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Mussolini'nin · nutkundan sonra I I I 

okuyunuz. Sail 28 Mart 1939 

. . . 

Franszz kabinesi LOb rOn 'ii.n· 
rigaseiinde bir loplanlz gaplz 

------------------·-·--------------------
Milli isler hakk1nda 

~ 

•• 
M"'1 Daladie 

miidafaay a taalluk eden 
im kararlar verildi. M . 

nutukla Mussolini'ye .. bir cevab 
yar1n 

verecek 
t.fussolini' n~n 
nutku r 
0 rta A vrupada ge~en son hadi

seler kar~Ismda ltalyanm .ne dii
§i.indiigii merakla beklemyordu. 

Y anmadanm §imalinde biiyiik bir Cer
men kiitlesinin te§ekkiiliinii, bizzat ltalya 
hesabma tehlikeli gorenler ~oktu. Bunlar 
§iiyle diyorlard1: 

II II II II till II II II II lilt 1111111 I Ill II II I lilt lltlllllltl till I 
meb'us sefiminde reyini hullanmak iizere 

- italyamn tabii olan miittefikleri 
garb demokrasileridir. T arih boyunca 
yapacagimiz biitiin ara§hrmalar bize bu
nu ispat eder. ~imalde kuvvetlenen Al
manya daima Akdenize sarkmak istemi§ 
ve italyamn ba~ma bela olmu§tur. Orta 
Avrupadaki son degi§iklikler, Berlin
Roma mihverine fazla baglanan fa§ist hli
kumetini herhalde mii§kiil v~ziyete sok
mU§ olsa gerek. Zaten !talyay1 ic;inde 
bulundugu ~1kmaza sokan da gene daha 
ziyade garb demokrasilerinin Habe§ har
bi ba§langJcmda takib ettikleri sakat po
litikadan ba§ka nedir? Milletler Cerniye
tini, yani Versay'm ortaya koydugu topal 
muvazeneyi devam ettirmek gayretile ha
teket e en ra= ve ingi i1: mu it ri o 
Zaman Laval'in ve Hull'iin fikirlerini din
lemiyerek Mussolini'yi yalmz buakt1lar. 
0 da c;aresiz olarak Hitler'in kucagma 
atdmaya mecbur kald1. Bu kucakla§ma
dan en c;ok istifade temin edenin Hitler 
oldugunu dort senedenberi goriiyoruz. 
Fa kat vaziyet ebediyen boyle devam ede
mez. Kuvvetli ve yaygm Cermen kiitlesi, 
ltalyanm tepesine basan ag1r bir kabus
tur. F a§ist hiikumeti ic;in er veya gee; de
rnokrasilerle tekrar anla§maktan ba§ka ya
pacak i§ yoktur. 

Aksi kanaatte bulunanlar da yok de
gildi. Bunlara nazaran Roma • Berlin 
rnihveri ISiyasi olmaktan ziyade ideolojik 
bir cephedir. iki diktator, her§eyden on
ce, komiinizmi temizlemek, diinyaya fa
§ist nizamm1 yaymak gayesile birle§mi§ 
bulunuyorlar. Aralannda, faaliyet ve nii
fuz mmtakalarmi taksim eden bir gizli 
muahede, bir de program vard1r. Bina· 
enaleyh, heniiz gayeden uzak bulunulan 
bir devirde mihverin kopacagmi zannet
mek hatahd1r, 

*** 
Diinya matbuatl arasmda bu miinaka

§alar devam ederken Mussolini'nin giir 
sesi duyu]du. ~imdi biitiin gazeteler, bu 
sesin ifade etmek istedigi manay1 tahlille 
me§guldiirler. Nutuk okunduktan sonra, 
edinilen ilk intlba §Udur: M ussolini bu 
sefer kat'i ve ac;1k bir lisan kullanmiya
rak, «siyasi» konu§mayi tercih ediyor ve 
1935 tenberi de ilk defa olarak F ransaya 
kar§J yumu§ak bir tonla sesleniyor. 

Aylardanberi italyan matbuah tara
fmdan nakarat halinde tekrar edilen: 

- Cibuti'yi isteriz, T unus'u isteriz! 
F eryadlan, Duc;e'nin agzmda miiteva

Zl hirer ik!Jsadi ve siyasi miisaade talebi 
olmu§lardir. Mussolini Korsika'dan, 
Nis'ten bahis bile etmiyor; yalmz Cibu
ti'ye, T unus' a ve Siivey§ kanalma dair 
baz1 baklar ilr.ri siirerek bunlann italya 
ic;in me~ru istekler oldugunu ispata ~ah
§Iyor. 

«Siyasi» olmakla beraber nutuk, ltal
Yan Ba§vekiline has realizmden mahrum 
degildir. Bilhassa, F rans1zlann ikide bir 
ortaya a tt!klan, 1rki karabete tern as eden 
kJsim miihimdir. M ussolini diyor ki: 

- H iidiselerin istikbaldeki inki§a!lart 
ne §ckilde olursa olsun artrk «biraderlik», 
«karde§lik», «amcazadelik», gibi sa~ma 
akrabalrklardan bahsedilmesini istemiyo
ruz; ~iinkii devletler arasmdaki miinase
betler sadece kuvvet miinasebetleridir ve 
bu kuvvet miinasebetleri onlarm siyasetle
rini tayin eden, ba§ltca unsurdur. 

NADIR NADI 
[Arkasz Sa, 3 sutun 3 del 

• 1smet • •• •• •• •nonunun H1rvatlar, Yugoslav tesekkiirii . . 

. M. Daladie, Hariciye Naz1n M. Bone ile goru§uyor 

Paris 27 (Hususi) - Kabine bu sa-~ m1~hr. Kabine, milll miidafaa bakimm
bah Cumhur Reisi Lobron'iin riyasetin- dan miihim kararlar vermi§tir. Bu me-
de ii<; saat siiren uzun bir toplantl yap- £Arkast Sa. 3 sii.tun 4 df') 
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"" ugruyor 
ingiliz milletinin . bu i~e pek yana,mtyacagt, Amele 
partisinin tamamen muhalefet edecegi anla,ddt 

, .•. . 
...... <~ .. ~ 

kabinesine • • g1r1yor 

iki muhalefet tesekkiilii 
' 

Ma~ek' e salahiyet verdi 
Belgrad, 27 (Hususi) - Ba!?vekil is

vetkovic; Zagrebe gitmek iizeredir. Orada 
H1rvatlar lideri Dr. Mac;ek ile gorii§e
cek ve Hrrvatlar namma dort naz1rm 
kabineye girmesini teklif edecektir. Si-
yas1 mahfiller H1rvat meselesinin kat'i 
surette ve si.ir'atle halline dogru gidildi
ginde miittefiktir. 

Mafeh'e verilen saliihiyet 
Paris, 27 (a.a.) - Havas bildiriyor: 

Belgraddan gelen haberlere gore, Ma
<;ek ile yapllan miihim bir konferans1 
miiteak1b, barb mi.i~terek - muhalefet 
gurupu vc Yugoslav Milli Partisi - yani 
iki Belgrad muhaidet te~ekkiiHi - hii
kumet ile - H1rvat muhalefeti arasmda 
yakmda yap1lacak gorii~melerde, kendi 
adlanna da hareket etmek iizere Ma
c;ek'e tam salahiyet vermi~tir. Belgrad 
muhalefet ie§ekkiilleri ve Mac;ek, git
ri.i§melerinin yalmz H1rvat meseles:ne 
bir hal sureti haZJrlamaga matuf olarak 
takib edilecek usul iizerinde yaprlmas1 
bahsinde mutab1k kalmislard1r. Diger 
taraftan, Bayan Tabouis'in Oeuvre ga
zetesinde yazd1/2'ma gore, Almanlar, bir 
ticaret muahedesi akdetmek icin Yugos
lavya iizerinde tesir icra e:vlemekte ve 
H1rvatistanm Macaristana ilhak1 ir.;in de 
~iddetli bir propaganday1 ilham etmek
tedir. 
Yugoslavyadaki 450 bin kisilik Alman 

ekalliyetini temsil eden i.ic Alman par
r Arkas! Sa. 9 siitun 2 del 
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Slovak heyeti 

Pe,teye vard1 

Hududun tahdidi mii
zakerelerine ba,laniyor 

Meclis, Cumhur Reisinin 
bif nutkile a~d1yor 

V ekiller Heyeti 3 nisanda istifa 
te~ekkiil ederek program1n1 

edecek, tekrar 
okuyacak 

Ankara, 27 (a.a.) - Reisicumhurl 
fsmet inonii a§agJdaki mektubun ne§rini 
Anadolu ajansma emir buyurmu§lardJr: 

Anadolu ajansrna 
Meb'us arkada§lanmm ve vatanda§la· 

[Arkasz Sa. 3 siitun 6 da] • 
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D~nzig meselesi canlantyor 

lmanya, Po onyadan da 
haz1 taleblerde bulundu 
Bu haberlerin tekzib edilmesine 
Lehistanda askeri tedbirler 

ragmen 
ve halk ahn1yor 

niimayi~ler yapiyor Almanya aleyhine 

Franstz Cumhur Reisi ve refikas1, ingiliz Kral ve Krali!;;esile 
beraber ~ereflerine verilen bir miisamerede Budape~te 27 (a.a.) - Hududlann tah

didi hakkmda mi.izakerelerde bulunacak 
olan Slovakya Hariciye mliste§an Zvrs
kovec'in riyasetindeki Slovak heyeti, bu 
sabah buraya gelmi§tir. Macarlarla Slo
vaklar arasmda ilk mi.izakereler ogleden 
sonra ba~hyacaktJr. Orta el\;i Vornle'nin 
riyasetindeki Macar heyeti, ' bilhassa as
keri eksperlerle teknik<;ilerden miirek
keb olacakhr. 

Vaziyeti tekrar mevzuubahs olan Danzig §ehrinden bir manzara 

Londra 27 (Hususi) - Salahiyettar Nimresmi kaynaklann tekziblerine rag • 
mehafilde, Almanyanm Lehistandan ta- men, Lehistanda askeri tedbirler alm • 
leblerde bulundugu tern in · edilmektedir. [Arkasz Sa. g siitun 3 teJ 

Paris 27 (a.a.) - Londradan bildi- ne gore mecburi askerlik hizmeti mesele-
riliyor: si ingiliz kabinesinin ba§IIca me§guliye-

hi haber alan mahfillerde soyJendigi- fArkast Sa. 3 siitun 1 del 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Madrid'in son giinleri 
Taarruza ge~en 

binden fazla 
Franko 

hiikumet 
d .. u-: 

oldu 

kuvvetleri son bir miidafaa denemesinde bulunmak 
uzere · Madridde toplamyorlar 

on 

(Y azzsz 5 inci sahil~mizde) 

Hududda vaziyet 
Bratislava, 27 (a.a.) - Slovakyadaki 

Almanlann na~iri efkan olan Grenzbote 
gazetesi, Macarlarm Slovak bududuna 
taarruza devam ettiklerini yazmaktadJr
Bu gazeteye gore Macarlar mlizakereler 
ba~lamadan evvel mi.imklin oldugu kadar 
en mi.isaid noktalan i§gal etmek tasavvu
rundadirlar. Hlinka, muhaflzlarmm er
kam harbiye reisi, Macarlara mukave
met ederek bunlarm ilerlemesine cah
!?an Slovak k1t'alanm tefti§ etmi~tir. 

I 
Macar top~u kuvvetleri dun Revista, 
Michalokye ve daha baz1 nahiyeleri 
bombard1m'ln etmi~lerdir. 

M acarlarzn zayiatt 
Budape~te, 27 (a.a.) - Slovak tayya

relerinm 23 ve 24 martta yaptJklan 
hiicumlar neticesinde Macarlarm ugra
digl zayiat ~unlardrr: Nagyberejnada 4 
yarah, Szobrane'de 17 olii, 44 yarah, 4 '0-

tomobil, 3 traktor ve sekiz ev harab ol
mustur. Ungvar'da bir yarah, 3 otomo
bil harab, Roznyo'da bir yarah, bir oto
mobil harab ve heniiz tespit edilemiyen 
diger baz1 tahribat. Poloc'de 3 yarah, iki 
otomobil ve ev harab olmu§t~. 
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Birden hire ~oken aparturian ! · 

Adliye, vak' a ~ahidlerini 
dinlemege devam ediyor 
~ opuz~u sokagtnda umumi bir 

zaruri goriildii, Belediye 
teknik .tetkiklere 

tetkik yapdmas1 
Fen Heyeti 

baslad1 
t 

apartunanm enkaz1 1t~1rdnken 
(Yazzsz 'l nci sahifemizde) 
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~ Dogu intibalar1... )'~= ( a M t Haberler( ) ... _ Siyasi icmal 

biit~esi Ziicaciye 
• • • Istisare he yeti t1carett 

' italyantn politikas1 Erzurum kulesin 
tabiat felsefesi Hf'lktn ihtiyac ve dilek- Tacirler, yartn sabah Ti- Ekmek ve siit meselesi, 

miihim esash surette kat'i bir 

(E a§izmin teessiis ede~e~ f~ali~et r ve harekete ge~mesmm yumJn• 

Yazan: Dr. RASlM ADASAL 

her bir c;ad1ra <;ekilerek ii~ bin metre 
yiiksekligindeki Cilhoroz daglannda 
c:min oldugum bir ka~ giinliik hayat bana 
ayni §Cyleri, ayni nefis feragatini ve diin
ya inancmt ilham ediyordu. Dogu bolge
sinin en maruf ve tarihi efsanelerle dolu 
olan daglanndan yurd ufuklanna ve da
ha engin kainat bo§luguna bakan her duy
gulu insan da ayni §eyleri duyar ve Ziga
nadan Giimii§8ne vadisine, Espikiirden 
Erzincan ovasma, Kop dagmdan Erzu
rum yaylasma ilk defa inen yabanct insan 
bir an i~inde geni§ ve metafizik bir felse
feden, dar ve kaba bir felsefeye ge<;tigini, 
biraz evvel bir seyyarede ya§ar gibi gorii
niirken biraz sonra bir <;ukura dii§er ve a
~rla§Ir gibi oldugunu hisseder. T abiatte 
ses ve nefes ,ilham ve renkli tablo kabul 

etmiyen ve biitiin ibdalan insamn ruh or
giilerine konduran biiyiik filozof Sokrat'm 
bir giin Atina sitesini terkedip (Olimpos) 
§ahikasmdan kainata bir nazar ahp atma
dJgml bilmiyorum. Eski Y unan ilahlan, 
giine§, kamga, a§k ve ekin mabudlan 
alc;ak topraklardan ziyade, semalara da
ha yakm olan yiiksek dag tepelerinden i)
ham ve kudret ahyorlardi ve Jiipiter'in 
tahtJ ve tae1 bu dagm i.istiinde idi. 

leri alakadar memurlara caret Odas1nda 
tetkik ettirilmektedir bir toplanttya ~agirildi 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kndar, 

diin sabah Vilayete gelmi§. ogleden son
ra da Parti merkezine giderek Belediye 
ve Vilayet biitc;esinin hamlanmas1 i§ile 
me§gul olmu§tur. 

Haber aldJgtmiza gore, biitc;enin vari· 
dat k1srni tamamlanrni§, enciimenden 
ge~rni§ ve tabolunrnu§tur. 

Ge~en seneki biit~enin Belediye k1sm1 
6 milyon lira idi. Hususi Muhasebe kts
mile birlikte bu miktar, on bir milyonu 
buluyordu. 

Bu defaki biit~enin on iki bu<;uk, on 
ii~ milyon liraya balig olacagl anla§tl

maktadu. 
Biit~enin masraf kism1mn Vilayet Mu

hasebeihususiyesine aid fasrllan da ikmal 
edilmi§tir. Diinkii toplanl!da Beled!ye 
masraf biit~esi miisvedde halinde ham· 
lanrni§hT. Bugiin yap!lacak tetkiklerden 
sonra bu kiSim da ikmal edilerek biit~e 
hazulanml§ ve tamamlanrnt§ olacaktu. 

Belediyenin, Belediyeler Bankasmdan 
alacag1 be§ milyon lirahk istikraz, yeni 
biitc;enin fevkalade k1smmda gosterilecek
tir. Bu para ile yap1lacak i§ler de fevka· 
lade biit~enin masraf k1smma konulacak

tJr. 
Halkm ihtiyac ve dilekleri alakadar 

memurlara tetkik ettirilmektedir. Bu hu
susta mufassal bir rapor hazulanml§hr. 
Bu raporlar esas tutulmak suetile istikraz 
mukabili yaprlacak i§lere yeni biit-;ede 
yer verilecektir. 

Deniz postalar1 

$ehrimizde bulunan Sanayi T etkik he
yeti reisi $evket Siireyya, yerli §i§e sa
nayiinin ve i~ ziicaciye piyasasmm vazi
yeti iizerinde tetkikler yapmaga ba§la
mi§tlr. Sanayi tetkik heyeti reisi, bu tet
kikler esnasmda ziicaciye tacirlerile dog
rudan dogruya temas etmegi liizumlu 
gormii§tiir. 

Y ann sa bah ziicaciye tacirleri Ticaret 
Odasmda bir toplantrya -;agmlmi§lardtr. 
Bu toplantlya gerek dogrudaJ;t dogruya 
Pa§abah~e ~i§e ve cam fabrikasmdan zii
caeiye e§yast alanlar, kerekse mallan ha
ricden getirenler i§tirak edecektir. 

Ziicaciye ticareti i~inde otedenberi bir
~ok §ikayetler yaprlmt§ ve bu §ikayetlerin 
matbuatta akisleri goriilmii§tii. Bilhassa 
Pa§abah~e §i§e ve cam fabrikasJ mamu· 
latmm bir trost elinde bulundugu yolun
da ikttsad Vekaletine vaki miiracaatler 
ehemmyietle kar§Jlanmi§ ve iktrsad Ve
kaleti de bu meseleyi tetkik ettirmege 
karar vermi§tir. Car§amba giinii yaptla
cak ic;tima netieesinde bu cihet aydmlan
rni§ olacakhr. 

Gene f~rbna! 

Diin limanlara Marmara ve Ege deni
zinde kuvvetli bir ftrlma ~1kacag1 haber 
verilmi~tir. Bu, yeniden endi§eler uyan
dirmi§br. Fin ike civannda Adrasan fene
ri kayahklarma oturan Sadtkzade vapu
ru, f1rtma dolay1sile el'an muayene edi
lemem~tir. Hora tahlisiyesi ve Kenya 
vapuru §imdilik f1rbnanm durmasm1 
beklemektedir. Sad1kzadenin bir klSlrn 
yolculanm hamil bulunan Anafarta va-

formiile baglanacakbr 
Belediye isti§are heyeti, diin 1kttsad 

Miidiirliigiinde toplanarak 1stanbulun siit 
i§ini tetkik etmi§tir. 1sti§are heyeti, §ehrin 

siit i§ini iyi bir §ekle sokmak azmindedir. 
Bu itibarla, siit meselesi, isti§are heyetini 
birka~ i~tima i§gal edecektir. 

Ekmek meselesi hakkmda heyetin ver
digi karar heniiz Belediye Reisliginin tas
dikma iktiran etmemi§tir. 

Et fiatlarmm bir miktar artmlmasl hu
susunda verilmi§ olan karara gelince, bu 
da intihab i§lerile me§gul olunmast dola

ytsile enciimenin ve reisligin tasdikma ik
tiran etmemi§tir. Havalar tsmmt§tlr. F az
la miktarda kuzu gelmege ba§laml§tlr. 

Bir iki giin sonra, fiatlann indirilmesi ge
ne mevzuubahs olacakhr. 

GOMROKLERDE 
Umum Mi.idi.iriin tetkikleri 
iki aydanberi ingilterede bulunan 

Gumriikler Umum Muduru Mahmud 

Nedim, nisan ba§mda §ehrimize done
cektir. Mahmud Nedim beynelmilel ha
va tur izmi kongresine i§tirak etmek iize
re Londraya gitmi§ti. Umum Miidur, 
kongreden sonra ingiliz giimruklerinde 
tetkikler yapmi§tlr. 

Bafmiidiir Ankaraya gidiyor 
Gumruk Ba§mudiirii Methi but~e ve 

kadro meseleleri iizerinde temaslarma 
devam etmek iizere yarm ak§am Anka
raya hareket edecektir. 

Vapurlardaki hata 

ei ytldoniimiinii kutlulamak icrin 
biitiin italyada biiyiik bayram yapthyor. 
Haricden yeni Almanya ile rejimi milll 
sosyalistlikle fa§istlikten fark1 olmtyan 

yeni ispanyadaki falanjistler ltalyanlann 
bayramma en miihim adamlanm gonde • 
rerek i§tirak ettiler. 

Son giine kadar Frans1lzar; Latin 
karde~leri sayd1klan ftalyanlan aralann· 
da kapanmaz u~urumlar a~an malum 

miinaferet ve gerginliklere ragmen kendi 
taraflarma celbederek Almanyaya kar~1 

mii§terek bir eephe te§kil edeceklerinden 

iimidvar olmu§lardir. <;;iinkii Franstzlar 
italya Almanya ile beraber bulundukr<a 
Almanyay1 ihata ve tecrid etmege imkan 
olmadJgiDI iyice ogrenmi§ buJunuyorlar. 

Romanyay1 s1yanet ve .4\lmanyayt 
sarka dogru miitemadiyen yiiriimekten 
:nen i~in ingiltere ile F ransanm dii§iin• 
diikleri geni§ cepheyi viicude getirmege 

muvaffak olamamalannda ba§hca amil 
Italyanm Tirolden Sahrayikebirin gobe· 
gine kadar denizde ve havada ve karada 

ge~ilmez bir sed te§kil etmi§ olmas!d•r· 
Bu sed orta ve §arki Avrupadaki devlet• 
lerin ingiltereden ve F ransadan askeri 

yardrm almalanna imkan ve iimid buak· 
mad1gmdan Romanya ite beraber diger 
devletler Almanya ile anla§magt ihtiyata 
ve kendi menfaatlerine daha uygun bul· 
mu§lard1r. 

Tiirk yurdunun en biiyiik ve tarihi 
dogu beldesine ~u mevsimde en ziyade 
yak1~an ve sevilen tabii nimet muhakkak 
ki kard1r. K1§m topraklan goriilen veya 
kar tabakalan ~ar~abuk ~oziilen Erzurum 
yollan yolculara saglam destekler te§kil 
edeceklerine bilakis ag1rhk hissini verirler 
ve kar gtclrtlsml tath bir ah§kanhkla an
yan ayaklar ah~madtklan bu toprak yol
lar iistiinde bileklerine demir halblar 
ge~irilmi§ gibi yere siiriinerek giderler. 
Halk nazannda doguda bol kardan mah
rum olan k1§ mevsimi hastahklar, JStlrab • 
Jar ve tabii felaketlerle ge~er; tabiatte 
bereket, pazarda hareket olmaz. Onun 
i~indir ki kurakltk zamanlannda yagmur 
duasma ~1kan ~ift~iler gibi dogu insanlan 
da giinlerdenberi geni~ ovalara, yiiksek 
daglara ve kasaba yollanna temiz beyaz 

ortiisile sine te§kil edecek siirekli kar ya
Sl§ID8 ve hatta tipilere hasret ~ekerek gok
lere baktyorlardt. T abiat, ona velinimet 
payesile tapan serazad ruhlu dogu ~ocuk
lanndan uzun miiddet merhamet ve lut -
funu esirgemedi ve nihayet Erzurumu bii
tiin yaylast ve daghkh ~evresile kuca!dt
yan bol bir kar yagd1. Bu sabah yollan 
karh, damlan karh ve semas1 masmavi ve 
giine§li olan bamba§ka ve mermer gogiis
lii bir §ehirdeyim; biitiin adalelerimi dim
dik ve sinirlerimi gergin tutan bir zindelik 
ve ne§e ile ~mgtrakh bir zangaya, bir kl· 
zaga athyarak §ehrin en yiiksek mevkiine, 
geni§ yaylasma hakim olan kaleye kaya
rak ve t1rmanarak ~Ikryorum. ~u anda 1s
tanbulun yangm kulesine §Ckilce ve kutur· 
ea ~ok benziyen ve tepesinde daima Turk 
bayragi dalgalanan me~hur Erzurum ku
lesinin tepesindeyim ve ~ifte siitunlu ve 

kemerli pencerelerinden batlda dev en • 
damh Kop dagma, daha doguda Palan· 
doken tepelerine ve §imalde Epir daglan 
zincirine kadar ayni seviye ve diizliik ve 
ayni dairevi tathhkla uzanan ve ruhlan 
h,uimine dogru ~ekerek eu~u huru§a ge· 
tiren bu giizel yaylay1 vecd i~inde tema
§a ediyor ve bu ilhamla da §U sa!Irlan ka
rabyorum. Ayaklanmm altmda bu goz 
ahct beyaz enginlik ve geni~lik ma-vi ren

gini bir yaz gecesini~ gu!~bundan .sonr~ 
"bir anda kaybeden bu dent! ve bu beyaz• 

Nic;e, §a§aah medeniyetten, riya ve se
fahet diinyasmm manzaralanndan nefret 
ederek yorulmu§ olan Zerdii§ti uzun bir 
miiddet daglarda, ac;1k tabiat sinesinde 
ya§atmi§tl. Dii§iiniiyorum, ~ol peygam· 
berlerini hisse ve CU§U huru§a getiren ve 
hatta ilk iptidai insana korku, hayret ve 
taabbiid hissini uyandmp dine men§e ve· 
ren tabiat degil midir?. 

Musayt (Evamiri a§ere) sile Turisina
da, isayt htristiyanhg1 vazederken ~01-
lerde ve daha sonra da oliime mahkum 
edilmi§ken miitevekkil bir filozof olarak 
Zeytindagmda goriiyorum. Muhamme • 
din de hocas1 tabiatt1. Kasabalardan ka
~arak klrlara c;ekildigi zaman 1ngiliz mii
tefekkiri Carlyle'in tasvir ettigi gibi belki 
de §Oyle dii~iiniiyordu: «Ben kimim, 
i~inde ya§adtgtm ve insanlar tarafmdan 
~;rt i~mini • alaB ~ b~luk· ned!ir~( Ha'
yat ve oliim ne demektir?. Ne yapmah ve 

puru iki giin sonra limammtza gelebile
Karadeniz ve Marmara· cektir. Denizbank, Alman fir· 

MOTEFERRIK mas1ndan 3 milyon mark ~~~----------------------da yeni yaz tarifelerine 

M. Mussolini'nin nutkunda en miihirn 
nokta italyanm bugiin bir devlet yann 
ikinci bir devletle beraber yiiriimesi za• 
mam gec;mi§ oldugunu ve Roma • Berlin 

mihverini sarsmak ve yarmak te§ebbiisleri• 
nin c;ocukc;a §eyler oldugunu ve Ceko· 
Slovakyanm ytkrlmas! zaten mukadder 
bulundugunu ifade eden kiSimdtr. 

1talya Ba§vekili rejimlerinin esas1 mut· 
lak surette otorite ve devlet hakimiyeti 
bulunan Almanya ile ltalyaya kar~1 bir 
cephe te§kil edildigini yahud boyle bir§eY 
dii§iiniildiigii takdirde otoriter devletlerin 
di.inyamn her noktasmda miidafaadan ta· 
arruza ge~eceklerini de ehemmiyetle ha· 
ber vermi§tir. 

n~:n; ... IDnJl~YJm?.» Muhammed .bu aYr 
dmhga, tabiatten afm1§ oldugu bu yiik
sek ilhama (Cebrail) demi§ti ve bununla 
da bir din dogmu§tu. Buda'mn (Nirva· 
na) s1 da tabiatten ba§lar ve fezada bi
ter. 

]:O.a yandan fazla gomiilerek seyrek mesa
fe,lerde kabarhh karalttlar hissini uyan • 
d1ran dagm1k Erzurum koyleri de bu ok
vanus i~inde kirli c;elik renginde hirer ge· 
~1 i gibi goriinmektedir. Bunlar haricinde 
t ~biat sahnesinde her§ey bembeyaz, ~iz • 
gisiz ve hududsuzdur. tki sene once gene 
bu mevsimde ve ba§ka bir diyarda yiik· 
sek bir kulenin ta§ balkonundan garb diin· 
yasmm en goz kama§tlnct beldesini nehir 
ktvnmlan, miiteaddid kopriileri, debde
beli katedrallan, Eyfelleri ve opera bina· 
larile tema§a etmi§tim. Notr Dam do Pa· 
ri kulesinin kubbesinde garib sesler veren 
ku§ yuvalan, maymun ~ehreli ve kambur 
Kazimodonun bir zamanlar ~almi§ oldu
~u amdide bir c;an vardt. Erzurum kule • 
sinin tepesinde de goygoycu ku§lar, ~alar 
saati bildiren tuncdan bir <;an mevcuddur. 
Paris kulesi, yiiz metreyi teeaviiz etmiyen 
yiiksekligile garbda sun'i bir tabiat eseri
dir; benim iisti.inde tefelsiife ba§lad1g1m 
ta~ kule ise iki bin metre irtifamda bir di
yarm, §ark iilkesinin bayraktan ve tabiatin 
kendisidir. Garb kulesinde Kazimodonun 
siirekli Paris yagmurundan kararmi§ ve 
a§tniDI§ olan sirhna sirttmi vererek seyrine 
daldtgim (beldei faeire) beni ham bir 
materyalizme siiriikliiyordu; biitiin kud
retleri ve zekalan (miistesna bir mahluk) 
telakki edilen ve kainatm hakiki gayesi 
hayatmda aranarak yaratma krah samlan 
;nsan ka fasmdan tevehhiim ediyordum; n 
ben de o anda kulaklanma kadar giiriil
tiileri varan muazzam §ehrin muhte§em 
hendesi kurulu§una hayran kalarak h!IS
lan, a~hklan, §ohretleri ve en kaba gri· 
zelerile felsefe kuran bir insandtm. Hal
buki §imdi diinyayt ba§ka bir alemden 
seyrediyor gibi biitiin cismani hmlarm
dan ve dii§iincelerinden stynlmi§ ve feza
mn ilah:i bo§luklanna siiriiklenerek dalm1§ 
olan bamba§ka bir insamm. ,Sayle dii§iine
cek ve kaderci filozoflara hak verecek 
oluyorum: «Kaba natiiralistlerin sandtk
lan gibi kainat gayesiz degildir ve insan 
tabiat zincirinin ehemmiyetsiz bir halka· 
smdan, hiidayi nabit olarak yeti§en bir 
atomdan ibaret degildir. Diinya suf insa· 
nm saadetini temin etmek, giine§ karan
hk ve soguk giinlerini aydmlatmak ve ISJt
mak, hayvanlar ve nebatlar hayati gtda
lanm vermek i~in yarattlmt§tlr. lnsan bu 
nimetler muvacehesinde kadir§inas olmah· 
dtr ve ahlaki k1ymetini gostermesi ic;in 
bu diinyada hesabs1z ftrsatlar vard1r.» 
Oc; sene evvel sabahlan dogan giine§i a
deta kovahyarak ve ba~Jmtzm iistiinde 
kanad ~1rpan iri kartallar gibi ancak ak
!am serinliginde batan ayni giine§le hera-

Hayahn ve insanl•gm daha maddi ve 
umumi §ekillerine iniyorum. A§km men
§Ci ve samimi itiraft nerede olur?. Dere 
kenarlannda, kayahklar iistiinde, ~marh 
pmarlar ve ~c:§melerde, mavi bir deniz 
sathmda tath bir riizgann u~urdugu bir 
kotrada duyulan ve §iiri yaztlan a§kla 
§Chvet ve hal vet a§ki kabili k1yas m1du?. 
Leyla ve Mecnun tshrablaruu unutmak 
i~in daglara kac;mr§lardt. Bir dag yama
emda yamk kavahm bize duyuran ~oban 
a§kmt ilahile§tiriyoruz. Bugiiniin modern 
ve gene insanlan dahi gene tabiate don
diiler ve §U mevsimde garb diinyasmm 
biitiin gendigini maddi zevklerinden, 
hayvanl §ehvetlerinden stynlmi§ bir halde 
dine ve ne§eli olarak karh tepelerde gorii
yoruz. Hassas §air Alfred de Vigny 
me§hur (Cohan ;liiri) nde tabiatten §ika
yet ve onu bize §Unlan soy}iiyor diye duy
gusuzlukla itham ediyordu: «Ben hissiz 
bir sahneyim; sizin ne feryadlanmza ve 
ne de h1~kmklanmza kulak veriyorum ... 
Ve insan kiitlelerini gormeden ve dinle
meden karmca yuvalan yamnda yuvarh· 
yorum .. ». Bu §iirde de Sokrat'vari bir 
felsefe vard1r. Fa kat eminim ki bu her iki 
filozof da tabiati ~ok sevdikleri ve Jshrab
lanm istedikleri gibi muhitlerine dokeme
dikleri i~in ona hiicum etmi§ler; psikana
litik bir ruhi mekanizma ile bo§anmt§lar

dlr. 
T a bit vecd ve tema§amdan uyamp da 

gene petrol lambah ve sa~ sobah dar oda
ma doniince dogu insanlarma hak veri
yordum: 1nsana c;amurdan ve topraktan 
men~eini unutturan ve §ehirlerine goniil 
ac;rc1 bir ferahhk ve temizlik veren kan 
beyhude yere sevrnivorlardt. 

Dr. R. ADASAL 

50 bin niifush.i bir kasabada 
doktor yok 

Bursa (Hususi) - Vilayetimize bagh 
50 bin nufuslii Orhaneli kazasmm dok -
torsuz olmas1 yuzunden bir~ok s1hhi i§
ler geri kalmaktadJr. Yalmz evlenme 
muamelatmda bile mahsus gcrileme 
kaydediWgi soylenmektedir. Bundan 
ba§ka i§ gu~ sahiblerine sthhat tezkeresi 
almak ve buna benzer sthhi muayeneler 
i<;in behemehal Orhanelilerin Bursaya 
gelmeleri icab etmektedir. 50 bin nufus
lu bir kasabamn boyle doktorsuz kah -
~mdan ora halk1 ac1 act §ikayetlerde bu
lunmaktadir, 

1 nisanda ba~Ianiyor 
Denizbank yaz aylanna mahsus Ka

radeniz ve Mudanya tarifelerini tanzim 
etmi§tir. Karadeniz yaz tarifesi, 1 nis~n
dan itibaren ba§layacakbr. Postalar, Is
tanbuldan pazar, salt ve per~embe giin
leri kalkacak, her vapur di:inii~te son 
iskeleden kt(i tarifesine nazaran hirer 
gun daha erken kalkarak istanbula b ir 
g\in •evvel gelecektir. Ba:rtm. postalann
da da degi§iklik yaptlml§br, 4 nisandan 
itibaren 1stanbuldan ~ar§amba giinleri 
saat 18 de kalkan Bartm hath birinci 
postalan, salt gunleri saat 18 ~e kalka
cak, cuma giinleri saat 10 da lstanbula 
donecektir. Mudanya postalan yaz tari
fesinin tatbikma 15 n lsandan itibaren 
baslanacak, Mudanya vapurlan istan
buidan her gun 8,45 te ak§am 17 de 
Mudanyadan kalkacakbr. Cum~rtesi 
gunleri aynca saat 12,30 da :stan
buldan bir posta hareket edecekhr. Bu 
tarife 15 may1sta degi~ecek, pazarlan ak
sam t~tanbuldan kalkmak iizere bir pos
ta nave olunacakbr. 

SEHIR ISLF:RI 

lntihab mazbatalar1 
istanbul saylavlanmn intihab mazba

talan haztrlanmi~. diin Daimi Encumen 
ve Vilayet tarafmdan tasdik edilerek 
Dahiliye Vekaletine gonderilmi§tir. 

Belediye nizamlarma riavet 
etmiyenler cezaland~rtldl 

Belediye nizamlarma muhalif .har~ket
lerinden dolay1 Adalar beledry:s1 hu
dudlan dahilinde on alh, Beyoglunda 
yetmi~ bir kis,i tecziye edilmi!'tir. Bun
lar arasmda yere tukurenler de V;lfd!r. 

Dilenciler artlyor mu? 
Son gi.inlerde cadde ve sokaklar~a 

fazla miktarda dilenci goriilmekted1r. 
Beled1ye bu hususta alakadar memur
larm nazan dikkatini celbet[Yii§tir. 

Kooperatif umumi heyeti 
Belediye kooperatifi umumi heyeti, 

bugiin Sehir Meclisi salonunda toplana
caktJr. Goriilen liizum iizerine koopera
tif memurlarmdan N~'et. ile Miinirin 
vt~"'ifp]erine nihavet verilmi§tir. 

Bak1rkoy Belediyesindeki 
tetkikler 

Belediye mufetti~leri tarafmdan Ba
ktrkoy Belediyesinde yaprlan tetkikat. 
nihayet bulmu§tur. Alakadarlar rapor
lanm bugun makama vereceklerdir. 
Vergilerin tahsili i~lerinde baZJ yolsuz
luklar goriildi.igiinden bir krs1m mcmur
lar hakkmda liizumu muhakeme karan 
verildigi haber almmishr. 

DENIZ ISLER/ 

Denizbankta ... 
Denizbankta tetkikler yapan tefti~ heye 

t i dun ogleden evvel ve sonra Denizbank 
Umumi Miidiir Muavini Harun 1Imenin 
ifadesine muracaat etmi~tir. 

Y alova kaphcalarl 
Denizbank Yalova kaphcalanmn ha

Zirhklarile me~gul olmaktad1r. Kaphca
lar 1 nisanda degil, 15 rnaYJ.sta a~Ilabi
lecektir. 

General Cemil Cahid 
Jandarma Gene! Kumandam General 

Cemil Cahid Ankaradan §ehrimize gel
mi§tir. 

Jandarma Kumandan 
muavinligi 

Binba~1 Saha'Q istanbul Jandarma Ku
maridan M~avi~ligine tayin .edilmi§tir. 

Kii~i.ik kredi miiesseselerinde 
tefti, ha§hyor 

Ku<;uk krcdi miiesseselerini tefti~ et
mek iizere ikbsad Vekaletinden iki mii
fetti~ gelmi§tir. $chrimizde kuquk kre
di islerine bakan seksen bir muessese 
vardtr. 

~ek arazisine gonderilecek 
e§ya 

Almanyamn fiilen ilhak ettigi <;eko
Slovak arazisinden gelen e§ya ile oraya 
ihrac olunacak maddeler idn yeni bir 
emir gelmemistir. $imdilik Turk - Ceko
Slovak ticaret anla~mas1 hiikumleri da
hilinde mnamele yapilmaktadtr. 

T ecriibe ihl'acati 
Almanvaya dun tecriibe mahiyetinde 

prasa, Iahana ve taze bahk ihrac edil
mi~tir. 

ON/VF.R.~fTF.nE 

Hevelan yerinde tetkik 
Son yagan yagmurlardan sonra Yaka

cikta Ayazma mevkiinde bir heyelan ha
discsi goriildii~u yaztlmt~h. Bu badiseyi 
yerinde tetkik etmek iizere Jeoloji Ens
t itusu Profesorlerinden Hamid Nafiz Pa
mir ile Pr. Porojas dun Yakac11!'a gitmi~
lerdir. Yamlan tetkikatta had '~pnin mev
zii ve ehemmiyetsiz oldu~u , 20 doniim
liik arazi dahilindeki moloz y1Gimlarmm 
kavd,<tt anla~Jlmi~ ve bu kavma netice
sinde bir iki bina ile bir ahtr yikJlmi§
hr. 

Maarif memurlarmm ictima1 
Kaza Maarif memurlart, dun Maarif 

Muduru Tevfik Kutun riyaseti altmda 
toplanarak ilk tedrisata aid baz1 mese
leler iizerinck 11orilsmii~lerdir. 

tazmi.nat. idiyor 
Almanyada in&a edilen vapurlardaki 

hatalann tashihi ic;in §ehrimizde Alman· 

!aria cereyan eden miizakereler netiee

sinde takarriir eden esaslar, Deni1bank 

Umumi Mii.cliirii tarafmdan lkusad Ve
kaletine arzolunmu~tur. 

Etriisk vapurile bu vapurlann Alman
yada bulunan e§feri T1rhan, kade§ ve 

~alonun siir' atlerinin artmlmast i~in birer 
kazan ilavesi takarriir etmi§tir. Mtivaze

nenin temini maksadile bunlara yiizer 
ton safra konulmast husmunda da muta

btk kalmmi§hr. Halen Etriisk vapurun
daki safra vazifesini goren ~imento mik

tan 160 tondur. Aynca vapura nekadar 
yiik ahnusa derhal o kadar su bas•lmak

tadtr ki, bu, gemi zabitam i~in c;ok yo
rucu bir i§tir. 

N eptiinwcrft tezgahlannda in§a tdile
mediginden dolayr mukavelesi feshedilen 

ii~ vapurdan dolay1 Almanlar bir milyon 
mark tazminat vermegi kabul etmi§ler· 
dir. F akat Denizbankm istedigi miktarm 

iic; milyon mark oldugu soylenmektedir. 
Bu iki taleb arasmda nas1l bir anla§ma 
vukua gelecegi malum degildir. 

INHISARLARDA 
---~------·------Tayinler 

Tunceli meb'usluguna se<;ilen eski in
hisarlar Umum Miiduru Mitat Yenel bu 

gun §ehrimize gelecektir. inhisarlar U
mum Mudurlugunde halcn munhal bu-

lunan bir<;ok muhim mevkilere bugu~
lerde tayinler yaprlmas1 beklenmektedir. 
Tutun Mudiirliigiine Orner Refik Balet
kayamn tayin edilecegi muhakkak gorii

liiyor. Miinir Husrevden inhilal eden 
Umum Mudiir muavinligine Muhasebei 

Umumiye Mudiiri.i Hurrem $crenin ve 
Cavidden inhiU1l eden Tuz ve Muskirat 
Mudiirliigune de Memurin Muduru Tah
sinin tayin edilecekleri si:iylenmektedir. 

istanbul guzel ilkbahara ii~ giindenberi kavu~rnu§liur. Hava 1hk ve 
giizeldir. Pazar giinii de bir~ok sem~lerde kalaba~1k k_afil~~er, k1rlara ~1karak 
ak§am ge~ vakte kadar eglenmi§lerdtr. Yukandakt resrm, u~ gene kl.Zl k1rdan 
donerken gostermekted.ir. 

Nutkun diger miihim bir noktast AI· 
manyanm yeni bir nazariye ile Almall 
milletinin ya§amas! ic;in cenuben T unaya 
ve §imalen Battlk denizine ve §ar1(an" As· 

yanm hududlanna kadar uzanan bir 
(hayat sahas:) istemi§ olmast gibi ltalya• 
nm boyle bir sahaya liizum gormii§ ol· 
masml ifade eden sozlerdir. ltalyanlann 

lideri, cografya, tarih, siyaset ve askerlik 
noktalanndan italya ic;in hayat sahast 
Akdeniz oldugunu ve Akdeniz denildigi 
zaman buna Adriyatik de dahil bulundu· 
gunu ve lakin Adriyatikte dahi italyamn 
menafii tefevvuku haiz olmakla beraber 
iki sene evvel Y ugoslavya ile Belgradda 
akdetmi§ oldugu muahede ile bu denizin 
sahilinde fslavlann da hakkmr tammt§ ol· 
dugunu beyan etmi§tir. 

M. Mussolini'nin nutkundaki diger 
miihim bir ifade dahi italyanm durmak• 
smn silahlamp hamlanacagmt ve adeta 
italyada sivil hayah silip siipiirerek eski 
Romahlar gibi italyanlarm da ba§tan a• 
§agt askeri bir devlet ve miisellah bir mil· 
let olacagm1 bildiren ihtardtr. 

Ancak kuvvetli bir devlet ve milletin 
dostlarma kendisini sevdirdigi ve dii§• 
manlanm korkuttugu hakikatini kaydede• 
rek zayrf ve malul milletlerin vay haline 
demi§tir. 

Fransa ile italya arasmdaki vaziyeti 
izah ederek Cenevede soyledigi nutuk• 
ta iki devleti ispanya meselesini~ ay1r • 
makta oldugunu soylemi§ ve Italyanln 
F ransadan istediklerini de 17 eylul nota· 
smda kendisine bildirmi§ oldugunu kay• 
detmi§tir. 17 eyliil, Siidet meselesinde 
biitiin Avrupanm barb tehlikesi kar§Ismda 
kalmasmdan lngiliz Ba§vekilinin M. Hit· 
ler'le gorii§mek iizere Bavyeraya geldigi 
ve F ranstz Ba§vekilinin de Londraya 
ko§tugu gayet kan§lk bir zamana tesadiif 
ettiginden italyanm T uus, Cibuti ve Sii• 
ven kanalma aid taleblerini tesbit eden 
nota unutulmu§tu. M. Mussolini bunU 
tekrar canlanduml§ ve hat!rlatmt§tlr. 

Muharrem Feyzi TOGAf 

Esirgeme Derneginin balosu 
Esirgeme Dernegi tarafmdan her se

ne verilmekte olan balo, bu sene de TO" 
katliyan salonlarmda 1 nisan cumartesi 
ak§am1 verilecektir. Balonun <;ok '(larla]( 
olmast i<;in laztm gelen tertibat aim· 
maktad1r. 
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SON HABER LER 

ingiliz hnparatorlugunun miidafaas1 
-

Mecburi askerlik ihdas1 
mii§kiilita 

..., 
ugruyor 

ingiliz milletinin bu i'e pek yana,mtyacagt, Amele 
partisinin tamamen muhalefet edecegi ania,ddt 

~o~iidiseSer aras1nda 

Ne zaman? 

IE5) ir okuyucu soruyor: «Ne 
19) zaman, mecmualanmiz, in

sanhihn giizel kadmdan bll§
ka ideali yokmu' gibi, her say1larmm 
kapagma rasgele bir kadm portresi 
basmaktan kurtulacaklar? » 

Okuyucumuza verilecek cevab el
de bir. Bunlara fikir mecmuas1 degil, 
garb dilile magazin diyiniz. Maga
zin, yani koyu fikir gidalarmi temsil 
kabiliyetinden mahrum zekalara, 
parlak ve renkli kabuklar i!rinde, ip
tidai bilgilerin yemi§lerini sunan ha

[BCZ$taratl 1 tne~ ta1Utectel I siyaset adamlanm derhal <;agmmz. Miim· fif mecmua. Wagner miizigi yanmda 
tini te~kil etmektedir. Naz1rlar arasmda kiin oldugu kadar geni§ bir esasa miiste- Arjantin tangosu ne ise, Kant felse
bu hususta ~1kan ihtilaf diinkii tefsirleri nid bir hiikumet te&kil ediniz. Bu hiiku- fesi yamnda bu nevi mecmualarm 
izah etmektedir. metin vazifesi $U olacakt1r: pazara !rlkardiklarJ fikir !rerezleri de, 

Mecburi as~erlik hizmeti.n~ t~raftar o- 1 _ Haricde yeni tecaviizlere muka· a§ag1 yukar1, odur. Avrupada ve A-
lan Lord Hah~aks Ba§ve~Il.t bu d~rec:· vemet etmek i<;in sulh taraftan memleket- merikada magazinlerin !<Ogu kapak
y~ kadar noktat naza~ma J~tlrak. ettlr~l,Il- leri bir araya toplamak iizere ge<;en pa· larma yalmz kadm resmi koyarlar. 
ffiJ§se de Hoare ve S1mon bu f1kre §Jd • zartesi Lord Halifaks'm te~ebbiis ettigi Tiirkiye, bu bahiste, okuyucumuzun' 
d:tie i~i:az etmekt~~~e me7buri ~.skAerlik &ekilde azimkarane bir harici siyaset ta· teessiifiine deger bir istisna kurbant 
hlzmetmt kabul ettJgJ takdJrde hukume· kib etmek. Bu siyaset biitiin partileri sine- degildir. 
tin gelecek i~tiha~att~ ~aybetme.si mu • sinde toplayan bir hiikumet taraf:ndan Teessiife degen §ey, bu !re§id ma
hakkak oldugunu lien surmektedtrler. takib edildigi takdirde muvaffakiyet &ans- gazinlerin yanmda belliba§la bir tek 

lntihabat hakkmdaki bu dii~iinctler, Ian ~;ok biiyiik olacakt1r. fikir mecmuast olmamastdu. lnktlab 
hiikumetin ~imdiye kadar bu hususta bir 2 D' h'ld b h''kA . 'f . hali bunu yaratamadJ. Gozleri her-
k · 'h · A · I - a 1 e, u u umetm vaz1 est 

arar ztb az etmesme mam o mu~tur. I k .. k" ld ~ k d k b' hangi bir saat, giin, ay, y11 vadinden 
S .. 1 d'~· .. · t I · .. mem e ete mum uno_ ugu a ar .1sa 1r 

oy en 1gme gore tmpara or UK mu - .. dd .. d • k • l k h 1 I 1 ~ 
d f k 

. . l . d b' . mu et J<;m e azam1 as en gayret er sar· a!ran me~ u yann arm sonsuz ugu-
a aa om1tes1, son ce sesm e tr n~v1 f . kA db' I · 1 k d'k'l' h f'k' d .. 1 

b A h' kl' I h' d k etmek Im amm verecek te u en a rna na I 1 1, rna zun 1 tr a am1 §OY e 
mec un 1zmet ~ 1 e m e arar ver- b'k k 1 k sorsa yeridir: Ne zaman, bu memle-. · F k 1 · · b • h' ve tat I etme o aca t1r. 
mi~hr. a at arne e partlSl mec un 1<;- . . . . k f'k' d w lA k b' f'k' 
bir hizmet ~kli kabul etmemektedir. Da- Hancde v~ da~Il~:. bu . ~ek.Ide bJr ette, 1 tr enmege ay1 tr 1 Ir 
ha dogrusu Cemberlayn'in otoritest al _ progr~m. tatb1~. edddJgi .t~k~1rde memle- haysiyetile ve hayat denmeje liylk 
tmda boyle bir hizmetin ihdasmt isteme- kette Jthhad vucude getmlm1~ olacaktu.» bir hayat kaynayl§ile, tam bir fikir 
mektedir. Amele partisi mecburi askerlik hayab ba,hyacak? 

hi haber alan mahfillerde has1l olan istemiyor Ne zaman, ad1 ister miinevver, is-
kanaate gore nihai karar beynelmilel va· Stirling «iskoua» 27 (a.a.) - A- ter fikir adamt, ne olursa olsun, Tiirk 
ziyetin inki~ahna ve harb tehdidinin ~;o· meie partisi meb'uslarmdan eski Miihrii· dii§iincesini temsil davasmda olanla
galmasma veya azalmasma baghd1r. has Lordu Johnston, diin ak*am beyanat· rm halisini kalpmdan, samimisini §ar-
Eski lngili:z Hariciye Na:zrrrmn ta bulunarak mensub oldugu parhmn Iatanmdan, karakterlisini tomistanc1-

tavsiyeleri mecburi askerlik hizmetine muanz oldu- smdan, feragatlisini istismarc1smdan, 
Grinsby 27 (a.a.) - Diin aksam bu- gunu ve milletin ni<;in askere <;agmld1gmt kibanm a!rgozliisiinden ve liip!riisiin

rada bir nutuk soyliyen Eden, sulh ta - bilmek hakkmi haiz bulundugunu soyle· den, cevherlisini orta mah fikir, kof 
raftan olan Avrupa devletleri arasmda mi*tir. Mumaileyh amele partisi azasmm cumle ve yavan ibare pazarclSlndan 
bir birlik viicude getirilerek Almanyanm emperyalist maksadlar i<;in <;arpt~maktan ayuan bir §ahsiyet miyar1 ve k1ymet 
geni&lemesine mani olmak i~;in biitiin par· imtina edecegini: mesela Cibuti hakkm- disiplini ortaya konacak? 
tilerin i~tirakile derhal yeni bir kabine da Fransa ile ltalya arasmda bir barb Ne zaman, biiyiik Avrupa milletle
teskilini teklif etmi~tir. Hatib demi&tir ki: 1;1khg1 takdirde bu harbe i&tirak etmek ri kadar degil, hatta §U kii~iik Balkan 

«- Birle~iniz ve derhal harekete ge- istemiyecegini tebari.iz ettirmi&tir. memleketleri kadar zekiya, san'ata 
c;iniz. Kaybedilecek bir dakikam1z yok • Johnston, Mussolini'nin Berlinden ay· ve bilgiye aid kiymetleri iiste ~1karan, 
tur. Oyle hareket ediniz ki diinya !ngi!- nlmasmm temini i~in Siiven kanalmm ve onlara inki§af muhitlerini ve vastta-
terenin uyamk bulundugunu anlasm. Cebeliittar1km beynelmilellestirilmesini larmi hazuhyan bir tekimiil §UUru 
Partiler arasmda miitareke taraftan olaQ tavsiye etmi&tir. dogacak? 

................................ ,,,,lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllll\llllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiOUOOOOOOOMOOOUuuuouou• Ne Zaman, memleket resmi pa-

Hava sefinesi Litvanya kabinesi lbuccu diikkam kadar l§IkSIZ ve me-
T safesiz bir ko§ede ahct beklemekten, 

Clipper tayyaresi 21 

yolcu ile ~fere ~tkb 
Baltimore 27 (a.a.) - «Yankee 

Elipper» tayyaresi, i<;inde 21 ki~i oldu
gu halde diin saat 19,34 te miikemmel 
~erait alttnda 40 saniyede havalanarak 
Avrupaya hareket etmi~tir. 

Derpi~ edilen ilk merhale, Horta 'd1r. 
Yankee Elipper'e «Pan-Amerikan 

hava yollan» ba~pilotu yiizba~t Herold 
Gray kumanda etmektedir. 42 ton agJr· 
hgmda ola11 bu tayyare, dort motorlildiir. 
J 6,000 litre benzin!e yola <;JkmJ~tJr. Ti
cari siirati saatte 240 kilometre, azami 
siirati de 300 kilometredir. 

T ayyare, havalanmadan evvel vi.izba
~~ Gray, takriben 18 saatlik bir u<;u~tan 
sonra pazartesi sabah1 Horta' da buluna
cagmt iimid ettigini soylemi~tir. T ayyare 
bundan sonra geceyi A~;ore adalannda 
ge<;irecek ve oradan da Lizbon, Marsil
ya, Southampton ve Foynes'a hareket 
edecektir. 

T ayyaredeki 2 J ki~iden J 4 ii miirette· 
bathr. Diger 7 si de «Pan-Amerikan ha
va yollan» nm, Bahriye Nezaretinin, 
Harbiye N ezaretinin ve daha baz1 ida
relerin mii~ahidleridir. 

Ba11ka bir yolcu tayyaresi dii11tii 
Oklahama 27 (a.a.) - Chicago -

Dellas hattmda <;ah~an bir yolcu tayya
resi dii~mii~ ve i<;inde bulunanlardan 8 i 
yanmJ~, 4 ii yaralanmJ~tJr. 

~inliler ilerliyor 
Hongkong 27 {a.a.) - <;in ajansJ 

bildiriyor: 
Cuikovda Hann §ehrini gec;meye te • 

~ebbiis eden J apon ktt' alan tamamile im
ha edilmi§tir. 

Sunking 27 {a.a.) - <;in ajans1 bil
diriyor: 

-5antung eyaletinin §arkmda birkac; 
giindenberi ~iddetli muharebeler olmakta
dir. 

Cin k1t' alanmn. Veyhayvey, F on ten 
ve Miupini istihdaf eden taarruzlan mu· 
vaffakiyetle neticelenmi§tir. Bu §ehirler 
elde edilmi~tir. Dii§man, geri ~ekilmek
tedir. Di.i§manm zayiatJ miihimdir. <;in
liler, miihim miktarda ganaim de ele ge
~irmi~lerdir. 

lstanbul Ticaret ve Zahire 
Borsas1 Komiserligi 

Memeli Almanlara ver. 
digi i~in istifa etti 

Londra 27 {Hususi} - Litvanya ka· 
binesi bugiin istifa etmi~tir. Almanya ile 
akdettigi anla~ma ile Memel'i Almanya· 
ya terkettiginden dolay1 kabinenin istifa 
etmek mecburiyetinde kaldigl soyleniyor. 

General -5enus, yeni kabineyi kurmaya 
memur edilmi§tir. Muhaliflerin de yeni 
kabineye i~tirakini temin i~in mlizakereler 
yapilmaktadlr. 

Tiirk Ticaret Bankas1 
umumi i~timat 

Anara, 27 {a.a.) - Tiirk Ticaret 
BankasJ hissedarlar umumi heyeti bugiin 
toplanarak bankamn 1938 senesi mua· 
melahna aid idare meclisi ve muraloblar 
raporlarile kar ve zarar hesablanm tasdik 
etmi~tir. 

1dare heyeti raporuna nazaran 1938 
yiimda bankaya yap1lan tasarruf tevdiah 
1.377.515 liras1 vadesiz olmak iizere 3 
milyon 329 bin 544 liraya varml§tlr. 

193 7 y1lmda yap1lm1~ clan tasarruf 
tevdiat1 yekunu 2.504.454 lira idi. 

Gene rapora gore, umuml mevduat 
hesablarmda 1937 senesine nazaran 2 mil 
yon 908 bin 713 lirahk bir tezayiid var· 
d1r. Bankamn 1937 sonunda 682.721 ii
ra clan tutar gayrisafi kan bu sene 103 
liras1 ge~en yddan miidevver olmak iize· 
re 1.026.027 liraya balig olmu~tur. 

Profesor Pittar Ankarada 
Ankara 27 (T elefonla) - Ti.irk ta

rihi etrafmda k1ymetli ne§riyatile maruf 

Cenevre Oniversitesi Antropoloji profeso
rii Pittar, bir seri konferans vermek iizere 
refikasile beraber ~ehrimize gelmi~tir. 

Konferanslar, Halkevinde ve Gazi T er
biye En~titiisiinde verilecektir. 

Eski§ehir V aliligi 
Ankara 27 (Telefonla) - Ogren • 

digime gore Millet Meclisinin be§inci 
devresinde Canakkale meb'usu olan ve 
yeni Meclise dahil bulunm1yan Si.ikrii 
Ya~in, Eski~hir valiligine tayin ediirnek-

memleket kitabile diinya heseri, 
yanyana, kopek terst ve insan topugu 
hizasm1 a§m1yan sokak i§portalann
da siiriinmekten kurtulacak? 

Ne zaman, yakalarma ink1lab mii
nevveri rozetini takmaga devam e· 
denier, Tiirk zaferinin destan1m ve 
Tiirk inktlabmm tahlil kitabmt yaza
caklar, ne zaman iyi kotii bir diinya 
gorii~iine sahib olduklann1 toplu bir 
eser halinde ortaya koyacaklar ve ne 
zaman bu i§e kabiliyetsizlikleri ~ok
tan belli r1anlara Turk diitiincesini 
temsil hakkt verilmiyecek? 

Herhangi bir okuyucu bu ne za
manlarm cevabm1 benden isterse, 
yiizleri kapah ufuklara doniik, yalmz 
ve dilsiz kayalarm aksisadasile tek
rarlanm: Ne zaman? Ne zaman? Ne 
zaman? 

PEYAMI SAFA 

Mussolinin nutku 
[Ba~makalecten ctevam) 

Bir ciimleye sigdmlmi§ clan bu fikir. 
Mussolini'nin takib etmekte oldugu siya
setin ana prensipini bi.iyiik bir kuvvetle 
ifade ediyor. italya, Almanyanm yanm
da mevki ald1ysa bu, kuvvet miinasebetle· 
rinin zaruri kildigi bir netice idi. italya, 
Almanyanm yamndan aynhrsa bu, gene 
kuvvet miinasebetlerinin zarurl kild1g1 biT 
netice olacakhr. 

Acaba yakm istikbalde boyle bir ha
dise beklenebilir mi? Mussolini'nin nutku 
o kadar siyasi ve mahirane ki bunu ~im
diden kat'i olarak kestirmek kimse ;~in 
miimkiin de gil; ancak, F ransaya kar~l 
'steklerinde miitevaz1 davranmas1 ve nut
kunda umumiyetle yumu~ak bir lisan kul
lanmasJ Paris ve Londra matbuatmda 
memnuniyet, hatta sevinc uyandirmJ§tJr. 
Hemen biitiin hi.ikiimler §U karara van· 
yor: 

- Miizakere kap1lan a~1k. Anla&ma 
htimalleri var. 

Onqmi.izdeki haftalar zarfmda Avru· 
pa siyaset aleminin enteresan safhalar ge
~irecegini bekliyebiliriz. 

NADIR NADI 

tedir. Dr. Gobels Atinaya gidiyor 
Matbuat Umum Miidiirliigii Berlin, 27 (Hususi) -Propaganda Na

Memleket Masas1 Mii§avirligi zm Dr. G6bels bu gece Pe§te ve Atina
Ankara 27 (Telefonla) _ Bu defa ya miiteveccihen Berlinden hareket et-

b• mi§tir. 
intihab edilmiyen eski Kiitahya me usu 

Doktor Gobels Atinada bir miiddet 

(r=======-~] HEM _ Biiyiik davalar _ NALINA 
MIHINA 

UGuncu Reich'ln zaruretleri Esarete lay•kttrlar 

<;eko-Siovakyanm ugrad:g1 son fela
ket miinasebetile, nazilerin doctrine degi§· 
tirdikleri, Hitler'in, ii~iincii Reich impa
ratorluguna yalmz Alman 1rkma mensub 
milletleri iihak edecegi yolundaki prensi
pine muhalif hareket ettikleri soylendi. 

Bu miilahaza, ii~iincii Reich'm hare
ketlerini onceden tahmin hususunda ekse
riya yapilan metod hatasmJ gosterir. Bu 
hareketler, sanki ideolojik gori.i§Ierin ya
hud hissiyatm neticeleri imi§ gibi hesab 
ediliyor. Halbuki bunlar, Hitler devrinin 
daha ilk y1lmda tespit edildikleri ~ekilde 
tatbik edilen ve Alman ~ah~masmm biz
zat formiiliinde ve mekanizmasmda miin· 
demic bulunan fizik bir zaruretin icabla
rJdJr. 

Hitler Almanyasmm karakteri, ne ih
tiyat parasJ, ne kredisi, ne harici varidat 
fazlasJ bulunmadigJ hal de, siir' at! e. mu
azzam bir miisellah kuvet sahibi olmak is
temesidir. Bunu, ancak, cezrl bir otar~i
ye katlanmak sayesinde yapabilirdi. Fa
kat, bu karan verince, bu tarzda tasavvur 
edilen bir kuvvetin bi.iyiiyiip geni§lemesi 
ic;in ba§hca §art olan otar§inin mihaniki 
zaruretleri, nazari sozlere ragmen, her
§eyin fevkinde tutulmak iktJza edecegini 
de biliyordu. Bir giin gelecek, kuvvetin 
temini kin otar§inin beslenmesi, en belli
ba§h hedef olacakh. 

Meseleyi, biiti.in ~iimu.lile ele almaga 
liizum kalmadan, otar§inin askeri gayelere 
tatbik1 suretile, Hitler dii§iincelerinin na
si) ~ekil degi~tirdigine, birkac; §ayam dik
kat misal zikredebiliriz. 

Adolf Hitler, ilk yaz1larmda bi.iyiik 
§ehirlerin medeniyetini ve insanlarm, sa· 
nayi ugrunda ifrat derecede kolele§tiril -
mesini takbih etmi~ti. Bismrk'm eski na· 
zariyesi mucibince, onun ideali de koylii
lerden ve askerlerden mi.irekkeb bir mil
letti. Halbuki, diinyada hi~bir memleke· 
tin, ii~iincii Reich kadar siir' atle ve ke
safetle sanayi kuvvetini artJrd1gt goriilmii~ 
~y degildir. Eli ayag1 tutan erkeklerin, 
hatta kadmlarm fabrikalarda bu derece 
biiyiik bir kiitle halinde c;ah§hnldJklarJ, 
biitiin bir milletin, teknikten miilhem bir 
disipline bu derece kuvetle boyun egdigi 
de asia goriilmemi~tir. 

Nic;in? <;iinkii bugiin, askeri kuvvetih 
biiyiik bir k1sm•m sanayi kuveti te§kil e· 
diyor ve yalmz. otokrasiye miistenid di ,.. 
ger bir tabirle, krediye degil, c;alJ§maya 
dayanan c;ok hJZh bir silahlanma, bilhas
sa ersatz'lara muhtac bir memlekette, mil
l! sayin sanayile§mesini zaruri klhyor. 

*** Bu, bizi, yalmz Almanyay1 alakalan -
d1rmakla kalm1yan diger bir hadiseye go
tiiriiyor. 

Asker! kuvetin sanayile~tirilmesi, hat
ta sulh zamanmda bile, fabrikalara, gemi 
tersanelerine ve orduya haddinden fazla 
insan dolduruldugu ir;:in. ii~;iincii Reich'm, 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

gida maddeleri ziraatinde kafi derecede 
c;ah~acak kol bulamamasmt intac etmek
te ve Almanya, ltalyadan, on binlerle 
ziraat i~r;:isi tedarikine mecbur kalmakta
dir. 

l§te bu vaziyet, hep o asker! otar~inin 
zaruri tazyikile, sanayici ve harbci AI • 
manyanm yamba§mda ve onun himayesi 
altmda, geni§ bir g1da maddeleri ziraati 
sahas1 viicude getirmek fikrini telkin edi
yor. Bu saha, orta ve §arki Avrupadad1r; 
iizerinde, ne sanayici, ne de muharib ol -
mJYan Slavlar ~ali§acaklardir. 

Almanyanm ~arkta ihracat pazarlan a
radJgini soyliyenler yamhyorlar. Alman
ya bilir ki, kendi ticareti i~in bu pazarlar, 
ne garb pazarlarmm, ne de deniz a§Jrt pa
zarlarm yerini tutamazlar. Onun ~arkta a· 
radJgi, ia~esini temindir. 

hte bu sebebledir ki, ak ba~ka!IgJ, ya· 
yiima hareketini durdurmuyor. Y almz, 
miidafaa edilen tez, eski feodalite devrin
de oldugu gibi, sosyal, siyasi, asker! statu 
fark1d1r. 

*** 
Daha bir~ok misaller meyanmda, bir 

tanesi de Almanya ile 1ngiltere arasm· 
daki mi.inasebathr. Hitler'in ilk yaz1lann· 
da, gene Bismark'm prensiplerine riayet
kar kalarak, evvela lngiltere ile anla§ma 
yapmag1 derpi~ ettigini okuyoruz. Bu fi
kir ned en degi~ti? 

Ciinkii Britanya devletinin mahiyeti. 
§artlan ve zaruretleri, bu derece geni§ bir 
otar~inin inki§afma, esas itibarile muha
liftir. Deniz teslihatma mukabil kara tes
lihatJ; §ahsi ticarete mukabi! devlet tica
reti; kredi geni§ligine mukabil mi.ibadele 
geni§ligi; serbest rekabete kar§J cebri 
miibadele; tekeffi.il edilmi$ nakid iizerine 
banka varakasma mukabil. sun'i nakidle 
all§Veri§... Iki sistem, her noktada biribiri
ni te~did ediyor. Orta Avrupada oldugu 
gibi lngiliz sistemi kazamrsa, Alman otar
~isi kaybediyor. Alman otar§isi kazaniTSa, 
lngiliz sistemi zararda. fngilterenin deniz 
teslihah AlmanyayJ iilzab ediyor. Ciinkii, 
Reich'm Avrupa k1t'asmdaki teslihat 
i~inde, bunun da br•,hlb yoktur. 

*** 
Alman orta~isi mekanizmas1,r Altflan· 

ya, kuvetlenme hususundaki ihtiraslannJ 
.tahdide muvafakat etmedik~e, miisalemet 
tarikile duramaz. Ve Almanya, buna, 
bizzat kendi organizminin gerginligi, va· 
him bir tehlikeye dogru gidildigini hisset
tirdigi takdirde ancak muvafakat edecek
tir. Fa kat ~imdiye kadar, Avrupa sulhu -
nun temini i~in, miiessir siyasetten ziya -
de, kalabahk ciimleler sarfedildi. Ame
rikahlar bitarafl1k kanununu tadil ettiler 
mi? ingilizler mecburi askerligi kabul et
tiler mi? ltalyaya, sorulmas1 icab eden 
as1l sualler soruldu mu? 

Lucien ROMIER 

~ iin gelen franstzca haftahk 
lb:JI fllustration gazetesinin birinc 

sahifesinde, Alman ordusunun 
Ceko-Slovakyamn merkezi Prag' a giri*i 
ni gosteren biiyiik bir resim var. Cek po
lisleri halk1, caddeye ta~maktan menedi 
yorlar. fnsanlann vi.iziinde, infial. Jshrab 
husumet, nefret, kin okunuyor. Kurus1k 
bir tehdid halinde, havalanml§ bir 1k 
yumruk bile var. Resmin alhnda «Bir 
milletin miinfail tstlrabi» ibaresi yalll1. 

Ceklerin tstuabm1 ve infialini anhyo
ruz. Avusturya idaresinde senelerce istik 
Iali i<;in miicadele eden ve Biiyiik Harb 
de, alay ve fakalarla kiitle halinde kar~ 
tarafa teslim olarak Habsburg saltanat1 
mn yiktlmasmt temin eden bir milletin 
20 sene sonra, tekrar esir olmas1 ac1 bir 
~ydir. Fa kat Ceko-Slovaklar, bu ak1be 
te laYJk olduklanm biitiin diinyaya gos 
termi*lerdir. Evvela, Avusturya idaresin 
den kurtulduktan sonra, kendi memle 
ketlerinde kalan Almanlara u~kken 
efendi olan sonradan gorme bir ti.ircd 
gibi, en ag1r hakaretleri, tazyikleri vap
mi~Iar, sonra da, istiklalleri ic;in dogii~ 

mek cesaretini gosterememi$lerdir. Y a 
lmayak, ba~1kabak Habe~liler bile Ceko 
Slovaklardan, c;ok daha kahramand1lar; en 
modem silahlara kar§l t;akmakh tiifekle 
rile harbetmekten ytlmadilar; zehirli gaz 
!ere, tayyare bombalanna, makinelitiifek 
ate&lerine, seri ate§li toplann yayhml::.n 
na 0 ~tplak gogi.islerini gererek oldiiler 
Silahs1z Habe§lilerin bu kahramanhgma 
mukabil, Ceko-Slovaklar ise, ma sua ka 
leleri, diinyamn en iyi silahlan, en mii 
kemmel harb sanayii, lie; milyon insani 
seferber edebilecek muazzam asker! tes 
kilatlarJ, bir milyonluk ilk hat ordulan ve 
1 500 tayyareleri varken tek silah alma 
dan Almanyaya teslim olduhr. T arihte 
bir milletin oliimden bu kadar korktugu 
goriilmemi~tir. Amlardanberi askerlikten 
ve harbden nefret an' anesile yeti$tirilmi~ 
olan uzun sa<;h Cinli bile sa~;m1 kesip si 
I aha sanld1; iki senedir yiizbinlerce kur 
ban veriyor. Buna mukabil Ceko-Slovak 
ya, hep ba~kalarmdan imdad bekledi 
Ceklerle Slovaklar dii$iinmediler ki ken 
di kendisini miidafaa etmiyen bir millet 
i<;in, kimse t1rnagm1 bile kesmez. 

Cekler, esareti oli.ime tercih edecekle 
rine silaha ~anlsaydiiar, aglebi ihtimal, 
yardtmlanna ko§acak milletler bulunur 
du. Kimse yard1m etmese bile kahraman 
ca dogii~iir, kahramanca oliir ve tarihe 
kahraman bir millet olarak ge<;erlerdi. 
Halbuki Almanlan kendileri c;agird1lar; 
~imdi de Alman askerlerine yumruk sal 
hyorlar. Almanlan bir halaskar gibi al 
ki~lamalan, kendilerine daha ziyade va
ra$IrdJ. Ciinkii korktuklan oliime bedel, 
kendilerine laYJk olduklan esareti getiren 
Almanlard1r. 

Namusile. $erefile olmei:ii bilmiren 
milletler esarete, kolelige layJkt!rlar. 

~ 

Mussolini'nin nutkundan sonra ... ismet inoniiniin 
te~ekkiirii 

[B~tarat1 1 fncf sahftede] 
yanda bahriyenin takviyesi, smal seferber
lik ve i§ saatlerinin artmlmasJ hakkmda 
miihim tedbirler ahnm1~t1r. f 

Hariciye Nazm Bone, Londrada yap
tJgJ temaslar hakkmda izahat vermi~tir. 
Kabine, bu miinasebetle, elde edilen ne
ticelerden dolay1 Cumhur Reisi Lobron'ii 
tebrik etmi~tir. 

Kabine, aynca Mussolini'nin son nut
kunu da tetkik etmi§tir. Ba§vekil Dalad
ye ~ar§amba ak§amJ radyoda miihim bir 
nutuk irad edecektir. Ba§vekil bu nutkun
da Frans1z - ltalyan miinasebatmdan da 
bahsedecektir. 

Gayriresmi miizakereler 
ftalyan menabiinden alman malumata 

gore, Fransa ile ltalya arasmda birkac; 
giindenberi gayriresml miizakereler cere
yan etmektedir. ftalyanm a~ag1daki taleb· 
Jerde bulundugu soyleniyor: 

1. Akdenizde ftalyaya miisavi hukuk 
tammak, 

2. Laval - Mussolini anla§masJ yeri
ne yeni bir anla~ma ile Siivey~, Cibuti ve 
T unus meselelerinin halli, 

3. 1 91 5 tarihli Londra anla~masmda
ki ltalyan taleblerinin tatmini. 

T asdik edilen kararnameler 
Paris 27 (a.a.) - Naz~rlar Meclisi, 

bu sabah memleket miidafaasmm takvi
yesine dair tanzim edilen bazt kararna
meleri tasdik etmi§tir. Bu kararname ne§
redilmi§tir: 

J. Bahriye kadrosunun takviyesi, 
2. Askere alma usullerinin tadili, 
3. Deniz miihendisleri miktarmm ar

tmlmasi, 
4. Sahil miidafaasmm takviyesi, 
5. «Endiistri seferberligi>> ic;in tahsisat 

aynlmasl. 

Daladye, arkada§lan namma Lob
ron'ii tebrik etmi~ ve mumaileyh tarahn

dan Londraya yapdan ziyaretin fngiliz -
F rans1z tesaniidiinii takviye ettigini s<>y
lemi*tir. 

Bu sabah alman tedbirlerin tamamlan
mast i~in Naznlar Meclisi c;ar~amba gii
nii bir ir;:tima daha akdedecektir. 

Bugiinkii ktima esnasmda bundan 
maada milli ~imendifer §irketinin umumi 
miidiir muavini Surleau'nun Marsilya 
V aliligine tayinine karar verilmi$tir. 

Mussolini'nin nutkunun akisleri 
Var§ova 27 (a.a.) - Mussolini'nin 

nutku hakkmda Gazeta Polska'mn Ro
ma muhabiri $Oyle yaz1yor: 

«Bu nutukta kuvvetli sulhperverane 
soz~er vardJr. Nutuktan anla§Ildigma gO
re ltalya muayyen arazi imtiyazlan is~e
miyecektir. Bununla beraber a~1lacak 
muhtemel miizakereler esnasmda ftalya • 

mn bu ~ekilde taleblerde bulunup bulun
mJyacagmi kestirmek §imdiki halde giic
diir. Mussolini'nin Fransaya yapt1g1 tek
lif ayni zamanda anla~mak miimkiin ol
madJgJ takdirde tedricen biiyiiyecek mii~

kiillerle kar§Ila§aCigmJ bildiren bir ihtar 
mahiyetindedir. Roma • Berlin mihverine 
tahsis edilen kelimeler Alman • ltalyan 

tesaniidiiniin sarsilmiyacagi manasm1 ifa
de etmektedir. 

N utkun Akdenize aid olan ktsmt, 
miinhaSJran ftalyan ve Yugoslav menfa
atlerine tahsis edilmi§ olan Adriyatik hak
kmdaki sozlere bakJ!acak olursa, mani -
dard1r. 

[B~taraft 1 fncf sahl!edel 
rtmm sevgi ve tevecciihlerini ifade eden 
bir~ok telgraflar ahyorum. Yiirekten te
~ekkiirlertmi kabul buyurmalanm rica e
derim. 

Tiirkiye Reisicumhuru ve 
C. H. P. degi$mez Genel Ba§kam 

ISMET /NlJNO 
Meclis 3 nisanda afrlryor 

Ankara, 27 (T elefonla) - Yeni 
Meclisin ii~ nisandaki a~Ih§I i~in hamhk
lar yapJlmaktadJr. Meclis, Cumhur Re
isi lsmet lnoniiniin bir nutku ile ~ah~ma
larma ba§layacaktir. Vekiller Heyeti, is
tifa edecek, ve tekrar te~ekkiil ederek 
programm1 bildirecektir. Meb'uslardan 
bir k1sm1 §imdiden §ehrimize gelmi§ler· 
dir. _._._ __ 
~eker fabrikalarJ umumi 

he yeti 
Ankara, 27 {a.a.) - Tiirkiye ~eker 

fabrikalan $irketi hissedarlar dordiinci.i u· 
mum! heyeti bugiin toplanm1~hr. -5irkc
tin 1 939 senesi muamelah ve hesabatJ 
hakkmdaki meclisi idare ve mi.irak1blar 
raporlarile bilan~o ve kar ve zarar hesab
lan tasdik edilmi§ ve yeni idare heyeti a
zalan se~ilmi~tir. 

Umumi heyet §irketin muamelatmdan 
husule gelen 1 ,612.355 lira safi kardan 
yiizde on adi ihtiyat ak~esi aynlarak geri 
kalan k1smmdan vergiler indirildikten 
sonra tediye eodilmi§ sermayenin yiizde 
6.45 ine tekabiil eden mikdanm hissedar· 
lara temettii darak tevziine ve artacak ba
kiyenin senei atiyeye devrine karar ver
mi~tir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Feridun 
Manyastan ac;tlan istanbul Ticaret ve 
Zahire Borsas1 Komiserligine ikhsad Ve
kaleti muraktb komiserlerinden Mah
mud Tekin tayin edildi. 

N a§id Ulugun Sadri Ertemden a~tlan kaldlktan sonra Rados adasma gidecek 
Matbuat Umum Miidiirliigii Memleket ve 15 giin orada ikamet edecektir. Dr. 
MasaSJ Mii§avirligine tayin edilecegi soy- G6bels'in tatilini ge~irmek iizere Ra-
leniyor. dosa gittigi soyleniyor. 

Bone, beynelmilel vaziyet ve Lobron
iin Londray1 ziyareti miinasebetile Fran
sa ile fngiltere arasmda yapllan gori.i§me
ler hakkmda izahat vermi§tir. 

Mussolini'nin Bohemya veya Slovak
Y'- kelimelerini telaffuz etmemesi ftalya

mn Cek meselesile Slovak meselesine ay
ni gozle bakmad1gm1 ve §imdiki halde 
f talyamn bu husustaki dii~iincesini ilan 
etmel~ istemedigini gostermekteclir. 

P. T. T. Umum Miidiirliigii 
Ankara 27 (Telefonla) - Serafed

dinden ac;1bn Posta Telgraf Umum Mii
diirliigiine vekaleten N az1m tayin olun· 
mu§tur. 



" [ KU~Uk HI kaye Gurur yii~~!!~~~ 
ihtiyar adam uzun beyaz sakahm Sl·J sam yalmz kendilerine bakmaga ~ag:ran 

vazltyarak: gozler .. 
- Biz ikimiz de hatalarumz yii - 0 gun benim avdetimde pencereden 

ziinden Ishrab ~ekmi§ insanlanz, de ~ igilip arkamdan bakm1~. Y anmda arka
di. da~lanndan biri varmt~. Omzuna vura-

Sesimi ~Ikarm1yarak onun arkasma dii- rak: <<.Ay ho~una m1 gidiyor !» demi§. 
§en tarafta, duvarda as1h olan biiyiik Birdenbire donrnii~. Cok bayag1 ve ~;irkin 
yaghboya tabloya baktm. Bu ~ok mu- bir~ey yaphgma kani, ~a~kmhk ve korku 
vaffak olmu§ bir resimdi. Otuz be~ ya~- ic;inde kekelemi$: «Ne miinasebet !» 
lannda bir kadmt gosteriyordu. Kollan Bazan bir kii~iik kelimenin insan:n ha
ve yakas1 kapah siyah kadife bir elbise yatm1 mahvedecek, degi~tirecek kadar 
giymi~ti. 0 kadar giizel degildi. Geni~. miithi$ bir kudret ta~JdJgmi bilir misiniz 
so]gun bir aim, miistehzi, magrur bir ma· siz~. Arkada~J ona «Ay ho$Una m1 gidi
na ile kivnlmJ§ kum!Zl ince dudaklan yor !» derken belki biraz miistehziydi. i§
vardi. Fakat oyle gozlere malikti ki, bu te bu istihzadu ki onu ~t!dJrttJ ve onda 
gozler insam hem hayrete hem hayran - kurtulmak istedigi bu ithama kar&J cephe 
hga dii§iiriiyordu. Onlar ~akaklara dogru almak, kendini miidafaa etmek ihtiyacJm 
hafif ~ekikc;eydiler. lri, a~1k kahverengi uyandJrdJ. Derhal §U kelime ile mukabele 
bebeklerinde sanki binbir YiidJz kayna - etti: «Ne miinasebet !» Ah bu kelime, ah 
§tyordu. Mana, hayat ve ihtiras dolu goz- bu kelime. 0 biitiin hayatmca bunu, bu 
ler .. Bu kadar canh ve giizel gozlere .az yalan sozii tekrar edip durdu. 
tesadiif ettim diyebilirim. Beni ~a§Hthlar. Bana o giin yamnda bulunan arkada· 
Onlann sahibini gormek arhk miimki.in §1, onun pencereden donerek soyledigi bu 
de&ildi. Bu gozler, bu solgun aim, bu sozii derhal yeti&tirmi§ti. Ben de magrur 
ince, miistehzi dudaklar ~oktan toprak adamdun. Birdenbire c;tlgm bir ofkeye 
olmu§lardJ. dii§tiim. Budalaca bir§ey yapt!ID. Biitiin 

Halbuki onlarm sahibini tammay1 ne- sogukkanltltgJIDI topltyarak lakayd om-
hdar arzu ederdim. • zumu kaldJrdtm: 

ihtiyar, resmi i~aret ederek: - Biz ayn yaradJh§larda insanlanz, 
- Bence diinyada onun gibi ba~ka dedim. Birbirimizin ho~una gitmemize 

bir kadm yoktu, diye, devam etti. Onu imkan yok. 
fazla soguk, fazla miistehzi, hatta ~irkin Ve daha zalim davranarak ilave et-
bulanlar vardt. Fa kat hence diinyamn en tim: 
~~;iizel, en miikemmel kadJmydi. - Hem benim ic;in biraz soguk bir tip 

Gozlerimi resimden aytrarak: o .. 
- Ciinkii onu seviyordunuz, dedim. AllahJm nas1!, nastl si:iyledim bunu. 
Derin derin i~ini ~ekti, gozlerini yum· T abiidir ki bu sozleri de on a nakletmek-

<Iu. Gayet yava$ bir sesle mmldandt: te gecikmediler. Ve biz iki dii~man hali-
- Hem de ne miithi§ bir §ekilde I. ne geldik. Birbirini deli gibi seven fa kat 
Sesinde oyle bir mana vard1 ki iirper- birbirini ktrmak, oldiirecek hareketler 

d.im. Bu a~km, sevilenin oliimiine, ger,;en yapmak ic;in fl!Sat bekliyen iki dii~man .. 
uzun y11lara ragmen o ihtiyar gogsiin a!- 0 daima almm gururla dik tutmaga 
tmda hala ayni §iddeti, tazeligi muhafa- r,;ah§tl. Bunda muvaffak da oldu. Goz 
za .ettigini anlamamak miimkiin <legildi. goze geldigimiz zamc:.nlar olmad1 degil. 

lhtiyar birdenbire gozlerini ar,;tl, dog- Fakat biitiin o r,;tlgm arzulan kafalanrot· 
ruldu. Aim km§arak yiizume baktt. zm gerisine zorla ttktp saklamJ~tlk. En 
Sonra beyaz sakallanmn arasmdan go • dogru hareket her~yi ac;1ga vurarak ev
riinen biiyiik solgun dudaklanm mrdt. vela birbirimizle kavga etmek, sonra ba
Bir an dii§iindii ve: n§arak aynlmamak iizere birle§mekti. 

- Size anlatacagun, dedi. Size r.er· Halbuki biz .aksini yapttk. Gayet nazik 
~evi anlatacagJm. hareket ediyorduk ve birbirimizi vuracak 

Anlatmaga ha§ladt: sozleri en tath bir konu~ma esnasmda 
- Biz ikimiz de birhirimiz i~in yara· gizlice, kiit;iik igneler halinde muhavere

hlmt~hk. Biz ikimiz de birbirimizi deli - nin arasma serpiyorduk. 
ler gibi sevdik. Ve bu giizel a~km, birbi- Nihayet bir giin evlendi. Miithi§ azab 
rimize duydugumuz nefis, steak, tath, ne r,;ektim. Etnih olun ' bunu da !>ana ina<l 
bileyim ben, o damarlanmJZda bamba~ka i~ yapmi~tJ. Koca olarak en yakm bir 
sihirli bir mayi halinde ak1p durd~unu arkada§UDI ~ti. Teessiirden c;tlgma don· 
hissettigimiz ~yin ayni zamanda bizi mii~tiim. F akat bunu gostermek hence 
mahveden tshrabmt - bu Ishrab ki ayn ~ zilletti. Ben de onun kadar magrurdum 
hktan, birle§ememekten ileri geliyordu - diyorum size. Seyahate c;tktlm. Beni 
yenrnek, bertaraf etmek ir,;in muhakkak unutmak ic;in gitti, diyemesin diye, yam· 
birbirimize yakla§mak, birbirimize kalbi- rna gene, giizel bir kadm aldun ve yan 
mizi .ac;mak lazun geldigini anlamamaz- yolda onu btrakttm. 
hktan geldik. Mukavemet ettik, inad et· Birkar,; sene sonra avdet ettim. Onun· 
tik, hatta miicadele ettik. Birbirimizi Ia gene aradamada gorii§iiyorduk. Ara· 
yendigimiz zaman sevindik. Maglub ol· m1zda zahiren ge~i~ bir§ey yoktu ki .. 
mak imtimali daima ikimizi de korku ile Y almz i~imiz ba§tanba§a Yikilmt§tl ve 
titretti. • yanan, tshrab c;eken kalblerimizdi. 

Allahtm ne bo§ ~ylere, ne budalaca Evlenmi~ti. Kocas1 tarafmdan sevili ~ 
~eylere kendimizi feda ettik. 0 bunu an- yordu. Harice kar§J mes'ud giiriiniiyordu. 
cak oliimiin kendisine yakla§ttgmi hisset- F akat mes'ud degildi. Olamazdt da, c;iin· 
tigi anda anlad1. Bense biitiin omriimce kii beni seviyordu. Sinirli, gec;imsiz, hat
azabmt, pi§man]Jgmt duydum. ta ha§in bir kadm olmu~tu. Onu tenkid 

Cocukluk, ~ocukluk, ba§ka bir§ey de- edenler c;ogalmt§h. Evleni§ini affedemi-
V,il. yerek ben de ondan intikam .almak isti • 

1htiyar, bir an sustu. Benim gozlerimse yordum. Ben de onu tenkid edenlerin a· 
tekrar kar§tmdaki tabloya taktlmt§h. Ge- rasma kan~mi~tJm. Geceleri odama ka
ne resimdeki miistehzi, ince ktrmtzl du • pamyordum. Onu dii~iiniiyordum. Arna 
daklan, dimdik <luran magrur ba~l rve hep onu .. Ve ertesi giin herkesin ic;ine 
kinde binbir 1~1k parr,;ast oyna~an biiyi.ik kabil oldugu kadar sakin, tabii ~tkmaya 
kahverengi gozleri seyrediyordum. Bu gayret ediyordum. Ondan istihza ile bah
gozlerin derinlerinde bir~yler arar gi - sediyordum. Gidip <<yeti§ir; gel artJk, bu 
biydim. Simdi tebessiimii bana miistehzi miicadele bitsin .. » diye, ayaklarma ka
oldugu kadar da act goriiniiyordu. Bil - pamp yalvarmam laztm gelirken .. 
hassa o solgun alnm gerisindeki dii~iince- Seneler gec;ti .. Uzun seneler .. Daima 
lerin bir zamanlar ~ok golgeli oldugunu birbirimizden uzak, daima birbirimize so· 
hisseder gibiydim. guk ve kinci hareket ettik ve daima bir-

ihtiyar gene konu~maga ba§lamt~h. birimizi sevdik. 
Gozlerim resimde dinliyordum. lhtiyarm gozlerinden iki iri giizya~mm 

- Biz gururumuza en giizel §eyi feda siiziildiigiinii gordiim, miitereddid ve 
ettik. lnsanlar a§k ic;in dogar, a§k ic;in ya~ mahzun yavaKa sordum: 
~ar ve nihayet a§k ic;in iiliirler. hte biz bu - Peki sonra?. 
giizel ~eyle oynamaga, onu mahvetmege, Ellerile yiiziinii kapad1, one dogru 
onunla eglenmege kalkt!k. igildi: 

Onunla uzaktan akrabaydik. Stk stk - Sonra .. Hir,; .. diye, inledi. Oldii ... 
evlerine gidip gelirdim. ¢ocuklugundan· Hem de benim yiiziimden. Bir isim yan
beri tamd1glffi halde itiraf edeyim ki ye- h~hg1.. Gazetede otomobil kazasmda ol
ti§ip de bir gene k1z olunc1ya kadar ona diigiimii okumu~. Kocasmm silahmt kal· 
dikkat etmedim. On sekiz ya§mda bu • bine stlam~. Olmek iizereyken yamnday
lundugu stralardadJr ki birdenbire dik - d1m. Orada, o Oliim yata~bnda biitiin ri
katime c;arp1verdi Evlerinde misafir ol- yalardan, kinlerden, ofkelerden uzak 
dugum bir giin yiiziine dikkatli baktJm. «seni seviyorum» dedi. Cocuklar gibi ag
SarsildJm. Avdette hep onu dii~iindiirn. lad!ID. Yiiziinde en kii~;iik bir km~1k, bir 
Ertesi giin, daha ertesi giin gene hep onu tsttrab r,;izgisi yoktu. Dudaklarmda hafif 
dii§iindiim. Bir miiddet sonra gene onla- bir tebessiim vardt. Bana: «Boyle daha 
ra gittim. F.akat her zamanki gibi tabii iyi, dedi. Senin olmedigini gormekle se
bir halde degi!dim. Heyecandan bogulu- viniyorum, senin kollannda bulunmaktau 
yordum. Kaptda beni o kar§Iladt. YUzii· mes'udum. Biliyorum bu pek ktsa bir an 
ne bakar bakmaz birka~ giin i~inde ben- siirecek, fakat ne ehemmiyeti var .. » 
de oldugu gibi onda da bir~eyler degi§- 0 riiyah derin siyah gozleri biraz son~ 
mi~ oldugunu hissettim. Allahun nastl ra ellerimle kapad1m. 
gozleri vard1! Ne .ate§li, ne yamk goz· 
ler!. Evet yamk, bundan ba$ka isim bu
lamiyorum. Oyle steak bir mana ile do
luydular ki .. Sonra o solgun, geni§ aim, 
o ipek siyahhgmda sa~lar ve insana diin
yayt unutturarak iki biiyiilii ayna gibi in· 

i·h;i;~~;~. ~i>~i~~·i~.d~~·. ~·;;]~;. h;k;;,~cr-
du. Miiteessirdim. Onu nas1l teselli ede
cegimi bilmiyordum. En iyisi susmak ve 
siikunet bulmastnJ beklemekti. Ben de 
oyle yapllm. Gozlerim gene gayriihtiyari 

CUMHURfYET ~8 Mart 193& 

Gracie Fields 

Bir ~ma,Jrclnln kiZI 

ingilterenin en biiyiik 
artisti oldu 

Londradan yaz1hyor: 
Tiirkiyede ancak bir iki filmi ge~mi§ 

oldugu ir,;in o, §iiphesiz ki fazla tamnma· 
IDJ§hr. F akat denebilir ki lngilterede on• 
dan me~hur bir kadm yoktur. Gracie Fi
elds, ne gene, ne de giizeldir. Bununla 
beraber sinemada, radyoda, tiyatroda o
nunla gerek §ohret, gerekse kazanc itiba
rile rekabete giri$fcek tek lngiliz artisti 
yoktur. Sohret ve kazancmm azametine 
misal olarak ya]mz §U misali zikre<leyim. 
Bu kadmm plaklan §imdiye kadar Bii ~ 
yiik Britanya 1mparatorlugu dahilinde 
tam yedi mil yon satJ!mJ$tlr. V aridab se
ne de bizim param1zla bir milyon liraYI 
tecaviiz etmektedir. Lancashire eyaleti 
dahilindeki kasabalardan birinde Gama ~ 
§trcihk eden bir k.admm ktzJ olan Gracie 
altt ya$mda iken sokaklarda §ark! soyler 
ve dinliyenlerden birkar,; peni topladt m1, 
diinyalar kendisinin olmu§ kadar sevinir· 
di. 1914 te ilk defa olarak bir pandomi· 
mada F ash bir prenses roliinii oymyarak 
temsil meslegine intisab etti. Bir miiddet 
sonra «Londrah Mister Powel» ve «S. 
0. S» piyeslerinde miithi§ bir muvaffa
kiyet kazandt. Bugiin Gracie Fields sa
de biiyiik bir temsil san'atkan degil, ay· 
ni z.amanda Londra argosu ve l ngiltere· 
nin <liger mahalll ~ivelerile komik ~arkl· 
lar soyliyen e§siz bir varyete artistidir. 
Yirmi senedenberi bir an olsun §ohret ve 
muvaffakiyeti golgelenmemi,, hergiin 

biraz daha artmJ~tJr. Bu yiizden yalmz 
kazanc ve san' at itibarile degil halkm 
kendisini sevmesi noktasmdan da rakibsiz 
bir ~ahsiyet haline gelmi§tir. Son sec;im 
devresinde 200 lngiliz meb'usu kendile· 
rinin propagandasmi yapmastm Gracie
den rica etmi§lerse de artist siyasete kanll" 
mamaYI hayatmda bir prensip olarak ka
bul etmi§ bulundugundan ne bu teklifleri 
ne de meb'usluga kendi namzedligini 
koymayt kabul etmemi~tir. Lakin buna 

mukabil hay1r cemiyetleri menfaatine ve
rilen her miisamerede hi~bir para kabul 
etmeden §arkt soylemege ve numara yap
maya memnuniyetle ~itab etmektedir. Bir 
Amerikah gazetecinin ona dair yazdtgl 
~u ciimleler hi~ $iiphesiz diger biitiin soz
lerden daha vecizdir: «Eski 1ngiliz Krah 

VIII Edouard yani Windsor Diikile 
karde~i VI net George'un biitiin huy ve 
tabiatleri yekdigerine zJdd1r. Fa kat bir
le~tikleri bir nokta vardu. 0 da Gracie 
Fields'in san' atJm takdir etmek hususu !.» * Holivud' da kendilerine teklif olu
nacak her rolii kabul etmemek, ~evirecek
leri filmin mevzuu hakkmda kendi fikir
lerinin de ahnmastm ~art ko~mak suretile 
kuntrat yaptm~ artistler de vard1r. F akat 
bunlann say1lan pek azd1r. En ileri ge· 
lenleri James Cagney, George Raft, 
Warner Baxter, Errol Flyn, Gary Coo
per, Victor Mac Laglen'dir. K * F ransada vaktile ~evrilmi~ olan 
«Ren nehri iizerindeki siikunet» filminin 
Londrada bir ingilizce version'u viicude 
getirilecektir. Ba§ rolleri John Loder'le 
Dita Parlo oynayacaklardJr, 

* Danielle D.arieux «Hayatta bir 
defa !» isminde yeni bir film c;evirecektir. 
Bu kordelay1 kocas1 rejisor Henri Decoin 
idare edecektir. Eserin mevzuu sinema 
stiidyolanndaki figiiranlarm hayabnt las
vir edecektir. -kar~tdaki tabloya kaydt. Siy.ah ipek sa~
larla ~;evrili o magrur ha§a, o ince ktrmt· 
zt dudaklara ve bilhassa o harikulade 
giizel siyah gozlere bakarak hareketsiz 
kald1m. kimde garib bir s1kmtJ vardt. Ve 
bu iki insana karl! hafif bir ofke duyu -
yordum. Bu kadar giizel, derin, ~iddetli 
bir a§km onlarm budalaca gururlan, 
inadlan yiiziinden boyle hazin bir neti
ce ile bitmesi beni adeta hi<ldetlendiriyor
du. 

Peride Celal 

( T E ~ E K K 0 R )!NOBETc;i ECZANELERI 
Refikamm az' h 1" · ;.; b " Bu gece ~ehrlmlzln muhtellf semtlerln • · ~ADYO v 1 am mi a5riSIZ Ir su- dekl nobet,c! eczaneler ~nlard1r: 

rette temin eden tJniversitemizin kty- istanbul ciheti: 

( Bu ak,amki program) metli Doc;enti Bay Dr. Na~id Erezle has- Eminonilnd-e (Mehmed KazJID), Alem • 
tanelerinde gordtiglimliz temizlik inti- darda (SJm Ra.s!m), Kumkaptda (Cemll), 

. . • . Kiiciikpazarda (H!kmetl, Eyiibde (Arlf 
zam, IYI baktm ve hastalara ka111 geceh Be:;;er), Fatihte (Vitali), BakJrkoyde cMer- Ttirklye Radyodlfiizyon Postalan 

DALGA UZUNLUOU 
giindiizlii yaptiklan bliyiik ihtimamdan kez) eczanelerl. 1639 m. 

19,74 m. 
31,70 m. 

183 Kcs. 120 Kw. 
15195 Kcs. 20 Kw. 
9465 Kcs. 20 Kw. 

dolay1 Marmara Klinigi miiessis ve sa
hibleri Bayan Operator Suad ve Bay Dr. 
G1yasa te§ekklirlerimi alenen bildirmeyi 
bir vazife bilirim. 

Dr. Ziya Naki Yaltmm 

Beyo!!"lu clhetl: 
ist!klal caddesinde (Della.suda), Kara -

T. A. Q. 
T. A. P. 

koyde (Hiiseyln Hiisnii), istiklal caddesin- 12,30 Program. 12,35 Tiirk miiz!g! • Pl. 
de (L!monc!yanl, PangaltJda (Narglloc! - 13,00 Memlekiet saat ayan, ajans, mete oro· 
yan), Be!ilkta§ta (Nail Halld TipD, Kasim· loj! haberlerl. 13,15 Miiz!k (Kart~tk program• 
pa§ada (Va.slf), Haskoyde (Barbud) ecza- Pl.) 13,45-14 Kon~ma (Kadm saat!- Ev ka
nel-er!. dmllgma da!r) 17,30 Kon~ma (Inlulil.b ta· 

Uskildar iskeleba~mda (Merkez), Sart - r!hl ders1erl - Halkev!nden naklen) 18,30 
Memleketimiz irfamna kendi tesis et- yerde (Nur!), Kadtkoy Haydarpa§a R!"htJm Program, 18.35 Muzik (Ne§'ell muz!k - Pl.l 

cad<les!nde (Kadtkoy), Buyiikadada (~inas! 19,00 Konu~ma (Tiirldye posta.stl. 19,15 
tigi Burham Terakki mektebile bliyiik Rtza) eczaneler!. TUrk miiz!i!"i (Fa.stl heyet!l. Okuyan: Tah-
hizmetler etmi~ olan biraderim Heykel- sin Karak~ ve Safiye Tokay. 20,00 Ajans, 
tira~ !smail Hakkmm cenazesine i~tirak ( M E y L 1 0 ) meteoroloji haberler!, ziraat borsast (fiat) 

~--------·-----""- 20,15 Tilrk miiz!gi Qalanlar: Ziihtii Bar-
ve taziyette bulunup teessiiriimlizii pay-· dakoglu, cevdet Qagla., oevdet Kozan, Ke--

G""enlerde vefat eden merhum Mi-la~an degerli zevata te~ekktirlerimizin ~,. mal Niyazl Seyhun, Okuyanlar: Sad! Ho-i• 
ralay ibrahimin kii~lik oglu Denizbank ses, Semahat Ozdenses. 1 - Hicaz pe§revi-

iblagmt ktymetli gazetenizden rica ede- . d Osman Beyln. 2 - ...,rlf I. "linin - mcaz Istinye Dok miiessesesi memurlarm an '>"" y 

Kim yager Dr. ibrahim Etem 
Alinin ruhuna ithaf edilmek tizere bu- t}arkt - Derdlml ummana doktum. 3 -

~vkl Bey!n - Hlcaz §arkt - A! eyle sucum 
giin ogleden sonra Emirgan camiinde 

HAL K 0 PER E T! mevlid okunacaktlr. Arzu edenlerin te~-

Bu gece 9 da 
A~K BORSASI 

son temsil 
<;ar§amba ak§am1 
(c;'ARDA$) 

rifleri rica olunur. 

r eb c:~ ... ~- 1 • t~I ..... .:Jerunda 
Jan R. Klirdt 

Cumhurfvet Gazete,1lnfn 
tevzf veridl! 

Y ARIN 29/3/939 <;ar~amba giinii matfnelerden itibaren 
1 inci vizyon filimler ge,.meye ba~layacak olan 

Beyoglunda Y I L D I Z sinemas1nda 

Z A R A H L E A N D E R'in 
En muvaffak, en biiyiik, en sevilen filmi 

H A s R E T 
( Heimat ) 

~ahane dekorlar i~inde c;evrilmi§ olup ytiksek bir orkestra refakatile 

Z A R AH L E A N D E R'in 
Si:iyliyecegi miiteaddid ~ark!lar hep!nizi teshir edecektir. 

H A s R E T 
Sinema aleminin 1927 senesindenberi henuz bir e§ini yaratamad1~1 

~aheserlerin fevkinde bir san'at abidesidir. 

ey giil! tier. 4 - §ek!b Beyln - Hlcaz ~arkt -
Mahvolsun o tallh. 5 - Kemal Niyazl Sey• 
hun - Kemenc;e taoksimt. 6 - Yesarl Asl• 
mm - mcaz §arkt - Sazlar caltmr. 7 - m
caz tiirkU - QikaYim gMeyim be kuzum. 8-
Mahmud CeiUeddln P~ - Hiizzam §arkl -
Ker-em eyle mestane ktl. 9 - Rak1mm - Hull 
zam §arkJ ~ ~ktn bana b!r g!zl! elem oldu 
yar. 10 - Lem'inin - Kiird!llh!cazkar §ar· 
kt ~ Nazlandt bUlbUl. 21,00 Memleket saat 
ayart. 21,00 Kon~ma. 21,15 Esham, tahv!Hit, 
kambiyo, nukud borsa.s1 (flat) 21,25 Ne§'eli 
pl1\klar - R. 21,30 Miiz!k (Radyo ol1kestras1· 
~f: Praetorlus) 22,80 Miizlk (Operet!er • 
Pl.) 23,00 Miizik (Cazband - Pl.) 23,45-24 
Son ajans haberlerl ve yannk1 program. 

IAJ~EW\ (342- 877): 
20,05 Orkestra konserl (Suendsen, Moskovs

ld, Dvorak ve salr bestekft.rlarm pser~ 
lerll. 

21,55 !;ian konserl 
23,05 Dans musikisl 

PARis (Radlol: 
21,05 E!!"lencell kon.!ler (MMSenet, Ha.hn ve 

salr bestekft.rlarm eserleri). 
22,35 Konser (Faure'nln eserlerl) 
23,35 Doll!k!4ot CmuslkU1 plyes). 

STRASSBURG: 
17,10 Ork>estra ve keman konserl (Nardi· 

ni, scar Ia ttl, VItali ve sa!r bestekar· 
!arm eserlerll. 

18,30 Orkestra konserl. 
19,25 Hafif muslkl. 
21,35 f.spanyol muslkl..sl. 
22.~ Kral Dagobert (Rau.sseau'nun opera

st). 

,_. Be,ikta, S U A D P A R K Sinemas1nda 
iTALYA (birincl grup: 421- 'llS)~ 

18,20 Oda muslklsi. 
22,05 Flgaro'nun izdivac1 (Mozart'm ope

rast), 
BUKREI}: 

19,20 Oda mus!klsi. I lki muazzam tarihi TURK<;E filim birden : 

Nuhun C:!nTari~2~30 ~7 ~~!~~~~Te~~~arebe leri 

, 

BUy()K V ALS filminin 
emsalsiz y tl d tn 

LUISE RAINER 
MELVYN DOUGLAS 
ile beraber yarathklan ve iki rakib 

k1zm ate~le oynar gibi a:1kla 
oynadiklanm tasvir eden 

GENC KIZLAR 
Franstzca sozlii mlikemmel 

ve muhte~em filim. 

Bu per,embe ak,amt SARA Y sinemastnda 
ba~byor. Biletleri evvelden aldmmz. Telefon~ : 41656. 

Yar1n 
• sinemasJ 

Giizelligi, Sesi ve Dehayi San'atkaranesile 
MARTHA EGGERTH'i bile unutturan ~irln 

ve ~ayani hayret Macar Ytld1z1 

MA RiKA ROKK 
tarafmdan harikulade bir tarzda yarahlan 

GASP ARONE 
Musikili biiyiik operet filmi ba~byor. 

NAPOLi'nin gUzelliklerl arastnda 
t;evrilen ve mUkemmel mevzuuna 

nefis t~arkllar ve gUzel danslar IIAve edllen 

A ~ K - D A N S ve ~ A R K I Filmidir. 

20,20 Haflf musiki 
21,15 Senfonik konser (Rumen bestekarla· 

rmm eMrlern. 
23,20 Hat!! muslti. 

BUDAPEtJTE: 
18,15 .Q!ngene ork>tstrast. 
19,35 Haflf mus~ki 
20,35 Oliello CVerdl'ntn opera.s1l. 

Her hafta oldugu gibi 

Yarm matinelerden ltlbaren 
ALKAZAR 

Sinemas1 
Mevsimin ~ok heyecanh bir film! olan 

DiNA MiT 
KA~AK~ILARI 

Artistler: ROLPH BYRD - DORtS 
WESTON. Ba~tanba~a heyecan ... 
Esrar ... dolu ~aheser filrne ba§layor. 

VARIN AK~AM 

MELEK 
Sinemasmda 

10 binlerce halkzmtzzn arzu ve tsrarz iizcrine 

senenin gorulmem~ muva f fakiyeti 

B U Y u K v A L s 
Orijinal F R A N S 1 z C A Miikalemeli 
Sarktli niishast 

Yarm gece i~in numarah biletleri evvelden aldum1z. Tel: 40868 

Bugiin i P E K sinemastnda 
1-SAHTE 

2 biiyiik filim birden 
KONT 

Dayan1lmaz derecede gUIUnc, muhte,em mizansenli frans1z fllml 

Ba§ rolde : F E R N A N D E L 

2-KACAKCILAR 
Amerika zabJtasmm Kac;aktt•lar ve Gangsterlerle mficadelesi, frans1zea aOzlfi 

BaiJ rollerde : MARY CARLISLE • LLOYD NOLAN • EVELYN BRENT 
Dikkat: Sahte Ront saat 1.50 · 4 30 • 7.15 • 9.50 Kac;akc;tlar: Saat 3.25 • 6 · 8 45 te gOsterilir. 
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~ 
sAGLIK NOTLARI DuvouNUZMu? 

Yeni meb'uslarlmlzla bir hasbih81 mahkum oldu Ahpab llavu~lar 
Son gunlerde, Av-

Yazan: SAFAEDDIN KARANAKCI 

1939 nisanmm tic;iincii giinii; siyasi ve I taze bir kuvvetle ve yeni bir hava ic;inde 
i~timai tarihimiz ic;in bir doniim noktasi· i§e ba§hyor. Be§inci Meclis azasmdan 
d1r. Altmci intihab devresinin meclisi 1 0 I vatanda§ yerlerini taze kuvvetlere 
oniimiizdeki nisanm ~iincii pazartesi gii· terketmi~lerdir. Bu bize, meb'usluk sibi 
nii daha taze bir kuvvetle ve yeni bir ha· amme hizmetlerinin en iistiinii bir vazife· 
va i~inde te§ri vazifesine ba§hyacakhr. nin hayatla mukayyed olmadigim ve 

Demokrat memleketlerde millet mec - miikteseb bir hak tesis edemiyeci!gini 
lisleri, milletin yegane ve hakiki miimes· gostermesi itibarile mucibi memnuniyet· 
sili olup millet namma hakimiyet hakkm1 tir. 
istimal ederler. Her hakimiyetin esas1 Yurdda yeni ve me~kur bir hava es~ 
millette oldugu i~in hic;bir ferd veya hi~~ mektedir. Halka dogru olan bu yeni ve 
bir heyet milletten dogm1yan bir tesir ve- me~kur havanm esi~ini lnoniiniin Kasta ~ 
ya hakimiyet icra edemez. Bu itibarla monu, Cankm ve istanbul seyahatlerinde 
millet meclisleri; millet namma hareket sezrni~tik. idealist Sef; Oniversitedeki 
ve hiikmeden heyetlerdir. nutkunda halka dogru esmege ba~ladii~t 

Muasu demokrasilere bir goz atacak sezilen bu havay1 halk i~inde, halka kar· 
olursak goriiriiz; ki htir ve mtistakil siyasi ~~ teyid ve ilan etmi1ti. 
topluluklann biitiin kuvvetleri: kiitlenin lnonii diyordu ki: «Mille tin muraka· 
bir ifadesi olan te~rii meclislerde toplan- besi, idare i.izerinde hakiki ve fili olma· 
m1~hr. d1k~a ve boyle olduguna milletc;e kanaat 

Vatanda§In tabii ve medeni haklarma edilmedik<;e halk idaresi vardu denile • 
miiteallik kanunlar1 meclis kabul ve ilan mez.» 
eder. Harb ilam, sulh akdi; beynelmilel Gene lnonii; s~im dolay1sile ne~ret· 
mukavelelerin tasdikt; memleket hudud- tigi 24/3/ 1939 tarihli beyannamesinde; 
larmda yap1lacak tadilat ve nihayet her «Ben ve Biiyiik Millet Meclisi azas1 ar~ 
miistakil memleketin te~kilah esasiye ka~ kada~lanm, itimadmlZI kiymetli bir ema~ 
nununda yaz!lt i~leri yapmak millet mec~ net gibi vicdammlZln i~inde muhafaza 
lislerinin vazifeleri ciimlesindendir. edecegiz. Size, a~1k ahnla iolerimizin 

Gortiltiyor; ki miistakil ve demokrat hesabm1 vermek, hi~ gozoniinden ayirma
bir milletin i<;timai ve siyasi hayatmda d1gimtz bir bore olacaktlr.» 
millet meclisinin rolii ~ok miihim ve 1i.i- 1~te altmct Biiyiik Millet Meclisi bu 
mulli.idi.ir. Mahiyet ve renklerini millet~ yeni hava ic;inde ive ba§hyor. Kendisine 
tep alan bugtinkii demokrat meclisler, Tanndan memleket ic,;in hay1rh ve mu ~ 
miimessili bulunduklan milletlerin refah vaffakiyetli i~ler dilerken bir lstanbullu 
ve saadetleri ic;in ~ok miihim ve oiimullii ve bir Tiirk vatanda$1 iifatile yeni meb· 
oldugu kadar mes'uliyeti de mucib va· uslanmizdan birka<; temennide bulun -
zifelerle miikelleftirler. magi liizumlu ve bunda kendimi hakh 

Biitiin demokrat memleketlerde oldu- buluyorum. 
gu gibi bizde de Biiyiik Millet Meclisi, A - Meb'us olan her vatanda~. i~in· 
kanunlan yapmak salahiyetini bizzat den ~1kt1~ halk kiitlesinin ya§aYtl imkan 
kendisi: icra kudretini de arasmdan s~- ve §artlan dz~mda ya§amak yolunu tut~ 
tigi Reisicumhur ve onun tayin edecegi mamahd1r. Her meb'us vatanda§ ic;imiz· 
lcra Vekilleri Heyeti vas1tasile istimal de ya~amad1k~a bize yalun o•lmadigtm 
eder. anlamahd1r. 

Te§kilah esasiye kanunumuzun 26 nc1 B - .Her meb'usun devlet nakliye 
maddesine gore, kanunlann vaz't, tadili, vas1talannda pasosu oldugu gibi harcira
tefsiri, fesih ve ilgasz. devletlerle muka· ht da vard1r. Binaenaleyh mu.ttehiblerini 
vele, muahede ve sulh akdi, harb ilam, tanmnyan ve intihab dairesi ihtiyaclarrm 
muvazenei umumiyei maliye ve devletin bilmiyen meb'us bulurunamahdir. 

Artvindeki feci cina· 
yetin muhakemesi 

sona erdi 
Artvin (Hususi) - Artvinde ~evket 

oglu c;apulact Adem, Vilayet evrak me
muru ~erif ErkillCl ve ~apulac1 ishakt ve 
kahveci Veyseli hirer saat fastla Ue 
brovnik rovelverile i:ildiinnli§tiir. Vak'a 
§1iyle olmu§tur: 

Qapulact Adem, kendisini evlendir -
mege te§vik ve te§ebbiis ederek bilaha
re vazgec;tiginden dolay1 :;?erifi, bir deri 
meselesinden evvelce aralarmda zuhur 
eden miinazaadan miitevellid igbirarla 
c;apulacz ishak1 ve bacanagmm k1zm1 
vaki olan talebe kar~1 verdirmediginden 
dolayt da kahveci Veyseli yollanm bek
liyerek hirer saat fastla p,, her ii~Unii de 
kafasmdan vurmak suret1le i:ildiirmil~
tiir. Adem, Artvin zab1tasmm §iddetli 
taklb ve tarassuduna ragmen arazinin 
menaatinden ve gecenin karanhgmdan 
istifade ederek Rusyaya firar etmek ii 
zere iken Maradit hududunda kahra -
man erlerimiz tarafmdan yakalanmi;,ttr. 

Bu az1h katilin Artvin Agzrceza mah
kemesince yap1lan muhakemesi sormn -
da i:iliim cezasma ~arptmlmasma karar 
verilrni§tir. 

Gece beh~ileri 
Mahalle bek~ilerinin, geceleri mm -

takalan dahilinde gezmeleri vazifeleri 
icabtdJr. Car§! mahallesinin Habasoglu 
mevkiine vil.Ayetin te~kilindenberi bek
c;i ugramamakta ve fakat muntazaman 
bek~i parasz tahsil edilmektedir. 

Bugiine kadar devam eden bu haHn, 
vilayete yeni tayin edilen gene ve faal 
Emniyet miidliril Fikri Oktar tarafm ~ 
dan online gegilecegl temenni olunmak
tadzr. 

Ekmek pahaltltgz 
Burada yap1lmasr adet olm1yan ikinci 

nevi ekmegin kilosu bir~;ok vilAyetlerde 
sekiz kuru§a sahlmakta oldugu gazete -
lerde gi:irlilmektedir. 

U c;linci.i nevi ekmek, bazr fmnlarda 
dokuz, baz1lannda on kuru~a, birinci ne
vi ekmek de on dart kuru~a sablmakta
dtr. Tiirkiyenin her tarafmdan pahah -
hkla mi.icadele edildijii §U zamanda fa~ 
kir :f1karanm en mfihim gtdasmt te~kil 
eden bu jki nevi ekmek fiatlarmda nis
pet mefhumunun gozetilmemesi halkm 
hakh olarak ~ikavetini mucib olmakta
dir. Belediyenin bilhassa pek miihirn o
la!\ ekmek i$ile cidd~ bir ekllde gul 
olmastm te,.,..Pnni ederiz. 

Haklt bir ill~ 

Bu mizacda olanlar, ac1 bir haber duyunca 
ve veya kan goriince bazan titremege 

i~li i~li aglamaga bas1arlar 
' 

Heyecanh mizac bizimle beraber do
gar, bizi saran §eylerin, di§andan gelen 
duygulann bize verdigi sarsmt1lara, tep~ 
renmelere kar§I geni§ ve h1zla davranmak 
ah§kanhg1 da oyle. Bu mizac a~m derece
de yiikselirse bir sinir ve ruh hastahgmm, 
yiirek daralmasmm meydana <;Ikmas:na 
yo! ac;ar. Sinir hastahg1 o toprak iistiinde 
temel tutar. 

hte birisi; ctltz yiiziiniin c;izgileri bo
wlmu§, ahmmda, .;ahmmda bir degi§ik~ 
lik, bic;imsizlik var. Elleri titriyor; nabz1 
bozuk, birdiiziye atm1yor, yava§ atlyor, 
yiizii soluyor, k1zanyor. Sesi titrek. laku· 
d!lan kan§Ik. Kendisine biraz baghbk 
gostererek bir sorgu sorsamz, hemen goz· 
ya~lan bo§Antverir; hic;kmklar ic;inde bo
gulur. Viicudi.iniin otesine, berisine do -
kunuveriniz, zelzelelenir, her tarafi titrer: 

Pek ic;li, almgan, kiic;iik kiic;iik sinir 
tutmalari olan bir anadan dogum§tur. <;o· 
cuklugundanberi utang~c. korkakt!r. So
kakta bir kavga, yerde biraz kan gorse, 
gazetede bir felaket haberi okusa hemen 
heyecana kapthr. 

masmdand1r. 
Heyecanh mizacda olanlar, uyku bo· 

zukluklarmm her tiirli.isiinii bilirler. Mali
hulya c;ekenlerin uykusuzluklari azgtn 
sinir firtmalarile katmerle§tigi zaman kor~ 
kunc bir§ey olur. Uykulanm zehirliyen 
korkunc kabuslarla su;nyarak gozleri 
ya§h, ter ic,:inde uyamrlar. 

Viicudiin otesinin, berisinin seyirmesi; 
etlerinin kurulup gerilmesi sinirleri i§leten 
fazla kuvvetin; gergin sinirlerin gev§eme· 
si ic,:in sarfolunmast demektir. Bu sinir ger
ginligi giiniin birinde «sinir tutmasi» k1h· 
gmda bir patlak verir. 

Heyecanhlar, sinirim tutacak diye uta~ 
mlar. Sinirlerine yenilmegi yigitliklerine 
yakt§tlramazlar. Futma kopacagm1 sez~ 

diler mi, saklanmak, sinmek i~in gizv. 
kuytu bir yer ararlar. 

Sinir gerginliginin patlamasmt kar§I • 
Jarnak ic,:in ugra§Irlar. Elini bogazma ve 
stkmh veren bir takallusla kiskaclanan mi
desinin iistiine gotiiriir. Viicudii §iddetli 
bir zelzele ile sars1hr. Sonra elleri, ayak~ 
Ian kzvnhr; bacaklan gerilir. 

Arttk c,;oktanberi hissettigi sinirlerin faz
la kuvvetini di§anya di.ikmek ihtiyacma 
boyun igmek gerektir. Bir an gelir, bayt~ 
lacak gibi olur. Etlerin ve sinirlerin fazla 
kuvveti azalmca yava§ yava~ rahatlamr. 
Gozya§lan ve biraz sonra duruk idrar 
bo§amr. 

Sinirlerin potansiyeli bo§and1ktan, duy
gu sazmm telleri gev§edikten sonra co§ ~ 
kun, ate,li goniil siikuna dalar. F1rhna ~ 
lardan sonra sisli, renlc:li ufuklarda dinle
nen yorgun yaz ak§amlan gibi .•. 

Dr. Ru•~uklu Hakkr 

Bir k1z ka~Irma 

rupanm san'at mu· 
hitini oldugu kadar, 
zenginler muhitini 
de hayli me~gul e· 
den bir hadise ~1kt1. 
Ceneler bu hadise 
etrafmda epey yo· 
ruldu, kalemler bir 
hayli i§ledi. Degmez 
de degil. 

Hadise, iki kelime ile anlatdacak ka
dar sade. Me~hur sinema artisti Marion 
Davis, miicevheratlm satlyor. Y almz mii
cevheratlm degil, nekadar emlaki varsa, 
or.lan da harac mezad elden ~1karmaga 
karar vermi§. 

Marion Davis gibi bir sinema ytldiZl· 
nm ne kazand1gm1 anhyabilmek ic;in, mi.i
cevlherlerine bic;ilen k1ymeti gozoni.ine ge

tirmek kafi. Bu k1ymet bir milyon dolar• 
mi§. Belki bir o kadar nakdi de vard1r. 
Emlaki de ayn. 

Maamafih, hadisenin dikkate deger 

taran oras1 degil. Artistin, bu yi.iksek de· 

gerli mi.icevherlerini neden dolayz sattl

gl meselesinde. Me~hur Amerikah ga
zete krah Hearst, bu sefer artlk tama
men sermayeyi kediye ytiklettigi i~in, 

miicevheratm getirecegi milyon bu bir 
paras1z krala bir yard1m olacakmi§. 

Bu yard1mda, meslekta§ tesani.idiiniin 
bariz bir tezahiirii var. Perdede oymyan 

Marion Davis'm, siyaset ve para sahasm
da, senelerce taklak atan Hearst'e yard~
md 
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Londrada, biiytik 
'Jir antikac1 ve eski 
~~ya merakltst kala
bahgi tophyan mii~ 
him bir miizayede 
yap!lmt~ttr. Miiza· 

yedede, yalntz ka~1k 
sat!~! yaptlmi~. 52 
tane antika ka~1k, 
muhtelif kimseler 

tarafmdan satm aim• 
m1~tlr. 

Sal! .• 1 ka§1klar i~inde en ehemmiyet· 
lileri ~unlard1r: Bir tanesi, 1589 da ya~ 
p1lmt§ ve Kralit;e Elisabeth devrinde me§· 
hur ellerde kullamlmi§ bir ka§Ik. Bu, 65 
tngiliz lirasma sattlrni§. Dordiincii Hanri 

devrinden lc:. 1..,...,. 1400 •""'"•;nrt,. m;,mul 
ikinci ka~1gm sat!~ fiatJ 82 ingiliz liras1. 
Fa kat, rokor ii~iincii ka~tkta. Kendisi, sa~ 

pmm biraz igri olmasma ragmen, agtr 

pahada pulantalarla ve sair k1ymetli ta~
larla siislii. Sat!~ bedeli de 140 ingiliz 

umum hesabz kat'i kanunlannm tetkik1 ve C - Mesela bir lstanbul meb'usu, 
tasdikz; para darbz, inhisarlar tesisi, mall T okathyan veya Perapalasta oldugu ka
taahhiidleri mutazammm mukavelat ve dar Ramide dahi ayni alaka ve heytcan· 
imtiyazatm tasdik ve feshi; .umumi ve hu· la lstanbulu tantmak i¢ab ettigini bilmeli 
~>usi af Wm, cezal r1n fif vey tah - ve bunu kendisine zevk ve i edirunelidir. 
viii; tahkikat ve miicazatl kanuniyenin te• D - Parti meb'usu olan vatanda~lar; 
cili ve mahekemelerden verilip de kesbi meb'usu olduklan partinin «ahkanu 5mi~ 
kat'iyet eden idam hi.ikiimlerinin tasdikz re» olarak i~aret ettigi hususlann tahak· 
vazifelerini Tii.rkiye Bi.iytik Millet Mec- kukuna taalluk eden mevzularda sandal· 
lisi yapar. Tiirkiye Biiyiik Millet Mec· yalarmz ve keselerini dii§iinmemelidirler. 
lisinin be~ intihab devresi zarfmda yap • E - Halk idaresi, halk mtimessili o
m!~ oldugu hizmetler, unutulmtyacak ka- Jan meb'uslarm hiikumet iaini bilfiil mu· 
dar mtihim ve biiyiiktiir. rakabelerile mukayyeddir. Binaenal'!yh 

Coruh vilayetin.in te~kilinden sonra 
merkezi Artvinde modern Halkevi, Ce~ 
zaevi, mezbaha gibi binalar vlicude ge
tirilmi~ ve bu meyanda elektrik tesisah 
da yap1Imak sureti1e mlibrem ihtiyaclar 
temin edilmi~tir. Fakat fabrika ve tesi· 
sattaki noksanhklann iki senedenberi 
ikmal edilmemesi, kasabanm ihtiyacmt 
tamamile karstllvamamakta ve ancak 
300 bane ve dlikkana verilebilerek mii -
tebaki k1sm1 elektrikten mUstefid ola • 

Bu halile beraber kendisini zorl1yarak 
herkes gibi umumi hayata kan§sa da ha· 
yatm yumruklanna gogiis geremez. En 
az bir sarsmtl, zorla kurdugu diizeni bo
zar. Arhk boralar, futmalar ic;inde ya§ar; 
giinler gozya,Iarile gec;er. Gogsii siki§Ik: 
bogazmda boguluyor gibi bir,eyler du • 
yar. Sofraya otursa bir ihtilac bogaz1m 
s1kar, yedigi bogazmdan gec;mez. Uyku· 
su bozulmu§tur; yatar yatmaz uyuyamaz; 

iki tic; saat uyamk kahr. Aglar, aglar, 
sonra uyU§Ur ve kendinden gec;er. Uyku~ 
da kabuslar rahat h1rakmaz. Uyamkken 
de durup dinlenmez. Biitiin viicudii tep· 
renmelerle samhr. Odamn ic;inde doni.ip 
dola§masi bitmez, ttikenmez. Birdenbire 
gel en ic; s1kmhsmdan korkar: korkunc dii
§iinceler beynini satsar. Babas1na kiZan Emine liras1. 

Tiirk halkmm yegane ve hakiki mii • asil olan halk, vekili olan meb'uslann 
messili oldugu te~kilah esasiye kanunu ~ hiikfimet i~lerini murakabe ettiklerini bil~ 
muzla da teyid edilen Biiyiik Millet fiil gormeli ve fnoniiniin Oniversitede 
Meclisi ilk defa 23/4/.1920 tarihinde soyledigi gibi milletc;e buna kanaat geti
Ankarada toplanarak, o zamanki mev· rilmelidir. 
zuatimiz hiikiimlerine tevfikan Kemal F- Meb·uslar, tt>~ril masuniyetlerini 
Atattirkii, Biiyiik Millet Meclisi Hiiku- amme hukukunu alakadar eden suclanna 
meti Reisligine secti. Bu tarihten, be$inci siper edecek kadar mes'uliyetten kacma· 
Biiyiik Millet Meclisinin, intihabatm ye- mahdnlar. 
nilenmesine karar verdigi 2 7 I l/ 1939 ta· SAF A t: n ntN T< A RAN AKCJ 
rihine kadar memleketin huzuru, vaian· Apk muhabere 
da~m rahat! ic;in birc;ok miihim kanunlar Bey$ehir icra memuru Bay Zlya. Yl~ite 
ne~redilmi~; tefsirler yaPIImi•, kararlar ve Galate.'Cian mektub gonderen Bay is-

• mete: 
verilmi$tir. Bu kanunlann saylSI 3591 i i ilt_ifat ve teveccuhlednlz.e mute~ekklrlm. 
tefsirler 234 ii; kararlar 1461 i bulmu&· Tern as ettigini:~~ meseleler tetklkml tasarlfl.· 
t c!Ig1m mevzulardandlr. Uzerlnde ~ah~makur. * * * tay1m. Yai{JUda cCumhur!yeb te oku•:su· 

nuz. SaygJ!ar. 
Altmc1 Biiviik Millet S. Karanakr! 

Madrid' in son giinleri 

Heyecanh mizac, bazan sonradan ka
zamhr. Bazan gizli kahr, sezilmez. Ufa
ctk bir heyecan sarsmttsile apac;1k meyda· 
na <;Ikar. Hem de korkunc bir ruh hasta
hgi k1hgmda ... 

mamaktadzr. 
Belediyenin !nonil parkmdan bash • Viicudiimiizdeki zehirlerde, hayatm 

yan di:irt yiiz metrelik yol, Nafianm him uz~iyeti~izde .~trt~~a~~r koparan. s~rsmh
metile asfaltlandmlmi§ ve memleketin lartle b1zde du§kunluk, kuvvets1zhk ve 
imar1 noktai nazarmdan halk, derecesiz I sonra heyecanh ruh hastahg1 i:irtiisiine bti· 
si.iriir duymu~tur. $imdi kasabamn en ri.inen goniil alemindeki kanJikhgi yapar. 
iyi sem ti ve mesire mahalli addedilen * * * 
Habasoglu suyu mevkiine giden ve hal- Yukandanberi stkmttlannt yazdigim 
km mliruru uburuna mani teskil eden 

sinirlinin bir de kendisini dinliyelim. 0, 
yolun tamirin9 baslanilacagt hakkmda 
l:Jir tasavvur mevcuddur. sozlerinin akmhsma c;ekidiizen vermek 

Memleketimizin yegane mesiresi sa- i~in arada bir durakhyarak anlatlr. He -
y!lan bu yolun bir an evvel tamirini ve yecanlt rub hastahgmt te§kil eden diizen· 
diger evlere de cereyan verilebilmesini sizlik govdesinin her yerine yay!lmt§hr. 
temin ic;in tesisatm teksirini Cumhuri • Elleri, ayaklan soguktur. 
yet hiikumetimizin atifet ve mlizahere- Yiiregi h1zh ~arpar; arada bir durur 
t;nclen sablrSlzhkla beklemekteyiz. gibi olur. Birdenbire oliiverecegim gibi 

C Bir bisiklet hlrsiZl \ gelir. 0 fenahklar, baygmltklar ge~irir. 
Londra 27 (Hususi) - F rankist or- r silahlanDIZI bir an evvel terketmeniz I~ • .J Kalbinin diizeni bozulur. Elleri, ayallan 

dulan Kordova cephesinde 25 kilomet· ztmdtr. Ktt' alanmza beyaz bayrak ~;ek~ Polis, dUn bir bisik buz kesilir. Geceyansmda herkesi telil§a 
relik bir sahada taarruza get;;mi~lerdir. mek emrini veriniz.» let htrs1z1 yakalamz~- dii§iiriir. Bir, iki gram bromiir i~tirmekle, 
Bu cephede, cumhuriyet~ilerden on bin Toorruz Jevam ediyor hr. Cihangirde Kum- bir par~a §eker i.istiine birka<; damla lok-
ki~i Frankist'lere teslim olmu§tur. Toledo\ Roma 27 (a.a.) - Burgos'tan o~re· rulu sokakta Rana a- manruhu damlatarak yedirivermekle. a· 
cephesinde de, biitiin giin kanh musade· nildigine gore F rankist taarruzu miisaid partrmanmda oturan yaklarmm arasma SICak su ~i§eleri koy-

Necdetin bisikleti ~a- kl b 
meler cereyan etmi•tir. bir sekilde inki~af etmektedir. rna a bu ktic;iik dram da iter. ' · lmrnt§tlr. Zabtta, ktsa 

Madrid'de, Frankist'lere teslim almak Franko'nun ktt'alan Almader havza~ bir arashrmadan son· Bunlann sinir tutmalan tiirlii tiirlii 
istiyen askerlerle, mukavemete devama sm1 istila etiPektedir. ra bu bisiklet hlrSIZI· olur. Kimisinin gogsii siki§Ir, yi.irek iistiin· 
taraftar halk arasmda ~arp1~malar olmu~- Alkazar zaptedildi "''D sobac1 izzet ismin· de sanctlar duyar. Gogsii bir mengene 
tur. Vaziyet hakkmda tafsilat almama· Bunos, 27 (a.a.) _ N asyonalist U· -io. biri oldu((unu tes- i<:inde slkihyormu§ gibi gelir. Kimisi hu;-
mJstlr. mumi karargahi, Endiiliisteki taa~ruzun ,;t etmis, ikamet[,(a- ktra hu;k1ra aglar; kimisi aras1, arkas1 
Franko hiiki'imetile teati edilen muvaffakiyetini teyid etmekte ve Hino· Htrstz tzzet htnda yapbi:!1 ara~t1r- gelmiyen kahkahalarla giiler. Bir ba~kast, 

telgrallar J'osa Del Ouqeen ve Alkazarm zaptedil~ rna netices·nde C.al\Tlan bisiklPti bularak sikildtgJ, yahud kar~Isma bir engel c,;Ikti· 
sal,ihine iade etmi')tir. Suc1u tz?et evra- ~ b w k k · 

Madrid 27 ( a.a.) - Miidafaa mec- d 1•01·n1· bi'Idt"rmektedit. On bt'nden fazla e· gt zaman ogaz1 SI I§Ir; yeme y1yemez. ., kile beraber Anliveve teolim ollmmu~tur. I' h k 
lisi ~ekreteri. )ua? del Rio. diin .. ak~am 

1 

sir ve biiyiik miktarda ganaim ahnmi~tlr. -.-.- §ti as! var, ama yut unmak i§ini goren 
«Un~o.n-RadJO>> Js:~syonu.nda mudafa~ Nasyonalist 111 yyareler Alikenfa'yi born· Bir yaraloCJma etler o kadar aiki§Ir ve bogaz1 daralt1r ki 

1 1 F k h lk met! arasmda t••t1 · · lokmalar geremez. Mide etlerinde de bu 
ml'c 1s1 e ran o t u 'o. bard1man ehni§tir. Evvelki Rece sa at 1,30 da Bo~azkesen- hal olur. Buyyiizden hazimmhklar ortaya 
ed;'·n telsuaflan okumu~tur. -···- de bir yaralama vak'asz olmu~tur. Pana· 

1 - Miidafaa mecli•i tarafmdan Bur· Kral Boris Sofya el~irnizi roma bal,c;e~inde kapic•hk yaoan Arab ~1kar. Sinirlilerdeki haz1m yava~lig1, a· 
~os hiikumetine gonderilen telgrafm met· k b l tt' Mes'ud ile Bogazkesende gemici Alinin guhg1, ve bulantllan, hep mide etlerinin 

· 1 a u e 1 I k I k kl b" "I · d ·1 · m: , . . • kahvesi~d~ ocakc1~1k :v~oan Kadrinin bir ara. 1 a.~a ~. ~e 1 1p ~~u mesm .e~ 1 en 
«Yarmki pazartesi gi.inii sembohk b1r I Sofya, 26 (Hususi) - Bulgar Ba§· kadm y11wnden b1r mPcld,•tcnberi ara- gehr. Sumuklu ve denh barsak ,Itthabla-

teslim m~hi_v~ti~de olmak ii~~re ~~~va vekili Gosp':'d.in . Koseiva~~f'la birlikte :a.n. ar.I~ bulunn;a~+ad1r. Evvelki ge~e In da .. hep bu. tiirli.i sinirlilerde ~orii.l.iir. 
kuvvetlenm1z1 SIZe gonderecep;IZ. Lut; .. n 1 Ankaraya g1d1p Sofyaya donen Sofya se· 1 ''liJU b1t1ren Mes ud. oldukca sarhos btr Vucuddek1 belzer de bu gem§ duzen • 
bir ~aat tavin edini 7 .» I firimiz Sevki Berker Kral Boris tarafm- l,~ld; k~hvPve gelmi~ ve camlan ktra~ sizlikten paylanm ahr. Ag1z kurumas1, 

2 - Miidafaa meclisinin Burgos'a dan kabul edilmi~tir. rak t<;erJ saldtrmt$hr. Bu strada. kahvede yahud bunun tersine olarak c;ok salya ak-
telqrafi: Ba~vekil Koseivanof millet mec:lisin ~ uytu~akdta olfanl KadriM. ~u;udltlikile birdedn mas1, ~ok terlemek, hele geceleri terlemek 

B 
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'h . 1: d k d b' I kl b kl d'Y' . crorunce yamn a u unan sus a <;a ryz d' 1• d" .. .. A . l . . b" d"' 
1 t,...,a 1 var •r.» m a me us ann mera a e e Igi zza~ kaparak rasgele saplama~a ba~lamt~br. Jye· te a§a U§urur. vue t~ enmn Ir u-

R"rgos'u'l cevabt: hat!, cereyan etmekte olan miizakereler \;UriiltUvli isitefllPr vak'a mahalline gel- ziye nemli bulunmas1, su gibi duruk idrar· 
«E~asen baZI ceprelerde ba~l~mt& bn- dolayisile, birkac; giin sonra verecegini diklt>ri 1.aman Mes'udu dart ~erinden !ann gelmesi, tenasiil ~ehvetinin uyu§masl 

lunan taarruzumuzun yakmhg1 dolayisile- bildirmi~tir. yarah bir va~·iyette bulrnu§lar.dtr. hep ifrazh bezlere sinir firtmasmm dokun-

«Beni Hiiseyin ka~Jrma
dJ, ben gittim» diyor 
Bir ktz kac;1rma hadisesi, diin Adliye

ye verilrni§, lmm, delikanlmm ve deli
kanhmn yengesinin ifadeleri almrnt§tir. 

T ahkikata gore, Denizbankta vine; i§· 
~isi Hiiseyin, Cibalide tiitiin i§C;isi olan 
Emineye sevdalanrni§hr. Aralannda ev
lenmegi kararlatttrmi§lardir. Bunun i.ize· 
rine, Hiiseyin, yengesi F atmay1, hwl 
evine gondermi§, Emineyi babasmdan 
istetmi~tir. Miiracaatine kar§I red cevab1 
alan F atma, aldigi cevabt doniip yegeni 
Hiiseyne anlatmi§tlr. 

Diger taraftan o ak§arn k1z tiitiin fab
rikasmdaki i§ini bitirip de eve gelince, ba· 
basi ate§ piiskiirmege ba§lami§: «Ben 
seni zengin bir adama vermegi dii~iiniir
ken sen ne diye fakir bir gencle anla§J· 
yorsun ?» diyerek dogmii§tiir. Bunun iize 
rine Emine evden uzakla~ml§, T ophane 
nht1m1na giderek orada Hiiseyni araml§· 
t1r. Hiiseyni nht1mda bulamaymca, onun 
yengesi F atma ile beraber oturdugu eve 
gitmi§, gece orada kalmi§tlr. Ertesi sa
bah klZln babas1, Emineyi Hiiseynin ka-
<;Irdlg,m, yengesi F atmanm da bu i~e 

yard1m ettigini iddia ederek miiracaatte 
bulunmu§tur. 

Sultanahmed Birinci Sulh Ceza mah· 
kemesi hakimi Re~id Nomer tarafmdan 
sorguya c,:ekilen Hiiseyin ~oyle demi§tir: 

- Ben o gece Amerikan vapurunda 
c;alt§Iyordum. Emine ben yokken eve geL 
mi§, yen gem F atmantn yanmda kalmts· 
tlr. Ben kendisini nikahla almak istedim 
aJ'l'I'Tia kat;trmadim.» 

K1za ne diyecegi sorulmu§, Emine 
§UnJan soyJemi~ir: 

«- Hi.iseyin beni ka~Irmadt, ben ken
dim ona kac;ttm. Huseyin beni seviyot, 
ben de onu seviyorum. F atmay1 eve gon
derip benimle evlenmek istediqini habcr 
verince, babam ktzmi§, bundan dolay1 
beni dogdii, tizerime hamle etti, ben de 
tabii kiistiim.» 

Hakim Re~id Nomer, sorgudan son· 
ra serbet buakma karan vererek, dosya· 
y1 Miiddeiumumilige yollami§tH. Mi.id
deiumumilikc;e tahkikata devam oluna· 
cakttr. 

Y ap1lan muayenede, k1za her hangi 
bir tecavuz vaki olmadigl anJa§IJmi§tJr. 

«Herkes ka~1k yapar amma, sapm1 

ortaya getiremez» diye bir soz vard1r. 

Erbab1, mas1 gelince, igri saph, dogru 
saph demiyor, ka§tk dolusu para say1yor. 

Bir izm daha 
o~ dort giin ev

vel, Pariste yapJian 
bir edebiyatc,;tlar top· 
lantismda, yeni bir 
edebi meslegin te
melleri at!ld1. 

Bir~ok maruf e
debiyatc;mm topye 
kfin verdikleri karar 
mucibince, hemen 
orac1kta, temeli bol §arabla ytkay1p, bol 
ve nefis yemeklerle beslenen bu yeni 
meslegin ad1 Vitalizm' dir. 

Kelimenin yap!Slna bakmca, hayatm 

ta kendisini aksettiren bir tutum akla ge· 

liyor. Realizmden de ileri bir§ey. 

T arifi §U: Vitahzm, daima zevkine 
uygun olarak hareket etmek kudretini 
muhafaza san' at1. 

Mana oldukc;a t;apra§Ik ve bir hayli 
de lastikli. 0 kadar ki, bu yeni mekte· 
bin miiessisleri, tarifte bundan ileri gec;e· 

medikleri ic;in, Vitalizmin mahiyetini, e· 
saslanm, kaidelerini ve hedeflerini, ikinci 

bir ziyafet esnasmda tespite karar verip 
dagdmi§lar. 

ilk ziyafet pek parlak, pek ne§' eli gee;· 
mi§. Yalmz, Vita!istlerin, lokanta duvar· 

IanDI c;in c,:in ottiiren kahkahalan. bir ki:i
§ede basba§a oturan bir c;if_ti rahats1z et· 
mi§ ve kac;trtmi~. 

Bu ufactk hadiseyi, ben yeni ekol ic;in 
falihay1r saymadtm. 

Vitalizmin ziyafeti gibi, verecegi se
mere de fazla giiriiltii koparacaga ben· 
ztyor. 

Lordlar Kamarasmda harici 
siya ~et miizakeresi 

Londra, 27 (a.a.) - Lordlar Ka~ 

marasmda yarm, harici politika miizake· 

releri yapilacaktir. Miizakerenin esasm1 

i§<;i partisine mensub bir azanm (:eko·Slo

vakyanm istiklalinin yeniden tesisini iste· 

yen bir teklifidir 
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~ ~ JJ:.. ~ m~ Devlet fabrikalart Kurtlarm babk aVI AN s IZ Ll K ~~~::.: 
e k t e b IiI e r a r as I n d a Dokuma fabrikalarinln Usta hayvanlar, babk~l· 

rand1man1 miitemadiyen larla rekabet ediyorlar 

yap1lacak miisabakalar Dovl•"•l•tm~::~::.,.k,,.,,,,," Britanya Kolombiyas!, 5,000 melreye 
kadar yiikse!en daglan, devasa <;am ve 
servi ormanlan, gi:illeri, nehirleri ve gii
zel manzaralarile me~hurdur. Bundan 
ba§ka bu memleket topraklannda altm 
damarlan vard1r. Tiirlii hayvanlar bu a· 
razide dola§IT. Memleket, bahkc;•hktan 

da bir hayli kar getirir. Britanya Kolom· 
biyasmda mevcud kurtlarm, son zamalJ· 
larda insanlarla bahk avlamak rekabe
tinde bulunduklan ke§fedilmi§tir. Bun -
lar, bahk avm1 insanlardan ba§ka tiirlii 
yapiyorlarmt§. Nehir ve gollerin sahille
rine diziliyorlar, hatta bir parc;a da suya 
girerek oralarda bol bol bulunan balrklan 
agrzlarile yakabyor, yutuyorlarmi§. Kurt 
lar, kiir;iik bahklara ehemmiyet vermi
yor, biiyiik bahklan enselerinden lSlrmak 
suretile di§leri arasma alryorlarml~. Ba
hklann ba§Inl yemekle iktifa ettikleri, 
govdelerini buakt1klan daha ziyade gorii
liiyormu§. Balrkc;•lar, bahk bo!lu -
guna ragmen kurtlarm rekal-,etine 
kJzmi~Iar, onlarla kendileri ba§a <;rkama· 
ymca hiikumete miiracaatle miidahale 
etmesini istemi~lerdir. Israrla yap1lan 
miiracaatler kar~1smda , bahk<;Jlarm ~os· 
terecekleri yerlere kurd avCI!an yollan· 
masma karar verilince, bahk<;rlar, kurd
lann en <;ok pusu kurduklan yerlenn lis
tesini hamlamJ~lardir. Bu yerler o ka
dar <;oktur ki nekadar avc1 yollansa, 
kurdlarla tamamile ba~a <;Ikilamiyacagt 
anla~IlmJ~Ilr. Britanya Kolombiyasi, bu
giinkii Almanyadan a~agr yukan bir mis
li ~eni&likte arazisi olan bir memlekettir. 
Dolayisile kurdlann bahkc;:Ihkta insan • 
larla rekabetine biisbiitiin mani olmak, 
imkans1z say1lmaktadrr. 

Oniimiizdeki pazar giinii Taksim 5tad1nda biiyiik 
merasim yapdacak ve miisabakalara ba,Ianacakbr 

Maarif Vekaletinin mekteblerde ba§ -
lamasm1 arzu ettigi spor miisabakalan 
mevsimin gecikmi§ olmas1 nazan itibara 
almarak bu sene yalmz futbol ve voleybol 
miisabakalan olarak yap!lacaktlr. Liseler 
arasmda yap1lacak miisabakalarm idari 
i§leri istanbul Lisesi beden terbiyesi mu -
allimi Galatasarayh Vahiye havale edil
mi tir. 

F utbol mar;! anna 16 resmi ve hususi 
lise girecek, mac;lar her hafta iki oyun o
larak turnova halinde yap1larak may1s so
nuna kadar bitirilecektir. 

F utbol mar;lan yanm§ar sa allen bir 5a
at olarak yapilacak, berabere kalmdigl 
takdirde onar dakikahk iki devre daha 
oynatJlacaktu. Mar;lar gene berabere bi
tecek olursa ikinci oyun, miiteak1b hafta 
yeni ba§tan yap!lacaklir. 

Mektebler arasmda yap1lacak futbol 
mar;lan lisansh hakemler tarafmdan ida
re edilecegi ic;in Maarif miidiirliigii a~a
gJda isimleri yaz1h hakemleri bugiin saat 
be§ buc;ukta Maarif miidiirliigiine dave! 
etmi§tir. 

Ahmed Adem, Nuri Bosut, ;iazi Tez
can, Tank, Adnan Akm, izzet Muhid
din, F eridun Kille, ;ievki ~anka, N ec -
det ve Halid Galib bu toplannda buluna
rak mac;lann idaresi ir;in vazife alacaklar
d!r. 

2 nisan pazar giinii bu maksadla bii • 
yiik bir merasim yap!lacklir. Hamlanan 
programa gore resmi ve hususi k1z ve 
erkek liseleri sporcu talebeleri bu mera -
sime i~tirak edeceklerdir. Erkek talebe be 
yaz pantalon, bz talebe de jimnastik ki
yafetile ham bulunacaklardn. 

Mektebler merasim giinii Tiirk bayra
gJ ta~Jmlyacaklar ve flamalanm yanla • 
nna alacaklardu. 

!stanbu1 Krz Muallim mektebi Tiirk 
bayragile mekteblerin i:iniinde yer alacak, 
mektebler hurufu heca suasile yiiriiyecek
Jcrdir. 

Her mekteb kuk di:irt ki ilik gruplarla 
merasrme i~tirak edeceklerdir. Liselerin 
~porcu talebeleri pazar giinii saat 1k1de 
G1 a asaray lisesinde toplanacaklardu. 

Sporcu talebe yanlarmda muallimleri
le beraber 1stiklal caddesinden Taksime 
., ·derek Cumhuriyet abidesine c;elenk ko
" aca klardrr. Talebe abidenin etrafmda 
- er alacak, ~ehir bandosunun htirakile 

•i kl~l manrm si:iyliyeceklerdir. 
r 
l 

Bu merasimden sonra stadyoma gidi • 
lecek, talebeler aynlan yerlerde duracak
lardrr. 

Miisabakalar ba~lamadan evvel Ebedi 
~ef Atatiirkiin hal!rasma hiirmetle iir; 

dakika siikut edilecek, bilahare get;id res
mi yapdacaklir. Bu merasimi istanbul 
Erkek Muallim mektebi beden terbiyesi 
mt>' ll imi F erJ.. ad idare f'dacektir. 

Merasimd~n sonra Galatasarayla Is
ti.lnbul lisesi arasmdaki futbol mat;! hc: §
lryacaktlr. Mac;lar, badema T aksim stad
yomunda cumartesi giinleri yaprlacaktJT. 

Erkekler arasmdaki voleybol turnuva
lan gelecek hafta hashyacak, bu mar;lar 
Kabata~ ve Deniz Ticaret mektebinde 
yap1lacaklir. 

Krzlar arasmdaki miisabakalar, Istan
bul K1z lisesi salonunda yapdacaktrr. 

Y eni hakemler 
F utbol federasyonu lstanbulspordan 

Sami, Vefadan Sabri Rag1b ve Galata· 
saraydan Arife hakemlik i<;in lisans ver
mi~tir. 

Galatasarayin antrenorii 
Galatasaray kuh.ibii antrenorii Viya

nah Her Tandler'in kuntral! bitmi§ ve 
yeniden mukavelesi yapJ!mi§lJr. 

Biiyiik kiirek yari§lari 
Oxford - Cambrid~ Univcr:iteleri a

rasmdaki senelik kiirek yan§l cumarte:;i 
giini.i T aymis nehrinde yapiiacaktir. 

Bir lngiliz tak1m1 Almanyaya 
gidiyor 

lngiltere profesyonel birinci lik takJm
larmdan Stoke City 6 may1sta Alman
yaya gidecektir. Stoke City 20 mayrsa 
kadar Alman:vada kalacak ve muhtelif 
§ehirlerde di:irt mac; yapacaktrr. 

lcra memuru olmak istiyen
lerde aranan ehliyet 

Adana (Hususi) - Torosspor kullibli burada bliyiik bir mi.isamere vermi§, 
genclerin gosterdigi muvaffakiyet alkl§larl.~ kar§IlanmJ.§hr. Torossp~rlu gencl~r, 
dort rna~ yapmak ve temsiller vermek. uzcre yak1~da Hata~~ grdecekle~d1r. 
Gonderdigim 1 esim Torossporlulardan b1r k1Sm1m b1r arada gostermekted1r. 

Tefrifa No. 7 - ~ ~ ; ~ ~ ~ • • • ] 

DUNYA BOYLEDi~~= 
~ ........................... KEMAL RAGIB 

Buraya sanki ali§ veri§ etmege gelmi§. 
b r . •na giizel bir kadm c;rkar <;Ikmaz o
na da diller dokmege kalkm1~, bundan 
o esini hie; di.i§iinmiiyor gibi gori.inen bu, 
ugtii ba§l ~ok diizgiin, her hali pek k:v
ra k gtn c bir yandan telefonun numara;r
m c; 2vrrir gibi kan§tmyor, bir yandan da 
a vu~un un i~indeki kiir;iiciik bir makasla 
te' conun telini kesiyordu ... 

B elm a, brr aralrk dondii. Eglenir gibi 

Sir se<le : 
- R ica ederim, dedi. Bunlan tele

f.J nda konu§tugunuz adam kim ise, ona 
m1 ~oyliiyorsunuz? ... 

- Hay1r, c;evirdigim numara ba§ka
~ile konu§uyor. Burada da §imdilik sizden 
t •·' a, hie; kimse yok, sanmm. 

Sonra, yapacagm1 yapm!§, bitirmi§ 
gibi, telefonu yerine brrakt1: 

- Art1k istedigimiz gibi konu§abili
Bizi kimse rahats1z edemez!. 

Belma, korkmu§ gibi, bir ad1m geri

ye ~;ekildi: 
- Kocamm ic;eride oldugunu soyle-

mi~tim, sanmm. ;limdi, neredeyse, gelir. 

- Bakm1z, az kalsm unutuyordum. 
Y ervantla goriilecek, benim de ufak bir 
i§im vard1. Bunu bitirelim. Sizinle nasii 
elsa, gene konu§uruz. 

- Anlamiyorum, ne demek istiyor· 
sunuz?.. N e zannediyorsunuz? .. Ben sizi 
tamm1yorum. ~imdiye kadar yiiziiniizii 
bile gormedim. Siz de ... 

- Sa hi! .. Affedersiniz. Kendimi ta
mtmaga vakit bulamad1m: Hay dar ... En 
kiymetli, en giizel p1rlantalan, incileri top

lanm. Kimisini saklanm. Kimisini bir el
den ahr, bir ba§kasma satanm. ;limdilik 
biitiin i§im, giiciim bu ... Bakm1z ben si
zin kim oldugunuzu sormuyorum. Hem, 

belki biraz sayglSlzhk olur. Sizi gene ofke
lendirmekten korkanm. Hem de ... Hem 
de nasrl olsa sizi arayacak ben degilim. 
11konce siz, beni bulmak istiyeceksiniz. 
Beni siz arayacaksm1z! .. 

Belma, onu dinlerken: 
- Acaba, bu adam deli rni?.. 

kabul edilm i~ olan kanun hiikiimlerine 
uygun olarak cSiimer Bank Birles.ik 
Yiin ipligi ve Dokuma Fabrikalan Mii
essesesh firmas1 altmda birle§tirilmi§ 
olan Feshane, Hereke, Bunyan ve Me
r inos yiinlii fabrikalanmlZln imalatm -
da, son )'lllarda ~ok hrzh bir inki§af kay
dedilmi§tir. 

Bunlardan ilk ii~ii eskiden kurulmu§ 
fabrikalardrr . Siimer Bankm idaresine 
ge~tikten sonra noksanlan ikmal edile -
rek modern usullerle i§letilmeye ba§la
nan bu fabrikalarm randimanlar1 sene
den seneye a~ikar b ir inki§afla yiiksel
mekten geri durmaml§tlr. 

Fcshane fabrikasmm 1935 senesindeki 
kuma§ imalab yekunu 766,651 metre idi. 
Bu imlat 1936 senesinde 834,118 metre
ye, 1937 de 944,442 metreye <;1km1~ ve 
1938 senesinin yalmz ilk 11 aymda ima
lcH yekunu 1,041 ,017 m etre olmu§tur. 
Ayni fabrikanm yerli yapag1 istihlaki 
imalat seyrine miivazi bir arb§ kayde -
derek 11936 da 532,160 kilodan 1937 de 
779,347 kiloya ~1km1s. ve 1938 ilk 11 a
ymda 782,827 kiloyu bulmU§tUr. 

Hereke fabrikas1 imalatmm takib 
ettigi terakki seyri de daha az memnu
niyet verici degildir. 1936 da bu fabrika
mJzm imalat yekunu 420,434 metre iken 
1937 de 517,587 metreye ~lkml§ ve 1938 in 
yalmz ilk 11 ay1 zarfmda 537,973 met -

reye yiikselmi§tir. Ayni fabrikamn iplik 
imalab da 1936 da 5107, 1937 de 9259 kilo 
iken 1938 in ilk 11 aymda 55526 kiloya 
~rkml§tir. Fabrikanm yerli yapag1 istih
laki 1936 da 41,569, 1937 de 19,406, 1938 
de 81747 kilodur. Yabanc1 yiin istihlaki 
ise 1936 da 6000, 1937 de 26796, 1938 de 
39361 kilodur. 

Yabanc1 yiin (kamgarn) istihlakinde
ki bu arb§, fabrikamn daha iyi evsafta 
kuma§ imali hususundaki piyasanm ta
lebini kar§1lam1ya matuf mesaisinin ne
ticesi olmu§tur. 

Biinyandaki kiic;iik yiinlii dokuma 
fabrikas1, 1936 da 49,117 metre olan ku
ma§ imalatm1 1937 de 72,842 metreye c;J
karmJ~tlr. 1938 in ilk 10 aymdaki ima -
lat yekunu 67,152 metre olduguna gore 
1938 de bu rakamm da a§Ilmi§ oldugu 
muhakkak addedilebilir. 

Za valh bir aile 
Adana, (Hususi) - Kazan yolu lize

rinde Anberdere mevkiinde f1rhna ve 
~ iddetli yagmur yiiziinden lie; ki§i olmii~
tiir. Hadise hakkmda alman malOmat 1iU
dur: Saimbeyli kazasmm Dalhkavak ko
ylinden kan, koca ve c;ocuklarmdan mii

rekkeb tic; ki§ilik bir aile <;ah§mak ve 
be§ on kuru§ para kazanmak ic;in bun
dan bir miiddet once §ehrimize geliyor
lar ve c;ah§lp, c;abalayip bir mikdar pa
ra biriktirdikten sonra da, koylerine 
donmek iizere gec;en giin yaya olarak yo
la c;Iklyorlar. Aile reisi 60 ya§larmda 
Mahmud, kans1 30 ya§larmda Giilistan 
ve c;ocuklan yedi ya§mda Zeynebin te§
kil ettigi bu kafile, §ehirden birkac; saat 
ac;Jhnca, Anberdere mevkiinde mlith~ 
bir f1rtma ve yagmur saganagma tutulu
yorlar. Bannacak vas1ta ve imkandan 
mahrum clan bu zavalhlar, bu tabiat bas
kml kar§ISmda yol ortasmda takatsiz
likten di.i§iip kahyorlar ve bir miiddet 
sonra her uc;u de oliiyorlar. Bu 
feci ve tiiyler iirpertici hadiscden gii~ 

haberdar olabilen zab1ta i§e elkoymu§ 
ve tahkikata ba§laml§hr. 

Diye dii~iiniiyordu. En sonunda daya
namadJ: 

- Ben mi, dedi, sizi ben mi araya
caglm?.. Bir daha yiiziiniizi.i ,gi:irmege 
bile lhevesim yok. Kim oldugunuzu da 
sormad1m. Siz kendiliginizden soyledi
niz. Fakat bugiine kadar nas1l birbirimize 
yabancr isek yann da gene oyle ... 

- Y anna kalmaz. Daha bugiin, ben 
buradan r;1kar <;1kmaz aramaya ba§hya
caksmrz !.. 

- Kendinize nekadar giiveniyorsu
nuz? .. Acaba neden? .. lnciler, p!rlanta
lar biriktiriyor mu§sunuz, i:iyle si:iy]iiyor
dunuz. Onlara m1 giiveniyorsunuz? .. Pek 
merak ettim, dogrusu ... 

- ;iimdi, §imdi bu rnerakmlZI yatl§· 
t1rmaya c;ah§acagJm, hammefendi !.. Bu, 
benim kin, bilseniz ne biiyiik zevk ola
cak !.. 

Her halde kadmlarla pek c;ok ah§ 
veri§ etmemi§ olacaksm1z 1 .. 

- NedenL 
- Onlan incitirseniz en sevdikleri, en 

begendikleri §eyden bile vaz gec;erler de 
onun ir;in ... Sizin gibi kendilerine giive
nenler, bu kadar ~k ogiinenler hie; bir i§ 
yapamazlar. Bunlar1 pek bilmiyorsunuz, 
galiba ... 

«Hapishane ~iiriikse, 
ibrahimpa~a saray1 

saglamd1r » 
Dii.n arkada§tmtz Mimar Sedad <;etin· 

ta§tan §U mektubu a~dtk: 
cCumhuriyet. in bugiinkii niishasmda 

ve hele diinkii b ir ak§am gazetesindet: 
(Hapishanenin matbaa k1sm1) diye tas
rih edilerek buramn r;iiriikliik ve harab
hk yiizlinden kendi kendine ~okmii§ ol
dugu bir haber f1kras1 halinde inti~ar 
etmi~tir. Bu haberin mahiyetini ve ha
kikat , c.ephesini ~oylece anlatmak iste
rim: 

Umumi hapishane b inalan ba~tanba§a 
~ iiriik 've~cok ki:itii binalard1r. Fakat gti
ntin birinde, kendi b inalarma sJgnuya
rak ittisalindeki ibrahimpa~a sara)'lmn 
cliz'i bir k1sm1m da i§gal etmi~tir ki bu 
giin ~okmii~ oldugu haber verilen mahal 
de matbaa itt ihaz edilmi§ olan saray ak
sammdandlr. Burasmm iizeri kargir bir 
tonozla ortiilti olup kendi kendine ~1ik
mesi ~oyle dursun, y1kmak ic;in sun'i bir 
miidahale esnasmda bile dinamit kul
lanmak ihtiyacm1 h issettirecek kadar 
sa.glam ve metindir. Eger bu tonozun 
daha listl.ine sonradan gerilmi§ olan uy
durma ve adi cab, coktli ise bu da saray 
aksammm c;iiriikliigiinii ifade edecek bir 
hadise olamaz. Bu <;irkin c;:ab temizlenip 
atrl!r ve mesele kalmaz. 

9imdiye kadar bu k1ymetli saray lia
pishane binas1 diye amlmakta 1srar edil
mi~ ve efkan umumiyeye b1iylece tam
tJlmu~ oldugu ic;in c;ok miihim ve hassas 
bir mevzua temas etmekte clan bu gibi 
haberlerin mahiyetini §U suretle tavziha 
liizum gordiim. 

Mimar: S. c;etinta§ ---.---
<;engelkoyiinde tutu§an 

fundahklar 
<;engelkoyii tepesindeki fundahklar

dan bir kJSml dun ak§am lizeri tutu§IDU§, 
derhal yeti§ilerek, yangm, ba§lang1cmda 
sondiiriilmii§tiir. 

- Benim kendimi aratmak ic;in, hat
ta arkamdan ko~turmak ir;in bildigim i:iy
le kolayhklar var ki ... Buna hie; kimse, 
hatta en nazh kadmlar bile kar§l dura
maz!.. 

- Olur §ey degill .. Pek §a§l!m, dog
rusu ... 

- ~imdi, merak buyurmaym1z, he
men §imdi ne oldugunu anhyacaksrmz 1.. 

Gene kadma dogru birkar; ad1m so
kuldu: 

- Belki mas1 degil amma, dedi, si
ze biqey arzetmeme miisaade buyurulur 
mu?.. Ne si:iyleseniz, ne yapsamz size 
pek yara§Jyor. Gi:izlerinizin, yiiziiniiziin o 
kadar derin bir manas1 var ki ... Ofkele
niyorsunuz, bir ba§ka giizellik geliyor. 
Korkmu§ gibi goriiniiyorsunuz; biisbiitiin 
giizelle§iyorsunuz!.. Birdenbire §a§Jrml§ 
gibi bir baki§miz var, aman nekadar ince, 
nekadar giizel !.. 

Belma, aruk a~1ktan a<;Jga alay etti: 
- Bunlarla m1, bu parlak sozlerle 

mi, kar~1mza <;1kan kadmlan arkamzdan 
ko§turuyorsunuz L Boyle rni ah§tm!z, sizi 
boyle mi ah~tJrdtlarL Bunlan, sizi bu 
kadar kendinize giivenmege ah§tlranlan 
demin pek rnerak ediyordum amma 
§imdi artJk o da hlmad!l., Anhyacag!· 

benizsizlik icin yegAne deva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS, P:ARIS 
En mWltahip etibba tarafmdan tertip edilmi~tir. 

Mustafa Kemalpa,a Belediyesinden : 
Naf1a Vekaletince musaddak proje mucibince tesis etmekte oldugumuz 

elektrik tesisahm1z ic;in llizumu olan kablolarla bunlarm montaj i§leri 15 
giin miiddetle miinakasaya ~JkanlmJ§tlr. Talib olanlarm proje ve fenni §art
nameyi Belediyeden ve istanbulda Galatada Selanik Bankasmd.a 67 numa
rada miihendis Hasan Halet l§1kpmardan almalan ve ihale glinii olan 3 
nisan 939 tarihinde Belediye Enciimenine muracaatleri ilan olunur. ( 1923) 

ARKA 

merhemi 

SANCILARI OAiMi ve 

ROMATIZMA 
• LUMBAGO 

• SIYATiK 

• 
ve biitiin 

agrrlara 

ile masaj yapm1z. 

CABUK GECiRiR 

' 

Bursa Merinos 
1939 modeli 

Y eti~tirme Miifetti,liginden : 
bir kaptlka~b otomobili 

1 - Bursa Merinos Yeti§tirme Miifetti§ligi ic;in ( 939) modeli bir ls;aptl. 
kagtl otomobili ahnacakhr. Muhammen bedeli ( lki bin altl yiiz )' 
lirad1r. 

2 - ihale 8 nisan 939 cumartesi glinii sabah saat onda Bursa Belediye dai
resindeki, Mubayaa Komisyonu tarafmd.an a~lk eksiltme suretile ya
pllacaktrr. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in taliblerin ( Yiiz doksan be§) lira muvak
kat teminat akc;esini Bursa Malsand1gma yatJrd1klarma dair Sandlk 
makbuzu ve Ticaret Odas1 kay1d vesikalanm ibraz etmeleri laz1mdrr. 

( 1893) 

AKSAM 
' ' 

OTOBOS MUBA YAASI 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Trabzon §ehri dahilinde ve sayfiye klSlmlarma i§letilmek lizere, beheri 

4000 liradan 12000 lira bedelle Ford veya 9avrole marka 3 ad.ed oto
biis mubayaas1 yirmi giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltrniye 
konulmu§tur. 

2 - Otobiislerin evsaf ve mahiyeti Fen i§leri Mudiirliigiimiizde bulunan 
§artnamelerde muharrerdir. Bu §artnameler, 6 kuru§luk bir posta pulu 
gonderilmek suretile paras1z tedarik edilebilir. 

3 - ihale 4/4/1939 tarihine musadif sah giinii saat 14 te Belediye Daim1 
Enciimeninde icra olunacaktJr. 

4 - Eksiltme kapal 1zarf usulile yap1lacaktu 
5 - Muvakkat teminat : 900 lirad1r. 
6 - Teklif mektublan 4/4/1939 sah giinii saat c13• e kadar ihale Komisyonu 

Reisi clan Belediye Reisine makbuz mukabili teslim ec.ilecektir. (1976) 

Yazl1k Ciqek Soganlar• 
Cinsi 

Katmerli Begonya 
Yddtz Dalya 
Kanna 
Tiiberoz siimbiilteber 
Glayol 

MeviQt Baysal 

!;e§it 
5 

10 
10 

Ta~esi Kr. 
30 
25 
20 
20 

20 10 

Bah~e Mimar1 
Dordiincii Valuf Han. Kat 4, No. 18. Tel: 23426 

m1 anlad1m !.. arahk birdenbire geriimi§, c;atrlmr§ll. ;lim-
O arahk yandaki kap1 ar;•ld!. Onde di, bunlann hepsi boyle c;arr;abuk, hie; gii

Muhtar, arkasmdan da Y ervant, ic;eriye 
girdi. Pazarhgl bitirmi§ olacaklar ki ku
yumcunun yiizii pek giili.iyordu. Hayda
n goriince durdu: 

- Magazayl kap1yoruz. Saat yediyi 
gec;ti ... 

Diye soze ba§larken birdenbire korku 
ile, haleacnla geriye r;ekildi. Haydar, ce
binden hir r<Jvelver ~1karm1§, onlara dog
ru uzatmr§tl. Bir yandan da di§lerinin a
rasmdan bir 1shk ~aldJ. Sonra: 

- Y erinden kimt!da)'lm, deme !.. 
Diye bagud1; kuyumcunun iistiine dog

ru yiiriidii. 

Anla§Ilan, dJ§anda da bu Js1rgl bekli
yenler vard1. Kap1 birdenbire ac;t!di. ic;e
riye iki ki§i daha girdi. ikisinin de hirer 
elinde c;anta vard1. Oteki elleri de ceble
rinde idi. <;;antalan yere b1rakuken elle
rini de ceblerinden c;JkardJlau Birer b1· 
r;ak panldadr. Birisi Muhtara, oteki ku· 
yumcuya dogru yiiriidi.i. Ellerindeki h1· 
~ag1, onlann gi:igsiine dayad1lar ... 

Biitiin bunlar, bil'ka~ saniye i<;inde ol
mu§ bitmi§, Haydarm c;aldigi 1shktan 
ba§ka hie; bir ses duyulmamt§tl. 

Gene lurs1zm yiizUndeki ~izglle{ bir 

riiltiisiiz olup bitiverince yava§ yava§ gii

liimsedi. Sesinde de deminki hrrc;mbk 

kalmadJ. Kar§Ismdakilerle eglenir gibi: 

- Gi:iriiyorsunuz ya, dedi, bagmp 

c;ag1rmaya imkan da yok, liizum da 

yok 1.. Haydi, <;abuk, i§e yarar ne var· 

sa hepsini <;Ikar 1.. 1Ikonce §Urad an ba~
hyahm. ;lunlan c;1kar bakahm, §Unlan, 

§Unlan da ... 1§imizi nekadar r;abuk bitirir
sek o kadar iyi olur. Sizin ir;in iiziintiiniin, 

korkunun online gec;mi§ oluruz, benim i

r;in de yorgunlugun... Zaten giiriiltii ile 

i§ gi:irmek, hem saygiSlzhk, hem de be
ceriksizlik demektir. ;lu kutulan da u· 
nutmryahm; otekileri de uzat. .. 

Haydar, bir yandan bunlan si:iyliiyor, 
bir yandan da hemen oracrkta eline M 

gec;erse lhepsini c;antanm ic;ine atJyordu, 
Sonra kasaya dogru di:indii: 

- ;iunu da a~ bakahm. Haydi ca· 
mm, nazlanmanm s1ras! m1?.. he yarar, 

ne varsa, bepsi on dakikaya kadar bu 
c;antalara yerle§ecekl .. En c;ok on daki· 

ka.~ 
. :<Arka.n oor>. 

da 
he 
§lk 
1<;1 

yii 

rm 

ya 

ma 
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~"!!"'!!--- CUMHURIYET 7. 

Hayaldan hakikate! 
Giizel bir romantn 

SEHRiN • iCiNDEN 
II Ankarada intihab --. 

Bebek -
in~aat1 

Istinye yolu 
ne alemde? 

iilke ... 

in~as1 
bir 

iki senede 
ge~tigi 

bile 
sene 
k1sm1 

bitecek 
hal de, 

olan yolun, aradan 
heniiz kii~iik bir 

Muharrir Cabet yiizlerce 
okuyucusunu felakete 

siiriikledi 
Bundan yliz sene evvel, Fransada, 

.ikarya'ya seyahat. isimli bir eser in
ti~ar etmi~ti. Eserin muharriri, Kral 
Louis Philipp adliyesi erkamndan, akil
h, uslu samlan bir zatb. Ad1 Etienne 
Cabet olan muharririn bu eseri, kendi 
tesis ettigi cLe Populaire• isimli sosya
list ~azetede, tefrika halinde inti~ar et
misti . 

itmam olunmamisbr 
' 

Yazan: SALA.HADDJN GONGoR 

• ikarya'ya seyahat. eserinde, Cabet, 
biitiin insanlarm mlisavi haklara sahib 
bulunduklan ve birbirinden farks1z §e -
kilde ya§ad1klan bir hayal diyan tasvir 
ediyordu. Muharrir, esatir kahraman -
larmdan ikar'm adma izafeten ikarya 
diye isim koydugu bu memlekette, her 
boya uysun diye Iastikli kuma§tan ya -
pllmi§ esvablar giyen insanlarm, hep bir 
arada ayni yemegi yediklerini, ayni sa
atlerde avni eg·lencelerde bulunduk -

I ' ·' 
lanm. ceglence nezareth tarafmdan 
tertib edilen ayni tiyatrolan seyrettik
lerini anlatlyordu. 

Muharririn hayalhanesindeki bu mem 
Iekette, ne para, ne banka, ne meyhane, 

Bebek • istinye yolunun bugiinkii balindl'lll bir goriinii~ ne de kumarhane vard1. Polis ve jandar-

Kar giindiir, sfunbtil bah~elerinden · do-l ri tamamlanmami~ I rna bulunmadig,. gibi, adliye te§kilafi da 
,. olm1yan ikarya'da yalmz meb'usan mec-

lamp gelmi§ hissini veren yanm gtine~li, iler siiriilen belliba§h mazeret §U: Gi.i- lisi vard1. Diinyanm en giizel binas1, bu 
1hk ve 1tirh bir hava i~indeyiz. Y orgun si- zergahta baz1 yahlar varm1~. Sahiblerile meb'usan meclisiydi. Kanun miizakere
nirlerimizden bir elektrik cereyam ge~er arada baz1 ihtilaflar ~~kmJ§. Bu yiizden leri, kah tath, kah muhte§em bir musi
gibi oldu. ~ehrin dart duvan arasmdan istimlak muameleleri bir tiirlii neticelen - kinin nagmeleri arasmda yap11Iyordu. 
s1ynlmak ihtiyaci, boyle giinlerde, go - dirilememi~! Etienne Cabet'nin ikarya's1, gazete 
giislere saplanm]1 bir yumruk gibi insam Peki ama, biiti.in yo! boyu, Yikilacak siitunlarmdan oteye gec;meseydi, kendi
rahtsJZ eder. G~en sa bah, ben de bu ra- yah! ann bulundugu noktadan ml ibaret ~ si yazarken, kariler de okurken duyduk
hatslzhgi kendimde duydum .. :'e vapur.u Boyle manialar kar§Ismda in§aata klslffi Ian zevk yanlarma kar kalacakb. Hal -
dahi beklemiyerek,. Karak?yd~n h!l klSim devam etmek mi.imkiin degil midir? buki boyle olmad1. Muharrir, birc;ok o
tramvaya atladim. k1mde derm b1r «~e- Miiteahhid, kollarml kavu~turup, derin kuyucudan, ikarya'ya gidip ya~amak is
bek» hasreti vardi. Akmtlburn~nu don: bir tevekkiille, istimlak muamelesinin ik"- tediklerini soyliyen mektublar almaga 
du .. kten sonra, arJk Bogazdan g1ren deh 1· · · · b kl' ba~lad1. Bu mektublar oyle c;ogald1 ki, .. rna 101 mc;m e 1yor?.. . 
poyraz, bagrima serin bir su gibi damla w giiniin birinde, bizzat Cabet, kend1 hul-

ld k d d w. t' S T oprak Ylgmlan, ta§ kmklan, c;ukur- yasini kend1· 81· hakikat sand1 ve 'bir ka-damla dokii ii c;e, a eta egi§ 1m. an- I 
. d ar ve tiimseklerle arkasma koldemiri md defteri ad1. ki yeniden c;ocukluk giinlerime av et et- I I ". .. 

vuru n:u§ b~r kapi: Bebele Emirgan ara- Deftere isimlerini yazd1ranlar biiyiik-
rni§tim. . . smdak1 sah1l parc;asmm bugiinliik en k1sa ~e bir kalabahk te~kil edince, ikarya 

Sag1mda, gok mavisi bJr demz.. So- tarifi budur! miiellifinin riyaseti altmda iki gemi do-
lumda, ku§larm senfonisini aksettiren en- Y ahlara aid istimlak muamelesinin u- lusu in san, Hindistana dogru yola <;Jk -
gin bir koru ... Badem ve erik agaclanmn b 1 · tilar. Fakat, bu yerv. iizii cenneti riiya -

11 zamas1 i mem, In§aatm da uzay1p git-
taze c;ic;ekleri, baharm gec;tigi yo ara, smdan uyanmakta da gecikmediler. 

I d · mesi i~in sebeb te§kil eder mi? Bildigim 
avuc avuc beyaz konfetiler ha in e serp1- Muharririn, tarif ederken yerini ken-

k §ey §U: Bogazm en miihim ana damanm 
\iyor. e en onra giren ba • ya n di de bilmedigi ikarya's1, bir ac;hk, su-

L "I bu hkamk vaziyetten rnutlaka kurtarmak 
Istanbul koylerine c;oktan rai ..ul e I- Iazim!.. su;o;Iuk, mq]lrumiyet ve tifiis piyan idi. 
Bu taraf taraf ye~illenen ta lar, liu hdid tkarya'hlan teker teker degil, be~er o-
dallar uzerine di:i§enen renk renk hahlar, nar oteki diinyaya siiriiklemege ba~h -
hep onun «§erefi kudumu» ic;in! .. Sarma- Ak§amm alacah bir saatine rashyan yan oliime, gliniin birinde, beynine gii-
§lklar bile, onu daha iyi tema§a etmek doni.i§; daha enteresan oldu. Bi.itiin ki§I, ne§ gec;tigi i~in <;1ld1ran kafile doktoru 
i~in, duvarlann tizerine tlrmanmi§lar... saksida sararan koncalar gibi, evlerinin da, hastalara zehir vermek suretile yar-

Ben, boyle etrafimi ara§hra ara§tlra havasiz muhitinde gec;iren gene ba§lar a- d1m etti. 
yiiriirken bir de ne goreyim, Rumelihisa- km akm ve ciVIlda§a ciVIlda~a. Bebek Nihayet, riyasetini ele aldigi bu bic;are 

I · d · 1 y 1 ·· t" d t k bahc;esine doluyorlardi. hayalperestlere karq Neron'dan daha nnm on erm ey1m. o us un e a§ 1ran -; 
amelenin c;ekic; seslerile kendime geldim. Dallardan, gene p1trak pltrak beyaz zalim davranacak ve cmuazzam eserini 
hte kayalar mezarhg1 ... Ve i§te me~hur c;ic;ekler dokiiliiyor, «guruba kar§l meha- cezvit papazlarmm mahvettigini,. soy
Bebek _ Emirgan yolunun iskeleti ... Ha- betle dinlenen» Hisar tepelerinden baha- liyecek kadar muvazenei akliyesi bozu-

d t lk k 11 • j' d Ian Cabet aleyhine bir isyan <;Ikti. tJralanm1 §i:iyle bir yokla 1m: n§asma ra a l§ tutan arta arm ses1 ge 1yor u. 
b I ' · K d k · d Cabet. yiizlerce insam bir hayal ug -ba•landJg~l tarihe nazaran, u yo un me; en i endime, 1c;im e derin bir ferah-

' runda felakete siiriiklemenin ta~mami-
olmazsa yanlanmasz lazimdl. Sigara sar- hkla: yacak derecede agir mes'uliyetlerinden, 
mak ic;in elindeki kazmayi birakan bir i§- - ArtJk bekliyebiliriz, diyorum. <;ok ancak ollim sayesinde kurtuldu. ikarya-
c;inin yanma sokuldum. gec;mez: hlan da, hlikumet, memleketlerine al-

- Kolay gelsin arkada~!.. «Lebinde bir san nilaferin, do gar Nisan.» d1rd1. 
Gaibden bir ses i§itmi§ gibi, irkildi: Salahaddin GONGiJR i§te yliz sene evvelki devir, sosyaliz-
- Nasli, i§ler kolaylandl mi bari?.. min, tatbikat sahasmda boyle bir nii-
- Eh ... Kolaylanacak Allahm iznile.. - --- ---- munesini gormu~tiir. 
- Simdiye kadar ka~ metrelik kzsmJ Geyve bahcelerine 

Yapabildiniz?.. _. 

-Aha ... ~u gordiigiin yerde ugra§I- arJZ olan hasarat 
yoruz.. , 

Onun elile i§aret ettigi, benim de go -
ziimle kestirebildigim in§a halindeki sa
ha, dart-be§ ytiz metre uzunlugunda bir 
yo! par~as1 idi. 

Sordum: 
- Kac; aydanberi ~ah§Jyorsunuz? .. 
Sigarasmdan iistiiste birka~ nefes du -

man <;;ektikten sonra cevab verdi: 
- Senenin biri gitti! 
- Y olun hepsi iki sen.ede bitecekti 

Dut agadar1 mahvol-
mag a yi.iz tuttu 

MVZELERDE 

Abidelerin irnar1 
Belediye, Miizeler idaresine miiracaat

le abidelerin iman esnasmda gozoniin
de tutulmasi Iaz1m gelen hususah sor
mw~tur. 
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nntob>aDarro 

degil mi?. 
- Bitecekti ama, hani ya?.. 

Geyve (Hususi) - Geyvenin ikhsadi: 
varhgmda miihim bir amil alan ipek ko
zacJh~mm istihsal membalanm te~kil e
den dut bah<;elerine bir ha~ere anz ol
IDU§ ve bu k1ymetli dut bahc;elerini tab
rib etmege ba§lami§hr. Kazamn servet 
membalarmdan birini te§kil eden ve c;ok 
itina ile muhafaza edilmekte alan c;am 
agaclarma il.nz alan (Kinota Kempa Pit
yo Kampa) denilen ha~ere ile Orman ve 
Ziraat daireleri mii§tereken bu ha§ere 
ile mlicadele halindedir. Bu miicadele
nin yakm zamanda memnuniyetbah§ bir 
neticeye vanlacag1, alman tedbir ve sar
fedilen bliyiik azim ve faaliyetten anla

Meclis Reisi Abdiilhalik Renda ve Parti Genel Sekreteri Fikri Tuzer (solda) reylerini kullamyorlar 
- Amele mi az yoksa ... 

- Az degil : 11 0-120 i§c;i ~ah~1yo -
ruz. 

- Peki.. h. ned en yi.iriimiiyor? 

- Onu ben bilmem.. ilerde c;avu§lar 
var. Onlara sor ... 

Bir hayli zaman etraf1ma bakmdzm. 
F akat ortada c;avu~tan eser goremedim. 
Manzara §U: Kay alar mezarhgmm oniin
de biGak s1rh gibi di.iz ve keskin bir du
var ... Sahilde, ve mezarhk seviyesinde, tki 
yo! ac;1hyor: Biri, gidi§, oteki geli§ ic;in ... 
Simdilik en miihim faaliyet, bu dart yiiz 
~IIi metrelik k!Slm i.izerinde !.. T esviye a
meliyesine heniiz ba§lanmiyan yerler ise 
pek c;ok... Bebekten, Emirgana kadar u
zavacak asfalt cadde, boyle agir ezgi, 
fJstJkJmakam yi.iriiyii§le acaba kac; sene
de, nakil vas1talanmn i§liyecegi bir hale 
gelebilir? .. -BurasJ §iindiki halde kullann 
degil, Allahm bilecegi §ey ... - Amelenin 
dedigi gibi, senenin biri gittigi halde yo
lun, daha alhda, hatta belki de yedide bi-

§Ilrnaktadir. 

T iitiinciiliik 
Yakm zamanlara kadar piyasalarda 

hararetle ahc1 bulunan kaza mmtakasm
daki tlitiincliliigiin daha ziyade inki§a
fnu temin etmek iizere !nhisarlar idare
sinin tecriibe mahiyetinde bu sene iki 
tiitiinciiye ektirdigi bu iki mahsuliin bi
risini 118 ve digerini 148 kuru§ gibi son 
senelerde goriilmemi§ bir fiatla miiba
yaasi tiitiinclileri bu sene bu cins ve nevi 
tiitiin ekmege te§vik etmektedir. Bu cin
sin kaza iklim ve ~artlarma c;ok uygun 
ve tahsisen kuraga miitehammil bir to
hum oldugu sabit olmasma binaen tii
tiinciiler tarafmdan bu cins tutline rag
bet artmi§hr. 

Baharhk gayet orijinal bir §apka .. Ge
rek ~ekli ve gerek muhteviyat1 itiba
rile tam bir gigek sepeti. 
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Birden hire ~Oken apart1man! 
Beyoglunda Y eni§ehirde Mangasar 

caddesinde T opuzcu sokagmm ba§mda -

ki Atlas apartimanmm ~kmesi tahkikati
le me~gul olan miiddeiumum! muavini 

Rifat, dun de tahkikata devam ederek, 
bazt ifadeler almi§tlr. Vak' anm ~ahid -

leri fazlad1r; heniiz hepsinin ifadeleri tes

pit edilmi~ degildir. 

Adliyece yaptlnlacak ke~if, tehir olun
mu~tur. Ke~fin yapilmasi i~in bir fen he
yeti kurulacak ve lazim gelen tetkikat, 

enkazm alt k1sm1 da kaldmld1ktan sonra 
yapJiacakhr. Gi.in, §imdiki halde muay

yen olmamakla beraber ke§if hafta i~e
risinde yapiiacakhr. 

Beyoglu ve Haseki hastanelerinde te

davi edilen yarahlarm s1hhi vaziyetleri, 

normal seyrini takib etmektedir. 

Bina ~ok e•ki mi? 
Yikilan aparhman, miitareke senele

rinde yapildJgma nazaran, eski bir bina 

say1lamaz. Saglam bir binanm da sebeb

siz, ani bir ~ekilde yikzlmasz, imkan ha
ricinde goriilmektedir. 

Esasen gerek apartimanm altmdaki 

ah§ab evde oturan F roso, gerek olen ~a

fortin karJSI F atma ve hahc1 Yusuf, apar

hmanm saglam olmadigmJ miiteaddid de

falar mal sahibine soylediklerini iddia et

mektedirler. 

Enkaz altmdan «;Ikanlan e§yalar ta -

mamen harab olmu§ bir haldedir. T emiz

leme ameliyesi yap1hrken rasgelinecek e§

yalar bir kenara toplattmlarak sahibleri

ne iade edilecektir. 

Belediye fen heyeti de tetkikler 
yap1yor 

Belediye fen heyeti de bir taraftan tet
kikat yaptlrmaktadu. Binanm makarna 
fabrikas1 sahibi Raka'ya ipotekli oldugu 
~oyleniyor. Diger bir rivayete gore, bu 
binaya sonradan bir kat daha ilave edil
rni§tir. 

Maamafih alakadarlar, boyle bir mu· 
amele cereyan etmemi~ oldugunu soyle • 
mektedirler. 

Son yagmurlarm inhidam hadisesi i.ize
rinde mtiessir oldugu da umuluyor. Bina
nm bulundugu mahallin ~ukur olmast 

ve yagmurun bu istikamette akmasJ, yal
mz bu binayi degil, o civardaki diger ba
Zl binalan da miiteessir etmi§tir. Bu iti • 
barla ayni yo! iizerinde umumi bir tetkik 
yapiimas1 zaruri goriilmii§tiir. 



CUMHURIYET 
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istan I Merkezi ile Galata 
31/12/1938 

ve Beyoglu Biirolan ve 
Tarihindeki Bilan~osudur : 

izmir ~ubesinin 
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1 - D\Jdagmm u.stundeld t Jlert c;ok 
uzun a<iam (iki keiime) . 2 - Berfkinin ar
kad~. merkez, Jsmin ters . 3 - Ha.sl.l, bu-
ru~rucu bir maade. 4 - Herk~ b di· 
ren, ~ocukla.rm ;?"eme~nin. ~a.ns . 6 - Ha.-
yattmiZm m.em1>a1 b mafl, C)anta, suyun 
ak1' sesl. S - Utanma, .styah. 1 - ~~Y~· 
gini ele ge~1ren 1i l keUme>. ~- Blr l!> it. 
tad ad eder<e k. IJ - Z yrut fazla ( 1 keli -
me). 10- liD mf.tiet. zam. 11- Konl.i bJr 
millet, rutuliet, 

YG& rldan ~a: 
1- Knm ~i (Jkl k-ellme), blr tml:r. 

2 ~ Eedadrmtz (eeml>. 3 - :I.Bvl<;r~ bir 
gal, fenaltk. 4 - C!ereJan eden, akam&t.e 
ugrl'ml$ o1an, 5 - Xlmae.m, ~tan rap:ll
ml$. & - Bir ot unm tkeb 1!:61lmeJ. 1 -
Ka1b, gfyinmi . 8 - hhJb, d06t blr JMm· 
leketin kr ltmn mi. IJ - ~ret kazanan. 
10 = Kan bot~u, bit eda,. 11 - T~ 
istid!Wt g&teren, m.~ana TUrulur. 

En 11d bulmat' mn haJJ JlmJ Jd1 

KA1"ANI I 

1 tnJ{Illz Ur•11• 
IOU Oolat 

'' 

Aktif: 

Ban !mot 
Altm 
Giimii~ 
Cekler 
Ufakltk 
Ecnebf paralan 

V ADES1 GELMt~ KUPONLAR 
DAH!L! MUHABtR BA ALAR 
HARte! MUHAB!R B mQLAR 
ROPOR!.AR 
HAZ:lNE BONOLARI 

Er EDAT CV'ZDA • 
VMe ine ~ ay kalan 
Vade ine ti~ aydan 1azla kalan 

ESH J VE TAHViLAT ctl'ZDANI: 

AV 

B<>rsada ko~ olanlar 
Bonada kote olm1yanlar 

LAIC: 

402.207,-

936,50 
12.220,82 

329,10 
888,80 

409.401,79 
181.876,92 

78.626,85 
229,40 

E ham ve tahvilat mukabili avanslar ~ 
A) BoT ada kote olanlar 114.942,53 
B) Bor.ada kote olrmyanlar 

Emtfa ve vuaik tiurine avanslar 2.137.125,08 
S nedat tizerlne avanslar 202.104,60 
SaJr mtitenevvi teminat iizerine 

avanslar 

B(lR~LU HESABJ CABfLEB: 
A~k kredi 
Kdalet mukabiU kredi 
Teminath 

570.938,85 

2.282.979,08 
885.200,79 

KABULLERIMlZDEN DOLAYI BORCLULAR 
SAiR MUHTELiF BOR9LULAR 
:IPOTEK MUKABtLt AVANSLAR 
t TIBAKLEB : 

1-Sair banka ve banka muesseseleri 
ne:zdinde daimi i~idkler 

'1,...... Sair ittirAkler : 
A) Mist senedl 
B) Adl 

ME KVLLER: 
Makineler 
Kasalar 
Te1111at 
Mefrutat 

GAYRlMENKtJLLEB: 
Banka binalan 
DIAer gayrimekuller 

lLK TEStS MESAR1F1 BAld:YESt 
NAZIM HESABLAR 

ti.344.
J7.800,
!7.720,03 
22.221,60 

Yekiln : T .L. 

416.582,22 

1.942.727,39 
77.890,15 

390.350,-

591.278.71 

78.856,25 

3.025.109,06 

2.968.179,87 

729.289.79 

116.085,63 

7' 708.826,38 

18.045.175,45 

SERMAYE 
iHTiYATLAR : 

Fevkalade ihtiyatlar 

Pasif: 

Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABtR BANKALAR 
MEVDUAT 
CARt HESABLAR 
TASARRUF TEVDiATI: 

Vadesiz 
V•adeli : Bir aya kada, 

1 aydan 1 seneye kadar 
Bir seneden fazla 

TEDIYE EMIRLERI 
SAIR MUHTELiF ALACAKLILAR 
UZUN V ADELt tSTiKRAZLAR 
KABULLER1MiZ 
TAHSIS EDiLMi$ KAR$ILIKLAR 
iTF A T AHSiSATI 

6.099,9~ 

817.742,83 

1.216.939,51 
3.007,-

TALEB OLUNMAMI$ TEMETTULER VE KUPONLAR 
NAZIM HESABLAR 
KAR 

Yeklln: T.L. 

1.500.000,-

6.099,96 

1.738.508,25 

4.157.644,42 

2.037.689,34 

1.861,75 
679.281.77 

--100.000,-

7.708.826,38 
115.263,58 

18.045.175,45 
Illil llran••~ fraa~r~ 
1011 Llret 
1011 lsvl re franjp 
100 Rolanda 

A~1h1 KapabJf , 
5,93 

128,8325 
3,3525 
6,118 

28.49 
87,22 

Di ROMA 
florinJ 

IIIII lt,.Vhl marh 
1()0 Belga 

• • 

Galata ve ·Biir~i rt ve izmir ' ~ubes1rnn T• 

lOll UriJiunJ 

50,811 
21,30 . 
1,0925 
1.56 

,• 

i i1 
1938 Senesi Kir ve Zarar Tablosudur: 1 ·~ '' ' '>'! 

100 Leva 
IOU Cekoslonk 

kronu 
100 P zeta 5,93 
IUU Zloti 23,7875 
lOU Pengo 24,9675 
LOO Ley 0,9050 
ltJO Dinar 2,90711 
1011 Yen 34,62 
LOO lsve4: kronu 30,5675 
lOO Ruble 23,9025 

Esham ve tahvllAt 
tkrumlycli Ergani 20.-

,TUrk ink1lib1 hakkmda konferana 
Ernln!lnU Halkevlnden: 
1 - Ca~alo!tlundakl ealonumuzda 28/3/ 

939 .sail ak,amt eaat 20,30 da mUharrlrle· 
rimlzden Bay Peyaml Sah. tara.fmdan 
(Tiirk 1nlulf\bl) mevzulu blr konferana ve· 
ril ccktlr. 

2 - 29/3/939 ~;ar,ambB gUnU aqam1 .a
at 20,30 eta doc;ent Dr. Bay Orhan Aliabah 
tarllftndan de. <111m ve terb!ye) manulu 
bir konfcran.ll verllecektlr. 

H r 1kl konferan.s h;ln davatlye yoktur. 
Arzu edenler gelabU!r. 

ERTU0RUL SADt 
T E K Tiyatrosu 

Bu g~e 
~chzadeba§t (TURAN) 

t\yatrosunda 
KARMAKARI~IK 

Vodvil 3 p rde 

MASRAFLAR: 
Maa§& t ve iicretler 
tdare masraflar1 
V ergiler ve harclar 
Salr masraflar 

VERtLEN F AiZ ) 
VERlLEN KOMtSYON ) 
MUHTEL!F ZARARLAR 
AMORTiSMANLAR 
MUH'l'ELtF KAR~ILIKLAR 
KAR 

Zimmet: 

136.231,46 

1.645,45 
65.476.22 

YekOn: T.L. 

203.353,13 

209.621.45 
30.829,30 
16.565,-

115.263.58 

575.632,46 

Evlenecek Bayan ve Baylara: 
Yatak takmu ve c;a~ae1rlanmzm en zengin 

~e~Jdlerfnl tstanbul Sultanhamam 

Bursa Pazar1 Hasan Hiisnii' de 
Bulablllrsiniz. 

K1ymetli Mobilye Merakldar1na Miijde : 
Pek yakmda amattlrlere ve koleksiyonculara b\lytik f1rsat. Memle

ketimizde bulunmayan, aaarl atlkaya aid 14 ve 15 inc! asrm Bizanten, 
Romen, Rados, Sel~uk vesaire ~iniler ve mermerler, salona a!d vesair 

. e,yalar satllacakhr. Tafs11Ah 1 niaanda bekleyiniz. 

Evet. 

KADIN SEVERSE ••• Bana enjeksiyon yo.ptyorsunuz ... 
Evet. 

Yazan: ESAIJ MAHMUlJ KARAKURD Ben miisaade etmiyorum. Siz so
yunmamJ istiyorsunuz ... 
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Gece sa a I on bir ... Sessiz bir oda., . ~It 

yok .. Biitiin muhavereyi i~itiyoruz ... 
- Evet hammefendi, Doktor Ferid!. 

Na5IIsimz, geceyi nasi! ge<;irdiniz .. Fev
b.lade merak ic;indeyim. 

- T e§ekkur ederim doktor; qayan~ 
hayret derecede iyi bir gece gec;irdim. On 
be~ sene var ki hayahmda boyle rahat, 
miisterih bir gece bilmiyorum ... 

- Ne .oyliiyor~unuz, sahi miL 
- T abil sa hi . Size nasii minnrltar 

oldugumu hilemez~iniz .. Hemen ak~am 
erkenden ~ozlerimi kapadJm ve soyledi· 
~imz gibi iki yiize kadar saymadan uyu· 
d11m gittim. Uyand1g1m zaman giine~ 
~tkmt~tJ. 

- C:ok iyi, c;ok iyi I,.. Uyuduktan 
sonra gene i:iyle miinasebetsiz riiyalar fi
lan gormediniz ya? ... 

Kadmm kekeler gibi oldugunu i~itiyo
ruz. Telefondan kan~Ik, anla§IImaz bir 
tak1m ~esler ~elivor , 

- Hay1r, gormedim, hayu ... 

- Amma minit pek tuhaf geliyor 
kulag!ma! Gene go.liba birteyler sakla· 
mak istiyorsunuz ben den! .. Hani, ne go
riir. ne hissederseniz ac;tk~a soy liyecekti· 
niz ya! Akdettigirniz muhvele ~artlan
m kat'iyyen unutmamantz laz1m ... 

- T emin ederim aiti, saklantlyo• 
rum i i:iyle kantik, korkunc riiyalar filan 
gormedim. 

Y a ne gordiiniiz) 
Hie! .. 
Nastl hic;L 

Nic;in aoylerniyorsunuz? 
. . . . . . . . 
Am rna hammefendi! .. 
Utamyorum. 
lnsan rUyadan utantr lhl) 

Sesi, kesik kesik geliyor. Belli ki ka· 
dm, konu§urken, dehtetli heyecan duy· 
maktad1r. 

- Gene sizin muayenehanenize sel· 
ffil§IID .. , 

- Sonra?.. 
- Fa kat doktor; bu sac;ma §eyleri 

bana toylttmeyin 1 .. 
- Evet, sonra ... 

- Sonra soyunuyorum: uzamyorum. 
Bana yakla~1yorsunuz... Ben deh~etle 
korkuyorum ... 0 mada siz, birdenbire, 
olinizdeki en]ekaiyonu atarak ... Ben hay· 
kmyorum, haykmyorum ... 

- Bu heyecanla uyandmtz nu? 
- Eve!, uyandun. 
Doktorun, memnuniyetten, gozlerinin 

i~i parhyor: 
- Ehemmiyeti yok, hananefendi; 

diin ak~amki heyecanm bir aksiilarneli!.. 
Demek, bu riiya hadi~esini istisna eder
sek, umumiyet itibarile geceyi iyi gec;ir
diniz) · 

- Evet. 
- ,Simdi kendinizi naa1l hissediyorsu· 

nuz? 
- <;ok iyi hissediyorum. 
- Ala... 0 halde, sizi daha fazla 

i§gal etmiycyim; .Simdi hernen telefonu 

Matlub: 
ALlNAN FAiZ VE KOM1SYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 
BANKA HiZMETLERt MUKABiLi:NDE 

ALINAN UCRET VE KOMiSYONLAR 
KAMBiYO KARl 
i~TiRAKLERDEN KAR 
GEc;EN SENEDEN MUDEVVER KAR 

YekO.n: 

Nigde Belediyesinden: 

T.L. 

463.170,80 
99.109,78 

13.351,88 

575.632,46 

-· 

1 - Bclediycmiz icrin ~<1rtnamesi muclbince (5500) lira muhammen bedelle 
bir arozi:iz makinas1 mubayaas1 kapah zarf usulile eksiltmeye konul
mu~tur. 

2 - Ekslltme 30/3/939 tarlhlne miisadif per~embe giinii saat on di:irtte Ni~
de Belediye Enciimeninde yapllac<~khr. 

3 - Eksiltmeye lr:;tirak edeceklerin bedeli muhammenin yiizde yedi bu
~u~u nispetinde temil'IGt vermesi mecburid.ir. ihaleyi miiteakib temi· 
nat ak~esi yiizde 15 e iblllg edilecektir. 

4 - ~artnamesi istanbul ve Ankara Belediyelerine gi:inderilmi~tir. istek
lllerfn $artnameslni i:i~enmek (izere Belediyemize ve mezkUr Be
lediyelere miiracaatleri Uan olunur. (1950) 

kapar, giizel gozlerinizi yumar ve uyu
maga c;ah,tmmz. 

- Peki. 
- Y almz, ilaclan almaga devam e· 

diyorsunuz. degil mi) 
- Evet. 

- Sabah ve ak§am hirer saat gezin· 
tiyi de unutmadm1z ~ 

Hayu. 

Ala. Sizi haftaya bekliyorum. 
Biliyorum; gelecegim, doktor. 
Hem, sabumhkla bekliyorum ha· 

mmefendi I,. 
EfendimL 

- Allah rahathk versin 1.. - ....... . 
Muhavere kesiliyor. 
F erid, sevgilisinden mektub almtt toy 

bir delikanh gibi, yiizti ~ocuk~a heyecan
larla dolu, makineyi btrakJyor. Masantn 
iisttin~e &(jlk duran kitabtn online dogru 
geliyor. Gozlerinde parhyan sevinc tttk
lartnt farketmemege imkan yok. Derin 
bit nefea alarak sandalyenin Uzerine otu
ruyor. HAl& dudaklarmda, tath, thk bir 
giiliimsemenin izleri ya~amaktad1r. 

F erhad, biraz ~iiphelenmi§ gibi. Ku
c;iik yuvarlak gozlerini, biiyiik baga goz· 
lugiiniin yass1 carnian arkasmdan ~evi· 

rerek F eride babyor. Manah bir sesle: 
- (J stad, diyor: bu kadmtn hastal•

gile siz.i fazla alakadar goriiyorum, Ge· 
celeri telefonla sthhatinden habet alacak 
kadar ... 

Doktor, muavininin soziinii kesiyor: 
- Hakktr. var Ferhad; beni c;ok a

lakadar ediyor bu kadm ... Tuhaf bir his, 
anla~tlmaz bir rablta ile diin ak~amdan
beri gayriihtiyari hep onunla me~guli.im. 

- Ne diyorsunuz) 

- Muhakkak oyle l Sanki evvelden 
onu gormu§, tammt~, muglak, peri§an .bir 
taktm hattralarla, ona uzun zaman bag· 
lanmt~tm gibi bir hal hissediyorum ken
dimde! .. 

- Allah Allah T 

- Evet. Ben de bilmiyorum nedir 
bu) Ad eta bu kadmm gozlerinde, unu· 
tulmu, bir mazinin acmm duyuyorum. 
Diin ak,am, bana bakarken, gozlerinin a
~Ik eli rengi i~inde, tamdtglm bir lflgtn 
pmltllarmJ goriiyordum. 

- Kadmdan ho§lanmt§ olacaksmtz. 
- Kahil. ..• 
Ferhad gtili.iyor. 
- Tuhaf ~ey; o kadar gene de de

gil yani l Y a§t birhayli ilerlerni§. 
- Fakat c;ok manahl YtizUniin oyle 
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c;ektigi Jzbrablarin 
mes'ulii kendisidir. 

Ka§elerini tecrilbe etmi§ olsaydl ona ce
hennem hayat1 ya§atan bu muannid bll§ 

agnStndan eser kalmiyacaktl. 

Biitiin tstirablan dindirir, ba~ ve di§ 
agnsile ii§iitmekten m{itevellid agn, SlZl 

ve sanc!lara kar§I bilhassa milessirclir. 

Aldanmaytmz. Ragbet goren her §eyin 
taklidi ve benzeri var<br. GR1P1N yerine 

ba§ka bir marka verilirse §lddetle 
reddediniz. 

Askeri fabrikalar sabn 
alma komisyonu ilanlart 
340 ton isv~ ham demiri almacak 
Tahmin edilen bedeli (51.000) lira o-

lan 340 ton fsv~ ham demiri Asker! 
Fabrikalar Umum Miidiirliigu Merkez 
Satmalma Komisyonunca 10/5/1939 ~ar
§amba giinii saat 15 te kapah zarfla iha
le edilecektir. ~artname c2» lira c55 .. ku· 
~ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan (3800)' 
liraYI havi teklif mektublann1 mezkfu
giinde saat 14 e ;kadar komisyona ver
meleri ve kendllerinin de 2490 numa.ra
h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkl1r gi.in ve saatte lromisyona 
miiracaatleri. (1920)' 

* * • 
4:18 kalem muhtelif egoe vesaire almacak 

Tahmin edilen bedeli (18609) lira olan 
418 kalem e~e vesaire Askerl Fabrikalar 
Umum Miidiirlii~ii Merkez Satmalma 
Komlsyonunca 12/5/1939 cuma giinii sa· 
at 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname parastz olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat o
lan (1395) lira (68) kuru~u havi teklif 
mektublanm mezkfu- giinde saat 10 a ka
dar kamisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkl1r giin ve saat
te komisyona miiracaatleri. (1921). 

*** Kmkkalede yaptmlacak in~aat 
Ke§if bedeli (29320) lira olan yukan

da yaz1h in~aat askeri fabrikalar umum 
miidiirliigii merkez satmalma komisyo
nunca 10 nisan 939 pazartesi giinii saat 
11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname (1) lira (47) kuru~ mukabi • 
Unde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat clan (2199) li.rayi ha· 
~ teklif mektublanm mezkilr giinde 
saat 10 a kadar kom!syona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanu • 
nun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaik· 
le muayyen gii.n ve saatte komisyona 
miiracaatleri. (1948) 

derin c;izgileri var ki! .. 
F erid, bunu soylerken, uzun siyah kir· 

piklerini IJmpi§tlrarak, tavanda asth du
ran elektrik lambasmm t§tgma baktyor. 
Adeta lambamn etrafm1 alan san sigara 
dumanlan arasmda, onu gori.iyormu~ gibi 
oluyor. Kuvvetli bir erkek agzmm ihtiras 
dolu kadm dudaklannl oynatarak, ftstl· 
dar gibi: 

- <;ok manah, c;ok manah bir kadm, 
diyor. 

F erhad birdenbire ba§lnl kaldtrrni§ttr. 

- Alhan iistad; adeta a§tk olmu§ 
bir insan bali var yiiziiniizde... Vallahi 
korkmaga ba§ladtm ... Saktn tutulm1yaw 
ntzl.. 

Giiliiyorlar. 
- Amma ettin Ferhad! Ben bir ka• 

dma tutulabilir miyim hie;) Bun a imkan 
var m1 ~ Boyle sabahlardan ak~amlara 
kadat bayah kadtnlar arasmda gec;en bir' 
adam a~1k olur mu L Ke~ke olsayd1m; 
netede o giinler l 

- Peki, hastahgt nedir?.. 
- Cinsi ihtiraslannm tatmin tdileme• 

mi~ olmasmdan mi.itevellid bir ciimleia• 
sabiye bozuklugu. 

- Demek kocasJ ... 
(4tA;an var). 

Er 

Eregl1 

~ok 

Eregli 
m1? EgeJ 
tabiatin y1 
d1, elbette 
yapmag1 
taJagZIDI 
du. 

Tabiat 
§I mahfu 
yapmak d 
emniyetli 
bir iki ft 
olundukta 
elde etme 
regli lima 
bir vaziye 

Komiir 
mmdan d 
<;iinkii E 
giinlerinde 
gemilerin 
bir sahadJ 

lhrakiye 
tiyorum. 
yon ton k" 
nsmdan c; 
kedecegiz. 
sek bile h 
miz bu ko 
g]ecektir. 

Bu miit 
zarlarma 
purlara ver 
smda biiy' 
hamuleye 
fiat kiic;iik l 

Gemile 
dt biinyem 
ne diyorlar 
smda otuz 
nin ne ktyn 
ie iizerinde 
tuz milin 
ifade etme 
lnazsa <;at 

Bu miit 
hki gibidir. 
degildir. 
cilik yapa 
PIIa bilse bi 
rile degil, 
himdir. 

Vaziyet 
ve komtir h 
faydah olan 
YIZ, bu me 
miir ]imam 
ihrakiyecilig 
mek zarure 

ihrakiyec 
yiiksek fia tl 
te pe1in do' 
saham1z1 gn 
kiye alan h 
den ekmeg 
dar koman 
ticaretimize 
lakki etmem 
in§a edildikt 
sat viicude 
bali arazidir 
mak miimk 

En kuvv 
bu miilahaz 
mtitalea ve 
c1k bir vadi 
burada yap1 

Bu dara 
yapacagiz, I 
meydana g 
yapacagtz, 
cegiz. Demi 
cegiz. Sonra 
bir §ehir yap 

Tath su 
tniindedir. 
de etmek i~ 
nild1ktan so 
raktlan sui 
lannda tasfi 
lard1r. Bum 
bir kere bu, 
ancak kifaye 

Hemic; 
lanmak ic;in 
giz? Gemile 
lar dedigimi 
man karikat' 

Kiimiir ha 
kan, hem g 
ile baglanac 
§imendifer i 

Eregli ·A 
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Karadenizde liman 

Ereglide mi, yoksa 
<;atalagz1nda m1? 

Eregli, limancJhk bak1m1ndan ~ok k1ymetli ve 

~ok elveritli bir vaziyeti tabiiyeye sahibdir 

CUMHUR1~ET 

Danzig meselesi 

canlan1yor 

Almnya, Polonyadan da 
baz1 talebeler bulundu 

(Ba~tara!t 1 fncf saht/ede> 
maktadtr. Diin Lehistamn muhtelif §e -
hirlerinde vatanperverane niimayitler ya
pilmi§hr. Hatibler, yabanc1 tehdid oniin -
de boyun egmiyeceklerini bildirmi§lerdir. 
Evelce hudud haricine <;IkanlmJ§ olan 
muhalefet lideri Vitos Prag' dan Var§o -
vaya davet edilmi§tir. Hiikfimet, Vitos'un 
Lehistana donmesine miisaade etmi§tir. 

Kalp liralar 

Tarsusta bir kalpazan 
yakay1 ele verdi 

Tarsus (Hususi) - ::,:lehrimizde kalp 
giimii~ lira siiren bir kalpazan ciirmii 
me§hud halinde yakalanm1~ ve Adliyece 
tevkif edilmi~tir. Hadise hakkmda yapt
lan tahkikata gore kalpazan, Darendeli
dir. Ad1 Hac1 ibrahimdir. Kendisi bun
dan bir miiddet once, gene boyle bir kal
pazanhk sul!rundan, Malatyada 27 ay hap
se mahkum olmu~tu. Mahkumiyetini 2ay 
kadar evvel tamamlayan Hac1 !brahim, 
evvela Mersine gitmi§, sonra buraya 
gelmi§tir. Kalpazamn, kalp paralan sUr
me <tarz1 §Oyle imi§: Bir bakkala gider, 

Siz de 
benimgibi 

yap1n1z. 
Yaln1z 

REX 
Prezervatlf

lerini 

9 

~ 
REX 

Almanyamn illekleri 
Yazan: B. G. Paris 27 (a.a.) - Berlinden bildiri

rayi denize en yakm bir mesafede bagla- hyor: 

be§ on kuru§ all§ veri§ eder; kalp liranm E 
birini bozdurur. Tiitiinciiden bir paket czanenizden 

Eregli !imam m1, <;atalagzl limam
rm? Eger komiir havzam1zm civannda 
tabiatin yaratttg1 bir tabi!liman olmasay
dJ, elbette tamamen a~1k sahalarda liman 
yapmag1 dii~iinebilirdik. Ve o zaman <;a
talagzlm mevzuu bahsetmek dogru olur
du. 

mas1 itibarile mutlak in§a edileceginden Almanya hiikfimetinin gec;en hafta 
~ok yakm bir atide Eregli birkac; demiryo· Polonyaya iic; nota gondererek Danzig'in 
)unu iizerine ~ekecektir. Almanyaya iadesini, Oderberg §ehrinin 

sigara ahr; bir lira daha bozdurur ve isteyiniz. 
boylece her giin birkac; kalp lirayt piya-
saya silrmeye muvaffak olurmu§. Son f;UnkU : 
defa, burada, l!rekilmi§ kahve satan Ce-

Esasen komiir havzasmm Zonguldak geri verilmesini ve Polonya koridorundan 
limanma nazaran §ark miintehas1 hudu- gel!rmek iizere bir otomobil yolu in~asma 
dunda istihsal edecegimiz komiirii Kara- miisaade edilmesini istedigine dair dola
biik ve <;atalagzi elektrik santrali istihlak §an §ayialan iyi haber alan Alman mah -
edecek. ve ic; Anadolu ile Devlet De- filleri tekzib etmektedirler. 

vada ugnm1~, befl kuru§luk kahve al- Saglamdlr 
m1~ ve bermutad gene bir giimii§ lira 
bozdurmu~. Vakit aksam oldu~ndan V8 gayet 
Cevad, bu yersiz yurdsuz adamm be~ 

Tabiat itibarile bir<;ok fntmalara kar
JI mahfuz bulunan bir mahalde liman 
yapmak daha elvei~li, daha kolay, daha 
emniyetlidir. Bu tabii limanm mahdud 
bir iki f1rtmaya kar§J da emniyeti temin 
olunduktan sonra en miikemmel bir eser 
elde etmek miimkiin olur. Onun i~in E
regli limanc1hk bak1mmdan ~ok k1ymetli 
bir vaziyeti tabiiyeye sahibdir. 

kuru§luk l!rekilmi§ kahve ahp lira boz- ince ipekli 
durmasma kw~kulanmt§, elindeki liray1 

miryollan !:m komiirii bu noktadan 10eke- Diger cihetten yanresm! mahfiller, 
cektir. Polonyamn garbmda kain Lydgoszez'de 

evirip c;evirmege, muayene etnyge ba§- listikten 
laml§ ve liramn her iki tarafmdlki resim 

Demek oluyor ki komiiriin liman ;hti- diin «Polonya birligi» tarafmdan Al
yacJ Zonguldak limanma nazaran havza- manya aleyhinde baz1 ta§kmhklar yap1l -
mn garbmdaki madenlerdir. d1g1 hakkmdaki haberi itirazla kar~I!a • 

Zonguldak limanma nazaran havza· maktad1rlar. Bu mahfiller, diinkii niima -

ve yaz1larm birbirine kan~ml§ halde ol- y&pllml,tlr. 
dugunu gormii~tiir. Nihayet oradan ge- l'-•••••••••••••••••••••••••••••••ll ~!<en bekc;iyi c;ag1rm1§ ve kalpazan mii§-

ikt1sad 
Komiirciiliik ve ikhsadi menafi bakJ

mmdan da Eregli <;atalagzma iistiindiir. 
<;iinkii Eregli limanmda senenin biitiin 
giinlerinde it yapmak imHm oldugu i~in 
gemilerin emniyet ve itimad edebilecegi 
bir sahadu. 

mn serveti olduk~a. oldukc;.a degil, kabi- Yi§lerin miinferid bir vak' a mahiyetinde 
liyetinden ~ok fazla yiiklii bulunmaktadtr. olmadigiDl ve Almanya aleyhinde yapt· 

Zonguldak • <;atalagzt, hatta Filyosa Ian bu ta,kmhklarm rnaalesef gittikc;e art
kadar mevcud bir hat daha ekliyerek c;ifte hgm1 kaydeylernektedirler. 

terinin e§kalini ona vermi§. !§, boylece 
zab1taya aksedince, Hac1 ibrahim takib 
edilme~e ba§lanrnl§, ertesi giin, kalpazan, 
gene bir dtikkandan ah§ veri§ edip kalp 
liradan bir tanesini daha hozdururken 
polis tarafmdan ciirmii me~hud halinde 
yakalanrnl§ ve ilk zab1ta tahkikatmdan 
sonra, sue; vas1tasile birlikte Cumhuri
yet Adliyesine teslhn olunmus ve derhal 
tevkif edilrni§tir. Kalpazan Hac1 !bra
himin piyasam1za siirdiigii kalp liralar
dan iic;ii tespit edilrni§tir. Tahkikat de

hat yapmak imkam yoktur. Paris 27 (a.a.) -Journal gazetesinin 

lhrakiyecilik iizerinde biraz durmak is
tiyorum. Diyorlar ki: Biz sene de be§ mil
yon ton komiir <;lkarmca gene bunun ya
nsmdan ~ogunu memleket haricine sev
kedecegiz. Binaenaleyh ihrakiye vereme
sek bile hamule olarak harice verecegi
miz bu komiiriin mukabili doviz olarak 
glecektir. 

T ek hat ile biitiin bu nakliyah ba,ar- Londra rnuhabirinin bildirdigine gore AI· 
mak imkam has1l olsa bile biitlin bu gay· rnanya gec;en curna giinii Polqnyaya bir 
rimiisaid §eraite ragmen i§i bir noktada nota gondererek Danzig rneselesinin Mil
teksi•f etmenin manasm1 hir tiirli.i anlaya- letler Cemiyetini nazan itibara almadan 
mtyoruz. dogrudan dogruya iki memleket arasmda 

vam ediyor. Liman, <;atalagzmda yapildigi takdir- halledilmesini istemi§tir. Notada §unlar 
de havzanm ki:imiir istihsal mmtakalan taleb edilmektedir: ( YENl ESERLER ) 
bugiin mevcud olandan 1baret kalacaktir. J _ Almanyaya bazi haklar veri! • ""--------------'-

F akat Ereglide oldugu zaman i§in ren- rnesi, 

gi, §ekli tamamen degi§ecektir. Bu giizer- 2 - Yiiksek komiserlik makarnmm « Tiirkliik » teki 
Bu miitalea yanh§hr. <;iinkii ecnebi pa

zarlarma gonderdigimiz hamule ile va
purlara verdigimiz ihrakiye bedelleri ara
smda biiyiik fiat fark1 vard1r. lhrakiye 
hamuleye nispetle daha fiathdu. Bu fark1 
fiat kii~iik goriilemez. 

Gemilerimize verecegimiz i§; ikhsa· 
di biinyemizi tazyik etmemelidir. Ve ge
ne diyorlar ki; Eregli ile <;atalagzl ara
smda otuz mil mesafe vard1r. Bu mesafe
nm ne k1ymeti olur. Yiizlerce mil mesa
te iizerinde seyreden bir gemi i~in bu o
tuz milin mesafe uzunlugu bir kiYmet 
ifade etmez. lhrakiyesini Eregliden ol-
lllazsa <;atalagzmdan alabilir. 

Bu miitalea goriinii§te makul ve man
tiki gibidir. F akat hakikatte hi<; de bOyle 
degildir. Esasta <;atalagzmda ihrakiye
cilik yapamay1z. F am muhal olarak ya
pi!a bilse bile bu mesafe uzunlugu itiba
rile degil, mevkiin degi§ikligi itibarile mi.i
himdir. 

V aziyet bu kadar ehemmiyetli, ciddi 
\'e komiir havzam1zla alakas1 bu nispctte 
faydah olan bir i§i sellemeiisselam atama 
Ytz, bu menfaati jstisgar edemeyiz. Ko
miir limamnda hamulecilikten de iistiin 
ihrakiyeciligi ve barmma limamm dii~iin
rnek zarureti kat'iyesi kar~ISlndayiz. 

1hrakiyecilikteki menfaatimiz sade 
yiiksek fiatla komiir satmak, memleke
te pe§in doviz getirmek, komlir istihlak 
sahamlZI gnei§letmekle de kalmaz. lhra
kiye alan her gemi, ayni zamanda tiitiin· 
den ekmege, ~arabdan ete varmcaya ka
dar komanya da ahr. Bunu da mahalli 
ticaretimize sade bir ahzii ita kaynagt te
lakki etmemelidir. Deniliyor ki bir liman 
in§a edildikten sonra etrafmda bir~ok tesi
sat vi.icude ~etirmek lazimdir. <;atalagzi 
hali arazidir. lstenilen tesisatl burada yap
mak miimkiindiir. 

En kuvvetli zannedilen bu miitalea ve 
bu miilahaza kanaatimizce en zayif bir 
mi.italea ve miilahazadir. <;atalagZl dara
cJk bir vadidir. Biiyiik elektrik santrali da 
burada yap1hyor. 

Bu darac1k, vadinin ic;inde bir Iiman 
yapacag1z, limana aid mebani ve tesisat 
meydana getirecegiz. Elektrik santrali 
yapacagiZ, buna aid tesisat vi.icude getire
cegiz. Demiri, komiirii buraya teksif ede
cegiz. Sonra bu miiessesah i§letmek ic;in 
bir §ehir yapacag1z. 

Tath su bir limamn cam, hayatl hiik· 
tniindedir. Bu tath suyu <;atalagzmda el
de etmek ic;in maden ocaklannda kulla
m!dtktan sonra c;amur halinde denize OI
rakllan sulan toplayarak tersib havuz-

lannda tasfiye ettikten sonra kullanacak
IardJr. Bu mii~kiil ameliyeden sarfmazar, 
bir kere bu, su elektrik santralma belki 
ancak kifayet edecektir. 

Hem i~mek, hem de kazanlarda kul
lanmak ic;in gemilere nereden su verece
giz? Gemiler suyu da lstanbuldan alsm
lar dedigimiz giin, <;atalagzl ancak bir li
man karikatiirii olur, liman olmaz. 

Komiir havzasi bir taraftan hem ~ar
kan, hem garban iki koldan i~ Anadolu 
ile baglanacak ve limana iki koldan iki 
§imendifer inecektir. 

Eregli - Ankara dogru hath ise Anka-

gahta c;ok yeni ve miilhim komiir istihsal ilgasJ, 

noktalan bulacagimiza kat'riyyen emni- 3 - Polonyamn Danzig limamndan 
yet ve kanaatimiz vard1r. 1stifade etmek hakkmm ipkas1, 

Limam, demir sanayiine yakm yap- Ayni rnuhabire gore !ngiltere ve Po-
mak fikri elbette ki <;ok yerinde hir dii- lonya hiikfimetleri mall ve ikhsadi bir te§• 
§iincedir. Ancak demir sanayii denizle riki rnesainin ba§hca hatlan iizerinde mu
zannedildigi kadar vasi mikyasta alaka- tabJk kalmi§lardtr. 
dar degildir. Demir, denizle nihayet yil-
da iki, ii~ yiiz bin ton muamele yapacak- A•keri teclbirler alrtt.tyor 
tlr. Bunun ic;in koskocaman bir liman Var§ova 27 (a.a.) - Reuter Ajans1 
yapmaga ne zaruret vard1r, ne de ihtiyac! muhabirjnin bildirdigine gore Almanyanm 

Zonguldak limant pek az bir himmet- Polonyadan taleblerde bulunduguna da
le ytlda iki, iki bu~uk milyon ton mua- Jr verilen haberler, teeyyiid etmem~tir. 
mele yapmaga elveri~Iidir. Bununla betaber Danzig statiisiiniin ta-

Esasen <;atalagzmda yap1lacak lima- dilini temin etmek iizere Almanyanm bir 
mn Zonguldaga miireccah taraf1 sadece tazyik yapmasmdan korkuldugu i~in baz1 
vapurlar hamule aluken mevzuubahstir. askeri ihtiyat tedbirleri almdJgl zanne • 
Y oksa diger bir<;ok hususlarda bugiinkii dilmektedir. 
Zonguldak !imam, <;atalagzmdan daha Polonyanm ihtiyats1z bulunmamaga 
iistiindiir. gayret ettigi soylenmektedir. Diger cihet-

Eregliye ri.i~han bakk1 veren taraflar ten temin edildigine gore Polonya, AI • 
sade bunlardan ibaret degildir. Ereglinin manyanm Polonya koridorundan vazge • 
arkasmda kuvvetli manganez madeni, l!recek bir yol in§aSI hususunda yapmas1 
vasi ormanlar itlemek i~in yola ve lima- muhtemel olan teklifini §iddetle reddede
na muhtac bekliyor. Liman Eregliye ya- cektir, 
pildigl takdirde bu tabii servet kaynakla· Kurjer Poranni gazetesi diyor ki: 
n da Tiirk diinyasma refah dag1tmak i~in «Polonyanm asker) kuvvetine itimad1 -
harekete getirilecektir. m1z vard1r. Haricden gelecek muhayyel 

B. G. yard1mlara bel baglamiyoruz.» 
~~~~~~~~~'!!!"""'!"!"""!!~-~!!!!- Di.in biitiin Polonyada vatani te~ek -

H1rvatlar, YugoslaV kiiller mitingler tertib etmi1Ierdir. Kabul 

kabl'nesJ·ne • • edilen muhtelif karar suretlerinde §U tipik 
gJrJyor ctimlelere tesadiif edilmektedir: 

(Ba$taratt 1 t.ncf tah.ttede) «Polonya kin her tiirlii fedakarhklara 
lamerito azast, Almanya ve Yugoslavya-
daki gizli devlet polisi Gestapo te§kilatl hazmz.», <<Kammllln son damlasma ka
ajanlarile beraber ~alu~makta ve Maca- dar Polonya i~in miicadele etmek istiyo
ristan kanalile Htrvatlann Macaristana ruz.» 
ilhak1 i~in c;ok faa! propaganda yapmak- Niimayi,leri kim tertib ediyor? 
tadlr. Bu suretle Zagreb ile Budape~te Berlin, 27 (a.a.} - Yan resmi bir 
arasmda durmadan gidi~ geli§ vardtr ve suurette teblig edilmi§tir: Bat! Leh Fe. 
birkac; giindenberi Macar hiik11met mah derasyfonunun Bromberg ve havalisinde
filleri, Budape~tede Yugoslavyamn Ce- . 

k b k1 Alman aleyhtan son tezahiirleri Ber-ko-Slovakyanm a 1 etine ugrayacagm1, , 
zira H1rvatlarla Slovenlerin S1rplarla lm siyasi mahfillerinde bir §a§kmlik hasil 
hi~bir alakas1 olmadtgmt al!rtkc;a bahset- etmi§tir. Zira bu federasyonun Alman • 
mektedir. Bu arada da, 48 saattenberi, Leh mi.inasebetlerini bozmak i~in yaphg1 
Almanya, Yugoslavyaya zorla kabul et- sJstemli te§ebbiislerin tesiri heniiz izale e· 
tirmek istedigi yeni ticaret muahedesi- dilememi§ bulunuyordu. Suras1 kaydedi
nin akdi il!rin Belgrad iizerinde §iddetli liyor ki, diin Bromberg' de yap1lan teza
tesirler icra etmektedir. hiirat bir istisna te§kil etmemekte, bilakis 

••• Rumen Ba§vekilinin Almanlara kar~1 !;Ikanlan hadiseler e • 
sefe deger bir surette tekerriir eylemek-

yeni beyanab tedir. Bu miiessif inki§afa bat1 Leh fede-
Paris 27 (a.a.) - Paris-Soir gazete• rasyonu tarafmdan yap1lan tahrikatm se

sinin Biikre~ hususi rnuhabiri Jules Sau- beb oldugunu kaydetmek icab eder. 
erwein'a beyanatta bulunan Romanya 
Ba§vekili Armand Calinescu, demi~tir 
ki: 

«- Hi~; ~iiphe gotiirmiyen bir nokta 
varsa o da §udur: 

T aarruza ugrad1g1 giin Romanya ki
me kar§l olursa olsun kendini miidafaa 
ederek topraklanmn tarnamiyetini biitUn 
kuvvetile muhafaza edecektir.» 

Calinescu, Almanya ile Romanya a • 
rasmda akdedilen ikhsadi mukavelenin 
son beynelmilel hadiselerle alakadar ol -
madigmJ, <;iinkii bu husustaki miizakere
lerin §ubatta ba§larnl~ oldugunu ilave et
mi~tir. 

Bu mukavele, Romanyanm diger dev· 
letlerle haz1rdaki ve istikbaldeki miina -
sebetlerinde bir degi§iklik husule getirmi
yecektir. 

Adanada bir kamyon kazas1 
Adana, (Hususi) - ~ehir ~~hilinde ve 

§ehir kenarmdaki yollarda arabalanna 
alabildigine siir'at vermek itiyadmdan 
vazgec;miyen ~oforler, vatand.fl§ hayatma 
k1ymaktan ve binnetice hapishanelerde 
l!rliriimekten kurtulamJYorlar. Bu ac1 vak
antn yeni bir misali, Toprak bayram1 
guni.i alh ya§mda bir 90cugun htzh gi
den bir kamyon tarafmdan gignenip ol
diiriilmesidir. Olen c;ocuk, Alidede ma
hallesinden Kamil oglu Ziya ve oliime 
sebebiyet veren ~ofi:ir de, Mustafa oglu 
Salih Cerittir. Vak'a, Sedboyunda Dr. 
Ahmed Erzinin hastanesi yakmmda ol
mu§tur. ~ofor yakalamp Adliyeye tes
lim edildi ve si.ir'at kurbam yavrucak 
da gomiilmek iizere ailesi tarafmdan kal
dmldr, 

miihim etiidler 
Ti.irk ve ecnebi alimlerinin Tiirkoloji

ye aid orijinal tetkiklerile yakmda inti
:pr edeceginden gec;enlerde bahsetmi§ 
oldugumuz (Tiirkliik) mecmuasmm bi
rinci ni.ishast nisamn birinde g1kacagmi 
haber aldtk. Bu niishamn t;ok miihim c
lan miinderecah i9inde Vaqova tl'niver
sitesi Tiirkoloji Profesi.irii Polonya Ulum 
Akad.emisi azasmdan Dr. Zayonl!rkovski
nin on dordiincii am Anadolu Tiirk ede
biyatma aid gayrimiinte§ir bir vesika 
hakkmda t;ok mi.ihim bir tetkil;d bulun
dugu gibi, Anadolu Tiirk Tavaifi Miilu
kiiniin §irndiye kadar me9hul olan ha~h 
bayraklan hakkmda N azan Dani§men
din mi.ikayeseli bir etiidile bu bayrakla
nn renkli resimleri vardtr. Bunlardan 
ba§ka muhterem iistad Sadeddin Arelin 
cTiirk musikisi kimindir?•, Caferoglu 
Ahmedin cAnadolu Azerilerh, !smail 
Hami Dani§mendin cEski ~ark ve yeni 
Garb telakkilerine gore 1rk nedir?., 
Hiiseyin Nam1k Orkunun cKem9ik ki
tabelerh, Refik Ahmedin cTiyatro tari
hi• ve k1ymetli edibimiz !smail Habi
bin •Divan edebiyatmm nesirsizligh ve 
saire gibi birc;ok k1ymetl~ tetkiklerile 
Anadolu Tiirk tarihinin §imdiye kadar 
memleketimizde maatteessiif met;hul 
kalml§ vesikalanm ihtiva eden bu sek
sen alh sahifelik biiyiik mecmuamn 
TUrk Kiiltiir tarihinde c;ok mlihim bir 
devir acacagmdan eminiz. 

( ASKERLlK lSLERl 

Bedel verecek erler 

) 

Kadtki:iy YerU ve Yabanc1 A.skerUk §ube
sinden: 

1 - 938 te§rln celbinde bedel veren er
lerle 939 nU>an celblnde bedel verecek er
ler taUm 1c;1n 1 nlsan 939 da Jut'ada bulun
mak Uzere 30 mart 939 da .sevkedllecekler
dir. 

2 - 333 dol'1;umlu erler sevkedllmiyecek
tir. 

3 - Kad1koy Yerll ve Yabanc1 §Ube.sJnde 
kay1dl1 bedel erlerinln mezk1lr giin .saat 
9 da 1$Ubeye gelmelerl 11A.n olunur. 

* * * Eminonii Yabanct A.skerllk §ubesin'iien: 
1 - D>tanbulda bulunan yabanm miikeL

leflerden ~a~1da do~tum ve Slmflan gO.S
terilen yoklama kayaklarl sevkedllecekle -
rinden toplanma giinii olan 29 mart 939 
giiniine lkadar niifu.s ciiroa.nlarile eubeye 
geleceklerdir, Bedel vereceklerln bedellerl 
29 mart 939 ak~mma kadar kabUl edile
cektir, 

1 - 316 • 332 dahl! plyade strutlart, 
2 - 316 • 333 dahll muhabere sm1flan. 
3 - 316 - 333 dahU nakllye smtflart, 
4 - 316 - 333 dahl! mJZJka stmflan. 
5 - 316 - 333 dahl! U>tihkam s1mf1an. 
6 - 316 - 334 dahll to~u smltlarl. 
2 - Te1$r1n 938 eoelbinde bedel verml~ o

lanlarla daha evvelkl celblerde bedel ver
dlklerl halde kanuni aebebler dolayJSlle 
sevkedllmeml~ olanlarm da 30 mart 939 
giinii eubeye gelmeleri, aksl takdirde hak
larmda. lkanunun gO.StErdl~l ceza. hiikiim
lerinln tatblk edllece~i llan olunur. 

* * * Sar1yer Askerllk §ubeslnden: 
316 - 333 dahi! plyade, muhabere, nakll

ye, m1ztka, istihkam, 316 • 334 dahll toPQU 
.smlflarmdan hoeniiz askerll~1nl yapmazme 
olan umum U>lam erler, bunlardan bedel 
verenlerin bedelleri 29 mart 939 aqamma 
kadar kabul edlleoektlr, 

Yukanda yaztll muhtellf degum ve smif
lara mensub 11A.n 29 mart 939 tarlhlnde 
Yen~koy Sartyer Askerllk 'ube merkezlne. 
Te§rin celblnde bedel verenlerle bu celbde 
bedel verenler 1 nisan 939 giinii k1t'ada. bu
lunmak ii:llfre sevkedlleceklerdir, 

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

Tahsili 
Okulu San' at 

imtihan1 Sartlar1 Mensublar1 Miisabaka , 
1 - Avrupaya tahsile gi.inderilecek San'at okulu mezunlan miisabaka 

imtiham ~artlan hakkmda evvelce yapllan ilan a§agtdaki §ekilde tadil 
edilrni§tir : 

2 - Avrupa dericilik, yiinlii ve pamuklu mensucat meslek mekteble
rinde tahsil ettirilmek iizere miisabaka ile 30 talebe almacaktlr. Bu talebe. 
lerin c 10 " u dericilik, clO " u yiinlii mensucat ve c 10 ,. u da pamuklu 
mensucat tahsili yapacakhr. 

3 - !steklilerin a§a#tdaki §artlan haiz bulunmalan laztmdrr : 
A- Ti.irk olmak 
B - Sthhati tam ve tahsil edecegi san'at ~ubesinde ~ah§maga miisaid 

olmak 
C - En c;ok 25 ya§mda olmak ve askerli~ini yaprnl§ veya hastahktan 

ba§ka bir sebeble tecil ed.ilmi~ bulunmak 
D - Maarif Vekaleti Bi.ilge San'at okullarr tesviyecilik, demircilik 

veya elektrik~ilik ~ubelerinden mezun bulunmak. 
4 - lmtihanlar; Bi:ilge San'at okullan milfredat programlarma gore 

agg1daki derslerden olmak Uzere 2/5/939 tarihinde Ankara, istanbul, Bursa 
ve lzmir B1ilge San'at okullarmda yapllacakbr. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motor 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Llsan c Almanca veya Franstzca • 

5 - Kabul edilen asgari ve vasatiden fazla not alarak imtihanda mu
vaffak olanlardan strasile « 30 " namzed ayrtlacaktlr. Ayni derecede mu
vaffakiyet gosterenlerden askerligini yapm111 olanlar veya lisandan daha 
iyi not alanlar tercih ed.ilecektir. Bu namzedler iic; grupa tefrik edilerek 
mesleklerine gore 31/10/939 tarihine kadar Siimer Bankm Beykoz, Feshane, 
Hereke ve Kayseri fabrikalannda staj gorerek ve mesleki fabrika kursla
rma devam edeceklerdir, Staj miiddetince kendilerine ayda 50 §er lira ve
rilecektir 

6 - Staj milddetinln sonunda fabrlkalarda yapllacak kurs imtihanla
rmda ve umumt c;ah~malarmda muvaffkiyet gosteren ve ahlakan mazbut 
olduklarme kanaat getirilen namzedler Avrupaya goncl.erileceklerdir. Bu 
imtihanlarda muvaffak olam1yanlar serbest kahrlar ve hiq bir hak talebinde 
bulunamazlar. 

!mtihanda muvaffak olarak Avrupaya gonderilecek talebe Silmer Ban. 
km idare ve nezareti altmda olmak iizere eylul 1940 tarihine kaciar lisan 
kurslarma d.evam edecek ve 1940 senesi kl§ somesterinde meslek tahsiline 
ba:ihyacakhr. 

7 - Avrupaya gonderilecek talebe Siimer Bank fabrikalarmdaki staj 
ve Avrupadaki staj ve tahsil mii&ietlerinin bir misli fazlasile !ktisad Ve
k~letinin gi:isterece~i i~lerde, usta, ustaba:p veya fen memuru olarak qah
§acaklardir. Bu miikellefiyeti tevsik etmek iizere Avrupaya gi.inderilecek 
her tale be bir taahhiidname verecek ve mu teber bir kefil gosterecektir. 

8 - Talibler en gee; 15/4/939 tarihine kadar dordiincii maddede yazllt 
beige san'at okullanndan hangisinde imtihana gireceklerini gosteren bir 
istida ile a~ag1daki vesikalan fktJsad Vekaleti Sanayi Umum Mi.idiirli.igiine 
gonderecE> klerdir, 

A - Niifus hiivivet ciizdam 
B - Askerlik va~ifesinin yapdrnl§ veya tecll edilmi~ bulundugunu gos-

teren vesika 
C - Mekteb ~ahadetnamesi 
D - Hiisni.ihal varakas1 
E - Gah§acagl san'ata miitehammil bulundu~nu gosteren resmen 

tasdik edilmi~ s1hhat vesikast 
F - Alb aded vesikabk foto~raf. 
9 - Fazla izahat almak tstiyenler !ktisad VekAleti Sanayi 

t'Tiidi.irlii~iine miiracaat etmelidirler. c 913 , 
Umum 
( 1743) 

rKARDOL 
Sinir damlasa; asabl c;arpmhlara, nefes daralmasma, heyecan ve ball 

donmelerine kar~1 §ayant hayret tesirli yeni ilac;. 

Hizan Malmiidiirl iigiinden: 
1 - Ke§if bedeli 29,475 lira 58 K. olup temel hafriyah kargir in§aat i10in 

ta§ ve kireci ve beton k1smmda kullamlacak kahphk tahtalan ihzar 
edilmi§ olan Hizan Hiikumet konag1 in§aah 26390 lira bedel iizerinden 
kapah zarf usulile eksiltmiye b1rakJlmi~tlr. 

2 - Bu i§e aid ~artnamesi, mukavele projesi, baymdtrhk i§leri gen!!l 
~artnamesi, plan ve yap1 i§leri umumi, fenni §artnamesi. 
Jstekliler bu evrak1 Bitlis Naf1a Md.. de ve Hizan Kay. da gorebilirler. 

3 - Eksiltme 7 nisan 939 cuma giini.i saat 14 te Hizan nahiyesinclc Ek
siltme Komisyonunda yaptlacakt1r. 

4 - Muvakkat teminat 1979 lira 25 kuru~tur. 
5 - Eksiltmiye girebilmek il!rin isteklilerin a§ag1da yazth vesikalan gos

termeleri laztmd1r. 
A - Ticaret Odasmda kavtdh bulunduklarma dair vesika. 
B - Evvelce bu gibi i~le~i yapbklarma dair vesika. 

Vilayet Naf1asmdan vesika almak istiyenlerin ihaleden en az sekiz 
giin evvel Bitlis Na£1asma resmen miiracaatleri lazimd1r. 

6 - Tekli£ mektublanm iic;iinci.i maddede yazth o saatten bir saat evvel 
Hizan Ka:z;ast Maliye Dairesince Eksiltme ~omisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

7 - Kapah zarflarm ihzarmda teklif mektublarmm yaztld.lgmda bu zarf
larm tevdiinde ve posta ile gonderilmesinde 2490 sayth kanunun 32, 
~3, 34 iinci.i maddelerine riayet edilmesi liizumu il'an olunur. ( 2040) 
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Yavrunun gurbuz, tombul, saglam, neseli olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. Baheekapl Salih Necati 

GRiPsiz, NEZLEsiz, 0KS0 OKsUz Bir 
kl§ VALDA Pastilleri 

sayesinde kabildir 

ZA Yi - 332 senesi Ni§anta§l rii§tiye
sinden ald1glm §ahadetn amemi kaybet
tim. Yenisini pkaracag1mdan hlikmii 
yoktur. 

Hakiki V A L D A 1sm1 iizerinde rsrar ediniz. Her miihim eczanede bulunur. 

0KSUR0K ~URUBU 
"Sirop Pectoral, 
Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 

ge£irir, balgam si:iktiiriir, bran\!· 

Ian temi,Ier, nezle ve gripten ko

rur, gi:igiisleri zayrf olanlara bil-

hassa ,ayam tavsiyedir. 

iNGiLIZ KANUK ECZANESi 
Beyoglu. istanbul 

K~rklareli Belediyesinden : 
. . Elektri~ fabri.kasma il<1veten komiir malzeme depolan ve atolye in§as1 
I§l ac;tk ekslitme 1le yap1lacakbr. Muhammen fiat tutan 3530 lira olup ilk 
teminat 265 lirad1r. 1J:lale 30 mart 939 per§embe glini.i saat 15 tedir. Fenni 
§artname ile ihale §artnameleri dairemize mtiracaatlerinde okunabilir. istek
lilerin muayyen giinde K1rklareli Belediyesi Enciimenine vesikalarile bir
likte ba§ vurmalan ilan olunur. ( 1854 ) 

I Devlet DemiryoUan i~Ietme U. Miidiirliigiinden: I 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 30,000 kilo ki.ilc;e kur1?un 5/4/939 

c;ar~amba giini.i saat 15 te Haydarpa§ada gar binasmdaki Satmalma Komis. 
yonu tarafm&m kapah zarf usulile satm almacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 675 lirahk 
muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarflanm eksiltme gi.inii saat 
( 14) on dorde kadar Komisyona vermeleri lazund1r. -

Bu i§e aid §artnameler Haydarpa~ada gar binasmdaki Komisyon tara-
:fmdan parastz olarak dagtblmaktad1r. ( 1836 ) -1 Nisan 1939 tarihinden itibaren D.D./25 numarah maden cevheri tarifesi 
alelftmum ta§ralara te§mil edilrni§tir. Bu tarifeden istifade edecek ta§larm 
blok halinde olmas1 ve nakledildikleri mahalde aynca i§lenmed.en mimari 
tezyinatta mobilyada vesair e§ya imalinde ve diger herhangi bir mahalde 
kullamlmayacak §ekilde ve nakil csnasmda ambal'aj ihtiyac1 hissettirilmi
yecek derecede sahhlan kaba tarzda yontularak diizeltilmi~ olmaktan daha 
fazla tasfiye edilmemi~t almas. ,§,i!rthr. F)rzla afs' t · in istas nla.ra m" 
racaat edilebilir. c 1078 ( 2035) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - ~artnameleri mucibince ( 200,000 ) aded ( 100 ) kiloluk ve ( 50,000 ) 
aded (50) kiloluk tuz c;uvah kapah zarf usulile satm almacakhr. 

II - (100 ) kiloluk c;uvalm beherinin muhammen bedeli ( 46 ) kuru§, 
( 50 ) kiloluk c;uvahn beherinin muhammen bedeli ( 27 ) kuru§tan ( 105,500 
lira, muvakkat teminab ( 7912 ) lira ( 50) kuru~?tur. 

III - Eksiltme 12/4/939 tarihinde c;ar~amba giinii saat 15,30 c!.a Ka
bata~ta LevaZim ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapuacakhr. 

IV - ~artnamcler hergiin sozii gec;en 1?Ubeden ve Izmir, Ankara Ba§
miidiirliiklerinden ( 525) kuru§ bedel mukabilinde almabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak edecekler mlihi.irli.i teklif mektublanru kanuni 
vesaikle % 7,5 giivenme paras! makbuzu veya banka teminat mektublanm 
ihtiva cdecek kapah zarflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Bar;:kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri laz1mdrr. ( 1845 ) -Muham. bedeli Mu. teminah Eksiltmenin 

Cinsi 
Toz pompas1 
Amele soyunma 
dolabt 

Miktan 
300 aded 

12 " 

Lira K. Lira K. f;)ekli Saati 
1101- 82 57 Ac;lk Ek. 14 

302 40 22 68 14,30 

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

II - Muhammen bedeli muvakkat teminatl ve eksiltme saatleri hiza. 
' larmda gosterilmi~tir. 

III - Eksiltme 5/4/939 tarihine rashyan c;ar~amba glinii Kabata§ta Leva
zrm ~ubesi Mi.idiriyetindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakbr. 

IV - Sartname, resim, ke~ifnameler herglin sozii ge~en 1?Ubeden paras!Z 
~Imabilecegi gibi toz pompas1 nlimunesi de gorlilebili~: 

V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giinde 7o 7,5 guvenme para-
larile mezkur Komisyona gelmclcri. ( 1899 ) 

ilanlar1 I 
1---------------------~~----~--Mevsimlik mu- ilk 

istanbul Belerlivesi 

hammen kirast teminah 
N 9 du .. kkan 170.00 12,75 Flor;vad.a Florya c;ar~1smda o. 

• • .. 10 • 80,00 6.00 
: • » ~ 11 • 95,00 7,13 
.. • • .. 12 .. 110.00 8,25 
~ ,. • • 13 ,. ( Kazino ) 320.00 24,00 
Yukunda numaralarile me\·simlik muham~en kiralan yazth Fln~yada 

Florya carslSlnda diikk:'m ve knzino 940 sene•s1 ~ubat sonuna kadar k1raya 
\ erilmek i.izere ayn ayn ac;1k arthrmtya konulmus.~ur. ~art~ameler~ Levaztm 
'\Tlidiirltigunde goriilebilir. istekliler hizalarmda gostenlen 1lk temmat m~k: 
huz veya mektubile beraber 31/3/939 cuma giinii saat 14 bu,c;ukta Da1m1 
f:nciim ende . bulunmahd1rlar. c B. • ( 1747) 

I - Senelik muham- ilk 
men kiras1 teminati 

Floryacia Florya '>arstsmda 16 No. di.ikkan 80,00 6,00 
.. " " 17 " " 80,00 6,00 
" " • 18 • " 85.00 6.38 
" » • 19 .. " 70 ,00 5.25 
• " 20 • " 80,00 6.00 
" .. ~ 21 • " '80.00 6,00 
.. " .. 23 .. " 100.00 7,50 
.. ~ .. 24 .. • 80,00 6,00 
... .. .. 25 " " 150,00 11,25 
Floryada Florya c;ar~1smdaki dlikkanlar birer sene miid.detle kiraya ve-

rilmek i.izere ayn ayn ac;1~ arttJrm1ya konulmu~~~r. ~artn.ameleri. LevaZJm 
Miidiirliigtinde goriilebilir. Istekliler hizalarmda gostenlen 1lk temmat m~k
buz veya rnektubile beraber 12/4/939 <;at§amba glinii saat 14 buc;ukta Datmi 
Enciimende bulunma4dl.rlal\o ( 1967) 

lLAN 
Memurumuz Bay Talat Andac;m mlies

sesemizden aynld1gm1 ve mi.iessesemiz 
namma tahsilat yapam1yacagmJ ilan e
deriz. 

OSMAN ~AKAR MOESSESESI 
Galata Voyvoda Han Zemin Kat 

Dr. IRFAN KA YRA 
Rontgen mUtehass•s• 
Tiirbe Bozkurd lma.thanes! ka.reJSm

da eskl Klod Fa.rer soka.lt No. 8 - 10 
O~leden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Fatih Sulh 3 i.incii Hukuk Hakimligin
dcn: 

$ehremini Lalapa§a sokak 22 numara
da oturan Riistem oglu Osman Daver 
Ataslimere oglu Rak1m Atasiimerin 27/ 
3/1939 tarihinde vasi tayin edildigi ilan 
olunur. 

100.000 lerce 
Kadtntn 

nazar1 d ikkatin i 
celbeden 

KREM PERTEV 
ince b1r zevkm, titiz bir itinamn, 

derin bir tecriibenin mahsuliidiir. 

Gayrimenkul Mallar1n A~1k Eksiltme ilani 
Beykoz Sulh Hukuk llakimliginden: 
38/186 

A<;1k arthrma ile paraya c;evrilecek gayrimenkuliin ne oldugu : Be~ ada
dan ibaret ah§ab ev ve bahc;esi c ic;inde sarmc1 vard.lr • . 

Gaynmenkuliin bulundugu mevki, mahallesi, sokag1, numaras1 : Beykoz 
Yahkoy mahallesi Servilik sokak eski 15 yeni 22. 

Takdir olunan ktymet : Tamammm k1ymeti 700 yedi yiiz liradtr. 
ArttJrmanm yaptlacag1 yer, giin, saat : 13 nisan 939 per§embe saat 10-11 

Beykoz Sulh Hukuk Hakimligi kalemi. 
1 - t~bu gayrimenkuli.in arthrma §artnamesi 8/2/939 tarihinden itiba. 

ren 186 No. ile Beykoz Sulh Hukuk Dairesinin muayyen numarasmda hel'
kesin gorebilmesi ·ic;in a<;tkhr. ilanda yaZih olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, i!jDU §artnameye ve 38/186 dusya ~marasile memuriyeti
mizc miiracaat etme idir. 

2 - Arttirmaya ijtir.ak ic;in yu ~nda yaz1h ktymetin % 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla. diger alakadarlarm ve irtifak hakk1 
sahiblerinin gayrimenkul iizerindeki haklanm, hususile faiz ve masrafa dair 
olan Jddialanm i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi giin i<;inde evrak1 miis
pitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan 
tapu sicillile sabit olmad1kc;a sat!§ bedelinin payla§masmdan baric kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde artbrmaya i§tirak edenler arthrma §artnamesini 
okumu~ ve liizumlu malumat almi§l ve bunlan tamamen kabul etmi§ ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul iic; defa bagnld1ktan sonra en 
<;ok arthrana ihale edilir. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mlihlet ic;inde paray1 vermezse ihale karan fes(10lunat:ak kendisinden evvel 
en yliksek teklifte bulunan kimse arzetmi§ oldugu bedelle almaga raz1 olursa 
ona, raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on be§ giin miiddetle arthrmtya 
c;1kanhp en c;ok artbrana ihale edilir. !ki ihale arasmdaki fark ve gec;en 
giinler ic;in % 5 ten hesab olunacak faiz ve di~er zararlar aynca hiikme hacet 
kalmaks1zm memuriyetimizce ahctdan tahsil olunur. « Madde 133 • 

Yukand.a gi:isterilen 13/4/939 tarihinde Beykoz; Sulh Hukuk Memurlugu 
odasmda isbu ilan ve gosterilen arthrma §artnamesi dairesinde sahlacag1 
ilan olunur. ( 2045 ) 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 
1 _ Eksiltmiye konulan i§ : Kayserlde Giiltepe korusu arkasmdaki 

Katarsogiitler mevkiine yap1lacak mezbaha in_§aatldtr. . . 
Muhammen ke§if bedeli yiiz bin dort yi.iz yetmi§ b1r hra 43 kuru~ olup 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - i§ vahid fiat iizerinden verilecektir. 
3 - Bu i§e aid §artname ve evralu saire a§agtd.a yaziltdrr : 

A - Yap1 eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi, 
D - Naf1a yap1 i~leri umumi ve fenni §artnamesi, 
E - Fenni §artname, 
F - Ke§if ve silsilei fiat cetvelleri, 
G - Proje vesair evrak, 
C ve D f1krasmdaki evraktan ba§ka diger evraklar taliblerine be§ lira 

mukabilinde Belediye Heyeti Fensiyesince verilir. C ve D f1krasmdaki ev. 
rak Naf1a Heyeti Fenniyesinde tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 6273 lira 58 kuru§tur. 
5 - Eksilt~e 12/4/939 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 16 da 

Kayseri Belediye Dairesinde mi.ite§ekkil Belediye Enci.imeni tarafmdan 
yaptlacakhr. 

6 - Eksiltmiye i1?tirak edebilmek ic;in Kayseri Nafta Miidiirliigiinde 
miitesekkil Komisyonu mahsusunda bu i§i yapabilecegine dair vesika ibraz 
etme;i ve in~aatm devam1 miiddetince diplomah bir miihendis veya mimar 
veyahud fen memuru istihdam1 ve Ticaret Odasmda kay1dh oldqguna dair 
senei haliye vesika ibraz1 ve yap1 eksiltme §artnamesinin 4 iincii madde.
sindeki vas1flan haiz olmas1 §arthr. 

7 _ Teklif mektublan yukanda yaz1h giin ve saatten bir saat evvel 
Belcdiye Enclimcn Riyasetine makbuz ~ukabilind.e verilecektir: 

8 _ Kapah zarflarm ihzarmda tekhf mektublarmm yazth:;anda ve bu 
zarflarm tevdiinde, pasta ile gonderilmesinde taliblerin 2490 sayi11 kanunun 
32. 33, 34 iincii maddelerine ve bu husustaki §artname hiikiimlerine harfi"
yen riayet eylemeleri liizumu ilan olunur. ( 2046) 

izmir Belediye ve Fuar Komitesi Riyasetinden: 
Kiiltiirpark Fuar sahasmda in§a edilecek sergi saraymm Belediye Ba§

mtihendisligindeki proje, ke§if ve §artnamesi vec;hile yiiz bin lirahk k1sm1 
eksiltmiye konmu§tur. ihalesi 29 mart 1939 c;ar§amba giinii saat 16 dadir. 
l§tirak edecekler 6250 lirahk muvakkat teminatla Belediye ve Fuar Komite
sine gelirler. Proje, ke~if ve §artnamesi Belediye Ba§rniihendisliginde go. 
riiliir. ( 2039 ) 

AbdUlehad Birken 

I N K I B A Z I defeder, M i D E ve I 
BARS AKL ARI kolayhkla ve 

miilayim bir ~ekilde bo~altarak 
rahathk ve ferahhk verir. 

Haz1ms1zhk, !lifkinlik, bulant1, gaz, sanc1, 
mide bozuklugu, barsak ataleti, ink1baz, 
sar1hk, safra, karaciger, mide ek!lilik ve 
y anmalar1nda ve biiti.in mide ve barsak 

bozukluklar1nda kullan1n1z. 
Son derece teksif edilmi§ bir toz olup yerini tutam1yan miimasil miistahzarlar· 

dan tiaha c;ahuk, daha kolav ve daha kat't bir tesir icra eder. 

Yil;;r-i ~fUr, ~ 
OTOMOBiL ve MAKiNiST OKULU 

Taksim - Stadyom. Telefon 42508 

~OFORLERE : Yeni ders devresi 10 
nisan 939 pazartesi giinii ac;Jlacakhr. 
Tahsil miiddeti 3 ayd1r. Motor, Oto
mobil ve Montaj dersleri 25, Direksi
yon talimlerile beraber 50 lirad.lr. 
Kay1d olacaklarm yer temini ic;in 
~imdiden mi.iracaat etmeleri laztmdtr. 
Anadoludan gelenlerin, tahsillerini 
bitirinceye kadar okul iicretile bera
ber blitlin masraflan 125 Iiray1 gec;mez. Fazla malil.mat almak ic;in program 
ve talimatnamemizi isteyiniz. 

Amator vesikas1 alacaklar: Her zaman miiracaat edebilirler. 

KiRALIK DAiRE VE DEPO 
tstanbulda A§irefendi Kiitiiphanesi caddesi Selanik Bankas1 kaf§l· 

smda Mercemekyan hamn bodrum katile birinci, ikinci ve i.ic;iincii daireleri 
kirahktJr. Kap1c1ya veyahud Ti.iccar Ali ilisan Necib Ogluya miiracaat. 

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

yekunu ( 12704 ) lira ( 44) kuru§ olan mtidiir ve makinist, revir, 
mtistahdemin binalan in§aah maamii§telnilat toptan gotiirii olarak 
kapah zarf usulile 23/3/939 dan 12/4/939 tarihine kadar eksiltmiye 
konulmu§tur. 

2 - Bu in§aata aid projeler, fenni ve hususi §artname ile eksiltme §art
namesi ve mukavele projesi paras1z olarak Ankarada Vaktflar Umum 
Miidiirlii -ii :i:n§aat Miidiirliigunde , istanb a Vaktflar Ba§mimarh
gmdan, zmird.e Valtiflar Mii.diirlugiinden a ma i 1r, 

3 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 14 tc Kad1koy 
Vaklflar Mi.idiirliigii binas1 dahilinde Komisyonda yapilacaktrr. 
Muvakkat teminat ( 952) lira ( 83) kurw~tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve mi.ihcndisler 938 senesine aid 
Ticaret Odas1 vesikas1 ve gene bu ytla aid olarak Nafta Miidiirliigiin
den ahnmt§ on bin lirahk tek bir bina in§aatmt yapml§ ve muvaffak 
olmu§ oldugunu bildiren yap1 mi.iteahihdligi vesikasm1 gostermesi 
laz1mdtr. 

5 - Teklif mektublan 12/4/939 c;arsamba gi.inii saat 13 e kadar Kadtkoy 
Valuflar Miicllirliigii Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ve
rilmi§ bulunacaktu. 

.6 - Kapah zarflarm ihzarmda teklif mektubunun yazih§mda ve bu zarf
larm tevdiinde, pasta ile gonderilmesinde taliblerin ( 2090 ) sayth 
kanunun 32, 33, 34 i.incii maddelerine harfiyen riayet etmeleri 1iizumu 
ilan olunur. ( 1928) -----

Edirne icra Mem urlugundan : 
38/1012 

Edirnenin istanbul yolunda Ismail oglu Ali Ka§if Filbe tarafma : 
Edirne Ziraat Bankasma olan be§ bin lira borcunuza mukabil 4/9/936 

tarihli ipotek senedile birinci derecede teminat irae ettiginiz istanbul yo
lunda Bevabsinan mahallesinde vaki evinize iki bin lira ve Pa§a9ayrrmda 
vaki alt1 parc;a hisseli goliin donlimi.ine iki lira ve Karatoprak mevkiindeki 
tarlalarmtzm doniimiine i.ic; lira ve Pa§ac;ay1rmdaki elli alti doni.im c;anrm 
dbniimi.ine yedi lira ve gene Pa§ac;aymnda on dort, sckiz buc;uk ve yirmi 
dort doniimlii tarlalanmzm doniimi.ine be§er lira ve gene Pa§ac;aymndaki 
sogiitliik ile miifrez sogiitlligiin doniimiine dorder lira ve Saatc;i adasile 
ovadaki iki tarlanm C.onlimtine be§er lira ve yirmi doni.im c;aymn doniimiine 
sekizer lira ve Pa§ac;ay1rmda otlakiycdeki iki tarlamn doniimiine be§er lira 
ve otuz altt doniim iic; evlck tarlanm doniimiine dort lira ve Sulak ovasm
daki tarlamn doni.imiine sekiz lira ve Hacilarezanmdaki iki parc;a tarlamzm 
doniimiine onar lira ve Had1magadaki bagm dontimi.ine on be§ lira ve gene 
ayni mevkideki bagm doni.imline k1rk lira ve Had1maga zaharm c;ardagrn
d.aki bagm doni.imiine krrk lira ve Demirkaptdaki kirazh bagm donlimline 
:yirmi be§er lira g1yabm1zda ehli vukuf ile k1ymet takdir cdilmi§, icra ve 
Iflas kanununun 103 iincii maddesine tevfikan namm1za c;tkanlan davetiye 
!llahalli ikametinizin mec;hul oldugundan bila teblig iade edilmcsi iizerine 
!era Hakimligince bir ay mi.iddetle ilanen tebligat yap!lmasma 22/2/939 
tarih ve 16 numara ile karar verilmi§ oldugundan i§ bu ilan tarihinden bir 
ay zarfmda bizzat veya bilvekale !era Dairesine miiracaatle zabtt varaka
smt okuyarak bir diyeceginiz varsa bildirmeniz laZ!rndtr. Aksi takdirde ve 
mi.iruru mi.iddet de paraya c;evrilme yolile icra takibinin devam edecegi da
vetname makamma kaim olmak iizere ilanen teblig olunur. ( 2044) 

Aydin Belediye Reisliginden : 
1 - Aydm Belediyesi elektrik santralma ilaveten konulacak 240 • 250 

beygir takatmda bir motorle, jenerator, alternator, tcvzi tablosu ve 
bunlann teferriiatJ ve montajlan 22 may1s 939 pazartesi glinii saat 
15 te Belediy~ Daimi Enclimeninde ihale edilmek iizere ycniden ka
pah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Tesisatm muhammen ktymeti 29,360 liradtr. 
3 - Bu i§e aid evrak §Unlard.lr : 

A - Fenni §artname, 
B - Ke~ifname, 
C - Eksiltme §artnamesi, 
D- Planlar. 

4 - Arzu eden_l~r bu evrakl Aydm Belediyesinde gorebilirler ve paras1z 
alabilirler, 

5 - Eksiltmiye i~tirak edebilmek ic;in 2202 lirahk muvakkat teminat mak. 
buzlanm 1939 senesine aid Ticaret Odas1 vesikas1 ve ek!'J.ltme tari. 
hinden en fOOk bir hafta evvel Vilayet Naf1a Mlidi.irli.igiinden usulii 
dairesinde ahnmi§ ehliyeti fenniye vesikas1 ile birlikte teklif mektub
lanna leffetmeleri icab eder. 

6 - Tesisatm ikmal miiddeti ihale tarihinden itibaren on be§ ayd.rr. 
7 - Teklif mektublarmm ihale gun ve saatinden bir saat evveline kadar 

Aydm Belediye Reisligine ( makbuz mukabil!nde). tevdii laz1mdtr. 
.( Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.) ( 20411 



CUMHURlYET u 

Tane 

Sam sun 25 

Sam sun 20 

Salon 20 

~efiil 100 

Kuru~ 

Madeni kutu 45 
30 
35 

145 

The CaterpilJar 
Tractor Co. 

John Deere Co., Kille
fer Manufacturing Co. 
La Plant -Choate Manu
facturing Co. lnc. R. G. 

· LeTourneau lnc., Track
son Company, Willamet
te Hyster Co., .Athey 

Truss Wheel Co. 

' ' Ticaret Tiirk Anonim ~irketi 
ANKARA, Ko~ak aparbm am. Ulus meydam, Posta kutusu 196 Telefon: 2305 - 2338. 

iSTANBUL, Bahc;ekap1, Ta, han 1 inci kat, Posta kutusu 448, T elefon: 23247 • 23271 
T elgraf adresi : T i T A $ 

1939 modeli 31,41,51,71 ve 108 beygir kuvvetinde tam Diesel tank sisteminde, en ikh
sadi, en dayamkh, sarfiyah en az ve diinyada en tamnml§ YOKSEK ZlRAA TTE, OR
MAN ve MADEN 1~LER1NDE, YOL lN~AA TINDA ve T A YY ARE MEYDANI 
TESVlYE l~LERlNDE kullantlan YOKSEK KABlLlYETLl «CATERPILLAR» 

TRAKr0RLER1 ve bu i§lerde kullamlan bil'umum makineler ve teferruah: 

Edirne Belediye Riyasetinden : 

Muhtelif tip ve eb'adda, 
John Deere mamulah : 

T raktor Pulluklari, 
Diskli Pulluklar, 
Disk Harrowlar, 
Disk - Tillar ve 

IV1ibzerler 

Sa~ dokiilmesi mi? 
Buna kaqt yeg~ne ilag 

GUR SAC 

Sipahi 

Sipahi 

Yak a 

~e!jit 

GRiPi, NEZLEYi ve biitiin agnlan derhal ge~irir. 

Tane Kuru§ 

25 Madeni kutu 50 
20 35 
20 30 
50 72J5 

tstanbul t.Tgiincii !era Memurlugun· 
dan: 

Bir borCdan dolayt mahcuz olup pa· 
raya r;evrilmesine karar verilen yaztha
ne e~yast 6/4/939 pel"§embe gi.inii sa 
12 den 14 e kadar Galata Karakoypalas
ta 6 net katta ve muhammen ktymetin 
% 75 ini bulmadtg. takdirde 10/4/939 
pazartesi giinii ayni saat ve mahalde a
~tk artttrma suretile sattlacagt ilan olu· 
nur. (16321)' 

T • . c. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars•z tasarruf hesaplar1nda en az 50 llras1 bulunanlara ·se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a lie a~aft•dakl plAna g6re lkramlye dal•lllacakt•r. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 , 1,000 , 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 , 
120 " 40 " 4,800 " 

Edirne mezbahasma yapllacak olan 71832 lira 61 kuru§ bedeli ke§ifli 
soguk hava deposu ve buz fabrikas1 45 giin miicldetle kapah zarf usulile mfi
nakasaya c;tkarllm~trr. Talibler §artname proje ve ke§ifnameyi istanbul ve 
Edirne Belediyesinde gorebilirler. 

ihale 25 niaan 939 tarihine musad.if sah giinii saat 15 tir. ( 1857) 
160 " 20 , 3,200 " 

ZAYi- Universite TI"b Fakiiltesinden d:;-..t..enl fkraml ... t..+.~ takdird DtKKAT: Hesablanndald paralar blr sene i¢nde 50 llradan ruJB~ ~" ere ye ~ ... s• e 
aldtgtm 175 numaralt hiiviyet varakamt ~ 20 fazlasile verilecektir. 

zayi ettim. Hiikmii yoktur. Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclklnun, 1 mart ve 1 hazlran tarih· 
Yurd talebesinden ve 935-36 me- lerinde ~ekiiCt'cektir. 

zunlanndan ihsan Giiney 11,.;.;~~;.;;---------------··----------------~• 

P. T. T. U. Miidiirliiglinden: 
Halk tipi telsiz alctlan i~in teklif ve niimune vermek miiddeti nisanm 

sonuna kadar uzal!lllni§trr. ( 1887 ). 



28 Mart 1939 

Samsun, Bursa, Beyaz1d, Betikta§, Divanyolu, sab§ yerlerine ilaveten: 

Kad1kOy Alllyol Satu; Veri 
Yangtn felaketinden, dii,manhklardan kasxdlardan yxlmxyarak biitiin manialarx iktiham eden Eczacx Hasan, Tiirkiyenin en zarif ve modern diikkanmt a!;b. 0!; yiizii miitecaviz altm madalyalar, yiiz· 

lerce birincilik diplomalarx, en biiyiik miikafatla zafer nit;anlarx, horkonkourlar kazanan, bine yakm Hasan miistahzarah, tarihin kaydetmedigi muvaffakiyetlerle devam edecek, miistahzmmn diinyay1 
hayran buakan enerjisile san'at sahasmda elde ettigi biiyiik mevkii daima ve mutlaka muhafaza edecektir. 

HASAN DEPOSU Sirkeci Liman Han I alttndadtr 
Kolonyalar, krem, briyantinler, ruj, alhklar, pudralar, brnak cilalari ve biitiin xtriyat, baltkyaglarJ, zeytinyaglarJ, gluten mamulatJ, ozlii unlar, sabunlar, Fayda pompalart, toptan ve perakende sablmaktadtr. 

Hasan kuvvet fUrubu, meyva ve gazoz ozleri, brat hi!raklan, Fayda, Far, lavantalar, rimel, oksiiriik p astilleri, giil ve !ri~ek sulari, Dantos dif macunu, sularJ ve f1r!ralar1 peyderpey ihzar olunmaktadu. 
Hasan deposu, fubeleri ve sa bf yerleri faaliyettedir. Hasan miistahzarabm seven ve takdir eden sevgili miifterilerin ve biitiin dostlarmm duyduklar1 ve 1zhar ettikleri teessiire, Eczac1 Hasan candan 

tetekkiir eder. 

Buyuk GIBBS Laboratuarlar. uzun seneler devam eden bir cahs
,ma';netlcesinde.GIBBS ... Di$ Macununu tek·emmOI ettlrmislerdir. 

Her gun, 'bu Laboratuarlar.n qaimi nazareti alt1nda, toni area Dis 
Macunu yapllmaktad•rll- • - -

,G I B B S.9 1ngllterenln en)lesk.-ve en muhim gOzellik mOstahzarat• 
,MOesseselerlnden bl.rlsldir: tesisi,1712 senesmde vuku bulmustur. 

Yaln!_~ismi.:yuksek kalites1ni temin' eder! 

Elmah Asliye Hukuk Mahkemesinden: I 
Elmahmn Kapme~id mahallesinden 

Osman oglu ismail kans1 Kezbanm ma
hallei mezkfudan Osman oglu is
mail kocast olup yirmi sene evvel biiyiik 
harbe i§tirak ile o andanberi kendisin
den bir haber almmadtgmdan gaibligi
ne karar verilmesini dava etmekle cari 
muhakemede muddeaaleyh ismaile ila
nen tebligat icrasma karar verilmi~ ol
dugundan ve muhakeme 8/4/939 cumar
tesiye talik kllmdrgmdan ismailin muha
kemenin muayyen giinii haz1r bulunarak 
hukukunu mudafaa etmesi veya vekil 
gondermesi, aksi takdirde gryabmda hu
kiim verilecegi ilan olunur. (16312) 

GIBB'S 
MOkemmel Dis· Macunu 

Yemeklerln 
•a~li maddelerlnl 

er.t1r 

A~zm asitlerini 
gecirir . 

nisleri as•nd•rmadan 
parlat~r 

Dis etlerinl 
kuvvetlendirlr 

Nefese 

istanbul S1hhi Muesseseler Arthrma 

Eksiltmiye konulan i§ : 
Ke~if be deli .. .. . .. . .. . .. .. : 
Muvakkat garanti ...... ~ 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
~i§li <;ocuk Hastanesi birinci paviyonu tamiri i§i. 
1498 lira 73 kuru§ 
113 liradrr. 

~i§li <;ocuk Hastanesi birinci paviyonunun tamirat i§i ac;1k eksiltmiye 
konul!T'ustur. 

Eksiltme 7/4/939 cuma giinii saat 15 te Cagaloglunda s1hhat ve !c;timai 
Muavenel Miidtirlugii binasmda kurulu Komisyonda yaprlacakhr. 

istekliler §artname, proje ve buna bagh diger evrak1 hergi.in Komis. 
yonda ~orebilirler. istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 
sayrh kanunda yaz1h belgelerle ve bu i§e yeter muv!lkkat gar~nti makbuz 
veya banka mektubile birlikte eksiltme tarihinden 8 gun evvel Istanbul Vi
layetinden alml§ olduklan ve bu i.§e benzer en az 1000 lirabk i§ yaphkla
rma dair ehliyet vesikalarile birlikte belli gun ve saatte Komisyona gel
meleri. ( 1944 ) 

Evi01zde ne~'e ile vakit ge~irmek •.• 
Evinize biitiin diinya haberler ni almak isterseoiz ? 

Rad yolarini tercih ediniz. 
Sati~ yeri : Beyoglu Istiklal caddesi No. 34 

EDiSSON MUessesesi 

HORNYPHON 
Alman Radyolar•n•n " REX, otomatik modeli gelmi,tir. 

12 - 5/6 Limbah 215 Lira 

12 Ay Vade 

Sihir devri: 
Bir dugmeye basmca diinyanm dort bucagm-

dan biri evinizde olacakhr. 
10 otomatik diigme .. . 
Yuksek bir makine .. . 
Kudretli anti- feeding terti bah ... 
Reaksiyon negative tertibatl .. 
Paraziti kesen hususi toprak prizi... 
13 metreden itibaren k1sa dalga ... 

BiR ~AHESER ... 

~-----------------' Acentalanm1zm izhar ettikleri umumi arzu iizerine 
Hornyphon ve Braun radyolarmm e~ya piyangosu 
1/4/939 dan 1/6/939 peqembe giinune talik edil
mi§tir. Ke§ide 5 inci Noter huzurunda olacaktlr. 

110RNYPHON LODR 
tipi BATARYALI radyolan smlfmm ba§mdad1r. 
Yuksek rand1man, 13 metreden itibaren klSa 

dalga - orta - uzun dalga. 

'liirkiye vekili: 

RiKARDO LEVi halefi FiLiPPO LEVi Miiessesesi. 

Havuzlu han No. 1, istanbul. 

istanbul acentas1: 0 S M A N ~ A K A R miiessesesi. 

Galata: Bankala~ caddesi, No. 47, Voyvoda han zemj n kat. - Beyaz1d: Universite caddesi, No. 28. 
Kadikoy: Iskele caddesi, No. 33/2. - Ankarada ve ba$hca §ehirlerde acentalarumz 

Ars noferratose 
i.;:irir. Demir, yumurta ak1 
ve arsenikten yap1lm1~ 
bu ~urup kans1zllktan 
korur ve m u n t a z a
m a n i cr i I d i g i tak
dirde bOyumeme 
yard 1m. eder. 

Arsenoterratose 

istanbul Komutanhg• 
ilinlar1 

Birinci muhabere alay1 hayvanlann
dan ~i.iri.ige c;rkanlmt§ iki ba§ hayvan sa
hlacakhr. Aleni arthrmasr 4 nisan 1939 
sah gi.ini.i saat 14 te yap1lacakhr. istekli
lerin belli giin ve saatte Fmdrkltda Ko
mutanhk Satmalma Komisyonuna gel
meleri. c2009» 

*** Komutanhk ambarmm seksen tane 
baktr kazam kalay, ni§ad1r ve pamugu 
verilmek suretile kalaylattmlacakhr. 
Pazarhgr' 30 mart 1939 per§embe gunu 
saat 14 te yaptlacakttr. isteklilerinin bel
li gun ve saatte Fmdrkhda Komutanhk 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

c2056» 

Sahib ve B~muharriri: Yunus Nadi 
Umumf negriyatt !clare eden Yazl l~lerf 

Muduril: Hikmet Miinil Vlgen 

cum'l!tl!;.t'JI~Il matbgg$1 

isleri 
I 

Amirliginden : Revir 
1 - Belgrad ormanmm Valide bendi ve Kiirtkemeri §Osesi iizerine istif 

edilmi§ ( 4.000 ) dort bin kental kart§Ik yakacak od.tm ile ( 10,000 } 
on bin aded kan§ik fasulye smg1 ac;1k arthrmaya ~1kanlmi~hr. 

2 - Arttuma 14/4/939 tarihine musadif cuma giinii saat 11 on birde Bii. 
yiikdere Bah<;ekoy Orman Faki.iltesi binasmdaki Revir Ahm, Sahm 
Komisyonu tarafmdan yapilacakhr. 

3 - Odunlarm beher kentah i<;in tahmin edilen fiat ( 40 } kuru~, muvak
kat teminat 120 yuz yirmi lira; fasulye s1nklarmm beher adedi ic;in 
1,5 kuru§ muvakkat teminat 1 lira 25 kuru§ olup revir veznesine ya
hnlacaktlr. 

4 - $artnamey_i gormek ic;in tatil gunlerinden maada hergun Revir idare 
sine, artbrm1ya i§tirak ic;in cie belli gun ve saatte Komisyona miira. 
caatleri ilan olunur. ( 2042 ) 

Bir Motor Memuru Arantyor 
<;orlu hastanesinin miinhal bulunan rontgen motor memurluguna c ter

cihan Sanayi okulundan mezun • bir motor memuru almacakttr. tl'cret mik.. 
tan mahiye c 125 • liradrr. Taliblerin <;orluda III. Kor. Komutanhgma 
miiracaatleri. ( 2005 ) 

KiRALIK YAZIHANELER 
VE DENiZ KENARINDA FABRiKA YAPMAYA ELVERi~Li DEPO 

Galata Fermenecilerde Denizbank i§galinde iken bu defa tahliye edilen 
her tiirlii konforu haiz denize naztr her taraf1 a~1k HA YDAR HAN! top tan 
veyahud ayn ayn kiraya verilecektir. Taliblerin mezkur caddede 48 nu
maraya miiracaatleri. 

~-------------------------, Bir tecr iibe kifidir ! 

BASUR MEMELERiNi 

PAll 

ile tedavi ediniz. 


