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Qocuk dii~iirmek ... Kadm rahats1zhklan, 
koruoma <;areleri. Gebelik, lohosahk, 
sag!Jk bilgisi. Bebek beslemek, siit ~o· 
cuklar1 bakama. Qocuk hastahklan saghk Ayhk salon mecm 

bllgisi 
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-ran sa 
M r · . b. t kl . Etrusk vapuru, tamzr 1~1n 

Dsiodini' yeni Irb nu u d.a Almangaga gOnderiligor 
a a ye ye ceva Ver I Ayni tipte olan Salon, Kades~ - ·-- --~--

, ' F rans1z - italy an 
munasebetleri ne dair 

Arazi terki meselesi sarahat
le ortadan kalktrktan sonra 
iki devlet arasrnda miizake- '' 
relere ba§lanabilecegini mu
hakkak saymakta hata bulun-

masa gerektir. 

~ inyor Mussolini'nin nutkundan 
;;;;;;J) sonra ~ ranSIZ Ba§Vekili de soy· 

ledi. ltalyan hiikumet §efinin 
F ransadan istedikleri, aylardanberi mat· • 
buattaki ~iddetli ve niimayi§li ne~riya-

...... 
Fa§izmin 20 nci yddiiniimii miinasebetile Ba§vekil Mussolini 60 bin 

eski muharibin huzurunda nutuk soylerken ta ragmen c;ok mutedil oldugu cihetle bu 
nutuktan sonra F ransa ile italy a arasm
da bir anla§ma husule gelmesini c;ok 
miimkiin gorenler heniiz hata etmi§ sa}l· 
lamazlar. M. Daladye'nin boyle bir an
la§mayJ hemen miimkiin sayarak derhal 
yeni miizakerelere yo) ac;acak bir dil kul
Ianmami§ olmasma ragmen. M. Musso· 

Fransa- Italya aras1nda 
teati edilen notalar 

lini sarahaten toprak fedakarhgi isteme
mekle beraber T unus, Siivey§ ve Cibuti 
meseelerinde kafi derecede ac;1k degildi. 
Siitten agz• yanan yogurdu iif!iyerek yer 
tabirine tevfikan F rans1z Ba§Vekili her ih-

Du~e, italyanin . . . Akdenizde 
kalmak istemedigini 

mahpus 
soyliiyor 

ve T1rhan vapurlar1nd.a da 
f 

tadilat yapdacak 
~ . 

-------------------------
Ankara, 30 (Telefonla} - Deniz-[ Yecek on bir gemi 

1 
bank tarafmdan Almanyada yaptmlan hakkmda da bir mu 
gemiier hakkmda alakadar firmalarla a- kavele projesi ham
ramizdaki biitiin ihtilaflar, lehiinize haJie 1anmi~hr.· Malum , 
dilmi§tir. Etriiskiin ge~ tesiiminden do- oldugu iizere De •

1 
lay1 alakadar fuma tazminat vermegi de nizbank idare erka- , 
kabul ettikten maada, mukavele ile mec- m arasmdaki tahav · ' 
bur olsun olmasm biitiin noksanlan para· vii! iizerine bu sipa -
s1z yapmag1 da deruhde etmi§tir. ri§ler durdurulmu§ • ·· 

Etriisk vapuru tezgaha girmek iizere tu. Yeni Umum Mii 
bugiinlerde yeniden Almall(Yaya gidecek- diir, bu hususta tet-

tir. Vapurun kazanian degi§tirilecektir. ki~at. Y~pmi§ ~~ _ge
.Etriisk siste'inindeki ~a! on, Kade~ ve Tu- ~Jlerm l~§as.l .'~m .a·· 
han vapurlarmda da tadilat yapiiacak ve lakad~r , lng1hz f.r
bunlara hirer kazan ilave edilecektir. malanle anla§ilmi§ • 

Neptiin tezgahmm Karadeniz tipinde hr. Vekalet bu anla§ 

Uo.~-.-

( . 

·I ~ · · k 1 · · may1 tetkik etmekte· gem1 er yapamiyacagi 1<;m mu ave esmm a· s· . I . b · 
f h. k b.! 2 5 .1 k . 1r. !pan~ erm u - · J~~ es me mu a 1 , m1 yon mar tazm1- .. I d .

1 
~· · .,.. · 

nat vermesine dair muamele de tekem· gun er e ven ecegl Alman tezgahlarmda yapilmakta. olan 
··j t . t' I anla~umaktad1r. De- . . vapurlarnmzdan Tuhan 

mu e m1§ IT. . ba k u M""d"" .. y f z· E ,. . . . 
D·~ f f .1 . . d. mz n mum u uru . usu 1ya r· Ikhsad Vekili Hiisnii Cahra Deniz bank 

1ger tara tan ngJ tereye Slparl§ e I· zin, bugiin· de iktisad Vekaletine el rek i leri etr f1 d ~ · · -

Roma, 30 (a.a.} - · Mussolini, bu demi§ oldugun~ bildirmektedir. timale kar§l bu hususta ihtiyatkar olmagl 
sabah Cosenza'da bir nutuk soylemi•tir. Dalad e'n·n tk AI Ja tercih etmi§, bilakis Fransanm yeni feda- ' Y 1 nu unun manya 

;i~~!~!!!~t"'l .... I;·;; ....... pfi·~·~·~·~·~·~·~!~b·~!~.~ ..... 
Bug~n. ikinci .~"~"~. noktalan muvaf1k. degil! karhklara muvafakat edemiyecegini a~lk Hic;bir ecnebi muhabir, davetli degildi. telsirleri 

soylemi tir. Stefani ajans1, Du<;e'nin harici meselclere Berlin, 30 (a.a.) _ Siyasl Alman 
telmih .etmi• ve bilhM,a <<ltalya, Akcle· h f"l" D I d ' · k h kk d zafenmn lldonumu Nafia V kilimizin beyanat1 · Hatulardadir ki ingiliz • ltalyan anla§- ~ me a I I, a a ye nm nut u a m a 

.nizde mahpus kalmak niyetinde degildir» [Arkasz Sa. a siitun 1 del 
masJndan sonra ona benzer bir anl.a§ma- ........................................................................................................................... . 
nm italya ile F ransa arasmda da yapii
masl ic;in vaktile miizakerelere ba§lanmt§ 
iken bunlar o zaman yanyolda kalmi§tl. 
italyanm o zamanki miizakerelere ni(fin 
devam etmek istememi§ oldugu iizerinde 

uzunboylu tahminlere liizum olmasa ge
rektir. Belki Berlin - Roma mihveri buna 
miisaid olmami~tl, belki italya gorii§mek 
i\;in kendisine daha muvaf1k gelebilece
gini tasavvur ettigi baz1 §artlann tahak· 
kukuna intizar eylemegi tercih etmi§ti. 

riirkiin makus talihi, ---

Hakikat budur ki Avrupada kuvvetle-
rin muvazenesinde husule gelen kan~1khk 
beklenmiyen bir surii neticelerle merkezi 
Avrupada Tuna boyuna ve §arki Avrupa 
.yollanna yeni mahiyetler ve istikametler 
vermek istidadm1 gostermi§ olduktan son· 
1a italya ic;in tekba§ma garb demokra· 
silerle ugra§mamn manas1 giin ge<;tikc;e 
daha ziyade zay1flamaktan geri kalmiyor
du. Bu cereyanm tabii bir sonuncu olarak 
Smyor Mussolioi'yi son nutkunda uysal 
ve yumu§ak bir lisan kullamyor gordiik. 

Bizce Kral - 1mparator Majeste Vik
tor Emanlli!l'in sulh istiyen nutkunu taki
ben Sinyor Mussolini'nin nutku Fransa 
ile itaiya arasmdaki ihtilaflan miizakere 
yolu ile halledecek asgari hadlerine indir
mi§ bulunuyordu. Hat1riardad1r ki Sinyor 
M u~soiini T unus Beyligindeki italyanla· 
nn vaziyetlerini, Siiven kanah rejiminin 

tadil ve Jslahml ve Cibuti'de !talyaya a· 
leyhtar olm1yan ve belki kolayhklar temin 
eden bir vaziyet teminini istiyordu. Boy· 
lelikle italyan taleblerinde arazi terki gi
bi Fransaya giic; gelen taraflar ortadan 
kaldmlmi§ bulunuyordu. 

Boyle . olmasma ragmen Frans1z Ba§· 
vekili arazi terki talebinin biitiin bir sara
hat ve kat'iyetle ortadan kaldmlmasJ i<;in 
hi~bir miisaadekarhga yana§miyan bir li
san kullanmi§tlr. Arazi terki meselesi bu 
sarahatle ortadan kalkt1ktan sonra iki 
deviet arasmda miizakerelere ba§Ianabile
cegini muhakkak saymakta hata bulun
masa gerektir. 

Bu kar~Iltkh miinaka§alar arasmda bir 
0 A a ... 
Y11donumu munasebetile : 

ikinci inonii zaferi 

azan: ABIDIN DAVER 

ilk yaZI 2 nci sahifede 
a a a ........ 

Lehistan, Almanyan1n 
taleblerini reddetti 

Hariciye Naz1r1 
bile 

Bek, bu talebler iizerinde 
edilemiyecigini bildirerek 

gitmekten imtina ediyor 

miinakasa 
' 

Berline 

Dahill istikrazla takviye edilecek olan Lehistan hava kuvv~tlerinden bir lusnu 

Londra 30 (a.a.) - hi bir memba • 2 - ~arki Prusyayi, Polonya korido· 
dan teyid olunduguna gore von Ribben • ru vas1tasile Almanyaya raptedecek alan 
trop, Berlindeki Poionya sefiri Joseph otostrad yolu. 
Lipsky'ye ge~en hafta ic;inde a§ag1daki 3 - Polonyanm Roma • Berlin mih-
hususlar hakkmda miizakereler ac_;mas1 verine kar§J takib edecegi hath hareket. 
teklifinde bulunmu§tur: Gi:irii§melerin ertesi giinii Lipsky, 

1 - Danzig'in hakimiyeti, {Arkast sa. 6 siitun 1 de] 
lllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 

hakikat tezahiir etti ki §udur: I ve olanlar olup bittikten sonra §imdi Fran-
1935 Roma itilafim akdeden o zaman· sa ile italyamn anla§masma ma gelmi§ 

ki F rans1z Ba§vekjl ve Hariciye N ami bulunuyor ve italyamn nihayet tasrih olu· 
M. Laval o vakit ltalya!l hiikumetine ver· nan taleblerine gore bu anla§ma pek miim
digi gizli bir mektubla Italyaya Habe§is· kiin de goriiniiyor. Yalmz geriye kalan 
tanda hareket serbestisi tammt§ imi§. 0 son vaziyet §udur: 
hal de F ransanm italyaya kar§I cezri ted- Miizakerelere ba§hyabilmek ic;in ilk 
birlere i§tirak eden sonraki hareketlerile ad1m1 hangi taraf atacakhr~ 
bu iptidai siyaseti arasmda tezad vard1r. italya, Laval anla§masim feshetmi§, 

F ransanm cezri tedbirlerde italy a he- F ransa ise bir tarafh boyle bir feshin yeri 
sabma nekadar koruyucu bir yol tutmu§ olmad1gma hiikmetmekte bulunmu§ ol
oldugunun sebeblerini §imdi daha iyi an· dugundan .f ransa yeni miizakereler i~in 
hyoruz. Fa kat bu dahi Habe§istan iize- ilk ad1mm Italy a tarafmdan atJ!masim is
rinde verilen miisaadekarhga ragmen tiyecektir. 
cezri tedbirlere i§tirakin zaruret ve maze· ltalyaya gelince taleblerini resm! bir 
retini kolay izah etmez. En mahir siya- ag1zla ortaya koymu~ oldugunu dii§iine· 
setin dogruluktan ibaret bulunmas1 haki· rek ihtimal ki muzakere te§ebbiisiiniin 
katini burada hat!rlamamak miimkiin de- Fransadan gelmesini bekliyecektir. 
gildir. YUNUS N ADI 

« istanbul on imar1nda· belediye· ile naf1a goriis, Ieri on sekiz sene evvel 
bugiin yenilmi~tir _ 1 aras1nda bir anla~ma yapdacakbr » 

ikinci inonii zaferi 1921 senesi 
martmm 31 inci giinii kazandnu§, 
31 mart - 1 nisan gecesi dii1:1man 
ric'ate bal:!lamii:!h. Bu 1:1anh zafer, 
TUrk istiklalinin ve Tiirk Cumhu· 
riye_tinin temellerinden biridir. Bi
rinci inonii zaferinden iki bu~uk 
ay sonra kazaDJJan ikinci inonii za. 
feri, bir hayat ve memat sava~ma 
ahlm1.s bulunan Tiirk miletinin 
maddi ve manevi kuvvetlerini c;ok 
arbrmJlj, kutlu ve mutlu bir hiidi
sedir. inonii zaferinin, cephanesi, 
siingiisii ve kihei bile eksik olan 
fakat buna mu.kabil el:!siz kahra· 
manhg.na payan olm1yan Tiirk or-
dusu tarafmdan en mii~kiil !iartlar 
ic;inde kazandmilj olmast, bu zafe 
rin tab~ye ve sevkulcey!i bakli!nla
rmdan da k1ymetini yiikseltmi!itir. 
Bol. silap ve vas1ta He muzaffer ol
mak kolaydu; asd biiyiikliik ve 
kahramanhk yar1 silahh bir avuc 
insanla muzaffer olmakt_!!dJr. 

i~t~. 18 sene evve] bugiin, Mil1i 
~efimiz ismet inonii, inoniinde yal
mz dii~mam degil, Atatiirkiin de
digi gibi. Triikiin makus talihini 
de yenmil:!tir. Bugiin bu biiyiik ve 
~anh zaferi kutlularken Tiirk va. 
tan ve milletinin istiklali i~in can. 
larmi yeren mubarek l:!ehidlere ve I 
ba~ta, biitiin biiyiik kumandanlar1 
olmak iizere Yi.ice Gazilere ~iikran 
ve minnetle~·imizi sunmagi milli C 
bir vazife addederiz. I 

Y eni Meclise 

verilen ilk layiha· 

Memlekette gozliik~iiliik 
yapanlarda aranacak 
vas1flar · tespit edildi 

. Ankara 30 (Telefonla} - S1hhat ve 
lc;timai Muavenet Vekaieti tarafmdan 
hamlanan bir layiha, bugiin hiikumet ta· 
rafmdan Meclise verildi. Y eni Meclise 
tevdi edilmi§ olan bu ilk kanun layihasJ 
Tiirkiye dahilinde gozliikc;iiliik yapanla
ra aiddir. Layihaya gore: 

«Tiirkiyede Gozliikc;iiliik yaparak 
numarah mihrakh gozliik cam1 satabil • 

Naf1a Vekilimiz Ali l;etinkaya diin Elektrik ve Tramvay idaresinden ~Ikarken ..• 
Tramvay ve Tiinel ve ,Sirketler Um.um miidiirii Eyiib oldugu 

t k .1.... I halde Ankaradan §Chrimize gelmi§tir. 
e, I at andlrt hyor Haydarpa§a istasyonunda Vali v~ 

N f V k.. 1. . Belediye Reisi Lutfi K1rdar; Emniye 
a Ja e 1h A 1 <.;etJkaya, diin refa- M .. d .. ·· S d dd. Ak T .n• 

k t" d V k~l Z . I . d u uru a re m a, ramvay 't· 
a m e e a et at I§ en mii iirii N afiz [Arkasz Sa a siitu 4 te) a· 

lllllllllltUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;IIIIIIIIfUIIUI~IIIIIIIIIIIII ek 

Fransa ve Uzak§arl~~;:: 
Son hadiselerden 

esasb miidafaa 
sonra Fransa da Uzak~arkf~:: 
tedbirleri almaga ba~lacb 

' .. 
• I 

It 
~u sebeb ve bu §art altmda qlaca~lar '2, '" ,!Ark~ sa. 3 siUun 6 dal 

_. !Arkas1 Sa. 3 siiJ:u.n ~ del ;;J 
Japon ordusu bir ge!<id resmi yaparken . • 

(Yazrsr ~ inci sahifemizde) 



CUlUHUI'~ET 
2 

Ylldonumu munasebatile: 

ikinci inOnii 
C ·3ehlr ve Memleket Haberleri ) 

zaferi 
23 mart 1921 sabah1, Yunanblar, biitiin cephe

• ev1n 

tahliyesi isteniyor 

Bursantn 70 lik 

delikanhs1 

lerimize kar~I taarruza ge~tiler, 21, 24 ve 11 inci Aparbmantn nasii ~oktii· 
f1rkalar da inonii mevziini i~gale ba~laddar gii heniiz anla~damad1 

Muhallebici Mustafa 
istiklal Day1, 

habralarini 
harbi 

Yazan: ABlDlN DA V ER 

Tiirk ordusu, 1919 mayiSindanberi 1 ruzunu, biiyiik klslmlarile Eski§ehir gar~ 
Anadoluda rah~t. ra~aAt ileriliyen, Yunan bmdaki inonu mevziinde kar~I!Jyacagl 
ordusun, 6~ I 0 1kmcJkanun 1921 de vu- esas1 iizerinde hazulanmi§h. Yunan or • 
kubulan Bi1inci inonii muharebesinde dusu, 3 iincii kolordusile Eski§ehir istika
maglub ederek Bursaya ricate mecbur et~ metine ve 1 inci kolordusile de Afyon 
mi ti. Hem Yunan ordusuna, hem de asi istikametine taarruz karanm verdi. 
Eteme kar§l kazamlml§ olan bu zafer, Tuck miidafaa plam ise, §imal ve cenub
maneviyatlmJZl yukseltmi§, muntazam bir da inki§af edecek bir Y unan taarruzu ev~ 
ordu te~kili hakkmdaki fikirlerin isabetini vela, inonii ve Dumlupmar mevzilerinde 
gostermi§ti. kar§llamak, daha sonra taayyiin edecek 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi hiiku~ esas taarruz cephesine azami kuvvet top
meti, bin mli§kiilat ve mahrumiyet i~inde, hyarak kat'i neticeli bir mukabil taarru
butiin gayretile yeni Turk ordusunu kur- za ge~mek ve oteki cephede, binnisbe za
maga c;ah~trken Yunanhlar da Birinci y1f kuvetlerle miimkiin oldugu kadar da
lnonii maglubiyetinin intikamm1 almaga yanmaktJ. 
hamlamyorlard1. 23 mart harekalt 

25 subatta Londrada bir sulh konfe- 23 mart 1921 sabahmdan itibaren, 
ransr t~planmJ§tJ. Bu konferansta, 1stan - Yunanhlar, biitiin cephelerimize kar§l 
bul ve Ankara namma iki murahhas he. taarruza ge~tiler. Bu hareket, garb cep • 
yet vard1. Loid Core, bir politika manev- ~emize kar~J Yeni~ehir, Bogazkoy, ve 
ras1 c;evirmek ve Istanbul murahhaslarile Inegol istikametlerinde iic; esas koldan 
anla§mak hulyasmda idi. Fa kat Istanbul inki§af ediyordu. 
heyeti reisi merhum T evfik Pa~a. Tiirki- Dii§mamn kar§tsmda, vazifesi onu 0 -

ye namma soz soylemek hakkmm Anka- yahyarak vakit kazanmak olan 1 InCl pl
ra heyetine aid oldugunu beyan ederek yade ve 3 iincu siivari firkalanmiZ vard1. 
lngiliz politikaclSlmn hawladtgJ manev- Bu fnkalar, Y eni§ehir ve lnegol mmta
rayr akim bJrakmr§tJ. Miizakereler neti - kalannda muharebe ede ede geri c;ekilme~ 
cesiz kald1. Bu s1rada ingilizlerin te§vi- ge ba§lad11ar. 
kile Yunanhlar bir defa daha silahlanmn Biiyiik Erkamharbiye Reisi ve Garb 
talihini denemege karar vermi§, hamhk- Cephesi kumandam mirliva ismet Pa§a, 
lara bal§aiDr§lardJ. Loid Core, sulh sozle- (Biiyi.ik Milli ;lef) 22 • 23 mart gecesini 
rile bizi avutup gafil avlatmak ve sevkul- birinci fuka nezdinde gec;irmi§ ve sabah~ 
ceni bir baskma ugratmak emelinde idi. leyin fnka kumandam ve cephe erkam
J: akat, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi harb reisile birlikte, ileri hatta Hamzate
hiikilmeti uyumuyordu. Londra konferan- pede bulunan 4 iincu piyade alayt nezdi
sr 12 martta bitti. Heyetimiz daha yolda ne giderken Yunan taarruzu ha§lami§ll. 
iken 23 mart sabahr Yunan ordusu ileri ismet Pa§a, I inci piyade ve 3 iincii 
harekete ba§lad1; fakat kar§Ismda kahra- slivari fukalanna taarruzdan evvel vermi§ 
man Tiirk ordusunu muharebeye haz1r oldugu vazifelerini hatrrlatmak ve 3 iincii 
buldu. siivari f1rkasJm I inci piyade flrkasm.n 

lki taraltn kuvvetleri emrine vermek suretile ikinci lnonii mu -
ikinci inonii muharebesi ba§lamak ii- harebesinin ilk emrini vermi~tir. Bu emir, 

zere oldugu s1rada garbi Anadoludaki 61 inci, 24 uncii ve 11 inci f1rkalara da, 
Turk ve Yunan kuvetleri §U kadarch: inonii mevziinde kendilerine tahsis edil~ 

Turk ordusu: mi§ olan kiSlmlan i§gal etmelerini bildiri • 
30108 Tiifek, yordu. 

235 Ag1r makineli 'tiif~( ' ' Va~iyeti Garb cepbesi raporlarile ta -
55 Hafif makineli tiifek, klb eden Biiyiik Erkamharbiye de -o za~ 

4435 K1hc, 'man Mare§al Fevzi .. ~akmak reis vekili 
79 Sahra ve dag topu, idi- dii§manm taarruzu Eski§ehir istika -
12 Sahra ve dag obiisii, metinde inki§af ettigini gorerek Kiitahya 

9 Ag1r obiis, havalisinde bulunan 4 iincii piyade ve 
2 1 0 bu~ukluk uzun top, I inci suvari f1rkalarma Garb cephcsini 
2 T ayyare , takviye etmek emrini vermi§tir. 4 iincii 

Bu kuvetler garb cephesi (Eski§ehir) fuka trenle, 1 inci suvari frrkas1 yiiruye~ 
.nmtakas1, cenub cephesi (Afyon mmta· rek lnoniine hareket ettiler .Biiyiik Er • 
kasr) ve Kocaeli grupu diye iic;e aynl. - kamharbiye, ayni zamanda Kocaeli mm-
mi t1. takasmdan ikttsad edilecek iki piyade a· 

Yunan ordusu: layrm da Garb cephesine gondermegi du-
41150 Tiifek, §iinmii§tii. 

720 Ag1r makineli tiifek, Dii§man da 1 0 uncu, 3 iincii ve 7 nci 
3134 Hafif makineli tiifek, piyade fukalarmdan miirekkeb olan 
2000 Kilrc, 3 iinci.i kolordusunu bir siivari livasile tak· 

220 Top, viye etmi§ti. Bu kolorduya General VIa -
Yunan ordusu da Bursa ve U§akta ol- hokupulos kumanda ediyordu. 3 iincu 

mak iizere iki grupa aynlmJ§tl. Yunan f1rkas1 ise, biiyiik taarruzda Tiirk 
1ki orduyu mukayese edersek Yunan ordusuna esir dii§mesi mukadder bulunan 

ordusu Turk ordusundan §U kadar fazla General Trikopis'in kumandasmda id:. 
idi: Bizim tarafta da ikinci ordu miifetti§i 

11,042 tiifek, Orgeneral izzeddin 61 inci frrka ku • 
485 ag1r makineli ttifek, mandam idi. I inci f1rkaya Kemaleddin 
3079 hafif makineli tiifek. Sami Bey ve Kocaeli grupuna da Halid 
118 top. Bey kumanda ediyorlard1. 
Tiirk ordusu yalmz stivarice dii§man ~ Dii§man fnkalan ilk giin ic;in kendile~ 

dan 2435 k1hc falza idi. rine gosterilen hedeflere vard1lar. Yalmz 
Biz, bu yaztmiZda yalmz lnonii muha- 3 iincii f1rka 4 iincii alayimiz kar~1smda 

·ebesinden bahsedecegimiz ic;in, iki tara~ gordiigii ciddi mukavemet neticesinde, 
·n yalmz garb cephesindeki kuvvetle1ini hedefine varamam1~tl. 
ukayese edelim: (A rkasi var) 

Tiirkler Yunanl1lar 
fek: 12041 I 6000 

makineli tiifek: 96 224 
1f makineli tiifek: 16 145 0 

IC: I 024 1300 
Jahra ve dag topu: 34 64 

Agrr top: 5 12 
Yunanhlarm hakikl kuveti, yukandaki 

resmi rakamlardan daha fazla idi; maa
mafih biz bu resmi rakamlan kabul edi-
yoruz. 

1noniindeki kuvetler arasmda da Yu· 
nanhlar lehine §U farklar vard1: 

Tiifek: 3959, 
Ag1r makineli tufek: 128, 
Ha fif makineli tiifek: 1442, 
KI11c: 273, 
Dag ve sahra topu: 30, 
Ag1r top: 7. 
Dli§manm cepane ustiinliigii de nazan 

itibara almmca iki kuvet arasmda bu 
fark, hayli biiyiiktu. Bilhassa hafif maki~ 
neli tiifek itibarile Turk ordusu, 16 tiife· 
gile 1450 tiifege kar§l muharebe etmek 

ll Bu yaz1 i«;in a§agldaki oeserlerden i.stl
fade edilml.!jtlr: 

Tiirk :i:stlklal Harbinde ikinci inonii Mey
dan Muharebe.sl: Kaymakam Saliiharldln. 

istlklal Harbl Hatirah: ikinci inonii 
Meydan Muharebesinde 61 nci F1rka: Or
general Izzeddln. 

Tiil"k istlkliil Harbi: Erkamharbiye bin
ba~ISI Slnoblu Cevdet Kerim inceday1. 

Tiirk istiklal Harbl Hul\lsast: Gene! Kur
may Baskanh!':r Harb Tarih Enciimenl. 

TUrk istlklal Harbl: FransJzca, Matbuat 
Umum Mildiirlii~ii. 

Ktskan~ koca 
Galatada ipek sokagmda oturan sey

yar basmac1 Nesim, diin kansma aid bir 
mantoyu diktirmek iizerc Linyer adm
daki bir kadm terziye goturmu§tur. 

Pazarhk yaprhrken terzinin kocas1 
Muiz gelmi§ ve vaziyeti kavramadan 
k1skan<;hk saikasile masamn iizerinde 
duran ~i§eyi kap1p Nesimin kafasma at
IDI§tlr. 

Nesim, Beyoglu hastanesine yatml -
IDl§, Muiz yak<ilanmr~hr. 

Birbirini yaraladt .• 

Y eni~hirde Mangasar caddesinde 
T opuzcu sokagmm ba~mda Atlas apar
tlmanmm ~;okmesi tahkikatmda, ke~if diin 
de yaptlamamJ~tJr. Ke~fi yapacak Jnii -
hendislerin kimler olacag1 heniiz tespit 
edilmcmi$tir. 

Miiddeiumuml muavini Rifat, ~ahid 
dinlenilmesini esas itibarile bitirmi~tir. 
Sonradan li.izum goriilurse daha baz1 
kimseler de dinlenilecektir. 

Belediye miihendisleri yap tiki an tet -
kikat neticesinde, o civarda bulunan kJs
men ah&ab ii~ evin tahliyesini istemi~ler
dir. 

Atlas apartlmammn lizerine bir miid
det evvel bir kat daha ilave edildigi hak
kmdaki haberler dogru degildir. lnhidam 
hadisesinin hakikl sebebi, evvelce de yaz~ 
dJibm1z gibi. ana duvarm iizerine dii~mli~ 
olan molozlarm kaldmlmasmr miiteak:b 
tespit edilebilecektir. Molozlar bir, iki 
giine kadar kaldmlacaktir. 

SEHIR ISLER/ 

lmar miidiirliigii 
Belediye imar miidiriyeti, yarmdan 

itibaren fen i§lerinden aynlarak Bele -
idye reisligine bagh miistakil bir mu -
diirluk halinde idare edilecektir. 

Belediye Fen miidurliigune tayin edi
len Nafra Vekaleti Yollar miidur mua
vini Nuri bugiin yeni vazifesine ba§hya
cak, imar miidiirliigii de eski Naf1a mu
diirii Hiisnii tarafmdan idare edilecek -
tir. 

Ceza zah1tlari 
Baz1 otobiis §Ofor veya kondiiktorle -

rinc yaztlan cezalarda bunlan icab etti
ren sebebler esash surette kaydedilme
diginden badema bu suc;lann Belediye 
zab1tas1 nizamnamesinin hangi maddesi
ne temas ettiginin de kaydedilmesi Iii -
zumu alakadarlara bildirilmi§tir. 

Muhtelis Belediye memurla· 
rma aid dosyalar 

Muhtelis Belediye memurlarmm ad
reslcrile bunlara aid mevcud dosyalarm 
Belediye hukuk mudiriyetine gonderil· 
roes! 1stenmi~tir. Hukuk miidiirltif:ii 
bunlara aid i~leri ehemmiyetle- takib e-
dec~ktrr. 1 

Bab1ali caddesinde seyriisefer 
Daimi Enciimen, asfalt olarak in§asl

na ba§lanan Bab1ali caddesinde araba 
ve otomobillerin yalmz bir istikametten 
i~lemelerine karar vermi~tir. 

istimlak miidiirliigii faaliyete 
ge~ti 

Belediyede yeni tqkil edildigini yaz
dJgumz istimlak mudiirliigu faaliyete 
ge«;mi§tir. Miidiirliigun yeni kadrosu bir 
daktilo, iki muakkib, iki fen memuru ve 
bir miihendisten miite§ekkildir. 

Sokaklardaki kediler 
Mevsim dolay1sile son zamanlarda so

kaklarda <;ok<;a tesadiif edilen kedilerin 
toplattmlmas1 ic;in aliikadarlara emir 
verilmi~tir. Sokaklarda kuduz kediler 
goriildiigii yolundaki haberler, dogru 
degildir. 

Y eni sene biit~esi 
Daimi Encumcn. dun de Vali ve Be

lediye reisi Lutfi K1rdarm ba§kanhgm
da muavinlerin ve Belediye muhasebe
cisile alakadar baz1 mudiirlerin i§tirak
lerile bir toplanh yapmr~hr. 

Yeni sene blitGesinin haztrl1klan ik
mal edilmi§tir. Yeni butc;e pazartesi gii
nii toplanacak olan ~ehir Meclisinde a
zaya dagrblacaktJr. 

Vali ve Bclcdiye reisi Lutfi K1rdar, 
mecliste §ehrin imanna aid izahat ve -
·recektir. 

Gara.ilarda mangal 
yaktlmtyacak 

ic;lerinde benzin ve gaz gibi mevadd1 
mii§taile bulunan garajlarda feci bir ka
zaya meydan vermemek ic;in mangal ya
kilmamast tamimen alakadarlara teblig 
edilmi~tir. 

Kadm yiiziinden .. 

Bursa (Husu -
si) Bursanm 
me~hur tiplerinden 
o I a n mahallebici 
Mustafa Day1y1 bu~ 
rada tammtyan yok
tur. T emenyeri me
siresine gidip gelen~ 
ler onun kiic<iik diik
kanma ugramadan 
ge~,:mezler. Bu 701ik 
ak sakalh ihtiyar, ,. 

anlabyor 

25 ya~mdaki beli Mustafa Day~ 
biikiilmii~ nice delikanhlan avcunun i~;in
de srkacak derecede dine ve giirbiizdiir. 
Onda, yiiziine bir fiske vurulsa derhal 
kan f1~kiracak ~ekilde miitekasif bir cner~ 
ji goze ~,:arpmaktad1r. Belinde bir san -
timlik dahi inhina yoktur. Her sabah er
kenden slit giigiimlerini omzuna vurarak 
§ehre inen ve onlan siitle doldurduktan 
sonra yanm saat bilafasrla mtmda 25 
kilo yukle yuku~ trrmanan bu ihtiyar de
likanh gogsiinde bir de kumlZl kordelah 
lstiklal madalyasr ta§IIDaktadJr. Onun 
bu madalyay1 neden ald1gmi bilmiyen de 
yok gibidir. Mustafa Dayr, istiklal mu -
harebelerinde Uludagla Bursa arasmda 
posta irtibatm1 temin eden bir babayigit· 
mi~ ... Kendisini Yunanhlar 11 de fa hap
se atm1~lar, bir seferinde idama da mah~ 
kum etmi§ler ama Mustafa Daymm bir 
arahk gozleri parhyor ve: 

- N as1lsa kelleyi kurtard1k l diyor. 
Lakin sonuncusunda kendisini Yunanis M 
tana esir olarak gotiirdiiklerini soyliiyor. 

0 zaman Uludagda akmc1 mi.ifrezesi 
kumandam olan kurmay yarbay Hayda
ra, siivari ftrkasl kumandam Colak Ibra
him miifrezelerine silah, cepane ve e~ya 
gonderilirken Mustafa Day1 bunlara va
sJta oluyor ve sevkiyat i~lerini idare edi~ 
yormu~ .. Dukkam, hemen U!udag yolu
nun ba~lad1g1 yerde oldugundan nazan 
dikkati celbetmiyormu~ ..• Mustafa Day1 
anlatJyor: 

- Bir giin diyor, e~egin semerinin ki
ni cepane ile doldurdum. Onu <;ocugumla 
kurmay Haydara gonderdim. Ve ilave 
d• I 

e IYOl! 
- Sorma o giinleri bayrm! insamn ak

lma oyle zamanlarda ne kurnazhklar ge• 
liyor. Bunlan yaparak millete hizmet et
tiysek bize ne mutlu ... 

Mustafa Day1 ~imdi bile ayni hizmet 
a~kile yiiregi c<arpan bir delikanh sanki ...• 

- Millete bir §CY olsa gene bu halim
le iki sand1k cephaneyi kapllg1m gibi yo
la c;1kanm! diyor. 

Y etmi§lik delikanlmm as1l merak etti
gim tar aft: boyle gene ve dine kah§rmn 
sebebidir. Mustafa Day1 ya§ayi~mda tat
bik ettigi pratik usulii §oyle anlanyor. 

- 1nek siitii yegane ic;kimdir. Haya
hmda hep bu siitle beslendim. Y okluk 
ve yoksulluk gormedim. Ne bulursam o
nu yedim. Giinde be§ kilo et bulsam onu 
da yerim. Fa kat hie; bulamadtgtm za~ 
man aylarca et yemesem de olur ... Y al
mz sigara, ic;ki, ve ~apkmhk nedir bil
mem! ... Omriim hep ac;rk havada ve U~ 
ludagdan inen havay1 ilk defa koklayip 
kucaklayan dukkan:mm oniinde gec<iyor. 

Mustafa Dayt 24 sene Beyo~;lunda 
da muhallebicilik yapml§. Viikelaya 
muhallebi verirmi§. Bir giin kendisini 
mabeyne gotiirmek istemi§ler. T esadii
fen dudag1 patlamr§ ve kan akmaya ba§
lamJ§ ... Bunu goren viikela: 

- Korkudan dudag1 patladt! diye 
saraya gondermekten vazgec;mi§ler ... 

Mustafa Day1: 
- Halbuki diyor. Korkudan degil. 

Ermeni patidJsmda clime ge~en bir mek
tubu Harbiye N azmna gotiirdiigiim i~in 
duda~m patlam151J ... 

Evvelki gece Galatada Kemeraltnnda 
iki ki§inin yaralanmasile neticelenen 
bir vak'a olmu§tur. 

Kemeraltmda Bo§nakyan apartrma -
mnda oturan Nuri Bozkurd, bir kadm 
yliziinden aras1 ac;1k bulunan ve gene 
Galatada Kasablar sokagmda oturan 
~iikrii ile kaqila!?m19hr. 
Kar~lla~ma neticesinde ~iikrii br<;agl

m <;ekerek Nuriyi kolundan, kavgay1 ya
tJ~tmnak ic;in aralanna giren Tar1k a
dmda birini de elinden yaralaml§hr. 
Suc;Iu yakalanm1~tlr. ---IH ... IH--

Pencereden bakarken .• 

Bir fofor, b1~akla 

metresini oldiirdii 

Cinayetin sebebi, ~ok 
eski bir k1skancbkbr 
Evveki gece Galatada bir yaralama 

vak'asl olmu~. Mahmud admda bir ~o -
for, dostu Despinay1 b1c<akhyarak oldiir~ 
mii~tiir. Sebeh, k1skanchkttr. 

lki c<ocuk babasi olan ~ofor Mahmud, 
birka~; sene evvel Despina admdaki ka
dmla tam~~~. Beyoglunda Bahkpaza -
nnda bir odada beraber ya$amaga bas.~ 
lamt~hr. Despina serbest bir kadm oldu
gundan baz1 &iipheli hareketleri Mahmu
dun nazan dikkatini celbetmi~. k1skanchk 
ba~lam~hr. 

Despina, bir giin, Mahmudu lmak1p 
ba~ka bir erkekle izmite kac<ml~, fakat 
Mahmud, izmite giderek Despinayr bul
mu~. tekrar 1stanbula getirmi~tir. 

Evvelki ak~am, odalannda kar&rhkh 
bir ic<ki alemine ba~hyan Despina ile 
Mahmud, kavga etmi~lerdir. Bu mada 
Despina mantosunu giyerek: 

«- Arhk seninle oturamam, klskanc
hgmdan usand1m.» demi~ ve sokaga Glklp 
Tiinele dogru yiiriimu~. oradan Banka
lara inen yola saprm~tlr. 

Despinanm arkasmdan sokaga f1rhyan 
Mahmud, Sen }orj hastanesinin biraz ile
risinde Despinayr yakalamr~. 1srarla geri 
donmeyi teklif etmi~tir. Despina bu tekli
fi reddederek artJk beraber oturmalanna 
imkan olmadigr cevabtm vermi~tir. Bu 
kar~rhga hiddetlenen Mahmud, b1<;aibm 
~;ekerek Despinaya saplam1~ ve kadmr 
kanlar ic;inde yere sermi~tir. Vak'ayJ mii· 
teak1b Sen J orj hastanesine kaldmlan 
Despina, diin olmii~tiir. 

ADLIYEDE 

Onlar bir §ey yapmami§lar! 
<;engelkoyiincle Hasibpaa§ c;iftligi de

nilen yer civannda olan bir vak'anm 
muhakemesi, istanbul Ag1rceza mah -
kemesinde dun ba§laml§hr. 

<;iftc;i Ahmedle biiyiik karde§i Hamdi, 
Osman isminde birini, oldurmek kasdile 
yaralamaktan muhakeme edilmektedir
Ier. Aralannm bir meseleden a~;1k ol -
mas1, iki karde§in bir ak§am Hasibpa§a 
giftligi yolu iizerinde pusu kurarak, Os
mam oldiirmcge te§ebbiis etmelerine se-
beb olmu~tw.. ·•J.u ·, .u1 , 

Muhakemede Ahmed, Osmam kendi
sinin btc;aklamad1grm, Osmanm yolunu 
beklemediklerini, Osmanm yolda ken -
dilerinin pe§inden gelerek kavga <;Ikar
dl~m ve cebindeki ayakkab1 <;ekecegi 
ile karde§i Hamdinin ba§ma vurmak is
tedigini, Hamdinin de kendisini miida
faa ettigini s<:iylemi~tir. 

Muhakeme, baz1 §ahidler c;agmlmak 
uzere kalmt§br. 

Bir dilsizin muhakemesi 
Kemal adh bir dilsizin Bab1ali civa -

nnda Suzanm evinden e§ya c;ald1g1 ve 
Mustafa isminde bir dilsize sathg1 iddia 
olunmu§, dava a<;JlmJ§, hadise Sultan -
ahmed birinci sulh ceza mahkemesine 
verilmi§tir. Muhakemede baz1 dilsizler 
de §ahid olarak dinleni1mi§tir. Dilsizle
rin ifadeleri, dilsizceden anhyan birisi
nin terciimanhgile ahnmi§hr. Muhake
me, bir istilamda bulunulmak iizere ba§
ka bir giine brraktlml§hr. 

Be§ giin hapis 
~ehremininde oturan Hamid, kavga 

esnasmda kom§usu Emini yaralaml§, bu 
i§ mahkemeye verilerek, aradan bir haf
ta ge<;rni§tir. 

Bir hafta sonra, Hamid, kece cvinde 
rak1 i<;erken damma ta§ atilmi§tlr. Dt -
§anya f1rhyan adam, orada Emine ras
lamJ~, cvay, sen benim evimi ta§hyor -
sun, ha h diye cline gec;irdigi bir ta§l E
m in in ba§ma indirmi§tir. 

Bu yaralamak davasma Sultanahmed 
iic;lincii sulh cczada bak1lm1§ ve Rami -
din be§ giin muddetle hapsine karar ve
rilmi§tir. 
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Siyasi icmal 
iki askeri ittifak 

I'R\ unya i§leri donup dola~1p nih 
l.!:d' yet buyuk devletleri iki biiyii 

asker! ittifak ~klinde iki zii 
reye ayumaktadrr. Filvaki Almanya si 
lahlamp eski askeri satvetini fazlasi!e i 
tisab eyledigindenberi biiyiik devletl 
iki cepheye aynlmaga ba~lamr~lard,. J a 
ponya, Almanya ve !talya komiinisl e 

ternasyonali aleyhinde bir misak akded 
rek birle~mi~lerdi. Daha sonra bu misak 
Macaristanla Manc<urya imparatorlug 
girmi~lerdi. Simdi ispanyanm mukadd 
ratrm tamamile eline alan Franko dahi b 
misaka girmek uzeredir. 

ingiltere ile Fransa da yalmz lngilte 
renin bir tarafh yardrmda bulunma~ ta 
ahhiid etmi~ bulundugu Lokarno misakr 
nm suya dii~mesi "izerine iki tara£ ya\m 
A vrupadaki yerle,~nin miida faasmda tah 

rik vaki olmaksmn yaprlan bir taarruzd 
birlikte «ah~magr br~rhkh taahhiid ede 
bir anla~maya dahil olmu~lardr. 

Fa kat bu iki zumre dahi geni~ ve bi.i 
tun diinyaya ~ami! ve bilakaydu~art bir 
likte hareketi miistelzem bir asker! ittifa 
~eklini almamr§tl. Bunun i~;in herhang 
ziimreye dahil devletler birbirine her ha 
ve zamanda ve her yerde silahh yardtm 
da bulunmakla miikellef bulunmuyorlar 
d!. 

,Soyle ki italya Fransamn Avrupa ha
rici yerlerinde ve mesela Akdenizin ce
nub sahilindeki geni~ ve zengin mulkleri
ne italyanm goz dikmi$ bulunmasile in
giltere yakmdan alakadar olmamakta ve 
F ransaya Simall Afrikada askeri, bahri 
ve havai yardrmda bulunmakla kendisini 
mi.ikellef saymamaktaydr. 

Gene !talyamn Simall Afrikada ve 
ale!U:mum Akdeniz havzasmda Fransaya 
kar~J yapacagr harekette Almanya ken
disini ftalyanlara silahbedest yardtmda 

bulunmak mecburiyetinde gormemektey
di. }aponya dahi Akdenizde italyanm ve 
orta Avrupada Almanyamn sonu harbe 
miincer olmas1 muhtemel te~ebbus ve ha
reketlerine dogrudan dogruya askeri mli

zaherette bulunmagr iizerine almamr~b. 
Yalmz bu ii~; biiyiik devletten herbiri si
yasi ve askeri tabiyelerini ayni zamanda 
dolayrsile digerlerinin yiiklerini hafiflete
cek bir ~kle sokmaktaydr. 

Lakin bunun kafi derecede miiessir ol
madl~l son hadiselerde anla~rlml~hr. Sim
di her b~yi.i e er angi t e e 
hareketinde yapyalmz kalmamag1 muay• 
yen ve saglam vesikalarla temin etmegi 
tasmim etmi~tir. 

Bu noktada J aponya, Almanya ve 1-
talya mutabrk kalm1~lard1r. Bunun bir de
lili Tokyo'dan bildirildigine gore Harbi
ye Nazmnm Avrupa ahvali ve Uzak~ark 
harhi hakkmda kabinede izahat verirken 
J aponya, Almanya ve !talya arasmda 
bir askeri ittifakm akd1 liizumundan bah
setmi$ olrnas1d1r. 

A vam kamarasmdaki son miinaka~a ,-, 
lar dahi lngilterenin Lokarno misakmm 
bozulmas1 iizerine 1936 senesinde Fran· 
sa ile akdetmi~ bulundugu askeri anla~
manm arllk iki tarafm A vrupa k1t' asm
daki yerlerine miinham kalmayrp tevsi 
edilerek biitiin diinyada lngiliz ve Fran· 
s1z menfaatlerini birlikte koruyacak bir 
~ekle ifrag edilmesini derpi$ ettigine $UP· 

he birakmaml~hr. 
lngiliz Ba~vekili fngilterenin son yap

tlgi temas ve miizakerelerin isti~are mahiM 
yeti haricinde bulundugunu tasdik ederek 
ingilterenin asker! taahhiidlerde bulun M 
maga artlk taraftar oldugunu ispat ctmi~M 
tir. Ingiliz Umumi Erkamharbiye reisi 
asker! ittifakm teferruatm1 kararla~hr • 
mak iizere Parise gelrrri~tir. 

Diger taraftan Almanyada salahiyet• 
tar makamlarm terciimam gazeteler; hal· 
yay1 Akdenizde miilkiinii geni~letmesi za• 

rurl oldugunu ileri siirerek ltalyanlari 
te~ci etmekte ve arkalannda Alman:';a • 
mn bulunduF;unu temin eylemektedirler. 
Almanyanm bu yeni tavruhareketi Al • 
manya ile ftalya ve Japonya arasmdaki 
i$birliginin tam bir asker! ittifak $ek!ini a· 
lacagmr teyid ediyor. Diinyanm biivi.ik 
milletleri; aralarma bir~;ok kii~;iikleri de 
alarak iki biiyiik asker! ittifak ztimresi 
vi.i~ude getiriyorlar demektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Ba§mdan yaralandi 
Yenikoyden tstanbula gelmekte olan 

§Ofor Hiiseynin idaresindeki 447 numa~ 
rah otomobil, Yenikoy civarmda Kamil 
isminde altl ya§lanndaki bir c;ocuga. 
<;arpml§tlr. <;ocuk ba§mdan yaralan • 
IDJ§br. SuGlu §Ofor yakalanm1§hr. 

Cumhuriyet 
NUsbaSJ 5 kuru!ltor. 

mecburiyetinde bulunuyordu. 1 ] AhirkapJda ~adirvan sokagmda otu -
ran Az1z Ulvi ilc Akbtyrkta oturan Mus-

lki taraltn harekat planlarr tafa kavga etmi~lerdir. ovii~te Mustafa, 
Yunan taarruz plam, Eski~ehir, Af - kundurac1 biG agile Aziz U1 viyi kolun -

yon hattmm zaphm istihdaf ediyordu ve . clan, Aziz Ulvi de Mustafay1 ba~mdan 
bu plan, Ji.irk ordusunun )'unan taar - haralami§tJr, iki su~lu yakalanrnl§tlr. 

~i~li Hac1mansur sokagmda oturan 
bah<;ivan Yakonun dort yaimdaki <;ocu
gu Angeliki, evin ikinci katmdaki pen
cereden bakarken muvazenesini kaybe
derek sokaga dii§IDU§, agtr surette yara
lanml§tlr. 

Ankara (Hususi) - Ankara Kadm Yard1m cemiyetinin senelik i~timam1 
yaptlgm1 ve ic;timada Fahri Reis Bayan Mevhibe inoniiniin de bulundugunu 
bildirmi§tim. i<;:timada raporlar aynen katlul edilmi~, yeni merkeziumumi 
aze.lan sec;ilmi§tir. Cemiyetin ismi de Yardtm Sevenler cemiyeti olmu§tur. 
Goncl.erdigim r~sim, i~timada bulunanlan gosterroektedir. _ 

Abone ~eraiti· } Tiirkiye Harte 
~ • ldo h;in 

Seoelik 
Alb aybk 
"0<: ayhk 
Bir aybk 

1400 Kr. 2700 "at 
750 • 1450 er
<100 • 800 
150 • Yok~2) 
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SON ··~fiA BE R L ·E R 
"' 

Dahili harbin sonu 
Franko kuvvetleri 

sonra bir~ok 

Valansiya'ya girdikten 
tetkikat yaptdar 

Paris 30 (a.a.) - Madrid'in tesli • met etmege daha ziyade hamlanmt~ o
minden sonra ispanya sefiri, gazetecile- larak c;tkmt~ttr.» 
re beyanatta bulunarak General Fran • ltalyan Kralcmn tebriki 
ko'nun kazanrnt§ oldugu muzafferiyetin Roma 30 (a.a.) - Kral, General 
t · · dY f · r b. Jh spanya tc;m a 1 ane ve eytz 1 u su Franko'ya bir telgraf gondererek nasyo-
dev~esi arzu eden herkesi~ mem~~n et. • nalist btaahmn muzafferiyetlerini tebrik 
~est la~tm gelmekte oldug~~u soylemt~-~ etrni§ ve gerek kendisinin, gerek ltalyan 
ttr. Seftr, son zamanlarda ~kt tara.f ara- milletinin Franko'nun muvaffakiyetleri 
smda bir uzla§ma yaptlacagm.a da_tr bes- kar~151ndaki hayranhk hislerini bildirmi~
lenilmi§ olan evhamm ve iimtdlerm teh-

. . tir. 
likeli oldugunu beyan etmt§hr. K 1 b 1 f · d ~' 1'Jhassa ra , u te gra namesm e o 

~efir demi§tir ki: 
«- lki muharib tara£ arasmda bir ~oyle demektedir: 

anla~ma yaptlmasl maddeten gayrimiim- «Memleketinde, rnedeniyetin mubzu.~yfu .. k· 
kiindii. Boyle bir anla~ma, gizli ve mii· fer oldugu ve adaletin dogdugu 
said anda kanh bir mahiyet almaga ha- dost milleti selamlartm.» 
Zlr bir harb halinin devammdan ba~ka Valansiyada tevkiller 
bir§ey olmtyacaktt. Franko, fethedilmi~ Burgos 30 (a.a.) - Valansiya'dan 
)Ian eya]etlerde ittihaz etmi~ oldugu hat- bildirildigine gore, ~ehre giren nasyona· 
~~ hareketle maglublan kendi lehine ka- list ktt' alar sabtk milli miidafaa komite· 
zanabilecegini ispat etmi&tir. Surasm1 da sin in bazt azasmt tevkif etmi~tir. N asyo
unutmamak laztrndtr ki, !spanya, bu im- nalist ktt' alar, ~ehre girmelerini miiteaktb, 
tihandan yeni tarihl vazifesine aid hissi Casta)ar meydamnda bir ge~id resmi yap· 
incelemi§ oldugu halde askeri baktmdan mt§lardtr. Ge~id resmini miiteaktb mey
~ok daha kuvvetli ve binnetice ~eref c;er· danda General Aranda'ntn da huzurile 
c;evesi dahilinde sulhun menfaatine hiz- biiyi.ik bir din! ayin icra edilmi§tir. 
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Hachanin makalesi I Filistinde vaziyet 

~ek - A1naan mil1et1eri 
arastnda karabet varmt~ 

Berlin 30 (a.a.) - Bohemya ve Mo
ravya Alman himaye idaresi reisi Baron 
V OO§neuranth, Europaische Revue mec
muasmda Pragdaki vazifesini, ezciimle 
§oyle tavsif etmektedir: 

«.:_ V azifemin derin manas1 §udur: 
Kendisini Almanyamn himayesine tes

lim eden bir ukt, Alman milletinin nas1l 
inki§af ettirmesini bildigini nastl tabii hak
lanna hiirmet ettigini ve §eref ve haysiye
tine dokunmadan o nk1 nastl, kendi 
tarihi, cografi ve siyasi mukadderatma 
isal ettigi hayat cemaatine kazandtgmt 
biitiin diinyaya gostermektedir. 

Fiihrer'in Bohemya ve Moravya hak
kmdaki emirnamesinin tazammun ettigi 
idari, kiiltiirel, ve siyasi c;er~eve, <;ek 
milletine kendi zengin meziyetlerinin ser
t>est inki§afmt temin edecek ve Bohem
ya ve Moravya memleketini kiiltiirel ve 
ekonomik bir intibaha dogru sevkedecek 
derecede geni§tir .» 

Ayni mecmuamn ayni niishastnda Ha
ha da bir makale ne§retmektedir: 

Bir Y ahudi polis 
Arab1 oldiirdii 

iki 

Kudiis 30 (a.a.) - Son 24 saat za· 
fmda !ngiliz kttaall, civar mmtakalarda 
vasi mikyasta polis harekah icra etmi§ler
dir. Bu kttaat, aralarmda me§hur ~ete 
reisi Fahri Hamad da bulunan bir~ok 
Arab asisin1 tevkif etmi§lerdir. 

T afocagrna hiicum 
Hayfa 30 (a.a.) - Asiler, bir Yahu

diye aid olan bir ta§ocagma taarruz et • 
mi§lerdir. Bir Arab, telef olmu§ ve biri 
kadm, ii~ii ~ocuk olmak iizere be§ Arab 
yaralanmJ§hr. 
Bir Y ahudi polis, iki Arab oldiirdii 

Hayfa 30 (a.a.) - 1ki Arab, bir 
Y ahudi polisinin kur§unile telef olmu§ • 
tur. 

<;anakkale valili&i 
Ankara 30 (T elefonla) - Esk:~ehir 

valiligine tayin edilen eski Canakkale 
meb'usu Siikrii Ya~m. bugiin memuriyeti 
ba$ma hareket etti. 
Batvekalet ve Dahiliye V eka· 

leti miiste§arhklarl 
Ankara 30 (T elefonla) - Dahiliye 

Vekaleti Miiste§an Vehbi Demirelin 

HAdiseler aras1nda 

Demokrasilerin mazereti 
~ emokrasilerle dostlan ni~in 
lb::JI mi birle§emediler? Ciinkii 

demokrasilerle dostlan ara· 
smda biiyiik menfaat ihtilaflart var. 
Demokrasiler kapitalist ve emperya
list nizamm ba§mdadular, dostlan 
bu nizamt devirmege ~ah§ayorlar. 
Bunlarm birle§ebilmeleri i!rin ya bi
rinin sermaye sisteminden ve mi.is· 
temlekelerinden, ya otekinin diinyayt 
yirmi iki senedenberi fitillemege !rah
§an ihtilal hareketinden vazg~mesi, 
yani iki taraftan birinin kendini in· 
kar etmesi liiztm. Bu, demokrasilerin 
dJ§ polikalanndaki tezad. Onlann i~ 
bi.inyeleri de ayni tezad i!rinde: Par· 
tiler birbirini yiyor. Mecburi asker
lik olsun mu, olmasm mt? Kabine
ye filan naztr girecek mi, gir
miyecek mi? Ekonomi dirije mi, eko
nomi oryante mi? lzin veriniz de ben 
size, bir kere daha, bu mi.inakll§alann 
le§hisini koyaytm: Bizans! 

Nasyonalistlerle dostlan nastl mt 
birle§ebildiler? i~ ve dt§ politikalanm 
birbirine bagbyarak: i!reride antiko· 
mi.inist, d1§anda antikomintem. t!re• 
ride ve dttanda mi.i§terek hedef. T e
zadstz ve tereddiidsiiz i~ ve dt§ politi· 
ka. i!reride ve dt§anda, Bi.iyi.ik Harb· 
denberi diinY<mm altm1 i.isti.ine getir
mege savqan ihtilal hareketine kar· 
§I, T okyodan Madride kadar bi.itiin 
orta Asyay:t ve orta Avrupay1 i!rine 
alan bir milliyet seddi. 

Y eryi.izi.inde kimsenin sag, sol ter· 
cihine kan§mtya]un. Dileyen millet 
sosyalist, demokrat, istiyen de nasyo
nalist olur. Tiirk davast bi.isbi.itiin ay· 
n. Ben bu sahrlan yalmz vaktalarm 
miimkiin oldugu kadar aydmhk ve 
objektif izaht i!rin yaztyorum. 

Soruyorlar: Mihver dagtlacak mt? 
Eger demokrasilerin i.imidi buna kal
dise, hiirriyet sevdaltlan i!rin, felaket. 
Mihver bi.itiin hedeflerine varmadtk· 
!ra, azas1 arasmda pay kavgasma diit· 
mez. llk ihtilaf hepsi i~in oliimdiir. 
Bir de bu mihver, sermayenin bek~i
ligini yaptyor, kapitalist demokrasile· 
rin kendisine hiicum etmek isterler
ken bir elini takaklarma, bir elini de 
kasalarma koyarak dii§iinecekletin
den emin. 

V e demokrasiler dii§iini.iyorlar. 
Eminim ki bu, yerinde bir dii,ii

nii§tiir. «Bunak demokrasiler!» de· 
meyiniz. Onlar bunamadtklanni, fa
kat yeni bir strra erdiklerini bu sajes
lerile ispat ediyorlar. Ne yapsmlar ki 
timdilik bir ~tlanaz i~indeler. Tarih 
onlan bi.iyiik tezadlanmn i~ine kilid
ledi. Y oksa boyle fll§tnrlar m•ydt? 
Hepsi, daima hayranltgtmJza laytk 
biiyiik milletler. Fakat, tarihin iradesi 
onlardan daha biiyiik. 

PEYAMI SAFA Hacha, bu makalesinde ezciimle §oyle 
diyor: 

«- Ben §U cihetten eminim ki, §eraite 
gore miimkiin en iyi hal suretini te§kil e· 
den yeni Bohemya ve Moravya me§ru 
vaziyeti, bir ~ok hayal inkisarlarmdan ve 
mazinin tereddiidlerinden sonra, nihayet 
bize siikun ve huzuru elde etmek imkan -
larm1 vermektedir. 

Ba~vekalet Miiste§arltgma tayini, bugiin ~-~~~-~~!!!!!!"'---~~-~~ 
Yiiksek T asdikten r;;tkh. 

Vehbi Demirel ogleden sonra yeni va
zifesine ba§ladt. Dahiliye Vekaleti Mi.is· 
te$arhgma da Konya valisi eski Posta, 
Telgraf Umum Miidi.irii Nazif tayin 
olundu. N azif bugiinlerde $ehrimize ge
lerek Miiste§arhk vazifesine ba$ltyacak-

Rio de Janeiro 
<,;ek milleti, ~ab§mayt, disiplini ve ni - hr. 

zam1 sever. Bu sebebden dolayt, Alman 
milletine yaktn karabeti vardtr. Bohemya maslahatgiizar1m1z 

Ankara 30 (Telefonla) - Rio de 
J aneir6 maslahatgiizanmtz T ahsin, mer
keze almmt~hr. 

ve Moravya halkmm Alman milletile stkt 
i§birliginde bulunmast, bu esas iizerinden 
kolayla§acakl!r.» 

Hataydaki F rans1z delegesi 
Ankarada 

Ankara 30 (Telefonla) - Hatay 
F evkalade F ranstz delegesi Kolonel Ka
le §ehrimize geldi ve Hariciye VekilimJZ 
tarafmdan kabul edildi. Kolonel Kole, 
§ehrimizde birkac; giin kalacak ve bazt 
temaslarda bulunacakta. 

Dersiamlara aid tahsisat 
Ankara 30 {Telefonla) - Dersiam· 

lardan memur olanlara 1930 mali ytlm
danberi verilmemekte alan fevkalade tah· 
sisatlarmm bir hazirandan itibaren veril-
mesi kararla~tmlmt~ttr. 

Halkevleri miifetti§ligi 
Ankara 30 {Telefonla) - ilk ted

tisat miifetti~i doktor Ragtb, Halkevleri 
rniifetti~ligine tayin edildi. 

Tapu miidiirleri arasmda 
Ankara 30 {T elefonla) - Erzurum 

f apu miidiirii F aruk Antalyaya, Antal
' }'a miidiirii F ehmi Canakkaleye, Canak
' kale miidiirii N ureddin Erzurum T apu 

llliidiirliigiine tavin edildiler. 

Yunanistanda 35 ki§i tevkif 
edildi 

Atina 30 (a.a.) -Polis Pierede pos
ta , .. e telgraf, giimriik ve banka memur -
larmdan mdiirekkeb bir komiinist te~kila
h tneydana ~Jkarmt§hr. Otuz be§ ki~i tev
kif edilmi§tir. 

Bunlar ciiriimlerini itiraf ve komi.inist
]igi ~iddetle reddeden bir b••·Jnname im
za ettiklerinden h" k larmdaki siirgiinliik 
karan geri ahnrnt§hr. 

Oniversitedeki yabanc1 dil 
kursu 

Ankara 30 {Telefonla) - Istanbul 
Oniversitesinde ac;tlan yabanct dil mual
limligi kursu, eylulde bitecektir. Bu kurs· 
tan c;Jkanlar, staj i<;in ecnebi memleket· 
lerine gonderileceklerdir. 

Demir f1~1 yapan fabrikalar 
Ankara 30 {Telefonla) - Demir f,. 

c;t yapan fabrikalann yabanc1 memle
ketlere yapacaklan ihracatt te~vik ve bu 
fabrikalara yardtm olmk iizere T ropil 
dernirlerin de kabulii muvakkat usuliin
den istifadeleri takarriir etti. 

Orman i§letme idareleri 
Ankara 30 (T elefonla) - Orman 

Umum Miidiirliigii Karabiik ve T ursun
beyde orman i$letme idareleri kurmu~tu. 
Y eniden birkac; yerde de orman i~lettpe· 
leri kurulacakttr. 

lnoniindeki §iiheda abidesi 
tamir olunacak 

Ankara 30 (T elefonla) - fnontinde
ki Siiheda abidesinin tamiri ve bulundu
gu sahanm esash bir ~kilde iman hii -
kumetc;e kararla~tmlmt~tu. Bu saha ta • 
mamen ye~illendirilecektir. 

Y eni a~1lacak olan lise 
pansiyonlarl 

Ankara 30 (Telefonla) - Maarif 
Vekaleti Erenkoy ktz lisesinin Camhca 
~ubesile Kabata~ lisesinde birer pamiyon 
aGmaga karar vermi~tir. Buralarda da di· 
ger liselerdeki pansiyun iicretleri tatbik 
edilecektir. 

Macar - Slovak 
hudud meselesi 

Slovak heyeti tekrar 
Pe~te'ye hareket etti 
Budape§te 30 ,{a.a.) - Slovak heye

ti azalarmm bugiin ogleden sonra Buda
pe§te'ye gelmeleri beklenmektedir. Bugiin 
burada Macar ·Slovak hududu tahdid ko
misyonu ilk heyeti umumiye ic;timamJ ak
dedecektir. iyi malumat almakta olan 
mehafil, miizakerelerin yakmda neticele
necegini beyan etmektedirler. 

Macar hududuna karsc tecaviiz 
Budape§te, 30 {a.a.) -· Macar Tel

graf ajanst, Slovaklann Maca~ hudud 
muhaflzlarma taarruz etmek suretile bu 
aym 29 unda Macar hududuna tecaviiz 
etmi§ ve Macarlarm miitearnzlan tar· 
deylemi§ olduklanm bildirmektedir. 

Alman ordusunun faaliyeti 
Bratislava, 30 (a.a.) - hi bir mem

badan ogrenildigine gore Alman ordusu, 
hiikumet tarafmdan gonderilmi§ alan 
Slovak k1taatmm memleketin ~ark h'udu
duna varmasma mani olmu§tur. Slovak 
hiikumeti, Berlinden bu husus hakkmda 
izahat taleb etmi§tir. 

Biikre~ elcimiz Rumen Ba§ -
vekili ile gorii§tii 

Biikre~ 30 (a.a.) - Bugiin BaFe
kil Kalinesko Tiirkiye Elc;isini kabul et
rnistir. 

Biikre~ Oniversitesinde son defa ihdas 
edilmi~ olan Tiirkiyat enstitiisii hakkmda 
konu&uldugu zannolunuyor. 

Alman haberlere gore, Maarif N azm 
enstitiiniin programmt haztrlamakla me§· 
guldiir. 

O~iincii Umumi Miifettitlik 
iktiSad mii§avirligi 

Ankara 30 {T elefonla) - OGiincii 
Umumi Miifetti~lik fktJsad mii~avirligine 
f~ Ticaret Umum Miidiirliigii Sirketler 
ve Sigortalar miidiirii Remzi Saka tayin 
edildi. 

~ocuk ve terbiye HEM NAUND 
Tabiat 

Benim ktrk ytldanberi miirebbiden is
tedigim bir§ey vardtr. T alebesini evladt 
gibi sevmek. f~ten sevip dt§tan §tmartma
mak I. Laztm olan budur. 

- Camm, insan kendi evlrom1 bile 
asi olunca sevemiyor. Elalemin <;ocukla
nm ne diye sevsin? 

Diyeceklere kar§t biraz filozof olmala
nm rica ederim. <.;ocugun asi olmasmm 
da sebebleri vard1r. Bu sebeblerin yiizde 
seksenini gene kendimiz hazuladtgtmtzl 
hallrhyacak olursak onlan mazur gcirii
riiz. <.;ocugumuzu dogdugu giinden itiba
ren seve seve §tmarhp ba§tmtza ~tkardt • 
gtmtzt unutmtyahm. Biiyiidiik~e §tmank
hgt artan ve her istedigini de yaptlrmaga 
ah§an <;ocuk bir giin gelir yapamtyacagt· 
mtz §ey leri de istemege kalkt§Jr. lstedigi 
olmaymca da asi olur. 

<.;ocuk daha birka~ ayhk iken giiler
yiizden ve surattan anlar. Giiler yiize kar
§1 onun yiiziinde de bir inbisat hast! o· 
lur: o da giiler. 0 zaman siz birden sorat 
ederseniz, o inbisat zail olur, ona bir dur
gunluk gelir. Bu degi§ikligin sebebini an· 
Jarnak ister gibi goziinii goziiniizden aytr· 
maz. T erbiyenin bu devirde ba§hyacagt· 
na bu, bir alamettir. Giilmek ona bir mii· 
kafat: surat etmek bir cezadtr. Vaktile de 
soyledigim gibi giilen gozlerin iistiinde 
icabma gore ~ahlan ka§lar olmazsa ter· 
biye de olmaz. hte bu giilen gozlerle 
<;atllan ka§lar yok mu? Bunlar ceza ve 
miikafatm iedal hirer semboliidiir. Ke~ki 
~ocuk yeti§ip adam olunctya kadar bu 
esash iki unsurdan ba§ka bir terbiye va· 
sttast gormese I 

Bu vasttanm ailede, mektebde miiessir 
olmasl i~in miirebbinin talebesini sevmesi 
ve kendini ona sevdirmesi laz1mdtr. Boy
le olursa onu anlar ve mazur goriir. Bilir
siniz ki ~ocukta pasyonlar galebesi kolay 
olmtyacak kadar kuvvetlidir. Buna muka
bil dii§iincesi, muhakeme kabiliyeti az -
dtr. 1stikbali kendisine dii§iindiirecek ka
dar tecriibeli bir mazisi yoktur; ya~t gibi 
tecriibesi de azdtr. Bunlar ~ocuk su~lan
m affetirecek oyle §eylerdir ki sonu pot 
gelmese ceza mefhumunu ortadan kaldtr -
maya bile vam. Bununla beraber muhak
kak ceza laztmdtr. Yann da mes'ul va· 
tanda§ml yeti§tirecek olan bizler goziimii
zii hale degil, atiye dikecegiz. Bugiin soz 
dinlemiyen, ve vazifesini yapmtyan, tali
matnamenin yasaklarma kulak asmtyan, 
yalan soyliyen, arkada§tntn malma el u
zatan, kiic;iigiinii doven, biiyiigiine kar§t 
gelen, milli duygulara yabanc1 kalan kii
<;iik bir vatanda§m ileride yurdda§lanna 
kar§l durumu ne olacagmt, ceza kanunu
nun kendisini nastl kar§thyacagmt dii§iin· 
mege mecburuz. Onu kendi haline bt
rakmak yurda htyanet, emanete htyanet
tir. 

Boyle olunca onu bu kotiiliiklerden 
kurtarmak da en miihim bir vazife olur. 
Bunun i~in nasihattan, tenbihten ba~la -
ytp. i§in i~ine hi<;bir intikam hissi kan§
ttrmadan ve daima i<;imizden onu sevip 
mazur gorerek derece derece elimizdeki 
terbiye vasttalarmm hepsini kullanacagtz. 
Herhalde ona miiessir olmaya ~a!t~aca
gtz. Biz verecegimiz cezalarla ona miie5· 
sir olmaga ~alt§trken haberirniz olm1yarak 
niceleri iizerinde miiessir oluruz. As:l 

ve biz 
Y azan: ALl KA.MI AKYtJZ 

ugra~hgtmJzt ve cezalandJrdtgtmtzl kur· 
taramasak bile ugra§madtgJmtz nicelerini 
kurtarmJ§ oluruz. iyi bir aile terbiyesi go· 
ren <;ocuklanm1za soz, nasihat kafi ise de 
boyle olmtyanlara talimatnamenin cezalan 
neyse onu vermekte tabiat gibi enerji gos
terecegiz. Boyle olursa onun arkada§lart· 
na fena bir ornek olarak kalmasma da 
meydan verilmerni§ olur. 

Bundan evvelki yaztmda «Tabiat ce
zayJ affetmez>> demi§tim. T abiatte mer • 
hamet yoksa da garaz ve intikam hissi de 
yoklur. Biz onun kadar hareketsiz olmt
yalJm. Fa kat t1pk1 onun gibi garaz ve in
tikam hislerinden kendimizi uzak tutal1m. 
T1pk1 onun gibi ceza verirken de ~ocugun 
izzeti nefsini koruyaltm. T abiat boyledir. 
T abiatin cezalan camm1p yakar, hatta 
bize biiyiik tstJrablar verir. F akat hakaret 
etmez. T esiri kafamtzadtr, kalbimize de
gil. Mesela ~ok yeriz, ~ok i~eriz. Kendi
mizi korumaytz .. Hasta oluruz, binbir IS· 

hrab ~ekeriz. F akat tabiatin bu cezasm· 
dan dolayt ona hi<; kin beslemeyiz: kalbi
miz kmlmaz. Ceza giiciimiize gitmez, iL· 
zeti nefsimize dokunmaz. Yalmz kafa
mtzda yer eder. Kabahatin kendimizde 
oldugunu ve o kabahatin zaruri neticesi 
bu olacagmt takdir ederiz. 

hte ~ocuklara verilecek cezantn da 
boyle olmast, hi~ bir kin ve husumet uyan
dtrmamast, ~ocugun kalbini kumamast, 
pek yerinde ve adilane oldugu i<;in kaba
hati kendinde bulmas1 laztmdtr. Biz nastl 
biitiin cezalanna ragmen tabiati sevmekte 
devam ediyorsak, ~ocuk da bitarafltgm • 
dan emin oldugu miirebbisini verdigi ce
zalara ragmen gene sevecektir. Biz nastl 
ya~landtkGa sthhatimizi korumaya alt§l • 
yorsak onlar da s1mf terfi ettik~e kendile
rini korumay a alt~trlar. Fa kat i~imizde 
tabiatin hakh cezalarmdan miitenebbih 
olmtyanlann ak1bet maruz kald1klan ~A
him neticeye ba§ka bir §ekilde onlann da 
du~ar olmalan tabii goriilmelidir. Eger 
biz ~ocukluk devrinde saglam itiyadlarla 
kuvvetli bir irade ve karaktere sahib o
labilsek tabiatin cezalanna da stk s1k 
dii§meyiz. 

T ekrar etmekte beis gormiiyorum: 
Ceza vermekten maksad ileride cezaya 
~arptlmak korkusunu hast! etmektir. Co
cugun i~inden gelen mum saikalara kar
§1 konacak polis i§te bu korkudur. <.;ok 
sevdigimiz tabiatin adil cezalan gibi bu 
hakh ceza korkusu ~ocugun iraclesini di
siplin altma altr. Dii~iinmeden hemen 
tatbika kalkJ§acagt meyillerini tadil eder. 
Tabiatin dili yoktur. Fakat bizi ni~in 
cezalandtrdtgtm ve maksadt bizi tslah et
mek oldugunu anlattr. Kahil olsa da biz 
de bunu soylemeden anlatsak. Fa kat soy
liyeceksek tatlt soyliyelim ve ~ocugun ki
nini, inadmt tahrik etmiyelim ve her §ey
den evvel bilelim ki ceza ilk degi], son 
tedbirdir. 

Ali Kami AKYtJZ 

Te~ekkiir 
Yazt arkada§Jmtz Ali Kami Akyliz, 

gonderdigi bir mektubda istanbul meb
usluguna Se\;ilmesinden dolayt aldtg.. 
tebrik telgraf ve mektublanmn hepsine 
cevab yazmak imkamm bulamadtgm -
dan mazur gori.ilmesini rica ederek ga
zetemiz vasttasile te§ekkiirlerini sun -
maktadtr. 

· ~MIHINA_.. 

Fransa Tunusu 
verebilir mi 

rr===\\ iinya, hergiin, ortaya ~tkanlan 
lb::JI ihtilaflarla sinir ve buhran i..;i: 

dedir. ~imdi de bir Alman'. 
Leh, bir Franstz • !talyan miicadelcsi 
ba§ladt. Daha dogrusu, bunlar, bir cihan· 
girlik miicadelesinin muhtelif safhalan
dtr. italy a, tehdidkar bir ~ekilde, F ransa· 
dan arazi istiyor. istedigi yerler arasmda 
Tunus da var. Fransa, Tunusu, bol kese· 
den ftalyaya verebilir mi? F ransanm 
maglub ve mecbur olmadan Tunusu ital
yaya verecegi asia kabul edilemez. (,;iin, 
kii, T unus Afrikadaki F ranstz miistemle
kelerinin kilididir. Bu kilid, italyanm eli
ne ge~tikten sonra, Cezaytr, F as F ranstz 
garb Afrikast, F ranstz hath iistiiva Afri
kas! birbiri pe§inden kamilen F ransanm 
elinden ~tkmaga mahkum bir vaziycte 
dii§erler. 0 vakit F ransa, biiyiik miistem· 
leke imparatorlugunu kaybederek kii~iik. 
bir Avrupa devleti olur. 

Almanya gibi, italya da, yedikc;e i§ta
ht a~tlan devletlerdendir. Habe§ist~nm 
zaptmdan sonra, Sinyor Mussolini, ltal· 
ya da arttk doymu§ memleketler arasma 
girmi§tir. Bundan sonra, yeni arazi istek· 
lerinde bulunmtyacakttr ,demi§ti. Aradan 
iic; sene ge~meden, T unusu, Cibutiyj. iste· 
mekle «i§tiha yedik~e artar~ sozuniin 
dogrulugunu ispat etmi§ oluyor. 

italy an gazeteleri, F ransa, T unus ic;in 
miizakereye giri§mezse i§i silahla halle • 
der, diyorlar. Eger, bu sozler, hasmt kor· 
kutup yola getirmek i~in savrulmu§ blofler 
degil de ciddi ise harb muhakkakt1r. 
(,;iinkii, dediiimit gibi, F ransa, T unusu 
goniil rtzasile 1talyaya veremez. Fransa, 
Tunusu verince, ftalyamn Cezayir ve Fa· 
51, sonra da diger mustemlekeleri de isti
yecegin• §iiphe yoktur. Bugiin, F ransa, 
bir kiil te§kil eden §imali Afrika miistem· 
lekelerini miidafaa edebilecek bir vazi· 
yettedir. Fa kat, T unus gibi sevkulcey~ 
itibarile Akdenizin garb havzasma hakim 
olan bir memleket, F ransanm elind~n 
~tktJktan sonra, Fran sa, Cezayir ve Fast 
miidafaa edemiyecek bir hale dii§er. ital· 
ya, Sicily a ve T unusa istinaden Akdenizi 
birinden digerine ge~ilmez bir §ekilde ik1 
par~aya aymr. T unusun ftalya eline 
ge~mesine Fransa degil, ingiltere de razi 
olamaz. <.;unkii o vakit MISira, Siivene. 
Filistine Akdenizden ge~en Hindistan 
yoluna biisbiitiin veda etmek laztm gelir. 

Frans T unusu veremiyecegine gore, 
!talya, talebinde tsrar ederse i§i silahla 
halletmek laztm gelecektir. 

- - ~ 

Ac1 bir kaytb 
!sparta meb'usu lbrahim De
miralay evvelki giin vefat etti 

Biiyiik Millet Meclisinin ilk devre • 
sind en itibaren !sparta meb 'usu olan il>
rahim Demiralay, iki senedenberi c;ek • 
mekte oldugu kalb hastahgmdan kurtu • 
lamtyarak evvelki gun Ankaradaki evin· 
de vefat etmi~tir. 

Y eni Meclise verilen ilk layiha 

ibrahim Derniralay memleket ve mu
hitinde, hamiyet, fedakarbk, ve gayretile 
kendisini herkese sevdiren k1ymetli bir 
insandt. Oliimii, kendisini tamyan ve se· 
venler arasmda biiyiik bir teessiir uyan· 
dumt~hr. Merhumun ailesine ve dostla· 
nna taziyetlerimi~i sunanz. 

(Ba$tara!' 1 tncf ~ahttecte> 
mek ve bunun i<;in bir ticarethane ac;mak 
ve gozliik~ii unvamm kullanabilmek i~in: 

I - Tiirk olmak, 
2 - 25 ya§Jnl ikrnal etmek, 
3 - En a§agt orta tahsili bitirmek. 
4 - Sthhat ve i~timai Muavenet Ve

kaleti tarafmdan gozliik~iiliik yapabil ece
gine dair bir ruhsatnameyi haiz bulun • 
mak.» laz1mdJr. 

Bu ruhsatname Vekalet tarafmdan a
c;·lacak gozliik<;iiliik kurslanna muntazam 
devam ettikten sonra yap1lacak imtihanda 
muvaffak olanlara verilir. Bu kurslann 
yeri, miiddeti, programt ve diger §artlan 
Vekalet~e taayyiin ve ilan oluncaktJr. 

Kanun layihasmm iic;iincii maddesihe 
gore, a§agJdaki vastflarda bir gozliik~ii 
kursa devam etmeden ruhsatname alabi • 
lecektir: 

I - Bir gozliikc;iiniin ticarethanesin • 
de en a§agt dort sene ~alJ§arak buna da
ir musaddak vesika ibraz edenler. 

2 - Ecnebi memleketlerden ahnmt§ 
tasdikli gozliik<;i.iliik ruhsatnamesini veya 
diplomasm1 haiz olanlar. 

~u kadar var ki, bu vastflarda olanla
rm Sthhat ve i~timai Muavenet Vekale • 
tine miiracaatle vesikalanm gostermeleri 
ve imtihana talib olmalan ikttza eder. 
Vekalet~e gosterilecek bir miiessesede ya· 
ptlan imtihanda muvaffak olanlara goz • 
liikc;iiliik ruhsatnamesi verilecektir. Mu • 
vaffak olmtyanlar, en az altt ay, en ~ok 
bir sene ge~tikten sonra tekrar imtihana 
talib olabilecekleri gibi bu miidde~ler 

zarfmda a~tlacak kurslardan birine de 
devam edebileceklerdir. Layihamn be~in· 
ci maddesi goz miitehasstst hekimlerin ti
t!carethane a~abileceklerine ve gozl iik<;ii· 
liik yapabileceklerine dairdir. Fa kat bu 
hekimler, bu takdirde ve gozliik~iiliik et
tikleri miiddet zarfmda tababet sana'ttm 
icra edemiyeceklerdir. 

Gozliik~iiliik edenler, yalmz tabibler 
tarafmdan verilen re~etelerde yazth nu • 
rnarah gozliik carnlanm satmak salahiye
tini haiz olacaklard1r. 

BirGok maddeleri olan bu kanun layi • 
hasmda cezalara aid hiikiimler de bulun
maktadtr. -·-·.-

Tahrana gidecek 
heyetimiz 

Ankara 30 (Telefonla) - Tahranda 
yap1lacak diigiine Hariciye Vekilimizin 
bir heyetle birlikte i§tiraki takarriir etrni§
ti. Heyet, nisan ortalanna dogru Ankara
dan hareket edecektir. Bu diigunii tes'1d 
i<;in asker! bir ktt' amtzla bir tatyare filo
muzun karde~ memlekete gonderilmesi 
kararla§tlnlmt§hr. 

PARiS BORSASI 
Paris 30 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §pnlardtr: 
Londra 176,76, Nevyork 37,75 3/4, 

Berlin 1516,50. Brliksel 635, Amsterdam 
2004, Roma 198,70, Cenevre 848, kun;un 
14,11,10 1/2, baktr 48 1/2 - 49 1/2, kalay 
215, altm 148,6 1/2, giimii§ 19 7/8, c;inko 
13,11,3. . 

····-F ranstz - italy an 
miinasebetlerine dair 

[Ba§makaleden devaml 
Bizce iki devletin bu konu§masmt in· 

gilterenin temin etmesi akla daha mula
yim gelen bir vaziyet olarak telakki etmek 
miimki.indiir. Bahusus italyan Kral
lmparatorunun nutkunda ingiliz • italyan 
anla§masma fazla bir ktymet verilmi§ ve 
iki memleket arasmdaki miistakbel miina· 
sebetlerin daha feyizli inki§a flarma ku v
vetli umudlarla bel baglanmt§tlr. Bu ifa
de §eklinin altmda italyan - F ranstz rnii
nasebetlerinin tslahma ingiliz tavassutu
nun yardtm etmesi temennileri dahi sakh 
bulundugunu tahmin etmekte pek fazla 
bir mubalaga bulunmasa gerektir. 

YUNUS NADJ ·-· Bahkesir Umumi Vilayet 
meclisi i~ini bitirdi 

Bahkesir 30 (Hususi) - Bahkesir 
umumi meclisi bugiin Gah~masm1 hitirerek 
daP;tldt. Kabul edilen biitGe 1,199,991 
liradtr. Bunun 498,835 lirastm Maarife, 
144,612 lirasmm sthhate, 231 ,861 lira· 
sm1 N ahaya, 20,818 lirasmt Ziraale, 
12,463 lirasm1 Umuru baytariyeye ve 
185,000 lirasmt dahili hizmetlere ve 
I 06,399 lirasmt rnuhtelif i~lere tahsis et· 
ti. Vilayet daimi enciimen azaltgma Ha
san Kaptanoglu, Ibrahim Caylak, Ham· 
di Arabacwglu, Mustafa Kmtk seGildi
ler. 
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Ytl~~.a. ~~~~~~j~" (~-==-==-~~~~~~~~~ Kii~Uk _ YENI ESERLER 
Ko§eba§Indaki k1z 

lll Hik=i=ye========= « Tiirkliik » 
~erif HuiQsi Tiirk ve ecnebi alimlerinin Tiirkoloji-

Her sabah, yaz demez, k1~ demez,l gibi cay1r cay1r yanar buldu. Hic;bir ~ey ye aid orijinal tetkiklerile yakmda inti
Car~ambadan ta Ortakoye kadar yiiriir- istemiyordu, bu k1za bir~ey yapacak de- §ar edeceginden g~enlerde bahsetmi§ 
ken, bu mustarib delikanh, yeryiiziinde iWdi, hatta i.izmemek ic;in ellerini bile a- oldugumuz (Tiirkliik) mecmuasmm bi
yapyalmz olan bu mektebli gene neler vuc;lanmn ic;ine alm1yacaktJ. Senelerden- rinci niishasl nisamn birinde ~tkaca~m 
dii~iinmezdi! Derslerini bu yolda haz1r- beri ince bir §erid gibi boynuna dolanan haber aldtk. Bu niishamn ~ok muhim o-

Yeni bir artist: Judy Garland 
( Bu ak,amki program) 

Tiirkiye Radyodlfiizyon PostalarJ 
DALGA UZUNLUCiU 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kc.s. 20 Kw. 

lan miindericah i<;inde Var§ova Univer
ar. insamn talihi kadar karmakan~lk, ve muhakkak bir gi.in oliimi.ine sebeb ola-

sitesi Tiirkoloji Profesorii Polonya Ulfun 
igribiigrii, sag1 solu harabelerle dolu, k1 - cak bu yollann azabmt unutmak ic;in, kar- Akademisi azasmdan Dr. Zayonc;kovski-

Heniiz ba,Iamadan sahneye 
gelip biiyiik bir 

zamandan belli 

~1kan 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kc.s. 20 KW. 

12,30 Program. 12,35 Tiirk miizigl - Pl. 
13,00 Memleket saat ayan ajans, meteorolo
j! haberloeri. 13.15-14 Muzik (Muhtellf ne§· 
eli plfuklarl. 17,30 Kon~ma (inkllab tarihl 
derslerl - Halkevlnden nakien) 18,30 Prog
ram. 18,35 Miizik (Oda miizigi - Pl.) 19,00 

~m c;amurlu. yazm tozlu olan bu yollar- ~1sma gec;ip, yalmz bu rahathgm mnm ninon dordiincii as1r Anadolu Tiirk ede
da istikbaline aid meseleleri bi.itiin ince- ke~fetmege c;ah~acakh. biyatma aid gayrimiinte§ir bir vesika 
liklerile kendi kendine miinaka~a ederdi. Durdu, soguga ve ayaklanmn donma- hakkmda c;ok miihim bir tetkiki bulun· 
Fakat, ak~arni.isti.i paydostan sonra, gene sma aldirmlyarak orada bekledi. Gene dugu gibi, Anadolu Tiirk Tavaifi Miilu
bu yollan teperken, ir;inde dayamlmaz kiz da pencere oniinde durdu, ic;eri sitti. kiiniin §imdiye kadar me~hul olan ha~h 
bir yorgunluk, hayattan daha bu ya~ta biraz sonra gene geldi. Delikanhy1 hep bayraklan hakkmda Nazan Dani§men
bir y1lma hissi duyard1. Sanki, bu uzun ayni yerde gordii. Belki de ona aclml~LJ. din mukayeseli bir etlidile bu bayrakla
yol bazan bogriine batacak gibi kat!, ba- Fakat, nas1l evine alabilir? Bir kere, us- nn renkli resimleri vardtr. Bunlardan 
zan vi.icudiine biitiin omriince tahayyiil tiiba~l ve giyini~i. ~apkas!Z olu~u. eline bir ba~ka muhterem ustad Sadeddin Arelin 
ettigi rahath~ verecek gibi yumu~ak bir eldiven alrnayJ~I, fakir bir ailenin r;ocu~u cTiirk musikisi kimindir?», Caferoglu 

"' Ahmedin cAnadolu Azerilerh, !smail 
yataktJ, Ortakoyden Car~ambaya kadar oldugunu anlatJyordu; ~onra, giizel de· 

Rami Dani$mendin cEski $ark ve yeni 
kah sagma soluna donerek, Hh bir ka - gildi; daha sonra, gene k1z hk tammad1- garb telakkilerine gore uk nedir?•, 
bustan uyamr gibi yorgun gozlerini etra- g1 bir insam nas1l evine alabilirdi? Bu so- Hiiseyin NamJk Orkunun cKem~ik ki
fmda ve lstanbulun harabe halindeki yer- gukta da d1~an ~1kamazd1. Cocuga ac1 • tabelerh, Refik Ahmedin «Tiyatro tari
Ierinde gezdirerek, yo luna devam eder• yordu. F akat, ne fayda !.. hi. ve k1ymetli edibimiz tsmail Habi
di. Delikanh uzun miiddet orada bekledi. bin cDivan edebiyatmm nesirsizligh ve 

Baz1 gi.inler Unkapam kopriisii iistiin- Her~eyi unutmu~tu, etrafm1 saran ve git- saire gibi bin;ok k1ymetli tetkiklerile 
de saatlerce durarak. bir taraftan Eyiib tikc;e artan soguktan korkmuyordu, heye- Anadolu Tiirk tarihinin §imdiye kadar 
Slrtlanna, obiir taraftan, denizi hie; be - cam sogugun ~iddetini azalhyor gibiydi. memleketimizde maatteessiif me<;hul 
genmedigi bir yerinde ikiye boJen Galata Gene klzm hayreti gittik~e arhyordu. kalmi§ vesikalanm ihtiva eden bu sek -
k A k sen alh sahifelik biiyiik mecmuanm 

opri.isiine bakar, sonra kendi kendine: rth ~;a da iiziiliiyordu. Hatta, onun o- k .. h. b' Turk kiiltiir tarihinde <;o mu 1m 1r 
- Bu koprii, sanki insanlann ya~a • rada beklemesine kizmagw a bile ba•laml~,-' , devir a~acagmdan eminiz. 

rna kudretlerine vurulmu~ bir parangad1r, h: Ciinkii hasta olaeaktJ. Fa kat, deli • 
derdi. kanh kafasmda mevcud fikri sabiti gene Hayat 

Bu kopriiniin kotiiliigiinii onun kadar k1za baghyan keskin baki~larmt uzun 
tetkik eden olmami~hr. Onun ic;indir ki, miiddet pencereden ayumamakta 1srar et
Unkapam kopriisiinii, Car~arnbaya bu • ti. Ciinkii, gene klZln orada duru~undan 
radan giden yollann berbadhgma, hatta biiyiik bir haz duyuyordu. Nihayet, an• 
her an yolun iistiine Yikihverecekmi~ gibi lad1 ki, rahathk gii~ elde edilrni~ bir~ey
daima oliimi.i bekliyen harab binalanna dir, ve insanlar bunu bir ba~kasmm ha
ragmen, ote tarafm nisbi giizelligine ter- tm ic;in tehlikeye atamazlar. Miiteessir 
cih eder. olarak, mekteb tarafma degil, medrese 

En biiyiik azabt ,geceleri gotiiriiml~ _ tarafma dondii. Yiiriiyordu, fakat onu bu 
rin istilasma ugrayan bu medreseye niha- eve baghyan hislerin gitikc;e art!Jgm1, ru
yet donmege mecbur olmak, karanhklar- hundaki aihrhgm fazlala~masmdan anl:
da ya~amalarma ragmen, her zarnan te- yordu. 
neffiise muhtac arzulanm, hislerini bu • Odasma girince, kendini sert yatag:na 
radaki darae1k odasma siki~hrmakh. Ci- at!I, h1~k1ra hi<;kira agladt. Bu dort du
vardaki e~ dostun himmetile ' yanan ocak- var arasma kapand1lh giindenberi ilk de
taki ate~i daima ya~h gozlerle seyreder- fa boyle acayib bir his duymu~tu. ve ilk 
di. Ve samrd1 ki, bu ocakta biiti.in ruhu- defa kendine aid dii~iincelerin azabmdan 
nu ate~ vermektedir, saman bir kihktan kurtulmu~. fakat daha korkundarmm ic;i
ibaret yataga viicudi.inii, eski bir yazma ne dii~mii~tii. Aglad1, SJZ!adi. DuramadJ, 
kitabdan ibaret yashga ba~101 koydugu gene sokaga «;IktJ. Evin kar~Ismda, karla
zaman kendini o derece kiilden ibaret bir nn iistiine oturdu, bekledi. Pencerede hie; 
y1gm haline gelrni§ hissederdi. Uzun yo!· kimse goriinmedi. 
lan yiiriimek, tekrar donmek, uyumak, - Acaba bir yere mi gittiler? diye 
ve sabahleyin vakit bulursa dersler.i.ne c;a- dii~iindii. 
l1~mak gibi yeknasak, ve ic;inde enerii 0 _ N eler dii~iinmedi I Y olunu keseceltti, 
Jarak ne varsa hepsini ofdiiren bu acayib konU$aeaktJ, derdini soyfiyecekti. Y a, k1z 
ya~ay1~m bir sonu gelmiyecek mi? on a ehemmiyet vermezse I 

* * * - Zaran yok, diye dii~iindii, onu ya-

Bir per~mbe sabah1 fena hir riiya ile 
uyand1. Pencerelerde biriken kar hem 
rengile, hem de soguklugile odaya bir a
laea karanhk manzarast vermi~ti. Her 
taran titriyor, tavan arahklarmdan soguk 
bir riizgar giriyor, odanm ag1rla~an ha -
vast sanki iistiine c;okrnii~ gibi bir ti.irli.i 
yerinden kalkamtyordu: Sert kitab bo:r
nunu acJtmJ~, saman kit1k her tarafm1 SIZ· 

Iatmi~, soguk, viicudiine, k1zgm bir ~i& gi
bi batmlmi~tJ. Biiyiik bir gayret sarfede
rek yatagmda dogruldu, gozlerini ugu~
turdu. Bu sogukta elbise giymek biiyiik 
bir angarya idi. Fa kat, bu gii~ i~i yap h. 
Elini yi.iziinii y1kamak ic;in ki.ipe yana~li. 
Kiipteki su donmu~tu. Y1kanmaga cesa
ret edemedi. Bu soguk havada ate~in bile 
yanamiyaca!bm diWinerek, ocag1 da yak
rnaktan vazgec;ti. Arkasma, geeeleyin 
yorgan, giindiiz palto vazifesini gor'!n 
pelerinini ald1, <;tkh. Kendini, ate~e atar 
gibi korkarak, sogugun kucagma att1. 
Yi.iriirken, beyaz karlan ezmemek lcor
kusile, ad1mlanm endi~ ile atJyordu. Fa
kat, yiiriidiikc;e, bugiin o uzun yolu yii
riimenin gi.ic; olacagm1 anhyordu. 

F atih medreselerinin solundaki sokak
tan saptJ, biraz yiiriidii. Etraf hep ursa
dan ibaretti. Daha diin kapkara olan, fa
kat ~imdi beyaz bir kuma~la biitiin ayJb
lanm orten bu harabe ortasmda yegime 
ya~ayan varhk olarak bir ev gordii. Ba
casJ tiiti.iyor, ve bu kiic;iik ev soguga mey
dan okuyordu. Delikanh o anda kendi 
evini di.i~iindi.i, anas1m babasm1 ocak ba
~mda derdle~ir, belki de ogullanm dii~ii
niir bir halde tasavvur etti. Nic;in, ve ne
yin pe~inden buralara, bu sefalete siiriik
lenmi~ti? Cevab bulamadJ. 

kmdan goreyim ,viieudiini.in 1hk kokusunu 
duyaYJm. Bu. beni me~gul eden ~yi hal
letmege kafidir. 

Bekledi, c;:ok bekledi. Bakh ki, gelen 
giden yok. Gene medresesine dondii. Bii
tiin sua!Terin cevabm1 kendinde aramai{a 
c;ah~tJ. F akat, bu mi.ithi~ bir azab oldu. 
Biitiin giin can s1kmttsmm c;emberi kinde 
ktvrand1, geceleyin kafasmm ic;ine soguk
la beraber c;oreklenen bu hislerin aydmh
gmda gozleri miitemadiyen kama$ti, ve 
uyuyamad1. 

Sabahleyin ortahk aganrken biraz dal
di. Uyamnca derhal giyindi, sokaga flf
ladt. Geceleyin kafasmda beslenen hi;le
ri gene klZln kaptsl e~igine bir c;ic;ek de
meti halinde koymak arzusile karlar iis
tiinde ko§tu. Birden ic;i S1Zlad1: Pen cere
Jeri siyah perdelerle ortiili.i gordii. Bu 
ortiileri delmek isti yen bir ih tirasla pen
eerelere bak1yor: Simdi ~urad an per de 
aralanacak, onun ba~m1 goreeek. Rahat
sa, sevinecek. isterse, bugiin orada fazla 
durmasm. Belki, pencere arahklarmdan 
giren riizgar yan a~tk gogsiinii, c;Iplak 
omuz ba§lanm ii~iitebilir. Saatlerce per
de aralanmadJ, onu hatnlatacak bir ba~
ka insan olsun goriinmedi. 

Bu ktymetli bllgl ve san'at mecmuasmm 
u~;\'mcii sayiSl da c;tktl. Bu saytda Peyaml 
Safa, Behc;et Kemal, K~zlffi Sevlnc ve Sa
Ilh Zekinln klymetll yaz1larUe ayr1ca Ame
rlka Kolomblya Unlversltesl ordinaryiis 
profesorii wosdwatt'm hafizamn kuvvet -
Iendirilmesl hakkmda bir tetklkl ve Lon
dra Universitesl ordlnaryiis profesorii A
berconble'nln edebiyat san'at1 hakkmda brl 
makalesi ve Angell'ln para sisteml hakkm
dakl yazLSlle Macar hik~yesi ve Yunan ve 
Japon edebiyatl vardll'. Biitiin okuyucula -
r1m1za tavsiye ederiz. Bu giizel mecmua 
her say1da ayn bir tekAmiil g6stermeokte
dlr. 

Hukuk Gazetesi 
Tiirkye ve franstzca olarak be~J s~neden

berl Cevad Hakkl Ozbey tarafmdan ne~re
dllmekte olan Hukuk Gazetesinln u~iincii 
clld 35 - 36 numarah niishalan daha te -
kemmiil eylem~ bir §ekilde lntll;;ar etml§
tir. Bu niishada Universlte Ord. profesorii 
ve Rlze saylaVI Salm All Dllemrenln Harb 
blr psikoz mudur? unvanll enteresan ba§
makaleslle profesor Mustafa Re§ld Be!ge
saym Tiirk Temyiz mahkemesl ic;Uhadla
rma. profesiir Gerhard Kessler'ln 1!! kanu
nuna, profesor Alfred isaac'In 1§letme ik
tJSadma, Cevad Ha.<kki Ozbeyln ceza usulu 
kanunumuza dair yaz1Iarlle profesor Sabri 
§lakirin, Emln All Durusoyun ve daha salr 
k1ymetl1 zevatm makalelerl, etiidlerl var
dlr. ilml hld!selerl ve harek-etlert, M1lli file
fimlzln Unlversiteyl ziyaretl 1ntibalanm ve 
tatbikat kLSimlanm da 1htlva eden bu 111m 
gazeteslnl okurlanmtza tavslye eylerlz. 

Konferans 
Be~ikta., Halkevlnden: 
Evlmlzde tertlb edllen konferanslar, kon

serler, temslller devam etmektedlr. 1 nisan 
1939 cumartesi giinu aJt9am1 Evim1z uyele
rinden Kabata.jl Iises! tarih, cografya mu -
al11ml Samlh Naflz tarafmdan milli tarihl
mlz hakkmda bir konferans verllecek. kvn
feransi tem.sil grupumuzun uzun zaman -
danberl hazJrladJgi yen! blr temsil taklb · 
edecektir. 

*** 
§l§li Halkevlnden: 

§imdiye kadar b!nlerce talebe yetl§tlrml!l 
olan memleketimizln en degerll ve tanm
m~ miizNc profesorii Bay Zatl tarafmdan 
Ni§anta~mda Kain §i~ll Halkevlnde (korol 
dersleri verllm~ge ba§lanmi~tll'. Bu dersler 
haftada 1k1 defa ve paras1z olarak veril -
mektedir. Nl§anta.jll ve §i§ll muhltlnde otu
ranlarm c;ocuklanm bu fll'sattan l.sti!ade 
ettirmek istlyeceklerine ~iiphe yoktur. Her
gun 6g1eden sonra f;li§li Halkevlnde kay1d 
muamelesi yapJ.lmaktadJr. 

*** 
l;ii~li Halkevlnden: 
§1§11 KizJ.lay cemiyetinln senelik gece eg

Jencesi 4 ni.san 1939 sal! ak§ami Mak.siro 
salonJarmda yapllacaktir. Bu eglence lc;ln 
davet edilen Alman Devlet musikl cemiyetl 
azasmdan Bayan Gertrud Erhardt Alman
yadan gelml§tir. Kendisine plyanoda refa
kat edecek olan profesor Franz Miilbauer 
de Berlinden hareket etmi§tlr. 

Bu kere Avrupa seyahatinden avdet eden 
krymetli san'atkar Mtin!r Nureddln bu gcce 
§enllgine miiftehlren i§tlrak edecegim bil
dlrml~tir. 

Bunlardan ba§ka Bay Mazhar Kar !da
reslndeki (MazarlkJ orkestraslle Makslm I 
caz taktmi, Garden, Turan, Londra, Florya I 
ve §len vary.etelerinln sec;kin revti ve balet 
hayetlerl. Kozak zeybeklerl ve minimlnl 
san'atkar l;lu!enln numaralarlle §'enligin 
h~r seneden fazla giizel ve ne9'eli olmas1 
temln edilml9tir. 

yavrunun 
olacag1 

Holivuddan yazl!Jyor: 

.. gun 
ta o 

artist 
idi 

Size yeni bir artist, !lirin bir gen.: kiZ 
takdim ediyorum. Belki onunla muarefe· 
niz yoktur. Cevirdigi bi.iti.in filimleri he
niiz Tiirkiyeye gelmemi~. gelenlerde de 
bu kiiGiik k1z nazan dikkatinizi celbetme
mi~ oldugu iGin boyle bir te~ebbii5e giri~
megi fazla gormedim. 

Sirndiye kadar <<N agmeler resmigec;i -
di», « 1938 Broadway melodi», «Daima 
~ark! soyle !» gibi biiyiik filimlerde mii
him vazifeler deruhde etmi~ olan Judy 
Garland, hi~ §uphe yok ki heniiz bir miip
tedidir. Fa kat bu takdim merasiminden 
sonra hie; ~iiphesiz ona herhangi bir f:hm
de dikkat etrneyi ihmal etmiyecebiniz -

dir. 
Judy Garland aktris ktzJ aktristir. He

niiz soz soylemege bMlamadan evvel sah
neye <;Ikmislir. Annesile babasmm temsil 
etmekte olduklan bir piyeste kendi rolii
ne .. Y ani onlarm c;ocugu roliine!.. Oc; ya
§Jna geldigi vakit sesi tekami.il etmege 
ba§ladJgJ cihetle kendisinden biiyiik diger 
iki k1z karde§ile birlikte «Garland klz 
karde§ler» ismini takman heyet azasm • 
dan olarak varyete numaras1 yapmaga 
koyulmu§tur. Karde§lerinin en kiic;i.igii ol· 
masma ragmen en kankiTmlZilan olan 
yavru, hakikl ismi Frances'i Sikago'ya 
geldikleri zaman Judy'ye tebdil etmi~ ve 
o giinden itibaren ismi Judy olarak kal
mi§tJr. 

Sekiz ya~ma basli&-1 zaman Bidesik 
Amerik.anm her yerim gormii~ olmak gi
bi biiyiik bir mazhariyete nail olmu~ olan 
kii~;iik k1z sade karde§lerile beraber nu
rnara yapmakla kalmryor, ayni zamanda 
solo §arkiiara da ~Iktyordu. Biiyiik k1z 
karde§i Suzanne evlenip de ortanca k1z 
karde§i Virginia da kendisine baska bir 
i§ bulunca Judy de mektebe giderek biraz 
okuyup yazmaya karar verdi. 

On dort ya§mda mektebi bitirdi&i va
kit kendisine bir i$ bulmak ihtiyac1 kar· 
~Jsmda kald1. 0 vakit ailesile birlikte Los 
Angeles'te oturuyorlard1. Dogru Holi -
vud' daki stiidyolardan birine miiracaat 
ederek: 

- Cali~mak istiyorum! dedi. 

Ona tecriibesi olup olmadtgmt sordu
lar: 

- E vet, diye cevab verdi, tam sekiz 
senelik I 

Stiidyonun miidiirii kiic;iik bir ~ark! ve 

Judy Gerland 

temsil provas1m rni.iteakJb: 
- Bu kii~iik Garland' da miithi~ bir 

istidad var I 
MiitaleasmJ yiiriittii ve derhal hamla

nan kuntra!J imzalad1. Sinemaya bu su -
retle anide intisab etmi$ artistler pek na
dirdir. En me~hurlan sessiz filim aktor -
liigile i~ ba$hyanlardan Janet Gaynor'la 

Ramon Navarro'dur. Judy'nin de istik
balde onlar gibi biiyiik muvaffakiyetler 
kazanacagma ~i.iphe yoktur. r IBnrr ui!(Lsatmrra 

* Almanyada «Merdivendeki silah 
sesi» isminde bir filim c;evrilmege ba~lan
mi§tir. Ba$ rolleri Hilde Sessak, Anne • 

Iiese Uhlig, Hans Brauswetter oynamak
tad!Tlar. Rejisorliigii Georg Jacoby yap
maktad!r. * Nelson Eddy ile llona Mossey 
«Balalayka» isminde bir filim c;evirmek· 
tedirler. * Miiteveffa zab1ta romanian muhar
riri Edgar Wailace'm <<Mister Reader'in 
avdeti» nammdaki eseri filme c;ekilecek-
tir. * Berlinde yap1lmakta olan «Hallo 
J a nine!» kordelasma aid faaliyet hayli 
ilerlemi~tir. Bu kordelada ba~ rolleri 
Marika Rokk, Johannes Heesters, Mady 
Rahl, Else Elster oynamaktadtrlar. 

Konu§ma. 19,15 Tiirk miizigi (Fasll heyeti) 
Oelii.I Tokses ve arkada§lan. Hakki Derman, 
E~ref Kadri, Hasan Giir. Hamdl Tokay, Bas
rl Uf!er. 20,00 Ajans, meteorolojl haberlerl, 
ziraat borsas1 (fiat> 20,15 Tiirk miizigl: Qa
lanlar: Ziihtu Bardakoglu, cevdet Qagla, 
Reflk Fersan, Kemal Niyazl Beyhun, Oku
yanlar: Haluk Recai, Radife Neydlk. 1 -
Osman Beyin - U!!ak pe§revi. 2 - Lem'inin 
U§rok 11arki - Neier c;ektim neler canan. 3 -
Falz KapanCl - U~ak §arkl - Hayall c;J.km.J.
yor b!r dem goniilden. 4 - Haldun Mene
mencioglu. - Nihavend 11ark1 - Giilzara sa-
1m. 5 - Ziihtu Bardakoglu - Tak.sim. 6 -
ArJf ~yl.~. - Hicazkar §arki - Giildi.i ac;1ld1 
gene gul yuzlti yar. 7- Sadeddln Kaynagm
Hlcaz §arki - Ben!m goniiim biitiin sevmek. 
8 - Yesarl A!nmm - Hicaz §arki - Bilmem 
niye bir busent 9 - Osman Nihadm - Hi
cazkar §ark! - Ellere uzaktan bak. 10 -
§iikrii Osmanm- PuseUk §ark1- Goniil ha• 
raretl sonmez. 21,00 Memlelret saat ayan. 
21,00 Konu§ma. 21,15 Esham, tahvllat, kam
biyo - nukud borsa.s1 (fiat). 21,25 Ne~'ell 
plaklar - Rr. 21,30 Miizik (Riyaset1cumhur 
Fll~rmonlk orkestrasl) 22,30 Muzik (Lieder
Pl.) 23,00 Miizlk (Cazband - Pl.) 23,45 - 24 
Son ajans haberleri ve yarmkl program. 

SOFYA: 
19,20 Kan111k muslki 
20,05 Plyano koll3eri. 
20,35 Aida (Verdl'nin operas1J. 

LONDRA (National): 
19,05 Egleru:ell konser. 
19,25 Hafif musikl. 
21,05 Troubadour (Verdi'nln operas1), 
24,20 Frans1z musilds!. 

PARis (Radio): 
18,50 Piyano konser! 
19,10 Oda muslkisl. 
22,20 Harpa konserl. 
1,05 Gece konser! (Berlioz, Mas.senet, Au

bert ve Verlllemin'in eserlerll. 
STRASSBURG: 

20,35 Eglencell konser (Saint Laens Masse-
net, Giraud'un eserlerl). ' 

21.35 Eglencell konser (Ganne, John St
rauss, Messagoer, de Falla'nm eserlerl)' 

22,20 Operet parc;alar1. 
22,35 K~nser (Beethoven'ln Erolca'Sl), 

BUKRE§l: 
19,20 Wolf'un §arkllan. 
20,35 Manon (Mas.se.lllet'in operast). 

BUDAPE§TE: 
19,40 Qing>ene orkestras1. 
23,05 Qlngene muslkisl. 
24,05 Schmldt'!n 4 numarall senfon1.s1. 

NOBET~iECZANELER 
istanbul cihetl: 
Emtnoniinde (Hii.seyin Hiisnii), Alemdar• 

da <Esad), Kumkaplda (A.sador}, Kii(;iik • 
pazarda (Bensason), Eyiibde (Hlkmet), Fa· 
tlhte (Vital!), Bakll'ktiyde (Mel'lkez) ecza
neleri. 

Beyoglu clheti: 
Tiinelde (Galatasaray), Galata Okc;umu

sa caddesinde (Yenlyol), Fmd1kl1 tramvay 
caddes!nde (Mustafa Nall), CumhurJye1l 
caddeslnde (Kiirkc;iyan), Kalyoncukulluk
ta (Zafiropulo.s), Firuzagada (Ertugrul), 
§ll.~Ucie (Astm), Be§lkt~ta (Nan Hal1d Tl-
pi). Kas1mpa.,ada (MileyyedJ, Haskoyde 
(Sadlk Akduman) eczanelerl. 

lstanhulda 3 buyuk sinemada hirdeu gnsterilen senemn en mu111:zam tilmi 

KASIRGA I Uskiidar Ahmoedlye caddesinde (Ahwed!
ye), Sar1yerde (Nurl), Kadlkoy Muvak.klt
hane caddes!nde (Halk), Siigiidliic;e11me cad
deslnde (Hulft.sl Osman), Heybel!adada. 
(Ha}k) oeczanelerl. 

izmirde 
yalmz 

Tiirk~e soz!ii 

ELHAMRA sinemastnda 
BugUn ba~hyor. -

1 ~u ak~am T U R A N T1yatrosuoda 1m 
1 Filistm Radyosu yuksek okuyuruo;u Zekiye . · 
I Handan ve Snz heyeti. Ertugrul Sadi Tek 
I ve arkada$1ar•, B1rinei deia !?eriatcasa Bii-

yill. [\ omedi 3 pt~rde Min<;e Penc:et varyetesi, I Se Atilla reviisfi, Millt oyuular Anadolu ayak I ' 
' o_vunlan Teleton ; 22127-

Be~ikta~ S U A D 
Mari Valevska 

Tekm•l renkli. STEFFi DUNNA 
Seanslar : 2.30 - 7 -

P A R K Sinemas1nda ... 
Nuhun Gemisi I 

TUrk<:e SiiziU 
8 30 da d1r. Tel: 43143 

Uaima 2 Biiyiik A A • d Bugiinden 
tihm birden Sri S!nema a ittbaren ... 

l A 8 0 H EM Ri3ar Diks Hafiye 
( MARTHA EGGERTH ) 

JEAN KiEPURA 
RiCHARD DiCKS 

MARGARET CALLAHAN 

(........_ __ O_L_O_M ___ ) 
Naf1a Nezareti Turuku Meabir mii • 

diirii merhum Fikrinin refikas1 Ay§e 
diin vefat etmi~tir. Cenazesi bugiin i:ig
leyin Mac;kada Narmanh aparttmanm
dan kaldmhp Ferikoy mezarhgma def
nedilecektir. 

Merhume, Selim S1rr1 Tarcanm ka -
ymvalidesi, Fuad ve Sadi Sarcm ablast 
ve Cevad Mimaroglu ile Ekrem Esme • 
nin de biiyiik kaymvalidesi idi. 

<;elenk gonderilmemesi rica olunur. 
:to :to :to 

Cihan Kitabhanesi sahibi 6Iii Mihran 
Acun zevcesi ve avukat !stepan Glil -
benkin ve Cihan Kitabhanesi Mihran 
Halefi A.ramanu§ Acunun valideleri, 

Hayganu§ Acun 
vefat etmi§tir. Cenaze merasimi bugiin 
31 mart cuma giinii saat 14 te Beyoglu 
Bahkpazannda cUe; Horan» Ermeni ki
lisesinde icra k1lmd1ktan sonra $i§li Er-
meni mezarhgma defnedilecektir. Ke
derdide ailesine beyani taziyet eyleriz. 

( MEVLlD ) 

Gi.inler, aylar gec;ti. Soli;uklan, vi.ieu
di.i daimi bir marmurluga kavu~turan Sl
cakJar takib etti. Karlar altmda gizlenen 
hayat, taze age dailan gibi, boynunu gii
ne~e uzattJ. F akat, gene kiz goriinmedi. 
0 pencerelerin arkasmda kah ak sac;h bir 
ba~. kah derisi burusmus bir sural gorii
niiyordu. Delikanlmm kafasmda ise, his
lerile beslenmi~ zengin. ve hergiin yiirii
diigi.i sonu gelmez yollar gibi, bu evde 
ba~hyan eri~ilmesi zor bir hayal vard1, ve 
geceleri kendisini miitemadiyen karanhk
lara siiriiklemekteydi. BUG UN 

Avukat Hiiseyin Hiisnii Denizin klZl 
ve Mes'udiye §Ubesi reisi binba§I Re§ad 
Oksaym yegeni, di§ tabibi Ali Denizin 
hem§iresi Bayan cRefref• in ruhuna he
diye edilmek iizere oniimuzdeki pazar 
giinii ogle namazmt miiteakib Aksaray
da Valide camii ~erifinde Mevlidi $erif 
ktraat edileceginden arzu eden zevatm 
tesrif buvurmalan rica olunur. 

* * * 
Bir giin, gene k1z1 s1k bir gencin ko -

lunda gordii. Gozleri ya~ard1. Derhal ko
~up, gene klZI yakahyacak, gozlerinin ic;i
ne bakacak, ve hayk1racakh: 

- Biitiin riiyalanmm rnisafiri, biitiin 
azablanmm ~eytam bu yiiz mii? diyecek
ti. 

Orada donakald1. Gene klZln alt du -
dagmda, yiiziiniin biitiin manasmt sey 
tanla~tJracak bir yara izi vardt. 

$ERIF HULOSI 

~-----------SATILIK 

Matinelerden itibaren TAKSiM sinemas1nda 

BAY TEKiN YENi OUNYALARDA 
1939 senesi ievkal:lde mareralar ve muazzam miicadeleler fdmi ba§hyor. 

Ba~ rolde: BUSTER URABBE 
Emsalsiz dekorlar arasmda eereyan eden ve feci sahnelerle miiessir tablolan 
tasvir eden bu tilmde : Aarza k&rf;?l Merlh yald1z1 • dUnyan1n bom· 

bard1man1 - Merih yaldaztntn cGnavara • Baz Tekln ve ta' 
adamlar ve salre ... 15 safha • 30 kasam tekmili birden 

Seanslar ; l, 15 • 4,45 • ve 8,30 dad1r. 

ST AD iLAHLARI GUzellik ve Gen<:lik ,aheseri 
biitUn rekorlara karayor. 

, 

Sakarya 

Y I L D I Z Sinemasmda 
A§km ve kadm kalbinin 

en yuksek muetzes1 

HAS RET 
( Heimat) 

GOrenleri hayran ediyor. 

ZARAH LEANDER 
ve 5 BUyUk Ylldaz 

Simdi, evin pencerelerinden birinde, 
heniiz uykudan kalkhgi sadanndan belli 
bir gene k1z gordil. Delikanhmn, viicu -
diinii ~iddetli bir s1trna hummasile sarsan 
bu sogukta puslanm1~ gozleri klZln giizel 
olup olmad!gml sec;emedi. Fa kat, ylizi.in
de kendisile alay eden bir rahathk. bir 
sJcakhk, bir ferahhk ifadesi okudu. Bel
ki bir 'Qa~kas1 bu klZin gozlerinin giizel
]igine, dudaklannm biraz ince ve fazlaca 
eth olu~una, tath biikiilii~iine, sadanmn 
omuzlan iistiine dalga dalga dokiilii~iine 
vurulabilirdi. Halbuki, o yalmz bir$eye 
vuruldu: K1Z1n rahathgma. Ciinkii, bu 
sogukta ~1plak omuzlan, yiizii, yan ac1k 
kalm1~ gogsi.i, sac;lanm diizelten ince par
maklan, 1~1!dayan gozleri soguktan kork
muyordu. Bunun ne demek oldugunu an
lamak ic;in, ellerini cebinden ~ikardt: 
Mosmor gordi.i; yiiziinde gezdirdi, ate~ 

Istanbul Erkek Lisesi kar§JSJ No. 
25 · 27 Onar odah iki bOlilk bane 

SATTLTKTTR (OLIMPIYAT) 
Son gUnlerden istifade edlnlz Sinemasmda l 

A 

Sl 



31 Mart 1939 CUMHURIYET 5 
--- - ----1 etkikler ve denemeler ikttsadi hareketler 

I~ hay a t1nda kad1n 
Suriyede biitiin DuvouNuzMu? LOBNAN 

Yazan: SAFAEDDIN KARANAK(;l 

Almanya i~in : Petrol 
ve komiir 

MEKTUBLARI biiyiik §ehirler 
hili askeri i§gal athnda 

radyo 

flR adm ~ah~ah m1? Cah~mamah kek gibi iktlsadi sahada bir istihsal uzvu 
~ ml? oldugunu, amme hizmetlerine i~tirak etti-

Bu muhim ve ~umullu meseleyi gini ve hatta erkekler gibi muharebeye 
umumi §ekilde tetkik ve halletmege im- gittigini goruyoruz. 
kan yoktur. Zira her cemiyet kendine Miladdan binlerce sene evvel iskit 
gore temayullere, tarihile, mistizmile ya- kadmlan erkeklerle beraber dogu~e gider
kmdan alakah ve kendisine mahsus ka- lerdi. Sumer kadmlan ikbsadi manada 
nunlara maliktir. Bu kanunlar kuvvet ve tam bir mustahsil vasfm1 haizdiler. Tez
istikametlerini cemiyetin kuvvet ve istika- gahlarda c;ah~mak suretile kuc;uk san'at
metlerinden ahrlar. Bu; hur ve mustakil,larla, magazalarda c;ahmak suretile de 
siyasi birliklerde de boyledir. Siyasi top- ticaretle me~gul olurlard1. 

Yeni yeni iltihaklarla, arazisi geni§li
yen ve ni.ifusu ~ogalan Almanyanm pet
rol ve komi.ire olan ihtiyac ve i§tiyalu 
daha ziyade tebari.iz ediyor. Petrol ve 
komi.ir; bu iki madde her an muhtemel 
bir harbe yakla§an, motorlii ve miite -
harrik vasltlan insan mevcudiinii de a-

~am sokaklarinda, niimayi,Ier tehlikeli bir ,ekil 
abnca, F rans1z kuvvetleri halk1n iizerine mitral

Viyana Oniver• 
sitesi profesorlerin4 

den biri, radyo dal
galan iizcrinde yap
tlgl tetkikler netice
sinde, bu dalgalarm 
yeni ~ir marifetini 
ke~fetmi~. Radyo 
mevcelerinin tesirine 
maruz bJrakJ!an slit, 
'ort giin miiddetle 

§Bn Almanya i~in yiyecek maddelerin -
den daha hayati bir ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadtr. Almanyamn geni§leme 
hareketinin strnm bu ihtiyacda aramak 

dahl a~makta tereddiid etmiyorlar 

lulugun ihtiyac ve temayiillerine aykm Eti kadmlan butiin bunlardan ba~ka 
olan kanunlann miistebid idarelerin fer- amme hiWJetleri de kabul ederlerd1. Eti 
man ve iradelerinden fark1 yoktur. kadmlan arasmda hakimlik yapanlar 

Bir cemiyete uygun miiessese ve ka- c;oktu. Kralic;e, kral kadar nufuz sahi -
nun, o cemiyetin temayiillerine, tarihine, biydi, kral bir sefir kabul ettigi zaman 
mistik kudretine en uygun olandtr, Bu kraliec; de haz1r bulunurdu. 
itibarla Fransa, Amerika veya Rusya gi- MISlr hiikiimdan II nci Ramsesle ak· 
bi temayiil, tarih ve mistizm bak1miarm- dolunan me~hur muahedede Ramses ve 
dan cemiyetimizden farkh olan cemiyet- Eti Krah Hatusil'in imzalan yamnda 
!ere bak1p bugiinkii makalemizin mevzu- Eti Krali~esi Buduhiya'nm da 1mzas1 
unu tetkik ve miitalea etmege imkan yok- vard1. 
tur. Hicretten 46 sene sonra, Arab ku -

hi~ de yanh§ olmaz. 
Romanya ile Almanya arasmda son 

imzalanan iktrsadi anla§ma Almanya -
mn petrol ihtiyacrm sulh halinde he -
men tamamen temin edecek mahiyette
dir. Anla§ma mucibince petrole mukabil 
verilecek mevaddm harb malzemesi ol
masr da Almanyanm petrol tedariki i~in 

insan tarihini tetkik edecek olursak mandanlanndan Kuteybenin ordusile ya· 
goriiriiz ki iJk insan ~ebe bir haJde ya- p1Jan temas1 muteak1b miisJiiman oJan 
§amaktayd1. Kadmla erkek arasmda hi~- Tiirkler pek k1sa bir zamanda kendi uk
bir fark yoktu. Kadm da erkekle dogu~e Ianna has vas1f ve orfiiadetleri terk ve 
gider, avlad1klan §eyleri c;iy ~iy yerlerdi. miisliimanhibn imperatif (amirane) olan 

yaph~ fedakarhgm karakteristik bir 
ifadesini te§kil etmektedir. Petrol mev
zuu iizerinde Almanyamn yeni bir adi
ma daha haz1rland1gim goriiyoruz. tt
~iincli beynelmilel petrol kongresinin 
Berlinde toplanmas1- Alman hlikume -
tinin istegi iizerine - takarriir etmi§tir. 
Bu toplantmm tarihi 9 haziran 1940 hr. 
Yedi glin devam edecek olan kongre, 
Mare§al Goring'in riyaseti altmda a~l
lacaktlr. P.rofesor Dr. A. Beitz §imdiden 
reis olarak tayin edilmi§tir. Ayni sene -
nin haziramnda Berlinde teknigi mater
yal kontrol ve beynelmilel gaz kongre
lerile Kolonyada beynelmilel seyrlise -
fer sergisinin de a~1lmasma karar veril
mi§ olmas1 o miiddet zarfmda birbirle -
rile yakm miinasebetleri olan bir hare
ketin dogurulmasma ve petrol kongre -
sine gelecek murahhaslann alakalana -
cag1 hususlar teminine itina olundugu
nu gosteriyor. 

§am sokaldarmm son manzaralarmdan: Biiyiik caddelerde 
kol ~:ezen Frans1z kuvvetleri 

Ate§in ke§fi insamn hayatmda miihim ahkamma inhbak ettiler. Bu suretle Turk 
ve miispet bir rol oynaml§tlr. Bu ke~iften cemiyeti dini bir mahiyet, Turk ailesi de 
sonra ilk insamn g1das1 tenevvi.i ve te • dini bir aile halini ald1 ve Tiirk kadm1 
kemmiil etti. Bidayette yalmz ~iy et ve i~ hayatmdan uzakla§II. 
meyva yiyip gi:icebe bir halde ya§!yan * * * 
in.san miistekar bir hayat tesisine ba~lad1 . Bugiinkii aile, ikhsadi hir te~kkiil ha-
Bu suretle kadm, erkegin gi:icebe hayatm- lini almi§l!r. Muam telakkilerin istilzam 
dan kurtuldu ve yanan ate~in alevleri ettigi icablar asli hayata miiteallik ihti -
kar~lSlnda erkekle kadm ar.asmda i~timai yaclann ~ogalmas1m intac etmi~tir. Ce
bak1mlardan ilk fark teessiis etti. miyetin kiiltiir seviyesi yiikseldik~e ferd-

Kadmm erkek gibi amme hizmetlerine 
i§tirak edip etmemesi, ikhsadi sahada bir 
mustahsil olup olmamas1 ilk, orta ve son 
~ag filozof ve miitefekkirlerinin tetkik 
mevzuu olmu~tur. 

Kadmm ~h§IP cah~mamast hakkmda 
serdolunan telakkileri iki k1sma aYirabi
liriz: 

Baz1 telakkilere nazaran, cemiyet ara· 
smda ya§lyan kadm, c;ahsm.ak mecburi -
yetindedir. Onun mf kadm olu§u, c;ah§
mamasl ve cemiyet i~inde tufeyli bir mtis
tehlik halinde ya§arnasi icin bir hak te•
kil etmez. Mademki kadm, cemiyet ara
smda ya~arnakta; cemiyetin birc;ok ni -
metlerinden istifade etmektedir, oniJll da 
cemiyet hayatmm istilzam ettigi zahmet 
ve me~akkatleri kabul etmesi, erkekler 
gibi c;ah~mast Iaznnd1r. 

Diger telakkilere gore, kachn ~ah$ma· 
mahd1r. Kadmm yarad1h~1 itibarile er -
kekten zaytf, me~akkat ve mezahime da
ha az mukam olu,u ve fiziyo!ojik te~ek· 
kiiliiniin icablan erkek gibi ~h~masma 
manidir. Bu itibarla kadm her ne sahada 
oiursa olsun amme hizmetlerine istirak 
edemiyecegi gibi ikhsadi manada miis • 
tahsil de olamaz. Kadmm imme bal" • 
mmdan vasf1 «kam> ve «ana>>, ikt1sadi 
bak1mdan vasf1 da «miistehlik» olmak· 
hr. Diger taraftan kadmm erkekten ayr1 
bir terbiye ve ya~ayt~ tarzma tabi tutulu$u 
~ah~mamas1 aleyhine serdolunan miiey -
yedelerden biridir. 

Almanya veya Fransada kadm c;ah~
mah m1, ~ah~mamah m1;. Bu; bizi ala -
kadar etmez. Zira yukanda da i~aret et
tigimiz gibi i9imai miiesseseler cemiyetin 
temayulii, tarih ve mistizmile mukayyed
dir. Biz bu yazumzda Turkiyede kadm 
c;ah§Olah m1; c;ah~mamah m1;. Onu tet
kik edecegiz. 

Tiirkiyede kadmm c;ah~1p c;ah~mamas1 
hakkmda bir hiikiim verebilmek iyin Tiirk 
tarihi ve bugiinkii Tiirk cemiyetinin: i~
timai ve ikhsadi temayiilleri bak1mmdan 
Turk kadmm1 tetkik ve miitalea etmek 
icab eder. 

Eski Tiirk tarihinde: kadmla erkek a· 
rasmda bir fark olmadJgmJ; kadmm er-

lerin niasraflan artmaktad1r. Binaenaleyh 
kadmm da erkek gibi ~ah§masml; ailenin 
muhtac oldugu §eylerden bir kismmJ te
darik ve temin etmesini tabii ve hatta za
ruri gormek mecburiyetindeyiz. 

908 inkilabm1 miiteabb Turk kadm1 
Posta idaresinde ve mulga Telefon ~ir
ketinde vazife almak suretile amme hiz
metlerine intisab etmi§tir. Kadm1m1Z1n 
serbest hayata a!Jh~1 daha eskidir. Turk 
kadm1 ~ok eski zamandanberi tarlada c;a· 
h§maktad1r. Mulga Reji §irketi fabrika
lannda bir~ok Tiirk kadmlan cah~m1~ -
hr. 

Tiirk ink1labile diiniin dar telakki ve 
s1ki baglarmdan kurtulan Turk kadm1 bu
gtin en ileri kiiltiirlti bir cemiyet kadm1· 
d1r. Kadmlarumz, Fransa gibi yiiksek 
medeniyetli cemiyet kadmlanmn bile ma· 
lik olmad1g1 bir~ok haklan haizdirler. Bu
giinkii Frans1z mevzuati kadmdan meb'us 
olmak hakkm1 esirgemi~tir. ktimai inh
lablanm bizden Yillarca ve hatta amlar
ca evvel yapan bir~;ok cemiyetlerde ha -
kim kadm yoktur. Halbuki bizde, asker
likten ba§ka biitiin amme hizmetleri ve 
serbest meslekler kadmlanm1z i~in ac;ik
hr. 

856 saYIIJ ticaret kanunumuzun 4 iincii 
maddesi; ahkam1 sabJkam1zm §ahidligi 
bile c;ok gordiigu kadma, medeni kanun 
mucibince emvali hakkmdaki kavli tasar
ruflan muteber olmak, ~ahs1 veya yap
bib ticaret hakkmda kanuni bir memnu· 
iyet bulunmamak §artile ticaret ·yapmalc 
hakhm bah&etmi&tir. 

Medenl kanunumuzun I 59 uncu mad
desine gore, evli kadm, kocasmm sarih 
veya zunni miisaadesile bir i~ veya san'at 
tutabilir. Kocanm izin vermekten imtinai 
halinde, kadm, hu i& veya san'atla i~tiga
lin aile menfaati icab1 oldugunu ispat 
ederek hakimden izin alahilir. 

Bu k1sa izahattan anla~1hyor ki, Tiir
kiyemizde kadmm ~ah~1p c;ah~mamas1 
hakkmda bir dava yoktur. 

Kadm ~ah&acaktrr. F akat nas1l ve ne
rede;'l 

Onu bir diger yazim1zda tetkik edece
giz. 

SAJ:AE:DntN KARANAKCI 

Kaunas 3.0 (a.a.) - Litvanya parlamentosu, Memel'in terki hakkmdaki 
Altnanya - L1tvanya muahedesini tasdik etmi§tir. 

Avusturya, Siidet arazisi ve <;ekoslo
vakyamn ilhakmdan evvel Almanyada 
enerji t~darikinde ta§ komiir yiizde 62, 
linyit 22, odun ve petrol 4, su kuvveti 
ise 2- 2,5 tu. Avusturyada ise ta§ komii
rii yiizde 43, su lruvvetleri yiizde 29, o
dun komii.rii yiizde 15 nisbetinde enerji 
istihsalinde ami! olurdu. Fakat derhal 
ilave edelim 'ki, Avusturyanm enerji 
sarfiyati umum Almanyaya nazaran 
yiizde dortten tfazla degildir. 

Almanyanm komiir istihsalab 1932 de 
105 milyon ton iken 1937 sonunda 185 
milyona ~lkml§ bulunuyordu. Almanya
ya ilhak edilen A vusturyanm komiir is
tihsalati ise ancak 230,000 ton radde -
sindedi.r. Avusturyamn yeralb serveti 
2,9 milyar ton tahmin edilehilir. A vus
turyamn ilhaktan evvel ta§ komiiril. ih
tiyaci Yilda 31 milyon tonu buldugu i~in 
ihtiyacmrn k1smt kiillisini haricden te
darik etmekte idi. Yalmz Avusturya a
razisinde ~1kan linyitin senevi 3,2 mil
yon tonu buldu~nu da ilave etmek la
zimdir. 

Siidet topraklan Almanyaya intikal e
dince, <;ekoslovak sanayiinin yiizde 75 i 
ile birlikte <;ekoslovakyanm zengin lin
yit yataklar1 istihsalatmm yiizde 94,5 u 
da Almanyanm eline ge~mi§ oluyordu. 
Bu esnada §imali Bohemyanm linyit 
stoku 12,4 milyar ton olarak tespit edil
mi§ti ve Siidet Almanlarma aid mmta
kanm linyit i,stihsalah 14,2 milyon tonu 
bulmu§tu. Yalmz bu linyitin Alman lin
yitine nazaran ihrak kuvveti bir misli 
olduguna gore deger itibarile Almanya 
linyitlerinin yarlSlm te§kil etmektedi.r. 
Bundan sonra <;ekoslovakyanm diger 
klSlmlanndaki linyit ve komiiriin de 
Almanya eline g~mesi, Almanyayt bu 
sahada tam amen ·tatmin edecek ve dart 
senelik planm tatbikatmda da muhim 
tebeddiilat vi.icude getirecek ~ekilde bir 
rol oymyacaktlr. 

F. G. 

Refi Bayar, tekrar 

tekaiidlii~iinii istiyor 
Milli Reasiirans Umum Miidiirii 

Refi Bayar, diin Ankaradan 1ehrimize 
donmu§tiir. Refi Bayar, Ankarada iken. 
rahats1zhg1 dolay1sile evvelce yapml§ ol
dugu tekaiidliik talebini tekrarlaml§hr. 

Refi Bayar dun kendisile gorii§en bir 
muharririmize bu talebi hakkmda demi§· 
tir ki: 

«- Iki senedenberi hastay1m. Bir se· 
neden fazla bir miiddet evvel h Banka· 
sma miiracaatle tekaiitliigiimii istemi§· 
tim. <;unkti ben 1§ Bankasmm kuruldugu 
giindenberi memuru bulunmaktay1m. 
Milli Reasiirans $irketi de hankanm kur
dugu bir miiessesedir. 

Uzun bir istirahat ve tedaviye kat'i ih
tiyaclm var. Fa kat yapt1g1m miiracaat
lerden iheniiz bir netice c;IkmadJgmdan 
hasta olmama ragmen vazifeme devam 
ediyorum.» 

Sigorta primleri 
Sigorta tetkik heyeti, bugiin Ankarada 

bir toplanli yapacakt1r. Ogrendigimize go 
re, sigorta primlerinde miihim tenzilat 
yapmak imkanlan bulunmu~tur. 

GOMROKLERDE 
Ba§miidiir 

VarfoVa elfisi dondii 
Var§ova 30 (a.a.) - Var§ova'daki Litvanya Sefiri .Saulys, Kaunas'a va

sll olmu§ ve Hariciye Nazm Urbsys tarafmdan kabul edilmi§tir. 

Giimriikler Ba§miidiirii Medhf, bil.tc;e 
iizerinde temaslarda bulunmak iizere 
diin ak~am Ankaraya gitmi§tir. 

I 

Beyrut, 26 mart 
Arbk, Fransa, biitiin Suriyeyi yeniden 

ve tamamile askeri hakimiyeti altma a! -
mi§!Jr. Buna mukabil, gene biitiin merke
zi Suriye, yani ,Samdan Halebe kadar 
biitiin dahili mmtaka, isyan halinde bulu
nan bir memleket manzarasm1 gosteriyor. 
Gelen haberler mubalagah dahi olsa, 
vaziyetin hakiki s:ehresini ihlal edecek de· 
recede degildir. <;ok s1k1 bir F rans1z teh
didi altmda bulunan Suriye gazetelerinin 
biri bugiin, digeri yarm tatil edilmekte 
olduklanndan ne hadiseleri istedikleri gi
bi tasvir, ne de Suriyenin vaziyetini ser -
bestc;e tahlil edemiyorlar. F akat, F ransa 
asker! kumandanhgmm tehdidlerine rag
men, gene memleketin peri§anhglm gos
terecek ne§riyatta sebat etmektedirler. 

;lam, Horns, H11ma, Haleb, biitiin 
merkezler gayet s1k1 bir askeri i§gal al
hndadlrlar. Sokak ha§Iannda, meydan -
larda asker! miifrezeler, tanklan, motorlii 
kuvetleri, mitralyozlerile mevki alm1§lar, 
dikenli telorgiilerile muhtelif gec;idleri ka
paml§lar, daimi surette hareket ve heye
can halinde bulunan halk kiitlelerinin, kah 
bulunduklan yerlerde dag1tilmastm, kah 
hie; toplanamamalanm temine ~h§Iyor • 
lar. Askeri bir emirname ile biitiin gaze
teler ve matbaalar, Fransa aleyhinde tah· 
rikatJ ihtiva eden her nevi yaz1lar ve hatta 
ciimleler, kelimeler yazmaktan, duvar 
ilanlan bas1p ne§retmekten, kag1dlar ba
slp dag1tmaktan menedilmi§lerdir. 

Buna ragmen, balk arasmda miitema
diyen Suriyelileri F rans1zlar aleyhine 
tahrik eden matbu propaganda evrak1 da
gitlhyor. Bu kag1dlarda, Suriyeliler kah 
Frans1z mallanm boykot etmege, kah 
F rans1z dilini ve F rans1z kiiltiiriinii Su
riyeden siiriip c;1karmaya davet ediliyor
lar. Bunlardan clime ge~en bir tanesin· 
de, frans1zca «her kelimesi gaddar bir 
miistemlekeci ruhunun igrenc fikirlerini 
temsil eden» bir dil olarak tavsif ve halk 
bu dili ogrenmekten tahzir edilmektedir. 
Ogrenmi§ olanlara da F rans1z kitablanm 
ve gazetelerini okumamak tavsiye edili -
yor. 

Biitiin buyiik Suriye gehirlerinde, bil4 

hassa $amda diikkanlar kapahdu. Arada 
snada tektiik a~1hyorlarsa da bunlann da 
kpanmaln gecik.miyor. Dukkanlr yagma 
korkusundan ziyade ,mf Frans1z miistem
lekeciligine kar§J protesto maksadile ka
patiliyor. Diikkanlar kapand1kc;a da i§siz 
ve bo§ kalan §Chir halkl kiitle halinde so
kaklara dokiiliip niimayi§lere ba§hyorlar. 

F ransa askeri idaresi, her evde, her 
matbaada miitemadiyen taharriyat yaph
nyor. Halk1 Fransa aleyhine tahrik cur
mile miittehim olarak rasgele yakalad1g1 
insanlan hirer hirer yakalay1p Tedmiir'e 
nefyediyor. 

Bu asi balk hareketini daha ziyade 
Vataniler idare ediyorlar. Bunlar sade 
miisliiman olan Arabian degil, hlristiyan
lan da tahrik ediyorlar. Elime gec;en di
ger bir propaganda kag1dmda hulasaten 
deniliyor ki: a 

«F ranSIZ!arm nekadar kalle§ oldukla
nm bizden ogrenecek degilsiniz, ey hlris
tiyan Arablar! Suriyeyi miidafaaya de -
gil, onu istismara gelmi§ olan F rans1zlar, 
Tiirkiyenin en maglub oldugu bir zaman
da bile onun kar§ISma kuvvetle c;1kmak 
cesaretinde bulunmadJlar ve Kilikyay1 
!ahliye edip, daha eve! Tiirkiye aleyhin
de kullanml§ olduklan h1ristiyanlan hi -
mayesiz olark h1rak1p c;Jklverdiler. Bunu 
hatulaym1z !» 

*** 
f§ler hu hale geldikten sonra Suriyenin 

vaziyeti ne olacagm1 dii§iinmek cidden 
acJkiidlr. Mesela, ;lam sokaklannda nii
mayi§ler kesafet peyda edip vaziyet teh-

likeli bir ~kil almca F rans1zlar halk ii
zerine mitralyoz ate~i as:makta tereddud 
etmiyorlar ve birc;ok insan yarah veya 
olii olarak yerlere seriliyor. ;lamdan ge
len haberler yaralanan ve olenlerin aded

Ieri birkac; yiize balig oldugunu bildirmek· 
tedir. Bunlann i~inde kadmlar, ~ocuklar 

ve ihtiyarlar da vard1r. Resmi rakamlar, 
bunlann miktarlanni yiiksek gosterme -
mekle, birkac; giindenberi hemen her mu
sademede be§ on ki§inin oldiigii ve bir 
hayli mecruh bulundugu resmen itiraf edi
liyor. 

Bu vaziyet ic;inde Suriye halkmm ru -
han nas1l bir harekete dogru gittigini tab-

min edebilirsiniz. Bir zamanlar, gaddar 
ve zalim cliye tavsif edilen Tiirklere §Un· 
di biitiin Suriye yegane halaskar gozile 

bak1yor. Y egane kurtulu§ iimidi Turkiye
de oldugunu soyliyenlerin ve yahud: 

«- Biitiin bu c;ektiklerimiz, Tiirklere 
kar§I yaptlgimlz h1yanetin cezas1d1r. Biz 
buna miistahakk1z !» 

Diye bar bar bagnanlann sayiSI her 
dakika artmaktadJr. Hatta, biiyiik bir 
mahzar yap1p Tiirkiyeye miiracaat etmek 
ve onun himayesini istemek hususunda 
kuvvetli bir cereyan bulundugu ;lamdan 
gelen herkes tarafmdan teyid edilmekte· 
dir. Boyle bir mahzar yap1lmasma inti
zaren Suriyenin birc;ok niifuzlu insanlar1, 
Tiirkiyenin ileri gelen erkanma §ah5an 
mektublar yaz1yorlar ve onlara Suriyenin 
feci vaziyetini tasvir ederek Tihkiyenin 
bu ahvale meydan vermemesini, miidaha
lesini istiyorlarml,. Bu haberleri verenler 

Tiirkiyeye bu tarzda yiizlerce mektub 
gonderilmi§ oidugunu kuvvetle teyid edi
yorlar. Ben de bu haberlerin yanh§ ol • 
mad1gm1 teyid edebilirim. 

;lamdaki hiikfunet buhran1 devam edi
yor. Cumhur Reisinin §Cklen olsun «miis
takil Suriye hiikfunetini» devam ettirebil
mek maksadile bir kabine te§kil ettirmek 
iizere ba§vurmad1g1 ileri gelen insan kal -
maml§hr. Hie; kimse hiikumet te§kili mes
uliyetini iizerine almaya cesaret etmemi§-

tir~ Buradaki Frans1z ve kozmopolit Liib
nanh muhiti «;lamdaki miistakil hiikumet, 
kabine tesis edecek adam kaimadJgi ic;in 
kendiliginden ortadan kalkacak !» diye 1 

alay etmektedirler. I 
T. Cemil 

u~ kavgacJ 
Topkap1da oturan Mustafa Sezer, Ca

vid ve Tahsin adlarmdaki iki arkada§I
m evine i~ki i!;mege davet etmi~tir. 
i~i esnasmda ba§hyan bir kavga so

nunda Cavid, Mustafayt !;aki ile baca -
gmdan yaralam1§hr. Tahsin burnundan 
yaralanml§hr. tt~ kavgac1 da yakalan -
ml§hr. -···-Ost kattan dii§tii 
Kazb~e§mede Aleko Tulamn deri fab

rikasmda ~ah§an ustaba§1 Yani, fabri -
kanm list katmdan alt katna dii§mii§ -
tiir. Muhtelif yerlerinden yaralanan Ya
ni, Bahkh hastanesine yatmlml§tlr. 

Y akalanan sab1kah 
Fatihte Miineccimler caddesinde ma

nav Hasamn dukkanma kepengi a~mak 
suretile girip bir cruval patates ve 150 
kUru§ para cralan sab1kah hiTSlZlardan 
tTskiidarh Kel Necati yakalanm1~hr. 

Miinir Nureddin konseri 
K1ymetll .san'atk~nmlZ Miinlr ~uredd!n 

.9eyahatten avdet etml!itlr. Onilmiizdeki sa
l! ak~?aml ~i§ll Klz1Iay cem!yeti menfaatine 
Mak.sim .salonlarmda verilecek biiyiik gece 
eP;lencesinde, seyahat yorgunluguna rag -
men de~erU san•atkarJmizm en yen! ve ne
fls par!;alar1 okuyacagl memnunlyetle ha
ber allnml§tlr, 

neligini muhafaza 
ediyormu~. Siitiin ke 
silmesi dediii._miz 
hadise, bu dalgalar 

sayesinde ancak on be§ giin zarfmda te· 
zahiir edebiliyormu§. 

Bu ke~fin ehemmiyeti a§ikar. Siitii 
muhafaza edebilmek ic;in, vitamini mah· 
veden kaynatma ameliyesine hacet kal 4 

m1yor. 

Ke§fin, istikbal ic;in ac;lig; geni~ ufku 
olc;mekte ise hie; imkan yok. Zira, siitiin 
radyo mevceleri sayesinde ~He kalmasi 
demek, bu mevcelerin, uzak mesafeden 
yaptJg1 tesirin maddi neticeler ~ermesi de· 
mektir. ;lu halde, yakm veya uzak bir 
tarihte, radyo cihazJmlZl seslendiren ne~
riyat merkezi gibi bir denize, kilerdeki ye
mek doiabJmlZ1, mutfaktaki ocaglmlZI, 
banyo dairemizdeki su deposunu rapte
dip, liizumuna ve yerine gore, kah ye• 

mekleri bozulmaktan muhafaz::t, Hh ten
ceremizi kaynatma, kah suyumuzu lSI!· 
mak vazifesini, dalgalara gordiirebilece• 
gimiz anla§IIJyor. 

Sesli barometre 
F akat bildigimiz, 

duvara asll1 baromet 
renin, giine§i, bulutu, 
yagm uru, f1rtmayJ, 
konu§arak haber ve• 
reni degiL Bu isim, 
Fransadaki resmi 
Meteoroloji ofisinin 
ihdas ettigi yeni bir 
servise verilmi§tir. 

Bu servisin vazi• 
fesi §U: Mesela, bu· 
giin havamn nas1l o
lacagml, herhangi 
bir sebeble merak e

diyorsunuz. Ya uzakc;a bir yere gitmek 
niyetindesiniz; yahud, uzaktan gelecek bi
rini bekliyorsunuz; veyahud, havanm va· 
ziyetile alakah bir ba§ka i§iniz var. T e

lefonu ac;1p, meteoroloji ofismin sesli ba· 
rometre servisine bir tek sua! sormamz 
kafi: 

- Bugiin hava nasd olacak? 
Bu i§le muvazzaf memur, telefnnda 

cevabi derhal yeti§tiriyor ve siz, 0 giin og

leden evvel havanm giine§li olacagml, og
leden sonra riizgann istikameti degi§ece
gini, bardaklardan bo§amrcasma yagmur 
yagacagm1, havanm karayele doniip so
guyacagml, saati saatine, dereccsi derece• 
sine ogreriiyorsunuz. 

Miikemmel bir kolayhk. Y almz, bir 
mahzuru var. Resml ofisin malumatma 
inamp, bozulmaga namzed havaya kar· 
§1 tam techizatia yola c;1ktJktan sonra, pml 
pml bir gune§ altmda, ak§ama kadar, slr• 
tJmzda palto, ayagmJZda lastik, elinizde 
§emsiye, dola§mak gihi ufak bir mahzurl 

Yirmi mi, seksen mi? 
Los Anceles za• 

bJtasJ, iki senedenbe
ri, Holivud muhitini 
kas1p kavuran ya• 
man bir hmiZI niha
yet yablam1~. Mii
tehassJs bir hlTSJZml~. 
ihtisasi sinema y1l· 
d1zlanmn evinden 
miicevher a~Irmak. 
Yirmi yerden mii
cevher ~a!mak suc;ile 
tJka basa dolu bir 
vicdam var. Vicdan 

kelimesi, tabil, burada soz geli~i. 
Miicevherat Jmsm yakayt ele verince, 

yapligi h1mzhklarm, iddia edildigi gibi 
yirmi degil, seksen oldugunu soylemi§: 

- T eferriiahm hatJrlamJyorum am· 
rna demi§, iyice ara§tmrsamz bu seksen 

hlTSlzhgi yephg1m yeri bulursunuz. Ho§, 
bu miicevherleri, mekteb ~ocugu bile, be· 
nim kadar kolayhkla c;alabikd! ya! 0-
nun ic;in, oviinmiiyorum. Bizim artist!~ 
rin hali bir tuhaftJr. Binlerce dolar para 
verip miicevher ahrlar; iki defa tak1p, ras
gele bir ko§eye atar bJrak1rlar. Ben de 
gece karanhgmda eve girer, dimle koy

ffiU§ gibi onu oradan almm. Allah bin 
bereket versin, §imdiye kadar birka~ mil
yonluk i§ yapt1m! 

Miicevherat huslZimn hie; zorlanma
dan vaki olan bu itirafmJ, on•; n hesabma 
pek yerinde buldum. Milyonluk i~in sa4 

hibi, yirmi tanecik blTSIZhk vak' asile ik· 
tifa etmi§ ohnagl, zahir. mesleki liaysiye· 
tine yediremedi, sekseni ve milyonu ag· 
zmdan kac;IrdJ. 



a 

Lehistan Alman
yantn taleblerini 

reddetti 
[BMtaraft 1 fnct sa1r.ftede] 

Beck ile gorii§mek iizere V ar§ovaya git
mi~tir. 

Polonya hiikfimetinin §imdiye kadar 
Alman tekliflerine bir cevab verrnemJ§ 
oldugu rivayet edilmektedir. 

T aleblerin eaatl 
Londra 30 (a.a.) - Havas muhabi

n bildiriyor: 
Buradaki §ayialara gore, Danzig iize

rindeki hakimiyeti §arkt Prusyay1 AI ~ 
manyaya baghyacak Otostrad yolu ve 
Polonyamn Roma ~ Berlin mihveri kar~J
smdaki hath hareketi meseleleri hakkmda 
vaziyet almasJ i~in, Almanya, V ar§ova 
nezdinde taleblerde bulunmu§tur. 

Gene bu §ayialara gore, Polonya hii -
kfimeti, bu ii~ mesele iizerinde miinaka • 
~a etmegi ve Beck de miizakere i~in Ber
line gitmegi reddetmi§tir. 

Var§ova resmt mahfilleri, Polonyaya 
bir iiltimatom verilmi§ oldugunu yalan -
laml§hr. Maamafih Ribbentrop'un bu 
meseleler i.izerinde diplomatik gorii§mele
re ba§lamak i~in Polonyanm Berlin bii -
yiik elc;isi nezdinde baz1 te§ebbiisler yap
mJ§ oldugu muhakkak gibidir. Fakat 
bu te§ebbiislere §imdiye kadar herhangi 
bir suretle cevab vermemi§tir. Yalmz bu
nun iizerine Polonya, askeri tedbirler al
ml§hr. 

Nihayet, Polonya gazetelerinln ne§ri
yalt ve resmt Polonya mahfillerinin be • 
yanatlarl, §U cihetleri teyid etmi§tir: 

<<Almanya - Polonya miinasebetlerinin 
esasm1 1934 ademi tecaviiz beyannamesi 
te§kil etmekte berdevamd1r. Polonya, 
herhangi bir bloka iltihak etmek arzumn
da degildir. Polonyamn niyeti, biitiin kom 
,ularile iyi miinasebetler idame etmektir. 
Fa kat liizumu takdirinde Polonya, hak • 
Ianm, hududlanm ve istiklalini, silah el
de miidafaaya da hamdu.>> 

Lehistan bitaral kalacak 
Var§ova 30 (a.a.) - Polonya siya· 

setinin istiklalinden babseden Kurjer Po· 
ranny, diyor ki: 

«- Polonya, biitiin bloklardan dt§ar
da kalacakhr. Kendi arazisini harbsiz ter
kedecek degildir. Fa kat kendisine yaban· 
c1 menfaatler i~in de kat'iyen barb etmi
yecektir. Polonya, kendi arazisinden en 
ufak bir par~a ic;in biitiin kamm verme
ge hamd1r. Fa kat ba§kalannm menfaati 
ic;in ise kanmdan bir tek damla bile dok· 
miyecektir .» 

Dobry Wieczor gazetesi, Avrupada 
vukua gelen son hadiselerden sonra Polan 
yamn ittihaz etmi§ oldugu hatt1 hareketin 
tamamile manhki oldugunu yazmakta
dir. Gizli bir fikir beslemiyen her Alman 
bunu kabul ve teslim edecektir. 

Polonya, biitiin kom§ularile sulh ve 
hatta dostluk halinde ya§amak arzusun
dadJr. Polonya, kendi hayati menfaatleri
ni muhafaza etmekle beraber diger mil
letlerin bu kabil menfaatlerini de miid
riktir. 

Hava miidalaa iatikrazi 
Var~va, 30 (a,a.) - Havel mUda

faasl istikrazma i~tirak mikdan §imdiden 
30 milyon Zlotyyi gec;mi§tir. lstikraza 
kay1d muamelesinin resmen ancak onii
miizdeki nisan aymm be~inde a!StlacagJ 
kayda ~ayand1r. 

Bek irin Londrada hazzrlanan 
program 

Londra, 30 (a.a.) - Polonya Hari
ciye Nazm Bek'in ziyaretine mi.ieallik 
program: Sah glinii - 4 nisan • Hariciye 
Nezaretinde Lord Halifaks ile gorii§me, 
gorii§meden sonra, Lord, misafiri §erefi· 
ne bususi bir ziyafet verecektir. Avam Ka 
marasmda Ba§Vekil ile miilakat. Lord 
Halifaks tarafmdan hiikumet erkanmm 

Bakahm, o giin de gene boy
le mi konu§acaksm ~ Boyle yiiksek
ten mi ahp tutacaksm?.. Pek gormek is
terdim ! .. 

- Ben, yaptJg1m i§lerin cezas1z kala
bilecegini, hic;bir glin akhma getirmedim, 
beyefendi !.. Bizim gibi zavalhlar. bir da
ha geriye di:inemiyecek kadar ileriledik
ten sonra, boyunlanm biikerler. Su desti
sinin su yolunda kmlacagmt bilirler. Oy
)ece beklerler. Ho§<;a ge~irebildigimiz 
giinler olursa bizim ic;in biitiin kazanc, bu 
kadarla kahr. 

Bunu hepimiz biliriz. Ben de bilirim. 
Fa kat, demek ki zatJ aliniz de biliyorsu
nuz oyle mi? . .. Htmzhgm, erge~ bir ce
zaya c;arpilacagmt sizin agzmiZdan duy
mak, pek ho~uma gitti !.. Biitiin bu hik
metleri, muv'lffakiyet derslerini, hie; titre
meden, dilimz dola§madan ne giizel soy
liiyorsunuz!.. Zekamzm otedenberi hay
ramytm, ahm satJm §lrketleri, idare mec
lisinin muhterem reisi, Muhtar Beyefen
di!. •• 

CUMHURIYET 

Geliholuda bTr dlla.yet 
~ehir halk1nJn muhabbetini kazanan iki ihtiyar Galatasara takunt 
paralarlna tamaan iki ,erir tarafindari. oldiiriildii y 

· Ankaraya gidiyor 

Cumartesi ve pazar giin
leri hirer rna~ yapacak 

Millt kiime ma~larma i§ti:ake karar 
vermi§ olan Galatasaray kulU.bu hirinci 
futbol taktmi bu sabah Ankaraya hareket 
edecektir. Oc; dort senedenberi Cline§ ku
liibiinde oynaml~ o!an eski Galatasaray 
mudafilerinden F aruk, fstanbulsporlu Sa
lahaddin, Samsunocagmdan Murad ile 
Kurtulu§tan Yusuf GUneJ kuliib;.jniin tati
li faaliyet etmesi i.izerine Galatasaraya 
girmi§lerdir. Bu oyunculardan F aruk, 
Murad ve Yusuf da Ankarada yaplla
cak ma~Iara i~tirak etmek iizere gidecek
tir. Ankara Giicii, Demirsporla iki mac; 

Katiller ve zab1ta memurlan cinayetin yapildlgl evin onUnde yapacak olan Galatasaray tak:m1 §U kad
ro jle yo Ia c;•kmaktadtr: 

G~!ibo~u. (Hususi) - Gelibolunun l ni yoldan firar ediyorlar. Osman. Lutfi, Adnan, Faruk, Yusuf, 
Camukebtr mahallesinden Mandac1 ve Sabahleyin hayvanlanna b:1kmaga gi- Bedii, Musa, Celal - Necdet, Sii1eymC\11 
Bekarlar namile maruf Ahmed ve Mus- den maktullerin akrabalanndan Sadi, da- Nino, Boduri, Vedad, Serafim. 
tafa isminde iki karde§ gece yammdan ymnm ba§l Do§ olan mandalanm goriiyor. Kafileye Dr. Adnan ile Alar~din Sa-
sonra parasma tamaan katledilrl.i1er. Her Onlan toplay1p evine getiriyor, miitead- hinba§ refakat etmektedir. 
kesin muhabbet ve tevecciihiinii kazanan did defa seslendigi halde ses alamiyor. Tiirkiye Greko • Romen gi.ire§· 
bu iki ihtiyarm katli memlekette biiyiik Derinden bir inilti duyan Sadi, bemen ka- birincilikleri 
bir heyecan ve infialle kar§Ilandl. Katille- rakola ko§uyor ve mesele de bu suretle 
rin yalmz giibre iizerinde btrakmJ§ oldu- meydana ~1k1yor. Zab1ta i~e vaz'1yed e- Gi.ire§ F ederasyonu Tiirkiye Greko 
gu ayak izlerile kar§tla§an zab1!a, 3 glin dince katil Receb i§giizarhk gi:istermek i- Rumen giire§ birincilikleri miisahakalan
gibi k1sa bir zamanda failleri derdeste ~in oteye beriye ko§uyor, hatta heniiz ol- m 27 ve 28 maytsta Ankarada yapma
muvaffak oldu. Katiller Salin ve Receb memi§ bulunan Mustafa day1ya kendi ga karar vermi§tir. 
ve sue; ortaklan Salih kans1 Mi.i1.eyyen ve kaym valdesi ve sue; ortag1 Miizeyyenin Yagh giire§ler 
Receb anast Tefariktir. bakmastm soyliiyor. Bittabi bu haller za- Her hafta (.;emberlita§ta ~en'bah!Sede 

Salihin evinde toplanan bu dort kafa- b1tamn §liphesini uyandmyor. Komiser yap1lmakta olan yagh glire§lere bu haf
dar T efarikin teFikile ve oglu Recebin Remzi, giz[ice o karga§ahktan bilistifade ta da devam edilecek, Hayrel-.10] ulu Po
diigiiniinii yapmak Uzere Ahmed ve Mus- Recebin evine girip papuclarm: iz iilcrin- mak Mustafa ile Liileburgazh Ahmed 
tafa daytlann yere gommli§ oldugu al- de tatbik ediyor ve mutab1k .l!eldigini an- kar~tla~acakttr. 
hnlanm bildiginden bahisle ve esasen kim- laymca gene gizlice ayakkablan eve baa- ~-~~~~-K-O"":"'"L_T_O_R....,_ .,./~!!!!'!'"L_E_R_/ 
sesiz olan adamlann bu paray1 yiyemi- ktp kalabahk arasma giriyor ve Recebi ta- "~ 
yeceklerini ve kendilerinin de sefaletlen rassuda ba§IIyor. Ahmed daymm cenazc
kurtulamJyacaklanm ileri siirerek gece sini mezara kadar takib eden Recel:>, son 
evlerine girmegi teklif ediyor. T eklifi ka- vazifesini yapmag1 da unutmuvor. Bizzat 
bui eden digerleri de ayni gece eve hay- kendi elile son istirahatgahma Ahmed 
van dammm diiVanm delmek suretile ic;e- Day1y1 buak1yor. Ve nihayet a\qam iize
ri giriyorlar. Uykuda bulunan bi<;areleri ri sue; ortag1 Salihle ·beraber derdest edi
uyandmp para diye gutlagma sanhyor- liyor. Muzeyyen ve Nefarik kadmlar da 
lar. Hasta bulunan ve ))a§l 75 i dolduran ertesi giinii tevkif ediliyor. 1fadeye gayri 
Ahmed Aga bogularak oliiyor. Mustafa muktedir alan Mustafa Aga da 22 saat 
Aga ise Recebin ve Salihin tazyikl altm- SQnra oliiyor. Katiller yaptlgl cinayeli jti
da, mevcud 10 lirasm1 veriyor •:e ba§ka raf etmi§ler ve aleti katil olan <;ivi ve ~a
paras! olmadJgmdan oldiiriilmemesini ri- pa da meydana <;Ikanlarak Mi.iddeiumu
ca ediyor. T azyik neticesinde ba . mdan ve milige verilmi§tir. lddianame ile hera er 
boynundan gozii hizasma kadar tiiyiik .,i- yakmda <;anakkale Ag1rceza mahkeme
vi ile ac;tlan iki ag1r yara al1yor, ba§ka sine sevkedilecektir. 
para olmadigmt anlayan katil!er gene ay• 
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htirakile Hariciye Nezaretinde verilecek 
alan resmi ziyafet. 

<;ar~amba giinii. - 5 nisan. • sabahle
yin resmt gorii~melere devam, miiteakJ
ben Windsor ~atosunda Kral tarafmdan 
kabul, Kral ve Kralic;e tarafmdan verile
cek ogle yemegi. 

Ak~am, Polonya sefarethanesinde hii
kfimet erkammn ve siyast ricalin i§tiraki
le aka§m yemegi, 

Per~embe giinii. 6 nisan. • Bek, ln
giltere hiikfimetinin daveti iizerine Ports
inuth' e gidecek ve orad a Amiralligin 
misafiri olarak barb filosunu ziyaret ede
cektir. Ogle yemegini fila kumandamnm 
nezdinde yiyecektir. 
Miralay Bek Parise davet edildi 

Paris 30 (Hususi) - FranSIZ hiikii
meti, Londrayt ziyaret edecek olan Le • 
his tan Hariciye N azmm Parise davet d

mi§tir. Miralay Bek bu daveti kabul ede
rek, Londradan donii§iinde Parise ugn -
yacagmt bildirmi§tir. 

Cumhur Reisi muhalilleri 
kabul etti 

Londra 30 (Hususi) - Lehistan 
Cumhurreisi Mosciski bu ak§am muha -

Kasa, bo§almi§ bitmi~ti. $imdi de ku
yumcunun masasma dogru yiiriidi.i. Bir 
yandan da Y ervanta sesleniyordu: 

- Gel bakahm, §Urada neler var?. 
Masanm goziinii kurcalad1: 
- $unu da ac;!. .. 
Kuyumcu ilkonce a~mak istemedi. 

Sonra yamba§mda uzanmi§ duran b1~agm 
pan!tJSl yeniden goziine ~~rptJ. Hem soy
leniyor, hem de masanm goziinii a~Jyor
du: 

- o~ be§ kuru§ para var, onlan da 
m1 alacaksm ~ ... 

- Uzatma da, i~e yarayacak ne var
sa, hepsini c;1kar. Ne o ~. Bir tiirlii elin 
varmtyor~. Neden ~ Ha .. Miicevherler si
gortah, nas1l olsa parasmt alacaks:n. hem 
de degerinden belki daha c;ok!. Para· 
lar, dogrudan dogruya kendi ccbinden ~~
k•yor da onun ic;in mi ~. 

Haydar, ~ekmecenin ic;indeki paralan 
cebine, birka~ parc;a elmasJ da ~antaya 
koyarken, Y ervantm yamba§mda duran 
arkada§ma seslendi: 

lefet liderlerini kabul etmi§ ve siyast vazi
yet h~kkmda ii~ saat si.iren miihim bir mii
lakatta bulunmu§tur. 
Alman elrisi Hariciye Nezaretinde 

Var§ova, 30 (a.a.) - Hariciye Na
ztr muavini Szembek, Alman sefiri Von 
Moltke'yi kabul etmi§tir. 

Birlik i§leri 
Talebe Birligi i§lerile ugra§mak iizere 

secrilen talebe miimessilleri buglin saat 
17 de RektOr Cemil Bilselin riyaseti al -
tmda toplanacaklardrr. Birligin vazife
leri ve gayesi hakkmdaki dilekler gorii
§iildiikten sonra nizamname son §eklini 
alacaktJr. -···-Danimarkada yakalanan 

Alman propagandac1lar1 
Londra 30 (Hususi) - Danimarka 

zabttasJ, hudud mmtakasmda Almanya 
lehine propaganda yapan bir Alman mu
allimile dort Alman talebeyi tevkif et • 
mi§tir. Mevkuflann, Almanya lehine 
propagandada bulunduklan sabit olmu§· 
tur. Polis iki giin evvel de lie; Alman 
propagandactsmi hudud haricine ~1kar • 
ml~IIr. 

Sen '>antay1 al, ~u glimli§ taktmla
rim oraya doldur l ... 

Sonra cebinden tabakasmi <;Iard1; i~in
den bir cigara ald1. Cigaray1 dudaklarmm 
arasma sJkl§tlrdJ. Y ervanta da: 

- Bir kibrit yok mu~. 

Diye sordu. Kuyumcu, istemiye iste

miye cebinden bir ~akmak ~1kard1. Yak
maya c;ah§tl. Elleri titriyordu da ondan 
mi, nedense b1r tUrlii yakamadJ. 0 za

man Haydar uzandt; c;akmag1 aldt. Ci
garasmt yakt1. <;akmaga da §oyle bir 
bakt1: 

- F ena degil amma, dedi, damgasJ 
yok!.. Bari sana bir iyilik edeyim ..• 

{.;akmag1 cebine a ttl: 

- Yakalamrsan, ceza ahrlar ... Ben· 
de kalsm, daha iyi ... 

Gene o arahk Y ervantm k•ravatmdaki 
igne goziine ili§mi§ti. Uzandt. Onu da al
dJ. Baktt. Gene geriye verdi: 

- AI. dedi, giile giile kullan I. 
Muhtar, alay etti: 

- Ne o?. Begenmediniz galiba? .• 
- Y alanct ta§lan da, yalanc1 ins an-

Jar gibi, hi~ seymem 1.. 
- Bir bakt§ta ne de ($abuk anliyorsu

nuz !.,,.. 

Orta T edrisat miidiirii 
Meb'usluga s~ilen Orta Tedrisat U

mum miidiirii Avninin yerine Vefa lise
si miidiirii Osman tayin edilmi~ir. 

Aile bilgisi dersleri 
Maarif Vekaleti illanekteblerin 4 iin

cii ve 5 inci stmflarmda erkek muallim
lerin okuttuklan cAile bilkisi. dersle
rinin kadm muallimlere ve onlarm .s1 • 

mflarmdaki jimnastik ve yaz1 dersleri
nin de erkek muallimlere verilmesini 
kararla§hrarak keyfiyeti Maarif mii
diirliigiine bildirmi§tir. 

Y eni ortamektebler 
Bak1rkoy ve Kas1mpaa~ ortamekteb

Ierinde fazla alan talebe mevcudiiniin 
ihtiyaclanm kar~Jlamak iizere birer ~u
be ac;Ilmt§tl. Maarif Vekaleti bu ~ubele
rin tam te§kilath ortamekteb jJ.aline ge
tirilmesine karar vererek bu husustaki 
emri diin Maarif miidiirliigiine gender -
mi~tir. Bu mekteblerin adr cBirinci ve 
ikinci ortamekteb» olacaktlr. 

DENIZ ISLER/ 
Bogulan gemiciler 

Gec;en haftaki f1rtma esnasmda batan 
ve Gelibolu ac;1klarmda enkazr bulunan 
Muzaffer motoriiniin ii<; ki§iden miirek
keb miirettebatmm bogulduklan tespit 
edilmi§tir. 

Kurtariian gemi 
<;anakkalede karaya oturmu§ olan 

Stanmit isimli !ngiliz band1rah gaz ge
misi, diin Alemdar tahlisiye!\i tarafm -
dan kurtanlmu~tJr. 

Baki musahabesi 
Eminonii Halkevinden: 
Bu ak§am saat 20,30 da Evimizin Ca -

galoglundaki salonunda Giizel San'at
lar Akademisi profesorlerinden Ahmed 
Hamdi Tanpmar tarafmdan §air (Baki) 
hakkmda bir musahabe yap1lacak ve 
Baki divanmdan §iirler okunacakt1r. 

Bu toplantJ i<;in davetiye yoktur. Her
kese a~1khr. 

- Ta§lan da, insanlan da ... Ne ylf.
parsm, aldanmaya gelmez! ... Bu da bi
zim san' atm incelikleri ... 

- Buna da san'at m1 diyorsunuzL 
- ;;imdi size san'at hakkmdaki dii-

~iincelerimi de arzederim amma belki bir 
az uzun surer. Ba§ka zamana kalsm da
ha iyi ... 

- Sizin kin gii~liigii yok ya ... Ma
§allah, hem i§ goriiyorsunuz, hem de dart 
bir yana Ia£ yeti§tiriyorsunuz I. 

- Gordiini.iz mii, demek ki ben de 
pek i:iyle rasgele bir hm1z degilmi§im!. 
f-taniya, bazilan vardir ki tath tath soz

lerle ba~kalanm oyalarken elaltmdan, 

kendi ceblerini doldurmaya bakarlar. 
Beni de onlarm arasma koyabilirsiniz, di

yemiyecegim. Ne haddimize ?... Biz 

boyle yiiksek zevahn aras1na girebilir mi

yiz?... Bizi her gordiikleri yerde yaka
larlar. Onlar yakalanmcaya kadar oto

mobillerle, goziinliziin oni.inden hir §im
§ek gibi gec;erken, Ustelik yiiziinUze c;a

mur sac;arlarl. Bilmem, Muhtar Beye
fendi, bu c;e§id hmtzhklar hakkmda ne 
dli§liniiyorsunuz ?.. Hi~ boyle hm1zlan 
gordiinliz mii? ·- Hani ~u. ellerinde bi
zim gibi maymuncuklant tabancalan ol-

Kulag1n1za Kiipe Olsun 

c,N MUoH\$ 
\STillAPTAN 
~oNRA · · · 

NEVROZiN 
kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gr1p1 ge~mr. Harareti siir'at1e dii~Uriir. 

Ba~, di§, sinir, matsal, adale agrtlan ancak NEVROZiN 
almak suretile ~ar~abuk defediJebilir. 

Kat'i Tesir 
icab1nda gUnde 3 ka'e allnabilir. 

Susigirbk Belediye Riyasetinden: 
28/3/939 tarihine rasthyan sah giinii saat 16,30 d.a ihalesi icra lolm

mak iizere a<;rk eksiltmeye konan kasabam1z elektrik tesisatmm (7039,60) 
lira ke§if bedelli kana! ve su ko~kii ile (3740) lira ke~if bedelli santral 
binas1 ve teferriiatma yaptlan ilanata ragmen talib <;1kmad1gmdan ihale
leri 7/4/939 cuma giinii saat 16,30 da icra kllmmak iizere bu babdaki ek
siltmenin 2490 numarah arttlrma eksiltme kanununun 43 iincii maddesi 
mucibince on gUn temdid olundugu ilan olunur. (2126)' 

ARKA 
BEL 

ROMATIZMA 

• LUMBAGO 

• SIYATIK 

• 
ve biitfin 

agr1lara 
kar~ 

........ ~~~-- merhemi ile masaj yapm1z. 

SANCILARI DAiMT ve CABUK GECiR.iR 

- ·- ----- -
Ba~, Di~ ,. Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralii, k1nkhk ve biitiin agrtlarimzi derhal keser. 
- - icabmda gUnde 3 ka,e ahnabilir. - -

madan kasalan soyan, bir yandan da def
terlerini ona gore tutup eklerini belli et
miyen haydudlar ... hin dogrusunu soy

lemeli, onlar bizden daha ince, daha us
Ia saythr! 

Haydar, ~antamn i~ine athg1 elmasla
nn arasmdan birka<; tanesini Sf((ti, ayud1. 
Demin cebine koyduklanm da ~kardt: 

- Bunlar c;ok glizel ta§lar.. dedi. 
<;antanm ic;inde, otekilerin yanmda btrak
mak dogru olm1yacak ..• 

flkonce kendi ceblerini arad1, sonra: 
- Bir mendil olsa ..• 
Diye bakmdt. 

Y ervant, di§lerinin arasmdan soylendi. 
Mubtar ba§Jm c;evirdi. Haydar hala ba
kmtyordu. 0 zaman Belma, ~antasm1 

a~tJ. lc;inden bir mendil ~1kard1. Uzatt1. 

Haydar, mendili ald1. T e§ekkiir etti. 
Sonra uzun u~un kokladi: 

- Am an, ne giizel! .. dedi. 
- Aman, ne glizell .. dedi; «Lan-

vin» degil mi? ..• 
Gene kadm, kendini tutamadt: 
- Ma§allab, dedi, kokulardan da an

hyorsunuz 1.. Halbuki bu lavanta lstan
bulda bulunmaz. 

Muhtar, biisbUtiin sinirlendi: 

- A§k olsun, dedi, konu§acak ne gii• 
zel mevzular buluyorsunuz I ... 

Haydar, hie; ona aldumadt. Elindeki 
yliziikleri, kiipeleri Belmanm mendiline 

koyup baglad1ktan sonra cebine yerle§ti
rirken: 

- Ben zaten !stanbula pek seyrek ug· 
ranm, diyordu, araSJTa i§im dii§erse, ya~ 
hud da §oyle biraz dinlenmek, hava de
gi§tirmek istersem, o zaman ... Bu sefer, 

geleli ancak on, on be§ giin oldu. Pek ~ok 
kahcilardan da degilim I. Bunu b6yle soy 

ledim diye, yarm, i:ibiir glin, vapura biner
ken, tirene giderken beni yakalatmak is
terseniz, §imdiden soyJiyeyim, bo§una yo

ruJmu§ olursunuz. Ona gore benim de 

bildigim, kolayhklar vardu, elbet .. Ne 

ise, ne diyordum~. Daha ziyade Avru

pada c;ah§mak no§uma gider. Bizimki de 

zaten ba§ka i§lere benzemez ... <;ok ince

dir. <;ah§Jrken insan, pek §lk kadtnlarla 

kar~1 kar§tya gelir; bugiin oldugu gibi ... 

Sonra, pek zengin magazalara girer, <;I· 

kar. Onun ic;in, ogunmek gibi olmasm 
amma, her§eyin glizelini, her~eyin iyisi· 
ni anlamaya ister istemez, ah§Jyoruz!. 

<Arkast var) 



I 
31 Mart 1939 

- -~ -~ 1 , 

~ << Sadtkzade » 
CUMHURiYET 

Maruf bir ingili.z casusu 
karaya 

nasd 1 

oturdu? 
Tramvay duraklanna konulan 

sepetler neye yanyor? 
J Entellicens Servis en 

~:;;:;;:;;;::::::;:::::::::::~:::::::;:::~ 

Yazi ve para Y olculardan biri, bu kor
unc kazay1 anlabyor ~ miihim uzvunu kaybetti 

r 
I 

ingiliz ve Amerikan muharrirlerinin 
diger memleketlerindeki 

kazanc1, 
muhar-diinyantn 

rirlerinkinden daima fazla olmustur • 

Sagdan sola dogru r Dikens, Valter Skot, Balzak 

Para ile ba~J ho§ olnuyan belliba~h~ vardu ki, kalemi sayesinde, devrinin en 
meta yawur. Anglo-Sakson memleketleri me§hur muharrirlerinin .;;ogundan fazla 
miistesna. para kazanmz~tJr. 

Y azz, para ile ahmp satJhr bir mal Ponson de T err ail, gencligini zevk ve 
haline geldigi tarihtenberi, Anglo-Sakson sefahet i.;;inde ge.;;irip, otuz ya§ma geldi
muharrirlerin kazanc1, diinyamn di~er gi zaman bir paras1z kaldzktan sonra ro
memleketlerindeki muharrirlerin daima man yazmaga heveslenmi§ ve kaleme sa
fevkinde kalmz~hr. Baz1 fngiliz ve Arne- rilmz~tJ. Fa kat bu muharririn romancih
rikan mecmualannm, bir makale veya bir ~nda edebiyat hevesi, yazic1hk istida<!z 
hikaye ic;in muharrire verdikleri yaz1 lie- gibi mefhumlan degil, bir nevi bazirganhk 
reti, hele lngiliz ve Amerikah na~irlerin aramak daha dogru olur. Ciinkii Ponson 
Odedikleri telif hakk1, dlinyanm her ta- de Terrail'i roman yazmaga sevkeden 

rafmda hayret uyand1racak kadar yiik • sebeb, sefahete ah~zk miiflis mirasyediligi 
sektir. ve onun, romanlanm yazarken gozoniinde 

Bazan, me§hur bir fngiliz muharririn bulundurdugu esas, han~ ne~ rom~mn 
vefati haberi, onu mliteak1b da bzraktzgl, e.n ~azla para kaza~d1r~bzlecegz. ~eyfzye• 
mirasm miktan i§itilir. Bu miktar daima tzydz. Bu muvaffakzyetb muharrmn, ken
hayretle kar§zlanmz~hr. Mesela Sir James cllsine milyonlar kazand1ran ve kapz$ ka
Barrie vefat ettig-i zam n · 1 • b. PI~ satm abnan eserlerinde naszl bir lis -

a , vans enne, zr JAb) .1 .. 1 d·-· y . 1 Er 
milyoner mirasz bzrakmz§h. Roman mu • u u yazt I e sus e zgme I I mzsa : « I, 

harriri Hall Caine'in hzraktzgt servet b~r. yzlamnki k~~a~ ~~guktu.» «Bir bey -
250,000 fngiliz Iirastydz. Birkac; sene ev- gnm .a~ak ses1m I~Ihyorum, Madam Ia 
vel olen Rudyard Kipling, 155,000 tn- Markzz m ayak sesd» 

giliz Iiras1 servet bzraktt. Ttpkz Ponson de Terrail gibi, serve-
Ger~i lngiliz muharrirlerin bu aza • tini mahvettikten sonra, yeis saikasile ro-

metl. ' tl · k v b 1 1 man yazmaga koyulup «Paris Esran» 1 serve en azanmaga a§ ama an, . . . . .. . 
s n elli sene z rf d t ,_ vvun·· tm. b. lSlmh romam sayesmde §ohretm ve serve· 

a lD a CAC e 1' Ir . h''~ .. k I E ' s·· d 
adisedir ve bunda, sahne ve sinema sa- b.n ~ u~asma yu se en ugene ue e, 

kalemi sayeainde servet yapan nadir mu
yesinde kazamlan telif Mldarmm da his- harrirlerdendir. 

sesi pek hiiyiiktiir. Ancak, son yanm am Buna mukabil, mesela Balzac, biitiin 
i.;;inde, Anglo-Sakson muharrirlerile diger hayatzm alacakhlarla miicadele kinde 

memleket muharrirleri arasmda mevcud gec;irmi§tir. Maamafih, bunda, Balzac'm 
kazanc farkt nispeti, yanm am evvel ge- kendi kabahati vard1r. Hakikatte, edebi
ne mevcud olduguna gore, !ngilizlerin ve yat, bilhassa hayatmm son demlerinde, 
Amerikahlann, Avrupa rnuharrirlerini bu biiyiik muharrire hayli refah ic;inde 
para kazanma hususunda o tarihte ge • ya§zyacak kadar kazanc temin ediyor -
ri bzraktJklarr a§ikardJr. d u. 

0 tarihte ismi .;;ok i§itilen Anthony llk zamanlarda btiyiik para szkmtJ!an 
Trollope isimli muharrir, kendi yazdzgl c;ekip, hayatmm sonuna dogru bir parc;a 
terciimeihalinde, kalemi sayesinde ne ka- rahata kavu§anlar arasmda, Rus muher
zandtgzm santimi santimine hesablamz~b. riri Dostoyevski'yi de sayabiliriz. Dosto• 
Bu muharririn alelade hir iislubu ve 

-:enike (Hususi) - Fenike civannda 
1·asan feneri kayahklan lizerine bin -
d•ek karaya oturan Sad1kzade vapuru • 
n~ir kisim yolculan buraya geldiler. 
Ke:lerile gi:irii§tiim. Bunlardan Fenike
Ii tt Y a§ar bu deniz kazasmi §oyle an· 
lalffir: 

«-Sad1kzade vapurunun son yolcu
lan amda idim. 21-3-939 ak§arnl An
talyaa F enikeye yo! aldzk. Gece yan
smdan 1ra sahilin Kalidonya adalan 
miinteh,a yakla§Iyorduk ki futma git
tik~e kllrmaga, deniz, birdenbire az1t· 
maga h<ld1. Bu ntehlikeli yolda yiirii
yii§e dev< edebilmek imkam kalmamzs.:. 
t~. Nitek!l3emi istikametini degi~tirdi; 
hmana g1d,ruz, dediler. Boyle nekadar 
gittik, hatzr-l_m1yorum. Bir ara gemi alt, 
iist olacakm~ibi §ahlandt ve biraz sonra 
top patlayi\ anduan giiri.iltiiler ba§la· 
dt. Kazaya~rad1k I V a pur kiikriyen 
dalgalann aro..esilmez hiicumlarile ya-
na yatmz§ ve l hamlede kayalan ath -
yarak, dagm d\e yaslanmi§tl. Elektrik· 
ler sondii. ~ura. buraya konulan el 
lambalanmn zay I§Igile sec;ebildigim za
valh gemi ba§kar.11m glivertede ~ok ta
bii bir hal de gord1; §a§udzm. Sanki hi~ 
bir§ey olmarnl§ gib.ayam hayret itidalle 
maiyetini etrafma fll§, emirler veriyor, 
sonra da yolculara iniiyor, onlan teski· 
ne ugra§zyordu. Bu alarda derhal kur
tarma i§ine ba§landi. ), 15 metre yan1 -
m1zdaki karanm dagu kayalan tarafma 
i~i halatlarla dolu birmdal indirdiler, 
kayalara iki halat bagluak uc;larml ge
miye verdiler ve ortasm da hepimizin 
haJas vasJtaSI oJan n~JYlstJJar; l§te bu 
tesisatla ~oluk, ~ocuk, kan, erkek bi.iti.in 
yolcular kayalar listiine ~anldz.» 

Vapurun kurtarrlllt,tndan 
vazge~ildi 

Sadzkzade vapurunun ~tanlmasm • 
dan sarfmazar edilmi§tir. 'V,ur, mahal· 
Iinde sattlacak ve parc;alana~tzr. 

Bir k1szm yolculan almt§ on Anafar
ta vapuru bu sabah ~hrimiz~elecektir. 
Denizbank, §imdi Sad1kzade apurunun 
ewalanm tahliye ettirmektedirVapur • 
daki e§yalardan bir k1smz zslan1§tzr. Si· 
gortah e§ya sigorta eksperlerinc sigor -
tas1z olanlar da bitaraf eksperle~ kty • 
metl endirilmek tedir. 

Garnizon kumandanla~n.a 
hildirilecek 

Meclis Reisile Ba§vekil ve Veki~rin 
seyahatlerinde asked merasim yahp 
yapilmiyaca~mn garnizon kumancn. 
lanna bildirilmesi, alakadarlara teltg 
edilmi§tir. 

i 
I 
l 

K.. 1 .. ~ ~ •' f lb • Sokaklara ve tramvay durak yerlerine 

K .. 1 .. ~?' u u;m 1~1 e 11b~e ed yeni konulan c;op sepetlerinin say1s1 gittik-
oy unun ucuz ve sag am e 1se t a d S k kl d d 1 

'k' 1 · .. · d d I k" I" c;e arttmlmakta u. o a ar a o a~an n 1 mese eSl uzerm e uru ffiU§, oy u kl I h' n . b kA- d 
i~in tip elbiselerin bizzat koyli.i tarafm- azt ~o~u a~ a §e Ir I ~nn u agz se. -
dan yapllmas1 muvaf1k giiri.ilmii§tii. etlen~I taAhnb etmelen.ne. z_ne~d~n venl-

Dahiliye Vekaleti, bu hususta alman Iemesz alakadarlara bzldinlmt§hr. 
tedbirlerle tespit edilen luyafetlerin ij. Yukandaki resimlerde, bu sepetlerin 
c;er niisha fotograflanmn gonderilmesi- Y"uz kag1dlan atmaya degil, diger bazz alelade bir ~hreti vardz. Terclimeihalini 

yazd1lh tarihte 67,939 lngiliz lirast 17 
~ilin, 5 pens kazanmz§ bulunuyordu. Y a
ni, o zamanki piyasaya gore seksen ki.i • 
sur bin Tiirk liraSI, bugii~ii piyasa ile 
ne tuttugunu siz hesab edin I 

yevski, gencligini ve ortaya§hhgmz, miit· 
hi~ bir paraSJZhk ic;inde ge.;;irmi§tir. Ta: 
hiler, bu talihsiz muharrire ac;hktan ol -
miyecek kadar ufaczk meblaglar vermek· 

le iktifa ederler, onu bir kiirek mahkiimu 
gibi c;ah~tmrlardz. Muharririn, ikinci ka
riSl Annettee yazd1g1 dort yiiz mektub -
dan bir tanesi yoktur ki, mlithi~ bir para 
yoklugundan §ikayeti ihtiva etmesin. 

ni istemi!?tir. i§lte de yaradzgi goriiliiyor. 

Bun a mukabil, T urgenef ve T olstoi, 
tabilerin defterindeki hesablan ~ok ka
bank muharrirlerdi. 

Gene c;ok para kazanan muharrirlere 
avdet ederek bir iki eski ve yeni isim da
ha sayahm. 

Doktor . Gobbels'l:l seyahati 

ve Arab aleminin basin a • musallat olan, ~ark 

her gizli 

Fitz 
ve kar1,1k 

Maurice de 
i,te parmag1 olan 

Londrada oldii 
fngilterenin §ark memleketlerinde giz·j • 

li ve aleni en ziyade propaganda ve faali
yet gosteren iki me§hur ajam vardz. Biri, 
Arab almini Osmanh imparatorlugu a
leyhine kald1ran ve §arktaki her mesele
nin arkasmda parmag1 bulunan me§hur 
miralay Lavrens'tir. 

------~.., 

Digeri de eskiden fstanbuldaki lngiliz 
sefareti ba§ terciimanhgmda bulunan Fict· 
Moris (Fitz Maurice) idi. Lavrens hayli 
zaman evvel vefat etmi~ti. Fie;< Moris de 
73 ya§mda oldugu halde bu aym yirmi 
iic;iinde Londrada olmii§tiir. 

23 ya§mda iken fngilterenin §ark kon
solosluklan servisine girerek faaliyete 
ba§hyan Fie; Moris hayatmm son giiniine 
kadar pork aleminde fngiltere ic;in c;ah§
ffil§hr. Son vazifesi' lngiltere Bahriye Ne· 
zaretine mahsus fntellicens servisinde idi. 
Burada iken siyonizm davaszm ve Filis
tine diinya Y ahudilerinin doldurulmasmi 
bi.itiin niifuz ve gayretile mlidafaa etmi§
tir. Y ahudi meselesinin; bu unsurun ken· 
di ba§ma ya§amasma mahsus bir topraga 
malik olmamasmdan ileri geldigini ileri 
siirerek bu Arab memleketini tam bir Y a
hudi yurdu haline getirmege c;ah§ml§h. 

Fie; Moris zahirde szfat1 ba§terciiman
hktan ibaret oldugu halde gerek istibdad 
devrinde gerek me§rutiyet zamantnda 
Osmanh imparatorlugunu parmag1 iistiin
de oynatmi§h. 

Kendisi c;ok giizel tiirkc;e bilirdi. Tiirk
lerin hay1rhah1 ve samimt dostu gibi go
riiniirdii. Fa kat el altmdan Osmanh i..'Il· 
paratorlugundaki Turk olmtyan miislim 
ve gayrimiislim biitiin unsurlan ve hatta 
miisliiman Arabian tahrik ve himaye e
derek devletin ba§ma sonu gelmez gaile
ler ~1karrn1§h. 

Tiirkiyeyi alakadar eden her meseleye 
kan§mi§tlr. Mesela italya, TrablusgarbJ 
zaptettigi zaman Fi~ Moris burada lngi
liz general konsolosu olarak miihim bir rol 
oynarnJ§hr. 

Tam ismi Gerald Henry Fitz Maurice
tir. 1865 senesinde !rlandada Dublin 
§ehrinde dogrnu§tur. Eski Hariciye Na
zm Lord Lousdown'un ailesine men· 
15ubdur. Her lrlandah gibi katolikti. 
Mektebde iken en ziyade sevdigi ve <;a
li§tlgi dersler, ba§ta tiirkc;<e olmak iizere 
§ark lisanlan, cografya ve tarihti. Son 
derecede natuk ve cerbezeli idi. 1888 se
nesinde terciiman muavini olarak ingiltere 
Hariciye Nezareti konsolosluk §ubesine 
girmi§tir. 

Me§ak ve mezahimden yzlmaz ve uzun 
seferler ve seyahatler yapmaktan zevk 
duydugundan Osmanh imparatorlugunu 
ba§tanbap. gezerek tetkikat yaprni§hr. 

Bu miinasebetle tiirk~esini pek az fn
giliz miiste§rikine nasib olan bir derecede 
terakki ettirmi§tir. 

Istanbul §ivesinden ba§ka Anadoludaki 
muhtelif leh~eleri de ogrenmi§tir. Pa§aSm· 
dan kapicisma kadar Tiirklerden pek c;ok 
dost temin etmi§tir. Fa kat ayni zamanda 
Ermenilerin, Arablann ve bahusus Bul
garlann davasmz benimsemi§tir. ~arki 
Rumelide ve Makedonyda Bulgarlar 
ic;inde ~ok dola§ml§hr. 

fzmir ve Istanbul konsolosluklarmda 
c;ah§hktan sonra muhtelit komisyona in -
giliz delegesi tayin edilmi§tir. Bu komis-

.. >·XC~-~-_.. 

Fi~; Moris 

biiyiik §ark Grand Orient Ioncasma taW 
Tiirk ve Y ahudi mason te§kilati ve Erme• 
nilerin T a§nak komitesile s1k1 miinasebat 
tesis etmi§ti. 

Abdi.ilhamidii1 iskahndan sonra Rum. 
ve Arab milliyetc;i te§kilatile miinasebatta 
bulunmu§tur. Her i§in ve meselenin i~inde 
Fi~ Moris'in parmagz bulunmas1 ittihad ve 
T erakki merkezi umumisinin sabrmz tii· 
ketmi§ti. Bundan sonra aleyhine ~iddetli 
bir mlicadele ha§lami§tir. ingilteredeki li
beral partisi dahi Fie; Moris'in a~m faali
yetinden memnun kalmadzgmdan Deyli 
Niyoz gazetesi, a ley hinde §iddetli ne§ri-
yat yaprn!§tlr. 

ftalyanlar Trablusgarba girdikleri za· 
man Fie; Moris burada general konsolostu 
Balkan Harbi ba§hyacagmi hisseder et
mez istanbula ko§mu~tu. Buradan verdigi 
raporlarda Almanlann Balkan ittifakm1 
bozacaklanm, fttihad ve Terakki Cemi
yetinin Almanya ile ittifak yapacagml ve 
c;1kacak biiyiik bir harbin <;arhk Rusya• 
s1 i~in felaket olacagzm gormii§ ve haber 
vermi§ti. 

Fic;moris, Balkan Harbinin akabinde 
Sofyaya gitmi§, 1915 te Bulgaristam har
be girmekten men i~in gizli ve aleni her 
~areye ba§Vurmu§tu. 

En son vazifesi yukanda soyledigi
miz vec;hile ingiltere Bahriye Nezareti 
istihbarat §Ubesinde ~alz§mak olmu§tur. 
Vefatile ingiltere §ark politikasmm kuv
vetli bir digerini ve ikinci Lavrens'ini kay
betmi§tir. 

Ne§riyat kongresi bir ko· 
misyon kuruldu 

Ankara ne~riyat kongresine i~tirak e
decek olan murahhaslan sec;mek ve bu 
kongreye aid baz1 i~leri giirii~mek iizcre 
Vilayet Mektubcusu Osmamn ba§kan • 
h~nda Maarif Miidiirii Tevfik Kut ve 
Derleme miidiiri.i Selim Niizhetten mii. 
rekkeb bir komisyon tesekkiil etmi~tir. -···-T ayyare ile nakliyat ha§hyor 

Bu kazancz temin eden eserleri sayar
sak, para miktarile hie; de kabili teiif ol
madzgim gorecegiz. Troll ope, bu altm1~ 
kiisur bin lngiliz lirasmz, topu topu kuk 
yedi hikaye ve iic; be~ cild kitab yazarak 
kazanmz§tJ. Yirmi sene miiddetle yazz 

yazan Anthony Troll ope, ilk hikayesi 
it;in 20 1ngiliz lirasz ve 1864 senesinde 
yazd1g1 «Onu affedebilir miyiz ?» isimli 
bir eseri ic;in de 3525 lngiliz liras1 telif 
hakkz almt~l!r. 

Mesela Alexandre Dumas, gec;en as
nn sonunda, eserleri sayesinde koskoca 
bir servet edinen bir muharrirdir. Me~hur 
!ngiliz muharriri Dickens'i de zengin ya
zzczlar arasmda saymak lazzmdJr. Di -
ckens'in bir hususiyeti, son derece ba

sis olmasz ve bilhassa, ba~kalan tarafm
dan zarara sokulacagmdan, ba~kalannm 
kendi ~zrtmdan para kazanacagmdan 
korkmaszyd1. Bu ihtimal aklma geldikc;e 
c;ileden ~Ikard!. Onun ic;in, biitiin tabiler, 

hesab ba~ma gec;ince, defterdeki rakam· 
Ian gozlerile yiyecek gibi didik didik 

eden Dickens'ten korkarlardz. 0, hie 
ii~enmez, b1kzp usanmaz, hesab defterini 
i:iniine aGar, saatlerce kontrol eder, hak

kmm tabi tarafmdan yenilmedigine emin 

1 yonu, fngiliz sefiri Sir Filip Currie'nin Is-

Yarmdan itibaren Ankara - Adana, 
Ankara - Istanbul - !zmir ~ehirler arast 
tayyare nakliyatl ba~hyacaktrr. Nis~n 

i~inde posta ve gazete nakledilecek, ma
yzsm birinden itibaren de yolcu nakline 
ba§lanacakhr. -···-T ahriri yap1lan devlet 

Lakin, biitiin edebiyat tarihinde, hic;
bir muharririn, kalemi sayesinde, Walter 
Scott derecesinde para kazandzg1 goriil· 

memi~tir diyebiliriz. Scott, yalmz ~iirle
rinden, bir mil yon F ransJz franktm mii

tecaviz para kazanmi~hr; manzum eser· 
lerinin herbiri, kendisine en az iki~er bin 
lngiliz lirasz getirmi~tir. 

Walter Scott'un rnensur eserleri, pek 

tabii olarak, manzum siirlerinden c;ok da

ha yiiksek hakkt telif kazandzrm1~1Jr. 

Walter Scott'un kazanc1 hakkmda bir fi

kir vermek ic;in, onun bir sene zarfmda 
eline gec;en paranm Lord Byron'un bii -

tiin hayatmda kazand1g1 miktardan fazla 
oldugunu soylerler. 

Anglo-Saksonlar derecesinde olmamak
la beraber, baz1 F ranszz muharrirlerinin 
de normalden yiiksek, hatta gzpta edile

cek nispette para kazand1klarz gariilmii$
tiir, Mesela, yazzlan bugiin sadece istih
f.tf ve istihia mevzuu olan Vikont d' Ar

lincourt, on dokuzuncu asnn, hakkt telifi 
en yiiksek ve eserleri en fazla sablan ya
ZIC!szydi. Bir de, eserlerinden alman 
cii111leler kotii edebiyat niimunesi olarak 
kullanzlmakta yekta, Ponson de T err ail 

oluncJya kadar ugra~1rdz. 

Bugiiniin zengin lngiliz muharrirleri, 
H. G. Wells, Bernard Shaw, Somerset 
Maugham gibi me~hur simalardzr. Fakat, 

bunlardan hi~;birisi, gec;en asnn Scott • 
larile, T rollope'lerile veya Dickens'lerile 
rekabet edemiyecek kadar az kazanclz 
sayzl abilirler. 

Ba~te Wells olmak i.izere birc;ok mu • 
harrirler, oldukc;a yakm bir atide kitabm, 
ehemmiyetini kaybedecegi, filim, televiz· 
yon ve radyo gibi fenni vasztalarm, fikir
leri halka ne§retmek vazifesini, kitabdan 

Propaganda Nazm Doktor Gobels tatilini gec;irmek iizel'e Pe§te ve Atina 
yolile Rodos'a hareketinde Berlin istasyonunda te§yi edilirken 

Budape~te 29 (a.a.) - Almanyai fmdan kabul edilmi§tir. Doktor Gobbels, 
Propaganda Nazm doktor Gobbels, diin Ba§vekil Paul Telek'i ve Maarif ve Me
sabah, Kral N aibi Amiral Horty tara - zahib N azm Koman ile de gorii§mU§ -
............................................................ tiir. Ogleiizeri Almanya el~isi doktor 
ahp kendileri yapacaklan kanaatinde hu- Gobbels ~erefine bir ziyafet vermi§tir. 
lunuyorlar. Doktor Gobbels, ve maiyeti erkam bu 

Bugiiniin muharrirleri, diinkiilere na- sabah saat 9 da tayyare ile Atinaya ha
zaran nekadar az kazamrsa kazansmlar, reket etmi~tir. 
heniiz Wells'in onayak oldugu fikri ha- Dr. Gobels Belgradda 
kikat sahasma c;Ikmz~ gorecek kadar ileri Belgrad 30 (a.a.) - Tayyare ile 
bir devirde degiliz. Ancak, ~urasz da mu- Budape§te' den Atinaya gitmekte olan 
hakkak ki, be~eriyet, bundan bir am ev· doktor Gobbels, yarzm saat ic;in burada 
veline gelinciye kadar, · gliniin, alelade yere inmi§ ve tayyare meydamnda Yu • 
hakikatlerin fevkinde manalar ta~JYan goslav hava kuvvetleri §efi General Yan· 
yazt iisliiblarzmn cazibesine kapzlmaktan kovic;, Hariciye protokol $efi Marinkovic; 
uzakla§mz~. i§ba halinde bir be$eriyettir, ve Almanyamn Belgrad el.;;isi tarafm • 

H. BILGlt; dan selamlanmt§hr. 

ran lizerine Abdiilhamid kabul etmi§ti. 
Komisyonun vazifesi guya zorla ihtida 
ettirilen Ermenileri eski dinlerine dondiir· 
mekti. 

Fie; Moris, Anadoluda yaptzgz bir tef
ti§te Urfada bin kadar Ermeninin bir ki
liseye hapsedilip diri diri yaktldzklarzru 
gordiigiinii iddia ederek fngiltere Harici· 
ye Nezaretine bir raper vermi§tir. Bu 
hizmetlerine mukabil kendisine miihim 
bir ni§an verilmi§tir. 

1912 de lngilterenin Aden miistemle· 
kesile Yemen vilayeti arasmdaki hududu 
tayine memur komisyonda lngiliz delege
si olarak bulunrnu§ ve hiikfuneti tarafm· 
dan takdir edilmi§tir. 

Fi~ Moris, Arab kabaili i~ine niifuz e· 
derek biiyiik niifuz kazanmi§tir. Arablar 
kendisini miisliiman zannederek Seyh 
F aiz, yahud ~eyh Faris nammt vermi§ler· 
di. 1907 senesinde 1stanbuldaki !ngiliz 
sefaretine ba§terciiman tayin edilmi§tir. 
Ba§terciimanhk; hakikatte sefarethane· 
nin gizli istihbarah gibi en nazik bir hiz
metti. 

Bu vazifeye en !aytk adam getirilmi§· 
ti. Fie; Moris Osmanh politikasmm biitiin 
esranna ve bunu idare eden ellere vukuf 
peyda etmi§tir. Goziinden hi~bir gizli te§
kilat ve hareket ka~m1yordu. italyadaki 

ormanlart 
Tahriri: yap1lan devlet onnanlarmm 

vergi mevzuu haricinde brralularak ta
hakkuka almmamasz veya tahakkuktan 
indirilmesinin bahse mevzu olamiyaca
~ bildirilmi~tir. 

Fransada Cumhur Reisligi intihabt 
haZ1rhklar1 hararetle devam ediyor. 
Yukanda resmini gordiigiiniiz zat, Di· 
jon'lu Paul Briot ismjnde bir bakkald1r. 
Cumhur Reisligi i~in devre namzedligini 
koymu~tur. 



Fransa - ltalya munasebat1 
Mussolini yeni bir 

Daladye' ye cevab 
nutukla 
verdi 

Fransa ve 

Uzaksark 
' 

Paris 30 (a.a.) - Mandel, Meb'u-
san meclisi mustemlekat enciimeninde 
Fransa mustemlekelerinin ve bilhassa So
mali'nin ve }aponlar tarafamdan Hainan 
adasmm i§gali dolayisile Hindic;in Cini
nin miidafaasm1 takviye maksadile itti -
haz edilmi~ olan tedbirleri izah ve tasrih 

lmar plinnin baz1 
noktalan mtvaftk degil! 

( Ba$tara/l 1 tnct sahltecle) 
biiyiik bir ihtiyatla idarei lisan etmekte
d)r. Hariciye Nezareti mehafili, bu nu
tuk hakkmda noktai nazanm ilk olarak 1-
talyanm ortaya atmi§ oldugunu beyan ey
lemektedir. Lokal Anzeiger gazete;;i, 
«Daladye, hayu diye cevab veriyor.» 
ba§hgi altmdaki makalesinde, mumailey
hin ftalyaya hic;bir fedakarhk yapmak is
tememekte ve tarihi vazifesini tammak
tan imtina etmekte oldugu Almanyanm 
vaziyetini hie; de anlamami§ gori.inmek
te oldugunu yazmaktad1r. 

alarak yapmi§tlr. Fakat italya, Negii;'iin 
hareketleri neticesinde, Habe§istanla olan 
miinasebetlerini kat'! surette ~1 alletmek 
mecburiyetinde kaldtgl zai;Ilan, F ransanm 
aldigi vaziyet, bu niyetine kat'iyen muva
fik bulunmami§l!r. Bilakis F ran~anm bu 

Naf1a Vekilj1izin beyanat1 

etmi~tir. 

« istanbulun imarindc>elediye ile naf1a gorii,Ieri 
aras1nda bir .tla~ma yapdacakbr » 

Deutsche Allegemeine Zeitung, yazi
yor: 

«- Daladye, cevab vermedi. F ransa, 
onayak olmaga cesare! edemiyor.» 

Voelkischer Beobahter, yaz1yor: 
«- Daladye, eski tezleri yeniden or

taya atJyor. Mumaileyh, mektub hakkm, 
zilyedligin ve mazinin bymetini tekrar 
etmek ve buna i§aret eylemekle iktifa et
mi§tir.» 

Hamburger F ermendblatt, Daladve
nin muzakerelerde bulunmag1 arzu .et
mekte oldugunu ancak, bu miizakereleri 
ftalyamn tammaktan imtina etmi§ oldu
gu 1935 itilafnamesine istinad ettirmek 
i$tedigini yazmaktad1r. 

ltalyadaki akisler 
_Roma, 30, (a.a .) - Telegrafo gaze

tesJ, Daladye nin nutkunun bilhassa Fran
SIZ efkan umumiyesine hitab etmekte ~I
dugunu yazmaktad1r. 

hareketi, tamamile muhalif olarak tecel
li etmi~tir. 

Bu suretledir ki 7 kanunusani 1935 
anla§malan, ruhunu kaybetmi§ ve bugiin 
hala mer'iyet mevkiinde telakki edilmez 
bir hale gelmi§tir. 

Bu anla~malar, hatta tarihi baktmdan 
da eskimi&tir. 

Bu anla,malar. f.lhakika zecri tedbir
leri takib eden hadiselerle cok c;abuk su
rette degi~mis olan umumi bir siyasi va
ziyetle alakadar bulunuvordu. ltalyan fm 
paratorlugunun tesisi, <:ok btiyuk ehemmi
yette yeni haklar ve yeni menfaatler do
gurmu§tur. , 

• Bunun i<;indir ki Lugunku va7.iyette ve 
bJZzat FranSIZ - !talyan miin?•ol,~tlerinin 
iyile§mesi menfaatine olarak. 1935 :mla~
malan bu miinasebetlere ~~~~~1< ,. . ~. te~kil 
edemez. Eger Frans1z- ftalvan rn:;.,;~e
hetleri iyile§tirilmek isteniyor'~. mras' 
muhakkaktJr ki iki hiikumet a~~-·nda ye
ni miizakereler a~IlmasJ ve mii~terek .bir 
antanta vanlmas1 suretile bu miinasebet
lerin aydmlatJlmasJ laztmdir. 

Fran<;ois • Poncet, 25 kanunuevvel 
1938 tarihli cevabl notasmda ezcurr.le 
§oyle demektedir: 

Mumaileyh, Hindic;inl'deki hava kuv
vetlerinin muhim miktarda takviye edil -
mi~ oldugunu soylemi~ ve bu miistemleke
de in~a edilmekte olan yeni tayyare fab· 
rikasmm senede 150 tayyare ve 400 tay
yare motorii imal edecegini bildirmi:;tir. 

Japon elfisinin Roma aeyahati 
Berlin 30 (a.a.) - ]aponyanm Ber

lin sefiri Oshima, italyaya hareket et -
mi~tir. 

Japon sefarethanesinde soylendigine 
gore mumaileyh, tamamile hususi mahi -
yette bir seyahat yapmaktad1r. Maama
fih iyi malumat almakta alan mehafil. 
}apon sefirinin seyahatinin muhtemel ga-

yesi, komintern aleyhindeki misakm tak
viyesidir. Bu husus, ge~enlerde Tokio 
tarafmdan haber verilmi~ti. 

Bununla beraber }aponya ile ftalya ve 
Almanya arasmda asker! hi~;bir ittifak 
akdi mutasavver olmadJgi tahmin edil • 
mektedir. 

Arita'nzn daveti 

[Bil8tarats l tnet sah.te I 
Tiinel §irketleri muvakkat idare eyetl 
reisi Kadri Musluoglu, muavi~iiruri 
Devrimer; §irket §efleri ve dot>mdan 
miirekkeb kalabahk bir kafile t.fmdan 
istikbal olunan Ali c.;etinkaya,logrl.J.ca 
Metro hanma gitmi§, burada emurlar 
tarafmdan kendisine parlak t istikba1 
merasimi yapilmi§tlr. 

Nafia Vekilimiz, idaredeamvay ve 
Tiinel i§letmelerinde yap1!1k 1slahat 
etrafmda me§gul olacakt1r. 

Vekilin beyart 
Ali <;etinkaya, gerek i:Jtetkikler ve 

gerek butiin memleketi aUdar eden di
ger i§ler hakkmda diin J,disile goru§en 
bir muharririmize §U bey1tta bulunmu§· 
tur. 

«- T ramvay ve tiir i§lerini te§kilat
landirmak i<;in tetkikarapiyorum. Bir 
proje hamhyacagun. l ~irketlerin satm 
ahnmasma dair olanmukavelenameleri 
tasdik edilmek iizere uyuk Millet Mec
liiijne sunacag1z. Kan projesile beraber 
le§kilat projesini de sdik ettirmek istiyo
rum. Metro hanmc·bu te~kilatland!rma 
i§ile me§gul olacaF· 

lmaProiesi 

mesi; Bebekten yolun ac;tlmasmdan sonra 
Bogazic;ine dogru uzattlmasi; BeyaZJd
dan Aksaraya giden yo] lizerindeki dar 
k1smm ac;Ilmasi; T opkap1 ve Edirnekap1 
taraflarmda da bir kiSlm tramvay iizerin· 
de kalmi§ olan yerlerin ac;Ilmasi gibi ~ey
ler ilk hat!ra gelenler arasmdadtr. 

Satrn alznmalarz geri 
bzrakzlan firketler 

Havagazi §irketlerinin varidatJ satm 
alma mukabilinde her sene verecegimiZ 
taksitleri idare edemiyecegi i<;in §imdilik 
bu §irketlerin satm almmasmi geri birak
tik. ,Sirket bir gun az bir para ile tesisah 
satmak isterse ona gore muzakerelere gi
ri§mek mi.imkiin olacakhllr. han; Ira \c. ve 
Van gibi uzak mesafeler arasmda yolcu 
ve posta nakliyatJ yapabilmek i~in daha 
kuvvetli tayyareler satm almak iizereyiz. 
Bu tayyareleri ald1ktan sonra yukan -
daki memleketler arasmda hava seferleri 
ihdas edecegiz. 

Bu gazete, bu nutkun beynelmilel sa
h~d~ g~rginligi iza!eye medar olacak ye
m ht<;b1r unsur getirmemi§ oldugunu ila
ve ediyor. 

F ransa hiikumeti, bu mesele etrafmda 
a§agidaki mu§ahedelerde bulunmay1 ken
disine vazife bilir: 

Tokio 30 (a.a.) - Arita, lngiltere, 
F ransa ve Amerika sefirlerini «diplomatik 
i~ler hakkmda gorii§mek iizere» yann 
ikametgahmda kendisini ziyaret etrnege 
davet eylemi§tir. • 

istanbulda satm almacak ba§ka ecnebi 
§irket yoktur. lzmirde italyanlann imti
yazi altmda bulunan baZl elektrik §irket
lerini de satm almak i~in nisandan itiba
ren mi.izakerelere ba§IIyacagiz. Ankara 
ve Adanadaki Elektrik ve Havagazi §ir

,Sehircilik miibtSsisi Prost tarafmdan ketleri de tesisatlannx bize satmak i~in 
Bu goru§melenn mahiyeti ne oldugwu h 1 · · · d k h 

It I 'I F I - 7 kanunusani 1935 anla•malar1, a ya z e ransa arasznda teati ' 
edilen notalarzn metni 22 ve 26 mart tarihlerinde F ransiz par la-

P · 30 ( ) mentosu tarafmdan 9 muha]if reye kar§I 
ans, a.a. - Havas ajanst, bu · 'f kl 

1938 k 1th a a tasvib olunmu§tur. Bu anlasma-
g.e:e, anunuevvelinde italya Ha- • 

N K C I ann musaddak suretleri, T unus hakkm-
TICiye azm ont iano ile Fransanm d k 
R b.. k 1 a i hal suretinde tasdikten evvel yap1}. 

oma uyu e c;isi Franc;ois- Poncet ara-
d · d'l mas1 icab eden baz1 degi§iklikler sebebile 

s1~ ~ teah e 1. mi§ olan notalan ne§ret-
K C 17 teati edilmemi§se, F ransa, ftalyay1 bu de-

mi~hr. ont 1ano, kanunuevvel I 938 
t 'hi' d F gi§iklikleri istemege sevkeden •eraitten 
an 1 notasm a, ransa hiikumetinin sor- h h • 

d ~ b' 1 er aide mes'ul degildir. ugu 1r sua e cevab vermektedir. Fran sa 
hukumeti, !t<Jlyan hukumetinden, bu hii- Bundan ba§ka, 1935 anla§malan, 
'~ 4 • 7 k4 1 FransJZ hi.ikumeti, Cibuti demiryolu 1'mti-Kumetm anunusani 935 tarihli Fran-

t I I 1 yazh §irketinde Frans1z grupuna aid stz - Ia yan an a§ma anm hala mer'i te-
Iakki edip etmedigini ve bu anla§malarm 2500 hisse senedinin ftalyan grupuna 
t l k . devrini garanti ederken, filen tatbik mevta yan no ta1 nazarma gore, hala Fran-
stz - ftalyan munasebetlerinde esas te§kil kiine dahi girmi§tir. 
edip etmedigini sormu§tur. Kant Ciano, Bundan sonra, 1 mart 1938 tarihin • 
bu mesele hakkmda, 17 Hnunuevvel ta- de, Frans1z maslahatgiiznnm miizakereler 
rihli mektubunda ezciimle diyor ki: programm1 ftalyan hukumetine tevdi edi-

«7 kanunusani 1935 anla§malan, Af- §inde, italyan Hariciye Nezareti, baz1 
rikada kar~1hkh menfaatlere bir hal su- §ekil ihtiraz kay1dlarmdan ba§ka, 7 H • 
reti veren bir anla§ma ve dogrudan dog- nunusani 1935 Afrika anla§masmm tas
ruya bu meseleye temas eden miitead- dik mevkiine girmesi hakkmda hir; bir 
did protokollardan murekkebdir. Y edin- itirazda bulunmami§tir. 
ci madde mucibince, bu anla~manm mer- 2 - 0 zamandan beri, Frans1z hii • 
ivel mevkiine girmesi ic;in tasdik edilme- kfuneti, ftalyan hiikfunetinin izhar ettigi 
si ve musaddak suretlerin teati olunmas1 a;zusunu degi§tirebilecek mahiyette telak
icab ediyordu. Halbuki musaddak suret- ki olunabilir herhangi siyasl bir hareket
ler, hi~bir zaman teati olunmamJ~tlr. Tu- te bulunmu§ degildir. 
nus meselesinin hususl bir hal suretine rap- Fransiz hiikumeti, bilakis, Frans1z • 
ti hakkmdaki miizakerelere ise ba§lanma- ftalyan munasebetlerinin iyile§mesi ;r;in 
mt§tlr bile. Halbuki bu anla§manm birin- faydah ol<nak teklif edilen biitiin te§eb • 
ci maddesi mucibince, bu hal sureti, biz- busleri alml§hr. 
zat anla§ma ile mer'iyet mevkiir.e girecek- Cenevrede Frans1z hiikumeti, kendisi· 
ti. Hatalardad1r ki bu anla§malarm he- ne. 1t~I~anm Habe§istan iizerindeki haki
defini. F rans1z • italyan dostlugunun ge- miyebm tanunak bahsinde hareket serbes
ni~lemesi ve iki devlet arasmda itimadh tisini garanti edecek bir prensip hatt1 ha
bir i§ birligi tesis edilmesile alakadar bir reketi takib eylemi§tir. 
r;ok meselelerin birer hal suretine raph 3 - Fransamn Habe§istan meselesile 
te~kil etmekte idi. ftalya, bidayette, 1935 alakadar hu hatti hareketinden evvelki 
muahedesile, T unustaki 1 talyanlann hu- hadiselere gelince. Italy an hiikumeti 
kuku meselesinde ve 1915 Londra pakt1- Frans1z siyasetinin, F ransamn enternas ~ 
nm 13 uncii maddesi mucibince kendisi- yonal taahhiidlerile alakadar umumi ve 
ne verilen hukukta muazzam fedakarltk- daiml §eraitini her zaman bilmi§tir. Bu 
larda bulundu ise, bunu, mf, Fransamn, taahhiidler, zamanmda, o vakit Frans1z 
§arki Afrikada italyanm geni§lemesi Hi- hiikumeti reisi bulunan Laval tarafmdan 
zumu kar§Ismda Fransamn takib edecegi italyan hiikumetine daima hatirlatilmt~ -
hurmetkar hath hareketi nazan dikkate t1r.» 

[ iiAD •• N.Si:Vi:RsE·:.~~J 
, .......... Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD ' 

az1r anan imar OJesmm tas i 1 usu - mi.iracaatte bulundular. Eger vaziyeti 
heniiz malum degildir. N ·1 · kl'f b I 1 sunda af1a V d etme te I te U UnU • musaid gorursek bun Jar hakkmda da mu· 

Cin aularanda miiaademe du. fstanbulun ,1an noktai nazarmdan zakerelere ba§hyacagJZ. 
Hongkong 30 {a.a.) - Peninsular Belediye ile bikte ihtiyaca gore bir §e· Feribot isletmesi 

and Oriental seyrisefain hattma mensub kil ve esas ku:aga ~ah§acagiZ. tlk i§ o:;. Haydarpa§a ile Sirkeci arasmda feri-
Canton gemisi, Hongkong'un §imalinde Iarak Eminor meydanmdan Unkapam- bot i§letilmesi i<;in bir kanun projesi haZIT· 
kesif sisli bir havada Mesajeri Maritim'in na dogru birJlun a~Ilmasl mutasaverdir. lad1k. Yakmda Biiyuk Millet Meclisine 
«Mare§al Joffre» vapurile musademe et- Ondan sonr.oir program dahilinde imar verecegiz. T-esisat iki senede tamamlana -
mi~tir. i§inin suaya'onulmasJ zaruri oldugunu cak ve bundan sonra feribot naklivall 

lki gemi de hasara ugramJ§ o]up kendi kabul etme'lazundir. ba§hyacakhr. · 
vasitalarile Hongkong•a dogru gitmekte· Bebek .lstinye yolu iizerine ehemmi- Demiryolu Erzuruma varmak iizere • 
dirler. Niifusr;a zayiat yoktur. yetle . durnktayim. Bu yolun biran evvel dir. 939 te§rinlerinde Erzurum istasyonu 
Cin Hariciye Nazrrznzn beyanaft ac;Ilmasi 'tanzimi i~in tedbir almmi§hr. ac;Ilacakllr. Diyarhak1rdan Van istikame

Sinking 30 (a.a.) - Cin ajansl hi!- Bir takmformaliteler biraz i§i tehir et - tinde yapilmakta olan demiryolunun in • 
diriyor: mektedirr a kat herhalde bu sene i~erisin- §aatma da devam edilmektedir. Siirde ya-

de bitiritege c;ah•Ilacakhr. k b' kt d 'k' I k l h Hariciye Nazm Dr. Vang-Cing-Ney, ' m 1r no a an 1 1ye ayn aca o an at-
dun yabancl matbuat miimessillerini ka • Beb«en Dolmabahc;e sarayma kadar lardan birisi Cezre ve Irak hududuna: 
bul ederek, kendisinin hukfunette c;tkan ola'n giergahm ayni esaslar dahilinde digcui de Van istilc.ametinden Irak hudu· 
bir ihtila fiizerine istifa ettigine dair Ja- tanzi~dilmesine Naf1aca da ~ah§Ilmak- duna kadar in§a edilecektir. Senede 100 
ponlar tarafmdan yaytlmt§ olan §ayialan tad1du kiSlm iizerinde tetkikat ve istik- ila 200 kilometre yapmak iizere dart; 
kat'i surette yalanlami§br. §af ~p1lmas1 evvelce lstanbul Belediye- be§ sene sonra demiryolu V ana varmi§ 0 • 

Dr. Vang-Cing-Vey gec;en kanunu • 
sine eblig olunmu§tur. lacakhr. 

evvelde gene }aponlarm kendisinin Ha- jluvalak goriilmeyen noktalar 
no'ya gitrnek iizere Sunking'i terkettigine • nar plamnm baz1 noktalanm Naf1a 
dair <;Ikarmi§ olduklan §ayialan da ha- bzunmdan muvaf1k gormedik. Maama

t!rlatarak hakikatte kendisinin ge.;en tern- fi t.~tanbulun. yeniden yanzim ve iman
muzdanberi, Yankov'dan Sunking'e gel- r. gore Beledwe i.le Naf1a gorii§leri ara
mesindenberi Sunking'i terketmemi§ cl •. ~da ~ol~yhkla ~~~ anla§ma yap!l~cagt 
dugunu da aynca kaydeylemi~tir. up~esi~dir. Her 1kt tarafm da nokta1 na-

Doktor Vang-Cing-Vey milli CI zan, bu hataya du§meden lstanbulun 
hiikfuneti azast arasmda t;kib edilece! ~?d~rn ihti!acma. gore dab~ az_. zamanda 
harici siyaset bahsinde herhangi bir fik IYI bir tanzim ve unar amehy~si .yapmak
ihtilafJ mevcud oldugunu ileri suren ~at· !Jr. Bunda esas olan herhangi btr suretle 
alar1 da ~iddetle yalanlamJ~ ve Cin a- sarfedilecek ?a~ay1 y~~inde ve .yolunda 
riel siyasetinin ac;:1k surette tayin ve ~s- sarfetmek; b1r mafa du§memekhr. 

pit ve ilan edilmi~ bulundugunu ve b si- Tramvay febekesi 
yaset iizerinde hiikumet azas1 ittifa) ha- Tramvay §ebekesini munasib ve luzum-
linde oldugunu tasrih eyJ.,mittit. lu istikametlerde temdid etmek ve giizer

Almanya, Bel~ikaya ta:rdye 
verdi 

Briiksel, 30 (a.a.) - Alma. sefiri, 
Kolonya radyosunun son zamnlardaki 
ne§riyatJ dolayJsile Hariciye N auma te
essurlerini beyan etmi§tir. Og::nildisine 
gore Alman hlikumeti, bu rad•o istasyo
nuna Eupen ve Malmedy a·3.zisi hak
kmdaki ne§riyatma nihayet vernesini em
retmi~tir. 

haldeyim doktor!... Aynlrruk bile iste
miyorum §imdi Ishrablanm.lan!... On
lar beni tamyor. Ben onlan tanxyorum; 
ge~inip gidiyoruz I ... 

- DemekL. 

gah uzerinde tslaht Ia.z1m olan yerleri 
tadil ve 1slah etmek ve fstanbulun grafik 
ihtiyacma kafi derece tedbirleri dii§iin • 
mek ve yapmak esas1 olacaktir. MegeJa 
tunelin · alt ve iist ba§lannda ve tiinel a
gizlanna kadar alan kmmlarm Jslaht bu 
ciimledendir. 

Tramvay hattmm Ma<;kadan Be§ikta
§a baglanmast; Eminoniinden Atatiirk 
kopriisiine kadar ac;IIacak yo! iizerinde 
tecdidi; daha sonra EyUbe dogru gidil -

tiginiz halde sevememenizden ileri geli
yordu. Kurtulmamz i~in yegane ~are sev
menizdi! ..• 

- Onun i<;in siz de beni. •• 

Sulama ifleri 
Memlekette sulama i§lerinin bugiine 

kadar muameleleri tekemmtil ederek mii
nakasaya konulmu§ olan miktan 23 mil
yon liraya varml§hr. T akm zamanda ha
mlanm.akta olan klSlmlarla beraber 31 
milyon liraya sulama i§i yap1lacakhr. 

,Sehirler aras1 telefon hatlan Suriye ve 
dolayisile MIS!rla baglanmi§hr. Bu mem
leketler yakmda bizim hatlanmiz vas1ta -
sile muhabereye ba§hyacakhr. 

lzmir mmtakasmda muhtelif istikamet
lerde vilayet ve kazalar arasmda yeni te
lefon hatlan yapacagtz. 939 senesinde de 
telefon hatlanm Erzurum istikametinde 
temdide devam edecegiz. Ve belki de 
ayni sene i~inde hat Erzuruma varm1§ o
Iacakhr. 

Halk radyolan 
Halk tipi radyo makineleri kanun pro

jesi yakmda Meclise verilecektir. Arne· 
rikadan bu hususta bir<;ok mliracaatler 
olmu§tur. Modellerle gelip pazarhga 
i§tirak etmek istemi§lerdir. Bunlan bek
liyoruz. Halk tipi makineler memleketin 
her ko§esinde radyomuzun dinlenmesine 
fmat verecektir. Bazt yerlerde sabit ve 

dar kurek <;ekelim sizinle? .. 
Kadm, riizgara kaptlmt§ uc;u§an san 

sa<;larmt zaptetmege ugra§arak: 
- Hangi adaya?... 

- 26 - - Evet, bildiginiz gibi .... Ayni ha-
Hic; iimid etmiyorum hanxmefen- yat, ayni i§kence, ayni gun ve ayni gece· 

Kadm susuyor. Birdenbire kirpiklerinin 
ucunda toplanan iki iir; damla ya~1 Feri
de gostermemek i~in. Ba§Inl kaldmyor, 
yildizlara bak1yor ... 

Diye ba§ml dondlirliyor. 
- f§te §U gordiigiiniiz adaya ... Ba

km dumandan bir §erid gibi uzanml§ du
ruyor ... Ben diin ak§am gittim. Fevka
lade giizel bir yer... Sedef adas1 diyor
lar. Issiz, bali, ic;inde tek canh mahluk ol
mlyan bir ada ... Kiyilan dante! gibi bir
birine girmi§ dik kayalarla ortiilii ... Ta
savvur edemezsiniz; ne giizel, ne §airane 
bir yerl.. 

- Hayrola Ferid Bey; bu ne 1srarla 
arayt$ boyle!... Ozerinde etiid yap;labi- di. 
lecek enteresan bir hasta kaybettiniz diye Nic;in? 
TJli voksa!... l - <;unkii bir haftadanberidir size ras-

- Hammefendi... Jarnak arzusile butun adayt kan§ kan~ 
0 mad a kuc;uk bit dalga, sandalm dola§llm. Fa kat ... 

kenarma c;arparak da~tl1yor. Kadm doktorun soziinu kesiyor. 
- Mademki bu kadar hastamzm s1h- - Bu ne biiyiik iltifat boyle F erid 

hatini merak ediyordunuz; iic; av geceli Bey; eger siz her hastamz hakkmda bu 
giinduzlu aramaga ne hacetti, telefon derece alaka ve nezaket gosterirseniz ha

edebilirDdinjz. d d' kikaten ruhlan derdli olanlar i~in ide~! bir 
- ogrusu cesaret e erne 1m ham- d kt T b 'k d · f d' o orsunuz.. e n e enm. 

me~:d 1
1~m dudaklarmda · bi'r tebes- - Ben sizi bir hasta gibi degil, daha 

mce · d b' d 'b' 'I d'l z1ya e 1r ost g1 1, sev1 en, arzu e 1 en siim yamyor. 
- Bu iddiaya inanmak biraz glic; 

aroma, gene kabul edelim. Demek siz de 
adadasm1z F erid Bey? .. 

- Evet; bir haftadan beridir. !splan
dide geldim. Daha bir ay kadar kalaca-

bir insan gib arad1m. 
- T e§ekkiir ederim. 

Doktor kay1gm1 biraz daha onun ka
yigma dogru yakla§tmyor .•• 

- Eh daha nas1lsm1z bakahm ham
mefendi? .. in§allah o eski Jstuablarmt7. g1m. 

- Oooo c;ok iyi. ~;ok iyi ..• 
lilk Slk goru§ecegiz oyJeyse. • • 

Desenize kalmami&l!r arllk. 

- Ben bu Ishrablarla dost olmu~ bir 

lerl ... 
Kadm mehtabm altmda parlayan etli 

kahn dudaklanm IS!rarak ac1 ac1 gi.iliiyor. 
- Hahrhyorsunul Ferid Bey; bun

dan ii<; ay evvel son defa muayenehanc
nize geldigim zaman beni tekrar seven 
bir kadm gibi kocamm yamna iade etmek 
suretile tedavi etmege kalkmi§hmz. 

- Evet hat1rhyorum hammefendi. 
Hatta ben bu mevzu iizerinde 1srar edin· 
ce siz de kizmt§. muayenehaneden r;Ikip 
gitmi§tiniz. Bir daha gelmediniz. 

- Hakk1m yok muydu doktor; ~ek· 
tigim biitiin ac1larm kocamm yiiziinden 
geldigini siz soylediginiz halde, beni gene 
o~a dogru sevketmege c;ah§Iyordunul. 
Hastahg1m1, i§itilmemi~ bir §ekilde nef
ret ettigim bu adam! sevmek suretile iyi 
etmege kalktm1z. 

- Ne yapayd1m hammefendi; elim
de ba§ka vas1ta yoktu. Sevmege muhtac
dmiz siz! .•• Butiin 1shrablannxz, arzu et-

- Neyse, kapatahm bu ba~si Ferid 
Bey!. .. Siz nereye gidiyordunuz §imdi 
boyle yapayalmz?.. 

- Hi<;! ... Biraz kiirek <;ekiyordum ... 
Ya siz?... · 

- Ben de oyle! ... 

Doktor ba§JQI c;evirerek arkaya dogtu 
bak1yor. Mehtab, denizin iizerine bir l§Ik 
yigini halinde serilmi§ yatmaktad1r ... U
zakta 1ssiz bir ada goriiyoruz... Perde 
perde gokten dokiilen I§lk y1~nlan. kii
c;iik birtak1m giimu§ yollar halinde, uzak· 
ta gordiigumiiz o Iss1z adanm golgeli sa· 
hillerine dogru uzaYJp gidiyor ... 

- Bakm Hammefendi arkamza; d~
niz ne kadar giizel, ufuklar ne kadar par
lak I... .$u I§Iklann sulardaki akisleri in
sam nas1l ken dine dogru ~ekiyor... Her 
taraf giindiiz gibi ... 

Parmagm1 ileriye dogru uzat1yor ... 
- lster misiniz §U go~len adaya ka· 

Amma uzak degil mi orast Ferid 
Bey? 

Pek uzak degil hammefendi; ya
nm saat surmez; gider geliriz ... 

- Nas!l olur? 
- Bayag1 olur.. Benim kay1g1 stzm 

sandalm arkasma baglanz. Ben de kiirek-
1 ere ge~;e.rim ... 

- hi amma bizi goriirler Ferid Bey; 
durup dururken haks1z bir dedikoduya 
maruz kalmamn manas1 var m1? 

- Kim gorecek hammefendi bizi? ... 
Baksamza denize; gokyiizii gibi bom
bo~ ... 

- Ben bunu dogru bulmuyorum 
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Sokakta olii y1ka•ur mz? 
Zara kazasmda plyade blnba§J.SI Nadir 

Ergiire imzasile aldiitiiDlZ mektubda denili 
yor ki: cSabahm saat yedl bm;ugu. Dis 
pans€r binasmm sokak kapJ.SI oniine ve so 
kak ortasma bir kara 1kazan, odun ve tah
ta parc;alarne kazma ktirekll iic;. di:\rt adam 
geld!. TopragJ kazarak bir ocak yerl yapt1 
Jar. Ustiine kazam oturttular. Blr e$cge 
yiiklenml§ tenekeler lc;lnde getlrilen sulan 
kazana bo$alttJ!ar. Ocag1 atel}lediler. Sonra 
bir tene§ir gtlrdiler, sokagm ortasma kur
dular. Su J.Smmca bir iiliiyii tene§lre ya 
trrd1Iar ve YJ.kadllar. 

Buras1 diirtyolagz1 g!bl blr yerdlr. Sa
bahleyin mektebe glden c;ocuklar, 1$1ne gl· 
den halk gellp gec;erken bu manzaraYJ. .s<:y
retmek mecburiyetlnde kaldilar. Snlar ?',e
mlnl toprak olan sokag1 batak hallne ge
tlrdlkten sonra oturdugum evln avlusuna 
aktl. 

Beledlye relslne, bu kasabamn saklnle -
rlnden biri sifatlle meseleyi anlatt1m. AI
dJglm cevabdan, meger bu u.suliin (!ldftti 
mahalliye) den oldugunu, yamnda bulunan 
blrkac; kll$in!n tasdiklerile, blrc;oklarmm ce
nazel-erln! soka.okta ytkattlklanm iigrenlnce 
hayretlm kat kat artt1. 

Zarada bu 1§ lc;ln yer buhram yoktur ve 
bu 1$1 yoluna koymak ic;in iktlham edilml
yecek mii§kiil!t olabl11r ml? 

Oliim ve iiliiye meraslm yapmak tablidlr . 
Fakat alakalilarm bu ~kll tabU gormel-erl 
gayrltabildlr. Me<leni kanunumuz dlnl me
rasirnlerln hususi mahallerinde yap1lma -
s1m emredlyor. Aid olan makamlArm dlk
•kat nazarm1 c;ekmenlzl rica ederlm.:~> 

• -- - -cc -

FraDSIZ- Romanya ticaret an· 
l~mas1 bugiin imzalanacak 

Paris, 30 (a.a.) - Fransa ile Ro
manya arasmda bu ak§am bir ticaret mu
ahedenamesi imza edilecektir: 

Bu itilafname mucibince Fransa, Ro
manyadan yapmakta oldugu petrol itha
latJm iki mislin~ r;1karacak ve Romanya· 
mn zirai mahsulleri tarifelerinde tenzilat 
yapacakt1r. 

Yugoslavya zirai mahsullerinde de ay
ni tenzilat icra edilecektir. 

Kiiltiirel anla,manzn mahiyeti 
Bukre§, 30 (a.a.) - Fransa ile Ro

manya arasmda yarm kultiirel bir itilaf 
imza edilecektir. Bu itilaf, talebe, profe
sor teatisi, buro verilmesi ilah .. suretile 
iki memleket arasmda fikri, artistik, ilmi 
ve edebl miibadeleleri muhafaza etme
gi ve inki§af ettirmegi istihdaf etmekte
dir. 
Amerikan tayyaresi Lizbonda 

Horta, 30 (a.a.) - (Ac;ores adalan) 
Yankee Clipper, Lizbona mliteveccihen 
havalanmi§br. 

lngiliz kabinesinin i~timai 
Londra, 30 (a.a.) - Aym 29 unda 

mutad haftahk toplantiSim yapml§ o an. 
kabine, bu sabah yeniden toplanml§tir. 
Diinkii toplanb, iki saat devam etme§tir. 
Namlar, beynelmilel vaziyeti tetkik et
mi§lerdir. 

Kongreye davet 
KIZilay Uskiidar il!fe ~ubes1n1n yllllk top

lantJ.SI 2/411939 pazar giinii saat 10 da 
Do~anCI!arda Halkevl salontinda olaca~m
dan §ubeye kaytdll iiyelerln vakt1nde te!l
rifleri rica olunur. 
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daha ziyade seyyar tamir atolyeleri ve 
akiimiilator doldurma tesisat1 yap1lmas1 
da bu proje ile temin edilecektir. 

Ankara radyosu 
Ankara Radyosunun alafranga ve a

laturka musiki klSlmlarile temsil kolunu 
tekemmiil ettirmege ~ah§maktayiz. 

Parazit meselesini de esasmdan hal -
letmek ic;in beynelmilel radyo kongresine 
lir; murahhas gonderdik. Bu murahhasla
rimiz kongrede laz1m gelen te§ebbiislerde 
bulunacakt1r. Ayni zamanda da radyo -
muzu in§a eden §irket vas1tasile paraziti 
tamamen kald1rmak iizere bir makine te• 
darik edilmesi ic;in anla§Ilml§hr.» 

Vekilin tetkikleri 
Ali <;etinkaya dun Eminonii meydani· 

le Giimii§suyunda alriian yolu gezmi§, a· 
lakadarlardan i§ler etrafmda izahat al • 
mi§tlr. 

doktor ... 
- Ben de bilakis ~;ok dogru buluyo· 

rum. Hem rica ederim efendim; inJ!an 
iki dost gibi denizde biraz ch:»la~mak hak· 
kma sahib degil midir '?... MehtahJn en 
guzel gecesi ... 

- Sonra, vakit de lrok ge~ ... 
- Daha saat on bire gelmedi ham· 

mefendi ... 
Vazge~elim F erid Bey; korkuyo· 

rum. 
Korkacak hi<;bir §ey yok. Hem ftr· 

sattan bilistifade biraz hastahgm1zdan da 
konu§urduk. 

Ferid, kadmm cevab vermesine mey· 
dan buakmivor art1k. Hemen kaytgmi o
nun sandah~a yana§ttrarak bir hamlede 
tutup kendini i<;eri allyor. 

- Durun durun sandah devireceksi
niz! ... 

- Korkmaym devirmem ... 
Oturuyorlar nibayet. F erid hem en ki.i

reklere gectiyor. 
Ostiimiizde ~mdi, y!ldJ,darla dolu 

masmavi bir gok .. Ahimizda r;apkm pml
dayi§larla oyna~an, z1playan kii~iik, be
yaz dalgaciklar.. ve a,rkam1zda da, sa· 
hillerden c;i~ek ve <;am kokusu getiren se
rin riizgarlar! .. ~ 
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Hakiki hikayeler 

Kibriti icad eden adam•n maceralar1 
-2-

[Ce,en defa ''~ 
kan kr.smtn hulcisa~ 
3!: Fransada bir 
kolejde Sari Sorya, 
liidit Grevy, Fri, 
Kammerer, Leon 
Cren§o isminde Jort 
arkada~ vardrr. Sarl 
Sorya ile Frir; Kam~ 
'herer bilhassa kim~ 
Ya dersine ,ok me~ 
rakl1d1rlar. Bir cu~ 

ar!esi Riinii kim.va 
ocasr kloratlr potas~ 
a kiikiirtii kan~trnp 
izerine biraz da ko~ 
~iir ilave ederek bu mahlutu bir kab11 J t1. Derken birdenbire miithi& bir feryad 
~oymu~ ve bu mahluta dokunulunca pat~ kopardi. Fa kat bu, bir sevinc bagirmasi 
'drgmt gostermi~tir. degildi. Pek ac1 ve yiirek yaktct bir nara 

Dart arkada~ o gece yakmdaki ormau- idi. Demiri ta§ yerine parmagma indir ~ 
la kamp kurup ertesi pazar giiniinii sa - mi~ti: 
~ahtan ak~ama kadar ho~ ger;irmege ka~ - La net olsun l 
Qr veri_qorlar ve haz~rltklar yaplrklan Diye demiri de, ta~I da bir kenara fu~ 
ll.lnra yola r;~kryorlar. Y orgun argm giizel lath ve kenara dogru uzakla~h. Jiidit 
~r .f./ere geliyorlar.] Grevy ise kirmJZJ derililerin usuliinde tee~ 

Judit Grevy sevincle haykmyor: ri.ibelerine devam ediyordu. Lakin, diger 
_ Sanki Kanada onnanlanndan bir arkada§lan gibi demiri ta~a vurarak de

O§e .. Oh .. T emiz hava, insanm i§tihasJm gil, agac dallarmt birbirine si.irterek.. A
~a a<;Iyor .. Benim karmm fena halde a- meliyeyi ~u suretle tertib etmi~ti. Bi.iyi.ik 

k ve geni~ dallardan birinin i.isti.inde yanm h .. 
Ayni zamanda diger i.ic; arkada~ da o- bir c;;ukur vi.icude getirmi&. dii'i;er sivrice 

lin bu fikrine i§tirak ederek bagird1lar: dah onun ic;;inde mi.itemadiyen dondiirii· 
_ Bizim karmmrz da oyle.. yordu. Y orulunca ameliyata devam et • 
Leon Gren~o hem en sormakta gecik • mesini F ric;;'ten rica eyledi. Sonra ikisi bir
edi: likte ~h~maya ba§lad;lar. Bun a ragmen 
- Yiyecek, ic;ecek ne var acaba.. degnegin ucunu tutu§turmaya bir ti.ir!U 

•Unkii insanm karnmm actkmi~ olmast muvaffak olamadilar. Nihayet, }iidit de 
k ba§ma bi.iyi.ik bir zevk te~kil etmez. dallan, hpkt Gren§o'niin ta~la demire la

Buna mukabil onu tatmin edecek gi.izel Ylk gordiigi.i aktbete kavu~turdu. 1kisini 
ernekler de olmah ki i§tiha fazlala~sm I de hiddetle fulatJ.p attJ. 
Fri<; Kammerer cevab verdi: - Zannederim ki, dedi, yumurtalan 
- K<>rkma, sepet dolu .. Yumurtalar pi~ir~ek ve etleri k1zartmak hulyasmdan 

taze .. On lard an miikemmel bir om- vazge.;;mek lazun I 
yapanz. Durdurularak yumu&attlmt~ Leon Gren~: 

l~r de fevkalade .. Onlan da ala ktzar· - 0 bir§ey degil, dedi, astl gece ate§· 
r1z.. siz kahp c;;ivi kesmek berbad I .. 
Leon Gren§O yutkunarak devam etti: Sari Sorya cevab verdi: 
- 0 halde ne duruyoruz, mademki - En iyisi, bu kamp kurma ve or • 

t r.rLrA.;·;~ karm zil c;ahyor, evvela yemek manda eiHenme meselesini batka bir gi.ine 
im, sonra c;adm kuralun.. bJrakmakhr. 

Kamp heyetinin reisi Ji.idit Grey se • F ric; de ~u mi.italeayi yi.iri.itti.i: 
•r•u:ru,ell.l kumanyayl c;1karmaga koyu • - 0 seferde ate~ yakacak vasrtayJ ge-

-· Haydi oyleyse i~ ba~ma I dedi. 
Gren§o smtarak ve kmtarak: 

- Ben, diye cevab verdi, ba~ka i~e 
sade omleti pi§irmegi deruh· 

ederim. 
F' ric; de ilave etti: 
- Ben de eti kJZarttrim .. 
Sepetler bo§alttlmca Sari Sorya'mn 

biraz bozuldu. Cunkii <>rtada ate§ 
idn getirilmesi lazrm gelen ter ~ 
eser gori.inmi.iyordu. Biliyorsunuz 

zamanlarda ate~ yakmal ic;in kul· 
vasJtalar bir veya iki ucu ki.ikiirte 

'kocaman degneklerden te~ek~ 
ediyordu. Hem de onlar kendi ken
. yanmazlardJ. Mubarekleri tutu~-

,-~'""''"' ic;;in kmlc!m c;1karan bir mad-
dokundurmak icab ediyordu. Ancak 

senesinde yamct baz1 maddeleri bir~ 
vi.icude getirilen oksijenli kibrit· 

icad olunmu~tu. Bunlardan da alev 
QU'u"'"' de gene kesif ham1z1 kibrite 

mi.imkiin olabiliyordu. 
arkada§tan hic;biri bu eski c;e$id 

JHI,Prrr .. n bir tane olsun getirmegi ak • 
Leon Gren~ hiddetli ve 

Oh, dedi, ne ala bir ziyafet .. Yu~ 
c;iy c;;iy ic;mege, etleri de kanh 

yutmaya mahkumuz I 
Grevy gi.ilerek cevab verdi: 

Ortada mi.iteessir olunacak bir§ey 
Bu ak~am1 tJpkt Amerikadaki ktr ~ 

derililer gibi ge~irmege karar ¥erme~ 
? 0 halde ate~i de onlar gibi 

. Y a, ~akJlta~larmt birbirine ~ar~ 
yahud da odunlan yekdigerine 

fikir, umum tarafmdan ne,·e ile 
olundu ve kamp ~finin tavsiyesini 
ir;in herkes faaliyete koyuldu. 

ele gec;irmi~se ge~irmi~. (ak
~ma benzer bir kaya par~s1 bulup 

·. Cad1r kurma tertibatma aid bir 
ona mi.itemadiyen vuruyor v~ c;1~ 

k!VIlctmlarla van tarafa ytgmi~ 
kuru dal ve otlan tutu~turmak i!~ 

Zavalb, c;ok ugra&hysa da ne· 
muvaffak olamadJ. Bir de Leon 
i$i tecri.ibe etmek istemi§ ve demi~ 
daha kuvvetle vurmaga ba~laml$~ 

ne unutmamak ~artile I .. 

Ji.idit Grevy kafile tefi olmak itibarile 
de Sari Sorya'nm fikrini tasvib etti. Or~ 
manm ortasmda a<; ve titrer bir vaziyette 
kalmamak i<;in giine§ batmadan evvel ora
dan c;tkmak icab edecekti. Y almz }i.idit'in 
teessi.if ettigi nokta, kamp i~ile birlikte er
tesi sabah erkenden ava c;1kmak mesele ~ 
sinin de suya di.i§mii§ <>lmas1ydr. 

Dort arkada~ gelecek defa daha ihti
yath davranmak l}artile kamp kurmay1 
ba§ka bir zamana talik ederek Dole'ye 
dondi.iler. Sari Sorya yolda cok di.i§iin ~ 
celi yiiriiyordu. Leon Grento yanma yak
la§h ve: 

- Kimya ile ugra§mak iyi ama. dedi, 
gene ate$ yakabilmek ic;in insan bir ta ~ 
kun kimyevi maddelere muhtac olmaktan 
kurtulamJyor, alimlik kat'iyyen para et~ 
miyorl .. 

Sari Sorya ba~m1 kald1rarak cevab 
verdi: 

- Eger icabJm tasavvur ettigim kib
riti meydana <;tkarmaga muvaffak olur ~ 
sam ate, yakmak meselesi bugi.inki.i kan
~lk vaziyetten tarnamile kurtulacaktu. 
Y almz ne var ki tecriibelerimi beni .tcim~ 
senin rahats1z etmiyecegi sakin bir odada 
yapmakhg1m laztm .. 

- Aman dostum, sen oda iste .. Vik
torin teyzenin odas1 ne giine duruyor .. 
Sana orayr ucuz bir fiatla kiralar zanne· 
diyorum .. 

- Sa hi mi soyli.iyorsun? 
- Kat'iyyen eminim.. Yarm hemen 

gidip gorii~yim .. Viktorin teyzeyi kan • 
d1raca~m muhakkakhr .. 0, belli imkam 
yok, kumaz .. 

Sari Sorya birdenbire cevab vermedi. 
Leon Cren~o'ni.in vadi i.izerine §oyle ki
tablar, aletler arasmda tamamile subest 
bir surette c;ah§manm zevkine da!mJ~tJ. 
Simdiye kadar c;ok iyi netice vermi§ olan 
tecriibelerinin k1sa bir zamanda kat'i mu· 
vaffakiyete eri§eceginden zerre kadar 
~i.iphe etmiyordu. 

- Eger, dedi, bu mesele hakikat ha
lini ahrsa art1k si.iri.i ile taktm taklavat ta· 
~!maya hacet hlmtyacak, bir tek cople 
ate§ yakmk imkam basil olacakttr. 

( Arkast gelecek defa) 

\!AYDALI BilGiLER I 
Denizlerin i~inde l§Ik 

var m1? 
Vaktile denizlerin iginde suyun yii -

ziinden itibaren k1rk, elli metreden a§a
gida hayat mevcud olmad1g1 samhyor, 
buna da sebeb olarak karanhk, suyun 
tazyiki ve saire gosteriliyordu. 1860 ta 
bir tesadiif bu kanaatin aksini ispat etti. 
Akdenizde 2800 metre derinlikte uzun 
mi.iddet kalmt§ olan bir kablo gekilip ~~
kanldtgt zaman iizerindc bir taktm canh 
mahlukat bulundugu goriildii ve derhal 
tetkikler ba§ladt. Netice, denizin iginin 
di.inya yiiziindeki mahluklardan daha 
fazla cins hayvanlar ve nebatlar gizle -
mekte oldugu anla§tldt. Bugiin, deniz -
lerin en derin noktast olarak Emden ~u
kuru ke~fedilmi§tir. Derinligi 12 bin 
metredir. Fakat denizdeki muhtelif ~e
§id ve nevide nebatlar ve hayvanlan 
gormek ic;in oralara kadar inmege li.izum 
kalmaz. 600 metre derinlikten itibaren 
muthi§ bir kalabahk ba§lar. Amma siz 
diyeceksiniz ki: 

- Oralarda ziya yok, o mahluklar na
stl ya§t:y'Or, nasi! biiyiiyorlar? 

Sualiniz hakhd1r. 0 derinlige giine§in 
nuru ni.ifuz edemez. Lakin, gozlerinden 

191k sac;an birc;ok mahluklar vardtr ki, 
adeta bizim elektriklerimiz, projektor
lerimiz gibi denizin igini aydmlahrlar. 
Bilhassa 1000 le 2000 metre arasmda 1-

§tkh mahluklar pek boldur. Ate§ bocek
leri kadar kiic;iiklerinden tutun da ka • 
bili sevk balonlar derecesinde biiyiikle
rine rasgelinmektedir. Ekserisi renk 
renk ziya sac;Wdarma gore, o alemin 
seyrine her halde doyum olmtyacakhr. 
Fakat bekleyin, gokyiiziiniin en yiikSE!k·l 
noktasma c;tkan ve denizin en derin ye
rine inen profesor Piccard, gelik odasmt 
pratik bir hale getirsin! 

~inlilerin mezarlari 
Diiniin M!Slrhlan gibi bugiiniin <;in -

lileri de mezarlara c;ok ehemmiyet ve • 
rirler. Zengin, fakir her <;inlinin hayat-
ta ilk mi.ihim ~ olarak hahrladt~ me -
sele, miistakbel istirahat yerini haztrla
maktr. Vaktile <;in imparatorlan ve 
imparatoric;eleri tlpkl M1st.r fir'avunla
n gibi mumyalamrlar, ktymetli e§yala
n, mucevherlerile birlikte gomuliirler
di. Bunu pek iyi bilen gene <;inlilerdi. 
Son ihtilal ve barb devirlerinde bazt <;in 

e§kiyas1 1mparator Te - Hoang - Ti, 
Kien - Lung ve Kuan • Sin'le imparato
ric;e <;en • Hi'nin Pekin civarmdaki me
zarlarmt agmt§lar ve oralardaki kty -
metli e§ya ile miicevherleri almak iste
mi§lerdir. Bu te§ebbiis, biitiin memle • 
kette umumi bir nefret uyandtrmakla 
beraber ~etecilere de hi"bir kazanc te
min etmemi§tir. <;iinkii gerek !mpara -
tor ve gerek imparatori~elerin birlikte 
gomiildiikleri en ktymetli miicevherle -
rin ta§lan bilhassa inciden idi. Bu inci· 
lerin zamanla ve c;i.iriirnii§ €tlere deg -
mekle solup oldiikleri, yani ktymetle -
rini kat'i §ekilde kaybettikleri goriil • 
mii§tiir. Bu kan§tlnlan mezarlar arasm
da bilhassa !mparator Kuan • Sin'le ba§ 
zevcesi <;en - Hi ve diger ktrk kansma 
yaptlrdtklan me§hu.rdur. Bu !mparator 
1875 ten 1908 e kadar hakim olmu9 ve 
imparatorige <;en ~ Hi'nin niifuzu altm~ 
da kalarak <;inde milliyet"ilik cereyam
m yaratmt§tlr. 

Mart bulmacasmda hediye kazanan 
kiigiik karilerimizin isimleri pazartesi 
giinkii sayrmtza bastlacakbr. 

« Cumhuriyet ~ocuk Sahifesi )) nin 

dost memleketlerdeki okuyuculari 
eBen, Yugoslavyadaki arkada§lanmz

dan biri, sizi selamlarken ismimin Na
mtk Kemal oldugunu, 9 ya~1mda oldugu
mu ve burada ilk okulun 2 nci smtfmda 
okumakta oldugumu siz arkada§lanma 
sevgi ile bildirmek isterim. 

Biiyiik Turk edib ve ~airine olan say
gt ve sevgisinin eseri olarak babam ba
na bu ismi vermi§tir. 

Muhterem cCumhuriyet• gazetesinin 
siitunlarmda, hallettigimiz bilmeceleri 
merakla takib ve orada ~tkan resimle -
rinizi muhabbetle seyrediyorum. 

Yugoslavyada, <;Ikan gazete ve mec -
mualarda, ben ayni §ekilde bilmece hal~ 
lederek hediye ve ikramiye kazanmakta 
isem de maalesef, sizinle orada miisaba
kaya giremiyorum. Buna sebeb de Ia • 
ytkile tiirk~e bilmemekligimdendir. 
Bundan otiirii en biiyiik emelim, giizel 
Tiirkiyeye gelip tahsilimi orada bitir -
mek ve Turk edebiyat ve kiiltiirile kay~ 
na~mak oldugunu kalbimin hepinize kar 
§1 a~:;1k olan biitiin sevgi ve samimiyetile 
arzeder, bu vesile ile, sizi - biitiin Turk 
arkada~lanmt - tekrar sel5.mlar, hepi -
nize medeniyet, ilim, fen ve kiiltiir sa- Yugoslavyah NllDllk Kemal 
hasmda muvaffakiyetler temenni eder, karde~~e ellerinizi stkanm.t 
II I I I 1 11 till ttl I Itt I I I I I I till I II II I I I I Ill I II lilt II II I I I I I I I I I I lilt I I I I I II IIIII II I I I II II I II I I II II II Ill Ill I I I I I IIIII II I II Ill 

Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize to
tograf gonderenlerin resimlerini bas • 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi c;tkmak mutlaka hediye kazanm1~ 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka -
zananlarm ismi her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyuk listeye yazthr. Sol
dan saga s1ra ile: 

1 - Kas1mpa~a 3 iincii ilk okul1. «;ok
akar. 

2 - Develi orta okul 26 Sermet Adak. 

~ozenler 

caddesi 13 numarada Ahmed. 
9 - Beyoglu 21 inci okul 113 Fikret 

Demirkol. 
10 - Edremid ilk okul Nezihe. 
11 - Maarif Vekaleti erkek terzilik 

okulu 228 Ahmed Rtza. 
12 - Edirne orta okulu 202 Turgud 

<;ardaklt. 
13 - Kadtkoy Yeldegirmen izzeddin 

sokagt lOlnumarada Hayat Kaya. 
14 - Adapazan <;ardak caddesi 103 

numarada Muzeyyen. 
3 - Siileymaniye luz orta okulu 93 15 _ Be§ikta§ Valid~e§mesi 110 nu • 

Hiiseyin Uygur. marada Haluk Akman. 
· 4 - Beyoglu Kumb~ract yokU§U 31 16 - Bursa K1z Ogretmen okulu 517 
numarada Muazzez Eyidogan. Remziye Beysun. 
5- Taksim orta okulu Necat $im§ek. 17- Fatih Karaman caddesi 36 numa-
6- Rize orta okulu Yusuf Ozen. rada Vedad Kanoglu. 
7 - Kayseri Bez fabrikas1 48 S. Girgin 18 - <;anakkale orta okulu 26 Sevim 
8- Eyiib Rami Yenimahalle HIZirbey Pakdemir. 
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Y AZISIZ HiKA YE . 

meraklt ~ey er 
Ciizamhlar evi 

Astrlardanberi insaniyeti kemirmek 
te olan ciizam illetinin de t1pk1 kan 
gibi ne sebebleri, ne de tedavisine 
yacak usuller heniiz 'ke§fedilmemi§ 
<;ok 9iikiir ki memleketimizde bu 
hkla malul olanlara pek nadir 
olunmaktadtr. Halbuki steak ... ~ ..... ~~~ 
Jerde ciizam hastahgr epeyce """'!>'uuu1 
Ciizam, miith~ bula§tk bir hastahk ol 
dugundan buna tutulanlar herkesten 
zakla§tLrlimakta, kimse ile temas etti 
rilmernektedirler. Son dahili barb 
laytsile ispanyada Grenata §ehri civa 
nnda bir ciizam hastanesi mevcud 
dugu meydana ~tkmi§br. Harbin 
h~ onlan da ihmal etmem~, tayyar 
hiicumlart esnasmda i~lerinden birk 

olmii§tiir. On be§i kadtn ve .k:t.rk be§i er
kek olan bu ciizamhlar, hasta olmalan
na ragmen ekin ekmek, bahge tanzim et
mek, tavuk ve hayvan beslemek ~lerini 
pekala yapmaktadtrlar. 1~lerinde seksen, 
doksan ya§larma kadar ya§tyanlar da 
va.rdtr. Yalmz hastah~n kuvvetle top -
landtgr uzuvlan lime lime olarak do • 
kiilmekte, diger taraflan saglam kal -
maktadtr. Buna kar§l tatbik olunan ye
gane ilac da ctva ile klor kan§tmlarak 
yaptlan merhemdir. Fakat bu bir kat'i 
gare degildir. Amerikahlar da Avrupa
hlar kadar ciizamt kesip atacak ciddi 
ilac ve usulii bulmaya gah~tyorlar, ba -
kahm muvaffak olabilecekler mi? 

Oyuncularm hepsi bir masa etrafma 
toplamrlar. Masamn iizerine kii(lik e~~ 
yadan iig §ey konur. iglerinden biri: 

- Bu lie; §eyden birini aramzda sere
ceksiniz. Hangisini se~tiginizi ben bi ~ 
lecegim! 

Tabii herkes buna hayret eder ve ya
pamtyaca~mzt soylerler. Fakat siz dt
§anya g1karsmtz ve donii§te onlarm 
se._tigi §eyi uzun uzun dii~liniiyormu§ 

gibi biraz zahmet c;eker goriindiikten 
sonra gosterirsiniz. 

Bu, nastl kabil olur. Gayet basit. Ev
velce bir arkada~m1zla anla§Irstmz. A
ramzda §Oyle gizli bir i§aret kararlastt
rtrsmtz. 0, siz ic;eri girdiginiz vakit· rna~ 
sanm ba§mda oyle bir vaziyet altr ki, 
ii~ §eyden biri sagma, digeri soluna isa
bet eder. Eger oyuncular sag taraftakini 
segmi§lerse sag ayagrm, soldakini s~ -
mi§lerse sol ayagm1 ileri bir vaziyette 
durdurur. Yok, ortadakini intihab et -
mislerse iki ayagmt kavu§turup durur. 

Siz, bir iki defa bu i§i tekrar ettikten 
sonra arkada~tmz: 

-Ben de yapar1m! 
Diyerek ~1kar, ilk defa yapamaz gi.hl 

goriiniir, ikincide bu sefer sizin yardt -
mmtzla o da ayni kerameti gosterir. Di
!';erleri de sizi taklid etmek isterler, ta~ 
bil muvaffak olamazlar. Hayli giilii~tiik
ten ve eglendikten sonra nihayet strn 
fa~ ve oyunun hilesinin nekadar basit ol
dugounu izah edersiniz. 

Yukanki saat giindiiz ogleden sonra -
mn devrini gosteriyor. Fakat burada 
degil, cenubi Amerikamn me§hur bir 
§ehrinde .. 0 vakit istanbulda giindiiziin 
saat on biridir. 0 §ehri, her on be§ tul 
dairesinin bir saat farkettirmekte ol -
dugu esasma istinaden pekala bulabilir 
ve onun ismini te§kil eden harfleri teker 
teker saat rakamlanmn hizasmdaki 
bo§ hanelere pekala yerle~tirebilirsiniz. 
<;iinkii o harfler de tam on ikidir. 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be§ lira, ikin~iye u.._ lira, iieiin
cuye iki. lira takdim olunacak ve direr 
yiiz ki§iye de muhtelif hediyeler veri ~ 

lecektir. Cevablann nisan sonuna kadar 
cCumhuriyet Cocuk Sahifesi> adresine 
yollanmast §artttr. Gee; kalanlar miika
fat kazanamazlar. 
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GONON BULMACA§I II "' 
Ankara Borsas1 30/3/39 BANKO D i ROMANIN 

I •1•1 I I I 1•1 I 
I I I 1•1•1 I I 

•I I I I I I I I• 
I I 1•1 I I I I 
I I 1•1 I I I I I 

I I I I 1•1 1•1 
1•1•1 I 1•1 1•1 I 

I 1•1 I I I I -1-~1 
J_j L I JIU I .lJ 

Soldan saga: 

K A P A N I S I 

1 lngiliz liraSJ 
100 Dolar 
IOU Fransaz fran~r~ 
100 Liret 
l 011 t wi ere fran I!'• 
100 Rolanda 

florini 
JOn R:whismark 
100 Belga 
IIIII Orahml 
1110 Leva 
IOU Cekoslovak 

At;Ilas Kapanq 
5.93 

126.675 
3.355 
6.6625 

28465 
67,2475 

50.8025 
21.3125 
1.0825 
1.56 

1- Hanes! berbad olan (lki kellmel . 2-
Bir cihete mensub, herkese bildirme. 3 -
Tav1r, bir ~i~ek . 4 - Fazlaca, bir emir. 5-
Yapt1g1 bir i-'1 mevcud (iki kelimel. G -
Elem, bir hayvan yavrusu. 7 - Bizde e.s
kiden mevcud bir kalem odasi, viicudi.inii 
yok etme. 8 - Uzak.§arktaki bir memleket£ 
ka.dar (iki kelimeJ. 9 - Hicab, blr uzvu
muz. nota. 10 - Altabeden bir harfin oku
nu~u. yabanCI. 11 - Bir cins u§ak, bir edat. 

kronu 
100 Pezeta 
IUU Zloti 
IIIII Pengo 
IOU l.e:v 
lUll Dinar 
1110 Yen 
lllll lsvec kronu 
100 RuhiP 

Test;iJ edilmemi!i 
14.12 
23.9025 
24.9675 
0 9050 
2.892<; 

34.62 
30 57 
23.902!') 

Esham ve tahvilat 
Tiirk borcu I Pe 19.525 

Yukandan ~ag1ya: 
1 - Sahib oldugu bir hayvam firar eden 

(iki kelimeJ. 2 - Blr cins ~!vi, kumanda. 
3 - Kanaat getiren (iki kelime), ~ogun ak
.5lnin tersl. 4 - Bir !eryad, miirekkeb b!.r 
edat. ters ~evirlrseniz bu da bir edat olur. 
5 - Bir sifat edati. gazete. 6 - Yiyecek o
dasi, keder. 7 - Girtlak, bir edatiD lnsal
tllmi~I. 8 - Fransada bir ~hlr, koymak, 
blr mabud. 9 - Yanmaya b~hyan (iki ke
lime), vilayetin tersl. 10 - Zamandan bir 
kJ.Smmm tersi. me~hur daglardan, akar su. 
11 - Bir yemi~, h.arflerden te9ekkiil eder. 

Tiirk borcu III Pe. 1!1 525 
S1vas-Erzurum V 19.325 
1933 %5 Hazine T. 30.-

\... dl 
A~ak artbrma ile emsalsiz sabs 
K1ymetli mobilya meraklllan v~ a

san nefise amatorlerile ciddi kolleksi -
yonerlere biiyiik f1rsat, nisanm 2 nci pa
zar glinii sabah saat 9,30 da Ma~kada, 
Te§vikiyede Kag1dhane caddesinde No. 
69 Gozem apartimammn 2 numarah da
iresinde mevcud nadide ve pek ender 
tesadiif edilen e§ya a~Ik arthrma sure 
tile sablacakbr. 

Evvel.ki bulmacamn halledilmi!f !iekli 
1 2 a 1 t> a 1 " N 10 11 

'I<.Tt INmTIATBIATKT•ITI 
2 Elvl t IYIIIKIAINI•ILIE 
8 NIAlL It INI•Iol t lVII iT 
4 EINI•IciAIZ 1 BIEI•IT 
b vi•IMIEIZIAIRIAIB AJK 
6 OIYIAI•I•IKIEILIAIMIR 
, .BlAis A ol• •I• L 1 K 
8 AIBIOINIE LIE RI•IYIE 
t; RIAINIAI• I KIIIKIAIZ 

101 ~ N 1•1 ~I I I R I A G A N iii 
11_&UNI•LS_lA1LJAil!..._EJ IJ 

YAZ 
ALMAN 

BALD A 
Fotograf Makineleri 
1 .. 3,8 - 1.. 2,9 - 4,5X6 - 6X9 • 6X6 

6 ay 

Komple 

veresiye 

Bisikletler 
6 ay veresiye 

iSVi(:RE CEB VE KOL 
SAATLERi KADIN, ERKEK 

ve HEDiYELiKLER 

6 ay veresiye 

OSMANSAKAR 
' 

Galata : Bankalar caddesi No. 47 
Voyvoda han zemin kat. 

Beyaz1d : Universite cad. No. 28 
Kad1koy: iskele cad. 33/2. 

SUT MAKiNAlARI 
ViKiNG 

markasile 
tekemmw etmi§tir. 

TUrk•Avrupa Ltd. !1• 
Galata Per~embepazar 61 

Yiizlerce parc;adan ibaret pek miihim 
ve XIII ten XVIII inci asra aid Tiirk 
(Selc;uk, Konria, iznik, Kutahya, istan
bul) ve Acem Samarkand ve <;in duvar 
~inileri, vazo, kaseler. - Masedoniyan, 
Komnen, Paleolog devirlerine aid vazo, 
kase ve frakman halinde yiizle:rce 
Byzanten seramik, - Ejipsiyen, Grek, 
Greko - Romen, Romen Elenistik Bizans 
devirlerine aid mermer ve toprak hey
keller. - Nadide ingiliz mavun agacm
dan tekmil yemek oda takJmi, ingiliz sa
lon takimJ vitrinite beraber, 3 par~a 
Louis XV kanape ve koltuk, mukemmel 
yatak oda takimi, Marketeri vitrinler, 
gi.il agac1 nadide Franstz komodlar, hay
Ii Frans1z yaZI ve salon masalan, (gill 
agacmdan hakiki italyan renessans ya
Zihane ki.itiibhanelerile. - Koltuklar ve 
bergcrler, Frans1z ve ingiliz.) 18 inci asra 
aid Ukranya ha1Is1, hayli eski <;in vazo 
ve bronz heykeller, Selc;uk tavanhklar. 
avize ile, 120 par~a Frans1z giimii~ii ~a
tal, bt~ak takimi, giimii~ §amdanlar, 
tepsi ve saire, 74 par<;a bakara kadeh ta
ktml, Sax, Sevr nadide biblolar, tamn -
m1~ ressamlarm imzalanm havi yagll 
boya resimler. Frigider, velhas1l yazll -
mas1 gayrika bil bir~ok nadide e§yal~r. 

Buhara, Yemut, Tebriz, Feshane, Heriz 
ve bircok hair ve seccadeler. 

DaruHali mi musiki 
Her cumartesi ve pazar ak• 

t;amlar~ ve pazar gUnU 
CAR~lKAPI 

SUMER KIRAATHANESiNDE 
Konserler verecektir 

SA~ SABUNU 
Eczanelerde ve 1triyat 

magazalarmdan araym1z. 

istanbul Emniyet Sand1g1 
Direktorliigiinden: 

939/1150 
Emniyet Sandtgma borclu olii Bayan Behice varislerine ilan yolile teblig. 
Bayan Behice halihayatta iken Uskiidarda Altunizade mahallesinde Bag. 

larba§l Kii~iik~amhca eski 13,13 miikerrer, yeni 57, 57 numarah maabah~e 
bir ko§klin tamammi birinci derecede ipotek gostererek 18/6/928 tarihinde 
1753 hesab numarasile sandigimizdan aldigi 2500 lira borcu 26/5/938 tari
hine kad.ar odemediginden faiz, komisyon ve masarifile beraber bore 6117 
lira 75 kuru§a varmi§br. Bu sebeble 320.2 numarah kanun mucibince hak
kmda icra takibi ba§lanmak iizere tanzim olunan ihbarname borclunun mu
kavelenamede gosterdigi ikametgahma gonderilmi§se de borclu Bayan Be
hiccnin Kad1koyiinde Fener yolundaki ki:i§klinde oldiigii anla§Ilml~ ve teb
Iig yapilamami§br. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde. tebliga
tm Han suretile yapilmasmi amirdir. Borclu olii Bayan Behice rniras~tlan 
i§bu ilan tarihinden itibaren bir bu~uk ay ic;inde sandigtmiza . m~~acaatle 
murislerinin borcunu Odemeleri veya kanunen kabule §ayan btr 1tirazlan 
varsa bild.irmeleri lazimdir. Miras~Jlar ipotcgi kurtarmazlar veyahud ba§· 
hyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekJi gayrimenkul mezkur 
kanuna gore sand1k~a sati1acakbr. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona gore 
hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebligi makamma kaim 
olmak i.izere keyfiyet ilan olunur. (2153) 

31/12/1938 

A k t if 
GENEL BiLAN~OSU 

Pas if 

Kasa ve Devlet Bankast nezdindeki 
mevduat 

Dahil ve haricdeki diger bankalar 
nezdindeki mevduat 

SENEDAT Ci.JZDANI, HAZINE BONOLARI 
VE iBRAZINDA NAKTE TAHViL 
EDiLEBiLEN KIYMETLER 

ROPORLAR 
MUHABiRLER- ZiMMET BAKiYELERi 
TEMiNATLI CARt HESAPLAR 
BANKANIN MALI OLAN ESHAM VE 

TAHVILAT: 

Lit. 

484.068.586,51 

182.412.628,05 

Lit. 

666.481.214,56 

2.107.963.292,47 
102.278.465,10 

1.198.546.24 7' 72 
564.095.793,01 

Lit. 
SERMAYE 

Adi ihtiyatlar 
Fevkalade ihtiyat 

HESABI CARi VE TASARRUF 

27.043.696,26 
18.303.655,75 

MEVDUATI 
ESHAM VE TAHViLAT CAR! HESAPLARI 
MUHABiRLER- MATLUB BAKiYELERi 
MUTED A ViL GEKLER ( ~ek sirkiiler ) 
ADI GEKLER 
MUHTELiF ALACAKLILAR 
TiCARI KABULLER 

Lit. 
200.000.000,~ 

45.34 7 .352. 01 

1.482.446.002,87 
77.390.600,-

2.944.527.597,46 
191.256.320,62 , 

5.325.482,36 
47.795.942.62 
81.653.397,97 

Devletin olanlar, DevletGe temin 
edilmi~ olanlar ve tahvilat 
Muhtelif 

BA~KA BANKALARDA i$TIRAKLER 
GA YRiMENKULLER VE GA YRiMEN-

156.210.284.57 
21.800.181,35 178.010.465.92 

30.100.000,-

i.J<;i.JNCU $AHISLAR HESABINA 
KEFALET VE TEMiNATLAR 

SENEDAT CUZDANT REESKONTOSU 
BU DEVREi HESABiYE SAFI KARl 

127.807.198,82 
16.415.504,36 
11.760.396,95 

KULLER ·tjzERiNE i$TiRAKLER 
MUHTELiF BORGLULAR 
ESHAM VE TAHViLAT HESABI CARiLERi 
TiCARI KABULLERiMiZDEN DOLAYI 

BORGLULAR 
KEFALET VE TEMiNATLARDAN DOLAYI 

BORGLULAR 

NAZIM HESAPLAR : 
Memurin ihtiyat ve basiret sand1.1\' 
Teminat iGin esham 
Kefalet i~in esham 

86 143.753,87 
11.255.366,60 
77 .390.600,-

. 
81.653.397.97 

127.807.198,82 

5.231.725 796.04 

NAZIM HESAPLAR: 
49.414.670,16 

820.357.489,14 

5.231.725. 796,04 

I 
Esham ve tahvilat hesablaTT 

49.414.670.16 
BOR 030.120 !J6 
12.327 368,18 

3 726.507.456.25 

Yekun Lit. 

4.596.27!J.615.5fi 

9.828.005.411,59 

Memurin ihtiyat ve basiret sand1g1 
Kefalet ve teminat mudileri 
Esham ve tahvilat hesablan 3. 726.507.456,25 

Yekun Lit. 

4.596.279.615,55 

9.828.005.411,59 j 

Rcis 
PESENTI 

Murahhas aza 
VEROI 

BANKO 
1938 GENEL 

Zimmet 

UMUMI MASRAFLAR 
VERGi VE HAR(::LAR 
ALACAKLI .HESABI CARiLER i.JZERiNDEN 

VERiLEN FAiZLER 
SENEDAT CUZDANI REESKONTOSU 

1938 DEVREi 'HESABiYESi SAFI KARl 

Reis 
PESENTI 

Yekun: Lit. 

Murahhas aza 
VEROI 

OTOBOS MUBA Y AASI 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

D i 

Lit. 

98.642.023,86 
8.327.955,13 

25.214.781;75 
16.415.504,36 

148.600.265,10 
11.760.396,95 

160.360.662,05 

1 - Trabzon §ehri dahilinde ve sayfiye kisJmlarma i§letilmek i.izere, beheri 
4000 liradan 12000 lira bedelle Ford veya 1;)avrole marka 3 ad.ed oto
bus mubayaas1 yirmi gun miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 

konulmu$tur. t• F . 1 . M" d" I" v.. .. d b lunan 2 - Otobi.islerin evsaf ve mahiye I en 1$ en u ur ugumuz e u 
§artnamelerde muharrerdir. Bu §artnameler, 6 kuru$luk bir posta pulu 
gonderilmek suretile parasiz tedarik edilebilir. . . 

3 _ ihale 4/4/1939 tarihine musadif sah giinii saat 14 te Beled1ye Da1mt 
Enciimeninde icra olunacakhr. 

4 - Eksiltme kapal tzarf usulile yapilacaktJr. 
5 - Muvakkat teminat: 900 1irad1r. . . 
6 _ Teklif mektublan 4/4/1939 sah giinii saat c13• e kadar Ihale Kom1syonu 

Reisi olan Belediye Reisine makbuz mukabili teslim ecl.ilerektir. (1976) 

.. Gayrimenkul Satis ilan1 
' 

istanbnl Emniyet Sandlgz Direktorliigiinden: 
Bay Aziz Nami Goknilin 21941 ~esab numarasile S~ndigimizdan al&g1 

2000 liraya kar§l birinci derecede. lp~:ek . ederek vadesmde borcunu ver
mediginden hakkmda yapllan tak1b ~zenpe 3202 _N o.h kanunun 46 ~c~ 
madesinin matufu 40 net maddesine gore satilmast 1cab eden Kartala tab1 
Kuc;iikyahda Ba§Ibiiyiik KJlavuz~aym soka~mda eski 1450~~· 1450/2, 1450/2 
numarah bah~eli kargir bir evin tamami bir ~uc;uk ay muddetle a~1k art
tirmiya konmu§tur. Sah§ tapu sicil kayc.m~ gor~ !apllmaktadir. Artti~~~~a 
girmek istiyen 254 lira pey ak~esi verecektlr. Mllh BankalanmiZdan b1nm~ 
teminat mektubu da kabul olumr. Yeni in$aat oldugundan 27/10/938 tan
hinde tahakkuk ehni§ vergisi mevcud degildi. Ondan sonra vergi tahakkuk 
ederse bunlar, belediye resimlerile tellaliye riisumu borc;luya aiddir. 

Arhrma §artnamesi 31/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen
lere Sand1k Hukuk I$leri Servisinde a~Ik bulupdurulacakhr. Tapu sicil 
kaydJ. vesair Iiizumlu izahat d.a §artnamede ve takib 1 dosyasmda vard1r. 
Arthrmiya girmi§ olanlar bunlan tetkik ederek sahhga ~1kanlan gayri. 
rnenkul hakkmda her §eyi ogrenmi$ ad ve itibar olunur. Birinci arttJrma 
11::/5/939 tarihine musadif sal! giinu Cagaloglunda kain Sandigimi~da s~at_ ~n 
dortten on alhya kadar yapilacaktJr. Muvakkat ihale yapJlabil~~si 1~1.n 
teklif edilecek bedelin tercihan almmas1 icab eden gayrimenkul mukellefl· 
yetile Sandtk alacagm1 tamamen geGmi~ olmas1 eyar~tir. ~ksi . takdirde .~o~ 
arthranm taahhiidu baki kalmak ~artile 2/6/939 tarihme musad1f cuma gun~ 
ayni mahalde ve ayni saatte son artbrmasJ yapJlacakbr .Bu artt~r~ad~ gayr~
menkul en c;ok arthramn ustiinde bJrakJlacakhr. Haklan tapu sJcillerile sa?It 
olm1yan alakadarla~ v.e i_rtifak h~~k1 sa?i?lerini~ ?u hakla.nn~ ve .. hU:s':lsile 
faiz ve masarife da1r 1dd1alanm Ilan tanhmden tbbaren y1rmi gun wmd.e 
evrak1 miispitelerile beraber C.airemize miiracaat etmeleri. Bu suretle 
haklanm bildirmemi$ olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmJYanlar sat!~ 
bedelinin payla&masmdan hari~ kahrlar. VDaha fazl.a n;alu~at al~ak isti
yenlerin 938/889 dosya numarasile Sandigimiz Hukuk I$1en Serv1sme mii
racaat etmeleri liizu:r;nu ilan olunur. -DiKKAT 

Emniyet Sand1g,.: Sand1ktan alman gayrimenkulii ipotek gostermek is
fiyen)ere muhamminlerimizin koymu~ oldugu Juym"tin DlSO~l tecaviiz 
ctmemek iizere ihale bedelinin yansma kadat bor~ vermek suretile kolavhk 
gostermektedir. ( 3004 ) 

Murakipler 
GARRONE - Ba§kan, 
GALiMBERTi- GARELLi 

ROMANIN 

Ba~ Muhasib 
NAZARETH 

VE ZARAR TABLOSUDUR 

Matlup 

MiLLi VE HAR!Cl SENEDAT i.JZERiNDEN 
iSKONTO VE FAiZLER 

ROPORLAR i.JZERiNDEN FAiZLER 

Lit. 

84.645.743,11 
5.166.946,4£ 

HAZiNE BONOLARI, ESHAM VE TAHViLAT 
VE i~TiRAKLER i.JZERiNDEN KUPON 
VE TEMETTULER 

GA YRiMENKUL GELiRLERi 
MUHTEL1F FAtZ VE KARLAR 

42.406.804,04 I 
1.320.488,66 I 

26.820.679,11 ' 

Yekfm: Lit. 160.360.662,05.; 
~ 

Murakipler 
GARRONE- Ba§kan 
GALiMBERTi ~ GARELLi 

Ba~ Muhasib 
NAZARETH 

Hi zan Malmiidiirl iigiinden: 
1 - Ke§if bedeli 29,475 lira 58 K. olup temel hafriyatl kargir in§aat i~iJI 

ta~ ve kireci ve beton losmmda kullamlacak kahphk tahtalan ihzsf 
edilmi§ olan Hizan Hiikumet konag1 in§aatJ 26390 lira bedel iizerindgll 
kapah zarf usulile eksiltmiye btrakJlmJ§tlr. 

2 - Bu i§e aid ~artnamesi, mukavele projesi, baymdrrhk i§leri gen~ 
~artnamesi, plan ve yapt i§leri umumi, fenni §artnamesi. 
istekliler bu evrakt Bitlis Naf1a Mel.. de ve Hizan Kay. da gorebilirler· 

3 - Eksiltme 7 nisan 939 cuma giinii saat 14 te Hizan nahiyesind,e El'' 
siltme Komisyonunda yapilacaktJr. 

4 - Muvakkat teminat 1979 lira 25 kuru~tur. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a§agida yazth vesikalan g<W 

termeleri Iazimdtr. 
A - Ticaret Odasmda kav1dh bulunduk1arma dair vesika. 
B - Evvelce bu gibi i§le~i yapbklanna dair vesika. 

Vilayet Naf1asmdan vesika almak istiyenlerin ihaleden en az 
gi.in evvel Bitlis Naf1asma resmen muracaatleri laztmdi~- l 

6 - Teklif mektublanm ucruncii maddede yaz1h o saatten b1r saat evvt, 
Hizan Ka~as1 Maliye Dairesince Eksiltme K;omisyonu Reisligine m~~ 
buz mukabilinde verilecektir. r/ 

7 - Kapah zarflarm ihzannd~ teklif mektublanmn yaztld.Igmda bu za; 
larm tevdiinde ve posta tle gonderilmesinde ~490 sayJ11 kanunun 3) 
33, 34 iincii maddelerine :riayet e'dilmesi liizur:rtc~ na.n olunur. ( 2040 

/ 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Kayserlde GiUtepe korusu arkasmda!d 

Katarsogiitler mevkiine yaptlacak mezbaha in§aahdir. 
Muhammen ke§if bedeli yiiz bin dort yiiz yetmi§ bir lira 43 kuru§ oM 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - 1§ vahid fiat uzerinden verilecektir. 
3 - Bu i§e aid ~artname ve evrak1 saire a§agiC.a yazil.JdJr : 
A- Yap1 eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i§leri gene! §artnamesi, 
D - Naf1a yap1 i§leri umumi ve fenni §artnamesi, 
E - Fenni §artname, 
F - Ke§if ve silsilei fiat cetvelleri, 
G - Proje vesair evrak, . v • • 9 
C ve D f1krasmdaki evraktan ba§ka d1ger evraklar tahblerme be§ lit,,' 

mukabilinde Belediye Heyeti Fensiyesince verilir. C ve D f1krasmdaki e~ 
rak Nafta Heyeti Fenniyesinde tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 6273 lira 58 kuru§tur. . 
5 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rashyan c;aqamba giinii saat 16 C• 

Kayseri Belediye Dairesinde miite§ekkil Belediye Encumeni tarafmd 

yapilacaktir. . . . . . . .. .. .. y •• d 
6 - Eksiltmiye i§hrak edeb1lmek 1~m Kaysen Naf1a Mudurlugurl 

miitesekkil Komisyonu mahsusunda bu i~i yapabilecegine ctair vesika ib! 
etme;i ve in§aatm devam1 mi.iddetince diplomah bir miihendis veya mirtl 
veyahud fen memuru istihdam1 ve Ticaret Odasmda kay1dh oldl\guna d~ 
senei haliye vesika ibraz1 ve yap1 eksiltme §artnamesinin 4 iincii maddir 
sindeki vasdlan haiz olmas1 §iartbr. 

7 - Teklif mektublan yukanda yaz1h giin ve saatten bir saat 
Eelediye Enci.imen Riyasetine makbuz mukabilind.e verilecektir 

8 - Kapah zarflarm ihzarmda teklif mektublarmm yazili§mda ve 
zarflarm tevdiinde, posta ile gonderilmesinde taliblerin 2490 sayil1 
32. 33, 34 iinci.i maddelerine ve bu husustaki §artname hiikiimlerine 

6
, 

yen riayet eylemeleri liizumu ilan olunur, ( 204 



VENO·s KOLONYASI 
Ciger1eri zaytf ve sinirleri bozuk olanlarin kalbine ferahhk verir ve gonliinii a~ar. Ada ~amlarmm Iatif ve sthhi kokulari VENOS ~am kolonyasmda 

mevcuddur. Deposu: Nureddin Evliyazade ecza, alat ve ttriyat ticarethanesi- lstanbu 

KESKiN KA$ELERi; K1nkllk, Nezle, Grip, Romatizma, ba3 ve dis agnlanna birebirdir. s1::::~:~~ SALiH NECATi 

OTOMOBiL ve MAKtNtST OKULU 
Taksim • Stadyom. Telefon 42508 

~OFORLERE: Yeni ders devresi 10 
nisan 939 pazartesi giin\.i a~Ilacaktlr. 
Tahsil mi.iddeti 3 ayd1r. Motor, Oto
mobil ve Montaj dersleri 25, Direksi
yon talimlerile heraher 50 lirad.Ir. 
Kay1d olacaklarm yer temini i<;in 
~irndiden mi.iracaat etmeleri Iazimd1r. 
Anadoludan g_elenlerin, tahsillerini 
bitirinceye kadar okul iicretile hera
her biitiin rnasraflan 125 liray1 ge<;mez. Fazla malurnat almak igin program 
ve talimatnamemizi isteyiniz. 

Amati:ir vesikas1 alacaklar: Her zaman miiracaat edebilirler. 

Miistamel bir Katrak Aran1yor 
6ll - 80 santim1ik bir katraga ihtiyac vard1r. Gerek istanbul ve ge

rekse ta~rada mevcudu olup da satmak arzu edenler istanbul Yemi§ va
pur iskelesinde Limoncular sokagmda (75) numarah magazada Nuri 
I~I·a tahriren ve a ifahen muracat edebilirler. Telefon: 23181. 

lVl•JBILYA MERAKLILARINA 
Sandalyalar, Karyolal r, Portmantolar 
ve sair her nevi ve ~Ik mobiJyalar 

FABRIKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Magazast : AHMET FEYZI 
istanbul, R1zapa,a yoku'u No. 66 Tel. 23407 

:;ayrimenkul Sat1s 
' 

ilan1 
istanbul Emniyet Sandzgz Direktorlugunden : 

Bayan Meliha ve Muallanm 11706 hesap numarasile Sand1gtmtzdan aldtgt 
( 2500 ) liraya kar§I birinci dereced£ ipotek edip vadesinde borcunu verme
diginden 3202 numarah kanunun 46 nc1 maddesinin matufu 40 nc1 maddesine 
gore sat1lmas1 icab eden Beyoglunda eski Hacimimi yeni. Tomtom mahal
lesinin KumbaraciyokU§U sokagmda eski 36, 36 Mii. 36 Mi.i. yeni 52,54.56 
No. taj 50,52,54 kapt 326 ada 3 parse! numarah diikkam olan kargir apar
timanm yanm hissesi bir bu<;uk ay miiddetle agik arthrmtya konmu§tur. 
Sat!~ tapu sicil kaydma gore yap1lmaktadtr. Arthrmtya girmek istiyen 
( 435 ) lira pey akc;esi verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmi§ biitiin vergilerle beled.i.ye resimleri 
ve vak1f karesi ve taviz hedeli ve tellaliye riisumu borqluya aiddir. 

Artttrma §artnamesi 31/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen
lere Sandigimiz Hukuk i§leri Servisinde a-;1k bulundurulacakhr. Tapu sicil 
kayd1 vesair liizumlu izahat da ~artnamede ve takib dosyasmda mevcuddur. 
A thrm1ya girmi~ olanlar bunlan te'tkik ' edere'k sa't1h~a ¢tk'arilatt gayri
menkul hakkmda her lfeyi iigrenmi» ad vc itibar olunur. Birinci arttirma 
16/5/939 tarihine musadif sah giinii Cagaloglunda kain Sandtg1m1zda saat 
on dortten on alhya kadar yap1lacakhr. Muvakkat ihale yap1labilmesi i~in 
teklif edilecek bedelin tercihan almmast icab eden gayrimenkul miikellefi
yetile Sand1k alacagm1 tamamen gccmi~ olmas1 .!iarthr. Aksi takdirde son 
arthranm taahhiidii baki kalmak §artile 2/6/939 tarihine musadif cuma giinii 
ayni mahalde ve ayni saatte son artttrmas1 yap1lacakhr. Bu arthrmada gayri
menkul en c;ok arthramn iistiinde birakilacaktlr. Haklan tapu sicillerile sabit 
olrn1yan alilkadarlar ve irtifak ha.kk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialanm ilan tarihinden itibaren yirmi giin ic;ind£ 
evrakl miispitelerile berab'!r dairemize bildirmeleri laz1mdtr. Bu suretle 
haklanm bildirmemi§ olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olm1yanlar sah§ 
bedelinin paylasmasmdan haric kahrlar. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 938/1207 dosya numarasile Sandtg1m1z Hukuk i§Ieri Servisine mii
racaat etmeleri liizumu Han olunur. -DiKKAT 

Enmiyet Sand1g1: Sand1ktan alman gayrimenkulii ipotek gostermek 
istiyenlere muhamminlerimizin koymu~ oldugu k1ymetin msf1m tecaviiz 
«'tmcml'k iizere ihale bedelinin yansma kadar hor~ vermek suretile kolay. 
hk gostermektedir. ( 3007 ) 

Deniz, Tayyare ve Tren = • 
Tu masma, ba,donmesi ve goz kararmalarana kartl 

KA DOL 
en son ve fenni terakkilere xnuvahk imal edilmi~ yeni ila~ 

Dahiliye V ekaletinden : 
Isparta ~ehri i<;me suyu tesisat1 ~ebekesinin tevsii i~i kapah 

zarf usuiile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - i§in mubammen bedeli 52314 lira 64 kuru~tur. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname, proje vesair evrak1 262 kurua~ Anka. 

rada Dahiliye Veka!eti Belediyeler imar Heyeti Fen f;iefliginden veya 
!sparta Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 mayts 939 tarihine rashyan cumartesi giinii saat on birde 
!sparta Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonund.a yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girehilmek iCin isteklilerin a§ag1da yaz1h tcminat ve vesaiki 
Dyn1 giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
laztmdir. 

- 2490 sayi11 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 3685 lira 75 ku
ru§luk muvakkat teminat, 

- Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
- Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir manii bu-

lunmadlgma dair imzah bir mektub, 
- Miinakasaya i§tirak edecek muteahhidlerin su tesisatl i~leri yapm1~ 

olduklanna dair vesikalanm tekli£ zarflarile beraber vermeleri la
ztmdlr. 
Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin&:! 
Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gi:inderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 
ve nihayet hu saate kadar Komiyona gelmi~ bulunmas1 H\z1md1r. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar Heyeti 
Fen $efligine ve Iparta Belediyesine miiracaat etmeleri. c996. (1895) 

YALOVA KAPLICALARI 
'I alova kaphcalan kanalizasyonu nihayetinde yap1lacak olan tasfiye 

h1'\'UZt ve tesisab i~ine talib olanlarm her sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
DcliOzbankta Yalova Kaphcalan Miidiirliigiine miiracaat etmeleri, 

I 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : II 
I - 1daremizin <;amaltl tuzlast icin almacak iki aded Dizel lokomotif 

kapah zarf usulile eksiltmeye konmu1?tur. Muhammen bedeli Si£ 
izmir (5400) lira, % 7,5 muvakakt teminatl (405) lirad1r. 

II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rasthyan pazartesi gunu saat 15,30 da 
Kabata~ta LevaZim ve Muhayaat §Ubesindeki alrm komisyonunda 
yap1lacaktlr. 

III - !;)artnameler parastz olarak her giin sozii gegen §Ubeden almabilir. 
IV - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyen firmalarm fiats1z tekliflerini ve 

detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel !nhisarlar Umum Mi.i
diirliigu Tuz Fen §ubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve teklifle
rinin kabuliinii mutazammm vesika almalan lclzimd1r. 

V - Miihiirlii teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 giivenme paras1 
makbuz veya banka mektuhunu ve munakasaya i~tirak vesikas1m 
ihtiva edecek olan kapah zarflarm1 ihale giinii eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14,30 a kadar mezkfir ko
misyon b§kanhgma makbuz mukabilind.e vermeleri lazrmd1r. (1035) -I - Cibali Tiitun fabrikast i~in §artnamesi mucibiJ:!Ce 3 aded yiiksek 

rand1manh sigara makinesi kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 
II - Muhammen bedeli sif ( 24000) lira, muvakkat teminatl ( 1800) 

lirad1r. 
III - Eksiltme 2/5/939 tarihine rashyan sah giinu saat 15 te Kabata§ 

da kain Levaz1m §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 
IV - ~artnameler hergiin paraSJZ olarak sozi.i gegen §Ubeden almabilir. 
V - Mubayaa olunacak makineler Molins Staqd.3.rt; Muller; Skoda 

fabrikalan mamulatmdan olacakb.r. 
VI - Eksiltrniye i§tirak edenler fiats1z tekliflerini 7o 7,5 guvenme 

paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapah zarflarm ek
siltme ic;in tayin edilen giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar (saat 
14 e kadar) mezkiir Komisyon Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verme
leri Iaz1mdtr. ( 1713) -Muhammen % 7,5 Eksiltmenin 

Cinsi Miktan becleli muvakkat T. :;;ekli Saati 
Lira K. Lira K. 

Teknik aleti 20 kalem 1258 10 94 35 Ac;1k Eks. 14 
San toz yald1z 300 Kgr. 345 - 25 87 » » 15 
(;1rah tahta 18 Ma ) 

» kalas 14,426 M• ) 1426 74 » " 15,30 107-
Uzun ve ktsa 
konclu Iastik 840 ~ift 3540- 265 50 " " 16 
c;izrne 

I - Sartname ve niirnuneleri mucihince yukanda cins ve miktan yaz!h 
4 kalem malzeme ayn ayn eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme ~aatleri 
hizalarmda gi:isterilmi~tir. , . ~ · 

HI - Eksiltme 11/4/939 sah giinii hizalarmda yaz1h saatlerde Kabata~t~ 
Levaztm ve 'Mubayaat f;iubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakbr. 

IV - Liste ve §artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en ~?Ubeden ah
nabilecegi gibi yaldtz riimunesi d.e goriilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giiven-
me paralarile Mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2023 ) -CiNSi Miktan Muhammen B. %7,5 Te. Eksiltme 

Lira K. Lira K. $ekli Saati 
30 tef. sigara ka. 25.000 top 41;i300.- 3397.50 kapah zarf 15 
Sigara ka. 28m/m lik 150.000 A. 76860.- 5764.50 » » 16 

1 - ~artname ve niimuneleri mucibince yukanda cins ve miktan yaz1h 
c2» cins sigara kag1d1 ayn ayn kapah zarf usulile eksiltmeye konmu~tur .. 

2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminah, eksiltme saatleri hizalarm
da gosterilmi§tir. 

3 - Eksiltme 19 nisan 939 tarihinde ~ar§amba giinii Kabata§ta Leva-
zun ve Mubayaat :~ubesindeki Ahk komisyonunda yap1lacakhr. . 

4 - $artname ve niimuneler, her giin, SOZU gec;e.n. §Ubeden ':e. izm1r, 
Ankara Ba§miidiirliiklerind.en 226 ve 386 kuru§ mukah1lmde almab1hr. 

5 - Eksiltmeye i§tirak edecekler, miihiirlii teklif rpektubunu ve %7,5 
gi.ivenme paras1 makbuzu veya banka temin~t me~tubunu i~tiva e~ecek 
kapah zarflan ihale saatinden bir saat evvelme kadar mezkur kom1syon 
ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi laz1md1r. (2032) -1 - ~artnamesi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinsinden 120,000 bo-
bin sigara kag1d1 i§i giiriilen liizum uzerine ihale miiddeti §erai~i ~b1ka dai
resinde temdid edilmi§tir. 

2 _ Eksiltme 19 nisan 939 car§amba giinii saat 14 te Kabata§ta Leva-
z1m ve Mubayaat §Ubesind.eki Ahm komisyonunda ya~Ilacak.hr.. .. 

3 - isteklilerin miihurlii teklif mektubunu, kanum vesa1k 1le %7,5 gu
venme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah 
zarflanm ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon ba~kan
hgma makbuz mukabilinde vermeleri lazimd1r. (2033) 

, CiNS1 

Ni§asta kola 
Mobilya 

-Miktan Muhammen B. %7,5 te.minah Eksiltme 
Lira K. Lira K. !;)ekli Saati 

18.425 Kg. 3067 76 230 08 Ac;1k ek. 15,30 
13 Kalem 2598 65 194 89 » » 16 
10 » 384 00 28 80 ,. » 16,30 

I - idarece kabul edilen tipler dahilinc.e resim ve §artnameleri mucibince 
yaphnlacak cins ve miktan mi.ifredat listesinde yazllt c13• par<;a 
e§ya ile yukanda miktan yazth rti§ast~, kola ag1k eksiltmeye kon
mu§tur. 

L _ Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme §ekil ve saat-
Ieri hizalarmda gosterilmi11tir. 

III _ Eksiltme 20/4/939 peqembe giinii hizalarmda gosterilen saatlerde 
Kabata§ta Levaz1m ~ubesindeki Ahm komisyonunda yap1lacakhr. 

IV - ::;>artname ve listeler her gun sozii ge<;en §Ubeden almabilecegi gibi 
niimuneler de goriilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme i~.<in tayin edilen giin ve saatte %7,5 
paralarile mezkur komisyona gelmeleri. 

istanbul Miiesseseler 
Eksiltme 

Artbrma ve 
Komisyon~undan: 

Eksiltmeye konulan i§ S1hhl Miize binasmm tamirati i§i. 
Ke§if bedeli 4931 lira 75 kuru§. 
Muvakkat garanti 370 lira. 

istanbul S1hhi Miizesinde yaptlacak tamirat i§i ~ 1~1k eksiltmeye konul-
mu§tur: . 

Eksiltme 1/4/939 cumartesi giinii saat 12 de Ca~r :lloglunda Sthhat ve I<;· 
timai Muavenet Miidiirliigu binasmda kurulu kom· 1syonda yap1lacakhr. is
tekliler §artname, ke§if ve buna bagh d.i.ger evral u her giin komisyondan 
25 kuru§ mukabilinde alabilirler. 

istekliler, cari seneye aid Ticaret Odas1 ve• sikasile 2490 say1h kanun
da yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat ""saranti l":~akbuz vcya banka 
mektubile birlikte, bu i§e benzer en az 3li00 lirahk i§ yaptlgma dair, eksilt
me tarihinden 8 giin evvel istanbul Vila ~tinden almt~ oldll_ldan ehliyet 
vesikalarile birlikte belli gun ve saatte ko .~isyona gelmeleri, (1780) 

Matbaacalar va MUcellitler llemlnde 
dUnyaca ,ohret kazanma, 

KARL K R AU 5 E, LEi P ZiG 
Fabrikass saym mu~terileriyle yaklndan temus ve ihtiyaelurm• tespit etmek 

'il.zere, ~~diirlerinden B. Biickertz buraya gelmi§tir. AIA.kadar olanlar veya 
z1yaretm1 arzu edenler; adreslerini ln.tfen Galata per§embe pazar1 Asian 
hant 1 nci kat No. 7 

ALEKSA·N ~NEiDER 
Flrmas1na blldlrmelerl rica olunur. 

SiNGER 
Bayunlara mahsus elmasli ve pirlantah S 1 N G E R saatlerinin 

yenl modelleri gelmi§tir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradtr, 
- EMSALLERt GfBt ON BE$ SENE GARANTi:Ltnt:R -

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gi:inderilir. 
S t N G E R SAAT MAaAZALARI - Istanbul Eminiinil. Tel: 21964. 
1stimlak dolay1sile magazamlZ arkadald dar sokajta naklolunmu§tur. 
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DAVETiYE 
iikbahar ve yaz mevsimleri miinasebetile salonlarun1zda te§hir et. 

tigimiz SON MODA ve ZENGiN ~e§idlerimizi gormek i~in Galata 
EI~:SELSYOR bi.iyiik elbise ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatiniz 
icabtdtr: 
KADINLARA son moda mantolar, pardesii~er ve ipekli mu~ambalar 

ERKEK ve <;OCUKLARA her nevi kostiim ve pardesiiler, 
Hususi clairemizde her cinsten en iyi yerli ve ingiliz kuma~lardan 

ISMARLAMA KOSTUM ve P ARDESULER 
Te§hir ettigimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSiTLE muamele

miz her yerden elveri§lidir. 
Galatada EKSELSYOR biiyiik elbise 

ticarethanesi direktorliigu 

Merkez Hifzissihha Miiessesesi Direktorliigiinden: 
1-

2-
3-

Ankara Merkez HlfZISSihha Mi.iessesesi §Ubelerine satm almacak 357 
kalem muhammen bedeli 9000 lira k1ymetindeki fenni alat 10/4/939 
giinii saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 
Ilk teminat 675 lirad1r. 
Liste ve ~?artnameler !stanbulda S1hhat Miidiirliigiinden Ankarada 
Miiessese Mutemedinden hergiin tedarik edilebilir. c 1014. ( t925) 

I Devlet Demiryollar1 i~I~tme ~· Mii~iirliigiinden: 

nakliyab: 
D. D. Yollan Umum Miidiirlii,1iinden: 
1/4/939 tarihinden itibaren rner'iyet mevkiine konulan 105 numarab 

tarifenin birinci zeyline nazaran istanbul - (Dragoman hudud) mesafesini 
geqmek suretile 14 §Ubat ba.§.mdan 13 §ubat son1.ma kad.ar olan bir senelik 
muddet zarfmda 1500 ton ve daha fazla portakal sevkeden miirsillere Tiirk 
Franko Elenik ve Bulgar demiryollarmda mer'i dogru mu§terek 105 nu
marah tarife mucibince tediye ettikleri idaremize aid nakil iicretlerinden 
%25 i ikramiye olarak iade olunur. 

Fazla tafsilat ic;in Sirkeci istasyonuna miiracaat olunmas1. «1134 •. (2154) -' Muhammen bedeli 40,000 lira olan takriben 2,000 ton hurda bandaj 
~eligi 10 nisan 1939 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda artttrmaya konulmu§tur. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 3000 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalart ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler 200 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satlimak-
taC..r. ( 1930 >: -NEON TEStSATI EKStLTME fLANI 

Demir konstriiksiyonu da dahil olmak iizere muhammen bedeli 2350 
lira kabul edilen ve Sirkeci istasyonundaki yeni paviyon iizerine yaptirl· 
lacak bulunan Neon tes.isat1 a~1k eksiltme usulile 10/4/939 pazartesi giinii 
saat 11 de Sirkecide 9. I1;letme binasmd.a ihale edilecektir 

!steklilerin kanuni vesika ve 176,25 lirahk teminat mektublarile Komis. 
yon:-t miiracaatleri laz1md1r. !;)artnameler 13 kuru~ mukabilinde Sirkeci v~z
nesinden verilmektedir. ( 1975 )' 

Asipin Kenan 
soguk alg1nhg•ndan. nezleden, gripten, ba!f 

agr1lar1ndan koruyac:ak en iyi llic budur. 
Is mine dikkat buyurulma <1 

Antalya Umumi Nakliyat T. A. Sirketinden: 
> 

Istanbul Ticaret Odasmdan aldig1m1z 6991 say1, 13/6/938 giinlii men§e 
§ehadetnamesinin B kanadm1 zayi ettik, yenisini alacagtm1zdan eskisinin 
hiikmi.i kalmami!ihr. 

YILDIZ 
11 nci saytst bugiin ~tkt. 

Bu saytsmda yeni Frankenstein iihru, 
Boris Karloff ve Bela Lugasi'nin hayat~ 
Ian; Ytldizlarm ill).zalarmm k1ymetleri; 
Paul Muni'nin hayatl; Rejisor Jak Ken
vay_; A vrupanm en kibar ytldizile mula
kat; Yild1zlar mektebe gidiyor; Kad1r.cr.:> 
kahranam Jon Hall'in hayatl. Tanase Ro
vi.isii eeliyor ve daha birgok zengin yaz1 
ve bol :esim. En giizel tablolar, dart renk
li nefis bir kapak. 

Y1ldiz, ~iirkiyenin en giizel, en ~Ik, en 
zarif ve ~engin biricik mecmuasidir. Tiir
kiyede ~ndiye kadar bu derecede giizel 
bir mec~a ~Ikmamt~ oldugunu her.kes 

soyliiyor. er yerde 15 kuru~ 



1 

B 

K artftk ve nasal yap1rchgl belli olmayan bayat ~o~uk gtdalarile yavrunuzun 
sthhatini tehlikeye koyarstntz. 

AIJahJn yartbg1 gibi saf ve tab1i hububattan yap1lm1§ 

z 
Vitamin 

~ 

Kalori 
1 

Kuvvet 
.. 

Kudret 
S1hhat 
Ne§'e 
Enerji 
Zeka 

Cocuklar1n1za yediriniz. En yUksek malik vaslf olan bu ozlii unu 
Dunyada mevcut ~ocuk gtdalarmm en miikemmelidir. 

Piri~, yulaf, mercimek, bugday, irmik, palates 
m1s1r, tiirlii, bezelya, badem, ~avdarozii unlar1n1 

<;ocuklarintza yediriniz. 

Dr. HORHORUNi ] 
Hastalanm ak§ama kadar Sir

keci Viyana Oteli yanmdaki mua
yenehanesinde tedavi eder. 

Telefon : 24131 

-Acele Sat1hk Otomobil 
• Sahibi Avrupaya gideceginden heniiz 

22 bin kilometre yapmi§ radyolu ve san
dtkh 1\lks bir otomobil acele sabhkbr. 
Karakoyde Ali R1za Gebzeliye miiraca
at. Telefon: 49194 

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

elektrik tesisatrm1z i~in liizumu alan kablolarla bu_nlarm montaj i~leri 15 
giin miiddetle miinakasaya pkanlmi§tlr. Talib olanlann proje ve fenni §art
nameyi Belediyeden ve istanbulda Galatada Selanik Bankasmd.a 67 numa
rada miihendis Hasan Halet I~1kpmardan almalan ve ihale giinii alan 3 
nisan 939 tarihinde Beledrye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. ( 1923 ) 

Malatya Pamuk 0. ~. Miidiirliigiinden : 
Miiessesemizde tesis edilecek alan c;:1r~Ir evine normal §ekilde pamuk 

balyas1 yapan balya makinesi 60 ila 70 beygir kuvvetinde tam Dizel motor 
mubayaa edilecektir. intihab edilmek iizere hususiyet gosterir katalaklarm 
alakadarlar tarafmdan miiessesemize gonderilmesi. c 1091 ~ ( 2074 ) 

BLANKENBURG MAMULATI 

SJCak su ve buhar icin: 

Antrasit, kok, briket, Iinyit, odun, mayii mahruk 
Y akan kalorifer kazanlan, 

KAT KALORiFERlERi 
istenilen eb'atta : 

RADiYATORLER ve teferruat• 
Stok halinde Ankara ve istanbul depolanm1zdd saym tesisat~!lar ~mrin 

9LANKENBURG FABRIKALARI TiiRKiYE UMUMi VEKili 

'' T • 

' Ticaret Tiirk $i • non 1m 
Ankara : Ko~ak han - Ulus meydam. P. K. 196 ~elet: 2305- 2338 } T . 
Istanbul: Ta§han - Bah~ekap1 P. K. 448 ~elet: 23241-23271 e1 

ME~HERi. : 4 Oneil Vakil ha• alttnda -1st~ 

Rad olin kullanm 
V e Sa bah, ogle 

ni~in onunla 
ve ak§am her yemekten 
di§leri temizlemek laz1mdu 

Ciinkii 

Agu miitemadiyen taaliyette olan ve daima 
mikroplarm ya!}adtgi bir uzuvdur. Her yemek 
ten sonra di!jlerin bo~luklanna kmntdar do· 
lar. Onlarm tahammiirii hem di§leri ~iiriitiir, 
hem di~ etlerinde iltihap husule getiren itra· 

zat yapar. mikroplar ~ogahr. Geceleri 
olan itrazat ise sade di§leri degil, biitiin 
21m cihazm1 bozar. Di§lerinizin sagla 
midenizin bozulmamasinl agzmiZlD giiz 
istiyorsan1z 

Sabah - ogle ve ak3am, her yemekten sonra gUn de 3 defa disleri 

Db; macunu ile muntazaman f1r~alaytn1z 

,_ SA TILIK ARSA --. M""d"" 1··"" •• d 
Bulgar ~ar~IBJ, lzzetpa~a sakagmda u ur ugun en : 
10X23 hacmmda 53 No. lu guzel Taahhudun ademi ifasmdan 50,000 aded 2 Na.h fincan a~Ik ek~ 
3 par~a arsa mutedil fiatla satiiikt1r. gikanlmi~trr. 

Satlhk Villi ve arsa 2 -- Muhammen bedel < 12500) muvakkat teminat ( 937,5) lira o 
siltme 24 nisan 939 pazartesi gunu saat 16 da Ankarada P. T. T. 

Kalaxm~ iskelesi, Ziihtiipa§a soka- Miidiirluk binasmdaki Satmalma Komisyanunda yapllacaktrr. 
gmda 31 No. lu villa. ve arsa mu• 3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 
tedil fiatla satJ.hkt1r. Arsa iizerin· vesaikle beraber o giin ve saatte mezkur Komisyana miiraca 
de giizel manzara: Bryoglunda Mis ceklerdir. 
sakagmda 28 numarab apart1mamn I 4 - (?artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m, !stanoul Kmac1yan 

9 numarasma muracaat. da P. T. T. Ayniyat ;lube Miidiirliiklerinden paras1z verilecektit 

~------------------------Fatih sulh iic;iincii hukuk hakimligin
den: 

Yedikule Havagazi §irketinde tesfi -
yeci olarak c;ah§Irken oradan aynlan ve 
halen ikametgah1 mec;hul olmas1 dolaYl
sile tebligat yap1lanu.yan Yusuf oglu 
Mehmed. Oztimara ilanen tebligat icra
sma karat verilmi§ ve mahkeme 24/4/ 
939 saat 10 a talik edilmi§ oldugundan 
mezkiir giin ve saatte mahkemeye gel
medigi takdirde karar verilecegi ilan o
lunur. 

istanbul Komutanhg• 
· ilinlar• 

istanbul komutanhgma bagh birlik -
ler i~in 11920 kilo taze bakla satm ali -
nacaktlr. A~1k eksiltme ile ihalesi 13 

nisan 939 per§ernbe giinii saat 14 te ya· 
p1lacaktrr. Muhammen krymeti 596 li
radir. ilk teminatr 45 lirad1r. $artnamesi 
her giin komisyonda goriilebilir. !stekli
lerinin ilk teminat makbuzu veya mek -
tublarile 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerinde yazll1 vesikalarile be
raber belli giin ve saatte Fmdrkhda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna gel
meleri. (2008) 

Sahib ve Bagmuharrirf: Yunus Nadi 
Umumi ne§riyat1 fdare eden Yazt i~lert 

Miidilrii.: Hikmet Miinif Ulgen 

SAC EKSiRi 

I 

omoJen 
Sa~;lan besler, koklerini kuvvetlen
dirir, dokiilmesini onler. kepekleri

ni giderir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Yetistirme • Bursa Merinos 
1939 modeli 

Miifetti~ligir 

otomobil bir kapbka~tJ 
1 - Bursa Merinos Yeti§tirme Miifetti§ligi iGin ( 939) . modeli b 

kac;;ti otomobili almacakhr. Muhammen bedeli ( Iki bin a 
Jiradir. · 

~ - !hale 8 nisan 939 cumartesi giinii sabah saat onda Bursa Bel€ 
resindeki, Mubayaa Komisyonu tarafmd.an a<;lk eksiltme sui 
pilacaktir. 

3 - $artnameyi gormek ve daha fazla tafsilat almak istiyenler 
de hergiin Bursa Merinos Yeti~tirme Miifetti~ligine miiraca 
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in taliblerin ( Yiiz doksan bef?) Iir: 
kat teminat ak<;esini Bursa Malsand1gma yatlrd1klarma dai 
makbuzu ve Ticaret Odas1 kayxd vesikalarm1 ibraz etmeleri 

Cumhuriyet matbaam 

~--------------------------------------------HER ~EYDE TASARRUF 
~OCUKLARINIZA HER 

CAiZ OLABiLiR, 
ZAMAN EN iYi 

FAKAT «;OCUKLARIMIZIN SIHHATiN~E Ai 
~EYLERi VERiNiZ. 3 AYLIKTAN iTIBARJ 

F 0 A T S F .. 
I N 

Vermek Ba,ta Gelir. 

F 0 s F A T i N 
En Miikemmel ~ocuk GJdasJdJr. 

F 0 s F A T i N 
Renksiz Yanaklar1 Pembele~tirir. 

F 0 s F A T i N 
ile beslenen ~;ocuk Kanh, Canh ve daima Sihhatli olur. 

F 0 SF AT iN Fransadan gelir, F AL YER Markasile ara; . 
F 

Biitiin Eczane ve biiyiik Bakkallarda vardu. 


