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lngiliz kabinesi Sovyetlerin 
teklifini tetkik ediyor 

............................................................ 
Vabanca 
propagandaya 

kar•• 

$ imdiye kadar Fransa, yabanc11 
propagandasmdan en az korkan 
memleket olarak gosteriliyordu. 

Dunyanm hemen her yerinde d11 ideoloji· 
!ere kar11 §Jddetli tedbirler almd•g• bir sl· 
rada orada hurriyet perisi, hi~bir kayda 
tabi olmakSJZm, ~ml~1plak bir halde hii
kum slirmekte idi. Bir kJSlm komi.inist ga· 
~etelerinin ii~iincii enternasyonalden tah
sisat ald!gJOI; baz1 kral taraftarlannm, 
tnemlekele donmeleri yasak edilmi1 asil
zadeler tarafmdan beslendiklerini herkes 
biliyordu. Boyle aldugu halde bu adam
larm hakiki F ranSiz menfaatleri aleyhine 
girijtikleri propagandaya ses ~1karan yok
tu. 

kinde yajadJglmlz buhranh devir, 
hiirnyet perisinin Paris sokaklannda bu 
kac!ar ·~·k sa~1k bit kwafette dola§maSina 
naSJI miisaade edebilir? Bun a hiirriyeti se
ven bciliin F ranSJz dostlan hayret edi
YorlardJ. lnsanhk, amlarca siiren biiyiik 
ISlltablardan ;onra kavujtugu ve biiyiik 
Namtk Kemalin kalemile: 
Esiri a1km olduk ger~t kurtulduk esaretten 

Dcdigi !evgilisini biiyle havalarda a 
k1ya:ette na!ll b~takabilir, naSJI onu yiire
gme ba lmp him aye etmezdi) 

l ayet ntn!lZ hu Umeti t! aki ti 
anlatnl§ olacak ki, birka~ gUn enel Cum· 
hur Reisinin ta,dikmdan ~·kard•g• bir ka
rarname ile, memleket dahilinde yabanc1 
pr0pagandasma kar§l kuvvetli bir mi.ica
cld•ye giri<mi§ bulunuyor. 

ljte Lcbrun'i.in imzasm1 tajtyan karar
namenin birinci maddesi: 

H cr kim ki ccnebi membalannclan, 
cloiiruclan clogruya veya bilvaslla, her
hangi §ekil veya suretle olursa olsun 
siyasi propaganda i~in para aliT ve 
buna tevcssiil cclerse o kimsc, altr ay
clan bq scncye kaclar hapis ve bin 
franktan on bin franga kaclar para 
cczastna ~arplilT. 

ingiltere Hariciye Nazm Lord Halifaks, Sovyetlerin Londra 
El~isi 1\leiski ile yanyana 

Londra •• gore, gazetelerin e 

Sovyetler Birligi, Fransa ve 

Moskova, 

ingiltere 

arastnda bir garanti tesisini istiyormu~ 
Londra 1 (Husus\) - lngiliz kabi-~ tatbik1 etrafmda gori.i§meler almu§lur. 

nesi bu sabah toplanardk iki bu~uk saat Halilaks'm kabul ettigi selirler 
devam eden miizakerelerdt bulunmu1tur. Londra I (Hususi) - Hariciye Na
Bu loplan!Jda, beynelmilel vaziyet ve I m• Lord Halifaks bugi.in Turkiye, 
miitecavize kar11 kurulacak mtijterek re?- F ransa ve Yunan sefirlerini kabul etmi1 • 
he hakkmda mi.izakereler ccrcyan elm•~- tir 
tir. S.-wyetlerle yaptlan miizakereler 

Kabine toplant••mdan evvel de lmpn- Landra I (a.a.) - Avam Kamara· 
ratorluk Mi.idafaa komit.,i toplanm~<llt. •mda sorulan bir suale cevab veren <;eb-
Bu toplanllda, yeni askerlik kanununun IArkas• sa 9 &utun 1 del .......................................................................................................................... 

1 may1s bayram1 

Hitler, Alman milletini 
birle§mege davet etti 

Alman devlet reisi, soyledigi nutukta, sulha 
kar~I olan baghhgmi teyid etmi~tir Ayni kararnamede hakaret, din duy

gulanm rencide, iftira gibi ci.iri.imlere kar
~· da i~ nizam1 korurnak maksadile mat- Berlin 1 (a.a.) - Hitler bu sabah 1 nm hayati sahaSinl kendisine vermek iste
buat hiirriyetini eskisine nazaran daha mayJS miinasebetile iki hitabe irad etmi1· mediklerinden 1ikayet etmi§tir. Mumai · 
!iddetle dizginliyen maddeler vardlt. tir. leyh fikir aynhklan devrinin Almany•da 

Kararname, F ranSIZ matbuatmda bit Olimpiyad stadmda Hitler gencligine sana erdigini soylemi§tir. T aarruza ugra· 
fJr~Jna koparm'l· Saglar sollara, sollar da hitab eden Alman Devlet Reisi bilhassa d1g1 takdirde Alman milleti ve bilha«a 
saglara ~atarak birbirlerinin yabanc1 mem- Almanyamn mi.isellah milletlerin en kuv- genclik Almanyamn hi.irriyetini mi.idafaa 

NADIR NADI vetlilerinden biri aldugunu soylemi§tir. etmek i.izere mi.ittefikan harekete ge~ecek-
[ArkaSt sa 9 siitun 4 tel Hitler, diger memleketlerin Almanya· tir. r Arkas• Sa 9 siltun 3 tel 

·a~ .. -.. S~~;y-·p;-;,·~;; .. ·y·~"izdi~ .. -4 ... : .. -l 

Dii.nkii. ma~rtan gii.zel bir enstantane: Galata•aray muhacimleri Fener kalesi onii.nde 
(YazlSI 6 nc1 sahifem;zdedir.) 

Miiessif bir kaza 
• 
lrana giden tayyarelerimizden ikisi 
dii§tii, iki pilotumuz da §ehid oldu 

Tahran 30 (a.a.) - Anadolu ajansmm husu
si muhabiri bildiriyor: 

,tlmt,tlr. 
Tayyarelerin Tebrizde toplanmalan ve hava 

miisaid oldugu takdirde tekrar uc;:arak memleke
te avdet etmeleri mukarrerdir. 

29 nisan sabaht memlekete donmek iizere Tah· 
randan hareket etmis olan tayyare filomuz saat 
10,30 raddelerinde Tebriz iistiinde ,iddetli bir sio 
tabakasile ihata edilmi, ve ,imdiye kadar gelen 
malumata nazaran tayyareterimizden bir ktsmt 
Tebrize, bir ktsm• Miskin koyii civanna ve biri 
de avdet ederek Tahrana inmege mecbur kalm••· 
lard1r. Filo ic;:erisinden yalmz bir tayyarenin hii
tiin mii,kiilata ragmen yoluna devam ederek Di
ya_rbaktra vard1g1, oradan gelen telgraftan anla-

Harbiye Vezirligile Tiirkiye Biiyiik Elc;:iligi 
arastnda, tayyarecilerimize azami yardtm goste
rilmesi ic;:in temaslar yaptlmaktadtr. 

Tayyarelerimizden ikisi, mecburi bir ini, ne-
ticesinde kazaya ugramt' ve herbiri miiretteba-

1 

tmdan birini, maaleaef 4ehid vermi4tir. Diger mii
rettebat sthhattedir. 

[Arkast Sa. 3 siltun 3 del 

Birinci Ne§rigat Kongresi 
bugiin Ankarada loplanzgor 

10 YILLIK KiTAB SERGiSi ACILDI 

Dun a~llan kitab sergisinden bir ko~e 

Ankara 1 (Telefonla) Birinci 
Ne~riyat kongresi, yarm (bugiin) lsmet 
Pa~a K1z Enstitiisiinde sa at 10 da Ba!
vekil doklor Refik Saydam tarafmdan 
a~.Iacaktn. A~1l1~ merasimini mi.itealob 
Maarif Yekili Hasan Ali Yiicel tara -
fmdan kongrenin mahiyeti ve bu kon -
greden beklenen hizmetleri tebariiz etti
ren bir nuluk verilecektir. o~ reis vekili, 

Maarif V ekilinin / 

dun soyledigi nutuk 
alb katib se~ilecek, aza enci.imenlere ay
nlacak, enciimen reis ve raportOrleri in~ 

tihab olunacakttr. 
Ogleden sonraki celse, saat 14,5 Ia 

toplanacak, ve enci.imenler kendilerinc 
aynlan yerlerde ~ah1malara ba1hyacak • 
lardn. Enci.imenlenn ~ah mal~n 3 mayiS 
ve 4 ma)'lS gi.inleri sabahtan aktama ka· 
dar devam edecektir. 5 ma}'ls curna gii
nii, kongre umumi heyeti tekrar toplana
rak enciimenlerin raporlanm mi.izakere 
edecek ve mesaisini bitirdikten sonra da
iblacaktn. 

Ne,riyat sergisi a~rldr 
Maarif Vekaleh tarafmdan hamla • 

nan on y1lhk ne1riyat sergisi bugiin a~ll
ml§hr. 

A~1h1 merasiminde Ba~vekil Refik 
Saydamla Parti Gene! Sekreteri Fikri 
Tuzel, meb'uslar, Yekaletler ileri gelen
leri, sefirler ve sefaretler erkam, ne1riyat 
kongresine i~tirak etmek i.izere buraya 
gelmi1 bulunan delegeler, matbuat mii -
messilleri haziT bulunmu§lardiT. 

Ba~vekil Refik Saydam muvaffakiyet 
temennisile kordelay1 keserek sergiyi gez-

1\faarif Vekili Hasan Ali Yiicel 

ml1 ve takdirlerini bildirmistir. 
Maarif Vekili Hasan Ali Yi.icel, ser

giyi a~arken ~u nutku soylemi1tir: 
«- Saym Ba§vekilim, saym davetlile

runtz, 

Bundan on y1l once ki.iltiir hayahm•· 
zm en mi.ihim doniimlerinden biri alan 
yeni Tiirk harflerinin kabuli.i ve biiti.in 

[ArkaSI Sa 9 siltun 5 tel 
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Amman Emirinin 

oglu Ankarada 

Cumhur Reisimh:, Prens 
Nayif'i kabul etti 

Ankara 1 (a.a.) - Amman Erniri 
Abdullahm kii~iik mahdumlan Emir N a
yif bu sabah T oros ekspresile Ankaraya 
muvasalat etmi§ler ve JSiasyonda Muhahz 
alav1 Kumandam Ismail Hakk1 Tek~e 

've Riyaseticumhur yaverlerinden Cahid 
Apay1k tarafmdan karsJlanml§lardll. Rc
isicurnhur !smet lnonii, Emir Nayif'i 
kosklerinde kabul ederek, aileleri efrad1 
da ham bulunduklatJ halde ol(le yemegi
ni beraber vemi,lerdir. Emir Nayif, Ke
isicumhur isme( lnoni.iniin fahri yaverli
gini yapacak ve ayni zamanda Muhaf1z 
alaymda stai goreceklir. 

===== BUG ON 

Amerikadan 2nci mektup 
Yazan: CeUUeddin Ezine 

( 5 ) inci sahilede 

*** 
Y armki ingiliz ordusu 

Yazan : Abidin Daver 

Eski Arnavudluk Krall 
bugiin §ehrimize geliyor 

Ahmed Zogo, 
birlikte 

diin ak~am 
Selanik'ten 

70 ki~ilik maiyetile 
hareket etti 

Ahmed Zogo, Krali~e Jeraldin'le beraber Tirana'da bir merasim esnasmda ... 

Atina 1 (Telefonla) - Eski Arnavud-~ Ankara 1 (Telefonla) - Eski Arnavud 
luk Krall Zogo bugiin saat 10,40 ta hu- Krab Ahmed Zogo, 70 ki§ilik maiyet Ie 
susi trenle La;isa'dan geldigi Sela - birlikte ve miilteci Sifatile Tiirkiyeye 
nik ~ehrinden Istanbula miiteveccihen gelmegi arzu etmi~. bu yolda vaki mii
hareket etmi~tir. Sab1k Krahn yamnda racaati kabul edilmi~ti.r 
ref1kas1 Krali~e Geraldine ve kii~iik ~a- Ah ed z · k 

- ·1 k' A d B k'l' 1 m ogonun yarm a §am sa at cug1 e es 1 rna vu a~ve 1 1, naZJr an, 23 30 d h • 
1 

1 
meclis reisi ve biitiin maiyeti erkam ' a usuSJ tren e ~tanbula ge • 
vardlr. Zogo'nun maiyeti 70 k~ilik bir leceg• haber venlmektedlt, El;ki Kral 
kaflle te~kil etmektedir. ve maiyeti, istanbula muva•alahm mii -

( 7) nci sahifede Ayni trene ilaveten baglanan ii~ dort teak1b Perapalasa inecekse de daha "E::============= J vagonla Kralm e~yalan da beraber bu- sonra Tiirkiyenin neresinde yerle~eceg1 
: lunmaktadU', henuz belli degildir. 

• 



CUM BUR T 

' 

( ~ehlr va Mamleket Haberleri ) 

Tarihi roman: 10 Y azan: Kadircan Kafh 

~u Hahe, delikanhsma bak! Biraz beslense 
degirmenin ta~m1 kabrdan daha giizel ~evirir 
Bunlar on be~, yirmi adtm uzunlugun

la teknelerdi. Biri ii~. digeri dart ki:i~eli 
alan iki~er yelkenlerini direklere ve set en 
cundasma sarmt§lardt. f~inde ve sahilde 
dizlere kadar ~tplak bacak!t, kollan stva
h, ~alvar ve ~epkenli, sank veya kiilahlt 
bek~iler vardt. Kimisi giine§te bit aytk
ltyor, kimi;i kumsalda ate~ yakarak ba
hk ktzarttyor, kimisi de iic;er bejer bag
da, kurmuj olduklan halde saz c;a!tyor, 
yahud konuj•tyorlardt. 

Esirler pebimetleri kemirirken Keklik 
Ahmed on lara dogru gitti; selamla§tt
lar; birbirlerine yabanct olmadtklan an
la~thyordu. Y anm saat kadar, <;eki§e <;e
ki§e, kavga eder gibi onu§tular. 

Keklik Ahmed, karadan denize dogru 
olduk<;a sert esen riizgan gostererek elini 
engine uzattyordu. 

Bir saat sonra biitiin esirler bir hayvan 
siiriisii gibi itile kakiia gemiye bindirildi. 
Erkekler ha§ altma, ktzlar da kt<; altma 
konuldular. Diinyantn en geni§, en dliz, 
en aydmltk ve bol havah yerlerinden bi
rine geldikleri mada, inadma havastz, dar 
ve lo1 bir yere, iistiiste denecek §ekilde 
ttktlmt§lardt. 

Gemi demir aldt; yelkenleri his a etti; 
ktytdan a<;tldt. Giillii boyle bir yolculugu 
hi<; yapmad1g1 i<;in dt§anda olanlardan 
ve etraftakilerden habersiz olarak merak 
ve heyecanla, sesleri dinliyordu. 

Demir ve makara giiriiltiileri, tayfa
lann glivertede gidip gelmeleri, birbirle
rine bagtrmalan kesildi; biraz sonra ar
ttk bordanm d1~nsma <;arpan kiiyiik dal
galann esrar!t ht§l!tdanndan ba~ka hi<; bir· 
§ey duyulmaz oldu. 

Keklik Ahmed ad,mlartnt daha ziya · 
de a~1yor; U§aklara Gtkt~tyordu: 

- <;abuk olun! Cuma ezamndan i:in· 
ce Horhora ula§mald 

Giillii bu ba! di:indiiriicii diinya i.;incle 
bu kadar sayJSIZ insantn dilediklcri o;ibi 
gidip geldi~lerini. oturup kalktiklar•n., 
cumba ve kafeslerin ardmda oturup C.t
~artyT seyrettiklerini dii!iiniince kendi e;ir
ligini daha kuvvetle hissetmeye ba1lad •. 

Giine!, ba,larm iistiine yiikoelmi;•.i. 
Diikkiinlarm ~ogu kapamyor; apteslerini 
heniiz ald•klart i.;in stvah kollanm dii· 
zelten. dudaklannt ktmtldatarak, tes~ih 
c;ekerek camilere yollanan adamlar gil· 
tikce ~ogahyordu. 

Birdenbire ileriki kojeden tela,lt bin 
ses yiikseldi: 

- Salma <;ukadan geliyor! 
Heniiz a~tk olan diikkanlar c;abucak 

kapamyor; jUrada burada duranlar ap· 
tes alanlann girdikleri sokaklara dahyor
lardt. 

- Gerc;ek mi soylersin? Yoksa ... 
- .$imdi gi:iriirsiin! hte!.. 
Keklik Ahmed biraz sarardt. Her ha

linde tela§ vard1. Kendisini tutmak v! 
heyecanmt bashrmak ic;in epeyce ugra§
ltgt belli oluyordu. 

Hava postalar1 

Tayyare ile yolcu 
nakliyab bugiin ba~byor 

Devlet hava yollanntn muntazam 
memleket bava postalan, diin hava mii
said olmadigt ic;in bugiin ba,hyacaktJr. 

Bu sabah saat 9,30 da ilk yolcu tay -
yaresi Ankaraya hareket edecektir. Ada
na ve izmir yolculan da bu tayyare ile 
gidecek ve istanbul • Ankara yolu, tam 
iki saat devam edecektir. Ankaradan saat 
15,05 te izmire, 14,45 te de Adanaya 
mliteveccihen hirer tayyare hareket ede· 
cektir. Ankara - izmir mesafesi iki saat 
45 dakika, Ankara - Adana mesafesi de 
iki sa at 10 dakikadtr. 

!stanbuldan Ankaraya gidi1 21, gicli~ 
ve donii1 29,75, Adanaya gidi1 35, gidi1 
geli1 49,35, lzmire gidi1 33, gidi1 ve ge. 
li1 46,55 liradn. 

Devlet Havayollan idaresi ekseriya 
lstanbuldan kalkacak tayyarenin hem 
Ankara, hem de fzmir ve Adana yolcu
lan i<;in kafi gehniyecegini hesab ederek 
icab ettikc;e daba fazla tayyare tahriki 
maksadile tertibat almtjhr. 

Y agtflt hava 
Cumartesi giinii kapah gec;en hava, 

diin de sabahtan itibaren yag11h bir §0-

kilde devam etmij, bilhassa ogleden son
ra yagmur oldukc;a 1iddetlenmijtir. 

Diin havanm a<;tk olacagma aldanan -
lar giizel bir bahar bayramt gec;irmek ii· 
zere ktrlara <;tkmtjtl. !;li1liye, Mecidiye 
koyiine giden tramvay ve otobiislerin, De
nizbank ve $irketi Hayriye vapurlamun 
fevkalade kalabahk oldugu goriiliiyordu. 
Fa kat pek az sonra havamn bozup yag -
murun yagmaga 'bajlamaSI, ne§eyi kac;n -
mi§, herkes tekrar jehre donmii§tiir. Fa kat 
saat on di:irtten itibaren hava ac;ttg1 ic;in 
ktrlara yeni bir akm bailamtjtlr. 

INHISARLARDA 

Ko§eden «pirpiri» denilen iliksiz ktr
miZI ciibbeli bir adam ~tk!t: Bajmda, te
pesi ye~il Guhah, a§agtya dogru geni§li
yen ve kocaman bir armudu and11an, si
yah kuzu derisinden bir kalpak vardt. 
Geni1~e mavi, beyaz ~izgili bir gomlek 
kalc;alanna kadar inmi§ti; bunun iistiine 
ktrmtzt ve san ~izgili geni~ bir ku,.k 
sarmt§b; ku§agm arasma geni§ agiZh bir 
kama sokmujlu. Bacaklan, siya:h. bol ve 
topuklann biraz yukansma kadar inen 
dokme bir 1alvann i~inde kalmt§tl. A · 
yaklanndaki ktrmtzt yemenilerin uclar; Kadro tebeddiilah 
bile, pala btytklanmn uclan gibi, gurur- Bir haftadanberi Ankarada bulunan 

Y alova kapltcalartl Mahrukat kanunu 

Miiesseselerin miistakil 
bir idareye rapti 

kararla~h 

Deniz i§lerimize yeni bir ~ekil verilir
ken eskiden Seyrisefain Umum Miidiir
]iigiine, bilahare Akay miidiirliigiine ve 
daha sonra da Denizbanka bagh olacak 
idare edilmesi itibarile mukadderalt d"
niz i§lerile hemahenk yiiriiyen Y alova 
kaphcalannm yeni alacagt 1ekil de An
karada ehemmiyetle mevzuubahs olumuj 
ve yaptlan tetkikler sonunda, « Y a ion 
kapltca ve ntelleri miidiirlligii» namt o 1-
tmda miistakil, Sthhat Vekaletinin muta· 
kabesi altmda bir idarenin kurulma;ma 
karar verilmi!tir. 

!;limdi Y alova kapltcalarmt idare eden 
Doktor Nihad Re§adm miidiir olacagt, 
bu idarenin yeni ~eklile Y alova kaphca 
ve otellerinin daha diizenli bir §ekilde i
lerlemesine hadim olacag1 muhakkak go
riilmektedir. 

T enzilatl, post alar 
Denizhank, diinden itibltren Y a!.,va 

hattma fevkalade tenzilath bir tarife tat
bikma ba§lamt§ltr. Bu tarife ile Ki:iprii
den Y alovaya gidi; 30, gidi; geli1 60, 
ikinci mevkide gidi§ 20, gidi§ ve geli1 
40 kuru§a indirilmijtir. 

19 may1s bayram1 

~enliklerin Fener stadm
da icrast takarriir etti 

Bugiin ogleden evvel Yilayette Va li 
Lutfi Kndann ba§anhgmda yaptlacak bir 
toplanttda 19 mayts idman bayramt §en
liklerine aid program hamlanacakttr. 

Yali Lutfi Ktrdar, merasimin Tak
sim stadyomunda yaptlmasmt, manzara
mn ~irkinligi itibarile muvaftk gormedi· 
ginden, jenliklerin F enerbab,e stadyo
munda yap1lmast mukarrerdir. 

Gelecek seneki idman bayram1 Dol
mababc;edeki yeni stadyomda yaptlacak-

Eti Bankm istedigi 
cevablar haz1rlamyor 
Y eni mahrukat kanununun bu sene 

§ehrimizde tatbikma ba§lamyor. Bu ka
nuna nazaran, hususi evler miistesna ol
mak iizere, biitiin resmi ve hususi miies
seseler komiir yakmak mecburiyetinde
dirler. Eti Bank, luzumu kadar kiimiirii 
temin edecegi gibi bu ki:im~rleri kuBan
maya miisaid sobalar da tedarik edecek
tir. Daire ve miiesseseler Eti Bankm ta
leb ettigi hususata aid cevablan haztrla
makla mejguldiirler. 

Cevablar, Vilayet~e tespit edildikten 
sonra ihtiyac yekunu alakadarlara bildi
rilecektir. !;lehrin bir senelik komiir ihti
yacmt temin etmek olduk~a mii§kiil b;r 
i§tir. Komiirli miiesseselere ehven bir fi
atla mal etmek i§i de tetkike §ayan bir 
mevzu te§kil etmektedir. 

Eti Bankm alakadar bir miimessiii bu 
i1i takib i<;in 1ehrimize gelmi§. temasa gi
ri!mi§tir. 

MOTEFERRIK 

Nafia V ekili geldi 
Alman devlet reisi Hitlerin ellinci 

ytldoniimii miinasebetile Berline giden 
heyet reisi Nafta Vekili General Ali Fu
ad Cebesoy da dun sabahki ekspresle 
§ehrlmize avdet etmi§lir. Nafta Vekili, 
Sirkeci istasyonunda Vali ve Belediye 
reisi Lutfi Ktrdarla Naf1a erkam tara -
fmdan istikbal olunmu§tur. Vekil, bu 
ak§amki trenle Anka.raya gidecektir. 

Niifus Umum miidiirii 
Dah•liye Veki!.leti Niifus i~leri Umum 

miidiirii Muhtar >ehrimize gelmi>tir. 

c;;:orabctlar toplamyor 
<;orab fabrikatorlan, ipekli kadm <;o

rablarmm standard! meselesi iizerinde 
gorii§mek iizere Ticaret Od.asmda bugiin 
tekra.r toplanacaklardtr. 

CEMIYETLERDE 
~oforlerin miiracaati 

Tepedeki kli<;iik ve yuvarlak delikten 
giren l§tk azahrken ht§i!tllar da hafifledi; 
<;ok gec;meden i§itilmez oldu. Geminin, 
oldugu yerde hafif hafif salland!St hisso
lunuyordu. Sonra en kiic;iik bir sallanli 
b'le kalmad1. Biitiin gece ve ertesi giin 
ak·•ma kadar ayni hal devam etti. Ge
ce bir riizgar sesi, ttputtlar duyuldu. Ge
ne sessizlig ortah8J kaplad1. Ht§trhlar da
h• h17h olarak yeniden ba~lad1; gene ke
si' ~i. Boy Ieee tam sekiz defa gece ve 
g''odiiz oldu; Lodos <;abuk kesilmi~. bu 
sefer ke1i1leme esmij; daha sonra tektar 
lodos, karayel ve poyraz ~dimt§h. Gerai 
ileri geri gide gele bu kadar zaman Mar
marada ~alkanmT§h. Bu mevsimde Mu
<hnvadan lstanbula on giinde vanldtgt 
goriilmemi1 jeylerden degildi. 

Ia ktvnlmt§lt. Sag elindeki iic; di:irt udu inhisarlar Umum miidiirii miihendis Ad
kam<;tYI STmstki tutuyor; her an birisinin nan Halet Ta§pmar, §ehrimize donmii§
yiiziine yahud srtma inmek j~in haztr bu· tii.r. Yeni umum miidiir, Ankarada ilk 

defa inhisarlar Vekaletile temasta bu - hr. 
lunduruyordu. Tatil 

~oforler cemiyeti Belediyeye miira 
caat ederek plaka iicretinin benzin sar
fiyatz iizerinden almmasm1 istemi§ti. 
Yaptlan tetkikatta bu i~in bir kanun me
selesi oldugu anla~IImi§, keyfiyet Dahi
l~e Vekaletine bildirilmi§tir. Vekalet1 
i,;;i te 1\:i'k' ed~rek fst•Mlli' ~ere'!iiyel!in~ 
icab eden cevabt verecektir. 

lunarak inhisar!ann yeni y1l biitgesine ··• 
Salma <;:ukadarmin ardmdan yitmi gore haztr!anmt§ olan kadro §eklini ve Gec;en sene bir kan~nla, 19. ma~ts, .~d-

kadar karakollukc;u <;tktt. Bun! ann ba§· inhisar!arda yaptlmas1 !iizumlu goriilen man ba;rramt do]ayJStle re:m• tattl gu~
larinda ·11nefer kalafaltWilehite!I'1Hr''ka'ttik deg!§lkliklere aid projeyi takdim etmi§- leri arasma alm(l\gmctan, da,reler ve mel<
vard•; bunun iistline ac;tk kahverenginde tir. · tebler cuma ve cumartesi giinleri kapal; 

bir astat sanl111 toplu i~nelerle tu!turulur- .~~dr~ tebedj:l.iiHtm~ ,bu ay ortasmdao :l~a~c~ak~t~"-· ------:------: 
du. Bunun i,in bu ~e,id kavuldara saae- ba~lanacakttr. - I I 
ce «astar» da deniliyordu. Giydiklcri Japonlar 60 milyon kilo tuz $EH R 1$LER 

lsk~nder Ardanm cehaze 

gomlek ve 1alvar <;:ukadannkinden fark- istiyorlar 
stzdl. Fa kat bellerinde pirinc levhalarm 
birbirine ge~irilmesinden meydana gelen 
bir kemer bulunuyordu. Belden yukanst
na uzun kollu fakat ancak kemere kadar 
inen ktrmtzt, dar salta giymi~lerdi. Bu 

-6-

S;:o lma <;ukadari geliyor!. 
T epedeki delikten gel en I§tk omurga saltamn gogsiinde ve sag tarafmda dor

yerine dimdik dii~iiyordu. Dr§andan bir- der lane san ipek piiskiil sarktyordu. Si
GOk kanstk konu§malar; tahtalarm c;arp- lah olarak bellerinin sol tarafmda hirer 
masmdan, suya bir§eyler alllmasmdan, pala sallamyor; sag ellerinde stgtr kuyru
arabalann ge~mesinden ~tkan giiriiltiiler gundan ktrbadar bulunuyordu. 
duyuluyordu. Salma <::ukadan yirmi adtm kadar i-

Daractk ve bastk kapi ac;tldt. Eli ku- leride heniiz a~tk duran bir diikkamn a-
bach U§ak: niinde bir an durdu ve hayk11dr: 

- Haydi, c;abuk ~1km l _ Bre kafir !... Daha ne durursun! 
Diye bagl!dt; en yakm olanm 'kolun- Nerdeyse imam tekbir getirecek! 

<lan tutup <;ekti. Hepsi birbirinin ardm- Diikkandan yirmi ya1Iannda bir deli-
dan giivertede goriindiiler. Keklik Ah- kanh <;tktt: 
medin yiiziinde sevinde tela§ ve merak - Gidiyorum, a gam I Kurbanm o-
birbirine kart§mt§tl. Geminin sahibi geni§ lam! 
lcu§agtni ,.Oziip bir daha silo bagladtk- Diye titrek bir sesle yalvard1. Camiin 
tan sonra uzun brytklarmi buruyor; ktz- avlusuna uzanan kar§tki sokaga aogru 
Jan tepeden ttrnaga kadar siiziiyordu. yiiriidii. Fakat <;:ukadar ona bir ~elme 
Halbuki haftalardanberi ~ekilen korkunc taktt ve yiiziistii dii§iirdii. 0 anda krrbac 
zahmetler zavalhlan harab etmi§ti. Bi- biitiin kuvvetile, boynunda, ensesinde §ak
raz ho§a gitmderi i~in bile birka~ giin lad1. 0 yetmemi; gibi kolluk<;ulann da 
dmlenerek iyice yiyip ic;meleri Hiztmdr.. birka~t ktrbact styirtntjlardt. ;iurada biri-

Giillii etrafa goz attt: Kocaman b.r sini daha yaka!tyorlar; otede daha iki ki
denizi andnan dar bir deniz parGasmm §tYI dondiire dondiire ktrbacltyorlardt. 
ortalarmda sol ktytya <;tkmt§h. lleride, Ac;1kgi:iz ve ~evik olan'iar ~oktan cami 
geride, kar§t taraflarda saytstz. gem.il~r avlusuna varmt~lardr. 
vardt. Direkler o kadar ~oktu kt demzm Salma <;:ukadanntn giir sesi ikide bir 
iistii dalstz kavak agaclarmdan bir orma- yiikseliyor~u: 
01 andmyordu. Arada yiizlerce irili ufak- _ Koman, vurun! Bre dinsiz, iman
h sandallar, yaldtzh kaytklar gidip geli- siz 1.. Cum a namazma gitmemek ha!.. 
yorlardt. Kavuklu, !alvarlt, c;epkenli, sal· K 11badar alabildigine 1akltyordu. Ca
ta veya dolamah, bazan da kiirklii adam- miin ic;ini, ravaklarm alttm, hatta avlusu
lar sagdan sola, soldan saga, iic;er bejel nu dolduran yiizlerce insanm arastna, bo
akTp gidiyorlar; yahud a yak iistiinde ko- yunlan kabarmt§, yiizleri dilim dilim 
nu•uyorlardt. morarmt§ ve dudaklan !ijmi§ olan birkac;: 

Keklik Ahmed kii~iik kervamm bu kn- ki!i daha katt!tyordu. 
laf.,ltam arasmdan gec;irdi. Biitiin bu vak'alar iki ii<; dakikanm 

G:illii, parlak renkli kuma! ve bezlerin i~ine stgmtj, koca sokakta on ii<; ya§tn
goz kamajtlran alacaltgma hayran hay- dan yukan bir tek erkek kalmamt!ti. 
ran baktyor; cum bah, kafesli, geni1 Ga- Her giiniin be! vaktinde Osman It im
ttlt ve askih evlerin ihti§amt karjtsmda paratorlugunun her tarafmda boyle jey
ag'' ac;tk kaltyordu. ]er oluyordu. Ba,ka giinler baz1 maze· 

Dar, tozlu, pis ve igri biigrii sokaklar· retler kabul ediliyordu; fakat Cuma na
dan ge~erken, halk onlan goriince duru- mazr j~in hic;bir mazeret dinlenmiyordu. 
yordu. Ara stra kulaklanna 1oyle sozlcr Hele bu adam «Molla <;ukadar» diye 
<;arptyordu: tanmmt§tt, halk1 camiye siirdiikten sonra 

- ,Su san k1z giizelmi§ ama, va!<ti kendisi de onlann arkalanndan yeti§ir; en 

r Arkan var) 

gec;mis I geride namaza dururdu. 
- Otekiler bir ak,e etmezler!.. Keklik Ahmed sararmtjl!. 
- Bunca ytldu bundan daha kiit;i <;:11kadar onu ve kafilesini goriince, 

cariyeler gormedim. . . 1

1 

~ozlerini alabildigine ac;tt; ate§ sa~an ba-
- .$u Ha~e.! delt~~nltsm.a bak 1 B~- ktjlannt ••ircinin gi:izlerinin ic;ine sapladt 

raz beslense biZim degtrmenm ta§tnt btr ve giirledi: 
kattrdan daha giizel c;evirir. \ 

Japonya, bedeli takas suretile aden -
mek iizere memleketimizden 60 milyon 
kilo tuz istemektedir. Bu hususta ala -
kadarlarla miizakereler devam ediyor. 

GOMROKLE.RDE 

Doviz kag1dlari 
Seyahatte bulunanlarm doviz miisaa

delerinin pasaportlara yaztlmast bir<;ok 
mii~kiiller dogurdugundan bu miisaade
lerin Giimriik ve inhisarlar Vekf!letince 
tabettirilerek doviz kagtdlarma yaz1l -
mast takarriir etmi§ti. V ekalet bu kagid
!art basbnm§ ve alakadar makamlara 
gondermi§tir. 

P. T. TELEFONDA 

Namik Kemal pulu 
Posta 1daresi biiyiik Tiirk §airi Namtk 

Kemalin vefatmm 50 nci ylldi:iniimii 
miinasebetile dort seriden miirekkeb 
yeni habra pullan tedaviil mevkiine c;t
karmaga karar vermi§tir. isvicrede ta -
bedilecek olan pullann iizerinde bliyiik 
vatanperverin bir portresi bulunacakttr. 

~···-
Y aralamalar 

Beyoglu caddesinden ge~en bakkal ~~
ragt Andona, §Ofor Artinin siirdiigii oto
mobil carpmt~, Andon Tana~ kalcasm -
dan yaralanmt§ltr. 
* Laleliden ge~en Rtza Cemale ka -

zinocu Mehmed, hususi otomobilile T;arp
mi§, Rtza Cerna! ayagmdan yaralan -
mt§br. 
* Ankara Demirspor oyuncularmdan 

iskenderle Cihangirde oturan Fehmi 
Faztl, Fener stadyomunda oyun bittik -
ten sonra birbirlerini tekme ve yumruk
la dovdiiklerinden, yakalanmt§lardt.r. 
* Aksaray civarmda bir kadm mese

lesinden yaralama olmu§tur. Bir yerde 
yaztct olan Veliddin, Arab Mehmedi ~a
kt ile sol memesi altmdan yarlamt§, A
rab Mehmed hastaneye kaldm!mt§, Ve
liddin yaklanmt§lt.r. 
* Samatyadan ge<;en Bclediye miite -

ahhidine aid olan ve §Ofor Halil bzcamn 
siirdiigii kamyon, arabac1 Yakub Murada 
c;arpmt§, Yakub Murad sag bacagmdan 
yaralanmi§Itr. Arabac1 tedavi altma a
hnmi§, §Ofi:ir aleyhinde takibata ge~il -
mi§tir. 

····~ Elini makineye kapbrdi 
Be§ikta§la Abbasaga sokagmda 23 sa

yilt evde oturan 22 ya§mda Kevser De
mirkale, Be§ikta§ta mensucat fabrika -
smda c;ah§trken sag elinin orta parmag,_ 
makine ile kesilmi§tir. Tedavi olunuyor. 

~ehir Meclisi 
~ehir Meclisi, bugiin toplanacaklir. 

Toplanbda Beled•ye masraf biitc;esi mii
zakere edilecegi gibi Vilayet ve Beledi
ye yo! program! da umumi heyete veri
lecektir. 

DENIZ ISLER! 

llkbahar tarifesi 
Denizbank §ehir hatlan, Adalar - A

nadolu - Yalova hatlan ilkbahar tarife
sinin tatbikma diin sabahtan itibaren 
ba§lanmt§lir. 

AD' fYEDE 

20 gUn hapis 
Boksii.r olan Lagin Mahmud, Beyaztd

da ismail isminde bir tamdtgtm yum -
ruklamt§, yakalanmt§, Adliyeye goode -
rilmi§tir. Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesi, bu rne§hud sug davasmda 
La~in Mahmudun yirmi giin hapsine ka
rar vermi§tir. 

A§Iri sarho§ 

. . meras1m1 
Bir kaza neticesinde vefat ettigini 

yazdtgtmtz Konservatuar keman mual -
lim muavini iskender Ardanm cenazesi 
diin kaldmlmt§hr. 

Saat 11 de Kadtkoyiinde ~efikbcy so -
kagmdaki evden altnan ccnaze, Osman
aga camiine getirile.rek namazt kt!mdtk
tan sonra Karacaahmeddeki aile mezar
hgma defnedilmi§tir. 

Cenaze merasi.mind~ Konservatuar 
mual!imleri, talebelerle merhumun bir 
qok dostlan bulunmu§tur. 

Kahre, Konservatuarla topcu alaym
dan gonderi!en celenkler konulmu§tur. 

~·-·--
Hemdi Em in, Kutasiye umum 

miidiirii oldu 
Denizbank Umum mudiir muavini 

Hamdi Emin <;ap istifa etmi§ ve Maliye 
Vekaleti Ktrlasiye Umum miidiirliigii
ne tayin olunmu~tur. --·-·--Kernan resitali 

Fatih parkmda a§lli derecede sarho§ iki gun kalmak iizere >ehrimtze gelen 
goriilen Sadtk, Adliyeye getirilmi§, tanmmi§ italyan kcman san'atkarlann
Sultanahmed birinci sulh ceza mah ke - dan Lilia d' Alii ore, dun ak§am sa at 21 
mesinde muhakeme edilerek, iki giin de Beyoglu Halkevindc bir keman resi-
haosine karar verilmistir. . tali vermi§tir. 

( T aksim bahc;esinin tslah plam 

Taksim bahc;esinin Islaht yolundaki fa-! Tepebafl bah~esinde 
aliyete devam ediliyor. !;lehir miitebasslsi Tepeba!t bah<;esinin bar ktsmmm d~ 
Prost'un muavini Cote bah,enin planla- 'Yiktmlarak yerine yeni bir bar binast 
nnt haztrlamaktadtr. yaptmlacagt yazTlmtjh. Tepeba1mdaki 

Ba'h,enin antresi 'kamilen degi§tiril- barm, bab~enin hangi ktsmmda yaptlmast 
mi§, etraftaki binalann boyamp tamir e- iaztm gelecegini Prost tayin edecektir. 
dilmesine ba§lanmt§hr. Aynca bah,enin ;lehir Tiyatrosunun ah1ab ktsmmm be
Panorama ktsmmda kaptlar a~tlacakttr. tona c;:evrilmesi de, bar ktsmmdaki in§a-

Bar ktsmt ytktlacak, buraya bir sahne atla birlikte yaptlacakttr. 
in§a ettirilecektir. Bu yiizden bahc;enin Yukandaki resim, T aksim bah~esinin 
bar ktsmt bu sene halka a,tlamtyacaktn. antresine aid bir aijriin~§tiir, 

~ ' . 
Siyasi icmal 

Lehistan • Almanya 
~ lmanyanm siyasetini izah eden 
~ M. Hitler'in nutku bir an evvel 

halledilmesi icab eden iki me
seleyi on plana siirmii~tiir. Bunlardan biri 
Almanya ile Lehistan arasmdaki I 934 
senesindenberi devam eden miinasebatm 
yeniden miizakere edilerek tanzim edil • 
mesi ve digeri 1935 senesindenberi; U
mumi Harbin bajltca amillerinden biri ve 
belki de birincisi olan bahri rekabetin 
oniinii alan, ingiliz ve Alman donanma
lan arasmda muayyen bir nispeti muha· 
faza eden muahedenin yerine ba1ka bir 
vesikamn kararla!t!rllmastdtr. 

Her iki meselenin baisi; ilk de fa Al
manya, Lehistan ve Macaristan arasmda 
parGalanan <;:eko-Slovakyamn kalan yer· 
lerinin ikinci defa da Almanya ve Maca
ristan arasmda Slovakya jeklen miistakil 
kalarak biisbiitiin paylaitlmast iizerine 
ingilizlerin Berlinle hertiirlii temas ve 
miizakere kaptsmi kapaltp Almanyaya 
yakm olan biitiin memleketleri ingiltere 
ve F ransa ile miittefik yapmak iizere ye
ni bir politika faaliyetine giriimi~ olmala
ndu. 

Almanya Hitler'in son nutkile de mii
zakere kap1smr aGtk buakarak bir meydan 
okuma §eklini vermediginden eski miina
sebatm yeniden tesisi imkam mevcud bu· 
lunuyor. Lehistanm nimresmi matbuatt 
fesholunan Alman - Leh ademitecaviiz ve 
hakern muahedesinin yerine bir yenisinin 
miizakeresine ve akdine Varjova'nm ha
ztt bulundugunu iimd1den haber vermek
tedir. Lehistan iki aradaki karjthklt iti
madm sarstlmT§ olmasmdan vaziyet mii;
kiil olmakla beraber Almanya ile olan 
biitiin meselelerin halline taraftar bulun
dugunu da kaydetmektedir. 

Y almz Lehistan bu miizakerelerde ta
kib edilecek usuliin dostluga uygun ve iki 
tarafm kendi ihtiyarile nza ve muvafa
katinin inztmamma bai!l• olmastm ve Le
histanm yapabilecegi miisaadelerin bir 
haddi olacai!t gozoniinde bulundurulma
stm ~art ko~aktadtt. Bunlara resmi Po
lonya aianst miizakere edilecek jeraite 
Almany .. mn ileride yenilerini de ilave et
miyecegine Lehistanm ikna edilmesini de 
ilave etmektedir. 

Danzig meselesinin fevkalade bliyiik 
ehemmiyet ve ciddiyetle miizakere edil -
mesine Lehistamn haztr bul unacai\t res -
lnT'a~illi:!''U.f~fn!!an da bildM!tM!tedir. 
Lehistan Almanya ile yeni miinasebatt 
tesisfe anla!abilmek iGin c;a!timakten geri 
kalmtyacai!t Var;ova'da da iistiiste tek
rar ve teyid edilmektedir. 

Hiikumete taraftar alan ve olmtyan 
biitiin Leh gazeteleri Almanya ile Lehis
tanm anlaiabilmeleri icin her;eyden ev
vel miizakere edilecek usuliin ;ekil ve 
sureti miihim oldui:i;una dikkati celbedi -
yorlar. Lehistan kendisini biiyiik devlet• 
!ere muadil saydtgmdan ve hatta bu dii
iiince ile F ransa ile on sekiz senedenberi 
mevcud askeri ittifakt Lehistanm 1934 te 
Almanya ile anla;masile sabit oldugu 
vechile siyasi harekatmm serbestisine en
gel saymadt~\tndan kendisile Almanlann 
taleb ve tehdid tarzmda dei\il dost ve zi
yadesile birbirine laztm iki komju arasm
da gibi gorli;iilerek uzlaitlmast usuliine 
riayet etmelerinde ISrai etmektedir. 

Bugiin arttk bir hakikattir ki diinyanm 
sekiz biiyiik askeri devletinin be!incisi bu
lunan Lehistan Avrupa sulhunun anahtan 
makammda bulundugunu takdir ederek 
Almanya ile gerek Danzig, grek dii\er 
meseleler hakkmda uzlajmaga ve iki 
komju devlet arasmdaki miinasebatt ye
niden tanzim elmege hamdtr. Hatta 
1934 muahedesinin feshine liizum olup 
olmadigt hakkmda hukuku diivel esas1 
tizere miinaka$a yap!lmasma ve vaziye .. 
tin tenevviir eylemesine karar vermi>tir. 
Soyle ki M. Hitler son nutkunda Alman
ya ile Lehistan arasmda cereyan eden 
miizakereleri ve Almanyanm ne gibi tek· 
liflerde bulundugunu izah etmiiti. Simdi 
Leh hiikumeti de arada cereyan eden mu
haberelerin metinlerini nejre karar ver • 
mi;tir. Slovakyanm istiklali Almanya ve 
Ma-caristanla birlikte Lehistan tarafm -
dan da tekeffiil edilmesi icin bir teklif 
yaptldtgmdan Lehliler ademimalumat 
iddia ediyorlar. Diger taraftan Lehistan 
lngiltere ile kar;1!tkh teminatta bulun -
mastna mani olacak Alman - Leh misa
kmm metninde bir madde olmadti\tm ya
Ziyor. Biitiin bu anla~amazltklar veni 
ve esas!t bir anla1ma ile yamlacak miiza
kerelerde halledilecektir. lki tarafm mii
zakereye ve uzla;maya ham bulunduk • 
Ianna nazaran Avrupa sulhu Lehistanla 
Almanya araSTndaki meselelerden dolayt 
bozulacak dei:i;ildir. 

Mqharrem Feyzi TOCAY 

Cumhuriyet 
NUsbaSJ 5 kurustur. 

Abone seraiti: } TUrklye Harle 
leln iciD 

Sene Ilk 14110 Kr. 2700 Kr 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tle a:vhk 400 • 800 • 
Bh a.vbk 150 • J:oktw: 
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SON HA_BER .LER 

Nevyork sergisinde Tiirk 
• pav1yonuna rag bet 

harikalarm1 seyretmek • • 
·~In Y armki diinyamn 

Nevyorka milyonlarca halk geldi 

Nevyork I (a.a.) -Sergi Ruzvelt'in bayraklan i1tirak etm:;tir. 
nutkile a~1hnca sel halindeki milyonlarca Halk, milli elbiselerile ge~en Ceko
insanm begendigi ve s~tigi noktalardan Slovak ve Arnavud heyet!erini bilhassa 
biri Turk paviyonu oldu. En son ba&hyan alkt&lami;hr. Milli gruplan askeri bando
Tiirk sergisi tamamlanrm§ mahdud ecne· lar takib etmekteydi. Bundan sonra &im
bi paviyonlanndan biridir. E.ski Tiirkiye- di Hudson'da demirli bulunan filoya aid 
lilerden birQOgU Tiirk bayragmtn etraft- kuvvetli mufrezeler ge~mi&tir. Bilhassa 
na toplanm11, hasretle opmu&lerdir. Londradan gelmi1 olan «Coldstream 

y arznki diinyamn harikalara Guards» alaymm bandosu ~ok alk.;lan-
Nevyork I (a.a.) - Dun saat 11 mt,hr. 

den itibaren halkm «yannki dunyanm» \ . Milletler holiiniin yiiksek bir mahal· 
harikalanm seyredebilmesi i~in serginin lmde duran silahh munadiler, borularla 
biitiin kapilan a<;Ilmt;hr. Reisicumhur ~eJSicumhurun resmi tribiine geldii(ini 
nutkunu soyledigi esnada sergiye 600 Ilan etmi§lerdir. Bunu miiteabb, 60 mil
bin ki§i girmi§ bulunuyordu. . le~in. bayraii;I m.umaileyhin onunden gec;-

Sulh avlusuna hakim olan Amenkan ffii§hr. Ruzvelt ten ba,ka Lehman, Lo
federal paviyonunun oniinde resmi tribiin guardia ye sergiye i;tirak eden ecnebiler 
kurulmujtu. Y an taraHa sergiye i§lirak namma lngiliz komiseri Hirlouis Beale, 
eden milletlerin bayraklarile suslenmi; o- nutuklar soylemi,lerdir. Butun hatibler, 
Ian milletler bolii bulunmaktadtr. Misa- serginin ac;Ih§ma hakim olan beynelmilel 
firlere tahsis edilen mahalde 60,000 i te;riki mesai ve dostluk fikrini tebariiz 
miitecaviz resmi davetli vardt. ettirmi§ler ve bu fikrin yannki diinyamn 

ilk resmi merasim ogleden evvel ba§- parolaSJ olacagmt kaydeylemi~lerdir. 
Iamt;ttr. Bel<;ika ve Holanda paviyon • Nevyork belediye reisi Laguardia, ser
lanmn ustundeki kulelerdeki c;anlar giyi gormek uzere dunyanm her tarafm
«c;anlann senfonisi» ni, milli mar;lan ve dan gelmi§ olan .. ziyaret.<;i~ere Nev_york 
vatani Amerikan ,arktlanm c;almt;lar • namma ho§ geldm1z demi&hr. Mumatleyh 
du. Birkac; saniye sonra sergi amiri Gro- bilhassa §U sozleri. s~y.lemi&tir: . . 
ver Whalen, dinler mabedinin ku1ad res- «- Memleketmuzm en banz husuSI· 
mini yapmi~hr. Bu binada biitiin dinler yeti ~iinyadaki butiin trk ve dinlere men
temsil edilmekteydi. sub msanlann burada serbestc;e ve tam 

Reisicumhur sergiye saat 12,30 da bir ahenk i<;inde ya;tyabilmelerinde miin
gelmi~tir. Mumaileyh, ogle yemegini A- ~emi<;tir. ~e~kesin de. bunu bir misal it· 
merikan federal paviyonunda kurulan hhaz etmesmt arzu ed1yoruz.» 
350 ki1i!ik bir sofrada yemi;tir. Y emekte Sergiye gelen prens 
ham bulunanlar arasmda ecnebi millet- Nevyork l (a.a.) - Ruzvelt ile refi-
lerin diplomatik miimessilleri ve umumi kast, N evyork sergisinin a~•lt1 merasimine 
komiser bulunmaktayd1. Y emekten evvel, i§tirak ettikten sonra Danimarka Prensi 
sulh avlusunda biiyuk bir ge~id resmi ya- F1ederic ile Prenses !ngrid'i kabul etmek 
p1lm1;hr. uzere, Hydepork'a donmii§lerdir. Prens-

Ge<;ide muhtelif Amerikan ktt' alannm le Prenses ak§am yemegini Reisicumhur
bayraklannm etrafm1 alan Amerikan Ia birlikte yiyeceklerdir. 
miifrezeleri, birle§ik 48 devletin bayrak- Norvec; Prensi Olaf ile Prenses Mar· 
Ian ve sergiye i;tirak eden 60 milletin the, dun Reisicumhura veda etmi§lerdir. 
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General Veygand 
Ankaraya geldi 

Misafir general diin 
ziyaretlerde bulundu 

Ankara 1 (Telefonla) - iran Veliah-
1nin dugiin ~enliklerinde Fransay1 tem
lil etmi§ olan heyet reisi General Vey -
gand, beraberinde mihmandan erkam -
~arbiye istihbarat dairesi "'eisi albay 
Baha oldugu halde bu sabahki Toros 
~kspresile ~ehrimize gelmi§tir. 

General, istanbul Mill! Miidafaa Ve -
kaleti Ordu dairesi reisi Tiimgeneral 
Abdi, Hariciye Vekaleti birinci daire 
reis vekili Sedad Zeki, Ankara Merkez 
Kumandam albay Demir ve Frans1z 
biiyiik el!;isi Massigli ve el!;ilik erkaru 
tarafmdan kaf§Ilanmi§tlr. 

General Veygand, Biiyiik Erkamhar
biye Reisimiz Marejal Fevzi c;akmakla 
Hariciye ve Milli Miidafaa Vekillerini 
ziyaret etmi§, akjam Frans1z sefaret -
hanesinde §erefine verilen hususi ziya
fette bulunmu§tur. 

Yann, Cumhur Reisimiz Milli $ef 
1niinii tarafmdan kabul edliecegi anla -
§Ilan misafir general, baz1 temaslarda 
bulunmaktadir. Kendisinin burada ne
kadar kalacag1 heniiz belli degildir. 

Yann, Biiyiik Erkamharbiye Reisi ta
rafmdan misafir jerefine Ankara Pa -
Jasta bir ogle, FranSIZ buyuk e]l;iSi ta• 
rafmdan da bir ak§am yemegi verilecek, 
bu Yernegi bir suvare takib edecektir. 

Generalin ziyaretleri 
Ankara 1 (a.a.) - Bu sabah §ehrimize 

gelmi§ olan G. Veygand iigleden evvel 
c;ankayada Riyaseti Cumhur kii§kilne gi
derek defteri mahsusu imzalami§, mu
teakiben Hariciye Vekili $iikru Saracog
lunu, Gene] Kurrnay Ba§kam Mare§al 
Fevzi c;akmagi, Ba§vekil Dr. Refih Say
dami, ogleden sonra da Milli Miidafaa 
Vekili General Naci Tmaz1 ziyaret etmi§ 
ve bu ziyaretler iade olunmujtur. 

Misafirimiz bu ak§am yemegini Fran-
512 biiyllk el!;iliginde hususi olarak ye -
mijlerdir. 
ltalya Kt'almm M1s1r Kralma 

bir mektubu 

<< Harbden i~tinab 
imkansizdir )) 

Polonya milli partisi ~efi 
bir nutukta boyle diyor 

Var§OVa 1 (a.a.) - Milli parti ,efle
rinin toplanltsmda soz alan Kwalski §U 
beyanatta bulunmujtur: 

«- Harbden i~tinab imkanSJZdu. Zi
ra Almanya yalmz orta Avrupa ile dogu 
A vrupasmm kontrolunu istemekle kalma
makta, ayni zamanda Belc;ika, Holanda, 
fskandinavya ve §imali ltalya • T riyeste
iizerine de emeller beslemektedir.» 

Hatib, Hitler'in banjtan bahsederken 
bir taarruz hamlamak i<;in vakil kazan
mak istedigini bildirmi§, Polonyanm is -
tiklalini kazanmaSJ i~in <;eko-Slovakya 
ve Memel'i geri almasi i~in de Litvanya· 

ya yardtm etmesi laztm geldigini ilave et
mi§ ve Polonyanm ingiltere, Fransa ve 
Romanya ile ittifakm1 buyiik bir mem • 
nuniyetle kar§Iladtktan sonra Sovyetler 
Birligi ve Litvanya ile olan ittifakm ge· 
nisletilmesi lehinde bulunmu1tur. 

Almanyadan istenecek garanti 
Var§ova 1 (a.a.) - hi maliimat al

makta clan mehafile gore Beck, Alman
y_anm gec;en cuma giinku muhtJTasma ve

recegi cevabda «Polonyamn Danzig' de
ki hukukunun muhafazaSJ» i~in garantiler 
istiyecektir. 

Bu garantilerin mahiyeti hakkmda hi<; 
birjey soylenmemektedir, ancak bir<;ok 
gazeteler, serbest §Ohir iizerinde Polonya 
himayesinin tesisi talebinde bulunmak -
tadnlar. 

Kurier Warszawski gazetesi, Danzigin 
Polonya tarafmdan i§gali ihtimalinin de 
nazan dikkatten dur tutulmamaSJ icab 
etti~ini yazmaktadtr. 

Mahkiim olan Alman k•zlart 
VarjoVa 1 (a.a.) -D. N. B. Ajan

Sl bildiriyor: Diin Nesen' de dokuz AI -
man ktzi, kanunsuz §ekilde bir cemiyet 
kurduklarmdan dolayt iki aydan iki sene
ye kadar hapse mahkiim olmu§lard•r. Bu 
cern;vet 1936 da kapattlan cemiyettir. 

Tiirkiye - Finlandiya 
milli giire~ ma~I 

Roma yart~lart 

Ilk yar1~ta bir ii~iinciiliik 
ve bir sekizincilik ald1k 
Roma 1 (Hususi muhabirimizdcn) -

Romada yap1lan atli musabakalara dun 
ba~landt. Musabakalara, Turkiye, ital
ya, Almanya, ingiltere, Portekiz, Po -
lonya, Romanya, Bel!;ika girdi. Diinku 
musabakalara 120 at girdi. Turk ekipin
den Gii.rkan c Yildiz> la Ul;uncu , Polatkan 
cSane• ile sekizinci oldular. Ekipin diger 
suvarileri de iyi dereceler a\d1. 

Ajansrn verdigi maliimat 
Roma 1 (a.a.) - Burada yapilmasi 

mukarrer olan muhtelif enternasyonal 
binicilik miisabakalanna, dunkii pazar 
gunu ogleden evvel Espuilino miikilfa -
tile ba§lanmi~br. 

Bu ilk musabakay1 cAl i Baba. adm -
daki ata binen Bel!;ikali yiizba§I Gonze 
kazanmi§br. 

Ya!(mur yllzcinden pistin yumU§ay•p 
agirla§masJ ve 15 zorlu manias1 olmas1 
yuzunden l;Ok ~etin olan bu musabaka
da, altmcihgi alan yuzba~1 Cevad Giir -
kamn Parkuru l;Ok begenilmi§tir. Diger 
Turk binicileri musabakaya girmiyerek 
pistte tecrube parkurlan yapmak\a ik -
tifa etmi§lerdir. 

Neticeler §Unlard1r: 
1 - Bel!;ikali yuzba§1Gonze, cAli Ba

ba> s1f1r bata ile 1 dakika 47 san iyede. 
2 - italyan yuzba~1 Lobardo, cRo -

dano., s1f1r hata ile 1 dakika 48 saniyede. 
3 - Alman yiizba§I Brinkman, cO -

berst• dort hata ile. 
4 - Alman yuzba§I Hasse, cTora. se

kiz hata ile. 
5 - Lehli yiizba§I Kulinz, .astra• 12 

hata ile. 
6 - Turk yiizba§I Cevad Giirkan, 12 

hata ile. ------
Miiessif bir kaza 

[Ba~tara(t l fncl sahttede) 

Iran hiikiimetinin taziyeti 
Tahran 1 (a.a.) - Anadolu ajansi

nm hususi muhabiri bildiriyor: 
T ayyarelerimizin memlekete donmek 

iizere cumartesi gunu uc;ujlan esnasmda 
iki tayyarecimizin jehadetile neticelenen 
ve hepimizi mateme garkeden miie;sif 
'kaza kar§JStnda dost ve karde§ fran, c;ok 
candan alaka gostermil ve bu actmJzt 
samimi ve i~ten payla§mt§hr. 

Miiessif kazanm ve iki tayyarecimizin 
1ehadetinin tahakkuku iizerine, diin sa
bah, Hariciye Veziri Alam, Tiirk he
yetinin misafir bulundugu konaga gelerek 
heyetimiz reisi _Ali Rana T arhana v,e 
Tiirk heyetine Ala Hazreti Hiimayun 
!;)ahin1ah ve iran hukumeti adma tazire-
dc bulunmu~tur. •· 

Hariciye Veziri, Genelkurmay Ba§
kani ve Hava Komutam da Tiirk heye
tine ve Orgeneral Kaz1m Orbaya ayr1ca 
taziyede bulunmu§lardu. Hariciye Vezi
ri Alam, Biiyuk El<;ilige de giderek Bii
yiik El~iyi, ~ahin§ah ve hukumet namt· 
na taziye etmijtir. 

Bajvr.kil Cern, biiyiik elc;imiz Enis A· 
kaygene hiikiimetin taziyelerini bildiren 
bir mektub gondermi§tir. Afgan Hariciye 
Veziri, Afganistanm T ahran biiyiik el~i
si ve Afganistamn Moskova biiyuk el~isi 
sabtk Ankara buyiik el~isi Sultan Ahmed 
Han da berayi taziye heyeti ve buyiik el
~iligi ziyaret etmi1lerdir. 

lrak heyeti ve lrak elc;iligi erkam da 
berayi taziye buyiik ekiligimizi ziyaret 
etmi§lerdir. 

Afganistan heyeti matemumz sebebile 
Saadabad pakb miimessillerine verecegi 
ogle iiyafetinden feragat etmi§tir. 

Iran parlamentosundaki 
Tahran l (a.a.) - Anadolu AjanSl

nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Parlamentonun diinkii toplantJSmda 
Hariciye Veziri Alam, Afganistanla im
zalanmt§ posta ve telsiz miinasebetleri 
mukavelenamelerile Kilmand sularmm 
taksimi konvansiyonunun miizakeresi mu
nasebetile beyanatta bulunarak bunlann 
son anla§malan tejkil eyledigini bildirmi§ 
ve iki devlet arasmda muallakta hic;bir 
mesele kalmami§ oldugunu tebariiz ettir
dikten sonra Saadabad paktJ hakkmda 
czciimle demi§tir ki: 

«- Saadabad paktt devletierile mu -
zakere edilen butun meselelerin tam bir 
fikir beraberligile neticelendigini sizlere 
bildirmekle bahtiyanm. Turkiye ile hu -
dud tahdidi iji ge~en sene bitirilmi§ ve bu 
husustaki mukaveleler imzalanmJ§ttr. Bu 
sene de Afganistanla olan hudud tahdidi 
sona erdirilmi§tir. lrakla hudud tahdidi 
komisyonlan da halen c;alt§maktadn. 
lrakla, Turkiye ve Afganistanla imzalan· 
mt§ muahedelere mii§abih muahedeler 
imzalanacakttr. 

Saadabad pakt1 konseyinin bu defa 
Tahranda yaptlan toplanltsl samimi bir 
dostluk havaSJ i<;inde vukua gelmi§ ve tam 
bir antantla neticelenmi§tir. 

Roma 1 (a.a.) - Haber ahndtgma 
gore, ltalya Krah, M•m Krahna hususi 
bir mektub gondererek ltalyantn dostluk 
hisleri hakkmda teminat vermi1tir. 

Bu mektubu, ge~enlerde Romaya gel
mi§ clan italyanm Kahire E.l~isi vazifesi 
ba1ma giderken goturmu§tur. Mektubun 
gayesi, T rablustaki askeri hamhklarm 
M1mda uyandadtgt endi§eleri izale et-

Helsinki 1 (Mill! giire§ tak1mrmtzla 
giden arkada§tmizdan) - N orvec;te ya
p•lan giire§ ~ampiyona•mdan taktm1m1z 
Fin!andiyaya gelmi~tir. Tiirkiye • Fin
limdiya milli giire~ mac;1 3 may1s ~ar -
§amba gunii burada yap1lacakhr. 

' Omer Besim 

Saadabad paktmm mes'ud neticelerini 
yeniden izaha muhtac gormiiyorum. Bu 
paktm imzasmdanberi vaztulimzalar ara· 
smdaki dostluk ve iyi antant muntazam 
surette fazlala§makta devam eylemi§ ve 
butiln munaziiinfih meseleler mii§terek 
menfaatler lehine halledilmi§tir. 

(~------==--==-B~ii~y~iik==d~av~n~la~r======-=--) HEM ~i)'il~~ ._ _____ .. 
Hitler ve Napolyon 

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

Y azan: WINSTON CHURCHILL 

Almanyanm bugiinku hakimini, Na- Napolyon'un sukutunu icab ettiren se-
polyon'la koyas edecek c{egilim. lkisinin, beblerin Hitler hakkmda da varid olabi
i~inde yeti§tikleri §erait ba§ka ba§kadn. lecegini hatndan ~tkarmamahyiz. Hitlerin 
Bir ~eyrek amhk mesafe var, 0 zaman - Rusya hakkmdaki maksadlan nelerdir? 
dan bu zamana kadar, dunyada herjey Moskovaya, o da biiyiik bir ordu mu gon
degi§mi§, butiin ol~iiler biiyiimii§tiir. derecek? Ve sonra, bu maceradan naSJI 

Hitler'in, tayyaresile birka~ saat zar - SJynlabilecek? Rusyanm te§kil ettigi mu
fmda katedecegi mesaleyi, .Napolyon'un azzam kiitlenin, mazide, Avrupa i~in ne 
arabaSJ, mazhar bulundugu biitiin istisna- kadar biiyiik b;r mukabil agtr!tk vazifesi 
lara ragmen, giinlerce yo! alsa a§amazdt. gordiigiinii dii<unmek, §ayano dikkat bir 
Hitler'in motorlii ftrkalarmdan bir tanesi, mii~ahededir. Napolyon Birinci Alek • 
Napolyon'un butiin omriinde sevk ve ida- sandr'la miina<ebatt kestigi zaman kuv· 
re ettigi ordularm hepsini darmadagm et· vet ve kudro:in §ahikastna yukselmi§ go
mege Hfidir. Hitler, Napolyon'un kul • riinuyordu. Prusya, kar§Ismda boyun eg
lanmak itiyadmda oldugu rakamlann ~o- mijti; AI many a, emrindeydi; Avusturya, 
gun a bir veya iki sof1r il.ive edebilir. miittefiki idi; !talya, F ransaya tabi bir 

Fakat, ne de elsa, miktar, hacim ve kralhkto. Bir tek insamn §Ohreti ve deha
kiitle, be§Ori biiyukliige hi~bir zaman de- sile biribirine baglo memleketlerin bu koca 
lil degildir. Be§eri ef' a lin mehekta§J me - konfederO'yonu, Rusyaya ve Ukraynaya, 
ziyettir. buyiik bir hararetle akm etti. 0 akmdan 

Yirminci asra kadar, diinya uzerinde geri donebilenler parmakla saytlor .. 
bir tesir icra etmi§ olan biiyuk simalarm Biitun Avrupayt i<;ine almt§ gibi go· 
hepsi muharib, filozof, din banisi gibi in- riinen kombinezon, bu darbenin tesirile 
sanlardtr. Hitler, muharib SJfatile Biiyuk yokold1 ve ondan sonra bir daha tekrar te· 
Harbde sava§a i§tirak etmi§, fakat mils · essiis edemedi. 
tesna bir §ahsiyete sahib olmasma ve de- Bugun vaziyet bamba1hdtr. Simendi
mir salib ni§anmJ kazanmasona ragmen, ferler, otomobil yollan, harbi fenni vesa
bu dart sene zarfmda ~avu§ riitbesinden itle idare etmek imkam kar§tsmda, ge~en 
yukan ~okamamt§llr. Ancak, felsefesini devirlerin misallerine fazla istinad etmek· 
ihtiva eden «Kavgam» isimli eseri, uyuk-~ten ka~mmahy1z. 
hy~n galibl~r. kar§JSmda, magl~b bir mi~- :Zulmii ve tahakkiimii yaratan kuvve~
letm kuvvetm1 1hya edecek kab1hyette biT lenn hesabSJz ve miifnt btr §ek1lde tatbt
harb avazesidir. kt yiizunden, bu zulmiin ve bu tahakkii-

N apolyon, yeni bir din teSJSme. te§eb- miln nihayet y1ktlmaga mahkiim oldugu
bus etmemi§ti, F ransada, Biiyiik lhtilal- nu soylerler ki, c;ok makuldiir. 
den sonra nizami ve geni1 mikyasta ic;ti· Tarih boyle misallerle doludur. Na -
mai ahengi tesis etmi§tir. Fakat askeri sa· polyon, eski metodlanm daha biiyuk mik
hadaki muvaffakiyetleri, onu, tarihe ismi yasta tatbik etmek suretile, Avrupay1, 
ge~en kumandanlann en fevkine <;1kar- Fransanm hakimiyeti altmda tophyabile
mi§tiT. 0 devirde, buyuk bir harbin ida- cegine zahib olmu§tu. F akat lngilterenin 
resi, be§er dehasmm sahib olabilecegi en cesareti, Rusyanm karlan, !spanyol nb· 
yiiksek fikir ve hareket kabiliyetlerine mn yenilmez mukavemeti onun hakkmdan 
malik olmaga vabeste idi ve Napolyon, geldi. Saint Helene'de olmege mahkiim 
sur' ati intikali, seciyesinin kuvveti, hadi· oldu. 
seleri ve kJYmetleri tam olarak ol~ebil - Makyavel, 0 derin zekasile, kuvvet ve 
mek hususundaki istidad1 sayesinde, knk- iktidann 1ahikasma yukselmi§ prenslerin 
tan fazla buyiik muharebe kazanmo§tor. ve biiyiik hiikiimdarlann, ahval ve ,erai-

Hitler bu evsafa malik degildi. Buna tin degi§mesile, usullerini de degi§tirmek 
mukabil, elinde yepyeni ~ah§m• vesaiti ablltltgmt gostermeleri luzumunu hahrlat
vardi. Murakabe ahmda biiyiik bir mat. ffil§hr. !;limdi, ahsi kuvvetine inz1mam e

buat, radyo, bir mahalden otekine siir· d~.n d~li\Okrasilerin ataleti sayesinde roo· 
atle gidebilmek imkant, etrafma biiyi.ik dern Avrupanm ~ahikasma yiikselen Hit
kalabahklar toplamak iktidan, efkan u- J~r'in, · ~Fil\il} miitemadiyen tekerrur eden 
mumiyeyi telgrafla, telefonla ve diger tecriibelerinden istifade edip etmiyecegini 
modern kolayhklarla haznlamak kolayh- bilmiyoruz. 

g1, butiin bunlar, Napolyon devrinde Bugun, hala, iki ~tktan birini tercih ede· 
mevcud olmtyan §eylerdi. Hitler hakkm- bilecek vaziyettedir. !;lima! ve Atlantik 
da soylenebilecek olan !ey, onun, Alman denizerinin otesinden ve F ransa Cumhu
ve Avusturya imparatorlarmm, krallan· riyetinin demirlerle oriilG hududlannm 
nm ve generallerinin hep magliib olduk • iis'tiinden, eller hala ona dogru uzanmi§ 
Ian bir i§te muvaffakiyete ererek memle- duruyor ve bu eller, hakikaten miisalemet
ketini du§tiigu yerden kaldtrdigt ve Av- perver ve musamahakar bir Hitler'i se
rupada hakim bir mevkie yiikselttigidir. lamhyacak ve ona muzahir olacakhr. 
Hitler'in tarihte ijgal edecegi mevki, 
hadiselerin takib edecegi yola baghdtr. Eii;er, her memleketteki harb hazorhk
Bu yo!, ya devamh bir sulha, yahud, ye- Ian yukii dunyadan kalkarsa, modern 

ilim, on sene ic;inde konforu bir misline ~·
ni bir orta~agm takib edecegi umumi bir 

karabilecek ve biitiin medeni insan trkla
felakete gidecektir. Hatta, bu devrin, bir 

rmtn zahmetini yanya indirecektir. 
ortac;ag olacag1 da heniiz §uphelidir. 

Hitler'i Napolyon'la bir tutamamakla Napolyon, esaret hayatmda inlerken, 
beraber, onun, vaktile Napolyon tarafm- takib ettigi hedeflerin biiyukliigiini.i mii -
dan yaptlan hatalan tekrar edebilecegini temadiyen anlatmaga c;ah§ml§ ve eserinin 
soylemek lazJmdtr. yanda kalmasmdan dolayi mutemadiyen 

Napolyon, sukutuna, Avusturya Pren- '"lanmt§h. Fakat bunun sebebi, strf ken
sesi Mari Luiz'le evlenmesinin ve «!span- di azametli hataSJydt. Otedenberi yaphg: 
yo! iilser» inin sebeb oldugunu soylemi§ - hareketi, bu harekete devam etmek zaru
tir. Bizim bildigimize gore Hitler, bu ha- reti ortadan kalktJgt halde, yapmaga de· 
!alarm ilki nev'inden bir hataya diijmiye- vam etmesi biiyiik bir hata idi. 
cektir. Fa kat «lspanyol iilseri» meselesi Hitler ayni yolu mu takib edecek) 
onun vaziyetine daha uygun dii§er. !;lim- On dokuzuncu asnn buyuk dahisini mah
diye kadar, Naziler, tspanyadaki mu · veden hucumlan kendi iizerine mi celbe
dahalelerinden sadece menafi elde ettiler, decek? Yoksa, bir ilham nuru istikbali 
fakat, olabilir ki sonunda, lspanya Cum- aydmlatacak ve mazmm karanhgmda 
huriyetinin sukutu, her otokrat hiikumet saklt kalan §eyi meydana ~1karacak rot
lara fmdan ta§•nmaSJ miijkiil bir yi.ik ola- dtr? 
bilir. Winston CHURCHILL 

<;inde harb vaziyeti 
<;unking 1 (a.a.) - <;:ekiai ajans1 bil

diriyor: 
<;in kuvvetleri Kiangsi vilayetinin ~i

malinde bulunan Vuning §eh:rini ii!; ta 
raftan l;evirmi§lerdir. 

Evvelce $ansi vilayetinde cereyan e
den muharebeler tedricen Tungpu de -
mmiryo!u biilgesine kadar yayilmt§ttr. 
9inliler halen Pu,eu ile $i!;eU a:rasmda
ki dil§man ordusunun miitebakisini tar
detmektedir. 

T-Bi-$an'daki <;in kuvvetleri Ma,eng 
ve <;:anc;eng istikametinde siiratle iler
l iyorlar. 

Ta-Bi-$an'daki 9in kuvvetleri Ma,eng 
dii~man k1t'alan c;evrilmi§tir. 9in as -
keri vaziyeti gittikl;e salah bulmakta • 
d1r. Japonlarm Tangpu demiryolu isti
kametinde ~ekilmege hazrrlandiklan 
bildiriliyor. 

Orta 9in oolgesinde Yangtse cenu -
bunda ve Kiangsi vilayetinin §imalin -
dcki askeri harekatm inki§af1 hakkmda 
sorulan suallere 9in kurmaymtn salahi
yettar bir memuru, <;inlilerin bu cephe
lerde Japonlart filen imha etmi§ olduk
Jan ceva bm1 vermi§tir. 

Amerikanm harici siyaseti 
Va~ington 1 ( a.a.) - Ayan azastn

dan Borah, matbuat mumessillerinin A

merikanm harici siyaseti hakkmdaki su· 
allerine kar,, ~u mutaleada bulunmu;tur: 

Bitarafhk meselesi ;undan ibarettir: 

Bitaraf olacak mtytz olmtyacak mt -
ytz? Butiin milletlere mi silah sattlmastm 
yasak edecegiz, yoksa bunlardan bir kts· 
mma mt? 

Bir harb halinde silah satmaya ba~la

dti!;tmtz anda harbe girmis oluruz. Bina
enaleyh ne fngiltereye ne de diger herhan

gi bir millete silah vermek bizim i;imiz 

dei!ildir. 

Franstz sosyalistlerinin 
mag-lubiyeti 

Paris 1 (a.a.) - Dun Pariste yapt· 
Ian ktsmi intihabatta sosyalist partisi mag· 

liib olmu§tur. Parti mecliste iki meb'us

luk kaybetmi§tir. Bu iki meb'usluktan bi

rini komunist partisi, digerini sag cenah 
kazanmt§ltr. 

Alman istihbarab 

tr::::!. ec;enlerde ze~i, ~ok ~kuyan bir 
~ arkada~la H1tler m hi~ kan dok· 

meden kazandtgi zaferlerden 
bahsediyorduk: 

- T arihte, bir damla kan dokmeden 
iilkalar fethedildigini hatnlamiyorum. 
Hayret edilecek §ey! 

- Bunlar Alman istihbaratmm zafer
leridir. Alman istihbarah, yalmz askeri 
olmaktan ~Jkmt§, siyasi, mali, iktJSadi, i~
timai, harsi, hulasa hayatm butun sahala
rmda ~ahjan muazzam bir tejekkiil ol -
mu~tur. 

Avusturyanm ilhakm1 bu tejekkiil ha
znladi, Miinih zaferini bu te§ekkul ham
ladr, <;eko·Slovakyanm en miikemmel 

te~hizat, en modern silahlarla miicehhez 
2 milyonluk ordusuna bir kurjun atttrma· 
dan, bu memleketi bir lokmada yutan 
hamleyi, bu te,ekkiil hamlach. Memel'in 
ilhaki da onun eseri oldugunu soylemege 
liizum yoktur. 

Alman istihbarat te§kilah, Avusturya
da oldugu gibi, <;eko-Slovakyada da 
esash surette c;ahjlt. Hitler 1938 senesi 
mayJSmda <;eko·Slovakyaya taarruz ede

cekti; fa kat <;eko-Slovakya bunu sezdi 
ve seferberlik yaplt. Alman istihbarat 
te§kiJatJ, seferberligin ingilterenin gizli 
tavsiyesi uzerine yaptldigini haber aldt. 

Hitler, bir Alman - <;:ek harbi c;tkmasm
dan ve arkasmdan ingiltere ile Fransamn 
miidahalelerinden korktu, taarruzunu te
cil etti. Bundan sonra Alman istihbara!I 
her tarafta, daha ciddi ~ah§maga ba§la~ 
dJ. 

<;:eko-Slovakyada bir Alman hareketi 
karsJSmda harb ve mukavemet arzulanm 
ktrmak, mi.ittefik memleketlerin de boyle 
bir vaziyette <;eko-Siovakyaya yardun 
edip etmiyeceklerini ogrenmek, ingiltere 

ve Fransada Siidet Almanlanmn <;:ek 
idaresinde yajamalanm devam ettirmek 
ic;in fngiliz ve F rans12 kam dokmenin ma
naSJzhgt etrafmda propaganda yapmak, 

Polonya ve Macaristanm <;eko-Slovak
yadaki arazi ihtiraslanm koruklemek, 
Kiic;iik lti!af, muhtelif vas•talarla abl bir 
hale getirmek gibi c;ah§malar, nihayet se· 
meresini verdi. Alman istihbarah, ingilte· 
re, F ransa ve Sovyet Rusyanm <;:eko
Slovakya i~in harbetmiyeceklerini ogren
mi,ti. <;eko-Slovakyadaki faaliyetler de 
bu milleti istiklali ic;in olmekten vazgec;ir
mijti. Lord Runciman 'm tahkikab, F ran• 
sa ve lngilterenin gev§ekligi <;eko-Slovak
yaya ilk darbenin azami muvaffakiyetle 
indirilmesine yardtm elti. <;emberlayn'le 
Daladye'nin bir sulh zaferi sand1klan ve 
daha dogrusu oyle sandnmak istedikleri 
Miinih hakikatte demokrasiler i~in bir he
zimetti ve <;eko-Slovakyantn idam kara
n, daha o zaman imzalanmt§ll. 

Alman istihbarah, bundan sonra da 
faaliyetine devam etti. <;:eko-Slovakyamn 
maneviyatmt busbiitun kndt. Bu memle
ket, arhk ruhi bir bozguna ugramt§h. 
Alman istihbaralt, F ransa ve ingilterenin 
<;eko-Slovakya ic;in harbetmiyeceklerini 
veya edemiyeceklerini ogrenmi§ti. Son 
darbeyi indirdi. 

Alman istihbarah gene c;ah§Iyor. T a
auuza ugradtgt zaman harbetmiyecek ve 
ugrunda harbedilmiyecek memleketler 
anyor. 

Cezayirde kanh bir 

hadise oldu 

Senegalli askerler 100 
ki~iyi yaraladdar 

Cezair 1 (a.a.) - Birkac; Senegal 
askeri kasabada gezerken <;ocuklarm tas· 
la taarruzuna ugramtslar ve bu c;ocuklan 
tedibe tevessi.il etmi,lerdir. Bunun i.izeri
ne yerliler mudahale ederek askerlerden 
birini bJ~akla, bir digerini de rovelverle 
yaralami&lardir. Arkada§lan bu vak'ayi 
kt&lada anlatmca 200 Senegalli silahla
rile birlikte sokaga fJThyarak ve nobet<;i
lere ragmen kasabaya dogru ilerlemi&ler 
ve yolda onlerine gelen otobiisleri ta;la
ytp, camlarm1 kamt;, yolculan dogmii&
lerdir. 

**" 
Cezair (a.a.) - Birka~ <;ocuk iki 

Senegalli askerin bulundugu tarafa hava 
fi§ekleri atttklan ic;in askerlcr, <;ocuklan 
dogmek istemi,lerse de halk, buna mani 
olmu;tur. 

Bunun iizerine iki asker, kislalarma 
giderek yanlarmda 200 silahh Senegalli 
bulundugu halde hiidise mahalline don
muderdir. Derhal biiyuk bir arbede ba&
gostermi;tir. Neticede 11 i ag1r olmak 
iizere I 00 ki1i kadar yaralanmijtJr. Ya
rahlar arasmda birc;ok Avrupah vardtr. 
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Gene kadm giinden gi.ine eriyordu., ki.iserek tek~ar geri~ekiliyorlarch. 

Rengi ka~rn1~. gozlerinin k'Y''' morarm11- Bah~elenn ye11h uyamyor, bostan ku
h. Bak11lannda sanki hi~bir sevincin yulanmn suyunu bo,altan gozleri bagh 
uyandllallllyacagl bir canSJz!Jk varch. atlar durmadan doni.iyorlardJ. Bir za • 
Ruhi elestikiyetini kaybetrni1 gibiydi. manlar sinirlerini bozan bu gJmtJiarda 
Oiileye dogru yataktan kalklyor, ge~ 1imdi en derin mu;ikiyi bulan gene kadm, 
vakitlere kadar sabah k1yafetile dola11 - kovalardan si.izi.ilen darnlalara ellerini, 
yordu. Sadann1 geli,igi.izel bir tarakla dudaklanm uzatmak istiyordu. 
tutturuveriyor, i1 yaparken adeta vi.icu • Al~ak bacalanndan duman ti.iten ker-
diinii zorla si.iriikli.iyordu. pi<; evler, bah~eleri kargllarla ~evrilmi1 

Gi.inde i.i~ defa ve muayyen saatlerde kuliibecikler. Y azm tozu goze si.irme ~e
gelen poslayt ~arpmtJ!ar i~inde bekliyor, ken, k1jm ~amuru dize ~1kan sokaklar .. 
gazete, rnektub veya mecmua ~tkmad1g1 Kavalma si.iri.isi.ini.i ba~hyan derdli ~o -
zarnanlarda hi~bir 1eyle avunam1yordu. ban. Durgun sularda ytkanan yJ]d,zlar 
Ak1am karanhklan inmege ba1larken ve ufuklarda dogup sonen gi.ine&ler. 
radyoyu a~arak hep yurdundan gelen ses- Yer yer, par~a par~a gozlerinin oni.in-
leri dinliyordu. den ge~iyor; i~inde ya,adJgl malarda 

Bazan hasretli bir kadm otelerde, moncton buldugu kasaba hayatJ bir daha 
uzaklarda, yamk bir sesle &arkl soyli.iyor- eri1ilmesine irnkan olm1yan bir saadet 
du. Bu sesle arasmda dairna kopi.ikli.i de- kaynag1 gibi varhgmda titriyordu. 
nizler, yiiksek daglar, gi.inlerce si.iren o- Siddetle yerinden kalku. Israrla dii -
valar bulunuyordu. F akat buna ragmen &iinmek, uzaklarda kalan mernleket riiya
genc kadm 0 sesin sahibini kendi i<;inde Slm daima gormek onu ~J!dutabilirdi. So
buluyor; yurdunun bir dam! a suyunu, kaga ~1kh. Sabahleyir. yagan yagmur as
bir avu~ ye1i!ini benliginde titrer hi .. edi- fait yol!an yJkaml$11. Simdi solgun bir 
yordu. gi.ine1 aparllll!an damlarmm iisti.inde tit-

Buraya geleli iki ytl olmu1tu. Birinci riyordu. Yiiriidii, yiiri.idi.i. Durmadan sa
ytl1 yeni muhite ah1mak, dil ogrenmek, gmdan, solundan ~ocuk arabalan ~eken 
yabane1s1 oldugu bir yal&YI~a ayak uy- kadmlar ge~iyordu. 
durmak tela~! i~inde g~irmi1ti. 0 zaman Renk renk ortiiler altmda uyuyan, ya
da i~inde arama buhranlar ba~gosteriyor, hud giine1e giiliimseyen ~ocuklara dalgm 
buralardan kac;mak, ozledigi yerlere, b1- dalgm babyordu. Bari bir ~oeugu olsay
raktJg1 sevgililere kavu1mak istiyordu. d1. Onunla avunurdu. Fa kat bu hayatm 
Fa kat bu hamlder pek si.irekli olmuyor; devammca buna da imkan yoktu. Y a1a
bir yaz yagmuru gibi gelip ge~iyordu. d1klan pansiyonda onu barmdumak ka
Bircok beklemeden sonra elde edilen bir bil olmtyacaktl. Kendisine ~ok yabane1 
opera bileti, manah b1r Rus ve i~li bir alan miniminilere bakarken karde1inin kii
F ransiZ filmi, bir orman gezintisi, nihayet ~iik oglunu diiliiniiyordu. Zaten zen gin 
hergiin biraz daha munis gelmege balh- eamekanlar i~inde serili duran renkli o
yan dil dersleri ruhunda toplanan bulut· yuneaklara bakar, kii~iik pardesiileri, el
lan dag1t1yordu. biseleri seyrederken hep yanJbastnda 

Geldiklerinin ikinci aymda koeaSJ rna- Gok1ini goriiyonnul gibi olurdu. Eve 
sal kitablan ta1unaga ba,lamtlh. F eride dondi.igii zarnan saatlerce yiiriimekten ge· 
renkli resimlere bakarak avunuyor, liigat- len bir yorgunluk i~inde kendini divana 
lerin yardunile masallan anlamaga ba1- atlt. Kimbilir nekadar uyumu1tu. A~1lan 
Ia ymca ~ocuk gibi seviniyordu. Fa kat lambanm bol 1~1gile gozlerini a~t1. Ko
simdi hi~bir kuvvet, hi~bir Mdise ruhu • caSJ: 
nun goklerini saran korkunc bulutlan da· - Hasta mJSm sevgilim? diye yamna 
gttamJyordu. lki ytl, memleketten uzak· ko1tu. 
larda gee en tam iki yJI. .. Kendi kendine - Y ok ~ok iyiyim. 
bunu hesablarken gozlerinden ya1lar bo- - Sana miijdem var. Obiir giin Ham-
1amyordu. burg'a gidiyoruz. 

KocaSJ giinlerini ak1arnm dokuzuna - Ya? 
kadar ki.itiibhanel~rde, miizelerde ge~iri- - Sevinmedin mi F eride? 
yordu. lhtJSas yapacag1 saha kolay de· Gene kadm yiireginden kopan f~rtma-
iiildi. Geceyi giine katarak <;alwnall icab Y1 yah$brmU i~in ndyoyu a~h- &lim an
ediyordu. Gene kadm da giine1e sed c;e- lattyordu : 
ken apartlmanlara kar11 koeaman bir o- , - T alili Balhk denizi lny1lannd,. ge
dada hep yalmz ya1amaga mecbur olu- ~irmemizin miinasib olacagtm dii,i.indum 
yordu. F eride. Denizi seversin. Bu kt~ seni bir 

&lim birka~ defa: «S1k1hyorsun yav- hayli sarstl. Bir hafta Hamburg'da ka
rtllll- lstersen liir iki ay i~in seni gondere· lacaihz. Sonra kii~iik plaia gideeeii;iz. 
yim."> demi1ti. Am a, seyahat hamhgt - Tatil ilr.i ay degil mi ~ 
ba1laymca altiist oldu~unu gizliyememi1, - Evet. 
F eride de yalmz yolculuk yapmaktan - Miifetti~ Tiirkiyeye donmen icin 
vaz~e~mi1ti. bu yt] miisaade eder miydi? 

Gene kadm yorgun koeastm idendir· - T abii. Lisan ogrenme endi,esi bit-

memek i~in derdini a~1ga vunnak isterni- ti arbk. 
yordu. Lakin bu karan bazan dag1hve- - Giizell 
riyor, kmk bir sesle: F eride o gece yatagma uzand1ih za • 

- Dikkat ediyorum, diyordu. Bu in- man yiireginde hi~bir 1eyle dolm!yac~gl
sanlann i~inde birleY eksik. Eneriileri m sand1~ bir bo1luk ac;J!dtglm hissetti. 
yolunda. Makine gibi ~ahllyorlar. Y erne- Demek, Selim, elinde oldugu halde yur
lerini, gezmelerini, uykulanm asia ve hi~- duna donmegi istemiyordu. Ve ertesi giin 
bir ~tYe feda etmiyorlar. Belki mes'ud ya· hasta oldugu icin yataktan ~1kamad1. Se-
1amak i<;in lazun olan da budur. Fa kat lim seyahat hamhi!m1 tarnamlach. a a -
onlarda eksik olan leY beni sinirlendiri- vullan yerle,tirdi. Kansmm ofkeli b~k,,
yor. Bu JOhrabdiT Selirn. Y emin ederim !ann hatta gormiiyordu. 
bu insanlar JS!trab c;ekmesini bilmiyorlar. T rene yerle$tiler. Vakit ~ok erkendi. 

- Daha iyi ya F eride I Muvaffak ol- F eride somurtuyordu. S1k SJk Berline aid 
mak, sarSJimadan ya1amak i~in bu neka- istasyonlara ugray1p bir iki dak:ka dur
dar lazun! duktan sonra hareket ediyorlard1. Gene 

- Lakin sen de mi onlar gibi dii1iin- kadm kosesinde mi.ithi1 bir ka vga plam 
mege ba1ladm; en ic;li bir filimde ben hamlamakla me$guldii. 
aglarken onlarm kahkahalarla giildiikle· - Feride uyuyor musun? 
rini goriiyorum. Baska milletlerin hayat
lanndan ve tarihlerinden ahnm11 hari -
kulade derin ve ac1 rnevzular onlan eg
lendirebiliyor. 

Sonra bir ba1ka giin: 
- Bu insanlann ne zaman sevi,tikle

rini, ne zaman kalb kalbe konustuklarml 
rnerak ediyorum diye 1ikayet ediyordu. 
Sabahm yedisinden ak1amm yedisine ka
dar ~ogu d11anda ~ah11T- 0 kadar yoru
lurlar ki trende uyurlar, omnibiiste uyuk
larlar. Eve doniince hernen kahvelerini 
pi1irir, soguk yemeklerini yerler. Ve ya
tarlar. Pazarlan da kar, ~amur, yagmur 
demez sabah karanLjlmdan geee yanla
nna kadar gezerler. Ne vakil sevi1irler, 
ne vakit derdle$irler? 

Ve Selim hep bu 1ikayetlerin memba
IDJ ke,fetti~i i~in kanSinm gonliini.i alrna
ga (ali$1TdJ. Ciinkii ~ok iyi hissediyordu 
ki, F eridede nosta!ji ba,IamJ$11. Bir gi.in 
bu hastahk o kadar sevdii\i bu narin mah
liiku yere vurabilirdi. 

*** 
F eride kar~1ki apart•manlann esmer 

duvarlanna, de~i~ik renkli perdelerine 
baka baka yorulan gozlerini yumdu. Sim
di kendi di.inyasma dalm1~h. Yurdunun 
gi.indi goklerinde beyaz, u~uk mavi bu
lutlar kabanyor, sansm k1yJ!arda kopi.ik
li.i dah~alar oyna&Jvordu. Kaya!ar gogi.is
lerinde parcalanan sulara igilivor; sular 

- Feride ~aym1 i~miyecek misin? 
hte tam kavgaya ba,lamak zamamyd1. 

Fa kat gozlerini a~ar a~maz kar,llalhK' 
manzara onu hayrete di.i,i.irdi.i . 

- Selim hangi istikamette ~idiyoruz? 
- T a yin et sevgilim. 
- &lim, Selim biz $aTka dogru g1di-

yoruz. 
Kocasmm gi.ilen bab,larmda bi.iyi.ik 

si.irprizi okuyan gene kadm aiHamaga 
ba,IadJ. Ve sonra yolun devam:nca bay
ram yerine goti.iri.ilen bir ~ocugun ta~~m 
nes' esini ta1KI1. 

Kereviz kokulu bah~eleri, teneke dam
h kuli.ibeleri, bir yana ~arpJim11 ah1ab 
evleri ge~iyorlard1. Floryaya her gidi,le
rinde bunlara aid tenkidler yapan gene 
kadm tath bir ri.icula: 

- En bi.iyi.ik a1klar, muhakkak ki, en 
ki.i~i.ik, kmk doki.ik hatualarla beslenirler 
Selim, dedi. lstanbulu sevenler, bu ~ar
plk~urpuk evlerle, onun ihtisammdan 
kaybettigini farzedemezler. Simdi bu ba
klmSIZ, fakir gori.ini.i$lti yerler bile bana 
nekadar 1irin geliyor. Yurdurnun bir ka
Til topragile en zengin medeniyet mer -
kezlerini degi1mern. 

Ve Sirkeci istasyonunda bi.iti.in akra -
bay1, e1i. dostu mektub ve telgraflarile 
avaklanduan &lim si.irprizi"i tamarnh -
vordu. 

Tam nikah giinii 

yapdan bir tecriibe 

Londrada bir gene ktz, 
sevgilisinin a~kmt kolayM 

hkla anlaytverdi 
Londray1 bilhassa me1gul eden bir 

sevgi ve evlenme hadJSesi, ba,ka yerlerde 
de aliika uyandmyor. Ge~ende Vest • 
minster' de Sen Margaret ki!isesinde Con 
Klod Smili, yirmi ya1mda bir k1z olan 
Sesiliya V elesli ile evlendi. Her ikisi de 
Londramn en kibar muhitlerine mensub
dur ve erkek, Biiyiik Britanya payitahh
mn en zengin bekarlarmdand1. Bu beka
nn, IU ve bu k1zla veya kadmla evlene
eeiii hususunda senelerdenberi boyuna 
dei!;i,en tahminler yi.iriiti.ili.iyordu. Zengin 
bekar, biitiin tahminler hilafma hareket 
ediyor, bekiir kahyordu. Evlenmekte bu 
kadar miiskiilpesend davranan erkei!in 
bu sene Sesiliya V elesli ile evlenivennesi, 
bu itibarla uyanan merak1 son dereeede 
beslemistir. 

Con Klod Smili'nin evlendigi k1z, bu 
erkegin goziine ~arpttih zarnan, heniiz on 
alh ya1mdayd1 ve mekteb talebesiydi. 
Kendisi, Kovli Diisesinin kiZidJT. K1z, 
yirmi ya11Da girince, ebeveyni evlenmesi
ne miisaade etmi1 ve her ikisi de bu mii
saadeyi almca sevinmi1lerdir. Gazeteler 
bundan siitun si.itun yaz1larla bahis ·~ • 
mt1lar ve lngilterenin biitiin yiiksek asil
leri, hatta kralhk hanedam mi.imessilleri, 
evlenme merasiminde bulunmaga hazJT· 
lanml$lardJT. Derken evlenme giinii gel
mis. davetliler hep bir arada, kilisede 
gi.iveyi beklemi1lerdir. Lakin, ne gelin 
kilisede gori.inmii1tiir, ne de gi.ivey ..... 
Davetliler arasmda fJSJiular yiikselrni1 ve 
aradan yalllll saat ge~tikten sonra da, ki
lisenin rnuayyen bir yerine, evlenmenin 
vaki olm1yacagma dair bir levha konul • 
mu~turl 

Ne olmujtu ~ Erkek, rni.istakbel zevee
sini kiliseye gotiirmek iizere evine ugraym
ca, k1zm orada bulunmadJgmJ ogrenmi1 _ 
ti. K1z, bJTaktlgJ bir rnektubda, sadece 
tayyareyle Parise gittigini yaz1yordu. 
Ba1ka izahat, herhangi bir sebeb beyam 
yoktu. Annesile babaSJna da tam nikah 
merasimi yap1lacagJ bir suada neden kal
klp Prise gittigini soylememi1ti. Smili, 
bir tereddi.id devresi ge<;irdi; sonra, ver
digi ani bir kararla, Parise uctu ve Sesi • 
liya''"' bir otel odasmda, yapayalmz bul
du. Mustakbel koca&J odaya girince, k1z 
onu naSI] kaq1ladJ? Sevincle kollan ara
sma ahldl! 

~u halde ne diye nikah gUnU apansi
zm Londradan uzakla~miJb? K1z, bunu 
anlath; evleneeegi erkegin kendisini, soy· 
ledigi gibi sahiden sevip sevmedigini, boy

le b;r tecriibeyle 1iiphe gotiirrnez surette 
anlamak istediginden I l1te, erkek de tiir
lii dedikodulara, bir skandala aldmt et
meden, bunlarm hepsini goze alduarak 

!>"lima gelmekle, sahiden sevdigini ispat 
etmi§, demektir; §U halde art1k rahat ra • 
hat evlenebilirler I 

Boyleee, ayni gi.in, bir parca gecikmi1 
olmakla beraber, hava yolile donen cif
tin kilisede nikahlan klythyor. 

Yalmz bu sefer, gazetecilerle fotograf
cJlan ham bulunmadJgl gibi, davetliler -
den rniihim bir kJSrnt ve hele kralhk ha
nedamnl temsil eden bir kimse de mera • 
•imde ham dellilmis ... 

Bugiin matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasmda 

TARZAN ve TRADER UORN 
filimlerine nazire olarak 
yap1lan harikalar filmi : 

KAPLAN COCUK 
Tim Taylor tarafmdan G•vrilmi~ 

her sahnesi binbir heyecan ve 
sergiize&t dolu bir 1aheser. 

disine !renin peneeresinden Gok1ini tu -
tu§lurdular. lki ytl her gozlerini yumu1ta 
ri.iyasmt gordiii!ii sevgili kii~iik 1imdi kol
larmdaydJ. Onu oper, gogsiine bastlmken 
aghyordu. Ve hasret adh kavurucu ate1. 
bu 1hk darnlarla varhgmdan bosamp, yok 
oluyordu. 

Miikerrem Kiimil Su 

<<Kimsesiz k1z la r » 

Rejisor G. W. 
oldugu bu 

doktor 

Pabst'm 
filmde 

Pariste 
Marcelle 

~evirmekte 

Chantal 
roliinii oynuyor 

Parisien yaZJl1yor: I 
«Ocak arkada,lan», «Dilenciler ope

raSJ», «Don Ki10t», «Beyaz esir kadm>> 
gibi ernsali arasmda cidden goze ~arpan 
bi.iyiik kordelalar vi.icude getirmi1 alan 
reiisor G. W. Pabst'in her <;evirmege 
basladJgl filim muhakkak ki sinema ale
minde mi.ihim bir hadise te1kil eder. Os
tadm son zamanlarda «Mukaddes ka -
nun» isminde bir esen beyaz perdeye in
tikal ettirmek iizere ~ah$tli\ml haber alm
ca sti.idyoda kendisini ziyarete gittim. Fa
kat o giin daha miihim bir is dolayJSile 
ba1ka bir yerde bulunmaya mecbur ol -
dugu i~in ~evrileeek sahnelerin idaresine 
muavinini vekil buakm11. Biz, muavinle 
gorii1iirken filmin ba,roli.inii deruhde et
mi! olan sevimli artist Marcelle Chantal 
yamm1za geldi. Vaziyeti anlattun. Sure
ta gi.ieenmi1 gibi goriinerek: 

- A1k olsun, ded1, iistad burada yok 
diye bizi adam dan saym1yor musunuz? 

- lstagfurullah .. 
- N e emrediyorsamz size bu husus-

ta izahat verrnege amadeyim. 
Balian a1aihya beyaz bir gornlege bi.i

riinmii! olan gene kadma hayretle baka
rak: 

- Evvela, dedim, ni~in bu k1yafete 
girdiniz, onu anlatm I 

- Ha .. Rol icah. Galiba SJZID 

«Kimsesiz ktzlar» m mevzuundan habe
riniz yok.. 

- Ne o burada ba1ka bir filim mi 
~eviriyorsunuz . Ben «Mukaddes kanun» 
i~in gelmi,tim. 

- Hayu .. Ayni filim, fakat isrni de
gisti. Cok 1iikiir ki mevzuda bir tebeddiil 
yok.. hte eski ismile «Mukaddes kanun» 
yeni ismile «Kimsesiz k1zlar» da ben bir 
doktor roliinii oynuyorum. O nun i~in bu 
ktyafete girdim. Muhtelif sahnelerde ma
kaslar, bistiiriler kullaruyor, mikroskob
larm iizerine kemali dikkatle ii!iliyorum. 
Su artistlik ne gii~ degil mi? Mesela ben, 
daima zarif elbiseler Riyip cazibeli kad1 n 
rolleri oynamaya ah$ffil 1m. Bir giin ge-

Oniimiizdeki Perjembe 

Marcelle Chantal 

lip bana diyorlar ki: «S1khk, hoppahga 
veda .. Bu sefer, hayahm ilme ve t1bba 
vakfetmek i~in ailesmi, koeaSJm terkeden 
bir kadm vazifesi yapaeaksm .. Sert yiiz • 
Iii, soguk tavuh olacaksm .. » Lakin, zan
netmeyin ki ben bu deiiisikliklerden lika
yetciyim. Bilakis .. Boyle her filimde ayn 
ayn 1ahsiyetlere girmek ~ok ho1uma gidi
yor. «Kimsesiz k1zlar» m mevzuu a1ag1 
yukan isminden anla$JldJRt cihetle size 
bu hususta uzun uzad1ya izahat vermege 
haeet yok zannederim. Zaten bitmemi1 
bir filimde yam1 ge<;n1i1, yariSI da ge~e
cek olan vukuah anlatmaya kalk11mak 
hi~ de iyi bir1ey degildir. Vak' a bastana
§agJ o kimsesiz klzlar yurdunda cereyan 
ediyor. Bu filmin hususi bir rneziyeti da
ha var .. 0 da on be1 on all! ya1lannda 
bir~ok yeni istidadlann meydana ~lkma

''"' temin etrni1 olmastdu. Ona da ayn
ca memnunum. 

San' atkara uzun uzun le~tkkiir ettim. 
Bir gene k1zm ted a visi i~in ~elik ciger kul
lamlmaSJ gibi ~ok miihim bir sahneyi de 
seyrettikten sonra stiidyodan, arzusuna is
tedii!inden fazlasile nail olmu$ bir adam 
olarak, memnun ve nej'eli aynld1m. 

En parlak sinema yddtzt 

i P E K DOROTHY LAMOUR 
ve 

Sinemas1nda Henry Fonda • Jorj Raft'J 

Kadzn ve Deniz 
BiiyUk filimdc alkt~lamaya haz1rlamntz. 

KaragUmrUk A Y S U Sinemasmda 

S h~eca~ 111~1. I ~!~,, KH~~~.KM~~~~~~~~ 
2 tilim birden : sa at I - 3 ve 8 45 te 

Frnnsamn en tanmmtl muharrirlerindcn me~hur FRANCiS CARCO'nun 
HAPISIIANELERDE YAPTi ll.I etiidlcrden yarahlnn en 

b iiyiik Franstz ~aheseri : 

Kad•nlar Hapishanesi 
YIVIANE ROMANCE • FRANCIS CARCO • RENE ST. CYR 

Bu Per~embe Ak~ammdan itibaren 

LA L E sinemas 1nda 

(HAY A TIM SANA FEDA) tilmini bab rlaymtz --~ 
ve :;lnheseri tilmlerle rekahet edebil•eek bir gnzellikte 

T A VSiYE MEKTUBU 
FraDSil Ca sozlii ~ok giizel fil mi goriiniiz. 

Bat; rollerde : 

Andrea Leeds - Adolphe Menjou 
En nezin ve tam manasde ha~ikl a~~ ~ tadacaksm1z. 

Yann ak~am S U M E R sinemasmda 

r 
VARIN AK~AM 

MELEK 
Sincmasmda 

En ~ok sevilen 

2 BUYUK ARTiS T 
W i L I A M P 0 W E I, 

MiR NA L O Y 
Sizi iki saat kahkaha ile giildiirecck nefis bir film takdim edecckler: 

<;iFTE NiKAH 
( FransJZea Sozlii ) 

Aynca: PARAMUNT Dtl'NYA HABERLERi 

Numarah koltuklan bugiinden aldtrmamz rica olunur. 

RADYO 
( Bu ak~amki program) 

Tiirk!ye Radyodifilzyon Postalart 
DALGA UZUNLUC;U 

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

1639 m. 
19.74 m. 
31,70 m. 

183 Kca. 120 Kw. 
15195 Kca. 20 Kw. 
9465 Kcs. 20 K w, 

12,30 Program, 12,35 Tiirk mtiz!g! - Pl. 
13.00 Memleket sant Ayart, ajans ve meteo
rolojl haber!er!. 13,15 Mtizlk (Karl§lk prog
ram - Pl.) 13,45-14 Konll§ma (Kadm saat! -
Ev hayntma aid) 17,30 inklliib ta.rlhl ders
lerl - Ha.lkevlnden naklen. 18,30 Program, 
18,35 Milzlk (Vlrttiozlar • Pll 19,00 Konu§
ma (Ttirklye postru;J), 19,15 Tiirk mtiz!gJ 
CFa.sll heyet!) Tahsin Karakll§ ve arkadn!· 
la.n • Safiye Tokaym l.!t!.raklle. 20.00 Mem
leket saat ayar1, aja.ru; "" meteorolojl ha
berlerl. 20,15 Ttirk rniizl~!. Qalanlar: Veclhe, 
Rll§en Kam, cevdet Kazan, Re§ad Erer. 0· 
kuyanlar: Necml RJZa AhJSkan, Sema.hat 
Ozdenses, 1 - Htizzam pejrevl. 2 - Dede
nin - Hilzzam yiirtik sema!Bl - Rehl ~km
da. 3 - Se!An!kll Ahmedln - BegAh §arkt • 
Zevk olur g!ryelerlm. 4 - Kanun tak.stml • 
Veclhe. 5 - Tatyosun - Hiizzam ~ark.t - su
yi kAtanede. 6 - Hact Arlf Beyin - Beg~h 
§ark! - Olmaz llll.c s!nel satpareme. 7 -
~vkl Beyln - Hlcaz §ark.t • Af eyle su~um 
ey giillter. 8 - Sa.liihaddln Pmann - Hicaz 
§arkt - Kalmadt bende ne arzu. 9 - Karel· 
tar §arkt - Bllmem k1 seta ne~'e bu Omrtin 
10 - Lem'lnln • KarCJ~ar §arkt • Qejmam 
o mehv~in eiAdtr. 21,00 Konu§ma, 21,15 
Esham, tahv!IM, kamblyo - nukud ve z!raat 
borsas1 (flat) 21,25 Ne§lell plii.klar - R. 21,30 
Milzlk CRadyo orkestra.st - §ef Praetorlusl 
22,30 Milzlk (Oda mtizlg! - Pl.) 23,00 Mti· 
z!k (Cazband - Pl.l 23,45-24 Son ajans ha· 
berlerl ve yarmk! program. 
Operalar ve operetler 

22,05 MilAno: Qoeuk ve btiyticilltik. 
23,05 Mlldno: Anf!parna.so. 
Biiyiik konserler 

16,30 Hamburg: Dvorak'tn eserler!. 
17,05 Breslav : Mozart, Beethoven ve Wag

n~r'ln e.serlerl. 
19,50 Berlin: Finlandlya muslklsl 
20,35 Strassburg: Grleg, Charbler vesaiJ: 

bestekiirlarm eserlerl. 
21,20 Doy~landzender: Beethoven, Mozarl 

vesalr bestekiirlarm eserlerl. 
21,20 Frankurt: Wagner, Llszt ve sa!.r bes· 

tekArla.rm eserlerl. 
22,05 Droltwlch: Wagner ve satr bestekiir• 

lann eserlerl. 
22,00 HUversum I: Borod!n, c;;aykovskl ve 

salr bestekiirlarm eserlerl. 
22,05 Droltwlch: Wagn~r ve Youman•m e· 

serlerl. 
22,05 Var§ova: Moskovskl'n!n eserlerl. 
22,20 Doy~landzender: Handel, Miiller VI 

sa!.r bestekll.rlarm eserlerl, 
23.35 Doy~Jandzender; Ba.ch'm eserlerl. 

1,05 Stuttgart: Beethoven'in b!.r senfonlsl. 
Solistlerin konserleri 

19,05 Saarbrtichen: Mozart ve Dltterdorf· 
un e.serlerl. 

19,25 Vlyana: Re!dlnger'ln eserlerl. 
22,50 Roma: Harpa JJe $an konserl. 
Eglenceli konserler 
20,05 Btes av: MaytS §arktlari.------
21,00 Frankfurt: Gece konserl. 
21,20 Leipzig: Melodller. 
22,05 Stuttgart: :italyan muslk!Bl. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece tehrlmlz!n muhtell! semtlerln· 

dekl nobetc;l eczaneler §unlardiT: 
istanbUl clhetl: 
Emlnoniinde CMehrned KAzrm), Alem -

darda (Strrt Raslml, KumkapJda (Hay -
dar), KU~iikpazarda CHikmetl, Eytibde (A
rlf Beterl, Fatlhte (Hiisameddln), Baktr• 
koyde (Hllll.l) eczanelerl. 

Beyoglu clhet!: 
Istlkliil caddeslnde CDellasuda), Kara. ~ 

koyde CHiiseyln Hiisntil, istlklAJ eaddesin
de (Llmonclyanl, Pangaltlda CNargJJecJ • 
yanl, Be§lkt~ta (Stileyman Recebl, Ka -
stmp~ada (Vasl!), Hru;koyde (Bar bud) ec· 
zaneler1. 

Usktidarda (8ellm!)l<!), SarJyerde COs • 
man), Kad1koy Haydarp~a R1hhm cadde
slnde !Kad1koyl, Heybelladada CHalk) ee
zaneleri. 

Tiirkiye San'at Mek!ebleri Mezunlan 
cemiyetl ba§kanhgmdan: 

Cemiyetimize aid nizamnamenin yeni 
ne~edilen cemiyetler kanununa gore 
tanzimi i~in biitiin azanm 13/5/939 cu• 
martesi giinii saat 17 de Em!nonii Hal. 
kevinde yap1lacak fevkalade kongreye 
te~rifleri rica olunur. 

Ertugrul Sadi Tek 
$ehzadeba~I TURAN 
Tiyatrosunda bu gece 
(HALK) geccsi. Her 
yer 20, paradi 10, !a. 
calar 100 kuru§tur. 

<;evir Kazt Yanmasm 
Vodvil 3 perde. Okuyucu Bayan Ayscl. 

Atma reviisii 

Diinyanm bekledigi 

New- York Sergisi 
a~tld1. 

ilk katile ile gidenler Turk 
paviyonunu takdirle seyrettiler. 
Gofi sUmUzU k abar tan 

bu pav lyonumuzu TUrk 
g UnUndekl e filencelerl 

gormek lstersen lz 

5 Temmuz ve 9 Temmuzda 
kalkacak guruplarda en iyi 
kamaralan §imd1den kapabmz. 

NATTA 
Galatasar ay - Beyoglu 

Tel : 4 4 9 14 

Bu ak§am 
Franstz tiyatrosunda ilk opera temsil 

RiGALETTO, 4 perde 
Miiz:k: Verdi, Kapa~elli orkcstrast 

--

Sl 
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MEKTUP 
-2-

NORMANDi' de 
Amerikaya giden her seyyaha sorulan bir iki 
sual: Kuvvei aldiyeniz yerinde midir? Amerikada 
Cumhuriyet rejimini devirmek niyetinde misiniz? 

Yazan: CELA.LEDDIN EZINE 

<;:1karken kendi kendime dii1iindiim: 
«Hay!T, o ihtiyar kan degil, Mr. Kinney. 
Aih aSJTdanberi Londranm yans1. 0-
nun yaphkianm siz yapsamz aleme gii
liinc olursunuz. 0 olmaz; ciinkii mtJnda 
alt1 yiiz senenin an'anesini tal•vor. hte 
aramzdaki fark. lngiltere Krah yann 
donla sokaga c•ksa, modad!T diye Ame
rika taklid eder. Sizin F ord'unuz yapsa, 
lngiltere: «Delidir !» der. 

Ku~ bah~esi 

Si: bu •ahrlarr okuyup bitir
digini: anda: 

KulaklarmJz, ba~ka ba~ka on bir 
bin sesin yiiz scksen bin ihtizar1m 
duyuyor. 

Kalpazanlat, AmerikahlarJ, iki 
yiiz elli lira zarara sokuyorlar. 

Kanada tayyareleri yirmi be~ 
kilo C$YB ta~1yor. 

C::inde, me~hur Burma ye~im ta. 
~mdan. yetmi~ be~ frank kJyme
tine tek11biil eden miktarda ta~ 
naklediliyor. 

Ald.J~n:nz gJda il:terinde alh 
milyon diastaz faaliyette bulu • 
nuyor. 

t'ngilterede cocuk koruma te
~ekkiillcri bizim para(tUZia iki bu. 
cuk lira sarfediyorlar. 

ingilterede iki bin ki~i bilardo 
oynuyor, 

Biiyiik Britanyadan Avrupayn 
miiteveccihen, vapurla ve tayyare 
ile iic seyyah yola cduyor. 

Amcrikada, iic yiiz bin metro 
'?ik&b1 gaz israf veya ziyan edi· J 
hyor. 

a a 

Am erika, 

suz yola G1kdm1yor. 
Holden geGerken radyonun sesi kulak

lanml llrmalad1: «Halo, halo ... Buros1 
Normandi vapuru! Geminin vaziyetini 
bildiriyoruz: Avrupadan 726 mil mesa· 
fedeyiz. Atlantigin ortalannda bulunu • 
yoruz. Amerika •Giklarmdan sis daiRa • 
Ian geliyor. Gemi siir' atini k1saltn; saatte 
yirmi dokuz mille gid,yor ... » 

Uzaklara dahyorum. kimde bir ac: 
kayd1. Akhma bizim Etriisk vapuru gd
di. Bahrimuhitle Marmara denizi arasm· 
da yiiz sene var. Ba~ka bir~ey degil. 

Radyo devam ediyor: «Seyyahlar a
rasmda bulunan me~hur piyanist Gunnar 
J ohonsen tiyatroda bir konser verecektir. 
San F ransisko operaSI baritonu Knonon· 
berger, Verdi' den parGalar soyliyecektir. 
Biiyiik dans salonunda denizciler men • 
faatine bir halo .... » 

Mmikiden pek anlamam. Bardaki ke· 
manc1 ile usta solistia hiinerlerini telrik 
edemem. Fa kat Normandi'nin tiyatrosu
nu gormek iGin konsere gidecei(im. 

Dordiincii kattaki holiin arka tarafmn 
kilise, on cephesine tiyatro dii~iiyor. Ka
pJSmda Mr. Kinney' e rasgeldim. Bera • 
her iGeri girdik. 

K1~ bahGesi vapurun burnunda. Mr. Bizim Istanbul Sehir tiyatrosunun bii-
Kinney'm o alay etti~i yirmi alt1 bm yiikliigiinde; fakat sala1 degil, tiyatro. 
cildlik kiitiibhaneden geGiliyor. IGinde, Giizelligi sadeliii;inde. Beton duvarlarmm 
diinyanm dort bir tarafmdan getirilmi~ iizerine renkli kakma resimleri F ren.anm 
ku~lar otiiyor; cins cins, renk renk. Yer- en tamnm1~ san'atkarlan yapm11iar. Gizli 
de tarhlar; aralannda soii;uk ve Sicak ik· l!lklar. Goz yorulmuyor. 
limlerin GiGekleri. Ko~elerde hurma, man- Scala operasmm bir ilk temsili gibi 
dalina agaclan; palmiyeler. Etraf came- kadmlar biiyiik dekoltelerini, erkekier 
kanla Gevrilmi1; Atlantik ayaklar altm- fraklanm giymi1ler. Mr. Kinney'le ben 
da. Bu sabah bahGe her zamandan ka- galiba iki smokinliyiz. Ona diinya VIZ 

labahk. Merak ettim. 

1

1 geldiii;i iGin, benim frak1m olmadli!• iGin ... 
- Rockefeller kaplan kopriisiine Glkt!. Piyanist sahneye Glklt ve Gald!. He; 

Simdi buradan donecek, dediler. Ben de parGanm nihayetinde alk1~ tufam. Mr. 
bekledim. Kinney kendinden geGmi~. herkesten faz-

Nihayet giiriindii. Orta va1h. sade gi- Ia el GITPJYOr. «Mutlak, dedim, musih -
yinmi1 bir adam. Bize doii;ru yiiriidii. Biz 1inast!T.» lii;ildim ve sordum: 
hepimiz; elbet iGimizde sosyalist, hatta - Piyano Galar m!S!OJZ? 
marksist olan da vard1; buna ragmen - Hay1r ... 
hepimiz on a tecessiis ve biraz da hiir - - Kernan m1? 
metle yo! verdik. «Para» aram1zdan gee- - Hay!T, bir1ey Galmam. 
ti. Sanki hiGbirimizi gormiiyor gibivdi. Oyleyse musikinin nazariyesine valof, 

Kamaramm biraz olesinde yiizme ha- Cozlerinde bizim ya!ad•~•m•zdan ba~ka I yahud naii;melere hassas kulaklan var d,
vuzu var. Oniinden gererken 1ovle bir bir alem, kendi alemi vard1. Bu gurur ve ye dii1iindiim. Tekrar sordum: 
bakay1m dedim. Bu soii;ukta girecek de- kibir deii;ildi; kudret ve servetin ad1mlan - Bu iistadm piyano Gah,ile yemek 
i(ilim a 1 dei(ildi. Hay!T, sadece bizden «ba1ka» salonundaki piyanistin fark1 ne Mr. Kin-

l!k goziime i!i1en Mr. Kinnev oldu. bir insamn yii6ivii•ii idi. ney? 
Havuzun bir ban var. Oradan bir kok- Tiyatro Mr. Kinney bana ac!T gibi baklt: 
teyl iGip suva dahyor; sudan c1k1p bir Vapurda s1k maii;azalar, uzayan deh- - Fa kat bu me,hur adamd!T. 
kol<tey\ iGivor. lizler, geni1 meydanlar var. Kaybolma - 0 zaman anlad1m; biiyiik san'atkar 

Havuz kur uni ve mavi renk mozay1k- mak icin 1enircleki gibi isimler takm11lar. demek meshur adam olabilmektedir. _.._ __ ..:...!.:=:...:.l~~~~:...:.::.~;::::.:.::.:;:.JL.:z::~J..... lind ar Celaleddin EZINE 
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$EHRiN iCiNDEN 

Bahar Bayram1 
Mevsimin en nefis 

biitiin unsurlarile 
dekoru i~indeyiz, tabiat, 
elele vermi~, egleniyor 

9F evfik Fikret, mayiS aym1 
U koylii k1za benzetir: 

bir I nisan yagmuru, o efsanevi hassalanndan 
bilmem bir!<'Y kaybetmi~ midir?.. 

cMav .. , btr klivlil kzzdlr, saju ail
ber, JUhil sevdakdr ... • 

MayJS, bu sene hakiki bir koylii k1z1 
oldugunu is pat etti: Biitiin bir nisan icin
de, hasretle bekledigimiz ilk bol mevsirn 
yagmuru, onun topragiOilZa ayak bast•i:b 
giinde tooraga du,iiyor 1 .. 

Bir atalar soziine gore: «Koylii yag
mur ister, 1ehirli kurak ... Herkesin mu
radm! veren Hak I» hr. 

Yan yagmurlu, yaM kurak gecen I 
mayJS, ban a bu atalar soziinii hahrlattl: 

Sabahtan ogleye kadar yagmur yag
d!Tarak koyliiyii sevindiren hava, ogle
den sonra da ,ehirli hesabma cab,maga 
ba,lamllh. Halkm yanda kalan ne1'esini 
tamamlamak icin boyle semavi bir miida
hale laz1md!. Su dakikada, tath bir gii
ne,, tepemizden sallandJrdJgl geni1 111kh 
siipiirgesile, sokaklara biriken yagmur su
lanm parca parca toplay1p ortabg1 temiz
liyor. 

Eski rivayetlere gore, onun hir dam
laS!, biitiin bir hayatt;. 1stiridyenin kar • 
nmdaki inci, ku1un kursagmdaki nagme, 
ve giiliin cehresindeki renk, nisan yagmu
runun eseriydi. 

Simdi de acaba oyle deiiil mi? Baha
rm bu ilk yagmurundan sonra, bana; klr
lar ye1il seccadelerini biraz daha kalm • 
la,tmml!, ciGekler biraz daha bollanm11, 
ku1lar seslerini biraz daha yiikseltmi1 gibi 
ge]iyor. 

Ai!aclar altmdan geGerken JS!ak yap
raklardan yiiziime dii1en damlalan sil • 
mege liizum gormiiyorum. Ciinkii o nem
il temasta; oniimiizdek; mevsimin, bir ciii 
damlaSJ iGine SJgan varhgml, mikroskob 
altmda bir yeni alem ke,fetmil baktriyo
log gibi, gormeden gorerek, konu,madan 
cevab alarak, en derin bir inancla hissedi
yorum. 

Kozmik ,ualar 
Giine~ ve ytldiZlar miitemadiyen rad

yasyon ne~retmektedir. Bu radyasyon 
yiiziinden yalmz giine~ her giin 360,000 
milyon ton kaybetmektedir. 

Bu radyasy<>n ne oluyor? 
Bunun bir klsmJ, daha soguk olan ci

simlere konuyor, onlann enerjisini art· 
tmyor. D:ger bir k1sm1 da ziya siirati a
lan saniyede 300,000 kilometre siiratle 
mek!n dahlline yaytlarak goriinmiyen 
diinyalarda belki yeni yeni diinyalar te§
kil ediyor. Bu suretle olen alemler yeri· 
ne yenileri doguyor. Bu devri daim g;
dip duruyor. Astronomi alimlerinin o<;
renmege ~ah~bklan miihim meseleler
den biri de budur. 

Bu meseleler iizerinde ~all§an alimler 
{kozrnik §ualar) dedigimiz ~ualan ke§ • 
fetmi§lerdir. Evvel3. giinc~ten geldigi 
zannedilen bu §Ualarm §imdi yalmz gii
ne§ten degil, biitiin s1cak )'lld1zlardan, 
pek uzaklardalti alemlerden geldigi an
la~llml§tlr. Bu hususta kullao1lan cihaz
lann hassasiyetine diyecek yok. 

Amerika alimlerinden Millikan, koz
mik ~uala.n ol~mek i9in pek hassas bir 
cihaz yapnu~br. Soniik iken beherinin 
kutru 45 santimetre olan iki balona as•l
ffil§ olan mukayyid elektroskop, termo
metre ve barometrenin agll"h&"J200 gram 
kadard1r. Bu balonla.r, cihazlan stra tos
!er tabakasma kadar g1kar~yor. Balon • 
lardan biri patlaymca dige.ri para~iit va
zifesini gorerek cihazlar ku1lmadan ye
re iniyor. Yeryiiziinden 16 kilometre 
yukandaki siihunetin {- 60) derece ol· 
dugu goriilmii§tiir. Bu irUada elektros
kopla.rm kaydettigi elektrik de~arjlan· 
nm, daha a§a&"Jdaki tabakalardaki de • 
~arjm ii~ misli oldugu tespit edilmi~tir, 
De§a.rjlar, radyo cihazlanmza gelen, 
radyo dalgalar~m bozan ve {atmosferik) 
dedigimiz bozuklu&"Jm Amilidir. 

Uzak y1ldlzlardan bize ziya siiratile ge
len kozmik §Ualan ilim adamlarmm bil
digi en klsa dalga olup uzunlugu b!r 
santimetrenin on milyan kere milyonda 
biri kadard1r. Atom niivesindeki pro • 
toni ann kutru da bu kadard1r. Bu uzun
Juk, gUn<§ ziyasmdaki sal! renk, dalga 
uzunlu~unun 500 mllyonda biri nisbe • 
tindedlr. 

Prl. SALIH MURAT 
Bugiiniin adma neden dola}'l Bahar 

bayram1 denildigini bilmiyorum. Y almz, 
«Bahar bayram1 varl» sevincile, daha bildigim l•Y lU: Mevsimin en nefis de- Mekaikada kavgah bir miting 

gece karanhgmda, kendilerini kJT!ara a- k · · d B 
tanlarm, aradan birka• saat ge•~eden oru IGJO eyiz. iz bayram yapmasak da, Meksiko I (a.a.) - Meksika i1 kon-

v ~.. tabiat, biitiin unsurlarile, elele vermi1, federasyonu lideri Lombardo To! d -
yagmur altmda SJrSJklam bir halde, evle- 1 1 "b" •1 . H h 1 e ano 
rinin yolunu tutrnalan hence bahar bay- ~1 ~m-~r 1!'. 1 eg e~Jyor. er ar~~et, nun dii,manlan olan sendikalist eleman • 
rammm en ho1a giden aziz\igi oldu!.. onumuzdek! mev!lme haz!Tianmak 1~m· far, milli saraym karfiSmda kain Kanunu 

d'.'.: Ku~lar yuvalar_m.' yaply.or_la.r .. lp_ek· esasi meydanmda bir miting tertib etmi~ 
Giine1 altmda yanm11 nekadar vatan b '-1 k 1 d b ' oce5 en, . utu an !Gin e mlnunJm ITer lerdir. Mitingi tertib edenler, zab1tanm 

topragmm, IU dakikada, catlam•' dudak- noktadan 1baret olan ba,Ianm kaid1ra • mesaisine ragmen Lombardo laraftarlan• 
lanm goklere dogru acarak, «su ... Su ... » k k" 1 1 · d"d k ra • yarm '. at _as anm 11m 1 en yapra nm taarruzuna ug"ramJ•lardJr. Miting, za· 
diye inildedigini dii$iinebilenler, may1s k k b I I A I b I ' yapra _em~r.mege a, 1yor ar. n ar, a b1tanm mezuniyeti ve himayesi altmda 
sabah1 yaii;an bu yaii;murda, gaibden eris- I k - k f k I 1 1 a aca c1ceg1 •1 e, annca ar, a ay a ay yap•lml§h ve bircok hatibler Lombard • 
mi1 hazinelerin degerini bulurlar. «abiidane» arama~a clklyorlar! ya hiicum ve kendisini Mek~ika ir kon~e-

Nisan yagmuru, - eski hesaba gore ha- E B h ' 
I 

vet! a ann bayranu var !.. Ha - derasyonunun paralanm ralm11 olmakla 
a nisan aymdayJZ I • bizim cocuklugu • • 

muzda, zemzem kadar mukaddes bir su yatlannm bahan iGinde bahann bayra • itham etrnijlerdi. 
m1m kutlulayanlara nc mutlu I N e yaz1k Lombardo taraftan olan miiteamzlar, 

idi. k' b b 
Ilk d I I d 

1, izim gi i orta cagdakiler, ancak ya- haz1runu ta1a tutmu1lar ve hatta bir born· 
am a ar ii1tiii(ii zaman, hemen 

ba,!anmlzl acar ve mevsimin bu feyizli zm SJcaiimda, kend1 mevsimlerini bulabi· ba alml!lard!T. Bereket versin ahlan 
suyile tepelerimizi teberriiken JSiatalardJ. liyorlar. Mesela ben, IU dakikada, mazi bomba patlamaml!hr. Bir~ok silah sesi i· 
Nisan yagmurunu; temiz bir kabm icine olmaga yaklasan bahan degil, hayalimin !itilmijtir. 
top]aytp, bir miiddet ac•khavada baaktJk- online SJcak bir kumsal: sererek, kulaklan- Ocii ag•r olmak iizere alt1 yarah var • 
tan sonra; iicer bejer yudum icenler bile mm dibine agustosboceklerinin VlZiltJSihl diT. 
vardd tophyarak «yazJ», say1khyorum. Zab1ta, nihayet miitearnzlan dag1trna· 

Bu adetler ortadan kalkm11 olmakla, Salahaddin GONGiJR :>a muvaffak olmu•tur. , • 

C
-_.:.~;,;,.;;.;..,;,:.=:....:.:~:::::....;;.;.;.::.::.:;:;,;..: ____ . ___ ==:....:::..:..:..:....::..:.;,;..) ltalya Krait, Rumen Hartctye 

Ankarada ~ocuklarm verdigi bir miisamere Nazmnt kabul etti 

Miisameredc dans eden miniminiler 

Ankara 30 (Hususi) - <;:ocuk Esir-j biitiin manaSJm kaybettigine kani oluyor; 
geme k_uru_munu~. yetJ!lirdi~i. mini~iniler J annesinin, oglunu Umidsizlikten kurtar • 
pek begemlen musamerelenm, bugun de mak iGin ba1vurdugu biitiin careler bo1a 

Ankara Halkevinde tekrarladdar. Oc!e, c1k1yor, zamamn en biiyiik bilginleri de, 
on iki Y•l arasmda I 20 cocuk «Kiiciik ba&bugu melankoiiden kurlaram1yorlar 
Yaman» ismindeki piyeslerini, salona fakat bir giin, saraymdaki odasma tesa

hmcahmc dolduran davetlilerine zevkl• diifen giren minimini bir bzm Del esJ, 
seyrettirdiler: En uzun rol sahibine dii- ba,bui(a benli~ini yeniden bulduruyor: 
~tn soz on ciimleden fazla deii;ildi ve 
mevzu 111k, renk, dans ve bunlann hepsi
le imtizac eden cocuk ciVIIhlan ara>mda 
ak1p gidiyordu. 

Cocuk insan varhii;m1 ebediyet yoluna 
ula&llran bir kopriidiir » 

Piyes Miinir Hayti Ege\i tarafmdan 

haz1Tianm11hr. Oymyan gene k1zlaT'~ 

muvaffakiyeti de, b1r(ok t•msil tabmla
rma ornek olacak dereceydi. 

Ankarada, cocuklarla birlikte aileleri 

Ablalarmm temsil ettii(i «Hayat hal
kaSJ» da uzun uzun alk11 ve takdir top

lad!. Bu dort perdelik piyesin, bin v•l 
evveline aid bir milli destandan almm1' 
olan mevzuu, k15aca 1udur: «Orta Asya- iGin ne1'e!i toplanl!lara vesile olan <;:o
da bir Tiirk ba&buii;u. harbde, kankar - cuk Haftasmm •on ~iinii de, parlak ve 

de1ini kaybedince, derin bir iiziintiiye muvaffakiyetli bir mii!amere ile ya1an -
kap1hyor, arhk kendisi icin hayatm da rn1~ oldu. 

Roma 1 (a.a.) - Gafenko, bu sabah 
Kral tarafmdan kabul edilmijtir. Muma· 
ileyh bundan sonra Mussolini tarafmdan 
kabul edilmi1 ve miilakatta Kont Ciano 
haz1T bulunmultur. 

Cafenko, Romanya sefarethanesinde 
veriJen ogle ytmeginde ham buJunmUl " 
tur. Ziyafete ltalya Hariciye azm da 
dave! edilmi~ti. 

Tokatta i~me suyu 
T okad I ( a.a.) - T okad ~thir icme 

suyu deposunun temel alma toreni miilki 
ve askeri memurlann, umumi meclis, be
lediye meclisi azalan, Parti erkam ve ka
labahk bir halk kiitlesi huzurile ve sevinc 
tezahiirleri icinde yapJlrn•l· vali ve bele
diye reisi tarafmdan soylenen nutuklarda 
rejimin ba anlan ve halkumzm Milli Se
fimize ve biiyiiklenmize sevgi ve bai(hh
gl tebariiz ettirilm11 ve bu i1te belediye· 
mizin merkezden gordiiii;ii biiyiik yard1m 
minnet ve ~iikranla amlmJ&hr. Haz1T bu
lunan zevat biifede izaz edilerek lorene 
nihayet verilmi1tir. -·-·--Kooser 

Gene ve tan1n -
m1~ san'atkirlan -
m1zdan Ekrem Ze
ki tarafmdan rna • 
y1sm dordiincii per 
~embe giinii ak§am 
saat alb bu<;ukta 
Saray sinemas1 sa
lonunda bir keman 
konseri verilecek • 
tir. 

P.rogramda Bach, 
Paganini ve <;aykofski'nin keman kon
sertolarile Kre'sler, Auer gibi iistadla • 
rm muhteli! par<;alan vard~r. Ekrem Ze
kiye piyanoda refikas1 Verda E. Zeki 
akompanya edecekti.r. 



8 CUJ\IHURlYET 

DuvouNuzMu? 
Bir imtivaz 

BaZI deniz bOcek
lenle, karada ya~a
yan boceklerden ba
zmmn birtak1m im
tiyazlan varmij. 

Her hayvana, diis 
mamna kar11 kendi
!!ini mi.idafaa etmesi 

Galatasaray F enerbah~eyi yendi: 4-1 
i;in, viicudiine gore bir takim rn\idaba 
vasitalan veren tabiat, siimiiklubocek 
nev'inden kara hayvanlanna ve yenge~ 
gibi baz1 deniz mahluklanna da, kendi
lerinden biiyiiklere kar11 koyabilmeleri 
i~in bir tak1m vaS!talar vermi~. 

Galatasaraya F enerbah~e arasmdaki 
hususi rna~ diin T aksim stadmda yap!] -
rn•§llr. Giiniin bahar bayram1 ve havanm 
olduki;a giizel oluju sahaya bir hayli se
yuci toplamijii. Bu ma~m hakemligini 
Sazi T ezcan yapacakt1. Fa kat ~azi T ez· 
can son dakikada Galatasarayla F ener • 
bah~e arasmda yapiiacak rna~I idare et
mekten sarfmazr ettigi i<;in hakem tedari· 
kile mejgul olunmuj, bu yiizden takimlar 
mutad saatte sahaya I;Ikamamijllr. Saha· 
mn kenarma bir masa konmu§, iistiine de 

Mesela, !Sir!p koparma, vurup delme 
gibi vazifeler gorecek uzuvlardan mah
rum olan bu ufac1k hayvanlar, bacakla
r:m, kuyruklanni bir imaf5lz dii1mamn 
di<ine kaptlrdiiar miydi, derhal joyle bir 
silkiniyorlar. Bocegi, koydunsa bul. ba
cak veya kuyruk, viicudden aynhp dii•
manm di,leri arasmda kalrnij, sahibi bir 
SI~rayi ta kavbolmustur. 

Miidafaa vas1tas; i1te bu. 1stedigi an
da, viicudiiniin istedigi tarafm1 silkip ata
bilmek. A•Il garibi, ati!an bu uzvun ye
rine, bir yeni<inin ~IkmaSI. 

TITal~Ilardan yaka silkenleri imrendi
·ecek bir imtiyaz. 

Mecburi seyahat 
Hamburg mahke

mesinde bir dava 
goriiliiyor. Olduk~a 
garib birjey 

Bir delikanh, pa
raSiz seyahat 1~1n 
~are ararken lir san
diga girip, viik fiah
na furgonda gitmek aklma gelmij. Vi
yanadan Hamburg'a gidecek. Nekadar
cik yo!. lki giin •onra orada. 

Cider mi gider. Derhal sand1g1 teda
rik etmis. i~ine girmij. Ostiind•n kilid
letmij. F urgona yerleltirmi1ler ve tren, 
yola ~Ikmij. 

Gel gelelim, evdeki pazar \ar:1ya uy
mamij. Aksilik bu ya. Trenin, Yanyol
da kazaya ugnyacagi tutmuj. Oyle bir 
kaza ki, Iron tam sekiz giin yo11arda 
beklemege mecbur kalm11. 

lki giinliik erzakm1 yamna ahp sandi
ga Sigman bizim anaforcuyu, Hamburg' a 
-.rdigi zaman, a,!Iktan ve susuzluktan 
yan oJii bir haJde sand1ktan ~Ikarmljlar. 

Simdi, mahkeme huzurunda, anafor
culuk he•abi vermekle me1gul. 

Acaba aklma gelir de, iki giirdiik yo
lu <ekiz giin surdiiriip kendisini oliim ha
line getiren 1imendifer idaresini biimu· 
kabele da va eder mi dersiniz? 

···························································· 
Altm ka~ak~Ilarmm 
muhakemesine Bul
garistanda ba~land1 

ma~m galibine verilecek kupa yerle§tiril
mi§ti. 

T ak1mlar dokuz temmuzda diinkii ma
'm revanjmi yapacak ve her iki rna~ta en 
fazla puvan alana kupa hediye edilecek • 
tir. 

Onyediyi on ge~e evvela F enerbah<;e· 
liler, bilahare Galtasarayhlar •ahaya ~Ik-
11. Galatasaray Salahaddinden, F ener -
bah~e. Hiisameddin, Y ajar, Lebib, Re
biiden mahrumdu. Hakem Nuri Bosutun 
idaresindeki oyunda tabmlar sahada §U 
§ekilde yer almilllr: 

Galatasaray: Osman, F aruk, Adnan, 
Musa, Yusuf, Celal, Necdet, Buduri, 
Nino, Murad, Sarafim. 

Fenerbah<;e: Nuri, Sairn, Muzaffer, 
Haldun, Angelidis, Re1ad, Semih, Bas· 
ri, N aci, Esad, Fikret. 

Oyuna Galatasaraym akmile ba1lan -
d1. llk dakikada Nino nun <;ektigi §UI Fe
ner kalesinin iist diregini yalayarak avuta 
gitti. Biraz sonra top Fikretin ayaRile 
Galata•aray kalesine kadar siiriildiiyse 
de N acinin ~ok k!Sa rnesafeden ~ektigi 
,iit kaleci Osman•n avcunda kayboldu. 
Oyun miitevazin bir §ekilde devam eder· 
ken Galatasarayhlar F enerbah<;e onle· -
rinde bir ceza vuruju kazand1lar. Men • 
med Celalin ortaladigi topa Galatasaray· 
IIIar kafa vurrnak istedilerse de kalecinin 
miidahalesile muvaffak olamad,lar ve 
top avuta gitti. 

Oyunun on be1inci dakikasmda Gala. 
ta•arayhlar bir korner kazand1lar. Kor -
nerden gel en topu Galatasarayhlar F ener 
kalesine sokmaga muvaffak oldularsa da 
hakem Galatasaray aleyhine favul cezaSI 
verdigi i<;in gol sayilmadi. On sekizinci 
dakikada Mehrned Celalden pas alan 
Buduri topu Ninoya ge<;irdi. Hafif bir 
miidahale ile F ener beklerini atlatan Ni
no Galatasaraym birinci goliinii kazan • 
dumaga muvaffak oldu. Bir gol kazanan 
Galatasarayhlar haSimlanndan daha iiS.. 
tun bir oyun tutturarak F ener kalesini 
tazyika ba~ladilar. Biraz sonra oyun 
tekrar miitevazin bir jekil aid!. 

Yirmi dokuzuncu dakikada Galata -
saraydan Mehmed Celal oyundan <;1kti, 
yerine Bedii girdi. F enerbah<;e de Hald!!
nu ,,karmij, F ethiyi almijh. 

Otuz ikinci dakikada F enerliler bir 
korner kazandiiar. Kornerden gelen top 
bir miiddet kale onlerinde dolajiTken 
Nacinin aya~ile Galata•aray aglanna ta
kiidi. Her iki takim 1-1 berabere vazi -
yette oyuna devam ederlerken birinci 
devre sona erdi. 

I kinci d evre 

Kale oniinde heyecaniJ bii= an, 
~---------~----~-c ··----------~~~ 

Galatasaraym yaphgt gollerden biri 

Sofya, (Hususi) - Bulgaristan, istan
bul ve Filistin arasmda altm ve para ka
~akgihgi yapan bir Yahudi kumpanyasi· 
nm Bulgar polisi tarafmdan birka~ ay 
once rneydana ~Ikanldigi ve ka~akg1 
§ebckesindcn birkac Yahudin n tevkif 
edild1gi yaz•lrn•~h. Burgaz rnahkemesi, 
mevkuflardan Jak Asa ile Mendel ve 
Ho~tayn'm muhakemesine ba!lami~ ve 
baz1 ~ahidlerin celbi i~in ikmci muhakc
me 30 rnay1sa talik edilmi~tir. Mevkuf. 
Ian be~ avukat mudafaa etmektedir. 
Miiddeiumumi 39 kilo kiil~e altmla 10 
bin altm lira kai;mldi/imt ve ka,akgila
nn iicer )'II hap·sle bir milyon leva ceza 
almma<Im lstemektcdir. 85 ki~i ~ahid o
larak ~agmlmi~hr. Ka,akg•hk, (<;:ar Fer
dinand) vapuru kaptam Abaciyef vc 
(Burgaz) vapuru kaptam Filef ve Bul
gar vapur acantast fvanof vasitasile ya
pilmi hr. Mendel biraderlerden birisi fs
tanbulda, d ~er; Filistinde ka,ak,Ihk i~
leriT'i irlare etmi§tir. 

lkinci devreye bajlandigi vakit Gala
tasaraydan Murad yerini Siileymana bi
rakmi<II. Oyuna ba§lama diidiigii ,almdi. 
Ortadan top Sarafime gei;ti. Sara lim topu 
hiraz siirdiikten sonra Ninoya ge<;irdi. 
Onii bos olan Nino Slki bir julie sol zavi
vedrn Galatasaraym ikinci goliinii atma
ga muvaffak oldu. lkinci devrenin ilk sa
nivelerinde bir o:ol daha kazanarak galib 

vaziyete giren Galatasarayailar gayrete ner aglanna takild1. 3-1 maglub vaziyete 
gelmi§ti. Biraz sonra F enerliler bir korner giren F ener tak1m1 Fikreti sol i<;e alarak 
kazand1larsa da istifade etmege muvaf • ~aii!maga bajladi. Fa kat kendilerine na
fak olamadi!ar. Sekizinci dakikada Bedii zaran bir giinliik istirahat avantai• olan 
oyundan ~Ikll, Celal tekrar girdi. Galatasaraya kar11 iistiin bir oyun tuttur-

Dokuzuncu dakikada Galatasarayhlar ma~a muvaffak olamiyorlardi. 
bir korner kazand1, Necdetin ayai!ile Oyun kar1IIIkh hiicumlarla ge,erken 
ortaya gel en top Siileymanm ayagile Fe· Galatasaray bir korner daha kazand;. 

Ortaya gelen topu uzaklajtiTmaga mu -
vaffak olan F enerhler bu tehlikeyi atlat
tuar. Biraz sonra sagdan Galatasaray 
kalesine inen F enerhler Esadm biraz gci; 
kalmaSI yiiziinden muhakkak bir go\ ka
~ITdiiar. Otuz be1inci dakikada Murad 
tekrar oyundan ~Ikh ve yerine Bedii gir
di. 

Otuz sekizinci dakikada Galatasaray, 
Bodurinin ayagile dordiincii goliinii de 
atmaga rnuvaffak oldu. Bu golden sonra 
F ener takimi biisbiitiin gevjemi§ti. Gala
tasaray dort go! atmasma ragmen daha 
fazla go] ~1karmak i~in gayretini arbrmil 
ve cidden giizel bir oyun tutturmu1tu. 

Top F ener kalesinin onlerinde dola1IT· 
ken oyun 4 - I Galatasaraym galibiyetile 
sona erdi. Diinkii ma,ta Galatasarav ta
kum hakl1 bir galibiyet kzanmi!I!r. Oyu
na giizel bir jekilde ba0hyan Galatasaray 
tak1m1 oyun tamm hie bozmadan bilaki~ 
vakit vakit hakimiyet tesis ederek rna~! 
bitirdi. 

Askeri liselerimizin spor 
bayram• 

Askerl liselerimizin bu scncki spor 
bayramma Kuleli, Bursa, Maltepe ve 
Deniz liseleri i~tirak edecekler ve bir 
~ok spor r;ali~malarmi orijinal bir prog
ramla gostereceklerdir. 

7 may!S pazar giinii Taksim stadyo • 
munda yap1lacak olan bu spor bayramm· 
da, ayni zamanda dort lisemizden Harb 
okuluna ve donanmaya ge<_;en tlcbclerin 
en iyi derece alanlanna da miikafat o
larak altm ve giimii§ saatler, kalemler 
ve kitablar verilecektir. Bu miistesna 
giiniin ~erefine biiyiik haziTIIklar yapii
makta ve esash bir programla her lise 
kendi muhit:nde r;ah§maktadLI". 

Miizikli jimnastik, miizikli boks, rnii
zikli guile jimnastiiF gibi hep miizigin 
ahengindcn istifade edilerek yapiimak
ta olan bu viicud hareketleri her halde 
pek enteresan olacakhr. 

Savurma topu, cirid, disk ve bomba 
g'bi atletizmin ana klSirnlarmi gene ca
zib bir §ekilde tatbik edeceklerdir. Ser
best, Greko • Romen ve bilhassa Japon 
giir~ini bir anda ve bir arada gormek 
imkamm bulacak olanlar gok zevk ve 
heJI.eCan duyacaklardiT. Aletler iizerin
dc r;ah§malar, cesare! ve ~eviklik talim
ler4 maniall ya.n lar bu he ecan1m1u 

muhakkak daha iistiin bir ahika ile r;o • 
galtacakl!r. 

Bunu hendbol ve hokey gibi taklm o
yunlan takib edecektir. Boyle klsa ve 
rnahdud bir zamana ragmen asker! lise
lerimizdeki modern sporun degerli bir 
krokisini gizecek olan gcnclerimize ~im
diden biiyiik ba§anlar dileriz. 

Bu bayrama biitiin kumandanlar, is • 
tanbul Valisi, Polis miidiirii ve "O"niver -
site Rektor ve dekanlarile profesorleri 
ve biitiin yiiksek rnekteb ve lise miidiir
leri, matbuat ve bolge spor erkanile ku
liibler davet ed!lmi§lerdir. 

lzmirde at yaru:larl 
izmir '1 (a.a.) - Bugiin hususi muha· 

sebenin ilkbahar at yan§lan Buca ala
mnda yapiimi§tir. Birinci kermes tay 
deneme ko~usu idi. 3 ya§mdaki yanm 
kan ingiliz erkek ve di~i taylara mahsus 
olup mesafesi 1000 metre olan b•1 k0iuya 
6 lay i§tirak etmi~tir. 

Birinci Rifat Kahyaoglunun YIImazi, 
ikinci Nihal Athnm Tigi, iir;iincii 1rfan 
Enesin Tuncas1 gelmi§tir. 

Ikinci ilk ku!"§un ko§usu: "O"r; ya§mdaki 
yerli yanm kan Arab ve halis kan Arab 
erkek ve di§i taylara mahsus olup 1200 
metre mesafesi olan bu ko~uya iir; tay 
i§tirak etmi~tir. Hamid Ozsirkintinin 
Gazeli birinci, Fevzi Lutfinin Giizeli 
ikinci gelmi§lir. "O"r;iinciisii Buca ko~usu 
idi. Dort ve daha yukan ya~taki yanm 

T ehdid mektubu 

Tirede bir Museviden 
500 lira istediler 

Tire (Hususi) - Bundan iki sene 'ka
dar evvel tzmirde serseri bir gene in c bir 
nurnarah Yahudi dii~mani> imzasile 
zengin bir Museviye tehdid mektubu 
gonderdiiii malumdur. Ayni ~ekilde bir 
hii.dise, Tirede ger;m:§tir. Vak'ay1, ii'> 
ki§i tertib etrni~ler ve Tire zenginlerin
den Biberoglu nammdaki Musevi ta • 
eire bir mektub yazarak; 

- Bize be~ yiiz lira getir ve bunu kim
seye haber verme. Aksi takdirde kendini 
yok farzet. 
Demi~ler ve cHavuzlu kahve• denilen 

yeri randevu mahalli olarak gostermi~
lerdir. Tire polisi derhal tedbir almi§, 
komiser, kadm, iki polis de amele klya· 
feline girerek beklcmi§lerdir. Fakat 
kendisine mektub yaz!lan tiiccar, bizzat 
geimekten korkarak yerine karde~ini 
gondermi§, o da .randevu saatinden bi
raz once gelmi§tir. 0 Sll"ada, vak'aYI ter. 
tib edenlerden ancak birisi geimi~ bu • 
lunuyor ve <> da gelen zatm, tehdid et -
tikleri tiiccarm karde§i oldugunu bilmi
yormu~ .. Maamaf:h, polis memurlar1, 
bu gencin, mektub gonderenlerden birisi 
oldugunu anhyarak harekete ger;rni§ler, 

- Dur, kimildama! 

Emrini vermi§lerdir. 0 ise, hernen fi. 
rara ba§laml~ ve tabancasm1 gekcrek ko· 
misere at~ etmek istemi~tir. Fakat bir 
hiisnii tcsadiif eseri olarak kur§unla.r 
patlamam1~, buna mukabil komiserin 
sikl!g• bir ku!"§un, vak'a kahramammn 
parmagmt pargalam1~, yakalanmasma 
sebebiyet vermi~tir. iki arkada~I da a
ranmaktadiT, 

Egede ~ekirge tehlikesi 
zail oldu 

izmir (Hususi) - Ege mmtakasmda 
gekirgeye kar§t ag1lan miicadeleden iyi 
neticeler almrm~tir. Tehlike zail olmU§ 
ve gekirgeler, ugmaga vakil kalmadan 
bastmlmi§tlr. Maamafih, miicadele de
vamdad!r. 

~···-
lzmir Ticaret Odasinin tetkik: 

ettigi hususat 
izmir (Hususi) - Ticaret VekiHetin• 

den gelen bir emir iizerine Ticaret Oda· 
SI, bu rnm takada §arabci!!ilJn tesis: ve 
harice §arab sevkiyatmm ba§anlrnasile 
bahk~1hgm daha rand1manh ve fenni e
saslara baglanmas1 igin neler yapmak 
laz1m geldigini tetkike ba§lami~br. 

Odamn esas miilahazas1 §Udur: 
§arab 3millerine, hatta §arabhk iizi.im 

miistahsillerine fazla kolayhk gostermek 
ve §arabhk iiziirnii ya§ olarak istihsal e
dip kullanmak, ~arab istihlakini arttiT• 
rnak igin §imdiki inhisar riisumunu in • 
dirrnek ve bu suretle ihracatr da kolay • 
la§tirmak, §arabi takas mahsulleri ara • 
sma almak laz1mdtr, 

Bahk~Ihga gelince; her §eyden evvel 
bahk~1lara modern av vasitalan temin 
etmelidir. Bu ise, bahkr;IIar cemiyetine 
bir bankamn k.redi a~masile tahakkuk 
edebilir. Yahut da yard1m1 hiik11met 
yapmahd1r. Bundan ba~ka, rnutlaka ba. 
Ilk konserve fabrikalan a~mahd1r. Ba. 
hk, Ege den:zinin biiyiik bir servetidir. 
Bundan H\yikile istifade ir;in evvelce 
miitehass1slar tarafmdan tespit edilen e
saslarJ da gozoniinde tutmak gerektir. · 

kan fngiliz at ve klsraklara mahsus olup 
mesafesi 2400 metre olan bu ko§uya 4 
hayvan i~tirak etmi§tir. Fahri Athmn 
Andrebudini, ikinci Salih Temelin Cey• 
Jam, ii~iincii gene Salih Temelin Mah • 
muresi gelmi§tir. 

Dordiincii handikap ko!USU idi. 4 ve 
daha yukan ya§taki halis kan ingiliz at 
vc klsraklanna mahsus olup mesafesi 
2400 metre olan bu kO§uya 5 hayvan ;§. 
tiTak etmi§tir. Birinci As1m <;1rpanm 
Dandisi, ikinci Ahmed Atmamn Ozde • 
miri, iir;iincii gene As1m <;Irpanm Top
rusu gelmi§tir. 

I.:::~~NY~:·KBeTOMet.Ar~la ;R~A~G;1R8 i $ TE ••• II g;:~:J.i,~f,~~.~~j~~:~fi:f::~ ~::9;~~~t~~::::~~:;';'::::.c:.~; ;~,-~_;:f:~~;~~::" ::::::"::::- [~S:~it?~~~~:~:.~fm~ 
----:~-~: •••• _:_. ..,..,..,..,.., ............ .-1 yajiyordum, bana ag!T gelen boyle giiriil- - Yamlml)'orsam, dedi, Mualla i~in Daha dogrusu, dii§iindiiklerimi, kapahca tijecek, Sikmh ~ekmeden hepimizi ge~in· 

tiilii bir ya,ayij miydi; oyleyse jimdi b:r soyliiyorsunuz, de gil mi?.. kendisine de anlatl!m. direcek kadar ufak tefegim var. Oylece 
Muh!ar, devam etti: bi, guriiltiisiiz, sessiz aynlacagiz. 0 da, yana ~ekilio sessiz yasamamn yolunu tu- - Onun i~in sizi rahatSiz ettim. - lyi i§te ... N e dedi L ya1anz. 
- Bu adamm i te jUSU var, bu•u var, daha gencdir. Kendine gore yeni bir yuva tacag1m. Goriinii1ii pek siislii, gosterisi - Vallahi, bilmem ki oglum, bizim - Ben bol bulundum. Sizin dedigi- Behice Hamm, sesinl ~1karmad1 . Goz• 

derler. Benim yajayiSimi, pek ~ok:an ;. kurabilir. Benim de yiilardanberi a•ad1- herkesin goziinii alan, gece giindiiz, ko- zamamm1zda bu ijler ana baba arasmda niz gibi burada konujmU§ olsayd1k, da- lerini igmi1, dii§iiniiyordu. Muhtar biraz 
~'" gozahc1 bulurlar. Halbuki i,yiiz.U hi~ g1m aile sicakhgma kavujrnamm zama- nuyu omjuyu toplay1p onlann ortasmda konujulur, oyle soz kesilirdi. Onun i<;in ha iyi olacakti. Daha kolay anla§!Tdlk. daha kendi dii~iindiiklerini sayd1, diiktii. 
de boyle degildir. Ben bir zavalhyim, m gelmi1tir. lk1mizin de istedigimiz bu ... yalmz kendini degil. beni de unutan bir sizin de dogrudan dogruya gelip bana Fakat ben 1irkette soyledim. 0 da ben- Tasarladigi ya1ay1110 §Oyle birdenbire 
hammefendi !.. Kendimi bildim bileli, a- <;:ocugumuz o:madan, biisbiitiin y1pran· kadmdan camm yand1. Simdi, derli top- soylemenize lejekkiir ederim. F akat Sim- den boyle bir soz beklemedigi i~in neka- herkesin goziinii alacak kadar siislii bir 
i'e saadeti n•dir, 1hk bir yuva nasii c!ur, madan bu yanii! yoldan geriye donmek... lu, kendi halinde bir es, bir arkada1 bu- di diinya degi1ti. K1zlar, arhk analanmn dar olsa birdenbire ~a§ITdi: «Bu 1irke!e r;er~evesini yap!!. 0 zaman Muallamn 
hunu ta!m1d1m; nekadar arad1msa bu- Biz, kendi aram1zda da boyle dii§iindiik, lacag1m. Nitekim buldum da... Hem dizleri dibinde ya1am1yor. Hele hayat girerken, oradaki 1eflerden birisile evlen· annesi: 
lamad1m. Evliyim. Kanm da, tipki ya· herkes de duvdu; hele son giinlerde tat- oyle uzaktan goriip begenmekle degil; arkada1lanm hep kendileri bulup se,iyor- meyi dii1iinmedim. Onun i<;in gelme- _ Demin de soy1edim, dedi. Ken• 
sayi§Imrzm di§andan goriinii ii gibi, ba1- SIZ birtak1m hadiseler de oldu; onun i~i~ y11lardanberi, her giin gore gore, konuja lar. dim» dedi. disile konu1ursunuz, kendi aramzda karar 
kalan ii;in gozahc1 bir kadn olabilir. Ken- arhk vaz ge~ilemez de ... Dedigim gibi, konuja onun biitiin degerini, iistiinliikle- - Bu. sizin klZimz i<;in degil han! - Kendini bilen bir kiZ da ba1ka tiir- verirsiniz, oyle daha iyi olur. 
d ne gore bir~ok giizellikleri, bir~ok iyi- ak1ama, sabaha hepsi olup bitecek, hepsi rini anlay1p ogrendikten sonra... mefendi. Mualla Hamm, biisbiitiin ba1- Iii soyliyemez, sanmm. _ Bir kere de siz soyleseniz ... Ne 
hkleri de yok degildiT. Fa kat YJilardan- diizelecek; aynlmak ikimiz i~in de bir Behice Hanim, gozlerinde derin bir ka tiirlii yarat1lmi§, ba,ka tiirlii yeti§ti- - Onun i~in, 1imdi kendisine anlat- de olsa sizin soziiniizden di§an 

9
,kamaz. 

beri heraber ya 1yoruz. Bir tiirlii anlasa- kurtulu1 yolu olacak. iiziintii, bu sozlerin sonu neye varacak, rilmij. Sizin dileginize uymadan hi<; bir- mak istiyorum ki, onunla hayal! boliij- KadmcagiZ, klZinm onunla evlenmek 
mad1k, bir turlii birbirimize 1Sinamad1k. Muallanm annesi, hi~ ses <;Ikarmadan onu bekliyordu. §ey yapm1yacagm1 biliyorum. mek istiyen, gahjhgi 1irketin 1efidir d;ye istemedigini arllk iyiden iyiye anlamij· 
Ge~irdigimiz hay at ikimiz i~in de dayJ- bunlan dinliyor, i<;inde gittik<;e artan ~·r- Muhtar, onun hi~ ses ~Ikarmadigmi - Yiiziime kar§I klZimi ogiiyorsu· ,ekinmesin; bana bu gozle bakmaSin. II. Muhtar da Mualladan yiiz bulama}'ln· 
mlacak gibi degil; onun i~in de, benim pml!yi belli etmemek i<;in, kendini pek goriince: nuz. Ne de olsa anahk, benim de koltuk- DI§andan onu gormii§. begenmi1 bir a- ca annesine gelmil olacakii. Yoksa, ken· 
icin de ... Elhet, bu boy Ieee siiruo gide- giiG tutuyordu. - Demin soyledigim gibi, o gene lanm kabanyor. F akat, ilkonce kendisile dam olamaz m1?.. Oyle dii§iinsiin. Za- di aralarmda anla~mii olsalard~: 
rniyecek, giiniin birinde aynlacag1z. Gii- Muhtar da Sikiiiyordu. Boylesi onun klZl bulmak, arad1g1m ~efkate, aile SI· konujunuz, daha iyi ... ~irkette konujma- ten ben de, onun bu iiziintiilerini gider- _ Birbirimizi istiyoruz. Sizin de du-
niin birinde hile degil de, art1k aklama, ba1ma da ilk geliyordu: cakhii!na da kavujmak demektir. Onun y1 istemiyorsamz, bir giin buraya gelirsi- mek i~in, kendi yajayljiml bajtanbaja an!Zl a I maya geldik. 
sabaha demek daha doi(ru olur. Birbiri- - 1,te, dedi, bunda nsonra ben de bana hayat arkada~I oldugu giin, sizin gi- niz. Burada konujursunuz. Mualla, ar- degi§tirecegim. Yalmz, bugiinkii refikam- Derlerdi. Onun igin Behice Hamm da 
le anla aml)'an, fakat hi<; olmazsa ar.la- kendi ya§aYIJima bir diizen verecegim. bi faziletli bir kadm da annemiz olacak. hk <;ocuk degil. Yirmi iki yajma geldi. dan aynlmakla kalmiyacagim. Sirketteki Muhtara iimid verecek bir soz soylemek
§amad,klanm anlamij, hi<; olmazsa bun- Bir kere agz1m yand1. Bir kere aldan- Hem bir ej, hem bir ana, hem de bir Kendisi i~in bulacagi eji, herkesten iyi biitiin hesablanm1 temizliyecegim. t~b ten ~ekindi: 

--~--~~~~~=-~;;::_:~~~==_:~l~~~()'ruw~~~UWWL~~~~~~~ry~uv~a~b~u~lm~u!~ ~o~la~ca!!g~Im~. ------------~~d~ii~§u~·n~ii~r.~B:u:n:u~d:a~b:o~·y~l:ec:e~k:en:d:i_:ar:a~n:IZ:·_:ri=m~i~, ~b:e:lk:i~b:u:sb:ii:tu:··n~b:a:§:k~al:a:n:n:a_:b'~r~ak:a:-~------------~----~(~A:rk:a:n~v:a:rl~--_j 
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• 
artnki ngiliz rdusu 

-
Yazan: 

~BiDiN OAVER 

•••• II II ....... -..... 

.., 

I 

gc~~i haHnde bir piyade taburu 

Yeni ingiliz ordusu, Avrupada bozulan askeri ingi!tere adalar1ndan ~Ikabilecek asker yeku· 

ve sevkiilcey~i muvazeneyi '1slah edecek 7,5 milyon ki~idir, bu miktar Kanada, 

miihim 

ay, bu 

amil sayilabilir. .Harbsiz 

ordu i~in fevkalade 

ge~en 

devridir Yeni bulunan hafif uniforma ile 
tali1)1 yapan iki kur'a nefcri 

Avustralya, Y eni Zelanda ve Hindistan'In 

lli verecegi askerle 13 milyona yakla~Ir 
a a 

. lngiltere, nihayet, ii<; sened:nb~ri kat-j r.a lngilter~nin iht!y~tlarml daimi bi~ ta
lyetle muhtac oldugu, fakat h1slenne uy- lun ve terb1yeye tab1 !ulan ve umum1 se
madJgl i~in savsaklay1p durdugu mecbu- ferberlik ilan edilince, hemen silah altma 
ri askerlik usuli.inii kabul etti. Bundan gelecek olan bir depo demek olacaktu. 
evvelki yaz1mda, lngilterenin mecburi Fakat, bu §ekil, §i.iphe yok ki !ngiltere
askerlik hizmetini kabul etmek mecburi- nin mi.isellah millet olmaSI ve Alman, 
yetinde oldugunu rakamlara dayanarak F rans1z ordulan gibi bir ordu vi.icude 
izah etmi§tim. Bu yaz1mda da mi.istakbel getirmesi ic;in liizumlu olan intikal devre-: 
ingiliz ordusunun kuvveti ne olabilecegini sine mahsustur. Zamanla lngiliz ordusu 
anlatacagim. Gerc;i, bugi.ine kadar gelen da, Avrupa ordularmm tamamile ayni 
rnalumata gore, ingiltere, heniiz tam rna- olacaklir. Mecburi hizmete hala muanz 
nasile mi.isellah millet olmaga karar ver- olan amele partisile diger aleyhtarlan 
rni§ degildir. 18 ya§mdan 23 ya§Ina ka- ah§hr~ak i~in, §imdilik: . maddi ve .m~
dar olan ingiliz genclerinin silah altma eevi bJr hamhk. devresmm kabul edildl
aiJrup dart ay talimden sonra, diirt oene gi anla§Jhyor. B1z, hesablanm!Zl, fng~lte
ic;in T eritoryal ordusu kadrosuna nakledi- renin, mesela Ti.irkiye gibi bir miisellah 
lecegi siiyleniyor. Teritoryal ordusu, hiz- millet oldugu esas1 i.izerinden yi.iriitece
met mi.iddeti 18 den 38 ya§ma kadar sii- giz. <;unkii, nihayet i§ oraya varacaktir. 

ren bir nevi giinUllU milis demektir. lsti- * * * 
yenler 1 ila 4 senelik taahhiidlerle bu or- Evvela, fngiltereni~, Biiyiik Har?de 
duya girerler. gayridaimi olan bu ordunun nek~dar asker ~~kardJgmJ t':_tbk ~deh~ ~ 
daimi bir talim ve terbiye kadrosu vardir. lng1ltere, o zaman, mecbun askerhk hiL 

Efrad1 muayyen gi.inlerde talim ve terbi- metini 1916 y1h. ba§mda k~bul etmi§ti ve 
yc goriirler. Miistakil olan Teritoryal 1918 de barb b1terken dah1, bu usul, he
ordusunun vazifesi, barb halinde, sahiileri ni.iz tam verimli olamaml§II. 
ve nefsi lngiltereyi mi.idafaa etmektir. 1914 agustosunda lngiliz nizamiye 
T eritoryal ordusunun ath piyade, ke§~af, ordusile muhtelif ihtiyatlan 733,514 ki§i 
piyade, siivari, top~u. sahil topc;usu, istih- tutuyordu. lngiltere, Biiyiik Harbde, 
kam ve kale k1t' alan, hava defi topc;usu. muhtelif cephelere, 12 nizamiye ,19 T e
tank gibi muharib Siruflan muhabere, le- ritoryal ve 28 yeni ordu f1rkas1 olmak ii
vazJm ve Slhhiye gibi yard1mc1 51mflan hat zere 59 firka gondermi§ti; bir miktar 
ta silah tamirhaneleri, atiilyeleri vardir. f1rka da nefsi lngilterede kalml§h. 
Bu ordunun k1t' alan hususi bir kanun Dominyonlann cephelere gonderdigi 
ne§redilmedikc;e, rnemleket haricine sev - firkalarm miktan §U kadard~r: Kanada 4 
kedilemezler. fiTka, Avustralya 5 fiTka, Yeni Zelanda 

Teritoryal ordusu 1937 senesinde 12 1 firka, Cenubi Afrika bir kuvvei seferi
piyade fiTkasl, 2 si.ivari livasile nrka si.i- ye. 
vari boliikleri, 2 hava mi.idafaa nrkas1, Miistemlekelerin cephelere yolladJgl 
sahil miidafaa birlikleri, muhabere bir - kuvvetler ise §U kadard1: Hind nizamiyesi 
likleri ve saireden miirekkebdi. ordusu 9 fiTka, Hindistandan silah altma 

18 • 25 ya§ arasmdaki ingiliz gencle- ahnan 9 fnka. 
rinin 2,735,000 ki§i oldugunu yazm;§tlk. Yekun: 87 fnka. $imdi, bu 87 fiTkayl 
Bir SIDif 3! 0,000 mevcudundad1r. 18 - asker olarak if a de edelim. lngilterenin 
23 Ya§ arasmdakiler silah altma almm- Bi.iyi.ik Harbin 4 senesi ic;inde silah altma 
ca lngilterenin takriben 2 rnilyon askeri aldJgJ asker yekunu §Udur: 
olacag1 haber veriliyor. Bu kadar gencin lngiliz nizamiye ordusu: 733,514 ki§i 
Teritoryal ordusuna girmesi, bugiin yu- Seferber edilen !ngiliz: 4,000.000 » 
varlak hesab!a 200,000 mevcudunda o- » Galli: 272,000 » 
Ian bu ordunun 2,200,000 ki§iye c;1kma- » lsko~yah: 557,000 » 
~1 . demektir. Nefsi ingilterenin mi.idafaasJ » irlandah: 124,000 » 
1~1D boyle azim bir kuvvete liizum yoktur. » Kanadah: 628,694 » 
Binaenaleyh dart ay talim ve terbiye gO- » Avustralyah: 416,800 » 
rece.k genclerin T eritoryal ordusuna veri!- » Y eni Zelandal1: 220,000 » 
meSI, bunlann dart ayda ogrendiklerini )) Cenubi Afrikah: 136,000 )) 
sonraki talimlerle unutmamalan ic;indir. » Ternov'li.i: 11.900 » 
.;;u halde Teritorya) ordusu, bundan son- Sair yerlerden: 12,000 » 

• 
Hind ordusu: 239,561 » 

Seferber edilen Hindli: 1.161.789 » 
Cenubi Afrikah i§c;i: 92,83 7 » 
Garbi Hindistanh i§c;i: 10,000 » 
Umumi yekiin 8,660,270 » 

ingilterenin dart harb senesi i~inde si
Jah altma ald1g. bu 8,660,270 ki1iden 
7,130,270 ki1isi beyazlar, yani lngiltere 
ve dominyon halk1, 1,530,000 ki§isi de 
renkli insand1r. Seferber edilen renkliler 
arasmda Hindli, Cenubi Afrikah ve 
garbi Hindistanh olmak i.izere, bir hayli 
i1~i ve amele de vard1r. 

Bir mukayeseye medar olmak iizere 
BUyiik Harbde F ransan1n seferber ettigi 
insan yekunlanm da kaydediyorum: 

Beyaz FranSiz: 7,740.000 ki§i 
;lim ali Afrikah Arab: 260,000 » 
Diger renkliler: 315,000 » 
Yekun: 8,41 0,000 » 

tngiltere harbde 

nekadar asker !;tkarabilir? 

Nefsi lngilterenin niifusunu 47 milyon 
98,000 kabul eden bir istatistik, ~·kara
bilecegi eli silah tutar insan yekununu a
zami 9 milyon hesablamaktachr. 

lngilterenin miistakbel bir harbde 

~------------·----------------------~Avustralya ile Cenubi Afrika bu yola dir. Bu m~~leket de yiizde on hesabile j . Hernen ilave edeyirn ki bu, kagJd iize-: 
girmi§lerdir . .5u halde dominyonlann da 160,000, yuzde on be§ hesabile 240,000 nnde nazari bir hesabdtr ve ancak Bi.iyi.ik 
mecburi askerligi kabul edeceklerini na- ki§i ~1karabilir. Biiyi.ik Harbde 1 mi1yon Harb gibi dart sene si.iren uzun bir harb
zan itibara alarak Kanada, Avustralya, ni.ifustan 220,000 ki§i seferber etmi§ti. de te~hiz ve teslih edilerek cepheye siiri.i· 
Yeni Zelanda, Cenubi Afrikanm ~1kara- Cenubi Afrika 1ebilir. Daha dogrusu, bu rakam !ngilte-
bilecek1eri kuvvetleri hesabhyabiliriz: Cenubi Afrikanm ni.ifusu 9 bu~uk mil- re ve dominyonlarile Hindistamn silah al· 
Kanada yondur. Aynca manda altmda 300.000 hna alabilecegi eli silah tutar insan rnev· 

Ni.ifusu 11 milyon kiisurdur. Mi]i; u- niifusu vardtr. Muvazazf ordusu 13,500 cududur. 
sulile daimi milis muvazzaf ordusu ki§idir. Her YJI talim ve terbiye goren 13-
6960, gayridaimi milis muvazzaf ordusu 17 ya§mdaki genclerin sayJsJ 35,573 ki-
1 00,000 ki§idir. Mecburi askerligi kabul §idir. Her sene all§ talimi goren genc!erin 
edince niifusunun yiizde onile 1,100,000 say1s1 16,000 dir. 126,000 ihtiyal.! var
yiizde on be§ile 1,550,000 sil.ih altma d1r. Bu memleket yi.izde on hesabile 
alacak adam! var demektir. Biiyiik Harb- 950,000, yiizde on be§ hesabile de 
de 7,204,000 niifustan 628,000 asker j .420,000 eli silah tutar insan ~Jkarabi-

*** 

~~karm11tJr. lir. Bi.iyi.ik Harbde I ,300,000 niifustan 
Avustralya I 36,000 asker ~lkarmJ§h. 

Niifusu 7 milyona yakmdu. Bugiinkii 
milis usulile daimi muvazzaf ordusu 
1810, gayridaimi mil is muvazzaf ordusu 
27,000 ki§idir. 5625 ihtiyat zabiti vard;r. 
Hazar! ordu mevcudu 34,000 ki§idir. A
vustralyada 1933 te yap1lan bir tahrir ve 

kayda gore 3 milyon kadar erkekten milis 
hizmetine tabi yani 18 ile 26 ya§mda 
482.000 ki§i ve 26-35 ya§ arasmda 

472,000 ki§i olmak iizere 954,000 kiji 
vard1. 35-60 ya§ arasmdakiler de 972 
bin ki§i idi. 0 vakittenberi niifus arliDI§
tJr. 

Avustralyada yiizde I 0 hesabile 700 
bin, yiizde on be§ hesabile 1,050,000 eli 
silah tutar adam var demektir. (Yukan
daki istatistige gore 18 ila 35 ya§ arasm
da 954,000 ki§i) Bi.iyi.ik Harbde, 
4,600,000 ni.ifustan 417,000 asker ~1kar-

Hind is tan 
Hindistamn ni.ifusu 1934 say1m1na na

zaran 363,644,000 ki§idir. Hazar ordu
su 160.000 ki1idir. (Hinddeki 58,000 ki
§ilik ingiliz ordusile Hind racahklannm 
45,000 ki§i tutan hususi ordulan bu ye
kundan haricdir) Bi.itiin Hind ordusu 
12,650 ki§isi zabit olmak i.izere 260,000 
ki§idir. Aynca askerce te§kilatlandmlrnl§ 
30,000 ki§i daha vardn. 

Hindistandaki askerlik goni.illii muli
ledir. Bugiin nekadar asker ~Ikarabile
cegini tam olarak bilmek mi.imki.in degil
dir. Fakat, Bi.iyi.ik Harbdeki rakamlar 
§unlard1r: 1914 agustosunda Hind mu -
vazzaf ordusu ve ihtiyat1 yuvarlak hesab 
240,000 asker temin etmi§tir. Harb ic;in
de Hindistandan alman asker yekunu 
1,161,000 ki§idir. (Bunun bir k1smJ i§~i 
ve ameledir). 

lngiltere ve dominyonlanmn bu biiyi.ik 
insan kiitlelerini ordu haline sokabilmek 
kolay ve ~abuk yap1hr bir i§ degudir. 
Bilhassa zabit ve kii<;i.ik zabit yetiltirmek 
uzun surer. lngiltere ile dominyonlann 
harb sanayii silah, malzeme, tayyare, 
tank, te~hizat gibi bir ordunun maddi ih
tiyaclanm si.ir'atle temin edebilir. !ngil -
tere, bunlann bir kiSmml, Bliyiik Harbde 
oldugu gibi, Amerikaya da ISmarhyabilir. 
Fa kat, subaylann, gedikli erba§larm ye· 
ti§mesi zaman ister. Bununla beraber, ln
gilterenin Biiyiik Harb i~inde, bir taraf
tan dovii§i.irken diger taraftan da bi.iyiik 
bir ordu yeti§tirdigini unutmamahdir. 
~imdi, harbsiz gec;ecek her ay, ingiliz or• 
dusu ic;in, fevkalade bir ~ah§ma devri o· 
lacaklir. ingilizler, mecburi askerligi ka· 
bulde dii§iindi.iler, ~ok nazland1lar amma 
bir defa karar verdikten sonra da !ngiliz 
inadile, bu i§i, en kiSa zamanda ba§arma
ga ~ali§acaklar ve §uphesiz muvaffak ola
caklardir. Bu arada, harb patlarsa, ingil· 
terenin i§i, tabii, daha gi.i~le§ir, fakat bu 
~ok zengin, muntazam, sogukkanh ve a· 
nud millet, karar verdigi §eyi mutlaka ya· 
par. 

kendi adalanndan c;•karabilecegi asker 
yekununu, Bi.iyiik Harbdeki kadar, yani 
takriben 7 bu~uk milyon ki§i hesabhyabi
liriz. <;iinki.i, o zaman, lngiltere mecburi 
askerligi harb patlad1ktan bir buc;uk sene 
sonra kabul etmi§ ve tam verim elde ede
rnemi§ti. Buna ragmen, 124,000 lrlanda
h askerle beraber 7,130,000 ki§i seferber 
etmi§ti. .5imdi, mecburi hizmeti, harbden 
evvel kabul etmi§ oldugu i<;in, uzun siire
cek bir harbde ferah ferah 7 bu~uk mil- ml§llr. 
yon adam ~Ikaracaktu. Y eni Zelanda 

Miistakbel bir harbde a§agJ yukar1, ay
ni mevcudlann elde edilecegi §i.iphesiz -
dir. 

lngiltere ve dominyonlann mecburi 
askerlik hizrnetini kabul etmeleri, Avru -
pada, bozulan askeri ve sevkulceni mu· 
vazaneyi !Siah edecek en mi.ihim amil
dir. Arhk, Almanya, !talya, -belki de 
ispanya ve Macaristamn- ~·karacaklan 
milyonlar kar§ISJnda, F ransa ile Lehis • 
tan yalmzba§ma kalmiyacaklar, demektir. 
Milyonlarla konu§an bir lngiliz ordusu
nun mevcudiyeti, ingilterenin dostlugunu 
ve himayesini «giivenilir bir kuvveb> ha1i
ne koyacak, ingilterenin etrafma c;agud1g1 
ki.i~i.ik milletlere cesare! ve emniyet verc
cektir. Bu kuvvetlerin husule getirecegi 
muvazene, muhakkak ki sulha hizmet e
decektir. 

Dominyonlann da mecburi askerligi Y eni Zelandanm niifusu 1,600,000 
kabul hususunda lngiltereyi takib ede - ki§idir. Milis usulile daimi ordusu 678 
cekleri haberleri geliyor. Daha §imdiden ki§idir. T eritoryal ordusu da 12,500 ki§i-
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ingilterenin diger mi.istemlekelerinden 
alabilecegi asker yekunlan haric olmak 
iizere, bir harb halinde ingiltere ve do • 
minyonlan ve mi.istemlekelerinin verebi
lecekleri eli silah tutar insan mevcudunu 
§iiyle hulasa edebiliriz: 

Nefsi ingiltere: 
Kanada: 
Avustralya: 
Y eni Zelanda: 
Cenubi Afrika: 
Hindistan: 

Yekun: 

7,500,000 ki§i 
1.550,000 » 
1,050,000 » 

240,000 » 
1,420,000 » 
1,200,000 )) 

12,960,000 » 
Yuvarlak besabla 13 milyon ki§i de

mek . 

Y eni !ngiliz ordusunu, bir sulh amili o
lacagJ 1~m. selamlamamak kabil degil
dir • 

ABIDIN DAVER 

ordusuna mensub bir ktt'a, bir manevra esnasmda ..• 



F ransay1 en ~ok korkutan 
bir mesele : Niifus azligi 

Bir FransiZ rnuharririne gore, dogurn azhg1 
bu ~ekilde devam ederse, Fransanm niifusu 

elli sene sonra 12 rnilyona dii~ecektir 

Biitiin memleketlerin, hududlanm mii
dafaa endi~esine dii§tiikleri §U giinlerde, 
niifus meselesi biiyiik bir ehemmiyct &1-
mi§ bulunuyor. Avrupa memleketleri i
<;inde, niifus azhgmdan en fazla §ikaret 
eden F ransa, dogum ve oliim nisbetleri 
arasmda gitgide artan tehlikeli farkin, ya
nmn muhtemel dii§manlan eline veri ,en 
en kuvvetli silah oldugunu gorerek buyiik 
bir endi,eye kap1!tyor. Bir FranSiz gaze
tesi, Fransamn hayati davalanmn en ha
§mda ele almmaSI laz1m geldigini soy!e
digi bu mesele etrafmda, nejrettigi bir 
yaz1da niifus azl1gmm Fransayi naSI! bir 
u<;uruma gotiirmek istidad1 gosterdigim 
etrafile izah etmi~tir. Beynelmilel siyasi 
miinasebetlerin <;ok gergin oldugu §U giin
lerde ayn bir ehemmiyet arzeden bu ya
zmm §ayam dikkat kiSimlanm ahyoruz: 

Makale sahibi, 1876 senesinde azami 
haddine yiikselen F ransadaki dogum nis
betinin 1.022,000 oldugunu, 1930 da, 
bu rakamm 750,000 e dii~iigiinii, 1937 
de 616,000 nisbetine kadar inmek ,ure
tile 61 sene zarfmda 400,000 den fazla 
bir sukut gosterdigini yazd1ktan sonra 
§oyle devam ediyor: 

«Ei!er niifus azhg1 ve oliim fazlahg1, 
son seneler zarfmdaki nisbeti muhafaza 
edecek olursa, dogum, 1925 senesinde 
275,000; 1965 te 200,000; I 985 te 
127,000 rakamlanm bulacak ve oliim 
fazlahgi, gene ayni tarihlerde 126,000; 
229,000; 429,000 nisbetlerine yiikse!
mek suretile, niifus, 50 sene zarfmda on 
iki milyon dii§ecektir. 

F ransa, daha 1imdiden, diinyamn, ih
tiyan en fazla olan memleketidir. Niifu
sun % 14 iinli 60 ya§mda ve bu ya§tan 
yukan ihtiyarlar te§kil ediyor. Eger do
gum azhgmm oniine ge<;ilmiyecek olursa 
F ransa, yakm bir a tide, niifusunun %30 u 

ihtiyarlardan ibaret bir memleket olacak
!Ir. FransiZ ailelerinin <;ocuklularile <;o
cuksuzlan arasmda bir nisbet kuruiacak 
olursa, vasati bir hesabla, her aileye a
zami bir <;ocuk dii§er. 

Miidafaa sahasma taalluk eden her i§· 
te oldugu gibi, hatta her i1te oldugundan 
daha fazla, niifus meselesinde, yabanci 
memleketlerle Fran sa arasmda bir mu
kayese yiirlitmemiz, aradaki farkm aza
m~tini gostermek i~in elzemdir .. 

italya, 1936 senesinden 1938 senesi
ne kadar, dogum nisbetini senede takri
ben 70,000 arhrmi§t!T. 

Almanyadaki tezayiid ii<; sene zarfm
da 300,000 dir. 

Eger. Almanlann dogum fazlahgile 
Fransanm azhg1 arasmdaki nispet bugiin
kii haddi muhafaza edecek olursa, bir 
miiddet sonra, Alman niifusu Fransa 
niifusunun bir mislini a§mi! olacaktir. 

lngilterede dogum 1935 senesir.de 
120.000 kadar fazlahk gostermekle be
raber, oliim nisbeti hayli yiiksektir. Rus
ya ise, I 926 dan 193 7 ye kadar iki mil
yonu buldugu soylenen niifus tenakusu
nun oniine ge~mek ic;in, kanunun miisa
ade ettigi ahvalde ~ocuk dii1iirme tedbir
lerini dahi yasak etmi1tir. 

]apon nlifusu her sene bir milyon bir 
tezayiid kaydediyor. Bugiin, Rusya ba
ric olmak iizere, biitiin Avrupada, stne
de takriben 8 milyon <;ocuk dogdugu hal
de, Asyada, t;inde ve Japonyada diinya
ya gelen ~ocuklarm sayl5I 17 milyondur. 
F ransa, niifus k1thgmm tehdidine maruz
dur. Asya memleketleri ise, fazla niifus 
tehlikesi kar§!Slnda bulunuyor. 

hte bugiin elimizde mevcud rakam
lar bunlardir. ;limdi, bu rakamlann na
si! bir tehlikeye i1aret ettigini izah ederek, 
bu tehlikeyi onliyecek tedbirleri arajtiT
maga c;ahjahm. 

Fransada, Ondokuzuncu asra kadar 
kalabahk aile ekseriyeti te,kil ediyor, az 
c;ocuklu aile ekalliyette kahyor, hatta is
tisna olarak mevcud bulunuyordu. Bu
nun iki sebebi vard1. Dini hiikiimlere k•r
si gosterilen hiirmetkarhk ve halk taba
kalannm cehaleti. Bereketi tenasiile ma
ni olmaga kimi cesaret edemiyor, kimi 
de bunu yapmaSIDI bilmiyordu. 

Dogum azhgi, bir yandan dini akide
nin gev§emesi, bir yandan da koy nha
lisinin 1ehirlere akm etmege baslamasi ii
zerine kendini gostermi§tir. F ransada, 
1851 senesinde 3 koyliiye muabil 1 je· 
hirli vardi. Buglin, §ehirli koyliiden da
ha fazladiT. 

Son 70 sene zarfmda evlenenlerin nis
beti azalmi§ degildir. FranSizlar, bugiin 
de, dlinkii kadar evleniyorlar. Aaile tnef
humu zafa ugramakla beraber yuva fik
ri ayni kuvveti muhafaza ediyor. Hatta, 
Yirminci am ba,mdaki evlilik ni;beti, 
ge~en amdan da fazladiT. Lakin, buna 
ragmen, maarifin artmast ve daha iahat 
ya§amak endisesinin her kafada yer al
maSJ netice>mde, <;ocuk dogurmamak i
<;in tatbik edilen c;areler, sari bir §ekil al
maktadiT. 

Mesela, Lot eyaleti, 1850 senesinden
beri, niifusunun %4S ini kaybetmektedir. 
Ariege' de, degum, 70 sene ic;inde, 6773 
ten I 624 e dii§mii§tiir. Bazi Normandi
ya eyaletleri miistesna, biitiin dige:leri 
k1mhibn en acmacak haddine varmiSt!T. 
Bir senedenberi, F ransada evlenen dort 
milyon c;iftin te~kil ettii!i aileler kismen 
c;ocuksuz, kiSmen de bir tek c;ocukludur. 

<;;ocuk istemiyen ailelerin, cemiyetin 
hangi Simfma mensub olduklanm sarahat
le tayin etmek ve bunlar ic;in bir nisbet 
kurmak mii,kiildiir. Ancak, bir iki mii

lahaza serdedilebilir. Mesela koyliileri e
le ahrsak, daghlann veya yiiksek yayla 
halkmm, ovalarda oturanlara nazaran 
daha bereketli tenasiile sahib olduklannl 

goriiriiz. ;lehirlerde ya§Iyan amele, buna 
mukabil, daha az c;ocukludur. Sobebi, 
kadmm fabrikada <;ah,mak mecburiy<tin
de olmaSJ, ailenin daha rahat, daha ser
bes ya1amak arzusu beslemesi gibi §ey
lerdir. Kii<;iik burjuva aileleri de, zah
metle elde ettikleri azc;ok konforlu ha

yati bozmamak ic;in c;ocuktan kac;Iyor -
lar. Yiiksek, miireffeh burjuvazide, ~o
cuklarile ogiinenler bugiin heniiz mevcud 
olmakla beraber, yarm yok O'lmak te

mayiiliinii gostermektedir. Onlar da, hir 
giin gelece~. istisna te§kil edecekle1dir. 
Do~um tenakusu, her muhitte mli~ahede 
ediliyor. 

Bunun <;arelerine gelince, en ba§ta, ev
lenenlere ikrazatta bulunmay1 goriiyc

rum. Totaliter devletler, niifus azh~mm 
oniine bu 1ekilde ge<;ebildiler. Bir A!mon 
miitehassismm yaptli(i hesaba gore, bu 
usuliin ihdasmdan sonra kaydedilen 900 
bin dogumun 300 bini, bu ikraz suretile 
evlenmeye te~vik tarzmm semeresidir. 
Geri kalan 600,000 dogum, c;ocuk cHi
§iirme faillerinin ,iddetle cezalandml
maSI, i§sizlere is tedariki, ihih .. gibi ted
birlerin neticesidir. 

Bu usuliin yerine, ~ok ~ocuklu aiiele· 
re, <;ocuk adedine gore ikramiye vermek 

[ :~ADIN l Yazan: ESAD 

SEVERS E .. :.::] 
MAHMUD KARAKURD 

-55-
Sendeliyerek, masaya dogru gidiyor. 

Papatyalarm iizerine c;ig taneleri yagm11 
gibi, uzun siyah kirpiklerinin ucunda par
liyan kiic;iik ya! damlalan, bir tak1m so
!uk, yuvarlak pmlt1lar halinde yanakla
nna dii§iiyor. 

0 mada, uzanarak, masanm iistiinde 
duran telefon rehberini almi§IIT. Sahifele
rini c;eviriyor. Bir noktada duruyor. Son
ra, kitabda buldugu bir numaraya baka
rak, telefonu ac;Iyor. 

.';limdi, ellerinin titredigini, yesil gozle
rinin dumanlanarak kii~iildiiglinii ve yii
ziine san kirli bir rengin perde perde ya
yilmakta oldugunu goriiyoruz. 

Heyecanla bekliyor. !nee, laciverd bir 
elbisenin kiVTimlan altmda, burujlurul
mus iki taflan yaprag1 biikiilli§ile kiic;iik 
kiiciik dalgaciklar yapan gi:igsii, heyecan
la inip kalk1yor. 

Hala cevab vermediler. 
Ba§Inl kalduarak. sinirli bir ~eviri1le, 

d1• n b k1~or. Kararmaga 

ba~IIyan bir ufuk... Dumanh, sisli bir de
niz ... Agaclarm iizerinde pmlda,an be
yaz, pembe, ye1il bahar c;i~ekleri ... 

Birdenbire kulaklarma, boguk, kan§lk 
bir ugultu ~arp1yor: 

- Alo... Alo... Kimi istiyorsunuz? 
- Doktor F erid Beyle gorii§mek is-

tiyorum. 
Kimsiniz efendim? 

- Bir hasta ... 
- Doktor c;ok me§gul §imdi, han1-

mefendi; bir sa at sonra, lutfen telefon 
edin 1 

- Hayu, derhal konujmarp laz1m. 
- lsminiz nedir efendim? 
- lsmimi si:iylemege hacet yok. Ken-

disi beni tamr. Sadece, bir hamm konu§· 
mak istiyor sizinle, deyin. 0 kadar. 

- Bekleyiniz bir dakika. 
Ayak patndilan ... Sonra gene, birta

kim kanjik sesler. 
Bekliyoruz ... 
- Alo ... Alo ... Doktor Feridl 

Lt.J lt.clt UKI X l!..C 

Bursada yeti§tirilen 
Merinos siiriileri Fotografla Atatiirk 

Miktar itibarile Merinos kuzularim arbrmak i~in 
miisabakalar tertib ve koyliiye ikramiyeler veriliyor Ebedi ~efin ekseriai hi~bir yerde inti§ar etmemi§ yiizler

ce tarihi fotografmdan miirekkeb biiyiik album. 
Memleketin her tarafmda laytk oldugu emaalaiz ragbeti 

goren bu krymetli eaerin mevcudu tiikenmek iizeredir. 

Bursa ovalannda yeti~tirilen Merinos silrulerinden bid 

Bursa, {Hususi muhabirimizden) - iyi agrl yapanlar il~ derece ilzerine ay
Memlekette ar!Jk cMerinos yeti§ir mi, nlrm§lardu. Birincilere yilzer lira, ikin. 
yeti§mez mi?. §eklinde bir dava kalma- cilere elli§er, il~ilncillere de yirm ibe§er 
ml§ttr. «;:iinkii: koylii bu cins koyunun lira miikafat veilmi§tir. Birinci milk"-· 
kendisine yerli koyundan ~ok daha faz- fall alanlar: Yeni§ehir yardak koyiinden 
Ia menfaat temin ettigini anlarm§ ve ibrahim Siizen, AkS'alar koyiinden Meh
giirmii§ bulundugundan, her sene Me. med Sart, Ayazma ~iftliginden Cerna! 
rinosla§tmlan koyunlann sayiSI bir ev- Gokbayraktu. 
velki seneye nispet edilemiyecek dere- Bu milsabakadan ba§ka aynca {siiril 
cede artmaktadtr. Mesela: ge.;en seneye milkafatt) milsabakast da yapilrni§I!r. 
kadar biitiin Tiirkiyede mevcud 50,000 Bu milsabaka neticesinde eskidenberi 
Merinos koyun ve kuzusuna, bu sene a- Merinosla i§tigal etmi§ vc silrlislinii Me
lman 30,000 kuzu ilave edilrni§tir ki: bu rinos yeti§tiriciligi baklmmdan en iyi 
rakam Merinosla§ma davasma ka.I<I hale sokmu§ <>lanlardan il~ ki§iye yiizer, 
kiiyllimiizlin giisterdigi fiJi a!akayi is- on ki§iye elli§er ve yirmi ki§iye 25 er I!. 
pata kafi oldugu gibi, bir sene evvelki ra miikllfat verilmi.§tir. 
9ah~maya nazaran, bu seneki 9ah~ma. Bunlardan maada devlet, Merinos ya-
nm yiiksek randimamm gostermek iti- pagtsl iS'in koylliye prim vermektedir. 
barile de ~ayam dikkattir. Dogrudan dogruya Merinos fabrikasma 

1Ik yt!larda alman Merinos kuzulan yiinlerini getirip satanla.r fabrikadan bi
kiiylil tarafmdan ekseriya satJ!makta i- rer fatura alarak bunlar1 Merinos mil
di. Bu hal, bu cins koyunun siir'atle il-
retilmesini gii,le§tiriyordu. Fakat son- fetti§ligine ibraz etti:klerinde beher kilo 
ralan Mermosun diger k<>yundan gerek yiin ba§ma 15 - 20 kuru~ arasmda ken. 
eti, gerek yiinii ve gerek her k.Jymeti i. dilerine prim verilecektir. 
tibarile faik oldugunu anlayan koyllimli Fabrika ile Merinos miifetti§ligi bir 

anla•ma yapinl• ve uzak mesafelerden zi.in biiyiik bir §evk ve gayretle bu i§e • • 
mesela ·, M. Kemalpa•a, Karacabey, Ye-

sanlmasi, bi!hassa di~i kuzulan hi9 sat- • 
mamast, Merinos !fkmm siir'atle artma- ni~ehir gibi kazalardan dogrudan dogru-
sma amil olmu§tu.r. Hatta Ziraat Veka- ya yeti§tiricilerin fabrikaya yiinlerini 
!eti evvelki vaziyet lizerinJ:> blit,.esine 50 getirmekte giii;liik S'ekecekleri ve masraf 
bin lira!tk bir tahsisa t koyarak halkm edecekleri, aynca i§lerinden kalacakla-

n gozoniinde tutularak Merinos fabrika. 
satmak istedigi kuzulan alrnaga ba§la- smm bu kazalara ylin almak ilzere birer 
IDI§tl. Fakat §ayam hayrettir kl: Bu pa. 

Buyuk sat13 merkezleri 
ra ile satm almab!.]ecek olan binlerce memur gondermesi karala§tm!mt§l!r. 
kuzu yerine koyliilerden ancak lOO ka- Saf Merinos yapaglSimn kilosu 115 ku
dan almabilmi§tir. «;:iinkil: koylii: TU§a, yartmkan Merinos yapagiSt ise 105 

kuru§a ahnmaktad1r. Bu fiatlar klvtrc1k-

ANKARADA - Akba Kitabevi. 

iZMiRDE
SAMSUNDA 
KONYADA-

Esad, Kii~iik Salep~i hanlnda. 

- Halk Kiitiibhanesi 
- Arbk Merinos satmam! cevabtnt 

vermekte ve onun kendisi i9in yerli ko
yundan pek daha fayda!I bir gelir kay
nagt olduguna inanmt§ bulunmaktadtr. 

Kiiylilniln bu i~e diirt elle san!rnas1 
son senelerin mahsuliidiir. ilk zaman
larda pek o kadar ragbet gormiyen Me
rinosi;uluk dev!et 'n muhtelif §ekillerde 
yapbi(t te§vik ve ir§ad hareketlerile 
memlekette kokle§meye ve inki§afa ba§
lamt§br. Mesela; her sene muhtelif ikra
miyeli, miikatath milsabakalar tertib e
dilmektedir. Kesim, ag1r, siiril miikil.fat
lan gibi ... Aynca hlikumet Merinos yli. 
nii ii;in milstahsile prim vermeyi taah
hiid etmi§ bulunmaktad1r. 

Bu seneki kesim miisabakasmda 70 
ki§iye mlikafat dagtblmi§b. Son giinler
de de Bursa Merinos yeti§tirme miifet
ti~!iginin nezareti altmda cagt! ve siirli• 
mlisabakalan yapilmt§ti.r. Bunlardan en ............................................................ 
usuliiniin tatbikm1 tavsiye edenler de var
dn. 

Her ne olursa olsun, ister Alman,·a
da oldui.\u gibi, evlenecek ~iftlere ikraz 
suretile, ister c;ocuklu ailelere ikramiye 
tahsisi veya ailenin kalabahgma gore ver
gilerinin tenzili suretile, herhangi bir nii
fus siyasetinin mii<tacelen tatbik1 za1 uri
dir. Beka bulmak istiyen milletle daha 
miireffeh ya1amak istiyen ferd arasmda, 
sayiSI be1ikten daha fazla olan mezarla
nn feci manzaraSI bulunmamahdn. 

K1z, biitiin viicudiiniin bir an sarSJld1-
gmi hissediyor: 

- Affedersiniz F erid Bey, sizi ra-
hatSIZ ettim. 

Estagfurullah ... 
Sesimi tamyabildiniz mi? 
Hay1r. 
T ahmin etmi§tim zaten... Ben, 

Nevin. 
Nevin mi? 

- Evet. 
- Hangi Nevin? 
KIZ, birdenbire durakhyor. Mora;an 

dudaklanmn terledigini, titredigini gorii
yoruz: 

- ismi!lli de mi ha1Irhyamadm1z 
F erid Bey? ~vin diyorum size, Nevin! 
Bu ses kulaklanmza o kadar m1 yabanc1 
gelivor ki? 

Birdenbire telefonun bakn yuvarlak
lanndan bir u~ultu viiks.eliyor: 

- Ooo, Nevin Hamm! Affedersini7 
sesinizi alamad1m. N aSilsmiz, neredesi
niz? Aylardanberidir bir de fa bile yiizii· 
niizii gormek nasib olmadi. Haydi ben 
neyse, fa kat ya anneniz? Sizin iGin sa
bahlara kadar aghyor. Giinah degil mi. 
acJmiyor musunuz annenize? Alt1 aydan
beridir bir defa gelip onu ziyaret etme-

lara nazaran yliksektir. K1V1rc1k yapa~~ 
smm kilosu 40 ile 50 kuru§ arasmda ol
duguna gQ.re arada bir misli fark bulun. 
dugu goriilmektedir. tl'stelik devletin 
verdigi primle Merinos yapagtsimn kilo
su 140- 150 kUtu§a gelecektir ki; bunca 
te§vik ve fedakarhk kar§tsmda arl!k 
Merinos yeti§tirmiyecek bir mlistahsllin 
kalmt§ olmasma elbette hayret edilecek
tir. Bir Merinos koyununun yiln randt
mam da yerli koyunun ylini.inden fazla 
oldugu goriilmektedir. Bir Merinos 2,5 
ila 3 kilo yiin verdigi halde bir klvu-cik 
koyun 1 ila 1,5 kilo yiin verebilmektedir. 
l?u halde neresinden tutulursa tutulsun 
Merinos yerli koyuna nispetle bizim koy 
liimilz !~;in 90k karl! ve memleket ylinlii 
sanayii i~in de pek Iiizumlu bir koyun. 
dur. 

Mustafa Naci, Yeni Kitabevi. 

ve 

iSTANBULDA Biitiin biiyiik kiitiibhaneler 

Fotottrafla AtatUrk 
kalmamu~br. Buralardan 

dogrudan dogruya matha· 
Bir~ok vilayetlerde 

vaki olacak talebler 
am1za yapdmahd1r. 

Bugiin biitlin yurdda istihsal edil~ 
Merinos yiiniinlin buradaki Merinos fab
rikasi tarafmdan ancak bir haftada i§le
nip bittigine bakthrsa, ye§il yurdumu
zun geni~ mer'alarmda daha yiizbinler 
ve hatta milyonlarca Merinosun yeti§ti
rilmesine ihtiyac var demektir. 

CUMHURiYET T ABI MUESSESELERiNDE 
titiz bir itina ile basdrm~ olan 

Musa Alaf FOTOGR .. \FLA AT ATORK'un 
ibrahim SovUtmen 

Cumhuriyet gazetesile diger mec
mua ve gazetelerin Tekirdagt bayii. 
Tuhafiye ve elektrik levaztmatJ ma
gazast. Filko ve Elektrit radyolan a
centasi. 

Fiah 125 kurul!tur. Giizel ambalaj i~inde ve ba§ka hi~bir 
zam istenmeksizin derhal iraal olunur. 

diniz I Dogrusu Nevin Hamm, bu ka- - Sizi, yann ak§am, saat alt1 bu-
dar... c;ukta, Biiyiik<;amhcamn eteginde bekli-

Kiz derhal doktorun soziinii kesiyor: yecegim. Hani. bir ~e§me vardn, orada. 
- Bnakm §imdi F erid Bey bunlan. - Biiyiik"amhcanm eteginde mi bek

Sizi hemen giirmek istiyorum. Bana bir liyecek,iniz? <;;e§me mi var, dediniz? 
randevu vermeniz i~in telefon ettim. - Evet. 

- Hay hay; ne zaman ve nerede - Aman Nevin Hamm, nereden ak-
isterseniz, soyleyin, derhal geleyim .. . Za- hmza geldi buyer? Ne yapacagiZ <;;am
ten biz de bir f1rsat kolluyorduk, sizinle hcanm eteklerinde? 
konu§mak i<;in. Hemen annenize bu ak- Rice ederim, ben iiyle istiyorum. 
§am miijdeyi verecegim. Kim bilir za- Hem, altt bu<;ukta, oyle mi? 
valh... Eve!. 

Nevin, telefondan, heyecanla bagm- Altt bu<;ukta etraf karanyor. Son-
yor: ra, hava da soguk. Hem ii1iiriiz, hem 

- Hay IT! Anneme hi~ bir§ey si:iyle· karanhklar basar, daglarda kahnz, ki-
miyeceksiniz. z1m I 

- Ni~in? - Zaran yok Ferid Bey; siz hi<; ha-
- Onun, konu§lugumuzu bile bilme- yahmzda, karanhklar basl!gi zaman dag-

sini istemiyorum. lard a almadm1z m1? 
- F akat, zavallmm ne tahammiil e- - hi ama yavrum, geceyanlan ... 

dilmez IS!irablar i~inde kivrandigmi... - Olsun. Geceyanlan daglar ne S!ii· 
- Ben ondan daha biiyiik IS!trablar zel, ne hicranh olur. Yann ak§am sizinle 

i~inde kivrandim ve k1vramyorum ... Ri- elele tutar, daglarm karanhklanm seyre
ca ederim, bana daha fazla annemden deriz <;;amhea eteklerinden ... 
bahsetmeyin. - Vallahi, bir tiirlii anhyamiyorum 

- Fakat, Nevin Hamm... bu arzunuzun manaSIDI. Mart aytnda. 
- Y eter, F erid Bey I geeeyaTilan, <;;amhca tepelerinde dola§-
Muhavere bir an kesiliyor. Sonra gene mak... Y a bir de hava bozarsa? 

Nevinin sesini duyuyoruz: I - Rica ederim, mar etmeyin Fetid 

Bey; ben boyle arzu ediyorum. Yarm 
ak§am, sizi, saat alh bu~ukta, <;;e§menin 
iiniinde bekliyecegim. 0 kadar. 

Nevin arttk tek bir kelime si:iylemiyor. 
Y almz sert bir sesle: 

- Allaha tsmarladik Ferid ,Bey, 
annem konu§tugumuzu duym1yacak, u· 
nutma}"ln. 

Diyor ve onun cevab vermesine mey· 
dan bnakmadan, telefonu kapahyor. .,.,. 

Ertesi ak1am ... 
Soguk, berbad bir hava... Yagmur 

yag1yor. Gokyiizii siyah bulutlarla dolu. 
Biiyiik<;amhcanm eteklerindeyiz $im· 

di. Saat tam alh bu<;uk. Etraf, yava1 
yava~ karanyor. Adela bir k11 gecesi 
ba,lamak iizeredir. Llniimiizde kii~iik bir 
<;e§me ve kocaman bir <;mar agac1 var. 
Nevin, on dakikadanberidir, i1te bu ko· 
cam an Ginar agacmm altmda, F eridi bek· 
liyor. Ba,mda laciverd 'bir bere, iistiindt 
gayet §Ik siyah bir palto ve ayaklannda, 
kiSa topuklu siyah iskarpinler. 

Bogazm <;Iplak tepelerinden kopan ba
§Ibo! riizgarlar, agaclann Gec;iklenmis dal 
lannda korkunc sesler <;Ikardiktan sonra 
yuvarlana yuvarlana denize dogru uc;u~ 
gidiyorlar. (ArtaS1 oar) 
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Londra' daki miizakereler ! 
Jngiliz kabinesi Sovyetlerin 

Filistin 
a 

hadiseleri 
teklifini tetkik ediyor 

IBtUtarah 1 !net rahttetf•r matuf beynelmilel miizakerelerin vazt-
berlayn, Sovyetler Birligi hiikumetile mii- yetini tetkik edecektir. 
zakerelere devam edilmekte oldugunu, fngiltere hiikumeti, Londra konferan
"ncak §imdiki halde bu babda fazla bir- ••m miiteakrb Filistinde takib edecegi si
~~y soyliyemiyeceginden dolayt miitees- yaseti izah edecek olan beyaz kitabt he-
SIT bulundugunu beyan etmi1tir. niiz ne§retmektedir. 

Attlee'ye cevab _veren <;e~berlayn, I Soylendigine gore, konferansm muvaf
&vyet ~usyadan _hr~takrm tekhfler aim- fakiyetsizlikle neticelenmesi iizerine ba1· 
IDJ§ oldugunun ve rsh1arelere devam edt!- ltyan miizakereler biitiin ihtilafh nokta
mekte bulundugunun dogru oldugunu ka- !ann hi~ olmazsa muvakkaten halledile-
bul etmi,tir. cegi iimidini tevlid etmi1tir. 

.. Bak§Veklil, tehdrkikcendilerlefmil:kte o_l~n bu Filiatine gontlerilen Beyaz kitab 
muza ere er a m a ta s ata gtrt§me- K d" 1 ( ) 1 ·r h"k. · · k .. k"l ld • .. 1 · u us a.a. - ngr tere u umetr, 
nm c;o mu, u o ugunu soy emt§ ve F'l' . h"k. . k d h II d'l · •oyl d · 

1
· 1 rstm u umetme ya m a a e 1 mest 

' e emt§ IT: b kl F'l' . I . . b" .. 'h . " B 1 b' · h"k• 11- • e enen 1 tslm mese esmm utun 1 tr-
"- u mese e, JZJm u ume mtz· .... I h II d'l •· 

d b k d.• h .. k. tl · d lafh noktalannm ne sure! e a e t ecegt-
en a1 a rger u ume enn e nazan . b'ld' . b k' b .. d · · · 'b 1 ·r b m 1 ITen btr eyaz rta gon ermtj!IT. 

th are a mmast suretr e mevzuu ahs e- B k' b · b" "k b' 'h · 1 
d'l · 1· J b' 1 d' eyaz t!a m metnr, uyu 1r 1 trma-

1 meSI azrm ge en tr mese e IT.» I d'l k · e yarm ne1re 1 ece hr. 
Sovyetlerin teklilleri 1 k · · · 

L d I ( ) S kl
.fl . Bununla beraber, mem e etm vazrye!t 

on ra a.a. - ovyet te 1 en, h .. k k D" k 1 4 
b b 

· 1 · b I I . . enuz an1• !Jr. un vu ua ge en sur-
u sa ahkt gazete enn •1maka e ennm k d · · d 'k' k' · "I ·· y k' · 

mevzuunu te§kil etmektedir. Bu rna kale- das _ne!tceSltnt e I I I 'I' o mt U§ ve I t 'I' 
1 . . . e agiT sure e yara anm11 tr. 
erde, suretr umumryede, Sovyetlerm a- K d" 1 A b !'de · N h 'b'' · k .. . . . u us e ra 1 n as as1 1 mn a -
~agtdakt tekltflerde bulundulan kaydedrl- b d b' · b' sur'k dd k tul 

k d
. ra asm an IT! rr as en ur mu§ 

me te tr: I' f d d k I 
1 So I B

. 
1
... F 1 .1 ve po " tara m an mey ana <;t an an 

. vyet er rr rgt ransa ve ngt - .. · • 1 
t d b

. '. , . mutecaVJz, agrr surette yara anmt§!tr. 
ere arastn a u ~aranli teatJsJ, • 

2. Sovyetlerin fngiltere ve Fransa ta- Kahrretl~ cereyan eden 
rafmdan Polonya ve Romanyaya verilen muzakereler 
garantiye i,tirakleri, Londra 1 (a.a.) - Londra gazetele-

3. F ranstz • fngiliz garantilerinin Lit- rine gore, Filistin meselesi hakkmda Ka· 
vanya, Letonya ve Estonyaya da te§mili, hirede cereyan eden miizakereler Filis • 

4. Hollanda, Belc;ika ve lsvic;reye ve· tinin kom1ulan tarafmdan kabul edilebi· 
rilen garantilere Sovyetlerin i1tiraki. lecek bir plan tesisine miincer olmu§tur. 

Bu sistemin tahakkuk etmesi iimidini Bu hususta Slkt bir ketumiyet muhafa· 
izhar etmekle beraber, Daill/ Telegraph za edilmekte olmakla beraber, Deyli 
gazetesi, ba1hca zaafm, mesuliyetin yal- Telgraf gazetesinin Kahireden aldtgt rna· 
mz bazt memleketlere inhisar ettirilme- lumata nazaran, plan ba§ltca dort madde· 
einde oldui(unu yazmaktadtr. Mesela, 1n- yi ihtiva etmektedir: 
giltere ile F ran'la, Yunanistana yapttk!an 1 - Filistinde karga§ahklar nih a yet 
taahhiidii ifa etmek mecburiyetinde kal- bulur bulmaz, mii§avirleri lngiliz olan 
drklan takdirde Polonya ne yapacakttr? muvakkat bir hiikumet te§kili, 

N cws Chronicle §oyle yazryor: 2 - Her tiirlii emlak ve arazi sa trw 
«Sovyet hiikumetinin cesaretle ortaya nm kontrolu, 

atttg1 yabancr pliinm ameli bir tesir icrn 3 - Y ahudi muhaceretinin, yahudi 
edebilmesi i~in derhal siyasi ve askeri niifusu hic;bir suretle biitiin niifusun iic;te 
gorii,melerine ba,Iamak lazrmdtr.» birini ge~memek 1artile, oniimiizdeki be; 

Daily Mail gazetesine gore, sulh cep- ytl i~inde 75 bine tahdidi. 
hesi ancak kendisini meydana getirmi1 4 - Y eni bir kanunu esasi tanzimi 
alan ideale miisteniden te;ekkiil edebilir. ic;in u~ sene sonra bir miiessesan meclisi • 
Bu ideal, milletleri taarruza kar;t koru- nin i~timaa dave! edilmesi. 
mak ve onlara istedikleri hfiikumet §eklini Gazeteler, lngiliz nazttlatimn bugiin· 
t min lm !den ibarettir. deolojik mes~-
lelerin bu ideal i~in bir mani te;kil etme- kii kabine toplanltsmda Filistin meselesile 
r :ne hic;bir zaman miisaade etmemelidir. me;gul olacaklanm bildiriyorlar. 
f ngilterenin de Sovyetler Birligine kar§J Deyli Telgraf gazetesinin siyasi mu
neticeleri ~imdiden tahmin edilemiyecek habiri, hiikumetin Filistin meselesi ic;in bir 
olan taahhiidlere giri~memesi liizrmdiT. an once bir ModUs Vivendi bulmak ar-

zusunda oldugunu yazryor. 
I kt11atli ve mali vaziyet New Chronicle gazetesinin siyasi mu-

Londra I (a.a.) - K!Smi seferberli- habiri, hiikiimetin en ge~ c;ar§amba giinii 
~in devamt neticesinde hast! olan iktrsadi bu husustaki kat'i siyasetini tesbit edece-
ve mali vaziyetin uzun miiddet devam 
etmesi ihtimaline mebni iktiSadctlarh gini ve o zaman bir beyaz kitab ne§re • 

I
. dilecegini bildiriyor. 

rna tyeciler, demokrasilere, bu vaziyeti 
karsrlamak imkamm vermege c;ah;mak- Balkanlar hakkrntla bir sual 
tadtrlar. Londra 1 (a.a.) - Bugiin Avam ka-

Demokrasilerin, ya totaliter devletler marasmda, fngilterenin Balkanlan her • 
tarafrndan tatbik edilen otarsik metodlan tiirlii taarruza kar~t himayeye ve Bulga
tamamile kabul etmeleri, y~hud da iktt- ristamn istedigi Dobruca ile Ege deni • 
sadivatlanm yan seferberlik vaziyette ya- zinde bir mahrec meselesile me~gul o)up 
!tyabilecek 1ekilde canlandtrmalan Iii- olmryacai!t sualine cevab veren Cember
zrmdtr. layn bu meselelerin aliikadar memleket-

Birinci ;rk, F ranm _ fngiliz • Ameri- ler arasmda miizakere yolile halledilmesi 
kan ittifaktm muhik gosteren hiirriyet liizun gelecegini soylemi;tir. 
~a_l!m_r tahrib edecegi i<;in mahzurludur. Bu memleketlerden birinin daha §im-

kmcr §tk ise, ij~ memleketin yalntz si- diden fngilterenin tavassutuna miiracaat 
Ya.i mevcudlanm degil ,endiistri ve ti- edip etrniyecegi sualine kar;t da Cember· 
ca~etlerinin de inki1afrm tarsin etmek su· layn istizahctdan bu suali tahriri olarak 
rettle, mukadderatlanna olan emniyeti yapmasmr rica etmi1tir. 
tarsin etmek me•elesini ortaya atmaga Fransatla entlife mi? 
inhisar etmektedir. Paris 1 (a.a.) - Stefani: 
.. Bu pliinda, kredi seferberligi teklinde. Deniz mehafilinde, Alman • lngiliz 
u~ memlekette mevcud diinya altm ye- anla§masmm feshi ciddi endi§eleri mucib 
kununun yii>.de 85 inin kullamlmast der- olmaktadtr, 
pt; edilmrktedir. Filhakika, bu anla§manm feshi iizeri-

Filistin meaelesi ne 1917 deniz tabiyesinin avdet edebile-
b J--ondra 1 (a.a.) - Emin bir mem- cegi dii;iiniiliiyor. Mezkur tarihte Alman 
a an bildirildigine gore, fngiliz hbinesi denizaltt gemileri FranSiz ve fngiliz va-

yann toplan k F'l' · I · · I • · • h k • .. ara , 1 tstm mese estnt, as· pur anm agtr zayrata ugratmJ§ ve alta 
d~r' ~ukellefiyetin tatbikr i~in ittihaz e- bir arahk onlarm zaferlerini bile tehlike-
1 e~e tedbirleri, Hitler'in nutkunun ne- ye dii;iirmii;tii. Bugiin ise Almanya daha 

hcestni ve bir tecaviiz tehdidi altmda kal- simdiden o zamankine nisbetle hissedilir 
~k~\ muht~mel ~Ian devletlerden miite- derecede daha kuvvetli bir denizalh filo· 
( 

1 emntyet ststemini takviye etmege suna malik bulunmaktadtr. 

\. Bafrada ~ocuk Esirgeme Kurumu !;ah~malar1 J 

Bafra ( Hususi) - $ehrimizde mekteblere dcvam eden fakir ve kimsesiz 
J~Q ~ocug,a, her ytJ oldugu gibi bu Yll da Sicak ogle yemegi vcriJmektedir, 
<;: .cuk Estrgeme Kurumunun bu hayrrh ~alt$malarma Bafra halkt candan bir 
alaka giistermcktedir. Gonderdigim resim, yavrulanrruz1 yemek ma~as1 ba-

Filistindeki huzursuzluk ehemmiyetli ehemmiyetsiz bir taktm hildiselerle 
hergiin tezahiir etmektedir. $amd.aki muhabir arkada~tmtzm gonderdigi yuka
ndaki iki resim bu Mdiselerden §ayani dikkat iki inhbadtr. i.l'stte: Kudiis 
yakmmda Arab ~eteleri demiryolunu bombalamt$lar ve bir katarm e$ya 
dolu vagonlarm1 birbirine ge~irmi~lerdir. A~al(ld.a: Hayfa civarmda bir petrol 
borusu berhava edilmi§tir. 

1 may1s bayram1 
[Ba§tara/1 1 lnCI &ahl/ede] 

Hitler, ikinci nutkunu ogle zamant im
paratorluk saraytnm oniinde ve nasyonal· 
sosyalsit partisi azaSJnm kar§tstnda soy • 
lemi1tir. 

Mumaileyh bol§evizrni. ilkbahar bay
rami olan 1 maytsm hakiki manastm de -
i!i1tirmi§ olmakla itham etmt§llr. Smrf 
miicadelelerini, demokrat iktJSadctlannt 
ve miinevverlerini tenkid etmi,tir. Hitler, 
miittehid Almanyanm mevcudiyetine Iii· 
zum gosteren hayati saha nazariyesini 
miidafaa etmi§tir. Hatib, ecnebi gazete
lerinin iddialanna ragmen sulha kar§t olan 
baglrltgrnt teyid etmi§, nasyonal • sosya • 
lizmin viicude getirdigi eseri methederek 
Almanyayr biitiin vaSJtalara miiracaat e· 
derek silahlandiTdJgiDJ soylemi,tir. 

Hitller, Alman milletini ittihada da • 
vet etmi;, aramtzda ittihad olmazsa mah· 
voluruz, demi§tir. Eski nesillerin memnu· 
niyetsizligile istihza ederek onlara gencli· 
gi misal olarak gostermi,tir. Hitler, Al
man zimamdarlannm fikri seviyelerinden 
takdirle bahsetmi§, diger zimamdarlan 
harbi istemekle itham etmi§tir. 

Beynelmilel matbuatm yalanlanndan 
bahseden hatib, netice olarak beynelmilel 
garantilerden ziyade garb istihkiimlanna 
giivendigini soylemi~tir. 

Nazi bayramz 
Berlin 1 (a.a.) - Alman kiiltiir oda· 

st tarafmdan tertib edilen 1 mayts senelik 
Nazi bayramr bu sa bah Berlin operasm· 
da merasimle a~tlmt§hr. 

Merasime, Hitler, yiiksek Alman 1ah· 
siyetleri, T eleki, Csaky, Rom a valisi 
Prens Colonna ve ltalya sefiri i1tirak et. 
mi~lerdir. 

Dr. Gobbels, bir nutuk soyliyerek nazi 
rejiminin Alman kiiltiiriiniin inkitaft ve 
yiikselmesi ic;in sarfettikleri gayretlerden 
bahsetmi1tir. 

Mumaileyh demokrat devletleri 1id • 
detle tenkid etmi,tir. 

Gobbels, huliisa olarak demi1tir ki: 
«- Biz inhitat halinde bulunan bu 

demokratlardan hi~bir ders, hi~bir nasihat 
kabul etmiyoruz. Onlarm ahlak prensip
leri bizi ancak ~iildiirebiliyor.» 

Fransatla 
Paris 1 (a.a.) - Uzun senelerdenbe· 

ri ilk defa olarak biitiin F ransada 1 rna • 
ytsta normal surette c;ahtrlmaktadiT. Buna 
sebeb, beynelmilel vaziyet dolaytsile her 
tiirlii merasim ve tezahiirah ilga ic;in a
mele sendikalan tarafmdan ittihaz edilmi; 
olan karardtr. 

Hitler gencliginin tezahiirah 
Berlin 1 (a.a.) - Hitler gencliginin 

mutad tezahiirah bugiin Olimpiyad st~d
yomunda yaprlmt§hr. ~enlikler; Hitler, 
genclik te,kilatt reisi Shirach, Gubbels, 
Macar N aztrlan T eleki ve Csaky, Ro
ma Valisi Prens Colonna ve Balilla'lar
la Macar gencliginin bir heyeti huzurun· 
da yaprlmt§hr. 

Shirach, 132,000 gene erkek ve krza 

Y abanc1 propagandaya 
kar~I 

IBafmakaleden devam1 
leketlerden tahsisat aldrklarrm, ortadan 
kaldmlmalan icab ettigini iddia edip du
ruyorlar. Bu arada bazt yahudi gazetele
rinin vaziyeti o;ok kan;rk goriiniiyor. Pa. 
riste «Alliance Juive», «lndependance 
J uive» gibi dogrudan dogruya beynelmi
lel yahudi menfaatlerini korumak gayesi
le ~tkan, fakat bu kararnameden sonra 
dt§an ile aliikastm keserek yalmz Franstz 
yahudilerinin parasile c;alt§maya devam 
edecek olan gazetelerin vaziyeti ne ola· 
cak} Bunlar ve diger propaganda vaSita
lan yabanct memleketlerden aldrklan 
tahsisah kesmekle kararnamenin hiikiim
lerinden kurtulmu§ oluyorlar. 0 halde 
Fran sa, senelerdenberi ic;ini kemiren ve 
front popu!airc hadisesile patlak veren i~
timai derdden nastl kurtulacak? Y aha net 
propagandast yapmak i~in rnutlaka dr;a
nsr ile temas halinde mi bulunmak icab 
eder? Ayni i1i. kanunun yakaltyamryaca
gt bir kaltba biiriinerek, sinsi sinsi yapmak 
miimkiin degil mi? 

f§te, son zamanlarda endi1e ile halli 
aranan muammal 

Bana ka!trsa bu muammayt kanun ve
ya kararname maddelerile halletmege 
imkan yoktur. Propaganda oyle sinsi bir 
yrlandtr ki, giremiyecegi bir delik tasav
vur edilemez. Onu ancak, uyamk bir va
tan bek~isinin kanun ve kararname tant
mtyan, mahmuzlu topugu ezebilir. 

Mademki maksad hiirriyeti oldiirmek 
degil, biliikis onun haya!Jnr kurtarmaktrr; 
o halde bu ugurda ahnacak tedbirlerin 
hepsi me1ru ve mukaddes sayrlmak icab 
eder. Tehlike zamanlarmda, bir hiirriyet 
iitrkmm kanun harici yumrugu, herhangi 
bir makamm kanununa dayanan aciz ha
reketlerine 1iiphesiz tercih edilir. 

F ramadaki kararnamelerin kiifi netice 
veremedikleri goriildiigii zaman Ba§ve
kil Daladier'nin ba1ka yolda tedbirler 
arayacagr beklenmesin. 

NADIR NADI 

hitaben soyledii!i nutukta, Fiihrerin ha
raretli bir senaSJnt yaprnt§, Gobbels, di· 
ger memleket genclikleri de Hitlerci fi
kirlerden miilhem olmak suretile demok
rasilere galebe ~alabilecekleri fikrini lel
rih eylemi§tir. 

Nihayet Hitler de bir nutuk soyt:ye
rek, Almanyaya hayati haklann reddet
tii(i bir devre nihayet veren nasyonal sos
yalizm eserini medhetmi§ ve: 

«- Buna kat'i surette siz nihayet ve
receksiniz» demi1tir. 

Fuhrer, dahili aynlrklara nihayet ve
rerek, Alman milletini yeti1tiren milli 
sosyalist terbiyesini sena ile anlatmJShr. 

Hitler Miinih'e gitliyor 
Berlin 1 (a.a.) - Hitler Miinih'e 

gitinek iizere bu aksam Berlinden aynl • 
mt§III. 

Erkeksiz koy 
Yugoslavyada 

erkekler, 
koyiinde biitiin 

bir ay uzak ve 

!;ah!fiYorlar 
senede on 

yabanc1 memleketlerde 
Yugoslavyada Gali~nik diye amlan 

koy «erkeksiz koy» diye tamnmt§ttr. Bu 
koyiin bu suretle me1hur olmastnlll sebe
bi, koyiin biitiin erkeklerinin senenin on 
bir aymda koyden c;ok uzak yerlerde, hat
ta ba1ka memleket ve krt' alarda ~alt§· 
malandtr. Avrupada, Afrikanm 1imal 
sahillerinde, kii~iik Asyada ve Amerika
da i1 bulan bu erkekler, koylerine sene
de bir defa doner, bir ay kahr ve tekrar 
giderler. Diilger, heykeltra§, oymacr, mi
mar ve saire muhtelif §ekillerde ~alt§· 
mak!a para kazanan erkekler, koyde ya
payalmz Y•!•yan kanlanna her ay mun
tazaman para yollarlar. 

Gali~nik koyiinde hie; erkek yok mu
dur? Bir erkek vardtr, fakat bu, papas
hr. Bir erkek de koyiin muhtandiT ki, 
ihtiyardrr. Daha birka<; erkek de hep 
ya;lt kimseler olduguna gore, bunlar er• 
kekten saytlm1yorlar ve Galic;nik'e «er
keksiz koy» denilmesi yerinde sav>hyor. 
Senede bir ay miistesna olmak iizere, 
biitiin sene dr,anlarda gezen erkekler, 
ya,Ianmca kiiyde yerle,ir, karrlarr ve c;o
cuklan arasmda ya1arlar. 

Gali~nik'e uzak 1ehirden gelen berber 
de, senede bir defa kiiye ayak ba<ar. Ev 
ev dola,rr, sa<; keser, trra1 eder. <;iinkii, 
erkekler kiiylerine donmii§ bulunuyorlar 
ve gene, ihtiyar herkes ic;in bir yortu o
lan Petrof glinii yakmdtr; bu, oraca en 
biiyiik yortu giinudiir. Bugiin, «erkeksiz 
key» de diigiin, dernek giinii olmak ii
zere bellenmi1tir. Yersay saraymda, Bu· 
dape1te kopriilerinde, Viyanada Stefan 
biiyiik kilisesinde, Biikre1 Kralltk •aray· 
larmda i1 goren adamlar, ya giiveydir
ler, yahud da diigiin davetlileri ara;mda
drrlar. Mahalli kryafetine gore s[slenen 
giivey, duvakla ortiinen gelin, tek c;ift'Pn 
ibaret degildir; evlenmek imkiim ancak 
senenin bir aymda miimkiin olabildi~in
den, evlenecekler bu ftrsalt ka~trmazlar. 

Erkekslz Gali~nik koyiinde koealanna 
tekrar sagWda kavu$D)ak i~in kilisede 

dua eden kachnlar 

Diigiinde en az birka~ c;ift bir arada gO. 
riiliir. 

Erkeklerin Gali<;nik'te bulundu'k'ari 
miiddet~e. her giin, her gece eg!enilir. 
<;algr, tarkr, dans, kahkaha, huliisa ki:i
yu s;m <;m iitturen bir cauhhkttr, hemen 
hie; fa.,Ia verilmeden siirer. Geceleri i<o
yiin muhtelif yerlerinde ate1ler ydktlrr, 
danslar ate§ etrafrnda yaprlrr, kadm, er· 
kek, c;oluk c;ocuk elele tutu§up hoplar, 
ztplarlar. Sonra, ay sonu gelince, artrk 
veda zaman1dtr; ta bir sene sonra tekrar 
bulu1mak iizere vedala~thr. «Erkeksiz 
koy» lin kadmlan, kocalanna sagH, se
lametle tekrar kavu1mak i<;in ki!i.ede 
toplantr ,dualannr teker teker ve h'!J> bir 
agrzdan goke yiikseltirler! 

Birinci Ne,riyat Kongresi bugiin 
Ankarada toplan1yor 
<Baetara/1 1 !net sahttelfel 

memlekette derhal tatbikma gec;ilmesi in
ktlab tarihtmizin en miihim safhalarmdan 
biri olmu§tur. Turk cemiyetini, ilerleme
ge engel hertiirlii baglardan kopanp kur
tarmt; olan Ebedi Sefimiz Atatiirkii, mil
letine ettiiii hizmet ve iyilikle:in en onde 
gelenlerinden birini bu mevzuda yapm11 
olmak vesilesile de anmagr milli bir va
zife bilirim. Amlar ve amlar irfan ni • 
metinden Tiirk milletini giic istifade et· 
tirmekte en tesirli amillerden biri olmu1 
bulunan eski harfleri brraktp rasyonel ve 
tatbikatile daha kolay bir harf sistemi 
koymak ve medeni vasrflarm ilki olan o
kur yazarhk davasrm Tiirkler icin ko • 
kiinden halletmek hareketinin ba,mda, 
gene Onu gordiik. Ebedi Sef, ayni za
manda Tiirklerin, Ebedi Basogretmeni
dir. Biitiin yiireiiimizle bagh oldugumuz 
hatrrasma sevgi, saygt ve minnetlerimizi 
tekrar etmek benim ic;in bir zevk, fakat 
hazin bir zevk oluyor. 

lnkrlabrn eaeri 
Biraz sonra icen girdiginiz zaman, 

Onun ba,Iadrgl ve Milli Sefimiz biiyiik 
fsmet fnoniiniin sarSilmaz bir inan ve yo
rulmaz bir irade ile, diger biitiin islerde 
oldugu gibi parlak bir surette tahakkuk 
ettirdigi bu inkrlabm ya1tyan eserlerini 
goreceksiniz. I 0 yrl i<;inde resmi, hususi 
kurumlann, devletin ve sahsm tesebbiis
lerile bastlmt§ kitablar, mecmualar, ga -
zeteler goziiniizii alacak ve eminim ki 
gogiislerinizi iftiharla dolduracaktrr. Ha
yalinizde yapacagtntz kii~iik mukayeseler 
bile, benim bu tahminimde aldanmadtgt
mt gosterecektir. Diin bizim okudugu -
muz elifbelerle bugiin Tiirk cocuguna o
kuttugumuz alfabeler, diin millete ve ef
kiinumumiyeye verdii!imiz gazeteler ve 
mecmualarla bugiin ta kdim ettiklerimiz, 
umumiyetle dUn bastian kitablarla bugiin 
bastlmrs olanlar .... Bunlan birkac dakika 
sonra gozlerinizle gordiigiiniiz vakit ha
yalinizde yaptri(rmz mukayeselerin haki
katte nekadar yerinde oldugu meydana 
<;tkacaktrr. 

Esaslr program 
Tiirk inkrliibt, buyiik TUrk tarihinin 

hi~bir safhaSJnda tesadiif edilmiyen bi• 
siir' at ve isabetle, ba0ladtgi her isle mu
vaffak oldu. Bunun en biiyiik sebebi, m
krliibcr ruhunun cok ;ey istemesi, ~ok '"y 
yapmaga te1ebbiis etmesi, fakat memle • 
ket hizmetlerinde yapttklarile asia ken
dini yeter bulmamaSJdtr. Bu on sene ice· 
risinde bastlmts her nevi eserlerin yeku
nu ihmal edilmez bir kemmiyet teskil et
mekle beraber, derhal ifade etmeliyim ki 
icimizi rahat ettirmis ve bizi doyurmu~ de
gildir. Hatta yszrcthk, basrm ve kitab 

te\mii!i balummdan, her iki manada Turk 
san'a!t keyfiyet itibarile biiyiik bir te • 
rakki eseri gostermi1 olsa da, bunun da
ha iyisini yapmak arzusu bu yoldaki is
teklerimizi tahakkuk ettirecek esash bir 
programm hazrrlanmasmda ancak bizi 
te1vik edici bir ami! oluyor. 

Tamamlanmamr§ buldugumuz ve ya
nn icin daha miikemmelini yapmaii:a var 
irademizle karar aldti!tmtz memleket i1 • 
lerini, biitiin yiiksek emellerimizin yiice 
§ahSJnda toplandrgmr gormekle bahtiyar 
oldugumuz Milli Sef 1smet lnoniiniin 
emrinde ve devrinde gercekle§tirmek ve 
ba,armak, bizim i~in saadet verici oir ga
ye, biitiin varh/ilmtza yayrlmt! bir iman· 
drr. 

Onun aozii 
Onun, daima hatrnmda tuttugum IU 

soziinii bir kere daha huzurunuzda tek • 
rar edeceiiim: 

« Yiiksek, medeni, ileri bir millet ol
mak davast oyuncak mrdJT ?» 

Medeni bir millet olmak davasmda ve 
medeniyette ilerlemek iddiaStnda bulun· 
dugumuza gore, Mtlli Sefimizin bu sozii· 
nii her sahada oldugu gibi kiiltiir alamn
da da tahakkuk ettirmek odevindeyiz. 

Bu htzla ve bu imanla cahsmak, ya • 
ptlanlann daha iytsinr yapmak azminde 
ve kararmdayrz. Onun i~in, 1imdi gore
ceginizden daha olgun ve zengin bir mil
li ne1riyat takdim etmek vadini, lutfen 
davetimize icabet buyurmamzm bir !iik
rant olarak kabul etmenizi bilhassa nca 
ederim.» 

Bir istatiatiie gore ... 

Ba;vekil, beraberinde lngiliz ,efiri ol
dugu halde sergiyi gezerken Hasan Ali 
Yiicel tarafmdan izahat verildi. 

Sergide goriilen bir istatistike gore, 
harf inkrliibmtn basladtgr 1929 senesin • 
den 1933 senesme kadar 6280 eser ne1· 
redilmistir. 934 te 1486, 935 te 1618, 
936 da 1929, 93 7 de 2223, 938 de 
2520 eser ki, 10 sene zarfmda cem'an 
16,080 yeni eser ba~tlmr§!Jr. Bu sayanr 
dikkat sergi, ii<; hafta miiddetle a~rk bu
lundurulacaktrr. Sergide bir de okum~ 
odast vardrr. --H·--

$iddetli bir zelzele 
Va§ington 1 (a.a.) -George Town 

Oniversitesinm sismograft, diin, 1iddetli 
bir zelzele kaydetmi1tir. Zelzele, sast 
3,15 da -Greenvich saati- baslamtj ve 
saat 8 e kadar devam etmi§tir. Zelze
nin merkez iistii 13.840 kilometre uzak
ta ve aglebi ihtimal <;in denizi civannda 
jd) 
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( Kitablar arasmda \ 
·-----=----=-----~ 

Kemal Atatiirk 

Sat'§ yeri: Kalis Kitabevi 

Ebedi $efim .z Atatilrkiln hayat ve 
eserlerine aid zengin bir albilm olan 
Kemal Atatilrk• Kalis Kitabevi taraftn
dan haztrlanmt§ ve Tilrki§e Post gazetesi 
matbaasmda bast!mt!jhr. 

Emsali arasmda cidden nefis bi.r ha -
ttra te§kil eden bu eserde Ebedi $efin 
~ok luymetl! portreleri, muhtelif fotog
raflari vardtr. 

Aynca Ebedi $efin cenaze merasimine 
aid giizel resimleri de ihtiva eden albilm, 
bez kapakltdtr. Her ev i9in lilzumlu bir 
ha!tra kaynagt olan bu cKemal Atatilrk• 
adh eseri bilti.in okuyuculanm1za tav -
siye ederiz 

GONON BULMACASI 
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DR 0 T T 
, MARKALI !SVEy Mamulall 

Deniz ve Kara Motiirleri 

Hem fi§ck, hem lamba ile ate§ 
alt.r. Mazut sarftyall ~ok ikbsa -
didir. Yag sarfiyab hi9 yoktur. 
Kul!ant§h, saglam ve dayamkltdtr. 

Katalok ve Fiat tsteyiniz. 
Tiirkiye umumi acentaltgt ve dc

posu: Tiirk - Avrupa Limited §ir
keti. !stanbul Galata Per§embe
pazan 61. 

t .... , ... a lt..'l 

Diinya Beynelmilel Endiistri alemi 

CAPA MARKANIN • 
Eri§ilmez bir kuvvet oldugunu (HORS CONCOURS) 
miikafah vermek suretile tasdik ve kabul etmi§tir. 

~apa Marka Hububat unlar1 : 
S1hhatimizin yard1mc1 kollarl 

Nefis baharat1 : 
Yemek lerimizin lezzet ve i!;t'ha kaynag1d1r ••• 

Tarthi tesisi : 1915 M. NURi ~APA Be§ikta~ 

Aksaray Belediye Riyasetinden: 
1-

2-

3-

4-

5 -

Kasabamtzm Naf1a Vekalctinden tasdikli halihaztr haritasma naza
ran meskO.n ktsun 330 hektarmm miistakbel imar plam kapalt ~arf 

usulile milnakasaya vazedilmi~tir. 
Bedeli muhammeni 2640 liradtr. Muvakkat teminati 198 liradtr. 
!halenin ertesi giinii bu miktar bir misli daha arttmlacakltr. 
iha!e 20/5/939 cumartesi giinil saat 10 da Aksaray Belediye daire
sinde yaptlacaktir. 
Jstekliler bu husustaki ~artnameyi Aksaray Belcdiyesinden hedelsiz 
altrlar. istiyenlerin adreslcrine giinderilir. 
!stekliler kanunen ve ~ehirlerin imar planlarmm tanzimi i§lerine 
aid. talimatname ahkiimma icabeden vesaikle birlikte tarifatt kanu
niye dairesinde ihaleden bir saat evvel teklif mektublanru B~lediye 
Riyasetine vermeleri. . (2873) 

VENUS kadar giizel olmak isterseniz ... ! 
Me<hur Alman giizellik miitehasstst Profesor Doktor E. WiNTER 
tar;fmdan formiilii &rnpalan vc ctiin ~·ada mevcud mi.ibtnhzaratm en 

mlikemrncli olan VEN'OS giizcUik mUsathzaratuu kulhuunl'Z, 

' ~-Q 

.'os ~+.~~ 
B111~ I?J.~ . 

~lirb, · ·. 
PUDR ~ . 

R\ME 
~~\-~ 
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Antalya Orman M iidiirliigiinden: 
1 - Antalyanm Alanya kazasma baglt Siigiid Dcvlct Ormanmdan bir 

sene miiddetle ve kapah zarf usulile 1408 metre mikab gayrimamul ~am 
agac1 yirmi giin miiddetle artbrm1ya 91kanlmi§br. 

2 - Artttrma 4/5/939 tarihine musadif per§embe giinii saat 15 te An
talya O!man !c.aresinde yaptlacakbr. 

3 _ Muhammen bedel ~amm beher gayrlmamul metre mikab i~in 490 
kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 kuru§tur. 
5 - Teklif mektublan 4/5/939 giinii saat on diirdc kadar behemchal 

Antalva Orman Mildiirlii/tiinde milte~ekkil Komisyon Reisligine vcrilmelid;r. 
6-- Sartname ve mukavelenameyi giirmek istiyenlerin Ankarada Orman 

Umum Miidilrliigilne ve Antalya Orman ~cvirge mi.idiirli.igi.inc milracaat
leri. ( 2775 ) 

Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlan 
Tophane Askeri Fabrikalar Satmalma 

Komisyonunca tahmin edilen bcdell 1722 
lira 95 kuru§ olan 46 kalem htrdavat 
malzemesi 12/5/1939 cuma gilnii saat 
14 te a~tk eksiltmeye konulacakhr. is
teklilerin muvakkat tcminah olan 129 
lira 23 kuru§U herhangi bir malmildilr
!ilgilnc yalirarak alacaklan makbuzla 
beraber mezkO.r giin ve saat te komisyon
da bulunmalan malzemenin listesi her 
giin komisyonda giirillebilir. {2799) 

:to :to :to 

100 ton Hanuz1 Azot almacak 
Tahmin edilen bedeli 26,000 lira olan 

100 ton hamm arot Asker! Fabrikalar 
umum mildilrliigil merkez satmalma ko
misyonunca 20/6/1939 salt giinil saat 
15 te kapah zarfla ihale edilecektir. 
$artname 1 lira 30 kuru§ mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliblerin mu -
vakkat teminat olan 1950 lirayt havi tek
lif mektublanm mezkti.r giinde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadtklanna ve bu i§le alakadar 
tiiccardan olduklanna dair Ticaret 0-
dast vesikasile mezklir giin ve saatte ko
misyona mi.iracaatleri. (2762) 

:to :to :to 

300 ton Elektrolit Baku ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 210,000 lira olan 

300 ton elektrolit balur Askeri Fabrika- 1 
Jar umum mildilrliigii merkez satmalma 
komisyonunca 22/6/939 per~embe gi.inil 
saat 15 te kapah zarfla ihale edilecektir. 
$artname 10 lira 50 kuru~ mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliblerin muvak
kat teminat olan 11750 lirayt havi teklif 
mektublanm mezkllr giin saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincil madde
Ierindeki vesaikle komisyoncu olmadtk
Ianna ve bu i~le alakadar tiiccardan ol -
duklanna dair Ticaret Odast vesikasile 
mezkllr giin ve saatte komisyona mil • 
racaatleri. (2763) 

¥¥'to 

200 ton Elektrolit Tutya ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 46,000 lira olan 

200 ton elektrolit tutya Askeri Fabrika
lar umum mildi.irlilgii merkez satmalma 
komisyonunca 22/6/939 pe~embe giinii 
saat 15,30 da kapah zarfla ihale edilecek
tir. ~artname 2 lira 30 kuru§ muhabilin
de komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan 3450 liray1 havi 
teklif mektublanm mezklir giinde saat 
14,30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 say1h kanunun 2 
ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadtklanna ve bu i~Ie ala
kadar tiiccardan olduklarma dai.r Tica
ret Odas1 vesikasile mczkO:r giin vc saat
te komisyona milracaatleri. (2764) 

'io:to'(o 

60 aded F'-1>kil ve Ba~hgt ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 17,010 lira olan 

60 aded kokil ve ba~hgt Asker! Fabrika
Iar umum miidilrliigii merkez satmal -
rna komisyonunca 21/6/939 ~ar§amba 
giinil saat 15 te kapah zarfla ihale edi
lecektir. $artname parastz olarak ko -
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan 1275 lira 75 kuru~u havi 
teklif mektublartm mezkur giindc saat 
14 e kadar komisyona vcrmeleri ve kcn
dilerinin de 2490 saytlt kanunun 2 ve 
3 iincii maddelerindcki vesaikle komis
yoncu olmadtk!arma ve bu i§le alakadar 
tilccardan olduklarma dair Ticaret 0-
daSI vesikasile mezkur gi.in ve saatte 
komisyona milracaatleri. (2761) 

Zayi ve itibardan dil§mil§ pasaport 
!stan bul !ran General konsolatosun -

dan 11 tir 1317 ve 2 temmuz 1938 tarih 
ve umuml 27257 ve hususl 232 numaralt 
Mahmud oglu Abbaskuli Firuzkuhi na
mma verilen pasaport, ba§ka bir kimse 
tarafmdan kullamlacak olursa hakkmda 
takibab kanuniye icra olunacakttr. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen miitehassese 
Tilrbe Bozkurd ktrathanes! kareLSm

da eskl Klod Farer soka.t No. 8 - 10. 
O~!eden sonra 3 ten 1 ye kadar. 

Ad1yaman Belediye Riyasetinden : 
Ad1yaman kasabas1 su projesi tanzimi i~i eksiltmesi 

Adtyaman kasabast i~me suyu etiid ve projelerinin tanzimi i~i pazarltkla 
eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - i~ir. muhammen bedeli ( 2700 ) liradtr. 

Liileburgaz Buzhanesi 
2 - Istekliler bu i~e aid !jartname, proje vesair evrakt bilab<'del An

karada Dahtliye Vekaleti Belcdiycler !mar Heyeti Fen $efliginden veya 
Adtyaman Bclediyesinden alabilirler. 

3 - !hale 22 mayts 1939 tarihine ras!tyan pazartesi gilnii saat on birde 
Adtyaman Belcdiyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunc!.a yapiiacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a§ag•da yaz1h teminat veya 
vesaiki ihale giin ve saatine kadar Komisyon Reisligine teslim etm~ olma. 
Ian ~artttr. 

Lolelmrga•'da islAm Nacl ve ortaklar~ buzhanesl, miikemm.el 
hir ~ek1lde yeni sene laaliyetme haljlad1. Trakyadakt saym mii~terdertnm 
pek ~ok kolovhk , •• ucuzlukla peymr, ko~nr ve yaglarm1 ve buz s•pnr•~le· 
rim kahule amade bulun<luklart nt mOjdelerl•r. 

Bursa Belediyesi nden : 
Bursa Ehli Hayvanlar ilkbahar Panaym 

10 mayts 1939 da Abctlar mevkiinde a~tlarak 8 giin dcvam edcc<'ktir. 

Pana\ tra aid her tiirlii tesisat ve haztrhklar ikmal edilmi~tir. Biiyiik bir 

ragbet goren Bursa Ehli Hayvanlar Panaymna siz de i~tirak ediniz. Ve 

( ~004) yerlermizi ~imdiden ahntz. 

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

A - 2490 sayt!t kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun iki yi.iz ii~ 
lira elli kuru~luk muvakkat nakdi tcminat veya banka mektubu. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikaJar. 
C - Kanunu!J 4 ilncii maddcsi mucibince eksiltmiye girmeye bir 

mimi bulunmadigma dair imzalt bir mektub. 
D - Miinakasaya i~tirak edeceklerin su i~lcrindc sahibi ihtisas yilksek 

miihcndis veya miihendis olmalan §art oldugund,an isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalanm teklif zarflarile beraber yermeleri laZlmdrr. 

5 - Teklif mektublan ihale giltlii saat on hire kadar makbuz mukabi
linde Kom1syon Reisligine verilecektir. 

Posta ile giinderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmast ve 
nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmast lfizrmdtr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiynelerin Ankarada Belcdiyeler 
• fmar Hcyeti Fen $efligine ve Adtyaman Beled.iyesine milracaat etmeleri 

ilan olunur, 

EMEL TERZiHANESi 
Avrupa ve Yerli kumafilarandan pefiin ve veresiye 
KarakOyden Yeni postane caddesi Balk Sandtgt kar§tsma tasmmt§br. No I · 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Muayene ve tedavi evlerine U\zrm olan 2000 kilo birinci nevi t1bbi pamuk 

a9Ik eksiltmiye konulmu~tur. 
I - Eksiltme 13/5/939 cumartesi gilnil saat 11 de Cagaloglunda Sthh.at 

ve iGtimal Muavenet Mi.idi.irlilgil binasmda kurulu Komisyonda yap!lacakhr. 
2 - Muhammen fiat : Kilosu 110 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti : 159 lirad1r. 
4 - tstekliler ~artnamesini hergiin Komisyondan alabilirler. 
5 - tstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1lt ka

nunda yaz1h vesikalar ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubilc bi.rliktc belli giln ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 2930) 

Dilnyaca nam kazanml§ 

T A Akumulatorlerini 
K ullammz. 

Akdeniz magazas1, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 

Devlet Havayollari 

Urn urn Miidiirliigiinden: 
1 Mayts 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle 

yolcu, posta ve bagaj nakliyatma hal?lanacakbr 
Bilet fiatlan 

Gidi~ Gidi~ - Donil~ 

Ankara - istanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - tzJ'llir , ,. 
istanbul - fzmir 
istanbul • Adana 
Izmir - Adana 

- - . 

Lira 

21 
30 
32 
33 
35 
34 

( Gidi§ - Diinii~ biletleri bir ay muteberdir) 
Vakli bareket cctveli 

Lira 

29,75 
42,35 
45,15 
46,55--.....r-1 
49,35 
47.95 

Pazardan maada hergilr, 
tstanbul • Ankara 

Yc§ilkoy~n hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Sa at Dakika 

14 45 

An karadan hareket 
Saat Dakika 

15 05 

Adanadan hareket 
Sa at Dakika 

9 10 

Ankaradan hareket 
Sa at Dakika 

16 00 

!zmirden hareket 
Sa at Dakika 

9 10 

Ankara - Adana 

Ankara • tzmir 

Adana - Ankara 

Ankara - istanbul 

izmir • Ankara 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 

16 55 

izmire muvasalat 
Sa at Dakika 

17 55 

Ankaraya muvasalat 
Sa at Dakika 

11 20 

Ye~ilkoye muvasalat 
Saat Dakika 

18 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

12 00 

istar.hulda: 

Tayyare yolcularm1 mcydanlara naklcdccck 
otobiislcrin hareket edeccgi mahal ve saat 

Saat 8,15 te Taksim meydanmdan kalkacak ve saat 8,30 da Karakiiyde 
Yataklt Vagon acentasma ugnyacak otobiisle meydana gideceklerdir. 
Ankarada: 

izmir ve Adana yolculan saat 14,20 de ve istanbul yolculan saat 15,30 
d& merkez P. T. T. binas1 onilnden kalkacak otobilsle meydana gideceklerdi.t;. 
Adanada: 

Saat 8,50 de Yeni otelonilnden kalkacak otobGsle meydana gideceklerdir. 
izmirdc: 

Saat 8.25 te Konaktan kalkacak otobilsle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelece~ yolcular derhal otobii'\le ~ehre 

nakledileceklerdir. 
Yalmz !zmir yolculan tayyare meydamndan Gaziemir istasyonuna kaclar 

otobiisle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle Alsancak 
istasyonuna gideceklerdir. 
Yolcu biletleri : 

Ankara. Ye~ilkiiy, Ac!.ana, Izmir meydan miidilrliiklerinde ve Yatakl1 
Vagon ~irketinin Beyoglu, Karakiiy ve Ankara acentalarmda satthr. 

Fazla tafsilat icin meydan mildilrlilklerimizle Yatakh Vagon acentala-
rma milracaat edilmesi. • 1547 • ( 2914) 

i iKTiDAR 
ve BEL GEV!?EKLiGiNE KAR!?I 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 
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2 MaYJS 1939 

BASUR MEMELERiNDE 
Malatya Vilayetinden : 

PAT I' ntn 
devamh 
tatbiki 
ile 

$iF A ~abuk temin edilir. -----· 

I istanbul Beledivesi ilanlarJ ;-----·--Karaagac miiessesesi pa~ahane k1snunda bir sene zarfmda birikecek tJr
nak, boynuz, pa~a k1h ve i§kembe kazmt1lan 4500 lira tahmin bedel!le 
pazorhga konulmu~tur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirliigund.e giiriilebilir. Is
tekliler 2490 sayJ!J kanunda yaz1h vesika ve 337 lira 50 kurusluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9/5/939 sah giinii saat 14,30 da Daimi En
ciimende bulunmahdJrlar. ( 2788 ) 

-1 I inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

~·--------------~ Cinsi Miktar1 Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 
Lira K. Lira K. :;;ekli Saati 

MotOr 2 aded 10,650,- 798 75 P azarhk 14,45 
I - J/IV /939 tarihinde kapah zarf usulile iha1e edilecegi ilan edilen 

idaremizin ·2 ve a. numarah tekneleri i~in almacak miktar J yukanda 
yaz1h motiirler pazarhkla yenid.en eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat t.: minat paras!, eksiltme §ekl! ve saati 
hizasmda gosterihni§tir. 

III - Eksilt'11e 3/V /939 ~ar§amba giinii KabatR§ta Levaz1m $ubesi Miidiri
yetindeki Ahm Komisyonunda yapJlacaktJr. 

IV - $artnameler her giin siizii ge<;en §ubeden paras!Z almabilir. 
V - istek!Jlerin eksiltme !<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 ,lliivenme 

para!arile mezklir Komisyona gelmeleri. ( 2750) -I - idaremizin Cibali depolar grupunda mevcud 16 aded mengene ve 
<;Irgenanm tamiri a~Ik eksiltme usulile yap1lacaktir. 

II - Muhammen bedeli 394, teminah 29,55 lirad1r. 
ITT - F.ksiltme 8/V /939 pazartesi giinii saat 15 te Kabata~ta Levaz!tn 

~uh-,; MurHrivetindeki Al1m Komisyonund.a yapi1acakt rr. 
IV - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenler eksiltme i<;in t ayin edilen 

~iin ve seattP % 7,5 giivenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelme
leri ilim olunur. ( 2751 ) -

I - 24/IV /939 tarihinde kapah zarfla eksiltmesi yapilacag1 ilan edilmi§ 
alan 400,000 kutu dolma tiifenk kapsiilii miinakasasmda §artname 

1 - Besni - Ad1yaman yolu iizerinde ve 32 + 436 ve 28 + 095 ve 40 + 000 
ila 40 + 095 kilometrcleri arasmda yap1lacak §OSa ve iic; aded menfez 
in§aatl 10/4/1939 tarih inden itibaren yirmi giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i§e aid evrak : 
A - Hususi §artname 
B - Hususl, fenni · 0artname 
C - Ke§if ve silsilei fiat 
D - BaymdJrhk i§leri gene! §artnamesi 
E - Eksiltme §artnamesi 
F - Mukavele projesi ve miiteferri evrak 

3 - 6/5/939 tarihine rashyan cumartesi giinii saat on ikid.e ihalesi yapJia
cnkhr. 

4 - Bu l§in ke~if bedeli 23294 lira 39 kuru§ ve muvakkat teminat miktan 
1747 lira 8 kuru§tur. 

5 - tsteklilerin ihaleden sekiz giin evvel Vilayet Naf1a Miidiirliigunden 
ehliyet vesikas1 almalan ve Ticaret Odas1 vesikas1 ibraz eylemeleri 
me'iruttur. 

6 - Tekiif mektublarmm ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet 
Daimi Enciimeni Riyasetine tevdii !azJmd1r. 

7 - Fazla tafsilat almak istiyenler Vililyet Daiml Enciimenine miiracaat-
leri ;Jan olunur. • 1430 • ( 2670 ) 

SUS FiDANLAR 
Sepetler, tenekeler ~inde ~ cek rrragnolyas1, muntazam top 

sim§irler. ~ekillendirilmJ ~ dekoratif •leks agac an, muhte!Jt 
,.:amlar, Rodedendronlar, arokaryalar, hatmi koleksiyonlan 
daha b1r ~ok mubtelir siis agaclan 

MEVLOD BA YSAL BAH~E MiMARI 
Diirdiincii Vak1f han, dordiincii kat No. 18, Telefon : 2.3426 

MiMBAYSAL istanbul. 

Uzunkoprii Hususi 
Muhasebe Memur]ugundan: 

0KS0RDK ~URUBU 
"Sirop Pectoral, 

Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 

ge~irir, balgam soktiiriir, bron·

lart temi,Ier, nezle ve gripten ko

rur, gogiisleri zay1f olanlara bil· 

hassa fayan1 tavsiyedir. 

INGILIZ KANUK ECZANESI 
Beyoglu, istanbul 

Devlet Havayollart 
Umum Miidiirliigiinden: 

Tayyare Meydam ve Asfalt Pist Yaptirdacak 
1 - Devlet Havayollart Ankara, Adana, istanbul tayyare meydanlarmm 

planlarmm tanzimile Adana ve istanbul meydanlapnm asfalt pist in§aatl 
kapah zari usulile eksiltmiye ~Ikanhni§llr. 

2 - Bedeli ke~if • 346,304 • lira • 72 • kuru~tur. 
3 - !hale. 18/5/939 peqembe giinii saat 11 de Umum Miidiirllik blna

smda yapJ!acaktir. 
4 - Muvakkat teminat • 17603 • liradrr. Teminati nakden vermek lstl

yenlerin Ziraat Bankasmdaki 3667 nuinarah idare hesabma yal!rmalan la
zimdir. 

5 - Ke§i£ ve buna miiteferri evrak • 17 • lira • 32 • kuru§ mukabl!inde 
Umum Miidiirliikten almabilir. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin Mubabere ve Miinakale Vekaletlne !hale 
tarihind.en en g~ sekiz giin evvel istida lie miiracaat ederek ehllyet vesl
kasi almalan lazundrr. 

Bu istidalara buna benzer i§leri yaptiklarma dair i~i yapttranlardan 
a!dJklan vesikalart raptedeceklerdir. Zamanmda miiracaat etmiyenler ve 
ehliyet vesikast alam1yanlar eksiltmeye giremezler. 

7 - Taliblerin teklif mektublartnl en geg ihale zamanmdan bir saat 
evvel Fj :siJtme Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazimdir. 

Postada olacak gecikmeler nazar1 itibara almmaz. c 1590 > ( 2991) 

Uzunkiipriiniin Salarh kiiyiinden Rauf Pa~a veresesinin arazi verglsin
den alan borclarma mukabil mezkur verese hissedarlarmm tasarrufunda 
bulunan Salarhda 13 kanunusani 297 tarih ve 102 tapu numarah Biiyii,k
~ayir nam arazileri tahsili emval kanununun 13 iincii maddesi mucibince 
temliken satilmak iizere 21 giin miid.detle miizayedeye ~Ikanlm!~hr. 10 
may1~ 939 ~aqamba giinii saat 15 te Kaza idare Heyetince ihalei evveliyesi 
icra kilmacagmdan taliblerin vergi k1ymetinin yiizde onu mspetinde 455 
lira depozito ak~esini ihaleden evvel Uzunkiiprii Husus! Muhasebe vezne
sine yatlrmalan veyahud bu nispette banka teminat mektublarile mezkur 
tarihte Uzunkiiprii Hususi Muhasebesinde miite~ekkil Komisyona miira
caatleri ve !hale §artlarile daha fazla malumat almak istiyenlerin bu miid-
det zarfmda Uzunkoprii Hususi Muhasebe memurluguna miiracatleri Iii- , 
zumu nan olunur. < 2865 > Ahnacak Elektrik Enstelasyon Malzemesi Ilam 

Devlet Demiryollar• i~letme U. Miidiirliigiinden: I {:ankiri Belediyesinden : 
1 - Elektrik enstel'dsyonu i<;in liizum giiriilen malzeme ve teferriiah 16/ 

Dev1et Demiryollan Haydarpa§a i§letmesi ic;in ( 150) bin aded adi ker- 4/939 tarihinden itibaren 16/5/939 tarihine kadar ve bir ay miiddetle 
pi~ tuglas1 kapah zarf usulile satm ahnacakbr. kapah zarf usulile eksiltmiye konmu0tur. 

( 1000 ) adedi 14 liradan muhammen bedel tutar1 • 2.100 • lirad1r. 2 - Ke§if tutan ( 5676) lira ( 50) kuru~tur. 
Bu tuglalar. Haydarpa§a - Ankara arasmdaki istasyonlarm birinde ve 3 - ~artname resimleri ve diger evraklan Beled~ye dairesinde herlliin gii-

vagon dahilinde teslim almacak!Ir. " 'ffllebildl!!i ' ftlbi istlyenlere de lltilabOOsl giillderili:r. 
Eksiltmesi 8/5/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 <1e Haydarpa§a 4 - iha~ei kat'iyesi 16/1)/93~ tar~hine ~usad~ sal1 Sliinii Cankm Be!edi-

gar binast dahilinde Birinci i§letme Komisyonunca yaptlacaktlr. Kanuni yesmde saat 15 te Encumem;j!ele,dlY~C~ l<:ra, kJ.lmacaktJr. . ' 
evsafi haiz isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat 5 - ~~ttlr~.a ve e~slltme ve .'hale kanununun .kapah zar.f hakku;dak1 ~era-
t inatl r · t a! ve teklif mektublanm vermeleri ~~- 1tme gore venlecek tekllf mektublan eks!ltme saatmden brr saat ev-
em d a mt veznemize ya trm an veline kadar Belediye Riyasetine verilmi~ olacakhr. 

znn Jr. 6 - Muvakkat teminat ( 426) liradrr. 
(?artn~e ve mukavele projeleri paras!Z olarak Yo! Ba§miifett!§ligin- 7 - Fazla malumat almak istiyenlerin §ifahen ve tahriren Cankm Bele-

den almab;hr. ( 2704 l diyesine miiracaatleri ilan olunur. ( 2868 ) 

hancinde teklifatta bulunuldugundan ihale olunamamJ'ihr. 
II - Pazarhk 3/V/939 <;ar§amba giinii saat 13,30 da Kabata§ta Levaz1m Dr. M. Osman Saka T. C. Z iRAAT BANK AS I 

ve Mubayaat :;?ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakh r . G"' 
III - Muhamen bedeli 25876 lira. muvakkat teminal! 1940,70 !irad1r. v§Us ve dahili hastahklar 
IV - $artnameler her giin 149 kuru§ bedel mukabilinde yukar tda siizii MiitehassJSI 

ge~en ~ubed.en almabilir. Istanbul Beledlyesi ka1'1!15mda Slnan 
V - isteklilerin eksiltme i<;in tayln edilen giin ve saatte %7,5 giivenme A;to dalreleri. Telefon: 23565 

·~ .... p;a~r~a~la~r~il~e~m:e~z~k;u~r1k:o:In~is~y~o:n~a~jl;e~l~In:e~l~er:i~il;an~o;l~u~n:u~r~. ~~tlll .. ~(2:8~4:9~)~;;;:;;::::::::::::::::::::::~ 
Dev;et Demiryollar• i!pletme Uumum MiidiiriUgiinden : 

Derince I a.1mil ve 1 ahliye ameliyesinin tasnif ve tiab 

Ameliyenln nev'i 

1 - Ambar dahilinde supalana haZir
larnak ve vapur dahilinde vin~le su
Palana yapmak veya hab veyahud is
lJf yapmak bu ameliyede nhtim ve
Ya silo iskelesine veya vapur ,lliiver
t~sine ver!J)ek ve b1rakmak da da-

- 01ldir, ve miitekabilen. 
2 - Supalandan a~1k vagona tab-

Maden kiimiirii 
krom ve emsali 
diikme cevher 

Ton 
Maden komiirii ve em-
sali dokme cevher 
Krom 

46407 

Muhtelif 
Beber Kok kiimiirii Beber maize me 
t onu briket tonu e~ya ve 
Ku. t on Ku. emtia 

Ton. 

10 
15 

2o 

Be her 
tonu 
Ku. 

23 

Kurulu!J tarihi : 1888 

Se1mayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
~ube ve ajans adedl : 262 

Ziral ve ticarf her nevi banka muamelelerl 

rna ve miitekabilen de vagondan 
~up~Jana ve idare vincile vagondan 26189 4,5 4992 9 9 

en,ze vermek veya miitekabilen de-
- DJzden almak. 

3 - Vine i~tiraki olmaks1zm nhl!m 
~eva silo iskelesine veya giiverteden a

t akrak vagona tehmil etmek veya mii
- e abQ.en. 

4 -:- S;-u"-ll-. a-:l-an-d-:a-n-a-:l~m-1-P-a-~-:,k-a-r-a-zi-.Y-e---
- nak1l ve istif etmek ve miitekabilen. 

5.. Silo iskelesine yana~m~~ vapur 
guvertesindcn veya silo iskelesinden 

_ nakil ve verlest~ek. 

~a tV~n~ i~tiraki olmaks1zm vagont a liye ve a~Ik araziye maga
..!:3 ara nakil ve istif ve miitekabilen. 

7 - Va,llondan 'd . .1 . . I are vmc1 e a~Ik ara-
• 'lVe tahhve istif ve miitekabilen. 

H Vincsiz merakibi bahriyeden kii-
felerle veva arkahk ile ve el ile Ika-
nlarak vajlona tahrnil ""'k ~ · 
tn • 1 k'l · , araz1ye, 

~[(aza .ara na 1 ve lstif etmek ve 
_ "'utekbiien. 

44093 

12325 

25140 

269 

~'l;-_v_a~g~o~n~d_a~n=o~l:u:k~la~t:ah7l~iy~e~---------2~0411 
I 0 Saatle miiteahhlc;!den almacak 268 
•tnele. 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

5 

18 

'1 - Yevmive ile almacak amele. 18 120 

5526 22 11776 14 

23 975 

9 16 

2103 24 8904 23 

--~5 ______ ~475 ______ ~14~· 

195 24 277 18 

7 9 

hi • (25595). I.ira 9 .~uru~ muha':"men bedelli bulunan 1714/939 da miinakasas1 icra edilecegi evvelce ilan edilen ve 
"kl~hare gorulen luzuma ~ebm fesholunan Derince Lim am tahmil ve tahliye i~i bu kere kapal1 zarf us~lile tekr~r 
linSlltmeye. konmu~tur. E.ks!ltme 15/5/939 tarihine miisad if pazartesi giinii saat 11 d.e Haydarpa~a gar bmas1 dahl: 

.. de 1 mcJ I~letme komJ~yonu taref,ndan yapilarakhr . T allblerin (1919) lira (63) kuru~ muvakat teminatla aym 
..-un saat 10 a kodar komlsyon kak·· ·ne teklif mektublartm vermeler i laZimdrr. Bu i~e aid ~artname Hayd.rpa~a 

• _;;< • ..;. J;a' abit' - (2807) 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat E'ank a stnda kumbarah ve ihbars•z tasarruf hesaplar~nde en az 50 llras1 bulunanlara 

nede 4 defa ~ekllecek ku•'a lie ll!i&flldaki plil na gore ikramlye dajjttllacakt!F. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 " 2,0')() , 

250 " 1,000 4 
40 

100 
120 
160 

, 
" , 
, 
" 

100 , 4,0')0 
50 , 5,000 
40 " 4,800 
20 " 3,200 

DtKKAT: Hesablarmdakl paralar bir sene l~inde 50 Uradan asaltl dii~enlere 
% 20 fazlasile verilecektir. 

" 
" , 
" 
" 
lkram!ye ~~ktl~ takdtrde 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrinciklnun, 
lerinde cekiiPcektir • 

1 mart ve 1 haziran tarih· 



i~tibastzhk - Bazrmstzhk -
$i,kinlik - Bulantl - Gaz -
Saner- Mide bozuklugu - Oil 
Barsak ataleti- ·nkrbaz-Sr
•r•-tr - Sinir ve bfttftn mide 
ve barsak rab a tstzhklarina 

kar~I 

H A A OZU 
kullantntz. 

Mide i~in her yemekten sonra 1 • 2 tath ka~sgs yarsm bardak su i~inde ve miishil ic;in her sabah veya 
gece yatarken ac; karnma I • 2 ~orba ka~sgs yanm bardak su ic;inde kopiir terek ic;melidir. HASAN 
ME Y VA ozU Avrupa ve bilhassa lngil iz meyva tuzlanndan daha yiiksek oldugu kat'iyetle sabittir 

Buoa ragmen Avrupa meyva ozlerinden be§ misli da ha ucuzdur. Hasan meyva ozU 
yalmz bir tiirlii olup §ekersizdir ve c; ok kopiiriir. 

30 
f Dr. lhsan Sami --.. 

tST AfiLOKOK A~ lSI 
!stafilokoklardan miltevellid (er

~enlik. kan ~1bam, koltuk alb ~~
bam. arpaetk) ve biitiin clld hasta
hklarma kar~J pek teslrli bir a~HIIr 

- Divanyoh• No. 113 

Sat1l1k Kamyonet 

iki 
misli 50 Dort 

misli 

100.000 lerce 
Kad1n1n 

Nazari dikkatini 
eel bed en 

KREM 

80 kr. 

PERTEV Az kullamlrnl§ ~evrele rnarka kamyo
net. Talib olanlar Galatada Necatibey 
caddesinde 109 numaraya miiracaat. 

lnce oir zevkin, titiz bir itinaniD, 
derin bir tecriibenin mabsuliidiir, 

Parisin en son model 
kadm §apkalan Beyoglunda 

BAKER 
Muhabere ve Miinakale Vekaleti 

istanbul Elektrik i~Ieri Umum Miidiirliigiinden : 
magazalarintn yeni 

Kadm ~apkalan 
dairesinde te§hir edilmek• 

tedir. Geliniz, intihap 
ediniz. 

Muhammen bedeli cern' an • 6280 • all! bin ik! yuz seksen lira olan 110 
kalern rnuhtelif k1rtasiye 12/5/939 curna giinii saat 15 te kapah zarf usulile 
eksiltmiye konmu~tur. 

Eksiltme Metro banda 5 inci katta toplanan Kornsiyonca yapilaraklir. 
Malzemenin tamam1 icin teklif verilebilecegi gibi k1smen vakl olacak 

teklifler de nazan dikkate almacakhr. 
Bu i§e girmek istiyenlerc.en tarnami icin teklif vereceklerin • 471 • 

diirt yliz yetmi~ bir Iirahk ve k1smen teklifte bulunacaklarm da mnkavele 
Yeni dans. Lambet vok projesine bagh !istede hizalarmda yaz1h muhammen bedel yekunu iizerin-

ve Step danslar den % 7,5 nispetindeki rnuvakkat teminatlarile ~artnamenin 28 inci maddesi 
Husust ve miinferid olarak mucibince haz1rlanml~ tekliflerini ve kanunun tayin ettigi vesikalan ayni 

Beyoglu Karlrnan kST§lsmda Nurzlya gun saat 14 e kadar Kornisyona vermeleri Iazlmc!.Ir. 
1;lartnameler parasiZ o.larak Metro handa 7 nci katta Levaz1m Mlidur-

.rokak No.3, Profesor Panosyan:;.. ---~i::i:.~~~:i:~--••JI!II!'P!I!IIIII!~--IIl!'!IIJ!•••..l.(~28~4~1.~)a 

Pariste uzun senelerdenberi yap1lmakta olan maki· 
yaj tetkikleri neticesinde geli,i giizel krem ve pudra
larla makiye olan kadmlarm cildlerinde zamanla bir 
~ok buru§ukluklarm ve ~irkin lekelerin husule geldigi 
anla§Jlml§hr. 

Gerek formiilleri ve gerek istihzar usullerinde s1hhi 
kaidelerin hakim olmachih anla,dan bir~ok kremlerin 
hunda en miihim ami! oldugu tesbit edilerek ~ah§ma
lara devam edilmi§tir. 

Pariste kain ve biitiin miinyaca tanmmi§ Doktor 
Debat Iaboratvarlarmda miitehass1s kimyagerlerin 
v3nhklar1 ciddi tetebbiiler sayesinde bu mahzurun 
tamamen ortadan kald~rilmasJ miimkiin olmu§tur. 

e: 

Arhk her kadm bilatereddiid makiyaj yapabilir; yeter ki aktam yatmadan evvel 
yii?.unii lNNOXA SOTO ile giizelce temizlemi§ bulunsun. 

lNNOXA SOTO cild mesamat1m acrar, derinliklere kadar niifuz ederek temiz
er, be§ereyi hesler, istirahatini temin ederek teneffiis etmesine yard1m eder, cildi 
yu,... ., ~atar11~ b•<!:f"ler. 

Ak§am yatarken ve sabahleyin kalkmca lNNOXA SOTO ile giizelce silinen yiizde 
ler ve lekeler tamamen zail olur, buru,ukluklar kalmaz, cild mesamab a~1hr ve 

. , ...... ., bir c;ocuk teni haline ink1lab eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir 
m ll kivaidan dalta iistiin ve fevkala<ledir. 

Doktor Dpbat lilboratuarlar1 bu hakikati muhterem havanlarm nazan dikkatlcrine arzetmckle ~eref duyar. 
tNNOXA SUTit butlin tanmm1s Parflimiirl~rle bliylik. eczapelerde normal fiatlarla sahlmaktad1r. 

2 lUay1s 1939 

Elektl'ik kaynak makinas1 

. .;»1 .. ...;. v e kadar elektrik kaynak 
makinalar•nda gorulmeven 
fayd a I a r• arzed e r. 

AGIR ve SA~LAM VAPILI$ 

BOL KUVVET 

MUVAZENELI$ERARE 

'Y9 so ye kadar cereyan tasa-rrufu 

Bir c;:ok sair $a
yani hayret ve
nilikler • Katalog, teklif 
ve meccani tee
rube isteyiniz. 

• 
Muhtelif boy 

• 
Depomuzdan 

teslim 

BOURLA iRADERLER 
iSTANBUL ANI<ARA 1Z.MiR 

GEBELERDE -•-. 
Kab1zhk tehlikelidir. Giinde I • 2 

aaed K tSS1NGA hap1 ile kab1zhk 

defedilmelidir. Eczanelerden is
teyiniz. 

Van icra memurlugundan: 
Ay~enin Van Hususi Muhas~he ida -

resinin eski tahsildarlanndan Vanm 
Bah~ivan mahalles'nden Ahmed oglu 
iilii Mehrnedden alacag1 olan 800 liranm 
temini i~in mahcuz hulunan Vanm Bah
~ivan rnahallesinde Kendirci sokagmda 
§arkan Cambaz f;lukrli arsas1, garben 
f;lukrii hanesi, §imalen emvali rnilliye 
bag yeri, cenuben yolla hududlu iki 
kattan ibaret zemin kabnda rniiteaddid 
odunluk ve kiirnurliik ve hamam ve list 
katlannda diirt oda ve rnutfak ve sofa
larla ha!alan bulunan ve ayn ayn otur
maga elveri§li 444 numarah hane ile e
vin §imal k1smmda i~inde bir<;ok mey • 
vall ve rneyvas1z agaclan ve bir kuyusu 
bulunan bi.r diiniim li~ evlek miktarm
da bir bah<;e a~1k artlirm1ya konulmu~
tur. Hane 1le bah<;eye yeminli ii~ ehli 
vukuf tarafmdan 2000 lira k1yrnet tak -
dir edilmi~tir. Artbrma bedeli pe§indir. 
Artbrmaya i§tirak edecek mu~terilerin 
muhammen k1yrnetin yiizde yedi bw;uk 
nisbetinde pey ak~esi veya bankanm te
minat rnektubunu getirmeleri lllzimd1r. 
Muterakim vergi ve tanzifat ve tenvi
riye ve vak1f borclan artbrma bedclin
den verili.r. Artbrma ~artnamesi 31/5/ 
939 guniine musadif ~ar~amba giinli da
irede maha!li mahsusa talik edilecektir. 
Birinci artlirma 12/6/939 gunune rnu • 
sadif pazartesi giinii icra dairesinde saat 
on diirtten on albya kadar icra edile • 
cekti.r. Birinci artbrmada muharnmen 
k1ymetin ylizde yetmi~ bc~ini buldugu 
takdirde mli§teri iizerinde b~rak1hr. Ak
si takdirde son artt1ranm taahhudu baki 
kalmak iizere arthrma on be§ gun uza
blarak 28/6/939 tarihine tesadiif eden 
c;af§am ba glinii saat 14 ten 16 ya kadar 
yap1lacak ikinci arthrma neticesinde en 
~ok artbranm listlinde birak!lacaklir. 
2004 numarah icra ve iflas kanununun 
126 nc1 rnaddesine tevfikan haklan tapu 
sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacak
hlarla dlger alakadaramn ve i.rtifak hak
kJ sahiblerinin bu haklarmt ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialan ilan 
tarihinden itibaren 20 gun zarfmda ev
rakl rnusbiteleri!e birlikte dairemize 
bildirmeleri. Aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olm1yanlar sab§ bedeli
nin payla§masmdan baric kahrlar. Da
ha ziyade malfunat almak istiyenler 
938/255 numarah dosyada mevcud ev -
rak ve mahallen vaziyet ve takdiri kly
met raponmu goriip anhyabilecekleri 
ilan olunur. (3008) 

Sahib "" Bavnuharrlrt: Yuna• Narli 
umumt ne§T!vatt !<fare eden Ytm t,lerl 

Mtldara: Hikmet Miinif VIgen 

SiNGER 
Baynnl,ara mahsus elm ash ve ptrlantah S t N G E R saatlerinln 

venl modelleri gelrni~tir. Fiatlar1 75 lir a ile 500 liradir. 
- EMSALLERi GiBi ON BES SENE GARANTi.LiDiR -

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
S i N G E R SAAT MAGAZALARI - istanbul Eminonii. Tel: 21964. 
1stimlftk dolayiSi!e magazamiZ arkadakl dar sokaga naklolunmu~tur. 

• 

An ara AcentamJZ: ~eref ~ uyumcu Anafartalar 37 
Bayi olm1yan yerlerdc SiNGER saatlerini satmak itin bayi aramyor. 

, ve Di~ 
AGRILARI - SOGUK ALGINLIKLARI -
NEVRALJi - KffiiKLIK KIRGINLIK 

BtlTON AGRILARA 
ve 

G R i P'e 
Kar~1 yegane ~are 

BiR 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon vilayeti rnerkezinde yaptmlmakta olan Ali~etinkaya okulunun 

• 19031 • lira • 10 • kuru~ ke~if bedelli kaliirifer tesisah i§i 9 rnay1s 939 
sal! gil nil sa at 15 te Vila yet Daimi Encumeninde ihale edilmek iizere kapah 
zarf usulile cksiltmiye konulmu§tur. 

Ke~ifname, §artname, planlar ch lira bedel mukabilinde Afyon Naf1a 
id.aresinden almabilir. Muvakkat terninat 1427 lira 33 kuru~tur. 

istel<lilerin arttlrma. eksiltme kanununa tevfikan verecekleri teklif 
rnektublar1 rnuvakkat teminat, Ticaret Odas1 kay1d vesikas1 ve ~imdiye 
kadar buna rnumasi! i~leri muteahhid olarak yaphgma dair ellerindeki ve. 
saiki ba,;>layarak ihaleden sekiz gun evvel Vilayet rnakamma muracaatle 
alacaklan vesika ile birlikte 9 may1s 939 sah gunu saat 14 c kadar Daimi 
Enclimen nyasetine giindermeleri ilan olunur. ( 2778) 

Bebek gibi sevimli 

~ocuk yetittirmek 
istiyen her anne, 

Senede birka~ 
defa ~ocuguna 

Solucan Biskiivi1i 

vermelidir. 

Her eczanede 

Kutusu 20 kuruttur. 


