filizden, l§lga 
dogru yi.ikselen bir fidandan, gayet tatlt 
ve son derecc hazin bir nagme i§itildigi, 
bu ses kaydedici cihazlarla tespit olun
mu~tur. 

Diinya yarad1lah beri insan kulagmm 
i!)itmege muvaffak olamad1g1 bu neba
tat melodisini, bugi.inkii fen, nihayet 
zaptetmi~tir 

eden 1525 ikinci miintehibin ittifakla mahfilleri fspanyada dahili harbin sana 
Halk Partisi namzedlerine rey verdikleri erdigi §U mada bilhassa odun ve hayva-

anla§Ilmi§hr. nat cihetinden Yugoslaryamn lspanyaya 
Y eni fstanbul meb'uslarmm intihab ihracati artabilecegini dii~iinmektedirler. 

mazbatalan, diin hazulanmi§hr. Bugiin 1ktsadi mahfillerde has1l olan kanaate 
Dahiliye Vekaletine gonderilecektir. gore, Yttgoslavyanm fspanyaya ihracatmt 

Miistakil meb'uslarrmu: kolayla~hrmak ic;in 1talya ile bir anla~ma 
Ankara, 26 (a.a.) - Bugiin 26;'3/ yaptlmasJ miimklindiir. ltalya ~itndiki 

1939 sabah1 ba§hyan meb'us sec;imi og· halde Yugosiavya ile lspanya arasmda 
)eye kadar yurdun her tarafmda sana er- normal ticaret miinasebetleri teessiis edin
mi~ ve Cumhuriyet Halk Partisi namzed-

1 

ceye kadar bir miitevass1t rolu oynayabi-
leri ittifakla se~ilmi$lerdir. lir. 

Miistakil meb'usluk i~in bo~ b1rakilan · 
Afyonkarahisardan Ben~ Tiirker, Anka· riyet Halk Partisi namzedlerine, tam bir 
radan Dr. T aptas, Eski$ehirden istemat inanla reylerini vermesi, yeni Tiirkiye 

Ozdamar, Nigdeden Dr. Abravaya Mar· Cumhuriyetinin kuvvet ve kudretini di.in· 
marah intihab edilmi~tir. iki aydanberi ya online bir daha koyan parlak bir eser· 
Tiirk vatamnda devam eden intihab i~in- dir. 
de hiikumet ve Parti mekanizmasmm i~
lemesindeki sUr' at ve intizam, biiyiik inkl
labumzm en mukaddes eseri alan milli 

hakimiyet ruhuna, dikkatli bir ktskandJk 
ve miitekamil bir olgunlukla ba&h bulu· 
nan her Tiirkiin bu intihab odevinde gos

terdigi ~uurlu alaka ve tehaliik ve bi:me
tice bugiin 40979 ikinci miintehibin, Mil
li Sef 1smet lnoniintin gosterdigi Cumhu-

Biitiin memlekette ... 
Diin gece ge~ vakte kadar memleketin 

biitiin ~ehir ve kasabalarmdan aldtglrntz 
telgraflarda, meb'usluklara Halk Partisi 
namzedlerinin secrildikleri bildirilmi§tir. 

Tasnif neticeleri, ak§am iizeri telgrilf· 
!aria Dahiliye Vekelatine bildirilmi§tir. 
Y eni meb'uslartn intihab mazbatalar:, 
Ankaraya gonderilmi§tir. 

Urfa Vilayetinin cenub hududu uzerinde Ebi.iki.isbe mevkiinde yeniden 
in§a edilecek Giimri.ik Muhafaza siivari karakol binas1 in§aah c 19940 ~ lira 
c 65 • kuru§ bedeli ke§if ve vahidi k.lyasi fiat uzerind.en kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 10/4/939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Urfa 
Nafla Miidiirliigi.i odasmda toplanacak Komisyon marifetile yap1lacakhr. 

2 - Bu i§e aid evrak.l fenniye : Proje, mukavelename projesi, eksiltme 
~artnamesi, fenni §artname, hul'asai ke§fiye ve baymdtrhk i~leri gene! §art
namesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktan c 1495 ~ lira c 55, kuru~tur. 
4 - isteklilerin teklif mektublarma a§agtdaki evrak.l baglamalan 

§art hr. 
A - Yukanda miktan yaz1h teminat akc;esinin Malsand1gma yatlnl

dJgma dair makbuz veya muteber bir bankadan almacak teminat mektubu. 
B - 'I'eklif sahiblerinin ihaleden sekiz giin evvel muracaatle Urfa 

Valiliginden alacaklan mi.iteahhid.lik ehliyet vesikas1. 
C - Teklif sahiblerinin mensup olduklan Ticaret Odasmdan aldtklart 

939 senesine aid vesika veya sureti. 
5 - !steklilerin arthrma, eksihme kanununun umumi hiikiimlerile ka

pah zarf usulile eksiltmiye dair alan maddeleri ve eksiltme :;;artnamesi ah
kamma ve yukanda yaz1h maddelerin icabatma riayet eylemeleri §arthr. 

6 - !stekliler bu i~e aid evrak1 fenniye ve :;;artnameleri Urfa Nafra 
Miidiirli.igiinde gi:irebilirler. 

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

MERSiN SAL I POSTASI 
28 mart sah giinkii Mersin postas1 yapilmtyacakhr. Buna mukabil 31 

mart cuma giinii Mersin postasma kalkacak ( Tan) vapuru yalmz sall 
postasmda alan iskelelere de ilaveten ugrryacakhr. 

1-

2-

KARADENiZ POSTALARI 
Yaz Tarifesi 

1 nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktn·. Postalar eskisi gibi 
Istanbuldan pazar, sah ve per§embe giinleri mutad saatlerinde 
kalkacaklard.Ir. Sah giini.i kalkan postalar gidi§te Zonguldaga ug. 
ramtyacak, buna mukabil Per§embe gi.inu kalkan postalar ugra
yacaklardtr. 
Di:inti§ seferlerinde postalar son iskelelerinden kl~ tarifesindeki 
kalkt§ gi.inlerinden hirer giin evvel kalkacaklar ve tekmil donii§ 
seferlerinde iskelelerden bu suretle bir giin evvel kalkml§ ola
caklardtr. 

BAR TIN HATTI BiRiNCi POSTASI 
fstanbuldan <;ar§amba giinleri saat 18 de kalkan Bartm hath birinci 

postalan 4 nisandan itibarcn Sah gi.inleri saat 18 de kalkacak ve Cuma 
gi.inii saat 10 da istanbula di:ineceklerd,ir. 

Vapurlar1n haftabk hareket tarifesi: 
27 Marttan 3 Nisans kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlar1n isimleri, kalk•• gun ve 
saatlerl ve kalkacaklar1 r1htlmlar: 

Karadeniz hattma ...._ Sah 12 de (Karadeniz), Per§embe 12 de (Ege), 

Bartm bathna 

lzmit ha ttma 

Mudanya battma 

Banchrma hathna 

Karabiga bathna 

imroz hathna 
Ayvabk hattma 

Pazar 16 da (Cumhuriyet), Galata R1hhmmdan. 
<;ar:;;amba 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An
talya) Sirkeci Rthtimmdan. 
Sah, Per~embe ve Pazar 9,30 da (Ugur) Tophane 
R1hhmmdan. 
Hergiin saat 9 da (SUS) sistemi vapurlardan biri, 
aynca cumartesi 13,30 da (TRAK) Tophane Rlh
hmmdan. 
Pazartesi, <;ar~amba ve Cuma 8,15 te ( TRAK ) 
aynca c;ar§amba saat 20 de ( Antalya) , Cumar
tesi 20 de (Ulgen) Tophane Rthhmmd.an. 
Sah ve Cuma 19 da ( Seyyar) Tophane Rthh
mmdan. 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane R1hhmmdan. 
<;ar~amba 15 te ( Saadet) , Cumartesi 15 te (Bar. 
tm) Sirkeci Rthhmmdan. 

lzmir Siir'at hattma - Pazar 11 de ( Ankara) , Galata Rthhmmdan. 
Mersin battma Cuma 10 da (Tan) Sirkeci nhhmmdan . 

( Bu hafta Sah postas1 yap1lmiyacakhr. TAR! yal
mz Sah postasmda olan iskelelere de ugnyacaktrr) 

Not: Vapur seferleri hakkmda her tiirli.i malumat a~agtda telefon nu
maralan yazth acentalardan i:igrcnilir. 

Karakoy acentahg. Karakiiy, Kiipriiba§I 
Galata acentahg1 Galata, Deniz Ticareti 

Sirkeci acentah ¥1 
Mi.id. binas1 altmda 
Sirkeci, Yolcu salonu 

Tel: 42362 

Tel: 40133 
Tel: 22740 
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~- I 
~j' OSM~~K~N~NI~~~K~KASI ~ 
~it TESiS TARiHi 1863 1m 
J~f. Statu/en' ve Turkwe Cinnhunpet1 ile tminaktt mukar,riPnamt'~' ~-1,£ gr1; 2292 Numarah 10 /611933 tanhh kanunla tasdrk edrlmtsttr E 
~{[ ( 2416/ 1933 tanhh 2435 Numara/1 Resmi Gazete) , w 
dl, Sermayesi: 10.000.000 ingiliz L irast ~ffi 
~ ~ htlyat ak~esi: 1.250.000 lngiliz Llrast 11~ 
~[ ' I 
p:_f Tiirkiyenin ba$hca ~ehirlerinde llfi_· 

9( PARiS, MARSiLYA ve NiS'de ~ 
, ~f LONDRA vc MAN<;ESTER'de cliD 
,fJ MISIR, KIBRIS. VUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiliSTIN ~ 
'~f[ ve MAVERAVI ERDON'de m 
,ax.·f. Merkez ve ~ubeleri ,Jffi 
g!1; YUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANiSTAN, SURiVE, lOBNAN j~ 

111~[ ve HATAV'da Qi, I£ 
91 filyalleri ve biiliin Diinyada Acenfa ve Muhabirleri vardtr ]'~ 

~ ~it Her nevi Banka Muameleleri ~ ~n vapar 
9W Hesab1 cari ve mevc:luat hesaplan kii$ad1. 
a·f Ticari krediler ve vesa,Jd, kredilcr kii~adt 

lyli Tiirk1ye ve Ecnebr memleketler iizcnne kes1de senedal r~konrosu 
l, a¢~f Borsa emirlert 

. 
¢ 
1 

9 l Esham ve rahvilat. alfrn ve emtaa iizerinc avans. 
~ ~ft Senedat tahsila11 ve sarre. ~ 

~~~f En viiksck emniyef sarflarrnr haiz kiralrk iiifi.· 
g': Kasalar Servisi vard1r. 11! 

istanbul Defterdarlg1ndan : 
Muhammen klymet 

Uskiidar: Balaban Giimriik Muhafaza kuliibesi enka71 . • 
<;engelkoyde : ,. ,. , , 
Kanhcada : ,. , " ,. 
Cubuklu : , ,. " , 
Biiyiikdere : , ,. " , 
Haskoy ; ,. " " , 
Hahcwglu : , :o " , 

Galah Kiirk~iikapisl: " > " " 

Galata Kalafatyeri: , • :o > 

Galata Azapkap1 nokta : " > " " 
istanbul: Tiitlin Glimrligli iskelesi Yagc1lar Muhafaza 
kulilbesi enkaz1. 
istanbul Rali iskelesi Yagc1lar nokta kuliibesi enkaz1. 
istanbul Ayazma yeni Sebzehali arkas1 kuliibesi enkaz1. 
Halicfeneri Giimriik kullibesinin enkaZI. 
Balat ,. :o " 

Ayvansaray 

Lira 
20 
30 
20 
15 
30 
45 
35 
45 
45 
02 

20 
02 
08 
45 
50 
40 -452 

istanbul Giimriikleri Muhafaza te~kilatmdan kadro harici birak1lan yu
kanda mevkileri yaz11I on altl aded muhafaza nokta ve kuliibesinin en
k ;nlan a~tk arttirma usulile- toptan sahlaeakhr. ~eraitini i:igrenmek isti
ycnlcrin herglin ve arthrmaya gircceklerin d.e % 7,5 teminat makbuzla
rilc 7/4/939 cuma giinii saat 14,30 da Milli Emla~ Miidiirliigiinde toplanan 
Komisyona mliracaatleri. c M. " ( 1897) 

, 
( 

·soKOLAKSiN 
1 ADEDi TABit 2 ADEDi MUSHiLDiR. <;OCUKLARA NISIF VERiLiR 
En muannid kab;zlarda bile tcsiri kat'i, lezzcti gayet Iatif rakipsiz m~leyyin 
miishil ikolatas1dtr. ocuklar seve seve er. Eczanelerd~ 8 aded1 20 K. 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan: 

Bankamtzm Samsunda in~a ettirecegi iiUbe binasi resim ve projeleri 
i~in bir miisabaka aplmt~br. Mlisabaka ~artlan a§agida yaz1hd1r: 

1 - Yaptmlmas1 dli§liniilen binamn hacim vesairesi, arsanm ':azi
yct plam ve miisabaka §artlanm gi:isterir evrak bankam1zm her §Ubesmde 
miisabakaya dahil olacaklarm emrine amade tutulmu~tur. 

2 - $artname mucibince resim ve projeler 1 haziran 1939 per~embe 
giinu saat 14 e kadar Bankam1z Umum Miidiirliik Muhasebesine tevdi edil
mi~ olmahd1r. 

3 - Miisabakada kazanan birinciye 1000, ikinciye 750, ve ii~iinciiye 
500 lira verilecektir. 

4 - Miisabakaya girecekelrin birinci madd.ede gosterilen" evrak1 Ban
kamJz ~ubelerinden almalan ve evrak meyanmda bulunan musabaka ~art
namesine riayet etmeleri lazimdir. ( 2029 ) 

Divan1 Muhasebat Reisliginden : 
Divam Muhasebatta miinhal bulunan 35 lira asli maa§h 2 miimeyyizlik 

i~in _7 nisan 939 cuma giinii mtisabaka imt1ham yapilacaktJr. 
lmtihana Ankarada Divam Muhasebat binasmda saat 9,30 da ba~la

nacaktlr. 
istcklilerin 6 nisan 939 per~embe giinii ak~amma kadar sarih adreslerini 

havi arzuhalle Divam Muhasebat R1yasctine vesikalarile ve iki k1t'a fotog
rafla rile birlikte miiracaat etmeleri lazimdir 

Imtihana girebilmck i~in 30 lira maa~h memuriyetlerde bir terfi miicl.
dcti buluamu~ ve bu suretle 35 lira maa§ almaga hak kazanm1~ olmak 
lawnd1r. 

Ali tahsil gormii~ bulunanlarm da 30 lira maa~h bir memuriyette bu
lunmu~ gene bir terfi miiddeti istihdam edilmi~? olmalan icab eder. Mii
meyyizlik teselsiilii, dcrcce sirasi takib eden mcmuriyetlerden olmak iti
barilc 25 lira maa~ alm11? ve o derecede bir terfi miiddetini doldurmu§ olmak 
kat'i d.egildir. imtihan mevzuu tahriridir : 

Tahrirde ifade kudret ve kabiliyetile birlikte siir'at de nazan itibara 
almacakbr. Ayni derecede muvaffak olanlar arasmda memuriyetteki k1dem 
idaremizce tercih sebebi olarak kabul edilebilir. 

ibraz1 icab eden vesaik : 
1 - Niifus htiviyet ciizdam, 
2 - Askerlik vesikas1, 
3 - Tahsil vesikas1, 
4 - Memuriyet sicil ciizdam. 
Evvelce arzuhalle miiracaat etmi!J ve fakat vesikalanm ve fotografi

lerini ibraz etmemi~ bulunanlarm matli1p vesikalan ibraz etmek, bu vesa
iki evvelce ibraz etmis bulunrnhnn da yenidcn kav1dlarma i~?aret ettirmek 
iizere tmhhan giiniinden evvel Zat I§leri Miidlirltii!iine mi.iracaatleri muk
taZH:l.ir. c 998 • ( 1896 ) 

Umum Miidiirliigiinden: j Orman 
iki Muhasib Abnacak 

Umum Miidurltige bagh Devlet Orman i§Ietmeleri Revirlerinde 
d.am edilmek iizere ayda 175 lira iicretli iki muhasib almacaktll'. 

A- ~artlar §Unlard1r : 
1 - Memurin kanununun 4 iincii maddesi §artlanm haiz olmak. 
2 - Yiiksek Ticaret mektebinden mezun bulunmak. 

istih-

3 - Umumi muhasebe ve sanayi .muhasebesile devlet muhasebesme 
vaktf bulunmak. 

B- Vazifeye almacak muhasiblere ayhgmdan ba~ka aynea ayda 15 
lira mesken bedeli verilecektir. ~u kadar ki Umum Miidiirliik~e mahallerin
de ikametgah gosterildigi zaman bu bedel verilmiyecektir. 

C - Muhasiblcr k1dem kazand1k~a ~ah§ma vaziyetleri ve kabiliyetleri 
de nazan dikkate almarak devlet memuru hakkmdaki mevzuatm tespit 
ftti~i muddette filen terfi ettirilecek ve Umum Miidiirliikc;e tayin ve 
Ziraat Vekaletince tespit olunacak miktar iizerinden maa!Jlan arttmlacakhr. 

Talib olanlarm a~ag1dnki f1krada yazth evrakla 6/4/939 pazartesi giinii 
ak~am saat 17 ye kadar Ankarada Orman Umum Miidiirliigiine miiracaat
leri Hlz1mdir. 
1 - Hiiviyet ciizd:mt. 
2 - Orta ve yiiksek tahsil diplomalan. 
3 - En son ikamet ettigi yerde mahalli zab1tasmdan alacag1 iyi hal ve 

tezkiye varakas1. 
4 - Tam te!iekkiillii resmi bir hastaned.en alacag1 mpumi raporu. 
G - Halen <;ahsti ih vt:: evvelce ~ah!?ffil!? bulundugu miiessese veya resmi bir 

daire varsa buralardan alaca.ih durum vesikas1 ve bonservisi. 
6 - Kmdilerini tavsiye edebilecek tam§ml~ zatlarm sarih adreslerini bil

dirir muhhra. 
7 - Gelirlerini ve en son kaza'hc; miktarm1 irad veya maa§ olarak ~i:iste-

rir bir not varakas1. ( 2030) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - idaremizin Pa§abah~e Miiskirat Fabrikas1 i~in plan ve §artnameleri 
mucibince 7 aded maateferriiat tahammiir kab1 kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu§tur. 

II - Montaj dahil olarak muhammen bedeli sif 23,000 lir a, muvakkat 
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Kapah 

Ceyhan 
Usulile Eksiltme ilan1 Zarf 

Belediye Reisliginden : 
1 - Belediyemizin Ceyhanda yaphracag1 elektrik tesisatl ve santral 

binas1 in~aatl c direkler haric , 35428 lira 40 kuru§ bedeli ke§if iizerinden 
eksiltmiye konmui?tur. 

2 - Elektrik direkleri. ~artnamesinde yazu1 evsafa uygun olarak Be
lediyemiz marifetile tedarik ve i§ yerinde ihzar ve miiteahhide teslim olu
nacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kurulitur. 
4 - Eksiltme, kapah zarf usulile 5 nisan 939 ~ar§amba giinii saat 15 te 

Ceyhanda Beled.iye salonunda yapJlacaktlr. 
5 - istekliler bu il~i yapabileceklerine aid Nafta Vekaletinden ahnm1~ 

ihtisas vesikasm1 ve ayrtca miiteahhidlik vesikasile 939 senesi Ticaret Odas1 
kay1d makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu 
teklif mektublarma leffetmi~ olacaklardll'. 

6 - Teklif mektublarmm, 2490 sayi11 kanunun 32 nci maddesine uygun 
surette hazirlanmi~ ve eksiltmenin a~1lmasmdan bir saat evveline kadar Be
lediye Reisliigne verilmi~ olmas1 me~ruttur. 

7 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 - Proje dosyas1, on lira bedel mukabilinde Belediyemiz Muhaseoe

sind.en verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak istiyenler hergiin mesai saati i~inde Be

lediyE:mi:z Fen i~Ieri Biirosuna miiracaat edebilirler. 
10 - Mektubla sorulara derhal cevab verilir. c 546 :0 

Yazl1k Ci~ek Soganlar• 
Cinsi 

Katmerli Begonya 
Ydd1z Dalya 
Kanna 
Tiiberoz siimbiilteber 
Glayiil 

MeviQt Baysal 

{:e§it 
5 

10 
10 

Ta~esi Kr. 
30 
25 
20 
20 

20 10 

Bahcte Mimar1 

Malkara Malmiidiirliigiinden : 
teminah 1725 lirado~r. Kanuni noksanlar dolay1sile Maliye Vekaleti tarafmdan mukavelesi 

III - Eksiltme 11 mayts 939 per§embe giinii saat 15 te K abata§ta Le- feshedilen c 17547 ~ lira " 84 • kuru§luk Malkara Hiikumet konag1 birinci 
vaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm. Komisyonunda yap1lacaktll'. k1S1m in~aah 15/3/939 dan itibaren 15 giin miiddetlB ve kapah zarf usulile 

IV - $artname ve planlar her giin si:izii ge~en §Ubeden ve izmir, An- yeniden eksiltmiye konulmu~tur. 
kara Ba§miidiirliiklerinden 115 kuru§ bedel mukabilinde almabilir. Eksiltme 1 nisan 939 cuma giinii saat 11 de Malkara Malmiidiirliigii 

V - Miinakasaya i§tirak etmek istiyen firmalar verecekleri malzeme- odasmda toplanacak Komisyon tarafmdan yap1lacaktll'. 
nb teferriiat ve evsafm1 gi:isterir tekliflerini miinakasa t arihinden on giin 1 - Muvakkat teminat miktan 1317 lirad1r. 
evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Fabrikalar1 §Ubesine 2 - Bu i§e aid eksiltme §artnamesi ve buna bagh mukavele, proje, 
vermeleri ve miinakasaya i§tirak vesikas1 almalan l'azimdll'. Naf1a genel §artnamesi vesair evrak1 gormek istiyenler hergiin mesai saati 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle be§in ci maddede ya- dahilind.e Malkara Malmiidiirliigiinde gorebilirler. 
z1h vesika ve % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya b anka teminat mektu- istekliler 2490 sayi11 kanun hiikiimlerine gore haZirhyacaklan teklif 
bunu ihtiva edecck olan kaoah zarflarm eksiltme giinii en ge~ saat 14 e mektublanm 31 mar t 939 cuma giinii saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
kadar yukanda ado! gec;en • Komisyon ba§kanhgma makbuz mukabilinde Malmiidiirliigi.ine vermeleri veyahud taahhiidlii olarak gondermeleri ve 
vermeleri laZimdir. ( 1922 ) postadaki gecikmelerin kabul edilemiyecegi ilan olunur. ( 1672 )' 

.--------------------------------------· 
(:ektigi tsbrablarin 

mes'ulii kendisidir. 

K aselerini tecriibc etmis olsaydi, 
ona cehennem hayab ya~atan 

bu muannid ba~ agn smdan 
eser kalmiyacaktJ. 

Biitun Jshrablart dindirir, b~ ve 
di~ agnlarile ii~iitmckten miite
vellid agn, s1z1 vc sanc1lara kar~J 

bilhassa miiessirdir. 

1~1Jfj:1•)4J:I 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

bobr.ekleri vormaz. 

r - Ope rator 

RIZA UNVER 
Dog um ve kadan hastahklarJ 

m ilteh&SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

Telefon: 22683 

Haydar Rifahn 
eserlerinden 

Kadm A~k1 
A§k Pe~inde 
Karagomlekliler ihtilAII 
Ftriisk Vazosu 
!Ik A~k 
Ilicin Oliimii 
Ef~ndi tle lT~ak 
Vikontun Olumii 
iklimler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kii~iik hikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 

60 Kr. 
100 ;) 
100 • 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 Ill 

35 Ill 

100 • 
125 • 
150 • 
75' • 

125 • 
60 • 

100 • 

Cocugunuzu 
3 ayhktan itibaren mutlaka 

• 

ile besleyiniz. 

FOSFATiN FAL YER 
Biitiin eczane ve biiyiik bakkallarda bulunur. 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
a auuaa 

Ankara 
Adapazar 

Ban duma 
Barbo 

a • A a a 

Merkezi : A N K A R A 

Kambiyo i$1eri 
. 

ve sa1r 

Bank a muamelat• 

$UBELER 

Bolu 
Bursa 

Eski~ehir 
Gemli 

•••• • 

Istanbul 
lzmit 

Safranbolu 
Tekirdag 

Dahilde ve hari~te muhabirleri vard1r. 

Telgraf adresi : 

Umum Miidiirliik : TiiRKBANK - ~ubeler: TiCRET 

Bankam1z1n istanbul ,ubesinde tesis edilen 

« Gece Kasas1 » 

~ok mUsaid ,artlarla say1n mu,terilerimizin emrine amade bulun du· 

rulmakla:.hr. izahat ahnmak Uzere git;elerimize mUracaat olunmas1. 
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BLANKENBURG MAMULATI 

81cak su ve buhar icin: 

Antrasit, kok, briket, linyit, odun, mayii mahruk 
Y akan kaloriter kazanlan, 

KAT KALORiFERlERi 
istenilen eb'atta : 

RADiYATORLER ve teferruat1 
Stok halinde Ankara ve Istanbul depolanm1zd4 saym tesisat~Jiar emrine amadedir. 

BLANKENBURG FABRiKALARI TURKiYE UMUMi VEKili: 

"TiT A~, 
Ticaret Tiirk Anonim $irketi 

Ankara : Ko~ak han • Ulus meydaDI. P. K. 196 Telef: 2305- 2338 
Istanbul : Ta§han - Bab~ekap1 P. K. 448 Telef: 23247-23271 

ME~HERi: 4 On eli Vakil han alt1nda - Istanbul 

Tiirkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankas1ndan: 
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 idare meclisi, hissedarlar umum1 

heyctinin 27 nisan 939 peqembe giinii saat 14 te Ankarada Banka idare 
Merkezinde al~l~de i~timaa davet etme{:e :Karar vermi§tir. 

Hissedarlar1n Bankadan gonderilmekte olan d.avet varakalarile birhkte 
top1anma saatinden evvel bankaya gelmeleri rica olunur. 

ALELADE UMUMI 11\:YETiN M0ZAKERE RUZNAMESt 
1 - Bankanm 1938 y1h idare meclisi raporunun tetkiki. 
2 - Murakabe komisyonu raporu uzerine bil~~onun tasdiki ve temettii~ 

atm teklif velrhile tevziinin tasvibi. 
3 - Idare meclisinin ibras1. 
4 - Miiddetleri biten murak1blardan : 

I) B ve C hisselerine sahib bankal~rla §ir:Ketler tarafm.dan iki mu
rakib intihab1. 

II) D S1mf1 hisselerine sahib hissedarlar tar_afmdan bir mufakib 
intihab1. 

Askeri fabrikalar satin 
alma komisyonu ilanlar1 

377 ton Kuvarsit kumu almacak. 
Tahmm ed1len bedeli (16.000) lira olan 

K aM YAG 377 ton kuvarsit kumu Askeri Fabrikalar 
I ER A RAN I Y 0 R Umum Miidtirlugii merkez satlnalma lro-

E I• K •• } 1 misyonunca 10/4/1939 pazartesi giinti sa-reg I omiir eri i~ etmesi at 15 te kapall zarna ihale edilecektir. 

Genel Direkto•· rlu··gv u··nden •• 1?artname paraSlZ komisyondan verilir. 
Tahblerin muvakkat temmat olan 1200 

Komfir nilmunelerini Lizzat almak ve kOmiire miiteallik bihimum tahlilleri hray1 havi teklif mektublanm mezktir 
yapmak uzer11 b1r kimyager almacakt1r. Tahblerio muhtasar tercilmei hal· gunde saat 14 e kadar komsiyona ver-
lerile TO taleb ett1kleri uctet zikreddmek surrble Tophanede posta kutusu meleri ve kendllerinin de 2490 saYJ.h ka~ 

No 8 adre!ine mektupla mUracnat Elylemeleri. nunun 2 ve :f maddelerindeki vesaikle 
•••••••••••••••••ll!l,•••ii.illiiilllii.••••• .. mezkur giin ve saatte komisyona mura~ 
Manisa Nafia Miidiirliigiinden: caatleri (1889) 

* * * 
170 ton Toleol ali.nacak 

Tahmin ed1len bedeli (59 000) lira 
1 - 60758 lira 98 kuru~ ke§if bedelli Manisa Adliye binasmm 40 bin 

lirahk b1rinci k1s1m ln§aati vahid1 f1at esas1 iizerindcn kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu§tur. alan 170 ton Toleol Askeri Fafrikalar 

2 - Eksiltme 5/4/939 c;ar§amba giinii saat on albda Manisa Naf1a Mudiir~ Umum Miidiirliigii Merkez Satm Alma 
liigu odasmda yapliacakhr. 

Komisyonunca 6/5/1939 cumartesi giinii 3 - Bu i§e aid evrak1. 
A _ Eksiltme §artnamesi saat 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
B - Proje f;)artname (2) hra (95) kuru§ mukabilin-
C - Ke§if tafsilatl de kom1syondan verilir. Taliblerin mu-
D - Ke§if hulasas1 cetveli vakkat teminat alan (4425) lirayt havi 
E - Fiat silsilesi cetveli teklif mektuplanm mezktir giinde saat 
F - Baymdtrhk i~leri gcnel §artnamesi 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
G - Yap1 i§leri umumi, fenni §artnamesi ve §ose ve kargir in§aata kcndllerinin de 2490 saylll kanunun 2 

aid umumi §artname 
H H ve 3 iincii maddelermdek1 vesa1kle . - ususi §Srtname 
I - Mukavele projesinden ibarettir. mezkfu gun ve saatte komisyona mii-
Bu evrak iki lira bedel mukabilinde Manisa Naf1a Mudurliigiinden rac,.a•a•tl•e•ri•. ••

1

••••••(•17•9•4.._) 
satm almabilir. I• *" 

4 - Muvakkat teminat 3000 lirad1r. 
5 - Isteklilerin 939 mali ytlma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve ihaleden 

en az sekiz gun evvel Vilayete miiracaatle alacaklar1 fenni ehliyet 
vesikalarm1 da teklif mektublarmm ic;erisine koymalan Iaz1md1r. 

6 - Istekhlerin 2490 numarali kanuna gore haz1rhyaca.klan teklif mek
tublanm 5/4/939 !;ar~amba gunii saat on be~e kad.ar Naf1a Miidiirlii. 
giine makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar gelecek 
~ek1lde posta ile gondermeleri l'az1md1r. Postada vaki olacak gecik-
meler kabul edilmez. ( 1859 ) 

r M:?.~,~~~n ~=n ~~~~i~!.m~~~~,~~?~h•m•k 
iizere otomobil motorlerinden hakkile anlayan ve her tiirlii tamiri ya
pabilen tecriibeli bir makinist ile iki §afore ihhya!; vardtr. Dizel mo
tOriinden de anlayanlar tercih olunur. 

Oda, tenvir ve teshin taraf1m1zdan tcmin edilecektir. Tahblerin 

Eti Bank ~ark Kromlar1 i~Ietmesi • Maden 
adresine istedikleri azami ucretle birlikte terciimei hallerini bildirme
Ien ve varsa bonservis suretlerile bir de fotogaf gondermeleri Iazund1r. 

AKBA Kitabevi 
Her lisanda kitab, gazete, mecmua, 

mekteb kitablanm, k1rtasiyeniz1 te-
min eder. Eski Saat: Falih R1fk1, An
kara: Yakub Kadri, Dikmen Ytld1Zl, 
Odun Kokusu, Bu Topragm K1zlan: 
Akanm eserlerini burada bulabilir-
smiz. 

~-BAH~E-•11111.. 
Merakl1lar1na 1 

Her nevi sebze1 ctictek ve agac to• 
humlan, lngiliz ctimen tohumlan, 
kimyev1 gubreler1 a§I macunlan ve 

her cins bahcte al!l.tlan 
!?ARK TOHUM MAGAZASI 

nda. bulaca.ksmn. 
Adrea: latanbul Bahkpazar Lonca 

sokak 3 
(Katalog istenildiginde gOnderilir) 

.. . " . \ . . . . . ., '·--~ ... : ~ 
.. < .... : .· . j ' :_ .. '. ·; .:·/ 

·, . j ) : .. _._, . ,· . .' -:. . '· .. :· •. 

·· · Te:rieke • kutularda ••••····· 
' ' ' ' ' ~ ' • ·l ' r . ' ; 

25 Adet 
Sipahi 50 Kurut 
Samsun45 

KiRALIK YAZIHANELER 
VE DENiZ KENARINDA FABRiKA YAPMAYA ELVERil]Li DEPO 

Galata Fermenccilerde Denizbank i§galinde iken bu defa tahliye edilen 
her tiirlu konforu haiz denize naz1r her taraft ac;1k HAYDAR HAN! toptan 

'' 
DEFTER TUT AN 

ve Bilan~o ~•karanlar 
ProfesOr Kornurcan'm «Yeni mu• 
hasebe usuiU • k1tabmdaki mu· 
lassal defter tatbikatm1 gOrebilirler 
122 buc;uk kuru~a Ikbal Kitabevm• 
de sat1hr. 

veyahud ayn ayn kiraya verilecektir. Taliblerin mezkur caddede 48 nu
maraya miiracaatlerL 

.~~~-----===1 T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarlhl : 1888 

Sermaye i : 100,000,000 Tiirk Lira 1 
!ltube ve ajans adedi : 262 

Zlral ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 llraa1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile a•a91dakl pllna giSre lkramiye dal)•tllacakllr. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,0'){) 
4 " 250 , 1,000 , 

40 , 100 , 4,0')0 , 
100 " 50 , 5,000 , 
120 " 40 " 4,800 " 160 " 20 , 3,200 " D!KKAT: Hesablarmda.ki paralar blr sene t~inde 50 liradan ~a~ du,mtyenlere ikramlye ~~ takdirde 

% 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlncikAnun, 1 mart ve 1 haziran tarih
lerinde ~ekilf!'cektir. 
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Oiedenberi hullanmaltta oldujitnuz 
tekaiitliige hah hazanmtf rad!lonuzdatL 

her hnlde 6tltftntz •• ~ 

Oksiirenlere 

.bnun-t=azla yoruldu~unU"hissediyor · . , 
t=akat bu eski emektar• degi$tirme-
'ge raza :olam•vorsunuz. 

Tasarrut= niyetile··yapt•gu•uz bu mii· 
sahaza• sizi. artak me!Jgul etmemeli-. 
dir, zira beklediginiz t=1rsat bu det=a 
.zuhur etmi$tir. 

Eski radyonuzu sizin ic;:in c;:ok mii"! 
·sait olan $erait altanda tamamile 
~eni ve muceddet bir radyo ile de• 
gi$tirmegi teklit= ediyoruz. 

Eskl radyonuz uzerinde t=azla israr 
·.~tmeden. bundan kurtulup, yuvani
za~yeni bir. $~nlik getirecek modern 
ve hakaki bir radyoya hip olabi. 
leceksiniz. 

Ra--dyolarlmlzl .gOrmeoe geliniz ve 
hic;:bir taahhude ·girmeden $eraiti-

' ·m izi1soru n uz-; 

~unctan birJ.-liev"'kaybetmezsJ.!IJz,A..fa'! 
ka ttJ'l er,-h~!d e;,~azan 1 rs 1 n az~ 

Bayanlara mahsus S i N G E R 18 ayar bilezik Ie beraber altm saat1erinin yeni modelleri gelmi~tir. 
Fiatlan 85 ila. 150 liradrr. EMSALLERi GiBi ON BEl;) SENE GARANTiLiDiR. Ta~ra rnii§terilerimize arzu et

tiklerinde yeni katalog gonderilir. SiNGER saat MAGAZALARI • istanbul Eminiinii, Tel: 21964. 
1stimlak dolayisile magazam1z yanmdaki dar sokaga naklolunmu~tur. 

Ankara Acentam1z: ~eref Kuyumcu Anafartalar 37 

1939 
Modelini dinlemeden ba · 

ka bir radyo almay1n1z. 
6 Lambah Super 

Fiat. : Bakalit kutulu 

T. L. 133. • 
Cevtz kutulu 

T. L. 140. • 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesini te

davi eden tes1ri miicerreb bir iHic
dir. 

................ 1 ... 

10KTA1 
SAc; SABUNU 

Eczanelerde ve 1triyat 
magazalarmdan araymrz. 

Sahhk Kelepir 
Ye~ilkoyde istanbul caddesinde bir 

kargir sinema ile dart ev ucuz fiatla sa
tJhktrr. 

Y efilkoyde ucuz 
satlhk ev 

$evketiye mahallcsinde Salihiye so
agmda, istasyona he§ dakika mesafede, 
ekizer odah, maabah<;e 6 ve 8 numarah 
ld ev ucuz fiatla satthkhr. 

Sahib ve Ba§muharrtrl: Yunus Nadi 

umumi ne§riyatt idare eden Yazt t~lerl 

Mildil.ril: Hihmet Miinif Ulgen 

Cumh,urtyet matbaas• 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten 

RADYOLi 
kullanan mes'ud giizeller 

KullandrklarJDl soyledikten SOD· 

ra, di~lerin ni~m bu kadar be· 
yaz ve giizel olduguna §a~mak 
hakikaten ~a§rlacak seydir. 

• 
Radyolinle fu~alanan di 
ebedi bir hayata, s1hhata, 
cazibeye malik olurlar. 

Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 
giinde 3 defa 

Radyolin di~ macunile f1rcalay1n1 

Susugurluk Belediyesinden: 
Kasabam1z Hidro elektrik tesisatmdan 7039,60 lira ke~if bedelli 

s1va kanal ve su ko§kii ile 3740 lira ke~if bedelli santral binas1 ln~<l.aun< 
tamarm 15 gun miiddetle ayn ayn olarak a<;rk eksiltmiye konmu§tur. 

1 - Eksiltme 28/3/939 tarihine rashyan s~h giinii saat 15 te ............ "' .... 
Belediye Enciimeninde yapllacaktlr. 

2 - Talibler 2490 numarah arttrrma ve eksiltme kanunu uuJI\.U!JlUC! 

gore ehliyetini resmi vesaikle ispat edecektir. 
3 - Kanal ve su ko~kii i~in ke~if bedelinin yiizde yed.i 

muadil olmak iizere 528 lira muvakkat teminat ak<;esi yahracak 
tarihinden itibaren, on be§ giin zarfmda ma teminat % 15 e t,.:JK<HJJLac<uu1 

Ankara HifZISsihha Mektebi 
1 - H1fZJSs1hha mektebine satm almacak ( 111 ) kalem laboratuvar 

ze>mesi muhammen bedeli ( 3466 ) lira ( 20 ) kuru$tur. 31 
cuma giinii saat 11 de apk eksiltmesi mektebde mubayaa nv•·'"".J 
tarafmdan yapllacakhr. 

2 - Muvakkat teminat ( 259) lira ( 97 ) kuru&tur. 
3 - ;Jartname ve liste Ankarada hergiin Mekteb Miidiirliigiinden 

tanbulda S1hhat Miidi.irli.igi.inden parasrz temin edilebilir. c903~ 

Tesviyeci ve tornac1 a11nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigiinden: 

Kmkkalede <;ah~tinlmak iizere tesviyeci ve tornaci almacaktrr. 
lilerd.en Ankarada bulunanlarm Silah fabrikasma istanbuldakilerin 
tinburnu fabrikasma, izmirdekilerin de izmirdeki Silah fabrikasma 
yerler haricinde olanlann da istida ile Umum Miidiirli.iite miiracaatleri. ( 

ANT i·S E P T i K 

Soguk algtnhg1, nezle ve tenef
fiis yollarile ge~er hastahklar· 
dan korur, grip ve bogaz rahat· 
s1zhklar•nda, ses k1S1khg1nda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 


