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Fransan1n tavassutu 
lngiliz - Sovyet anla~mas1 
Cenevre' de neticelenecek 

• 

Cenevredeki Milletler Cemiyeti binasmm bir goriinii~ii ve burada miihim mitzakerelerde 
bulunacak olan Lord Halifaks, Bone ve Maiski 

·Neden 
Tahammiil 
Etmigelim? 
a:: talyan Batvekik M uuolini'nin son 0 giinlerde biiyiik bir faaliyet sarfttti· 

gme 1ah1d oluyoruz. Damad1 Kont 
Ciano vaSitasile yaphg1 siyui temaslardan 
sonra, ftalyanm ~imalinde biiyiik endiislli 
merkezi Torino'ya giden Du~e. orada ii~ 
giin zarfmda arkaarkaya iki biiyiik nutuk 
soyledi. 

Paris ve Londra matbuatmm, eskileri
ne nazaran hayli yumu1ak olarak kaydtt
tigi sozlerile, Mussolini, k1saca 1oyle di· 

yor: 
_ Ben size vaktile huber t•ermi§Lim: 

lstiyecegiz, azmedecegiz, ve diivii§ecegiz. 
i§te, aradan ge~e'.' ~edi ~ene zarfmda, 
biitiin soylediklerrrr;un yerine geldigini 
giirmii§ bulunuyoruz. lstedik, azmettik, 

d .. .. t"k t•e kazand1k OVU§ U ' 

~imdi sulh taraf.tanyrz. c; iinkii Avru
pada harbi icab ettr_recek. cidcll bir mesele 
bulunmadrgr kanaatrndeyrm. F akat ne ya· 
pdacaksa, biran cvvcl yapdarak buhran 
yatrstrnlmalrdrr. 

Biz vuzuhsuzluk i~inde uzun miiddet 
beklemekteme. fee~ hakikatin (harbin ) 
irinde yajama!JI ~ercrh _ed~riz. 

italyan Du~•'.'. Tormo daki ilk nutku
nu soylemezden once, F ranstz ve lngiliz 

l · 0 Tunus ve Cib 1·• 'd gazete en, onu • • . u 1 ye a1 
iddialan tazeliyecegmden korkuyorl ar
dt. Bu bahse avd~t .•d~lmemi1 olmasr 
garb matbuallni sevmdrrdt. .$imdi, daha 
ziyade nutkun yumu§ak t~nu iizerinde 
fikir yiiriitmeyi ter~th . ed,yorlar; sulh 

h · · muvaffakryeh hesabma .. ··d cep esmm . .. .. I umt • 
ler ve tahminler ilen suru_Yor ar. 

Nutuklann hulasa h~l~ndeki metinleri
ni okuduktan sonra lngr!•z •. Frans1z ga-

l . . .. 'd ve tahmmlenne i•t' k zete ennm um1 . ~ na et· 
memek kabil degildir. Mussolini, Torino· 

NADIR NADI 
[Ark"-" Sa. 7 allt~tn 5 c!eJ 

Yeni r omanimiz 

K•yc11net --
...L- Kopuyor ! 

___._...... 
F - anctst Maurice Dekob· 

ranstz ro... 'b • . 
, b k cazr esertnJ arkada.. 

ramn u ~o •1 k 
H d. Varog u na letmeg' e §tmtz am r 

bathyor 

Bir iki gone kadar 

Moskova'nzn cevabz 
Londra, Sovyet cevabm1, miizakerelerde ileri 

dogru atdnu~ bir ad1m addediyor 
Londra 16 (Hususi) - K abine bu 

sabahki toplantrsmda Sovyetlerin mukabil 
tekliflerini tetkik etmi1tir. Hariciye Na
zm Lord Halifaks, ~mdiye kadar devam 
eden miizakereler hakkmda etrafb iza
hat vermi1tir. 

Sai?..'Iiyettar mehafilde temin edildi-

gme gore, F ransa, Sovyetlerle l ngiltere 
arasmda anla!mayr kolaylajhrmak mak
sadile bazt teklifler haz1r+..m1§hr. 

Fransanm teklilleri 
Londra 16 (a.a.) - Lord Halifks, 

cumartesi giinii Parise muva,_•lat edecek
!Arkast Sa. 7 stltun 1 del ............................................................ .............. ................................................ 

Prost'un mukavelesi 1 y1l 
miiddetle temdid edildi 

yurduna 
yo I 

Dii,kiinler 
konu,malara 

verilecek isim, uzun 
a~b ve miiessesenin 

Dariilaceze oldu ad1, gene 

$ehir Medisi, diin de toplanmi§I:r. 
Bazr takrirler ve leklifler, alakadar en
ciimenlere havale edildikten sonra tere · 
yag1 imal ve sah§l hakkmda zab1tai be
lrdiye talimatnamesine bazr maddelerin 
ilavesi liizumu hakkmdaki miijterek en
ciimen mazbataSI okunmu§tur. Mii1 
terek mazbatada, tereyag1 imalathanele-

nnin kargir binalarda tesisi ve buralardo 
behemehal Sicak su bulundurulmasr, so
guk hava depolan kurulmasr liizumu an
latrlml,, bu miiesseselerde siit. krema ve 
tereyagmdan ba1ak bir g1da maddesi bu
lundurulmamasr da kaydedilmistir. Maz
batanm diger bir maddesine g~re, mlij· 

IArkast Sa 7 siitun l del 
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Danzig ihtilaf1 had bir 
safhaya girmek ••• uzere 

~ehirdeki Yahudi mabedi y1ktmhyor, Almanlarm, 
Polonyah magazalardan ah, veri~J etmemeleri 

i~in de hususi tertibat ahnd• 

Danzig §ehrinden bir manzara 
(Y azu& ? nci sahilemi:z;de) 

\. 

Y eni biit~e tetkikleri bitti 
Enciimen 939 masraf biit~esini 
261 milgon 64 bin 192/ira olarak 
kabul ve lziikiimeti tebrik edigor 

Ankara 16 (T elefonla) - Meclis Biit~e enciimeni, 
1939 mali y1h muvazenei umumiye kanun layihasile but· 
~e faSIIIannin tetkiklerini bitirdi ve mazbatasm1 hazulad1. 
Y ap1lan tetkiklere gore, bu sen en in nisan ayt son una ka· 
dar II ayhk tahsilat yekunu, 235 milyon 409 bin 179 
lira olup bu miktara 1937 senesinin mayiS ay1 i~inde tah· 

sil edilmi1 bulunan 23 milyon 152 bin 556 liranm -bu sene 
.de aynt miktarda tahsilat yaptlacagl hesablanarak- ilavesi 
halinde yekunu 258 milyon 561 bin 685 liraya baliii ola
cagi, ancak bu yekundan ge~en seneye nazaran daha ev· 
velki aylarda tahsil edilm i1 olan miktarlarm mukabili ola· 
rak 1 milyon 561 bin 685 lira tenzil edilirse sene sonunda 
de ge~ecek para yekunu 25 7 milyon lira raddesindedir. Bu 
hesaba gore, bu mali y1l i~in yap1lan varidat tahminleri, 7 

milyon liraya yakm bir fazlahkla tahakkuk etmijtir. 
T ahsilattaki artmamn seyri, nisan ayma kadar normal 

1ekilde devam elmi§, nisanda ise evvelki senenin ayni ayr· 
na nazaran tenakus goriilmii;tiir. Hazine, 1938 mali y•
lma 27 milyon 57 bin 713 lira nakid mevcudile girmi; 
ve bu geni§ vaziyeli bu sene i~inde de muhafaza etmijtir. 

Harici ticaretimiz ge~en yiiiara gore, 1938 y1lmda en 
yiiksek rakamr goslermekte ve istisnai olarak bu y•l ithala· 
trm1z, 5 milyon liraya yakm bir pasifle kapanm1; bulun· 
maktadu ki , buna, islihlak e§yasmdan ziyade sanayile~me 
hareketinin icab ettirdigi makineler, deniz nakil vaSitalar!, 
demir ve ~elik ve harb malzemesi gibi memleketin cihaz· 
Ianmasma mahsus e§ya ve vesailin fazla ithal edilmis bu-

r ArkaSI Sa. 7 siitun 5 de 1 

Parti Kurultay• 

Be,inci kurultay 29 

may1sta toplan1yor 

Milli ~ef, miihim bir 
hitabede bulunacak 

• ses1 italyan matbuahntn 

Gazeteler, ihtilaflarin 
miizakere yolu ile 

hal edilmesini istiyorlar 
' 

Ankara 16 (a.a. ) - Milli ~efi-
m iz Cumhuriyet Halk Partisi Ge- Buna ragmen, Mussolini ve Hitler de, garb 

istihkamlar1 tefti~J etmektedirler nel Batkant lsmet lnonii C. H . P . hududlarmdaki 
G en e! Sekreterligi vasJtau le &f &· 

g tda k i teb ligi tam im buyurmut • 
lard1r : •••••••.•.••• 

Cumhuriyet Halk Partisinin bqinci 
buyiik kurultayr yrrmi dokuz mayu 
1939 pazart.,i gunii saal 10 da A ll· 
kara Tiirkiye Biiyiik Millet M eclisi . 
binasrnda toplanacaktrr. 

Parti nizamnamesinin 32 nci mad
desine uyarak bildiririm. 

C. H. P. Gene! Ba~kant 
I smet /nonii 

lnoniiniin hitabesi 
Ankara 16 (Telefonla) - Cumhuriyet 

Halk Partisinin 5 inci biiyiik kurultayJ. 
i~in hamhklar, ikmal edilmi~ gibidir. 
Parti gene! merkez:nde bu yoldaki ~a
ll!)malara devam ediliyor. Biiyiik kurul
tay, mayJ.sm 29 uncu giinii toplanacak
hr. Ruzname, umumi ba~kanhk tara • 

IArkaSI Sa. 7 siitun 2 de l ............................................................ 
Ktymetli bir dostu· 

muzu kaybettik 

Amerikanm eski Ankara 
sefiri Amiral Bristol 

vefat etti 
Amerikamn eski 

Ankara Biiyiik El
~!Sl Amiral Bristo· 
liin Amerikada ve· 
fat ettigini teessiirle 
haber ald1k. Umumi 
Harbden sonra Bir
le§ik Amerika Cum· 
huriyetlerinin F evka
kalade Komiseri SI· 
fatile memleketimi· 
ze gden Amiral 
Bristol, Tiirk kurtu- Amlral Brlstol 

Hitler, bir siper oniinde tetkikat yaptyor 

Berlin 16 (Hususi) - ltalya H ari-, ltalyan gazeteleri m iizakerelerden 
ciye N azm oniimiizdeki pazar giinii Ber· bahsediyor 
~ine gelecektir. M ilano'da K ont Ci~no R oma 16 (a.a.)- Popolo di Roma 
1le Von R1bbentrop arastnda akded1len gazetesi, Duc;e'nin nutku hakkrnda tefsi· 
anla1ma, pazartesi giinii meras.imle i~.:•· ratta bulunarak ez.ciimle diyor ki: 
lanacaktu. 1mzadan sonra venlecck ogle «Yaziyetler kat'i olarak tespit edil • 
yemegind~ Hitler'le Ko.nt ~iano'n~n bi- mittir . .$imdi harb olursa bunun rnes'ulii 
rer nutuk uad edeceklen hal>er venlmek· biiyiik demokrasiler olacaktu. Dantig 
tedir. meselesile Alman miistemlekeleri, T unus, 

Muasolini Fran11z hududunda Cibuti veya Siivey§ meseleleri Avrupa 
R oma 16 (Hususi) - Mussolini bu- vaziyetini vahimle1tirmi§ degildir. Bu 

giin. F ran.'IZ hudu.dundaki istihkamlan vaziyet yalnrz }'lkrlan V may si<teminin 
teft11 etml§ ve.k':ndi.Sine refakat eden Ge· yerine konulmak iizere Alman ve ltalyan 
nerallere. demr§hr k1: aleyhtan yeni bir blok tesisi hakkmdaki 

«- ltalya bu hududdan yap1lacak te§ebbiislerle vahimle1mi§tir. Du~e, mih • 
herhangi bir dii§lTlan taarruzundan kork· verin ban§ arzusunu sarih surette goste;• 
maz.» [ArkMt sa. 7 .utun S tel 
\IIIIIII I IUIII IIIIIUUIIIIIII IIUI I IIIUIIIIIIII I IIUII I IIIIIIII I III I IUI IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIItllllllllllllllllltllllllllllllllllllll .. 

r---------Ank a r ad a 

I 19 may1s haz1rhQ1 I 
lujunun miicadele giinlerinde ve yeni 
Tiirkiye devleti kurulu§unun ilk devirle
rinde milli davaya kar§I derin bir saygt • 
ile baglanmi§, ba§ta Atatiirkle lsmet 1-
nonii olmak iizere Tiirk giizidelerine ken
dini sevdirmi§ti. 

Amiral Bristol, hmir hadiselerini tah· 
kik eden komisyon reisi stfatile 1919 se· 
nesi eylul aymda hmire giderek deruh
de ettigi vazifeyi tam bitarafl!kla ifa et • 
mek suretile aleyhimizde yaprlan propa· 
gandalann a!llstz oldugunu miidellel bir 
1ekilde diinyaya ilan ederek hissiyabnm 
samimiyetini filen de ispat etmi§tir. 

1927 senesine kadar Amerika elc;isi 
olarak memleketimizde ifayi vazife eden 
Amiral Bristol Amerikaya avdetinde de 
Amerika ile milli hiikumet arasrndaki ra
brtalann kuvvetlenmesi i~in daima ~ah~ 
mi§llr. Amiral Bristol 23 ikincite§rin 

[ArkMI Sa. 7 autun 6 da] 

Ankaradaki ku; ve erkek talebeler, evvelki giin Maaril Vekili 
Haaan Ali Yiicelin oniinde 19 mayta idman fenliklerine haz1rltk ol· 
mak iizere bir prova yapm,, lardiT. T ukar1ki resim, bu provalara ;,. 
tirak eden k•zlanm1z1 gosteriyor. 



iRl:JZ ( ~ehir va Memleket Haberleri ) 
~ehirde yaralama Genclik bayramt 

Tarihi roman: 25 Yazan: Kadircan Kafh vak' alari ~cgal1yor F ener stad1nda yapdacak 

ile oliime 

olanlar 
Y emi,~i Hasan Pa,a insaflt ~tkb; Poyraz Osmanla 
Okiiz l\1ehmedi bogdurmadi, ba~lartni kestirdi ! 
Kaptctba§t Hamza Beyle Defterdar yerdi. 

Evvelki gece, kadtn 
yiiziinden ii~ ki~i agtr 

surette yaraland1 
Murad Efendiyi, Mahmud Pa~amn sa- Mahfiruz bunlan dikkatle dinliyor, 
raym1 ve mallarmt yaz1p miihiirlemeye sozlerini gozetiyordu. Sonra denize dii~- Ewelki gece Haydarda kadn• yuziin
g onderdi. Sonra yeni~eri zabitlerine de mu§ bir insan gibi tutunacak yer, ~tkacak den iki ki~i birbirini agtr surette yarala-
§U emri verdi: klyt arayordu, fa kat yoktu. 0 hal de bu-

- Ciimle §ehir kapulanm kapiyastz! rada ya~am<lk i~in buranm havasma a· 
Bir ku§ dahi uc;urmiyasizl h§mak, buranm ruhuna uymak lazimdt. 

F erhad A ga attn a bindi; yenic;erileri, Zaten ister istemez, siiriiklenir gibi, bu 
topc;ulan ve diger askerleri alarak Atrney· ueticeye dogru gidiyordu. Ugradtgt in~t
damna dogru gitti; yolda rastladtgl is- labm ba§dondiiriici.i hlZl ve ugultusu ic;in
yandan dagttarak Kur~unlu hamna hii- de Akpmarm kulan ve bas1k kuliibelcri 
cum etti. gittik~e silik bir hal ahyordu. H 1.tnalarm 

Ortal!k yati~ti. YemiKi Hasan saraya ~ogu bile kayboluyor; yalmz ni~anhsmtn 
geldi; Kubbealtmda divan kurdu. Kazan· ve babasile biiyiik babagmm, karde~i (:a
dJgi zaferi tebrik i~in gelenleri kabul e~~i. ktr Alinin hayalleri vakit vakit onu san

Ogleden sonra Poyraz Osmanla 0- yor, gozlerim ya§arhyordu. Hie; olmaz-
kUz Mehmedi . tutup getirdiler. sa bunu birisinc soyliyebilse, onunla derd-

Poyraz Osman! a Y emiKi Hasan vak· le~e!.. Bun a da imkan yoktu: c;iinkii 
tile silah arkada§hgt yapmt§lardt. ;limdi kimseye guvenemiyordu. Ke.ndisinin 
can dii§mam olarak kaqtla~tyorlardl. Fa· Tiirk oldugu ogrenildisi takdirde kapatl· 
kat her iki sipahi reisinin de arhk yiizle- lacagi zindan, bogulacag1 ip, ic;ine kona
rinde pi§manhk okunuyordu. Sadnazam cagt <fUVal ve atilacagt denizin korkunc de 
sordu: rinlikleri, birbirinin ardmdan ona bir y1lan 

- Osman Bey, biz sana seferde bun· soguklugile dc.lamyordu. 
ca iltifat ettik; timar, terakki, harchk ver· <";ok gec;meden saray koridorlannda 
dik. Nic;in dii§manlanm1zla birl~tin? Y emi~c;i Hasan Pa§amn tuzagt ori.ilme-

Poyraz Osman herhalde idam oluna- ye ba§landi. <;unki.i bu magrur adam 
cagm1 anlamt~h. Bunun ic;in sozii ve za- devlet idaresini di.izene sokacag! yerde o 
roam uzatrnak istemiyordu: zamana kadar kendisine herhangi hir se-

- Pa§a, benim suc;um hagt§lamr beble, bilerek veya bilmiyerek iyi davran
soydan degildir. Y almz size yalvannm mami~ olanlardan intikam almaya ko
ki beni kadmlar gibi kemend ile bogdur- yulmu§hl. Bunun ic;in uydurdugu baha-
mayup k!ltcla oldi.iresiz I nelerin hepsi de giiliincdi.i. 

Y emi~i onu soy letmek istiyordu; bir- Bir sa bah Valide Sultana haber ver-

§eyler ogrenecekti: diler: 
_ Allah esirgesin, sen in gibi bir yi- - Y emi~i. kulunuz Y eni~eriagahgm-

gid oldi.iriiliir mii? Kaldt ki seni kendi dan c;tkma Ali Agayt bu gece sebebsiz 

haline buakmarnt~lardtr. Lakin fesadci- bogdurdu. 
lara uymak ic;in nc sebeb vardt? Hele Padi~ah hem bu i§in sebebini ogren-

mtstu. 
Haydarda Kerim sokagmda 8 numa

rada oturan Ali oglu Mustafa i 1e Halil 
cglu Halis, Memnune admda bir kadmt 
sevdiklerinden aralari acrtkhr. 

1ki rakib, evvelki gece saat 22.30 da 
Mustafanm evi civanndaki bo~ arsada 
kar§tla§ml~lardu. Mi.inaka~a §idc!!.'tli hir 
safhaya girmi~ ve her ikisi de hu;aklarml 
<;ekerek birbirlerinin iizerine sal r.ltrml§lar
dir. Kavga esnasmda Halis, Mw.tafayl 
kalbinden, ba~mdan ve ellerindel'l; Mus· 
tafa da Hali3i muhtelif yerlerinden teh
likeli surette yaralamt~tlr. 

Yak' a mahalline gelenler her ik;s~ni 
de kanlar i<;inde bulmu~lardtr. Yarahlar 
si.ir'atle Cerrahpa~a hastanesine kaldm!a
rak tedavi altma ahnmt§lard!r. Her. iki
~inin muhtelif yerlerinden a!d!kLm yata
lar ag1r ve tehlikelidir. 

Bu da ba,ka ... 
Gene evvelki gece saat yarimda T e

peba§mda kadm yiiliinden bir yaralama 
vak'ast daha olmu~tur. 

Pangalttda Vat"an kaziaosunda garson 
Enverle Kasimpa~ada oturan kundura bC~
yaclsJ Avni, bir kadmi sevmektedirler. 

Gece i~inden <;Ikarak evine gitmelcte 
olan Enver, l'epeba§l caddesi:~de Ali ile 
kar~tla§mistlr. Ali bt~agmt l$ekerek Enve· 
ri arkasmdan agu surette vara1atnt§h!. 

Vak'ay1 mi.iteaktb bone! A!i yakalan· 
mt~. yarah Enver Beyoglu hastanesine 
kaldmlarak tedavi altma a\mnv~br. 

ADLIYEDE hurasmt soyle! mek, hem de bazt sozlerini dinlemek ir;in 
Poyraz Osmanm yiireginde bir umid 0 giin Ttrnak~t Hasan Pa~ayl kabul et- Oliime sebeb olma 

I'tlttsl dogdu; gozlerine ve yi.izi.ine kadar mi§ti. y emi~~i bunu ogrendi ve di§lerini Bir i§<;inin, diger bir i§<;inin oltimUne 
tash: stkarak ba)tm salladt. Tunak<;t Padi§a· sebeb olmas1 davasma, istanbul asliye 

· _ lstanbula ~geJdigim zaman ben hm yanmdan c;1kar ~1kmaz ce!ladlara em· birinci ceza rnahkcmesinde dli.n ak§am 
bunlardan ~ekinmek diledim. K.atib Cez- retti: bakllmt§, birr;ok §ahid dinlenilmi§tir. 
mi ve ba~kalan ba~tma iisi.ip «Osman - Bre koman 1.. Vurun!.. i§~ilerden Orner, sur;lu yerindedir. 
Bey; bu i§ olmu~. bitmi§tir. ~eyhiilis- Koca VeZlTin iistiine ii§ti.iler; kavugu Defterdarda beraber r;ali§tik1an fabri-
lam Vezirler. Kazaskerler, butlin bi.iyiik- c;ekip aldtlar; diz c;okerttiler; bir vuru~ta kadka. arkadka~l Rktza lile kiti~lirke~, onun 

' b' l'k · S t _ • k 11 • • •• d · d 1 d lar Etrafta rna me c;;ar ma ap1 ara o mesme se -
ler bizimle IT I br. e~ UJ?fW"'!~an ~~a: e .estm gov esm. en a~ r. 1 · 1- • 1; bfib <Nmaktan suc;;ludur, 
rar goriirsiin !» derlerdt. BJI ~o(i 'Muf\i denn ve stk~ntth brr sess~zh\t oldu. ~~a. Mahkemc, fabrikada yaptlgt ke§i fle 

Ef. d . · ~ ~ ~ 'b · 1 · P~ h heme bir ferman ~pndc-Sul\'.ullah en m1,11 ~OK ?:~TI€m0JL Zlxa·: Bf ~ t: Aa • • , n ,u'ff. U\F k hadisenin nas1l olduguna rapor veren 
fetine gotiirdi.iler. Zorbalarla birle§mem recek ve emt~IYl azl~oece t~~· a at vukuf ehlinin dinlcnilmesine, sur;lunun 
orada oldu. Lakin gene i§ tutmad1m. boyle olmadt. Hatta btrkac; ~un sonra sab1kas1 olup olmad1gmm sorulmasma 
S onra Mahmud Pa§a beni ~agtrdt «Os- eski Kaymakam Hadu~ Iiasan Pa§SY1 karar vermi§. muhakemenin devamt_t:tl 
man Bey, ciimhura muhalefetin manas1 Y edikuleye hapsettirdi. 30 may1s saat 14 e bll'akrn1§tlr. Sur;lu ·o-

kl B ndan ba~ka yolda~lara otuz - Zorbalarla birliktir. mer, sahverilmesini istemi~. mahkeme, 
vo ur. u ~ 1 s· p d k f b . t ¥. • dd t . t' bin flori haz1rland1; ondan da mahrum Oiyerek Cagalog u man a§anm r: mcv u un u 1s egm1 re e ffil§ 1r. 
kalmm!» dedi. idammt istedi. Fakat ash ltalyan ola.n bu ON/VERS/TEDE 

Yemi~i Hasan Pa,a yeni Mufti Mus- Veziri Valid~ .su~tan. korudu. Pad!~ah: Ders kesimi ve imtihanlar 
tafa Efendinin iki yiizliiliigii hakkmda - Sakm th~tyesm 1' • • Univcrsitcde 18 maytsta dersler ke -
ya bir~ey biliyordu; yahud haber veril- Diye haber )!.Qlladt. Y e~1~1 ar.zus~~" silccek, imtihanlar 26 may1sta ba~hya • 
mi§ti. Poyraz Osmanm soziinii kesti: ermek i~in birka~ de fa emu tstedt; boy- rak 30 haziranda bitirilmi~ olacakhr. 

_ Ebulmeyamin bu iin ic;inde var le bir emri alnmad1. 0 zaman ~tmank 1 tcmmuzda talebe kamplarma ba§la-
miyd1? bir c;ocuk gibi sarayma kapandi; bu hafta nacaktlr. Bu sene tlniversiteden mezun 

- Otekilerden ~ok c;ah,Iyordu. «Kubbealtt>> nda adet olan toplannlara olacaklarm saylSl, fazladtr. Filhakika bu 
iki sipahi 1eisi Padi~aha gonderildiler. gelmedi. hleri Cerrah Mahmud Pa§a sene Ttb Fakiiltesinin son smtfmda 346, 

Orada da su~lanm saylediler. Y emi~i ile Reis Hamza Beyzade yaptJlar. Edebiyatta 125, Hukukta 122, Fen ve 
Hasan insafh ~Jkh: Onlan bogdurma- y emivi 0 kadar ileri gitti ki Padi§. a.h1.n Eczact mektcblcrindc 169, Di§~i mckte-

'N d binde 26 ki ceman 788 talebe vardtr. 
d1, ba~larmi kestirdi. sevdigi adamlar §Oyle dursun ken tsJmn 0 

Kahb Cezf!li bir tiirlii hulunam1yordu. en yakm dostlanni, biiyiik iyilikler gor- M T E F ERR/ K 
Neden sonra Istanbulun kap~h .kapil~nm di.igii adamlan da hic;e saytyordu. Ali c;etinkaya 
bir tabut i~inde gec;tigi ogremldi; daglar- Ferhad Aga bir giin Hafiz Ahmed Muhabcrc vc Mi.inakale Vckili Ali c;e-
dan ge~erken hirka~ bin altmmt Y~~~.a Pa§anm mallanm sattmyordu. Bu art~u- tinkaya on'iimi.izdeki pazar giinu §ehri
edebilmek i~in u~aklan tarafmdan oldu- maya Maliye namma Defterdar Buga- mize gelecektir. Ali Getinkaya §ehri -
ri.ildiigii haber ahnd1. ~aza~e gelmi§ti: mizde yeni vekalet te~kilatmm tatbika-

Davud Aga gittigi zaman Sun'ullah _ Bu tiirlu musadereleri Yenir;eri tile mc~gul olacakttr. 
Efendi konagmda yotu. 0 da ka<;mt§~•; Agas1 degil. Defterdar yaparl Beynelmilel antropoloji 
arandt. Casuslar onun Mahmud Pa~a tie Dedi. 0 zaman F erhad Aga §ll sert kongresi 
birlikte, Zincirliservide $eyh Ramazanm ve alaylt cevab1 verdi: 18 eyh11Ide §ehrimizde bcynclmilel 
tekkesine girdigini gordiiler ve haber ver- - in~allah yakmda hem senin, hem antreloji Preistor•k ve Arkeoloji kon -
diler. Hem en adamlar ko§turuldu .. T ek- de seni gonderenin mallanm sathraca- gresi toplanacakbr. Buti.in di.inya alim
kenin her t.aranm arad1lar, orada k~mler gtm. . . . . . . lerinin i~ti.rak edecekleri bu kongreye 
varsa hepsme baktllar. Fa kat ellen bo$ Defterdar bu sozlen b1rka~ mtsh ~1~1- ehemmiyet veriliyor. 
dondiiler. <;iinki.i ka~aklar iyice kthk de- rerek y emi~iye goti.irdu. 0 da birka~ Hiikumct kongre ir;in Dolmabah~e sa-
gi~tirdikl.er~ icin tanmmami§.~ardt. . gun sonra F erhad Agaya: raym1 tahsis etmi~tir. Tiirk alimleri bu 

Y emtKI Hasanm ba§l goklere enyor- _ lncall ah seni Yanya Beyligine kongrede muhtelif tebliglerde buluna -

f d k. h k h ~ caklardtr. du. Arttk etra m . a I er es ve . er~ey u· muhtac edeyim. 
fac1k kalm1~tl. K1mseye ehemmtyet .ver· Dedi. Tiirkku§U kampl 
miyordu. Kendisinin Osmanh devletmde CArkmn var) Temmuz ba§mda Ye§ilkoyde TUrk -
en bi.iyi.ik Vezir olduguna, arnk sull yere - kw:iu kamp1 ar;1lacaktLI'. Buraya 30 pla-
gclmiyecegine sars1lmaz bir in~nc~ vard~. Zonguldak • Karabiik hattln· nor getirileccktir. Turizm pilot §ehadet-
Atmeydanmda yi.iz koyun kestJrdt; yem· da bir kaza namcsini haiz olanlar da burada <;ah§a-

. · · 1 bileceklerdir. 
~erilere yirmi bin altm verecegmt. 50~ e: Zonguldak (Hususi) - Filyosta ter· M d h 
di. Halbuki sipahilerin iisti.ine yem<;enlen tib edilen at yan§lan mlinasebetile se- ilanoya gi en eyet 
saldntmakla d evletin bu iki en miihim or- fer yapan banliyo treni <;atalagzmdan Milano sergisine g den Turk heyeti, 
dusunu birbirine dii§man etmi~ti; onun Zonguldaga donerken 9 uncu tUnelde sergi kapandtgmdan gcri donmli§tiir. 
a~llgl bu korkunc ve unulmaz yara ta· §eftren Hamid sahanltktan vagonlar a- SEifiR ISLER/ 

merasime aid program 
haz1rlandt 

$ehrimizde ,19 may1s spor ve genclik 
bayram1, Fenerbahr;e stadmda saat 10 
da kutlanacakttr. 

Merasime Beden Terbiyesi Gencl di
rektorli.igi.ine bagh spor kuliiblerile yiik
sek ve orta dcrcceli butUn mektebler i~
tirak cdeceklerdir. 

Kaymakamlar, 19 may1s spor ve genc
lik bayramm1 kazalarda, nahiyelerde 
ve koylerde talimatname dahilinde ha
Z1rhyacaklan programlara gore tes'id 
ettireceklcrdir. 

Mcrasimlere, stadyomlarda ogleden 
evvel, Halkevlerinde de ogleden sonra 
ba~lanacaktlr. 

Merasim g~i§ini mtiteaktb talebe ta
rafmdan jimnastik gosterileri yaptlacak, 
bunlardan sonra da rnektebler onlerin
de bando oldugu halde bir gosteri gezisi 
yaparak abideye cselenkler koyacaktlr. 

Ytl iginde yap1lan spor miisabakala -
nnda kazamlan mUkafatlarm tevzii de 
19 may1s giinii yaptlacaktlr. 

Halkevleri ve spor kuliibleri, 19 mayts 
geccsini hanrhyacaklan programlara 
gore istifadeli ve eglenceli toplanttlara 
tahsis edeceklcrdir. 

19 may11 fenlik pMvatt 
Erkek lisesile ortamekteb talebeleri, 

diin saat 14 te Fener stadmda 19 mayts 
rnerasimi igin bir prova yapmt§lardxr. 

Bugiin de ktz ve erkek talebeler bir 
arada umumi bir prova yanacaklardtr. 

19 mayu tatili 
19 mayts spor ve genclik bayramt do

laytsilc ilkmekteblerde diger lise ve orta 
mektebler cuma ve cumartesi giinleri 
kapah olacaktlr. 

TUrk .. Amerikan anla~mas1 
Baz1 firmalar, ithal edilen et· 

yalar1 pek ciiz'i tenzilatla 
sahyorlarmit! 

~ahidler, zavalb ren~
perin karakoldaki va

ziyetini ani a tlyorlar 
hkcnce ederek oliime sebeb olmak 

mevzulu bir davaya istanbul Agnce:r.a 
mahkemesinde dUn ak~am devam edilmi). 

bir~ok §ahid dinlenilmi§tir. Bu davada 
suclular, evvelce Silivri jandanna kara -
kol kumandanhgmda bulunan Kastm 

Cavu§, muavini Mustafa onba§ile bek~i 
Yusuf ve Halimdir. Bunlar, burada 
ren~per Ramazam bir tahkikat snasmda 
soy1etmek maksadile doverek oldiirmek -
ten su~ludurlar. Ramazamn cesedi, kara

kola gotiiriildiikten iki hafta sonra Yah
boyunda, dalgalar sahile atmt§, tanmmasi 
gii~ bir halde bulunmu~tur. Bek~iler, do
viilen Ramazanm kollanm, ayaklanm tu
tarak doviilmesini kolayla§hrmaktan, s~~

lu yerindedirler. Diger taraftan, karakol
da ~ofor Saidle kasab Vitalinin de doviil
diigii, dava mevzuudur. 

flk §ahid ren~per Kara Ahmed, ba~ka 
bir i§ten §ahid olarak gotiiriildi.igii kara -
kolun nezarethanesinde Ramazam yiizii 

morarml§, ayaklan §i§mi§ yabyor, inliyor 
vaziyette gordiigiinu, orada bulunan Sa
idle Salihten bunun sebebini sorunca 

«eger bu gece de burada kahrsak, bu Ka
slm Cavu§la Mustafa Onba§I dove dove 
bizi de oldiirecekler» dediklerini, ayni za
manda Ramazamn sonradan kac;m1§ ola-

mJyacagmJ, kendisini yerinden ktmtldtya
mtyacak, hatta cevab veremiyecek kadar 
bitkin gordiigiinti anlatmt§, «Ramazam 

ancak dort ki§i kollanndan ve bacakla -
rmdan tutarak bir yerden bir yere gotii
rebilirdi» demi§tir. 

~ahid olarak Alibey nahiyesi bekc;iler 
tahsil dan Bekir, Silivrinin F atih mahalle
sinden Saban, Ramazanm kii~iik karde§i 

Amerika ilc aramtzda yeni akdedilen 
ve bu aym be~inden itibaren mnvakkaten yevmiyeci Besim, kasab Vitalinin kanst 
mdiyet mevkiine giren ticaret anla~ma- Lida, arabac1 isak, c;iftc;i Salih dinlenil -

Sl, ilk giinlerde iki memleket <.~rasmdaki mi§ler, hepsi de derece derece su<;lulann 
ticari miinasebatta biiyiik bir inki~af gns- aleyhinde §ahidlik etmi~lerdir. Bunlardan 
termi§tir. Husule gelen bu har~ketin it- Salih, karakol nezarethanesinde Raman· 
halat bak1mmdan ilk fiJi netice~i. istan- n1 agzt arahk, gozleri ac;1k, burnundan 
bul giin1riikler! ithaiat ntiktan.nda hafta· lean, agzmdan san D'ir' ~ti''altmt~. yalal' ~va
z.~rfm~a 3q?,OOO lirahk bir fa~hhk gO- ziyette gordiigiinii,' diirti.ince kaskah vii
rulmest §ekfmde--ofmu§tur. Y ~n~ 1\m~n- cuCIUniin salland1gm1, C:fayaktan olmii§ 
ka anla§rnasmdan sonra tenz1lath t~.nfe oldugunu anladtgm1 soylemistir. 
ile memlekete giren Amerika men~eli M. hk d'¥ h'dl ' d d' 1 'l 

Il f
. 1 k' · k 1, , a erne, tger §a 1 er e m em-

rna ann tat annm es 1 vazJYette a <11g1 k .. h k · d b k 
veya yap1lan tenzilatla k1yns kabvl etmi· mb.e ~zereb, mku a ·ememn evammi a§ a 

k k d .. •A b. .1,.. 1 'k ·r 1r gune 1ra m1stir. 
yece a ar r.uz 1 rr tenz1.at a 1 h a e· --------~-------.... 
dildigi goze batrnaktadiT. 

Bu hal alakadar makamlarm da na· 
zan dikkatini celbetmi§ ve yap1lan feda· 
karligm boylece birka~ firmanm ihtikari
le halkm faydalanamamasma sebeh ol
masmt onlivecek tedbirler ara:;t.mlmaya 
ba§lamJ§hr. 

Ozerinde tcnzilat yaptlan e~yafl t?etir
ten firmalar ellerinde biiyiik stl1k bulun
dugunu one siirmektedirler. 

KOLTOR ISI.ERI 
+ 

llkmekteblerin tatili 
ilkmektebler 12 haziran pazartesi ak

~amt kapanacaktJ.r. Son smtf imtihanlan 
15 hazirandan itibaren ba~hyarak 26 ha
zirana kadar devam edecektir. 

T aksim stadyomundaki 
hadisenin tahkikati 

Cumartesi giinii Taksim stadyomun -
Ayag1 k1r1lan doktor da vukua gclcn mi.iessif badise iizerine 

Evvclki gi.in saat 16 da Tarlaba§J cad- ba§hyan tahkikat devam ctmcktcdir. 
desinde bir kaldmmdan kar~1 taraftaki Hadiscnin evvelden miirettcb olup ol
kaldmma gc~mek istiyen doktor Karlo, mad1gm1, mi.iscbbiblerin kimlcr oldu -
'l'aksim istikametinden gelen ~ofor Ali- gunu tcspit etmek iize.re Maarif miifet -
nin idaresindeki 428 hususi plakah oto- ti~lerinden mi.irekkeb bir komisyon fa
mobilin sadmesine rnaruz kalarak yara· aliyete gec;mi~tir. 
lanmt!'l, sol aya~ kmlml§tLr. Komisyon. evvela, Haydarpa~a lise -

Doktor Karla, Beyoglu hastanesine sinden olup zab1taca hiiviyetleri tespit e
kaldmlarak tedavi altma almml§, §O - dilmi~ bulunanlan sorguya c;ekmi§tir. 
for yakalanmt~br. Tahkikat ktsa zamanda bitirilecektir. 

( T arih muallimi ihsa~ ~erifin cenaze merasimi) 

mam yiiz otuz sene kanayacak, irin top- rasma dii~mii~ ve aglr surette yaralana- Hizmet~i derdi 
ltyacak, en sonra kangren olarak birc;ok rak dcrhal Amele Birligi hastanesine Muhtelif yerlerden gelen hastahkll ve Mcrhum, emektar muallim, talebelerinin elleri iisti.inde ... 

kaldlnlmt"tlr Memlekete 48 senedenberi binlerce talebe yetic:tiren emektar ve lo.ymetl; 
budamalara sc-beb olacaktt. ·~ · ahlakan diiski.in kimselerin hizmctr-i o- t "( • 

M • d k" 1 )' tarjh hocasx, merhum hsan ~erif, dun talebclerinin ve kendisini sevenlerin 
Bl·r 1"k1' gu''nu"n J'rt"ne stg"an bu bac don- erstn e 1 a aya larak kullamlmast, aileler arasmda bazt ·· 1 d b di "r ~ - goz ya§ an arasm a e e istirahatgahma tevdi edilmi~tir. 

di.iri.ici.i vak' a ve macer alar saraym du- sancak verildi miiessif hadiselere sebebiyet verdigin· Emektar muallitnin cenazesi, saat 15,30 d.a GUlhane hastanesinden kal-
varlanndan ic;eriye, hire bin kattlarak gi- Mersin, 15 (Hususi) - Alaytmtza san- den bunlar hakkmda evvelce haz1rlan • dmlm1~br. Cenaze merasiminde Erkek Muallim mektebi, istanbul ErkE:>k 
riyordu. Kadm ve k1zlarla harem agala- cak ver me toreni yirmi binden fazla §C· mt§ olan talimatnamenin tatbikt karar- lisesi, muteaddid resrni ve ekalliyet liseleri talebeleri, Maarif erkam, 1:-titiin 
nndan birrog"unun oldiiriilen, azledilen hirli ve koylii balk1m1zm i~tirak ettigi la~tmlm1~tir. muallimlet ve kendisini sevenler hazll' bulunmu~tur. 

"' 1 • b' · 1 ld Mersm· Iiler Bu hizmetr-ilerin hirer sicilli buluna- Cenaze, namazt Sultanahmed camisinde ktlmd1ktan sonra muazzam bir 
\'eya yiize rJkanlarla alakalan varmt§. e§stz 11' merastm e yap1 1. ... ..,. b b" ··k .. d t k bir heyecanla cak, sicillcrde sthhi durumlarile polis kalabahk arasmda ve el tistiinde Beyaztda kadar getirilmi~. oradan cenaze 
C:.ehrin curasmda veya burasmda olan u uyu gun e c.~ m b k 1 k Ed' k .. ·· "I .. '>! " k dolu bayram ne§'esi ger;irdi. Sancak, a- tezkiyeleri yazth olacaktLI'. ara asma onu ara trne aptya goturu mu§, ve ~ehidlikte hazulanan me~ 
matem yahud sevinc, saraym yan aran· y • B 1 d" b'' • fenine gomiilmli§tiir. laytmtza Orgeneral tzzeddin <;ah~lar ta· en1 e e 1ye ut~es1 
1 k k 'dor ve d 1 d d k1"sler yap Cenazeye Maarif Vekaleti ve mliteadc-Jid liseler ."elenk crondermic:lerdir. 

1 on ° a ann a a a • - rafmdan verilince biitiin halkm heye- Bclediyenin 939 senes1· bu'"tresi, Dahi- " n tl 

B d 
· 1 , "d ..,. Maarif mensublarma, merhumun ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

mJ§ti. urast a eta tmparator ugu 1 are :andan akan goz §larilc sonu gelmiyen liye Vekaletine gonderilmi§tir. Vali ile Vekjlletin gonderdigi heyet , 
eden gizli kuvvetlerin, devlet adamlan alkt~lan ir;inde derin bir hu§U ve sevgi Belediye muhasebecisi pazar ak§aml DUn Maarif Vekfileti adma bir heyet, emektar merl:J,umun evine giderek 

t l dtklan kutlandt. i.a.c.J~lCI~a.u:._ _ __:~ __ __uaui!!il ~· u::e~~yr_e_t~t U:lUJJ.uumustur.' 

~ 

Siyasi icmal 
italya ve M1s1r 

M ussolini'nin Torino'daki nutkile 
di.inya ahvalinde bir derece 
salah hissedilmektedir; yahud 

ahvalde daha vahim bir safhaya girilece
gine alamet saytlacak bir durgunluk var
dn. Bundan sonra i§in hangi noktalardan 
alevlenmesi ihtimallerine gelince §imal .. 
de Danzig ve koridor ve cenubda Mt -
sn; Avrupa politikasim §iddetle dalga • 
land1racak miihim hadise ve hareketl~re 
birer sahne olsa gerektir. 

Filvaki Almanyamn Danzig' e ordu 
sevketmek suretile dogrudan dogruya 
mudahale eylemesi ihtimali gori.inmuyor. 
Fa kat mahalli idareyi elinde bulunduran 
ve Hitler'in milli sosyalist partisi te§ki!a
tmt temsil eden Danzig hiikumetinin ve 
Meb'usan meclisinin kendiliginden bu 
mmtakamn Almanyaya iltihak eyledigi
ni ilan eylemesi muhtemeldir. Belki aym 
zamanda Lehistamn Danzig' deki bi.itiin 
ikhsadi ve ticaret menfaat ve alakasm n 
mahfuz kalacag1 da ilan edilecektir. 
F ranstz membalarmdan gel en haberlere 
gore §imdiden Almanyadaki milli sosya
list partisinin mi.isellah te§kilah olan hii
cum kademelerine ve hiicum k1t' alarm a 
mensub binlerce adam sessizce Danzig 
mmtakasma girmi§ler ve dahilde ve ha
ricde Danzig'in aleyhine ~tkacak herhan
gi harekete mukavemet etmege haZir bu
lunmu§lardtr. 

Bu vaziyet kar§Ismda Lehistan miida
hale etmek isterse mesele kendisile Dan
zig hiikumeti arasma miinhas1r kalmi§ o
lacaktn. Lehistan Danzig'i ordusile i§ -
gal etmek isterse ancak o zaman AI • 
manya: halk1 ve hiikumeti Alman olan 
bir memleketi miidafaa ediyorum diyerek 
bilmukabele askeri miidahalede buluna .. 
cakttr. Alman matbuah Danzig mesele
sine artJk bilkuvve halledilmi§ nazarile 
baktJgmdan §imdi daha ziyade koridor 
meselesile me§gul olmaktadtr. Malumdur 
ki ast! Almanya ile ,Sarki Prusya arasm
da Lehlilerin herhangi suretle murakabe 
ve miidahale etmiyecegi karada bir mu
vasala yolu olarak hususi bir otomobil 
caddesinin tesis edilmesini Almanya a -
hiren Lehistandan istt>mi§ti. Almanya bu 
talebinde tekrar 1srar eyledigi takdirde 
Lehistan biitiin kuvvetile mukavemet 
edecektir. 

iki devletin arastm bulmak i<;in ii~;iin
ci.i bir larafm tavassut edecegi iimidleri 
~eo;za~arttlJ!lr .. Gerek italyli gerek Ma
caristan, eskidenberi iki tarafm da dost
lari 'olduiClan halde tavassut ve telif ro4 

liinii iizerlerine almaktan c;ekinmi§lerdJr. 
Papahk makammm da sulhu kurtarmak 
maksadile iki tarafm nezdinde yapt1g1 te
§(!bbi.islerden bir fayda c;tkmamt~ttr. 

italyamn Almanya ile tesani.idiinii as· 
ker1 bir ittifak haline getirmesi iizerine 
Almanyamn yakmdan alakadar bulun~ 
dugu meselelere kan~mak ve tavassutta 
bulunmak serbestisini arhk haiz bulun
masmdan ileri geliyor. Nasi! lci italyanm 
stkt alakadar bulundugu meselelerin hal
linde de Almanya tavassutta bulunacak
llr. 

Y almz iki devlet herhangi meselenin 
dogurabilecegi askeri ihtimal ve neticeler 
iizerinde evvelden isti§arede bulunmayt 
kar§Ihkh taahhi.id etmi~lerdir. Mesela Al
manya koridor meselesi hakkmda kat'i 
bir harekette bulunmazdan evvel bunun 
harbe sebeb olr"as1 ihtimalini ve boyle 
bir ihtimal hr§Jsmda iki miittefik devle
tin alacaklan mii§terek tedbirleri italya 
ile gorii~mesi ve bir karara gelmesi icab 
ediyor. italya dahi Siivey§ kanahDJ elde 
etmek i~;in Mtm iizerine bir hareket yap
mak isterse evvelce Almanyanm reymt 
almak mecburiyetindedir. ;limdi biiti.in 
nazarlar Danzig ve koridor ile M!Slr 
i.izerine tevcih edilmi§ bulunuyor. 

Muharrem Fevzi TOGA Y 

Nihayet anla§Ild1! 
Yirmi giin kadar evvel Samatyada Et

yemez kopriisii civannda, trenin altmda 
kalmak suretile oldUgii anla~tlan gene 
kadmm hUviyeti tespit cdilmi§tir. Bu -
nun Sirkccide Ba~aga Nakliyat amba -
rmda Hakk1 <;avdaroglunun manevi cv
ladt, Yeni~chirde Bi.ilbiildcrcsindc otu· 
ran •tornact Kaprisin kansx 20 ya§lann
da ~apkac1 Margarita oldugu anla§tl -
m1~tlr . -·-·---Amelenin cesedi 

Evvclki giin Kazh<;e~me ile Zcytin -
burnu arasmda bahk tutan Hakkt adm
da bir bahk~t. denizde bir cesed gorcrck 
sahile r;ekmi§ ve merkezi haberdar et -
mi~tir. 

Yaptlan tahkikatta cesedin 15 ~iin ka
dar cvvel Rasim kaptamn <;op motoriin
den denizc dU~en ve Kastmpa~ada Ca -
miikcbir mahallcsindc 54 saytlt evde o
turak 45 ya§larmda amele Halil oglu 
Receb oldugu anla~tlmt§tlr. 

Cumhurlyet 
Ni.ishas1 5 kurustur 

Abone seraiti } Tur~iye 
• ic•n 

Senelik 
Alh ayhk 
0~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Haric 
icin 

2700 l~r. 
1450 • 
800 • 
Yoktur 
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SON HABERLER 
Meseleler 

Nasyonalizmi dogru anltyahm ' HEM NALINA 
MIHINA 

Filistinin ak1betini tayin 
edecek olan beyaz kitab 
Yahudiler; menfaatleri haleldar oldugu takdirde, 

israilin k•bcm1 kmmdan ~Ikaracaklarm•• ! 
Kudiis 16 (a.a.) - Sokaklara ibrani- meti iizerinde derin bir tesir husule getir

ce beyannameler yapt§hrtlmt§tir. Bu be- mi1tir. 
yannamelerde bilhassa 1oyle denilmekte - Ernin bir membadan ogrenildiii;ine gO-
dir: re gelecek be§ sene i~inde Filistine 75 bin 

«Beyaz Kitabda menfaatlerimiz na- yahudi ve kiSmt azam1 ~ocuk olmak iize
zan itibara ahnmad1g1 ve yahudilerin ii - re 25,000 Almanyah yahudi miilteci 
midleri bo1a <;Ikllg1 takdirde lsrailin k1hct hicret edebilecektir. 
kmmdan ~tkacakttr.» lngiliz planmda, ahvale gore asgari 

Fa kat «Palestina Post» bunun aksine be1 ve azami yedi senelik muvakkat bir 
olarak kuvvet istimali telkinlerini red- zarnan zarfmda muhtelif merhalelerle 
detmekte ve §oyle yazmaktadu: yahudilerle Arabi arm beledi ve milli sa

<<Yahudi ahalinin biiyiik bir kiSmt ~id- hada tejriki mesai etmeleri tavsiye edile-
det metodlannm aleyhindedir.» cektir. 

Beyaz Kitabda neler var? !ngiliz, Arab ve yahudilerin muhtari-
Londra 16 (a.a.) - Salahiyettar yetin ilanma kadar her nezaret nezdinde 

mahfillerde soylendigine gore «Beyaz i•ti§ari bir organ mahiyetinde olarak tej· 
Kitab» miifrid Arablann taleblerile Lon- riki me•ai etmeleri aglebi ihtimal ilk mer
drada akdedilen Filistin konferansmda haleyi te1kil edecektir. 
fngiltere hiikumeti taratindan yapilan ve Y eni rejim, kiifi miktarda kuvvetlendi
Arab ve Y ahudi murahhas heyetlerince gi ve sulh tamarnile teessiis ettigi zaman 
reddedilen teldifler arasmda bir anla1ma- miiten~siben temsil edilecek olan Arab ve 
YI ihtiva etmektedir. yahudi elemanlanndan miirekkeb bir mil-

Y ahudi muhaceretinin yahudi niifusu- 11 rneclis te§ekkiil edecektir. 
nun Filistin ahalisinin ii~te birini tecaviiz Salahiyettar mahfillerde soylendigine 
etrniyecek jekilde tahdid edilmesine karar gore Arablann veya yahudilerin yapa
verilmesi iizerine milli yahudi ocag1 siya- caklan boykotajlar ve te§riki mesaiden 
seti terkedilmi1tir. imtinalan lngiltere hiikumetini bu kara -

Anla§tld•gma gore milli ocagtn ancak rmdan vazge~iremiyecektir. 
orta Avrupada yahudiler iizerinde icra fngiltere hiikumeti, mes'ul elemanlar -
edilen tazyik iizerine faaliyetle inki1af dan kafi miktarda teminat alm11 oldugu 
etmege ba!lad1gma dair Arablar tarafm- i~in yeni siyasetinin muvaffakiyetle neti
dan ortaya attlan deliller lngiltere hiiku - celeneceginden emin bulunmaktadn. 
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Eski~ehirdeki 
• cinayet 

Su~lu ibrahim, diin 
Memleket hastanesinde 
mii~ahede albna ahnd1 
Eski§<'hir, 16 (Telefonla) - Evvelki 

giin <;:ar~t k<~rakolunda bir kadm mesele
si yiiziinden koyliisii lbrahimi tahanca ile 
oldiiren Galata polis merkezi miiretteba -
tmdan Ibrahim, bugiin isticvab edilmek 
iizere Aguceza mahk~sine sevkedil
rni~tir. 

Katil Ibrahim, Tevkifaneden ~tkanl -
d1ktan sonra Adliyeye getirilirken yolda 
jandarmalara tecaviize batlamij, miite -
madiyen ka~maga ~hjrntjltr. Nihayet, 
Adliyede hususi odaya ahnan Ibrahim, 
orada da firar te1ebbiisiinde bulunmuj, 
muhakeme zamam geldigi mada elleri 
kelep~eli olarak salona sokulmujtur. 

Kelep<;eleri ~·kan]d,ktan sonra isticva
bma ba1lanan katil, sorulan biitiin sua\ -
lore cevab vermemi1, bir tek kelime soyle
rnemij, mahkeme heyetine arkastnt done
rek sorulanlarla metgul olmuyormu~ gibi 
da vranml~llr. Bir arahk h1~kmklar i~inde 
aghyan su~lu, «Rabia ... Rabia ... » diye 
haykumijllr. 

Bu vaziyet kar~ISinda, iddia makam1, 
su~lunun mii1ahede altlna almmaSJ tale
binde bulunmuj, miijahede altlna almmak 

iizere ge~ vakit Adliyeden ~Ikanlm1jtlr. 
Muhakemeye yarm (bugiin) devam 

olu"'caktu. 
Ankara atletleri geliyor 

Ankara 16 (Telefonla) - t}~ ~ehir 
llliisabakasma ljtirak edecek atletlerle 
lstanbul - Edirne yanjma girecek bisik
letc;iler, bugiin Ankaradan hareket et -
tiler. 

Karabiikte belediye tetkilab 
yap1ld1 

Safronbolu 16 (a.a.) - Karabiikte 
Yeni te1kil olunan belediyeye aza intihab1 
vap1lm 1 ~ ve yeni belediye te!kilatl i1e bat
lamt•t~r. 

Amasyada dolu yagd1 
Amasya 16 (a.a.) - Evvelki gece 

•iddetli yagan dolu netice•i olarak 14 kO

Viin ekinlerinin harab oldugu anla!Iimtj
'•r. Vilayetin diii;er mahallerinde tahribat 
d. ··resi heniiz anla,.lamamijltr. 

y unanistanda silah albna 
~agiTllan ihtiyatlar 

Atina 16 (Telefonla) - Bugiin nejre
dllen bir emirname 1925 - 1927 smtflan
na mensub miitehasSJS bahriye ihtiyat 
~iic;iik zabitleri talim ic;in iki ay miid -
d"t!e silah altm~ davet etmektedir. Silah 
altma c;agutlan stDiflar 5 hazirana ka -
~ar davete icabet etmek mecburiyetin
rt :lirler. 

Yunan Krah seyahate ~·kb 
, Atina 16 (Hususi) - Kral, T:,akya ve 
'akedonyayt ziyaret etmek uzere bu 

• <§am Atinadan aynlmJjbr. Krahn se
Yahati on giin devam edecektir. 

Bulgaristan i~in 

a~dan kredi 

inC?;iltere. 500 bin lirahk 
demirvolu malzemesi 

verecek 
Londra 16 (a.a.) -Financial News 

gazetesinin ald1gt bir habere gore Bu! -
garistana 500,000 liraltk bir kredi a91l -
masma dair bir itilaf akdedilmijtir. Bul
garistan bu para ile bilhassa demiryolu 
malzemesi ve yo] in~aSt i~in laz1m olan 
makineleri alacakhr. 

Ayni gazetenin bildirdigine gore el -
yevm Atina'da bulunan Sir Leithoross, 
lngiliz e§yasmm ithaline mukabil Y una· 
nistandan tiitiin ahnmas1 i~in miizakere -
ler yapmaktadn. 

Ancak Yunan tiitiinleri kiilliyl!tli mik
tarda Almanyaya sevkedilmekte oldugu 
i~in miizakereler esnasmda bazt mii§kiila
ta tesadiif edilmektedir. 

Milli ~efle Romanya 
Krab arasmda ... 

Ankara, 16 (Telefonla) - Roman
ya milli bayrarn1 miinasebetile Cumhur 
Rei•imiz lnonii ile Romanya Krah Ma
jeste Karol arasmda tebrik ve tejekkiir 
tel2raflan teati olunmu§tur. 

MJSJr~ar§ISJ esnafmi temsil 
eden heyet 

Ankara 16 (Telefonla) -istanbul, Mt
str<;atjlSindaki esnaf ve diikkan sahible
rini temsil eden bir heyet, Ankaraya gel
di ve Mtstr~arjtsmm istanbul Belediye
since istimlaki takdirinde has1l olacak 
vaziyet hakkmdaki miitalealarmt alil -
kadar makamlara bildirdi. Heyeti, Da
hiliye Vekili Faik tlztrak da kabul et -
mij, vaziyeti tetkik edecegini soylemij
tir. 

Suriyede kahine buhraru 
devam ediyor 

$am 16 (a.a.) - Reisicumhur. i•ti
jarelere ba§lamtjhr. Mumaileyh Meclis 
Rei•i Fares Kuri'yi kabul ederek Bukha
ri kabinesinin verdigi istifanameyi tevdi 
etmi§tir. 

lstifanamede hiikumet programmm 
tatbikt ve bilhassa 1936 tarihli F ranSIZ -
Suriye istiklali muahedesinin tasdiki im
kam goriilmedigi kaydedilmektedir. 

Avusturyadan hicret eden 
Yahudiler 

Yiyana 16 (a.a.) - Anchllus'tanberi 
hicret eden Y ahudilerin miktan takriben 
100,000 dir. Avusturyada daha 80,000 
Y ahudi vardn. 

General Franko, RomayJ 
. ziyaret edecek 

Roma 16 (Hususi) - General Franko 
yalanda RomaY' ziyaret edecektir. Ge
neral Franko, PopoJ.o Ditalya gazetesi 
muhabirine bu haberi teyid ederek de
mij:ir ki: 

.. •- ilk ftrsatta RomaYJ ziyaretle he -
nuz ~ahsan tammadtW.m Mussolini ile 
gOrU~ecegim .• 

Umumi merkezin 

verdigi karar 

I 

Yazan: PEYAMI SAFA Hava kahramanlar1 

Kavga ~·karan her tak1m 
oyundan menedilecek 

«Fikir Hareketleri» nin ge~cn sayt!a
nndan birinde Francesco Nitti'n:n 1ovk 
bir sozii var: «Nasyonalizm vatanm sair 
vatanlar aleyhine co§turulmaSI':I.r. G"'ek 
dahili, gerek milletlerarasJ miinosebetlcr
de maziye, geriye donmedir. Na•yona
ltzm vatan .evgisi degildir, otrki vatan
lara kar§l kindir.» 

rihsiz, an'anesiz bir «ilk insan» taoavvur 
edilse bile bunun hayvandaa brkh b:r§ey 
olamiyacagmJ anhyoruz. lnsana msanh
gmt veren §ey i~timai, yani milli ka!ak
teri olduguna gore: lnsan, m!l!i bi: hay
vandn. 

• Milletler kahraman
hklarile yiikselirl~r • 

lsmet inOntl 
R-.JI ava jehidlerini aynca anmaktan 
lliJ maksad, hi~ §iiphesiz, onlan di-

ger §ehidlerimizden ii;tiin tuttu
gumuz i~in degildir. Vatan ve millet ug
runda can verenlerin he psi §<'hiddir; hep
si bizim i~in miisavidir ve ayni yiice mev
kie sahibdir. Biitiin §<'hidler ruhumuzun 
cennetinde ya§Iyorlar. Hava §ehidleri i~in 
ayn toren yapmaktan rnaksad, gencligi 
havactl1ga tejviktir. <;:iinkii, 20 nci asrm 
yaramaz ~ocugu olan tayyare, hem bir 
medeniyet vas1tasi, hem bir harb vaSita

Stdir .. Havac1hkta ileri olm1yan ve ilerile
mek azminde bulunmtyan milletler, ba§
kalanna esir olmaga mahkum milletlerdir. 
Tiirk milleti ise olmege raz1d1r; fakat esa

rete asia I Onun i~indir ki in san §ekline 
girmi§ kahrarnanhgm ta kendisi olan bii
yiik milletim, karada ve denizde oldugu 
gibi, havada da kahraman olmak azmin
dedir. Burada kahramanhgt, sade yigit

lik manasma kullanm1yorurn; frenklerin 
«as» kelimesile ifade etmekte olduklan 
mefhumu da, her sahada, dii§iinerek oyle 
kullaniyorum. 

Ankara 16 (Telefonla) - Son giin
lerde futbol ma~lannda seyircilerin de i§· 
tirak ettigi kavgalann sikla§maSI dolay1 -
sile Beden Terbiyesi Gene! Direktorliiii;ii 
baz1 kararlar alm1~ ve alakadarlara tebli
gatta bulunmu§tur. Bu kararlara gore, 
baderna yalmz hadise ~tkaran oyuneu de
gil, mensub oldugu takirDm heyeti umu -
miyesi oyundan menedilecektir. 

Bundan ba§ka rna~ sahasmm seyirci -
lerin bulundugu yerlerden Ankara sta -
dmda oldugu gibi telorgiiler gibi vaSita -
larla aynlmaSJ da saha s~hiblerine bildi
rilmistir. 

Ma~larda bulunacak inz1bat kuvvetle
rinin artmlmaSt yolunda da te§ebbiisatta 
bulunulmustur. 

Y eni bir anlasma 
' 

Maverayi Erdiin hiiku
metine imtiyazlar 

veriliyor 
Londra 16 (Hususi) - lngiltere ile 

Maverayi Erdiin hiikumeti arasmda ce -
reyan eden miinkereler bir anla!ma ile 
neticelenmi•tir. Bu anlajma mucibince, 
Maveray1 Erdiin hiikumetine miihim imti
yazlar verilecektir. Bu meyanda, halen 
mer'i olan manda idaresi yerine dogru -
dan dogruya Emir Abdullahm mes'ul o
laca!b bir kabine kurulacaktn. Bundan 
ba!ka Emir Abdullah, Maverayt Erdiin
de bir ordu te§kil etmek ve kom§U Arab 
memleketlerine konsoloslar tayin etmek 
hakktnl haiz bulunacakhr. 

Anla~rnanm teferruatmt tesbit etmek 
iizere iki memleket murahhaslan arasmda 
Londrada derhal miizakerelere ba§lana
cokh'. 

Roma • • z1vareb 

italya ile Yugoslavya 
arasmda yeni anla,ma 

yapdmad1 
Belgrad 17 (a.a.) - «Havas» Bel

gradm iyi mall.tmat alan mahfilleri, Na
ibin 1talya seyahatinde her ne mahiyette 
olursa olsun yeni hi~ir anla§ma akdedil
medigini ve bu hususta bazt yabanct ga
zetelerde mh~ar eden kombinezonlann 
tamamen hayali oldugunu kaydediyor -
lar. 

Naible Markovi~'in 1talyada yapllk -
lan temaslar miinhaman Belgrad anla§· 
malarile esasen tesis edilmi§ alan dostluk 
miinasebetlerinin takviye ve tarsinine ma
tuf bulunmu§tur. 

Yugoslavyanm lta\ya)'l alakadar eden 
diger d11 miinasebetlerine gelince, bu mii
nasebetler degi§mez bir jekilde a§agtda
ki iki prensip iizerine miiesses bulunmak
tadtr: 

Yugoslavyanm heriiirlii muhalif ide -
olojik veya stratejik bloklar haricinde 
kalmak hususundaki arzu ve azmi il'O 

kendisini diger Balkan devletlerine ve 
bilhassa Romanyaya baghyan taahhiid -
!ere kaytdSiz ve jarhiz riayeti. 

Zagreb'de ~·kan yanresmi Novosti di
yor ki: 

<<Naib ve ltalyan devlet adamlan sa
dece esaSI'n aramtzda mevcud olam de
rinle§tirmege ve tamamlamaga ~ah§1111' • 
lardn. Y eniden kii~iik birjey yapmak da
ha tasavvur edilmemi§tir.» 

Yugorlavya anlafmaya muhalil 
degil mi? 

Belgrad 16 (Hususi) - Salahiyettar 
mehafilde, lngiliz - Tiirk anla§masmm 
Yugoslavyada Balkan Paktma muhalif 
addedildigine dair baz1 yabanc1 gazete
lerde ~·kan haberlerin tamamen asiiSiz ol
dugu beyan edilmektedir. Ayni meha
filde temin edildiii;ine gore, Tiirk hiiku
meti, lngiltere ile akdettigi anla~ma hak
kmda Balkan Paktma mensub devletle
re malumat vermi1tir. 

T ekirdagmda 190 mc1 alay 
ic;in yap1lan merasim 

Tekirdag 16 (a.a.) - Tekirdagdaki 
I 90 mc1 alaym kurulu§unun yirminci yii
doniimii miinasebetile kijlada merasim 
yapilmi§I!r. Bu merasimde Tiimgeneral 
Kemal Bahkesir, davetliler, alaydaki su
bay ve erler bulunmuttur. Torene lstiklal 
rnarjile ba§lanmi§, albay S1tb Y urtcanh, 
lstiklal Savajmda zaferler kazanan bu a
layJml7In yirmi iki YJihk mazisini heye -
canh bir hitabe ile anlatmi§I!r. Miiteakl
ben alay, tiimen komutamnm huzurunda 
bir merasim ge~idi yapm!jhr. 

Bu sozii nnsyonalizme kar~t yrni bir 
iddia k1ymetinde oldugu i~in buraya al
mtyorum. Nasyonalizmin, !Xll:tikact ag
zile konu§an her dii§mant, bu kabasaba 
eda ile yiiz bin 1ey yaz1p siiylemi§tir. 
Bu soziin ~1ymeti, nasyona!i1me yiikleti
len iki biiyiik su~u olanca sa•h!igilr hula
sa edebilmi1 olmasidtr: 1. "'asyonalizm 
bir irtica hareketidir, 2. N ••vonalizm 
ba,ka milletlere kar§t kindir. 

Nasyonalizm, bize yaln,z hayahn ve 
selim aklm degil, ilmin de 'undugu bu 
a~1k hakikatleri kabul etmekten ba1lar. 
Burada ne irt:ca, ne taarruz P'tns•pi var
du. Bilakis hu donelere kar11 ayak o:lire
mek, sosyolojinin tejekkiiliindrn evveik; 
iptidai insan gorii!iine riicu ,,ldugu i~in 
bir fikir irticatdu ve hakikate bir t•arruz
dur. Yani irticalann ve taarruzlar•n en 
kotiisii I 

Nasyonalizm diijmanlarma bovl~ dii
~iinmek ce~aretini veren ~ey. na~yona.l;z~ 

min bir~ok nevileri olma.,d!r. $t•phesiz 
bir irtica na•ycnalizmi ve ;i:o'-Jesiz bir is
tila nasyonalizmi vardtr. Bir i~tica de
mokrasisi ve bir istila demokrasi•i oldu
gu gibi. Her ideolojinin saga ve >ula sa
pan tiirlii niianslarmt ve derec~lerini he.· 
kes bilir. 

Yukanki soziin sahibini !'!trtacak dip
diri bir ornek var: Turk nasyon>li•mi! 
Ki dogdugu giindenberi ne bir irtica, ne 
de bir istila hareketidir. lrtica ne kelime, 
dogdu dogah Tiirk nasyonolizminin bii
tiin i§i giicii onu tepelemek'e ugra;mak 
oldu; is til a ne kelime, gene dogdu do~ah 
Tiirk nasyonalizminin biitiin tj. gucu 
milletlerarast miinasebetlerde sevgiyi ve 
ban11 korumaya ~ah1mak o!du. 

Bu kadar tcptan hiikiim verc1 ii•tiin
korii iddialan beyninden vurmak irin ba
zan bir tek misal, Tiirk misali yeter. Hi~ 
kimse Tiirk ink1labmm milliyet~i karak
terini inkar edemez, Gen~ hi~ kimse Tiirk 
ink1labmm ink1labct ve ban1~1 karakte
rine toz konduramtyacagt gil>i. B•mlar, 
politikact agzile derme~atma ve acele 
hiikiim veren fikir adamlanm ut~ndaa
cak miitearifelerdir. 

Bu agzt baabp daha temkinli kcnu!a
hm. $iiphesiz nasyonalizrn kitabdan ev
vel hayattan dogma bir fikirdir ve bir 
fikir olmadan evvel tarihin goziine bir 
hayat hamlesi halinde goriinmii tiir. F,,_ 
kat kitabdan degil, milli zaruretle!a•n 
dogan nasyonalizmin, haY.a~n i~inJ~n bu 
f,!brttl «kitaba ragmen» degildir. Yani: 
flimden fetvasmt almt§llr. 

Eger «sosyoloji» yi mekteb1erd•n kug
mtyacak ve eger onu «astroloji» gibi hii
kumetin yasak ettigi yJiddal• nev':nden 
sa~ma bir bilgi saymtyacaksak, bn ilmin 
ilk hakikatini kabul etmeye mechuruz: 
Miistakil bir cemiyet ruhu varchr ve ferd
lerin ruhu buna sJms1b ba!ihd1r. 0 ka
dar bagh ki ferdde viicudiinden b 11ka 
herjey, ak1l, duygu ve irad~. bir keli'lle 
ile 1ahsiyet sosyaldir, deniyor. Siz crki
nirseniz oraya kadar gitmeyiniz. Fa kat, 
hep birden, cesaretle kabul •ttig;miz nok
ta jU: Herh•ngi bir insan cemiyetinin dt
§Jnda, tekbajJDa yetijmi§ bir ferd s'1UrU, 
aklt, duygusu ve iradesi gosterilerr.ez. 
Boyle bir adamm dili yokt•u ki d:i§iin
cesi olsun. lnsan, i.;timai bir hayvan:l~r. 

Gene sosyoloji, tarihin de delaletile hi
ze kabul ettiriyor ki her cemiye~in bir 
tipi varda. En iptidai clan ve ph rat ·ie
lerden en modern millet tiplerinc bdar 
cemiyet, kendisine 1ekil veren bin;ok top
luluk nevil~rine aynhr. Bu tip:erin di§ID
da cemiyet, miicerred ve bo1 bir mef
humdur. En miitekamil cemiy~t tipi mil
let oldugu i~in ve eski cemiyet tiP1eri, 
millet olmaya dogru bir taazzuv hamlesi 
ifade ettikleri i~in milli alakalardan t•c
rid edilmi§ bir insan da miicemd ye b~~ 
bir mefhumdur. Dil•iz, dii1iincesiz. ta-

Biiyiik F ranm ve biiyiik insan Mau
rice Bares'in milliyet~iligi de, ferd ru
hunun ince ve s1k1 bir tahliFnd~n d .. gmuj
tur. En laze ilim don.leri bu tahlilin ne
ticelerini teyid ediyor. Ba!ka vaz:lanmda 
bu bahse geiecegim. Fa kat Ranf.,'in, nef
si iistiinde yaphg1 tahlilden cemiyet tea
litesine nastl vard1gtm anlatan §U me1hur 
ciimlesini hahrlatay1m: <<Biraz ciddi bir 
tahlil altma kcndugu zaman insar. n ben
ligi ortadan kalkar ve yerine, ge~ici bir 
mahsulii oldugu cemiyeti b~raka... Be
nim dii§iincem, ilkonceleri hHrriyetinden 
pek magrur oldugu halde, nihayrt ken
disinin bu topraga ve bu oiU:ere bagh 
oldugunu gordii, ki bunlar, ben dogma
dan evvel, benim dii§iincemi hemen en 
ince noktalarma vannctya kada: haznh· 
yarak idare etmi!lerdir.» 

Nasyonalizm, insamn kendisini mi!le
tine baghyan ruh ve madde c:z!(ilrri iis
tiinde en yiik•ek §Uura ve sevgiye varma
SJdu. Bu juur ve bu sevgi, ins.m fani 
viicudiiniin ve nefsmin ahmak bir hayra
m ve dalkavugu olmaktan kurtanr, ser
semce bir kazanc hmile yaldtzh ve kof 
bir liiks, kaba ve kotii i§tahlar peji~de 
yuvarlanmaktan al1koyar, onu ~onsuz ve 
ebedi topluluk ruhuna baglar. M,Jliye~i
lik, daha geni1 bir insaniye!£ilik idrakine 
ve sevgisine bir engel degil, bilakis «ce
miyet» ve «insanhk» gibi daha miicer
red safhada kalan mefhumlan reel «mil
leb> vak1a51 i~inde kavramaya vastta olur. 
Oz nasyonalizm, milliyetten insanl:ga ko
§30, fakat i>unun i~in de tam bir millet 
olmamn biitiin tartlanm arayan nasyona
lizmdir. 

Bu 1artlar, bir milleti tam bir millet 
yapan taazzuvun 1artlandu ki ha1mda !U 
gelir: Ferdin kendi fani hmlanm bu ta
azzuv icinde eritmeye dogru, a1kla koj
masJ. Eski mistik bir tabir ddaletile: 
«Fena filmilleb> olmak. 

Kendi milletini a1kla sevmeyi tel'.<in 
eden bir nasyonalizmin ba1ka milletlere 
kar11 kin uyandud1gm1 ileri siirrn kaba 
manbk, ayni cinsten bir muhakcme ile 
kola yea ala§agl edilebilir: Kendi ailesi~i 
a1kla seven bir adamm bajb ailelen 
paralamaSJ 1art m1dtr? Bilakis bu a1k. 
insam aileden millete ve mille!tcn insan· 
hga gotiiren miicerred ve biiyiik toplu
luk a§kmm ilk temelta§Idtr. Biitiin cani
lerin, huSIZiann, sarsaklann, abulabud!a
nn, dejenerelerin, aile ve milliyet duy
gulan kopmu1 ba§Iboj insiyaklar oldugu
nu biliyoruz. 

N asyonalizmi duymtyan bedbaht, a
yaktabmmdan bir adamsa solugu hapi
sanede ahr; eger fik.r adamt ise ideolo
jisinin hakikat tarafmdan her an tekme
lenen korkunc tezadlan i.;inde !:>ir rate 
ve ukala olmaya dogru gider. Diin az 
boyle idi. bugiin ~ok biiyledir, yarm ta
mamile bOyle olacaktu. <;:iinkii diinya, 
giin ge~tik~e. daha stkt ve biiyiik millrt 
taazzuvlarma dogru gidiyor. 

PEYAMI SAFA 

Almanyan1n borcu ( Yeni matbuat urn urn muduru) 

780 milvara balig olan 
borclar i~in bir 

anlasma vaodd1 
' 

Bolu Valisi Sali
min Matbuat U. 
Mudiirliigiine tayin 
edildigini yazml$
hk. 

Salim 
miilkiye 

evvelce 
mufetti$-

Berlin 16 (a.a.) - Reichbank'la ec- liginde, Edirne ve 
nebi alacakhlar arasmda yap:lan gorii1 - Bahkesir valilikle
meler neticesinde harici banka kredileri rinde bulunmustur; 
hakkmda bir itilaf has1l olmu1tur. yalanda veni vazi-

Ne,redilen bir tebligde bu borclarm ti· fesine ba$hyacak- Yeni Matbuat U. 
tJr Miidiirii Salim 

caret sahasma intikal ettirilmesi ve AI - · 

manya dahilinde daha biiyiik bir serbest- Kag1d resimleri hakkmda 
likle kullamlmas1 hakmda Almanlar tara- bir tavzih 
fmdan yaptlan teklific nazan itibara a

hndigt bildirilmektedir. 

Biiyiik Milli $ef lsmet lnonii, 1932 
de Eski§<'hir tayyare alaym1 ziyaret ettigi 
zaman, §U fevkalade giizel ve canh sozle
ri soylemi§ti: 

«Milletlerin yiikselmesi i~in biro;ok 
kimseler bir~ok liizumlardan bahse· 
derler. Kimi maarif!;e, kimi ikttsadca 
ve kimi askerliko;e yiikaelmek li.ztm 

geldigini aoylerler. Ben kendi tecrii· 
berne ve tarihe istinaden diyorum ki 
millelter kahramanhklarile yiikselir

ler. Bugiin milli kahramanhk miica· 
delesi, tayyarecilikte temessiil et· 
mittir. Tayyareciler, i§te bu yiikaek 
vazifeyi, kahramanhk miisabakas1 

vazifeaini iizerlerine almi§Iardir. Bu· 
nun i!;in hi!;bir hudud yoktur. Be· 
nim bildigime gore manevi aahada, 
in!anlann lrudretinin hududu, heniiz 
keJfedilmit degildir. Bundan dolay1 
her birinizden hi~ durmadan kahra
manhk istiyoruz ve hergiin biraz da· 
ha istiyecegiz. Tiirkler, bu aahada hie 
bir milletten geri kalmazlar, belki 
ileridedirler. Bunun io;in Avrupahla
rin biitiin yaphklarJni sizlerden en 
az ayni derecede yapmamzt mutlaka 
istiyoruz. Bu agJr kahramanhk vazi· 
fesine yiiregi tahammiil etmiyenler 
bu i§ten ve bu meslekten ayrtlmah· 
d1rlar. Yapacaklar kalmah ve yapma· 
hdular.» 

Hava kahramanlanmtz, bu aziz yurdun 
mavi goklerini dii1manm kirletmesine mii
saade etmernek vazifesinden ba§ka, Tiir
kii havac1hk baktmmdan en medeni mil
letlerin bulunduklan on safa ge~irm•k. 
en ileri mevkie yiikseltmek vazifesini de 
almislardtr. Onlan yalmz u~an ve dogii-
0en kartallar olarak degil; yenilikler hu
lan, teknik harikalan yapan yaratlct fen 
kahramanlan olarak gormek istiyoruz. 

cf"i ~ 

Diiyunu Umumiye bore· 

larmm 1939 ilk taksiti 
Eski Osmanh lmparatorlugunun tak -

sime ugram11 Diiyunu umumiye borclan
mn 1939 ilk taksiti bu aym 25 inde tediye 
edilecektir. Diiyunu umumiye medi•inin 
verdigi karar mucibince bu taksit trans 
tefrik edilmeden Tiirk liraSI olarak An -
kara ve lstanbulda 0,7346 dolar muka
bili 0,9303 Tiirk liraSI olarak tediye olu
nacakt~r. Tediye olunacak bu taksitler 
yiizde 7.5 faizli 1933 Tiirk borcu tahvil
leri hamillerine tediye olunacakt1r. 

Diiyunu umumiye medisi 25 ikincit•s
rin 1939 tabitinin de dolar iizerinden t~
diyesine karar vermi~tir. Bu tediye de 
0,7346 dolar mukabili ve 10 ikincitmm 
1939 rayici iizerinden tediye olunacakllr. 

lkinci ma yiizde 7.5 faizli 1934 tah
villeri ise gene 25 mayiSta memleketimizm 
Tiirk lirasile 18,75 Franstz frank. kar~I
hgi 0,629 Tiirk lira" olarak odenecektir. 
Bu miktar Tiirk liraSJ olarak tesbit edil -
diginden bes senelik miiruru zaman miid
deti son una kadar Tiirk liraSI ile F ranstz 
frank1 ktymetleri arasmda vuku hulahile
cek tahavviil, miktarda bir degisiklik yap
mJY&cakhr. -----M1s1r Kredi F onsiye 

ikramiyeleri 1931 senesinde alt1 milyan bulan bu 

krediler, 28/ 2/939 tarihinde hala 780 
milyon raddesindeydi. Bu kredilerin bii

yiik bir k1sm1 bilhassa yolculann i1ine 
yarayan register marklar sayesinde oden· 

Ankara 16 (Telefonla) - 14/5/939 ta
rihli sayumzda kagtd sanayiimiz adh 
yaztmtzda selliiloz fiatlannm 1935 sene
sine ktyasen muhim tereffiiler kaydet
tigi mevzuu bahsedilirken senesi 1925 o
larak yaztlmtj ve ka~d tatbikalt iizeri
ne mevzu giimriik resimlerini tespit e
den 2255 sayJ!t kanunun tarihi de 1933 

olacakken 1929 olarak kaydedilrnijtir. 
Haberin telefonla verildigi Strada vak.i 
olan bu yanh~ltklan diizeltiriz. 

Kahire 16 (a.a.) - Yiizde 3 faizli 
ve ikramiyeli Mtm Kredi F onsiye tah
villerinin diinkii ~ekili 0inde: 

mi1tir. 
Y eni itilaf, bu amortisman 

sene daha terndid etmektedir. 

1eklini bir 

1903 senesi tahvilletinden 661.054 nu
mara 50,000, 1911 senesi tahvillerinden 
257,730 numara 50,000 frank ikramiye 
kazanmi§lardir. 



CUMUl':tl\ ET 

Dr. Hallidonhil 
Nakleden : Hamdi Varofilu 

Gogiis hastabklan miitehasmmm, i~i~e 
a~lan, geni~ ik1 salonu, ellerinde marka
lan, nObet bekliyen hastalarla doluydu. 

Salon kap1smm oniinde, siyah redin -
gotlu bir adam duruyor, dagJtbgJ mar -
kaJar mukabilinde ald1g1 paralan, ~eki~
le vurarak muayene ediyor, hlp olup ol
mad•klanna bak1yordu. 

Ufaktefek, kupkuru bir adam olan 
doktor Hallidonhil, camekanh kapmm 
ole tarafmdaki muayene salonunda, ufak 
masanm ba1ma ge~mi1 oturmustu. Du -
varlarm boyunca, iri J apon vazolarmm 
i~inde, s1cak memleket fidanlan dizilmi§
ti. Doktorun katibi, onun yambatmda 
diger bir masa i~gal ediyor; Hallidon -
hil'in hastalara verdigi talimah, tavsiye 
ettigi ilaclan, hJZh h•zl1 not ediyordu. 
KumiZJ kadife kapb bir kap1n1n yanmda, 
dev ciisseli bir adam bekliyordu. Vatife
si, doktorun yamndan ~kan veremlileri, 
kollanna girip sokak kapmna kadar gii
tiirmekti. 

Hastalar, gozleri bulan1k, viicudleri 
yan beline kadar ~1plak, esvablan kolla
rmda doktorun yanma giriyorlar; gogiis
leri, mtlan muayene edilclikten ve k1sa 
bir istintaka ~ekildikten sonra, miitehas
sJsm birka~ kelime ile, k1saca dikte ettigi 
r~eteyi ahp ~1k1yorlard•. 

Doktor Hallidonhil'm, kend<sine her 
ba§vuran hasta}'l iyi ettigi rivayeti orta
ya S:Jkbgl giinden, yani ii~ senedenberi, 
muayenehane boyle dolup dolup bojah
yordu. 

'P£.'1-

ba1ma ge~ip oturan doktor Hallidonhil'in 
kar§ISinda durdu; sonra, bu ufaktefek a
dam! belinden kavrad, bir tiiy gibi hava
ya kaldirdJ; iki yanagmdan §apur §Upur 
optii. Doktor, kendisini tekrar koltugun
da buldugu zaman, nefesi yan yanya tl

kanmi§ gibiydi. 
lriyan adam, canh bir reklam gibi a

vaz avaz haykmyordu: 
- 1ki rnilyon vereyim m1? Raz! mJ

Sinlz? 0~ milyon mu istiyorsunuz? Hcr
I•Yi size borcluyum: ;lu aldtgJm nefeSI, 
§U gordiigiim giineji, yedigim yemekleri, 
hayatlan alchi!Jm zevk., bizzat hayatJmi 
sjze borcluyum. Benden, i~itilmemi1 de
recede yiiksek, delice iicret isteyin. Ne is
terseniz verecegim. Size minnettarhgtml 
ispat etrnek i~in sabJrSizhktan oliiyorum. 

Doktor, gii~ halle kendine geldikten 
sonra, mecalsiz bir sesle: 

- Am an, bu deliyi alm gotiiriin I em
rini verdi. 

F akat, iriyan adam, kendioine dogru 
yakla1an hizmetkan, korkunc bir bak1:la 
yerinde ~iviledikten sonra: 

- Hayu, ha}'lrl cliye haykad1. Deii 
degilim ben. Ama, siz de hak!lsm1z. Ha
yahmJ kurtardigmJz halde beni tamma
makta hakliSimZ. 0 kadar degi§tim ki. 
Ben kimim biliyor musunuz? T ere tavsiye 
ettiginiz adam. y an alii, iskeletlen fark
SIZ birhalde buraya gelen ve tereden ba1· 
ka bi;1ey yemeden altt ay Nis'te teptili 
havaya giden hasta I hte o benim. Y ani 
sizin eseriniz. ;lu sesi dinleyin bir kere I 

Devasa adam, bir vuru1ta bir bogay1 
gQs:iirtecek irilikte yumruklarile gogsiine 
vuruyor, giim giim ottiiriiyordu. 

Doktor Hallidonhil, oturduiiu yerden 
birdenbire 21pladt; adamm yanma yak • 
Iaiii; gozlerinin iS'ine bakarak: 

- Ne? dedi. Siz ... Siz o adam, o is.
kelet adamSIDIZ oy]e mi?.. 

Margaret 

«Erkekleri biiyiileyen 
kadm» filminin kahra-

mam Parise geldi 
Paristen yaz1hyor: 
«Kadm asia unutmaz !» dan ba§hya -

rak «0~ arkadap> ve sair kordelalannda 
biiyiik meharetler gosteren Margaret 
Sullavan hem mensub oldugu i<umpan • 
yadan ald•ii• . tatil miiddetim ge~irmek, 
hem de «Balzac» smtmasmda gosterile
cek olan «Erkekleri buyiileyer. kadm» 
filminin ilk temsilinde bulu~mak iizere 
buraya geldi. Biraz zay•flam:~ ve rahat
s•zlannu§ goriiniiyordu. Onun iS'iD kendi
sini uzun bir musahabe ile yormak iste
medik. MiilakatJ daha miinasib bir za
mana talik ederek onun ham bulundugu 
ilk temsilde son filmini seyrettik. «Erkek
leri biiyiileyen kadm» da itiraf edelim ki 
en biiyiik yiikii her zaman oldugu gibi 
Margaret yiiklenmit ve pertouerleri ara
smda Joan Crawford. Melvyn Douglas, 
Robert Young gibi diger biiyiik artistier 
de bulunmasma ragmen eserin kJYmet>ni 

Bir ma}'ls basah;yd1. Salonlan hergiin
kii gibi dolduran vererr:li kalabahg1 orta
smda, upuzun bir iskeiet be1irdi. Gozie
rinin karas1 kay1p ak1 meydana ~tkmt§; 
avurdlan agzmm is:inde birle~ecek dere
cede s:okiik; yan beline kadar S:Iplak 
govdesi, iistiine deri geS'irilmi1 bir kafes 
gibi parmak parmak; gogsii, ke•ik kesik 
ilitilen bir oksiiriigiin miitevali savletlerile 
inip ~kan bir adamd1. 

Dii1memek i~in, saks1lardaki agaclann 
iri yapraklanna tutunarak iler!edi. Dok
tor Hallidonhil'in oniinde durdu. 

- E vet, ben, La kendisi I Diin ak1am 
trenden iner inmez, iik i1im sizin bronz 
bir heykelinizi tsmarlarnak oldu. lsterse
niz, size, Vestminster' de hususi bir kab· 
ristan bile sabn almaga ve hediye etmege 
hazuun. Ernredin. Hayatuni size medyu- • Margaret Sullavan 

Doktor, teninde can tattdJgJ, yaln1z 
gogsiiniin kallup inmes.nden anlatilan bu 
canh cenazeyi, cildini delip S:Jhcak gibi 
sivrilen kemikleri iistiinde tllurdatbgi 
parmaklarile muayene ettikten sonra, ho
murdandJ: 

- Yapacak bir~y yokl S1z beni, olii 
muayene eden belediye doktoru zannet· 
tiniz galiba! Sol ciger man tara donmii1. 
Sekiz giin sonra tam am! Sag cigerden de 
hay1r yok. Siizges: haline gelmi§. Buyu
runl 

Doktor, hastaya kapl}'l gostermi1. dev 
ciisseli ujak, canh cenazenin koluna gi· 
rip onu kap1ya dogru gotiirrnege haz1r • 
lanmt~h- Tam o esnada, doktor Halli • 
donhil, elini alnma gotiirdii, dudaklann
da tebessiime benzer bir kumldanma be
lirdi ve sordu: 

- Zen gin misiniz? 
Hasta, aglar gibi bir sesle cevab ver

di: 
- Milyonerim. 
- 0 halde, 1imdi arabaruza biner, 

Viktorya istasyonuna gidersimz. Saat on 
birde kalkan ekspresle dogru Duvr' a. 0-
rad•n vapura. Marsilyaya. Y atakh va
gonda soba yanacak. Nis'te mecelcsiniz. 
Alll ay, miitemadiyen tere yiyeceksiniz. 
Gece giindiiz tere ... Ne ekmek, ne 1arab, 
ne meyva, ne et, yalmz tere.. lki giinde 
bir, bol iyodlu bir ka11k yagmur suyu ... 
T ereyi, havanda dogdiiriip usaresile bi•
likte bol hoi yemek lazm. Guya lifahy
mi!- .• Bu hassas1m ne zamandanberi din
ler, dururum. Omidsiz oldugunuz i~in son 
(are diye size tavsiye ediyorum. Fa kat 
zerre kadar inand1gun yok ha! Maama
fih, belli de olmaz. Hele bir tecriibe edin 
bakahm. Buyurun! 

••• 
Alh ay sonra, bir k11 sabah1, saat tam 

dokuzda. doktorun oda•ma deva•a bir a
dam girdi. Scsi, muayene odasmm eam
l•nm sarsJyor, J apon saks1lanndaki yap
raklan titretiyordu. S'alonu dolduran ol.:
siiriikliiler kafilesinin ortasma b1r bomba 
vibi at1ldJ; her sabahki gibi masasmm 

num. 
Doktor Hallidonhil, hafif sesle bir 

emir verdi. Katib ve hizmetkar ~ekildi
ler. Kap1 kapamp ikisi odada yalmz ka
lmca, doktor, bir iki saniye, kar§tsmdaki 
adamm yiiziine, sert, soguk, asabi na • 
zarlarla bakh. Sonra, garib ahenkli bir 
sesle: 

- Bir dakika miisaade edin. 
Dedi ve birdenbire, dev yap1h adamin 

iistiine hiicum ederek, cebinden <;Ikard1g1 
rovelveri onun 1akagma dayad1. 

lki el silah patlad1. Adam, boylubo -
yunca yere devrildi; minnettar beyni, 
kanla kan§Ik, hahnm iistiine akarken, 
ellerile bir iki de fa c;npmdt; sonra hare
ketsiz kaldt. 

Doktor Hallidonhil, dakika kaybet -
me den eline bir makas ald1; adamm pal
to•unu, eaketini, gOrrtlegini bir hamlede 
kesti; gogsiinii meydana ~kard1 ve bir 
ne1ter darbesile, bu gogsii yukandan a
§&gi yanverdi. 

On be1 dakika sonra, polis komiseri 
muayene salonuna girdii!i zaman, doktor 
Hallidonhil masasmm ba1ma oturmu§, 
elinde biiyiik bir pertavSJZ, kanh bir <;ift 
akcigeri derin derin muayene etmekle 
mes2uldii. HAMDI VAROCLU ............................................................ 

Kag1d fabrikaamdan 
~1kar1lan i§~iler 

tzmit, (Hususi) - Kagtd ve karton 
fabrikaSJ 23 nisan Mill! Hakimiyet bay
rammda g~:d resmine ~tirak etmedik
Jeri i~in 12 kadm i~9isine yo! vermi§tir. 
t~<;iler, haklanm aramak i.izere, t1 dai
resine miiracaat etmi§lerse de 1§ dairesi 
kend:leri tarafmdan yap1lacak herhangi 
bir muamele olmad•i:J. cevabm1 venni§. 
tir. Bu vaziyet, §ehirde teessiir husule 
getirmi~ir . •... ., 

Konferans 
Kachkoy Halkevinden: 
19 may1s 939 cuma ak§amt saat 8,30 da 

Evimiz salonunda Bay Dr. Necmeddin 
Rifat tarafmdan ($i§manlamah m1, Za
ylflamah m1 ?) mevzulu bir konferans 
verilecekt-r. Herkes gelebilir. 

N~-YORK. SER.GiSi 

9T£MMU:Z 
KAFiLEJi 

yiikselten bilhassa bu gene kadm olmu~ 
tur. 

«Erkekleri biiyiileyen kadm» bir pi • 
yesten iktibas oJunmu~tur. Bu piyes A • 
merikah muharrir Keitk Winter'in eseri
dir. Buradaki tiyatrolann birinde de uzun 
miiddet oynanmt~llr. Dogrusunu soyle -
mek laz1m gelirse Holivud' un filim amil
leri ve rejisorleri piyesteki kudret ve kuv· 
veti beyaz perdeye aynen intikal ettirme
ge muvaffak olamamJjlar, orada ajk he
yecanlan ve vicdan azab1 JStJTablan i~in
de k1vranan kahramanlan, canSIZ hirer 
kukla teklindeki tahsiyetler haline sok • 
mujlardJT. Bununla beraber «Erkekler; 
biiyiileyen kadm» fazla uzamadan ve 
biiyiik bir hataya diitmeden insana ho1 ve 
bedii halecanlar gec;irten bir filim §ck
linde goriinmekten pek uzak kalmami§ttr. 
Mevzuu oldukS'a ac1khdn. Henry Lin • 
den, Nevyork'ta Olivia Riley isminde 
giizel bir dansiizle tam~Iyor. Gene klZI o 
kadar seviyor ki onunla evleniyor ve kar
de§i David'le birlikte ya§amakta oldugu 
Alabama kasabasma getiriyor. Orada ktz 
karde1leri Anna ile David'in kanst judy 
bu yeni S'ifti ~ok nazikane kar§IIryorlar. 
Fa kat biraz sonra vaziyet degi1iyor. 
<;:iinkii David,k arde~inin kans1 Olivia'nm 
j!iizelligi kar§IS!nda lakayd kalam1yor. 
Iki gene yekdigerine a§klanm itiraf et -
mekle beraber bu hislerine galebe calmak 
i~in uzun miiddet nefislerile miicadele 
ediyorlar. judy kocasmm miithi1 bir huh
ran ges:irmekte oldugunun farkma van • 
yor, kendisini ortadan kald1rarak sevi~en
lerin saadetini temin etmege karar veri • 
yorsa da Olivia onu oliimden kurtanyor 
ve David'in kamile mes'ud olabilmes; 
i~in elinden gelen her~eyi yap1yor, kocn
smJ al1p ba1ka bir diyara gidiyor. 

Halbuki piyeste vak'amn sonu hi~ de 
boyle cereyan etrnemektedir. Judy kendi 
arzusile auld•ii• oliimiin kucagmda ebecli
yen kalmaktadn. Holivud sinemactlan, 
seyircilere daha nikbinane bir eser vere
bilmek i~in neticesini degi§tirmi:ler, fakat 
bu suretle tabiilikten aynhp sun'ilige kac;
mJ~larchr. 

Joan Crawford giizel Olivia'YJ biraz 
tereddiidlii olmakla beraber fena oyna -
mamljllr. Yalmz Melvyn Douglas'la Ro
bert Young, Henry ve David'i hi~ de iyi 
canlandJTamamJ§IardJr. Fa kat yukanda 
da soyledigimiz veS'hile Margaret, Judy
yi biitiin kudret ve meharetile kusursuz 
bir tarzda yaratmJ§, bu suretle sade kes
bi degil, anadan dogma bir artist oldugu
nu ispat etmi1tir. * Uzun zamandanberi sinerna ile 
yaln1z «Birle§il Artistler» jirketinin his
sedarlanndan olmak dolayJ<ile alakasm1 
muhafaza eden Mary Pickford'un yeni
den filim ~evirmege ba,hyacai!I soybn -
mektedir. 

Angela Salokcr ve Francoise Ro<ay • Balay1 seyahati • 
kordelasmm bir sahnesinde 

* Uzun zamandanberi beyaz perde
de gormedigimiz Katherine Hepburn. 
sahne artistligi ebnekte ve Broadway' da 
piyesler temsil etmekteydi. Bilhassa «Fi
ladelfiya'mn hikayesi>> piyesinde biiyiik 

muvaffakiyet kazanan artist filme ceki • 
lecek olan bu eserde ba1 kadm roliinii oy
myacaktn. 

* Fox kumpanyasi miiteveffa Marie 
Dresseler'in hayat1m filme almaya karar 
vermi1tir. Bu eserde Marie'vi rne1hur ln
giliz kadm artisti Gracie Fiels temsil ede
cektir. 

* Almanyada ~evrilmekte olan «Sch
midt ve Schmidtchen» filminin ismi 
«Kurnaz kaynana» ya <;evrilmi1tir. 

* T anmm11 Maca! rejisiirii Geza von 
Bolvary Berlinde «Maria llona» isminde 
bir filim viicude getirmektedir. Bu kor
delamn batrollerini Paula W eoely, \Villy 
Birge! temsil ebnektedJrler. 

* FransiZ muharrirlerinden Gaston 
Lenoux'niin eserleri yeniden filme ceki
lecektir. 1Ik eseri «Roultabille'in cinaye
ti» le1kil edecektir. 

* Berlinde «Monika» isminde yeni 
bir filim ~evrilecektir. Bu kordelada ba§
rolleri Hansi Knoteck ve Wolf Albach 
Retty oymyacaklardir. 

* F ransiz muharrir ve r~jisorlerinden 
Xves Mirande Amerikah yJid•zlardan 
Ruth Chatterton ve Constance Bennett'le 
hirer filim ~evirecektir. 

* Alman artistlerinden Victor de 
Kowa reiisorliige ba§lamJ§hr. «Terzi 

Wibbeh> isminde bir filim ~evirmektedir. 
Bu kordelanm batrollerini Fita Benkhof, 
Rudolf Klein Rogge oynamaktadular. 

Tayyare hiicumlarma k ar~1 korunma k1lavuzu 
Yeni kanuna uygun olarak yaz1lrru~tu-. Halk i<;in, pasif korunma ile 

ilgili sivil idareler i<;in faydah bir lalavuzdur. 

Bu ak§am T U R A N Tiyatrosunda 

~~~~!R~~~E~~~J~ rn San'atkir 

ve arkada~lar1 
i~t o verilecek mllsamereye tirak edecektir . Tel : 22127 

Denizcilik tarihinin en parlak giine~i .... 

Deniz zaferlerinin en e~sizi .... 

TURK<;E SOZLO 

DENiZ ALTI D 
Marmara Film Stiidyosunun Tiirk<;eye <;evirdigi ve 

1imdiye kadar yaptlanlarm en giizeli 

YARIN AK~Al\IDAN iTiBAREN 

-
LALE sinemas1nda 

Tel : 43595 

1 

BU AKSAM • 

MELE K 
En b UyOk ve en me. hur Frans1z 

sahne artlstl 

sinemasmda SACHA GUITRY 
jAQUELINE DE LUBAC ve 

tarafmdan nefis bir surette temsil edilen ince, zevkli, ne§' eli ve 
sevimli bir Fransaz komedisi 

KiBAR GARSON 
Filme ilave olarak: iran Veliahdinin izdivac merasimi, gc<;id resimleri v.s. 

ve Nevyork Sergisinin A~tll$ Toreni 

B ugiin ma tinelcrden itibaren 

SOMER SiNEMASI 
15 - 20 • 30 kuru§ gibi tenzilath yaz fiatlarile 

2 biiyi.ik ve giizel film birden giisteriyor. 

NE SEKER $EY 
DEANNA DURBiN tarafmdan fransJZca siizli.i filmile 

giiri.ilmemi§ bir macera ve sergiize~t filmi 
' • 

HAVA ~EYTANLARI 

Bugiin matinelerden itibaren : Scnenin en biiyiik fihni 

$AFAGA DONU$ 
DANJ:ELLE D AR RI EUX 

Ayrzca : DlNA!UlT K A{:A.K{:IL.4Rl 

~ehzadeba~I F E R A H Sinemada 
Tel: 21359 

Pangalti Tepeiistii A K I N sinemasmda 
TtffiKCE S6ZL1.t 

LOREL - HARDY 
ve tKiZLERi 

G UNAH G E C E S l 
GARY MORLAY-

CHARLES VANEL 
Gi.indiiz ve gece 8,45 te 2 film bird.en •••••••I 

17 Mayts 1939 

·RADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tiirklye Radyodi!Uzyon PostalarJ 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 Program. 12,35 Tiirk miizllil: 1 -
Udl ~re!ln hiizzam pe§revl. 2 - Ahmed 
irsoyun Huzzam 1!81kl: CHatrrmda kalsml 
3 - Raklmm hiizzam ~arkl: (Aijkm bana 
blr glz!l eleml. 4 - Falz Kapancnm earkl: 
(Sen! gorou o §afak saQlara.l 5 - !;lilkru 
§oenoza.mn ma.hur J!81kl: (Bu sevda ne tatlll 
6- H!caz tiirku: (Bai!'a glrdlm Uziimel. 7-
Halk tiirkllsii: (!ju da~larJ debnell glinlii 
eglemell) 13 Mem.leket sa.at ayar1, ajallll ve 
meteorolojl haberlerl. 13,15 - 14 Miizlk (RI· 
Y"-"'tlcumhur Bandoou - !;let: ihsan Kiin-' 
Qer). 18,30 Program, 18,35 Miizlk (VIrtiioz
lar • Pl.) 19 Kon~. 19,15 Tiirk miiziA;! 
(Fa.&II he yet!), 20 Memleket saat ayarJ, a
lan.s ve meteorolojl haberlerl. 20,15 Tiirk 
m!lzl~l: 1 - U§ak pe~rev1, 2 - Ar!! Beyin 
U§§ak ~ar.kJ: (Meyhane m.l bu bezmll 3 -
Raklmm UMak J!81kl: (Bana hi~ ya~ml
yor bOyle) 4 - Rakmlln UMak ~arkl: (811-
mem bir giin hayaJbnden) 5 - Cevdet Qa~
lar: Kernan takstml. 6 - Udl Zekln1n U§§ak 
~ark! (Blr giin geleceksln dlye) 7 - Halk 
tiirkii.sli: (Karam>. 8- Mahur ~arkl: CHMA 
.k.anayan kalblml 94k ate~!) 9 - Raklmm 
Hlcazk!lr §arkl: CBekledlm ta fecre kadarl. 
21 Kon~ma (Haftaltk pasta kutusu) 21,15 
Esham, tahv1lr.t, kam.blyo - nukud ve Zlra· 
at borsa.s1 (flat) 21,25 Ne§'ell p!Aklar - R. 
21,30 Miizlk (Kii~lik orkestra- §oef: Nec!b 
A:~km). 22 Miizl~ (Melodller - Pl.) 23 Son 
ajan.s haberler! ve yarmk! program. 23.15 
24 Miizlk (Cazband -Pl.) 

Operalar ve IOperetler 
19,05 Londra (Regional): Kii~lik MJs Ro-

salind. 
20,35 Budape~te: Aida. 
21,20 Frankfurt: Idom~meo. 
21,30 Sofya: Trlstan ve :isolde. 
Biiyiik konserler 
21,20 Beromiinster: Beoethoven'ln eserler!. 
21,20 Droltvlch: Beethoven'ln eserlerl. 
21,35 Briiksel: Berlloz, Saint - Saen.'l ve sa• 

lr bestekArlarm eserleri 
22,05 Berlin: H!ldeband, Andero ve salr 

bestekArlum eserlerl. 
22,05 Brlik.sel n: Weber, Ma.s.senet ve salr 

besteUrlarm eserler! 
22,20 Kopenhag: Sentonlk konser. 
22.20 Stokholm: Beethoven'ln 7 ncl sen!o

nlsl. 
22,35 Briik.sel: Debussy, Stravlnskl ve salr 

bestekarlarm eserlerl. 
23,40 Hamburg: Handel ve Mozart'm eser· 

Jeri 
23,45 H!lversum I: Beethoven, Brahm.'l, 

Bcbumann'm eserler!. 

Oda mu•ikileri 
18,05 Beromiinster: isvl~re ev muslklsl. 
18,05 Brtik.sel n: Beethoven'ln eserlerl. 
21,20 Breslav: SChubert'ln eserlerl. 
21,20 Breslav: Schubert'ln eserlerl. 
23,25 Doy~la.ndzender: Lotti ve. Telemann· 

m eserlerl. 

Solirtlerin kon~erleri 

23.35 Frankfurt: l;lark!lar. 
19.25 Vlyana: Wolf ve Plltzner'ln J!81kllarl. 
21,00 Hllversum I: Koro konserl. 
22,05 Var~ova: 8open'ln e.<;erlerl. 

Sat1hk bisiklet ~ 

OSMANLI BANKASI 
- iLA.N-

Genclik ve Spor Bayram1 dola}'lsile, 
Osmanll Bankasmm Galata Merkezile 
Yenicami ve Beyoglu §Ubeleri 19 ve 20 
ma}'ls 1939 giinleri kapah bulunacaktJr. 

BUGON matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
sinemasanda 

Bu mevsimde gosterilen filmlerin 
en deb~et ve en miithifi olan 

Hudud ate,ler 
i~inde 

JOHN MACK BRI.VUN 
tarafandan 

25 kls1m tekmili birden her me!rosu 
ve her sahnesi binbir beyecan ve 

sergiize§t dolu bilyiik bir san'at I 
harikast 

SERENAD 
NILES ASTER v e 

A 
N PAT PATERSON 
E Foks Jurnal diinya haberleri 
M hiveten 4,30 matinelerinde 

N.; MES'UM KADIN 
I MARIE BELLE 
ERTUGRUL SAD! TEK 

fi)ehzadeba§I TURAN 
tiyatrosunda 

San'atkar Miinir Nu
reddin ve arkada§lan 
Okuyucu 3i.irhaned· 
din Sesy1lmaz i~in 

ve.rilecek miisamer~· 
ye i§tirak edecektir. Ayni gece Ertugru! 

Sadi ve arkada§lan (KAc;:AMAK) 
vodvil 2 perde 

Zayi - 7263 sicil numarah §Ofor ehli· 
yet ciizdantmi zayi ettim. Yenisini ala
cagimdan eskisinin hiikmii yoktur. 

' Niyazi Tangal 

• 
c 
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Jiibileleri miinasebetile: 

Yanm as1rllk hekimlerimiz 
Turk Hekimleri Dostluk ve Y ardom 

cemiyeti; 13 mayts cumartesi giinii he
kimlik hayahnda yarun am dolduran 
meslekta§lar i~in tertii:> ettigi jiibile ile 
ihtiyar hekimlerimize bir miikafat uzat -
mt§ oldu. Tiirk hekim!eri arasmda mev
cudiyetinden ~ok memnun ve miiftehir 
oldugumuz samimiyet ve tesaniidiin bir 
ba§ka §ekilde tecellis; olan bu hareket 
ayni zamanda tarihe ve esliifa baghitgm 
samimi bir ifadesi oldcgu i~indir ki, iize
rinde durmaya deger. 

Y anm amhk tababet hayatmt doldu
ran meslekta§lanmtzm en ya§ioSI, opera
tor Haztm (Pa§a) d:r. Kendisinin do • 
gum tarihi 1859 ve mektebden ~okma ta
rihi de 1883 olduguna gore bugiin sek
sen ya§mdadtr. Elli alb yddanberi he -
kim bulunuyor. Onu takib e_den Salih 
Konuralp, General Besim Orner, Nuri 
Canbakan, General Cemil, Kemal <;:ul
ha, General Siikrii, Hasan Duran, Esad 
;lerefeddin, Hiiseyin Suad Y al~m. Ge
neral Omer Fuad, Maz!Um, Tahsin Oz
mutlu, Celal Muhtar gibi ya~hlannuz ise 
hep bu ya§a yakm ve hepsi de yanm asn 
tamarnlamt§ hekimlerimizdir. Biitiin ince 
ara§hrmalara ragmen memleketin uzak 
ko§elerinde bu miiddeti tamamlamt§ da
ha birka~ hekimin bulunmast ihtimahni 
nazan dikkate alarak diyebiliriz ki, bu 
aded herhalde yirmiye yakla§maktadtr. 

Elli yt!... Belki k!Sa bir Zaman ifade
sidir; fakat onu. oniin.cle ?otenlerin go • 
ziinde koskoca btr devu, btr omiir ve ba§
hba§!Da bir tarih ytgmtdtr. 

Hayat1 ba§ta~b~§a ~shrabla kar11 kar· 
§tya olan bir hekirnl elh YJltn i<;ine koyun
ca, yukanki isimlerin oniinde egilmek 
borcunu hissetmek gerektir. 

Her manasile miireffeh, mes'ud ve 
dagdagaSIZ bir cemiyetin i~inde bile he
kim, daima endi§eli, kiiskiin, cemiyelm 
saadetinden ~ok !Shrabmdan his.e alan 
ve mutlaka mustarib olan bir mahluktu:. 
KalcL ki onlann hekimlik ettikleri elli ytl, 
harb, muhaceret, istila gibi tabibi daima 
seferber tutan felaket!erle doludur. i§te 
T salya, i1te Yemen, i§te Balkan ... Ha· 
yatlarmt ktsaca gozden ge<;.irdigimiz za
man. yukandaki isimleri kah Tsalyada 
bir siperin i~inde, kah Makedonyada bir 
~admn altmda ve kah Yem:nde bir kum 
.,.ukurunda goriiyoruz, 

Trablus, Balkan ve Biiyiik Harb ka • 
dar bu neslin uzanan faaliyetlerini elle 
tutmak miimkiindiir. Onlar, bugiinkii 
zihniyet ve te§kiLitla mukayesesine hi~ 
imkan bulunmtyan §artlar al!tnda hekim
lik ederek vatani vazifelerini yaplllar. 
Son ytllar arttk onlann istirahat devrele· 
rini te§kil ediyor. 

E!liliklerimiz, hekimlik bayragm1 ar • 
kalanndan ¥elen h_ekim ordusuna ~erefle 
tevdi etmenm zevkmi tathlar, biz de diln 
onlann 1ahsmda kokii amlara uzanan 
Turk hekimligini temmessUI etmi§ gore· 
rek candan a!kt§lacLk. Ne mutlu onlara 
ve ne mutlu btzlere ..• 

Onlar mes'uddurlar, ~iinkii didindiler, 
~1rpmdtlar, fakat eserlerini seyrediyor • 
Jar. 

Bana biiyiiklerimdeJt biri §unu siiyle
di: «Y artm am evvel mahallede bir ];)
gusanm giinii gelmce halki matem ve er.
di§e sarardt. Vakit ve saat gelince de ek
seriya goriilen manzara, onde kii<;iik, ar· 
kada biiyiik bir tabutun mezarlok yolunu 
tutmaSI olurdu. Bu utemlekette BesJm 
Orner ~ah§maya ba§ladtktan sonrad!T ki, 
sokak ba§mda raslanan bu manzaradan 
kurtulduk. Siz o giinleri bilmezsiniz, biz
den so run!» 

General Cemilin bu memlekette mo -
dern cerrahiyi nastl bir bavari g;oi kurdu
gunu anlatmaya ise bu siitunlar yetmez. 
Ondan evvel, karm agnyamn oliiverdigi 
bu memlekette bugun Kafkastan Egeye 
kadar istediginiz herhangi bir vatan ko§e
sinde karmmzt yarabilecek bir cerrah 
bulundugunu ve bunlann nesil, nesil hep 
onun talebesi veya tald~esinin talebesi ol· 
dugunu goze almca hizmetini tebariiz et
tirmi§ oluruz. Onun bunu gormesi de fa
nilerin eri§ebilecekleri mazhariyetlerin en 
biiyligiidUr. 0 neslin ilim sahasmda fcr
di, vatan ve memleket sahasmda top\u 
haldeki hizmetlerinin yambajma gii~ ka· 
zamlmt§ ve en parlak olan bir zaferlerini 
de ilave etmeliyiz ki o da ttb tedrisatmm 
franstzcadan tiirk<;eye intika!ini miiteaktb 
ilk devreyi muvaffakiyetle yapmi§ olma· 
Jan ve yurdda aded ve ktymet itibarile 
Turk hekimini yerle§tirmi§ olmalartdtr. 

Bugiin elli ytb doldurmu 0 clan hekim 
neslinin, milli bakimdan saymakla tii • 
kenmiyen hizmetleri arasmda beynelmilel 
sahada Tiirk ismini tamtmak hususunda· 
ki sayleri de milli hirer §ereftir. Unutm•· 
yahm ki, onlann arasmda .,.h§malarile, 
teknigile biitiin §arki kendine <;.eken bir 
operator Cemil, Paris fakiiitesinde bir 
hastahgm admt ve le§hisini degi§tiren bir 
Celal Muhtar, Bahrisefid havzaSI nebat· 
lanm en dogru tantYan ve tamtan bir 
Esad Serefeddin vardtr. 

Onlarm saadetlerinin hududsuz viis' ati 
oniinde onlara gtpta ile bakarken biz de 
kendimizi mes'ud addedebil;riz. 

Doktor - operator 
Kiizrm Ismail Giirkan 

Yugoslav Ba,vekilinin 

Yugoslavya. 
1
B"J_vekili M. Tzvetkovi<;'in refikaslle klZl, diin ~ehrimize 

muvasalat etrnt§ er ~r. Sureti hususiyede ve strf tenezziih maksadile seya
hat etmekte olan :r;usafrrler diin rniizeleri ve camileri gezrni~lerdir. 

Yukarjdaki resun, rntsafirleri istasyondan ~J.k:arken gosteriyor. 

Ankara KIZ Enstitiisii talebelerf Tiirkkusunda 
' 

Ankara (Hususi) - Ktz Enstitiisii talebeleri, Tiirkku§una giderek 
ders tatbikallnda bulunmu§lardtr. 

Gonderdigim resim, gene ktzlan toplu bir halde gostermektedir, 

askeri 

CUMHURtYET I 

Cumhuriyet'in bir anketi: /0 i LiM KOSESi ;::===;---:-----------5 ___ IM~:1iiHTiRALAR KESiFLER 

Sureyya /. • l Kilosikl nedir? 

Tiirk - ingiliz 

anlasmas1 Balkan 
' 

pakttna muhalif mi 
H

"d {< gz su arzmzz VQr>> Radyonuntaarnmiimileagtzlarda<;.ok<;a 
I a yet dola,an tabirlerden biri de kitosikr dir. 

Eski Romanya Hariciye I «Fakat bizde SU kiirii yapdmi 0 j Bir~ok kimseler bana bu kelimenin mana· 
Naz

1
r

1
, bu iddiamn varid SOy liyor: Y r, suyun sm• soruyorlar. hte cevabt: 

•-----"' i~im sartlariDI hekime sormahdu }) Radyo istasyonlarmm ne§rettikleri ha-
olamiyacagmt soyliiyor . mil dalgalar birbirinden dalga uzunlugu 

Uzun seneler Sanyerde oturmu§ bir veya frenkansile aynd edilirler. Bir istas· 
Paris- Soir gazetesi, eski Rumen Ha

riciye NaZin Titulesko'nun, Tiirk • 1n.;;i
liz anla§ma"sma dair olarak, bir muhar
ririne verdigi beyanatt ne§rediyor. 

M. Titulesko, muharririn, Tiirk - ln
giliz anla§masile Bd!kan Pakh arasmda 
bir tehaliif bulunup bulunmadtgt yolun
daki sualine «haym> cevabm: verdikten 
sonra demi§tir ki: 

«- Tiirk • ingiliz anla§masmtn Bal
kan Paktma muhalif oldugu yolundaki 
yanh§ miitaleaya itibar etmek beynelrni
lel vifaka oyle zarar verir ki, Paris- S0ir 
i~in bir istisna yaparak, miitaleamt ale
nen sOyliyecegim. 

Tiirk • ingiliz paktile Balkan Pakh 
arasmda tezad mevcud olmas: §oyle dur
sun, Tiirk • iogiliz pakh, onun miitem-
mimidir. 

Filhakika, Balkan Pakh mumzileri, 
tekba§ma veya bir ba§ka devletle mii!l<
reken hareket eden bir Balkan devletinin 
taarruzuna ugradtklan takdirde, birbirle
rine kar§thkh yardtmda bulunmaya mec
burdurlar. 0 ba1ka devletin, biiyiik veya 
kii~iik bir devht olmas.mn ehemmiyeti 
yoktur. Bir Balkan devletile mii§tereken 
tecaviiz harek.etine te§ebbiis etmesi, pak· 
tm mekanizmasmt otomatik ohrak hare
kete getirmeye kafidir. 

Bu, oyle a1ikar bir hakikattir ki, taar· 
ruz, italya ile mii§tereken hareket eden 
bir Balkan devleti tarafmdan vaki oldugu 
takdirde Yunanistanm bu teahhiidii yeri
ne getirmekten vareste btraktlabilmesi, 
Balkan Antanh Konseyinin hususi bir 
kararile miimkiin plabilmi§tir. 

Yunanistanm cografi vaziyeti, bu is
tisnayt izaha kafidir. 

;lu halde, Balkan Antantt, Bulgaristan 
aleyhine miiteveccih olmak §<iyle dursun, 
Balkan devletlerinin emniyetini, herk"se 
kar§t, a~tk ooyliyelim -Balkan memle
ketlerini birbirinden aytrmak ve onlan 
«Balkanlar Balkanhlarmdm> diisturu ha
ricine ~tkarmak maksadile, Balkan dev· 
letlerinden birini alet etmek istiyen her· 
hangi biiyiik devlete kar§t muhafazayt 
ist.ihdaf eder. 

Diplo..,atik bir vesika, Balkan dev et· 
lerine bu derece agtr yiikler tahmi! edin· 
ce, giri1ilen taahhiidlerin yerine getirile
bilmesi i~in, Balkan devletleriuin temsi! 
ettikleri kuvvetlere, miitemmim kuvvet
ler bulmak imkanlarma da yer vermesi 
normal olur. 

Aksi takdirde, kapah kapi •iya.eti ta
kib edilirse, Balkan Pakh, mumzilerine 
biiyiik bir devletle harbetmek tehlikesini 
tahmil ettikten sonra, diger bir biiyiik 
devletle elbirligi yapmayt menetmi§ o· 

;i~:i~a::~~~;~~~.is~::~~l h::;:f:r~ ~~:.:~n~~ "~~"~~ '· ~:nu':i;e~l:et:::r~a;~~iidna~~:n:fa;:u;~~'~ 
tecriibe etmi1 olacagml" tahmin ettigim Bu istasyondan inti§ar eden radyo dalga· 
Doktor Siireyya Hidayet Serteri, anke- smm uzunlugunu gosteren bu rakam dal· 
timin mevzuuna ~ekmek, hi~ de gii~ ol- ganm iki miiteaktb tiimsegi veya ~ukuru 
madt: arasmdaki mesafe olarak kabul edilebilir. 

«- Doktor Nihad Re§adtn verdigi Bir de dalganm frekanst var. Bu da ante• 
cevabt, ~ok vaktfane buldum, diye soze . mnizden radyo makinenize bir saniyede 
ba•ladt. 1stanbulun memba sulan, mem-, giren dalga adedidir. Tabii bu adede 
balardan daha derin babislere kadar yo! radyo verici merkezindeki antenden bir 
a~an bir derdle§me vesilesidir. Derdlej- saniyede <;tkan dalga adedine miisavidir. 
me diyorum; ~iinkii, bu kadar giizel su- F 
Ian olan bir §ehrin i~inde, «iyi su i~tim>> 

~ rekanslar saniyede sikl veya bunun bin 
misli olan kilosikl ile ifade edilir. Ziya • 

demek pek az ki§iye nasib olabiliyor. mn saniyedeki siir'ati olan 300,000 kilo· 
Soziin daha a<;tk~ast ~u: Sulanmtzdan 
hakkile istifade edcmiyoruz. «hi sulan
mtz var! » evet am a, bu iyi sulann ~o
gu yalmz membalannda iyidirler. Hat
ta baztlan, membalannda bile tamamile 
«iyi» degildirler. 

Size burada birhayli su ismi sayabili
rim: T a§delen, Kocata§, Karakulak, 
Kanhkavak, Tomruk, <;:ubuklu, Gozte
pe, Hiinkar, Kestane, Sustansuyu, <;:am
hca suyu ... filiin! Hepsi arka arkaya st
ralansa, belki de elliyi a§an bu, birbirin
den nefis sulanmtz i~inde, emniyetle i~i
lebilecek olanlan, ancak parmakla gos
terebiliriz: T ajdelen ve Kocata§... Son 
zamanlarda, bunlar arasma Hiinkar suyu 
da kanji!. Pekala ama, koca lstanbulun; 
yalmz bu ii~ su membat mo, aramlan 
S!hht teminatt bize vermeliydi? .. 

Culhane hastanesinde staj goren gene 
meslekda§lartrn!Zt, her sene T a§delen ve 
Kocalaj membalanna gondeririz. Hal
km istifadesine arzedilen i~me sulannm 
hangi vas1flan haiz olmast laztm geldi
gini ve membalannda ne gibi tesisata ih
tiyac bulundugunu orada gozlerile goriir· 
ler. Bu iki suy·un !stanbul halkt tarafm
dan tereddiid etmeden i~ilebilecei';ini size 
soyliyebilirim. <;:iinkii, gerek Kocata§, 
gerek Ta§delen, sthht §artlan haiz vaSI
talarla mf!lllbalannda hapsedilmi§ ve bu
radan fabrikalarma kadar kJSmen emay
ye ve ktsmen galvanize borularla nakle
dilerek, harici alemle miinasebetleri kesil
mi§ sulardtr. Membamdan kaymyan her
hangi bir suyun sodah kaynar suiarla yt· 
kanan §i§elere el degmeden doldurulmaSI 
i<;in icabeden tertibat almmadtk~a. ic;il
mesinde 51hhi mahzur vardrr. 

Karakulak, Kanhkavak, Cubuklu su
lan da, evsaf itibarile birinci derecede su
lardandtr. Fa kat membalan ytllarca ev
vel, -<hatta bir~oklan ke§fedildikleri za
man- ne halde ise oyledirler. Bu mem
b~larda da sthhi zaruretlerin icabettirdigi 
tesisata bir an evvel ba§lanmahdiT.» 

- istanbul sulanmn devai hassalan 

metreyi metre yoniinden dalga uzunlugu· 
na taksim edersek netice, istasyonun ki
losikl yoniinden frekanst olur. Eskiden 
radyo merkezleri dalga uzunlugunu ve· 

Doktor Siireyya Hidayet rirdi, 1imdi kilosikl olarak frekanstnt veri· 

«- Elbette vardn. Mademki sozii a~- yor. T abii bu daha dogru. Mesela Anka· 
hntz, size, gencligime aid bir hatnadan ra radyosunun dalga uzunlugu 1639 met· 
bahsedeyim: 0 tarihlerde, mektebden redir. Ziyanm siir' atini bu adede taksim e· 
heniiz ~tkmo§llm. Eski hekimlerden Fe- dersek 183 ii buluruz. Bu halde Ankara 
nerde oturan bir Pavlaki Pa§a vardt. Ka- Radyosundan <;.tkan dalganm frekanst 
racigerinden ve mesanesinden mustarib -yani bir saniyede Ankara merkezi ante• 
olan biitiin hastalannt Sanyer sularma ninden ~okan dalga adedi- 183 kilosikl
gonderirdi: Bilhassa <;:tr~IT suyuna ... Bir- l dir. Ayni suretle, bir istasyon dalgasmm 
ka~ defalar, Pavlaki Pa§anm hastalarma, frekansmt biliyorsamz 300,000 i bu 
Sanyerde rastlamt§tlm. Bir giin, i~lerin- kilosikl adedine taksim etmekle metre yo· 
den birine gencligin verdigi heyecanla, niinden dalga uzunlugunu bulabilirsiniz. 
karaciger ~e mesane_ hastaltklanm adi bir Prl. SALIH MURAT 
memba suytle tedavt etmeye kalkt§mamn 
yersiz bir i§ oldugunu a~·k~a soylemi§ bu
lundum. 

Hasta, yememi1 i~memi§, bu sozii gi
dip Pavlaki Pa§aya yeti§lirmi§. 

ihtiyar doktor, birglin beni yamna ~a
gtrarak: 

- Qglum, dedi, bizim birtakom tec
riibelerimiz vardtr. Bu tecrubelere istina
den soyliyeyim ki, bazt sular, karaciger 
ve mesane anzalarmda miiessir bir rol 
oynuyorlar. ileride, bu ihtiyact sen de his
sedeceksin! 

Pavlaki Pajamn dedigi ~ok ge~meden 
pkh. Bazt muannid karaciger jijkinlik
lerinde, hastalanma <;m; tr suymm tavsi
yeye ba§ladtm. Her gonderdigirn hasta 
sulardan tstnabt azalmt§ olarak doniiyor
du. 

. Surasmt da hem en kaydedeyim ki: 
Istanbulun biitiin iyi sularmda derece dc
rece idrar verici hassalar vard!T. kierin
den ?azts1, bobrek ve mesane la§lanm 
bile dii§iiriir. Y alntz bizde su kiirii yap
mantn hi~bir usule tabi olmadtgmt da 
siiylemeliyim. Suyun i~im §artlannt, za
mantm ve miktanm mutlaka bir hekimin 
takdirine b!Takmahdtr.» 

izmitte siddetli 
' 

f1rbna ve dolu 

Limanda tahribat yapti, 
mahsule zarar verdi 

lur ki, bu da abestir. • 
Binaenaleyh, Balkan Antanll, viicude (-=------------_: ____________ _::.:~ 

!zmit, (Hususi) - Cuma giinii saat 5 
te, !zrnit, miithi§ bir tehlike atlattr. Ani 
olarak kopan bir !ados fJ.rtmast, ~ehri 

ve !imam altiist etti. Evvela miithi§ bir 
ruzgar, arkasmdan yagrnur ve yagrnur· 
Ia beraber fmdrk buyiikliigiinde dolu 
yagrnaga bajladt. Dolu 10 dakika devam 
etti. Bu zaman zarfmda agaclar devril. 
di. Meyvalar harab oldu. ~i<;ek halinde 
bulunan arpa ve bugdaylar da bliyiik 
zararlara ugradt. Bereket ki ftrtmarun 
rnerkezi sikleti rniinhas1ran izmit oldu
gundan, bu rnahdud bir sahaya intikal 
etti. Diger taraftan limanda az kalstn 
facialar oluyordu. Lirnan ida.resinin ve
saitsizligi kai"§ISlnda deniz kornutanhgt 
ve Antalya Nakliyat 9irketi vasrtalan 
lahzada harekete ge<;tiler. Kagtd fabri
kasma aid olan iki §arpi bath. Yusuf 
kaptanm idaresindeki motor hernen ka· 
za mahalline giderek fa brika rnuhasebe 
memurlarmdan Miin.if ve Lutfi isminde. 
ki zatlart rnuhakkak bir iiliirnle pen~ele
~irken kurtardt. Diger vasttalar da diger 
§arpidekileri kurtardtlar. A~tkta bulu
nan sandallara da yardtmlar oldu. Vi, 
!ayet azasmdan alman haberlere gore, 
fn-tma yalmz izrnitte olrnu§, diger taraf· 
lara bol ve vergili yagmurlar yagmt§hr. 
Bu suretle kurakhk endi§esi de harn
dolsun zail olrnu~tur. Ftrtmadan sonra 
jehrirnize de bol yagmur yagmaga ba§. 
lamt§hr. 

getirildigi tarihi takib eden butun devre Eminoniinde ydolmasma ba~lamlan 
zarfmda, bu yollan takib ederek, yani \.';;;;;;:;::;;:;----::-,-~;;;;{;::;;;:;::;;;;=:;:;;-::;::;::::--·==:;;;;:;;:;;;;;; 
kendi hegemonyasmt ternin maksadile f 
harbetmeyip, Balkanlarm miinhaman 
Balkanhlara aid oldugunu kabul edere~ 
kendisine muzahir olabilecek biiyiik dev
leti aramt§llr. 

Bugiin, Tiirkiye, o devleti blllrnu§tur. 
Bu devlet, Biiyiik Britanyad!T. 

Tiirkiye, Biiyiik Britanya ile bir anla§
ma imzalamak suretile yalmz kendi me
nafiine degil, biitiin Balkan devletlerinin 
menafiine de hizmet etmi§tir ve bundan 
dolayt, Balkan devletleri kendisine min
nettar olmahd!T!ar. 

Esasen, <;:emberlayn'in Avam Kama
rasmdaki beyanatmda tebarii_z ettirilmesi 
icab eden bir nokta vardtr. 

Evve!.3., Akdeniz mmtakasmda bir barb 
vukuu meselesi var. Balkan devletlerinden 
biri tarafmdan Tiirkiyeye kar§t barb a~tl· 
mast faraziyesi, Balkan memleketlerin
den hi~ birisinin, Tiirkiye ile bir deniz 
harbine giri§mesine imkan verecek kud
rette donanmaya sahib olmamasmdan 
dolayt maddeten kabul edilemiyecegine 
gore, Tiirkiye, bu sahada, kendi menafi
ine uygun gelen herhangi anla§mayt yap
makta muhtarcLr. Kaldt ki Balkan Paktt 
bu hususta kendisini hi~bir suretle takyid 
etmez. 

Sonra, gene <;emberlayn'in nutkunda, 
Balkanlarda emniyetin teessiisii sadedin
de Tiirkiye ile isti§are mecburiyeti mese
lesi vardtr. Tiirkiye ve Biiyiik Britanya 
ile diplomatik sahada ~ah§ml§ olan ve bu 
iki memleketin, muahedeleri tatbik etmek 
ve verilen sozii tutmak hususundaki dii
riistliiklerini bilen herkes, bu isti§'renin, 
Balkan paktmt ihlal fikrile degil, pakt 
hiikiimlerinin harfiyen tatbikt maksadile 
yapolacagma asia §iiphe edemezler. Bu
nun sebebi de gayet basittir. Tiirkiye, 
Balkan Paktmt imzalamt§llr. Ve Biiyiik 
Britanya, beynelmilel bir taahhiidiin ihla
li hareketine asia i~tirak etmi§ degildir. 

Tiirk - ingiliz Paktile Balkan Pakh 

l'Aj;j; '"" ~i 4 

Eminonii meydanmda yrktlan biiyiik handan sonra istimlak formalitesi dola
YJsile geri kalan iki binamn da hedmine ba~lanmtjbr. 

Yukandaki resim, meydanm ~imdiki vaziyetine aid bir goriinii~tiir. 
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Kontakt yiiziinden... [ Y ere yar1 !;Iplak hal de 
Diin ogle iizeri Yenikoyde iskele cad- inen Mis 

desinde barsak tiiccan $i§rrtanyana aid . . . . . 
binada yap1lan elektrik tesisatmdaki Arnenkada Mts Kmg 1smmde bir gene 
kontakt yiiziinden yangm 91krrti§ ate§ kizm. ba§mdan g~yet garib bir rnacera 
vaktinde yeti~en itfaiye tarafmda~ son~ g~rrtt§hr. M>s. Kmg, hususi tayyaresile 
diiriilrrtli§tiir. Dikkatlliz i§

9
i yakalan bu- ll9ll§ yaptJgt _esnada, soyunup giine§ 

rrtt§hr. banyosu almak tsterrtJ§ ve bu fikrini 

Eli b1~akh sarho§ 
SabJkahlardan Mustafa oglu Galih, 

sarho§luk neticesinde Beyoglunda De -
girrnen sokagmda tesadiif ettigi arka -
da§J hamal Fethi ile Tu.rharu bt<;akla ba
caklarmdan yaralallll§lll". 
Su~lu Salih yakalanrrtt§, yaraltlar has

taneye kaldtn!rnJ§hr. ....... ········································· ........... . 
arasmda asia tezad yoktur; belki, Balkan 
Paktt, onu v_iicude getirenlerin, daha ilk 
anda vazthan gordiikleri tam hedefin ta
hakkukuna dogru tedrici bir tekamiil ile 
yiiriimektedir.» 

derhal tatbik etmi§tir. Fakat, tarn, ~Ip
lak olarak giine§in alhna uzandtgt stra
da, motor birdenbire durrnu~tur. Gene 
klz, tayyaresini ve kendisini tehlikeden 
kurtarrnak i<;in, bir elile dumeni idare 
ederkeu, bir elile de giyinmege rnecbur 
olrnu§, ve yan ~1plak bir halde, Los An
celes'te bir rneydana inrni§tir. 

Mis King, bu rnaceradan, bir parma -
gmm hafif9e yaralanmasile kurtulrnu§
tur. --···-lzmir limanmda batan motor 

izmir limamnda evvelki giin bir bora 
<;Ikmt§ ve lirnanda bagh bulunan ~e§me 
motiirii batmt§hr. 

Karalardan denizlere alh bin 
tonu miltecaviz toprak akmt~hr. 

Amerikada, yabanct dillerden 
yirmi bes bin nilsha gazete satllja 
~J.k:anlnll.'jhr. 

Biltiin diinyada yiiz altm•s bin 
kil.o pirin~ istihsal edi]J:nistir. 

lngiltere yirmi ton ~elik imal 
etmistir. 

Sarah milstahsili Avrupa mem
leketJeri, asmalara 8r1z olan bO
cekleri imha etmek i~in yiiz sek
sen kilo kiikiirt sarfetmislerdir. 

Almanyada bira ve sigara istih
laki dakikada yirmi bin marla 
bulmustur. 

Rusya, milli mi.idaf-.ast i(!in. eUi 
bin ruble sarfetmistir. 

Amerikah otomobil sahihleri 
durduklan yerde motOrlerini ha
rcket ettirmek yiiziinden taknben 
iki bin yedi yilz litre benzin ziyan 
etmi~lerdir. 

Ganj nehri. 
yedi yiiz tonu 
dokmiistiir. 

Binga! korie>ine 
miitecaviz c;amur 



DuvDUNUZMU? 
Ah§ab tayyareler 

<;inlilerin, barb • 
de, hava ordulanru 
te§kil eden tayyare
lerin iig misli fazla 
tayyare zayiat1 ver
diklerini i§ittiniz 

mi? Evet, tam ii~ misli! 
Nas1l olur? Suali akla ilk gelen sual

dir. Bir defa, Japon gazetelerini oku -
yunca, bunun bir vak'a olduguna inan
mak mecburiyeti var. N as1l olabildigine 
gelince: <;inliler, bakrru§lar ki. Japon -
!arm en fazla ehemmiyet verdikleri ve 
miitemadiyen taarruz ettikleri, tayyare 
iisleridir, derhal ak1llanna bir §eytanet 
gelmi§. Bol miktarda tayyare Ismar!a -
Iru§lar. Hava iislerine doldurmu§lar. Ja
ponlar da, bu hava iislerine yagdirmi§lar 
bombaYJ. ... 

Yalmz, blr mesele var. Bu siirii siirii 
<;in tayyaresi tahtadan mamulmii§. Te
tepen bakmca, hakikl tayyareden farkl 
olmadii:J i~in, bu i§te hang! tarafm za -
rarh ~Ikbi:Jm vann siz hesab edin! 

<;in i§i, J apon i§i muharebede bile 
kendini gosteriyor. 

Mikroplu tabak 
Amerikah a!im -

Jer, birkag giin ev
vel, kc>rkun~ bir 
tecriibe yaptrlar. 
On tane diikk~ 
tezgAhtan, on ta
nesi sinema figii· 
ram olmak iizere 
yirmi tane giizel 
gene k!z1 bir araya 
toplad1lar. Elleri -
ne, bilkimya temiz, 
kauguktan eldlven
ler ge~irdikten sonra, bu kau~uklu el • 
Jere, gene bilkimya saf tabaklar verdi
ler. 

Gene klzlar, bu tabaklara hirer puse 
kondurdu ve tabaklar, <ierhal Lon An
celes laboratuarma giinderildi, tahlil e
dildi. 

Deh§et! Tabaklann, mikroskop altm
da arzettigi manzara. tiiyler iirpertiyor. 
Her puse, tabagm te.rlemiz nahiye,:;ine 
yirmiden yiiz elliye kadar mikrob yu
vasi kondurmarni§ rnl§? 

Bu, ilk giiniin neticesi. Aradan iki giln 
g~tikten sonra, bir muayene daha, N e 
gorseler begenirsiniz? Her yuva, yirmi 
dakikada bir, bir muazzam mikrob dolil 
yeti§tirerek tabag1, mikrobdan giiriin -
mez bir hale getirmi§. 

Fazla soze ne hacet! Hakikat, tabak 
gibi meydanda ... 

Haklr, soz 
Bir yamyamla 

bir A vru pall ara -
smda g~en §U mu
havereyi, hi~bir mil 
talea ilave etme -
den size anlahyo -
rum. 

Yamyam, Avru • 
pahya soruyor: 

- Benim bir tilr
lil anhyamadiglm 
bir §ey §Sr. $u Bii
yiik Harb diirt sene 
surdil. Milyonlarca 
adam i:ildii. Bu ka
dar ~ok iiluyii nas1l yiyebildiniz? 

- Ne miinasebet? Avrupalllan, sizin 
gibl, adam eti yer m! zannediyorsunuz? 
Biz yam yam degiliz kuzum! 

Avrupahrun, nefret ve istihkarla ver
digi bu cevab, yamyamm hayretini gi
dermek §iiyle dursun biisbiltiin arttiTir: 

- Ne? Hem adam eli yemezsiniz, hem 
de milyonlarca adam Oldiiriirsiiniiz ha? 
Madero ki etinl yemiyeceksiniz, ne ister
siniz o nkaralardan? Bir de, kendinize 
meden!, bize vah§i dersiniz. $a§hm dog
rusu bu i§e! 

Hakl1 siize ne denir? 

Boy Ieee birka~ dakika daha ge<;.tl. Da
ha sonra, ayaga alkii: 

- Bana bir dakika miisaade eder .. ) 
IDlSlD . .. 

Dedi. 
Mualla, ne oldugunu sormad1 bile, 

ba§ml ~evirdi. 
M~htar, i~eriye dogru gill!. Goriin

mez oldu. Kahveciyi <;ag1rd1. Eline para 
S!kJ§IUdl: 

- Bunu gi:itiir arabac1ya ver, dedi. 
Belli etmeden, yava1 yava1 arabay1 ~ek
sin, uzakla§sm. Ama, hemen §imdi de
gil, biraz sonra, ben yerime gideyim de 
oyle ... 

Daha sonra, beyaz ketenden bir men
dille ellerini kurulaya kurulaya, Mualla
nln yamna geldi. Biraz oturdu. Sonra, 
gene siize ba,hyan kendisi oldu: 

- Demek ki, hi~ yoktan, durup du
rurken ~oeuk~a bir h1r~1nhk yuziinden, 
ortahg1 altiist edeceksin, oyle mi?.. 

Gene k1z dalgmdt. Uyan1r gibi baj!Dl 
<;evirdi. Ne dedigini anlamadan onun 

CUMHURiYET 

Oslo' da yap1lan giire§ler G. Saray- Fener 

kar,IIa,iyorlar 

Milli kiimenin bu miihim 
rna~• F ener stadmda 

Federasyon 
bize ders oldu, 

Reisi Vehbi, 
gelecek 

«Bu miisabakalar 
sene muvaffakiyetle 
~. imtihan vereceg1z » diyor 

Avrupada giire§ §ampiyonasmm, Tiirk j 
takun1 i~in nas1l ge~tigini, ve bu miisaba
kalar hakkmda neler dii§iindiigiinii sordu
gumuz Cure§ F ederasyonu reisi Vehbi 
Emre bize §Un!an soylemi§tir: 

«Ge~en sene Avrupa §ampiyonasm
dan edindigimiz inhbalara gore milli gii· 
re§ taklmlrnlzm esash bir ~ah~ma ve baz1 
unsurlannm degi§tirilmesi liizumunu his
setmi§tik. Giire§ sistemirniz iizerinde edi
nilmi§ kanaatler varsa da, senelerdenberi 
ah§Ilrnl§ olan esaslan k!Sa zamanlarda ge· 
len, ehernmiyetli miisabakalar arifesinde 
kurcalamanm dogru olmJyacagmt du§iin
diik. Bu itibarla Osloda ap1lacak A vrupa 
birineiliklerine tabmuniZ! sadeee antren· 
man babmmdan hamlamak imkanm1 
bulduk. Ankarada iki bu~uk ay siiren 
kampm musabaka kabiliyeti noktasmdan 
gore§~ilerimiz iizerinde miispet tesiri 
gi:irulmii§tiir. 

Gerek idareciler i~in. gerek miisabJk!ar 
i~in Avrupa §ampiyonast ma~lanmn bii • 
yuk dersler ve almaeak esash ornekler 
verdigini kabul ediyoruz. 

Bu miisabakalan bir mektebe benzet
mek ~ok yerinde olur. Giire§~ilerimiz bu 
mektebde geleeek sene verecekleri imti • 
han i~in ~ok loymetli dersler aldJar. 

T ak1mm ilerideki teknik faaliyeti, ha· 
kemlik i1leri, Avrupa 1ampiyona51 gibi mii 
him bir miisabaka tertib ve idaresi ve 
beynelmilel Ciire1 F ederasyonu kongresi 
mevzuunda idareeilerimizin yeni ve esash 
hareketlere mebde te§kil edecek fikirler 
edindigi de muhakkakllr. 

Teknik neticelere gelince; bilhassa 1i· 
malli rakiblerimiz uzun zamandanberi 
musabakalara intJbak etmi§ eski 1ampi -
yonlardu. Bunlara biitiin manasile min -
derin kurdu olmu1 denebilir. Bunlar, yir· 
mi dakika zarfmda gerek kar§JSmdaki 
miisab1km kabiliyetine, gerek rniisa • 
bakayJ idare eden hakernin musabakay1 
sevketmek istedigi istikamete gore en 
miisaid tabiyeyi almakta, her dakikanm, 
hatta her hareketin netice lizerindeki tesir 
ve ehemmiyetini temyiz edebilecek kadar 
teeriibe sahibi bulunmaktadular. Bizim 
genclerin bu mevzuda ~ok yeni olduklan
m bir iki istisna ile kabul etmek lazimda. 
Bu vesile ile si:iyliyebilirim ki Mustafanm 
ald!g1 derece yukanda saydJg1m vas1f!an 
la§Jmasmm miikafatJda. 

Y eni genclerin bu bak1mdan aldiklan 
derslerle ileride daha muvaffakiyetli mii
sabakalar yapmaga namzed olduklan ta
biidir. 

Miisabakalara hamlananlarm, ta§!Dla-
51 icab eden mes'uliyet ve bilhassa fera
gati nefis hissinin ba1hea muvaffakiyet 
unsurlarmdan oldugunu da bu defa sara
haten mii§ahede ettik. Derece alanlann 
bilakay1d ve §art bu vaSJf!ara bihakkm sa
hib olanlar arasmdan ~1kllg1 muhakkakt1r. 

Maddi beden kabiliyeti, maddi ~alw 
rna, teknik ve nefes gibi unsurlan la§Jyan 
miisab,klar arasmda yap1lacak ~etin bir 
imtihanda kabul etmek !azJmdJr ki An
trenorii tarafmdan taayyun ve tatbib iste
nilen esasla.n ve hareketleri en fazla itina 
ile tatbik eden muvaffak olacaktJr. 

~imalli §ampiyonlann bu gayret ve fe
ragete ornek olduklan pek a~1k bir sure!· 
te mu1ahede edilmektedir. Bizim giire1 -
~iler butiin seyahat muddetince, muhitle
rinden uzak bulunmamn tesiri altmda kal
dJ!ar. Bu yuzden asil vazifeleri yanmda 

yiizilne bakt~: 
- Ben mi. dedi, ben ne yap1yorum ~ 
- Baksana, §U soylediklerinin ipe 

sapa geleeek yrri var m1?.. Yok bilmem 
sana gozdag1 veriyormu§um, seninle pa
zarhga kalbyormu§um. Ba§taqba§a <;o
cukluk i1te... Y oha, serinkanhhkla dii
§linecek olsan, benim dediklerimi yapar
dm. Hi~bir giiriiltii <;lkmaz, hi~ kimse in
cinmez, hepsi yoluna girerdi. Sana kahr
sa ben gidip polise haber vereyim. Bel
may! aratay1m. Arayerde lnrS!ZlD kim 
oldugunu siiyliyeyim. Arkasmdan da bir 
suru gliriiltu, uzun uzun dedikodular <;Ik
sm, i1 gazeteierin agzma dji§slin. Haydi 
ne kedini, ne beni, ne de karde§ini dii~ii
nuyorsun, diyeyim. Annene de acJm1yo~ 
musun?.. Hele o zavalh art1k biisbiitiin 
hasta m1 olur, ne olur, bunu bile hi<;e 
sa}'lyorsun! .. 

- Gene benim goziimii korkutmak 
i<;in mi bunlan saYJp dok eye ba,IadJ
mz?.. Sizinle beraber gelmezsem, her 
istediginize peki, demezsem boyle yapa-

yapdacak 
istanbul futbol ajanhi:Jndan: 

21/5/939 tarihinde yap1lacak ma~lar 
Taksim stad1: 
Topkapt, Arnavudkiiy - Beykoz, Kur

tulu§ saat 14,30 hakem Feridun K1h9. 
Yan hakemleri: S1tki Eryar ve Bekir 

Erkanh. 
!stanbulspor, Beyogluspor • Kasimpa

ia, Galataspor saat 16,30 hakem Ahmed 
Adem Giigdiln. 

Yan hakemleri. R1fki Aksay ve Ziya 
Kuyumlu. · 
Fenerbah~e stadt: 
Anadoluhisar • Galata Gencler saat 

14,30 hakem Necdet Gezen. 
Y an hakemleri: Bahaeddin Uluoz ve 

Halid Ozbaykal. 
Galatasaray • Fenerbah~e saat 16,30 

~ hakem Tar1k Cizerengin. 
Giire~ Federasyonu reisi Vehbi 

haz1 kaygular tesirinden kurtulamadJ!ar. 
Yukanda soyledigirn gibi miisabaka 

yapmak degil, fakat dereee almak i<;in her 
turlu me§guliyet ve endi§elerin fevkinde 
vazife his ve mes'u!iyetinin, yani §ampiyon 
olmak endi§esinin biitiin bir hiiviyete rna· 
ledilmesi muvaffakiyetin istihsali i<;in ana 
§arthr. 

Kendi muhitlerinde s1k SJk bu nevi mii· 
sabakalar yapmak imkiinlarile kabiliyet 
ve teerubeleri artan ,imallilerin bu §erait 
i~inde kazanmalarmt gayet tabii bulmak 
icab eder. 

~uraSlm da memnuniyetle beyan ede
rim ki takun1m1zm A vrupa §ampiyonasm
da yaphg1 giire§ler ve ald!gl neticelerden 
sonra, oniimuzdeki fmat.larda §irnalliler; 
Tiirk taktmmm kendileri i~in, en yakm 
ve uzerinde durulmaga en ~ok degerli ra
kib oldugunu bizzat itiraf ve ifade etmi§• 
lerdir. 

Serbest giire§ §ampiyonasi 
Avrupa, serbest giire§ birincilik mlisa

bakalan te§rinievvelin ilk haftaSI Hel
singforsta, Olimpiyad miisabakalanmn 
yapiiacagl sergi binasmda yapuaeakur. 

S.rbest gure!teki buyuk tanSlmJz dola
vtsile, bu rniisabakalara i§tirak edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

28 mayJSia Ankarada yap1lacak Tiir
kiye Creko-Romen birincilik rniisabaka
larmdan sonra, Tiirk milli tak1m1 serbest 
gure! 1ampiyonaSI hamhklanna ba§hya -

cakllr. ---..... ~-------=-
ECNEB/ MEHAFILDE 

Makenzi gitti 
Karabuk demir ve ~elik fabrikalan -

m1z1 in§a eden Brasserd f irmaS! umum! 
miidilril Makenzi, evvelki giin §ehrimize 
gelmi§ ve ba;n temaslar yaphktan sonra 
dun ak§am gene Londraya hareket et -
mi§tir. 
Yugoslavyanm Ankara elt;isi 

Yugoslavyamn yeni Ankara el~isi, bu
gilnkii ekspresle §ehrirnize gelecektir. 
Yeni elgi §ehrimizde birkar; giin kaldik
tan sonra, itimadnamesini Cumhur Re
isimize takdirn etmek ilzere Ankaraya 
gidecektir. 

Yan hakemleri: $azi Tezcan ve Ad -
nan Akin. 

23/5/939 salr giinii yaprlacak rna~ 
Fenerbahge stad~: 
Siileymaniye - Fenerbah~e (§ild ma~1) 

saat 17 hakem !zze<t Muhiddin Apak. 
Yan hakemleri: Necdet Gezen ve Nuri 

Bosut. 

19 mayis bayrami i~in davet 
istanbul futbol ajanhi:Jndan: 
1 - Spor ve genclik bayram1 olan 

19/5/939 cuma giinii saat 17,30 da Kad!
koyiinde Fenerbah~e stadmda istanbul 
kulilbleri muhtelitile istanbul okullan 
muhtelit tak1m1 arasmda bi.r futbol mii
sabakaSI yap!lacaktlr, 

2- Bu musabakanm hakemi $azi Tez
can, yan hakemleri Ahmed Adem Gog
diin ve Adnan Akmd!r. 

3 - Miisabaka gaHbine Beden Terbi -
yesi istanbul biilgesi ba§kanhgi tarafm
dan bir kupa verilecektir. 

4 - istanbul muhtelit futbol taklm1m 
te§kil edecek idmanc!larm isirnleri ve 
kulubleri a§ag1ya yazilml§hr, Bu id • 
manc1lar yalmz futbol ayakkabiiarile o 
giin saat 16,30 da Fenerbah~e stadmm 
idmanc1lara mahsus soyunma yerinde 
ajanh~mlZa rniil3.ki olacaklardxr. 

Be§ikta§ kulUbiinden: Mehmed Ali, 
Hiisnii,, ~eref ve ibrahim. 

Beykoz kulubunden: $ehab ve Mus -
tafa. 

Beyogluspor kuliibilnden: Bambio ve 
Etyen. 

$i§li kulilbiinden: Vilastardi, Diran ve 
Ar§avir. 

Hila! kuliibunden: Hakkl. 
Anadoluhisar kuliibiinden: Mehmed. 
Demirspor kulilbilnden: Mustafa Ciz. 
5 - Muhtelit takimm kaptam Husnii 

Savmand1r. 
19 may1s Genclik ve Spor bayramma 

mahsus davetiyeleri almak iizere biilge
mize bagh kuliib murahhaslarmm 17 ve 
18/5/939 tarihlerinde bolge burosuna 
muracaatleri lilzumu teblig olunur. 

Yugoslav - lngiliz mat;i 
Zagreb 16 (a.a.) - Havas: S1rb • Hlr

vat ihtilflfmm Yugoslav ve ingiliz mill! 
futbol tak1mlan arasmda per§embe gii
nii yapllacak olan ma~ta Yugoslav taki
mirun teiekkiiliine tesir edecegi anla -
§Ilmaktad!f. Diin, Zagrebde toplanan 

F on Papen H1rvat spor an tanh Yugoslav futbol fe-
Almanyanm Ankara bilyiik el~isi Fon derasyonunun bugiinkii faaliyetinin Hrr

Papenin geri ~agmldii:Jna dair baZI ya- vat sporunun menfaatlerine zararh ol -
banc1 gazetelerde <;1kan haberler resmen duguna karar vermi§ ve Hrrvat arzusu
tekzib edilmektedir. Salahiyettar Alman na uygun bir tensik yaptlmctya kadar 
mehafilinde, Alman biiyiik el9isinin ba- Hlrvat kuliiblerine mensub hi~bir OYJ.ln· 
Z1 hususi iilerile me§gul olmak ilzere cunun mill! ekipte yer alamiyacai:Jm 
mezunen Berline gidecegi ve refikasile bildirmi§tir. Peqembe giinii i~in te§kil 
birikte tekrar Ankaraya donecegi ilave edilen tak1mda U!i H1rvat oyuncusu 
edilmektedir, vard1. 

eaks1mz degil mi ~ A~1ktan a~1ga bunu 
soylemek istiyorsunuz. Hem sonra, rna· 
demki evvelki gece, sizin evde agabeyi
mi yakalamJ§lar; oyle demiyor muydu
nuz?.. Artrk yap1lacak ne var?.. Siz soy
leseniz de, soylemeseniz de kim oldugu
nu anlami§lar; anlamadJ!arsa bile giinun 
birinde anla§Jlacak, ne olacaksa olacak ... 
Y apmak istediginiz pazarhgm da yeri 
yok ki ... 

- Sen istersen, Haydan kurtarmak 
ir;in elimden geleni yapanm. Kuyumcu
yu da kandmnm. Para veririm, gonliinii 
almm, elbet yolunu buluruz. 

- Bunlar, ilep o ye§illikler i<;indeki 
beyaz ko1k masah gibi, olmtyacak i§
ler!.. Boyle kan11k yollardan degil ya, 
agabeyimin kurtulmas1 dogrudan dogru
ya sizin elinizde olsa bile, bu i1lere nas1l 
girrni§se, gene i:iyle kurtulmanm yolunu 
kendisi bulsun. Hi~birine kan§mam. 1, 
olacagma vanr. 

Muhtar, ilkonceleri seviniyordu. Gene 
klzm birdenbire samlm~st, §a§Jrmast ona 
enikonu iimid vermi§ti. Bu §a§kmhk ara
smda, arllk istedigini yapl!rabilecekti; boy
le umuyordu. ;iimdi i1te, MuaHn, birden
bire degi§ivermi1ti. Hele o bir siirohi mus
toyu i~tlkten sonra, biisbi.itiin ba§kala§mlj, 

hn<;mla§ml§ll. Daha sonra, bu bir <1atlik 
araba gezintisi, k1r kahvesindeki bu ses
sizlik, bu temiz hava gene k!Zln kendini 
toplamasma biisbiitiin yard1m etmi§ti. 

Art1k onun verdigi gi:izdagma bile al
dumJYordu. 

Biraz daha oturdular. Muhtar, §imdi 
de sanki vaktin naSJ! ger;tigini belli etme
mek i~in §Uradan buradan konu§maya 
ba§lamJ§Il. 

Bir arahk, M ualla: 
Arhk gitsek, dedi. 
Daha erken. Bak, ne giizel bura-

Sl .. , 
lnsamn i~i rahat olmad1ktan son

ra, gi:iziine hi~bir giizellik goriinmiiyor. 
- Bu kadar iizulecek ne var, san

ki~ .. Sen, zorla kendi gi:iziinde biiyiitii
yorsun. 

Mualla, gitmek i~in ayaga kalkml§l!. 
Muhtar, §Oyle etrafma bakm1r gibi yap
h: 

- Araba gitmi§ olaeak, dedi, biraz 
otur da onu bekliyelim. 

- Gitmi§ miL Nas1l olurL Bizi 
burada bnakacak degil ya ... 

- Gene gelir, §imdi. Buradaki ara· 
balar, vapurlarm lstanbuldan geldigi sa· 
atte, iskeleye giderler; <;tkan yolculann 

17 Mayts 1939 

Bursa koylerinde 
a~1lan kurslar 

Maarif Vekaleti tarafmdan a~dan bi~ki ve dild~ 
kurslar1, koy kadmlar1 i~in ~ok faydab oluyor 

Gilrsii nahiyesindeki Bi~ki Yurduna devam eden kiiy klzlan 

Bursa, (Hususi muhabirimizden) - sankoy ve Cursu) olmak iizere dort koy• 
Resimde gordiigiiniiz gene k1zlann hirer den gelen evli barkh koylii kadmlarile 
koylii km olduklanna inan1r mJS!nlZ bil· gene koylu klzlan bizi, iir; ay gibi losa bir 
mem ~ Onlarla ilk kar§!la§hg!Dl zaman ben zamana Slgdmlan i1in maddi cephesinden 
de inanmaml§llrn .. , Fa kat konu§malan, ziyade manevi sabada tecelli ettirilen ne
giyinmeleri ve diger biitiin hareketleri ii~ tieeleri bak1mmdan ~ok alakijdar ediyor• 
ay gibi klsa bir zaman i~inde tamamen de- lard1. <;iinkii: Devletin biinyesini te§kil e• 
gi§en bu gene k1zlar, Turkiyede Maarif den koyun kalkmmasmda ilk rolii oynaya• 
Vekaletinin ilk defa olarak koyde a~l1g1 eak olan (koy yuvas1) olduguna gore, 
bi~ki ve diki§ kursuna devam edenlerdir. kaleyi i~inden fethetmek, yani kiiy yuva• 

Koyde diki§, bi~ki yurdu l Ve mod a 1.. smdan i§e ba§lamak demek olan bu bare• 
Bunlar eski devirde koyiin kapJSmdan i~e- ket, insana en biiyiik §ehir miiesseselerinin 
ri girmiyen, hatta oralarda agza almmast verimleri kar§lsmda duyulan heyeeam u• 
giinah say!lan §eylerdi ... Kendi entarisini, nutturuyordu .... 
kocasmm mintamm ve ~ocugunun panta· Giyirn §ekli, bir insanin ya,ayi§ini dahi 
lonunu bile para ile diktirmeye mecbur o- degi§tirdigi gibi mua§eret kaidelerinde de 
Ian koy kadm1 §imdi burada kendisine biiyiik bir tahavviil yaratacak amildir. Ni
manto, tuvalet, rob, ~ocuguna elbise, ko- tekirn de boyle olmu§tur. Manto nedir bil
casma gornlek ve pantalon yapmas1m og· miyen koy k1zlan arllk onu yapmaya ve 
remyor. hatta giymeye de ba§laml§lardir. Hele sa• 

Tarlada r;ift siiren Turk ktzmm nasuh bahhk ve tuvalet nedir gormiyen bu gene 
eli, burada derin bir zevkle seyredebi!e- k1zlar bunlan §ehirlerdekinden hi~ farks1z 
cegimiz en ince i§l&ri yapmaya da biiyiik denecek bir metod ve hesabla yaparak giy
bir kabiliyet ta§ldigml ispat etmi§tir. Hep- meye ba§lami§Iardtr. Bu itibarla Giirsu 
si bir ornek rna vi onliiklerle • hpk1 modern bi~ki yurdunda ~ah§an koy k1zlan ve koy 
bir atolyede gibi • <;ah1an bu gene k1zlar, kadmlan Tiirkiyede ilk defa olarak a~1lan 
diin ayni renkte saya denilen bir yeldir· boyle bir kursta biiyiik bir i~timai inbla
me ile yiizlerini kapatarak gezenlerin, so- bm temelini alm!§lar demektir. Bence bu
kakta yabanc1 bir erkege raslaymca yiiz- raSJ yalmz bir bi~ki ve diki1 yurdu degil, 
lerini duvara ~evirenlerin ~ocuklandu. koyiin i<;timai biinyesinde inkllab yarata
Onlar annelerine evvela giyim, ku1am ba· eak miikemmel bir kaynakii. Biitiin Tiir• 
kunmdan giizel hirer ornek, sonra da Cum kiyenin koy kalkmmasmda bu ~e1id yurd• 
huriyet koyliisline i~timai ink1labm hirer !ann koy ikhsadi varhgmda kuvvetli bir 
imtisal nlimunesi olmu~lardJr, temel le§kil edebileeegini hesaba katan 

Giirsu nahiyesinde 89Jan bu kursa, Ma- Maarif Vekaleti bu karannda cidden isa
arif Miidiirii Fakir Erdem ve Necatibey bet ederek Bursada ilk olarak yapllg1 bu 
Krz Enstitiisii Miidi.iri.i Bakiye Korayla tecrubeden ~ok verimli bir netice almt§ bu
birlikte giderken hayalimde eski bir koy lunuyor demektir. Ancak bu i1i her taraf• 
ve bu koyun i<;ini kaplayan eskilik ve ge- Ia yalmz devlete b~rakmakla degil, rna· 
rilik ya§Jyordu. halli te§ekkiillerin yardunlarile yliri.itme!C 

D h h. · k b h' 1 • • koy kalkmmasmm ~ok hayuh ve rniispet a a na 1yeye grrer en u 1s erunm 
bir 1ekilde inki§afml temine hizmet edebiisbutiin degi§tigini gordii!ll. <;iinkii: bu-
cektir. ras1 bildigirniz bir koy degil, 1arkta oha 

Mu.sa :Ataf 

Yiiksek Deniz Ticaret mek· 
tebi biit~esi 

bir vilayet merkezi olacak kadar buyiik ve 
miikemmel bir kasaba idi. Hiikilmet ko
nagJ, belediyesi, igneden iplige ve baktr
dan dantele kadar her turlii ewa satan 
magazalarile a§agt yukan bir §ehir rnan
zarasl veriyordu. 

Bi<;ki ve Diki§ Yurdu, Bursadaki Ne
catibey KIZ Enstitiisiiniin nezareti ve onun 
yardJml altmda r;ah§Jyordu. Vekaletin bu
raya tayin ettigi Bay an Muzaffer de Bur
sa Enstitiislinden mezun gene bir k1zdJ. 
Bu gene ve idealist Tiirk hz1 biiyiik bir 
feragati nefisle koyde, hem de mesleginin 
biitiin a1kile, ~ah§Iyordu. Bayan Muzaf
fer, §ehirden dJ§an ~1kmak isterniyen eski 
zihniyetin iflas ettigine en yeni ve en can
h bir delildi. <;iinkii: Cumhuriyet devrin
de yeti1en kiilturlii Turk k1Zlnm bu cep
hedeki karakterini tamamen §ahsmda belir
ten Muzaffer, ornek ve ibret almaya de· 
ger bir harekette bulunmu§IU. 

Bi<;ki Yurduna, (tsabey, Kestel, Ha· 

arasmdan mii1teri almak tr;m... Sonra, 
gene donerler. 

Mualla: 
- G~ kalaeag1z. 
Dedi ama gene de inandt. Yerine O· 

!urdu. AraSJ epeyce ge~ti. Goriiniirde hi~
bir araba yoktu. Birdenbire i~ine korku 
girmi§ gibi, gene k1z gene ayaga kalkll: 

- Vapuru ka~mrsak, sonra L diyor
du. 

Daha erken ... Hem ka~ lane va
pur var. Birini ka~mak bile iitekine yeti· 
§JrlZ, 

- Buradan, hi~ bo§ araba ge~mez 
miL • 

Biiyiiktur yolundan OO§ ilraba ge~ml-
yecegini, Muhtar da pek iyi bilirdi ama: 

- G~er, elbet ... 
Diye bakmd1. 
Biraz da onu beklediler. Boylelikle 

Muhtarm istedigi oluyordu. Giine§, ~ok
tan Heybeliadanm arkasma saklanml§IJ. 
Mualla, k1vranmaya ba,Iad~: 

- Kahveciyi gondersek, bir araba 
bulsa bize ... 

Buralarda araba bulunmaz ki. 
- Oyleyse yiiriiyelim. 
- Bizi getiren ara\Ja, nasrl olsa Jo-

necek; parasm1 almaya geleeek. 

Yiiksek Deniz Ticaret mektebi bilt~esi, 
bu sene arttmlarak 300,000 liraya iblag 
edilmi§tir. Mektebin en modern deniz 
mekteblerinden biri haline getirilmesi
ne kaTar verilmi§tir. 

- Yolda kar§Jla§mz, bineriz. Hi~ 
olmaua biraz vakil kazanml§ oluruz. 

Y a kar§Ila§mazsak? 
Yiiriiriiz, ne yapahm. 
lskeleye kadar yiiriiniir mii? 
Burada kalac~ degiliz ya. 
Simdi gelir, arabact ... 

- Saat ka~ oldu, acaba? .• 
Mualla ile Muhtar, ikisi birden saatle· 

rine bakhlar. Gene k1z: 
- Ooo, dedi, alb olmu§. 
- Alii olur mu hi~? .. Be§e <;eyrek 

var. Senin saatin yanh§, ~ok ileri. 
Gene oturdular. Biraz daha bekledi

ler. Sonra, Mualla yeniden ayaga kalkh; 

onun ne diyecegini beklemeden, kap1ya 
dogru yiiriidii: 

- Ben yiiriiyecegim, diyordu. Siz is· 
terseniz oturunuz. 

Mtihtar da kalktt. Kahvecinin paras!· 
m verdi. <;Iklllar. Gene k1z, ko1ar gibi 
yiiriimeye ba§ladt. 

Muhtar: 
- Ben bu kadar ko§amam. 
Diye arkaya kahyordu. Mun1!.i. act 

ac1 giildi.i: 

(Arkasl var) 

• 
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Fransan1n tavassutu Danzig ihtilafr had bir 
safhaya girmek 

Yeni bUtoe tetkikleri bitti •• 
<Ba$tlll'al• 1 lncl •ahltedtl 

tir. Naztr, ogleden sonra Daladye ve Bo
ne ile lngiliz • Sovyet miizakere • 
Jeri hakkmda gorii1ecektir. . 

F ransamn lngiliz ve Sovyet tezlen a
rasmda bir anla§ma teklif edec~gi ogre· 
nilmi§tir. Bu anla§mada derpt§ edtlen 
noktalar junlardtr: 

lefet meb'uslannm talebi iizerine Ayan 
Kamarasmda bu cuma giinii enternas· 
yonal vaziyet iizerinde miizakereler ce· 
reyan edecektir. Bu miizakereleri Sine· 
lair a~acak ve hukumet namma Butler 
cevab verecektir. Muzakerenin sonunda 
<;emberlayn da bir nutuk soyliyecektir. 

uzere 
~ehirdeki Yahudi mabedi ytktmbyor, Almanlarm, 

etmemeleri 
almd1 

Polonyah magazalardan ah, veri, 
i~in de hususi tertibat 

[Ba$taraf1 1 lncl lahifedel I mistir. 
lunmast ami! olmujtur. E. 00 • ncumemn kabul ettigi fekil 

Gene encumenin tetkiklerine gore, Manaf biit~eoinin biit~e enciimeninden 
mahsul vaziyetimiz, umumi olarak §U ~tkan son 1eldini bildiriyorum: 
manzarayt arzehnektedir: H b b Biiyiik Millet 1\leclisi: 4,431,86() 

u u at, kuru iizum, incir ve tiftik Riyascti Cumhur: 429.:16() 
gibi toprak ve hayvan mahsullerimizin bir Divam 1\luhasebat: 747,5~0 

1. Sovyetler esasen F ransa ve lngilte· 
re tarafmdan garanti edilmi§ clan koin§u· 
lanm garanti edeceklordir. . 

2. Sovyetler Birligi Fran sa ve lngtl· 
tere tarafmda ... garanti eailmemi§ clan 
memleketlere kar§t giri§tigi teahhiidler 
yiiziinden bir har~e giri1tig~ ~~-~dirde Lon
dra ile Paris Sovyetler Bnhgme yardtm 
etmeyi taahhiid edeceklerdir. 

Mevzuubahs clan garanti edilmemi§ 
devletlerin Balttk memleketleri oldugu 

ogrenilmijtir. 
lngilterenin cevabt 

Londra 16 (a.a.) - Resmi mahfil
ler, son !ngiliz tekliflerine,. Sovyetler ta· 
rafmdan verilen cevabt tetluke devam et· 
mektedirler. Ogrenildigine gore, lngilte· 
re hiikumeti pek yaktnda ve biiyiik bir 
ihtimalle Cenevre i~timamdan evvej ce· 
vabmt bildirecektir. 

Lord Halifaks, bu sabah <;emberlayn 
ile gorii!miiltiir. lyi oohaberoo a~an mahfiJ. 
Jerde s<iylendigine gore, . h.uku~et, lngi· 
liz • Sovyet miizakerelennm brr an evvel 
intac edilmesine gayret edecektir. 

Soylendigine gore hiikumet, Moskova
nm cevabmt miizakerelerde ileri dogru 
ahlmt§ bir adtm add~y!emektedir. 

Siya1i mehaltlua kanaati 
Londra 16 (a.a.) - Havas: 
Diplomatik m.ahfi!l~rde s<iylendigine 

gore, lngiliz tekbflenmn ilk noktai na· 
zannda tsrar eden S~vy~tler Birligi ta
rafmdan ftlen reddedtlmtj olmasile i! 
bitmi§ degildir. Bu meselenin Cenevrede 
Lord Halifaks'la Bone, Potemkin'le bu· 
]u1tuklart zama~ miizakere edilmesi kuv· 
vetle muhtemeldt~, F ranstz plant saye· 
sinde miizakere tmkam ve anla1ma ihti
mali mevcuddur. Mezkur mahfillerde 
beyan edildigine. gore Moskova'nm ce
vabmm Sovyetlerm Yeni miizakere kapl• 
Jarmt kapamamakla beraber azami men· 
faatler temin etmek istedikleri anlajtl· 
maktadtr. 

Bir~ok ~·~~lar, Fransa, lngiltere ve 
Sovyetler Bnhgi arasmda bir ittifak ak· 
dedi.lmesine muamdular. Fa kat diplo· 
mattk mahftllerde miizakerelerin Cenev
re konu§malan esnasmda muvaffakiyetle 
neticelenecegi beyan ve netice hakkmda 
emniyet izhar edilmektedir. 

Avant Kamara•mda miizakere 
Londra 16 (a.a.) - Liberal muha-

Cenevre'ye Maiaki gidiyor 
Cenevre 16 (a.a.) - Sovyet huku· 

meti Milletler Cemiyeti Sekreterligine 
bir telgraf gondererek cemiyetin pazarte· 
si gunku toplantlSmda Sovyetler Birligi
nin Maiski tarafmdan temsil edilecegini 
bildirmijtir. 

MtBtr, lngiltere ile beraberdir 
Kahire 16 (a.a.) - Ba~vekil Mah· 

mud' Pa~a Meb'usan Meclisinde beya
natta bulunarak Mtm ile ltalya arasm· 
daki munasebetlerin kar§thkh hiirmet ve 
dootluga istinad ettigini ve Mare§al Bal
bo'nun MlSlra yaphgt son ziyaretin bu 
duygulann bir ifadesi oldugunu s<iyle
mi§tir. 

Danzig yuzunden !ngiltere ile Alm.an· 
ya arasmda bir barb ~tkhgt takdirde Mt
sum da lngiltorenin bir muttefiki stfati
le bu harbe siiriiklenip suriiklenmiyecegi
ne dair bir meb'usun sordugu suale ce· 
vab veren Ba~vekil, lngiliz hiikumetinin 
her harekette MIStr hukumetile temas et
tigini ve lngilterenin Polonyada ve diger 
memleketlerde giri~tigi taahhiidlerin !n
giliz • Mtstr anlajmasmt m\Jhil olmadt· 
gmt b6Yan eylemijtir. 

Nihayet BaFekil Sovyetler Birligile 
Mtstr arasmdaki ikhsadi miinasebetlerin 
tanzimi i~in miizakereler yaptlmak.ta ol· 
dugunu da bildirmi~tir. 

Yunan gazetelerinin nefriyatt 
Atina 16 (a.a.) - Gazeteler Turk· 

!ngiliz mu§terek deklarasyonu hakkmda 
bir~ok tefsirler ve telgraf haberleri ve ay· 
ni zamanda Reisicumhur lsmet !nonunun 
ve !ngiltere ile anlajmayt miizakere eden 
Turk Vekillerinin fotogra!lanm ne§ret • 
mektedirler. 

Mesager d'Athenes gazetesi bu miina
oebetle diyor ki: 

«Tiirk • !ngiliz anla§masi barija, bu is
tikamette hi~bir muvazi hareket imkamm 
bertaraf etmiyen kuvvetli bir hizmettir. 
Y egane hedefi dogu Akdenizde ve Bal· 
kanlarda nizam ve siiki\nu ve biiyuk te • 
mennisi de bu nizam ve sukilnun biitiin 
Avrupada muhafaza edilmesi clan Yunan 
efkan umumiyesi i~in anlajmanm ba1ka 
bir manaSI yoktur. Bu temenni, miicerred 
bir temenni degildir. Avrupada biitiin 
milletlerin ve biitiin hiikumetlerin Iemen· 
nileri ban§a dogru miiteveccihtir.» 

Danzig 17 (a.a.) - Danzig rna • 
kamlan Danzig Yahudi mabedinin yt • 
ktlmasmt emretmi1ler ve i1e de ba1lan • 
mt§IIr. 

Diger taraftan gazeteler, Polonyah 
magazalanndan Alman mujlerilerin a • 
hjveri§ etmelerine mani olmak i~in mtlli 
sosyalist partisi tarafmdan bu magazala· 
nn online muhaftz gozciiler yerle!tirildi· 
gini haber veriyorlar. 

Nihayet en miihim 24 Leh gazetesi 
Senatonun emrile dort gundenberi topla· 
lllmaktadtr. 

Polonyadan hicret edenler 
Berlin 16 (a.a.) - Pazar gunit Po· 

lonyada kain Komatso'da cereyan eden 
vahim hadiseleri Alman efkanumumiye· 
si infialle kar§tlamt§hr. Bu hiidiselerden 
soma Almanlar Komatso' dan hicret et • 
mege ba,lamtjlardn. Oradan gelen AI • 
manlar bilhassa Lodz'a gitmektedirler, 
Kim daha evvel Danzige girebilir? 

Var§Ova 16 (a.a.) - Danzig'in va· 
ziyeti hakkmda dola1an uydurma haber· 
ler dolaytsile matbuat, butiin surprizlerin 
liizumsuz bir bliiften ibaret kalaca~na 
dair Leh siya5i mahfilleri tarafmdan tz· 
har edilen kanaati tebariiz ettinnektedir· 
ler. 

Danzig'lilerin de bu kanaatte bulun • 
duklanm kaydeden Dobry Wieezor ga· 
zetesi, serbest jehir hallomn Danzig'in 
dahili vaziyetini vahimle§tirmek gayesile 
yaptlacak clan bir plebisit kar§tsmda Po
lonyanm ne gibi bir hath hareket ittihaz 
edecegi keyfiyetini suale §ayan gormekte 
oldugunu yazmaktadn. 

Soylendigine gore Polonya bu husus
ta miikemmel bir masebak te1kil eden bir 
hadiseye istinad ederek bir sene eV'o<el 
Almanyamn Avusturyada ihdas ettigi va· 
ziyeti one surebilir. 0 zaman Av~sturya 
halkmm fikrini ogrenmek hususunda Al
manyamo nekadar biiyiik bir istigna gos
terdigi habrlardadtr. Volkstag'nin vere -
bilecegi bir karar sarahaten gayri me§ru 
ve Danzig'in idare §"kline mugayir ad • 
dedilecegi i~in boyle bir karara da ehem· 
miyet atfedilmiyecektir. 

Volkstag' m karan bir spor holiinde 
tertib edilen bir mitingde verilmi1 bir 
karardan farkSiz addedilecektir. 

Prusya' dan aynlmt§hr. Polonyamn hin
terlandt Danzig' e ii~ ~imendifer hath ve 
7 yolla baghdn. Bu jerait altmda siirpriz 
ihtimallerini one sunnel ~ocuk~a bir ha
rekettir. 

ktsmi, ge~en sene rekoltelerinin iistunde Ba~vekillik: 1.3<l0,000 
bir miktar arzeyledigi halde, fmdtk, pa· Devlet ~UraSI: 35fi,OOO 

istatistik U. 1\llidiirliigli: 242,00() 
muk ve tiitiin gibi baztlan da du!ffiU!, fa· Devlet l\feteoroloji u. .M. : 660,800 
kat gerek miktar ve gerekoe fiat baktmm· Diyanet hleri: 625.540 

Muaadere edilen gazeteler 
Var§Ova 16 (a.a.)- «Danziger Neu· 

este Nachrichten» gazetesinin bugunkii 
niishast Polonya hakkmda kasde miiste
nid havadisler ihtiva ettigi i~in miisade
re edilmi§tir. Polis, dordiincii defl\. ola· 
rak serbest §ehre gelen Leh gazetelerini 
musadere etmi~tir. 

Danzig'te Nazilerin ge~;id re1mi 
Danzig 16 (a.a.) - Dun Danzig

deki Hitler' ci tejekkiillerin ge~id resmi 
tahmin edildigi kadar muhim bir ,mahiyet 
arzetmemi~tir. Ge~ide hiicum ve muha· 
faza ktt' alanndan 800 ki1i i1tirak etmij
tir. $ehirde tam bir s~kiinet hukitm sur· 
mii§tiir. 

Almanya vize vermiyor 
Var§ova 16 (a.a.) - Poznan'daki 

Alman konsolosu mevsim ~h1mast i~in 
F ransaya gidecek clan Lehli i~~ilere ge· 
c;i§ vizesi vermekten ikinci defa olarak 
imtina ehnijtir. Alman konsolosunun bu 
hareketi i1~iler arasmda o kadar tiddetli 
bir reaksiyon hast! etmi§tir ki, konsolos· 
luk binast muhafaza albna ahnmtjbr. 

h~iler vaktinde vize alamadtklan tak· 
dirde F ransada i1 vesikalanm kaybede· 
cekleri i~in vaziyetlen pek ciddidir. 

Leh El~;iai Berline dondii 
Berlin 16 (a.a.) - Polonya sefiri 

Lipski, iki haftahk bir gaybubetlen sonra 
vazifesi ba1ma donmultiir. 

Paristeki aakeri goriifmeler 
Pari• 16 (a.a.) - Polonya Milli 

Mudafaa Nazm General Kasprozei<i, 
bu sa bah N af1a Nazm M. de Manzie 
ile goru§mii§tur. Y arm Daladye ile bir 
miilakat yapacakhr. 

Leh • Litvanya miinaaebatt 
Kaunas 16 (a.a.) - Tertib edilen 

bir miting esnasmda bir nutuk soyliycn 
Maarif Nazm Bistras, Litvanya ha!kt· 
nm tehlikeli gunler ge~irdikten sonra Lit· 
vanyantn istikbaline emniyetle bakabile· 
~gini beyan etmi1tir. 

Litvanyanm biitun kom§ularile iyi ge· 
~inmek istedigini soyliyen nazn, Alman
ya ile yaptlan ikhsadi miizakerelerin mu
vaffakiyetle neticelenecegini umid ettigi· 

dan fazla olanlar noksanlan ziyadesile Maliye Vckaldi: 22.299,266 
telafi etmi§lerdir. ' Diiyunu Umumiye: 49,i39,599 

Demiryollanmtz haSIIatmda da arb! Tapu ve Kadastro U. l'tl.: 1,757,800 
Giirnriik ve inhisarlar Vekalcti 5,515.009 

olmujtur. Dahiliye Vekaleti: 5.201.1.00 
Enciimen, varidat kaynaklanm!Zln, Matbuat U. M.: 188,1101) 

yapllgt tetkiklerle milletimizin i1tira ve Emniyet t~leri U. 1\1. 7,400,000 
tediye kabiliyetlerinin artmakta oldugunu Jandarma Gene) K.: 11.013,000 
da tnujahede etmi~tir. Doviz vaziyeti ih· Hariciye Vekaleti: 3,5Cl,OOO 

S. ve t. l\luavenet Vekalcti: 8.!71,000 
racata muteallik satt~lanmmn hararetli Adliye Vekaleti: l0,005,270 
oldugu devirlerde salah kesbettni, olmast· l\faarif Vekaleti: 16,164,400 
na mukahil i~inde bulundugl!muz bu ~afta Vekaleti: 8,143,510 
mevsimlerde vaziyet daralmaktadiT. Hii • Ikhsad Vekalcti: 1.206,072 
kumet~e de bu vaziyetin tanzim ve tslaht Miinakalat Vekaleti: 1,8H,l3S 

b db I 
Ticaret Vckaleti: l.6r.7.~00 

i(in azt te ir erin ahnmast derpi1 edil- Ziraat Vekaleti: 7.330,000 
mi~tir. 1\t. M. Vekaleti: (kara): 68.677,000 

Biit~e enciimeni bu tedbirlerin biran M. M. Vekaleti (Hava): 8.302.000 
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Harta U. M. : 892.000 
M aaral biit~;eai 

Hiikumet muvazenei uinumiyeye dahil 
dairelerin 1939 ytlt mali masraflan i~in 
261 milyon lira tahsisat istemi§ti. Liiyiha· 
nm Meclise tevdiile but~e enciimeninde 
miizakeresi masmda Ebedi $efimiz Ata· 
turk i~in yaptlacak amd • kabrin istimlak 
ve proje masraflan i~in 250 bin, Biiyiik 
Millet Medisine yeni yaptlacak bina ve 
sair masraflar i~in daha 513 bin 860, ye· 
niden te§kil olunan iki Vekiilet te§kila· 
hndan dolayt 886 bin 287, Halkevleri 
i~in istenen tahsisata ilaveten 261 bin 120, 
adli tebligat i~in posta idaresi tarafmdan 
yaptlacak te:kilata yardtm olarak 250 
bin, Mill! Miidafaa deniz ktsmt i~in daha 
I 00 bin ve bunlardan ba1ka ba21 devlet 
hizmetlerinin ifasma sarfedilmek uzere 
849 bin 385 lira ki ceman, 3 mil yon II 0 
bin 652 liramn tahsisata ilavesi ve bu 
miktann fevkalade masraflar meyanma 
almmak uzere Milli Miidafaa Vekilleti 
masraf biit~esinin bir fashndaki 17 mil • 
yon liradan tenzili suretile kar§tlanmaSI 
hiikumet~e istenmijtir. 

But~e encumeni, bunu kabul etmi~ ve 
dairelerin masraf but~elerini yeniden ter· 
tib ederek umuml masraf yekununu 261 
milyon 64 bin 192 lira olarak kabul et • 

Yeklm 261,061,192 

Hiikiimeti tebrik 
But~e encumeni, mazbatastnt §U sahr 

I aria bitirmektedir: 

«Enciimenimiz bu miiluhaza ve izah 
lardan sonra 1939 mali yilt biit~csin 
yiik.sek heyetinizin tawibine arzederken 
miizakcrelcrden hasil eyledigi umumi ka
naat ve inl1balanm dahi burada ifade ey 
lemegi ayn bir vazife saym~tJT. 

/932 de 169 milyon lira olan Cum 
huriyet biit~esi seneden seneye inki§af e 
derek 1938 de 250 milyon liraya kadar 
flkrm~trr. /939 lftn hazrrladJglmrz bu 
biit~eyi dahi 261 milyon lira olarak lesbi 
eylemi~ bulunuyoruz. Paramrzm istikran 
devam elmektedir. Varidallm!Zda giirii 
len inki~af dcvlet hizmetlerinin islilzam 
eyledigi masraflan geni§lik ve kolaylrkla 
kar§dJyabilecek derecededir. Bu feyizli 
neliceleri her~eyden evvel Tiirk milletinin 
her sahadaki faaliyel ve fedakarllifile hii· 
kumeli idare edenlerin basiret ve kiya.sel· 
l~rine medyun bulunmaktayJZ. Bu mu
vaffakiyetlerinclen clolayl Refik Sayclam 
hiikumelini ve onun maliyesini iyi iclare 
eel en M aliye V ekilini tebrike /<iyrk giirii
riiz.» 

Neden tahammiil etmiyelim? 

Prostun rnukavelesi 1 yd miiddetle temdid edildi 

Bir ihtimal daha mevcuddur: Danzig, 
$ark! Prusya' dan yaptlacak bir hiicum 
tehlikesine maruz mudur} Bu suale 
Danzig'de verilen cevab 1udur: Alman· 
lar bunu tecriibe etmek isterler ve Dan
zig hududuna tecaviiz etmege kalkarlar· 
sa, Polonyahlar bu §ehre Almanlardan 
evvel gireceklerdir. Bu noktamn unutul· 
mamast laztmdtr. Filhakika sevkulcen 
balommdan Polonyahlarm daha miisaid 
bir vaziyette bulunduklannt anlamak i~in 
haritaya bakmak kafidir. Danzig serbest 
1ehri Vistiil nehrinin geni§ yatagile $arki 

ni kaydetmi§tir. 
Polonya ile Litvanya arasmdaki mii

nasebetler hakktnda hatib bu munasebet
lerin normal, hatta iyi oldugunu soyle • 
mi§tir. 

(Ba§makaleden devamJ I rizl 
da, herkesin itiraz etmeden kabul edebile- Diyerek, §imdiki vaziyele tahammul 
cegi sozler soylemi§tir. etmek iotemedigini ihsas ediyor. hte bu· 

00 

(BQ$tarat• 1 fncl sahifede) 
erek encu~en, perakende sahjlarda pa· 

ketler uzenne amtlin isim ve adresinin, 
·~indeki. yagm net .. ~iktarile han\1 tarihte 
ve hang! hayva~ su~nden yaptldtgmm da 
yaz1hnasmt munasib gormu§, a~tkta te· 
reyagt sati§IDl .menetmi§tir. 

Azadan Kaztm ~inasi, dukkanlarda 
kablar i~inde tereyagt sahhp sattlmtya
cagmt oormu~, .kendisine sattlamty..,cagt 

bl Verilmt§hr. ceva 
Bundan oonra gazozlann evsafmt tes

pit eden talimatname okunarak kabul e· 
dilmi§, memba ~ulanntn satt§t hakkmda
ki talimatnamenm tadiline aid teklif mii
zakere olunmu§tur. -

Teklif iizerinde konu§ulurken azadan 
Nazif taraftndan, Tak.irn ve Halkah ou
lannm Belediyece garanti edilip edilme-

d.•. Jmu• Sthhat Mu"doo 00 Jd tgt soru , · '. uru §U yo a 
cevab vermtjbr: 

«- Bu sul~r da, KITk~e§me suyu gi· 

b'd' Garantt edtlemez.» 
1 tr... . . 

Bunun uzenne. mechote: 
«- 0 halde halka i~irmeyiniz. Me

nediniz» yolunda sesler i!itilrni§, Sthhat 

Mudiirii: . 

~e. F enerbah~e. Halic, ;lehzadeba11, Be· 
bek • lstinye yolu, Mecidiyekoyu, Oskii· 
dar meydam, Barbaros tiirbesi ctvan 
planlannm yapt!d,gmt, $e'hir Meclisinin 
t~1rinievvel i~timama kadar Kadtkoy ve 
Ookiidar naz1m planlannm yeti1tirilece
gini soylemijtir. 

Mukavelename miiddetinin temdidine 
dair clan teklif, bu izahattan sonra, ka· 
bul edilmijtir. 

Du!kiinlerevinin l~timai Yardtm Yur
du olarak isimlendirilmesi hakkmdaki 
Miilkiye encumeni mazbatast da uzun 
konu1malara yo! a~mt!IIT. Azadan ki· 
tabct Halid, enciimenden ktsa bir ismin 
istenildigini, ismin sadece <<Yardtm Yur· 
du» olma01m s<iylemij, Abdiilkadir, es· 
ki ismin ni~in degi~tirildigini sorarak A
nadoluda herkesin burastnt «Dariilaceze>> 
diye bildigini, uzak ve yabanCJ memle
ketlerdeki vatanda1lann da daima «Da
riiliiceze» ismine yardtmda bulundugunu 
anlatmt!, binnetice miiessesenin adt «Da· 
rulil.ceze» olarak kabul edilmijtir. 

Parti Kurultay1 

italyan 

Bistras, bu munasebetle General Ras· 
tikis'in Moskova seyahatini hatulatmtjlir. 
Nam, netice olarak Litvanyanm bitaraf· 
hk lehinde oldugunu ve bitraf kalmasma 
muvaffak olacagtm umid ettigini soyle • 
mi§tir. 

• ses1 matbuabmn 
(Ba#llt'a/t 1 1nci sahttede) tikten soma tahtel' arz mahfuz mahalleri 

di. Mihver jimdi intizar halindedir va agtr mitralyozler ve tank toplarile mii : 
barb olup ~lmtyacagt hak~mda karar cehhez ztrhh kubbeleri ihtiva eden tepe· 
vermek Pam ve Londraya atd kalmakta·ilerin dahili tertibatmt gezmi1tir. Hitler, 
dn.» Sar mmtakasmm istihkamlanm teftije de· 

Messajero gazetesinden: vam ettnektedir. 
«ltalya her ihtimale kar§t tertibat al· Matbuattn telsirleri 

mt§tlr ve arttk hi~bir §eyden korkusu yok- Berlin 16 (a.a.) - Bu sabahki ga • 
tur. Buyiik demokrasilerin ~emberleme zetelerin ba§ltca mevzulan Hitler'in bah 
politikast harbe bu demokrasilerin oebe- istihkamlan bOlgesindeki ziyareti ve 
biyet vermek istedigini goslermektedir. Mussolini'nin dun s<iyledigi nutuktur. 
Bu demokrasiler ~emberleme siyasetin • Gazeteler, Du~e'nin nutkundan bahscdcr· 
den vazge~sinler, mukemmel anla1ma im- ken Alman • halyan blokunun aynlmaz 
kanlan mevcud olacakttr. Avrupa ve Av- birligini bilhassa kasdettnektedirler. 
rupa harici meselelerin tekrar tetkiki Oa§· Volkischer Beobachter yaztyor: 

- lstedik, azmettik, dovii§tiik ve ka· rada, biitun dunya Du~e ile ayni fikirde 
zandtk! degildir. 

Ciimlesi, fa!ist ltalya i~in oldugu ka· Ge~irmekte oldugumuz giinleri jiiphe· 
dar buguo yeryuzunde miistakil olarak siz Utopia adasmdaki cennet hayahna 
ya§tyan butiin milletler i~in de dogrudur. benzetemeyiz. Stkmtilt saatler yastyoruz. 
Hakikaten hepsi de tarih boyunca iste- Halline ugrajllgtmtz ~apra11k m.eseleler 
mi§ler, azmetmijler, dovii1mu§ler ve ka- karl"IDdaytz. Butun milletlerin vazifesi, 
zanmt§lardiT. Eger aksi vukua gelmi§ ol- ellerinden geldigi kadar bu derdlere ~are 
saydt, 1imdi, §U dakikada, !talya ile be- aramak, insanhgm ayni 1iddetle muhtac 
raber onlar da hayat haklanm miidafaa oldugu sulhu korumaya ~ah~malr.ttr. 
etmek mevkiinde bulunamazlardt. - Biz tahammiil edemiyecegiz! 

Ancak istiyen, azmeden ve dovii1ebi- Demek, eger luzumsuz bir a•ab bozuk 
len milletlerdir ki, hiirriyet ve istiklalleri· lugunu ifade etmiyorsa, herhalde hisleri· 
ne hiirmet ettirmesini bilirler. mizin egoist olmadtgma da i§8ret saytla 

Y a1amak her§eyden once bir irade me· maz. 
sde•idir. Y ajadtgtmtz giinler, hepimizi ayni 1id 

Sulh arzusu bahsinde de, butiin millet· detle alakadar etmesi laztm gelen bir teh· 
ler Du~e ile ayni fikirdedirler. Evet, bu- like havast arzediyor. Totaliter olsun, to
gun kimse ortada, milyonlarca m•a· taliter olmasm, biitun devletler bu tehli 
nm hayahna mal olacak bir ciddi barb ke havasmt ancak ba1baja vererek ~alt1 
mevzuu gorememektedir. Milletlerin mak •uretile dagttabilirler. 
maddi hayatlm alakadar eden bazt ~ap· Sulh cephesi bunun i~in kurulmujtur. 
ra~tk meseleler kalmt§tlr ki onlann halle· Ve bunun i~indir ki, sa mimi olarak: 
dilmesile sulh, belki de ~ok uzun bir za· - Harb isterniyorum. Sulh i~in biitiin 
man i~in garanti altma almmij buluna· kuvvetimle ~ahjacagtm I 
caktn. Diyen herhangi bir devleti, kollarm. 

«- !ki su ~zerm?e ~e~kikat yaphnyo· <Ba$!arat• 1 lnci sahlfcde> 
ruz Tetkiklenn nehcesmt Sthhat Veka· fmdan iliin edilecektir. Umumi ba§kan, 

· •'z Veka'l t b Rei.sicumhur !smfit ino"nuoonunoo mu"ht'm 

Ancak jU var: a~arak kucakhyacagmt a~tk~a ilan etmi§ 

Mu.solini, tir. 
lamt§hr. Bu meseleler ban§ yolile de ol· <<Son zamanlarda Londra ve Pariste 
sa, tarzthal bulacaklardn.» muhtelif ve demagojik fikirlerin tatbikt 

letine bildirecegt · e • u sulann ya ' 
tolaht ~arelerini ara.j!ITacak, yahud i~il- bir hitabelerile ~ali§maya ba~ltyacak o-
meoini menedecektn~ demi!tir. Jan biiyiik kurultay i~timalarmm bir 

d 1 00 k hafta siirecegi anlajthyor. 
Diger mad e er muza ere edilirken, Cumhur Reisimizin nutuklan radyo 

tabt esnasmda y~ptlan bazt Yanh!hklar ile. ne~edilecektir. 
00 ooldoo.OO 'rin tahmatname bilaha .. goru ugu '' 00 • d ' re mu- Media Parti Grupunun i,.timat 

zakere edilmek uz.ere ~a e edilmi•tir. ~ d k h ]- k ' Ankara 17 (a.a.) -C. H. Partisi Mec· 
$ehir dahilin ." 1 8 •85~ urlanmn fen· lis Grupu 16/5/939 saat 15 te reis ve

nl 1ekilde tathin res~t u;m Belediye ta· kili Hilmi Uranm ba~kanhgmda top • 
rafmdan binanm vandah gayrisafisini e- land!. 
sas tutan tarife itirazlan mucib olmu1." • Suz alan Hariciye Vekilimiz :;;ukrii 

t r 
Saracoglu, ge~cn haftaki beyanattan 

"' H lk' Azadan kimyager u 1, almacak re· sonra siyasetimizin takib ettijli seyri 
sim i~in yap1Jan m.a!Taft.n esas tutulmaSI- izah etmi~ ve bazt hatiblerin suallerine 

01 
Ankarada tatbtk edtlen karne usulii- cevablar vermi~tir. 

niin bur ada da tatbikmt istemi1tir. T ek- Umumi heyet~e tasvib edilen bu be
l if, bu •,ekilde tadil olunmak iizere iade yanah miiteaktb ruznamede mlizakere 

edilecek bajka madde kaimadtgmdan 
ed;Jmi1tir. oo cclseye nihavet verilmi~tir. 

M"teakthen. 1ohir mutehassiSt Prost'la 
vaptl:n mukavelenameni~ bir sene mud· 
detle temdidi hakkmdakt mazbata oku
nunca !mar Miidiirii Hiisnii, senede ilr.i 
ay iizerinden 1ehrimizde iki ytl_ daha ~a
h•acagmt, !imdiye kadar Beyoglu ve t,. 
tanbul naztm planile bunlara bagh ola
rak Florya, Atatiirk bulvan, Dolmabah-

lrak Erkamharbiye reisi 
Londrada 

Paris 16 (a.a.) - !rak ordusu erkam
harbiye reisi General Hliseyin, Bag -
daddan Parise gelm'§tir. 

Burada ktsa bir miiddet khldtktan son
ra Londraya gidecektir. 

Stra demokraailerde altmda bir~ok nutuklar soylenmi1tir. Ba· 
Londra 16 (a.a.) - Torino nutl.u na mukabil, Almanya ve ltalyada buyuk 

hakkmdaki !ngi(.iz matbuatmm tefsirah §eflerin nutuklan miittehid milletlerin ar· 
daily Mail gazetesinin bajmakalesindcki zusuna makestir. Bunlar herhangi bir 
§U ciimle ile hulasa edtlebilir: tetkik i~in biiyiik zorluklarla bir ekseriyet 

<<Avrupada inisiyativ cephesi degi§ti: elde etmege matuf nutuklar degil, millet· 
Bugun evvelkinin tersine olarak icraat lerin fikrini ve arzusunu ifade eden nu· 
demokrasilerde, soz de diktatorluklerde- tuklardiT. Torino'da Du~e'ye tam mer· 
dir.>> butiyetlerini gostenni§ clan yiizbinlerce 

Gazeteler Du~e'nin nutkundan ltalya insanm ifade ettigi hissiyat, ayni zaman· 
hiikumetinm te§ekkiil eden miisalemet • da biitun ltalyanlann ve butun Alman 
perver koalisyonla harb halinde bulun • milletinin hissiyattdtr. Du~e'nin Alman 
mak arzusunda olmadtgi manaSIDI ~tkan· milleti tarafmdan hararetle tasvib edil • 
yorlar. mi§ clan nutku bugiinun act hakikatini Ve 
Hitler garb cepheaini teltif ediyor Alman • ltalyan i1 beraberliginin gayesi· 

Berlin 16 (a.a.) - Hitler, dun Liik- ni kaydetmektedir. Mussolini, halledil • 
senburg hududu civannda kain Eifel da· memij olan meselelerden hi~birinin bir 
gt ve Mozel avast civarmdaki istihkam- diinya harbine sebeb olamtyacagmt soy· 
Ian tefti§ etmijtir. Mumaileyh istihkam· lemekle itiraz gotiirmez bir hakikati ifa
lann butun teferruatt hakkmda malUmat de eylemi1tir. Fakat diger cihetten de -
almtl ve muhtelif klStmlarm takviye ve mokrat ge~inen plutokrasilerin herturlii 
tslahma faaliyetle ~ah§an i§~ilerle gorii1· mevzii ihtilaflar vesilesile bir diinya 
mujtur. harbi ~tkarmak istiyerek hakh ve man • 

Hitler, daimi hudud ktt' alan tarafm- hkh bir tarzthalle mani olmaga ~ah1hk -
dan yaptlan muharebe talimlerini seyret- lanm goruyoruz. 150 milyonluk bir blok 

- Biz uzun zaman vuzuhsuzluk i~in- Butun kalbimizle temenni ettigimiz 
de beklemektense, feci hakikati tercih ede· jey, yeryuzundeki milletlerin istisnastz 

bu hakikati anltyaca1clan giinun biran ev 

te§kil eden mihver devletleri bu cinai teh
didi her tarafta ve daima kat'i irade ile 
karjtlamakta ve her ihtimali hesaba kat· 
maktadnlar. Ayni zamanda ancak adt
lane oldugu takdirde mu•mer clan Avru· 
pa banjma hi~bir §ey bundan daha tYl 
hizrnet edemez.» 

Hitler 21 maytSta bir nutuk 
soyliyecek 

Berlin 16 (a.a.) - Alman siyasi 
mahfillerinde soylendigine gore, Hitler, 
ltalya • Almanya asker! paktmm irnzast 
muna•ebetile 21 mayts pazar giinii ltalya 
Hariciye Nazm Kont Ciano jerefine ve· 
recegi akjam ziyafetinde muhim bir nu • 
tuk irad edecektir. 

Ramadan ogrenildigine gore Kont Ci
ano Ramadan cumartesi gunu hareket e
decek ve Berlinde ii~ gun kalacakhr. Al
manyanm Roma buyuk el~isi, 1imdiden 
Berline hareket etmi§tir. 

vel a~tk~a belirmesidir. 
NADIR NADI --..--

K1ymetli bir dostumuzv 
kaybettik 

rsastarat! 1 fnc1 •ahff~el 

1922 den 5 1ubat 1923 tarihine kadar A 
merikamn Lozandaki delegeligini de 
yapmi§ ve Lozan konferanst esnasmda da 
memleketimiz lehine mesai sarfederek ha 
kiki Turk muhibligini bir kere daha ispat 
etmi1tir. 

Turkiyeden aynldtktan sonra Ameri 
kanm Asya filosu kumandanhgma tayin 
edilen Amiral Bristol 932 senesi may1 
•mda tekaude sevkedildigi halde, Ameri 
kanm muhtelif §ehirlerinde her fnsatta 
yeni Tiirkiye hakkmda konferan,Iar ver 
mijtir. Biitun bu sebeblerle, Tiirk dostu 
Amiral Bistol'un vefatt memleketimizde 
derin teessiir uyandtrmt§hr, 
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Benzerine diinya 1triyatmda tesadiif edilemez. Sinirlere ve hastalara §ifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Tiirkiyeden limon ~<i~<ekleri, Hasan kolon· 

yas1 alarak A vrupaya hediye gotiiriiyorlar. ~ipr, Fujer, Bahar ~<i~ekleri, Leylak, Y asemi n ve yeni kokulu Losyon ve lavantalar1 ve sair 1triyab 1srarla isteyiniz. Deposu. Hasan 
Deposu, Sirkeci, Liman ham altmda. 

GONON 

I II 

BULMACASI 

1~"1 '"1
111 

2 I I I 1•1 I I I I I I 
8 I I I I I I 1•1 I I 
4 I 1•1 I I I I I I I• 
& ID! 1•1 I I I I 1•1 
6 I I I I I 1•1 1•1 I , I I l 1•1 I I I I I 
s _j I I I I I I 1•1 I I 

sl I I I 1•1 I 1•1 I I 
I I I 1•1 I I I 1•1 I I 

Soldan saga: 
1 - Derln b!r yere sulrut eden (!lti kell

me). 2 - K~ad, bir cins tizti.m. 3 - Ele go
~irerek. agzmuzm siislerl. 4 - Ters ~evirin 
bir edat olur, y~h ve muazzam. 5 - Ek
mekte bulunan bir madde. 6 - Haneye na-~ 
zar eyle _( mti.rekkeb bir emir), parcanm ter
si. 7 - Ileri degil, blr yere te§rl!. 8 - Ad 
takman (!k.l kelime), bir edatm kJSa!tilml
~1. 9 - Perde. hicab hiss!, bir cins toprak. 
10 - Bir gOz rengi, manas1z LSrar, soru 
edat1. 11 - Geni§ligin tersi, bir emir, Sov
yet Rusyanm esk.l siyasl ricalinden. 

Yukartdan a..sat1ya. : 
1 - Muhakkak oli.idiir (Jkl kelimeJ. 2 -

Rengl ka.<;lk, sebeb. 3 - sene, ispanyada 
blr §eh!r. 4 - Anadoluda bir kasaba, ters 
<;evirln bir mikrob olur. 5 - Gemi onunla 
hareket eder, sicim. 6 - Ortada Sik~an 
Oki kelimel. 7 - Hlndistanda bir yayla, 
ziyan. 8 - Bir emir, sahtiyan, Jsmin tersi. 
9 - Nes'ell. 10 - Tarladak.l bugday mah
sulii, harfler<len tesekktil eder. 11 - Yu -
goslavyada bir §ehir, en klieiik param1z. 

Evvelki bulmacanm halledilmi$ sekli 
., 'I 4 t> n l "' ,. 10 II 

~1 olE INmz IAI~IliRIII•i 
2jE!MIIIR!EIL!E!RI•Is iA 
s LIEI•IA!VIA!NIAIKI•Io 
4 IIKIIIDIAIKit!K!AI•IA 
TI•IMIE!TIAI•I•IsiA~ 5 

6 AIYIAILI•I•IAIRIAIB!A, 
, BIA!N!IILIEIRI8!LIAI• 

I!SIEI•IA!ZIAIM!ll•liJ 8 

E B!AID!AINIAI8IAISIA~I 
t~~IIKIE!NI•INIIIYIAIZ!II 
u •1•\NIAIZI t JKlAINLE\• 

Ankara Borsast 16/5/939 
KAPA 

1 lngiliz fuaSI 
100 Dolar 

100 FransJ.Z franl(l 
100 Llret 
100 lsvi~re frang:J 
100 Rolanda 

florini 
100 Ravhismark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 

krona 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 'tsve~ krona 
100 Ruble 

N I $ I 
A~lll$ Kapant~ I 

5,93 
126,6425 

3,3550 
6,6625 

28,4625 
68.2.1j 

50,8150 
21,555 

1,0925 
1,56 

14.035 
23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5425 
23,9025 

Tahvilat 
19.-
19.55 
19.70 

Esham ve 
% 5 1938 :lkra. 
S1vas - Erzu. 1 
Stvas - Erzu. 3 ve 5 

(-~S~a:;:'~ :do~·killm~ .. :=:es:i :m~i? __ ,~ 

11 
Buna kar~1 yegane ila~ I 

GUR SAC 

Sahhk arsa 
Cagaloglu Tevhid matbaas1 arkasm -

daki sokakta ko§eba§l, bir arsa sat!ltktu. 
Biti§ikteki eve mliracaat. 

Feneryolu ile Klz1ltoprak arasm
da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bah9e i9inde 12 odah ye
ni kargir ko§k sahhktlr. Bir kat! 
aynca kiraya venlmege elveri§lidir 

Gormek i~in cumadan maada her 
giin saat 13 ten 17 ye kadar ir;inde· 
kilere miiracaat. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerin ~ok zarif yeni modelleri gelmi§tir. 
Fiatlan 44 ila 68 liradtr. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkeci Lilman haru suasmda Yelken

ci han No. 8 saat 9 - 14 te miiracaat. 

Dr. CEVAD SARGIN J 
ild hastahklar1 mii tehass!Sl 

Ankara caddesi No. 47 
Her giin 16 - 19 a kadar 

Sivrihisar Beledivesinden : 
Sivrihi~ar kasabasmm elektrik tesisah -29/4/939 tarihinden 29/5/939 

tarihine kadar otuz giin miiddetle kapal! zarf usulile miinakasaya ko
nulmu~tur. 

Tesisat: Birisi makine ve teferr!iab ve digeri de santral binasile ah
§ab direkler olmak iizere iki los1m olup her ikisi de birden veyahud ayn 
ayTJ ihale olunabilecektir. 

Makine ve teferriiat1 olan birinci k1smm b~eli muharnmeni c22852> 
lira 85 kuru§ ve ikinci losmm bedeli muhammeni ·6048. liradu. Tesisa
tm projelerini Belediyede gorebilecekleri gibi fermi ve mali &artlarmi 
da arzu edenler Belediye dairesinden rneccanen istiyebilirler. Kapah zarf
larm 29/5/939 pazartesi giiniine saat 14 e kadar Belediye Enciimenine 
vermeleri sarttlr. 

Haddi laYJk goriildiigii takdird.e 29/5/939 pazartesi giinii saat 15 te 
Sivrihisar Belediye dairesinde Belediye Enciirneni tarafmdan ihalesl ya
p!lacakhr. ~artnamede zikredilen vesaikle beraber %7,5 teminat ak~e
sinin veyahud banka mektubunun zarflar ir;erisine konulmas1 laz1mdll. 

(3012) 

Asma Fidanbklar1 Abm Sabm Komisyonundan: 
20 lira bedel takdir edilen miiessese dahilindeki dut agaclarmm bu y1lki 

mahsulii 22 mayrs 939 pazartesi giinii saat 10 da pazarhkla satliacagmdan 
taliblerin maktuan 10 lira terninat akGesile yevmi rnezkiirda Goztepe Fidan
hgmd.a toplanacak Komisyona miiracaatleri ilan olunur. ( 3420) 

Nezle - Bat - Dit - Nevralji 
ve hUtUn a~r.lar1na kars1 

NEOICALMiNA 
P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara merkez P. T. T. binas1 yanmda ln~a edilecek c26228lh lira 

•19· kuru~ ke~if bedelli P. T. T. Umum Miidiirliik binas1 in~a,at 
ve tesisatJ kapah zarfla eksiltmeye konmustur. 

2 - Muvakkat terninat cl424h lira c4h kuru~tur. 
3 - Eksiltme 6 haziran 939 tarihine rastl!yan sah giinii saat 16 da P. 

T. T. Umum Miidiirliik binasmd.a toplanacak arttlrma, eksiltrne ko
misyonunda yaptlacakbr. 

4 - ~artname, plilnlar ve teferriiab c131t. kuru~ bedel mukabilinde An
karada P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden ahnacaktu. 

5 - !steklilerin: 
A- Kanuni vesaikten maada Muhabere ve Miinakale Vekaletin

den bu i~ i~in almrnl$ ehliyet vesikas1 ibraz eylemeleri. 
B - ~antiyede in§aatm devam1 llliiddetince bir rniihendis veya 

mimar ve aynca bir fen rnemuru veyahud in$aat kalfas1 ou
lunduracagim evvelden Noterlik~e tasdikli bir taahhiidnarne 
ile taahhiicl etmeleri Jazundir. 

6 - Talibler •5• inci madednin •A• f!laasmda mezkftr ehliyet vesika
snn almak i~in eksiltmenin yall_!lacagl giinden en az sekiz giin ev
vel bir istida ile Muhabere ve Miinak;:le Vekaletine miiracaat ede
ceklerdir. Bu miiddet zarfmda vesika talebinde bulunmwanlar ek
siltmeye girerniyeceklerdir. Bu vesikaYI alrnak i~in yaz!lacak dilek
Gelere bir kalemde en az yiiz elli bin lirahk bu i$e benzer L$ yap
tJklarma dair i~i yaptlran idarelerden almm1~ vesikanm da rapti 
laz•md!r. 

7 - Talibler teklif mektublarile rnuvakkat teminat rnakbuzunu veya ban
ka teminat mektubunu ve diger kanuni vesaiki ihtiva edecek kapah 
zarflan yukar~da 3 iincii rnaddede yaz!l1 saatten bir saat evveline 
kadar Ankarada P. T. T. Umurn Miidiirliii(ii binas1 i~inde toplana
cak alan eksiltme komisyonu reisligine makbuz mukabilinde tevd.i 

edeceklerdir. •1746• (3278) 

Liileburgaz Belediyesinden : 
Liileburgaz mezbahas1 civar~nda Belediyenin gosterecegi projesi muci

bince gaz deposu aGlk eksiltrne ile yap1lacaktir. Bedeli ke$fi 3570 liradrr. 
T81iblerin % 7,5 teminat makbuzu vesair kanunl vesaikile ihale giinii alan 
23 may1s 939 sah giinii saat on altlda Liileburgaz Belediye Enciimenine rnii
racaat eylemeleri ilan olunur. ( 3257 ) 

Marmara a~1klannda il~rliyoruz. Gok
yiizii yiidizlarla dolu. Bembeyaz bir ge· 
ce ... Mehtab bir 1~1k y1g1m halinde deni
ze dokiiliiyor. Derinden derine akisler ya
pan giizel bir miizik sesi. Hafif bir riiz
gar. Ve sonra biikiile biikiile, bvnla bv
nla arkam•zda kaybolup giden kii~iik be· 
yaz dalgaciklar. 

yor ve tam gelip onun yanmda duruyor: 
ince, hafif bir ses: 

- B>rakm beni F erid Bey; bu yap
tlgmtz al~akhkt1rl Ne hakla arkamdan 
geldiniz; ni~in beni takib ediyorsunuz} 
Sizi gormemek, sizden ·kurtulmak i~in 
vatamm1, yuvam1, babam1 terketmeye 
raz1 oldum I Ne istiyorsunuz hala ben
den} kiniz S1Ziam1yor mu hi~; kalbiniz 
yanm1yor mu; naSl! tahammiil ediyorsu
nuz yiiziime bakmaya? 

Giivertenin, sessiz, kuytu bir ko~esinde
yll . 

Basmr demirlerin iistiine yaslaml~, y1l· 
d!Zian seyreden bir gene k1z goriiyoruz. 
Altm gibi sari sa~lan var bu gene klzm! 
Mehtab, riizgara kapJimr~ u~usan bu sa
n saclarm bakir telleri iizerinde parhyor. 

Y almzd1r ... Kimse yok yanmda. Ba· 
s1m kaldiTmis, iri yeey.il gozlerile gokte 
p1nldryan yi!d,zlara bak1yor. 

Tam bu mada nereden ~·kt!gr, nasrl 
peyda oldugu belli olmryan; uzun boylu, 
genis omuzlu esmer bir adamm yava~~a 
k1za yaklastigml goriiyoruz. 

K1Z.Jn haberi yok. Y akla§lyor, yakla§l• 

- Nevin!.. 
KIZ birdenbire korkarak silkiniyor. ~id

detle bajim ~eviriyor. F akat ~;evirmesile 
beraber, klsa bir haykln§m dudaklannda 
donmaSI bir oluyor: 

- Hiiii F erid Bey!.. 
Bir an susuyorlar. K1z §a§lriDI§tlr ... Ne 

yapacagmi, ne soyliyecegini bilmiyor 
simdi. Gitsin mi, kalsm m1 karar veremi
yor bir tiirlii! Yalmz birdenbire gozleri
nin doldugunu goriiyoruz. Korkunc bir 
habra, yakm bir mazi biitiin feci manza
ralan, tiiy!<Or iirpertici sahnelerile gozle
rinin oniine geliyor. Hemen dogruluyor 
ve yuziinii ellerile kapayarak, bir kelime 
soylemeden geri doniiyor, ka~maya, kur
tulmaya te,ebbiis ediyor. Fa kat F erid, 
daha bir ad1m atar atmaz hemen onu 
bileklerinden yakahyor: 

- Our gitme Nevin! 
K1z sert bir hareketle ba§ml .;eviriyur: 

- Nevin; diinyada tahammiil edil
miyen 1Sbrab, tesiri yava~ yava~ kaybol
miyan ac1 yoktur. insanlar mukadderata 
mani olamazlar! Mukdderat ne arzu e· 
diyorsa o olur! Sen istedigin kadar ~~r
pm, istedigin kadar ugra§! Hay at gene 
bildigini okuyacak, tabiat kanunlan gene 
hiikmiinii icra edecektirl Her~eye taham
miile tmeye, her~eyi unutmaya mecburuz. 

- Susun, Allafua~kmiza susun! Se
sinizi i§itmek istemiyorum... Sesinizde 
annemm ... 

KIZ soyliyemiyor. F erid, birdenbire 
elini kapak gibi k1zm agzma yapl§l!Tlyor: 

- Hay~r Nevin; arhk ondan bahset
miyeceksin bir daha I 0 dinmek bilmiyen 
bir yara, mukaddes bir tshrab, hahrlan
d,k~a kanayan bir aCJ halinde i~imizde 
ya~Iyacak! Biz tabitten daha biiyiik de
giliz Nevin I Tabiatin kanunlanna boyun 

19 Mayts Cuma Ak~rm: Harbiyede 

BEL VU BAHCESi 
Alaturka k1sm1 ac;1hyor 

Arab muganniye 
ve rakkases• SEMIRA MUHAMMED 

MUHI·oo.·N ve Ara 'J hanende Aynca: 

MAHMURE, SUZAN, AFiTAB, MELAHAT, MUKADDER Bayanlarla 
Kernan! NECATi, Kcmen~e ALEKO v<: SOTiRt, Piyanist YORGO, Klarnet $UKRt1 
ve ::;EREF, Ciimbii$ CEVAD ve ABDi, Kanuni AHMED, Neyzen NiHAD, Darbukao 

HASAN TAHS:IN. Okuyucular: YA$AR, HAMiD, AGY AZAR, YAHYA ve MUSTAFA gibi memleketimizin en 
namdar san'atkarlarmdan miirekkeb 30 kisilik fevkaUi de saz heyetini dinlemege hazorlammz. 

Samsun Belediye Reislii!inden : -
1 - Eksiltmeye konulacak i~: Samsunda <;:ar§amba ~osesi giizergahmda 

Merd1rmag1 ile ko~uyeri arasmda yap1lacak mezbaha in~aab. 
Muhammen ke,if bedeli 84562 lira 99 kurus olup kapah zarf usu
lile eksiltmeye konulmu~tur. 

· 2 - !~ vahidi fiat iizerinden verilecektir. 
3 - Bu i'le aid ~artname ve evrak1 saire a§agtda yaz1hdrr: 

A - Yap1 eksiltme ~artnarnesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i~leri gene] ~artnamesi, 
D - Naba yap• i~leri umumi ve fenni ~artnamesi, 
E - Fenni ~artname, 
F - Ke~if ve silsilei fiat cetveli, 
G - Proje vesair evrak. 
C ve D f1krasmdaki evraktan ba~ka diger evraklar taliblerine 423 
kuru§ mukabilinde Belediye heyeti fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 5478 lira 15 kuru~tur. 
5 - Eksiltme 12/6/939 tarihine miisadif pazartesi giinii saat 15 te Sam

sun Beled.iyesinde miite,ekkil Belediye Enciimeni tarafmdan yap•la
caktu. 

6 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek i~in Sarnsun Na£1a Miidiirliigiinde mii
te§ekkil komisyonu mahsusundan bu i§i yapabilecegine dair vesika 
ibraz etrnesi, ve in~aatm devam1 rniiddetinre diplomah bir miihen
dis veya mimar veyahud fen memuru istihdam1 ve Ticaret Odasm
dan kaYidh olduguna dair senei haliye vesika ibraz ve yap1 eksilt
me ~artnamesinin 4 iincii rnaddesindeki vaslflar1 haiz olrnas1 ~arttir, 

7 - Teklif mektublari yukanda yazll1 giin ve saatten bir saat evvel Belediye 
Enciirneni Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapal! zarflarm ihzarmda teklif mektublarmm yazili~mda ve bu 
zarflarm tevdiinde ve posta ile gond.erilmesinde taliblerin 2490 
sayl11 kanunun 32, 33, 34 iincii maddelerine ve bu husustaki sart
narne hiikiimlerine harfiyyen riayet eylemeleri liizumu iM.n olu
nur. (3013) 

Beyoglu V aktflar Direktorliigii banlar• I 
£emti Caddesi No.s1 Cinsi 
Pangalb Cumhuriyet 87 Apt. 1 inci claire 

• • 87 • 2 • • 
» » 87 • 5 ,. • 
• Elmadag 43 Ev 
» » 51 • 

Yukanda yaz!l1 emlak 31/5/940 giinii sonuna kadar 
iizere a~1k arttum1ya konmu§tur. isteklilerin 23/5/939 sah 
miiracaatleri. 

kiraya verilmek 
giinii saat 14 te 

( 3332) 

igmeye mecburuz I Seni gidecegin yere 
kadar takib etmeye karar verdim. Blrak
miyacaglm artlk! Mademki mii_§terek 
bir 15brabm, mii§terek bir giinahm mah
kilmu ve mes'uliiyiiz. Bu giinahm ve 
mes'uliyetin ac!SW da miijtereken ~ek
meye mecburuz! Omriimiiziin son giinii 
gelinciye kadar, gozleritniz kapamnc1ya 
kadar beraber aghyacak, beraber gozya§l 
dokecegiz seninle Nevin! 

- Fa kat F erid Bey; siz hi~ ... 
F erid soyletmiyor gene... Hem en 

klZln soziinii kesiyor: 

- Hay1r Nevin; konu§miyacaksm; 
tek bir kelime soylemiyeceksin art!k bu 
mevzu etrafmda I 

Onu yava~a omuzlarmdan tutuyor: 
- Ozerine pardesii almamljsm ... 

Rii~ar sertle1ti. O,uyecek~in ;onra~ gel 
i~;eri girelim. 

- B1rakm beni F erid Bey; vaz ge~in 
arhk ben den I Biz birbirimizden ebediy
yen aynlmahy1Z. <;:iinkii ikimiz de ka
panmasma im'kan olm•yan, unutulmaSI
na imkan tasavvur edilemiyen derin bir 
ac\, iyi olmaz bir yara t~§Jyoruz i~imiz
del 

- Nevin: soyledim demin sana: ta· 
biat kanunlarmm iistiinde lhi<;bir kuvvet 

yokturl Ezeli ve ebedidir tabiat kanun· 
Jan. 0 kanunlar, bu mavi kubbenin altm
da unutulm1yacak acmm, kapammyacak 
yaranm mevcud olmadlglnl soyliiyorlarl 
Bunlara inanmaya mecburuz; ~iinkii, 
tecriibe ve hayat giisteriyor ki, kainah i
dare eden kuwet, bizim istedigimizi de
gil, daima kendi istedigini yap1yorl 

F erid ag1r agl! klZI omuzlanndan iti)olor: 

- Haydi Nevin; ii§iiyeceksin I Yii· 
rii, ajagi inelim. Uzun uzun anlatacagim 
§eyler varl Bir \Stllab romamnm son sa· 
hifelerini okuyacag1rn sana! E@er gene 
yiiziimii gormeye tahammiil etmez, ve 
gene beni dinlemek istemezsen hemen 
yanmdan aynlmm. Haydi Nvin; haydi 
yavrum; yi.iriion 

KIZln arhk mar etmedigini goriiyoruz. 
Cevab vermiyor ... T ek bir kelime siiy
lemiyor ... y almz ba§l, gayriihtiyari one 
dogru dii§iiyor. 

Yiiriimeye ba§hyorlar ... Yiiriiyor, yii
riiyor ve giivertenin pml pml parhyan 
parkeleri iizerine birtak1m ince uzun ~;iz
giler resmederek uzaklarda, geminin kuy
tu kojelerinde yava~ yava~ gozden sili
r.en iki giilge gibi kaybolup gidiyorla1. 

Vapur biitiin siir' atile ilerlemektedir. 
SON 

Kiral1k yaz1haneler 
Miinferid odalar, §irketlere mii

said denize naZir 4 - 5 - 12 odal! da
ireler, bir kat iizerinde 1080 metre 
murabba1 mesahasmda 37 oda, list 
katta 300 metre mesahada tek sa
lon ha1ine kabili i£rag denize nazrr 
ii9 salon ve alt katta magazalar. 
Galatada Karamustafapa§a cadde
sinde 155 No. da Denizbank 7 No. l! 
antreposu kar§•smda Veli Alemdar 

ham. 

Bir s1hhat memuru 
ARANIYOR 

Anadoluda miihim bir sanayi rniies
sesesinde s1hhat memurlugu rniinhal
dir. Talib olanlann Turk. ya§l 30 -
45, Kii~iik S1hhat memuru rnektebi 
me1unu ve hastanelerde ~ah~m1~ ol
mas• laz•md1r. Tahsil vesikas•, fotog_ 
rafr, ailevi vaziyeti, bonservis ve 
dogruluk kajlld1 ile bi.rlikte taleb e
dilen maa~ mikdanm tstanbul 176 
No. P. K. cS1hhat. rumuzuna tahri
ren bildirmeleri. Mesken rniiessese 
tarafmdan temin edilecektir. 

Istanbul birinci mmtaka kadastro mii
diirliiglinden: 

:;larkan 11 parsel numarah ev, §imalen 
~airnevi sokagt, garben Vaklirnektebi 

sokag1 ve 9 parse! numarah arsa ve 8 
parse! numarah ev, cenuben 9 parsel 
numarah arsa ve 7 parse! numarah ev 
ve avlusile ~evrili eski Giilcami yeni 
Kii9iikmustafapa§a mahallesinin eski 
Mekteb yeni Vaklfrnektebi sokagmda 
eski 2, 8, 8, makliib, yeni 16, 18 kap1 ve 

16, 18, 7 taj ve 2247 ada, 10 parse! nu -
rnaraS1 altmda 16 mayts 312 tarih ve 4085, 

4070, 4070, unum numarah tapu kaydile 
kargir ev ve arsa Fahri Dogan adma 
tevhiden kornisyonumuzun 30 eyliil 938 

kararile tespit ve tes~il edilmi§tir. 

Miilkiyet ve miilkiyetin gayri aynl hak 
iddiasmda bulunanlar varsa ilan tari -
hiDden itibaren iki ay miiddetle ellerin
de bulunan vesaik orneklerile birlikte 
Sultanahmedde rniilga Defterane bina
smda birinci mmtaka kadastro miidiir
liigiine miiracaatleri, 2613 numarah ka
dastro kanununa gore takdimen ilan o
lunur. (17820) 

Diplomah bir ebe 
ARANIYOR 

Anadoluda rniihim bir sanayi miies_ 
sesesi revirinde ebelik miinhaldi.r. 
Talib olanlarm Tiirk, ya§l 35 - 50, 
Ebe Mektebi mezunu ve umumi a-
meliyatlarda asiste edebilecek kabi
liyette olmas1 laz1mdtr. Tahsil vesi
kas•, fotograf, ailevi vaziyeti, bon
servis ve dogruluk kagtdile birlikte 
taleb edlien maa§ mikdanm ist, 176 
No. Posta kutusu adresine cEbe• ru_ 
muzuna tahriren bildirmeleri. Mes-

ken miiessese tarafmdan temin 
edilecektir. 

Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlan 

100 ton Toleol almacak 
Tahmin edilen bedeli 30,000 lira alan 

100 ton toleol Asker! Fabrikalar umum 
miidiirliigli merkez satmalma komisyo
nunca 1 hazi.ran 939 pe'"embe giinii saat 
14 te pazarhkla ihale edilecektir. f,?artna
me 1 lira 50 kuru§ mukabilinde kom•s
yondan verilir. Taliblerin rnuvakkat te
minat olan 2250 lira ve 2490 No. l! ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki ve

saikle komisyoncu olmad1klarma ve bu 
i§le alakadar tiiccardan olduklarma da
iT Ticaret Odas1 vesikasile mezkilr giir• 
ve saatte komisyona miiracaatleri. 

(3147) 
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CUMHURlYE'l' 9 
17 1\lnyts 1939 

C AFER MUSHiL $E KERi Tesiri kat't ahmt kolay en iyi mUshil 'lekeridir. 

I Sa~ Bak1m1 __ ._ 
Giizelli~in en blrlncl §&ttl. 

TUrkiye B~_nel 
MUmt'lssilllgl : 

BMW 
MOTOSiKLETLERI 

___ ,./ ~~ 

J. NiKiTiTS ERB EN· 

PETROL NiZAM 
Kepeklerl ve sa~ dokiilrneslnl te

davi eden tesiri miicerreb blr UAc

dtr. 

DOKTOR, Oi~ TABiBi 
Veya yazthane i~in, yeni miikemmel 

konforlu kat. Sirkeci, Babtali, Ca/lalo/llu 

No. 37. Sabri matbaasma veya 20384 te

Jefonla miiracaat. 

istanbul Komutanhg• 
iUinlara 

Giimii~suyu hastanesi i~ln 1000 tane 
pilicle 4000 tane tavuk satm almacak -
ttr. A~tk cksiltme ile ihalesi 26 mayts 
939 cuma giinii saat 14 te yapilacakttr. 
Muhammen tutan pilicln 400 ve tavu -
llun 2680 liradtr. Her ikisinin ilk temi -
natt 231 !irad1r. $artnamesi her giin ko
misyonda goriilebilir. lsteklilerinin ilk 

-- i~s_:ta~n:b~u~I~·~E~m~in~o~·-~n~U~1~T~e~l~~2~2~8~7~6~~~~~~~~ teminat makbuzu veya mektublarile 
~ 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madde-

istanbul 3 iincii Mmtaka 
Kadastro Miidiirliigiinden : 

Muham,men bede! ve rnuvakkat terninat bedelleri a~aW,da yazilt muh
telif ems vmc V~l(onu ayn ayn ihale edilrnek suretile 27/6/1939 salt giinii 
saot 11 de Sl~a tle Ankarada idare binasmda kapah zarfla satm almacakttr. 

Bu l~e gJrrnek lstiyenlerin ~agtda yaztlt mlktarlarda teminat ile ka
nunun taym. ettij(j vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 10 a kada r 
komisyon reJsligine vermeleri ~aztmdtr. 

Sartnamelcr 425 k~ mukabi!inde Ankara ve Haydarpa~a 

lerlnde yaztlt vesikalarla beraber belli 
giin vc saatte Fmdtkhda Komutanl1k 
Satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(3160) 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

I -. . 16/III/939 tarihinde ihale edilemiyen 1 aded ~uval dikme rnakinesi 
c!.cgJ~tmlen ~artnamesi mucibince yeniden eksiltmiye konmu~tur. 
. II - Muhammen bedeli sif !zmir ( 490) lira, muvakkat teminatl 96,75 

1lrad1r. 
III - Eksiltme 22/V /939 pazartesi giinii saat 16 da Kabata~ta Levaztm 

~ubcsi Miid1riyetindeki Altm Komisyonunda yaptlacakttr. 
IV - $artnameler hergiin sozii gc~en ~ubeden paraslZ almabilir. 
V - Eksiltmeye ~tirak edecek alan firmalarm fiatstz tekliflerin1 !hale 

giiniinden be~ giin evveline kadar Tuz Fen ~ubesine vermelerl ve teklifle
rinin kabulunii mutazammm vesika almalan lazlmdlr. 

VI - 1steklilerin eksiltme icin tayin edilen giin ve saatte '7o 7,5 giiven-
me paralanle mezkfu Komisyona gelmeleri. ( 2984) -Miktan Cinsi Eb'adt Saatt 

500 kilo :;1erit halincl.e ~elik sa~ 56 X 02 m/rn 
250 • • • • • 60 X 02 • 

80 • • • • • 95 X 02 • 15,30 
250 • • • • • 100 X 015 • 
200 • • • • • 115 X 0,20 • 
202 • • • • • 150 X 015 • 

AGARAN 
SA<; LARA 

KUMRAL ve S!YAH 
renkte sthhl sa~ boyalandtr. 

lNGtLiZ KANZUK ECZANES! 
- ISTANBUL 

5 

.;nc'.e sattlmaktadtr, 
fksiltme Kalemin 
numarast E~yanm cinsl miktan 

1 

3 

6 
25 

100 

tonluk vine vagonu 
• • • 
• • • -

6 
1 
1 

Muhammcn 
bed eli 

Lira 
150,000 
85,000 

125,000 

vezncle
(3190) 

Muvakkat 
teminatt 

Lira 
8750 
5500 
7500 

isim, miktar h b II . 
1 

olan 
3 

1' ve mu ammen ede enle muvakkat teminatlan a~agtda 
v~Zll saat 

15 3
tste muhteviyatl muhtelif boya rnalzemesi 1/6/1939 pcr~embe 

gunu nda sat' 0 dan itibaren stra ile kapa!t zarf usulile Ankarada !dare 

<;atalca miistahkem mevkiine bagh 
birliklerin ihtiyac1 alan 7200 kilo sak1z 
kaba~ ile 7200 kilo taze fasulye satm a
hnacakllr. A~tk eksiltme ile ihalesi 25 
mayts 939 per§embe giinii saat 15 te 
yap1lacakt1r. MuhaiJUilen k:tymeti 1044 
!irad1r. ilk terninatt. 79 liradtr. $Qrtname
si her giin komisyonda goriilebi!ir. lstek 
lilerinin ilk teminat makbuzu veya mek
tublarile 2490 saytlt kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerinde yaztlt vesikalarile be
raber belli giin ve saatte Fmd1kltda ko
mutanltk Satmalma komisyonuna gel -
meleri. (3162) 

K.1RAL1K biiyiik bir demir ~ya atol
yesine miisaid bina veya tadil edilmek 
iiz e arnbar acele aramyor. Taklrben 
200 • 300 m. 2 satha rna!ik, istanbu'un 
miisaid bir semtinde, kabilse bii.ro dai
releri de beraber, yeni betonlu ve rna
kine vaz'ma miisaid yeri olanlarm ace
le eski Loyd Han Galata Rthhm kar§l· 
smda Rosenbaun firmasma miiracaat • 

bmast . m ahnacaktlr. 
~~a~~n girmek lstiyenlerin a~agtda hizalannda yazilt muvakkat temi-

nat K .un taym ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a 
kadar 

1 
omJsyl on Reisligine vermeleri lazrmdtr. 

~ar name er p k d . . ' T 
11

.. arastz olarak An ara a Malzeme Da1resmcl.ep, Haydar _ 
pa~ada ese urn ve Sevk :;1efliginden daW,ttlaca)s:!lr. (3191) 

No. 

1 
2 
3 

!smi 

Muhtdif toz boya .. "'b 1 Ncft yagl ve us ... e~ er (10 kalem) 

Vernlkler ve sikatif -
Miktan Muham. Muvakkat 

Kg. bedel teminat 

93,000 
30,000 
27,000 

Lira Lira 
13075 980,63 
12750 956,25 
17445 1305,38 

ADAPAZARI • SAPANCA GEZiNTi TRENLERi 
l!aydarpatsba - Adapazan • Hayc!.arpa~a gezinti trenleri 21/5/939 pazar 

. .. d~n • 1 aren i 1 gunun. . t' i t ~ erneye ba~hyacakttr. Kalk:t~ ve var1~ saatleri a~agtda 
gostenlm1§ tr. s asyonlardan fazla tafsilat almabilir. 

) 1 inci tren ) 
) 6,55 ) 

Haydarpa~adan hareket ) Adapazardan hareket ) 
) 2 nci tren ) 
) 7,30 ) 

Turk Hava Kurumu 

1 inci tren 
18,00 

s OYOK 
2 7. nci 

PiYANGOSU 
TERTiB 

iKiNr:t I<E$iDE: 11 HAZiRAN 939 dad tr 

Biiyiik Ikramive: 4; .000 liradrr 
Buncla~l O~~~ka. lfi.OOO, 12.000. 10.000 liral;k ikramiyelerle 

( bcl.eve IO.ooo) lirahk lki aded miikatat vardtr 
Yeni terti n bir bilet a1arak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

S1z cJp pivangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi~ olursun.uz. 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden : 
Diy~rbPkJrda. Birinci 'Miifetti~lik Levaztm Miidiirii Kadri Kemalc An

karada Ali Nazml apa."t.'m --.,da saraf Avni vekili avukat Hilmi Re~id Ya
m an tarat•ndan aleyhJmze a~1lan 35 !irahk alacak davast iizerine namtmza 
~1kanl ·n davetiye ~zerine tnahal!i miiba&iri tarafmdan yukanda yr.z1h 
adreotcn istifa sure!J e aynltnl& oldugunuzu ve yeni adresinizi de bilen ol
rr,ad1fp b~vanile iad.c edilmesi iizerine ilanen tebligat icrasma karar verilmis 
duru< na 6/6/9:19 saat 10 a b~rakllrnt~tlr. Mezki.tr tarihte mahkemeye g~l
mediginiz veya bir vekil g?ndermediginiz takdirdc gtyaben duru~ma yap1lacaii;l 
davctiye ve dava arzu~all yerine kaim olmak iizere ilanen teblig olunur. , 

• 1823 • ( 3396 ) 

Tesviyeci ve tornaCI ahnacakt1r 
Askcri fabri kalar . Umum Miidilr!Ugiinden: 
Kmkkaledeki fabnkam1zda ~ab~l!nlmak uzere lyi tesviyeci ve tornact 

ahnacaktJr. tsteklilerin l~tihanlan yapdmak iizere Ktrtkkale Grup Mii
diirliigii ile Ankara. tzm1r ve_ Zeytinburnu Siliih Fabrikalarmnz Miidiir
liiklerincl.en birine milracaatlert. (3098) 

o\Oo\< '11 

Haydarpa§a hastanesi t~m 1500 tane 
pilicle 4000 lane tavuk satm a!tnacak!lr. 
A~1k eksiltme ile ihalesi 26 mayts 939 
cuma giinii saat 14,30 da yaptlacaktlr. 
Muhammen tutan pilicin 600, tavugun 
680 lirad1r. !Ik teminatlan 246 Jiradtr. 
$artnamcsi her giin komisyonda goriile
bilir. !steklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mcktublarile 2490 saytlt kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1lt vesika
larile bera ber belli giin ve saatte Fm -
dtkltda Komutanhk Satmalma komis -
yonuna gelmeleri. (3163) 

*** Haydarpa§a hastanesi i~in 7000 kilo 
siit satm a!tnacakllr. A~1k eksiltme ile 
ihalesi 23 mayts 939 salt giinii saat 14,30 
da yaptlacakt1r. $artnamesi her giin 
komisyonda goriilebilir. !steklilerinin ilk 
teminat makbuzu veya mektublarile 
beraber 2490 saytlt kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerinde yazth vesika!arile be
raber belli giin ve saatte Fmd1khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna gel -
mclcri. (3164) 

'!I'll¥ 

Giimii§suyu hastanesi i~in 20,000 kilo 
siit satm almacakllr. A~tk eksiltme ile 
ihalesi 23 mayts 939 salt giinii saat 14 te 
yap1lacakbr. Muhammen tutan 2200 li
radlr. ilk teminab 165 liradtr. $artna -
mcsi her giin komisyonda giiriilebilir. 
tstcklilerinin ilk teminat makbuzu veya 
mektublar:le 2490 saytlt kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerinde yaz1h vesikalarile 
beraber belli giin ve saatte Fmd1khda 
Komutanhk Satmalma !romisyonuna 
gelmeleri. (3165) 

Dr. Suphi $enses 
idraryollau hastallklan mUtehass1s1 
l:leyoglu, Ytld1z sin•mas1 kar§'"' Lek· 

IPr ~pn rt1man. FakiriPre nnr&fii.IZ 
TeL o•..a 

Beyoglu birmci sulh hukuk mahkeme
sindcn: 

Filibin tslanmak suretile numarast si
linmi~ olan 92474 numarah Anadolu De
miryollarma kar§' tediyatin mcmnuiye
tine da ;r verilen karar ve yapt!an 
ilan iizerin~ kanunen muayyen alan 
miiddet ge~tigi halde mii~eki zuhur et
mcmesi hasebile faiz ve temettiiatmm 
miiddei Filibe verilmesine ~irketin mec
bur tutulmasma ve iliinma 3/5/939 ta
rihindc karar verilrni§ olmakla ticaret 
kanununun 437 nci maddesi hiikmiine 
tcvfikan keyfiyet ilan olunur. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lirasa 
!lube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticarl her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas•nda kumbarah ve lhbars•z tasarruf hesaplar1nde en az 50 llras• bulunanlara !le· 

nede 4 defa ,ekllecek kur'a lie &!iall•dakl pUi na gore ikramiye dall•tllacaktlr. 
4 Aded 1,000 Lirab.k 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 , 

40 " 100 " 4,000 , 
100 , 50 , 5,000 " 
120 , 40 , 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

o!KKA T: Hesablannda.ld paralar blr sene l~lnde 50 llradan lll!Ritt d~enlere !kramlye ~llttitt takdlrde 

~ 2Q fazlasile verilecektlr. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 bir inclklnun, 

lerlnde cekllecektir. 

1 mart ve 1 haziran tarih· 
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SozU BO$ Degildir. 

CAPA MARKA MO S TAHZAR A T I 
Bu sozU teyid eden gUzel yurd topraklar1n1n biricik lmal lcaynag1d1r. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
Pirin~ unu 
Kornflau 
Bezelye 
patates 
Fasulye unu 
Mercimek unu 

unn 
unu 

Bugday nl~astas1 
Pirin~ n i ~astas1 

Salep 
Tar~m 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
K1rm1z1 biber 
(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmu, ve her ~eye ragmen (24) sene neslin giirbiiz yeti~imine 
tevekkufsu z h izmet etmi§ yegine Tiirk san'at evidir. Yavrulannaza, daktorlannazan tertib ve 

tavsiyesile vereceginiz bu gtdalar mutlak huzu r unuzu temin edecektir. 

CAPA MARKA • Di.inyada beynelmilel ~ohreti haiz e~lerile kat'iyyen omuz omzadtr. 
Daba QstftnQniin bulunma.s1 mft mkftn degi\dir. Tekmil milstahzaratJmiz muhayyerdir. Her yerde daima. taze olarak 

bulacakslntz. Adres : Be!flkta!f - Kllacall M. NURI CAPA Tel. 40337 

·------------------------------------------· Kirahk ve sabbk depo l 
Galatada Kocaoglan sokagmdan tram· 

vay caddesine 20 • 30 metre mesafede 
ve iki sokak yeriude, halen makine ar
diyesi itt :haz edilmi~ olan, 100 metre 
murabbat (lOX! 0) viis'atinde, kubbeli 
kar~ir bir bina sabhk veya ki.raltkttr. 

Arzu edenler Galatada Utiyon hantnda 
No. 1 • 2 de J erans §irketine miiracaat 
edebilirler. Tel: 43358. 

r KARA CAM Kolonyasmm 
Sini.rlere, cigerlere, zafiyete, ka· 

nm deveranma faydas1 doktorlar. 
ca da tasdik edilmi~tir. Hastalan. 
mzda ve ~ocuklanmzda KARA 
<;AM KOLONY AS! kullammz. Her 
eczanede bulunur. {KARA <;AM) 
ismine dikkat ediniz. 

Acele kirahk hane 
Kadtkoy Yogurt~u~e~me caddesi 17 

numarah hanenin birinci kah elektrik, 
terkos, havagazi te~hizatm1 havi, mii • 
kcmmel havadar ve maruf bi.r doktorun 
kabinesi olan mezkii.r bane mobilyah 
veya mobilyastz olarak ki.raya verile • 
cekti.r. Taliblerin on giin zarfmda her 
giin mPzkO.r haneye mii.racaat etmeleri 
bildirilir. 

(

Dr. HORHORUNi 1 
Hastalartm alqama kadar Sir· 

keci Viyana Oteli yanmdaki mua· 
yenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayete aid Ekskavator makinesinin tamiri a~1k eksiltme suretile ihale 

edilecektir. Tamir i~in konulan muhammen bedel iki bin liradtr. i:hale ma
ytsm 22 nr.i pazartesi giinii saat on be~te Vilayet makarmnd.a yaptlacakhr. 
isteklilerin o giin zikredlien saate kadar yiiz elli lirahk muvakkat teminat 
mektubu vPya banka makbuzile Vil3.yet makamma $artnamesini gOrmek is
tlyenlerin de ViHiyet Naf1a MildiirlU~e miitacaatlerl. ( 3374) 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve pttlantah S t N G E R saatlerinin 

yenl modelleri gelmi&tir. Fiatlart 75 lira tle 500 liradlr. 
- EMSALLERi GiBt ON BE~ SENE GARANTtLtotB -

Ta&radan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
S i N G E R SAAT MAllAZALARI - i stanbul Eminonii. Tel: 21964. 
tstiml§k dolayiSile magazamtz arkadakl dar sokaga naklolunmustur. 
Bayi olmtyan yerlerde SiNGER saatlerini satmak id n bayi arantyor. 

Sat11Ik Koknar Tomrugu 
Devlet Orman i~Ietmesi Karabiik 

Revir Amirliginden : 
1 - Karabiikte istasyonda revir iiniinde istifte mevcud ( 737) aded mu

ad.ili • 608 • metre mikab < 496. desimetre mikab koknar tomrugu a~1k art.. 
tlrma ile satllacaktrr. 

2 - Tomruklarm aynca bas kesme paylart mevcud ve kabu~lan soyul
rnu$ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanmt$1tr. 

3 - Tomruklara aid sah$ $artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiir
liigunde ve Orman Basmiihendis ·Muavinliginde !stanbulda Orman Ba~mii
hendis Muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman i~letmesi Revir Amir!i. 
)!inde giiriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bed eli • 11 • lira • 60 • kuru~tur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 29/5/1939 giinii saat 11 

de Ka.r~biikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 3296) 

.., Say1n Sayan hangi 
kremi kullan•yorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 

Elbette h aytr. C: iinkii bu ~ok iiziicii 1$ yalmz memleketimizde dei(il, 
biitiin diinya kadmlan arasmda bir mesele olmu$tur. Bu bu•usta 
P al'isin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan eild miitehas· 
Stst Doktor D E B A T &iiyle diyor: 

•- Bir~ok gene kadmlann hiitiin itinalarma rai(men yiizlerinde 
vaktinden evvel BURU~UKLUKLAR, C:iLLER, LEKELER hasll 
oldugunu giiriiyoruz. Senelerdenberi klini j(imize miiracaat eden ve 
aralannda P arisin yiiksek tabakasma mensub kadtnlar da bulunan 
hastalar iizerinde, yaph~mtz etiidler bize g6stermi$tir ki: Giizellik 
kremleri ekseriya bu hale sebcb olmak tadtl'. Zira her giizellik kremi 
sth hi evsaft haiz degildir .• 

Buna karst • iNNOXA SUTU kullantntz. 

i N N 0 X A S '0 T '0 ~illeri, lekeleri. burusu klan giderir. Geceleri yatmazdan evvel t N N 0 X A 

S '0 T '0 ile temizlenen cild, makyaj1n biitiin ~art! arm1 kabul eder. Her hangi bir kremi kullarursantz, 

kullammz, elverir ki gece yatarken i N N 0 X A S '0 T '0 ile cildinizi siliniz. 

i N N 0 X A S '0 T '0 P arisin en kibar mahf iller inde maruftur. Milyonlar ca k ibar kadm her ak$am 

I N N 0 X A S '0 T '0 ile tslattlnn~ bir pamu kla yiiziinii siler ve istirahata sevkeder . 

i N N 0 X A S '0 T '0 biitiin parfUmorilerde ve tan1mru~ eczanelerde hulunur. 

~----------------------------------------~ 

s 

17 Mayts 1939 

Barsaklan • 
mtzda kan-

.~ lanmtzt 
y 

emerek ii· 
reyen ve biz

Jeri gayri tabii 
bir cyok §ekillerde 

rahatstz eden solu -
canlardan 

SOLUCAN 
- . • • 

sayesinde tamamen kurtulduk. Gayet 
ne§'eli bir sthhate kavu§tuk. Hakikaten her 

~ocuk senede 2, 3 kutu 

iSMET SOLUCAN BiSK0ViT1 
hehemehal almahdtr. Tesiri kat'idir. r. er eczanede 20 kuru§. Toptan sah§ 

deposu: Istanbul i§ Bankas1 arkast Rehvanctlar sokak Can laboratuvan 
Telefon ; 21939 

---::::--:::--=--==-==-:=-~-=------------- - - --· G U Z E L / Nafia Vekaletinden: 

Biiyiik Anneler 
Gene ve taze goriinmek 

ittin bu basit usulii 
tecrUbe ediniz. 

Yirmi senedenberi kullarulmakta olan 
me§hur (Yagstz) beyaz renkteki Toka

lon pudxasmm m ahrem furmiiliine ta
kim ve tasfiye edilmi§ silt kremas1 ve 
zeytinyagt, sai.r k1ymetli cevherlerle ka
n~tlnlmaktadtr. Bu krem cildinizi seri
an besler ve gencle~tiri.r. Ve tenin buru· 

~ukluklaiJm ve sai.r gayrisafi maddeleri
ni giderir, cildi taze ve nermin kl.1ar ve 
nefis bi.r koku b1rakl.r. Fazla kl.llarm fa
aliyetine nihayet verir. Bugiinkii insan
lar bi.rka~ sene evvelkilerine nazaran 

daha giizelle§mi§ bi.r haldedir1er. Miite

hassts1ar bu §ayam hayret tebeddiiliin 
sebebini umumiyetle Toka1on kreminin 
istimaline atfediyorlar. Ayhk sarfiyatl 
hemen bi.r milyon vazoyu bulmaktadtr. 
Siz de hemen bugiinden k ullanmaga ba§
laymtz. Ve her sabah d aha gene goriinii
niiz. Memnuniyetbah~ semereler garan
tilidir. Aksi halde paramz iade olunur. 

Kadakoy iskelesi yananda 

iNCi GAZiNOSU 
Yeniden miikemmel hir surette 

tanzim ve tefri~ edilerek 

MaytsiD 20 nci cumartesi giinii 
muhterem mii§terilerine a~tlacaj!'tnl 
hildiririz. 12 ki§ilik miikemmel 
SAZ HEYETI vard1r. Mutedil fi· 

atta her tiirlii i~ki bulunur. 

Pek gakznda 

nlii kuma,lar 

·efis renklerde 

nee bir zevkle 

aris modellari 

n cazib dekorla 

uruluyor. 

Sall.lb 11<1 BapnuiJ.tzrTtrl: Yvnua Nadi 
Umuml 1U§1illatt fdartl eden Yazt I1Zm 

Mflt!ar1l: H1kmet Miin/1 VIgen 

C"mll.IITIJ/n matllaa.n 

Eksiltmiye konulan i~ : 
1 - Adala regiilatorii in~aah ke~if bedeli < 376,027. lira < 62 • ku

ru§tur. 
2- Eksiltme 17/6/939 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de Nafta 

Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapalt 
zarf usulile yapliacaktrr. 

3 - !stekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, baymdrrhk i~leri 
g~~el §artnamesi, fenni $artname ve projeleri < 18 , lira < 80 • kuru$ mukl· 
b1lmd.e Sular Umum Miidiirliigund.en alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin < 18791 • lira • 10 • kuru~1uk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapdacag1 giinden en az sekiz 
giin evvel ellerinde bulunan vesikalar!a birlikte bir dilek~e ile Nafta Veka
letine miiracaat ederek bu i§e mahsus olmak iizere vesika alma1art ve bu 
vesikay1 ibraz etmeleri $arttlr. Bu miiddet i~inde veslka talebinde bulunmt
yanlar eksiltmeye i$tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Miidiirliigune makbuz mukabi!inde vermeleri 
laztmdtr. 

I 

/ 

I 

Postad.a o1an gecikmeler kabul edilmez. • 1841 • ......!__ { 34Q5) 

Muhabere ve Miinakale Vekaleti 
istanbul Tramvay ve Tiinel i,Ietmesi 

Muvakkat idaresi Reisliginden : 
1 - idaremiz ihtiyact i~in satm almacak sabun, sicim ve kl.rtasiye mal

zemesi 30/5/939 sah giinii Metro hanmda pazarhk suretile ihale edi
lecektir. 

2 - Satm almacak malzemenin tahmin edilen bedeli 1820 liradtr. 
3 - Pazarhga i$tirak etmek istiyenler. §artname ile niimuneleri Metro 

hanmm 4 iincii katmda idaremiz Kutasiye am_barmda gorebilirler. 
4 - Taliblerin 2490 numarah kanunda yazth ~artlar1 haiz olmalan ve icab 

eden vesaikle 136,50 lira muvakkat te!l).inah vermeleri lazimd.J.r. ( 3357) 

GUzellikler ••• 
Diinyada mevcud biitiin 

§eylerden iistiindiir. 

Onu koruyunuz. 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki miica
delenizde kendisine iti· 
mad edilebilen en kuv• 

vetli vasJtadtr. 



KARiKATUR 
Mecm uas1 bugiin y1kan say1s1nda Osdat 
Ramiz'in en giizel karik~tiirler~ni size 
takdim ediyor. ( KARIKAT0R ) iin 

• ~air Necib 
de cai1Ishl~ 

SEN 
\ilirini yar1n 

YENi MEC 
bu say1s1 sizi saatlerce giildiirecek 

ve eglendiPecektir. Onaltmcl Jll sayl: 5392 Telgraf ve mektub adresl~s~~::t~~:~~~!~ kutusu: t..tanbuL No. 246 Per~embe 18 Mayls 1939 
Teleton: Ba~Jmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyet1: 24298. idare ve matbaa ktsmt 24299 - 24290 

mutlaka okuyunuz. Necib razu,.• 
iddialanm ve san'at telakkilerini SEN

FONi 'iirinde mezcetmi~tir. 

Balkan iktzsat onsegi dUn · 
Biikre§fe ilk ic;timaznz gaptz 
Romanya Hariciye Naz1r1 Gafenko ve 
heyetimiz reisi hirer nutuk soylediler 
............................................................ 
Yeni Buhrandan 
harb fZkar mz? 
I"R\ iinyanm, yava~ yava§ bir ~lkrna
(b:JI za dogru yuv~rl~ndl~lm.g~~teren 

• 

en miih1m 1k1 ol~u. gormu§tuk ki, 
birbirini kovahyan buhranlar arasmdaki 
mesafelerin gittik~e k1salmasl ve her buh
ramn, kendinden evvelkine nazaran daha 
devamh, daha ~iddetli olmas1 idi. Siidet 
meselesi Anscltluss'tan alh ay sonra mey
dana ~1 kt 1 ve tesirleri it~b~ril~ daha derin 
oldu. <;eko-Slovaky.a. hadiseslnm ilk ala
metlerini gormemJZ l<;m alb ay b1le bek
lenmedi ve bu hadise, ortahkta, Siidet
lerinkinden daha gliriiltiilii akisler b1rak
h. Gene, aradan iki ay ge<;mesine vakit 
buakiimadan Arnavudluk faciasile burun 

Diin yapuan 

Balkan ikbsad konseyinin ge~en sene Ytld.tz saraymda 
yapbgt i~timadan bir inhba 

19 May1s spor bayram1 
buruna geldik. 

F aciay1 atlatah heniiz bir bu.;uk ay 

olmadl. 
y alniZ 1u var ki, bu bir bu<;uk ay ic;in

de dlinyamn umumi ahvali hissedilir bir 
degi§iklige ugramJ§ bulunuyor: Sulh cep-

Gafenko diyor ki • • 
<<Antant Buigaris tan1 ikna etmek 

............................................................ 
Valinin bir nutku ile 

~ehir Medisi diin 

i~timaiarini bitirdi 
hesinin kuvvetlenmeSl. u""mi·dm• I• k b t • t• 

~imdi art1k dem~krasil~r, eskisi gibi ay e memi' Ir )) « K1s devresini tahakkuk 
§a§km ve dagm1k bu. vaz1yette degiller. ' 1 1 
Romanya ile Yunamstana tek tarafl1 ga- Biikre§ 17 (a.a.)- Rador Ajans1 gitt.k\e daha sarih bir mahiyet vennek etmi~ eser er e ac;acagiZ}) 
rantiler verilmi§, Polonya ve Tiirk:ye htlciiriyor: hususunda izhar edilen azim ve arzu ma
ile kar11hkh yardJm anla§malan yapilm11• Balkan Antantmm ekono:nik konseyi- lum.lur. Son ha.diseler bu azim ve karar1 
tu. Harbe mani olmaya c;ah§an devletle- nin tcplant1sma bu sabah ba,Ianmi§hr. daha ziyade takviye etmi§ bulunmaktadn. 
rin blok'u hatm say1hr, miitecanis bir Hariciye Naztn Gafenko a~Ul§ celse- Va>i;.emiz, bu siyasi antanta organik bir-
kuvvet olmu~tur. Bu kuvveti te§kil eden , sinde soyledigi bir nutukta ezciimle de - ligini vermektir. t 

devletlenn, bir yandan butiln ga";Yretlenle mi§t;r I;~: Sulh ve cmuiyet ye istikl&l mu~: rek 
barb giiclerini arttrmaya c;ah~trken, ote «·- Dort Balkan devletinin birlig!ne (Arkl!SI Sa. 9, .atun 5 te) 
yandan da, ku~duklilfl sistemi geni§Ietmek ••••••••••••••u••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'''''' 

hususunda vak1t kaybetmediklerini dii§ii- Cenevrede yapilacak 
necek olursak, sulh cephesinin giinden 
giine artan bir kuvvet ifade ettigini kabul-

t;;:.phe ve tereddiide dii§mekten kurtu- siyasi miizakereler 
Eve!, sulh cephesi bugiinkii halile, her

gun artan bir ktlvvet ve kudret ifade et
mektedir. 

F akat bu vatiyet, ilk mii§ahedenin kty
metten dii§tiigi.inii heniiz gostermi§ degil

dir. 
hte, Arna"u.dlugu me:ara gotiireli da

ha al 11 hafta bile olmadigl hal de bugiin 
yeni bir bu}uanm ha§langicmda bulunu
yoruz: Uzun zamandanberi muallakta 
duran D.,,zig meselesi, llpk! bundan ev
velki me5eleler gibi §iddetli bir buhran 
safhasma girmek istidadm1 gosteriy~r. 

Potemkinin Cenevre i~tima1arma ge1ememesi, 

baz1 mii,kiilat ~Ikar1yor 

Londra, 17 (a.a.) -«Havas» Mos- ]aponya ile ispanyaYJ Komintern aley
kovanm bu sabahki kabine ictimamda u- hindeki misaka olan i§tiraklerini askeri 
zun uzad1ya tetkik edilmi§ olan son ceva- bir ittifaka tahvil etmege sevkedecegini 
bma kar§l lngiltere tarahndan serdedile- beyan etmi&ler, yalmz Sovyet Rusyanm 
cek yeni teklifler, yann Sedds' e gonderi- kom§ularma kar§I giri~mi§ oldugu taah
lecek ve mumaileyh tarafmdan Sovyet hii hiidler mucibince bir thtilafa siiriiklendigi 
kumetine tevdi edilecektir. takdirde Sovyet Rusyaya tam bir mukabi-

Zannolunduguna gore namlann ekse- liyet bah§edilmesi laz1m oldugunu .kabul 
risi Sovyet Rusya ile tam bir ittifak akdi- eylemi§lerdir. 
ne muanz oh:lugunu ve boyle bir ittifakm · (ArkaSl Sa. 9, siitun 4 tel 

Bu taraftan §ehrin ic;inde §iddetli bir fa
aliyet sarfedilirken, bir taraftan da sulh
perver nutuklar soyleni;or v~ sonra muh-
telif h ududlarda ask en tahkl.matln tefti§i 111111111111/llllllllllllllllllllllllttlllllllllllllllltllllllllttiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIJIIIUIIII 

Y·~~~~rver nutuk soyliyen devlet ada- Beyaz kitab ne~redildi 
mmm biraz sonra hududda tahkimah tef- ":!!f 
tis etr.~esine ne mana verebi_liriz ~ 0 devlet 
adam! ki erkantharb zabth olmad1g1 gibi 
istihk 'm :Ouhendisi de degildir. 
~u \aide kendimizi belirsiz bir tak1m 

siyast kombinezonlarla kar§l kar§lYa gor- r 
mekt'l hakhy1z. Nutuklar, tefti§ler, hu
dudlaudaki faaliyetler, yakmda fiili te§eb
biisle:re 1ahid olacagunlZI ac;1kc;a gosteri-

yo~lmanya, Danzig'i ilhaka kallo!acak-

tir, • . k•f· d 
Fakat sulh cephesmm a 1 erecede 

kuv·~etli bulunmaSI, bu le§ebbiisiin mahi
yetir.ti muhtemeldir ki olduk~a hafiflete-

cektir. be h" 
~litler Danzig'i ser . st 1e IT ol_arak 

bliy\ik Reich' e !lhakm1 1sterken, aym za-

d Polonya Koridorunu ~aprazlama 
ma11 a . 1 .•. d b" 
k , • · rmi be~ kilometre gem§ 1gm e lf es _n, Y' . . d V . . 
de Alman koridoru Js!Jyor u. aztyetm 

. NADIR NADI 
[Arkast sa. 3 satun 4 dtl 

Filistin Y ahudileri, 
•• • uzerme grev 

ingilterenin 

ilan ettiler 

' ...... 

karar1 

T erfi eden ilk 

okul · .. muallimleri 
Filistindc Yahudilerden miirckkeb goniillii te~kilatma mcnsub gencler 

•. ----
Londra 17 (a.a.) - Soylendigine gore, 2 - Macmahon'nun evrala bir Arab 

Filistinin miistakil kanunu esasisi iki devleti kurulmas1 vadini ihtiva etme -
prensipe istinad edecektir: mektedir. 

Tam liste" hugiin (7) nci 1 - Mandamn hiikiimlerini, ingilte- Muvakkat devreden soma Filistin 
renin Filistini bir Yahudi devlet haline devleti ingiltere ile bir muahede akde -

sahifemizdedir getirmege mecbur oldugu §eklinde tef- decektir. Bll muahede ile mukaddes rna-
• ., _________ .., ____ sir etmege imkan yoktur. [Arkast Sa. 3 satun 6 cia) 

Sehir Meclisi diin Vali ve Belediye Re
isi Liitfi Klrdann ba~kanhgmda son top
lanbsml yapmi§Itr. Konservatuvar binas1 
in~as1 ic;in ayrtlan tahsisatm 1939 blit~e
•ine devri uygun goriilmii!tiir. 
' Cami ve §ad!rvanlara T erkos suyu IS&

lesi i~in yap1lmas1 icab eden tesisat mas
rahna ve hamamlara verilen sulrm iicret
lerinden yapJlmasl kabul edilen tenzilata 
clair biitc;e enciimeninin mazbatast mii
zakere mevzuu olmu1, hamamlara yedi 
bu~uk kuru>tan su venilek i~inin halli i~in 
makama salahiyet verilmesi muvaf1k 1':0-
riilmii&tiir. T aksi otomobillerinin ayni renk 
te boyanmalarma liizum olmad1gma yal
mz bu arabalann hususi arabalardan tef
riki i<;in rabalann etrhndaki damalarn1. 
(kafesli rengin) muhafazasma karar ve-
rildi. [Arka.n sa. 7 siitun 4 tel ............................................................ 
Polonyan1n aldigi 

ihtiyat tedbirleri 

Z1rhh tren1er 
diyen asker 

miitema
ta,Iyor 

Varjova, 17 (a.a.) - Polonya ma
kamlan Danzig'e yap1lacak muhtemel ani 
hiicumlara karji ihtiyat tedbirleri alml§· 
lardn. Gdynia' dan Pemoranya'ya ve 
miitekabilen Polonya askerlerini ta§Iyan 
mhh trenler miitemadiyen Danzig arazi
sinden ge~mekte ve burada miimkiin ol
dugu kadar fazla kalmaktadn. Bu k1t' alar, 
muayyen bir noktaya sevkedilmemektedir. 
Asker nakleden trenler durmadan gidip 
gelmektedir. T renler, ekseriya «miistacel 
tamirat» i~in Danzig arazisinde kor hat
larda durmaktad!Tlar. Bu tedbirlerden 
maksad Danzig halk1 iizerinde bir tesir 
husule getirmek ve Almanyanm kar§Ila
§acagi sevkiilcen giidiikleri tebariiz etti
mektir. <;iinkii Vistlihdn iizerinde Dan
zig'i 1arki Prusyaya baglayan bir tek kop-
rii yoktur. I 

Y eni had iseler 
Var§Ova, 17 (a.a.) - Almanyada 

Polonyahlar aleyhinde yeniden baz1 taj· 
kmhklar vukua gelmi§tir. Diin Boytow'da 

[Arkast Sa. 7 siitun 6 dal ............................................................ 
Sogukp1nar nahiye 

miidiiriiniin katili 

Kadri diin Bursada 
idama mahkum edildi 

Bursa 17 (T elefonla) - Sogukpmar na
hiye miidiiriinii oldiirenlerin muhakemesi 
buglin bitti. Nahiye miidlirlinii oldiiren 
Kadri idama mahkum oldu . 

[Arkast Sa. 9 siitun G tel 

Gencligin biiyiik ·,enligi yar1n 
bu~ukta Fenerbahce sa at on 

stad1nda yap1byor 
-----

I 9 may1s spor ve genclik bayramt ya
nn ogleden evvel F enerbah~e stadmda bii
yiik merasimle kutlanacakbr. 

Her senekinden <laha geni~ bir mikyas
ta haZtrlanan program ii.zerinde, merasi· 
min azami derece muntazam ve giizel 
olmaSI i~in c;ok c;ah~Ilmaktadlr. 

Merasime klz ve erkek o1mak iizere 
3,000 talebe i~tirak ede.ektir. •Buudan 

ba~ka merasime i§tirak edecek sporcular 
da biiyiik bir yekun tutacakllr. 

Bu muazzam kafilenin muntazam bir 
&ekilde stada nakli ic;in geni~ tertibat a
hnmt~tn. Saat 9 da k1z ve erkek okul
lari, Universite, ucak talebesi ve sporcu
lar grup kumandanlanmn vereceil;i umu
m1 kumandalarla milli mar~lar soy!e}erek 

[.dr~ast Sa. s siltun 3 teJ .......................................................................................................................... . 
Polis miidiirlerine verilecek saiahiyet 

Diin Millet Meclisinde 
miinaka§alar oldu 

Makam 
kabul 

hakkmdaki otomobilleri 
edilmiyerek enciimene 

1ayiha da 
gonderildi ..,.,----

Mecliste diin soz soyliyenlerdeu: . 
Dahiliye Vekili Faik Ozt.rak Refik ince Rasih Kaplan 

Ankara, 17 (T elefonla) - Biiyiik 
Millet Meclisinin bugiinkii toplanhsmda 
Polis vazife ve te~kilat kanununa ek layi-

n 

VARIN • • 

hanm miizakeresinde hararetli miinaka• 
§alar oldu. 

[ArkaSt Sa. 9 siltun 1 de] 

• 

Ba~mdan sonuna kadar heyecan1a ve 
zevk1e takib edeceginiz bu giizel a~k ve 

macera romanmm tefrikasma, 

Yarzn ba§lzgoruz 
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Tarihi roman: 26 Yazan: Kadircan Kafh 

Ya Padisah oliirse? .. Pek ~ogu kendi kendine, 
' 

yahud en ~ok giivendiklerine bunu soruyorlardt 

Sarayda sozii gec;en Raziye kadmm 
oglu Mustafa Paja, K1zlaragaSI Abdii!· 
rezzak Aga, miiftii Mustafa Efendi de 
yemiJi'<iye diisman oldular; hep birlikte 
ona yaman bir tuzak hazulamaya koyul
dular. 

Mahfiruz, Valide Sultan ve Harem 
d~iresinde hamlanan bu tuzak hakkmda 
Slk Slk oyJe akJa hayaJe gelmez kurnaz
J.kJar ogreniyordu ki ... 

Y eni Kethiida kadmm boynunda iri 
taneli bir inci dizisi goriiliince flSIIIl ile 
soruluyordu: 

- Kim vermi~ L 
Gene flSllti ile cevab veriliyordu: 
- Miiftii Mustafa Efendinin birinci 

kadm1 g<indermi~! 
- Hazinedar kalfanm pulanta yii

ziigii ne giizel! 
- Elbet, saatc;i Hasan Pa~adan gel

mi~; kendisini T rabzondan geri getirtsin, 
diye ... 

- Raziye kadm yeni bir konal al
mi§I 

- Almam•~· Sun'ullah Efendi he
diye etmi~l 

Buras!, kin ve ihtiraslann, can ve mal
larm gizli artllrma ile sail~! yap1lan c;ok 
hareketli, fakat sessiz bir pazard1. 

-14-
$ehzade Mabmud ••• 

Bahar gelmi§ti. Giiniin bir iki saatin
de Harem bahc;esine c;•kan cariyeler Sik 
ve hoi golgeli agaclar altmda c;ic;eklikler 
arasmda cmlda§Iyorladi; uc;urtma uc;uran 
lar, c;imenler iistiinde yuvarlananlar, kor
ebe ve kojekapmaca oynayanlar da var· 
d1. Bunlar, etrafmdaki §U yiiksek duvar
lan ajlp da di§anya gitmesinler diye ka
nadlan kopanlmi§ olan renk renk ve boy 
boy siiliinleri, tavuslar1 andmyorlard1. 

Mahfiruz kederle sevinci ayni zaman· 
da duyan ve duyuran bu kalabahgm ara
sma c;ok sokulamiyordu. Biliyordu ki 
bu giizel ve lath dilli mahluklara giive· 
nilemez. Hat! a bu yiizden ona: 

- Bumu biiyi.ik ... 
Diyenler c;oktu. 

Bir arahk bu kiSa bahc;e oyunlan, bir 
§ekeri yalatmak kabilinden olan bu hiir
nyet de yok oldu. Kogujlann derinlikle
rinden gelen §ark•lann, kuytu ko§elerde 
yap1lan diigiin ve zifaf oyunlanmn ard1 
kesildi. Once bunun sebebini kimse bile
miyordu. KIZiaragast Abdiirrezzak Aga 
maiSlktan bir heykel gibi, arkasmda bir· 
kac; kuba<;h hachmla birlikte koridorlan 
gezmis; gozlerinin akm1 daha biiyiiterek 
her tara! a gozatmi§; k1zlara korku sal
mi!rti. 

Ertesi giin i1in ash ogrenildi; padi1ah 
hastadu. 

Safiye Sultan da sararmi§h; kendi da
iresine hi<; gelmiyor, hep oglunun batucun
da duruyordu. Saraym elli, altmi§ heki
rni, ba1hekirn Rabi Salornon'un idaresi 
a lt:mda gece giindiiz saraydan aynlm1· 
yorlard1. 

Ya Padi1ah oliirseL 
Pek ~ogu, kendi kendilerine, yahud en 

~ok giivendiklerine, bunu soruyorlard1. 
Sarayda ii-< tehzade vard~: Mahmud, 

Ahmed, Mustafa ... 
.Sehzade Mahmud, akllh, cesur, iyi o

kumut olan bir delikanh imi1; annesi de 
kurnaz bir kadmm11; Safiye Sultanla o
nun aras1 hi<; de iyi degilmi§!. .. 

;lehzade Ahmed heniiz on dart ya§m· 
da bulunuyordu. Sessiz, iirkek, namaza 
~ok bagh, bocaSJ Mustafa Efendinin her 
si:iziine inanan, onun her istedigini yapan 
bir <;ocuktu. Fa kat elinde bir§ey yoktu 
ki .. Hatta saraym bir ko§esinde, oliimii
nii beklemek iizere atilmi§ demekti. <;iin
kii heniiz sii;net bile olmami§II; annesi 
pek durgun, kendi halinde bir kadmd1. 
Hatta bu ya§a geldigi halde siinnet edil
memii olmaSI pek garibdi. Bu hal cariye
ler ve had1mlar arasmda bile vakit vakit 
dedikodu oluyordu. Ondan bahsedilirken 
hep: 

- Zavalh!... Hiinkanm•z oldiigii 
giin o da ... 

Diyorlard1. Fa kat bunlann yiizlerin
de besbelli bir ac1ma veya igrenme duy
gu"tmun akisleri yoktu. 

O~iincii Mehmedin, tahta <;Ikhg• giin 
on dokuz erkek karde~ini birden oldiirt
miij oldugunu i1iten Mahfiruz bu sozlere 
inanmak istemiyordu. 0 gece kendisi ka
pmln iiniinde saatlerce bekledigi mada 
namaz duasmdan hie; aynlm1yan o dur
gun adam m1 bu cinayetleri yapmi§h. 0 
geceden sonra paditaha kar§I sevgisi ol· 
mamakla beraber, onu dii§manhga da 
!iiy1k bulmamijtl. F akat 1imdi ... 

~ehzade Ahmede nic;in «zavalld » de
diklerini timdi anhyordu. Demek lfi pa-

di~ah oliirse .Sehzade Mahmud tahta ~·
kacak ve babaSI gibj 0 da karde1Jtrini oJ
diirecekti, 

Gene k1z kendi,inin ne ac1kh bir halde 
oldugunu unutuyor; kalbinde ;lehzade 
Ahmede kar11 merhamet uyan1yordu. 

,Sehzade Mustafamn ad• hemen he
men hie; amlm1yordu. 0 heniiz on iki ya
tma gelmitti. Kendisi de annesi de ap
taldi. 

Padi,ahm hastahg1 masmda saray ka
dmlarile had1mlann bir kiSml, Valide 
Sultana sezdirmeden, .Sehzade Mahmu
dun dairesine daha Slk ugramaya batla
mi§Iardi. Fa kat paditah iyilige yiiz tuttu; 
veliahdin dairesine gidip gelenler art1k 
ugramaz oldular. 

Safiye Sultan biiyiik bir korku gec;ir
mitti. Oglunun olmesi onun eski saraya 
siiriilmesi arhk hi~ir §eye kantamiyarak 
dart duvar ic;inde mahpus kalmaJI de
mekti. Ha!buki saltanah ~ok seviyordu. 
Ne yapmah da oglu olse bile gene dev
let itlerini, her tiirlii kudreti kendi elinde 
bulundurmahyd•? 

;lehzade Mahmudu begenmiyordu. 0-
nu ortadan kaldmnca A!hmed paditah 
olacakh. Bu c;ocuk korkulu goriinmiiyor
du. Lakin o da olmasa ve Osmanh tah
llna §U aptal Mustafa oturuverse ne iyi 
olurdu. Padi1ahm aptal annesini bir ke
nara alar, «Biiyiik Valide Sultan» ad1 
altmda gene imparatorlugu diledigi gibi 
idare ederdi. 

;lehzade Mahmudun dairesi bir kale 
gibiydi; yalmz arama Paditah tarafm
dan c;agmldigi, yahud ziyaret ic;in izin al
digi zamanlar di§an <;1k1yordu. Annesi, 
hocaSI ve dairesinin had1m agaSI her ihti
mali giizoniinde tutarak tedbirli davram
yorlardi. 

Paditahm l;astahg1 bir ay kadar siir
diikten soma iyilige yiiztuttu; fakat ~ok 
kuvvetsizdi; sinirJeri ~ok bozuJmujiU; O· 
liimiin e1igine kadar gidip diindiikten son· 
ra hayata ve saltanata kar§I olan hm1 da 
son derece arlmi§Il. 

Y emi§c;i kendi dii1manlarmi ezmekle 
vakit gec;irirken Anadoludan herbiri iki
Jer, ii~er ay uzaktaki hudud boylarmdan 
bozgun haberleri geliyordu. Padi§ah bun
lara <;ok iiziiliiyordu. Yiyemiyor, i~emi
yor, zay1f dii,Uyordu. Bu hal onun sinir
lerinin biisbiitiin bozulmasma sebeb olu
ymdu. 

~ehzade Mahmud bu halleri gordiik
c;e: 

- Hey Hiinkanm; ne giiceniirsiin? 
Ne danlursun? Beni askere serdar edip 
gander, ciimle asileri ve dii~manlan or
tadan kalduay1m, yahud sana boyun eg
direyim. 

Diyordu. 

Halhuki Paditah, kuruntusu yuzun
den, eski ve iyi bir adete bile uymaml§; o
nu Anadoluda yalilige giindermemi1ti. 

Padi1ah bunlan dinliyor, cevab vermi
yordu. Birka~ defa tekrar edince bir giin 
Va!ide Sultana anlath. Safiye Sultan 
c;oktanberi arad1g1 fusah yakalami§I.!; 
bunu kac;umamahyd1. Oglunun mhm 
ok1ad1: 

- Benim aslamm, giicenme ama, 
,Sehzade Mahmudun halleri bana da ho1 
goriinmiiyordu. Acaba Anadoluya gidip 
de askerin bao:na serdar olduktan sonra 
!stanbul iizerine yiiriiyiip senin yerine ge~
mez mi? 

Oc;iincii Mehmedin gozleri dart ac;II-
d~: 

- Billahi kasdi budur! 
Safiye Sultan yumu§alh: 
- Hem en hiikiim vermek olmaz; 

hele sorup soru§turalnn; kendi ba1ma yap 
maz. Elbet akii verenleri vardu. 

- Benim validem, sen daha iyi bi
liirsiin I 

.Sehzade Ahmed biiyiik karde§ine: 
CArka., varl 

- - - ------
<;anakkale Halkevinde bir 

resim sergiai a~tld1 
yanakkale (Hususi) - c;:anakkale 

Halkevinin faaliyetlerinden biri de bu 
ay i<;inde ve c;:anakkalcde ilk resim ser
g sini a~mak su.retile tezahiir etti. 

Sergi, Valimiz ve kumandanlanmizla 
giizide bir halk huzurunda miistahkem 
mevki mlZlkasmm !stiklal mar'l' <;alma
sile yap1lan torenden sonra Valimizin 
giizel bir hitabesini miiteakib a<;Ildi. 
Halkevinin biiyiik salonunu dolduran 
heveskc1r san'atkB.rlartmtzin eserleri 
zevkle seyredildi. Sergi on be§ giin miid
detle halka a<;1k kalacakhr. 

Eserlerini te§hir eden zevat §Unlardir: 
Hikmet Dilma<;, Kaz1m Demir Asian, 
Evse.r Tutant, Kevser 9izer, Halil Gam
Slz, Besim Ozanla Bay an Saide Golgeden 
ibarettir. 
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( ~ehir ve Memleket Haberleri J Siyasi icm'ar 
Piyasada 

buhrant mt 

seker • 
var? 

Tiiccarm ileri siirdiigii 
iddia varid goriilmiiyor 

"Son giinlerde ban 1eker tacirleri ~ker 
piyasasmm bilhassa kesme 1eker iizerin
de bir buhran olduiiu §eklinde iddialar i
leri siirmektedirler. Bu meyanda toptan 
28 kuru~. I 0 san tim i!e 28,20 san tim ara
smda sahlan 1ekerlerin bu buhran netice
si olarak 29 kuru~a satJldigl da siiylen
mektedir. Bu h.ususta Tiirkiye ~eker fab
rikalan 1irketinden IU maliunat veiilmil
tir: 

«- lstanbulun ayhk 1eker ihtiyac1 tak
riben 2200 ton kesme ve II 00 ton toz 
~kerdir. Bu ayba1mdanberi Istanbul pi 
yasaSlna c;•kanlan kesme 1eker mikdan 980 
tondur. Bu meyanda piyasada istenilen 
ve aran1lan Alpullu sand1k kesme ~ker
leri de lstanbula getirilerek piyasaya ~Ika
nlmi§Ilr. lsteyene istenildiiii kadar 1eker 
verilir. Fa kat muhakkak filan 1ekerdec 
verilmesi her zaman miimkiin degildir. 

28 kuru1 I 0 veya 20 san time kesme 
~kerin oalllmasma imkan yoktur. Ciinkii 
biz kesme 1ekeri 28 kuru1a veriyoruz. I 0 
santim araba ve 4,5 santirn hamaliye ila
ve edilince, ~ker depoya en az 28,14,5 
santirne mal olur ki aruk bunun 28 kuru1 
I 0 san time, h.atta 20 santime salllmaSI 
imk.im kalmaz. 28 kuru1 20 santime pek 
ender zamanlarda 1eker verildiiii gorii!
mii~tiir. Normal fiat 28.30 - 28,60 t.r. 
Bugiin ise ~tker 28,60 - 28,65 ten sati!
maktadu. Bu da tiiccann Alpullu icker
lerini saklay1p k1ymetlendirmek ~klinde 
tuttuklan yanh1 yoldan ileri gelmektedir. 
Bu arada cihan 1eker piyasasmdan yiizde 
60-70 bir yiikseli1 oldugu iddia olunu: 
ki bu da aSI!SIZdir. Ge<;en hazirana na
zaran beynelmilel ~ker piyasa•mm yiik
selili yiizde 15 - 20 derecesindedir.» 

Karabiikte Belediye 
te~kilab kuruldu 

Karabiik (Hususl) - Giinden giine 
ehemmiyeti artan Karabiikte belediye 
te~kiliih yap1lmasma hiikiirnetc;e karar 
verilmi§ ve bu karar iizerlne Belediye 
intihab1 yapiimi§ ve Pa.rti namzedleri 
tamamen kazanm••hr. 

SeGilenlerin onda sekizi fabrikadaki 
san'atkar!arla Sl.imer Bankm Karal!>ilk 
l;Jiirosundaki memurlardir. 

Yeni tc~kil olunan belediyenin ~ok 
miih im ve hayati i§lerle kar~Ila§acagm
da ve yorucu miicadelelerle ugra.mak 
mecburiyetinde bulundugunda §iiphe 
yoktur. 

Karabiikte asrl bir §~hir kurulmakla 
beraber ikmali kuvvei karibeye gelen 
demir, ~elik fabrikalan sebebile bele -
diyeye taalliik eden bir<;ok vazifeler ve 
hizmetler istisgar edilecek vaziyette de
gildir. 

Belediyenin ilk kar§Ila§acaji"J. hayat! 
l§lerin ba§mda <;a,.Iya umumi b ir halii, 
su ve umuml bir imar ve in§a pliim vii
cude getirmek mecburiyeti gelmekte -
dir. Bu i§lerin yakm bi.r zamanda ba§a
nlabilmesi i<; in bitrnez bir azim, tiiken
mez bir paraya ihtiyac tabiidir. Bu iki 
kuvvetin yeni belediyede tecellisini ii
mid ederiz. 

$EHIR ISLER/ 
Kii~iiksu plaj1 i~in 

Kiic;Liksuda yap1lmakta olan yeni pla
jm in§aah bir aya kadar ikmal edilece
ginden $irketi Hayriye yeni kombine bi
letle1' ihdasma karar verm~tir. Bu kom
bine biletlerle biiti.in Bogaz iskelelerile 
kopriiden 33 ve Bebekten 27,5 kuru§a 
Ki.ic;iiksu plajma birinci mevkile gidilip 
bir kabine tutulabilecek ve banyo ya -
p1hp doniilebilecektir. Yemekli kombl -
ne biletler de 95 kuru•a olacaktu. 
l,ten el ~ektirilen memurlar 

Bak1rkoy Belediye tahsil §ubesinde 
tahkikat yap•ld•&Im, dO.rt memura i§ten 
el <;ektirildigini yazmJ§tlk. Bunlardan 
maada belediye resirnleri tahakkuk me
muru Mehrned Arife de vazifesini suiis
timal ve terahiden dolay1 i§ten el <;ekti
rilerek idare heyetine verilmi§tir. Ev -
velce i§ten el c;ektirilen dO.rt memurun 
da baz1 emran asabiye miitehassJslanna 
ml.iracaat ederek hasta raporu aldiklaJJ 
soylenmekted;r, 

Belediye lkhsad miidiirliigii 
kadroau 

Belediye ikllsad miidiirliigii kadrosu 
yirmi be§ ten on a! hya indirilecektir. 
Kadro harici kalacak iicretli rnemurlar
dan bir k1sm1 §imdiden istifa etmi§lerdir. 

MOTEFERRIK 
Krup fabrikaSI miidiirii 

§ehrimizde 
Krup fabrikas1 miidiirlerinden Yahu, 

AtJiay denizalh gernimizin denize inme 
merasiminde bulunmak iizere diin ~eh -
rimize gelmi§tir. 

Tasfiye edilecek kurum 
izmir tl" zl.im kurumunun tasfiyesi mii

nasib goriilmii§tiir. Bu kurumun yerine 
Tanm kooperatiflerinin bir birlik vii -
cude getirmeleri miinasib goriilrni.il!tiir. 

Dogru d~l-;;i ?~ 
f§aret memurlan j 

I 
I 

Seyrusefer i§lerini tanzim ve ida
re etmek i~in §ehrimizin muhtelif 
caddelerinde, i§aret memurlan sa
bahtan ak§ama kadar vazife giir -
mektedirler. KI§m kar ve yagmur, 
yazm da lo.zgm giine§ alhnda ve- 1 
sa iti nakliyenin seferle.rini tanzim j 
ve muvasalaYI teminle ugra§an 1 
seyriisefer memurlan, muhakkak I 
ki, bu meslegin en zor klsnnnda 1 
c;ah§rnaktad~rlar. I 

Ankara Belediyesi, seyriisefer 
memurlanm k1§m kar ve yagmu - ~ 
rundan, yazm tahamml.il olunmaz 
giine§inden, muhafaza etmek i<;in, i 
bulunduklan yerlere giizel birer ~ 

§emsiye yapbrmJ§hr. Bu sayede, 1 memurlar nisbeten daha az zahmet-
le i§ g1ir)nektedirler. ( 

Ayni usull.in §ehrimizde de tatbi
ki pek dogru bir hareket olacaktlr. \ 
Biiyl.ik bir masrafa liizum gostermi- I 

' yen, fakat §ehrin en hayati i§ile ug- I 
ra§an memurlara nisbi bir kolayhk I 
temin edecek olan bu mesele hak - I 
kmda derhal bir karar verilmesi, 1 
daha fazla sicaklar bashrmadan, ~ 
i§aret memurlarmm kanter i~inde ~ 
vazife g&mekten kurtanlmas1 c;ok 
yerinde bir hareket o!acakhr. 

Dogru degil mi ? 

Agtrcezada diin 

verilen kararlar 

Katie te~ebbiis eden bir 
adam on iki seneye 

mahkum oldu 
Kuru<;e§mede bakkal Hiiseyin Cengel 

aleyhindeki davamn karan diin bildiril
mi§tir. Bu ya1hca adam, F allna Aliye is
min de bir kadma ayn ayn iki seferde kur
IUn s1kmaktan ve iic;iincii olarak da F et
hiyeye ate§ el.!nekten maznundu. Mahke
me, bakkal Hiiseyin Cengelin birinci de
fa Aliyeyi adiyen silah atarak yarala
rnaktan bir ay be1 giin hapsine karar ver· 
mi1, bu i~ten muhakemesi devam ederken 
tekrar yaralamasmda oldiirmege tam te• 
1ebbiis mahiyeti gormii1 ve bu ikinci ha
di,..d>en kendisini on iki sene hapse mah
kiim ellpi1tir. F ethiyeye kar11 kur1un stk

masma gelince, bu hadisede kasd korkut
maktan ibaret sayJlmii, bundan ii<; giin ce
za kesilmi~tir. Su~lann birle~esi hide
sine gore hir heoab yap1larak, Hiiseyin 

Cengel, her iic; hadiseden dolay1 top ye
kun on iki sene on sekiz giin eezaya mah
kum kalrni§hr. F atma Aliyeye kirk lira 

tazminat odemesi de kararla~hnlml~llr. 
Mahkerne, Fatma Aliyeye silah ahlrna
smm sebebi olarak Hiiseyin Cengelin bu 

gene kadma alaka duyrnaSIDI ve kadm1 
devamh olarak kendisine baglayamamaSI
Dl, F ethiyeye iki el ate~ edilmesinin sebe

bi olarak da, bakkahn alaca(bm alama
rnasml, .karannda giistermi1tir. Maznunun, 
akli ve ruhi miivazenesizligi goriilemedi
gine dair adli lib raporu bulundugundan, 
Hiiseyin <;;engel, bu cihetten istifade ede
memi!tir. 

<;atalcada Harrnanhkoyiinde bir silo
net diigiinii yap1hrken c;ocuklarm arabaya 
bindirilmesinden c;1kan kavgada, araya gi

ren Sabrinin olii.miine sebeb olmak dava· 
Sinm karan da bildirilmi§tir. Muhake
me edilenlerden Ahmed Kosenin, «sen ne 

kaniiYOrsun» diye Sabrinin ba11na ta~la 
vurdugu, Mehmedin de yere dii~en Sab
rinin iistiine ~1karak tepindigi sabit ol
mu§tur. Ahmed Kiise be1 sene agir hapse 
konulacak, Mehmed de bir sene hafif ha
P~ yatacakbr. 1brahimle Murad, kavga
ya kanomaktan davaya dahildiler. Onlar 
da beraet karan ald!lar. 

Adan1n su derdi 

hallediliyor 

Su tesisab 15 haziranda 
ikmal edilecek 

Adalarm su tesisah haziran avmm on 
be0inde bitecektir. Su tanklanmn yana>
masJ i~in yap1lacak iskeleye lii£umu olan 
c;irnento F elemenkten getirilecekli. Fa kat 
bu c;imentonun getirilmesi ic;in uzun zama
na ihtiyac oldugundan 1imdilik muvakkat 
bir iskele in§asma ba,Iamlmi>hr. iskelenin 
ilerisinde bir havuz yap1lacak, buraya bir 
tazyik makinesi konacak, su buradan bo
rularla tepedeki Kazoglu deposuna gide
cek ve oradan evlere sevkedilecektir. Bu
radan evlere kadar boru dii,enmtsine de 
ba,lamlmi!br. Belediye, suyun metre mi
Hbmi 35 kuru1a verecektir. Bu suretle 
bir teneke su otuz paraya verilrni1 ola
cakur. Halbuki 1imdiki halde halk bir te
neke suyu all.! kuru1a almaktadlf. Bu te
sisalln yap!lmasmdan son derece memnun 
kalan Ada halk1, evlere su tevzi edildigi 
giin, Vali ve Belediye Reisini Adaya 
c;aguacak ve kendisini tezahiiratla kar>J· 
layacakur. Umumi tesisattan evlere yapl
lacak tesisatm bedelini malsahibleri ode
yeceklerdir. 

Geleeek sene de Maltepeden Elmah 
suyunu denizaltmdan boru tefri1i suretile 
Adalara nakil i~in tetkikat yapiiacakhr. 
Belediyenin Biiyiikadada yapmakta ol
dugu tesisat 250,000 liraya mal olacak
br. 

DEMIRYOLLARINDA 

Ekspres teahhurla geldi 
Semplon ekspresi diin sabah Sirkeciye 

ancak 9,10 da gelebilmi§tir. Bu teahhur, 
semplonun Slovakya ve Riitenyadaki is
tasyonlarda yap1lan s1k1 kontrollar dola
)'ISile hududumuza kadar vukua gelen 
iki saatlik rotardan ileri gelmi§tir. 

KOLTOR IS!.ERI 
Kavgah ma~m tahkikah 

Cumartesi gl.ini.i Taksim stadyomun -
da Haydarpa§a ve !§Jk liseleri talebeleri 
arasmda vukua gelen miiessif hadisenin 
tahkikah devam etmektedir. 

Tahkikatla me§gul komisyon, diin de 
Haydarpa§a lisesinde baz1 talebele.rin 
sorgulanm yapm1~hr. 

Kuyuda yaralandt 
Kalitaryada Sabri admda birinin kaz

dJrdJgt kuyuya kazaen dii§en toprak do
lu bir kiife, kuyunun i<;inde <;ah§makta 
clan amele Osmanm omzundan ve ba
§mdan yaralanmasma sebebiyet ver -
rni§tir. 

Osman, cankurtaran otomobilile Yedi
kule Ermeni hastanesine kaldmlarak te-
davi altma ahnmi§hr. . 

Tramvaydan dii§tii 
Kuru<;e§mede bir tiitiin deposunda <;a

h§an Mevliid k121 Behice, Kuru9e§mede 
tramvaydan inerken muvazenesini kay
bederek dl.i§mii§, ba§mdan yardanmi§tlr. 

Behice, vak'ay1 miiteakib hastaneye 
kaldmlarak tedavi altlna ahnmJ§br. 

<;eneainden yaraland1 
Ak§am matbaasmda makinist Enver, 

evvelki ak§am Divanyolunda tramvay 
caddesinde kar§Idan ka,.Jya ge<;erken 
vatman §levketin idaresindeki tramva
ym sadmesine maruz kalarak <;enesin -
den yaralanmi§trr. 

Kadm kavgas1 
Taksimde Kii<;iik Parmakkaptda E.rim 

apartimam kap!CISJ Ahmed klzt Naciye, 
ayni apar!Jmanda hizmet9ilik yapan 
Giilsiimii eline ge9irdigi rakl §i§esile ba
§mdan yaralamJ§br. 
Su~lu Naciye verdigi ifadede Giilsii

miin de kendisini dovdiigunii iddia et -
mi§tir. 

ingiliz - Sovyet 
miizakeresi 

B ngiltere ile Sovyetler Birligi ara-0 smdaki muzakereler bir tl.irlii ne-
ticelcnemedi. Nihayet miizakerele

rin Milletler Cemiyeti meclisinin gele
cek toplantlSI miinasebetile Cenevreye 
intikal edecegi anla§Ihyor. Bunun sebe
bi, ingiliz!erle Ruslarm yapacaklan an
la§manm yalmz mahiyeti degil, §ekli 
haklonda dahi uzla§maktan uzak bulun
malan.dJr, $5yle ki, ingilizler anla§ma
nm yalmz iki tarafu, yani !ngiltere ile 
Sovyetler Birligi arasma ml.inhasir kal
masmi istiyorlar. Ruslar ise anla§mamn 
bir<;ok tarafh rnii§terek bir misak ~ek -
Iinde olmasmda 1srar ediyorlar ve ingi
liz - Rus anla§mas1 yerine ii~ler, yani 
ingiltere - Fransa - Sovyetler Birligi, 
yahud Lehistan da i§tirak ettirilerek 
dortle.r misakl yap1lmasmda ayak dire
yor!ar. Cenevrede dort devletin de Ha -
riciye Naz1rlan toplanacaklarmdan in
giliz - Rus miizakerelerine Frans1zlar ve 
belki de Lehliler dahi i§tirak ettirilerek 
ingilizlerle Ruslarm istedikleri anla§ -
mamn §ekli hakkmda bir tesviye sureti 
bulunabilecegi iimid ediliyor. 

$ekle aid bu fikir miibayeneti misakm 
mahiyeti hakkmda dahi vardir. ingil -
tere, Sovyetlerle yapaeaj!;J anla§mamn 
mahiyeti, kendisi Lehistam, yahut Ro -
manya)'l miidafaa etmege mecbur kal1p 
da Sovyetler Birliginden yard1m iste -
mege ll.izum gordiigu takdirde bu mem
leketin de muavenetini derig etmiyece
gini taahhiid eylemesinden ibaret olma
sma taraftard1r. 

Sovyetler Birligi ise, anla§manm yal
mz kendisinden yard1m dilendigi tak -
dirde !ngilterenin imdadma ko§masma 
miinhas1r kalma)'lp iki arada bilakaydii 
§art birbirine yard1m etmegi taahhiid 
eden tam bir askeri ittifak akdedilme -
sinde ve yukanda zikredildigi ve<;hile 
bu ittifak ayni vecaib ve §eraitle Fran
samn ve hatta Lehistanm girmesinde 
JSrar etmektedir. 

Sovyetler- Birligi ii<;, yahud dort bii
yiik devlet blitl.in kuvvetlerini birle§tir
medik9e kaq1 tarafm muttehid kuvvet
Ierine kaq1 muvazene, yahud tefevvu
kun temin edilemiyecegi kanaatindedir. 
Ayni zamanda iic;, yahud dort biiyl.ik 
devlet, kii<;Lik hiikt1metlere birlikte te
minat vermedik~e bunun matliib dere -
cede siyasi tesir' yapm1yacagmJ tahmin 
etmektedir. 
So~tlerin Moskovadaki !ngiliz sefi

rine son yaphklarj tekliflerih de hemen 
hemen yukat1da iiah edilen noktai na -
zarlanna uygun olup ingilizlerin dii§Lin
celerine pek de tevrt,fuk etmedigi anla§J· 
hyor. (;iinkl.i bu cevab geldikten sonra 
tngiliz Ba§vekili ing!Jtere - Sovyet mii
na,•eoan hakkmda Y'fi bir §ey soyliye-
memi§tir. , 

ingiltere, Sovyetleri yapaca&I an • 
la§ma, tali askeri bir 1 tifak mahiyetin
de olup fazla olarak b na da birka9 bii
yiik devlet daha ~tira ettigi takdirde 
!spanyamn hemen Aim nya ile italya -
mn kucagma ablacagm an ve ii<; yiiz 
senelik ml.i ttefiki fa§ist Portekizin de 
derhal kendisinden yi.iz evireceginden 
ve Japonyamn miinhas1ra Sovyetle.re 
kaq1 olan Almanya ve ita a ile anla§
masmJ asker! bir ittifak §e ine sokaca
gmdan• endi§e ederek Sovy tlerle an -
la§l'llasmm ne askert bir ittita olmasm1, 
ne de birl;ok tarafh bulunma m1 kendi
s'nin cihan§iimul siyaseti !c;in tehlikeli 
gormektedir. Sovyetlerin tecriGl ecliimi§ 
bir vaziyette kalacaj!;J dii§iinc<'"ine de 

sahibi Tiirkiyenin j ,ngiltere 
anlla§Jma.SI iizerine mahal ka!' mad1ji"l 

LQndracla ileri siiriilmektedir. 
Muharrem Feyzi TOGAY 

==--~---
Giizel bir nahiye~ye 

dikilen Atatiirk bii:stii 

!:' 
< .. 
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Hac1bekta§ nahiyesi, bir<;olr. Kal<&lllnlm
za iirnek olacak bir giizetJiktedir. Bura-

!stanbulun siit i$ini tetkik eden miitehassJs heyet, diin de Ziraat VckiHeti da belediye tC§kilat1 da vardrr. Belediye 
Z reisi ibrahim, bu giiz.,.,'l nahiyeyi daha iraat Enstitiisii siitGLiliik miitehasslSI Lihtenberg'le Vekalet SiitGiiliik biirosu " 

ziyade siislemek i<;in <;ah§maktadJr. Bu
miitehasslSlndan ve Belediye !ktisad. miidiiriinden miirekkeb olarak toplan- giizel bir beled. iye binas1, belediye 
IDI§l!I. $imdiye kadar yap1lan tetkikat neticesi g1izden geGirilmi§ ve komis- bah<;esi yapum1s,.' uU bah<;eye Atatiirkiin 
yonun Belediye ri;tasetine yapacag1 teklif raporunun hazulanmasma ba§- gl.izel bir bus•.:il dikilmi§tir. Gonderdigim 
lanmi§I!r. Komisyon siit i§i hakkmda baz1 Avrupa memleketlerinde tatbik lr•·si·,m. ~.atiirkiin biistiini.i gostermekte-
edilen sistemleri de gozden ge,irrni§tir. ciir. 


