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Rom~~g~~a bug_iin_kiir~jimin 1· degl~ilrllmesl lsien1gor 
Franko ordularma nihayet teslim olan 

Madridden bir manzara 

Kral Karol' a mUhim bir muht1ra verildi 
' ............................................................ , 

Bugunku medeniye_!!!! 
temeli : L8boratuar 

lleri diinyanrn arayrp bula
rak haydi hazrr ortaya koy
duiu i§lerden istifa:le etmek 
marifet deiildir; medeni vas
fzna layrk olmak i~in biz de 

~alt§maya mecburuz. 

a nsanm ba~hca mez.iyeti kendisini mu· 0 hit. olan tabiatin esranna nlifuz ede
bilmesindedir. Ogrenilen her yeni ha

kikat iusan i~in sonsuz bir zevk kaynali 
te§kil etmi§tir. Binlerce y1lhk bocalama
lardan sonra rnsanhk, kainat1 idare eden 
biiyiik kanunlarm pek ~ogunu kavramJ§ 
ve boylelikle kainat ol~lisiinde biiyiimi.t§· 
tiir. Hakikati yakalam1~ olmak esasen 
c;ok bliyiik bir manevi k1ymet iken bu ha
kikatler uzerinde klh krrk yaran ~ah§ma
larla onlardan insanhgm hayrma hizmet 
eden binbir netice ~1karmak asia daha az 
ehemmiyetli olmryan diger bir k1ymet te§· 
kil etmi§tir. llmi ara§hrmalarm hayata ve 
endiistriye tatbikile elde edilen faydalara 
son yoktur. Bunlar miitemadiyen 'yekdige
rini ikmal ederek herglin gozlerimizin o
nline yepyeni bir alem a~Iyor. Laboratuar 
bugiinkli medeniyete kaynakhk eden bir 
mliessese olup ~lkmi§, artrk modern haya
tz ilimsiz olarak tasavvur etmege bile im
kan kalmaml§hr. 

~HJil~ilWll • i '" ' ele la· 
/1m: Bu i~ bile memleket ol<;i.isi.inde bi.iyiik 

bir veya miiteaddid laboratuarlara da
Yanmadrk~a hakiki bir inki§af gi:isteremez 
olmu§tur. Kanadadan ve Kaliforniyadan 
biitiin diinyaya yay1larak Tiirkiyemize 
kadar gelen hepsi guya bir tek kaltpda 
dokiilmli§ gibi yeknesak, glizel renkli, 
s1hhatli ve saglam elma ve armudlar bi.i
tiin vasrflanm laboratuarlara medyun bu
lunuyorlar. Bu giizel meyvalar ytiz bin
lerce ton olarak ayni §ekillerde yeti§mek 
i&in ilmin laboratuarlarda ara§tlnp bula
rak tatbikata koydugu pek krymetli neti
~elere dayanmaktadrr. 

Her nebatm istiyebilecegi toprakla o
radan almak ihtiyacmda bulundugu g'tda 
rnaddelerini ilim altm tart1smda kullam
lanlardan daha hassas ol~iilerde bir bir ta-

. ediyor. NebatJn dii§mam olan hasta
hklarla onlan doguran unsur ve amiller i.i
zerinde yorulmak bilmiyen incelemeler 
yap1hyor. T opragm nebata gore rslah1 
ba§hba§ma btiyiik bir laboratuar i§idir. 
Ilmin dehli;-Jerinde kafa yoran mlitehas· 
srslann vas1l olduklan neticeler sanayiin 
Yard1mile herkesin kolay kolay tatbik 
edecegi formiillere, hatta haydi haZIT 
'"w:luoJc:!cre inkrlab ediyor. Boyle yeti§en 

hi~bir krlma hata gelmeksizin 
birka~ kere dola§tlrmak imkan-

an temin olunuyor. Ziraatin bu ~e§idile 
parlak neticeler elde edilecegini hepi

iz kolayca anlanz. Bu sayededir ki me· 
toprag1 fazla miimbit olmamakla 

aruf olan Almanyada eger bugday bire 
· be§ten a§agJ mahsul verirse muvaf

k olmami§ ziyanh bir o;ifto;ilik say1hyor. 
Yukanki ~ift~ilik misalinden anlanz 

· bu sahada ileri memleketleie ayak uy
rabilmek ic;in bizim de bu i§lerde miite-

assis fen adamlanna malik olmakligimiZ 
bir ucundan laboratuarlarimiZI kurma· 
ba§lamakhgrmrz Iaz1m gelmektedir. 
boratuarla~ diyoruz. Mernlekette ilmi 

ra§hrmalar -hesabma her madde io;in 
disine miiracaat olunabilecek ve her 

n1a•uae lizerinde tetkikler yapabilecek u
umi bir ara§tlrma mliessesesine ihtiyac 
dugu gibi diinyanm gittik~e ihtrsasa 

bu devrinde ayn ayn mevzular i~in 
~an~an1a miistakil laboratuarlar kuru!masi 

da anhyacagJz, ve i:iyle yapa-
z. 

Romanya Krab Majeste Karol, Rumen hiikumet ve urdu erkanile 
beraber bir merasim esnasmda 

Ba~vekilin beyanah· 
------.---------

« Son buhran esnas1nda hiikumetinin 
dos.tluk hisleri 

. . 
hakkimiZda ispat ettigi sad1ka~e 
iizerinde 1srar etmek benim i~in bir vazifedir » 

Biikre§ 28 (a.a.) . -- Reuter .ajans1 
hildiriyor: . . 

33 eski Ba§vekil ve Nazrr Krai.Ka
rol'a bir rnuht!ra gi:indererek milli birlik 

. . 
menfaati namma Romanyadaki rejimin 
tebeddiiliinii istemi§lerdir, Muhtirayi im
za edenler arasmda eskj .BaFekil ve Milll 
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Yakinda toplanacak olan 
ne~riyat faaliyeti bir 

kongrede mUstakbel 
programa baglanacak 

Tiirk harf ink1labmm onuncu y1ldo -
niimii miinasebetile Maarif Vekaleti ta
rafmdan Ankarada Sergi evinde tertib 
ed.ilen 10 YJlhk Tiirk ne§riyat sergisile 
birlikte bir de ne§.riyat kongresi topla • 
nacakhr. Bu kongrede memleketin miis
takbel ne§riyat faaliyetini sistemli ve 
y1llara ayrllmi§ bir programa baglamak 
ve bu sahada t;ah§an biitiin resrni ve hu
susi te§ekki.iller arasmda - i§birligi yol
lan ara§tJnlacaktJr. 

Kongreye teklifler 
Resmi te§ekkiillerin ne§riyat i§lerile 

rne§gul dairelerini temsil eden zatlar, 
memleketin fikir adamlanndan, tab1, 
muharrir , gazeteci, mecmua ve- matbaa
cilarile profesor ve muallim miimessil
lerinden te§ekklil edecek olan bu kon -
grenin tetki.kine Maar if. Veka.leti tara • 
fmdan . arzedilecek nieselel~r, §Un}a.rdrr : 

1. - . Resrp.i ve hususi ne§ir . t~§ekkii~ -
Ierinin sermaye ve kuvvetlerini azami 
verim . tern in etmek i.izere teksif ederek 
h~ birligi etmeleri yollannm. ar·a~tL;ll. -
mas1 ve bu esasa .gore umumi bir ne§ri
yat program1 hazirlanmasi. 

2 - Dilimize terciime ettirilecek eser• 
lerin klasikler dahil olarak en li.izumlu
lanrnn senelere aynlmi§ bir planla tes
pit 'edilmesi ve bunlann ne§ri iqin ai&-
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. Belediye kooperatifi 
Diinkii fevkalade . kongre miinaka~ah oldu, 
hesablartn tetkiki i~in bir komisyon ayrildi 

f' 

Modern ziraatin yukarrda umuml ola
ve §Oylece i§aret kabilinden si:iyledigi
bugiinkii ihtiyac ve icab!an bugiin 

' diger biitiin §ubelerinde ayni 
e, ayni §iimulle, ayni geni§likle 

!lct!oJJnuu. Her i§te ilmin istedigi bilgi ile, 
YUNUS NADl 

Diinkii kongrcde bulunanlardan b~r k1snu i!<tima esnasmda ... 

istanbul Belediyesi memurlan koo- ye memurlarile bu defa adedi mlihim bir 
peratifi fevkalade kongresi, diin Belediye yekuna balig <Jlan muallimler i§tirak et • 
lokantasmm iistiindeki salonda toplan • mi~lerdir. 

.Ur}:asa Sa. ;J siltUJ! 4 aeJ mJ§tJr, K.Qpgrenin pu toplan!I~ma Bele~i-~ !Atlca.n Sa, 'l silt~n li cia] 

Madrid teslim oldu· 
Miidafaa kom.itesi. e·rkani 

. , , ' 

. hiikiiinet riterkezinden ka~b 
Cephelerdeki askerler beyaz bayrak 

italyantn her taraftnda bayram 
~ektiler, 

yaptiiyor 
Madrid 28 (a.a.) - Madrid, bu sa- kederek §ehre dogru gitmi§lerdir. Madri • ~ahallesi' tamamile tahliye edilmi§ti. 

bah teslim. olmu§tur. Casado ile miidafaa din her tarafmda F rankistlerin bayrag1 Cumhuriyet ordusunun bir~ok elemanla· 
komitesi azas1 §ehri daha · eve! den terket- dalgalanmaktad1r. Halk, fa§ist usulii se· rile sivillerin bir ktsm1 diin F rankistlere 
mi§lerdi. Cumhuriyet<;i askerler iistiine lam vermektedir: teslim olmu§lard1r. · 
h·va.' baynklar cf'.ktikleri siperlerini tPr- Diin hava karard1g1 zaman Oniversite [ArkasJ sa. '1 sutun 1 del ... , .................................................................... ugostavya· .. tarihi"iiiiiter 

Milli ~ef, a~d1' ~iinii 
miihim bir nutuk 

soyleyecek 
Ankara 28 (T elefonla) Bii-

yiik Millet Meclisi Parti Grupunun 
bu pazar giinii saat 15 te Meclis bi
nasmda toplanmasr takarriir etti. Mec
lisin pazartesi giinkii ilk toplantrsma 
dair ruzname hazirlanrni§IIr. 

Meclis, pazartesi giinii saat 15 te 
en ya§h meb'usun reisliginde a~rla
cakllr. Meb'uslar, hirer hirer tahlif 
edilecek, rniiteak1ben Riyaset Diva
m intihabr yaptlacak, Meclis Reisi 
se~ilecektir. Bundan sonra Cumhur 
Reisi intihab edilecektir. intihabdan 
sonra Cumhur Reisi yemin edecek· 
tir. !smet !nooiir..iin bu miinasebetle 
Mecliste miihim bir hitabe irad ede
cegi ve hiikumele yeni ~ah§ma 'direk-
tifleri verecegi anla§IhyQr. 

Meclisin" bi~ hafta · s6nraki toplan
tlsmda enciimenler sec;ilecektit. 

Parti Genel Sekreterliginin 
. tebligi · . 

Ankara 28 {a.a.) -- C. H. P. 
Gene! Sekreterliginden: 

Tiirkiye Biiylik Millet Medisi 
Parti Grqpu,. 2 nisaq 939 pazar gii
.nii $aat 15 te Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi salonunda toplanacakt1r. 

Saym meb'uslann . toplantllarda . 
haz1r bulunmalan rica olunur. 

. .• . gemimiz 
Kiel 28 (a.a.) - Jermanya Krup 

tezgahlan tarafmdan Tiirk donanmas1 
hesabma irnal edilen <<Bal!ray» denizalt1 
gemisi bugiin denize indirilmi§tir. 

Gemiye ti:irenle ismini, Tiirkiye biiylik 
el~isinin refikasr Bayan Hamdi Arpag 
koymu§tur. Batrray, Tiirkiyenin Ay smi· 
fmdan sipari§ ettigi dart denizaltr gemi ~ 
sinden ikincisidir. 

Ge~en sene ayni tezgahlarda denize 
indirilen «Salduay» m te~hizah bitmi§tir. 
Yakmda servise girecektir. Ayni s1mftan 

diger iki denizalh gemisi de Krup'un ida
res! altmda lstanbul tersanesinde yap1l • 
mr§tlr; 

arifesinde bulunuyor 
Yugoslav birligini kuran· S1rb, H1rvat, 

vermek 
Sloven 

ve elele Miisliiman unsurlar • • 
1~1n 

yeni bir te,kilat viicude getiriyorlar _ 

Yugoslav Ba§vekili Huvat partisi lideri Miisliiman partisi lideri 
Zvetkovi'< . Ma'<ek Mehm~d .Spaho 

Belgrad (Hususi muhabirimizden)- seneki biit~e mii;akeresi, son alh ay idn· 
Yugoslavya Millet meclisinin en faa! de .orta Avrupada vuku bulan hadiseb 
devresi ~ubat ve mart aylandtr. Bu ay • rin tesiri altmda cereyan etmi~tir. 
larda hiih;e miizakere edilir. Fa kat bu [ArkasJ Sa. 7 siitun 5 del 
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lngiliz milleti mec.buri 
aSkerlige raz1 ·olacak Ru? 
i~~i partisile dun de devam 
edildi; 

Iugilteredeki kii£iik zabit mekt~bi talebeleri bir general tarafmdan tefti~ ediliyor 

lY a.zw ~ nci sahifemizde). 
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( ·~ehir va ) Siyasi icmal 
Yeni su tesisat1 

Hakiki derd, yoldur ........._..... i~ler bitirildikten sonra 
her semte bol su vermek 

kabil olacak 

Yeni bir vaziyet 
Eski Belediye muha· 
sebecisi hangi mek· 

tebden mezun ? 

Diplo~asiz, fakat ..• 

Muhakemede tayyare 
miihendisi oldugunu 

IsrarJa soyfiiyor 

ispanya ve devletler 
D spanyadaki dahili harbin 0 ak1beti sona erdi ve son safhast 

kapand1. Katalonyamn sukutundan 
sonra merkezi ispanyanm ve M 
mukavemete devam etmesine imkan Galatadaki Kulemeydanini da biran evvel 

tanzim etmelidir, bu meydan1n ~imdiki pej
miirde halinden kurtarilmasi zaman1 gelmi~tir 

Istanbul §ehri, §iiphe yok ki, imar ve 
Islaha muhtacd1r. Hangi noktadan ve ne
reden ba~lanmas1 laz1m geleceginin tayin 
ve tespiti hususu birc;ok itiraz ve tenid
lere ugrayabilir. Muhtelif noktalarda il
konce yap!lmas1 laz1m gelen i§leri §U su
retle tayin ve tespit etmek miimkiindiir. 

Istanbul ciheti 
I - Eminoni.i ve Atatiirk meydanla

rinm ac;Jlmasi keyfiyetile i~tigal edilmek
te olunmasma nazaran Kerestecilerden 
Eminonii meydanma kadar giden cadde
nin ac;Ilmast lazim gelir. Bu arada da 
buna mi.ivazi olarak deniz kenannda rth· 
hmh ikinci bir caddenin de ac;tlmasJ lii
zumunu gozoniinde tutmak ikhza eder. 

2 - Dordiincii V aktf hanmdan ba§· 
l1yarak parkm bahc;esine kadar uzanan 
cadde -ki ktsmi miihimmine Hiidaven
digar caddesi denilmektedir- muhtacJ tev
sidir, 

Maliye miifetti§i F aikm ba~kanhgm
da bir ecnebi miitehasSJSla iki miihendisten 
miirekkeb heyet Sular idaresindeki tetki -
kat! ikmal ederek Ankaraya donmii§tiir. 
Heyetin Sular idaresinde bir yolsuzluga 
tesadiif etmedigi anla§Ilmaktadir. 

Diger taraftan gec;en !ene toplanan 
Halk Partisi Vilayet kongresinde varida
h s'\fisi 90 liraya kadar olan ve baz1 kim
selerin mii§tereken ikamet ettikleri evlere 
verilen su bedelleri ic;in alman nmf tari
fenin irad1 gayrisafisi 150 liraya kadar o· 
Ian binalara da te§mili hakkmda Beledi
yece bir talimatname hamlanmaktadir. 
Bu talimatname enciimenden gec;irilecek-
tir. 

Y eni tesisat 
Sular idaresinin yaphrmakta oldugu 

yeni tesisat ikmal edilmek iizeredir. Y eni 
tesisat yapild1ktan sonra su tazyik kuveti 
artacak, §ehrin her yerine su yeti§tirmek 
imkam olacakt1r. Y eni tazyik1 kar§Ihya • 
bilmek ic;in dar borular geni§letilmekte
dir. 

Sular miidiirii Ziya, diin Belediyeye 
giderek idareye aid baz1 i§ler iizerinde 
gorii§mii~tiir. 

Miilkiye miifetti§leri, Belediye 
muhasebesinde yapmakta oldukla
n tefti~lere devam etmektedirler. 
Bu tefti§lerin devam1 s1rasmda ye
ni b ir vaziyet has1l olmu§tur. H~
dise §Udur: 

Bundan bir mliddet evvel kendi-

Horst-Franke isminde bir Alman aley· mami§tl. <.;iinkii General Franko 
hine, diplomas! olmadigl halde kendisine kuvetlerini bir cepheye y1gacak vaziyete 
tayyare in~aat miihendisi siisii vererek, gelmi§ti. Bunu Cumhurreisi Azana da 
baz1 te§ebbiislerde bulundugu ve muka· gormi.i§ ve Madride gidip mukavemete 
vele imza ettigi, mukaveleye gore para devam etmektense istifay1 tercih ederek 
aldigi ve sonradan da sahte bir vesika harbe devamm beyhude kan dokmektell 
gosterdigi iddiasile a~1lan davaya diin de ba§ka bir ntice vermiyecegini ilan etmi§ti. 
devam edilmi§, bazi $ahidler dinlemlmi~- Merkezi ispanyayi ve Madridi iki buc;uk 
tir. senedenberi miidafaa eden meslekten ye• 

.Sahidler, Tiirkku~u enspektorii Savni, ti§mi§ kumandanlar dahi bu kanaate gel· 
Usti~ §irketinden Faik, Polonya konso - mi§lerdi; teslim olmaktan ha§ka bir c;are 
loshanesinin eski katibi Godoniski ve gormemekte idiler. Lakin sivil idarenin 
mevkufun kam1 Hilda Ra~eter' dir. ilk ba§mda bulunan komiinistler mukavemet· 
ii~ ~ahid, Horst-Franke'nin buradaki fa· te mar etmi§lerdi. Nihayet biiyiik kumall' 
aliyetine clair bazt cihetleri anlatm1~lar· danlar miralay Casado'nun riyaseti altm• 
d1r. Kadma gelince, kendisinin Horst· da bir komite te§kil edip komiinistleri 
Franke ile bundan be~ sene evvel lsvi~- kac;maga mecbur etmi§ler ve idareye va• 
rede tayyare meydanmda akrabasmdan Ziyed etmi§lerdi. 
birinin delaletile tam~bgm1, sevi$tiklerir.i Fakat merkezi ispanyayi mi.idafaa e• 
ve Budape§tede evlendiklerini soylemi~. den be§ kolordudan Madrid cephesinde 
Lo pon do Martel denilen yerde havac1· mevzi harbi yapmakta olan ikisi komii • 
hk faaliyetine ge~en kocasile beraber hu· nistlerin elinde bulundugundan bunlar is· 
susi bir sebeble 1svi~reden uzakla~hklan- yan etmi§lerdi. 
ni, Fransa, Macaristan, Almanya, Yu • Komite Madridi temizlemege muvaf, 
goslavya ve daha baz1 yerlerde dola~hk· fak olmakla beraber komiinisl k1t'alanni 
tan sonra !stanbula geldiklerini anlat ~ tamamile itaat altma alamami§tl. Bunun 
m1~tu. ic;in teslim hakkmda miizakereye ba§la • 

3 - <;emberlita§, Nuruosmaniye ve 
Beyaz1d camilerinin etrafm1 ac;mak ve 
<;emberlita§tan ba~hyap Mahmudpa~a 
camiinin oniinden g~mek uzere Mah
mudpa~aya inecek geni§ bir caddenin te
mini zaruridir. 

4 - MISirc;ar§ISi harici duvarlanni sar· 
IDI§ olan tufeylt binalan ytkmak ve ten· 
sib edilirse Mimc;ar§Isim modern bir hale 
getirmek, yani sokak tarafmdan kap1 ve 
pencere ac;mak zamaru gelmi~tir. 

Galata kulesi ve meydanm goriinii~ii 
yoz ( evvelce Venedik, Dervi§ veya Ti
moni) sokaklarmdan ge~meleri tecviz e
dilemez. Bu hale medar olmak iizere 
Kallavi ve Balyoz sokaklarmm tevsii su
retile buradaki miinaseb~iz evlerin or· 

SEHIR ISLER/ 

Abbasagadaki park 
Be~ikta~ta Abbasaga mezar!Igmm 

park haline getirilmesine ~ali~thyor. 
Park tesisat1 k1smen bu sene, klsmen 
de gelecek sene ikmal edilecektir. 

sine i§ten el gektirilen ve sonradan 
da vazifesine nihayet verilen Be -
lediye muhasebecisi Kemal, sicil 
dosyasmda mevcud vesaike gore, 
Eczac1 mektebi mezunlanndand1r. 
Belediye muhasebe mlidiiriiniin 
maa§I aslisi d()ksan lirad1r. Bu ma
a§I alabilmek, yiiksek mekteb me
zunu olmakla kabildir. Fakat ~imdi 
yap1lan yeni bir ihbarda Kemalin 
sicil dosyasmda mevcud §ehadetna
menin kendisine aid olmad1gJ bil
dirilmi~tir. Bu ihbar kai'§lSlnda 
Tefti§ heyeti mevzuubahs §ehadet
nameyi alarak tetkik edilmek iize
re S1hhiye Vekaletine yollami~tlr. 
Hakikat, Vek&letin yapacak oldugu 
tetkik sonunda meydana c;1kacak -
hr. ~ayed ihbann dogru oldugu an
la§Ilacak olursa, aynca bu nokta
dan da tahkikat geni§letilerek §e -

hadetnamenin ne suretle elde edil
dHti arastmlacakttr. 

Eminoniinde son 

yapiiacak . istimlak 

Mevkuf Horst-Franke, «Usti~» $iTke- makta uzun miiddet tereddi.id etmi~ ve ni· 
tini doland1rmadigmdan, sekiz yiiz lirayi hayet ba§ladigi zamanda da General 
mukaveleye istinadla a vans olarak aldt- F ra k k • k · · h h n 0 as en om1tenm er Cep eye sO• 
gmdan ve hatta ~imdi derhal geri verme- ~iinii gec;irecek vaziyette bulunduguna 
ge ham oldugundan bahsetmi~. diger ta- manmad1gmdan ciddl taahhiidler altma 
raftan kefaletle serbest hJrakilmasmi iste· girmekten imtina etmi§ti. 

mi§tir. Bu arada mahkemeye miihendis Bu muallak vaziyetin daha ziyade de• 

5 - Riistempa~a camiinin etrafm1 ac;
mak ve gerek Kerestecilere ve gerek Sii
leymaniyeye dogru giden yollanm tevsi 
etmek lazumdur. 

6- fstanbul Halkevinden ve Istanbul 
lisesi oniinden Sultanhamam' meydanma 
giden yolun tevsi ve tefri§ini ihmal etme· 
mek, ~ehrin miinakalat noktainazarmdan 
oldub;e miihimdir. Bu mi.inasebetle Sul
tanhamamt meydamnm tarh ve tanzimi
ni de derpi§ etmek icabeder. 

J -. Y edi~~le, T opkapi, Edirne~api 
g1b1 §eh1r dahihle §ehir iharici arasmda 
muvasalayr temin eden kap1larm ic;iqi d1· 
§Inl sarmi§ olan barakalanri istilasmdan 
tahlisi ve 50 ile I 00 metreden a~ag1 ol
mamak iizere iki tarafh hirer maydanla 
ve miimkiinse square ile tezyini muva
fJk olur. 

Beyoglu ciheti 
Beyoglundan Galataya gitmelC i~in 

tramvay yolundan ba§ka hemen hi~ bir 
yolumuz yoktur. Bu hale medar olmak 
iizere T epeba§mdan Kabristan sokag1 ya
hud maruf kiic;iik fakat oldukc;a geni§ 
bir sokak gec;erek Asmahmesc;id soka
gma vanhr. Bu sokaktan Sofyah soka
gma gidilir. Bu i.i~ sokagm tevsie muhtac 
yerleri olduk~a mahduddur. Hele §irn
diki Galatasaray Maliye §Ubesinin bulun
dugu binanm Sofyah sokagma aynld1g1 
yer bir bahc;e duvarmdan ibarettir. Bu 
duvann hedmile T epeba§I bahc;esinin Tii
nelba§ma baglanmas1 i~ten bile degildir. 
Bu geni§ cadde Foto Siireyyamn lstiklal 
caddesindeki binasma vard1ktan sonra 
Mevlevihane arsasile Alman mektebi a
rasmdan uzanacak bir cadde Kulekap1 
civannda bulunan Serdarekrem ( evvelce 
YazJcl) sokagmi hemen bilamani kate
rek Hac1huseyin sokagl yoku§undan Ga
latada Necatibey caddesine inebilecek ve 
bu cadde Galata yeni yolcu salonuna ka
dar uzanabilecektir. 

Kule meydamnm bir an evvel ta'i'IZim 
ve Islahi lazimdJr. Bu meydamn bulun
dugu pejmiirde halden bir an evvel kur
tanlmasi zamam arhk gelmi§tir. Her da
im hirer bahane veya sebeble daima te
hir edilir veya sona b1rak1hr ve neticede 
hie; bir§ey yap1lmaz. lstanbulumuzu zi
yaret eden ecnebilerin kismi miihimmi 
kuleyi ziyaret ettiklerini gozoniinde tut
mak ikhza eder. 

Beyoglundan Galataya inen ve tram
vaylarm geceleyin faaliyetleri kesildigi an
da en c;ok miinakaleyi tern in eden T ekke 
{ki §imdi $eyhgalib) caddesile Kule 
meydamndan ileri kismim te~kil eyliyen 
Yiiksekkaldmm caddesidir. Buranm ge
rek tenviri ve gerek kaldmmi pek miih
mel bir halde kalmi§tlr. Halk arasmda 
deveran eden tevatire nazaran mefsuh 
Tiinel §irketi imanna mani olurmU§. 
Yiiksekkaldmm merdivenlerinin, asfalth 
ve modern bir tarzda in~ast pek dilferib 
bir manzara te§kil edecegi gibi halk ic;in 
gerek c;1kmakta ve gerek inmekte biiyiik 
bir kolayhgi mucib olacagma §iiphe yok
tur. 

istiklal caddesinden Me§rutiyet cadde
sine ~Ikacak muntazam bir yolumuz yok
tur. Y a Galatasaray oniinden veya Tii
nelba,mdan ba§ka gec;ecek muntazam bir 
yol yoktur, tlele a!lelerin Kalla1i xe J3.al· 

tadan kaldmlmasJ ve yerlerine biiyiik 
magazalarla apartlmanlann in§asr esba
hi temin edilrni§ olur. 

Galatasaray lisesi kap1slna yapi§rni§ o· 
Ian c;Ikmh hie; §iiphe yok ki pek c;irkin 
bir manzara !e§kil eder. Y enic;ar§I cad de
sine kadar uzanan kJSJm -ki halen Siimer 
Bankm tasarrufu altmda bulunan bina 
k1smt miihimmini te§kil eder· Pekala 
kesilebilir ve §irndiye kadar yapilmami§ 
olmasJ hayreti mucibdir. Keza Beyoglu 
postanesinin oni.inden Bahkpazanna ka
dar olan k!Sim da ytkiiabilir ve hatta icab 
ederse Turing Kuliib hizasmda bir pasaj 
vardu, o taraftan da bu k!Sim meydana 
c;evrilebilir: · 

Perapalas binasmi Tepeba§l bahc;esin
den ay1ran ufaK bir arahk vardu. Beyog· 
lu Kaymakamhgi civarmdaki sagh ve 
sollu bahc;eli ve merdivenli sokak haline 
ifrag edilebilir. Bu miinasebetle Perapa
las binast kar§Ismdaki eski istanbul kulii
bii binasl oni.indeki bahc;e duvan hedme
dilip T ozkoparan caddesine inecek geni§ 
bir sokagm temini mi.imkiin olacagmi zik
retmek faydahd1r. 

Galatada Karakoy meydanmdan A
zabkapmna gitmek uzere muvazi iki so· 
kak vardu. Birisi Tiinelin oniinden gec;er, 
digeri T ersane caddesidir. Bu iki yo! a· 
rasmda dar bir ada silsilesi vard1r. 0 zer· 
lerinde mi.ihim bir bina veya magaza 
yoktur. Bu adaciklann istimlakile geni§ 
bir caddenin temini zamam hulul etmi~
tir. 

Cumhuriyet Merkez Bankasile Os
manh Bankast binalan arkasmda oldukc;a 
vasi bir meydan vard1r. Vaktile Y enica
mi namile birka~ senedenberi tamamen 
«square» (biiyiik cadde) yapilabilir ve 
hatta bu meydan Galata Bahkpazarma 
kadar temdid edilebilir. 

Gal.ata kopriisile Atatiirk kopriisii ara
smda lstanbul ·cihetindekine nazire olmak 
iizere nhbmh geni§ bir caddenin in§aSI 
lazim gelir. 

T alimhanede Abdiilhak Hamid cad
desinden sonra T a him sokag1 gelir ki 
Y eni§ehire dogru uzamr. Gene T alim~ 
hanenin nihayetinde ve T aksim bah<;esi 
miintehasma dogru Y edikuyu namile ge· 
ni~ bir sokak vard1r. Bu iki sokagm birle§
tikleri sahada olduk<;a vasi bir meydan 
vard1r. Pek ehemmi~tsiz bir iki baraka
nm -ki k1ptilerin oturduklan yerdir- istim
lakinden ba§ka yap1lacak muamele yok
tur. Burada kolayhkla bir c;ocuk bahc;esi 
viicude getirilebilir. Beyoglunun pek ke
sif olan ahalisi boyle bir ihtiyaca tekabiil 
edecek s1hhi bir yere kuvvetle muhtacdtr. 

Karakoy meydanile nht!mda Deniz
bank binasmm arasmda dar bir sokak var
dir. T evsii icabeder. Hakeza Ziraat Ban
kast, Omerabid ham, Manokyan ham ve 
Havyar ham arkasmdaki sokaklar arasm
da ufak bir ada vardtr. Etraftaki binalara 
masrafm1 tahmil suretile bu adanm orta· 
dan kaldmlmasr esbabm1 etiid etmek ik
tiza eder. 

Eski V alinin mezuniyet tarihi 
soruluyor 

Eski Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Ustiindag, Mahkemei Temyiz iigiincii 
ceza dairesinde rliyet edilen otobus da
vasmm duru~masmda otobiis ruhsatna
melerinin kendisinin mezuniyeti esna
smda verilmi§ oldugunu soylemi§tir. 

Mahkeme reisi alakadar makamata 
gonderdigi bir tezkerede Muhiddin Us -
tlinda~n mezuniyet tarihile tekrar va
zifeye ba~ladtgi tarihin i§'armt istemi§
tir. 

Ada suyu i~in yap1lan tesisat 
Adamn su ihtiyacmm teminine ~ah -

llmaktadir. 1skele onlindek! deponun 
in~aatt ikmal edilmektedir. Bundan sop;.
ra iskele ile as1l depoya giden tesisat 
viicude getirilecek ve su, iskeledeki de
poya tanklar vas1tasile ta~macaklardtr. 

Biit~e i~in i~tima 
Belediye ve husus1 muhasebe biitc;e -

lerinin haztrhgma devam edilmektedir. 
Dun de ogleden evvel Parti merkezinde, 
ogleden sonra da Belediye Daimi Encil
men odasmda toplant1 yaptlmi§, son ha
zuhklarla mellgul olunmu§tur. Bu top
lanttla.ra Muhasebe miidiirile Ziraat, 
Nafta, S1hhat ve Maarif mlidiirleri de i§
tirak etmi§lerdir. 

GOMROKLE.RDE 

Afyon ka~ak~1hg1 
Gilmruk muhafaza te§kilatt memur -

Ian, Avrupa limanlanna petrol nakli -
yatile me~gul olan Tiirk bayrakh An -
daris vapurunda bir ara§brma yapmt§
lardrr. Bu ara§hrma neticesinde 10 kilo 
afyon bulunmu§tur. Yaptlan tahkikatta 
afyonun inhisar mamulatmdan olma -
dtgt, binaenaleyh memleket haricine 
ka~rnlmakta oldugu anla§tlmt~t!r. Tah
kikata ba§lanmtstir. 

INHISARLARDA 

Mithat Y enel geldi 
Bir miiddcttcnbcri Londrada bulu -

nan ve Tunceli saylavhgma sec;ilen eski 
!nhisarlar Umum mlidiirii Mithat Yenel, 
diin Avrupadan §ehrimize gelmi§tir. 
Cumartesi giinii Ankaraya gidecektir. 

mek lazimdir. 
Kadthoy ciheti 

Haydarpa§a ve Kad1koy vapur iskele
leri arasmdaki R1httm caddesinin gerek 
nhtimmi ve gerek caddesinin asfaltla tef· 
ri§ini temin etmek ikttza eder. 

Kadtkoy vapur iskelesinden AltJyolag
zma gidecek dogru veya muntazam bir 
yo! yoktur. Bu yolun ehemmiyeti a§i· 
kard1r. <.;unkii Suadiyeye kadar imtidad 
eder. Evvela girinti ve c;IkmtJlan tslah et
mek zamam hulul etmi§tir. Halen ta§
~Ilann bulunduklan yerden -ki Osmana· 
ga camiinin hizasmdadJr· gec;mek i.izere 
sozi.i gec;en caddeyi bilainhina ve amuden 
nht1ma indirmck imkam mevcuddur. 

Atatu""rk bulvarJDID I•ki" olarak ehliyetini ispat yollu baZJ vesika- vam eylemesine imkan olmadigmdan Ge• 
lar da gostermi~tir. ] F k h .. . . . . . . nera ran o ic; beklenmiyen bir taraftan 

basinin imar1 isi Bele-
, I 

diyeyi me$gul ediyor 

MuddeiUmumihk~e. kendiSJmn Mii • yani Madr1'd V 1 · · b 
"h' T h "h H h I ve a anstya yenne cenu • 
~~2~ « ~ §~!/ b" 0 §~ ;» /e ~ 923. - daki Endiiliis cihetinden ii~ yiiz kilomet· 
d·~· • sde~elerm eldr: ta SI e';~st -~ec;lr: relik bir cephe iizerinde biiyiik taarruza 

1gm1, IP oma a Igmi ve mazist ~uphe!t ba§lay1p bir and 40 k"l d · l'k 
E ' ·· ·· d V ld '- k d k" ) d ~ ··d f 11 ·1 · ·· · a 1 ometre erm 1 te mmonun e a e nam ar asm a 1 o __ ma Igi~I .n;u a aa yo ~ ~ en surmesme ilerlemi§tir. 

13 parc;a mi.ilkiin istimlaki ic;in I 30,000 gore, Mumh ten ve Berlm den Hariciye A k • k . k 
. s en om1te ·· · tl ·· d" I lira verilecektir. Istimlak edilecek bina Vekaleti vasttasile sorularak oevab altn- ·~· • omums ere soz m e• 

sahibleri mahkemeye miiracaat etmedik- masma karar verilmesi, iki $ahide de teb- ~em~?l.gi.nd~~k .. Franko."nun taarruzunu 
lerinden i§, paranm sahif>lerine tevzii su- ligat yapilmasJ isteginde bulunulmu~tur. fen IStni mu§ ul. m~vk1den kurtaracak bir 
retile yiiriiyecektir. Bu hsmm Y erni§ is- Mahkeme heyeti, bu istegin yerine p;eti- IrSat saymi§hr, lhhmal kendi niifuzu al· 
k I · d ~ · "I • . tmda bulunan cenub ce h · ·· tt b e esme ogru 1rnar1 i§i ise evvelce· Vali r1 meSim ve mevkufun kefaletle serbest . P est mure e 
ve Belediye Rei.sJ· Lu•tft" K1rdar1n so""yle- bt k · t ~· · dd" · k 1 kuvetlerme mukavemette tsrar etmemek ra rna Is egmm re m1 arar a$1:irm1~- .. . . . 
digi gibi, akdedilecek istikrazdan aynla- hr. On dart nisan saat on be~te muhake- uzre emir _v~riDI§hr. . 
cak bir klSim para ile ve sermayei mij... meve dtyaf9 olunacaktJr. !\'!ussohm son nutkunda lspanya mese• 
tedavile suretile yap1lacagmdan bp.<lema ~ MOTEFE / mm b . . r · • or figU • 
~Ulah •ic;rtr paraya ihtiyac giiriihnemek- RR K den Fransa Ile ~talya arastrtda anla§ma• 
tedir. Milanoya gidecek e§ya ya meydan verm1yen ba§hca hailin orta , 

A k At t .. k b l · "k' b · Hukumetimizin resmen ,·.,t;~ak ede _ dan kalktigim soylemi§tir. !talyanm ve nca a ur u varmm 1 1 a§mm -. .... ·· f"k" AI 
· b d k" · · JAk · · B 1 d" · c. cg"i milano sergisine aid e§yan1n bugu··n mutte 1 1 manyamn bundan sonra Ge· Jmart ve ura a 1 1shm a I§l e e JYeyr 1 F k 'd · 
me§gul etmektedir. Heni.iz burada ya- Italyaya sevki mukarrerdir. n~ra ran. o . an bekledikleri ba§hca 
p1lacak olan istimlakleri kar§thyacak tab- Ziiccaciye tacirlerinin i~timai hiZI~~t yem hir buhran kar§Jsmda Akde· 
. t d d ~·1d· M f'h · t" Ziiccaciye tacirlerinin, r"kttsad Veka' _ demzr Cebeliittank bogaz1 tarafmdan ka· S!Sa mevcu eg1 1r. aama I' , IS 1m· t k · · k d'l · 

lak muamelesi durdurulmiyarak muame- leti Sanayi Tetkik reisi ~evket Siirey - pa 1~; .rc;bi~ h~n I etrdmeh!ar~Iml~tmFesidir. 
I "h . d k .. 1 •. 1 k yamn riyaseti altmda bu sabah yapa _ nc1 tr Izme a 1 §!rna 1 astan 
c c1 etm en te emmu ettm me te, hat- kl · F ·· 1 k · I h'bl . bl" I k ca an 1~timaa, §~e buhraamndan do _ ransanm mustem e e lmparatorluguna 

ta rna sa 1 enne te tgat yap! rna ta- lay1 mlitemadi «ikayetlerde bulunan su- liizumu h I" d lt I T bl b d At r· k k"' .. .. .. y b d k" ... am e a yanm ra usgar • 

b 
Irl. I a ur I oprus~~un·k· 1 I "I a§ml. a I cularla gazoz amilleri de davet edilmi§- dan yapacag1 taarruza yardimda bulun , 
u var arm ac;1 mas1 1c;m 1 1 rn1 yon Ira· lcrdir. . as1d RT t ·· h"d" 1 · 

ya ihtiyac vardir. Bu paranm !stanbul 1ktlsad miifetti .. Jerl" m Ir. 1 Is an rnuca ~ I sene erce Is ~ 
t I kt "k "d d b" k ~ panyollara kar§I harbethkten sonra niha .. 
ramvay ve e e ri Van atm an IT I· r f k d k d" • • 

stm para aynlmas1 suretile Nafia Veka- ta Imatnamesi ye ar asm an en ISIDI sikl§hran Fran .. 

I · f d · . . ikhsad Vekalet i, Vekalet miifett1·~1e- sizlara kars1 meyusane dog~ii•erek ~lo.b· eh tara m an venlmest muhtemeldJr. -.. . ' ' mag 
---------------- rinin faaliyet §ekillerini g1isteren bir ta- ve em olmu§tu. 

DEM/RYOLLARINDA limatname hazrrhyarak bildirmi~tir. Bu Franstzlar bu harekat esnasmda Rifis· 
talimatnameye gore, tkttsad Vekaleti tanm mi.ih_im gec;id mahallerini i§gal et .. 

Y eni umum miidiir 
Devlet Demiryollan Umum miidiirii 

Ali Rtza Eremin meb'usluga sec;ilmesi 
lizerine bu umum miidiirliige Devlet 
Demiryollar1 tt~uncii !§letme miidtirii 
Tahsin Sezen tayin edilmi§tir. 

lrana gidecek k1ymetli e§ya 
iran Veliahdile M1s1r Krall Majeste 

Fuadm k1zkardellinin evlenmeleri dola

yisile iran hiikumeti tarafmdan Paris 
ve Londraya sipari§ edilen mefru§ata 
mliteallik e§ya, Semplonla bugiinlerde 
§ehrimize gelerek Tarsus ekspresile sev
kedilecektir. 

Almanya'ya prasa gonderiliyor 

miifetti§leri, gerek merkez te~kilatrm, m1" I d' I ] k d -.. § er 1. spanyo mmta asm a bulunan 
gerekse muessesahm srk1 bir teftice tabi b "dl · k • . u gec;1 enn ter ve tahliye edilmesJ"nde tutacaklardtr. k 

Ispanya endisinin dahili kan•1khklarm· 
Avrupaya gidecek gender d d 1 ' an o ~YI tsrar etmemi§ti. Fa kat Franko 
Adliye Vekaleti, ikmali tahsil ettir - ihtimal Italya ve Almanyamn te§vikile 

mek iizere Avrupaya dart tale be izamt- Fransadan iyi miinasebatta bulunmak u·· • 
na karar vermil!ti. Ac;Ilan miisabakayt b 
kazanan Muammcr Aksoy, Adnan, Ne - zere u sevkulcey~ anahtarlanmn teslimini 
dim ve Ekrem isimlerindeki dart gene, §art ko§rnU§tur. Binaenaleyh hundan son· 
bugiin isvi~eye hareket edecl"klerdir. raki huhranlarda Akdenizin fngilizlere ve 

K V L T 0 R IS l~E R/ f ransJZlara kar§I kapanmast hususunda 
Italya ile Almanyaya en biiyiik yardtmi 

Mekteblerin plandaki gosterecek olan Franko'dur. 

yerleri Son dakikada Madrid cephesi de sal" 
Mimar Prost, §ehi.r plamm haz1rlar _ sihp sukut ettiginden !spanyadaki dahili 

ken mektelberin yerlerinin tayinini de harb kat'i bir nihayete ermi§tir. 
istemi§ti. Resm1 mektelberden sonra, Muharrem Feyzi TOGAY 
§ehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet mek - ~-~~~~-----~~---
tebleri mlidiirleri de diin Be§ikta§ 13 tin
eli mektebde Maarif miidtirii Tevfik 
Kutun riyasetinde toplanarak bu i§ hak
ktnda konu§mU§lardrr. Miidlirlcr, mek
teblerinin plana gore bulunduklan ma
halleri tespit ederek Maarif mtidiirltigii
ne vereceklerdir. 

Diinkii i~tima 

'VNIVERSITEDE 

Y eni ~algm hastahklar 
profesorii 

tJ'niversite T1b Fakiiltesi mikrobiyoloji 
ve salgm hastahklar doc;enti Ziya Oltem 
profesorltige terfi etmi§tir, -···-Baki gecesi 

Emin1inii Halkevi, 1 nisanda bir cBa· 
ki:. gecesi yapmaga karar vermi§tir. Bu 
gece i~in haztrlanan programa gfue, Gii' 
zel San'atlar Akademisi muallimlerin , 
den Hamdi tarafmdan Bakinin san'at1 
hakkmda bir konferans verilecek, §ai· 
rin divanmdan bazt par~alar okunacak· 
trr. · 

Modaya giden caddenin tevsi ve rsla
hile beraber muntazam tarzda ve hemen 
ayni istikamette Osmanaga camisinin hi
zasma indirmek ve bu suretle iki miihim 
caddenin geni§ bir tarzda iltisakmt temin 
laztmd1r. 

Ya§ Sebze ve Meyva Kooperatifleri 
Birligi tarafmdan Almanyaya ilk defa 
sevkedilecek 10 vagon prrasamn birinci 

*** vagonu diin Berline gonderilmi§tir. 

Maarif Vekaletinin emri lizerine, mek
teblerde talebclere ogretilecek olan a
dahl mual!eret kaidelerini tespit etmek 
ic;in c;alt~an komisyon, faaliyetini bitir
mi§tir. Lise ve ortamckteb mlidiirleri 
Beyoglu Ak~am K1z San'at mektebinde 
Maarif miidtirii Tevfik Kutun riyaseti 
altmda dun bir toplantl yaparak komis
yonun haz1rladtg1 raporu gozden gec;ir -
mi§lerdir. Tayin edilen esaslara aid ra -
por kabul edildiginden Vekalete g1inde
rilmek iizere Maarif mlidiirltigune ve
·ilmi$tir. 

23 nisan ~ocuk bayram1 
. Esnaf, tticcarlartmtza: 

Cu~huriyet 
NUshaSl 5 kuru$tur, 

Abone ~:eralti• 1 T_llrkiye Baric 
'l • l •ein lcin I P1rasalar, hava menfezl tertibath va-

Ulu.sumuzun ~vlad sev-glsine 1nan~ll-
y1z. Kimsesiz bikes yavruyu· korumak gonlarla sevkedilmektedir, 
!r;!n yllda blr lira ver1p Qocuk Eslrgemoe Resmimiz, ilk vagonu yiiklenirken 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk '150 • 1450 • 

~ehir harici yollanndan ~i§liden lstin
yeye ve Hacwsman baymndan Biiyiik
dereye giden asfalth yollar yapilmissa da 
Balmumcu c;iftliginden Rumelihisarma 
giden yo! kalmi~hr. Bu cadde digerleri 
gibi ve belki de daha ziyade i§lektir. Bu 
yo! yap1hrken y,Jd,z saray1 oniinden Be
~ikta~a gidecek yolla Ortakoye ve Arna
:xudkoyiine inecek yollan da ihmal etme· 

kurumuna tiye olallm. :.;.;;,;,.;;; ___ _._.._ _____ _. gostermektedir. 

c;ocuk bayrrum yakla§tyor. Vltrlnlerl
nlzl ~ocuklari alakalandrraca.k surette 
siislemege §lmdklen hazli·Iammz. Cc ayhk 400 • soo • 

Bl.r &l'hk 150 • Yoktut 
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29 MBl't 1939 -
SON ~HABER LER 

CUMHURIYET 

NAdiseSer araslnCia 

Ziippelerin terfii 
('R\ erler ki Avrupada san' at e· 
lb::::O serlerinin yaytmma en ~ok 

POrtakalc•l•g•n babas1 
Mersinde portakal 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

der 
da 
I an 
din 
tal· 
tiin 
ete 
da 
~te 

Berlin-Var~ova aras1nda 
gizli miizakereler! 

Londradan verilen bir habere gore Polonya ile 
Almanya arastnda Danzig i,i hallediliyor 

Londra 28 (a.a.) - Baz1 siyasi 
mahfillerde soylendigine gore Polonya, 
halihaZ!Tda Almanya ile gizli miizakere· 
Jerde bulunmaktadJr. 

Dantzig'j alakadar eden meselelerin bii
yiik bir k1smmm hallini Almanya ile Po
lonyaya bJrakmJ~h. 

yanyan insanlar, ziippeler· 
dir. Sozii fena manasma ~ekmeyiniz. 
Burada «ziippe» yi, kelime ktthgm
dan otiirii, «snob» manasmda kuilan
dtm. Benim anlayi~Imla snob, asiilar
dan ve cevherlerden ziyade ~ekillerin 
hayatma inanan demektir. Elmamn 
rengini tadma ve tadm1 g1dasma ter· 
cih eder. Y anm kalm1~, ~iinki.i tekil
lerin i~indeki mana ozi.ine varamami§ 
bir san' atkardu o. 

Tahsin 
bah~eleri sahibi saytn 

Merzeci i~ini ilerletiyor Hangisi? 
(E;=I regli mi, <;;atalagzJ m1? 
~ Karadenizde yap1lacak ilk Jj. 

man ic;in bu iki mevkiden hangi· 
sini tercih etmelidir? fkisinin de miidafile
ri ve muaTJzlan var. Gec;en yaz, ikhsad 
Veklile beraber, komi.ir havzasmda ve 
Karabiikte bir tetkik seyahati yapmt§tJk. 
0 zaman, daha ziyade <;;atalagzl taraf· 
tarlanm dinlemi§tik. CatalagzJ, Karabiik 
fabrikalarmm !imam olarak miitalea edil· 
dikc;e ikhsadi bak1mdan daha elveri§li 
goriiliiyordu. Fakat, o vakittenberi kap· 
tanlar, komiirciiler, askerler, liman mii· 
hendislerile gorii§ti.im; onlaTJ dinledim ve 
Ereglinin Catalagzma miireccah oldugu 
kanaatini has1l ettim . 

.. 

Var§Ova hiikumeti, Beck'in Londra 
seyahatinden bir miiddet sonra, Polonya 
ile Almanya arasmda Dantzig meselesi 
hakkmda dostane bir anla~ma has1l ol • 
dugunu bildirecek bir vaziyete gelecek· 
tir. 

Almanyaya atfeJilen talebler 
Paris 28 (a.a.) - Var§ovadan bildi

riliyor: Almanyamn V ar§Ova nezdinde 
te~ebbiiste bulunarak Dantzig'in terkini 
istedigine ve Polonya koridorundan ge~;· 
mek Uzere bir otomobil yolu in§asma 
mi.isaade edilmesini taleb ettigine dair ve· 
rilen haberlerin tekzibe degmiyecek ka
dar giiliine oldugu resmen Polonya mah
fillerinde beyan edilmektedir. 

Komitenin tamamile bu i~i iizerinden 
atmas1 muhtemel oldugu ve bu takdirde 
~imdiye kadar Milletler Cemiyetine aid 
olan serbest ~ehrin hakimiyeti meselesinin 
ortaya <;1kacag1 iyi haber alan mahfillet· 
de soylenmektedir. 

Bek LonJraya giJiyor 
Londra 21 (a.a.) - Beck'in gelecek 

pazartesi glinii Londraya gelmesi bek • 
lenmektedir. Mumaileyh, sah ve (:ar~am· 
ba giinleri !ngiliz hiikumet erkanile go • 
rii&melerde bulunacaktu. 

Bizim memlekette k1hk ziippesi 
bol, fikir ve san'at zi.ippesi k1tbr. Bu 
~etid zi.ippe, fikir ve san'at hayabm 
~alkahyan heyecan dalgasmm tepe
sindeki hafif kopi.ik tabakasmdan 
baJka bir§ey olmadtgi i~in bir amil 
de gil, sadece bir mahsuldiir. Dalga
nm galeyan zirvesini ~izgilendirir. 

,Si.iphesiz, bizde fikir ve san'at 
zi.ippesi, A vrupadaki gibi, k1hk zi.ip· 
pesinden fazla olsaydt, Beyoglunun 
tuhafiye magazalan kadar, miistakil
lerin Dagcthk kuli.ibi.inde a~bklart 
resim sergisi ve Taksim meydamnda
ki resim sab§ di.ikkam da her an do· 
lup latardt. Zi.ippelerini yetittinni· 
yen san'at hayab, i.istiinde zarif bir 
kopi.ik tabakas1 peydalamaktan iciz 

Burada i§ini ileriletiyor soziini.i, ideali-~ kalla~' zaten .Pe.k iyi. idi. Hepim1zd.en .gene 
ni yi.iriitiiyor manasmda almaltsmJz. kalbh saym 1ht1yar bu y1l daha 1len ne· 

T h · M · · 1 b ·· 1 r fasette mahsul elde edeeek netieelere var· 

I - Sevkulcey§ ve mill! miidaf.aa ba
kJmmdan vaziyeti uzunuzad1ya te~rih et
mek istemem; yalmz Ereglinin <;;atalagzi· 
na miireccah oldugunu kay1dla iktifa e· 
de rim. 

Diplomatik mahfill€rde soylendigine 
gore Almanya g~en hafta ger<;i bu me· 
seleyi kurealamJ~sa da bu hususta ne bir 
talebde bulunmu§, ne de miizakereler ee· 
reyan etmi~tir. 

Hiikumete saJakat 
Var§Ova 28 (a.a.) - Milli Miidafaa 

i(:in canlanm ve mallanm feda etme~e 
haZIT olduklanna ve hiikumetle ordu ~e
finin emrine amade bulunduklanna dair 
karar suretleri kabul eden mesleki te&ek· 
kiillerle diger cemiyetlerin adedinin git • 
tik(:e artbgJ goriilmektedir. 

Bu karar suretlerile birlikte silahlanma 
i<;in toplanan ianeler de muntazaman 

Dantzig meselesinin Milletler Cemiye- gonderilmektedir. 
tinin gelecek may1s i(:timamda Uc;ler ko· 
mitesi raporunu tanzim ederken mevzuu Milli miiJalaa ifin dahili istikraz 
bahsolacag1 iyi haber alan mahfillerde Var~ova 28 (a.a.) - Namlar Mec· 
muhakkak addedilmektedir. lisi, diin asker! tayyareeiligin vi: hava mii· 

MalUm oldugu vechile Frans1z • fn • dafaa to~ulugunun inki§af1 ic;in da•hili bir 
giliz • fsv~ komitesi 1935 senesinde istikraz akdedilmesine karar vermi§tir. 
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Cukurovaya ... 
··this bir mu , 

diisen 
' 

dolu 

Filistinde 

grev ilan 

gene 

edildi 

Kozan ve Kadirlideki Greve i,tirak etmeyen 
mezruatJ harab etti iki Arab oldiiriildii 

bir galeyan yoksuludur. . 
Heni.iz bi.iti.in zarafet htrslart, ro· 

nar arjante almak i~in A vrupalara 
ko§maktan oteye ge~miyen si.is ka· 
dmlartmtz, daha yiiksek ve asil bir 
snobizm nev'inden habersiz Yll§Iyor· 
lar; bilmiyorlar ki imrendikleri ve 
taklik ettikleri A vrupada, oz bir san
atkar imzas1 taJiyan resimlerden 
mahrum evlerin, bi.iti.in altmlart, gii
miitleri, kristalleri ve harikulade mo
bilyasile bile hububat ambanndan 
farlo yoktur. Resim ve kitab, bu iki 
nesneden hi~ anlamtyanlar i~in bile, 
zarafetin kiirkten ve mi.ioevherden 
evvel gelen §artlartdtr. Avrupada 
bunlara sahib olmtyan bir zarafet, ha 
ipek giymi§, ha ~uval. 1kisi de birbi
rinden farks1zd~r ve ikisine de ayni 
kelime ile iptal damgas1 vurulur: 
Zevksiz! 

-
K1hk zi.ippelerinin san' at ve Jikir 

zi.ippeligine terfi edecekleri giini.i ip· 
le ~ekiyoruz. 

PEYAMI SAFA 
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Gec;en y1l bize yazd1g1 mektubda T ah· Demek ki a§kla, §evkle omuzlanml§ bir 
sin Merzeciyi en c;ok memnun eden nokta yap1c1hk olunca her§ey yap1hyor, ve Na
§l.Jydu: Kendi misali muhite imtisal orne· renciyenin ideal orneklerini elde etmege 
gi te§kil ederek kendi etrafmda portakal imkan has11 oluyor. Hiikumetimizin, el
bahc;esi yap1lmaga salih bi.it~~ t.oprak!a~~ deki ornege gore, bu i§i bi.iyiiltiip yayan 
sahibleri tarafmdan, kendlSlnm gJ!ttgt himmetlerini beklemek arhk hakk1m1zd•r. 
yollardan gidilmek suretile, giizel porta· Cumhuriyet hi.ikumetinin diger ziraat 
kal bahc;eleri yapllmasl, boylelikle porta· i§lerimiz arasmda nareneiye fasilcsine 
kalcJ!tgm o havalide en iyi §ekillerile ya· ehemmiyet vererek iizerinde fenni c;ah§· 
y1hp ilerilemek yoluna dol.::i.ilmesi. Va- malar yaphgm1 ve yaptlrdlgtnl bilmiyor 
tanseverligi sozden ziyade i§ iizerinde degiliz. Bu c;ah§malann gittikc;e teksif 
gosteren bu hareketin yiiksek k1ymetini olunaeak bir sistemle§meye dogru gotii· 
kolayhkla herkes takdir eder. riilmesi lazlffi oldugunu goriiyoruz. Ce· 

Saym T ahsin Merzeci portakahn bil· nub sahillerimizde biner doniimlii niimu· 
hassa Y a fa einsini yeti§tirip ileriletmege ne portakal bahc;eleri viicude getirilerek 
c;ah§Jyor. Kendisinin gec;en seneye kadar buralarda bizi narenciyenin en iyi niimu· 
bu yolda vasJl oldugu terakki seviyesini, nelerini yeti§tirmege ve yaymaga gotiire· 
lutfen bize gonderdigi niimunelerine ba· eek mesaiye ehemmiyet vermeli, ezciimle 
karak, hayret ve takdirle kar§llamisttk. bu bahc;lerden havali halkma fidan, a§t 
Aradan bir y1l gec;tikten sonra eenub sa· ve bilgi dagitmahyJz. Nareneiyenin siste· 
hillerimizin portakalc1hk babas1 bir mek· matik bir ilerilemesini isteyince bu i§le ug· 
tubile ve yeni mahsul portakal niimunele· ra§aeak ahaliyi makul kredilerle takviye 
rile kendisini bize tekrar hahrlath. K1sa etmek ve portaka, limon ticaretimizi inki
mektubunda §U ci.imleler var: §af ettirecek tedbirleri de ayni zamanda 

2 - Karabiik !imam olarak <;;atalag· 
Zl Eregliye tereih edilebilir. F akat mese· 
le, limanm komiir !imam m1, yoksa demir 
!imam mt olacagm1 tayin etmektedir. Fik
rimce bu liman, demir degil, komiir !ima
m olacakhr. 

3 - ln§aat masraf1 itibarile Eregli 
<;;atalagzma c;ok faiktir. <;;iinkii Ereglide 
tabii' bir liman vard1r. Bu limandaki ge
mi le§lerini temizlemek, yeni bir dalgaki
ran yapmak Hfidir. <;;atalagzmda, bin
leree ton topragt ta~'Y'P denize dokmek: 
suretile havuz yapar gibi, karanm ic;inde 
liman yapilacakhr. Burada, hem toprak: 
kazmak, hem de iki mendirek yapmak 
icab edecektir. 

4 - Kaptanlar, bilhassa, komiir ta§J· 
yan ve Karadenizin bu k1ydanm kan§ ka• 
Tl§ bilen §ilep kaptanlan, kat'i surette, 
Eregliye taraftardular. Bunlar, derenin 
getireeegi kum ve c;amurlarla Catalagz1• 
nm miitemadiyen dolacagm1, Karadeniz• 
de §imali §arkiden garba kadar en c;ok 
esen riizgarlara kar§t darae1k methalden 
girip c;1kmamn son derece tehlikeli 9laca· 
gm1 soyliiyorlar. Eregli ise yalmz yiidiZ 

karayelden bat! lodosa kadar olan riiz· 
garlara ac;1khr. Limam, bu riizgarlara 
kar§J bir dalgakiranla kapamak kafidir. 

Adana 28 (Hususi) - Kozan ve 
Kadirli mmtakasmda yagan ~iddetli dolu 
yiizilnden Kurdoglu (:iftlisi arazisindeki 
mahsulat tamamen mahvolmu~tur. Bu 
yiizden biiyiik hasara uihayan diger ara· 
zi 7000 doniimii miitecavizdir. Arazi sa
hibleri hasann tespiti ic;in alakadar ma

Yafa 28 (a.a.) - Ge<;ende vuku hu· 
!an bir musademe esnasmda asi ~eflerin· 
den Abdi.irrahim Hac1 Mehmedin olmesi 
biiyiik bir heyeean tevlid etmi§tir. Y a fa 
§ehri, matem alameti olmak uzere grev 
ilan etmi~tir. Kiliseler ~;anlanm c;almak· 
tad1rlar. Grev, Y afaya sirayet etmi§ ve 
bu ~ehirde grev hareketine i&tirak etmek 
istemiyen iki Arab oldiiriilmii&tiir. 

«- Siz bizim i§imize tahsis ettiginiz. almak vazifeleri kendiliginden gelir. 
- bir yaz1 ile portakalc1hgm ehemmiye ini Narenciye fasilesi deyip ge~;miyelim: 

Nes, riyat kongresi pek iyi tebariiz ettirmi§tiniz. 0 tarihten Bu c;ok giizel i~. bir memleket ic;in ba§lt• 

5- Catalagzi, hatmmda kald1gma 
gore, yalmz 24 vapur alabilecektir. E
regli !imam ise 1 00 gemiyi barmdJrabile
eek geni§liktedir. 

kamlara miiracaat etmektedirler. 

Paris • Tokyo tayyare rokoru 
Lebourget 28 (a.a.) - Frans1z tay

yareeisi Jean Denis, bu sa bah Simonn 
tayyaresile Bourget'ye gelmi~tir. Tan·a· 
reci bu tayyare ile Paris - Tokio yo lunda 
siirat rokorunu kumaga <;ali~acaktJr. De· 

Abdiirrahim, Londra gorii&melerin • 
den sonra isyamn ba~lang1cmdanberi em· 
ri altmda bulunan <;eteleri Js!ah etmek 
iizere Filistine avdet etmi&ti. 

[Ba$tara!t 1 fncf sahftedel 
kadarlar arasmda i§ boliimii yaptlmasl. 

3 - Orta tahsil c;agmdaki genclik ic;in 
yazdmlmas1 veya tereiimesi laz1m gelen 
eselerin tespitile bunlarm ne~ri i~in bir 
program haz1rlanmasJ. 

4- Bir ~ocuk edebiyab ktitii.phanesini 
ktsa zamanda viicude getirmek ic;in ic
rasl laz1m gelen i§ler. nis, pek yakmda yola (:Jkacakhr. 

Eski ,eker meselesi 
Bayan lsmet lnoniiniin hima- Hiikumet, §akir Kesehir 
yesinde te§ekkiil eden yardtm hakkmdaki dosyay1 

cemiyeti Meclisten istedi 
Ankara 28 (Telefonla) - Reisi • Ankara 28 (Telefonla) - Eski ik-

cumhur lsmet 1noniiniin refikast Mevhibe hsad Vekili Sakir Kesebirin ifadesinin 
lsmet 1noniiniin himayesinde bir Yard1m ve malumatJmn almmasmt icab ettiren 
&venler cemiyeti te~ekkiil etmi$tir. Ce • mesele ~udur: 
miyet ilk ir;timamt yarm yapacaktJr. Bu Miilga Seker idaresinee $ark vilayet· 
ivtimaa Ankaradaki hayJTSever bayanlar Jeri ihtiyae1 icin Arkos idaresinden satm 
davet olunmu§tur. alman Rus ~ekerinden has1l olan 
Gumriikler Muhafaza Umum 273.-193 lira zarardan dolay1 tahkikat 

kumandanhg1 ac;Ilml&h. Bu S!Tada o zaman Edirne 

Ankara 28 (Telefonla) - Giimriik· meb'usu olan Sakir Kesebir ve Kasta • 
I M h f U K d G monu meb'usu Hasan Fehminin de ma-er u a aza mum uman am ene· 
ral Seyfinin Mardin meb'usluguna se<;il • lumat ve ifadelerinin almmasma liizum 
mesi tizerine yerine General F ahri U!ug goriilmi.i~. Ba&vekalet de Meclise 25 / 10/ 
vekaleten tayin edildi. 932 tarihli bir tezkere ile vaziyeti bil • 

Ankarada yeni telefon dirmi&ti. 
Meclis, 18 may1s 1935 tarihinde ver-

§ehekesi digi bir kararla Kastamonu meb'usu Ha-
Ankara 28 (Telefonla) - Ankarada san Fehmi vefat etmi~ oldugundan ve 

Yeni§ehir santrahmn in§asile telefon §ebe· Meclisin be&inci devresine T ekirdagmdan 
kesi hayli geni§lemektedir. Y eni santrala ser;ilmi$ olan Sakir Kesebirin ifadesinin 
baglanan abonelerin telefon numaralan 5 almmas1m ieab ettiren sucun da te~kilatl 
ve 6 rakamlarile ba§lamaktadJr. esasiye kanununun 12 ve 2 7 nei mad • 

Almanyada tahriri niifus delerinde yaz1h eiiri.imler harieinde bu
Berlin 28 (a.a.) - Almanya istatis· lundugundan Meclis dahill nizamname· 

tik biirosunun bildirdigine gore 1 7, 4/ sini~ ! 08 nci. maddesinin 2 n~i. f1~ras1 
939 da Avusturya ve Siidetler mmtakasJ · mucJbmce tak1b ve muhakemesmm devre 
da dahil olmak iizere biiti.in Almanyada sonuna b1rakJimasma karar vermi&ti. 
niifus ve meslek tahriri yapllacakhr. Sakir Kesebir, bu devrede meb'm se· 

E "' t k da l"'h r;ilmemi& oldugundan takibatm icras1 icin ge min a as1n sey a M 1. b 1 b · d · d h" ec 1ste u unan u I&f a1r osya, u· 
lzmir 28 (a.a.) - B~y~~d.Ira tabi kumetce tahkikata devam olunmak i.ize· 

Haskoy ile Tokatba§l mevkllenm eo§kun re istenmi$tir. 
··agmurlar tesirile ta§an Menderesin su· Muammer Eri§ hanka miidiir
. m istila etmi§tir. Derhal ac;tmlan kana-

h liigiinden istifa etti lm yard1mile sular c;ekilmi§ ve te like 
zail olmu§, vadi normal vaziyete don
mii§tiir. Ni.ifusc;a zayiat olmamJ~tJr. 

PARiS BORSASI 
Paris 28 (Hususi) - Paris borsasmm 

bl' "iinkii kaoam~ fiatlan §UnlardJr: 
TJondra 176,81, Nevyork 37,75 1/2, 

Briiksel 635.25, Amsterdam 2003,50, Ro
ma 198,70, Cenevre 848.12 1/2, kur§un 
14.14,4 1/2, bak1r 48 1/2 - 49 1/2, kalay 
216,2,6, alhn 148,5 1/2, giimii~ 19 15/16, 
~;inko 13,15. 

Ankara 28 (a.a.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi namzedi olarak Ankara 
meb'usluguna sec;ilmi§ bulunan h Banka· 
SJ Umum miidiirii Muammer Eri~, meb
uslugu tercih ettiginden dolay1 Baftka 
umum miidi.irliigiinden istifa etmi~ ve bu

giin ogleden sonra saat 15 te toplanan 
mezkur Banka idare meclisi umum mli· 
diirli.igiine idare meclisi reisi ve Merkez 

Bankas1 sab1k Umum miidiirli Salahad
din <,;;am1 sec;mi§tir. 

5 - Halk i~in yap1lmas1 laztm gelen 
ne§riyat i~in ylllara ayr1lm1~ bir prog • 
ram viicude getirilmesi. 

6 - Yazma ve basma eski kitablan • 
m1zdan yeniden ne~ri icab edenlerin tes
piti. 

7 - Ansiklopedi ve mtiracaat lugatleri 
viicude getirmek i<;in yap1lmasi laz1m 
gelf"n haztrhk.lar ve i§ler. 

8 - Memlekette telif ve terciimeyi 
tesvik edecek mii.kafatlar ihdast ve bun
la~m hangi esaslar dahilinde verilece • 
ginin tespiti. 

9 - Hususi ne~riyata yap1lan yard1 • 
mm daha verimli ve esash bir yola ko
nulmasJ. 

10 - Okumav1 tesvik etmek ve ne~ri
yatJ tamtmak i~in yap1labilecek propa
ganda. 

11 - Ne~riyatm sah~ ve daihtma i!:?le
rini tanzim ic;in ahnmas1 faydah olacak 
tedbirler. 

12 - Matbaalanm1zda i~in ve.rimini 
artbraeak ve kalitesini yiikseltecek ted
birler. 

13 - F.dPbi mtilkiyet hakkma clair o
lan mevzuahm1zm lti.iniin ihti~·arlarma 

gore tadili laz1m gelen cihetlerinin tes
piti. 

14 - Kongreye istirak edeceklerin 
kongrenin a<;1lmasmdan en rok on giin 
onceve kadar bu m~vzularla alakadar 
olm~k iizerP ""D~cakl::tn vazll1 teklifler. 

Calrsma esaslarr 
Konjtrf'nin <;ah~ma esaslan ~unlard1r: 
1 - Kongre umumi heyet halinde a

rllacak ve intihabla enctimenlere ayn · 
lacakhr. 

2 - Kon~renin tetkikine arzedilen 
mevzular evvela enctimenlerde miizake
re olunacak ve alman kararlar esbab1 
mucibeli birer rapor_la umumi heyete 
verilecektir. 

3 - Umumi hevetin mtizakereleri en
ci.imenlerin h~z1rlad'~l raporlar ii.zerin
de cerevan edecektir. 

4 - Kongre ~u enciimenlere aynla • 
cakhr: 

A - Bas1m, Yavm ve Sab~ t~leri Bn
ciimeni. B - Dilekler Enciimeni, C -
Edebi Mtilkivet Enciimeni, D - Genclik 
ve Cocuk Edebiyah Enciimeni, E - Mii
kafat, Yard1m ve Propaganda i~leri En
ciimeni, F - Ne§riyat Program1 Encii
meni, G: - .'l'elciime i§leri EnciimenLe 

sonra biz gene c;ah§malarlffi!Zda devam ba§ma bir alemdir. Hahrlatmagl asla za· 
ettik, ve kendi himmet ve gayretlerimizin id saym1yahm ki Kaliforniyanm vaktile 
miikafatJm gormekle memnun olduk. altm 1;1karmak ic;in kaz1lan topraklannda 
Eger yeni mahsul ni.imunelerimiz size i§i· §imdi alabildigine portakal ve mandalin 
mizde terakki ettigimiz fikrini verebilirse baht;eleri uzamp gidiyor, ve o topraklar 
ondan da aynca memnun olacag1z. ;?im- bu bahc;elerle Amerikahlara altm maden
diki halde bu i§leri ferdi himmetlerimizle lerinin yiiz misli, bin misli fazlasile altm 
boy Ieee ileri gotiirmekteyiz. he bir de temin , ediyor! 
hiikumetimizce daha fazla ehemmiyet Onun ic;indir ki biz portakal bahc;eleri· 
verildigini gorecegimiz giinlere kavu~ur· ne altm bahc,:eleri demi§tik. Hakikatte al· 
sak bahtiyarhglmlza arhk son olm1yacak- tm renkli meyvalar veren bu baht;elerin 
hr.» yanmda altm madenleri c;ok soniik kaltr. 

T ahsin Merzeeinin gec,:en seneki porta· * * * 

Bugiinkii medeniyetin temeli: Laboratuar 
LBa~makaleden devam] 

dikkatle ve ciddiyetle c;ah§Jlacak bir devir 
i<;inde ya~ad!glm!Zl art!k umumen kabul 
etmeli ve daha c;ok vakit kaybetmeden 
biitiin ihtimam1m1Zla bu yola doki.ilmeli
YIZ. 

Ba§langJC olarak dort be§ ki§ilik al:m 
kadrosile umumi mahiyetli, yani eli ere· 
bilecegi her mesele iizerinde ara§hnnalar 
yapacak bir miiessese kurmakla i§e ba§h· 
yabiliriz. Peyderpey viicud bulacak t~li 
miiessesele bu ana laboratuarm c;al!§ma· 
Ian neticesinde hirer iki§er kendiliklerin· 
den dogaeaklard1r. 

ileri diinyanm aray1p bularak haydi 
ham ortaya koydugu i§lerden her mem
leket gibi biz de istifadede devam ederiz 
tabil. Fa kat istifade edecegimiz terakki
yah yan anlar yan anlamaz bir hdlde 
ham olarak kullanmakla onlar iizerinde 
kafa yorarak hakikatlerini bizzat kendi
mizin bilmekligimiz ve bilgi iizerine tatbik 
etmekligimiz arasmda c;ok biiyiik farklar 
vard1r. Biz otedenberi diyegtliyoruz ki 
hakiki bir tayyareci bindigi aleti sokiip tek 
rar kuraeak kadar benimsemi§, onun bii

tiin teferruatma bu kadar kat'i bir vubfla 
hakim olmu§ bulunma!Jd,r. T ayyarecili
gimizin yamba§mda milli bir ara~t1rma 

miiessesemiz diinyanm bu fen §Ubesindeki 
bilgilerine yenilerini ilave edeeek bir itina 
ile c;aii§malar yapmahd1r. 

Sekiz on y1l once Almanyada Osav
daki fabrikasmda Yungers'in c;ah~ma 
tarzmt gormli§tiik. Orada hergi.in verilen 
yeni esaslara gore agu yag kullanacal.. 

bir motor i.izerinde c;ah~1hyordu. Zaman· 
Ia Yungers tayyarecilikte ink1lab vi.icude 
getirecek bu motorii yaph ve kulland1, 

fakat heniiz mesele tamamile halledilmi§ 
olmad1. Biz eminiz ki hala Almanyada 
-ye belki ba§ka memleketlerde de· bu 

mesele iizerinde yorulmakta devam eden 
k .... falar vard1r. 

Maarif hayat1m1zda bir ink,Jab emre
den bu hakikatlere hakim olabilmekLgi
miz ic;in ilk defa olarak Ba§Vekalete bagh 
bir ilmi ara§hrmalar mi.iessesesi kurmakla 
i§e ba§lamakhgimlz laz1m geldigine kuv· 
vetle kani bulunuyoruz. Bu i~i ba§aracak 
elemanlanm1z yok degildir. Araymca on· 
lar1 buluruz. Zaten onlann kemalini de 
i<;ine girecekleri ara§hrmalarm inki§a£1 te· 
min edeeektir. 

YUNUS NADI 
•• 

Bel~ikada heyecan uyand1ran 
hir haher 

Briiksel 28 (a.a.) - Belga ajans1 
bildiriyor: Kolonya radyo istasyonu, 
~azar glinii Bel<;ikaya hitaben ne~riyatta 
bulunarak Bekikahlara Alman olup ol
mad,klanm sormu~tur . Bu &ekilde bir ha
reket, Belcikada tahammiil edilmez bir 
mi.idahale mahiyetinde telakki edilmek
tedir. 

Litvanyada niimayi§ler 
Kaunas 28. (a.a.) - Son hadi~eler 

dolayisile has1l olan ~a~kmhk devresinden 
sonra vatanperverane bir aksiilamcl ha
s!\ olmu~ ve halk niimayi$1er tertib etme· 
ge ba~lam!~tlr. 

Matbuat tarafmdan ne~redilen ordu 
goniilliileri eemiyetinin bir beyanname -
sinde halk ittihada davet edilmekte ve bir 
va tanperverler cephesi te~kili teklif edil
mektedir. 

Ruzvelt'in tatili 
Va$ington 28 (a.a.) - Ruzvelt, 10 

gun kadar istirahat elmek iizere yarm 
Georgie' de kain Warusprings' e gidecek· 
tir. Reisicumhur, eenubda ikametinden 
istifade ederek birkac; nutuk soyliyecek· 
tir. 

6 - Memleket dahilinde demir m2• 
denleri ke§fedilmesi, haricden demir cev· 
heri ithalatJm asgari hadde indirecektir. 
Bu itibarla liman, daha ziyade komiir ih
rae !imam olacakhr. Karabiik komiirii· 

nii karadan demiryolu vas1tasile alacaktr 
ve bunu, Eregliden degil; kendisine en 
yakm, komiir ocaklanndan temin edecek· 
tir. 

7 - Eregli, hinterland! sayesinde, yal· 
mz komiir degil; manganez, kereste ihrac 
!imam da olabilir. Catalagz1 Eregliden 
takriben 30 mil kadar daha §arktadtr. E
regliden komi.ir alaeak gemiler, Catalag
zmdan komiir alacak gemilere nazaran, 
gidip gelme 55-60 mil daha az komi.ir ya
kacaklar; boy Ieee zamandan ve komiir
den tasarruf edeceklerdir. Eregliden Zon 
guldagm §ar,kma kadar uzanan ocaklann 
komiirleri, Catalagzma kadar, karadn.n 
nakledilecek, sonra oradan tekrar garba 
dogru vapurla gerisin geriye geleeektir 
ki bu da, bir masrafhr. Gerc;i Catalagzm· 
dan Eregliye dogru olan ocaklardan £. 
regliye gelecek komiirler de bir nakliye 
masraf1 vereeeklerse de bu aykm istika· 

mete dgil, komiirlerin gidecegi tarafa, 
garba dogru bir nakildir; bo§una verilmi§ 
say1lamaz. 

8 - Ereglide bir ka~aba vard1r; <;a
talagzmda tek kuliibe yoktur. Burada ye· 
ni bir §ehrin tesis masrafm1 da hesaba kat
mak laz•md1r. 

9 - Ereglinin hinterlandmda mevva· 
c1hk gittikc;e inki§af etmektedir. Buradan 
soguk hava tesisath hususi vapurlarla en 
klsa yoldan Kostence vas1tasile merkez! 
A vrupaya yemi§ gondermek mi.imkiin· 
d~r. • 

1 0 - Karadenizde bir lim an tesisi, 
c;ok miistacel bir i§tir. Eregli tabii !imam, 
Catalagzmdan c;ok c;abuk in§a ve ikmal 
edilebilir. 

Yukanya topladigJm on mUhim sebeb, 
bende Ereglinin Catalagzma miireccah 
oldugu kanaatini has1l ehni§tiJ. lktisad, 
Naf;a Vekaletlerile Genelkurmayhgm 
derin tetkikah elbette meseleyi daha iyi 
halledecektir. 

Biikre§ Oniversitesinde 
Tiirk~iiliik Enstitiisii 

Biikre~ 28 (a.a.) - Ba§vekil Kali • 
nesko, Bi.ikre~ Universitesinde bir ti.irk<;ii· 

liik enstitiisiiniin ihdasm1 Maarif Nazm· 
na emretmi§tir. 



~ KU~Uk 
tl::ikilye Ferihan1n ] 

Halim Server, gec;en yaz, iki ayhk ta-l aksiilamel gi:istermedi.. Bilakis teslimiyet 
tilini T arabyadaki T okathyan otelinde ve tevekkiille kadere raZI olur gi:iriindii. 
gec;;irmege karar vermi~ti. T renden iner - F erihamn ben den aynlmay1 bu ka
inmez, bavullarile birlikte bir motore at- dar siikunetle kabul ettigine pek inanaml
lam1~, Bogazic;;ine yollanmi~h. Heniiz yacag1m .. Rica ederim, biraz tafsilat verI 
clini yuzunu y1kay1p hra~ olmak uzerey- Halim omuzlanm silkerek soziine de
di ki gece masasmm iizerinde duran te- vam etti: 
lefon c;;ald1. Kap1c1 soruyordu: - Evvela biraz ~a~trdt tabii.. Fa kat 

- Ahmed Lem'i Bey isminde bir zat c;arc;abuk kendisini toplad1. «Halim Bey, 
sizinle gi:irii~mek istiyor, ne emredersi dedi, bu getirdiginiz habere nekadar 
niz? memnun old urn bilseniz .. Lem'iyi ilk hiin-

Halim, kiic;iik bir hayret ic;ine dii~ - Jerde cidden seviyordum.. Boyle olma-
mekle beraber: sayd1, esasen onunla birlikte ya~amaya 

- Lutfen, dedi, yukanya te~rif et - muvafakat gosterernezdim.. F akat onu 
sinler! yakmdan ve derinden tamdtkc;a kendisi-

Ahmed Lem'i mekteb arkada~1 ve s1- ne kar§I olan muhabbetim azald1. Y almz, 
ktfikt dostuydu. Ankaradan mektubla§ - kuruyas1 ~u huyum .. Bu sevgi eksikligini 
mi~lardt. 0 ak~am birlikte yemek yiye • ona kat'iyyen hissettirmemege c;ah~tt:n. 
ceklerdi. Bu tela~ ve sabm1zhk acaba Sebebsiz aynlmak te~ebbiisiinde bulu
neden ileri geliyordu. narak onu mustarib etmek de istemedim .. 

keriye zarif, uzun boylu, san sa.c;h, Fakat bugiinkii vaziyet, benim ic;in ne 
pembe yiizlii. derin bir safiyetle bakan biiyiik bir nimet, ne miikemmel bir hrsat .. 
mavi gi:izlii bir gene girdi. Senelerce kendisini sevmedigimi anlaya

- Merhaba Halim, dedi, ogle tati - mayan bir adamdan bu vesile ile yakam1 
linden istifade ederek bir otomobile at- siyirdigJma <;ok memnunum dogrusu l. 
lad1m, seni gi:irmege geldim.. Affedersin, Ferihanm si:izlerini sana ay

- Haytr ola hazret.. Y oksa, beni bu nen nakletmemi soyledin de .• 
ak~am atlanyor musun? - imkam yok .. Halim .. Feriha bu 

- Bilakis .. Ak~am1 bekliyemedim de, lak!rd!lan muhakkak ki yeis ve iimidsiz
alelacele sana hayJih bir haber vermege likle si:iyledi.. ic;inden gelmi~ olmasma 
geldirn .. Halim, ben evleniyorum .. Hem kat'iyyen ihtimal veremem .. Seni aldattill 
de ~;ok giizel, malumath, zengin bir k1z- sana rol yapn .. 
Ia .. Samiye ile.. - Hayir .. <:ok samimi goriiniiyordu. 

- Tebrik ederim yavrum, fakat bir - 0 halde, ben hakikaten bir buda-
mesele var .. F eriha ne olacak? Ia imi~im. F eriha c;;ok a~ag1, baya(b ve 

- Evet, benim de zihnimi korcalayan hissiyahm miikemmelen sakhyabilen ibir 
o.. En samiml arkada§lffi, sen bile F eri- kadmmt§ .. Bu sefer de muhakkak adam
hanm beni nekadar sevdigini tahmin ede- aktlh bir ~antaj tertibah yaptyor .. 
mezsin!. Biliyorsun dort senedir beraber - Haytr Lem'i, oyle bir te~ehbiiste 
ya§Jyoruz, beni iizecek, s1kacak tek bir bulunacagma inanmam .. Ciinkii, bu hu
hareket yapmami§hr. Sonra, gayet tok- susta da kat'i teminat verdi. Parayi ka
gozludiir de .. Simdiyc kadar benim ken- bul etmemekle· beraber Samiyeye senin 
disine ahp verdiklerimden ba§ka hir;bir iistiindeki maddi. manevi haklanndan fe
~ey istememi~hr. 1deal bir sevgilidir ves- ragat ettigini bildiren bir mektub yaz1p 
selam .. Ona, evlenecegim i~in senden ay· gi:inderdi. hte miisveddesi .. 
nlmaga mecburum, demek bana o kadar Delikanh kiic;iik kagidi bir hamlede 
gii~ gelecek h. Sorma.. kaph. Sanrlara h1zla goz gezdirdi: 

- Sahi .. Mii~kiil bir vaziyet.. «Muhterem Samiye Hammefendi, 
- Ya .. Samiyenin annesi ve babasile Ahmed Lem'i ile izdivac edeceginize pek 

diin gece, nikah ve diigiine aid hususlan memnun oldum. Kendisi cidden deRerli 
biitiin tafsilatile kararla§tlrdik. H~r~ey bir erkektir. Belki bu soziimii ~imdi mu
yolunda .• Y almz F eriha ile miinascbatt balagah bulursunuz am a, ileride ne sayl
kesmek i~i .. Ne yapacag1m, onu nasi! hal- s1z meziyetlere sahib oldugunu yakmdan 
ledecegim, bilemiyorum.. K!Zln yeis ve goriip anlayacaksmtz. Y alntz bu degerli 
Umidsizlikle her~eyi yapmas1 muhtemel - erkegi size bir bedel mukabilinde satmaya 
dir. Dii~iin bir kere, diigiin giinii ayt) - tenezziil etmem, hediye ediyorum, lutfen 
malar, bay1lmalar, silah patutlsi .. Giiriil- kabultinti rica ederim, hiirmetler.>> 
tii, rezalet.. Aman allahim, sahne gozii· Ahmed Lem'i mektubu bitirir bitir -
miin on tine geldikr;e fena oluyorum. 0- mez: 
nun ic;in Samiyeye her~yi itiraf ettim.. - Eyvah, dedi, ibu mektubu Samiyc
Makul k1z .. «Biiyiikc;e bir para teklif et, ye gonderdiyse yand1m .. K1z, c;ok mag-
kolayhkla stynhrsm» dedi. rurdur, kat'iyyen benimle evlenmez l. 

- Ben pek zannetmiyorum, F eriha- * * * 
nm paraya nekadar az ehemmiyet ver· Evet, dedigi oldu. Samiyeden, ertesi 
digini &imdi bizzat sen soylemedin miil giin ni~an yiiziigii geri geldi. Feriha ile 

- Si:iyledim ama, kimbilir, insan hali tekrar ban&mak ic;in evine kadar giden 
bu.. istikbalini temin edecek kiic;iik bir Lem'i onun o~leden evvel aparttmandan 
servet belki ona ho~ goriiniir .. Hele senin ta~mdigmi kapicidan ogrendi. 
gibi sempatik bir zat o i§e tavassut eder- Nakleden: 
se.. Ahmed Hitlayet 

- Ben.. F erihaya bu teklifi ben mi (' T E ~ E K K 0 R \ 
yapacag1m? \.. ..) 

- Dur ayol, o kadar sinirlenme .. 
Malumya, el~iye zeval olmaz, diye me~
hur bir atalar sozi.i vard1r. F erihaya aile
vi sebebler dolaytsile mutlaka evlenmek 
mccburiyetinde oldugumu izah edersin .. 
Veda sahnesi bana c;ok ac1 gelecegi ic;in 
son defa kendisini gormege cesare! ede
medigimi de anlativerirsin .. Olur, biter. 

Ge~en sene klzimJ, bu sene de oglumu 
tehlikeli vaziyetlerinde ameliyatla ha -
yatlanm kurtaran Band1rma hastanesi 
·operatorli Bay Samih Ol<;ay ve dahiliye 
miitehassiSl doktor Bay Nuriye candan 
hiirmet ve alenen te~ekkii.rii bir vecibe 
biliriz. 

Bandtrma av verg:leri memuru Cemal 
ve e~i Diirdane ilkar 

- Oh ne ala.. Bey evlenecek, mes'ud 

r:~;:~:· b$~:;:d~ir;:~a::%m~z~;:{iik- ( ____ o __ L_O_M _____ ) 
Lakin Ahmed Lem'i yanm saat 0 de- Ortakoy ~ifa Yurdu sahibi Dr. As1m 

rece biiyiik bir talakatle soz soyledi, ken- Onurun, Fazilet ve Riza Onurun valide-
1 leri ve operator iffet Onurun biiyiik an-

dine acmdtracak oyle kuvvetli tabir er neleri Bn. Nefise Onur diin Allahm 
buldu ki neticede Halim Server bu hie; rahmetine kavu§mu~tur. Cenazesi ya -
de ho~ olm1yan murahhashg1 c;aresiz ka- rmki peqembe giinii saat 11 de kaldm
bul mecburiyetinde kaldt. Lem'i aynhr- larak Ortakoy camiinde namaz1 ktlm -
ken: drktan sonra Ortakoy mezarhgma go -

- Cok rica ederim karde~im, dedi, miilecektir. AJesi efradma ba§ sagltk -
hemen ogleden sonra Ferihay1 gor .. Ak- Ian dileriz. 

* * * ~ama bulu~tugumuz zaman mutlaka ba
na haber getir olmaz mt jl Fa kat F <!riha
ya bilhassa ~unu si:iylemegi unutma .. Ma
li vaziyet noktasmdan mutlaka evlenmek 
mecburiyetinde olmasaydim, kendisini 
terketmek akl!mdan bile ge~mezdi. Onun 
gibi bir kadma hayahmda bir daha tesa
diif edecegimi zannetmiyorum .. 

*** 
Akeyam, iki arkada~. giimii~ tak1mh, 

parlak tabakh ve c;ic;ekli zarif hir s-:>fra
nm ba~mda kar~ilaeyhklan zaman Ahmed 
Lem'i tela~h tela$h sordu: 

- Eh, in~allah .. El~ilik vazifeni mu
vaffakiyetle yaptm .. 

Halim Server, beyaz keten pe~ete}i 
a<;IP dizlerinin iistiine se{erken cevab ver· 
di: 

- F erihaya hakika ti oldugu gibi an· 
latttm .. Paraca cok mii~kiil vaziyette bu
lundugunu .. Bu zengin klZI almazsan ha
yabm tanzim etmeoin imkam olmadtgm! .. 
Her~eyi .. Her$eyi .. 

- Peki, bu sozler kar$1Slnda ne y~p
tt? 

- Anlatilmaya deger fevkalade bir 

Cemiyetimizin emektar katibi ~iikrii 
Urkmez du<;ar oldugu hastahktan kur
tulamiyarak vefat etmi§tir. Cenazesi 
bugiin 29/3/939 ~rar§amba giinii sabah 
saat 10 da Kurtulu~ Tepelistli Baruthane 
caddesi 94/3 numarah evden kaldmla -
cagmdan esnafimizm cenaze merasi -
mindc haztr bulunmalan rica olunur. 

istanbul <;;icekciler Cemiyeti 

* * * 
Eski Limni ·mutasarnfr miiteveffa 

Bay Mihran Yurderin zevcesi 

Bayan Diruhi Yurder 
vefat etmi~tir. Cenazesi 29 mart <;ar§am
ba giinli saat 14 te Beyoglu Bahkpazan 
Ermeni kilisesinden kaldmlarak aile 
kabristanrna defnedilccektir. 

Musahabe 
Eminiinii Halkevlnden: 
31 mart 939 cuma ak~am1 saat 20.30 da 

Evlmlzln Cagalog!undaki salonunda GU:zel 
San'atlar Akademlsl profesorlerlnden Ah
med Hamdl Tanpmar tarafmdan (~llr 
Bak!) hakkmda bir musahabe yapilacak ve 
B::~ki divamndan ~llrler okunacakt1r. 

Bu toplantJ t<;ln davetlye yoktur. Htrkese 
ai)Iktrr. : 

CUMHlffifYET 29 Mart 1939 

Mevsim haz1rbklari 
Kl§In k1sa ve karanhk giinleri 

Gene amatorler, aylardanberi masamn 

goziinde ihtilattan mahrum bir mahpusi -

yet uykusuna terkettikleri minimini mitral· 

yozlerini art1k me§in cantasmdan c1kar -
maga haZIIlamyorlar. 

Fa kat garib degil mi; objektiflerin bir 

bayku§ gozii kudretile I§Ildadigi, filimle· 

rin bir ins an zekas1 kadar hassas bir , hale 

eri§tigi bu devirde, bir ~ok kimseler, fo· 

tograf cekmek icin hala giine§li giinlerin 

dogmasm1 bekler dururlar. 

Gece sahnelerini giindiizden daha ko

lay denecek bir sade!ikle zaptedebilen bu 

adseler ve bu filimler varken, artlk bu 

eski ve yanh§ telakkiden aynlmak laz1m -
d1r. Kt§ giinlerinin kuytu sokaklarmdaki 

Islak ve esmer gi:ilgelerin fotografi n:~;n 
almmasm ve nicin giizel olmasm? 

N eyse, biz §imdi bugiinkii i§lerimizi! 
bakahm. 

Me§hur yirminci aSIT medeniyeti, bir 
taraftan geceleri giindiize cevirmekle me§· 

gulken, gene onun zadei kerameti olan 

fotograf sistemi de giindiiz manzaralanm 

gece renklerine boyamak ukalahgma ka
pilmi§I 

(T ayf) te§kil eden renklerden her bi
rinin, adeseden gecerken, kendi rengin

den siizgecden gecirilerek k1smen tadil ve 
tslah dilmesi ogrnildikten sonra, son za -

manlarda enteresan bir hile meydana ctk-
11: (Pankromatik) ismi veri! en filimler ii
zerine bol giine§li havada kirmiZl ekranla 
<;ekilen manzara resimlerinde -k1rmiZI ek

ran tayfm kirmizismt massediyor; diger 

§Ualan da mubalaga etmi~ oluyor- Kli~e· 

niz, mehtabh bir gece manzaras1 hali ah
yorl 

Cennete kaptlandlgt giindenberi, bul

dugu kadarla iktifaya bir tiirli.i nza gos

terememi§ olan Adem evlad1, bu htrsla 

bakahm daha ne yenilikler doguracak. 

N. G. 

LALE 
San'atm, ilmin ve fennin en son 

tekamiiliinii bir araya topltyan bu 
sinema saraymda goreceginiz fi
limlerden birkac;t: 

Ke,il Alay• 
Er.rol Flynn - Olivia de Havilland 

falaga 
DANiELLE 

Diinti!J 
DARRiEUX 

Paris I¥Iklar• 
Tinno Rossi - Michele Alfa 

TOVARiCH 
Charles Boyer - Claudette Colbert 

Vatan liurtaran 
Arslau 

Errol Flynn - Olivia de Havilland 

Hayvanla,an 
In san 

Jean Gabin - Simone Simon 

Sballvve Dance 
Ginger Rogers - Fred Astaire 

Emil Zola 
PAUL MUNi 

Daima mevsimin en heyecanh ve 
sergiize§t filimlerini gostermekte 
maruf, 

ALKAZAR 
Sinemasr 

Bugiin matinelerden itibaren 

DiNA MiT 
KA~AK~ILARI 

Ralph - Byrd - Dorio Weston 

tarafmdan ba~tanba§a heyecan ve 
deh§et filmine ba§hyor. 

, 
ZA 

H 

HAL K 0 p E R E T! ~~ Haleb - Sancak · fskeuderunda 
Bu ak~am 9 da Jan R. Kflrdt 

ZOZO DALMASLA Cumhurtyet Gazete-Jfnhl 
Macar Baleti tevzi yerldlr. 

(<;ARDA§) Tsi ~eyhl·n Og .. lu Biiylik operet y 
ERTUGRUL SAD1 

T E K Tiyatrosu 
Bu gece 

~ehzadeba§l (TURAN) 

N TUrk~e SoziU 

A E Foks Jurnal diinya habcrleri 
M llaveten 4,30 matinelerinde 

tiyatrosunda 
(iTAAT tLAMI) 
Vodvil 3 perde N ~ ~!J~~E~J!! 

l:SUGuN matmeJerden itibaren 

RA H LEA N D E R'in 
yaratbfi• gUzel sesile si.isledigi bUyUK film I 

A s R E T 
( Heimat ) 

' 

Beyoglunda Y I L D I Z sinemastnda 
Ba~hyor. 

H A S R E T 

Bu ak~amki 
Tiirklye Radyodlfiizyon Postalar1 

DALGA UZUNLU('W 
1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

T. A. Q, 19,74 m. 15195 Kcs. 20 KW• 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 KW. 

$imdlye kRdnr gl\rniigiimiiz hiivlik mizansenli tilimlerle kabili k•vas olm1yan 
bir ~ahf'~f'rrlir. ihtirac; · GiizE>IIik • Zevk - lsbrab · M!lzik ve a$k · Ince Vt> 

it:li h•r a§k ile memleket hnsreti - A~k hasreti • Orak hasrPti. 

12.30 Program, 12,35 Tiirk miizigi. Qa· 
lanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik lo"er
san, Re~ad Erer. Okuyan: Muzaffer :i:lkar. 
1 -U~ak pe~revi. 2 - Rahml Bey!n - U§ak 
~arkl • Agyare ntga.h eyledlglm. 3 - Lem
inin - U~ak §arkr - Ya§anu~tun ne giizel 
be=lnde. 4 - Zekl Duygulu • U§ak ~arkr • 
Blr giin geleceksin <liye. 5 - Reflk Fersan 
Tanbur takslml. 6 - Tiirkii - i=lrln 1<;inde 
vurdular bent. 7 - Tiirkii - §u daglarl 
delmeli goniilii eylemoeli. 13.00 Memleket sa
at ayan, ajans ve meteoroloji haberlert. 
13,15-14 Miizik: (Riyastlcumhur bandosu -
filet: ihsan Kiin~;er). 17,30 Konu~ma <inkl· 
lab tarihi dersl€r1 - Halkevinden naklen). 
18,30 Program. 18,35 Miizik (Haflf senfonlk 
pl~klar). 19,00 Konu§ma. 19,15 Tiirk miizi
g! (Fasii heyetll. Ce!U Tokses ve al'kada~
lari. 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsas1 (fiat). 20,15 Tiirk miizigl. Qa
Janlar: Veclhe, Cevdet Qagla, Ref!k Fersan, 
Kemal Niyazl Seyhun. Okuyanlar: Mu:wy
yen Senar. Mahmud Karmda§. 1 - Suzinak 
pe~rev!. 2 - Hacr Arlf Beyln - Suz!nak ~ar
k! - Ben1 blzar ederk!en. 3 - Hlrlstonun -
Suzlnak §ark! - GiirUnce gerdamnda. 4 -
HaCl Arif Beyln - Mahur ~arkr - Seninle 
durmak derdlnak eyler bent. 5 - Dede E
fendlnln - Rast .,arki - Karlr dag1 a~dtm 
da gekllm. 6 - Ra.st §arkr - Qallma bak de
de. 7 - Faiz Kapan.ci - Hi.i.seyni §arlo -
Aman daglar, canlffi daglar. 8 - s. Kaynak 
- Hi.i.seynl ~ark1 - Ayrrllk y1ldoniimii. 9 -
Erzurum mayas1 - Yavru kurban humar 
gozliim. 10 - Tiirkii - San kordoel~. 21,00 
Memleket saat ayar1. 21,00 Konu~ma. 21,15 
Esham, tahvilil.t, kamblyo - nukud bor.sas1 
(flat) 21.25 Ne~·eu plA.klar - R. 21,30 Ti!msll 
(Tayyare plyangosu- komed!). Yazan- Ke
mal T1izen. 2.2,00 Miiz!k (Kiil)iik orkestrn. -
~ef: Nec!b A§kml. 23,0{) Miizik (Cazband -
Pl.) 23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarm
'ki program. 

H A s R E T 

,. Pangalti T epeiistii A K I N sinemas1nda • 

( 

Emsalslz program 

La dam 0 Kamelya Seyhin K1z1 Leyla 
Gretii. Garbo · Robbrt Taylor KATLEEN BURKE 

Giindiiz gece 8.45 de 2 film blrden 

BAY TEKiN 
YENi Dunyalarda 
( FLASH GORDON ) 

Senenin en biiyiik Macera tilmi ... 
Diinya heyrcan ve helecamnm rekoru 

onUmUzdeki Cuma 
matlnelerinden ltibaren 

T A K S i M sinemas1nda ba~llyor. 
Bu fiJimde goreceginiz harikalan yaranki iiAnlarda okuyunuz. 

SOFYA: 
19,05 Hafif muslkl. 
19,50 Piyano konserl. 
20,20 cavallerla Rustlcana (Mascagnl'nln 

operasi). 
PARiS (P. T. T.): 

20,35 Mozart'm blr senfonlsl (jupiter)' 
22,50 Biiyiik konser (Korsakof, Gluck, We

bet ve satr bestekil.rlarm eserlerll. 
STRASSBURG: 

18,30 Eglencell konser. 
22,35 Senfon!k konser (Mendelssohn, Stra• 

vlnskl ve salr bestekil.rlarm eserler!). 
HiLVERSUM I: 

20,55 fi!an konseri 

• Be~ikt~~ ;.a~a~ t?rihi ~~K! ~u:~~~:asinda ~ 
Nuhun Gemisi I Kartaca Muharebe leri 

Seanalar - 2,30 - 7 ve ~~-~0 dad1r. Tel: 431'3 

22.05 Senfontk konser <Haydn ve Berg'in 
eserloerl). 

23,55 Org ile ~an konserl. 
24,30 Hattf musbk!. 

ITALY A (iklncl grup: 560 - 536): 
18.20 Kernan konserJ 
22,05 Bor!.s Godunof <Mussorgski'n!n o

peras!). 

Bu ak~am 
SUMER sinemas1nda 

Dans ve §arktlart biitiin diinya· 
da Radyonun en buyuk 

muvatfakiyeti olan 

GASPARON 
Buyiik Napohten Operet filmi· 

~in ilkiraesidir. 
Ba~ rolde MARTHA EGGERTH'i 

untt uran Dans ve §ark1 M acar y•ld•zJ 

Marika Rokk 
Bu ak§am T U R A N 1 iyatrosunda 

I Filistin Radyosu ba!;! okuyucu Zekiye Handan 
· ve Saz heyeti. Ertuarul Sadi Tek ve arka. 
j da~lar1, Cinll Hoca Vodv1l 3 perde, Minc;e Pen 
j t:ef varyetesi, Millt ayak oyunlar1 Se Atilla 

revii!;U, Anarlolu ovunlan Tel ; 22127 

m 

VAR§OVA: 
f8,20 F.t:aruaz muslklsl. 
20,05 Eglencell konser. 
22,05 Piyano lie filopen'ln eserlerl. 

BUDAPEI;ITE: 
18,15 Keman muslklsl. 
21,35 Biiyiik konser 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece ~ehr!mlzln muhtel!f semtlerln· 

dek! nobe~l eczaneler ~unlardir: 
istanbul clhetl: 
Emlnoniinde (Minasyan), Alemdarda (A

rif Ne§Ct), Kumkapida (Belkls), Kii<;iikpa
zarda (Necati), Eyiibde (Hikmet), Fatihte 
(Emilyadl), Bakrrkoyde (istanbul) ecza 
nelerl. 

Beyoglu cihetl: 
istiklil.l caddesinde <Galatasaray), Posta ' 

sokagmda (Gar!h), Galata ToJ)()ular cad
deslnde (Kemal Rifat), Yilk.sekkaldmmda 
(Hayreddlnl, isUkl~l caddes!nde (Kemal • 
Rebiill, Kurtullll} caddesinde (Kurtulu§), 
Ma~;ka caddeslnde (Ma~;ka), Be~lkt.g~ta 
(Vk!inl, Kasrmpa§ada <Miieyyed), Has -
kiiyde (Sadrk Akduman) eczaneleri. 

Uskiidar Qar§tboyunda ( Orner Kenan), 
Sanyerde (Asaf), Kadikiiy Moda cadde.sln
de (Sihhat), Pazaryolunda (Rifat Muhtar), 
Heybelladada (Halk) eczanelerl. 

Bu Akf~am 

MELEK 
10 binlerce ha.lkimtztn arzu ve tsrart iizerine 

Pariste Grand Operada goslerdip hususi surette 
Sinemasmda lS TAN BULl\ getirilen 

~aheserler ,aheserinin :franstzca nushasl 
Dikkat 1 Yaln1z -.arkllar ingillzcedlr. 

Filme. ilave olarak: Frans1z Cumhur Reisinin Londra'y1 ziyareti 
iran Veliahdinin nikah merasimi, son <:e.<o-Siovakya hadiseleri ve saire 

Bu gece ic·n biletlerinizi evvelden aldmmz. Teleton : 40868 

$ehzadeba,. Gedikpa,a 

FERAl1 AZAK 
Tel: 21359 Tel : 23542 
!?ehrimizin lkl bUyUk slnemas•nda birden 

Elyevm diinya sinmalarmda gO· 
riilmemi§ btlyiik. bir mu vatfaki· 
yatle devam eden : Vesaiki 
tarihiye ve asker1yeye miisteni
den yaptlan: Harbi Umumiyi do· 
guran ve dtl.nya.y1 kana. bogan: 

(Dita Parlo), (Eric Strohcin) in ~aheseri 

BOSNA ·SARA Y F ACiASI (1914 Ultimatum) 
Bosna Hersek'in merkezi. (Saray·Bosna) yt zlyaret ederken 28 haziran 914 de Avusturva. Veliahdinin katli - Avus• 
turya Macaristan 1le S1rhistan arasmdaki iht!l(l.! - lilt Ultimatom • Qarllk Rusyasmm S1rbistana askerl yard1m va· 

detmesi ilzerine tahaddiis eden vaziyet · Harb haz1rhgl • Casusluk telikili - Harbi Umuminin ilk kur~unu -
VazifE!nin a~ka galebesi ve saire ... 

Ayru:a (AZAK) ta Ayr1ca (FERAH) da 

YA~AYALIVI Biiyfik Ito.lyan tenoru YJLDJRIM Ha~tan ba~a heye:an ve deh§et 
~ 1 Tito ~ipanm en vfiksek eseri Senenin kuvvPtli Amerikan tilmi ....................................................... 
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29 Mart 1939 
~~.....;,.. CUMHURiYET 

in hi dam facias1 

Adliye, Belediyeden baz1 
yeni izahat istiyor I $EHRiN 

5 

DuvouNUZMU? iCiNDEN I_ Elektrikli tarla 

Sahnede soyliyeceginiz ,eyi bildiginiz hal de 
Beyoglunda Y eni§ehirde Mangasar 

caddesinde T opuzcu sokagmm ba§mda
ki Atlas aprtlmammn c;okmesi tahkika -
tma, miiddeiumumilikc;e diin de devam o
lunmu§ ve bu arada Belediyeden baz1 ci
hetler sorulmu§tur. Mevcud vaziyet de -
gi§meden, yani enkazm bugiinkii vaziye
tine dokunulmad.an vak' a yerinde ke§if 
yap1lrp yapilamiyacagi, binamn hangi 

Arllk tarlalan e· 
lektrikle Isltlp, giib
re kullanmadan, mii· 
kemmel toprak mah
sulii almak sistemi, 
tatbikat sahasma kobirdenbire heyecana dii,ersiniz; kalbiniz kiit kiit 

atar, kulaklariniz ~1nlar, diliniz ag1rla~ur ... 
nuldu. Bu usulii ilk ~~~ 
defa tatbika ba§h· 
yan, Fransa oluyor. 

Yazan: I. GALIB ARCAN 

,Sah1slar: Ben ve suflor. 
Sahne : Bir makiyaj odas1. 
(DI§andan kap1 vurulurken sufloriin 

I erkegin en ziyade aptalla§tlgi ve c;irkin- tarihte kime yaptmldigi hususunda kay1d 
le§tigi an bu and1r ya l» bulunup bulunmad1g1, binamn planma 

S. - (Giilerek) <;ok dogru... 1§te gore, in§adan sonraki senelerde apartl· 
onun ic;in en nankor roller jonpromiye manda, kat ilavesi veya ba§ka suretlerle 
rolleridir degil mi? tadil.~t yap1hp yapilmadigl Belediyeden 

B.- Evet, i§te bu da traktir. F akat bu sorulan cihetlerdir. 

F ransanm, kavun
larile me&hur bir 
mmtakasmda, kavun 
tarlalan elektrikle ISitllmaga ba§lami§hT. 
Tohum · ekildikten sonra, toprakta filiz 
vumege ba~laymc1ya kadar, topragm alt 
tabakalan 28-30 derece, daha sonra 18-
24 derece hararette tutu! uyor. 

..esi i§itilir.) 
Sufliir - Benim efendim, yabanc1 

• degil... (Kap1 ac;1hr, ic;eriye., elinde suf
le defteri ve yiiziinde §en tebessi.imile, 
bizim suflor girer.) 

en ziyade biz tiyatrocularda korkulu bir- Diger taraftan, yapilan tahkikatta §a• T arlalan elektrikle ISitmak i~in yap1· 
la n tesisatm masraf1 da c;ok bir§ey de gil. 
Metre murabba1 50 franga mal oluyor. 

Ben - Gel bakahm ... N as1lsm ~ 
§eydir. hidlerin c;ogu dinlenilmi§ bulunmaktadJr. 

Sufi or - T e§ekkiir ederim. P erdenin 
a~Ilmasma yanm saattan ziyade var ... 
MakiyajmlZI yaparken gorii§elim diye 
gel dim. 

S. - Peki aroma hu neden ileri ge· Birkac; §ahidin daha ifadesi almd1ktan 
liyor? Herkes boyle degil ki ... Ma§allah sonra §ahid dinlenilme safhas1 bitecektir. 
baz1 arkada§lar sahneye c;1kar c;1kmaz da· Kazamn mes'uliyeti bahsine gelince, tah· 
ha serbest, daha canh oluyorlar. Boyle- kikatm bu cihetten inki§af1, ke§fin yap1l· 
lerinde san'at kabiliyeti daha fazla da masmdan sonra kabil olabilecektir. 

« Y eni§ehir>> de c;oken aparhmanm §e· 
hirde korkunc akisleri oldu. ,Simdi, herkes 
istikbale aid gizli bir endi§e ile soruyor: 

- Y a, bizimki de, giiniin birinde ... 
Koca bir binamn, durup durdugu yer

de, kokiinden kesilmi§ bir agac gibi dev-

kadar gelen bu endi~elere k1smen olsun 
hak vermek zaruretindeyiz. Evler, apart!· 

manlar arasmda, ciddi' bir eleme yapiia
cak olsa, kimbillr ic;lerinden kac; tanesi 

c;iiriige c;Ikardi ~ Cihangir, Fmd1kh ve 

T ophane gibi, bir c;ogu uc;urum tepelerin

de yapilmi§, yedi§er, sekizer kath apar

tJmanlann in§a tarz1 hie; sanmay1z ki, 

vaktile ciddi bir kontroldan gec;irilmi§ ol
sun. 

Hatta bu sistem oyle karh ki, giibre
den bile ucuza geliyormu§. T arlamza, 
topragm altmdan gec;en kablolarla, elek
trik tesisahm yapt1rdm1z miydi, diigme· 
yi c;evirmekten ba§ka i§iniz kalm1yor. On
dan sonra, pencerenizin online kurulup, 
c;ubugunuzu yakar, keyfinize bakarsimz! 

B. - Hay ya§Iyasm. (Makiyaj masa· 
smm yan tarafmdaki koltugu gostererek) 
Otursana ... 

ondan m1 acaba~ Belediye len heyetinin tetkikatz 
rilmesini, bir tiirlii havsalam1z almtyor. 

B.- Hay1r ... Bunun san'at.kudretile Belediye fen heyeti, diin inhidam rna· 

(Suflor elindeki piyesi masanm ke
narma btrakir. Koltuga oturur) 

aJakasi yoktur. Roliinii sular, seller gibi halline i.ic; ki§ilik bir heyet gondererek 
bilir, yiiksek sesle bi.ilbiil gibi s<:iyler de tetkikat yaptumi§tlr. 
o tutuk dedigin aktoriin uyandud1g1 he- lnhidamm arka temelin c;okmesinden, 
yecan ve alakaYJ gosteremez. Bunlar ay- yahud ikinci kat duvarmm yerinden oy • 
n ayn §eylerdir. Trak bir nevi asabi ve naml§ olmasmdan ileri geldigi anla§Ilmak
had bir krizdir. Gelir, gec;er. T1pk1 mii- tad1r. Fen heyeti, inhidama bunlardan 
him rollerde daha sahneye <;Ikmadan ev- hangisinin sebebiyet verdigini tespit ede
vel sinirden ikide bir ..getir kulagm1 bana- bilmek ic;in duvarlar iizerine yikilmi§ olan 
(Egilen sufloriin kulagma bir§eyler flSll· enkazm kaldmlmasiOa li.izum gostermi§ • 
dar, beraberce giilerler) ... i~te onun gibi tir. Binaenaleyh ilk i§ olarak m~Jl sahibi· 
bir§ey... Az.izim, senin anhyacagm, bu ne bu enkaz1 kaldiTtmasJ teblig edilecek -
trak oyle berbad bir§eydir ki, rollin bi.i- tir. 

Sekiz olii ve on §U kadar yarah ile ka· 
panan facia defteri, ac1kh sahnelerile goz· 
lerimizin oni.indedir. Havalan fcthe c;1kan insanlann, yerde 

gori.ilecek i§lerini heniiz tamamile bitir
medikleri, giin gec;tik~e daha iyi anla§l· 
hyor. 

S. - T e§ekkiir ederim. 
B. - (Sakahmi c;itilerken) Sigara ~ 

(Sakahmi bnak1p tabakam1 uzatarak) 
All.. 

S. - lc;miyeyim daha iyi... Biraz 
sonra sufle edecegim. (Gayet giic; bir i§ 
olan suflorliikte bu ~ibi ufak tefek te
kayyiidlere ihtiyac vardn.) 

B. - Hakkm var. 0 halde... (Mes· 
leki bir insiyakla suHore ikram ic;in ~iin
kii suflorlerle iho§ gec;inmek elzemdir!
bir kiic;iik §eker kutusu uzatarak) bir §C• 
ker~ 

S. - (Giiliimsiyerek ahr) Mersi ... 
B.- Eyy ... neye dair konu§acakhn~ 
S. - Size san'atimiza dair bir§ey so-

racagim. 
B. - Sor bakahm, seni dinliyorum. 
S. - Bir piyes <;Ika,rdlgirnJZ zaman 

bin,:ok prova ediyoruz. d,egil mi~ 
B. - Oyle ya ... En a§agt yirmi de· 

fa ... 
S. - Evet ... Ezberleme provasJ, mec· 

li11 provas1, perde provasl, sonra... umu
mi provalar... Biiti.in bu c;ah§malarda 
herkes, piyeste kendi paYJDa dii§en SOZ· 
leri harfi harfma ezberlemi§ oluyor. Fa
kat l:ien dikltat ettim, mese!A son umu
mi provada roliinii su ~i ezberlemi§ 
giirdfi8iim bazi arkada~ar ilk ternsil
de birdenbire tutuluyorlar ... Bir heyecan, 
bir tela§ ... Beni de yoruyorlar, kendileri
ni de .. : Bu neden ileri geliyor, pek me
rak ediyorum ~ 

B. - (Sakahmi masamm iistiine ko· 
yup gi.ilerek) Haf .. Bunun ad1 trakt1r 
azizim. 
S.- Trak m1? 

yiikliigii. kiic;iikli.igi.i ile ailakasJ yoktur. 
Fakat artistin asab1 ve mizacile alakasi 
olsa gerek... Trak1 korku diye ,terciime ve 
tarif etmek dogru degildir. Ciinkii, l:or
ku, goriinen veya goriinmiyen, malum 
veya meQhul her hangi bir ,tehlike mu
vacehesinde hissedilen bir duygudur. 
V aktile Doktor F. Verdier isimli bir za
tm bu hususta bir yazismi okumu§bum. 
Doktor diyor ki: ((Bu duy~u yani korku 

c;ocuklarda bazan hayalidir. Biiyiiklerde 
dadli muhayyel olabilir... Mesela gece 
karanhkta, sik bir ormanda birdenhire 
yolunu kaybedenin duydugu his gibi ... 
Korku sadece insan kar§Ismda degil, her 
nevi tehlike kar§l'smda duyulan bir histir. 
Fa kat trak, yalmz insanlann kar§tsmda 
bizi saran ve sarsan maz'ic .duygudur.» 
$imdi anladm mi ~ 

S. - Evet... Peki amma, bundan 
kurtulmamn ~areleri? llaa filan yok mu 
imi§~ 

B. - '(Giilerek) Hayir, ilaci yokmu§ 
amma... bir dereceye kadar kui~tulmak, 
hele korunmak ~areleri varm1~. 

s. - Aman, soyleyin de, buna mu
sab olan arkada§lara saghk vereyim. 
Boylelikle ben de biraz rahat ederim bel
kif. 

B. - Bunun tedavi usullerini ve ilac
larmt bir sinir doktoru daha iyi sayler ... 
Doktor Verdier, sadece «tedrici bir ira· 
de idman1, autosuggestion, telkini binef
sihi» gibi tavsiyelerde bulunuyor. Fakat 
benee bizim sahne i§lerinde bundan ko
runmanm ba§hca c;areleri §UnlardJr: Ev
vela -pek tabiidir ki- roliinii tamamen 
benimsemek, tekst' e iharfiyyen Mkim ol
mak, provalarda ne yapaca8'tm inceden 
inceye kararla~trml§ ve ic;ine girilecek 
§ahsiyeti olgunla~tirmi§ bulunmak §arttl·r. 
Bundan sonra aktor, kat'iyyen kendine 
fazla emin olmamahdtr. Liizumundan 
fazla emniyet, aktore bir nevi kayJdsiz
hk verebilir. San' at i§lerinden hissedilmesi 
laztm gelen ol9lilii heyecana bazan ma· 
ni olur. Rol nekadar hacimsiz ve kolay 
olursa olsun heyecans1z sahneye c;tkmak 
6ilahs1z ava <;lkmaga benzer. 

S. - (Giilerek) Tewih fena degil... 
Sonra~ 

B. - Sonra ve e.n mi.ilhimmi concen· 
tration melekesini edinmek... 

S. - 0 da nesi? 
B. - Concentration, bir artistin sah· 

neye ~Ikmadan evvel kendini, temsil ede
cegi §ahsiyete ruhi bir tar.zda hamlama-
51, eildine girecegi §ahsiyeti ya§Iyabilmek 
i~in deruni bir siikO.t i~inde biiti.in heye· 
camm ve ruhi kuvvetlerini ic;in ic;in dima
&Jnda temerkiiz ettirmesi, roliiniin evsaf 
ve §artlanm ruhuna sindirmesi, yani tern· 
silden evvel temessiil i§ine ba§lamasi de· 
mektir. Kendini concentration' a ah§t!rma· 
m1~ aktorler programs1z seyahate c;1kan 
yolculara benzerler. 

Hic;bir tahkikat fezlekesi, daha bu 
kanh bilmeceyi c;ozemedi: 

-Sue; kimde~ .. Mimarda m1~ Apar
hman sahibinde mi? Binada sonradan ta
dilat yapan kalfada m1? 

Bir canavar miistehasesi gibi, yerde ya
tan katil enkaz, tek kelime soylemiyor. 

Y agdan heykel 0 • 

Rivayetlere bakihrsa, apartunan yalm 
kat tugla ile yapilmi§, tuglalann arasma 
hare; konulmamt§ ve ucuza mal olsun di-

Parti Sekreterinin ye, mimari fenninin birc;ok icablan yerine 

Apartlffianlar boyle de, sanki evler da· 

ha ba§ka tiirlii mii ~ ,Sehrin, otesinde beri

sinde birc;ok harab konak dokiintiileri var. 

Bunlarm bir kismi, vak1a, herhangi bir 

binamn, §U veya bu ya§l idrak etmi§ olma· 

s1, mutlaka tehlikeli bir vaziyete girmesi

ni icab etmez. Binalarm da insanlar gibi, 

vaktinden evel ihtiyarhyanlan bulundugu 

gibi bilakis, yiizy1l ya§ad1klan halde, mu· 

kavemetlerini heniiz kaybetmiyenleri de 
vard1r. 

F ransada bir zira• 
at sergisi ac;1ldi. Ser• 
giye i§tirak eden zi
raatc;ilere, te§hir et
tikleri mahsuller i~in 
hirer miikafat ver.i
lecek. 

Y a man bir mi.isa
baka. Acaba, en i· 
yi mah te§hir etmek 
kafi mi, yoksa bu 
en iyi malt te&hir et
me §eklinin de, mii
sabaka neticesine te-

tesekkiirii getirilmemi§. 
• Verilen tafsilatm dogru oldugunu ka-

Halk Partisi Genel Sekreterligi, ts - bul edersek bu sefer fikrimizi degistir • 
tanbul Parti ~a~?kan~g:na §U te§ekkiir mek mecburiyetinde kalacagiZ. Y ani. bu 
mektubunu gondermt§tlr: k d · "f b' b' 1 1 d 

Bunu ay'ITd etmek, elbette ki, mute • 
hass1s mimar ve miihendislerden miirek· 
keb hususi heyetlerin i§idir. 

k I v a ar enhpu ten 1r manm nasi o up a 
Vali ve C. H. P. Ba§ an Igma k ld v d v·l 1 1 d · · ,Simdiki hal de, Y eni§ehirde c;oken 

apartunao, bize §Unu ogretti: Herhangi 

bir yapmm di§ goriinii§iine aldanmamak 

laziiJl ... Ne heybetli binalar var ki yiizii

koyun kapanmak i~in kiic;iik bir yer sarsm· 

t.Is1 beklerler. F arkma vanlmtyan bir top

rak kaymas1, goze goriinmiyen bir c,:at

lak, yakla§an tehlikenin gizli i§aretleridir. 

in§aiyecilikten nasibi olm1yanlar, bu gizli 

l§aretleri, tabil goremezler. Ta ... mlithi§ 
fel.~ketin yikicJ sillesini yiyinciye kadar!. 

iSTANBUL y1 1 1gma eg1 , nasi o up a y1rmt sene 
ayakta durabildigine §a§mamtz laz1m ge- siri olacak m1? Tiirkiye Biiyiik Millet Mecli.sinin a1 -

tmc1 intihab devresi iqin yap1lan meb'us ~cekl .. 
s~imi, yurdumuzun her tarafmda ta - Y eni§ehirdeki aparhman c;oktiigii giin
mamlanmt§ ve biitiin s~iciler reylerini denberi, yiiksek apartunanlarda ve hele 
tam bir ittifakla Partimizin namzedleri- bunlann list katlarmda oturanlarm rahat! 
ne verm~lerdir. iki ay devam eden in- huzuru kac;h. En ufak bir sarsmt1da: 

Bir ~iftc;i, bu dii§iince ile i§e sanl1p, 
c;iftliginin mahsulatJndan olan tereyagm1, ..-
bir heykel §eklinde te§hir etmi§. 

tihab faaliyetinin her safhasmda inti - A b b' · k' · d b" "h d' . - ca a IZJm Inl e IT mu en IS hab1 meb'usan kanununun Parh mevzu- v .. • -. 

T ereyagmdan heykel. Mosyo Herriot
yu tasvir ediyormu§. Ziraat N azm, ser· 
giyi ilk ziyaretinde bu heykelin kar§Ism
da bir miiddet durup dikkatle bakhktan 
sonra giilmii§, yoluna devam etmi§. 

. bl' c;agmp gostersek m1 r atmm ve gene! sekreterhk te 1gatmm 
bi.itiin hukuklanm giini.i giiniine ve tam T ramvay, yahud otobiis gec;erken: 

Serginin en biiyiik mi.ikafatJm kazan· 
masa bile, her ihalde az c;ok bir§ey ala
cagz muhakkak olan tereyagdan heykelin 
sahibine, havalann biraz daha soguk git
mesini temenniden ba§ka c;are yok. Sergi 
sona ermeden sicaklar bastmrsa, ne i!ey
kelden eser kahr, ne de ~iftc;inin bekledi
gi miikafattan. 

olarak yerine getirmi§ olan ba~ta siz - A ... Size mi inanay1m, kendi kula-
muhtel"em arkada§Irnlz oldugu hal de g1ma m1 L Adamakiih sarsild1k! .. 
Parti te§kilahmizda vazife alan biitiin - Zati ben biliyordum. Bu evin te • 
arkada~lanmJZa gerek isti~are ve gerek . ~ . . . 
resmi intihablarda gl:isterdikleri yiiksek meli c;iiriiktiir ... F1kra me§hurdur ya: Harab bir evde 

oturan herifin biri, ev sahibine giderek; 
sallanhdan §ikayet eder: 

ve siyasi olgunluktan dolaYl biitiin ikin- - Diin sa bah dikkat etitm: Alt kahn 
ci miintehib arkada§lanm1za candan te- duvan c;atlamt§ ... 
§ekkiirler ve derin takdirlerimizi arze- ,Simdiye kadar akla gelmedigi hal de: 
der, hepinizin sevgi ve saygt ile gl.izleri- - Allah, zelzeleden muhabza etsin!. 

- <;oluk c;ocuk pek tel§lamyorlar l 

nizden IOperim. 
c. H. P. Oenel Sekreterl, Erzurum Meb'usu 

Dr. FiKRl ri'UZER 

Orman Umum miidiirliigii 
Ankara 28 (Telefonla) - Hiisnii 

Yamamn meb'us sec;ilmesile ac;Ilan Or -
man Umum miidiirliigiine §imdi fen he
yeti reisi bulunan eski Orman Umum 
mi.idiirii F ahrinin tayin edilecegi anla§Ih
yor. -···-~ark ~imendifer !irketi aley .. 

hine.olan dava 
Tasfiye halindeki ~ark §imendiferleri 

§irketi aleyhine, eski memurlar tarafm
dan ikramiye ve tazminat davalan ac;Il
rnl§tl. Bu davalara !stanbul Birinci Ti
caret mahkemesinde devam edilmekte
dir. Mahkeme, Hariciye ve Naf1a Veka
letlerinden baz1 hususah sormu§tur. 

Muhakemeye, bu cevablar geldikten 
sonra baktlacaktJ.r. -···-Almanya, Arjantinden yiiz 

bin ton bugday ald1 

AIIaha§kma, §Unun bir ~aresine bak! diye 

B yalvanr. iiyiik bayamn tela§t: 
~ Fa kat ev sahibi aldzri§ etmez: ,Soh ret, insana ba-

- Ayetiilkiirsii okumadan, merdiven· zan birdenbire ve h;... 
leri c;1kamaz oldum 1.. - Bizim evin, der, arama boyle der- .,. 

V k vi§ligi tutar. Geceleri kalk1p zikreder. c;ah§Ip ugra§madan 
e a§agi yu an, §Una benzer muhave- aeliyor. Ren mmta-

reler: Siz merak etmeyin !.. o 

A,radan bir Zaman gerer. lrinde kimse kast §ehirJerinden bi- v'JIIl.""~.-'--"' 
- Diin gece oturuyoruz. T avanda bir ~ " rinde, bir kadm, bir 

ld B . I b' b' · · b bulunmadigi bir SJTada, ev yikihr. Ev sa-c;attrh o u. IZ annem e IT mmize a • bahk, bir §i§e ve bir 
k r kl d d h k r hibi nefes nefese kirac1ya ko~au I§ffil§lZ. yOCU ar a a a uyam . -. a- ~ yaZJI1 kag1d, i§te bu 
tirtJyz duyar duymaz: <~amn yikiiiyo- - Aman, ne oldu L §ekilde, kendiligin-
ruz l» dive feryada ba§ladilar. Kirac1: sogukkanhhkla ta§I gedigine dc:.n gelen bir ~re· 

Kenar semtteki mahallelerde: koyar: te ula§mi§lar. 

- Hu l .. Kom§ucugum I Siz de giiriil- - Hie; I der, ne olaca.k, senin dervi§ Hadise §oyle olmu§. Kadmcagiz, og.. 
tiiyii duydunuz mu? ev, bu sa bah ansizm secdeye varru!.. le yemegini pi§irmek iizere c;ar§Idan ba-

- Duymad1k ... N as1I giirtiili.i L Yeni§Chirde ans1zm secdeye varan a- hk almJ§. Bir tane, irice bir balJkmi§. 

Od · · 11 d partlmanm da arada bir dervi§lig~i tutuyor Mutfakta, bahg1 temizlemek ic;in kami• - anm IC,:l zmg1r zmg1r sa an 1 .. 
Kendimizi di§an dar athk. muydu, bilmem amma, durdugu yerde ni yannca, bir de ne baksm I.. Bahgm 

- Otomofl·y germJ'§ti'r... barsaklan arasmda, ufak bir §i§e. ,Si§enin ~ sallanan biitiin evler hakkmda, ayni en· 
tlpasmt <;Ikarmi§; ic;inde bir kag1d. Ka-D VI'l deV1'l Otomofil e 1' • b'l di~enin varid oldugvunu so"ylemekte hata - eg , g ... s s m I- • g1ru c;ekip a~mi§; bir gamah hac;; hac;m 

mez miyim ben L Allah bilir ya, ba§liDiza yoktur. altma bakmi§ bir yaz1; yaz1y1 okumu§ 
yik1lacak diye, odiim kopuyor. Rahmetli, Vaki olacak miinferid ,ikayetler iizeri- Heil Hitler! 

ikide birde: «Hamm, bu evin temeli la- ne, bunlann ciddi bir s1hhat muayenesin - l§te, yaz1h kag1d, kag1d1 muhafaza e
havle ile duruyor. Dstiinde pek hizh do- den gec;irilmeleri -kag§ami§ binalan de • den §i§e, §i§eyi yutan bahk, balw aYJk• 
lMa§maga gelmez !» derdi. Hatta, bizim gil, insanlan kurtarmak zarureti kar§l - hyan kadm, gazetelerde ~Ikan resimleri 

ahirin siinnet diigiiniinii bile, ne olur ve isimlerile boylece me§hur oluvermi§" 
Buenos-Aires 28 (a.a.) - HiikO.met, ne olmaz diye, ba§ka yerde yaphrmi§h. smda- hie; de liizumsuz bir ihtiyat tedbiri ler. 

Almanya ile 14 milyon piastrhk bir mii· • • • • • • • • • • sayllamaz. Dedim ya, §dhret boyle tepeden inme 
badele itilafnamesi imza etmi~tir. AI • .S;.u_r_a_d_an_b_u_ra_d_a_n_b_iz_im~d_e_k_ul_a.:;;&l_m_I_za ______ s_a_la_h_a_J_d_i_n_G_V_N_G_lJ_R...,.. gelir. Eger talihleri olsayd1, kag1d1 ya· 

manya, yatakh vagonlar ve 64 lokomotif c M I f d M'll ~ f' b b k b · · f 'I ) zan adam, bahg1 tutan bahk~1• satan 
verecek, buna mukabil Arjantinden a a ya a I i yB 10 a asmm a n Zlyare Bdl di diikkanc1, hatta bir par~a erken davran· 

100,000 ron bugday, hububat ve yiin a· .. , salard1, §i§eli bahgi yutan daha biiyiik 

lacaktir. bahk da pekala bu mii§terek §Ohreti pay

I ann mahsuliidiir. Y ani superstition dedi· 
gimiz §Cyler... Fa kat benim dedigim 
concentration modern tiyatro kitabmda 
yeri olan ve bilinmesi, yap1lmas1 §art o
lan bir ruhi melekedir. 

(Bu esnada makiyaj odasmdaki zil 
kuvvetle c;alar; benimle beraber suHor 
de korku ile irkilir.) 

S. - Bir korktum ki ... 
B.- Ben de ... 
S. - Aman sakm s1ze bu ak§am 

trak gelmesin ... 

la,abilirlerdi. 

Avukatlarm i§ takibi meselesi 

B. - Evet... Men§ei mec;liul fran
:Mzca bir kelime. Trak - T rae... Bunu 
(bir nevi korku) ile izah edebiliriz. Me
sela bir yerde bir nutuk si:iyliyeceksiniz. 
SOyliyeceginiz §eyleri de evvelce dii§ii· 
niip tespit etmi§siniz, de gil mi ~ .Ki.irsi.i!e 
~Ikiyorsunuz, s<:ize ba§larken, b1rdenl;n~e 
bir heyecana dii§iiyorsunuz... Kalb;mz 
kut kut at1yor, kulaklann1z c;mhyor. Hat
ta biraz da ba§miz doniiyor, diliniz agu· 
Ia,,yor ... Ne royliyect>ginizi unutmu§ gi
bisiniz... T ehlikeyi sezince kendinize M
kim olmak ic;in miithi§ bir efor sarfedi· 
yorsunuz ve bu a.sabi hali yeniyorsunuz 
amma zml zml da terliyorsunuz ... hte 
bu, trakt1r. Sonra, mesela bir biiyiik za· 
tn yanma gidiyorsunuz .. Kendisine soy
liyeceginiz ~eyi lbiliyorsunuz: Ac1kh ve 
dokunakh bir mukaddemeden sonra 
ya bir dilek ... yahud bir mesele ~akki~
da kendinizi mi.idafaa... degil m1 ~ Bu· 
yi.ik zatm yanma girer girmez sizi bir 
li~1ec.andu sa11yor. \:eneniz titriyor. Sap 
derken saman demege ba§hyorsunuz. f§" 
te bu da trak 1 Sana ba§ka bir misall 

Mesela mektebde, bir dersten imtihan 
vereceksiniz. Dersinize c;ah§mi§, imtiha· 
na hamlanmt§Stmz. Biitiin suallerin ce· 
vablan dimagm1zda snalanmi§, apaydm 
bekliyor. Fa kat aksilige bak, tam mii
meyyizin kar§ISma gec;er gec;mez, ba§h· 
yor yiizi.iniiziin sinirleri titremege ... Y a
naklanmz lapiT lapu oluyor, dizlerinizin 
ba8J c;oziili.iyor. llk suale vereceginiz ce
vab karanhga kac;Iyor, kemki.im ediyor
sunuz. Trak yakamza yapi§ffii§hr. (Eger 
mumeyyizler bu ruht anzayl hahrlamJ
yacak kimselerse sifm aldigmlZln resmi
dir!) AI sana bir misal daha: <;ok ho§u· 
nuza giden, belki de epey zamanda?~e: 
ri uzaktan i~in ic;in sevip de bu sevgmiZI 
kendisine bir tiirlii fmatml bulup soyli
yemediginiz bir kadm veya k1zla c;ok 
miisaid bir yerde ba~ba~a kahyorsunuz. 
Aman, i§te tam suas1... Bu ftrsah ka
c;umamak laz1m degil mi~ Derken an
sizm yiireginiz yerinden koparcasma at· 
maga ba~hyor, benziniz ahyor, bogazi
mz kuruyor, diliniz tutuluyor. Bir tiirlii, 
lazim olan kelimeyi bulup da soze ba§• 
hyam1yorsunuz. (Zaten, &Oz. aram1zda 

S. - (Gene giilerek) Bu dediginize, 
bile bile riayet eden kac; artistimiz vardu 
bilmem amma, eski bir aktoriimiiz vardt. 
Daima sahneye c;1karken, kulis arasmda, 
tam antresini yapacag1 s!Tada, sanki de
nize at1hyormu§ gibi bir iki adtm geriler, 
h1z ahr ve bismillah ~ekerek kendini sah
neye atard1. Sonra ba§ka bir akroriimi.iz 
de, mutlaka sahneye, sag ayagm1 atarak 
girerdi. Bir aktrisimiz de kulis aras1nda 
birkac; saniye dua eder gibi bir§eyler ml· 
nldamr ve mutlaka gizlice tahtaya vu
rur, oyle girerdi. 

B. - Zannetmem... Ciinkii ilk tern· 
sil degil... Olsa da daha tam yanm sa· 
at var. Bu mi.iddet ic;inde concentration· 
umu yapanm, ve roliimden ba~ka hi~ mi 
hie; bir§ey dii§iinmem. Bu miikemmel bir 
garantidir. 

Malatya (Hususi Muhabirimizden) - Meb'us intihabt yaplld1~ i)azar 
giinii, rey verilrneden evvel, miintehibi saniler tarafmqan Rei.c;icurnhur ismet 
1n1iniiniin babas1 Re§id Beyin kabri ziyaret edilmi§ ve memlekete ismet inonii 
gibi biiyiik bir ~ef yeti§tiren bu ktymetli adamm h_at1ras1 taziz olunmu§tur. 
Gonderdigim resim, bu ziyaretten bir intibadU". 

3499 saYlh avukathk kanununun 23 iin 
cii rnaddesi, cresmi dairelerde nizah ve 
ihtilafh ~Ieri takib etmek salahiyeti• ni 
Baroya kaYJdh avukatlara hasretmi§tir. 
Bu vaziyet, chukuk muhakemeleri usu
lii kanunile 1837 nurna.rah bina ve 2901 
saYJh ara~i tahriri kanunlanmn kay ih
tiyar heyetlerine sulh mahkemelerinde 
~ takib ettirebilmek hususunda tamdt~ 
istisna, mahfuz kalrnak §artile. dir. Di
ger taraftan, avukathk kanununun 
23 iincii rnaddesi sarahati ha.ricinde ka
lan, yani avukat olmiyanlarm takib ede
bilecekleri i~lerde de ellerinde noterlik
ten tasdikli vekaletname bulunmas1 la
ztm gelmektedir. Keyfiyet, yanh§ hare
ket ve muamelelere meydan verilme -
mek iizere alakadarlara tavzihan bildi
.rilmi§tir. 

(Bi!1ti) 
B. - Bunlar bir tak1m bahl itikad- 1. Galib ARCAN 



CUMHURIYET 

Mektebliler ma~I 

Hakemler diin Maarif 
Miidiirliigiinde bir 
toplanh vaptdar 

Bursadaki ma~lar 

Pazar giinkii 
sabakalar 

mii· 
~ok 

heyecanlt oldu 
Mektebliler arasmdaki biiyiik spar 

miisabakalarma nisanm ikisinde T aksim 
stadyomunda merasimle ba§lanacakhr. 
0 gi.in bi.iti.in mekteblerin k1z ve erkek 
talebesinin vapacag1 resmige~idden son
ra muhtelif futbol ma~lan oynanacaktir. 
Bu mac;lan resmi futbol hakemlerimiz 
idare edecektir. Bunun i~in hakemler 
di.in ak~am Maarif Direkti:irii T evfik 
Kutun baskan!Igl altmda toplanmi§lardir. 
T oplant1da hakemlerimizden Nuri, ~a
zi, Ad nan, Tank, Ahmed Adem, Ha
lid Galib, Feridun, Necdet, E~ref ve 
,Sevki ham bulunmu§lardir. Miisabaka
lann teknik ciheti iizerinde konu§malar 
yapilmi§hr. Buna nazaran ma~lar, mek
tebler futbol lik heyetinin hamladigi §U 
esaslar dairesinde yapilacaktir: 

Bursa (Hususi) - Lik mac;larma bu 
hafta Atatiirk stadyomunda devam edil
mi§tir. Stadyomda biiyiik bir kalabahk 
bulunmu§tur. ilk rna~ Muradiyespor ile 
Bursagiicii tak1mlan arasmda yapiimi§. 
hava c;ok riizgarh oldugu halde oyuna 
devam edilmi§tir. !Ik devrede riizgan 
arkalarma alan Muradiyeliler Gii~ kale
sini miitemadiyen siki§tirmi§lardir. Bu 
devrede Muradi eliler 3 say1 yapmi§lar
dir. Buna mukabil Giic;liilerin yapt1klan 
miiteaddid akmlar yalmz bir say1 ile 
neticelenmi§tir. Birinci devre 3- I Mu
radiyenin galebesile bitmi§tir. ikinci dev
rede Gii~liilerin daha iyi ~ah§maga ba§
ladJklan gi:iriilmii~tiir. Yerden bsa pas
larla ~ok giizel anla§ma i~inde devam e
den oyun ba§tan sana kadar zevkle ve 
heyecanla seyredilmi§tir. Bu devrede 
Gii~liil~r 3, . Muradiyeliler ise I go} ya
pabilmi§lerdir. Oyun, 4- 4 beraberlikle 
bitmi§tir. 

1. Ma~lann miiddeti hirer saattir. Be
raberlik takdirinde onar dak1ka1Ik jki 
devre uzahlacaktir. 

2. Ma~lar 16 tak1m arasmda tasfiye 
usulii iizerine oynanacaktJr. 

3. Ma~a eksik ~1kan tak1m~ar rna~ 
sonuna kadar eksik oynamaga mecbur
durlar. Muayyen vakitte ve tam kadro 
ile gelmiyen mekteb tak1mlarma aynca 
ceza verilecektir. 

4. Hakemleri mekteb tak1mlarinin 
ba§kaptanlan sec;ecektir. Anla§amazlarsa 
lik heyeti se~ecektir. 

5. Her tak1m beraberinde nizami bir 
futbol topu ve kendi mektebinin ma~larm
da durmamak §artile bir yan hakemi ge
tirmege mecburdurlar. 

6. Sahada mekteb muallimlerinden 
birisi, komiser olarak bulunacaktJr. 

Oniimiizdeki pazar giinii T aksim sta
dmda Vefa - San'at mektebi ve Pertev
niyal lisesi - Erkek Muallim mektebi 
ma~lan yap1lacakhr. 

Galatasaray da milli kiime 
mac;larma giriyor 

Galatasaray kuliibii reisi Sedad Ziya 
milli ki.ime mat;lan hakkmda Bed en T er
biyesi Urn urn! Miidiirliigi.i nezdinde te
maslarda bulunmak iizere Ankaraya git
misti. Sedad Ziya, kuliib lehine rniispet 
neticeler veren bir karar almi§ olarak bu
giin §ehrimize gelecektir. Bu karardan 
sonra Galatasaray kuliibiiniin mill! kiime 
ma<;lama girmesi muhakkak addedil-
mektedir. • 

Galatasaray tak1m1 milli kiime i~in 
iki mac; yapmak iizere per§embe giinii 
Ankaraya gidecektir. 

Bisiklet yari§lari 
istanbul bisiklet ajanhgmdan: 
1. Seri bisiklet yan§lanmn altmciSI 2/ 

4/ 1939 pazar giinii sabah1 yapiiacakhr. 
2. Yan§a tam saat 9 da ba§lanacak

tir. 
3. Y an§ yolu: T opkap1dan ba§hyarak 

Silivri istikametindeki 50 nci kilometre
ye kadar gidip gelme olmak iizere I 00 
kilometredir. 

4. Ayni giin, ayni saat ve ayni yer
de ba§lamak iizere ikinci sJmf bisiklet
c;iler arasmda da bir te§Vik miisabakasJ 
yapilacaktir. 

5. Yan§ yolu: Topkap!dan ba§lamak 
iizere Kiic;iikc;ekmeceye kadar gidip gel
me olmak uzere 30 kilometredir. 

6. Her iki yan§a da i§tirak edecek 
olan ko§ucularm yan§ saatinden evvel 
hareket yeri alan T opkap1da ham bulun
malan ve isimlerini hakem heyetine kay
dettirmeleri lazimdir. 

7. Te§Vik miisabakasmm birinci, ikin
ci ve iic;iinciisune. madalya verilecektir. 

1kinci rna~ Acar idman yurdu ile A
kmspor arasmda yapilmi~hr. Riizgar ay
ni §iddetle esmekte devam etmi§tir. Riiz
gardan istifade eden Akmsporlular Acar 
kalesini birka~ defa siki§tirmJ§Iardir. I 7 
nci dakikada Akmblann ortadan yaptik
lan bir akm1 orta muhacim Kamil s1k1 
bir §litle go]e tahvil etmek istedise de 
kaleci topu mii§kiilatla kornere atabil
mekle kurtarmi§tJr. Mi.iteakiben her iki 
tak1m da kar§Ihkh akmlara ba§lami§tlr. 
Fa kat iki tara£ da saYJ <;Ikaramami§tlr. 
Oyunun bitmesine bir dakika varken A
car aleyhine bir korner oldu. Akmspor 
sag a~Igmm c;ektigi korneri sol ic; Hamdi 
yakalad1 ve attJgJ s1k1 bir §ut Acar sol 
miidafiinin ayagma c;arparak kaleden i~e
ri girdi. Birinci devre boylelikle s1f1ra kar
§1 bir say1 ile Akmsporlularm lehine neti
celendi. !kinci devrede oyun biraz daha 
sert oynanmaga ba§landi. Riizgan arka
lanna alan Acarhlar Akm kalesine mii
temadiyen akm ediyorlard1. Adeta iistiis
te yagdmlan §iitler kale direklerinin iistii
nii yalayarak di§an ~Ik1yordu. 9 uncu da
kikada Akm tarafmdan verilen bir ser
best vuru§ cezasm1 sol miidafi Tank is
m ail ~ok giizel c;ekti ve Acann ilk ve be
raberlik sayJSJm yaptJ. 17 nci dakikada 
Acara bir penaltJ cezas1 verildi. Bunu A
km orta muhacimi Kamil, gal yapt1. 0-
yun Akmhlann say1 tefevvuku altmda de
vam ederken 41 inci dakikada Acarh
lar Yusufun ayagile bir gal daha yapii· 
lar. Ve oyun 2 - 2 beraberlikle bitti. 

Merinos sahasmda oynanan Muradi
ye - Bursagiicii ikinci tak1mlan da 2 - 2 
berabere kaldilar. Gene ayni sahada A
carla Akm ikinci taklmlan arasmdaki 
rna~ da 3 - 3 beraberlikle neticelendi ki, 
bu haftaki lik ma~larmm hemen hepsi 
berabere bitmi§ oldu. 

Bisiklet yarr't 
Bursa (Hususl) - Bu hafta Mu

danya §Osesi iizerinde 75 kilometrelik bir 
bisiklet mi.isabakas1 yapilmi§, havanm 
ruzgarh olmasma ragmen miisabakaya 
girenler iyi dereceler yapmi§lardJr. 

Ko§uya sa at I 0 da Atatiirk stadyo
munun kaptSI oniinden ba§Janmi~tJr, 9 
yan§c;mm girdigi bu miisabaka ~ok heye
canh olmu§, kendilerini motosikletler ve 
bi.r otobiisl~ de hakemler takib etmi§ler
dJr. Acar 1dman yurdundan Hikmet di
ger ko§uculan 5 - 6 kilometre ge<;erek 
birinci olmu§tur. 

Derece 2 saat 19 dakikadu. !kinciligi 
Acar idman yurdundan Hiisameddin, ii
<;iinciiliigii de gene A car idmandan T ah
sin kazanmJ~lardir. 

Kayseride 

hiikumet 

• yen I 

konag1 

Konag1n yeri tespit 
edildi, in,aata ba~lcin1yor 

Kayseri (Hususi) - Bir~ok vilayet
lerimizde oldugu gibi Kayseride de gi.i
zel ve biitiin devair ihtiyacm1 kar§Ihya
cak derecede geni§ bir hiikumet konag1 
yoktu. Mevcud olan hiikumet konag1 
hem dar ve bic;imsiz, hem de her y1l 
tamir edilmek mecburiyetile binlerce li
ra sarfedilen harab bir bina idi. 

iki biiyiik ve miihim fabrika sayesin
de giinden giine inki§af eden ve niifusu 
her yii mahsus bir tezayiid gi:isteren Kay
seri i~in muntazam ve biiyiik bir hiiku
met konag1, resml bina ihtiyaclanmtzm 
en ba§mda ve on planda geliyordu. Bu
nu takdir eden hiikumet, Vilayetin ta
vassutile bu ihtiyacl temin etmek i~in ye
ni bir hiikumet konag1 yap1lmasma ka
rar vermi§ ve 25 bin kiisur lira 938 ytb 
bi.it<;esinden sarfedilmek ve 90 bin lira 
da 939 senesine sari olmak iizere, 115 
bin kiisur lirahk bir de havale vermi§ 
bulunuyordu. Fa kat veri! en havale ile 
bemen i§e ba§lanmak iizere iken hiiku
met konagmm eski yerinde mi, yoksa 
ba§ka bir saha iizerinde mi yapdmasi 
keyfiyeti, her yerde oldugu gibi burada 
da bir ihtila£1 mucib olmu§tur. hte bu 
ihtilaf dolayisiledir ki §imdiye kadar bi
nanm in§asma ba§lanamamJ§h. Hiiku
met konagmm eski yerinde mi, veyahud 
da §ehrin akl§ sahas1 olan bulvar iizerin
de mi yapilmas1 ihtilafmm ballini Vi!a
yet, N afla V ekaletine havale etmi§ti. 
,Simdi Nafia Vekaleti, hiikumet kona
gmm musaddak imar planmda (Htiku
met mahallesi) diye gosterilen yerde ya
pllmasma emir vermi§ ve uzun zaman
dn devam edegelen bu ihtilaf da artJk 
kokiinden halledilmi§tir. ,Simdi mevcud 
alan havalenin 938 senesi ic;inde sarfe
dilmesi meselesi gozonunde tutulmas1 la
zim gelen bir keyfiyettir. 

Maliye bir · taraftan eski hiikumet ko
nagmm yerinde ve ayakta satihp hedme
dilmesi i~in tertiba t ahp V ekaletle mu
habereye giri§mi§ bulunurken, Vilayet 
Nafias1 da yeni yap1lacak ihiikumet ko
nagmm ke§if ve planlanm hazulay1p he
men eksiltmeye ~1karmak ic;in gerekli a
lan muameleleri hummah bir faaliyetle 
haz1rlamaga c;ah§maktadu. 

Mali senenin hitamma ~urada iki ay 
kadar bir zaman var. Eski binamn yiki· 
hp, yeni yap1lacak alan binadan 25 bin 
lirahk in§aatm bu iki ay i~inde meydana 
getirilmesini temin etmek pek mii§kiil
diir. Mall miilahaza bu gibi endi§elere 
sebeb olmaktadJr. 

Bu endi§e ve mii§kiilatlar nekadar <;ok 
olursa olsun, alakadarlar hepsini iktiham 
edeceklerdir. Y almz ki, Kayseri modern 
ve miikemmel bir hiikumet konagma bir 
an evvel sahib olmu§ bulunsun. As1l me
sele budur. Ve halkimiz, bu ihtiyacm te
min edileceginden dolay1 c;ok memnun
dur. 

Esirgeme Dernegi balosu 
Esirgeme Derneginden: 
Ni.samn birinci cumartesi giinii ak§a· 

m1 Tokathyan salonlarmda cemiyetimiz 
menfaatine verilecek halo r;ok eglenceli, 
siirprizli ve zengin kotionlu olacaktJr. -···-ltalya: 3 · Almanya: 2 

!talyan - Alman milli tak1mlan ara
smda Floransa'da yap1lan beynelmilel 
futbol ma~m1 3 • 2 !talyan milli taklm1 
kazanm1~!ir. 

Hakemler heyeti 
Mektebliler arasmda tertib edilen spar 

miisabakalanm idare etmek iizere se
qilen hakemler heyeti, diin Maarif mu
diirliigiinde bir toplanti yaparak oyun -
!arm idaresine aid baz1 yeni kararlar 
vermi~tir. 

1-~~!~ ~c;;LN~D~ ~;:]I :~~;~~i~::;::;;;~~;~;,:;:~~~;~:;; 
J_ ....... _ .. .._ ... ~---~-.: .. _.~ ... -~.: ..... , K EM A L R A G I B " kutuJ.,, ,,., ko"ya at>yO<du. Bnka, 

Y ervant, biraz ayak diremek istedi. 
Silkinecek oldu. 0 zaman Haydarm ar
kada;larmdan birisi, hep i:iyle elindeki b;
((agJ kuyumcunun omuz ba§ma dayami§, 
onu ka;aya dogru !uriiklerken kendisi de, 
Haydar da Bel maya seslendi: 

- Af buyurunuz, hammefendi! .. 
Huzurunuzda bu kadar saygiSizbk etti
gim i~in, nekadar iiziiliiyorum, bilmez
siniz! .. Her yigitin bir ayran i~i§i vard1r, 
dPrler; yaz1k ki, bizim i~imiz de ba§ka 
t!irlii yiiriimiiyor ... Babmz Y ervant £. 
fendiye tathhkla si:iyledim. Anlam1yor. 
Kabahat b~nde mi?.. 

Gene kadmm korkusu, ~arpm1Is1 yava§ 
yava~ yati~mi§; dudaklannm ucundaki, 
belli belirsiz giiliimseyi§i and1ran kivnm 
da bi.i~biitiin derinle§mi§, oylece bakiyor

du. Oturdugu koltugun ic;ine biraz daha 
yerle~ti. Bacaklanm iistiiste ath. Bunu 
goriir gormez Haydar, cebinden bir al
tm tabaka <;Jkardi; ac;tJ. Belmaya dogru 
uzatt1: 

- Bir sigara i~mez misiniz, hamme
fendi? .. 

Gene kadm giildii. Ba§JDI sallad1. 
Belki bu arahk sigara i~mey1 Istemiyor
du, belki de kocasmdan <;ekiniyordu. 0-
nun yiiziine bakh. Muhtar, iki elini ka
VU§turmu§, bu i§in sonunu beklerken, ar
tik dayanamad1. Bir ad1m atar gibi ol
du. Gi:iziini.in ucile de Belmanm yanm
daki koltugu gi:isterdi. Ac1 bir sesle: 

- Miisaade buyurulur mu, hirsiz e
fendi!.. dedi. Ayakta durmaktansa ben 
de §oyle bir kenara oturay1m. 

Haydar: 

- Af buyurunuz, Muhtar Beyefen
di! .. Sizi ayakta biraktigJm i<;in pek mah
~ubum!.. Or ada rahats1z olursamz §oyle 
buyurunuz! .. 

tanesini Muhtara gi:isterdi: 
- ... Gi:iriiyorsunuz ya, elimdeki i§ 

biraz s1k1 da, onun ic;in birdenbire dii§ii· 
nemedim; zatralilerini ayakta bnaktim. 
Y oksa kiminle kar§Ila§mak §erefini ka
zandigimi idrak et!T!jyecek kadar bilgisiz, 
gorgiisiiz degilim. Ustelik sizi, pek ~ok
larmdan iyi tamdigJml soylersem belki 
inanmak istemezsiniz amma ... 

Sonra, Y ervanta seslendi: 

- 0 kutulan buak, onlar dursun ... 
<;:antalar kii~iik ... Bo§una yer tutarl .. 

Gene Muhtara dondii: 

Diye ana yer gi:isterirken 
kasmi cebine koymu~. gene 
§Ina gec;mi§ti. 

- Y almz, miisaade buyurulursa bir 
nokta var ki onu arzetmekten kendimi 
alamJyacagim. Y amlm1yorsam, demin 
ban a hm1z dediniz I.. Dogrusu, ~ok kml
dim!.. Ba§ka zamanda olsa, miisavi 
§artlar i~inde kar~1 kar~1ya gelsek, bu ha

sigara taba- karetin altmda kalmazd1m!.. Gene de bu 
kasanm ba- kadanm sizden beklemiyordum 1.. Rica 

Muhtar, ba§ml kaldirdi: 

- Beni de tamyor musunuz i .• 

ederim, ben oyle hiTSIZ diye hor goriile
cek bir adam m1y1m} .. Bo§ bir zamam
mzda bulu§abm da, §Unu sizin.le enine 

Weidman1n 

muhakemesi 

Jiiri heyeti katil canavar 
hakk1ndaki hiikmiinii 

coma giinii verecek 
Alh ki~iyi 6ldiiren katil Weidman'm 

muhakemesi sona ermek iizeredir. Ge
~en cumartesi giinii, miiddeiumumi:, jiiri 
heyetinden W eidman'm idarmm istemi~
tir. Katilin suq orta~h Million iqin iste
nilecek alan ceza da idamd1r. Yalmz, 
katillere yatakhk eden Jean Blanc'la 
Collette Tricot'nun idamdan kurtula -
caklan ve belki de kiirek cezasma mah
kfun olacaklan tahmin ediliyor. 

Jiiri heyeti, tiiyler iirpertici safhalar
la dolu bu dava neticesinde, yiiz kiisur 
suale cevab vermek mecburiyetinde ka
lacagi iqin, heyeti te§kil eden azamn bii
tiin noktalar iizerinde mutabrk buluna
rak siiratle karar vermeleri ihtimali bi
raz daha zay1ftir. Bu itibarla, heyeti ba
kimenin, karar iqin tespit ettigi 6nii -
miizdeki cuma giiniine kadar, jiiri heye
tinin belki geceleri de qah~masr icab e
decektir. 

Ne de olsa, katillerin, cinayetlerinin 
hesabm1 verecekleri giin pek yakla§ml§ 
bulunuyor. ..:.__ ____ _ 

lki defa bozulan bir mah· 
kumiyet karar1 

Bursa (Hususi) - Orhangazinin Ye
nikoy muhtarmm klZlm kaq1rmak ister
ken koyliilerle tahanca diiellosu yapan 
ve bu arada bir ki§iyi oldiiriip liki ki§iyi 
yaralamakla Agucezada maznunen mu
hakeme edilen mezkfir k6y karakol ku
mandam Atik onba§I evvelce mahkum 
edilmi~ti. Temyiz mahkemesinin bu ka
ran bozmas1 iizerine mahkemece eski 
kararda 1srar olunmu§, evrak Temyiz 
heyeti umumiyesine gitmi§ti. Heyeti u
mumiyece de eski karar hozuldugundan 
ger;enlerde Ag1rcezada yeniden hu mu
hakemeye ba§lanacag1 s1rada suqlu ve
kili, Temyiz heyeti umumiyesinde du -
ru~maya <;:agmlmadJklanm ileri siire -
rek derhal bir tashihi karar talebinde 
bulunmu~tu. Mahkemece tekrar Temyiz 
heyeti umumiyesine bildirilen bu dilek 
iizerine heyeti umumiye yeniden bir i
lam g6ndermi§ ve bu ilam da mahkeme
de okunmu§tur. Bunda da mezkfu dilek 
reddedilmi§tir. 

Mahkeme, Temyiz heyeti umumiyesi
nin suq1u aleyhinde olarak bozdugu eski 
karara dair olan ilamm okunmas1m mii
teakib buna uyulmasma karar vermi§ -
tir. Yeniden muhakemeye ba§lanmi§hr. 
Suqlu, Atik onha§1 mahkemeye uzun hir 
istida vererek kendisinin masum oldu
gunu, olen ve yaralananlann havaya at
b~ kur§unlarla degil, k6yliilerin kara
kola attiklan kur~unlarla 6liip yaralan
drklanm, tabancasmm muayenesini ve 
iiq kadm §ahidin yeniden dinlenmesini 
istemi§, bunlarm yalanc1 §ahid olduk -
lanm bildirmi§tir. Mahkeme hu §ahid -
lerin celbine ve tabancasmm muayene
sine liizum kalmadrgm1 bildinni§, suqlu 
vekili tahrirl miidafaa yapacagm1 bil -
dirdiginden muhakeme talik olun~w~ -
tur. -···-A c;Ilacak kurslar 

Emlnonli Halkevinden: 
1 _ Millet mekteblerl lmt!hanlarma gl

recek vatand~larm hazJrlanmalarma yar
dim olm9.k i~in haftada !kl gec.e A ve B 
kurslan a.;;IIacak ve tlirk.;;e, aritmetik, sa~
llk ve yurdbllg!sl dersleri verllecektlr. 

2 - ilk tahsil ~a~ma ge.;;mi§ alan vatan
da~?lar arasmda Uk tahsil imtlhanma gir
mek suretlle belge alacaklara blr kolayllk 
olmak ve bunlan yetl.\lt!rmek lizere Evl -
m!zde haftada U.;; gece Tarlh, cografya, 
yurdb!lglsl, meta rna tlk, tabiatbllglsl ders -
ler! ~rilecektlr. 

Her lkl kursa yazrlmak ve §artlarmi o~
renmek lstlyenler!n !kl§er vesika fotogra
flle Ev blirosuna miiracaatler! !lan olunur. 

boyuna konu§ahm: HJTSIZ kime derler}. 
Ben, pek namuslu, pek §erefli ge~inen 

oy)eJerini tamnm ki, hJTSIZ diye damga
lanml§ adamlann yanmda bile nekadar 
kiic;.iik, nekadar soniik kahrlar... Ben, 
§imdi bir kuyumcu diikkamm bashm, de
gil mi?.. Ne var, ne yak, miisaadenizle 
hepsini ahp gi:itiirecegim. Kimisi de bir 
bankaya girer, kasayr k1rar. Kimisi, kuy
tu bir sokakta bir kadmm on tine <;Ikar, 
elinden c;.antas1m kapar, ka~ar. Bir ba§· 
kas1, fmndan yanm kilo ekmek, manav-

dan bir salk1m iiziim ~eker. Oteki bir di
lenciyi lafa tutar, aCJT gibi gi:iriiniir, a
damcaglZln oniinde ka~ para varsa on
Ian a§Inr. ,Su, her giin binlerle lira ka
zanan sinemac1, bir sattigi bileti, mii§teri
nin elinden toplar, bir daha satar. llk ba
ki§ta belki pek biiyiik bir suc;a benzete
mezsiniz amma, i<; yiiziinii ara~tmrsamz 
devletin hakk:m ~almJ§tlr. Dariilacezenin 
hissesi, Dariilacezedeki zavalhlann yiye
cegi bir lokma ekmek <;ahnmJ~tlr!.. Her
kes bir yo! tutmu~, berkes bir tiirlU ~a
lar. Korkutur soyarsm1z, doger soyarsi· 
mz, lathhkla gonliinii ahr soyarsm1z. 01-
diiriir soyarsiDJZ !.. Ha§a, SIZin i~in soy
lemiyorum. Y oksa zat1alileri boyle su~
lann hepsinden miinezzehsiniz! •• Si:iziin 

ile SABAH, OGLE ve AK~AM 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman di§lerinizi fu~alayimz. 

Kiitahya Vilayetinden : 
Yapilacak i~: 

1 - Kiitahya Vil'ayeti merkezindeki Memleket hastanesinde yaptmlacak 
Bahqe d.uvan, bekqi kuliibesi, ah1r ve k6miir deposu in;~aahd1r. 

2 - Bedeli ke§fi ( 14994) lira ( 16) kuru§tur. 
3 - Muvakkat teminat ( 1124) lira (55) kurw;~t\lr. 
4 - Eksiltme kaw.h zarf usulile ve 14 nisan ~?9 cuma giinii saat 15 te 

Daimi Enciimen huzurunda yapilacakhr. 
5 - Bu i§lere aid evrak §Unlard1r : 

A- Proje 
B - Ke~ifname 
C - Fenni: ve hususi: §artnarne 
D - Eksiltme §artnamesidir. 
:i:stiyenler bu evrak1 hergiin Vilayet Daimi Enciimen kaleminde go~ 
rebilirler. 

6 - Taliblerin ( 2490 ) numarah ihalat kanunu ahkamma uygun olarak 
tanzim edecekleri teklif mektublanm 14/4/939 cuma giinii saat 14 
te kadar Vilayet makamma vermi§ bulunmalan ve teklif mektub
lan iqine honservislerile muvakkat teminatlanm ve Ticaret Odas1 
vesrkasrm ve ihale giiniinden laakal bir hafta evvel Vilayet Naf1a 
Miidiirliigiine tasdik ettirecekleri miiteahhidlik ehliyet vesikalarm1 
koymalan §arttrr . 
MezkO.r giin saat 14 ten sonra verilecek mektuhlarm ve postada vakl 
olacak gecikmelerin kabul olunmayacagi ilan olunur. ( 2058) 

Nezle Ba, 
ve bUti.in 

ME 
Nevralji 

kars• 

Canakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : 37796 lira 25 kuru§ ke§if bedelli Gelibolu hu~ 

kumet konag1 in§aati olup ihale bed.elinin 15000 liras1 938 senesinde 
bakiyesi 939 senesinde tediye olunacaktJ.r. 

2 - Bu i§e aid §artnameler ve evraklar §unlard1r : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi 
D - Yap1 i§leri fenn!, umumi 1;!artnamesi, su ve elektrik tesisatma 

aid 1;!artname 
E - Hususi §artname 
F - Ke§if c!'!tveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G- PraJ·e. 
istekliler bu §artnameleri ve evrak1 <;anakk!"le Na:ha Miidiirliigun~ 
den bedelsiz olarak g6rebilirler, 

3 - Bu i§in ihalesi 17/4/939 pazartesi glinli saat 15 te Naf1a Miidlirlii.gu 
binasm a toplana a omis o zu · 
p!lacakbr. 

4 - Bu i§e girebilmek ir;in isteklilerin 2834 !,ira 72 kuru§Iuk muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale giiniinden nihayet 8 giin evveline kadar 
Vilayet Makamma miiracaatle alacaklan ehliyet vesikasile 939 y1hna 
aid Ticaret Odas1 vesikalanm ibraz etmeleri lazrmd.tr. ( 2038) 

BU KUCAKLAMADA 

PERTEV SURUBU 
ve 

Pertev <;ocuk 
Pudras1n1n 

hissesi oldugu bilaibtiyar 
.zihne gelmektedir. 

Bursa Y enisehir Malmiidiirliigiinden : 
' 1 - Hiikumet Konag1 bodrum katmda c;Ikan suyun defi iqin B~rs~ Naf1a 

Ba§miihendisilgince tasdik ecl.ilmi§ fenni §artname ve proJeSl muci. 
bince yap1Iacak tamirah ac;1k eksiltmeye konulmu~~u:L". 
Bedeli ke§fi 1293 lira 37 kuru1;!tan ibaret alan bu I§In muvakkat te
minah 97 lirad1r. 

2 - Eksiltme ilan miiddeti 23 mart 939 tarihinden itibaren on be§ giin olup 
6 nisan 939 per§embe gunii saat on he§te Malmiidiirliigiim:le toplana
cak Komisyon huzurile ihalesi yap1Iacakhr. 

o> - Bu i§e aid ke§ifname, proje ve ::~artnameyi g6rmek ve hila bedel al
mak istiyenler Malmiidiirliigline miiracaat edebilir. 

4 - Eksiltmiye i§tirak edeceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii ~ad~ 
d.elerindeki evsaf1 haiz olmalan ve kendilerinden aramlmas1 lazun 
gelen teminatm Sandtk makbuzunu ve evralu saireyi ihale Komis~ 
yon':lna iraeye mecburdur. ( 1926 ) 

geli§i hu ya!.. Bir miinakasa a~arsm1z, 
diyelim. ,Sartnameye oyle bir madde ko
yaTSinJZ ki yalmz bir ki§i kazamr. Onun
la da el altmdan uyu§ursunuz. Y ahud 
bir yerden yiiz lirahk bir mal ahyorsui 
nuz. Herife diyorsunuz ki: « Yiiz elli Ii
rahk bir fa tura yap; elli lirasmi km§a· 
hm ... » Bir de ba§ka tiirliisii var. S1k s1k 

bir yerden ah§veri§ ediyorsunuz. 0 mli
essese, sizi ka~Irmaktan korkar, ba§ka bir 
yere gitmenizin i:iniine ge~mek ister. Gon
liiniizii yapmaga ~ah§Ir, Bir sJrasim geti
rir. Elinize be§ on ,lira siki~tmr. Bunlar 
hep hirSizhk ... Sonra mali bir muamele

de binlerle lirahk komisyon, meharetini
zin, zekamzm pek tabii bir bakk1 say1hr. 
Bir yerde evrak memurusunuz. Birisinin 
i§i var: Bir kay1d bulunacak, bir kag1d 
~Ikarilacak... Bunu nasJI olsa yapacaksi
niz, yapmak vazifeniz amma, adamca
giZ, ba§ka i§lerin arasmda buna da ma 
gelmesini bekliyecek olsa aradan giinler 
g~ecek. Elinize bir lira siki§tlnyor. Siz 
de, bo~ vaktinizde kahveye gidip tavla oy
myacak yerde evrak mahzenine iniyorsu
nuz, kag1d1 bulup ~Ikanyorsunuz. Onun 
da i§i oluyor. Size de iki c;ift ~arab pa
ras! ~Ikiyor. Ba§ka hi<; kimseye dokunan 
yeri de yak. Fa kat liray1 ahrken goriir-

elrse yandm1z: HITSizhktu, ru§Vettir!.. 
Avukatsmiz, yahud da bir i§in olup bit
mesi sizin bir soziinuze bagh ... Kar§t ta· 
rafla uyu§uyorsunuz. Haks1z tarafla an· 
Ja§Jyorsunuz, otekinin hakkmi yiyorsu• 
nuz !.. Gene bir memursunuz. Rii~vet a
hyorsunuz. Ostelik diyorsunuz ki: «Bunu 
gotiirup dogru miidiir beye verecegim. 

l<;inden bana on lira kahrsa, anca~,. .. >>' 
Halbuki miidiiriin haberi bile yak. Ote• 
ki, rii§veti veren adam hem parayi say1• 
yor, hem de ic;inden soyleniyor: «Haydi 
bu zavalh ora dan oraya ko§tu. Y aph, ya• 
ki§tirdi. Ald1gl on lira heial olsun ... Pa
ram olsa, ke§ke be§ lira daha verseydim ... 

F aka t o miidiirleri olacak herife ne di
yeyim ? .. Sanki hi~ bir i§e kan§miyormu§ 
gibi goriiniir, hem de el altmdan yapma
dJgi yok ... » diye ba§kalarmm, giinahma 
da giriyor! ... Daha ne diyeyim : EczacJ• 
hk ediyorsunuz. Bir §i§enin ic;.ine su. ile 
boyay1 doldurup kan§tlnyorsunuz. Ilac 
diye zavalhlara sahyorsunuz. 0 hasta
mn hem parasm1, hem itimadmi ~ahyor
sunuz. Ostelik belki de zehirliyorsunuz; 
hie;. olmazsa boyah sularla vekit gee<irme
sine, hastahgmm ilerlemesine sebeb olu
yorsunuz!.. 

<Arkast var> 
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CUMBURtYET T 

Madrid tesliiD oldu 
Miidafaa komitesi erkan1 
hiikumet merkezinden ka~t1 

Romanyada bugiin· ingiliz 'milleti 
kii •• • reJimin degi,ti- mecburi askerlige 

rilmesi isteniyor raz1 olacak m1? 

Yugoslavya tarihi giinler 
arifesinde bulunuyor 

[Bagtarah 1 tnct sahttedeJ 

Roma'da fenlik yaptldt 
lundugunu bir tab evile §ahsi baz1 i§lerini 
halletmek istedigini, yeniden edebl faali
yetine ba§hyacagmi bildirmi§ ve iki is -
panyol partisi arasmdaki gorii§melerin 
kesiJmesi hakkmda da §U soz)eri soyJe • 

(Ba$taratl 1 tnct sahttect.e> 
Koylii partisi reisi Maniu da vard1r. 

Bu muhtirada, son buhran esnasmda 
Krahn miizakerede bulunmak iizere eski 
siyasi parti reislerini davet etmemi§ ol
masma teessiif edilmekte, Krahn son za
manlarda biiyiik bit mes'uliyet ve otorite 
deruhte etmi§ oldugu kaydedilmekte ve 
milletle dogrudan dogruya temas halin
de bulunacak bir millt birlik rejimi tesi
si istenilmektedir. 

Londra 28 (a.a.) - <;emberlayn'in 
mecburi askerlik hizmeti hakkmda her -
hangi §ekilde olursa olsun verecegi karan 
uzun miiddet tehir edemiyecegi iyi haber 
alan mahfillerde soylenmektdir. 

Yugoslav birligini kuran 
ve Miisliiman unsurlar 

S~rb, 

elele 
H1rvat, Sloven 
vermek i~in 

getiriyorlar Roma 28 (Hususi) - Madrici'in 
F rankistlere teslim olmasJ iizerine Ro
m ada rnuazzam bir miting akdedilmi§
tir. Ba§Vekil Mussolini, Venedik saray1 
meydanmda toplanan halkm §iddetli al
kl§lan arasmda balkona crtkarak k1sa bir 
hitabede bulunmu§ ve demi§tir ki: 

yeni bir te,kilat viicude 
<Ba$lara/l 1 1nc1 aahtted.e) 

«- Italy an askerleri, General Fran
ko'nun k1taatile birlikte bugiin Madrid' e 
girmi§lerdir. Bol§evizm, Avrupada artJk 
kat'! surette maglub olmu§tur.» 

F ranhistlere teslim olanlar 

mi§tir: 

«- Nasyonalistler, .miizakerelere ba§
lamakla, cumhuriyetcrilerin mukavemet 
kabiliyetini azaltmaya muvaffak olmu§ • 
lardtr. ~imdi bundan istifade ederek go· 
rii§meleri katetmi~lerdir. 

Cumhuriyetcri ispanyada fikirler, §im
di, harbin nihayetinin yakm oldugu dii
§iincesine ah§ml§tlr. Bu sebebden dolay1, 
mlicadele zihniyetini yeniden canlandtr • 
mak gii~ olacaklir. Eger, zamamnda, 
yani Katalonya ric' atinden sonra hem en 
derhal Fransa ve fngilterenin araya gir • 
mesile miizakerelere ba§lanmi§ olsayd1, 
vaziyet boyle olmazdi.» 

Bafvekilin miihim nutku 
Biikre~ 28 (a.a.) - Milli Kalkmma 

partisi meclisinin diinkii top]antlsmda 
hiikumet azas1 mlihim beyanatta bulun • 
mu~lard1r. 

Bu mahfiller, muhafazakar te§ekkiil • 
lerin murahhaslan tarafmdan gelecek 
per§embe glinii yap1lacak alan i~timaa 
biiytik bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
<;iinkii bu i~tima esnasmda <;emberlayn, 
bu mesele hakkmda beyanatta buluna -
cakhr. 

Milli hizmetin takviyesi lehinde mem
leket efkan umumiyesinde ve parlamen • 
toda hasii alan harekete i§aret eden iyi 
haber alan mahfiller, Deyli Telgraf gibi 
baz1 gazetelerin askere alma usulleri hak
kmda tekliflerde bulunduklanm ve bu 
projeden dolayt muhalif namlarm istifa 
edeceginden bile bahsettiklerini kaydeyle
mektedirler. Mecburi hizmet aleyhinde 
ileri siiriilen deliller siyasl ve ahlaki ol
maktan ziyade te~hizat, kt~la ve saire ~ok
sanhgi gibi teknik miilahazalara istinad 
etmektedir. 

Blitc;e miizakereleri esnasmda, yirmi 
senedenberi bir tiirlii halledilemiyen ve 
Yugoslavyanm inki$afma mani alan Hlr· 
vat meselesinin hal!i, birc;ok miinaka&ala
ra yo! ac;mJ~hr. S1rb fa~istlerile Yugos • 
lav mil!iyetc;ileri, H1rvat meselesinin hal
linin, Yugoslav devletinin bekasJ bak1 • 
mmdan elzem oldugunu ileri siirmii~ler • 
dir. 

yiiz yetmi~ bindir. Bunun seksen bini val
mz H1rvattn. Halihazirda Yugoslavya· 
da tek bir siyasi mahpus ve menfi yak· 
tur. Hiikumet, yeni matbuat, toplanh ve 
sec;im kanunlanm dahi bitirmek iizeredir. 
Bu suretle Huvatlarm ~eraiti evveliyeleri 
(bsmi azam1 itibarile) is'af edilmis de· 
mektir. Siyasl vaziyet meb'us sec;iminin 
uzak olmadt!bna delalet ediyor. 

Salahiyettar ve mevsuk kaynaklardan 
gel en haberlere gore Saltanat N a1bi 
Prens Pol'un nezaret ve murakabesi al • 
tmda Ba&vekil Svetkovic;'le en yakm 
mesai arkada~lan Sloven Kovosetz ve 
miisliiman Mehmed Spaho ile Hrvat li~ 
deri Mal;ek arasmda gayet mlisaid ~erait 
ve miitekabil itimad dairesinde bir iki gun 
evvel ba§hyan mlizakerelerin Yugoslav 

Paris 28 (a.a.) - Burgos'un bir me· 
sajma gore cumhuriyet~i kuvvetler Mad
ridin di§ mahallelerinde bin;ok mevkileri 
terketmi§lerdir. 

Ba~vekil Kalinesko beyanahmn haricl 
siyasete aid olan k1smmda hiikumetin son 
enternasyonal hadiseler esnasmdaki va • 
ziyetini anlatm1~ ve demi~tir ki: 

Diger cihetten bildirildigine gore Mad
ridin §imaiinde cumhuriyet k1t'alan biittin 
mevcudlarile F rankistlere teslim olmu§ • 
lard1r. 

Toledo cephesindeki taarruz 
Toledo 28 (a.a.) -Toledo mmtaka

smda cephe, 90 kilometre geni§liginde 
bir sahada yanlmt§lir. Y anlan cephenin 
derinligi ak§am 30 kilometreyi bulmakta 
idi. Bu mmtakada 450 esir almdigJ resmi 

Azana, nihayet, lspanyadaki karde§ 
miicadelesinin yakmda nihayete ermesi ve 
yeniden kan dokiilmesinin bertaraf edil
mesi limidini izhar ederek sozlerini bitir -

«- Son Ceko-Slovakya hadiseleri sl· 
rasmda Macaristan Riitenyay1 ilhak et· 
mek iizere bir yandan oraya girerken di
ger taraftan seferberlige ba~lamJ&hr. Da
ha gec;en sonbaharda Romanya boyle bir 
harekete i§tirak edip ebniyecegi istimzac; 
edilmi§ti. F akat Romanya dost ve mi.it- Amele partisi mahfillerinden haliha • 

mdaki milll servisin neticelerini bekle • 
mek laztmgeldigi beyan edilmektedir. 
Elde edilen nelicelerden mecburi hizmet 
usuliiniin kabulii laz1m geldigi anla§Jhrsa, 
sahsl hizmet usulile beraber iktJsadl >e • 
ferberlik ilan edildigi takdirde amele par~ 
tisi milli hiikumetle te§riki mesai etmege 
raz1 olacaktir. 

Ceko-Slovak devletinin ink1samt ve 
bilahare ink1raz1 ve bu esnada Slovakia
no oyna<hklan rol, Yugoslav milletini 
H1rvat meselesinin mutlaka halledilmesi 
meselesile kar&I kar~Jya getirmi&tir. Yu
goslavyanm te&ekki.iliindenberi me~rut1 -
yet, istibdad, fa$izm ve yan serbesti re
jimlerile 3 7 heyeti vekile deil;ismi~ ''e bu 
rejimlerle heyeti vekilelerin hemen hepsi 
Huvat meselesi yiiziinden sukut ettiil;i 
halde hic;biri bu i~i bir neticeye vardira· 
mami$hr. 

tebligde bildirilmektedir. 
Zaptedilen miihim miktarda malzeme 

arasmda 155 milimetrelik bir batarya, 
124 milimetrelik iki batarya ve bircrok 
mitralyoz bulunmaktadtr. 

Azana'nrn beyanah 
Paris 28 (a.a.) - Havas muhabiri, 

Konkord meydam civarmda bir otelde, 
sab1k lspanya Reisicumhuru Azana'ya 
mlilaki olmu§ ve kendisile gorii§mii§tiir. 

Azana, birka<; giin i<;in Pariste bu • 

m~tir. 

Frankistlerin Londra el~isi gert 
~agtr~ldt. 

Londra 28 (a.a.) - General Fran· 
ko'nun !ngilteredeki eski miimessili Diik 
d'Alba'mn Londradan aynldtgma clair 
dola~an ~ayialar, siyasi mahfillerde bii • 
yiik bir tesir husule getirmi~tir. Muma· 
ileyhin yerine ~imdi yeni bir sefir tayin e
dilmistir. 

Alakadar mii~hidler, Dtikiin avdeti
nin Burgos hiikumetinin komitern aley • 
hindeki pakta girecegine bir deli! te~kil 
etmesinden korkmaktadular. 

lspanya harbinin amilleri 
Madrid'in General Franko'ya teslim 

olmasile iki sene dokuz aydanberi devam 
eden dahili harb kat'! bir netiyece var
mi§tlr. !spanyadaki tefrika neden <;I~mi§
tJ? Her§eyden evvel lspanya kralhk ida~ 
resinin zay1f ve gev~ek ve suiistimallere 
miisaadekar olmast bu felakete zemin ha
z•rlam•~h. lspanya, Umumi Harbde hi -
taraf kalmaga muvaffak oldugu ve bu 
yiiz en <;;o zengin ea a e k 
idaresi halka refah temin edememi~ti. A
razinin c;ogu, bunlan idareden aciz zade
ganm elinde oldugundan koylii yersiz 
yurdsuz adi ugad haline dii§rnii§ bulu -
nuyord;;: Sanayi amelesi ise i~ kanunla
nnm bozuklugundan ve aruu§izm ve 
sendikalizm ve komiinizm gibi yabanc1 
miifrit siyasi cereyanlara kapilmJ~ bulun· 
dugundan rahat duramiyordu. 

F ranstzlann yard1mile ~imali F astaki 
isyanm teskinine muvaffak olan General 
Primo de Rivera, diktati:irliigiinti ilan 
ederek devletin otoritesini iade etmesi sa
yesinde kralhk idaresi bir mi.iddet ya§a· 
m•~h. F akat diktatoriin vefatmdan sonra 
tekrar anar~i ve memnuniyetsizlik alabil
digine ilerlemi~tir. Nihayet 1933 te ya
pilan nahiye intihablannda sol partile~in 
ekseriyet kazanmasJ kar§Ismda Kral On
iic;iincii Alfons, tela§a dii~erek memleke· 
ti terketmi§ ve cumhuriyet ilan olunmu~
tur. 

Miiessesan meclisi il;in yap1lan intihab
da sol partiler ekseriyet kazanmca i~ ba
~ma gelen hiikumet, komiinizm esaslan· 
na gore cezri tedbirler alr~liS, bu defa da 
halk dini ve an' a nevi hiss1yahmn rencide 
edilmesinden dolayt memnuniyctsizlik 
gostermi§ ve tekrar edilen umumi bir in
tihabatta ekseriyeti muhafazakarlar ve 

f I ') 1 papaz tara tar an ve sag part1 er i!:aza.n-
mtdardir. Bunun tizerine sol partiler ve Jf
tirak taraftarlan &imalde miisellah isyan
lar ve cenub memleketlerinde koylii kt • 
yamlan ~Jkardtlar. 

Tam bu mada Cumhur Reisi A zan a 
hie; liizumu yokken parlamentoyu feshe· 
derek tekrar umumi intihabat yaptJrd1. 

Bu defa sollar tedhi$ ve tazyik va~I
talanna miiracaat ederek az bir reyle ek
f~riveti elde ettiler. Bunlann kurdu~u 

hiikumet, kanunlan bir tarafa brrakarak 
sag partilerin taraftarlanm imhaya ba$ • 
!adJ. Muhafazakarlann liderlerinden bi
rinin 1936 temmuzunda Madrid' de evin
den po]isler tarafmdan ahmp sokakta ol
diirlilmesi, ordu erkam tarafmdan gizli 
olarak hazulanmJS olan asker! ktyamm 
vakitsiz meydana gelmesine sebeb oldu. 

Katalonya ve Madrid'deki askeri kit
alarm c;1kardtklan isyanlar pek c;abuk bas
tmld •. Bu sirada Kanarya adalanna vali 
olarak siiriilmli~ olan General Franko, 
alelacele §imali Fa sa ge<;ti. 

Franko, burada uzun miiddet ba~ku
mandan bulundugundan gerek Ispanyol 
k1t' alan, gerek miisliiman F ashlar iize
rinde biiyiik niifuz kazanmi§tt. Bundan 
istifade ederek toplad1g1 kuvvetle lspan
yanm cenubuna gecrerek buradaki asker) 
isyam tahiye etti. ve Portekiz hududu bo
yunda ilerliyerek hiikumetin elindeki Ba
dayoz'u ald1ktan sonra !spanyanm §imali 
garbisindeki Burgos'u merkez jttihaz e· 
derek ayaklanmt§ olan ordu ile birle~ti. 

ilk zamanlarda htikumetin kuvvetleri· 
le asker! ihtilal taraftarlarmm kuvveti yek
digerine miisavi idi. Fa kat Sovyetler, is
panya hiikumetini komiinistligin miimes· 
sili sayarak silah ve miihimmat ve tay
yare ve goniillii gondermek suretile yar
dJm etmege, bun a kar§J italy a da Fran· 
koyu fa§izm davasmm miidafii addede
rek bunun tarafma goniillii nam1 altmda 
muiharib, tayyare ve tank yollamaga. 
ba§ladJ!ar. Bu yard1m i§ine Fransa ve 
Almanya da kan§h. Bu suretle ispanya.
daki dahili harb sag ve sol, komiinist ve 
demokrat, ve fa§ist diye iki cepheye ay
nlan bir ideoloji mticadelesi §eklini ald1. 

Bu miidahaleyi men icrin lngilterenin 
yaptJg te§ebbtisler ve 27 devletin i~tira· 
kile Londrada kurulan Ademi Miidaha
le komitesi bir fayda vermemi§tir. ispan· 
ya hiikumeti Madrid'de ve merkezi 1s
panyada son giine kadar mukavemet et
mi§se de Katalonya' mn sukutundan son
ra mahsur bir halde kalm1~ ve Madrid, 
General Franko' nun son taarruzuna kar
~~ birkac;: gi.in bile mukavemet edemiye
rek teslim olmu~tur. 

Bu suretle Avrupa sulhunun en biiyiik 
bir gailesi tamamile zail olmu§tur. 

M. Daladye'nin bugiin soy- Fransa yeniden tayyare 
liyecegi nutuk ahyor 

Paris 28 (a.a.) - Siyasi mahfiller Va~ingto~ 28 .<a.a.)A.- Fransa hii. • 
bu haftaki siyasi vaziyetin Fransa Ic;in I kumeti Baltimore da kam Glen-Martm 
e:1emmiyetini tebariiz ettirmektedirler. firmasma yeniden c;ift~ ~oto.rlii I . h~fif 

Kabine meclisi, yann saat II de top- bombardiman tayyarest s1pan~ etmJ~tJr. 
!anarak Daladye'nin yann ak&am sa at F ransamn ~imdiye kadar Amerikaya 
19,40 ta soy]iyecegi nutkun ba$hca hat• JSm.:rJadigl tayyareJerin yekunu 517 ye 
hrmt dinliyecektir. Bu nutuk, radyo ile bahg olmakt.~dtr. • • • • 
birkac lisanda nesredi!ecektir. Ordu butcresi tasd1k ed1ldt 

Yeni Litvanya kabinesi Va~ington 28 (a.a.) - Ayan meclisi 

tefik bir devlete kar§J yap1lan bir harekete 
i~tirak edemiyeceginden dolay1 bunu red
detmi§ti. Romanyanm akdettigi ittifak -
lara samimiyetle hulusla ve sadakatle 
hiirmet ve riayet etmek azminde bulun • 
dugunun herkes~;e bilinmesini istiyor. Ye
ni vaziyet kar~ISlnda da ve Riitenya.mn 
Romanyaya ilhak1 istenilmesine ragmen 
bunu da reddettik. Ciinkii biz yabanc1 
bir millet topragm1 ilhak etmek istemi
yoruz. Bununla beraber Macaristamn ek
seriyeti yabanc1lar tarafmdan ikamet edi
len bir toprag1 ilhak etmesine mtimanaat 
edilmemi~tir. 

Romanyamn bu diiriist hareketine rag· 
men l 4 mart! a Macaristanm seferberlik 
yapmakta oldugunu ogrendik. Bu sefer
berlik faaliyetle devam etmi§ ve Roman· 
ya hududlannda be~ Macar kolordusu 
tah§id edilmi~tir. Had1seler kar§ISlnda 
gafil avlanmamak ic;in her kime kaq1 o • 
]ursa olsun topraklarlmlztn masuniyetini 
miidafaaya karar vermi~ oldugumuzu ec
nebi hiikumetlere bildirdik. Silah altma 
birka~ s1mfJ «agJrdik. Ve ihtiyatlarm c:.a
gmlandan dort misli fazlasile silah altma 
ko&tuklanm gordiik. Diger taraftan her· 
tiirlii ihtilatm online gec;:mek il;in de kuv
vetlerimizi hududdan bir giinliik yiirii -
Yii$ gerisinde ve tahaffuz mmtakasmda 
tahsid ettik.» 

Ba~vekil, son Alman - Rumen ikttsad 
anla§masmt rnevzuubahs ederek bu an
la§mantn kat'iyyen normal ve son siyasi 
hadiselerle hi~ bir alakasJ olmadJiilm kay
detmi§ ve memleketin siyasi istiklaline 
hi~bir suretle hale! getirmedigini ve kat -
iyyen ekonomik mahiyette oldugunu te
yiden beyan eylemi§tir. 

Ba§vekil, bu anla§manm, Romanya
mn menfaati bak1mmdan ve kat'iyyeii 
miisavat dairesinde akdedildigini ve Ro
manyamn milli ekonomisinin ihtiyaclannt 
temin eyledigini si:iylemi§tir. 

Ba§Vekilden sonra soz alan Hariciye 
N azm Gafenko, son tier aym harici siya
seti hakkmda etrafh izahatta bulunmu§ -
tur. 

Gafenko, Belgrada ve Vor§ovaya yap
tigi ziyaretleri Balkan Antanhnm Biik -
re§ toplanhsmJ, Romanyamn bu memle
ketlerle olan dostluk ve ittifak baglanm 
daha ziyade sJkila§hran hadiseleri hat1r -
latmi~, Romanyamn Almanya, ltalya, 
ingiltere, F ransa ve Soyetler Birligile o· 
!an miinasebetlerini gozden gecrirmi§ ve 
Balkan memleketlri hakkmda §Ciyle soy -
lemi§tir: 

«- S1cak ve heyecanh bir hava i~inde 
Blikre§te toplanan Balkan konferans1, 
Tiirkiye ile Yunanistan ve Yugoslavya 
ile olan antantJmtzm bugiinkii §artlar 
icinde gitgide artan bir ehemmiyet aldt • 
gmi ispat etmi~tir. Son buhran masmda 
biitiin miittefiklerimizle teati ettigimiz 
dostluk teminah ve bilhassa Turk hiiku -
metinin hakkimJzda ispat ettigi halisane 
ve sad1kane dostluk hisleri -§iddetli al • 
k1§lar- iizerinde mar etmek benim i~in 
giizel bir vazifedir. Bunlar, Balkan An
tantmm her hadisede ihtiva ettigi devletler 
icin saglam bir esas olabilecegini goste· 
nr. 

Bulgar Ba§vekili ve Hariciye Nazm
mn gecenlerde Ankaraya yaphg1 ziyaret 
biitiin Balkan devletlerinin kendilerini bi
ribirlerine baghyan mii§terek men faatleri 
anladJklanm ispat kin crok giizel bir vesi
le olmu§tur. -Alki§lar· 

Bu ziyaret sonunda nmedilen teblig 
rnem l"ketimizde fevkalade derin ve fev
ka.lade sempatik hir alaka uyandJrrnJ~hr. 

Bundan bir buc;uk ay evvel Huvat 
meselesi had ve miizmin bir devreye gir
mis ve bu mesele yiiziinden otoriter tcjim 
~efi doktor Stoyadinovic; iskat edilerek 
H1rvat meselesinin behemehal halli va
zifesile muvazzaf Saltanat Naibi Prens 
Pol'un itimadmJ haiz Svetkovic; hiikume
ti memleket idaresi basma getirilmi~tir. 

Amele partisi meb'uslanmn kabineye Ba§vekil Svetkovil; Dahiliye Vekaleti 
girmeleri ihtimali zayif oldugu parlamen • biitc;esinin miizakeresi esnasmda Dahiliye 
to mahfillerinde beyan edilmektedir. Ay- Vekili s1fatile soyledigi nutukta, kralhk 
ni mahfillere 1ngiliz kabinesiniri ~ar§amba hiikumetinin Huvat meselesini Sirb, Hir· 
giinii kat'i bir tam hareket ittihaz ede- vat ve Slovenler arasmda dostluk ho.!eti 
cegi tahmin edilmektedir. ruhiyesile ve kimsenin diktatorliigii ol • 

~emberlayn'in temaslart makstzm pek yakmda halledecegini ve 
Londra 28 ( a.a.) - <;;emberlayn, H1rvatlarm Yugoslav devlet camias1 i~in

diin, i~c;i muhalefet ikinci lideri Green • de bu meselenin hallini aradJklarmi soy-
wood'u kabul etmi§tir. lemi&tir. 

Siyasl mahfiller, gec;en hafta bidaye • Hlrvatlarla miittefikleri olan Snb mu-
tindenberi hiikumetle muhalefet arasm • halif f1rkalan, Yugoslavyada federatif 
da vukua gelen bu goriismelere btiyiik e- bir ~kilde yeni te~kilat yaptlmaslm isti
hemmiyet vermektdir. Diinkii gorii§me, yorlar. H1rvat lideri doktor Mac;ek, Hir· 
<;eko-Siovakya meselesindenberi yap1lan vatistanm Yugoslavya hududlan dahilin-
gorii§melerin iit;i.inclisiidiir. de Macar Kralhgmm eski Avusturya -

Dahili vaziyet kart,rk Macaristan 1mparatorlugu il;indeki vazi-
Londra 28 {a.a.) _ Dahill siyaset yetini almasJm istiyor. Mumaileyh, Hir

vatlarla S1rblar 've Slovenler arasmda vaziyeti kan~tktir. Parlamento mahfille- .. .. .. .. . . . • 
· d .. 1 d·v· .. b • k I' hukumdarm ve hukumdar ailesJle hanc1 rm e soy en Jgme gore mec un as er 1 • . . . • 

w• k'll · h kk d k b' d 'ht.lAf 1 Siyasetm ve mdh miidafaanm mi.i&ttrek gm §e 1 en a m a a me e 1 I a I d h' . · h'b ·· 1 d w d · • hf'll d o masm1; a Ihye, maanf, meza 1 , mu~ 0 rna Igma air Yh~rbu.esmi rna . 1 erk e ya- nakalat, nafia, ziraat, ticaret ve maliye 
p1lan beyanatm 11; 1r k1ymett yo tur. . I · · S b H Sl f d · ·f 

dilmi§ ve Romanya hududlan iizerinde 
tazyik tehlikesi daha az vahim bir mahi
yet alml§ bulunuyordu. 

Hariciye Naztrtnrn sozleri 
Hariciye Nazm Gafenko, Macar se

ferberligi ve Riitenyamn i§galine de te
mas ederek Romanyanm Polonyaya kar· 
§I dostcra ve Macaristana kar§I da anla • 
yi§la hareket ederek mii~terek hudud isti
yen bu iki devlete kar§l diiriistcre davran -
d1gmJ ve bu mesele ile alakadar olmaktan 
vazge~tigini hatJrlatrnJ§ ve demi§tir ki: 

«- Binaenaleyh Romanya hiikumeti 
Riitenyamn Romanya ile birle§mesine 
clair papaz Volosin tarafmdan yapllan 
teklifi reddetmi§tir. Bugiinkii kan§Jk an • 
larda harid siyasetimizin esasJ olan pren· 
sipi kat'! olarak aydmTatmak istedik: Bi
zim olmtyan hicrbir ~eyi almay1z ve ancak 
bize aid olam miidafaa ve takviye ederiz. 

Hariciye Naztn Macaristanm Roman
yaya kar§J ittihaz ettigi hath hareketten 
dolayi duydugu hayreti beyan etmi§ ve 
demi§tir ki: 

«- Milletler arasmda sulhun takviye
sine devam edecegiz. Macar seferberligi 
baz1 noktalarda hududlanmiZa kadar 
dayand1g1 i~in biz de tah~id ettigimiz kuv
vetlerimizin sarsilmaz duvanm azimle 
yiikselttik. Macaristan terhise ba§larsa biz 
de ayni nisbet dahilinde askeri haZlrhk -
lanmJzi azaltacag•z.» 

Gafenko, Rumen - Alman ekonomi 
anla§masJ hakkmda da a§ag1daki nokta
lan hatJrlatmJ§tiT: 

Akdedilen anla§ma iki hiikumetin 
sulh~u hedefleri iizerinde tsrar etmekte -
dir. Bu anla~ma Romanyamn diger bii -
tiin devletlerle olan ekonomi miinasebet
lerinin idamesi ve inkisaf ettir~lmesUiizu • 
munu nazan itibara alarak haricle ticaret 
miibadelelerini art1rmak imkamm kolay -
la§tlracakhr.» 

Nihayet Hariciye NaZin huzur ve 
medeniyetin esas1 olan enternasyonal ilh
lak prensipleri iizerinde umumi bir anl'l§· 
rna yapJlmasi liizumuna i§aret ettikten son
ra §oyle demi§tir: 

1~ ermm 1r , Irvat ve oven e ~ratJ 

idarelerinin hususl i$i olmasmi ve Bel • 
grad, Zagreb ve Lobilyanada dahili i~
leri gormek ic;in Sub, H1rvat ve Sloven· 
lerin bir diyet meclisi bulunmasim, mii~
terek meseleler ic;in de Belgradda bir mil· 
let meclisi kurulmasmi taleb ediyor. Hir
vatlarm ~efi, H1rvat askerlerinin ancak 
Huvat topraklannda askeri vazife gor -
melerini ~art olarak ko~maktadJr. Doktor 
Mac;ek'in Yugoslav dahili i~lerine ecne
bilerin kan~tmlmasma kat'iyyen muar:z 
oldugunu ve Ceko-Siovak federatif dev
letinin kurulu~unu memnuniyetle selamla
digJ halde Slovaklarm aynh~mt alenen 
muahaze ettigini zikretmek lazJmdtr. 

Hirvatlarla doktor Mac;ek, Yugoslav 
devletinin miistakbel miilki taksimatmm 
~imdiki dokuz banhk yerine lie federatif 
tesekkiil olmasm1 mi.inasib goriivorlar. 
Bu takdirde Slovenler simdiki Drava 
banhg1 dahilinde fede1atif Sloven muh
tariyetini te~kil etmis olacaklardJr. Bal ~ 
kan Harbinden evvelki S1rbistanla Kara
dag ve Balkan Harblerinden sonra SJr
bistana ilhak edilen yerler ve Biiyiik 
Harbi miiteak1b Macaristandan Yugo5-
lavvaya gec;en topraklar S1rbistan fede
ratif grupu olacaktJr. Bunun haricinde 
kalan kisim da Huvatistan federasyonu
na aid olacakhr. 

H1rvatlar; yukanda zikredilen siyasi 
ve miilki taleblere varmazdan evvel 8t"!· 
grad hiikumetinden ~u sartlann. yerine 
getirilmesini istiyorlar: Serb est ve de -
mokratik matbuat, intihabat ve ictima ka
nunlanmn degi~tirilmesi, siyasi mahkilm
larm affi, $imdiki millet ve ayan mec
lislerinin feshi ve meclisi miiessesan ic;in 
serbest intihab yapJ!masJ, meclisi miies3e
sanda S1rblar, H1rvatlar ve Slovcn!er 
tam bir serbesti ve hiirriyet ic;inde yuka
ndaki siyasi, idari ve miilkl i~lerde ekse
riyeti mutlaka ile anlasarak mem!ekete 
yeni kanunuesa~i vereceklerdir. Son inti
hab devrinde H1rvat namzedlerine rev 
verdiklerinden dolay1 htikumet hizmetin
den l;'kanlan memurlarm i~lerine iadt"si. 

devletinin devam ve bekasmt teyid ve 
takviye edecek bir tarzda sona erecegi 
kuvvet!e muhtemeldir. 

Yirmi y1lbk karde~ kavgasmdan sonra 
ve orta A vrupada birc;ok devletler icin 
b1c;agm kemige dayand1ib bir anda S:rb 
ricali ve Belgrad zimamdarlan karde~ 
bogusmasma nihayet verilmesinin zamam 
geldigini ve neye mal olursa olsun Snb • 
H1rvat ve Sloven anla§masmm viicude 
getirilmesinin mecburl oldugunu anlamis• 
Jar ve bu maksadla dort elle i$e sanlmt~· 
lard Jr. 

Dahilen miittehid, kuvvetli ve saiHam 
Yugoslavya, harici dost ve miittefikleri 
idn de c;.ok miihim bir unsur olacagmdnn 
Yugoslavh&t teskil eden unsurlar arasm
da hakiki ve samiml anlasma her namus· 
kar Yugoslavia her hakiki Yugoslav dos· 
tunun candan dilegidir. Simdi tutulan <;t• 

~tnn bu gayeye varacagma inanmakta 
hakhyiz. 

Mehmecl Siileyman PA$19 
HtrrJatlarla miizakerelere ba,landi 

Belgrad 28 (Hususi) - H1rvat me· 
selesini suretikat'iyede halletmek niyetin· 
de olan Ba~vekil Svetkovic; H1rvatlar 
lideri Ma~ek iie Zagreb'de mtizakereye 
ba~lamt~br. Hiikumet mehafilinden ve~ 
rilen malumata gore, Ba§Vekil Huvatla~ 
ra kendi kendilerini idare etmek salahi· 
yeti verilmesini ve bir tiialisyon kabineye 
H1rvat miimessillerinin girmesini teklif 
edecektir. H1rvatlar ise, haliham Yugos
lav devleti hududlan i~inde muhtar bir 
H1rvatistan kurulmastni istemektedir. Bu 
vaziyet kar~ISJnda tam bir anla~maga va~ 
nlacag1 §iiphelidir. Zagreb'de c;1kan «Hr~ 
vat giindeligi» gazetesi, vaziyetin t;ok 
ciddi bir safhada bulundugunu ve kabu· 
le §ayan olmtyan tekliflerin ileri siiriiJe .. 
rek vakit kaybedilmemesini istemektedir. 

Selacki Dom isimli Huvat gazetesi, 
15 §Ubatta Hrvat mtimessillerinin verdi~ 
gi ve Hnvat milletinin kendi mukadde
ratlna sahib olmasmi istiyen kararlarm 
kabul edilmesini istemektedir. 

Belediye koopera tifi 
[Bastaratt I lnet sa/Utede J 

Kooperatif i§lerinin iyi yiiriimedigi ,.e 
bazt yolsuzluklar oldugu hakkmda son 
giinlerde baz1 gazetelerde inti§ar eden 
yaztlar, kooperatif hissedarlan iizerinde 
alaka uyandJrd1gmdan diinkii ic;tima .,1 -
dukc;a hararetli cereyan etmi§tir. 

Kongre reisligine Belediye Memurin 
miidiirii Samih sec;ildikten sonra idare 
heyetinin raporu okunmu§tur. Bu raporda 
c;ok miitevazt esaslar i~inde kurulan mii~ 
essesenin az zamanda gosterdigi inki~af
tan, bilhassa lokanta servisinin iyi yiiriidii~ 
giinden, g1da sab§I, odun ve komiir, teda
vi ve ilac verme i§lerinden bahsedilmi§, 
1938 senesi ic;inde 2025 ortakla i~ goriil~ 

diigii, nakdi ikrazat servisine tekrar ba§· 
lanacag1 kavdolunmu~tur. Okunan hesab 
raporuna gore, 84,369 lirahk muamele 
yapdrnJ§, 1726 lira safi kar elde edilmi~
tir. 

kuruldu 513 milyon dolara balig olan ordunun 

Londra 28 (Hususi) - General $enus, 
yeni Litvanya kabinesini kurmu§tur. 
Yeni kabineye bir~ok generaller alm
ffil!?tir. Hariciye Naztn, vazifesinde ipka 
edilmi~tir. 

1939 - 1940 biitc;esini tasdik etmi~tir. 
Parlamento 3 martta yalmz 500 mil

yon dolar tahsisat kabul etmi~se de ayan 
enciimeni bu tahsisata 13 milyon dolar 
ilave etmi§tir. 

Son zamanlarda Rumn hiikumetinin 
~arfettigi crok s1kt diplomatik faaliyet sa· 
hasmda merkezi Avrupa buhrant, bizi 
sag lam bir vaziyette buldu: Almanya ile 
ekonomik miizakereler ba§larnl§, miittefik 
ve kom~ulanmtZla baglanmiz takviye e· 

«- Biitiin bu prensipler arasmda en 
miihimmi her milletin milli hiirriyet ve hu
Zl,lruna olan hiirmet prensipidir. Roman -
ya hududlanm ve istiklalini silahla mii • 
dafaaya karar vermi§ oldugunu ispat et
mi§tir. Romanya kendisine kar§t yap1la ~ 
cak herhangi bir tecaviize kar§t dovii§e • 
cektir.» 

Svetkovil; hiikumeti teenni ve tedbirle 
Hm'at .,esele>inin halline tesehh\is et -
mi&tir. flk tedbir olarc.k son ~eb'us seci
minde muhalefetlerinden dolay1 i&ten el 
c;ektirilen H1rvat, Sloven, S1rb ve mtis -
liimanlan vazifelerine iade etmt~hr. 
1kinci miihim tedbir de son affJ umumi 
iradesile biitiin siyasl miicrimleri serbest 
h1rakml~ olmasJdJr. Bu kafilenin saylSI 

Miiteakiben eski idare heyetinin ibras1 
hakkmdaki teklif, §iddetli itiraza yo! a<; • 
ml§br. Kooperatif sand1gmdan ikrazatta 
bulunarak bilahare bu paralan iade etme
dikleri ne§ir ve ilan edilmi§ olan baz1 or
taklar, kendileri~in aldJgmJ vermez ki:n
seler gibi gazetelerde te§hir edilmelerine 
kar§J itirazlar serdederek miiessesenin bii· 
tiin hsablarmm tetkik ve murakabesini is
temi§lerdir. Bu teklifin leh ve aleyhinde 
uzunuzad1ya mlizakereler cereyan etmi§, 
fakat ekseriyet koooratifin hsablarmm tet~ 
kikini istemi§tir. Neticede hesablarm tet• 
kikile hakikl vaziyetin umumi heyete am 
i~in muhasebe miidiir muavini Hiisnii, 
miifetti§ Osman ve Kamilden miirekkt·b 
tic; ki§ilik bir heyet secrilmi§,t on be§ giin 
sonra ikinci toplantJ yapilmasma karar 
verilmi§tir. 



CUMHURIYET 

GONON BULMACA~I Banko Di Roma 
<;ocugun muhtac 
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Soldan saga: 
1 - Bir ems hayvanm memesinden out 

!(Jkaran (iki kelimeJ. 2 - Elbise temizle
yip diizelten, bir nakliye vasJ!aSI. 3 -
Q6pim arkadU91, kendlsine bir§ey vactedil
mi!? olan (iki kelime). 4 - Ters !;>evu·Jrse
niz hayvan kalaballgi olur. bir h'lyvan. 
5 - Bir makam. 6 - Ate§ten lflkar. soru 
edat1. 7- Dibi uzak, acemi. 8- Tavanm
da bir aydmlatma vas1tas1 asl11, hayvan 
pe~inde ko§ma. 9 - Blr binamn kiic;iik nii
munesi, gidi~. 10 - Qingene. 11 - Cinayet 
islerile c;ok u~rU9m1~ eski bir filozof, bir ta
raf. 

YukarJdan w;;ag1ya; 
1 - Mintmini in.san (iki kelime). 2 -

U~ucu bir madde, bir devletin paras!. 3 -
Bir cln.s yemi§in berbad olmu§u Hkl keli
me). 4 - Ters c;evirin bir s1fat ectat1 olur, 
Trakyadaki bir kasaba halkmdan. 5 -
Tezyinat, vaz1h. 6 - Bir hayvan, kurumu~ 
eaymn tersi. 7 - Oazli bir ic;ki, kurumu~ 
bahklardan. 8 - Fas1Ja hl.s.sesi ( lki keli -
mel, tavu. 9 - Benim feryadrm, rlv:\yet 
eden. 10 - Bir emir. bir renk. 11 - Bizi 
yasatan. bir emir, :;;ere!. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 
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( YENlESERLER ) 
Franstzca halk tabirleri 

Frans1zcada en <;ok kullamlan Galli -
sizmlerin latince ve yabanc1 balk tabir
lerinin manalanm bildiren kti~tik, fa
kat -;ok faydah bi.r lugattir. Frans1zca 
ogrenenler bu tabirlerin delalet ettik -
Jeri hususi manalan bilmedik~e lisanm 
iptidai btinyesini de kavrayamazlar. 

Btittin lise ve Universite talebeleri, 
kendi kendine franslzca ogrenenler, bti
tii.n mtitercimler ve alakah devlet me -
murlan. Kabata~ Erkek Lisesi franstzca 
profesorti Mazhar Ozeyrenin bu <;ok 
faydah eserini tedarik etmelidirler. 

T arihin ~ocuklar1 
Kanaat Ktittibhanesi tarafmdan ne~

redilen iskender Fahrinin bu eseri 30 
kurusa sahlmaktadtr. 

Terciime nasll yap1hr? 
Fen Fakiiltesi rntitercimi ve istiklal 

lisesi almanca muallimi Mithat Tuncelin 
bu eseri de Kanaat Ktittibhanesi tara -
fmdan ne§redilmistir. 25 kuru~?tur. 

Tiirkistan Tiirk Gender 
Birliginin i~tima1 

T. T. G. Birliginden: , 
Umumi heyet i<;tima1, 2 nisanda saat 

14 te Sultanahmed Mehmedpa~a yoku~u 
birlik binasmda yapllacakhr. Saym aza
lann haztr bulunmalanm rica ederiz. 

Sam I~ 
Degerll ve san'atkar hikayec! Said Fa!k 

hikayelerlni bu !sim altmda toplad1. Bu 
giizel eser Q1g1r kitabevi tarafmdan bastl
d!. 25 kuru~ fiatla satJlmaktadJr. Ed~bl:fatJ 
seven biitiin okuyuculanm1za tavslye ede-
riz. 

Dr. lhsan Sami 
Oksiiriik ~urubu 

Oksiiriik ve nefes darb~. boit· 
maca ve klzamlk oksiiriiklerl icin 
pek tesirll UAcdlr. 

HerkP.s kullanaihlir. 

Heyeti umumiye i~tima1 
Banko di Roma heyeti umumiyesi, 21 

mart tarihinde, Gr. Uff. Antonio Pesen
ti'nin ba§kanhW, altmda toplanml§hr. 
Murahhas aza Gr. Uff. Veroi tarafmdan 
okunan raporda, 1938 senesinin beynel
milel siyaset ve ekonomiyi alakadar e
den en bliyi.ik hadiseleri topluca gozden I 
ge~iri~d~kten s?nr.a, otar~?ik italyan eko
nomrsmm son mkl§af1 kaydedilmekted•r. 
italyan sermaye ve i~9isinin imperator
luk topraklarmda ba§armq oldugu bti
ytik i~Ier hakkmdaki mufassal izahah 
mtiteaktb Banko di Romanm italyada, 
ecnebi memleketlerde ve rntistemlekat 
ve imperatorluktaki faaliyeti anlatJldik
tan sonra bilan<;onun muhtelif fastllan
mn tetkikine ge<;ilmekted•r. 

OSFATiN'de 

Banko di Roma ahiren Padovada bir 
~ube a9m1~ ve bunu Bergamo, Udine 
ve Verona §Ubelerinin a<;Jlmast takib et
mi~?tir. italyan $arki Afrikasmdaki 14 
§ubeye ilaveten 1938 senes1 zarfmda Ci
clka ve Dire Daua §ubeleri a9llm1§hr. 

Ge9en hesab senesi zarfmda ba§anl
ml~ olan i§lerin bi.iytik ehemmiyeti bun
larm ifadesi olan a§ag1daki rakkamlarda 
tebartiz etmektedir. $oyle ki hesab1 
cari ve tasarruf mevduab (1937 deki) 
1.261.327.288,72 liretten, 221.118.714,15 
Iiret fazla ile 1.482.446.002,87 lirete ~1km1§ 
muhabirler alacakh bakiyeteri (1937 de
ki) 2.796.285.837,12 liretten, 148.241.760,34 
liret fazla ile, 2.944.527.597,46 lirete; ka
sa mevcudu ve ihrac Bankasile diger 
mill! ve ecnebi bankalar nezdindeki 
mevcudllt (1937 deki) 597.638.702,17 li
retten, 68.842.512,39 liret fazla ile, 
666.481.214,56 lirete, senedat ei.iz -
dam, bazine bonolan ve ibrazmda 
paraya tahvili kabil ktymetler (1937 de
ki) 1.876.532.546,99 liretten, 231.430.745 ,48 
liret fazla ile 2.107.963.292.47 lirete; mu
habirler bor~Iu bakiyeleri (1937 deki) 
1.177.172.674,76 liretten, 21.373.~72 .96 li
ret fazla ile, 1.198.546.247,72 lirete, 
teminath hesabr cariler (1937 deki) 
499.266.759.22 liretten 64.829.033.79 liret 
fazla ile, 564.095.793,01 lirete ve nihayet 
bilam;onun umumi yekunu (1937 deki) 
8.470.715.545,33 liretten. 1.357.289.866,26 
liret fazla ile, 9.828.005.411 ,59 lirete te
zayUd etmi§tir. 

En ciddi prensiplere gore tanzim edil
mi§ olan bilan<;o 1937 hesab senesinin 
10.891.790,35 liretlik Hnna rnukabil, 
11.760.396,95 liretlik bir kar ile kapan -
mr§hr. Bu da ge~Sen sene oldugu gibi bu 
sene de, %4 nisbetinde temettti tevziini, 
alelade ihtiyat ak<;esine 1.176.039,69 liret 
tefrikini - ki bu suretle alelade ihtiyat 
ak-;esi 46.523.391,70 lirete balig olmakta
dlr- ve 2.290.347,34 liretin de yeni sene
ye devrini miimkiin k1lm1§tlr. 
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KAPANISI 

1 lnl!iliZ Uram 
100 Dolar 
100 Frans12 frang~ 
100 Liret 
100 lsvic;re frangt 
100 Rolanda 

florini 
100 Ra:vhi!jmark 
100 Belga 
JOO Drahml 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 

Ac;JI1s Kapanu 
5,93 

126,6325 
3,3550 
6,3550 

28.46 
67,2675 

50,8150 
21,3025 

1,0825 
1,56 

100 Pezeta 5.93 
1011 Zloti 23,8450 
100 Pen~~:o 24,9675 
100 Ley 0,9050 
100 Dinar 2.9075 
100 Yen 34,62 
100 lsvec; kronu 30,5675 
100 Ruble 23.9025 

Esham ve tahvilat 
, Tiirk B. II pe~in 19.575 

Ergani 20-
$ark M. Ecza 2.50 
Bomonti 8,-

I 

verd1r. 

FOSF A TiN F AL YER 
Biitun eczane ve biiyiik bakkallarda vardu. 

Nam1 btittin dtinyaya yayJlan ve kibar halktmlZln kulland1klart 

VENUS ESANSLARI 
Bir 9i~Sek degil, binbir <;i~ek kokusunu zerreleri i9ine toplamt§br. 
Gayet ruhnevaz ve yeni t;Jkan sabit kokulann isimleri: 

Gece Perisi, Tango, Madya, Flor Doryan, Roz Doryan, Lo.rigan, ~pr, Rev 
Dor, Senk Flor, Milflor, Mikado, Paris, Suar de Paris, ~anel, Krepdo§in, Mi
t;iko, Kelkflor, Flor Damur, Royal, Gtil, ~ebboy, Stimbiil, Menek§e, Yasemin, 
Zambak, Fulya, Hammeli, Mtige, Unutma beni, Heliotrop, Narsis Nuar, Nar
sis Blo, Kadmteni, Dag-;ic;egi, ve sair. 

Umum1 deposu: Nureddin Evliyazade kimyevi ecza alat ve 1triyat 
Deposu: istanbul 

SAYIN BAYANI 
6fizelliginizi korumak i~in gece 

yatarken kulland•g•n•z yagl1 
krem sizi ho,nud etmiyorsa: 

Mabzurlarindan fikayet~i iseniz; 

iNNOXA SUTU tatbik edini 
) Parisin en kibar mahfiHeri ve yiiksek tabakaya mensub 
'\_ milyonlarca kadm INNOXA Siitii kullaomaktad1r. 

INNOXA Siitii, ~illeri, buru~uklar1 izale ederek clldinizi makiyajm biitiin mazarratlarmdan korur. 

iNNOXA Siitii Pariste Doktor DEBAT Uboratuarlannda hamlamr. 
TUrkiyenin bUtUn ParfUmtir ve bUyUk eczanelf'!rinde sabhr. 

Babaeski sulh hukuk rnahkemesinden: 
Babaeskinin Mandlra koyiinden cer

rah Stileyman ve Hunko oglu Mahmud 
vekili Hamdi Erem tarafmdan Bahkesir 
vilayetine bagh <;mdar koyiinde Baba
eskili Hiiseyin Cambaz veresesinden E
min Cambaz ogullar1 ve karde§i :ibra -
him aleyhlerine ikame olunan geyri
menkul tes~Sili davasmm yapilan muha
kemesinde. 

Muddeaaleyhimatun ikametglntlllfi 
me~Shul bulundugunda.n ilanen davetiye 
teblig edilmek uzere muhakeme 3 mayis 
939 <;ar§amba gtinii saat 9 a talikma ka
rar verilmi~ oldugundan miiddeaaleyhi
ma'mn vakti mezkfuda Babaeski sulh 
hukuk mahkemesinde haZJr bulunma -
Ian veya bir vekil gondermeleri, ika -
metgahlarmm me9huliyeti hasebile teb
ligat makamma kaim olmak tizere ilan 
olunur. (16345) 

, Dr. HORHORUNi ' 

I Hastalanm ak§ama kadar Sir· I 
keci Viyana Oteli yanmdaki mua-

1 I yenehanesinde tedavi eder. 
_ Telefon : 24131 

Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlar1 

377 ton Kuvarsit kumu almacak. 
Tahmin edilen bedeli (16.000) lira olan 

377 ton kuvarsit kumu Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirlligti merkez satmalma ko
misyonunca 10/4/1939 pazartesi gtinii sa
at 15 te kapah zarfla ihale edilecektir. 
~artname parasrz komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 1200 
liray1 havi teklif mektublanm mezkilr 
gtinde saat 14 e kadar komsiyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gtin ve saatte komisyona mtira
caatleri (1889) 

Orman Umum Miidiirliigiinden: 
iki Muhasib Abnacak 

Umum Miidtirliige bagh Devlet Orman i~letmeleri Revirlerinde 
dam edilmek uzere ayda 175 lira iicretli iki muhasib almacakbr. 

A- :;lartlar §Unlard1r : 
1 - Memurin kanununun 4 iincii maddesi §artlarmt haiz olmak. 
2 - Ytiksek Ticaret mektebinden mezun bulunmak. 

istih-

3 - Umum1 muhasebe ve sana L muhasebesile d vlet muhasebe ·ne 
vak1f bt~lunmak. 

B- Vazifeye almacak muhasiblere ayhgmdan ba§ka aynca ayda 15 
lira mesken bedeli verilecektir. $u kadar ki Umum Mtidiirltik~e mahallerin
de ikametgah gi:isterildigi zaman bu bedel verilmiyecektir. 

C - Muhasibler ktdem kazandrk~a ~Sah§ma vaziyetleri ve kabiliyetleri 
de nazan dikkate ahnarak devlet rnemuru hakkmdaki mevzuatm tespit 
('ttigi miiddette filen terfi ettirilecek ve Umum Mtidiirltik~Se tayin ve 
Ziraat Vekaletince tespit olunacak miktar iizerinden maa~lan arttmlacakhr. 

Talib olanlann a§ag1daki f1krada yaz1h evrakla 6/4/939 pazartesi gtinti 
ak~am saat 17 ye kadar Ankarada Orman Umum Miidtirltigune miiracaat
leri laztmdrr. 
1 - Htiviyet ciizdam. 
2 - Orta ve yiiksek tahsil diplomalar1. 
3 - En son ikamet ettigi yerde mahalli zab1tasmdan alacag1 iyi hal ve 

tezkiye varakas1. 
4 - Tam te§ekktillti resmi bir hastaned.en alacag1 umum1 raporu. 
li - Halen c;ah§hgr ve evvelce c;ah§ml§ bulundugu mtiessese veya resm1 bir 

daire varsa buralardan alaca~1 durum vesikas1 ve bonservisi. 
6 - Kendilerini tavsiye edebilecek tam§ml§ zatlann sarih adreslerini bil

dirir muhtlra. 
7 - Gelirlerini ve en son kazanc; miktarmr lrad vaya maa§ olarak goste-

rir bir not varakas1. ( 2030 ) 

Kad1koy Kadastro Miidiirliigiinden : 
Kad1koy kazasmm Osmanaga mahallesinin kad,1strosu bitirilmi~tir. Bu 

mahallede namlarma tespit edilen miilk sahiblerile tahakkuk ettirilen har<;
lan gosterir cetvel Kadrkoy Altryolagzmda, $emsitap sokagmda 3 No.h 
kadastro dairesi divanhanesine asllmr§hr. 

Bu mahalelnin tahdid neticesi yaprlan planlan da Kadtkoy Alhyolagz1 
$emsitap sokak 30 No.da Kadastro dairesindedir. Mtilk sahiblerinin kaC.as
tro tespitine vaki olacak itirazlan oldugu takdirde nihayet 29 may1s 939 
tarihinin ak§amma kadar Kad1koy Kadastro Mtidtirltigune dermeyan ede
bilirler. Aksi halde yapllan tespitin kesbi kat'iyet edecegi ilan olunur. ( 80) 

[! ~.~ ~~D ~A~M~DE !R~K~R: ~ :J 
-Kahil. 

- Haydi camm sen de! Hatmna 
bile gelmeml&tir kadmm bu! Sonra, c;ok 

mukavim bir karaktere sahib. Biitiin bu 
Jstuablara namusu ve ~_;ocugu i<;in katlan
ml§ bulunuyor. 

~ocugu kurtarmak icab ediyor. 
- Giic; bir i§. 

- Bakahm. 
Susuyorlar. Yava§ yava§ her ikisinin 

ba§l, onlcrindeki kitab sahifelerinin iize
rine iniyor. Dirseklerini masanm kenan
na daytyorlar; yeniden ba§hyorlar oku-

tada, geni~ bir masa ... Ve etrafmda, bii
yiik ham koltuklar. 

Ham koltuklarda iki ki~i oturuyor ... 
Biri kadm, obiirii erkek. Kadm, kumral 
ba§mi koltugun arkasma dayamJ§, y!ldtz
lan seyrediyor. Erkekte ise, hi~ bir ha

rekct yok. Y almz, kii~iik bir radyo ve 
radyoda eski bir Viyana valsi ... 

-24-
- Haytr; bilakis, 1kocas1 tamamile 

normal. 
- 0 halde? 
- Bir gi.in kocasmt bir ba§ka kadm· 

Ia yakahyor ve bu hareket onda ani bu· 
igrenme hissinin vi.icud bulmasma sebeb 
oluyor. 

- Ha, anlad1m ... Y ani, ogiindenbe
ri kocasma kar§J · bir nefret duygusu i<;in
de ya§ad1g1 i<;in, mururuzamanla kadm
IIk hislerinden tecerriid ederek, sadece bir 
vasJta halini aliyor, oyle mi) 

- Evet. 
- Ve bittabi bu, uzun seneler boyle 

devam edince ... 
- Evet evet... 
- Fa kat, <;ok gii<; bu kadmm iyi of-

mast, doktor ... 
- Oyle. Biraz gii<;<;ene. 
- Peki, ne yapmak istiyorsunuz §im· 

di? N as1l bir teda vi tatbik edeceksiniz? 
T abii, yeniden ~evme ihtiy~cLumm do~
masma <;ah~arak, viicudii, bir vas1ta ol-. 

maktan kurtarmaga te~ebbi.is edeceksiniz 
degil mi? 

- Tam di.i§i.indi.igi.in gibi ... Gayri§u· 
urunda marazi bir §ekilde hareket eden 
cinsi sevkitabiilerini. ihtiraslanm §Uurlan
dJrmaga ve binnetice, sevme hislerinin 
tekevviini.ine gayrek ederek, kadmhgmt 
tekrar duyurmaga ~ah§acagim! 

- F akat, biliyor musunuz, c;:ok teh
likeli bir§ey bu. 

- Nic;:in? 
- Eger muvaffak olur da, tekrar o-

nu hayata avdet ettirebilirseniz, miithi~ 
bir ihtiyac ve ruhi bir bo§ani§ halinde se
vecektir. Deli gibi sevecek bu kadm sev
digini o zaman! 

- Daha iyi i§te ... Ben de onu istiyo
rum. Sevsin! Sevdik<;e bo§anaca k ve iyi 
olacakhr. 

- Fa kat o nispette de tehlikeli hir 
hal alacak! 

<;ocugu da m1 var? 

- Evet. Bir klZI varm1~. 

- Peki amma, bu kadmm sevmesi 
icin bir mevzu laz1m degil mi; onu nic;:in 
di.i§i.inmi.iyorsunuz? 

- Kim diyor di.i~iinmiiyorum diye? 

Ben onu tekrar kocasma dogru gotiire
cegim. 

- T ekrar kocasma dogru mu goture
ceksiniz? 

- Evet. 

- Y ani, yeniden kocasma kar§l bir 
sevgi duygu~unun vi.icud bulmasma m1 
<;ah§acakslmz? 

- Evet. Zaten evvelden seviyormu§ 

kocasm1. Vak' a dan sonra nefret etmege 
ha§laml§ ondan. 

- En zor mevzuu intihab etmi§siniz 
doktor. 

- Beni mi sevecek diye koruyorsun - Boyle olmasJ laZ!m. Ba§ka ~are 
yoksa? J yok. Hem kadm1, hem aileyi, hem de 

maga. 
Geceyansma yanm saat var. Odanm 

diiz bcyaz tavanlar1, bulut bulut yi.ikse
lcn san sigara dumanlarile dolu. <;1t yok. 

o~ ay sonra! 
Simdi Biiyi.ikada'daylz. Temmuzun 

yak1c1, s1cak giinlerinden biri. Halk, ka

dm erkek, <;oluk ~ocuk sa,hillcrc doki.il
rii§. Oteller agzma kadar dolu. Her ta

raftan, kadm, ka'hkaha, miizik seslcri 
yiikseliyor. Mehtabh hir gecedir. Adamn 

Pendik mtlanna bakan sahillerinde, ye
ni yapilml§ bcton bir evin tara~as1 iizerin

deyiz §imdi. Madenin en gi.izel bir ko

§Csi. Mehtab, uzaktaki ~ai11 agaclannm 

dallanna koyula§lp neftile§tikten sonra, in

bikten si.izi.ilen bir su akl§l gibi, §effaf bir 

t§Jkla parhyarak, iizerinde bulundugumuz 

bu beton ko§kiin teras1m aydmla!iyor. Or-

Adam, ruhiyat profesorii Kemal En

gin Beydir. Kar§lSlnda, mustarib bakl§· 
larla yJld1zlan scyreden kadmm da kim 

oldugunu tabii derhal anladm1z: Kans1 
Leyla!.. 

Gecc, saat tom on. 

Uzaktan, kar§Jdaki JSSIZ adalar tara
fmdan serin bir riizgar esmektedir. Ba
zan ~am iistiinde bir ku§ kanadmm duru
~u gibi ince bir kadm kahkahas1. 

- Kemal; gene bu .ak§am seni biri 
arad1 telefonla. 

Kim? 

Bilmiyorum; bir kadm. 

Kadm m1~ 

Evet. 

Olahilir. 

F a,kat, bu olabilccek §eyler <;ogal
maga ba§lad1, biliyor musun Kemal ~ 

!'9 lt'Iart 193' 

Ne Kadar tztJrab 
<;ekiyor 

24 saattenberi devam eden mutlii~ 
bir baf? agriSl 

Halbuki bir iki ka,e 

Bu dayanilmaz agr1y1 
bt~ak gibi kesmege 

kiUidir. 

Btittin agn, SIZl ve sanctlan mideyi 
bozmadan, kalbi ve bObrekleri 

yormadan dindirir. 
Aldanmaymrz. Ragbet goren iher §e-. 

yin taklidi ve benzeri vardrr, 
GR!PiN yerine ba§ka bir :marka ve-

rirlerse §iddetle reddediniz. 

istanbul asliye birinci hukuk mahke-
mesinden: 

Sabiha $efik tarafmdan Amasra 1sti9-
mar §irketile Galatada Bah9eli Bahriye 
kazinosunda Bartmh sepett;i Mustafa ve 
Btiytikadada :;;akirpa§a sokak 41 No. da 
Si.ileyman oglu Hamdi ve Kadtkoyiinde 
Feneryolunda esbak Maliye Nazm mer
hum Sabri Beyin ko§ktinde esbak 1s -
tanbul Valisi emekli General Esad, Ka
dtkoytinde Bahariyede Rumbakkal kar
§ISmda bek~Si kultibesinin oldugu yarde 
ve 8 inci ilkmekteb ka~1smda emekli 
miralay Cevad, Kadtkoytinde Miihiir -
dar Zograf iskelesi kar§tsmda 14 iincii 
alay kumandanhgmdan mi.itekaid kay
makam Ahmed ve istanbulda Dizdariye 
mahallesinde 31 say1h hanede mukim e
mekii binba§r lsmail Hak"kr aleynlerme 
a91lm1§ olan alacak davasmda: M. aleyh
lere gonderilen davetiyelere mtiba§ir ta
rafmdan verilen me§ruhatta ikamet -
gahlan me~hul bulundugu yaz1h bulun
masma binaen celsei atiyede mahkeme-
ye gelmedikleri takdirde muhakemeye 
gryaben devam edilecegi ve mahkeme 
gtinii olan 19/4/939 <;aqamba giinli saat 
14 e talik edilmi~ oldugundan davetiye 
makamma kaim olmak iizere ilan olu • 
nur. 

!istanbul Komutanhg1 
ilinlart 

Gtimti§suyu hastanesince 3 mart 939 
da alman 66 kilo 900 gram koyun eti 
mukabilinde verilmi~ 29 lira 10 kuru§U 
havi 553,303 umum, 55/2703 hususi No. h 
ve 5 kilo BOO gram koyun eti mukabi -
linde 3 mart 939 da verilmi§ 2 lira 50 
kuru§U havi 553304 umum ve 55/2704 
husus1 No. 11 iki tane ayniyat teselliim 
makbuzu et miiteahhidi tarafmdan zayi 
edilmi§tir. Yenisi verileceginden eski
sinin htikmii olmadtgl ve bulanlarm ko
mutanhk daire mtidiriyetine teslim et -
meleri ilan olunur. (2057) 

- Dr. CEVAD SARGIN J 
I Cild Hastahklan MiitehasSJSI 

L Ankara caddesi No. 47 

Her gUn saat 14 ·19 

Hafta ge~miyor ki seni ayn bir kadm sc· 
si aramaml§ olsun. 

- ,Simdi de k1skanchga m1 ba§hyor• 
sun Leyla? 

- Ktskanchga m1? Hatmma bile 
gelmez bu! F akat, izzetinefsime dokunu• 
yor arhk. A§1klannm sesini ta kulaklan• 
ma kadar getirmege ba§ladm. 

- Sac;:mahyorsun gene bu ak§am .. , 
Galiba diin gece iyi uyuyamadm. 

Adam, kuru parmaklarile goziindeki 
baga gozli.ikleri diizelterek dogruluyor. 

Aym I§Jklan, sa~s1z ba§Jmn diiz yuvarla~ 
iizerindc pml pml yanmaktarur. Gece 

o kadar parlak ki, yiiziindeki en kii~iik 
~izgileri bile gorehiliyoruz. Ellisini bul
mu§ bir adam her halde. As1k bir surah 

var. <;ahk siyah ka§lar, geni§ hir aim ve 
ay J§tgmm bakula§hrdJgl, sanya kac;:an 
kemikli hir yiiz. 

N efes ahrken hurun delikleri inip kal
kJyor. 

- Bana bak Leyla; ak§ama kadar 
kafam1 kald1rmadan c;ah~tlm. ,Simdi bi
raz dinlenecegim §Urada. Senin sac;ma
larmla kulaklanml dolduramam. Ya sus, 
ya git yat, haydi ... 
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Oripden Sonra Bolu 

En MUkemmel Kuvvet /tact ... 

Orman 

DirektOrliigiinden: I Orta 

Okulu 
~OFOR VE MAKiNiST ARANIYOR 

Miiessesemizin maden civarmd.aki Guleman Merkezinde ~ah~mak 

iizere otomobil motorlerinden hakkile anlayan ve her tiirlii tamiri ya
pabilen tecriibeli bir makinist ile ild §Ofore ihtiyac;; vard1r. Dizel mo
torunden de anlayanlar tercih olunur. 

En eski Malaga ~araplarmdan 
istihzar edilmi~ olan QUINIUM 
LABARRAQUE, Zay•f ve 
Kans1zlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz
la c;allfmadan yorgun dii~anler ve Gripten 
kalkanlar ic;in en miikemmel kuvvet ilacJdJr. 

Yemeklerden sonra bir Likor kadehi 
miktan iktisab1 kuvvet ve iyadei 
S.hhat ic;in kifidir. Tesiri miicerrcp 
ve Paris T1p Akademisi tarafmdan 
tavaiye edilen 

• • IliUM 

I Devlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden: I 
Idaremizin Haydarpa§ad.a tesellum binas1 laboratuvarmda yaptmlacak 

olan ve bedeli ke§fi 557 lira 79 kuru§ tutan havagazi tesisatmm 3/4/939 ta. 
rihine tesadiif e_den pazartesi giinii saat 11 de Haydarpa§ada gar binas1 da
hilinde Birinci I§letme Komisyonunca a!<Ik eksiltmesi yap1lacaktlr. 

Kanuni evsa£1 haiz bulunan isteklilerin eksiltme saatine kadar muvak
kat t~m:natlanm veznemize yatrrmi§ olmalan ve Komisyona muracaat et
n:e~:~I laz1md1r. Yap1lacak i§in proje ve plam Haydarpa§ada Yol Ba§miifet
ti§1Jgmden paras1z almabilir. ( 1750) -. ~uhammen bedeli 40,000 lira olan takriben 2,000 ton hurda bandaj 
\'elig1 10 nisan 1939 pazartesi gunii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda arthrmaya konulmu§tur. 

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

$artnameler 200 kurulja Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satilmak-
tad.lr. ( 1930) -NEON TESiSATI EKSiLTME iLANI 

Demir konstri.iksiyonu da dahil olmak iizere muhammen bedeli 2350 
lira kabul cdilen ve Sirkeci istasyonundaki yeni paviyon iizerine yaptm
lacak bulunan Neon tesisat1 BC<lk eksiltme usulile 10/4/939 pazartesi giinii 
saat 11 de Sirkecide 9. !§letme binasmc!a ihale edilecektir 

:isteklilerin kanunt vesika ve 176,25 lirahk teminat mcktublarile Komis. 
yon.1 miiracaatleri laz1md1r. ~artnameler 13 kuru§ mukabilinde Sirkcci 

( 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PfYANGOSU 
ALTINCI KE$iDE: 11 NiSAN 1939 dad.Ir. 

yii i amiye 120 .000 iratl1r. 
Bundan ba!ika : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 200.000 ve 50.000 ) lirahk iki aded miikafat vard1r. 
D i K K A T : Bilet alan herkes 7 Nisan 939 giinii akl!amma 

kadar biletini degl~tirmi!l bulunmahd1r. 

Kaymakambg1ndan : 
Karac!.eniz Eregli ~6yleri koruculan i~in ( ceket, pantalon, tozluk ve 

kasket) 121 tak1m elb1se, fotin, mu§amba ahnacaktir. Taliblerin ni.imune 
ve son tekliflerini 14 ni~an 939 cuma ~iinune kadar ~ondermeleri ilan olunur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

1 - 27/2/939 tarihinde ihale edilemiyen 250,000 metre duz beyaz ka
navie<e yeniden pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli 38750 lira, muvakkat teminah 2906 lira 25 
kuru~tur. 

III - Pazarhk 30/3/939 tarihine rashyan peqembe giinu saat 14 te 
Kabatll§ta Lcvazun ~ubesi Mudiirliigiindek:i Ahm Komisyonunda yaptlacaktir. 

IV - $artnameler hergiin sozii gec;en §Ubcden parasiZ ahn!!.bilir. 
V - lsteklilerin eksiltme ir;in tayin ed.ilen gun ve saatte mezkilr 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1701) -I - Matluba muvaf1k e<tkmadtgmdan ' dolayi reddedilen ve yerine ba§kaca 
mubayaa. ~d.ilmi~ alan 48 aded dekovil arabas1 ve t~kerlegi farin fi
atm tahsihm teminen muteahhid hesabma ve pazarhkla sablacakhr. 

II - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminah 18 liradtr. 
III - Pazarhk 13/4/939 tarihinde saat 14 te Kabata§ta Levaz1m ve Mu

bayaat ~ubesindeki Sat!~ Komisyonund.a yap1lacakhr. 
IV - ~l[allar hergiin yukanda sozii ge<;en §Ubede goriilebilir. 

Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 15 
paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

teminat 
( 2067) 

Adapazar1 Asliye Hukuk Hakimliginden : 
Miiddeaaleyha: !stanbul Vil.3.yet kar§Ismda 39 No.h diikkanda Terzi Os

man yanmda kalfa Antakyah Sami nezdinde Siileyman 
k1Z1 Emine'ye. 

Hakim Ali Kemaleddin Guranhoglu. 
Katib : M. Nuri Sunal. 

1 - Okul ir;in a~?ag1da cins ve miktan ve muhammen bedelleri, temi
natlan yazil1 alb partide e§ya vesaire ayn ayn ve a!<Ik eksiltme ile ihalesi 
yaptlacakhr. 

2 - ihale yeri Okul Direkti:irliigiidiir. 
3 - ihale giir.ii 4 nisan 1039 sah gi.inii saat 15 te Okul Direktorliigiin

de toplanacak Komisyonda yapilacaktir. 
4 - Bu i§lere girmek istiyenler her parti hizalarmdaki ilk teminat

lanm 3 nisan 939 pazartesi gi.inii ak1iamma kadar okuldan alacaklan resm1 
bir teskere ile Bolu Orman Mes'ul Muhasibli~inin Ziraat Bankas1nrlaki 
hesabma yatmlacakhr ( Komisyon tcminat alm1yacakhr) . 

5 - Taliblerin ellerinde Ticaret Odas1 vesikalan olmas1 llartbr. 
6 - Bu i§lere aid =1artname ve numuneleri gormek istiyenler hergUn 

ogleden evvel Okul Direktorliigiine miiracaat ec!.ebilh:ler. 
Miktan Muhammen 1lk 

Parti Cinsi 

1 Yerli patiska 
140 eni 

2 Yatakhk keten bez 
110 eni 

3 Sakarya pamugu 

Fi. teminah 
Lira K. Lira K. 

1500 M, 70 70 50 

300M. 65 15 00 

600 K. 50 

Tutar1 
Lira K. 
1050 00 

195 00 

------ 22 50 

63 00 

58 00 

300 00 

840 00 

780 00 

720 00 
400 00 
400 00 

4 Battaniyc Hereke 60 A. 

5 Talebe karyolas1 60 A. 

6 Talebe yatak dolab1 ~0 A. 
Talebe ders s1ras1 50 A. 
Talebe oturma s1ras1 100 A. 

( ihtiyarhga 
ViRiLiNETS 

( Erkekler i!rin ) 

Ademi iktidar 
Bel gev§ekligi 

Umum! beden zafiyeti 
Dima~i yorgunlugu 

V1R1L1NETS ve 

14 00 

13 00 

12 00 
8 00 

4 00 114 00 

• 
Veda: 

4685 00 

FERTiLiNETS 
( Kadtnlar i,_in ) 

Zaaf hisleri 
Ayba§I intizams1zhgx 

Umumi beden zafiyetleri 
Asabi buhranlar 

FERTiLiNETS 
:Almanyanm Bioloji iistadlarmdan Dr. Richard Weeiss'in muazzam 

bir ke§fidir, Eczanelerden araym1z. Doktorunuza sorunuz. 

Tapu ve Kadastro Umum Miidiirliigiinden : 

1 

1 - Ae<tk elsiltme ile ta§ra Tapu daireleri i~in 50 aded demir sae< dolab 
yapbrtlacaktlr. · 

2 - Eksiltme nisanm onuncu pazartesi giinii saat 14 te Umum Mudiirliik 
Levaz1m d.airesinde te§ekkiil edecek komisyon huzurunda yapilacaktir. 
Dolablar kara sacdan olursa beherinin muhammen bedeli 65 lira, si
:nens marten double decape olduguna gore 75 liradrr. 
lsteklilerin mecmuunun muhammen bedeli iizerinden % 7,5 pey ak
r;esile; mezkur gi.in ve saatte komisyona mi.iracaatleri. 
~artname ve resimleri ve evsa£1 sairesi hakkmda malumat 
tiyenler her gun ogleden sonra Umum Miidiirliik Levaz1m 
giine muracaat edebilirler. «1023. 

VE 

almak is
Miidiirlii. 

(1935) 

istanbuld4 A§irefendi Kiitiiphanesi caddesi Selanik Bankas1 kar§I
smda Mercemekyan hanm bodrum katile birinci, ikinci ve ii~uncii daireleri 
kirahkhr. Kap1c1ya veyahud Ti.iccar Ali ihsan Necib Ogluya miiracaat. 

Sabbk ~am Tomrugu 
Devlet Orman isletmesi • 

Karabiik Revir Amirliginden : 
1 - Karabukte Ki:ipruba~mda istifte mevcud ( 934) aded muadili ( 484 ) 

metre mikD.b ( 543 ) desimetre mi}s:ab c;;am tomrugu ac;;1k arthrma ile 
sahlacakbr. 

2-

3-

4-
5-

Tomruklarm ayr1ca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu~ 
olup hacim makbuzsuz orta k~tur iizerinden hesablanm1~tlr. 
Tomruklara aid sah§ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirlii
giinde ve Orman Ba§miihendis Muavinliginde, istanbulda Orman 
Ba§muhendis Muavinliginde ve Karabilkte Devlet Orman !§letmesi 
Revir Amirliginc!.e gi:iriilebilir. 
Tomruklarm muhammen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru!$tur. 
!steklilerin % 7,5 muvakkat pey ake<eslle 3/4/1939 giinii saat ( 14) te 
Karabiikteki Revir merkezine miiracaatleri. ( 1861) 

Miistamel bir Katrak Aran1yor~ 
60- 80 santimlik bir katraga ihtiyac vard1r. Gerek 1stanbul ve ge

rekse ta§rada mevcudu olup da satmak arzu edenler istanbul Yemi& va
pur iskelesinde Limoncular sokagmda (75) numarah ma~azada Nuri 
ll!Iga tahriren veya sifahen mi.iracat edebilirler. Telefon: 23181. 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
Dahiliye Vekaleti Emniyet Umum Miidiirliigiind.e c;;ab~tJnlmak iizere 

200 lira ucretli kag1d, miirekkep, madeni ve k8gtd para imaline ve buna 
benzer i§lere v~k1f miitehass1s bir kimyager miihendis ile doviz kliring, 
piyasa, borsa ve alelumum banka i§lerinden anlar bir ekonomi ve finans 
miitehass!Sl ve 100 lira iicretli bir kuyumculuk makine, tesviyecilik ve 
benzeri alan elektro galvanize gibi smai klSlmlarmdan anlaya,n eksper 
almacakhr. 

Taliblerin Turk olmak suretile ihtisas1 ve evrakt miispitelerile Emniyet 
Umum Mtidiirliigii U<;uncii Sube Mudi.irli.ii\"iine miiracaatleri. ( 1986 l 

Makarna Fabrikatiirlerine 
Mose Cittone Ticarethanesi, Yeni Makarna fabrikalarmm tesis ve MakinP. 

Kurutrna aleti, Kahplar vesaire a.IAtmm tedariki h;in muktezi her nev'i 
izahati vermege amade bulundugunu bildirir. Tel · 416IS - 42689, 

Posta kutusu Galata I 113-

Malatya Pamuk 0. ~. Miidiirliigiinden : 

Adapazarmm Yahyalar mahallesi Hendck caddcsinde oturan ve Orta
cami altmda ayakkab1 tamirciligi yapan kocamz Hiiseyin oglu Mustafa 
Buharah tarafmdan aleyhinize ikame olunan bo§anma davasmda, nam1mza 
yaz!lan davctiye ve ili§tirilen arzuhal sureti gosterilen adreste bulunama
digmtzdan bilateblig iade olunmasile dav~tiye ve hakklmzda sadir olan 
gtyab karan Cumhuriyet gazetesile ilanen teblig ol.undugu halde mahkemeye 
gelmediginizden muhakemenin giyabmtzda devamma karar verilmi~ olup 
icra kJlman tahkikat ve muhakeme sonunda dinlenilen 1iahitlerin §ehadatma 
gore davac1 kocamz evinde oturmakta olan Sami ad,mdaki §ahtsla miina
sebah cinsiyede bulundugunuz muhitte §uyu bulmm~ ve kocamzm hanesini 
terkle bilahara :istanbula nakleden Sami nezdine gidip halen onunla be
raber bulundugunuz ve davac1 kocamzm vaki davet ve 11ahitlerin ban~tir
ma te§ebbiislerine riayet etmediginiz ve kocamz hanesine de donmiyece
ginizi soylediginiz anla§Ilmt§ ve bu vaziyet kaq1smda badema bir araya 
gelerek kan kocahk etmenize imkan kalmam1~ olduguncl.an Yahyalar ma-
hallesi 49 hanesinde yazllt niifustaki 22 te~rinievvel 939 tarihli evlenme Miiessesemizde tesis edilecek olan ~lre<tr evine normal §ekilde pamuk 
muamelesinin kaldmlmak suretile bo~anmamza ve sizin bir sene miiddetle balyas1 yapan balya makinesi 60 ila 70 beygir kuvvetinde tam Dizel motor 
evlenememenize ve 400 kuru!) ilam harcile masarifi muhakemenin sizden mubayaa edilecektir. :intihab edilmek iizere hususiyet gi:isterir kataloklarm 
almmasma dair 13 subat 939 tarihinde c 60 • numara ile verilen g1yabi karar alakadarlar tarafmdan miiessesemize gonderilmesi. c 1091 • ( 2074) 
tarihi Ilandan itibaren on be§ giin zarfmda temyiz edilmedigi takdirde hak- I I 
kimzdaki i~bu hiikUm kesbi kat'iyet edecegi ilam suretinin ayn~ tebligi istanbul Belediyesi ilanlarl 
makamma kaim olmak uzere ilanen teblH! olunur. ( 2060) .................. ~~-------------.. 

Almanca 
tYi BiR MAA$LA 

bilen bir Sekreter aran1yor 
A.lmanca - Steno _ Daktilo bilen ve ayni zamanda almanca ve turke<e 

muhaherah bihakkm idareye muktedir bir Turk erkek veya kad~n 
~ Sekreiere ihtiyac vard1r. ~ok Acele P. K. 1147 y_e muracaat. 

Ke~if bedeli 948 lira 99 kuru~ olan Uskiidar Ziihrevi dispanseri bahe<e-
sindeki parajda yapilacak tamirat, ve tadilata aid ae<Ik eksiltme 10/4/939 
pazartesi gunune uzatllmt§tlr. Ke§if evrakile §artnamesi Levaztm Miidiir
liigunde gi:iriilebilir. istekliler 2490 say!lx kanunda yaz1h vesika ve 71 lira 

. 18. kuru§luk ilk teminat makbuz ve:ya mektubile beraber yukanda yazth 
giinde saat 14 bue<ukta 'Daimi Enciimende bulunmahd;Irlar .• !.,. ( 2075) 

Oda, tenvir ve teshin taraf1m1zdan temin edilecektir. Taliblerin 

Eti Bank Sark Kromlar1 isletmesi • Maden ' . 
adresine istedikleri azami iicretle birlikte terciimei hallerini bildirme
leri ve varsa bonservis suretlerile bir de fotogaf gondermeleri laz1md1r. 

Orman 
A<; I K 
Fakiiltesi 

EKSiLTME 
Mubayaat 

Komisyonu 
Beherinin muhammen 

Aded Cinsi ( Bir §artnamede ) fiab Tutan 
Lira Lira 

23 Camekanh laboratuar dolab1 55 1265 
4 Camekanh laboratuar ecza dolab1 60 240 
2 Camekanh tohum kolleksiyon dolab1 110 220 
4 Laboratuar ha!;larat kollcksiyon dolab1 90 360 

60 Hallerat kolleksiyon kutusu ' 8 480 
2 Alat muhafaza dolab1 130 260 
1 Resim levhalan muhafaza dolab1 280 280 
2 Kimyahane c;;ah§ma bankosu 270 540 

Yekun •.•...••• 3645 Li. 

180 
60 

120 
2 

Ilk teminatl : 274 lira. 
!hale: 11/4/1939 Sah Saat: 10 

( Bir §artnamede ) 
Doner tabure 
Resim yapma sehpas1 
Resim tahtas1 
Resim tahtalart dolab1 

7 
25 

5 
45 

1260 
1500 

600 
90 

Yekun • • • • •• ... 3450 Li 

22 
14 
10 
6 

!Ik teminatl : 259 Lira. 
!hale: 11/4/1939 Sah · Saat: 10,30 

( Bir §artnamede ) 
Ati:ilye masas1 
Laboratuar mikroskop masas1 
inta§ tecriibe masas1 
Laboratuar te~hir masas1 

35 
70 
30 
90 . 

770 
980 
300 
540 

Yek\ln ......... 2590 Li 
!lk teminat1 : 195 lira. 

lhale : 11/4/1939 Sah Saat : 11 c!.e. 
1 - Biiyi.ikdere Bah~ekoyde bulunan Orman Fakiiltesi yeni bina ens

titiileri it;in yukanda miifredatlan yaz1h mobilyalar ( 3 ) §artname ile 
a!<Ik eksiltmiye e<Ikanlmi§hr. 

2 - Eksiltme Istanbul VilAyeti Defterdarl1~ Muhasebe Miidilrlii!tfi 
dairesinde 11/4/1939 sah giinii yukar1da her U!; k.Ismm yanlarmda yaz1.h 
saatlerde toplanacak olan Fakiilte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapl
lacakhr. 

3 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin her ktsmm yanlarmda yaz1h 
muvakkat tcminatlanm Maliye veznesine yatird1klarma dair makbuzla 
§artnameler mucibince §imdiye kadar resmt bir mtiesseseye en az ( 3000 ) 
lirahk mobilya i§i yapbgma dair tasc!.ikli vcsikaYI hamil olmalan ve 2490 
say1h kanundaki evsaf1 haiz olmalan elzemdir. 

4 - ~artnameleri ve yaptlacak i§in resimlerini ve Fakiiltede mevcud 
niimunelerini gormek istiyenler tatil gi.inleri hari« hergiin Buyukdere Bah
e<ekoydeki Orman Fakiiltesi Muhasebesine mi.iracaatleri. 

.5 - istiyenlere §artnameler pul gondermek §&rtlle pasta ile 
• r • 

Belediye Riyasetinden: 
300 lira ayhk ucretli Belediye Ba~miihendisligi mi.inhaldir. :As

kerligini yapml§ ve memur olmak vaslflar1m haiz, Yiiksek Miihendis 
mektebinden diplomah isteklilerin ellerinde mevcud vesikalarm hirer 
orneklerile birlikte mart sonuna kadar Bursa Belediye Reisli~ine istida 
ile miiracaatleri liizumu n~n olunur. ( 1324) 

M. M. V. Eskisehir Tayyare 
F abrikasi Direktorliigiinden : 

Eski§ehir Tayyare Fabrikasma imtihanla bir telsiz muhabereci alma
caktlr. imtihan Eski§ehir Tayyare Fabrikasmda ameli ve nazart olarak ya
pilacaktlr. imtihan gi.inii taliblere aynca mektubla bildirilecektir. Telsizci
nin telsiz postalarmda c;ah§ml§ bulunmas1 ve tamirattan anlamasx ~arthr. 
Kazanana 4 liraya kadar yevmiye verilecektir. Fabrikaya girebilmek j~in 
Turk olmak ve ecncbi kadmla evlenmemi§ olmak §arthr. Ya§ 35 ten yu
kn olmayacakhr. 

:imtihana talib olanlarm B§&gida yazi11 vesikalan beraberlerinde getir
meleri lazrmd1r. 
A ) Niifus teskeresi 
B ) Mekteb &ehadetnamesi 
c ) A§l kag1d1 
D ) Evvelce c;ah~m1~ oldu~u yerlerden alm1~ oldu~ bonservisler 
E) Askerlik terhis vesikast 
F ) Husniihal varakas1 ( Emniyet Miidurliigilnden) 
H) 2 aded fotograf 4 X 6 cb'admda. { 1989 )' 

BAR TIN HATTI BiRiNCi POST ASI 
jstanbuldan <;:arllamba giinlcri saat 18 de kalkan Bartm hath birinci 

postalan 4 nisandan itibaren Sal! giinleri saat 18 de kalkacak ve Cuma 
gunii saat 10 da !stanbula di:ineceklerd.ir. 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden : 

\ 

Ac;1k cksiltmc ilc 1600 kilo kalafat ipi ahnacakhr. Muhammen bedcli 
( 672), muvakkat tcminat 50-40 lira olup eksiltmesi 14/4/939 cum a giinii 
saat 15 te Miidi.irliik binasmda yapilacaktJr. :isteklilerin muvakkat teminat 
ve kanuni vesikalarile o gun o saatc kadar Komisyona mi.iracaatleri. 

$artname ile niimuncsi hcrgiin Levaz1m Amirligimizde goriilcbilir. 
( 2073) 

Biiyiik F~rsat 

KIYMETLi VE NADiDE E~Y ALAR 
Nisanm 2 nci pazar giinu ae<Ik arthrma ile sahlacakbr. Mar;ka Kagid

hane caddesinde 69 No.h Gozem aparhmanm 2 numarah dairesinde: 
Hayatta pek ender tesaduf olunan XIII den XVII asra aid Turk 

(Selc;;uk, Konya, iznik, Kiitahya, istanbul ve <;!in) d.uvar c;inileri, Mace
donyen, Ramen, Palcolok devirlerine aid vazo, kase ve Fragman halinde 
100 lercc bizanten seramik, Ejipsiyen, Greko-Romen, Ramen Elenistik 
~izans dev~rlerine aid mermer ve toprak heykeller, ve bu as1rlara 
atd ktymeth e§yayi evvelce gormegi arzu edenler 31 mart cuma vc 1 
nisan cumartesi giinii mezkur daireye sabah saat 10 dan ak~am saat 5 e 
kadar ziyaret edebilirler. ........................ ~ 

n 
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( ve ~EwE~~~~~ ·eehir 
Daimi mesher 

' 

Memleket Haberleri ) 
Sise ve cam ticareti Bah~ekapi 

L ' 
yang1n1 Lehistan • ingiltere 

Muhtelif y1kanma vas1ta an ikti~ad V ekaleti faydah yapanlartn istekleri Su~lulardan Mustafa 
diin tahliye edildi 

0 ehistan Hariciye Nazm Baron 
lb miralay Beck, Ceko-Slovakya 

bir karar verdi 

TEMiZLiK 
Deri hifZISSihhasi, fizyoloji bakimindan 

1ktisad Vekaleti, ihrac maddelerimi • 
zin yabanc1 memleketlerdeki miimasille • 
rile daimi bir mukayesesini yapmak, ge • 
rek miistahsile ve gerek ihracat tacirleri-

SOD ne bu imkam vermek ic;in daiml me$her 
kurulmasmJ karar altma almi~hr. Bu me~
herin, ayni maddeleri ihtiva etmek iizere 
Ankara, !stanbul ve izmirde kurulmas1 
di.i$iiniilmektedir. 

derece miihimdir, y1kanma i~lerine en ~ok 

ehemmiyet veren mille tier, ~imal memleketleridir 

Temizlik biitiin hifmsihhanm esas1d:r. 
T emizlik sayesinde bin;ok hastahklardan 
korunmak miimkiindiir. Biitiin ha~aratl, 
mikroblan ve mantarlan oldiirmek. tahnb 
etmek gene temizlik sayesinde kabil olur. 
Bunlann yok edilmesi hastahklann oniinii 
almak demektir. 

Bakm1z; me§hur Frans1z hifzissihha 
profesorii ]iii Kormon ne diyor: (Biz 
F rans1zlar temizlik mefhumu hakkmda 
§imal memleketlerinden ~ok ornek alacak 
ve c;ok §eyler ogrenecek vaziyetteyiz. 
Mekteblerimizde, ki§lalanm!Zda ve has • 
tanelerimizde temizlik esasmt laytkile 
yerle~tirmege c.rah§ma!Jyiz. ElhasJl temiz 
bir millet olmaga crah§ahm.) 

Eski MisJrhlar y1kanma ve temizlik ih
tiyacmJ ilk duyanlardandir. Y unanltlar 
pek eski zamanlarda kendilerini spora 
verdikleri miiddetcre giinde iki defa YI· 
kanma usuliinii adeta itiyad edinmi~lerdi. 

Bu vesileden istifade ederek milli kiiltiir 
seviyelerini yiikseltmege muvaffak olmu§"' 
lardt. Rorrrahlar ise bilha5sa s1cak ve so
guk su ile buharh banyolara c;ok ehem • 
miyet vermi§lerdir. 

Romalt!ar banyo i§lerini muhtelif kl· 
Slffilara ayirmi§lar ve hepsini de ayn ayn 
isimlendirmi§lerdir. Mesela kuru s1cak 
havah hamamlara lakonyom, su buharh 
hamamlara vapuraryom, 1hk banyolara 
kaldaryom, soguk su banyolanna friji
daryom, sJCak banyolara da tepovaryom 
derlerdi ki bu son k1sma masajlar, frik -
siyonlar yagh ve kokulu Jtriyatla ovun
malar dahil bulunuyordu. 

Ehlisalib muhareblerinde bir takim di
ni muhalefet ve itirazlara ragmen Roma· 
ltlar banyo ve ytkanma vas1talanm §arka 
kadar temdid etmi§lerdir . .';layam dikkat
tir ki zaman bile ciizzamltlan ya~i mis
k:n hastaltgma tutulanlarJ, sonra sersen ve 

haydudlan ve daha sonralan ahl~IZ~· l:)o

zulmu§ kadmlan banyo vasJtalanndan ta
rnamen mahrum eden kanunlar <;tkarmt§· 
lard1. 

Daiml me~herlerde bulunan niimune • 
ler her sene degi~tirilecek ve ihrac e~ya

zehir ifraz ederiz. Biitiin derimiz ic;inde m1zla haricden gelen miimasil niimuneler 
tam iicr milyon ter guddesi vard1r ki bun- yanyana bulunacakttr. 
!ann he yeti mecmuas1 yanm bobrege te" T esis edilecek bu me$herler ic;in muh
bbiil eder. Bu guddeler yirmi dort saat- telif memleketlerden niimuneler toplan3· 
te 1 000 - 1300 gram miktarmda ter crt· rak gonderilmesi ticaret ata~liklerile el
kanr. Bunun 15-20 gram1 tire, hamtzatl c;iliklere yaZilm1~hr. Niimuneler gelme -
bevliye ve tuzdur ki bunlar idrann me· den evvel bir taraftan da dahilden nii· 
vaddt esasiyesinin dortte bi~ini te~kil eder. muneler toplanarak me~herlerin tesisine 

Yazan: Dr. Ibrahim Zati lJget 

Y azm c.rok terleriz. Kaybettigimiz ba~lanacakhr. 
fazla su buhan dolayJsile kamm1zdak1 -------$-E_H_I_R_I s __ L_E_R~I 
zehirler tekasiif eder. Bereket versin kt 
derhal bol su ic;mek ihtiyac1 hastl olarak 
bardak bardak suya dalanz. Bu surttle 
fizyolojik muvazenet derhal teessiis eder 

Herhangi bir hasta ile ve yahud bula
§Ik ~eylerle ve insanlara temas olundugu 
zaman s1cak su ve sabun kafi gelmez. 0 
zaman binde bir sublime ve yahud daha 

lVf ahlut yag sab§I menedilince 
Mag§U§ ve mahlut yaglann satilma -

masr ic;in Belediyece ba§hyan s1kl takib 
neticcsinde halis yag fiatlannda yiizde 
on nisbetinde bir tercffii mii§ahede edil
mi§tir. 

Otobiis~iilerin dilegi 
iyi alkolle ytkanmak zaruridir. Bilhassa Baz1 otobiisc;iiler Belediyeye miiraca
tJrnaklann s1k 51k fuc;alanmasmi unutma- atle c;all~tJklan hatlarm Iclrh olmad1 -
mahd1r. T 1rnaklar daima crok beyaz ve gmdan, ba~ka hatlara nakillerini iste • 
c;ok temiz olmah ve crok klsa kesilmelidir mi§lerse de bu taleb kabul edilmemi§tir. 
Maalesef soylemege mecburum ki htfzi· Rami hattma i§liyen otobiisc;iiler kl§ 
sihhat kaidelerile manikiirler asia uzla- mevsimi dolayrsile bu hatta tahsis ettik-

leri arabalan i§letmemege kalkmi§lar
§amamaktadtr. Eller ve parmaklar asia di. Belediyenin takibi neticesinde mez
agza go.tiiriilmemelidir. T emizlik ic;in kul- kur hatta iki ot'Obiis tahsis edilmi§tir. 
lamlan sabunlann en muvaftk olam bizim Halk, bunu kafi bulmamaktad1r. Yalmz 
yerli beyaz sabunlard1r. El ve yiiz havlu- mevsimin yaz olmas1 dolaytsile otobiis -
su ve pec;eteler tamamen §ahsi olmahd1r c;iilcrin yakmda kendiliklcrinden bu 

Ayaklann temizliginin h1fz1ssthha nok- hatta fazla araba tahsis edecekleri u
tai nazanndan oldukc;a ehemmiyeti var· mulmaktadtr. 
dtr. Ayakkabt ve c.rorablara ragmen ayak Esnaf Bankasi umumi heyeti 
parmaklan arasma birc.rok tozlann ve han· Tasfiye halinde bulunan Esnaf Ban -
ci pisliklerin niifuz ettigi c;ok vakidir. Ay- kasmm umumi heyet toplantJs1 diin ya
nca ayak cildinin ifrazati vardtr. Bu !e· ptlacaktJ. Ekscriyet temin edilcmedigi 
beble her gece muhakkak ayaklan s1cak i<;in bu toplant1 mayrsm bc§ine talik o-

su ve sabunla y1kamak lazJmdtr. lunmu§tur. 
DENIZ ISLER/ 

Bir vapur karaya oturdu 
Ag1z temizliginin esas1 di§ ve di~ etle

ridir. (:ok temiz tutulan di§ ftrc;alan sert 
olmahd1r. Y almz ~ek kiic;iiklerde yumu· ., ' 1 • ~ < • D ~1 d ~ . Evvelki gece evvela poyraz ve so:Qr~ 
~ak astikleraen olabilir. i§ er giin e_ lodosa c;ev rerek c;Jkan fJrtma btitiln ge-
Jki def~, saba,Q.. ':'e g~ce ya,tar~rn , lll';l,t!aka, ee ~iddetli ve diin de nisbet'en hhfifli~ 
sonra miimkiinse her yemekten sonra bu rek devam etmi§tir. Bu ~iddetli firtma
defa olmak iizere iic; defa yikanmahdtr. nm bazr kazalara sebebiyet vermi~ ol -
iyi di~e malik olmak, yalmz s1hhat ala- masmdan korkulmaktad1r. Fakat dun 
meti degil, bedil ve zarafet noktai naza·J ak~ama kadar bu hususta bir malumat 
rmdan da aynca bir siikse temin eder. gelmemi~tir. Yalmz evvelki gece Servi-

KulaklanmlZin temizligine de azami burnunda bir kaza olmu~. Hac1 E~ref i
dikkat etmekligimiz laZJmdtr. Kulak kin simli yiiz elli tonluk bir vapur karaya 

du§mii~. diin kendi vesaitile kurtulmu§
bazt kimselerde fazla ifraz olunur. T e • tur. 

Pa,abah~e fabrikasJnin 
herk~se ayni fiatJ tatbik 

etmesi taleb ediliyor 
Ziicaciye ticaretile rne~gul olanlar la 

~i§e ve cam sanayiile alakadar bulunan
lar diin sabah grup grup Tiirkofis ve Ti
caret odasmda toplanmi~IardJr. 

Sehrimizde bulunan ikttsad V ekaleti 
Sanayi T etkik heyeti reisi $evket Siirey
yanm daveti iizerine gelen ziicaciye e~ • 
yas1 ithalatdan, Pa~abahc;e Si§e ve Cam 
fabrikasmdan ziicaciye e~yas1 alanlar, 
$i~ ile alakasi olanlar ve gazozt:ular dart 
grup halinde toplanmJ§lardtr. lstek ve 
menfaatleri yekdigerine z1d bulunan bu 
dort grupun mutalebah ayn ayn dinlen

mi~tir. 
Esas fikirler iki klSim olarak goriil -

mii§tiir. Birinci kJSJm, $i§e ve Cam fabri
kasma biiyiik sipari~ler vererek o nispet
te biiyiik iskontodan istifade eden triiste 
dahil firmalarm fikridir. Bunlar diinya
mn her yerinde ticari kaidelerin bunu 
icab ettirdigini one siirerek Pa~abahc;e 
Si~ ve Cam fabrikasmm iskontosundan 
bu ~ekilde istifadede ve aldiklan mah is· 
tedikleri §ekilde satmakta serbest bulun· 
duklanm ileri siinnii~lerdir. 

ikinci grup ziicaciye tacirleri ise Pa
~abahc;e fahrikasmm biiyiik sipari~lere 
biiyiik iskonto yapmasmm nispeten daha 
kiic;iik sennayeli Tiirk firmalanmn fab • 
rikadan mal almalanna imkan bJrakma
dJgmdan ve triistiin bazicesi olduklann • 
dan $ikayet etmi~lerdir. Bunlar fabrikamn 
tek fiat tatbik etmesini istemi~lerdir. 

Dilekleri not eden Sanayi T etkik he· 
yeti reisi diin ogle trenile Ankaraya ha
reket etmi$tir. Bu husustaki karar lkh • 
sad Vekaletince verilecektir. 

Yeni stadyom 

italvan mimar1 
Ankara dan 

diin 
geldi 

-
Dolmabahc;e stadyomunun plamm ha· 

ZirlamJ§ olan italyan miman Viyoti Bi
yelli diin Ankaradan §ehrimize gelmi§ ve 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Ktrdan zi
yaretle gorii§rnii§tiir. !talyan miman 1z. 
mi~ y~il~ Manisaya gitmektedir. Orada 
bir iki giin kaldlktan sonra tekrar §ehri· 
mize gelecektir. Dolmabahcrede yapt.Ja

cak stadyom ufak mikyasta futbol saha· 
sm1, iki tenis kortunu ve atletizm sahasml 
ihtiva edecektir. Beden Terbiyesi Umum 
Miidiirliigii de bu i§le alakadar olmakta· 
d1r. Yeni stadyom ic;in lstabhamire ar· 
kasmdaki sahadan da istifade edilecektir. 

Bahc;ekapJda Hasan deposundan c;1 • 
kan yangm tahkikatma Miiddeiumumilik
c;e devam edilmektedir. V ak' a gecesi sue; 
iistiinde yakalanan depo miistahdemie • 
rinden Ali ile onu yangm c;1karmaga 
!e$vik ettigi iddia olunan deponun eski 
miistahdemlerinden Mustafa, Sultanah -
med birinci sulh ceza mahkemesine gon
derilmi~ler, sorguya c;ekilmi$lerdi. Neti

cede de her ikisi hakkmda tevkif miizek
kereleri kesilmi~ti. Bunlardan Mustafa 
ic;in verilen tevkif karan gen ahnm1~, 
kendisi diin serbest buaktlmt~hr. 

Y a nan depo yerinde yapJlmasJ laztm 
gelen ke~fin bugiinlerde yaptlmasJ muh· 
temel goriilmektedir. 

MOTEFERRIK 

Istanbul meb'uslar1 vilayette 

ve Romanya meselelerinin se• 
beb oldugu son buhrandan evvel karar• 
la~tmlmi~ alan Londra ziyaretini yap!· 
yor. Bu ziyarette Lehistan Almanya gi• 
bi miistemlekelere olan ihtiyacmi lngilte• 
reye izah edecekti. Senede niifusu di:irt 
yiiz bin ki§i artan Lehistan, miireffeh ya• 
~atamtyacagJ fazla halkJ ic;in yeni bir Le• 
histan yaratmak mecburiyetindedir. 

Almanya miistesna olarak AvrupanJll 
en biiyiik sanayi memleketlerinden biri 
bulunan Lehistan pamuk ve kauc;uk gibi 
daha ziyade mutedil ve s1cak ml'mleket· 
Jerde yeti~n ham maddelere ~iddetle 
muhtacd1r. Birc;ok cihetten ve bahusus 
~arka dogru geni$lemek noktasmdan Al• 
manyamn menfaatile Lehistanm menfa• 
ati mii~terek bulundugundan Baron 
Beck'in Berlini son ziyaretinde M. Hit· 
ler Lehistanm miistemleke davas1m biiti.in 
gayretile miidafaa !'decegini temin ettigi 
gibi ftalya Hariciye N azm Varsova'ya 

istanbul meb'usluguna yeniden inti • yaphgi ziyarette 1talya namma ayni te• 
hab edilenler diin Belediyeye gelerek minatta bulunmu~tu. 
Vali ve Belediye reisi Lutfi K1rdan zi- · . 

o;:imdi Lehistan lnailtereden de bu gl' yaret etmi§lerdir. .; " 
bi teminat ve hie; olmazsa miimanaat et· 

Konservatuar mezunlari miyecegine dair vaid almak istiyor. in • 
Konservatuardan mezun alan 13 tale

beye yalanda merasimle diplomalan ve
rilecektir. ~imdiye kadar mezun olan -
lann sayiSJ 35 ki§iye balig olmu~tur. 

Sigorta tarifeleri 
fkbsad VekB.letince mevcud sigorta 

tarifeleri uzerinde biiyiik tadilah mu -
cib olacak yeni bir tarife haz1rlanmak -
tad1r. Sigortacrlar dairei merkeziyesin
ce bu tarife i~in temaslarda bulunmak 
iizere Ankaraya gitmi§ olan heyet, An
karadan donmii§tiir. 

Y abanci ~irketlerin ihrac 
edecekleri maddeler 

Yerli ve yabanc1 ~irketlerin haricdeki 
hissedarlanna odemek mecburiyetinde 
bulunduklan faiz ve dividantla muh -
telif bankalarda bloke bulunan paralar 
mukabilinde ihrac edecekleri maddeler 
meyanma giil yagt, maden suyu, hall, 
~arab ve likorlerle maz1 da ilave edil • 
mi~tir. 

Ka~arken yakaland1 
<;atalcanm fstranca koyunde En 

Gene isminde bir zatm evine htrsiz 
l:'crek 12'5 lira lny'rnetinde bir parltan 
ao llrall}{ eim-gq1!tUk , 1 ira ktytnet 
de tek'rari'hir yiiziikle 5 lira k1ymeti 
bir altm yiiziigii ve diger baz1 miicev -
heratl alarak savu§mU§tur. Yap1lan tah
kikatta h1rsJZin Galib isminde bir §ah1s 
oldugu ve otobiisle fstanbula SIVl~mak 
iizere bulundugu anla§tlmt§ ve arabanm 
hareketinden evvel yakalanarak c;aldtgr 
e§ya ile beraber Adliyeye teslim edil -
mi§tir. -·-·--

giltere ise ergec; Almanyanm ve ltalyanm 
geni~ ve zengin miistemlekelere ihtiyac1nl 
tamyacagmdan Lehistamn davasma ev• 
leviyetle miisaadekarhk gosterece:ttir. 
Ciinkii ~arki Avrupada muvazenenin a• 
nahtan bulunan Lehistana ingiltere hi~
bir zaman ters bir taVIr alamaz. Aldtgl 
giin Lehistam Almanya ve ftalya ile 
yalmz dost degil miittefik bir hale geti· 
rebilir. Boyle bir ittifak biitiin Avrupamn 
mukadderahm degi~tirebilir. 

Miinih konferansmm akabinde Mister 
Cemberlayn'in M. Hitler'le imzaladJgi 
dostluk ve harbe ve dii&manca harekete 
ba~vurmamak teminahm ihtiva eden he· 
yanname $imdilik ihlal edilmi& ~ibidir. 
Almanya kendisinin en biiyiik dii~mani 
ingiltere olduguna hiikmetmi~ olabilir. 

ingiltere son konferansi toplamak te• 
~ebbiisiinde yiizde yiiz muvaffak olaca· 
gma emindi. ingiltere daha evvel hususi 
surette Var&ova' da istimzacda bulunuP 
Lehistanm kendi siyasetindeki istiklalden 
hic;bir suretle .aynlmlyacagml ogrenmi~ 
olsaydt bu konferans belki suya dii~mez· 
di. lngilterenin naho~ vaziyete dii~esi 
kendi taksirah oldugundan L~hi~tait Ha• 
nc1ye azm I.:OnClra ziyaretini evvelce 
tayin olunan tarihte yapmakfa tereddiid 
gostermemi$tir. 

Deniz banyolanna gelince bu da me§· 
h.ur Ogiist zamamnda ba§lamt§, fakat an
cak Omekizinci asrm sonlannda yaytl
mi§hr. Deniz banyolan evvela lngiltere
de, daha sonra Almanyada, en sonra da 
Fransada taammiim etmi§tir. 

mizlenmezse birikerek bir mantar gib1 _ _ 
mecray1 hkar. Ugultular ve kulakta agu· mahd1r, sonra biisbiitiin 

- Buradaki havagaz1 fabrikast §imdilik 
rehavete sevke • k" · h f d kt" B d T 

Peynir h1rsizi 

Son telgraflara gore Lehistan as:! mii• 
him miizakereleri &imdi Almanya ile ya• 

ptyor. Bundan ingilterenin de haberi 
vardtr. Almanya Lehistan Ukraynasm • 
dan ve Karpat Ukraynasmdan vazgec;e• 
rek miinhaman Sovyet Ukraynasmi ken· 
di siyasetine hedef tutmu$ olmakla Leh• 
lileri tatmin etmi~ti. $imdi de diger me • 
seleler hakkmda Almanya, Lehistanm 
$iiphelerini uyandtrmamaga c;ah~1yor. ~ark milletlerinden bilhassa J aponlar 

y1kanmaya c.rok dii§kiindiirler. Bu millet 
hergiin yapmaga ah§mJ§ oldugu s1cak su 
banyolarile bu hususta biitiin milletlere 
tefevvuk etmi~tir. 

Avrupada y1kanma l§lerine en c;ok e • 
hemmiyet veren rnilletler §imal memleket
leridir. Bilhassa iskandinavya milletleri
nin umuma rnahsus gayet liiks banyo yer

leri zikre deger. 
Derimizin temizliginin crok hususl bir 

ehemmiyeti vard1r. Derimizden ic;inde 
mevcud olan birc;ok guddeler vasJtasile 

miitemadiyen yag ve terle beraber <;Ikan 
bir tak1m mevaddJ uzviye cildin mesama
ttm yava~ yava§ tJkar. Derimiz iizerinde
ki be§ereden dokiilen olmii§ bir <;ok hii -
ceyrat enkaz1 da inz1mam ederek bir ta
baka te§kil eder. hte kir denilen §ey bu

dur. 
Bundan maada derimizde daima pek 

c;ok mikroblar bulunur. Bunlardan bir 
ktsmi gerc;i hastahk yapmaz cinstendir: 
Fa kat diger bir tak1m mikroblar vardu kt 
bunlar hastahk yaparlar. 

Bunlardan maada bit, sinek, pire, tah
takurusu gibi hayvanat ve ha§arat terci
han pis derilere hiicum etmegi severler. 

Derinin temizligi c;ok laz1mdu. Fa kat 
c;ok da giic;tiir. Bir cildi tamamen mikrob
d~n uzak ve fennen temiz bir hale sok· 
TT'ak ic;in c;ok ugra§mak lazimdJr. Opera -
torlerin ellerini o kadar <;ok ytkamala
n'lm ve ameliyat olacak olan nahiyenin 

1: • rlarla, alkol ve tentiirdiyotla temizligi
ne cah~Jlmasmm sebebi budur. 

Derinin hifZJSsihhast fizyoloji baktmm· 
dan da son derece haizi ehemmiyettir. 
(' ;ldin derin ve vasi bozukluklarmda me
• Ia biiyiik yantklar gibi ve yahud cildin 
i.i '.erine herhangi bir yag ile bir nevi ver· 
nisai yapJidigJ zaman derhal umumi va-
7.iyetimizde biiyiik marazl tagayyiirat 
ba~gosterir. Bilirsiniz ki biiyiik yamklar • 
.Jan sonra siir' a tie oliim gelir. v e yahud 
vamk nisbeten az olursa derhal crok ehem· 
niyetli bobrek hastahklan meyda~a Cfl -

~ar. ~iinkii cildirnizden vasi mtkyasta 

hk gibi anzalar goriiliir. der. 

Sac;lar asgari haftada bir defa sabun· S1cak banyolara gelince, bunlann de-
Ja yikanmahdir. Sac;lan tarayacak tarak, recesi azami k1rkhr. S1cak banyolar temiz
fir~a ve saire son derece temiz olmahdtr. likle beraber ayni zamanda tedavi vasJ· 
Sac;larda goriilen en ufak bir crtban ve ya· tas1dtr. Beyin hummas1, menenjitlerde ye 
hud yara ehemmiyetle tedavi edilmelidir. diger bazt hastahklarda tatbik olunur. 
Boyle ba§hyan baz1 sac;: hastahklan insa- S1cak banyolar herkese gelmez. Stk ya
m kel yapacak derecede anzalar meyda- ptldJgJ ve uzun miiddet s1cak suda kahn
na getirir. d1g1 zaman c;ok yorucudur ve hatta tehli-

Banyolar s1cak, 1hk ve soguk olmak il- kelidir. Ba§agnsJ, ba~ donmesi, senkop 
zere iic;e aynhr. S1cak su banyolan vii- ve muhtelif azada ihtikanlara sebebiyet 
cudden ter ifrazm1 mucib oldugundan vcnr. 

cildi zayiata, soguk banyolar ise bilak1s Otuz sekiz, otuz dokuz derecelik ban
deriden suyun akmasma sebebiyet verir. yolar temizlik ic;in pek iyidir. F akat niha
Ihk banyolarda §ayam dikkat bir fazla- yet on be§ yirmi dakikay1 tecaviiz etme • 
hk ve eksiklik goriilmez. k 1 me §arti e ... 

Soguk banyolar, nehirler, goller ve de- S1cak du~lar, temizligin en giizel bir 
nizlerde ve yahud dogrudan dogruya ev- vasttasidir. Bundan maada gerek cildin ve 
Jerde tatbik edilir. Soguk banyolar kts • gerekse ciimlei asabiyenin fizyolojik va
men tedavi ic;in yaptlmaktadir. Buna es- zifelerini tenbih eder. Y azm sa bah ak§am 
kidenberi malum alan brand usulii derler~ alman du§lar Ienfatik ve kans1z olanlar 
Burada suyun derecesi umumiyetle yirmt ic;in soguk olmah, demevi ve §i§manlar ic;in 
be§ derecenin altmdadu. Soguk banyolar 11Ik olmahdtr. Maamafih bunlann hava
viicudiin derecei hararetini dii~iiriir. Nab- mn stcakhgma ve sogukluguna gore dere
zm adedi azahr. celeri degi§ir. Bilhassa isve<; usuliindeki 

T eneffiisiin a dedi de azahr, viis' ati du~lar bir s1cak bir soguk miinavebe ile 
daha derilne§ir ve boylece ate§ler i~inde yapthr. 
yanan hastanm ahvali umumiyesi birden· Viyana ve Berlinden maada Frank . 
bire diizelir ve rahat eder. furt, Altuna, Magdeburg ve sair birc;ok 

Soguk banyolar haz1m esnasmda yam §ehirlerde gayet liiks du§ banyolan vard1r 
mide dolu iken ahnnsa tehlikeli olur. Za- ve bunlar tamamen halk ic;indir, ~ok ucuz-

. k 1 k ~ k b I ar dur. Halk pek ciiz'i bir para mukabilinde ten her nevi s1ca , 1 1 , sogu anyo ar ., 
karnma yapilmahdJr. cam istedigi zaman hangi mevsimde ve 

I d b hangi saatte olursa olsun, be§ on dakika 
Denizde ve soguk banyo ar a 1r 

k. zarfmda i§inden kaybetmeksizin giizel 
miiddet kaldtktan sonra hissolunan i mc1 

d giizel y1kamp c;Ikmaktadirlar. 
titreme iyi degildir. Suda kalmay1 bu e-

Herkesin evinde bir du§ ve banyo oda
receye getinnemelidir. 

da si bulunmasr c;ok arzu edilir. Fakat daha 
lhk banyolar, 25-30 derece arasm 

U
... uzunca bir zaman ic;in bu giizel bir temen-

yap1hr. Hararet ve nabtz ii.zerinde b I b 
niden ileriye gec;emez. Bu sebeb e iz de 

yiik deg~i§iklik yapmaz. lhk banyolarm 
memlektimizde balk ic;in du§ banyo ~iste· 

bilhassa ciimlei asabiye iizerinde miisekkm I I B 
mini kunna<Ya c;a I§rna IYJZ. unun en 

bir tesiri vard1r. Asabi teheyyiicati dur- <> 
durur ve umumiyetle siikunete ve uyku a ideal §ekli yepyeni sade ve pratik bir .§~· 

y kilde in•a edilenidir. Fakat bu §Imdthk 
dogru gotiiriir. Ruhi ve asabi hastahklar- ' l d 

b d · miimkiin olmazsa rnevcud hamam ar a 
da en giizel ve en seri ir te avt vasJtasJ· 1 d b 

· · 1 E bu tarzda kabinli tadilat yapmak a a u d1r. Ihk banyolar derimizt tem1z er. • 
la~tiki yumu§ak bir hale koyar. <;ok iyidu. i§ temin edilebilir. 

Y ahuz 1hk banyoda uzun miiddet kalma· D_r. 1/,rahim ~ati !Jge~ 

mev lint mu a aza e ece Jr. e en er· 

biyesi Umum Miidiirliik te§kilat kanunile 
her vilayetin Ye her kazanm biitc;esinde 
ilk tedrisat vergisi, yo! paras! gibi vergiler 
c;tkttktan sonra umum yekunun yiizde i
kisi nispetinde spar sahalarma sarfedil
mek iizere tahsisat tefrikini amirdir. Bu 
paranm yiizde seksenile saha yap1lacak 
miitebakisi diger beden terbiye i§lerine 
tahsis edilecektir. 

istanbul Vilayeti bu emre tevfikan 
biitc;esinden on bin lira ayirdJgmJ Da~i
liye Vekaletine bildirmi§tir. Maamaf1h 
istanbul esasen bu i§e miihim bir para 
sarfile bir stadyom viicude ~etirmekte 
oldugu cihetle aynlan bu on bin lira di
ger i~lere sarf ve ta'hsis edilecektir. 

ADLIYEDE 

Cezas1 tecil edildi 
Zeyrekte Rebianm evine sarho§lukla 

girdigi iddia olunan Hasan, yakalanml§, 
m~hud sue; kanununa gore muhakeme 
edilmi§tir. SarhiJ§luktan ve mesken 
masuniyetini bozmaktan dort ay hapis 
karan verilmi§se de, evvelce hie; mah • 
kum olmadrgmdan, cezas1 tecil olun • 
ffiU§tUr. 

KOLTVR ISLER/ 

Ka~dhane koyiinde yaplla
cakmekteb 

Kagtdhane koyiinde yeniden bir yab 
mektebi tesisine karar verildiginden 
diin, Maarif miidiiru Tevfik Kut, Kagtd
haneye giderek mekteb binasmm yerin
de tetkikat yapm1~hr. Mektebin onu -
miizdeki ders senesine yeti§tirmek uze
re yakmda in$asma b~lanacakbr. 

Tarih kitablarmda yap1lan 
tadilat 

Maarif Vekaleti ilkmekteblerin 4 iin
cii ve 5 inci sm1flarmda okutulan tarih 
de.rslerinin miifredat programmda tadi
lat yaparak yeniden miihim maddeler 
ilave etmi§tir. Programda, bilhassa Turk 
tarihine aid olan lastmlara ~ok ehemmi
yet verilmi§tir. Bu program oniimuzde
ki ders yllmdan itibaren tatbik edile • 
cektir 

Bakkal Mehmedin bir teneke dolusu 
peynirini a§Irmaktan suc;lu olarak ya
kalanan Cafer, Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme edilerek 
tic; bu<;uk ay hapis cezasma mahkfun ol
mu§tur. 

~···-
Bir hus1z yakaland1 

Pangalhda Siileyman Nazi£ sokagm
da Karamanc1yan aparhmamnda bir 
h1rs1zhk olmu§, aparhman kirac1larm • 
dan Zarenin sand1k odasma kapmm ki • 
Iidi maymuncukla ac;tlmak suretile giri
lerek iki tak1rn elbise. ktrk tanc yaka, 
tayyor ve baz1 e§ya c;almmi§h. 

Polis, s1k1 ,bir ara~hrmayJ miiteakib 
bu usta htrs1zm sabrkah Haydar oglu 
Mustafa oldugunu tespit etmi§ ve Mus
tafa dun ikinci ktsJm ikinci §Ube memur
lan tarafmdan yakalamm~br. 

Sab1kah htrs1zm iizerinde yaplan a
ra§trmada tistiinde Milano Grand Otel 
yaz1h bir maymuncuk bulunmu~tur. 

Apart1mandan c;ald1gt e~yalar da mey 
dana ~rkanlarak sahibine iade edilmi§-
tir. 

~·-·---
Y akalanan eroinciler 

Evvelki ak§am Kad1koyunde iic; ero
inci yakalanmt~ttr. 

Tahsin, Mustafa, Nuri admdaki ii<; e
roinman, Vapur iskelesi civarmdaki 
tenha bir k6!iede eroin <;ekerlerken polis 
tarafmdan ciiriim iizerinde yakalanml§· 
lardtr. 

Suc;lular, merkeze goturiiliirken bun
lardan eroin kac;ak~1s1 topal Muzafferin 
karde§i Tahsin iizerinde bulunan bir 
halon eroini yutmu§tur. Fakat bu hare
keti gozden kac;trmryan polisler Tahsini 
derhal Niimune hastanesine gotiirmii§
lerdir. Hastanede midesi y1kattmlarak 
yuttugu eroin balonu t;Ikartilmt~tJr. 

Suc;lular tahkikah miiteak1b asliye 
be$inci cezaya verilmi$lerdir. 

1~ki i~me 
Aptal, ebleh, alii c;ocuk sahibi ol

mak istemiyorsan, ic;kl ic;me! 
(:ocuk Esirgeme Kurumu 

genel merkezt ..... 

Mesela hiikiimranhk hakkt Milletler 
Cemiyetine aid bulunan Danzig'den bu 
miiessese alakasmJ kesmek iizeredir. Hit• 
ler rejimine tabi bir Alman hiikumeti o• 
Jan Danzig'in bundan sonraki vaziyetmi 
tayin etmek zarureti vard1r. Almanya, 
Lehistam rencide etmiyecek bir formiil 
bulunmasma taraftar bulunuyor. 

$imdiki Lehistamn eskiden Almanya 
idaresinde bulunan parc;alanm yani Po• 
zen ve Yukan Silezya'da Almanlar aley• 
hinde yaptlan niimayi$ler Lehistan ·dev• 
letinin politikast iizerinde miiessir bulun• 
miYan mahalli Lehli ve Alman unsurla_r\ 
arasmdaki eski z1ddiyetin vakit vakit niik• 
seden tezahiiratmdan ba~ka bir~ey degil• 
dir. 

Leh Hariciye N azmmn Londra seya• 
hati miisavi hak ve seviye iizere Alman· 
ya ile Lehistamn bundan sonra da po• 
litika aleminde muvazi yiiriimelerine en
gel olmiyacakhr. Ciinkii Lehistanm asJI 
istikbali Almanyanmki gibi ~arki Av:u· 
paya dogru geni~lemektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Havaya ate§ ederken ••• 
Bursa (Hususi) - Giirsu nahiyesine 

bagh Igdt.r koyiinde 13 ya§mda bir c;o· 
cuk tabanca ile yaralanmt§hr. 

14 ya§lannda ismail oglu Ahmcdle 
arkada§r ayni koyden 13 ya§mda Tahir 
oglu Mehmed koy civannda oynarlar • 
ken bunlardan Ahmed tabancasm1 <;Ika· 
rarak havaya ate§ etmek istemi§, fakat 
her nastlsa tabancadan <;1kan kur~un 
Mehmedin sag koluna rasgelerek, onll 
yaralaml§ttr. Suc;lu Ahmed yakalanmt~· 
Mehmed hastaneye kaldmlmt§hr. 

Cumhuriyet 
Ntlshan 5 lmrustur, 

Abone ~eraitl: } ~~ye ~=c 
SeneUk 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb aybk 750 • 1450 • 
fie: ayhk 400 • 800 • 
Sir a,yhk 150 • !oktur 
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SON ~!HABER LER 

Hatayda biiyiik bir 
asket i merasim yaptldt 

48 inci dag alaytnln kurulu,unun yddoniimii miina
sebetile Hatayhlar bir bayram giinii ya~addar 

Antakya 29 {a.a.) - Anadolu 'A
jansmm hususl muhabiri bildiriyor: 

K1rk sekizinci takviyeli dag alaymm 
kurulu§unun ytldoni.imi.i olan 26 mart 
gi.ini.i parlak askeri merasim yapllmi§hr. 
Merasime, spor sahasmda 1stiklal mar§ile 
ba§lanmi§hr. Kahraman askerlerimiz a· 
lay komutam kurmay albay ,Si.ikrii Ka • 
nadh tarafmdan tefti§ emilmi§tir. T efti§· 
ten sonra komutan askerlerimize ve da -
vetlilere hitaben bir nutuk soyliyerek 
kahramanhkla dolu alan alaym tarihc;
sini anlatmi§, bu arada alaym 5 tern -
muzda Hataya ne suretle girdigini izah 
etmi§ ve co§kun bir §ekilde alkl§lanm;~tn. 

vinde bir aile toplanhsi yapilmi§tlr. Me -
rasimde devlet Reisi, fevkalade murah
has, Meclis reisi, Ba§vekil, konsoloslar, 
vekiller, meb'uslar ve daha birc;ok davet -
liler refikalarile birlikte bulunmu§lardir. 
Hava c;ok giizeldi. Biitiin halk caddeleri 
doldurmu§tu. Alayimizm merasimi dola -
y1sile iskenderun bir bayram gi.ini.i ..- ' 1-

mi§hr. 

Parti u~ak kongreleri 
iskenderun 29 (a.a.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Kaza ve miilhakatta parti ocak kon -

greleri yapiiiDI§hr. ,Simdiye hdar yirmi 
ocak kongresi yapilmi§hr. Kongrelerde 
Parti iiyeleri Partinin alt1 vasfm1 hep bir 
ag1zdan tekrarhyarak heyecanh tezahiirat 

Bundan sonra Hatayda bulunan ye • 
dek subaylar askerlerimize tamttmlmx§
tlr. Y edek subaylar adma Hatayda bu
lunan Kaz1m N ami Duru bir hitabede yapm1§lard1r. Arsuz merkez ocak kongre-
bulunmu§, Kmkhan meb'usu Hikmet sinin yapilmasl biiyiik tezahiirata vesile 
Sural Mehmedcik adh bir §iirini okumu§· olmu§, civar koylerden gelen i.i~ bin Par
tur. Buradan Ordu Evine gidilmi§, Ordu tili ellerinde Ti.irk Parti ve Hatay bay
Evinin oniinde §anh alaytmiZID gec;id raklarile kasabanm meydanlannt doldur
resmi tema§a edilmi§tir. Yigid Mehmed- mu§lardir. Parti te§kilatmt yapmakta o -
ciklerin hirer asian vakarile ve muntazam ian Tekidag meb'usu Rahmi Apakt Par
gec;i§i c;ok alki§lanmi§hr. Davetliler ogle ti te§kilatl heyeti hararetle kaT§Jlami§lar
yemegini kl§lada askerlerimizle birlikte d1r. Parti reisi meb'us Hamdi Selc;ukun 
yemi§lerdir. Parti te§kilatmdaki maksad ve gayenin ne 

Halk §airi Kayserli asker Mehmed oldugunu, Parti prensiplerile Bi.iyiik ~ef 
Ba§lar, nefis hamasi bir destamm oku- inoni.ini.in Partiye verdigi yi.iksek ehem -
mu§, Antakya meb'usu Vedi Karabay, miyeti tebariiz ettiren nutkundan sonra, 
t~kenderun meb'usu Hamdi Selc;uk hirer Partililer, ya§asm ismet fnoni.i, ya§asm 
hitabe soylemi§lerdir. Bundan sonra mil- Halk Partisi diye tezahiirat yaparak kon
li oyunlar oynanmi§tir. Gece Ordu E • greye nihayet verilmi§tir. 
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Bir barb vukuunda Eden Avustralyaya 

Mtstr ne yapacak? hitabede bulundu 

MtsJr Basvekili ahnacak 
' 

tedbirleri anlat1yor 
Kahire, 29 (a.a.) - Meb'usan mec

lisinde M1smn bir harb takdirinde mutlak 
hakimiyet ve istiklalini muhafaza edip et
miyecegine dair sorulan bir suale cevab 

veren Ba§vekil, hic;bir ecnebi devletin MI
sm murakabeye hakki olmadigmi soyle
mi§tir. 

Gene bir harb takdirinde ba§kuman -
danhk meselesine clair sorulan diger bir 

suale de cevab veren Ba§vekil, umumi 
Harbde mi.ittefik ordulann F rano1z ba§ 
kumandanhgi emrine verilmi§ oldugunu 
bahrlatmi§ ve bir barb takdirinde MISlr 
ordusu ba§kumandanhgmm da en mii
him orduya teretti.ib edecegini soylemi§tir. 

Emli.k ve Eytam Bankas1mn 
heyeti umumiyesi 

Ankara, 29 (a.a.) - Emlak ve Ey
tam Bankas1 heyeti umumiyesi bugiin top 
!anarak bankamn 1938 v1h mesaisine aid 
idare heyeti raporunu v;bilanc;osunu tet
kik ve tasvib etmi§tir. 

Raporda, bankamn gec;en y-1! ic;inde 
ba§ta Ankara olmak iizere bir c;ok §ehir

lerimizin imar hareketlerinde i.izerine al
MI§ bulundugu vazife kay1d ve bu yol

daki yardimlann son y1Ilar ic;indeki inki
§ah bilhassa tebariiz ettirilmi§ bulunmak
ta idi. 

1938 y!l1 mesaisinin verimi olarak 500 
bin liraya yakm bir kar temin etmi§ bulu
nan bu milli mi.iessesemiz mesaisine ve 
faaliyetine daha ziyade bir inki§af vere
bilmek ic;in bu kan tevzi etmiyerek ihti
yat akc;as1 meyanma alml§hr. 

Kaput bezleri nizamnamesi 
Ankara, 29 (Telefonla) - Kaput 

bezlerinin tip ve vaslflan hakkmdaki ni
zamname mer'iyete konuldu. El tezgah
lan mamulati baric olmak iizere Ti.irki

yede dokunan ham kaput bezleri, bu ni
zamname hiiki.imleri dahilinde kontrola 

tabi tutulacakt1r. Top uzunluklan 36 met
re olacak, her topa mi.iessesenin ismi, tip 
i§areti, bezin geni§ligi ve uzunlugu hak
kmda damgalar vurulacakt!T. Bu nizam
namenin hi.iki.imlerini mi.irakabeye me
mur olanlar tefti§ ettikleri kaput bezlerin
den onar santimetrelik i.ic; ni.imune alabi
leceklerdir. 

Profesor Pittar'm 
konferanslar1 

Ankara, 29 (Telefonla) - Profesor 

«Avrupayi ilk istila eden insanla

kimler oldugu» hakkmdaki konferan
bugi.in Halkevi salonunda verdi. Av

a Cilahta~ devrinde go! sakinleri 
hakkmdaki konferans1m da yann vere

. Konferanslar.n ti.irk~e bir hulasa-
da okunmaktad1r, 

«Son aylardaki vakayi 
herkese ders olmu,tur» 

Londra 29 (a.a.) -Eden, Avustral
yaya hitab eden ve radyo ile n~redilen 
bir teblil?;ind.e ~oyle demi$tir: 

«- Demokras:iler, milli hayatlaTim 
yeniden tensik etmek ve imanlanmn esa· 
sm1 masun bulundurmak mecburiyetin • 
dedirler. 1938 senesi Biiyiik Britanya ta
rihinin en ziyade endi~e ile dolu ve en 
nazik senelerinden biri olmu~tur. 0 za • 
man, bu halden bi.iti.in netayici istihrac 
etmek ic;in vakit c;ok erkendi. 

Diger taraftan muhtelif noktai nazar· 
lardan §U veya bu noktai nazann isabetli 
oldugunu munaka~a etmekle hic;bir ~ey 
kazamlamazd1. Bundan alh ay evvel ba
ZI kimseler, Avrupada muslihane bir me
sai birligi iimidinin dogmu~ oldugu zan-

nmda bulunmu~lardi. Simdi ise ,bi.itiin 
di.inya, hakiki vaziyeti anlam1~ bulunu -
yor. Son aylardaki vakayi, bi.itiin mem • 
leketler ic;in hirer ders olmu§tur. Bi.itiin 
cihan, tehdidkar bir muhataramn mev • 
cudiyeti bahsinde hemfikirdir. Bu muha
tara, kuvvetin cebbarane bir surette suiis
tim,alinden mi.itevelliddir. Bu kabil ~erait, 
medeniyetin bagh bulundugu beynelmilel 
itimad1 ve giri&ilmi~ taahhi.idlere riayeti 

tahrib etmektedir. Bugi.in, hepimiz ic;in 
mevzuu bahsolan meseleler, arhk en ufak 
bir ~iipheye mahal bJrakmamaktadir. B~
ZI memleketler ic;in kuvvet, siyasete isti
kamet veren, onu idare eden yegane amil
dir . .Su halde sulhu sever milletlerin her
ti.irlii muhtemel taarruza kar~1 koymak 

maksadile birle~meleri zaruridir. Eger 
kat'iyetle ve azimle bu ~ekilde hareket 
etmi~ olursak kuvveti akide ittihaz etmi$ 
olanlara taarruzun kendilerine hic;bir fay
da temin etmiyecegini gostermi$ oluruz. 

Gene bu suretle son dakikada, beynelmi
lel nizam1, beynelmilel taahhi.idata ria -
yeti yeniden ihva ve devrimizde kendisini 
tehdid etmekte olan felaketten medeniye
ti tahlis edebilecek bir hale gelmi~ olu • 
ruz.» 

~amda vaziyet 
;;am 29 (a.a.) - Htikfuneti mevcud 

olmamasma ragmen Suriye meb'usan 
meclisi toplanarak eski Ba~vekil Ce -
mil Mardamm izahahm dinlemi~tir. Ce
mil Mardam, kabinesinin esasm1 1936 
F.rans1z - Suriye muhadesinin tatbik1 -
mn te~kil eylemi§ oldugunu soylemi§ -
tir. Miizakereyi miiteakib, meclis mua
hede ve anla§may1 istihdaf eden politika 
takririne mtizaheret gostermege karar 
vermi§tir. 

$amda ve Halebde siikunet devam e
diyor. 

ltalyada havac1hk giinii 
.. Roma 29 (a.a.) - Havac1hk giinii, bu

l:(Un kutlanmi§ ve Venedik sa.rayi oniin
de toplanan 18 bin pilot oniinde Musso
lini madaly alar dag1 tm1§hl\ 

CUMHURIYET 

Bir davan1n sonu 

Biitiin ispanya topraklar1 
Franko'nun eline ge~ti 

Denizcilik kiiltiiriimiize aid vesik alar: 

-[Ba~taran 1 fnct sahttede] 

feklerine beyaz bir mendil baglamt~, bir 
kismi da silahlanm buakarak ka~m~t1r. 

Ak~am, baz1 anar~ist unsurlar mt~ka
vemet etmege te~ebbiis etmi~lerse de dcr
hal vazgec;mi~lerdir. Fran kist radyo is • 
tasyonlan Madrid'in bir damla kan bile 
doki.ilmeden i§gal edildi&ini bildirmi~ler
dir. 

100 sene evvel 
Kastmpa§a bahriye zabit 

mektebinde hayat 

Sehirde fevkalade bir faaliyet goze 
carpmaktad!r. 

ingiliz seyyaht Charles Mac Farlene, bu vesile 
ile Osmanb imparatorlugunun son ii~ yiiz sene 

i~indeki korkunc hareketlerini izah ediyor 

Yazan: ALl RIZA SEYFI Numayi§~iler sokaklarda dola~arak 
F alankistleri ve Reketesleri alkl§lamakta 
ve milli §arkilar soylemektedirler. 

-1-
- Ben babami en ki.ic;tik ya§Imdanberi 

Tramvaylar da dahil olmak iizere bembeyaz sakalh, pembe yanakb bir bah
umumi servisler di.in ogleden sonra i§le - riye zabiti olarak tamdim. 0, daha as • 
mege ba~lami~IardJr. Bi.iti.in sivil memur· k 1 er ik ic;in kur' a usuli.i tatbik edilmeden, 
lara vazifeleri ba~mda kalmak emri ve- her aileden delikanhlann cebren toplan-
rilmi~tir. Magazalar, tiyatrolar ve sine- dig! devirde, bi.iytik karde§lerini kurtar-
malar a<;1kt1T. mak ic;in hi.ikumete teslim olmu§, bahriye· 

16 nc1 Fran kist f1rkasmm kumandam 1 k ye ayn IDI§, o uma yazma bilmesi kendi-
miralay Edourdo Hozas, Madrid'in as - sini mi.imtaz bir vaziyete koydugundan 
keri valiligine tayin edilmi§tir. Eski bele· galiba «Keyvam Bahrl» veya «.Sehabi 
diye meclisinin ekalliyet azasmdan Mel- Bahri» firkateyninde i§aret memuru ol-
chior Rodriguez, Madrid'in belediye re- Abd 1 

I 
mu§tU. i.i mecidin ciilusunda Osmanh 

is ii:iine tayin edilmi~tir. d onanmasma kumanda eden ve sonradan 
Bi.iti.in siyasi mevkuflar serbest b1ra - tarihte (Firari) kac;ak diye §ohret alan 

kllmi~hi· Kaplan Ahmed Pa§anm Osmanh do-
Halk, 1936 senesindenberi ihtifa et • nanmasim ahp asi M1str Valisi Mehmed 

tikleri ecnebi sefarethanelerincllen c;1kan Ali Pa§a tarafma kac;t1g1 vakit, babam 
Franko taraftarlanm alki~Iarm~br. i§te bu vaziyette kendini lskenderiyede 

$ehirde goriinen ilk papas bulmu§ ve donanma efradmm dagi!digml 

Madrid 29 (a.a.) Nasyonalist goriince Mehmed Ali Pa§aya bir istida 
k1t' alannm Madrid' e girmelerini mi.ite • vererek Pa§anm o zaman iskenderiyede 
ak1b, hemen derhal Alcala sokagmda kurdugu ve Frans1z muallimlerin idare • 
harbin bidayetindenberi ilk papaz gozi.ik- sindeki «Bahriye mektebi» ne girmi§ti. 
mi.i&ti.ir. Bu papaz, iic; senedenberi Mad _ 1840 ta Mehmed Ali Pa§a ile Osmanh 
rid'de yeraltmda bir mahzende ya§a _ fmparatorlugu arasmda ban§ olunca ba
makta imi§, bugi.in nasyonalistlerin gel • bam, MISlrda asker kac;akc;Ihgi cezasmm 
mesi iizerine meydana c;1kmtsllr. idam olmasma ragmen, mekteb ki§lasm -

Burgos, 29 (a.a.) - Nasyonalist k1- dan geceleyin, artik Ti.irkiyeye donecek 
taat bugi.in de ileri yi.iri.iyi.i§lerine devam Osmanh gemilerinden birine kac;mi§, is
ederek cenubdan Madrid- Valansiya yo- tanbula gelmi§tir. 
luna 35 kilometre yakla§mi§Iardu. Tage Ve i§te o zaman Kaptan Pa§a bulu • 
vadisi boyunca inki§af etmekte olan ile- nan kahraman ve macera adam! me§hur 
ri yiiriiyii§iin ilk hedefi bu yoldur. Umu- <_;engeloglu Tahir Pa§a babam1 «Bahri
miyet itibarile mil is kuvvetleri Nasyona· ye mektebi» ne veriyor ki: Bu mekteb 
listlerin ileri hareketine bic;bir mukave- §imdi tersanenin iistiindeki gi.izel deniz 
met gostermemektedir. hastanesinden ba§ka bir yer degildi. Ben 

Biitiin lspanya, Franko'ya tabi gencken bu hastanenin bir vakit yi.iksek 
Burgos, 29 (a.a.) - Bi.iti.in lspanya· deniz mektebi oldugunu, babamm, yuka

mn bugi.in saat 13,30 da General Fran- nda anlathgim, hatlralarmdan biliyor • 
ko'ya teslim olup tebaiyet ettigi ogrenil- dum; Bahriye mektebine aid olarak §im
mi§ bulunmaktad1r. Biitiin eyaletlerdeki diye kadar yaptlan tetkiklerde hep Hey· 
§ehirler General Franko tarafma gec;mi,- beliadadaki mekteb iizerinde toplanmi§ 
tir. Her tarafta ilerlemekte olan Nasyo- oldugundan yazilmi§ tarihi eserlerle rna· 
nalist k1t' alar her yerde §evkle kar§Ilan - kalelerde de o mektebe dair bir bilgiye 
maktad1r. Cenub Cumhuriyet~i ordusu- raslamad1m. Babamm oradaki mekteb 
nun da General Franko kumandasma gir- hayatma dair anlatmt§ oldugu hikayeler-
digi ogrenilmi§tir. den §imdi hatirhyabiliyorum ki: Deniz 

40 bin esir altndt hastanesinin selefi olan bu mektebde ba-

Salamanka, 29 (a .. a.) _ Umumi ·ka- b~mm arkad~l§~TI arasmda, Abdi.ilhami
rargahm tebliginde Madridin i§gal edildi- dm me§hur Yirmi be§ ytlhk Kaplan Pa§a· 
gi ve burada 40 bin esir ahnd1g1 bildiril- ~: olan .. Bozcaa~ah Hasan v H?snu .Pa§a 
mektedir. Nasyonalist ordu cenub ccphe- I.e bugun en mumtaz, degerh demz al
sinde ileri yiiriiyi.i§iine devam etmektedir. baylanmtzdan ve memleketimizin tanm-

Mussolini'nin Franko'ya ~~§. bir denizci ailesine mensub Bay Ru-
gonderdigi t.elgraf hmm bi.iyi.ik babalan Develinin Salih Bey 

Roma 29 (a.a.) - Mussolini Gene- de varmi§ ... Sunu ilave etmeliyim ki: Ba
ral Franko'ya a§agidaki telgrah gon _ bamla bu zatlann mektebde bulundukla
dermi~tir: n devre, firari Ahmed Pa§anm MISira 

Parlak k1t'larmizm nihai zafere ka _ kac;Irdigl Osmanh donanmasmm avdet ta· 
vu~tuklan ~u mada size selamlmi ve ltal• rihi olmak lazim gelen 1841 senesinden 
yan milletinin co~kun selammt bildirmek sonra gec;en altt yedi y1lhk devir olmak 
isterim. Bi.iyi.il{ ve kanh bir gayretten si- hemen muhakkak gibidir, bu da, bizi bu
zin ve ispanyol milletinin arzu etti~iniz giinden hemen bir aSir kadar gerilere a

vec;;hile, yarmm serbest, miittehid ve kuv- tar! 
vetli ispanyasi c;tkaca'ltn. Milletlerimiz Buraya kadar babamm ve kendimin 
arasmda tesis edilen baglann c;oziilmn hattralarmdan bahsetrnekligim bunlara 
oldugu kanaatinde bulundugumu teyid bir deger verdigim ic;in degildir. Bunun 
ederim. sebebi, ancak deniz kiiltiir tarihimizin ba-

Bizerta limamndaki donanma Zl noksanlanm dolduracak, bize ayni za-
Bizerte, 29 (a.a.) - Liman kuman· manda hem derin ac1lar ve hem de sevinc 

danhgmm bir tebli~ine gore, Bizerte' de verecek gerc;ekten degerli, bir habra ve 
bulunmakta olan 1soanyol filosunu tesel- mi.i§ahedeyi gozoni.ine koymak i.izere ba§· 
li.im edecek o!an ispanyol hi.ikumetinin lang1c yapmakllr: 
iki rnemuru Bizerte'ye gelmi§, lirnan ku- Bu hahra ve mii§ahedeleri bize veren 
mandamm ziyaret ederek teselli.im mua- zat ise 1848 senesinde lstanbulda c;ok 
melelerini tespit etmi§lerdir. Gemilerin etrafh ve derin bir tetkik yapmi§ olan in
yeni mi.irettebati yakmda ispanyadan ge- giltereli seyyah Charles Mac F arlane' dir. 
lecek ve derhal harb gemilerini tekrar tes· Mac F arlane o tarihte ( 1843), bugi.inki.i 
lih ederek donanma ile hareket edecektir. hastane yerini i§gal eden «Deniz zabitle-

Londra, 29 (a.a.) - lngiliz Stanland ri mektebi» nde tetkiklerde bulunarak bi
fspanya sahillerindeki Franko ablukasml ze epeyce bilgiler buakmi§tir. Ben onun 
yararak Valansiyaya girmege muvaffak sozlerini buraya kelime kelime terci.ime 
olmu§ ve lspanyollara yard1m cemiyeti- ediyorum: 
nin gonderdigi yiyecek ve giyecekleri bu «Tersanenin iizerindeki Bahriye mek
limana <;IkarmJ~tiT. Hull, Londra ve Li- tcbine her zaman serbest gidebiliyorduk; 
verpul' den de hirer vapur Valansiyaya onceden Kaptanpa~a ko~ki.i veya Bahriye 
hareket etmi~tir. Nezareti oldugu soylenilen bu bina bir 

Pathyan bomba 
Londra 29 (a.a.) - Hammersmith ci

varmda pathyan bombalardan bir koprii 
harab olmu!?tur. 

lsve~, miidafaa kuvvetlerini 
arhr1yor 

Stokholm: 29 (a-a) - Hiikumet, 
parla~entoya verdigi bir kanun layiha -
smda Isvec;in mi.idafaa kuvvetlerinin ar
tmlmasmt istemi§tir. Bu kanun layihasi 
mucibince bahriyede askerlik hizmeti iki 
yi.iz gi.inden iic; yiiz k1rk gi.ine c;Ikanlmak
ta ve elli sekiz milyon 1svec; kronluk mun
z~m tahsisat istenmek!ed!r_. .• 

tepenin c;Ikmllsi kenannda miikemmel ve 
~ok gi.izel bir §ekilde bina olunmu~tu. 
Mekteb, tersane sahasma, bahriye kl§la
sma, ve c;ok muhte§em Halic limanile §im
di orada demirli olan Ti.irk donanmasma 
bakiyordu. Bina ta§tandi ve uzaktan za· 
rif, kuvvetli gori.inuyordu. Ancak bizim 
gezdigimiz slralarda mekteb kapah idi. 
Y eni Kaptanpa§ahk yerine gelmi§ alan 
Damad Halil Pa§a, bu biiyi.ik ri.it
beye c;Iktigmi anlatmak ic;in, mi.iesseseyi 
bi.isbi.itiin yeni bir hale getirrnek ve bii
yi.itmek istegine dii§mii§ti.i. Halbuki bina 
esasen her faydah maksada yetecek ka
.dar biiyykt~ _ 

«~imdi Bahriye mektebi binas1 gene, 
adet oldugu gibi, Ermeni duvaTCJlann, 
Ermeni di.ilgerlerin, Ermeni dogramac1· 
!arm, Ermeni s1vactlann ve Ermeni nak
ka§lann elinde ka!IDI§h I Bu in§aat i§inin 
daha uzun aylar bitmiyecegi de anla§Ih • 
yordu ... » 

ingiliz seyyahmm bu son ciimlesinden 
kasdettigi manay1 hakkile anhyabilmek 
i~in onun Abdi.ilmecid devrinde Ti.irkiye
de yapt1g1 tetkiklerinde neler gordi.igiinii 
tamamile bilmek !aZimd!r. ,Surasmi soyli
yelim ki: Abdiilmecid Osmanh impara • 
torlugu tahtma c;1kmca Ti.irkiyede geni§ 
bir sanayile§me devresi ac;mak istemi§, 
milyonlar sarfolunmaga, lzmitte, Here· 
kede, Zeytinburnunda bilmem nerelerde 
fabrikalar a~1lmaga, gilya ni.imune ~ift • 
likleri yapdmaga ba§lami§h. Lakin bi.iti.in 
bu hareketin ba§mda ve hareketin, icraa· 
tm naztml koca imparatorlugun bi.itiin 
servetini, kredisini ve iimidlerini elinde 
tutan Ermeni me§hur «Dadyan ailesi» 
yani «Barutc;uba§Ilar» idi. Bunlar Av -
rupada sanki Osmanh lmparatoru ken
dileri imi§ gibi bi.iyuk tantanalarla 5eya
~at ediyorlar, Almanyadan, Belc;ikadan, 
lngiltereden, F ransadan, hatta Amerika
dan yuzlerce, hatta binlerce mi.itehassis, 
usta, amele topluyor, milyonlarca lirahk 
makine, edevat, e§ya ahyorlardi. Bu nok
talar «<sla hat • T anzimat devri» nin 
ac1kh bir safhasidir ki §imdilik burada 

bahsetmiyecegiz. Y almz fngiliz seyyahi· 
nm a§agiya koydugum aCI sozJerinde 0 

devrenin intJba ve teessi.irlerine dikakt e· 
diniz. Sozii gene Mac Farlane'ye b1rakx-
yorum: 

«Bahriye mektebi binasma yap1lan 
ilaveler ah§abd1. Hie; §i.iphesiz bir gi.in 
olacag1 gibi, bu ah§ab bina tutu§unca 
ortada mekteb filan kalmJyacakll.» 

(Bu 1ngiliz, Seyahatnamesinin ba§ka 
bir yerinde, yangmlar yiizi.inden, lstan • 
bulda bir ah§ab evin vasati omri.inii ancak 
7 sene olarak takdir etmi§tir.) 

«Mektebde padi§aha mahsus bir sa· 
Ion in§aSI ve suslenmesi ic;in de pek c;ok 
zaman ve para sarfedilmekte idi. Mekte
be aid haritalar, kitablar, fen aletleri her 
yam kaplami§ olan korkunc toz ve du • 
mandan muhafaza edilmek ic;in bir tarafa 
toplanmi§Il. Resmen mektebin 140 tale
besi vard1; ancak ben ortada tertibsiz gi
yinmi§ 20 gencden ba§ka talebe goreme· 
dim ki bunlar da bo§ubo§una vakit ge~ir
mekte idiler. 

«Halbuki mektebin kalabahk ve bii -
yi.ik masrafa mal olan bir tedris heyeti 
vard1; bunlarm arasinda iki de F rans1z 
bulunuyordu. Bi.itiin bu alimler, profe • 
sorler c;ok yi.iksek ay hklanm tJkir tikir 
ahyorlard1; fakat onlar da talebeleri gibi 
hic;bir i§ gormi.iyorlard1. Y eni Kaptan
pa§a da denize dair hie; bir§ey bilmiyor
du. Ne «heyeti bahriye» den, ne «Seyri
sefain - Navigation» dan, ne de ba§ka 
ilimlerden haberi olm1yan Kaptanpa§anm 
acelesi yoktu! Mekteb binasmx daha bii
yiik ve suslti bir hale getirdigine, bir giin 
padi§ahm buray1 te~rif buyurup her§eyi 
yeni, cilah ve yaldJZII gorecegine kanaati 
oldugundan bununla teselli olup gidiyor
du. 

«Oh, arhk dilenci haline gelmi§ bir 
milletten zorla alman paramn boyle c;ar -
c;ur edilmesi, boyle korkunc surette israf1 
nekadar ac1kh bir haldi! 

«Bi.iti.in bu i§lerde gene Ermenilerin a
yak izleri sec;iliyordu. 

«Bugun Turkiyede mimarlar, mi.ihen -
disler, kalfalar, mi.iteahhidler ba§tanba
§a Ermenilerdir. Bunlar biiyiik Ermeni 
sarraflarla ortakt!rlar ve elde ettikleri 
kalan aralarmda taksim ederler. Devle
tin hemen her §Ubesini ve her miiessesesini 
kendilerine bordu mevkiine di.i~iirmi.i§ o· 
Ian bu sarraflar, Ti.irk pa§alanm duruo 
dinlenmeden yeni yeni israflarda bulun -
maga te§vik eylemektedirler. Ve Ermeni 
alacakh, ortaya at!igi bir plamn tatbikm
da 1srar eylerse bore icinde olan Osmanh 
imparatorlugu bi.iyi.iklerinin ona kar§l 
durabilmeleri pek nadirdir.» 

!ngiliz seyyahm yukanki sozleri neka
dar ac1d1r! Lakin tarihimizi yalmz siya -
sl. asker! ve bilhassa sathi hadiselerm izi 
i.izerinde tetkik etmekten kurtulup da i~
timai, iktisadi ve hele mali bak1mlardan 
ara§hTmagi ogrenirsek Charles Mac Far
lane'm ta i.istiine elini koydugu yaranm 

Osman},~ 1m~ara!or~!ISYI1U1l son ii~ yiiz 
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Harb tehlikesi 
f'E5) iitiin diinya matbuah, <;eko-Slo
l,g) vakyanm y1ldmm hiZile i§galin

den sonra, Almanyanm ne yap· 
mak istiyecegini ke§fe c;ah§Iyor. Fikirler 
muhteliftir. 

F azla nikbinler, Almanyanm, arhk 
herhangi bir harekette bulunmiyacagm1 
samyorlar. Halbuki Almanya, <;eko
Siovakyayt i§gal etmek suretile bilakis, 
yeni faaliyetlerde bulunacagm1 ispat et· 
mi§tir. Bu i§gal bir sonuc degil, bir ba§· 
langJcd!r. Almanya mi.istakbel hamlele
rinin daha saglam olmasi ic;in, <;eko-Slo
vakyamn mi.istakil hayatma hatime c;ek

mi§ ve bu memleketleri SJTf sevkulceni 
maksadlarla istila etmi§tir. <;i.inkii bura· 
Ian §arka kar§I yap1lacak bir harb ic;in 
gayet elveri§li bir h'arekat i.issi.idiir. 

Almanuyamn yeni hareketlerde bulun· 
mas1 mukarrer ve mukadder olduguna 
gore, acaba yeni hamle ne tarafa ve kime 
kar§I olacak? 

Almanya, hem §arkta, hem garbda iki 
cepheli bir harbe kolay kolay giri§emez. 
Buyiik Harb tecriibesinin ac1 neticeleri 
heni.iz unutulmaml§tlr. 0 halde, evvela, 
~arka mt, yoksa garba m1 tevecciih ede
cek? Garbda, F ransaya taarruz ederse 
ingilterenin de harbe girecegi muhakkak· 
hr. Gene garbda Belc;ika, Holanda ve 
lsvic;reye yap1lacak bir tecavi.iz halinde, 
ingiltere ile F ransa, hem en harbe miida
hale edeceklerini, ikincikanunda, a~1kc;a 
Almanyaya bildirmi§lerdir. 

,Sark ic;in, ingiltere ile F ransa heni.iz 
boyle bir§ey soylememi§lerdir. Bu itibar· 
Ia §arka taarruz halinde lngiltere ile 
F ransamn, otomatik bir surette hemen 
harbe i§tirak edecekleri §iiphelidir. ,Sark· 
ta, en ba§ta Litvanya olmak i.izere, ki.i~iik: 
Baltik devletleri, Lehistan ve Romanya, 
bunlann arkasmda da Sovyet Rusya var. 
Almanya, §imdi petrol ve bugday pe§in· 
dedir. Bunlarm biri Romanyada, oteki 
Ukraynada bol bol mevcuddur. Lehista· 
nm elinde bulunan Galic;yada ise ikisi de 
vard1r. 

Di.inya matbuatJ, Almanyanm daha 
ziyade §arka tevecci.ih edecegini kabul 
etmekle beraber, ilk hedefin Romanya m1 
Lehistan mx olacagm1 tayin edemiyorlar: 
bu hususta da fikirler muhteliftir. 

AlmanyamP- Italy a ile F ransay1 har· 
be tutu~turup lcendisinin ~arktaki isrila 
plamm ikmale c;ah§acagml, bu i§i bitirdik
den sonra garba doniip yorgun muharib
lere kendi isteklerini kabul ettirecegini 
di.i§i.inenler de var. 

Almanya, yeni hamlesini ne vakit ya· 
pacaktxr? <;eko • Slovakyaya yerle§me· 
den ve bu memleketlerde te§kilat yap1p 
buralanm bir i.is olarak kullanacak hale 
getirmeden harekete gec;mesine pek ihti
mal verilemez. ingilterede, onceleri, Al
manyanm 1938 martmdanb~ri yapmaga 
ba§lad!klanm 20-25 sene ic;inde tahak
kuk ettirecegini zannedenler c;okmu~. ~im· 
di, 2-2,5 sene ic;inde, ba§armak istiyecegi 
kanaati has1l olmu§. Herhalde, Alman
yanm sabaha ak§ama yeni bir hamle 
yapmasma ihtimal verilmezse de rakibleri
nin kuvetlenmesine mi.isaade etmiyecegi 
de muhakkakhr. 

Almanya, §imdi ingilterenin Lehistan, 
Romanya ve Sovyet Rusya ile anla§• 
masmi her vastta ile bozmaga '<ah~acak
hr. 

Di.inya, gene barb tehlikesi ic;indedir. 

~ 
Te§ekkiir 

istanbul meb'usluguna intihab1m dola· 
y1sile muhterem okuyuculanm ve aziz 
dostlanm tarafmdan vaki olan tebriklere 
§iikranlanmi arzederim. 

Abidin Daver 

Naf1a Veki.leti, Y ap1 l§leri 
miidiirliigii 

Ankara, 29 {Telefonla) - Na~Ja 
Vekaleti Y ap1 i~le!i umum miidiirli.igii· 
ne, Ba§mi.ihendis Muammer tayin edil
di. 

Ankara Vilayet umumi 
meclisi i~tima1 

Ankara, 29 (T elefonla) - Ankara 
Vilayet Umumi Meclisi bugi.in topland1 
Vilayetin maarif, ziraat, baytar i§leri biit
~elerini kabul etti. 

Adliye V eki.leti hukuk i§leri 
miidiirliigii 

Ankara, 29 (Telefonla) - i stanbul 
ikinci Ticaret mahkemesi reisi Ismail 
Hakki, ,Sinasinin meb'usluga int ihabile 
ac;Iian Adliye Vekaleti hukuk i§leri mii

diirliigiine tayin edildi. 

y!lmda nekadar korkunc bir seyirle yuru
mi.i§ ve geni§lemi§ oldugunu goruri.iz. 

ikinci makalemiz bu hakiknti biraz 
daha bariz gosterec"1•• •• 

Ali Rt:r.a 5_EYFJ 
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I Ki.i~Uk 

HikAye Bir deli II 
Ki.ic;i.ik bir ,ehrin gan kar~lSlndaki 

Solei! d'Or lokantasmda, vekil ve sek
reteri. gayet si.islii bir masada oturmU$ -
lardtr. Y emek yenmi~. kahve ic;ilmekte
dir. Vekil, piposunu doldurarak giilii -
yor, suf giilmek zevki ir;in p;iil i.iyor : 

- istirahat meger ne giizel ~eymi~ I 
Resmi bir adam olmaktan <;Ikmak, olr;i.i
lii sOZ soy}emekten, hareketJerini kolJa
maktan, filme r;ekilmekten, gazetecilerin 
hiicumuna ugramaktan kurtulmak! Sac;
malamak, espri yapmak keyfi! Ve ha
kikaten hakkm var. Manzara enfes. Bu
rada akrabalarm oldugunu bilmiyordum. 

- Hatta ~ehrin ileri gelenlerini de ta
nmm. 

- Haytr, haYJr, kimseyle gorii§mek 
istemiyorum. 

- Mesela, ~u efendi kthkh ve trenin 
yanmda ko~an adam1 tamyorum. 

- Herhalde kompartimanlardan hi • 
rinde bir~y unutmu~ olacak. 

- Bu beyaz sac;h adam otuz be§ten 
fazla degildir, ashab1 emlaktendir. Hi • 
kayesini bilirim. 

- Oyleyse anlat, vakit gec;irmi~ olu-

ruz. 

*** 
- Mosyo Berlain, eskiden Pariste i~ 

tuttugu halde, daima burada oturmu§tur. 
Zaten aradaki yi.iz kilometrelik mesafe 
~k saytlmaz, ekspresle bir saat bir c;ey
rekte Paristesiniz. 

Bundan iic; sene evvel, haftada iki ke
re, hatlan ince, kumral ve sonderece gii
zel bir kac:hn onu ziyaret ederdi. 

Madam Etiennette, bo~nmak iizere 
olan bir kac:hndJ_ Kocast - c;ehresi insam 
aldatan bir adam - paradan ha§ka bir~ey 
tanimazdJ ve fmat buldu mu rakiblerini 
tereddiidsiiz yere vururdu. Hileli ve pa
raya miistenid i~lerde usta oldugu ic;in, 
bir kac:hnm paras1z ~ah§masma, vaktini, 
dii~iincesini hesabsJZ, kar,thksiz verme -
sine isyan ecliyordu. Onca, hu gibi hayiT 
i~leri gizli kabahatlere bir paravana va
zifesi goriiyordu. Etiennette cocuk do -
gurmam.J~tJ. kendini oyalamak maksadile 
hayatJna bir gaye anyordu. Nezaket ica
bt yaptlan ziyaretler ve iadei ziyaretler 
gene kadmt pek sarm1yordu. Ogleden 

sonralan, ktz san' at mektebine gidiyor, 
bir meslek sahibi olmak istiyen kadmiara, 
gene k1zhgmda mektebde i:igrendigi §ey~ 
Jeri gosteriyordu, fakat bu i§teki hususi
yet ~uydu: Madam Etienne kocasmdan 
izinsiz c;ah~tyordu. ly:i]ik yapmaktaki Is
ran tabiatinin esash vasrrlarmdan biriy
di. Zannederim, birr;ok kadmlan namuslu 
olmaktan menetmek naSI] miimkiin degil
se, onu haYJr yapmak.tan ahkoymak o 
kadar imkansJzdt. F akat kocasmm ergec; 
duymas1 ve aralannda bir kavga kopma
st mukadderdi. 

Bir giin kocas1 onu, itaatsizligi y\iziin
den, az daha bogacak olmu§tu ve Eti.cn
nette baba evine iltica etmi$ti. 

Gene kadmm kocasmdan c;ok cektisi 
ve yakmda serbest olacagi haberini alan 
Mosyo Verlain, k.i Etiennette'i gizlice 
seven nassas ve sadtk lbir a~tkh, hemen 
ko~mui ve hu sefer a~km1 ac;1ga vurmu~
tu. Gene kadmm da istedigi buydu: 

Leon Frapie" den -!1 
leri olunc1ya kadar, gene kadm, hergi.in 
bu kasabaya geliyor ve miistakhel evinde 
Mosyo V erlain'le ba~ha&a yemek yiyor
lardt. 

Ogleden sonra a&Ik, sevgilisini te~yi 
ediyordu. Goziiniin oni.inde, goriiyorsun, 
istasyon kasabadan hayli yiiksek bir yer
dedir ve tren hath kilometrelerce bir hat
h miistakim takib etmektedir. Tren goz
den kaybolunctya kadar, Etiennette va
gonun kap!Sinda ve Yerlain nhttmda du
ruyordu. Sevgili a~tklar el i~aretleri yap
miyorlardt, fakat kar~t kar~Iya imi& gibi 
konu~uyor, giinlerini gozden ge<;myor, 
ertesi gun ir;in proieler kuruyorlardt. 
Uzaktan konu~abilmek ancak a~Iklara 
miiyesser olur. lstasyon ~efi bana soyle
di, biiti.in memurlar Mosyo Yerlain'in ve 
ni~nhsmm bu miistesna kabiliyetine hay
ranmt~lar. 

Makas degi~tinnek icah1 olarak, ~~;ar
dan hareketinde tren tabii siiratini alml
yor ve yava~ gidiyordu. Oyle ki a~tklarm 
veda sahnesi, arzularma gore, epey uza
yordu. 

Hava fena oldugu bir ak~am. ufkun 
ucunda miithi~ bir~ey oldu: Yerlain, va
gonlardan birinin kapiSlmn birdenbire a
t;lldJR'tm ve sevgili Etiennette'in raylar 
iizerine dii§tiigiinii gordii. T ren istasyon
dan kalkmadan kompartimana hiZla gir
mi~. vagonun kapiSlm iy:i kapamagJ unut
mu~. sonra, yagmurda etrafi se<;emedigi 
ir;in, kaptya yaslannu§ ve tren luzlanma
ga ba&ladigl zaman, vi.icudiiniin gayriih
tiyari bir hareketile, son bir veda bu.esi 
gondermek ir;in sarkmak isterken, iy:i ka
panmamJ§ olan kapt birdenbire ar;1lmca 
dii~mii$tii. 

Zavalh ve iimidsiz a&tk raylar arasm
da, hayatmm pahasma, beyhude ko~tu. 
Etiennette di.i~er dii&mez olmii~tii. 

v efakar a~lk uzun zaman teessiiriin -
den hasta yatb, yataktan <;Ik.amad1. Aya
ga kalkmaga muktedir olur olmaz, art.k 
hic;bir §eyin alakadar etmedigi bu adam, 
kimtldamak, yemek, ya§amak iradesini 
yeniden kazanmak <;arelerini arad1. 

Ve ne buldu, biliyor musun~ Giinde 
dort defa, trenlerin tevakkuf saatlerinde, 
Mosyo Verlain istsayona gelir, peronda 
tamdiklan bulunan yolculann bindigi 
kompartimanlann kap1lannm iy:i kapamp 
kapanmadtgmi muayene eder. Sen de gor
diin: Vagonlar boyunca gider, gelir, ko
~ar. Tren hareket edinciye kadar ve et
tikten sonra da bazan kendi kendine ba
gmr: 

- Ah I 0 kapl iyi kapanmam1~t1 .. 
Ah I 0 kapt hie; kapanmami~ti. 

Ve iir; senedenberi, muhakkak ki bir
c;ok adamlann hayatmt kurtarml§tlr. 

*** 
Vekil bir an sustuktan sonra ba~m1 

kaldud1 ve tereddiidle: 
- Bir deli degil mi~ 
- Siiphesiz. 
- Ona madalya verilmelidir. 
- Olabilir. F akat bu takdirde ak:l -

lanmasmdan, haftzasmm uyanmasmdan 
korkulur. Sadakatin garabetini, rna -
nasiZhgmt farkedecek oluna, komparti
man kao1lanm kapamaktan vazger;ebilir. 

Oyleyse onu i~inde fmakmak en 
iyisi. 

Sevmek ve sevilmek. Ni~an merasimi ya- 9eviren: 
ptlmtsh; yakmda evleneceklerdi, diigiin- Irian KUDRET 

(~----.......... ------..................... 
Ba¥ diindtlren bir program ! 

Kad1nlar Saltanat1 
(TARAKANOVA) 

Pierre Richard Wilm'in goz kama~t1ran eseri 

ve: Tarzan1n intikam1 
ismi rekiAm bUyUk eser - TURKqe. 

Alemdar ve Milli de 

CUMHURIYET 

Haydar Rifatln 
eserlerinden 

Kadm .A§Io 60 Kr. 
A§k Pe§inde 100 
Karagomlekliler ihtilAlt 100 
Ftmsk Vazosu 20 
ilk A§k 50 
ili~in Oliimi.i 50 
Efendi he •T§ak 40 
Vikontun 6llimu 30 
tklimler 100 
6liiler Evi 125 
Felsefe 35 
Kii.~ii.k hfkll.yeler 100 
Mev'ud Toprak 125 
Stalin 150 

75 
125 

9 nlsan pazar gUnU 
Saat 17 de matine ve 

21 de suvare 

• 
• 
• 
" 
" • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" • .. 

MAKSiM 
Sahnesinde 

TANASE 
Revii ve Feerik 

lrupu tarahndan 

TANASA iSTANBUL 
UyUtl temafl&ll 2 pe 

56 tablo' uk RevU 

Maestro Oandrinot 
tdaresinde m1ikemmel orkestra 

Mia Apostolesc Lisette Verea 
Liana Mihaillsou Stroe ve 

Vasilache ve sairenin i~tirakile 
60 dansoz • 20 Rakkase • 

20 muslkl san•atklrl 
Mevkiler 100 hususl 250 kuru~ 
Hususf mevkiler il{in biletler ev
veldeo ahnabilir. Gi§eler her gun 

saat 10 dan itibaren acttktu. 
Telefon ; 42633 

Kad1koyiUier 
ve 

Karflyakahlar I 
939 ytlmda gordugiln1iz ve g!lrebi • 
Jeceginiz biitfin eserlerin adlarmt 

unutturacak muazzam bir filme 
ba~hyoruz. 

KASI GA 
Etsanelerin gibellik mabude
lermi k1skandnacak §Bheser 

kadm : 

Dorothy Lamour 
Bu eseri ibda etiDl§tir. 

-TuRK~E
Kadtkoy 

HALEDE 
Bugiin 

Butiin lstanbul Halla 

Heyecan i~inde 

52 
Milletin en guzel vucudlii ktz ve 
erkek sporcularmm memJeketlerinin 
§ereti ugrunda yaptlk Jan ~etm m1i
sabakaJar gOsteriliyor. 

Stad il8hlart 
OLil'uPiYAD I 

Harlkalar fllmldlr. 

Tino Rossi Berlin' de 
FranslZ f(lrkicJsJ Alman payitahtlna bir miizik
holde ~arkl soylemege gitmi~se de ayni zamanda 

bir film ~evirmesi de muhtemeldir 
Berlinden yaz1hyor: 
F rans1z ~arktctslm burada kar~tlamak 

epey gi.i~ oldu. Ciinkii sabahtanberi mtit
hi~ bir yagmur yagtyordu. Buna ragmen 
istasyonda kalabahk hir halk kiltlesi bi
rikmi§ti. Tino Rossi trenden iner inmez 
kendisine kar~ICI gelmi~ olanlara geni~ bir 
tebessiimle te§ekkiir etti · ve kalabahk a· 
rasmda birisini bulmak istiyormu§ gibi in
sanlara dikkatli dikkatli baktyordu. Her
halde frans1zca bilen birini arad1g1 mu
hakkaktJ. Y anma gidip: 

- Ho§ geldinizl 
Dedigim zaman fevkalade memnun 

oldu. K.alabahgi giic;liikle yararak istas
yondan c;Iklp otele gittik. Biitiin Alman 
gazetelerinin sinema muharrirleri oraday· 
d1. Herkesin ogrenmek istedigi a§agt vu
kan ayni ~ylerdi. Millakatta hep Kor
sika, musiki, yeni §ark1lar, ilk jhtisaslar 
ve saire mevzuu bahsoldu. 

Artist birka~ saat dinlendikten sonra 
Mi.izikholde tecriibeler yaph. Si:iylendi -
gine gore Frans1z san'atkan burada yal
mz 0 miiessesede ~arktlar soylemekle ik
tifa etmiyecek, almanca hir filmin fran
SIZca versionunda bir rol deruhde edecek
tir. Fakat heniiz bu husus, zannederim, 
gizli tutuluyor, hi~bir if~aatta bulunul -
muyor. 

Tino'nun yalmzba$ma gelmi$ olmasi· 
na ragmen otelde iki ki~ilik bir oda i~gal 
etmesi nazan dikkatimi celbetti. Mena
jerinden karm Mireille Balin'in de hila
hare gelip gelmiyeceginj sordum. Vazth 
bir cevab vermedi. 

Artist ilk gece epey alki§landJ. Bir -
~ok Alman sinema y1ldizlan temsilden 
sonra kendisile gorii1mek istediler. Bu a-

Tino Rossi 

rada bana da terctirnanltk vazifesi dii$
tii. Tino bu konu~malar esnasmda vaktile 
gitmi~ oldugu Holivud'dan pek senakar 
bir lisanla bahsetmedi: 

- Orasi sun'i bir muhit, dedi, buna 
ragmen benim ~arkrlarrmdan ho§landtlar .. 
Fa kat hepsini cazband havalarma uy -
durmak ~ar-tile. Ciin't:ii mubarek Ameri
kahlar, dans edilmesi kabil olmtyan ha
valan musikiden saynuyorlar. 

Yeni bir §arkm olan Bambinella'mn 
da bitmek iizere oldugunu teb§ir etti. 
Kimbilir, bu ~arktyt belki de mi.istakbel 
filminde, burada <;evirecegi kordelada 
soyliyecektir. Lakin, o kadar sJki~hrma
ma ragmen boyle bir itirafta bulunmak
tan r;ekindi. 

* «Zaza» filmini c;evirip bitirmi$ o-~ * Emil Zola'mn «Bir a$k gecesi icin» 
ian Claudette C:o.lbert «Gece!ans;» is - rtam\ndaki _e~rinin sinem~ya ~~~~mast 
minde yeni bir filtm daha ~evumege ba~- mevzuu bahrsbr. Bu kordelayt re}Jsor G. 
TamJ~ttr. Bu kordelada Claudette'in par- Treville idare edecektir. 

teneri Don Ameche olacak, kordelada· * «Madam Curie» filmi. icin Greta 
ki diger muhtelif rolleri de Francis Le - Garbo'ya partoner olarak Robert Donat 
derer, Mary Astor, John Barrymore ve s~ilmi§tir. Her iki artistin k1sa bir za • 
kans1 Eleine Barrie deruhde edecekler- man ir;in F ransaya gelerek kordelanm 
dir. haricl manzaralan i~inde bazt sahneler * Y akmda Holivud' da c;evrilme~!ne oynamalan ihtimalinden bahsolunmakta
ba~lanacak olan «Kadtn» filminde ba~ d1r. 

rolii Norma Shearer oymyacak ve kor- * «Biiyilk vals» filminin musiki he
delaYJ rejisor George Cukor idare ede - yetinde ba~kemancJ!tk yaprm§ olan T osa 
cektir. Seidel «Broadway serenadt» ve « 1939 * Ba~ rolilnii Wallace Beery'nin oy- kar ve buz c;tlgmhklan» nm musiki he -
nadtg1 «Zavalh c;avu§ !» filmi bitmek yetleri arasmda da r;ah~tlktan sonra A
tizeredir. Bu kordelayt Josef von Stern- merikan §ehirlerinde bir turneye c;tkmi~-
berg idare etmektedir. tJr. , 

SARAY • Sinemasi 
BUtUn gene ktzlara 

BtJYOK VAT.<::;'in gu1.el ytfd1zt 

L U IS E R A I N E R'i 
MELVYN DOUGLAS 

ile hPr,.ber yararttgol 

GENC KIZLAR 
Fransrzca fiJminde gOrmelerini tavsiye 
eder. bu liJmde A~km ek~eriya kad•!l· 

Jar etralmda dans eden kelebeklerin ka~~adJanm yaktrgom gOrt>cekJPrdlr. 
IJAveten· Foks Jurnalde: Bay ve Sayan LObrOn'uo Londray• ziyarPtJerJ • Pren 
ses Fevziyenin Iran Veliahdi ile izdivac mt'rasirni - l\foris $Ovalve galas1 · 

........... Frano;a, MacariRtan takrmlarrnm futbol mat;• 

SON GUNLERDEN Bu ak§am T u RAN 1Iyatrosunda lrn" 
iSTiFADE EDiNIZ. Filistin Radyosu yiiksek okuyurmm Zekiye 

Bu kadar giizel bu ll.ad.ar zevkli Handan ve Saz heyeti. E'tu§rul Sadi Tek , 
lilm gOrulmemt§tir. ve arkada~lar1, Brrinci deta ~erlatcas1 ~ii-

sakarya 8.1 nemasl yult .Romedi 3 p!!~de Min<;e Pen<;el varyetest, I ! I 

Se AttJta reviisii, Mtlll oyuufar AnadoJu ayak 

................ ~~~~~~~~ .... ~~ .. ~ .......... ~ ..... ~::::::::::::::::::::::::::::~ ......... -~::::::::::::~o~v~u~n~Ja~r~t~T~e~J~~f:o~n~;~2:2~1~2~7~::::::::::::: Bu Gece 5 U A D P A R K Sinemasmda 11111Pt r • 

:~:=~"~¥~~~:.:d:. ".~~~~=~~ I r Anna Bella ~ Tayron Pover - Loretta Young 
Saz Heyeti Konseri 100,000 figiiran - Zamantm1z1n en esrarh mevzuu - Tarihin en biiyiik a~k1 

;:~~·~?I.~.{~~:~~~:-~:~.!~ s u Voe Yk$·s·n· Foe· li8ri e r i 
, 

BUG UN 

PEK 

30 Mart 1939 

( Bu ak$amki program) 
Ti.irkiye Radyodlfiizyon Postalan 

DALGA UZUNLUCW 
1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

T, A. Q. 19.74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 Program. 12.35 Tiirk miizlgl - Pl. 
13,00 Memleket .saat ayar1, ajan.s ve meteo
roloji haberlerl. 13,15-14 Miizik (Kan§lk 
program - Pl.) 17,30 Konu~ma (Inkll:lb ta
rlhi derslerl - Halkevinden naklenJ. 18,30 
Program. 18,35 Miizik (Virti.iozlar - Pl.) 19,00 
Konll§ma (Ziraat saatil. 19,15 Ti.irk mtizl
~1 (Fasil heyeti). Tahsin Karak~ ve ark a
da~! an 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, 
ziraat borsa.s1 (fiat). 20,15 Tiirk mi.izl~l. Qa
lanlar: Vecihe, Cevdet Qagla, Rlefik Fer.san, 
Fahire Fersan. Okuyanlar: Mustafa Qa!Har. 
Safiye Tokay, 1 - Nl§abiirek pe§revi. 2 -
:i:.sma!l HBikki Beyin - Nl§abiirek beste - Blr 
kerre yi.iziin gormegl. 3 - Ziya Pa~amn -
Nt.,abiirek A. semal - Ey giil ne acab. 4 -
Ziya Pa~nm - Ni~abiirek ~arkiSl - Bin ze
ban soylersin. 5 - Vecihe - Kanun takslml. 
6 - Az!z Efendl - Nl§abiirek §arkl - K1rd1 
geclrdl. 7 - Ni§abiirek saz semalsi. 8 - Ilc
flk Fersamn - Hlcaz ~ark1 - Gogsiinden ka
QlP gittln. 9 - Sa<!eddln Kaynagm - Tiir
kii - Ba~nma ta~ ba.saydtm. 21,00 Mem!eket 
.saat Ayart. 21,00 Konu~ma. 21,15 Esham, 
tahvilat, kamblyo - nukud borsa.s1 (flat> 
21,25 Ne~'ell plaklar - R. 21,30 Miizlk (Oda 
miizlgi kentet). Hayrullah Duygu - Klari
net. Orban Borar - 1 !nci keman, CaVId 
dzmengfi - 2 nci keman,, Zeki Berkiiren -
Viola. Enver KaktcJ - Cello. W. A. Mozart -
Kentet <La major). <Klarlnet ve yayll saz
lar kuarteti iQ!nJ Allegro, Larghetto, Me
nuetto. Allegretto con variazlonl. 22,00 Mii
zlk <Kiiciik orkestra. - r;;ef: Necib A§ktn) 23 
Miizlk (Cazband - Pl.) 23,45 - 24 Son ajans 
haberleri ve yarmkl program. 

SOFYA 
18,50 Hafif musikl 
20,35 Senfonik kon.ser. 
22.05 Senfonlk kon.ser 
22,35 Hatif mllSikl. 

LONDRA (342 - 877) : 
22,20 Orkestra, koro voe ~an kon.seri (Mo

zart, Bartok, Bizet, Dellus'un eserleri) 
1,20 Dan.s musikJs1. · 

PARiS (Radio): 
16,20 Oda mllSiklsi ve ~an. 
17,20 Piyano musiklsi. 
21,05 E~lenceli kon.ser (Lalo, Moskov.skl, 

GraQaninof, BrahniS ve sair beste
karlarm eserlerl) 

21,50 Harpa kon.seri. 
22,35 Senfonlk kon.ser (Beethoven ve Stra

vlnski'nin eserlerinl Jaques Chlbauci 
callyor) 
ITALY A (birlncl grup: ~1 - 713): 

22,05 Garb<laki altm dlyarmm kiZl (Puc 
cini'nln operastJ. 
BU~: 

19,20 :;!an kon.serl 
19,40 Kernan ikon.serl 
21,20 Senfonik konser. 

BUDAP~TE: 

19,55 Qlngene orkestra.s1. 
20,35 Tie nand (Albert'!n operas!). 

Balorkoy Halkevinde mec
cani dersler 

Baklrkoy Halkevi ba§kanh~ndan: 
Derslere ba§lanaca~ndan frans1zca 

kursu i~in kaydolanlarm 30/3/939 per
§embe gunii saat 18 de Halkevinde bu
lunmalarJ. -···-Avcdar kurumu kongresi 

istanbul Avctlar kurumundan: 
26/3/939 tarihinde yapllan senelik 

alelade toplanhda ekseriyet has1l ola • 
mad1gmdan 3512 sayth kanunun mahsus 
maddesi hiikmiince ikinci ve son toplan
hmtz 2/4/939 pazar giinii saat 10 da A
Iemdar caddesindeki Alaykii§kiinde ya
pllacakbr. tlyelerin gelmeleri rica olu-
nur. -···-
Eminonii Halkevinde temsil 

Eminonii Halkevinden: 
1/4/939 cumartesi giinii saat 20,30 da 

.Evirnizin Cagaloglundaki merkez salo
nunda temsil §Ubemiz amatorleri tara
fmdan (Vazife) piyesi temsil edilecek
tir. 

Davetiyelerin Ev biirosundan alm -
mas1 rica olunur. 

,----) 
\_ __ T_E_~_E_K_K_O_R_ 

<;!ok sevgili karde§imiz ve day1m1Z 
Devlet $iiras1 azasmdan Orner Lutfi E
rinalin pek ac1 oliimii ile derin ve son
suz kederimize telgraf, mektub ve biz
zat teselli lutfunda bulunan ktymetli 
dostlarrm1za nihayetsiz te§ekkiir ve 
minnetlerimizi bildirmenizi muhterem 
gazetenizden rica ederiz. 

Yegenleri ve karde§leri 

HALK OPERETt 
Bu ak§am 9 da 

ZOZO DALMAS 

Macar BaleU 
(<;ARDA$) 

Miizik: Kalman 

ERTUGRUL SADi 
TEK Tiyatrosu 

Bu gece 
$ehzadeba§l (TURAN) 

tiyatrosunda 
($ERi AT<;ESi) 
komedi 3 perde 

Oskiidar Hale sinemas1 
ENDU'L'U'S GECELERi 

tSPARTADA 
Sebat Kiitiibhanesi Yunus 

oglu Liltfi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiln 
mekteb kitablan, kirtasiye, gazete 

ve mecrnuaJarm tevzl veridir. 


