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SON ESERi 
K1ymetli edibimizin bu nefis tseri 
yeniba0tan yaz1larak ikinci defa 
basilmi0hr. Mi.istesna bir ask ve 
heyecan romamd.J.r. 60 kurustur. 
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Birinci Tiirk Ne~rigat Beck'in nutku 
kongresi diin kapandz 
Kararlar tedricen kanunlast1nlacak 

Leh Hariciye Nazut, Hitler' e 
diin uzun bir cevab verdi 

Son i~timada yedi enciimenin raporlar1 iizerinde 
hararetli miizakereler oldu, miinaka~alar yapdd1 

Parti Grupu 
HUkOmetin harici siyasetimize 
aid noktai nazar1 nmumi 
heyet tarafmdan tasvib edildi 

Ankara 5 (a.a.) ·- C. H. P. 
Meclis Grupu bugiin (5/5/939) 
saat on yedide reis vekili Ha
san Sakamn reisliginde toplan .. 
dr. 

l~;timarn mevzuu, Hariciye 
Vekilimiz $iikrii Saracoglunun 
harici siyaset hakkrnda verece· 
ii izahat idi. 

Ilk soz alan $iikrii Saracoglu, 
harici mesailin heyeti umumi
yesi iizerind e beyanatta bulun
du. Ayni mevzua dair muhtelil 
hatiblerin miitalealan dinlendi 
ve hiikiimete tevcih edilen su
allere Vekil taralrndan icab e
den cevablar verildi. Neticede 
hiikiimetin bu husustaki noktai 
nazan Grup umumi heyeti tara
lrndan ittilakltt tnRvib olunarak 
celse nihayet buldu. 

Ne§riyat kongresi umumi heyeti, Ebedi Sef Atatiirki.in hattrasma hiirmet vakfesinde .. , ............................................................ 
Bir yaz• 
•• • uzer1ne 

G 
linden gline kaynayan ve kay
nadJk~a belirsizlikten kurt~la
rak ~kil almaya ba1hyan dun

Ya buhram kar&Ismda TUrkiyenin vazi
Yeti, muhafazasma tit1z bir itina sarfedi
len bitarafhk hududlanm ~imdiye kadar 
a~m1~ degildir. Bunu basil bir i§ sanmJ
yalun: Bir yandan totaliter devletleri 
~emberlemek istiyen demokrasi cephesi
nin; Cite yandan, ~embere miini olmak 
suretile mUstakbel «hayat sahalan» m 
emniyet altma almaya c;ah§an totaliter 
cephenin ayn ayn giri&tikleri siyasi te&eb
biislere hedef bulunuyoruz. Bizi &imdilik 
dogrudan dogruya aliikadar etmeyen 
Avrupa buhranmda, bize yap1lacak siya
si teklifler her~yden once yabanci men
faatleri gozonlinde tutacagmdan ana 
Prensipi Tiirk hUrriyeti ve Tiirk menfaati 
olan dJ§ politikammn olduk~a yorucu 
rneselelerle kar~IIa,masJ ihtimalinden, on 
be$ giin kadar oluyor, burada bahsetmi&
tim. Hi~bir emperyalist gaye pe§inde 
to&madan, yalmz kendi miidafaamiz i~in 
tnaddi ve manevi bliyiik fedakarhklara 
katlanarak yeti1tirdigimiz kahraman or
dumuzun diinyaca me~hul oim1yan kud
tetinden, yabancJ menfaatler ugrunda is
tifade etmek istiyenler vard1. Cografi va
ziyetimizi hesaba katarak, gene yabanci 
tnenfaatler ugrunda bizi kazanmaya c;a
h,anlar muvaffak olabilirler miydi? 

Hiikumetimizin takib ettigi sami
rni ve realist politika, bu &liphelerin varid 
&oriilemiyecegini bUtiin dUnyaya ispat 
ediyor. Siyasi hadiseleri aliika ile okuyan 
elkanumumiyeler emindirler ki Tiirkiye, 
tuttui>;u yolda diiriist, azimkar ve nefsine 
sarsiimaz bir itimad ta§Iyarak ylirUmek
tedir. Tiirkiye, insan kudretini a§an fe
dakiirhklar neticesinde kazand1g1 ve mu
hafazasi i~in son ferclini feda etmekte 
tereddiid etmiyecegi Jstik!alini u~ kuruj• 
luk menfaat mukabilinde ba!kasma kira
la,.,,yacaktir. 

Bu biiyiik hakikatler, alakadar efkan· 
Urnumiyelerce malumken evvelki gun in
ti§ar eden «Deutsche polilisch - diplo-
111alische Korrespondenz» gazetesinde 
haklumJzda yazJimi§, pek diplomatik ol
tnJYan, tuhaf bir makale gordiik. Mes'u
livetini muharririne atfetmek istedigimiz 
bu makalede son Ankara miizakerelerine 
clair miitalealar yiirlitiilmekte ve tarafi
biZdan bir nevi ihtar telakki edilebilecek 

•21 fikirler ileri sUriilmektedir. 
Diplomalische Korrespondenz gaze

tesinin muharriri derhaJ §U J.akikati og· 
renm"li~ir ki, TUrkiye Cumhuriyeti takib 

NADIR NADI 
[Arkasz Sa. 7 siitun 4 tel 

Maarif V ekilinin nutku 
«Raporlardaki fikirler, .serdedilen miitalealar 

Potemkin 

Ankara dan 
diin 

ayr1ldi 

hiikumet i(j;in yeni fi:ah~malara kaynak olacakbr» Sovyet Hariciye komiser 
· muavini merasim!e 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ne§riyat Enciimenlerin geceli, gUndUzlU ~·h~a- , } d 
kongresi umumi heyeti bu sabah is~etpa- rak haZJrladiklan raporlann okunmasma te~yi 0 un u 
§a K1z EnstitUsU salonunda topland1. Ve ge~ildi. ilk okunan bas1m yayma encii
iigleyin k1sa bir fas1la verdikten sonra ak- meni raporunda Devlet matbaas1 ne§tiya
~am saat 19 a kadar ~ah~arak Maarif Ve- tmdan mekteb kitablan da dahil oldugu 
kili Hasan Ali YUcelin nutkile dagiidL halde diger ne§riyat i§lerile birlikte bir ei
Kongrenin bugiinkli i~timamda hararetli de toplanmaSI, sal!§ i§lerinin de her yer
miizakereler ve miinakaa,lar oldu. de bayi temin edecek esasb bir lejkiliita 

Celse, sa at I 0 da Maarif Vekilinin ba1- baglanmaSI isteniyor, encUmen kuvvetli bir 
kanbgmda a~IldJ. Cumhur Reisi Milli ;lef _yaym tejkiliitmm sal!§ Uzerinde tesirini 
inonliniin kongrenin tazim telgrafma ver- gostereceginden emin bulunuyordu. 
digi cevab alki§lar arasmda okundu. Bu- <;:1kacak her eserden hirer tanesinin ga
nu Meclis Reisi Abdiilhalik Renda ve zete ve mecmualara giinderilmesi, buna 
Ba,vekil Refik Saydamm alki~Ianan ce- mukabil gazetelerin de bu kitablar hakkm-
vab!.or; takib etti. [Arkast Sa. 9 siitun 1 del 
llllliiiiiiiiiiiiiiii\IIIUIIIIIIIIIIIII!Itlllllllllltlltiiiii!IHIIIIIIII!IIUIIIII1111111111f1111111111tlllllllllllllllllllllll111111ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ac1i'lacak vaziyet 

Esnaf Bankasi umumi 
heyeti toplanam1yor 1 

Tasfiye heyeti murakibi: « Bankamn 700 bin 
kiisur lira alacag1 var, fakat masraf yapilmadigi 
i(j;in bu para bir tiirlii tahsil edilemiyor» diyor 

"'FJ~;; :-
" 

Tarihe kari§an Esnaf Bankasmm cepheden gortinii~ii 

Kendisi tarihe kan~ah aradan seneler hal siiyliyelim ki, bankanm en biiylik his
gec;tigi halde etrafmdaki giiriiltiiler dola- sedan Belediye dahi birisini gonderip 
y1sile halkm ismini bir tUrlii unutamadigi Belediyeyi temsile liizum gormemi1tir. 
Esnaf BankasJ, hissadarlan tarafmdan Sahin,ahpehlevi caddesinden yam! 
c;oktan unutulmuja benziyor. Senelik mu- biiliinlip bir kitabc1ya kiralanan hanm ka
tad toplanl!Sim yapmak Uzere dUn ikinci pismm cliger yammdan glidUkle girerek 
defa i~timaa ~agmlan hissedarlardan bir birinci kata ~Iktyorum . Ekleme bir camh 
tek ki&i bile tasfiye heyeti merkezine gel- kapmm takiidigi tahta biilmenin Uzerin -
memi§ti. Merak edenler bulunursa, der- 1 [Arka.n Sa. 9 siitun 6 c!al 

Ankara 5 (a.a.) - Sovyetler Birligi 
Hariciye Komiser muavini Potemkin 
yoldaj bu ak1amki eksprese bagh humsi 
bir vagonla ~ehrimizden aynlm!§tir. 

Tiirk • Sovyet bayraklarile donatilmi! 
olan istasyonda Hariciye Vekili SUkrii 
Saracoglu, Hariciye Vekiileti Umumi 
Katibi Numan Menemencioglu, Harici
ye Protokol Sadaresi $efi Sevket F uad 
Kec;eci, Ankara Beledive Reis muavini, 
M erkez Kumandam, Emniyet Direkto
rU, Romanya BUyUk Elc;isi, isve<; Elc;isi, 
Sovyet BUyiik Elc;iligi erkiim tarafmdan 
ugurlanmi! ve bir askeri miifreze tarafm
dan da selam resmi ifa edilmi§, m!Zika 
iki memleket milli mar§lannJ c;almJ§tir. 

Sovyetler Birligi BUyUk El~isi Tere
tief ve refikas1 Potemkin yoldala refakat 
etmektedir. 

( Hapishane bo~alflliyor ' J 

Adliye Vekiiletinden vil.ki i1'ar Uzerine, 
istanbul Miiddeiumumiligince hapishane
nin bojalttmlmasma ba~landigmi yazmi§· 
llk. Nakil ve ta§mma devam ediyor. DUn 
de mahkfunlardan bir kisml, kafile halin
de istanbul Tevkifhanesine ve Osklidara 
gotUriilmii§lerdir. Bunlann e§yalan da a
rabalarla, kendilerinin gittikleri yerlere ta
§Inmaktadir. Resimde, yer degi§tiren mah
kumlardan bir k1sm1 giirUlUyor, 

I Polonya, Danzig 

hayati iizerindeki 

menfaatlerinden fe 

dakarhk yapm1ya-

cagini, fakat miisa· 

~artlar altJnda • 
VI 

miizakerelere giri

bildiriyor "'. . 
~eceg1n1 

• 
Diin mtihm bir nutuk soyliyen Lehistan Hariciye Naz1n Kolonel Beck 

Var§ova, 5 (Hususi) - Leh Harici- usan Meclisinio heyeti umumiye toplan• 
ye Nazm Kolonel Bek, glinlerdenberi l!smda siiylemi§tit. 
merakla beklenen nutkunu bugiin Meb- [Arkasl Sa. 7 siitun 1 del .......................................................................................................................... 
• 
lngiltere, Sovyetlerin 
ittifak teklifini reddetti 

Londra hiikumeti, Ufi: tarafh ittifakm, mukabil 
ittifaklar doguracag1, hunim da diinyay1 

ikiye ay1racag1 miitaleasmdad1r 

Londra 5 (Hususi) - Ba§vekil ~em
berlayn, Avam Kamarasmm bugilnkU 
celsesinde Sovyetlerle yap1lan mtizake
reler hakkmda beyanatta bulunarak de
mi§tir ki: 
·- Frans1z hiikumeti, Sovyetlerin tek-

liflerine kar§J dii§iindiiklerini bize bil -
dirdi. !ngiliz hiikumeti, ceva bm1 mu -
kabil teklif §eklinde bu hafta Moskova
ya bildirecektir. Hiiki:imetimiz, impara
torlugun menfaatlerini daima giizoniin-

[Arkas• Sa. 7 siltun 5 del 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

Amerika, deniz silahlari 
tahsisat • 

I~In verdi • • yen I 
-------

Y eni sene biit~esine 

770,000,000 dolarla 121 

I 
• 

llusdon 

donanma i~in a yrilan 
harb gemisi yaptmlacak 

huzurunda bir gaster~ yapan 
dritnotu efrach 

.(Y az1a1 1. nci sahifemii'de'). 
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Tarihi roman: 14 Yazan: Kadircan Kafh 

Baktr sofranm etrafma hep beraber diziistii 
oturdular; duay1 birlikte yapblar ve beraber yt>diler 

- Bazirgan Sabataydan oon olarak 
elli altm alabildim. o~ ay sonra yi.iz ver
mezsem Y eni~eri agaSl F erhad Aga be
nim derime saman doldururl Sabataym 
onunla pek SJkJ frkr oldugunu bilirsin! 

- Bilirim ama, elli altma da senin ;,. 
tedigin gibi krz bulunmaz. 

- Canrm kannda~rm, birka~ altJn da 
biz i.i•tiine koruz. 

Keklik Ahmed, onu ba~tan ayaga ka· 
dar si.izdii; gozlerinin i~ine dikkatle bak
tr. Kolundan tuttu: 

- T osun Bey karmda§. bende oyle bir 
krz var I. .. 

- Hay Allah razr olsun! Dilegim 
olunca yemin olsun ki seni unutmam I 

- Sago!! Benim i1im iyi ... <;ok zor, 
~ok zahmetli, karsrz ama, ziyam yok ... 
Gezmeye alr§ml§lm. Ba1ka tiirlii yapa
mam. 

- Hangi k1zdu ~ 
T osun Bey i~erideki cariyeleri gozden 

ge~iriyordu. Giilliiniin iistiinde durdu. 
- ~u olsa gerek I 
Dedi. 
- Evet ..• 
T osun Bey yakla§b. Gene krzr, yardr

ma gelen bir yakm akraba, hatta bir dayr, 
bir amca gibi, ~ok tath baki§larla, yumu
§ak ellerle, hil; incitmeden ve iirkiitmeden 
ok§ad1: 

<;:ok giizel. .. <;:ok giizel, dogruou I. 
E vet, yalmz bir kusuru olmasa!. .. 

edir? 
Rum ve frenk degil ... Fa kat bunun 

kolay1 var: Biraz yabanc1 dil ogretirsin. 
Pek kii~iikken almi§hm, ana dilini unut. 
mu~, dersin. 

- E vet.. Y alnrz, birka~ ay bekle
mek ister! 

- Bunu kusur saymak dogru degil. 
A;rl kusuru ba,kadir ~ 

- ~ ... 
Keklik Ahmed sesini al~alttr: 
- Hiicceti yok... Kaybetmi~im .•. 

Fa kat bunun da kolayr var. Mademki ls
tarbul kadromr tanryorsun, bir yenisini alrr
sm! 

T osun Beyin yiizii ikinci de fa kararmlj; 
fa~at yeniden aydmlanmrjtJ. 

- Ger~ek, dersin! <;abuk soyle, ba
ha • nedir? 

Diikkanm kenarmda birbirinin ellerini 
.. ~ ,P .allayarak epeyce ~eki§tilerl T osun 
F 'Y boynunu biikiiyor, ad eta yalvanyor
c'•• . Keklik Ahmed yemin iistiine yemin 
ec' ··or; miimkiin oldugu kadar faz!ft. pa· 
ra oparmaya ~ah§ryordu: 

Hiicceti ald1ktan sonra ne zaman paza
ra (Jka.,an i.i~yi.iz altm eder; be§ misli ka
zanmrj olacaksm! Padi~hrmrzm babaSJ 
zamanmda olayd1 bin di.ika altmmdan a
§a<ir vermezlerdi. 

Diyordu. 
Eski Sancakbeyinin bakr§lan, elini uza. 

tarak gene krzm parmaklannm ucundan, 
~ekinerek tu!U§U: 

- Haydi krzrm, eve gidelim I 
Deyi§i o kadar sevimli idi ki Giilli.i en 

kii~iik hrr~mhk yapamadr. Bu adamla 
onun ara"nda sanki ger~ekten bir kan ve 
can birligi vardr. Giinlerdenberi siiren ga
riblik, ~ektigi srkmtJlar, di.i§tiigii kaba ve 
yabanc1 muhit boyle bir kuruntu veriyor
du. Giillii bunun bir kuruntu oldugunu 
bilmiyor, duymuyor degildi: fa kat ona bi
le ihtiyac1 vardr. 

Biiyi.icek bir tahta kapi, bir kii~i.ik avlu; 
renk renk, boy boy, bir~ok ~i~ek sakSJla
n; •old a bir kapr daha; her tarafma be
yaz ke~eler serilmi1 olan bir sofa ... 

Her tarafmda titizlik ve temizligin gii
li.imoedigi ki.io;iik bir ev ... 

Si.iz!liin yiizlii, beyaz, sevimli ve gene 
bir kad•n onlan karjrlad!: T osun Beyin 
kar!SJ Nazikter ... 

Avuclanmn io;leri, belki de ~ok yrkan
maktan agarmlj olan, bir zenci dadr; iyi 
gor.medigi gozlerini hep krrpr§tlran yet
mi•lik bir nine; en biiyiigii dokuz, en kii
~;: ~ u i.ic yaslannda ii~ erkek ~ocuk ... 

l•te Tosun Beyin evindekiler ... 

Bun1ann hi~birinde Giilliiye tepeden 

len dadr raftaki kandili sondiirdii; ora
crktaki sedire uzandr. 

Koydeki evin baSik oldugunu, yakm
dan keskin bir tezek kokusu geldigini, bi
!ilik ahrrdaki hayvanlann vakit vakil yeri 
tekmelediklerini, krl dojegin sertligini ve 
midesine oturan bazlamamn agrrhgrm an
cak o zaman iyice hahrlayabildi. Sarayr 

diisiindii; oranm ihtijammr hayalinde can
landrrmaya ~alr§h. Ba§J dondi.i ve karma
kar151k. fakat insam biiyiileyen hisler ara
smda dalrp gitti. 

Oltada yem oldugunun farkmda degil
di. 

-8-

MAHFiRUZ 
T osun Bey ertesi gun sa bah namazmr 

krldrktan sonraki duaSJm her zamandan 
daha ~ok uzahyordu: Ba§mJ gogsiine dog
ru egmi1; gozkapaklarm1 indirmi1; dir
seklerini bogiirlerine dayayarak avuclan

m yukan a~mr§h. Dudaklan hafif hafif 
krmrldarken dizlerinin i.istiinde belli belir
siz sallamyordu. llk J§Jklar onun golgesini 
solgun seccadenin iistiinde gittik~e koyu
la§tmrken ellerini indirdi ve ba§mJ kaldrr
dr. 

Si.izgiin yiizlii Nhikter Hamm da ote
ki odada ayni dualan yapmr§, dogrulmu§· 
tu. Kocasmm odasma ge~ti; onun kavugu· 
nu, kaftamm, kiirkiinii ak1amdan hazrrla· 
mJ§tl. Onlan biiyiik bir dikkatle giydiri· 
di. Biiyiik anne, dad1 ve ~ocuklarla bir
likte kaprya kadar ugurladr. Giillii bu sr
rada heniiz uyanmamr§h. 

T osun Bey once, «.Sangiizel» e gitti. 
Valide Sultanm ~ama§rrcrsrmn evine ug
radr BuraSI yedi oekiz odalr, sa~aklr, cum· 
bah, genit bir bah~e ortasmda, 11k bir ko
nak gibiydi. Kapry1 a~an Habel kolesi: 

- Efendimiz bundadrr ... 

Dedigi zaman, i~i ferahladr. Kendi 
kendine: 

- f1im rast gidiyor! 

Dedi. <;iinkii Camser kadm eve a11· 
cak haFii.nm iki gununde bulunurdu. Ba1-
ka .bir kale, haber vermek i~in i~eri girdi. 

Biraz ileride atlao takkeli, ipek entari· 
li, atlas hrrkalr, krrmrzr me1in terlikli kr
ranta ve 1i1m•n bir adam iki u~aga sert e
mirler veriyor; bir Arab atmr timar ettiri
yordu. Bu, ~ama§JrCl kadmm kocasr bmer 
Aga idi; bilmiyenler onu yatagmdan frr
lamr§ olan at meraklrs1 bir Beylerbeyi sa
nrrlardr. T osun Bey bir arahk onun ken· 
disine baktrgrm goriince iki elinin ayalan
m iman tahtasma yapr§hrdr, egildi. Orner 
Aga ayni dik ve magrur gozlerle bir iki 
saniye eski Sancakbeyini siizdii; sol elini 
geli1i giizel gogsiiniin hizasrna dogru kal
dmp indirdi; ujaklara dondii. 

keri giren kale biraz sonra geri geldi: 

- Buyurunuzl 

Dedi. Sancakbeyi kendisine yeniden ~e
ki diizen verdi. Ellerini karnrnm iistiine 
~aprazladr; kolenin ardmdan yiiriidii. 

Havada, harem kapiSmdan SJzarak bu
ralara kadar gelen dipdiri bir amber ko
kusunun son dokiintiileri vardr. Sofa oni.in
de i§lemeli elbiselerini giymi§ olan iki Ha
bel kolesi daha, kar§rhklr, dimdik duru
yorlardr. Sol ellerinin bileklerini sag elle
rinin ba~ ve kii~iik parmaklarile ku,a!mij
lar; gogiislerinin biraz ajagl5mda tutuyor
lardr. 

Y erlerde yumujak ve pml pml hahlar, 
kenarlarda atlas ve ipek ortiilii sedirler, 
ortada altm yaldizlr giimii§ten bi.iyiik bir 
mangal, duvarlarda zarif i§lemeli, ayetler
le hadi,Jer yazrh $am ve Hind 1allan ... 

Dibde uzun boylu bir harem agasr, o
nun yamba,mda sedef ijlemeli kii~iik bir 
kapr goriiniiyordu. Tosun Bey birka~ da
kika ayakta kaldr; neden sonra, sedefli 
kapr yava~a a~rldr; bir hijJrh oldu ve bir 
ses duyuldu: 

- Tosun Bey! 

Buyurunuz, Sultamm!. .. 

- Dilegin nedir?. 
(Ar~a., r>ar) 

bah< yoktu. Bir cariye degil, sanki bir l------------==,_
misafir gelmi1ti. Zenci dadr ile ihtiyar ni
ne arka arkaya, bir~ok defalar «ma§allah» 
dedrkten sonra dudaklanm uzun uzun kr
prrdatJrken T osun Bey ~ocuklanna em
retmi§ti: 

- Ablanm elini opiin I 
Giillii !•~Irmi§b; ~ocuklar hemen bu 

emri yerine getirmi1lerdi. 
Kocaman bakrr sofranm etrafma hep 

beraber diziistii oturdular; duayr birlikte 
yaptrlar ve beraber yediler. 

Kii~iik bir hamamda, grcrr grm yrkan· 
dr; ince ve yumu1ak ~ama§Irlann i~inde 
bii biitiin hafifleyen viicudi.inii kabank bir 

er er aldr>h 

Adanada oliimle biten bir 
kaza 

Adana 5 (Hususi) - Vilayetimiz jan· 
darma kumandam Ali R1za Oymanla 
jandarma boliik kumandam Bezmi A1 -
tmtop. Misis nahiyesi karakolunu tefti§e 
giderken bindikleri arabanm atlan iirk
mii§, ar1zah yoldan yuvarlanmak teh -
likesinden kurtulmak iizere her ikisi de 
arabadan atlamJ§lardrr. Bunlardan Ali 
Rtza Oyman ba~mdan aldrj!1 yara te • 
sirile memleket ha.stanesinde vefat et • 
mi~tir. Boliik kumandamnm yarasr ha
fiftir. t>Ji.imii muhitimizde teessiir uyan
dlran Ali R1za, biiyiik merasimle gomiil· 

t lllllfll IUYET 

( ~ehir va Memleket Haberleri ) 
16 bin lirahk da va 

Lutfi Ktrdar, Belediye 
namma diin aksam 

' 
mahkemede yemin etti 
Karmen ve Lorando varisleri tarafm

dan Tiinelba§mdaki bir binaya aid olup 
yola kesilen bir yerden dolayr Belediye a
leyhine clava a~rlmr§tl. Bina, Tiinelbajm· 
da eskiden 1skarlatos magazaSJ, 1imdi de 
Alman birahanesi olan binadrr. Bu dava
da Belediyeden on altr bin lira istenilmek
tedir. 

istanbul Asliye Dordiincii Hukuk 
mahkemesinde bakrlan davada, Belediye 
avukatJ Rami Ba§aramn davayr te~rihine 
gore, Belediye bundan yirmi kiisur sene 
evvel o caddeyi a~arken bu binayr da ytk
hrmJ§, caddeye yer alarak bina cephesini 
tekrar yaptJrmJ§, malsahiblerinden de ib
raname almt§trr. Buna ragmen a~rlan da
va muhakeme safhasmdayken, Adliye sa
rayile birlikte bu ibraname de yanmr§tlr. 
$imdi Dordiincii Hukukta bak1lan dava
da, mahkeme, Belediyeyi ibra etmedikle
rine dair davacrlara yemin teklif etmi§. bu 
teklif reddedilince de dava edilene, ye
min teklif olunmu§tur. Bu yemin, «ibra 
edilmedigini bilmedigi» §eklindedir, «ade
mi ilme yemin» dir. 

Belediye adma bu yolda yemin etmek 
iizere §imdigi Belediye Reisi mahkemeye 
~agmlmr§, Dr. Lutfi Krrdar, diin ak1am 
saat on yedi bu~ukta mahkemeye gelerek, 
davada ham bulunmuj. Belediye avukall 
Rami Ba§aramn yanma oturmu§tur. Kar
men ve Lorando vekili !zzetle Belediye a
vukah arasmda yemin §ekli etrafmda mii
naka§alar ge~mi§, bu arada davacr vekili, 
yemin edecek olanm evvela dosyayr tetkik 
etmesi lazrm geldigini ileri siirmii§tiir. Mah 
keme, yemin ~ekli evvelce tespit edilmi1 ve 
bunun icraSJna karar verilmi1 olmasma g&
re, mevzuun yemin edecek olanm malu
mu bulunmaSJ lazrmgelecegi kaydile, Be
lediye Reisine yemin ettirmi1tir. 

Mahkeme reisi $erafeddin, hukuk mu
hakemeleri usulii kanununun i.i~ yiiz otuz 
doku1•mcu maddesine gore kanuni ihtarda 
bulunduktan sonra, Lutfi Krrdar «do~ru 
soyliyecegime Allahrm ve namusum iize
rine yemin ederim» demi§, bundan sonra 
mahkeme reisi sormu§tur: 

- Davacrlann belediyeyi ibra etme· 
diklerirri bilmiyor musunuz?. 

- Hayrr, bilmiyorum I 
- Bu husustaki yemininizde sebat edi-

yor musunuz?. 

- Evet, ediyorum! 
Bunun iizerine Belediye Reisine arhk 

gidebilecegi bildirilmij ve dosya tetkik o
lunarak verilecek karar bildirilmek iizere 
muhakeme brrakrlmr§trr. 

I ki haft a hapis! 
Yedikulede Necla isminde bir kadmla 

zorla konu~mak istedigi, konu§mayr temin 
maksadile kadrm tehdid ettigi iddia olu
nan Rizeli Hrzrr, Sultanahmed O~iincii 
Sulh Ceza mahkemesind• muhakeme e
dilmi§tir. Hakim, su~u sabit gormii§, iki 
hafta hapis karan vermiitir. 

Dayakla mr oldii? 
Me~hul bazr adamlar tarafmdan d&

viildiigiinii ooyliyen Mustafa kJZJ Saziye, 
Cerrahpa§a hastanesine yatmlmr§tr. Orada 
olmii1tur. Oli.im sebebi otopsi raporile an
la1rlmak iizere cesed Morga kaldmlmr§· 
!Jr. Tahkikat yaptlmaktadrr. 

KOLTOR ISLER/ 

Musiki teddsat1 
Liselerde musiki dersleri i~in bir miif

redat program1 haz1rlanmaktadrr. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteh· 
lerinde k1dem zamm1 iti 

Ecnebi ve ekalliyet mektebleri, kiil -
tiir muallimleri i>in bu seneki biit~ele -
rine k.Jdem zamm1 koyacaklard1r. Bu 
mekteblerin yardirektorleri bu mun • 
zam t2hsisat hakkmdaki raporlanm ha
ZJr!amaktadirlar. Raporlar Maarif Ve -
kB.letine gonderilecektir. Yeni ders sene
sinde bu mekteblerde ~ah§an muallim • 
Jere de zamlar verilecektir. 

Baz1 mekteblerin de muallim maaj
lanm vennedikleri anla§Jlmlj, bunlarm 
listesi Vekalete b'ldirilmi§tir. Vekitlet, 
sene ba§mdan itibaren bu mekteblere 
ya muallim maajlarrm muntazaman ver
melerini, yahut da miiesseseleri kapa • 
malanm teblig edecektir. 

Lise miidiirleri araamda 
Maarif Vekaleti lise miidiirleri ara • 

smda geni§ bir degi§iklik yapmak iize
redir. 

Liselerin laboratuar malzemelerine 
aid ihtiyaclarr tetkik olunmaktadrr. Bu
nun i~in bi.itc;eye ayn bir tahsisat ko • 
nulacaktrr. Umum! miifettij Necmeddin, 
istanbul Erkek lisesinde tefti§lere ba§
lamrjhr. -···-Elini makineye kapbrd1 

Feshane fabrikasmda ~ah§an Cerna!, 
dikkatsizlikle elini makineye kaphnnl§ 
ve ii~ parmagr kesilmi§tir. Cerna! si.irat
le hastaneye kaldmlarak tedavi altma 

I 

Dogru_~!gil mi ?~ 
Otobiis servislerindeki l 

laiibalilik 1! 

$ehirdeki otobiis servisleri, hal
km daiml §ikayet mevzuu halinc 
gelm :§tir. Muhtelif hatlarda i§liyen 1 

otobiisler, medeni bir §ehre aid 
nakil vas1taS1 vasfm1 kaybetrni§, 
ba§Jbozuk bir yo! araba.s1 §eklinc 
ginni§tir. 

N erede durduklar1, nerelerde yo l
eu ahp, yolcu indirdikleri belli ol
mryan bu otobiislcr, biitiin giizcr
gahta, bilct9ilerinin: 

- Haydi gidiyor, Karakoy, Ga • 
latasaray, Taksim, Ma~ka, Kurtu -
lu§, $i§li diye bagrrmalarile dolmu
~a bir adam tabirini canlandrnnak
tadrr. 

Otobiis biletc;ileri, muntazam ve 
bir Ornek ktyafe\e SOkUJmad1kJan I 

i~in yolcu ile biletc;iyi ayrnna~a 

imkan bulunamamakta ve bu yiiz
den c;ok defalar naho§ vaziyetler de 1 

has1l olmaktadrr. 
Servislerin ba§Jbozuk §ekilde ida· 

re edilmesi, otobiis biletc;ilerinin de 
yolculara kar§l laiibali muamele 
etmelerini mucib olmaktadrr. Diin, l 
Beyaz1d • Mac;ka arasmda i§liyen 
3013 numarah otobiiste cereyan e
den bir vak'a, bunun bariz bir m!- I 
sal!dir. Sirkeciden bu otobiise bi • l 
nen bir arkada§rm1z, Galatasaraya 1 
gitmek iizere bir bilet almr§ ve bi· 
letc;iye elli kuru§ vermi§tir. Bilet
c;i bileti verdigi halde paramn iistii
nii vermemi§, otobiis Tepeba§ma 
geldigi mada, arkada§JmJz kendi • I 
sinden bunu istemi§tir. Fakat, bi • j 
let~i, bu taleble hic;bir a!Aka.s1 yok· j 
mu§ gibi, miisbet veya menfi bir ~ 
cevab vermege liizum gormemi§, 
aradan biraz vakil daha g~nce, 
kendisinden tekrar paramn iistiinii 
istemi§tir. Bunun iizerine 3013 nu
marah otobiisiin biletc;isi: 

- Ne acele ediyorsun, patlamadm 
ya, elbette verecegiz, gibi sozlerle 
mukabelede bu1unmu§ ve sanki bir 
sadaka veriyormu§ gibi paralan 
kaldmp atmr§hr. 

Otobiis servislerinde bu gibi m!
sallere her giin defalarca raslamak 
miimki.indiir. Medeni bir §ehirde i§· 
liyen nakil vas1talannm da §ehrin 
ve vatanda§alrm haysiyetile miite
nasib olmas1 ve bir zaptu rapt a! -
bnda c;;ah~mas1 lS.ztmdn. Bu husus
ta Belediye makammm ehemmi - t 
y~u"e' riaz~n' dikkat\ni c;ekerk.en,' bu ll 
basrbozuk i§e bir nihayet verilme
lidir, diyoruz. 

Dogru de2-il mi? 
• :? 

DENIZ ISLER/ 

Antalya sahilinde bulunan 
hir torpil 

Di.in alakadar makamlara gelen bir 
habere gore Antalyaya civar bir kum
salda sahile ~rkmr! ve bir yere c;arpma
drgr ic;in patlamamlj bir torpil bulun • 
mujlur. Torpil bir pervane ile istikamet 
tay;n eden bir diimeni ihtiva etmekte • 
dir. 

DEMIRYOI.T.,d RIND A 

6 vagon daha geldi 
Almanyaya yaptmlan yeni 6 vagon 

daha gelmi§, depoya ahnml§hr. 
~·-·~ 

Halk1 heyecana vermitl 

Vali soyliiyor: 

«Siitiin ~imdiki sab~ ~ekli, 
ancak kotii kelimesile 

ifade edilebilir » 
Siit i1i ile Belediye ehemmiyetli suret

te mejgul olmaktadrr. Belediye diin de 
alakadarlara bir tamim gondererek siitle
rin kontroliine devam edilmesini bildirmir 
tir. 

Belediye F atihte toptancr Abdullahm 
slit tevzi yerini i1e elveri§li gormiyerek 
kapamr§tlr. Vali, §ehrin SJhhi siit ihtiyac1 
i~ini radikal tarzda halle karar vermi§tir. 
Ziraat Enstitiisii siit~iiliik profesor ve mii
tehasSJslanndan miirekkeb heyetin yap
makta oldugu tetkikatm si.ir' a tie ikmali is
tenmi§tir. 

Bu heyet raporunu verir vermez Vali 
ve Belediye Reisi siit fabrikaSJmn kurul
masma tejebbiis edecektir. Vali, son ze
hirlenme miinasebetile: 

«- Slit kapah §i§elerde fenni §ekilde 
doldurulmu1 olarak satrlmazsa 1imdiki 
mahzurdan kurtulmak kabil degildir. $im
diki 1ekil ise, ancak kotii kelimesile ifade 
edilebilir.» demi§tir. 

Ekmek fabrikaar 
Belediyeler Bankasmdan almacak be§ 

milyon liranm bir kJSmile Vali ve Bele
diye Reisi , ekmek fabrikaSJm kurmak ar
zusundadrr. 

Lutfi Krrdar, bu mesele hakkmda zi
raat enstitiileri ekmek krsmr 1efi olan Al
man miitehasSismdan bir rapor istemi!lir. 
Rapor Belediyeye gelmi§tir. T etkik edile
cektir. 

MOTEFERRIK 

Hava Kurumu hatkam umumi 
miifettit oldu 

istanbul Hava Kurumu ba§kam isma
il Haklo Ba§ak, umumi miifetti§lige, 
miifetli§ Yusuf Rrza da istanbul ba§kan
h~ma tayin edilmi§tir. 

Turk - Amerikan ticaret an
latmasl mer'iyette 

Yeni Tiirk • Amerikan ticaret anla§ -
mas1 diinden itibaren muvakkaten mer
iyet mevkiine ginni~tir. 

Yiin ~<ilelerin atandard1 
Ticarct Odastnca tespit olunan yiin 

qilelerinin standard1 hakkmdaki nizam-
• • ;r 

name hiikiimleri derhal ilim olunaeakbr. 
Nizamname hiikiimleri bir sene sonra 
mer'iyet mevkiine girecektir. Fakat bir 
ay zarfmda yiin c;ilelerinin iizerine gra
maji gostcren hirer etiket konulmas1 
mecburidir. 

Ticaret te§kilah 
Ticaret Vekaleti te§kilatr i~in tetkik· 

Jerde bulunan deniz miiste§an Mustafa 
Nuri Amlm riyaseti altmda diin de Tiir
kofis istanbul ~ubesinde bir toplant1 ya
prlml§ ve son §ekil giirii§iilmii~tiir. 

Esnaf Bankaa1 umumi heyet 
i1<tima1 gene geri kald1 

Hali tasfiyede bulunan Esnaf Bankasr 
heyeti umum'yesi, diin senelik toplanb
srm yapacakb. ikinci i~tima olmasma 
ragmen diin de kimse gelmemi~tir. His
sedarlar ii~iincii defa bir toplanbya c;a· 
gmlacakbr. 

Esnaf Bankasr alacaklarmm rnecmuu, 
700,000 liray1 ge~mektedir. Fakat tasfi
ye heyetinin elinde para bulunmadrg1 
ic;in davalar takib edilememekte ve ala
cak tahsil olunamamaktadrr. __ ..... ~ Bursa (Hususi) - Hocahasan rnahal -

lesinde Cami sokagmda oturan Ayet 
oglu Ali admda biri, sebebsiz yere bir Bursa V aliai Ankarada 
c;ok evlere girip c;1karak halk1 hey~cana Bursa (Hususi) - Valimiz $cfik Soy-
vermekten suc;lu olarak rne~hud sue; er, Ziraat Vekitletile temas cderck me -
zaptile Adliyeye verilmi!tir. rinosc;uluk ijlerini konu,.mak iizere ya-

pilacak olan bir toplantrda hazrr bulun-
Bursada hir h1ra1zhk mak iizere Ankaraya gitmi§tir. Kendisi-

Bursa (Hususi) - Atatiirk caddesinde ne merinos yelijt'rme mrntaka miifet -
tiitiin ve pul bayiligi yapan ~akir r:,;a • ti§i Tevfikle birkac; miitehassts refakat 
dan admda birinin diikkamna gece a- etmektedir. Valimiz, bu ziyaretten isti -

fade ederek vilayet i§leri hakkmda hii
nahtar uydunnak suretile giren bir hlf- kumet merkez:ne ma!Umat verecek ve 
s1z, diikkandan 100 lira k1ymetinde pulla Bursamn ihtiyaclanm da bildirecektir. 
90 lira kadar para, ve sigara ~ahnmr~trr. Valimiz, bir hafta kadar Ankarada ka • 
Polis cahkikat yapmaktad1r. lacaktrr. 
--~~~==~--~~-----------, 

Turgudlu Halkevinde ~ab~ma.lar ) 
------ -----==---

Turgudlu ( Hususi) - Turgudlu Halkevinin her ~ubesi muntazaman 
~ah§maktad1r. Bilhassa miizik §Ubesinde haftamn dort giiniinde keman, man
dolin dersleri verilmektedir. Gonderdigim resim, ders alanlan bir arada 
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• Siyasi icmal 
Askeri ve siyasi 

haz1rhklar 

M ihver devletlerile demokrasi 
devletleri arasmda sonu harbe 
miincer olmasr da muhtemel c

lan askeri ve siyasi miibareze artJk !imdi 
son haddini bulmujtur. Avrupa sulhunun 
anahtanm halihazrrda elinde bulunduran 
Lehistamn Hariciye Nazm Beck bu 
devletin Danzig ve koridor meseleleri 
iizerinde ne yapmaga karar verdii!ini be
yan edecegi giin Almanya Hariciye N a• 
zm Ribbentrop, icab eden mukabil ha· 
reketi tayin i~in Berlinde bulunacagl yer· 
de alelacele ltalyan Hariciye Nazm 
Kont Ciano ile gorii!ffiek iizere ltalyaya 
gitmi1tir. Anlajrb,yor ki Almanya, Le· 
histana ve bunun arkasmda bulunan In· 
gilt ere ile F ransaya kar11 alacai!J tedbir· 
Jeri yalmz kendi ba1ma degil derhal !tal· 
ya ile birlikte kararla,trrmagr tasmim et• 
mi1tir. Almanyanm iddiasma gore vaziye· 
tin bugi.inkii vahameti lngilterenin Lehista· 
na hayati ehemmiyet vererek miidafaada 
bulunacagl herhangi meselede kendisine 
mutlak surette yardiiD edecegini Fran sa 
ile birlikte temin eylemesi iizerine Lehis
tamn Almanya ile an]ajmak joyle dur• 
sun Danzig'i kendi himayesi ve i11~ali al· 
tma ahp, burasmr bi.isbiitiin kendi cline 
ge~irerek Almanyay1 uzak]ajtrrmak gibi 
miifrit taleblere te§vik etmi! olmasrnm bir 
neticesidir. 

Vahametin baisi lngiltere olduguna 
gore ltalya; Lehistanla an' a nevi ve SJkr 
dostlugu bulunmasma ragmen Danzig ve 
koridor meselelerinde Almanyay1 bilii 
kaydi.ijarl tutmaga ve bir cephede yiirii· 
mei>;e karar vermi,tir. 

lkinci <;eko-Slovakya buhramndan 
sonra demokrasi devletleri ve bahusus 
F ransa, ltalyanm Almanya)'l ornek tu· 
tarak ve hiicumun bir krsmrm kendi iize
rine celbetmegi goziine alarak Arnavud· 
lugu i1galle Balkan yanmadasmm a~zma 
yerleimi§ olmas:na ragmen Romay1 ken· 
di taraflanna celbetmege ~ahjmt!lardr. 
Bu maksadla lngiltere Arnavudlui>;un i1· 
galini Akdenizin mevcud vaziyetine ve 
statiikosuna mugayir bulmadri>;mdan ln
giliz • italyan anlaiffia muahedesini bo • 
zulmamJi saymrjtl. 

Fa kat Almanya ile ltalyayt birbirin • 
den ayrrmak ve birlikte ~ahjmaktan 
menetmek iizere yap1lan bu te ebblislerin 

akint kalmu1 ii-zerine F ransa, ltalya de 
lspanya)'l tehdid etmege ba,lamtjlir. ls
panya F asmm kara dududlannda F ransa 
elli bin ki1ilik bir ordu tah,id etmi!, 
F ranSJz kumandanlan ispanyol F asmm 
i1gali alh saatlik bir i1 oldugunu a~rktan 
a~rga soylemi,lerdir. 

F ransanm biiyiik deniz kuvvetleri ls· 
panya F aSI ve civannda toplanmrj bulu
nuyorlar. Almanya dahi ltalyayr yalmz 
brrakmamak iizere daha ziyde a~rkdeniz
lerde muvasala yollanm vurmaga mah
sus kuvvetli ve seri kruvazorlerinden ve 
diger harb gemilerinden miirekkeb ktrk 
par~ahk bir donanmaSJm Cebeliittank 
bogaz1 civanna sevketmi§tir. Bu Alman 
akmc1 gemilerile ba1 edebilecek lngilte
renin ancak iic muharebe kruvazorii var· 
drr. Bunlardan biri lngiltere Krahm Ka· 
nada'ya gotiirecek olan Repulse idi. In· 
giltere Bahriye Nezareti Almanlarm kru· 
vazorlerile siir' at ve top itibarile ba1a ~~
kabilecek gemilerinin ikiye inmemesi i~in 
mezkur gemiyi Amerikaya gondermekten 
vazge<;mi§tir. Amerikaya Krah ve ma • 
iyetini Kanada' dan gonderilen Empress 
of Australia ismindeki posta vapuru go· 
tiirecektir. 

Almanya ile ltalya yalmz Cebeliitta· 
nk bogazmda degil Siiven kanalma ya• 
p1lacak harekette dahi birlikte ~alr1magl 
kararlaltumr!lardir. Alman ordulan baj• 
kumandam General Brouchitsch $imdi 
Libya'da bulunuyor. ltalya umumi er
kamharbiye reisi General Poriam ve hal~ 
yan hava kuvvetleri kumandam Mare,al 
Balbo ile birlikte Bingazide, Tobrukta 
ve M1su hududu civanndaki biitiin hava 
ve asker! ii• ve mevkileri tefti1 etmi1tir. 
F ransanm T unustan taarruz etmek ihti· 
maline kar11 ahnacak tedbirleri ve mu • 
kabil taarruzu hazulamak iizere 1imdi de 
Alman ba1kumandam T unus hududunda 
bulunuyor. 

Fransamn tehdidine kar!J ltalya mat• 
buah da harekete ge(mi,tir. Bunlardan 
(Giornale d'Italia) italyamn derhal on 
milyon askeri seferber edebilecei!ini ve 
35,000 tonluk modern mhhlardan vii • 
cude getirdigi yeni donanmayr Arnavud~ 
lugu alarak Adriyatik sahillerini miida • 
faaya ihtiyac1 kalmamaSJndan arllk Ak· 
denizde Fransrz ve lngiliz saff1 harb do· 
nanmalarma kar11 kullanabilecegini yaz• 
mi§trr. lki taraf siyasi ve askeri hazrrlri(r· 
m yapm11 oldugundan vaztyet cok na • 
ziktir. (:iinkii Danzig meselesi gibi bit 
kiVllcrm diinyayr ate§e verebilir. Su ka· 
dar var ki Leh Hariciye Nazmnm soyle· 
digi nutuk miizakere ve anla1maya a(Jk 
kapr brraktri>;mdan vaziyetteki ger~inli~ 
bir derece gevjemi1tir. 

Muharrem Fey:r.i TOGAY 
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SON HABER LER 

Von Ribbentrop 
Roma'ya hareket 

diin 
etti 

Var~ova gazetelerine gore, Almanya, italyadan 

tam bir miizaheret istiyecekmi~ ! 
Berlin 5 (a.a.) - Von Ribbentrop, lisane fikir teatisi yapan, halihazudaki 

diin beraberinde Hariciye Nezareti er· meseleleri realist bir tarzda tetkik eden 
kamndan 4 zat oldugu halde Miinih' e ve pratik tamhaller tatbik eden yeni dip· 
hareket etmi~tir. Mumaileyhin bugiin lomasinin miimessilleridir. 
Berchtesgaden'de Beck'in nutku hakkm· Namlarm miiteaddid ziyaretlerinden 
da Hitler'le gorii1mesi muhtemeldir. Von ve Berlin, Roma ve Venedik goriijme· 
Ribbentrop, ak§amiizeri ltalyaya hareket lerinden sonra, iki Hariciye Nazmnm fj. 
edecektir. kir teatisi etmek i~in fusattan istifade et-

Yeni Alman aiyaaeti meleri tabiidir. Mihver devletleri hakh 
Var1ova 5 (a.a.) -Dobry Wieczar miidafaa prensipine gore ~evirme le!eb

gazetesi yaz1yor: Alman diplomasisi, a· biislerine mukavemet i~in hazulanmak 
rasmda sik11hih mengeneden kendisini mecburiyetindedirler.» 
kurtarmak i~in muhtelif cephelerde hara· Gorin~!' i~tirak etmiyecek 
retle c;ah~1yor. Berlin «korkutma usu • Berlin 5 (a.a.) - Giiring'in istirahat 

'fl" d .. k I k irin on giin kadar Sanremo'da kalmas1 Iii» niin 1 asm an sonra onaya o rna , 
fmahm ka~ud1gm1 anlaml§hr. Almanya muhtemeldir. Kendisinin ltalyan devlet 
§imdi ltalyamn tam miizahertinden emin adamlarile hi~bir temasta bulunmaSJ mu· 
olmak istiyor ve Roma ile bir ittifak ak- tasavver olmad•g• gibi Come goliind~ ya-
dine ~;ah§Iyor. p1lacak olan Ribbentrop • Ciano miila-

Bir tekzib katma da i1tirak etmiyecektir. 

Atina 5 (a.a.) - Salahiyettar mah- Bir lspanyol heyeti Ramada 
filler Almanyamn Yunanistana bir mu- Roma 5 (a.a.) - Ordu bayramma 
ahede teklif ettigine clair bir Alman i~irak etmek iizere General Escamez'in 

I h be I h kk d riyaseti altmdaki lspanyol heyeti Roma· membamdan veri en a r er a m a 
bir giina malumatlan olmad•i!m• beyan ya gelmistir. 
etmektedirler. Libva'daki telti,ler 

Kraa vadeli borclar Roma 5 (a.a.) - Alman ordulan 
Berlin 5 (a.a.) - Almanyamn k1sa kumandam General Von Brauchitsch'le 

vadeli alacakhlannm miimessillerile Re· ltalyan Harbiye Nezareti miiste§an ve 
ichsbank miimessilleri arasmda Berlinde Genelkurmay Reisi General Pariani ve 
miizakerelere ba,lanml§hr. Mare1al Balbo, tayyare ile Tobrul'tan 

B k I · k d'l · d d Trablusa gelmi•ler ve Libya'daki ltal-u miiza ere enn re 1 en, « on u • ' 
1938 h·r· · ']"'- b' yan kuvvetlerine mensub hava k:taahm ran» sonte1rin tar 1 1 111 ann Ir se· 

d d I 'h b I k tefti~ etmi•lerdir. ne tern i i sureti e m ayet u mas1 uv· ' 
vetle muhtemeldir. Antikomintern paktr takviye 

K•sa vadeli «donmu!» kredilerin yeku- ediliyor 
nu takriben 745 milyon marka baliii ol • Tokio 5 (a.a.) - hi malumat alan 
maktadiT. mehafilde beyan olunduguna gore, anti-

Ribbentrop • Ciano miilakatr komintern paktmm kuvvetlendirilmesi 
Milano 5 (a.a.) - Matbuahn bugiin hakkmdaki mukabil Japan projesini 1m

ba1hca mevzuu mihverin iki Hariciye parator. Hariciye Nazm Arita ile yaphg1 
Nazm arasmdaki miilakattiT. bir miilakattan sonra imzalami§hr. 

Carriere Della Sera yazJYor: Hariciye Nazm Arita, miiteak1ben, 
«Von Ribbentrop ve Ciano, anti • bu projeyi Alman ve italyan el~ilerine 

1ambr manevralan bilmiyen, fakat, ha • tevdi etmi1tir. 
-·-·- 1nrun1 IUIIITIUUII 1 um.- u1 1111 u ...... , ., .. .... , .... _ ,_ 

Gafenko Belgradda Macar nazirlari 

Rumen Hariciye Naziri, Roma ve Berlin seyaha· 
temaslarmdan memnun tinden ~ok iyi neticelerle 

oldugunu soyliiyor donmii~ler 
Belgrad 5 (a.a.) - Romanya Hariciye 

Nazm Gafenko, saat 10 da Kral sara • 
Ymda hususi defteri imza etmi§tir. 

Saat 15 te Yugoslavya Hariciye Naz1r1 
'l'zintzar Markovitch'le ilk miilakabm 
Yapmi§hr. 

Gafenko, Ba§vekil Tzvetkovitch'i ve 
Romanya - Yugoslavya bir!Igini ziyaret 
etmi§tir. 

A!qam saat 20 de Romanya biiyiik el
~isi Cadere, Gafenko'nun §erefine bir 
ziyafet vermi§tir. 

Balkan Konseyi toplanmryacak 
Belgrad 5 (H ususi) - Romanya Ha • 

riciye N azm Gafenko gazetecilere beya
natta bulunarak demi§tir ki: 

•- Avrupadaki temaslanmdan mem
nun olarak doniiyorum. Hi~bir memle
kette harb taraftan bir devlet adamma 
tesadiif etmedim. 

Balkan Antanti konseyinin fevkala • 
de i~timaa 9agmlacagma dair deve.ran 
eden §ayialar asilsizdtr. Balkan Antan
hna mensub devletlerin vaziyeti sarih 
\Te malumdur. Biz, sulh istiyoruz.• 

Markovi~; Londraya gidiyor 
Paris 5 (a.a.) - Matin gazetesinin 

Londra muhabirinin bildirdigine gore, 
Yakmda Romava ve Parise gidecek alan 
Yugoslavya Hariciye Nazm Markovi9, 
beynelmilel vaziyetin son inki§af!an 
hakkmda miizakerelerde bulunmak iize
re ingiltere hiikfuneti tarafmdan Lon • 
draya davet edilmi§tir. 

Mussolini kupasmt 
italvanlar kazandt 

Roma, 5 (Husu•i muhabirimizden)
M:u,.olini kupasm1 lta!yan ekipi kazan· 
d1. Diger ekipler ma ile su dereceleri al
d,Jar: 2 inci Almanya, 3 iincii Polonya, 
4 lincii Romanva. 5 inci Tiirkiye, 6 nc1 
Belrika, 7 nci lngiltere. 8 inci Porteki1. 

Filistin isyam ehemmiyetini 
kaybediyor 

Kudiis 5 (a.a.) - Filistin isyam git • 
lik~e ehemmiyetini kaybetmekted ir. 
Ya!m7. aras1ra baz1 mevzii taarruzlar ve 
lnahalli grevler kaydedilmektedir. 

Mavera 'erdiin ovasmda miisellah 
kuvvetlerle F•listinli asiler arasmda bir 
lnusademe vuku buldugu bildir:lmek • 
lodir. 

Soylendiqine gore bir musademede ol
<liigii zannedilen liner Muhammed Ham
lnarne ka~arak hududu ge~mege muvaf· 
fak ol tl.U' 

Budape~te 5 (a.a.) - Hariciye. Na
ZITI Kant Csaky, Meb'usan ve Ayan 
Meclisleri Hariciye enciimenlerinin yap· 
t•ii• mii§terek bir toplanhda, Ba,vekille 
beraber Roma ve Berlin'deki miizake
relerin neticeleri hakkmda izahat vermi§· 
tir. 

Hariciye Nazm, mihver devletlerinin 
Macaristan hakkmda besledikleri dostlu· 
gun ehemmiyeti iizerinde JSrar ettikten 
sonra Macaristanm Romanya ile makul 
bir anla1ma ve Yugoslayya ile de dost· 
luk arad1gm1 kaydetmistir. 

Macaristanm bugiinkii §artlar altmda 
hi~ kimseden alabileceginden fazl• bir§eY 
istemedigini beyan eden Kont Csaky, e
kalliyetlere dair bir anlasma akdi husu· 
sunda Macaristan tarafmdan yap1!an tek
lifi Romanyanm kabul edecegi iimidin
de bulunmuj ve maamafih Romanya bu 
teklifi reddederse Macaristanm bunn bU· 
yiik bir siikunetle karjihyacagml soyle

mistir. 
Kant Csaky, Slovakya hakkmda da, 

Bratislava' daki miimessilligine Macaris· 
tamn diplomatik bir mahiyet verecegini 
bildirmistir. . 

Hariciye Nazm, Macaristanm Polan· 
ya ve garb devletlerile dostluk miinase· 
betlerinde bulunmasm1 mihver devletle· 
rinin gay•! tabii bulduklanm kavdcttik
ten sonra !talya ile olan ekonomik miina· 
sebetlerin derinle§tirilecegini ve Alman· 
ya ile de bu miinasebetlerin oniimiizd_eki 
senenin ba,larmda kat'i olarak halled,Je
ce~ini beyan etmi1tir. 

Kant Csaki, «Roma ve Berlin'den ta· 
mamile memnun olarak dondiik» diye· 
rek sozlerini bitirmistir. 
Ziraat Bal'kasmm yen\ umum 

miidiir muavini 
Ankara 5 (Teldonla) - Ziraat Ban • 

kas1 umum miidiir muavinligine banka 
ticaret kredileri miidiirii Hulki 650 lira 
iicretle tayin edildL 

Posta Bal!miifettil}ligi 
Ankara 5 (Telefonla) - izmir Posta, 

Telgraf mUdiirii Tevfik ba§miifetti§lige 
IRVin ediJdi. 

lkinci smftan birinci simfa ... 
Ankara 5 (Telefonla) - Devlet ~u

rasmda a~1k birinci miilazimlige ikinci 
""'f miilazimlerden Hidayet tayin olun· 

r, 

CUMHURlYET 

H6diseler aras1nda 

Lisan ikiligi 

M uhiddin Birgen, Son Posta
nm diinkii say1smda, tiirkc;e· 
yi bugiinkii anar§isinden bir 

az olsun kurtarmad•kc;a, ne§riyat de· 
gil maarif bile yapdamtyacagml, 
«Tiirkiyede kendi kendine bir dil te
tekkiil edinceye kadar mektebi de, ki
tabi da kapamak • biraz miibalaga ile • 
dogru olacagmt» yaz1yor. 

Muhterem arkadattn bu hiikmii, 
bilhassa resmi netriyata ve mekteb 
kitablartna tatbik edilirse, daha az 
miibalagah ve daha c;ok dogru olur. 
Hususi ne§riyahn, yanj gazetelerin, 
mecmualartn ve devlet tarafmdan 
ne.redilmiyen kitablartn lisam, bir a
rahk fazla kubaclandigl ic;in huylan· 
mt§ cins bir atm ofkesi ve §"§lonhgl 
gec;tikten sonra tam bir itidal ritmi i· 
~in de ko§masl gibi, h1zh . fakat normal 
seyrini ~oktan buldu. Tiirkc;enin, biin· 
yesine hpahp uygun kahplar i~ine o
turdugunu ve arhk lisamm•z iistiinde 
yap1lacak hic;bir §ey kalmad1gm1 iddia 
etmekten uzagtm. Bilakis, dil ink1lab1 
dedigimiz biiyiii< hareketin oniimiize 
lroydugu meseleleri c;ozmege ugrat· 
maktan y1lmamaga mecbur oldugu· 
muzu tekrarlanm. Fa kat bir lisan iis
tiinde yaptlacak ameliyat, onun biin· 
yesini parc;alamak degil, tekamiiliinii 
sekteleyen urlan kaz1maktan ba§ka 
bir §ey olam1yacagr ic;in, nitteri kulla
nan elden meharet ve itidal istememiz 
laz1m. Bu vas•flar da ancak san'atkar 
el' .. -Je ve san'atkarm ellerinde buluna 
cak. Eksikleri hot goriiliirse, hususi 
netriyatm bugiinkii lisamnda ~etrefil 
tiirkc;enin damakta ek§i, buruk ve 
kekremsi bir tad huakan hamtzmdan 
eser kalmanuthr. 

Maarif Vekaletinden iki §ey isteye· 
biliriz: Mekteb kitablarile birlikte bii
tiin ne§riyatta, bugiinkii yaz1 tiirkc;e
sinin normalarma aykm hi~bir lisan 
oyununa miisaade etmemesi: Hususi 
ve resmi ne§riyat arasmdaki lisan iki· 
ligi hemen kaldmlmah. Biitiin mek
teb kitablart ve biitiin reami netriyat, 
bugiin miinevverin, devlet adammm, 
halktn yaz1 dilinde lrullamlan ve ya
§Ayan kelimelerle, kaidelerle yap1l· 
mah. Ondan sonra, bir de, tiirkc;enin 
tslahl hareketine herkesten evvel san· 
atkarlan ittirak ettiren, akademi nev
inden bir tetekkiilun temelleri hemen 

ahlmah. 
Bunlar yapiimad,kc;a, hususi ve 

resmi ne,riyat arasmdaki lisan ikiligi· 
nin anartisi devam ettik~e, tiirk~enin 
tslaht ve tasfiyesi i§i san'atkar ellere 
verilmedikc;e, ne§riyat degil, kiiltiir ve 
maarif sozlerini agza almak ic;in bile 
birkac; defa yutkunmak laztmgelecegi
ni kabul etmekte Muhiddin Birgenle 
beraberim. 

PEYAMI SAFA 

is met • •• • • •nonu 
Milli Sefimizle Iran Sahr, 
Mrsrr Kralr, Japon /mpa
ratoru ve Hitler arasrrn:la 

telgraflar teati edildi 
Ankara 5 ('I'<'l;!onta) - iran Veli· 

ahdinin evlenmcsl mUnasebetile Re
ls!cumhur i:smet inonii lte iran l;le· 
htn~hl R1za Pehlev! ve MJSir Krall 
Faruk arrunnda sam!mi relgraflar te
at! e<l!tm!§tlr. 

Ankara 5 (a.a.l - Japan impara· 
torunun dog:um y1ldOnlimii mi.inase
betlle a§a~Idakl telgra!lar teat! ed!l· 
ml~tlr: 

Majeste Hirohtto . 
Japan Imparatoru . 

TOKIO 
DoA-umlartnm yildUni..imlerl mlina

sebetlte en hararetlt tebrik!er!m!n ve 
~all.si saadetlerUe Japonyanm re!ah• 
!~in olan ~ok sarntmi temenn!ter!m!n 
kabutiinii majesteler!nden rica ede· 
rim. 

iSMET iNONti 

Ekselans ismet inOnii 
Tiirkiye Reisfcumhuru 

ANKARA 
Naz!kane tebr!k ve temenn!ler!nden 

dolay1 ekselanslarma hararetle te -
,ekkiir ederek, ~all.si saadet!erlle ve 
Tiirk mtllet!nin re!ah1 !~in alan te
moennllerlml arzederim. 

HiROHiTO 

Alman bayramrnda 
Ankara 5 (a.a.) - Mtlli Alman bay

rami miinasebet!!e a.o;a~1dakl telgraf· 
lar teat! edllm!~t!r: 
Elcselans Adolf Hiller 

Fuhrer l!ansol!yc 
BERLiN 

Mitli Alman bayram1 mlina.sebet!lr. 
•n hararet!! tebrlklerhnt ve ~all.si sa
adetlerlle Almanyamn re!ah1 !~in alan 
sam!ml temenn!lerhnl ekselanslarma 
arzetmekle baht!yar~m, . .. .. 

ISMET INONU 

Tilrkiye Cumhur Rels! 
Ekselans ismet fnanii 

ANKARA 
Alman mllletlntn mtlli bayramm1 I 

tahattur buyurmamzdan ve bu mii
na.sebet!e Alman m!lletl ve ~all.srm 
hakk.mda lzhar buyurmak !Otfunda 
bu!undu~unuz temenn!lerden dolay• 
en katbi te,ekkiirlerlmln kabuliinii 
zall devletler!nden rica ederi"!. • _ ( 

ADOLF HITL~ 

May1s ilhamlari 
Karm tok da olsa gozii daima a~ du

ran bir medeniyet.. 0 medeniyetin gun
den giine timsah, gergeden ruhu takman 
salgmcl, yalanc1 ve yaygarac1 siyaseti ... 

Malum ya; zamanlardiT ki insanhgm 
huzuruna bir veba salg1m gibi bula~an 
bu afetin, son haftalar i~inde en a1m gos· 
terilerile kar!Ilasllk. 

Zamandas baz1 i~ba~1lar, mikrofonla· 
rm oniinden insanlarm siikununa zelzele
ler savuruyor; hududlar a arak, okyo • 
nuslar ge~erek ve olc;iisiiz mesafeler yut
mak suretile ... 

hte kafam, bu sonsuz ve soysuz ~ama
talaron ~amatah hi~ligi i~inde oguldaya 
oguldaya arhk bir satiT bile okuyamiya· 
cak hale gelmi&ti. Elimdeki gazeteyi at
tim, !renin penceresinden bakt1m, izmitle 
Haydarpaja arasmday1z. 

Y arabbi! BirdenbiTe goziimiin onune 
nekadar ba~ka bir sahife serilmis bulunu· 
yor. Bahar, lstanbul bahan ... Tabiat bir 
senelik hesab1 kapamls; ~imdi taptaze bir 
mevsimin defterlerini a~1yor. Goriiliiyor 
ki nisandan bir~ok ~i~ek, filiz ve ku~ tes· 
lim alarak sahneye ~1kan mayJS, dahi bir 
artist gibi roliine ba&lami&Ilr. Kim dinler 
Hitler'in nutkunu, Mussolini'nin bagiT • 
hlanm L Sular akmakta, yapraklar h•
!ITdamakta ve ku~lar otmektedir. Haya· 
!Jn gizli eli dokunmad1k nokta biTakma
m11. En ihtiyar agaclarm dallarmda ne 
gene, ne yavru ve ne ciinbii~lii bir rna • 
sumluk var! 

Biitiin !U 1etaretli d1~tan goziim ve ru
hum sa rho~ olurken zihnimden gene iiziin· 
tiilii diisiinceler gec;ti .. Aziz bir arkada
sm baz• sozlerini hat•rlad•m; bir gun Pe
rikles, Sezar ve Ondordiincii Louis filan 
devirlerinden bahsederken a arkada~ soY· 
le demi&ti: 

- Beser tarihinde devir mi ararsm? Her 
nev'i mevcud. Denilebilir ki asular bin 
c;esid zamanm mumyalarile dolu . ~irer 
sanduka olmu~. Y almz fenaSJ bu k1 m • 
sanhga bir tiirlii (ibret devri) gelemiyor 
ve goriindiigiine gore ~ok vakil gelemiye· 
cek! 

Evet ibret devri. Dii1iindiim; bu naSJI 
bir urn an olabilir? Biitiin tarih boyunca 
insanhk ge~mise tahassiir duyarak halin· 
den sikayet etmi~ ve gelecekten meded 
umrnu§tur. Onun i~in degil midir ki ( ati), 
hulya sermayesi hoi alan nikbinlik kapi
talistlerine en emniyetli banka gibi gorij
niiyor? Karanm1 ~abuk verdim. (lbret) 
de her 1uur gibi beseriyete ancak usul, 
usul gelebilir ve bunda en ameli ve haya· 
ti merhalelerden biri milli ibrettir. Milli 
ibretten, ge~misi hi~ unutmamak, dost ve
ya dii1man SJfatile etraiimiZda bulunan 
camialarm bugiin de a~ag1 yukan diinkii 
camialar oldugunu SJk SJk hatiThyarak 
her i imizde ana gore hesab tutmak ma
naSJm anhyorum. Diinyanm ikhsadi ve 
siyasi durumunu peka]a gordiigiimiiz i~in 
ne bo& vehimlere inanabiliriz ne de kuru 
laf dinlemek ihtimalimiz vardiT .. 

T ren ilerliyor. Oniimdeki bahar bay· 
rami durmadan nes' esini artiTmaktadiT. 

I Y olumuzun iki yanmdaki sayJSIZ agac, 
ba1tana~agi ~i~ekler giyinmij olarak bizi 
seyre gelmi1 gibi. Hepsi sevimli, hepsi 
terbiyeli ve giizel. Nefisliklerile giizleri· 
mizi mes'ud ederek giileryiizlii ve ne~'eli 
duru1uyorlar. AynaSJm ta izmit kiirfezi
nin i~ine kadar uzatan deniz, tekmil kar
'' k'Y'Y' gogsiine alm1~ ve biitiin sahil, 
eteklerini sulara diikerek &imdi kendini 
seyrediyor. Pek hakh olarak. 

Gayet basil &eyler diisiiniiyorum. An
cak bu bilinen seyleri hatmmda yeniler· 
ken giiriiyorum ki tab1at da bir~ok eski 
yapihgmi tekrara c;abalamaktadiT. Her • 
giin giines doguyor, aksam oluyor ve av
Ian gene aylar kovahyor. Biitiin harika· 
lanndan oniimde bir sevgi kuran bahar 
bile kendisini solduracak hazana sermaye 
haziTlamakla me1gul dei!;il mi? Su hal de 
insanlann biitiin ya!Iyanlar gibi birbirini 
yemege ugra~mas1 ni~in bu kadar giiciime 
gidiyor? Belli ki bugiin bizi sinirlendiren 
&ey, diiniin, evvelki ve daha evvelki gii· 
niin en SJk hadisesidir. Biitiin diinler boy
leyken yarmm birdenbire ba~ka tiirlii ola· 
bilmesi kabil mi? idealistlikten bir daki
ka bile aynlrnJYahm; eve!; ancak bir sa
niye dahi bu hain hakikatler diinyasmda 
ham hayal dediRimiz kaba gaflete dii!· 
memek 1artile !.. 

Kendi kendime bunlan soyliiyorum. 
Lakin fikirlerim zihnimi biraz uyu tursa 
bile gonliimii bir tiirlii susturamJYor. ln
sanhgi bu kadar kara inad, taassub ve 
hus i~inde gormege i(imi raz1 edemiyo
rum. 

Evet cihana bir ibret giinii ne vakit 
gelecek? Ve bu hem kor hem jerefsiz bo
i!u!ma, ne zaman verimli ve estetik bir 
irfan sava11 olacak? 

Binlerce ve binlerce y1! siiren bejer 
hailesinin son perdesi, Cihan Harbi bile 
demek ki diinyaya siirekli bir intibah sag
hyamadan inip gitmis bulunuyor .. Se • 
beb? Ciinkii a harb bitti. Fa kat onun 
dogmasma ami! alan unsurlarda de8ismi1 

Yazan: Fazrl Ahmed AYKA~ 

hi~bir nokta yak. Kafalardaki ate& o a· 
tes, ruhlardaki kolera hep o kolera. Bu 
boyle olunca diin a kadar can yakan afet 
neden yann daha fazla haniiman yikma· 
sm? 

Haydarpa~aya vard1k. Giine&li, berrak 
bir may1s sabahmm lstanbulile kar&l kar· 
&Iyayim.. Minereler, muazzam kubbele
rin yanmda, bir an bile yerinden kipJTda
maz dimdik ve levend birer fedai niibetci 
gibi tarihimizin biiyiik abidelerini bekli
yor. Bu il(ilmez ta1 yigitleri goriince 
i~im iftiharla doldu. Biliyorum ki leva· 
w'lu zavahir ortasmda giTanitlerden perk 
viirek sahibi erlerimiz yurd SJmrlanm bu 
minarelerden daha salabetle bekliyor. 

Su halde diyorum. uzak ileri i~in umu· 
mi bir ban1 ve refah temenni ederken 
gecmi$in ve bugiiniin ibretlerinden istifa
de ~aresine bakahm; mademki siyasi 
dostluk denilen mevhum 1eyin yegane 
gercek destegi ancak ve ancak menfaat 
birlil(inden ibarettir; biz de a~1k ac1k bi
lelim ki bu bak1mclan yakmhklarm nevi
lerine gore siiyle veya boyle uzakla&ma 
ve birle!meler diinyad1 her vakil rasla
nan jeylerdir. Dogruyu gormekten ka • 
~mmak ileri ve merd bir milletin ne 1am· 
na yaki~IT, ne de irfamna! 

Tiirk ~ocugu ve Tiirk genci bilmeli • 
dir ki yurdumuza goz dikenler yak de
ii;ildir ve Turk genci, hem giicii, kuvveti 
hem de suur ve zekasile cihana bildirme· 
!idir ki v•· ·d·ma her dikilen gozii oyup 
c;tkara r~ l~ l·r . 

Miskm ve korkak dile liizum yok; 
pervaSJzca siiyliyelim; Biiyiik Sava& }'II· 
lannda ve ondan sonraki .enelerde miit· 
tefiklerimizi de, haSJmlanrniZI da pek ya· 
kmdan tamd1k. Reali;t milletimizin selim 
akh herkesin etiketini yapi§hrmi~ ve nu· 
marasm1 vermi&tir. Su sebeble ne clast, ne 
de dii1man hakkmda vehme kapi]acak 
mevkide bulunmuyoruz. Zafm yakm1 
uzak, kuvvetin ise dii$rnam dost ede
bilecegini anlaml! ve bu diisturu muvaf· 
fakiyetle denemisizdir. f&te bizim i~in en 
faydah ibret! Her zaman soyledigimizi 
gene ve her zaman tekrarhyacag•z: 

Bugiin en karanhk gaflet ancak enerji 
ve zaman ziyam olabilir ve en sudu bed
baht buna sebeb alan herhangi yurdda1· 
hr. Bedenini, kafasm1 ve gonliinii, ebleh 
ve havai bir tembellil i~inde israf eden 
her gene. bu cemiyet idnde goriinmekten 
utansm ve kendisini, ana emanet edilmis 
milli davada bugiinden bozgunculuga 
baslam11 bir kacak bilsin .. 

Ciinkii besere umumi intibah degil 
ama yurda medeni uyanma devri ~oktan 
geldi ve a yurd kendi sad1k ~ocuklarile 
soysuz mahluklanm pek iyi ayJTdediyor. 

Vapurum Boi!azi~ine dogru ilerledik
~e kendi kendime !Oy!e siizler mmldam
yor gibiydim: 

En gercek ibret devri, aSJI §U bahar· 
diT. Goriiliiyor ki a naSI! ge(en k•&la ge· 
lecek giizden korkmiyarak olii topraK1 di
riltmi~se biz de yurdda onun yaphgm1 
yapmaga mecburuz. Enerjile, metodla ve 
feragatle! 

Fazrl Ahmed AYKA~ 

Denizde f1rbna! 

Hava, diin ogleden sonra 
birdenbire bozdu 

Diin saat 13 te Devlet Meteoroloji 
Umum miidiirliigii Deniz 'l'icaret mii -
diirliigile limanlara Ege denizi ve Mar -
marada cenub istikametinden kuvvetli 
bir f1rtmanm ba~lamak iizerc oldugunu 
bildirmi§tir. Bu haber, seferde bulunan 
ve sefere ~•kmak iizere alan gemilere 
bildirilmi§, pck az sonra, saat 10 da ha
va birdenbire bozmu§, kuvvetli bir fir
tina 1stanbull:mamm, Marmaray1 altiist 
etmege ba§lami§br. Bora halinde bah 
lodostan gclen riizgar. bilhassa bir saat 
kadar ~ok kuvvetli ~ekilde ve zaman za
man yag,§h olarak csmi§lir. FJThna de
vam ctmcktcdir. 

Marmaradaki facia 
Marmarada bundan evvel 91kan f1r • 

tma csnasmda Namazgah isimli bir mo
tOr BUyiik~ekmece oniinde demirli iken 
i ~indcki ii~ ki~i ile beraber kaybolmu§, 
iki giin evvel motOr. Marmaramn orta
smda kapaklanm1~ olarak bulunmu§tu. 
Motoriin ambanndaki tayfalarm d1~ar1 
~1kamadan bogulduklan tahmin edil • 
mektedir. Diin, mo!Oriin alttan muaye -
ncsi i~in bir dalgi~ miifrezesi gonderil· 
mi§lir. ------Japon tayyarelerinin 

bombard1mam 
Londra 5 (Hususi) - Japan tayyare -

Jeri bugiin yeniden <;unking §ehrini §id
detle bomba.rd1man etmi§lcrdir. Bam -
bard1man neticesinde §ehirde biiyiik bir 
yangm ~Ikmi§ ve radyo istasyonu lama
men tahrib edilmi§tir. 

Japan tayyareleri cenubi <;inde de bir 
9vk §chirlcr, bombard1man ctmi§lerdir, 

HEM 
3 

NAUNA 
MIHINA 

Nazlanmamn manast 
yoktur! 

JN.. vrupadan gelen haberler, Sov· 
~yet Rusya ile lngiltere ve Fran· 

sa arasmda cereyan eden miiza .. 
kerelerin pek ag1r ce1 eyan ettigini, baZI 
lngiliz gazetelerinin bu betaetten &ikayet 
ettiklerini bildiriyor. 

Berlin • Roma mihverile demokrasiler 
araSJndaki bariz farklardan biri de bu
dur. Almanya ile ftalya, hakikaten di
namiktirler; ne yaparlarsa ~abuk yapar· 

Jar. Kars• tarafta ise istical ve siir'at ye· 
rine teenni ve betaet goriirsiiniiz. Onlar 
anlasmc1ya kadar. rakibleri i&lerini biti • 
rirler. Cok ihtiyath, ~ok hesabi davranan 

ve ~ok te1rifat dii1kiinii demokratlar, san· 
ki, bizim <<Acele i1e 1eytan kan&IT» ve 
«Tizi reftar olamn payine damen dola!IT» 
sozlerini hareket ve faa]iyet diisturu ola
rak kabul etmi1lerdir. 

Avrupadan verilen haberlere ve ga • 
zetelerin nesriyatma gore, Almanyanm 
Ceko-Siovakyay, yuttugu marttanberi ln· 
giltere ve Fran sa ile Sovyet Rusya ara· 
smda cereyan eden miizakerelenn hala 
neticelenmemesi, iki tarann noktai na • 
zarlan arasmdaki !U farktan ileri gel • 
mektedir: 

fngi]tere, kendisile F ransa tarafmdan 
Lehistan, Romanya ve Yunanistana ve
rilen garantilere Sovyetlerin de istirakini 
Litiianya, Estonya, Letonya ve F enlan

diyamn da garantisi suretile Balt1k deni
zinden Karadenize kadar bir Sovyet ga· 
rantisi viicude getirilmesini istiyor. 

Soyyetler ise, evvela, lngiltere ve Fran· 
sa ile kendisi arasmda bir iider ittifah 
teskil edilmesini ve ancak bundan sonra, 
• F enlandiya haric olmak iizere • Balllk· 
tan Karadenize kadar, Rusyamn kom u· 

su biitiin devletlere garanti verilmesini 
muvaf1k goriiyor. Soyyetler Birlil(i bun· 
dan sonra, lngiltere ve Fransa gibi, Ho
landa, Bekika ve !svi~reye garanti vere
cektir. 

Sovyet Rusya, Avrupada, dogrudan 
dogruya bir tehdid ve tehlikeye maruz 
olmadigl ic;in, kendisinin garanti edilme· 
sini istemesi liizumlu degilse de, bir giin 
japonya ile harbe tutujursa, Avrupa hu· 
dudlanm emniyete almak istemesini hakh 

ve tabii gormek laz•mdiT. Fakat bir Fran· 
s•z gazetesi Rusyamn istekleri arasmda 
1unlann da bulundugunu yaz1yor: 

I - Leh - Rumen tedafiii ittifakmm 
Rusyaya de!!il; Almanyaya kar11 oldu· 
gunun ilam, yahud bu anla~mamn biis· 
biitiin feshi, 

2 - Lehistanla lngiltere arasmdaki 
miitekabil teminatm, mutlak olmaktan ~·
kanlarak yalmz bir Alman taarruzuna 
kar&l oldugunun tasrihi, 

3 - Soyyet Rusyanm garanti edecegi 
Balt1k devletlerini lngiltere ile Fransamn 
da garanti etmesi. 

Soyyet Rusyanm ilk iki talebi, pratik 
k1ymet bak1mmdan manasiZdu; ii~iincii
sii makuldiir. Kendisi, giiniin birinde, 
Romanya ve Lehistana taarruz etmek ni· 
yetinde degilse, bu tedafiii ittifaklann, 
Sovyet Rusya aleyhinde olmadigmm tas· 
rihi, sadece niifuz ve propaganda bak1 • 
mmdan k1ymeti haizdir. Sovyet Rusyamn 

boyle bir niyeti oldugunu kabul etmek 
kii~tiir; ~iinkii, a zaman mihver devletle
rile isbirliii;i yapm11 olmaSI laz•m gelir ki 
bugiin buna imkan Joktur. 

Romanya ile Lehistan, daha ziyade 
hisst sebeblerle ve komiinizm korkusile 
Soyyet Rusya ile anla§mak istemiyorlar. 
Simdi, Sovyet Rusyanm bu yeni teklifleri 

kar!JSmda, Lehistanla Romanya, <<Aca· 
ba ?» diye ~iiphe ve endiseye diisecekler· 
dir. Bu yiizden yap1lmak istenilen i~ giic;· 

lesecek, belki de suya diisecektir. Halbu
ki Soyyet Rusya, Lehistanla Romanya· 

mn, Ceko-Slovakyamn vaziyetine dii$me· 
lerini asia istemez. Ciinkii, bu memleket· 
lerin Almanyaya ilhak1 halinde, Soyyet 
Rusya, Almanya ile kom~u olacaktJT. Bu 
kom~ulugun biiyiik tehlikeleri Soyyet 
Rusyaca malumdur. 0 halde ameli kiy

meti olm1yan tekliflerle i$i uzatmakta rna· 
na nedir? Bu tehir ve teahhurlar, valn1z 
sulhu tehlikeye dii~iiriir; c;iinkii ~arkta ve 
garbda teessiis edecek kuvvetli miidafaa 
sedleridir ki mihver devletlerini yeni vur
gunlardan ahkoyabilir. Sarktaki sulh 
seddini kurmak i~in kars1hkl. nazlanma· 
!arm manaSI yoktur ve zamam de!iildir. 

~ 

T ablolar as1ld1 
lzmit 5 (Hususi) - Buradaki mils • 

takil ressamlann tablolan tekrar yer· 
ler'ne asilml§hr. 

Terfi eden maliye mii~aviri 
Ankara 5 (Telefonla) - Dordimci.i U

mumt miifetti§lik maliye mii~aviri A
mir, bina temyiz komisyonu azahgma 
tayin edild1. 
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zeytincilik 
RADVO 

Spencer Tracy 
( Bu ak~amki program) MUhim §ahsiyetlerin davetli bulunduk

lan bir ziyafet sofrast .• Hem eski, hem 
de mUstakbel namlardan Firmin Jugal 
sigara dumanlanmn sislendirdigi bogucu 
bir hava i~erisinde yanmdakilerle hararet
]j bir miinaka§aya giri§mi§ti. Etraftakiler 
bu Danton kafah, Thiers vUcudiU diplo
mat, ne mUcevherler yurnurtlayacak diye 
hep birden agzmm i~ine baktyorlardt. 0, 
bir arahk sesini al<;alttt, yiiziiniin <;izgileri
ni tathla§hrdt: 

- Milletler, dedi, eger hiisnii niyetle 
hareket edecek olurlarsa aralannda harh 
<;tkmamastm pekala temin edebilirler. Yir. 
minci amda vah1iyane, kanh miicadelele
re ne liizum var ~ Fa kat bunun i~in bir mu
cizenin viicud bulmasmt mt bekliyecegiz? 
Hayrr .. Bugiinkii Milletler Cemiyeti te§· 
kilahm biraz daha kuvvetlendirecek olur
sak her tUrlii ihtilafta o bize hakemlik e
debilir. lnsaniyet de muharebe denilen be
ladan ebediyen yakasmt stytrml§ olur. 

Mecliste, otedenberi a§m derecede va
tanseverligi, vazife esnasmda maiyetinde
kilere kar11 sert ve merhametsiz davranma
larile 1ohret bulrnu§ General Ro1rol da 
ham bulunuyordu. Arkada,lan ona <cih. 
tiyar Horas» lakabtm takmt§lardt. Fa kat 
bundan sonraki harblerin, yalmz heteriye
tin bir Jmm1 i~in degil, biitiin diinya i~in 
miithi1 bir felaket tetkil edecegine kani o
lan General, milletler arasmdaki ihtiiHia
nn silahtan ziyade konu§ma ve anla1ma 
yolile halledilmesine taraftar gi:iriinecek 
kadar fikri bir tekamiil devresi ge~irmi1ti. 
Onun i<;in Firmin Jugal'in sozlerini pek 
manhks!z bulmadt. 

- Y almz, diye soze kart§h, be1erin ru 
hundaki miicadele hissi ve temayiiliinii ol
dUrmege Cenevredeki te,kilah kuvvetlen· 
dirmek kafi gelecek mi? 

Sabtk naztr hemen cevab verdi: 
- ;;uphesiz .. Ben ve arkada,lanm bu

nu temin etmek i<;in var kuvvetimizle <;ah· 
§acag1z. 

General boyle kat'i bir hiikmiin verilme
sine hiddetlenir gibi oldu: 

- Bu §ekilde i§e ba§larsantz yanh1 
yoldan gitmit olacagmtz muhakkaktn. 
<;:iinkii miicadele, be§frin maddi ve manevi 
mevcudiyetinin her zerresine kan,mt§, on
larla yugrulmu§ bir haldedir. Kaldt ki 
sade insanlar degil, biitiin nefes ahp Yeren 
mahluklann benlikleri taarruz ve miida. 
faa hislerile doludur. Onlardan miicadele 
temayiiliinii sokiip atmaya ki\lktp!\ilk, a<;
hk, susuzluk duygusunu yok etmek te§eb
biisiine giri§mege benzer I 

Firmin Jiigal, 'Generalin bOyle bir neti
ceye varacagtm pek kestirememit oldugu 
i<;in birden §a§trdt. ~imdiye kadar etrafm· 
dakilerine, ekmek, 1eref ve memuriyet da
gtUtgJ i~in her soziiniin riyakarane tasdik
ler ve takdirlerle karttlanmasma alt~mJ§· 
II. $imdi, nastl oluyordu da bu mecliste 
kendisine itiraz eden bulunuyordu. Bir 
tiirlii aktl erdirememitti. Onun bocalama
smdan istifade eden General devam etti: 

- E vet dosturn, iyi te§his edilmemi§ 
bir hastaltga kabalama pazan bir ilac ver
mek, yanh1 bir tedavi usulii tatbik etmek, 
o derdi ,iddetlendirmekten, azdJTmaktan 
ba1ka bir i§e yaramaz. Onun i<;in Cenev
rede sulhu temin etmek i<;in ugra~trken, 
«hiisbiitiin harbi ortadan kaldtracagtz !» 
iddiasmda bulunmak, hem milletleri, hem 
de kendinizi aldatmak olur. <;:iinkii siz, 
boyle bir hayal pe§inde ko13rken harb ca
navan giinden giine geli1ip biiyiiyor, kuv. 
vetleniyor ... Bunu anlamak i~in uzun u
zadtya tetkike, tetebbiie giri1mege hacet 
yok.. Diinyanm bugiinkii haline, vaziye
tine §oyle uzaktan hakmak kafi!. .. 

Firmin Jiigal, sert ve keskin, ayni za
manda miistehzi bir sesle mmldandt: 

- 0 halde .. harbi te1vik edici te§fb. 
biislere giri§elirn, silah ve miihimmat fab
rikatorlerine yeniden sermayeler tedarik e
deliml 

- Haytr, hunu yapahm demek istemi
yorum .. Fa kat insamn ebedi ve ezeli sev. 
ki tabiilerinden biri olan dogii§mek kabi
liyetini onun benliginde kat'i surette du
mura ugratacagtmtzt zannetmiyelim .. Yal
mz bu dogU§me, miicadele ayranmm ka. 
bardtgmt gordiigiimiiz zaman onu tr.skine 

c;ah1ahm .. Olmazsa bpkt tJbda oldugu gi
bi azgm viicuddeo hiraz kan almak usu
liiniin mahzurlu olmtyacagtm dii§iineli:n. 

- Biraz kan almak, oyle mi ~ 1m kant 
yok.. Buna taraftar olamam .. Ben, Ce
nevrede harblerde zehirli gaz kuil~ntlma• 
sma, a<;tk §ehirlerin bombardtman edilme
sine mani olmak ve bunu milletlerarast bir 
taahhiide baglatmak ic;in ne kadar nefes 
tiikettim, ne sonsuz bir gayret giisterdim, 
tahmin edemezsiniz I. 

- E vet ama, o gayretinizi maattees
siif lspanyada ve <;:inde hava hiicumlari
le ihtiyarlann ve c;ocuklarm iildUtiilmesi
ne, miizelerin, mabedlerin ytkthp vaktl
masma mani olarnadt. Milletlerin bu giin
kii tarzda silahlanmalan devam edip gide
cek olursa insaniyetin aktbetinden end;~
ye dii§mek icab ediyor. <;:iinkii harbe gire
cek olan her iki taraf da kendisince kam 
diikiilmesi helal olmtyan hi<;bir mas11m, 
yaktltp ytktlmast miibah giiriilmiyen hic;bir 
bina ve §ehir tammtyor. 

General Rotrol ktsa bir nefes ah§tan 
sonra devam etti: 

- Su andaki buhran lusmen zail olup 
da ortaltgt hi<; olmazsa muvakkat bir sii
kun kapladti!t anda ilk dii§iiniilecek §eY 
harbi biisbiitiin ortadan kaldtrmaya <;ah!
mak degil, onun zararlarmt, tahribatmt 
tahdide gayret etmektir. Bu da muharebe 
i§ini eskisi gibi miitehasmlanna buakmak· 
Ia olur .. Kalbleri vatan ve millet hissile 
c;arpan, di§lerinden tunaklarma kadar •i
lahlanml§ iki ordu tehirlerden uzak geni§ 
sahalarda kar§tla§tp dogii§melidirler. An
cak bu suretle harb devinin medeniyeti 
yalaytp yutmasmm oniine ge<;ebiliriz. Des
tum nazu cenahlan, tekrar ediyorum, be
§ffiyetin benliginde katmerlenmit taarruz 
ve miicadele duygulanm kiikUnden kazt
maya gayret etmeyiniz. Bu tetebbUsiiniiz· 
le o hisleri bilakis kam<;tlamt§ olursunuz. 
Btralun insanlar §ahlanml§ kin ve gayzle
lerini boyle teskine <;ah,smlar. Belki, bir 
giin gelir, yava§ yava1 tekamiil eder, Ho
rac;yiis ve Kiiiya<;yiis devrini de idrak e
deriz. 

- Hay a] azizirn .. T amamen hayall.. 
- Evet ama, sizin iddiamz benimkin-

den daha ziyade mi hakikate yakm?. Be
nim tahayyiil ettigim vaziyet hi~ olmazsa 
bir zamanlar yeryiiziindeki ihtilaflarda 
tatbik olunmu1 bir sistemdir. Halbuki e. 
bedi .bir ~h cihanda h~ir <;agda hakim 
olamamt§br. Remy de Gourmont'un de· 
digi «insanhgm bir faciay1 anduan haya
tmda sulh ve siikun ancak bir perde ara
smdan ibarettir .» 0 hal de, gene sesimin 
var kuvvetile bagmyorum. Eger harb o

lursa, benim dedigim tarzda yaptlmah
dul 
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Ahmed Hitlayet 
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Bursa (Hususi) - Ziraat Vekaleti «Cesur kaplan», «Satibk Bebek» ve digw er bir,.ok 
son giinlerde zeytin ijleri baktm teiktliitt ~ 

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

1639 m. 
19,74 m. 
31,7G m. 

183 KC!S. 
15195 Kcs. 
9466 Kcs. 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

viicude getirmege ba,larnJjtJT. Bu tejki- filmlerin kahramam, Amerikablarm en biiyiik 
latm vazifesi: Zeytincilere zeytinin nastl 
ve ne zarnan gubrelenecel\mi, zeytinlii!in karakter artisti Avrupaya geldi 

13,30 Program, 13,35 MUzik (Operet se
lekslyonlan - PIJ. 14,00 Memleket saat aya
rt, ajans ve rneteorolojl haberlerl. 14,!a 
Tlirk miizlgl. Qala.nlar: Re~ad Erer, Refik 
Fersa.n, Ztihtil Bardako~lu. Okuyan: Melek 
Tokgoz. 1 - §ehn.az pe§revl. 2 - Della! za.
denln - ~Jehnaz ~rk1 - Etm>edin bir lahza. 
lhya. 3 - ~Jemseddin Zlyanm • §ehnaz ~ar
kt- Hem aldandlm, hem alda.ttrm. 4- Ztih
tii Bardakoglu - Sanftur t.akslml. 5 - Lem• 
inln - Hlca.z ~rk.l • Ne~·en emellm. 6 -
Sa!Ahaddin Pmarm - Hicaz ~arkt - Yiiztim 
gUise de k1z!ar. 7 - Saz semalsl. 14.40-11>,30 
Miizlk (Ne§'ell plii.klar). 17,30 Program. 17,35 
Mtizlk (Dans saatl - PIJ. 18,15 TUrk miizigl 
(FasJ.! heyet!J, Tah.sln Kara.ku§ ve ark ada§· 
Jan. 19,00 Konw;ma. (O"i' pol!tika hadlsele
rl). 19,15 Tiirk: miizigi (Halk tlirkillerl ve 
oyun hava.Jar1 - Sadi Yaver Ataman. 19,30 
Tlirk mtizigl. Qalanlar: Veclh>e, Rw;en Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Miizeyyen senar. 
1 - Saba pe~revl. 2 - Suphl Ziyamn - Sa
ba §ark! - semtl dlldare bu demler. 3 -
Dedenln • Bestenlg!J.r §8Tkl - Ben sen! sev· 
dim sewll. 4- Kiirdlllhlcazkil.r ~arkt - Ne§'e 
ile gecen timrii.mU. 5 - Lem'inln - Kiirdll1-
hlcazkAr ~ark.l - Blr kendl gibi zallml sevme. 
6 - Rumell tlirkii.sU. Koyun ben! yiiksek:Je
re. 7 - Halk tlirkii.sil - ik!de turnam. 20,00 
Memleket saat Ayar1, ajans ve melleoro!oj! 
haberlerl. 20,15 TeJnsiJ. (Qeylk OVCLSI -
Gene Osman) Yazan: Ekrem Re§ld. 21,15 
Esham, tahvilat, kamblyo • nukud ve zlraat 
borsas1 (tla.tJ, 21,25 Nefel1 plaklar. R. 21,30 
Miiztk (Sonat - Beethoven Kreutzer - Sona.
te keman ve p!ya.noJ Necdet Remz! Ata.k, 
Ferhunde Erkln. 22,00 Haftallk poota ku
tusu (Ec~bl dlllerle) 22,30 MUzik (Kiiciik 
orkestra. - li!ef: Neclb A§km), 23,00 MUzik 
(Ca.zband - Pl.) 23,45-24 Son aja.ns ha.ber· 
leri ve yarmki program. 

ne §ekilde siiriiliip zeytinlerin nastl bu- Paris ten yazthyor: 
danacagmt en son fenni ve teknik usul· Spencer Tracy'nin Londraya muva • 
!erie gosterip iigretmektir. Vekalet, bu i1 salatt, diinyanm en biiyiik §ehri olan in
i~in (3) mmtakayt ele almlj; evvela Ba- giliz payitahtmm Waterloo istasyonunda 
hkesir, izmir ve MuiHa v1layetlerinde sonsuz bir tehaciime, iti1ip kakt§malara, 
yaptudtgJ tecriibelerden sonra bir zey • birka<; ki1inin baytl.masma ve o mada is-

9
ti3n9kadnunMu hal.ztrlamtki ve bu kanun 7/ 2/ tasyonda bulunan Italyan bestekan Tos-

a ec Jsten <;I ID!jl!r. · ·• · k 1 b b' 
K M 

J • camm nm yere y1 1 masma se e 1yet ver-
anuna nazaran: emle~ette btr zey· rnt· t' 0 · · • tk' p · 1· · · . . • k T .. ... .. .. ~ 1. nun 1~m san a ar anse ge I§Im 

hn te§kt!atJ yaptlaca hr. e§ktlat butun son d · I' 1 tt 5 1 .. ·· d 
d 

. . 
3 

. f erece g1z 1 u u. a 1 gunu saat 0 .. 
ka rostle hazuan 9 9 dan tttbaren aa· · k d s· 1 · t · d'"' k. · k · 8 d k"' uz a 1ma 1s asyonuna m 1g1 va 1t ta-
hyete gec;ece hr. u meyan a Ve alet mn k · · · h ·· l"k k 
Bursada bir mUfetti!lik ihdas ettnekte- Kemda.~a. kl<;m lsJya I goz u d ta mtottk. 

. . ... . . n JsJru ar§J 1yan ar arasm a anca 
dtr. Aynca zeytm yaghanelen ve teshu- 'k' ·· t · d H" · · kl 
hanelerle mejgul olmak iizere biri Bur-

1 1 
_uc gaze tecttmvar. '· ~veye!Jm sat a • 

. d .• . maga gayre e esme ragmen onu am • 
sa merkezm e, dtgerlen de Mudanya ve d k K d k d ' · f k d. · 
G 

l'k 0 h · 1 'k I k J · arJSJ a en tsme re a at e 1yor-
em 1 , r angaZl ve zm te o rna d B 

.. be k d · b k f u. ana: uzere § mer ez e zeytm a un en me-
murluklan ihdas etmi1tir. Buralara me• - Arnan, dedi, Londrada sisten ve 
murlar tayin edilmi1 ve bu memurlar, lz. yagmurdan btk!Jk, burada acaba giine§ 

mir zeytincilik istasyonunda, zeytin ba • giirebilecek miyiz ~ 
ktmJ ve diger biitiin fenni i&ler iizerinde .. Misters Tracy gayet 11k giyinmi1ti. 
kurs gorerek aym 27 sinde vazifelerinin Ustiinde <;ok zarif bir vison kiirk vardt. 
ba§JDa di:inmii§lerdir. Oniimiizdeki haz1• Aktor de ciddi bir k1yafetteydi. U.civerd 

randa kanunun tatbik nizarnnamesi mer· bir kostiim kerisindeydi. 
iyete girecek ve Tiirkiye alii zeytin mm· Misters Tracy ~;anta ve havullarla 
takasma aynlacakhr. Bu mmtakalann me§gulken ben de san'atkarla konu§mak 

birincisi (lzmit • Bursa) d!T. Digerleri f1C3ahm kacJTmadtm. 
(Bahkesir - Canakkale, Mamsa • !zmir, - Arnerikaya ne zaman doneceksi-

Aydm • Muiila, Antalya • Stlifke) dir. niz? 
Vekaletce Tiirkiyede miistakbel zey- - Hemen bu hafta i<;inde.. <;:iinkii 

tincilik icin en <;ok kabilivetli ve miisaid «Sirnaligarbi gecidi» ismindeki filmi he· 
goriilen iki vilayet vardu. Bunlarm ba- niiz bitirmedim. Y almz harici sahneleri 
1mda Bursa gelmektedir. Vilayetin zey· cevirdik. F azla yorulmu§ oldugum icin 
tin mmtakalarmda zeytin yeh§hrmeye biraz dinlenmek ihtiyactm hissettim ve bu 
miisaid pek c;ok hali arazi vardtr. Bura- seya.hati yaphm. «$imaligarbi gec;idi» 
Ian peyderpey zeytinlik haline kalbedi • yapbg,m ilk renkli filrnim olacakhr. 

lecektir. - Bugiin iigleden sonra ne yapacak· 
Bu vaziyeti nazan dikkate alan Zira· stmz? 

at Vekaleti, Bursa vilayeti ir;inde bir zey· - Arnan kimseye soylemeyin .. Ca • 
tin fidanhg, ya~YI kararla§hrmtil!r. n!TD tenis oynamak istiyor, bana iyi bir 
Gernlikte kurulacak olan bu fidanhk icin tenis kortu tavsiye edebilir misiniz ~ 
laz!TD gelen tahsisat biitc;eye konmu1tur. Spencer Tracy Parise ilk defa gel • 
Fidanhgm bir an once faaliyete g~mesi mektedir. 19 J 8 de goniillii olarak yaztl· 
zeytinciler icin pek faydah ve kazanch dtgJ Arnerikan ordusunda FranSiz cep • 
olacaktJr. Senede yiiz veya yiiz elli bin hesinde hizmet gormege memur edilmi§
fidam halka dagttacak olan fidanhk on ti. F akat Miitarekenin ilaru onun bu te
sene ic;inde Bursaya yeniden bir bucuk kildeki seyahate mani olmujtu. 1919 dan 

milyon zeytin agact kazandtrm11 buluna- itibaren Nevyork tiyatrolarmda muvaf -

cakttr. fakiyetli temsiller vermege ba1hyan ar • 
Zeytin baktmt te11cilah aynca zeytin tist hir miiddet sonra Holivud' a gitmi1 ve 

teshirhanelerinde iyi kalitede yag ctka· on sekiz senedenberi cok degerli filimler 
nlmastm, zeytin magazalannda gene iyi vUcude getirmtjhr. <;:ocuklugunda ve 
kalitede temiz sofrahk zeytin yaptlmasJDI 
temin edecek tedbirler alacaktJT. gencliginde bahriyeli olmaya heves etmi1 

Ziraat Vekaleti Altmc1 tube zeytin • olan Spencer bu suretle beyaz perdenin 
cilik miitehass1s1 Nizameddin Tiirkay bu en miihim bir riiknii haline gelmi1tir. 

Spencer ll'racy'nin bir krokisi 

Amerikah san' atkar Parisin miizeleri
ni, san'at mliesseselerini ve diger &ayam 
tema0a mahallerini gezdikten sonra cuma 
glinii F ranstz payitahbndan hareket ede· 
cek ve N orrnandie vapurile Arnerikaya 
diinecektir. r Blr ikl sat1rla l 
* Holivud'da yeni yeti~en ve Wal • 

lace Beery ile birlikte «Kanuna hizmet 

yolunda .. » filmini <;evirmi1 olan Lareine 
Day, 1irndiye kadar hi~bir san' atkann 

yapma}'l aklma getirmedigi oriiinal bir i1 
yapmt§hr. Biitiin artistler gibi ondan da, 
merakh seyircilerin bir<;ogu imzah resim

ler istemi1lerdir. Lareine Day, bu merak
hlara giinderdigi cevabda evvela kendile

rinin birer fotograf giindermelerini, buna 
mukabil imzah resmini gonderecegini bil

dirmi!tir. 0 vakit mensub oldugu kurn • 
panyanm a jam tela1a diitmiit: 

- Arnan, demit. ne yaptyorsunuz, 
binlerce resim gelecek bunlan ne yapa • 
cakstmz? 

San•atkir !i!U cevabt vermlt~· ' '
1 

- Simdiden bir~ok albiimler hazirla· 
d1m. Onlara ma ile yerle§tirecegim ve 
peresti~karlanmm kimler oldugu hakkmda 
bir fikir edinmeile cah,acagtm. * Joan Crawford' un yeni <;evirecegi 
filmin adt <«;:iildeki slhirhaz kadm» ola
caktn. Bu eserin harici sahneleri Ama
zon nehri kt}'llarmda gececektir. 

memurlann vazifelerini gi:istermek iizere 

1ehrirnize gelmi1 ve buradan da lzmire Holivudda ~evrilmekte olan filmier 
gitmi1tir. 

Oniimiizdeki sene biitiin zeytinciler 
kursa tabi tutulacaklar, kurs giirmiyen 
kimse zeytin budamaktan menedilecek -
tir. Bunun icin her koyde hirer ornek 
zeytinlikle hirer zeytin baklTDcthgt ihdas 
edilecektir. 

Ziraat Vekaleti bunlardan bajka iyi 
zeytinyag istihsali ve sofrahk zeytin yap
rna usullerini giisteren, zeytin hastahkla
rile miicadeleyi anlatan yiiz bin bro1iirii 
halka dagJtmaktadJT. 

Ktymetli Ziraat Vekili Muhlis Erk
menin evvelki Vekaleti masmda haZJT -
lanmtl olan zeytincilige dair biitiin bu 
projelerin, kanunla§arak talbikatma gene 
Muhlis Erkmenin ehle ba0lanmast mu -
vaffakiyet i<;in ayrtca biiyiik bir iimid 
kaynagt te0kil etmektedir. 

lstatistiklere nazaran vi!ayetin 936 se
nesinde elde ettigi zeytin miktan 342,1 00 
kilodur. 0 sene 42,563 kilo yag istihsal 
edilmi1tir. Fa kat 93 7 senesinde zeytin 
hastlatJ 41.943,390 kiloya <;tkmtl, zey• 
tinyagJ imalatJ da 4,372,926 kiloyu b:.t!-
rnujtur. Buna sebeb zeytinlere anz olan 
sinekler ve diger bazt bast~hklarla mii -
cadele halinde bulunmast, aynca o sene 
hava ve mevsimin zeytincilik i<;in <;ok fe
na ge<;mesidir. 

Robert Montgomery ve Rosalind Russell • Kocam anket yapt~or! • 
kordelasmm ilk sahnelerinde 

9 MAYIS 
SALI saat 9 da 

MELEK 
sinemasmda 

K1ymetli San'atkammz 

MONiR NUREDDiN 
VE ARKADA~LARI 

Bu senenin yegane konserini verecektir. 
Fevkalade zengin ve nefis bir program hazcrlanml§tlr. 

Operalar ve operetler ' 
21,20 Parl.s (E!ff<!J kules!J: Manon. 
21,20 Vlyana: Dorothea. 
22,05 Var~ova.: Qlngene B.§kl. 

Biiyiik konserler 

18,30 Hllversurn II: Gllnka, Qeykovskl, Mus 
sorgskl'nln eserlerl 

19,25 Doy~Jandzender: Bchmldt'ln blr sen
fonlsl. 

20,35 Iske<;ya (Regional): Handel, Arenskl 
ve salr bestekll.rlarm eserlerl. 

21,35 O..lo: Auber, Brahms ve aalr beste
karlarm eserlerl. 

21,35 Strasburg: Mozart, Llszt ve salr bes
tekArlarm eserlerl. 

22,20 Liiksemburg: Mozart, aykovskl ve sa-
lr bestekarlarm eserlerl. ·· 

Otla musikileri 
21,05 Briiksel II: Muhtellt bestekarlarm e

serlerl. 
23,10 Floransa.: Haydn ve salr bestek!l.rla• 

rm .eserlui. 

Solistlerin lzonserleri 
18,10 
19,35 
19,35 

Stokholm: Beethoven'ln sonatlarl. 
Beromiinster: Plyano konserl. 
Saarbrlicken: Cemba.l ve plyano kon
serl 

Eilenceli konserler 

20,05 Berlin: MUhteur bestek!l.rlarm eser· 
Jeri. 

21,20 Leipzig: Se~me havalar. 

N elesli sazlar orkestralar1 
19,05 Frankfurt: Becme havalar. 
20,05 Danzig: MUhtellt par<;alar. 

YEN1ESERLER 
Mekteb §arkdarl 

) 
Mes'ud Kongar ve Hasan Bedreddin til

gen tarafmdan hazulanan, miizik mualli
ml K. K.santo'nun bestell!\'1 inonil mar~1 
Tlirk ktz1, Aqam ve Qicekler a.dlt :;;ark.l~ 
lardan mtirekkeb <Mekteb §arktlarl> Clk· 
Dll§tll'. Meklleblerlmtzdekl miizlk tedrlsatt 
l~in yardJ.IDCI blr meemua. ola.n eserl biltiln 
muaillmlere tavsiye ederlz. 

( OLOM ) ----
~ilrayi Devlet azasmdan ve Ziraat 

Bankas1 ilk idare meclisi reisi rniite • 
veffa Ohannes Nuryan zevcesi Bayan 
Paris Nuryan vefat etmi§ olup Beyog • 
lunda Ballkpazan Ermeni kilisesinde 
bugiin saat 16 da cenaze merasimi icra 
kthnacaktiT. 

Akraba ve dostlann haz1r bulunma • 
Ian rica olunur. 

BUGUN 

KADIKOY 

TAKSiM SiNEMASINDA 

$u hale nazaran normal 1ekilde vila -
\a yette a§agtyukan 40 - 50 milyon kilo 

zeytin istihsal edilmektedir ki bu da bii-

Loca ve numarah koltuklar sinema gi~esinde satllrnaktadiT. Tel: 40868 

HALE' de 
SOvey' 
fedaileri 

-Ttl'RKGE
LORETTA YOUNG. ANNA 
BELLA - TYRONE POWER Tenzilath fiatlar: 15 - 20 - 25 ve Localar 100 kuru~ 

ORDUNUN KIZI 
PRESTON FOSTER ve MADGE EVANS 

tarafmdan oynanm1~ biiyiik a~k ve harb filmi 

100 ERKEGE BiR KIZ 
DEANNA DURBiN'in en gilzel filmi. 

tiin memleket rekoltesi ar.,mda mUhim 
bir yekun te1kil etmekte ve bu itibarla 
Bursa mmtakast zeytincilikte on plnnda 
bulunmaktadtr. 

Kongreye davet 
Tlirk Dlpl. Klmyagerler Blrll~inden: Bir

ll~tmlzln senellk ~ube kongresl 6/ 5/ 939 ta
rlhll cumartesl gilnil saat 14,30 da Emlnti
nii Halkevinde toplanacaktn. Azarun ha
Zil' bulunmalari rica olunur. 

Bugiin M E L E K sinemas1nda 

CiFTE NiKAH 
Ba~ rollerde: WILLIAM POW£LL MIRNA LOY 

Ayr~ca Paramunt Jurnal rlnnya hnberleri ve Ankarada Qocuk ~aytamt Mill! ~efim ; >in miniminilere iltifatlari 

BugUn saat 1 ve 2.30 da tenzlllth matlneler 

ller hafta bir san'at harikast ... 

LA L E 
Bir zafer destam giisteren 

• sJnemasJ 
ViViAN 

Bu hafta cl.a bir hayat 

ROMANCE CYR 
romam ya~atJyor : 

RENE S.4iNT 
Senenin en miikemmel Franstz filmi 

(KADINLAR HAPiSHANESi) nde 
Bugiln saat 1 ve 2,30 da tenzilath halk matineleri. Tel : 43595 

,:::::::::::::::::::: 
YILDIZ 

Slnemas1nda 
2 Bnyilk ~aheser birrlen 

I - DAMGALI KAOIN 
F rans1zca silzlii 

GLADYS George ve JOHN Beal 

Pangalb T epeiistii A K I N sinemasmda 2 • K 1 RrtKndaH A y AT 
2 TUrk~e siSziU ve ••rkll• film blrden Frans1zca so:!lii 

Asf Generalin Son Emri ~ E y H A H M E D BARBARA STANWiCK ve 
. Umumt arzu Uzerlne HERBERT 

Gary C:ooper - Madlame Carrol 6 ncl defa olarak MARSCHAL'm 

Gilndilz ve gece 8.45 de 2 film birden ••••••••• 1'-••••"ii"i.iigi.Oiizeiiil.iiliiiliiimiillleriii••••• 

I 
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, arihi notlar I 
Giizel Sanatlar aka demisi 
Unutmayahm ki, bu memlekette kafes arkasmda 
ahlarla, uflarla uykular1m ka~1ran zavalh insanlar, 
ya,adtklan zamanla birlikte tarihe kart,mt~tlr 

Siz bu sallrlarr okuyup 
bitirdiginiz anda 

Bir televizyon elektronu, ekran 
iizerinde yed,i yiiz seksen bin de
fa yer degi~tirmi$tir. 

Serbes ressamlar sergisinin 1zmitte ug
radtg• ak1betin i~imdeki SIZ!SI bana eski 
giinlere aid baz1 hahralar canland!fdl ki 
bunlar arasmda san' at tarihimizin ve bu
giinkii kiiltiir seviyemizin §U birka~ ytla 
s1gabilmi! farklanm ifade edebilecek kuv
vetli parc;alar da vardir. 

Said Halim Pa§a Sadnazamd!, Sa
nayii Nefise mektebinin imtihanlan bit
mil ve senenin mesai etlidlerile konkur 
etiidleri mektebin salonlarmda le§hir e
dilmi§ti. Ben bu sergide, imtihandan mu
zaffer ~1kmt§ bir talebe ruhile goni.illii 
te§rifat~Ihk vazifesi yap1yordum. 

Ziyaret~iler arasmda o vakitki Dariil
muallimalln resim muallimi Madam 
Rafael'e rastladtm. Talebesinin bu sergi
yi gormesi faydah olacagm1 di.i§i.indi.i ve 
iki giin sonra ogleden sonra Dariilmual
limatm SOD iki SlDiflDl getirecegini say]e
di ve o gi.in benim de bulunmam1 istedi. 

lki giin sonra misafirlerimi kat§llamak 
iizere mekteb~ gittigim vakit, fevkalade 
bir faaliyet ve harekete sahid oldum: Me
gerse o giin zamanm Sadnazam1 sergiye 
gelecekmi§! .. 

Birka~ dak1ka sonra Dari.ilmuallimat 
talebesi soklin etti. Ba1ta miidiir ve mu
allimleri oldugu halde o vakitki mekteb 

formas1 olan babayani laciverd ~ar&aflar 
i~inde ve yanbellerine kadar sarkm11 s1k 
Ve kara pe~eleri altmda soluyarak yiirii
Yen bir gene k1z si.iriisi.i salonlan doldur

du. Bu zavalh yavrular salonlarda bile 
p~elerini a~maga cesare! edemeden do
la§lyorlar, en §ayam dikkat gordukleri 

baz1 resimler oniinde araSira pe~elerini 
otomatik bir siir' a tie ac;1p gene kapall
YorlardJ. 

Bir arahk, cesaretimi 1ahlanduarak: 
«Pe~elerinizi a~mazsamz goremezsiniz» 
dedim. Muallimleri de bu fikrime i§tirak 
edince, tek t'.ik pe~eler kalkmaga ba,la
d,, Biraz sonra bu ~ocuklar, bana ve mu
hite ah§ml§ gibi oldular. 

0 vakit, mektebin Parise tahsile gon
derdigi mimar talebeden Bo§nakyan ve 
Zare'nin Paris Ecole beaux arts'mdan 

&ondermi§ oldugu etiidleri oniinde izahat 
Veriyordum. Kar11mda bir halka lejkil 
etmi1 k1zlardan birisi, iki ad1m i1eri f:rla

d!. Yuvarlak, giizel ~ehresinde yanan 
iki gozden, isyankar bir ruhun kmlcJm
lan h1kmyordu: «Eve!, dedi, buras1 cid

den bir mejheri nefais, her hangisine bak
sam, gi.izel, hengisini gorsem, nefis bir 
san' at eseri, fakat blitiin bu giizellikler a

rasmda, ruhumda makus bir isyan yi.ik
seliyor. <;iink;j bizlere, bu mekteb kapa
lt... Bu mahrumiyetin aciS!Dl pek derin
lerde hissediyorum.» 

Ben, bu hakh isyan kar"smda, birden
bire aciz, nati.ivan bir zavalh oldum. Ke

keler gibi: Evet ... ;ley .. den sonra: «Hak 
hakhr. Verilmezse ahmr. Siz de bu hak
km•zt almaga ~all§lDlZ» dedim. Mi.idiir
leri soz ald1, yakm bir istikbalde, her iki 

&encligin elele vererek ~ah,aca~m, bir 
ana tavrile soyledi de, ben de rahat bir 
nefes ald1m. 

Tam bu s:rada dt<anda bir konu§ma 
oldu. Acaba nedir, diye ba,IanmJZ ka
Plya ~evrilirken, Sadnazam Said Halim 
Pa1a, kiiciiciik boyile iceri girdi. Bizleri 
Roriince, Sanayii Nefise Miidiirune: «0 .. 
Runlann i~inde sufrajet de mi var~» de
di. 

Ziyaret billi. Bu ~ar~af11 ve pe~eli ta
lebe, tabur olorak aynldt. 0 ziyaret, bu
&iinkii Akademiye «ilk k1z mektebi 21-

Yazan: SEDAD CETINTAS 

yareti» olmu~ ve iki sene sonra Ge
dikpa§ada kuytu bir evde «lnas S~t
nayii Nefise mektebi» adilc, klz
lara bir atolye ac;llml§, daha sonra 
Cagaloglundaki, 1imdiki KIZ Orta u
kulunun arb tarafmda bir yere ahnmi§; 
nihayet, bu iptidai ve gi.ili.inc miisaade
karhk 1ekli, Cumhuriyet devrinde lama
men ortadan kaldmlarak, k12 ve erkek 
talebe ayni atolye i~ine. ayni hoca ve 
ayni model kar§lSina ~·kanlml§hr. 

**'!< 

<;oban y1ldtZI dokuz yiiz altml§ 
be.; kilometre mesafe 3$tru$hr. 

Kan adada iki yiiz al_!IDl$ bin 
frank vergi toplanml$h.r. 

ingiltere, on sene evvelkine na. 
zaran bir misli, yani sekiz yiiz 
otuz b"'l sikke zarb ehni$tir. 

Almanya, asker! ihtiyaclart i~in 
bizim paramiZla dokuz bin lira 
sarfetmi§tir. 

Biitiin diinyada ii~ yiiz bin kilo
yu miitecaviz $eker kamt$1 istih
sal edilmi$tir. 

Diinyarun en biiyiik demiryolu 
merkezi olan ~ikagoda yirmi be$ 
bin kilo tijccar e§yast transit edil- 1 
mi$tir. _.( 

Elazigin su derdi 
hallediliyor 

Y eni projeler sayesinde 
sonbahara ~ehre bol 

su gelecek 
Elaz1g, (Hususi) - Elaz1g ~ehrinin 

en hayati bir ihtiyac1 olan su i§i halledil
mi§tir. Evvelce imar heyeti tarahndan bir 

Ge~en sene Akademinin senelik sergi- ke§if yaptmlmi§ ve bu projeler dairesinde 
sinde, zairler arasmda sessizce dola§Iyor-

Gene Me~rutiyet y•llannda, <;alh ve 
arkada1lan Parise heniiz gitmemi§lcr, 
ressam talebe otedenberi sakalh, karpuz
cu, hamal gibi modellerden b,km111ar; 
gi.iniin birinde bir kadm model kandlr· 
mi§lar, mektebe getirmi,ler, derhal ona 

~ingene ktyafetile dans eder bir poz ve
rip, §iivalelerinin ba1ma ge~mi,Ierdi. Bu 
hadise gizli tutulmu§ olmakla beraber, 

derhal y1ldmm siir'atile etrafa dag!Iml§, 
o vakitki mekteb miidi.iri.i mer hum Ham
di Beye kadar akseder etmez, Hamdi 

Bey solugu atolyede alarak, hdm1 dt~a
n ~,karmi§, <;alh ve arkada,larmt da 
opeyce azarlami§II. Hamdi Bey gibi diin

yanm realist bir ilim vo san' at adam!, 
zamanm taassiibiinden korktugu ic;in bu 

d Ak d 
· 1 b · d k .. 1 harekete ge~ilerek su tesisa!J mi.iteahhidi-

um. a em1 ta e esm en, ~o guze . . . . 
bir kiz yiib • vekarile ~Iplak ve giyim- ne 1hale edilmi§h. Maalesef sonradan an
. . ' eK d' . I . , la§tldt ki ilk projenin ihtiva ettigi mahal

h bm;ok tablolar arasm a, zau ere tzaoat I d k y k 'b b' h ]' d · b I' · , 1 er e su yo tur. e ta n en 1r ay 1 e 
venyor, sem o 1zm, empresyon11m e>.o- h d f ld fk' · 
I · · k 1 · · b ' ~ara arcan 1 ve masra yap! 1. mc1 
enmn mu ayese enm yaptyor ve u• •·1 d , I N f y k•] · · d' 

d k
"b' ,_, .. . e.a yap1 an ve a 1a e a etmm las 1-

rm arasm a son u 1zm, Iulunzm cere- k 'k . d · · b'k b 1 h kk d d'kk 1• ma 1 tJran e en proJem .. tat 1 alma a§· 
ya~ an a m ~ 1ayam 1 at rna umat lanm,.tJT. Evvelce yap1la:> ke1ifte bedel, 
venyordu. Bu JZahati veren vakur gene 99 b' · 1. 'd' lk' · · d f d . . m 1ra 1 1. met proJe e masra a-
klZln sozlenni dmlerken, ?n alh sene ev- ha ~ok arttmld1g1 i~in su tesisatmm ikmali 
vel_ki, yu~anda. ~ikaye ethgi.':" .~a~u!mu- ve 1ehre isalesi masraf1 130 bin liraya ~~k-
alhmat ziya.·ehm ve kara gozlu, lac1verd M" hh'd f I' 1 · · . . . . • mi§hr. utea 1 aa 1ye e ge~mijhr. 
~ar§af ~e SJYah pe~eh ~Izm 1~1m_e a_~IIhgl Program mucibince su tesisah sonbahar
elemlen mukayese e_thm. ~azm ur_Per- da ikmal edilecek ve £laz1g sonbaharda 
meier arastnda kend1 kend1me: S1yah b 1 hh" k cakt El• 21 me zu ve s1 1 suya avu~a IT. a -
pe~eli k1z neredesin? 0 vakit sen mah- gm su ihtiyacJ, 1ehrin 1imalindeki sulann 
rum kaldiysen, 1imdi klZim buraya yol- toplanarak depo yapllmasile temin edile-
IIyabilirsin! dedim. cektir. Elaz1gm elektrik tesisah da cidden 

*** 1slaha muhtacd1r. Bundan birka~ sene ev-
fzmitteki hadisenin ~ok fena tesiri a!- vel te1ekkiil eden §irket tarafmdan elektrik 

tmday1m. Ahlakla gi.izel san'atlar ara- tesisah yap1lrn1§lt. Bir tek motorden iba· 
smdaki bu koti.i tesadiimiin ruhlanm1zda ret olan bu tesisat odun komiirile idare e
a~hgt yara olduk~a derin oldu. diliyor ve ikide bir 1ehir zulmete garkolu-

Benim evimde bile, <;allmm hediyesi nuyordu. lkinci bir motor ilave edilmi§se 
«Banyodan ~:kan kadm» adh bir tabla de hi~bir zaman emniyetli ve §ehrin kesa
ile, merhum Avni Lifizin «Ytkanan ka- fet ve ihtiyacma tekabiil etmedigi anla§tl
dmlar» adlt kompozisyonu, salonumda maktad1r. Elektrik 1irket ve tesisatm1 1slah 
aSihdir. Evime gelen misafirlerin hi~biri- i~in Belediyenin esash 1ekilde me§gu] ol. 
sinin, bunlara mustehcen dedigini i§it
medim. Herkes bunlann renklerini, ~iz
gilerini hayranhkla, takdirle seyreder. 

UnulmJYahm ki, bu memlekette, bir 
kiiflii sokaktan ge~erken, bir kafes altm
da goze ili§ecek bir kad1n bileginin ha

yalile, ahlar, oflarla uykusunu ka~tracak 
zavalh insanlar, ya§ad1klan zamanla bir
likte tarihe kan§ml§llr. Bugiin Cumhuri

yet ~ocuklan, plajlarda en gi.izel kadm 
viicudlerile birlikte yanyana yiizerken, 
insani hislerden bir an aynhp hayvanla§· 

may1, akla bile getirmiyecek kadar yi.ik
sek ahlaki terbiyeye kavu§mU§ bir nesil
dir. 

l§te i~timai terbiye bak1mmdan resim 
sergilerinin biz.im memlekette bugi.in ic;in 
alil.kah oldugu mevzulardan birisi de bu
dur. 

Sed ad t;ETINT A$ 

maga karar verdigi haber almml§llr. 
Elaztgm en mi.ihim taraflanndan biri 

de mahallelerin ~amurlu vaziyetidir. Ba
k1ms1z olan mahalle yollan o kadar ihrnal 
edilmi!tir ki bir yagmur yagd1g1 zaman 
ummanlan a§mak, nas1l glic ise bu sokak
lardan ge~mek de o nispette mii§klildiir. 
Sehrin kl,Iadan Halkevine ve Belediye o
niinden istasyona giden iki ana yolu par· 
ke olarak yapilmi§, diger biiti.in mahalle 
yollan zaman, zaman ihmal edilmi§tir. 
Bula1•k sularile ve kanalizasyon olmadl
gl i~in sokaklara akan biiti.in kirli sularla 
bir ~amur ve mikrob deryas1 halini alm1§· 
hr. 

Dogancdar itfaiye binas1 dun merasimle a~dd1 

Bu hazin vaziyeti gozoniinde bulundu
ran Belediye, devlet mahallesinin ba§lan
giC! ve dordiinci.i umumi mi.ifetti~lik bina
smm bulundugu Akpmar ve Nailbey ma

hallelerinden i~ bajlayarak programh bir 
mesai usulile Eliiz1gt bu feci vaziyetten 
kurtormaga ~ai.,acakhr. 

Elaztgl.larm mii~terek dilegi 

l 
Niifus dairesi, resmi devairin en kala

bahg!dlf. Kadro azhg1 yi.izlinden miidiir 
ve memurlar, geceli, giindiizlii ~ah§tiklan 

halde bir tlirlii halkm niifustaki binlerce 
i1ine cevab veremiyorlar. 72 bin kiisur 
merkez kazasmm ve vilayetin umumi ni.i
fusu da 195 bin olup bir miidur; bir ba§· 

kan ve biri asker oldugundan iki katible 
idareye c;ah§Ilmaktad!r. Halkm yi.izde 60 
1 yabanc1du. Gunde en az yi.izden fazla 
koyliiler niifus dairesine dolarak i§leri i~in 

saatlerce, bazan gi.inlerce beklemektedir
ler. Miidi.ir ve memurlann asia ihmalleri 
yoktur. lnsan kudreti fevkinde ~ah§Iyor
lar. Fa kat yeti§tiremiyorlar. Biitlin halkm 
mi.i§terek dilegi, niifus kadrosunun tevsii
dir. 

J 

Yaralandi 

$EHRiN iCiNDEN 
II 

L8tife, 
Latif 

olmak 
gerek! 

Ugdurulan bir 
tiinel faciasz ... 
Muziblik, ancak ii~ be~ ki,inin 
mahremiyetine miinhas1r kal
dJk~ ho~ goriilebilir. 
dururken halkm asabile 

Durub 
oyna

yoktur 

('F=\\ iin, saat on dorde dogru arka-
1.6=9 da,Iardan biri, matbaaya, -ta

bir caizse· act act telefon etti: 
- Tiine.Ideki kazay1 haber aldm1z 

Birisi «hayu» demege hamlanrrken, 
bir ba1ka arkada§, soze kan§II: 

- Ha!.. Aman miithi§ bir kaza! 
Seksen ki1i olmii§ ... 

Telefondaki sese muhatab olan arka
da§m, heyecandan az kalsm elindeki r;. 
septor dii§iiyordu: 

- Ne diyorsun?.. Seksen olii mii 
var? .. 

0 mada birisi attld1: 
- Ne duruyoruz? Hep birden vak'a 

mahalline gidelim!.. 
Derken, ikt!Sadi mehafille me§gul ar-

kada§lmlz telil.§la i~eri girdi: 

- Sorup ogrendiniz mi?.. 
- Neyi~ 
- Ti.ineldeki kazay1?.. 
Bulgarca miitercimi de onu teyid et

mekte gecikmedi: 
- Simdi ben de yolda gelirken duy

dum. Tiinelin kayl§l kopmu§! 
Aras1 ~ok ge~meden, idare memuru

muz Nail: 

- Aman atlam1yahm ... kaydile ka
pidan ba§!DI uzatarak nefes nefese, ayni 
haberi yeti§tirdi. 

Muhtelif membalardan ~1kan rivayet
ler, boyle sagdan soldan birbirini tutma
ya ba;laymca, dogrusu ya, hepimizi en
di§e ald1. 

T elefona sanld1k: 
- Ala!.. Neresi?.. Tramvay - Ti.i

nel muvakkat idaresi mi? Kadri (Mus
luoglu) ile gori.i,mek istiyoruz. Buras! 
Cumhuriyet gazetesi ... 

- Buyurun ... Kadri Musluoglu be-
• I mm ... 

haklo 

-... 
l._ ~ 
~-;~~ 

[_. ~.~ 

- Galatadan hareket ettikten biraz 
sonra, daha yanyola gelmeden, kayi§ 
birdenbire koparak... tersyuzi.ine, yoku§a· 
§agi, biitiin §iddetile ... 

Kadmlar arasmda bu vuku bulmamij 
felakete ac1yanlar daha ~ktu. Hele Ti.i
nel yolile Beyogluna c;tkan ahpablan bu
lunanlar blisbiiti.in tela1 i~inde idiler. 

Hadiseyi gozile goren kimse yoktu a
rna, rivayetler de gitgide «qeyyine teva
tir>> i haline geliyordu. 

Kahvelerde, kazinolarda, balk bir miid
det, kazamn haya] be§iklerinde beslenen 
taf,ilahm, birbirlerine nakletmekle me§· 
gul oldu. Tahkike imkan bulamiyanlar 
da hk ;iiphe yok; geceyi teessiir i~inde 
ge<;irdiler. 

Simdi sorsak yeri degil mi?.. Kimdir 
bu yalanlan ortaya ~1karan y!lanlarL 
Na•tl ve hangi sebeb altmda insan, ash 
bu kadar korkunc alan bir haberi i1aa 
eder?.. 

Latife Iatif olmah, derler. Yap1lan 
muziblik de ancak lie; be; ki~;nin mah
remiyet:ne miinham ka]d,kc;a ho1 gorli
lebilir. Durup durduk yerde halkm asa
bile oynamaaa kimsenin hakk1 yoktur. 

Bu haberi lsta.nbul icine yayanlar, Tli
nelde ger~ekten kanh bir kaza olsaydt a
caba sevinecekler miydi?.. 

Ben, bu yaz1y1, val an he berlerin yay1-
h1mdaki slir'ate bir misal vermek i~in 
yazd1m. 

Bir telsiz cihazmm inti;ar sahaSI da 
ancak bu kadar geni< olabilirdi! Elbette 
bo, yere soylememi,ler: 

«"l:' alan, bir bak1mdan iftiraya ben·· 
zer. lkisine de ~abuk inamhr I>> 

Salahaddin GONGIJR 

Fakat biz, daha sormaga vakit hula- Yugoslavya Almanyadan si· 
rna dan, i1in «dibace» sini o, bize anlatll: lah miibayaa ediyor 

- Tiinel hil.disesi degil mi?.. Kat'iy- Belgrad (Hususi) - Almanya ve Yu· 
yen ash yok. Hangi $Omaiitzh ~1kanp goslavya hiikfunetleri arasmda 25 mil -
dart tarafa yayd1 bunu?.. Bir saattan- yon !ngiliz lira!Jk ve on sene mliddetli 
beri telefon ba,mdan aynlam1yorum. So- bir mukavele imzalanmt§tir. Almanya
ran sorana ... Y arahlarm sayiSlm iki ylize mn verdi/:ti 25 milyon lira kredinin ii~te 
~1karanlar var! ikisile Yugoslavya, $koda fabtikalann· 

T elefonu kapatllk. Resmi ag!zdan ve- dan harb levaztml silah, cepane ve tay-
'1 yare satm alacakhr. Krediler on sene 

n en bu teminat, bizi tatmin etmi,ti Fa- zarfmda iidenmi~ olacakbr. ingiHzler de 
kat §ayialann arkaSI kesilmiyordu. Bazi- boyle bir kredi ac;mak teklifinde bu -
Ian, kazaya ugnyan hayali tiinel araba- lunmu~sa da vadesi ~ok !Gsa oldugun -
smda kendileri de varml§ gibi minelbab dan Yugoslav hiikfuneti kabul etme -
ilelmihrab anlallyorlardt: , mi~tir. 

( Ktrklareli mekteblerinde verilen miisamereler) 

... 

~effaf ~elik 

Piyasaya (~ffaf ~elik) adile kahn 
cam tabakalan ~lkanlmaktadir. lki bu
~uk santimetre kahnhgmdaki cam levhay1 
i.i~ metre mesafeden alllan ordu taban • 
casmm ~elik ba,hkh mermioi delemiyor. 
Ei!er cam levhanm kahnhg1 5 santimetre
ye ~1kar1hrsa ti.ifek mermisi duruyor. A· 
merikada bir~ok bankalann kasadarl an 
boyle kahn camlann arkasmda c;ah0mak
tadu. 

Piyasaya ~tkanlan camlardan diger bi
ri de (konturplak) tarzh birka~ kath 
camlardn. Bunlar piyasada muhtelif ad
larla amlmaktad1r. D<; cam tabakaSI bir· 
birine selloloid gibi bir macunla yapi§ti
nlmaktadu. T amamile berrak ve ~ffaf 
alan i.i<; kath cama Tripleks deniyor. 
Cam tabakalan macunla birbirine yap•§
l!nldlktan sonra yiiksek si.ihun<Ot ve tazyi
ka maruz b!rak1lmaktadu. Par~;alanma • 

I d1gmdan dolaYJ bu camlar otomobillerde, 
tayyarelerde, yolcu vagonlannda, tram• 
vaylarda ve diikkiinlarda kullamhyor. 

Boyle camlardan birine bir ~ekic;le 
vurursamz cam par~alanmaz, k•l gibi ince 
~atlaklar haS!! olur. Bu camlardan ya • 
p1lrn1~ alan bir akuvaryumun c;ekide vu· 
rulduktan sonra suyu siZd1rmad1ih gori.il
mi.i;ti.ir. 

Camlarm mi.ihim tatbik sahalanndan 
biri de sahnedir. Sahnede projektor 1ua· 
lanm muhtelif renkteki camdan ge~irerek 
muhtelif renkte l§lklar has1l edilir. Uc; 
projektorden birinin online parlak kurnl• 
Zl, digerinin oni.ine c;imen ye§iJj ve U<;i.in• 
ci.isiine de koyu mavi renkte camlar ko
yup i.i<; proiektori.i bir noktaya tevcih 
edersek netice giine1 ziyas1 olur. C:iinkii 
bu lie; renkteki ziyalar birle;irse gi.ine§ zi· 
yastlll has1l eder. Bu renklere (iptidai 
renkler) denir. F akat ye1ille mavinin ar
kaotndaki ziyaYJ hafif!etip klrrniZlYJ arth
nrsak donuk giine$ ziyast has1l olur. Ma· 
viyi takviye edip k1rrn1Z1 ile ye1ili azalt1r· 
sak mehtab taklidi yapanz. U~linlin ;id
detini azaltmak bahar ak~, olur. Ucii
ni.i kuvvetlendirmekle yaz giinlerinde og
le ziyas1 baSil olur. 

Bir giin belki evlerimizin duvarlan 
renkli camlardan yapJlacakhr. Bu cam
lann arkalanndaki ziya ;iddetlerini ayar 
etmekle kapah bir odada, geceyans1, ze
val giine1inden ve zevalde mehtab t;Igm
dan istifade edecegiz. 

Prl. SAUH MURAT 

lgd1rda feci 
bir cina vet oldu 

50 ya~mda bir adam 
parasma tamaan kesi

lerek oldiiriildii 
lgd1r (Hususi) - lgdmn Yukana

rabkir koyi.inden, pamuk ziraatile mejgul 
elli be1 ya§mda Ali oglu Allahverdi, ko· 
yiiniin en zenginidir. Bu ihtiyann altm
lan, koylerde, bir hikaye gibi anlahl
maktadJT. l1te bu altmlann hayali kar§t
smda, A§agiarabkir halkmdan Hiiseyin 
Ali, Abdullah, Kad1m Ali, Kalender 
ve lskender admda be§ cani ba,ba§a ve
rerek, ihtiyan olduriip paralanna konma
Yl kararla§I!T!yorlar ve 22 nisan gecesi 
koyde herkes uyuduktan sonra, maktu
liin evine gidiyorlar. Bunlardan Hiiseyin 
Ali, epey yi.iksek alan bah~e duvanndan 
a§arak, arkada§laflna bahc;e kaptslm a<;l
yor ve aSI! evin kaplsma geliyorlar. Ka
PlYl a~mak i~in ugra§Irlarken, ihtiyar, gi.i· 
rlilti.iye uyamy<4!' ve gece vakti gelen kim
dir diye kap1y1 aralad1gi zaman, katiller 
de hep birden i~eri hi.icum ediyorlar. Za
valh ihtiyar, §erirlerin koti.i taarruzundan 
kurtulmak i~in kap1y1 kapamaya ugra~l
yorsa da, gozleri para ve kan kokusile 
kararml§ alan bu be§ haydud i~eri dah
yorlar ve ihtiyan yatuarak, paralann ye
rini soylemesi icin, bir insanm tahammiil 
edemiyecegi i~kencelere ba§hyorlar. ihti 
yar birka<; dakika wnra bay1hyor. Bun 
lardan Hliseyin Ali, zavallmm ot.,io 
berisine bal!rd•gt b1<;agm1 bu sefer de ih· 
tiyann giTtlagma daytyor ve bir koyun ke 
ser gibi, bi~arenin kafasn:n kesiyor. 

Katiller, bundan sonra da, korkudm 
odasmda ceoe!eri tutulan, maktuliin ka 
mm1 tazyik ediyorlar. Kad1n bunlara, pa 
ralann yerini gosteriyor. Canavarlar pa 
ralan ald1ktan sonra, kadmm kafasma a 
g1r bir cisim vuruvorlar ve oldiiiiiine ka 
naat getirerek evden uzakla§IYOrlar. K 
d1n. sabaha kar§l kendine !(eliyor ve ka
dmm feryad1 iizerine koyliiler facia yeri 
ne yeti§iyorlar. Bu esnada katiller de pa 
ralan taksim ed~rek birer tarafa S!Vl§ffil 
bulunuyorlar. 

Fa kat, J andarma Komutan1 Ylizba 
Tahsin Siimerin s1k1 takibi iizerine, hep 

Ktrkl~"eli. ( Hus~si) <;ocuk . h~ftast munasebetile buradaki m~kteblerde yedi saat ecmeden kanh elbiselerile Y" 
V skiidarda Doganc1lar ltfaiye Grupu binasr, Jiin merasimle a~•l

'"•fhr. Merasimde Jtfaiye Kumandam lhsanla, Kaymakam ve Jiger 
baz, zevat haz1r bulunmuflur. Yukandaki resim, Dogancrlar ltfai:ye 
Grupunu i11 ba,mda ve yeni binanm oniinde gostermektedir. 

muvaffak.iyetli temsiller ven!mt~hr. Orta mektebde • Kanun adana> ve g 1 . . . . . 
Beyaztd meydamndan ge~mekte olan c eski bore • piyesleri temsil edilmi~, diger llk mekteblerde de tale be velileri I kalamp, ada.etm pen~esme teshm ed1h 

Re~ad isminde birine ~ofdr YJ!mazm i-, i<;in husmi miisamereler tertib olunmu~tur. yorlar. 
daresindeki otomobil ~arpm1~\Jr. Re§ad I Giinderdigim resim, Kocah•zu ilkmektebi talebelerinden bir ktsmmt milli Bu feci cinayet biiti.in Igdm mi.iteess 
yaralanml§tir. I bir oyun oynarken giistermekted.ir. I etmi§tir. 
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Duv~uNuzMu? ~::(§ -~~ji;d 
Otelcilik I~di~!lenin Ankar agiicii bugiin 

ge~memeli. Her mes-

t·k~~!:t~~:ih~:•: ~r~ Be§ikta§la kar§IIa§Iyor 
Parisli biiyiik bir 

f abrika tor, ge(en se
ne Amsterdama yap
lljh bir seyahatte, 
oranm biiyuk bir otelinde m~<af;r kalmis
B 'rkac giin evvel, o otel direktoriinden 
bir mektub alJYor. Do~umunun yildonii
mu miinasebetile bir te!>rik. 

Ru tebrikin. Parisli fabrikatorun mavi 
go1leri a kma olmadJii! ve otelcinin bir 
tcbrikle hir mii teri kazanmah ~ahsll~I 
be helli ama, ticari de elsa, bu nezakete 
can dayamr m1? 

Pari•li fabrikator, fiTSat diiser de 
bir Am terdam seyahati dahl yaparsa, 
gene ayni otele mme~i simd1den kararlas
!Jrmis. 

k hi lenin; kih~. kusanan:n, dedikleri 
hudur i te. 

Efn'·•.-i"f.:li yeme/;! 
Elektrik, ampul 

halinde ne miikem
mel bir nimet. Y a
zm s1caktan buram 
buram terler~cn, ha
fjf tertib serin bir 
poyraz yaratan van
tilatoriin motoriinii 

'evirirkrn de e1i emsali olmJyan enfes 
•ir ne<ne. Tramvay1 yiiriiten, radyoya 
ron veren elektrik cereyanma da diyecek 
yok. Fa kat, mesel.i yddmmmdan ve san
dalyasmdan elhazer! 

imdiye kadar, elektrigin, bu ~arp1c1 
kuwetinden ba ka zararl1 tara!Jm isitme

dikti. Bir yeni zaran daha kesfediidi 
Cam tabaklara elektrik tertii>atJ ya~d

mJ , yemeklerin i~inde rengarenk ampul
lar yamyor. PITli pml sal~ah yemekler 
goze pek nefis goriiniiyor, i~tihay1 artm
yormus. F akat•bir noktay1 ihmale kat'iy

yen gdmivor. Muayyen yemekltr, mu
ayyen ampullarla aydmlanmak mecbu
nyeti var. Renkler hesab edilmedi de 
mesel.i mercimek ~orbasmJ san yerine, 
faraza ktrmm 1 1kla aydmlattmJz m1, 
c-.rl>ad n bJT lokma almamza imkiin 
\ k. Ciinkti, diinyamn en itinah pismij, 
en nefis vemelbnde bile, ~iy aydml•k, ba
" gizh kalmaSI muvaf·k clan jeyleri 
mey na ~Jkar•yormuj. 

lrmeri silalilrmma 
llollandanm Tub

b r "n ka abaSI Be
dive meclisi, bu-
~ erde garib bir 

~·vzu etrafrnda, pa
t·rd,J, bir miizakere
de l>ulunmuj. 

T ubbergen ahali
si, •on zamanlarda, kJT eglentisi, halo, 
gardenparti gibi topluluklar yapmak i.;in 
n kadar s1k 01k izin istemege h>j1amJj· 
lar ki bu hal Be1ediyenin nazan dikka
tme carpmlj. Dunya, ha patlad1 ha pat
hyarak diye her dakika harbe muntazll· 
ken ka<aba halbmn diinya ahvaline bu 
derece bigane kalmasmi do~ru bulmJyan 
Belediye Reisi, halki intibaha dave! ta
raftan. Brlediye mecli.i aza" i.;inde bu 
fikre yana an yok. Hepsi T ubbergen'li
leri hakh buluyorlar. 

Fikirlerdeki ihtilaf arthk.;a artmij. So
murtkanlik taraftan Belediye Reisile, 
~enk ve ~igana i~inde ya amak taraftan 
aza birhay1i ~eki~mij1er. Galebe reiste 
ka1mij. Ahalinin. «manevi ve ruhi bir 
silahlanma» ya daveti kararlastmlmij. 

Silahlanma, T ubbergen kasabasma da 
sirayet etti. Fa kat bereket versin ki bu 
s'IShlanma, silahSiz ne,?inden. 

Oyle ya, kendi yanmda ~ah1an bir 
daktilo ile evlendigini belki istemez. Beni 
sana denk gormez, kJZar. 

- Halt etmis I ... Sen in degerini be
n m kadar o da anlamljllr, elbet ... Bun
dan yana hi~ korkma ... 

- Sen Rene _imdilik soyleme. Boy
lesi daha 1yi. 

- :-las:! i tersen, iki goziim! ... Da
ha olmazsa sirkete hie girmem. Zaten: 
«Bak, Muhtar kendi kardejini de jirke
te yerlejlirdi.» ded,rmek istemiyorum. 
llele: <<Suad Nam1k, karde1inin yardJ
mile 1i.rkete kapJlandJ.» diyecek o!urlar
••· bana bii hiitiin ag1r gelecek. Onun i
cm kendioinden bira1 para almm. Ken
d• in den cl• • il ya, tamdigJ bankalarm bi
r nden ... Muayenehaneyi onunla a~anm. 
:cora da yava yavas oderim. 

Mualla, idn icin k1vramyor, art1k onu 
h'1e dinlemivordu. ~irkete girdiginm ilk 

niindenberi. Muhtann ona kar11 nasii 
1r giizle baktJ"Jm, hele son giinlerde ne

ler ,· ylc<!Jgini, ondan neler istediii'm. ne-

~eref stadmda yapdacak olan bu miisabaka, 
milli kiime karlidalimalarmm en miihimlerindendir 

Milli kiime depla~man ma~lanm yap
mak iizere .ehrimize gelmij clan Anka
ragiicii takimi hul!iin ilk ma~m1 :;leref 
stadmda Bo;ikta1la yapacakhr. Ankara
giiciiniin jehrimizde yapacag1 ma~larm. 

puvan cetveli iizerinde biiyiin tesiri ola
cak!Jr. Haftalardanberi bir beraberlikle 
istanbulda F enerbah~eye yenilmesi istis: 
na edilirse, k?T§IIajtlgJ biitiin tak1mlar: 

yenmij clan Ankaragiicii, §ampiyonanm 
kuvvetli namzedlerinden biridir. !stanbul
da yapacag1 iki ma~J da kazanabilirse 
Ankaragiicii ~ampiyonluk yolunda biiyiik 
bir ad1m atmi! olacak!Jr. !~lerinde mii

dafi Ali R1za, merkez muavin Semih ve 
muhaeim hattmda da Vahab, Hamdi, 
eski Bejiktajh Muzaffer ve F ahri gibi 
k1ymetli futboleular bu1unan Ankaragii
eiiniin bugiin kuvvetli Be1ikta~ taklm1 
karjJSJOda ve onun sahasmda yapacag1 
ma~m neticesi merakla beklenmektedir. 
lki tak1mm da hemen hemen kuvvet1eri
nin miisavi olmaSJ ve gUzel futbol oyna

malan, ma~1n "k' ve zevkli olaca~mJ v.o<
termektedir. Bu sebeble neticenin hangi 
taraf lehine bitecegini tahmin etmek ~ok 

gii~tiir. 

Mektebler arasi ma~lar1 
Mekteb1er ar.,mda oynanmakta clan 

ve birka~ hafta sonra bitecek olan futbol 
turnuvaSina bugiin de T aksim stadmda 
devam edilecektir. Bir~ok mekteb takim
lan tasfiyeye u~ram11 ve geriye en iyile
ri kalmishr. Bugiin yapilacak clan ls1k 
]i,.,i - Pertevniyal ve Bogazi~i - Hay

darpaja liseleri ma~!an .;ok enteresan o 
lacak!Jr. I~1k, Bo~azi~i ve Haydarpasa 
liseleri turnuvamn en iyi taklmlan sayii
maktadJr. l;1k lisesinin Pertevniyale ga
lib gelmesi beklenirse de, cidden giizel 
futbol oymyan Bogazi~i ve Haydarpas• 
ma~mm netice~ini tahmin etmek miiskiil
diir. lcinde Giines1i Cihad, Niyazi, Fe
nerli Biilend, Galata ara:rh Sabri ve Mus
tafa gibi elemanlar bulunan Bogazi~: li
.esinin rna<;~ kazanmak ihtimali daha faz

ladJT. 

K1rkpinar gi.ire~leri dun 
ba,Iadi 

Edirne 5 (T elefonla) - K1rkpmar 
giireslerine bugiin haslandJ. Bugiinkii mii
.abakalar, daha ziyade idma0 mahiye

tinde oldu. Biiyiik rniisabakalara yann 
(bu2iin) ha<lanacak!Jr. 

Bugiin yapdacak 
miisabakalar 

$erel stadt: 
Beyogluspor, !stanbuls
por - T opkap1, Arna
vudkoy muhtelitleri· 

Ankaragiicii - Be,iktaj 

Taksim stadr: 
I11k - Pertevniyal liseleri 
Bogazi.;i - Haydarpaja 
K1z mektebleri arasmda 

Sa at 

14,30 
16,30 

15 
16.30 

atletizm miisabakalan I 6,10 

Istanbul Krz lisesi sahasr: 
K1z liseleri arasmda vo

leybol ma~lan 

Kabat a~ lisesi sa hast: 
Erkek liseleri arasmda 

voleybol ma~lan 

F enerbah!;e stadt: 
Bolge atletizm miisaba

kalan 

14 

15 

15 

Beden Terbiyesi Umumi Miidiirii ve 
Edirne meb'uslan, bu giire~Ier miinase
betile bugiin Edirneye geldiler. Umumi 

Miidiir, mmtakay1 ziyaret ettti ve yeni 
yap1lmakta clan spor sahasm1 gezdi. 

Ogleden sonra yapdan giirejlerde de bi
raz bulundu. 

Civar kasaba ve koylerden 
gormek iizere hayli kalabahk 

mektedir. 

gihe~leri 

halk gel-

KaJri Oguz 

Bugeceki miihim giire§ 
miisabakas1 

Memleketimize kiymetli giirc~~iler 
yeti~tiren Kas1mpaja spar kuliibii, Bey
ogluspor ve Kurtuluj kuliiblerinin gii -
re~9ilerile hususi bir ma9 tertib etmi~tir. 
Bu miihim miisabaka!ar bu geee saat 
21 de Beyoglunda FranSiz t:yatrosunda 
yapiiaeakhr. :Miisabakalarm 90k heye -
canh olacag1 muhakkakhr. 

Y etilkoydeki yangm 
Diin sabah saat 5,30 da Ye~ilkiiyde is

tanbul caddesinde Rahminin mutasarrif 
ve Naeinin miistecir bulundugu evin iist 
katmdan yangm ~Ikmi~br. Yangm, 9ati 
k1smen yand1ktan sonra siindiiriilmii~ -
tiir. Yangm esnasmda merd:ven iizerin
dc bulunan ~efik isminde bir itfaiye ne
fcri dii~erek hafif surette yaralanm•~ti.r. 

c~--~== __ k_m __ it_te ___ g_u_r_e~~-f_a_al~iy~e_t_i _______ ) 

lzmit ( Hususi) - !zmit mmtakasmdaki giirej~iler ~ok ~ah~makta ve 
t~_rhb cdiic'l_ ~iisabakalarda giizel neticeler aJmaktadrrlar. Bu resim, izmitteki 
gure§9JierimizJ giistermektec.ir. 

ler bekledigini, yava! yavaj Suad Nami
ga anlatmanm belki de siraSI gehmjli. 
Fa kat onlarm iki karde1 oldugunu og
rendikten sonra i~ine biisbiitiin korku gir
di. SOylese bir tiirlii, soylemese bir ba!
ka tiirlii giiriiltii kopacaktJ. Gene doktor, 
onunla evlenecegini Muhtardan gizli tut
n1ak i<;in sOz vermisti ama ne de ols~, 
isin i~yiiziinii bilmi~ordu; yann, obiir 
giin karde,inden yard1m isterken evlene
cegini de soyliyeeekti. 0 arahk 1\!ualla
n•n adm1 da agzmdan ka~Jlacak olursa 
Muhtar, kim bilir, na,] kuduraeak, on
lardan nasd hmc almaya kalkacakt1. An
lajJian, Suad am1g1 da pek o kad'T sev
miyordu. 0 zaman iki kardej, kim bilir, 
naSJI birbirlerile ~arpijacaklardJ?.. 

Daha sonra, iki nijanlmm arasmda da 
bir tatSJZhk r,Jkabilirdi. Suad Nam1k, a
nun 1imdiye kadar biitiin bunlan kendi
sinden saklamij olmasma danlaeak, bel
ki de i9ine ac1 ac1 jupheler dogacakll. 

Gene k1z, tam kendini bu yorucu ya
jayJjlan "Y'rmak, art1k biraz bajJOJ din-

lemek isterken 1imdi birdenbire, yenibaj
tan sarSJlmi~, biisbiitiin altiist olmujlu: 

- Senin bu jirkete girdigini hi~ gon
liim istemiyor, dedi. fsittigime gore Muh
tar Bey, yakmda biisbiitiin .;ekileeekmis. 
Sonra, ~irketin i1leri i~in de bir~ok dedi
kodu doniiyor; sonu ne olacak belli de
gil. Onun icin buraya bel baglamak, 
Muhtar Beye giivenmek hi~ dogru olmJ
yacak. Biz, kendi yaram1z1 kendimiz 
sarmaya ~ah,mz. Ben bir 1lmkava, bir 
lokmaya kat!anmm. Hi~ kimseye boyun 
igmiyelim. Muayenehane a.;mak i~in de 
bore altma girme. 0 kadar siislii alma
""· ne yapahm. Mademki benim, gidip 
bir yerde ~ahjtJgJmi istemiyorsun; evde 
oturur terciimeler yapanm. Oylelikle de 
birka.; lira kazanmz, ge~inir gideriz. 

Her ~iftin sevi~meye ba~ladigJ ilk giin
ler gibi, onlar da daha birbirlerini ku
maktan ~ekiniyorlar, birbirlerinin soziin
den ~~km•yorlardJ. Biri ne soylerse oteki 
de onu yapmaktan en biiyiik zevk duyu
yordu. Aralarmdaki sevgiden otesini da
ha ikisi de dii~iinemiyordu. Onun ic;in 
Suad Nam1k, gene klZln iistiine diijme
di: 

- Sen nasi! istersen !., 
Dedi. 

mil yon lira Bes 
' 

Belediyeler Bankasmdan 
almacak paraliuhi neler 

yap1lacak? 
$ehir Meelisinin diinkii toplanbsmda 

istanbul Beled:yesinin Belediyeler Ban
kasmdan yapacag1 5,000,000 lirahk is -
tikrazla yap1lacak iljlere dair Vali ve 
Belediye reisinin tezkeresi okunarak ka
bul edilmi§tir. Belediye, bu para ile §U 

i~leri yapmak istemektedir: 
3,000,000 lira ile §ehrin muhtclii semt

lerinde yo! ve istimlak :§i (istimlak i§i -
nin yiiriitiilmesi ic;in bu paranm mii -
him bir k1sm• se.rmayei miitedavile ola
rak kt11lam!aeaktJr.) 

1,000,000 lira ile Avrupadan otobiis 
getirtilmesi, bunlara garaj tcsisi. 

100,000 lira ile siit fabrikas1 tesis edi
lecektir. 

300,000 lira ile MIStr<;ar§lSI yard1met 
bir hal §ekline ifrag edilecektir. 

100,000 lira ile iitede beride dagm1k 
ve iearla tutulmu~ binalarda bulunan 
t•nzifat amelesi i~in kogu§ ve motiirlii 
vesait i~in garaj ve tanzifat hayvanab 
ic;in ah1r yapiiaeaktJr. 

500,000 lira ile Belcdiyc namma bir 
eJ..mek fabrikas1 yaptmlaeakhr. 

Belediye reisi bu esaslar dahilinde 
indelicab maddelcr arasmda miinakale 
yapmak salahiyetini $chir Mecl'sinden 
istemekte idi. Meclis, Belediye reisine 
biiyiik bir itimad ibraz ederck bu miina
kale salah:yetini de kabul etmi§tir. 

Mecliste, Tramvay ve Tiincl idareleri
nin Istanbul Belediycsine dcvri dola;p
sile meelis namma BaFekalete c;ekilen 
te§ekkiir telgrafma gelen eevab okun -
mu§tur. 

Kaymakamlara verilmektc olan otuz 
lirahk tahsisatJn elli !iraya ~1kanlmast 
vt nahiye miidiirlerine de yirmi§er lira 
verilmcsi hakkmdaki teklif birinei eel -
scde makama hava!e cdilmij, ikinci eel
sede kaymakamlann meskenlerindeki 
miistahdemin kar~Ihgt olmak iizere ve
r'lmekte clan otuz liranm elli liraya ~· -
kanlmast ic;in meveud tahsisata 2600 
liranm ilave, fa kat nahiye miidiirleri i9in 
biitc;enin heyeti umumiyesi Meclisin tas
d.kma arzedilmesi dolayJsi!e yeni tah -
sisat ilavesine imkan olmadigi, bunun 
940 senesi biit~esinde nazan dikkate a
hnaeag• hakkmda makam ve biitc;e en
eiimenlerinin eevabi tezkeresi okundu. 

Konservatuar biit9esi miizakere edil
di. Makam. bu i§in heniiz tetk'katJ bit -
medigini beyan ederek tahsisatmm 
85.200 lira olmak iizere anblok kabulii -
nil istiyordu. Fa~nllar arasmda tevziat 
<ekli makamca yap1lmak Uzere evvleki 
tahsisat kabul edildi. 

tt~ Senelik Naf1a yo! programt Naf1a 
Enciimenine havale edildi. 
G~en hafta kabul edilen Belediye 

biitc;esinin heyeti umumiyesi gizli reye 
konarak itlifakla kabul edildi. 

Konservatuarm JSlahi 

ADLiYEDE VE 
MAHKEMELERDE 

Bacak kadar boyile ..• 

<< 0, beni degil, ben onu 
ka~Irdim » diyor 

Ka~mldigi 

kemede 
diinkii 

teyid 
soylenen erkek de, 
sevdigi ktzm iddiastm 

muha
etti 

- H.duellezde ~iftenarah diigiin ya
pacaklarmJ§ Kag1dhanede, lakin KaSJmm 
son giiniinde k1zm anaSJ ikisinin de izini 
bulmuj! 

- Hangi ikisinin ? 
-Biri kendi kizJ, biri de onu ka~Jlan 

delikanhl 
- Aman, sahi mi? 
- Elbette, sa hi I Bak, bak, i§te geli-

yorlar! 
Bu SJrada koridorun ta obiir ucundan 

bir kiyamettir koptu. Giiriiltii pahd1 ile 
kadm, erkek, ~oluk ~oeuk bir kalabahktu 
yakla§lyordu. Arada kadmlann bagmjlp 
<;agmjtiklan i§itiliyordu. Gele gele, Sul
tanahmed Birinci Sulh Ceza mahkemesi· 
nin oniinde duranlann ~ogu, ~igneneydi. 
Elleri kele~eli esmer, ince uzun bir genc
le ba§I onun omuz bajma bile varam1yan 
ufac1k tefecik ve gencden daha esmer, za
yJf bir klZln etrafm1 alanlar, bir tiirlii sus
mak bilmiyorlardJ. J andarma, «savulun» 
diye kalabahg1 dag1th, lakin k1z, gene de
likanhnm yamha§mda kaldd 

- K1z, gelsene buraya .. 
- Gelmem, ben seni istemiyorum, bu. 

nun yanmdan aynlmam ben! 
- Ben de seni ona buakmJyacagJm i~

te, baeakSiz! 
- Sen bJTakma, ben ... 
Bu arahk, mahkemenin miibajiri Saim, 

delikanh ile kii~iik k1Z1 i~eriye ~aglldJ. 
Bu suretle de, k1z, kalabal1kta se~ilemi
yen anasma cevabm1 yanda buakt1. Jan
darma, gencin kele~esini .;ozdii ve deli
kanh onde, kii.;iik kiz arkada, i~eriye gir
diler, Nomerin kar~ISmda yanyana dur
dular. 

Hakimin sormasile, isimleri anla~Jldi. 
Biri Giillii imi§, biri de Mustafa .. Deli
kanlmm ya11 on be1le on alt1 arasJ. .. 

Ktza gelince, «on yedisindeyim>> diyor

sa da, niifus kaydma gore o da aneak on 
iki ile on ii.; ... 

- Sen naSI! on yedi ya1inda olursun? 
Hi~ de oyle gostermiyorsun! 

- Siz benim boyle kii~iiciik durma
ma bakmaym, bizim aile hep boyle yer
den yapmadu! 

lema! ortmiijtii. Tunaklan kmah esmer 
parmaklarile pejtemali agz1 iistiine tutu• 
yor, aneak burnunun ucu goriineeek jekil· 
de, yiiziiniin alt kiSmmi sakhyordu. Ka~ 
kara gozleri, ate§ gibi yamyordu. 

LostraCI Murad oglu Mustafa, k1zi 
soyJetmedi, bajJOI salladJ: 

- Evet, ben onu ka~Irmadim, o be• 
ni ka<;udd Zaten benim cebimde topt 
topu yetmis kuru§ vard1. As1l zengin c
lan o idi. 0, ii~ lirasm1 yo! harchg1 yapb 
da, F atihten Bursaya gitmek iizere yo !a 
<;Ikabildik. 

- Ka~ giin, ka<; gecedir nerelerda 
yat1p kalktJmz? 

- Dam iistlerinde, bo1 arsalarda, a• 
rna uslu durduk, karde~ karde1 oturduk1 
Sonra param1z tiikendi, biz de meydana 
<;Ikllk bugiin! 

KizJn anaSI clan, jijmanca, k!Sa bo}'l 
lu, yaj~a orta ve ba~ortiilii bir kadm . ., 
Koridorda arand1, bulundu. Ate! piis· 
kiiriiyordu: 

- Bacak kadar boyi1e benim kizim 
bu koskoca adam• ka~nabilir mi hi~? Si2 
onun dedigine kulak asmaym, zihnini 
~elmijler bir kere! Verin kizirni bana da 
eve gotiiriip kapatay1m! 

Giillii, balm' ote yana ~evirdi: 
- Seni istemiyorum ben, ben Mus

tafa ile beraber gidecegim! 
- K1z, utanmiyor musun sen? Ben, 

o ail eye k1z vermem! Ahrlar, so ora da 
b1kar, biTakiverirler seni! Hem ;, gordii
re gordiire eanm1 ~Ikanrlar senin! 

- Ben Mustafadan ayrJimam! 
Hakim, bir ihtarla miinakajaYJ kesti, 

tahkikat devam etmek iizere delikaniJYi 
serbest birakiigmJ bildirdi ve Giilliiye 
§Oy!e dedi: 

- Haydi, sen de ananla uslu uslu 
eve git! 

- ls em em, gitmem onunla! 
- Gel k1z, gel buraya, dii! oniime, 

haydi eve! 
Son olarak hakim, delikanhya 1u ili

tarda bulundu: 

Y a§I dedigi ya§a hir de uygun goriin-
Konservatuann Js!ahi ij!le me~gul o- Y 

Ian isti§are heyeti diin Vali ve Belediye miyen Giillii, loz toprakla rengi degijmij 

- Seni bnakJyorum 1imdi, ama dik
kat et, eger kiZln pejinde dola§nsan, do
ne dola1a gelecegin yer, buraSI<hr. Bir 
daha sefere de kolay kolay kurtularnaz< 
sml 

reisi Lutfi K1rdarm ba~kanhgmda top • hoi bir yeldirme giymij, ba1ma da bir pe§- M. SELIM 

lanmi§hr. c ) 
~imdilik tcspit ectncn csaslara gore Milasta sevindirilen ~ocuklar 

miikemmel bir §eh:r fanfan viicude ge- '--:----:-=----=:---~-;:--=::--;:;;;:=:-::;-::;=:::=: 
tiri!eeektir. Ufak mikyasta §ehrin sen- • 
fonik orkestrast te§kil edilecektir. 

Fanfar muntazaman ~ehir bah9elerin
de c;alacak, s1k s1k konserler verecek, 
aynca caz k1smim da ihtiva edecektir. 
Evvelee de mevcud clan alaturka ktsrm 
klas:k musikinin de derleme i§lerile 
me~gul olmaga devam edeeektir. 

Konscrvatuarm yatt!J k1smJ kaldJn
lacak. buradaki talebe nehari olarak dc
vam edecek ve kendilerine yirmi§er li
ra ayhk verilecektir. ---Bursada bir cinayet 

Bursa 5 (Hususi muhabirimizden) 
Bugiin Bursada sokak ortasmda bir ci
nayet oldu. Zakir isminde bir havlucu, 
manifaturae1 Adil tarafmdan giigsiinden 
bJc;akla yara!amak suret:le iildiiriilmii~
tiir. 

Gozleri, her zamanki gibi birbirini a
radJ, buldu. Candan bir bakilla, birbirle
rine biitiin iiziintUlerini unutturdular. Oy
fece aynldJlar. 

¥,.¥ 

0 >gun, M uhtar da hi.;bir yerde dura
mami§II. Bir arahk, kalkip Muallamn e
vine kadar gitmeyi dii1iindii. Boylece i~
te, Behice Hammm da dedigi gibi, a<;Ik
tan a~Iga konu§ahileceklerdi. Sonra vaz 
ge<;ti. Gene k1z, gene her zamanki gibi: 

- Olmaz, istemiyorum. 
Diye kestirip atacak olursa, or ada, ken

di evinde, annesinin oniinde, Muhtar da 
pek o kadar ileri gidemiyecekti. N aSJI ol
sa, giiniin birinde Mualla, yeniden jir
ketteki i§ine ba,hyacak degil miydi?.. 0 
zaman kendi aralannda konujup anla~
mak daha kolay olacakt1. $imdi arllk, 
onun da, M uhtann da soyliyecekleri var
di; o da sonuna kadar ugrajmayi goze 
almijii. 

Erte.•i giinii erkenden §irkete geldi. 
Muallay1 sordu. Gene l<Iz, herkesten er
ken i1inin ba1ma gelmi§ti. Biraz sonra da 
Muhtarm yamna girdi. Bugiin, yiizii her 
zamankinden daha soluk, daha u<;uktu. 
Kirpiklerinin golgesi elvermiyormuj gi
bi, gozkapaklan da simsiyah olmu§tu. 

Milas ( Hususi) - ~ehrimizdeki mekteblerde okuyan muavenete muhtag 
<;ocuklardan 91 tanesine c;oeuk haftasmda elbise ve ayakkab1 verilmi§tir. 
Giinderdigim rcsim, sevindirilen yavrulan giistermektedir. 

Hep oyle, kap1ya yakm bir yerde, hi~ 
sesini ~Jkarmadan durdu. 

Muhtar ilkonce: 
- NaSI! oldu?.. 
Diye sordu. 
- Te§ekkiir ederim. Bugiin biraz 

daha iyieeyim. 

- Neydi hastahgm?.. 

- Soguk a!mJ§ olacag1m. Biraz ba-
!lffi agnyordu. 

- Ge~mlj olsun. Sahiden hasta isen 
bugiin niye geld in? .. Allah esirgesin, ya 
biisbiitiin artarsa?.. Senin yiiziinii az1e1k 
olsun soluk gormek istemem. Fa kat ne 
yalan soyliyeyim. bugiin i.;in, ger.;ckten 
hasta olsaydm, nekadar iiziiliirsem iizii
leyim, bir yandan da sevinecektim. Da
nlma, MualiL. s~vinecektim, diyorum 
sana ... N eden, biliyor musun?.. Hasta 
degilsen, demek ki diin bana ofkelendin 
de onun i~in buraya gelmedin. i1te on
dan korkuyorum. Senin bana ofkelendi
gini, danld•gm• gormemek i~in §oyle u
fak bir rahatSIZhk ge~irmene bile razJ
yim. Ne lena adam1m, degil mi?.. Hep 
kendimi dii,iiniiyorum. 

Mualla, se>ini ~·karmadi. Muhtar, bi
raz durdu. Sonra: 

- Soylesene, dedi; diin ned en gel-

medin?.. Demek ki benimle yiizyiiza 
gelmek istemiyordun da ondan ... Ondan 
degil rni? .. Demek ki benim yiiziimii 
gormek istemiyorsun. Benim yiiziimU 
burada, §irketin i.;inde l!Ormek istemi
yen, yarm hi~ istemiyeeek; bu da boy· 
Ieee anla§Ilmij oluyor. Elinden gelse, 
belki 1irketten de biisbiitiin ~1kar gidersin 
degil mi? .. Danlma, elinden gelse, de
dim diye ofkelenme 1., Buradan ald•gm 
birka~ para i<;in boynun igik demek isle· 
miyorurn. Fa kat ne de olsa, ~1kmak is· 
temezsin. Senin yerinde kim olsa, bu ka• 
dar emek verdikten sonra ~mak1p gide· 
mez; onu siiyliiyorum. Neyse, dinle be· 
ni 1imdi ... Evvelki giin sizin eve ugra· 
d1m. Annenle konujlum. Senin ic;in dii· 
jiindiiklerimi ona da anlatllm. Sovleme· 
di mi sana? .. 

Soyledi. 
- Ne dedi?.. 
- Ban a bJTakii: <<.Sen ne istersen o• 

nu yap» dedi. 
- Demek ki, senin, annenden yana 

bir cekinecegin yok. Peki, sen ne diyor• 
sun?.. 

- Onu size evvelce de soyledim. 
Muhtar sustu. Di1lerini Sikh: 

(Arka.n var> 
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Beck'in diinkii nutku 
[BD.$tarat• I tnco •a~tttet!el I ranya Voyvodahg1 vaSitasile Almanya i-

Sozl~rin:: son :ylar zarfmda Avrup~- le §arki Prusya arasmdaki muvasalaya ~e 
mn ge~Jrd1g1 s1yasJ btthranlarm ehemmJ- Polonya 1le AlmanyaYJ mii§tereken ala
yetini tebariiz ettirmekle ba§hyan Kola- kadar eden meselelere temas eden mev
nel, ingiliz - Leh anla§masmdan, bu an- zulara ma geldi. 
la§mamn diinya sulhuna alan faydasm- Danzig meselesi 
dan bahtestikten sonra Leh ·Alman mii- Danzig hakkmda baZJ umumi miila-
nasebetlerine ge~mi~ ve demi~tir ki: hazalarla soze ba§hyacagJm. Danzig ser-

«- Alman Devlet Reisi, Leh • !n- best §ehri Versailles muahedesile icad e
giliz anla§masim bahane ittihaz ederek dilmi§ degildir. Amlardanberi mevcud 
bizzat kendisinin 1934 te bizimle akdet- bir hiidisedir. Dogrusunu soylemek lazim 
tigi itilafm mevcud olmadJglnl bir tarafh gelirse, esbab ve avamil bertaraf, bu ha
olarak ilan etmi§tir. dise Leh ve Alman menfaatlerinin miis-

Bu meselenin halihamdaki safhasma pet bir §fkilde tefsirinin neticesidir. Dan
ge~meden evvel, miisaadenizle k!Sa bir zig'teki Alman tacirleri Polonyanm de
tarih~e yapacag1m: niz a§m ticareti sayesinde bu §ehrin inki-

Bu itil.ifm akdine ve tatbikma i§tirak §afml ve rahat1m temin etmekte?irler. 

etmek §ere fine nail olmu§ bulunmakh- _. M~zide bu .. §ehri.n yalmz i~k1 §3~' .• d:k 
g1m bana itilaf1 tahlil etmek mecburiye- gJ!, h1kmeh vucudu de yegane uyu 
tini yiiklemektedir. 1934 iti!a£1 0 sene Polony~. §ehrinin m~ns~bmda kam olma-
biiyiik ehemmiyeti haiz bir hadise rna- sma kat 1 surette bag.h 1d1. . . . 

h. · · 1 B 't'J•fj 'k' b'' ··k ·1 Bugiin de bu §ehir Balt1k denlZIIe u-tyettnt a mt~ti. u 1 J a a I 1 uyu m1 - . 
let arasmdaki miinasebetlerin tarihine da- tibatJmJZI temin eden neh1r yolunun ve 
ha miisaid bir cereyan vermek, her giin· ha§hca §imendifer ba.ttl~m ii_stiinde .. b~
kii ihtilaflara ve hasmane mabadlara lunmaktadu. Bu. hJqbJr yem formulun 
hakim olan mum havay1 ortadan kaldu- degi§tiremiyecegi bir hakikattir. 
mak, amlardanberi birikmi§ olan dii§- Danzig halkmm hakim ekseriyeti, bu

manhklann fevkine yiikselmek ve miite- giin Almandu. Fa kat bu §ehrin mevcu
kabil bir hiirmetin derin temellerini at- diyeti ve refah1, Polonyamn mekni ikh
mak te~ebbiisiinde bulunmu§tu. sadiyatma baghd1r. Bundan ne gibi bir 

Fenahga mani almak i<;in yap1lan her neti~e ~,kard.'k~ .Biz daima. kat'a~etl_e 
tejebbiis, daima siyasi hareketin en giizel demz. tJ.c~re!JmlZio ve Danz1g. demz SI
imHnm1 te§kil etmi§tir. yasetmuzm hak ve menfaatlen sahasm-

Son zamanlann en tehlikeli anlarinda, da durduk ve bu sahada azimle duraca
Palanya siyaseti, bu prensipe riayet etti- g1z. Makul ve uzla~tmc1. hal ~areleri a
gini ispat etmi§tir. Bu zaviyeden bakllm· ran:'~kla s_er~e~t §eh'~.dekJ AI'?~" ekser~
ca bu itilann feshedilmesi az ehemmi- yetmm m•lh, 1dealoJJ k ve kulturel mkl
ye;li bir hadise dei(ildir. Bir itilafm k1y- !af• iiz~rinde bilerek higbir tazyik icra 
meti o itilafm verdigi neticelerle ol<;iiliir. etmek Jste~ed1k. . 

T arafeynden birinin takib ettigi siya- MJSa! Zlkretmek surehle nutkumu u-
se! veya hareket tarzmm itilafm prensip· zatmak !stemiyorum. ~iinkii bu misal
lerinden aynlm1 ~ olmaSJ bizim bu zaa- ler, hang• Slfatla olursa olsun bu mesele~ 
fm veya bu gaybubetin matemini tut- ye kar~J alaka gostermi§ olanlarca ka£1 
maklti(Jm!Zl icab ettirmez. derecede malumdur. 

1934 tarihli Polonya • Almanya iti- F akat mad~n;ki hath hareketimize ri-
j•.c. b' ··t k b'l hiirmet ve iyi kom§u- ayet edeceklenm beyan ve «bu eyalet 
au 1r mu e a 1 h . h' b' p 1 ·1 AI 

I k 'fl•f bu itibarla devletlerimizin §e n, 1<; 1r zaman a onya 1 e man-
u 1 ' a ' ve d b' 'h ·t· f k'l 

h t A lmanyanm hayatma ve biitiin ya arasm a 1r 1 !1 a mevzuu te§ 1 et-
aya ma, · k · ·· I d d AI 

Avrupanm hayatma faydah bir yard1m 1 md 1ylece !d•r» m
1 

uta easm.~ serd e. e~. man 
dokunmustur. F akat, l'!erek siyasetimizin ev et a am annm '?~tea d1d oeyan~t
h" · f · tahdid eden bir manada, gerek lanndan sonra Danz•g 1n Almanyaya Il-

urnye '"1 h k d'l · · · ']d··· · ... · b b' d b'r tarafh ve hayatl menfaatleri- a e 1 mesmm 1stem •g•m ogrenm11 u-
IZ en ' I M d k' b ehr' • 1 t j'fj kabil olm1yan fedakarhklar unuyorum. a em 1 ser est§ In mev-

mJZ e e 1 d' h k k ·· k · 
t I b . d bulunmak irin bir ami! <>ibi cu 1yet ve u u unun mu§tere garanh 
a e '" e ' " d'l · d · I 26 'hi' k 

t f · edilmeg" e ba•lam!d1;;1 andanberi ha- e 1 mesme a1r o an mart tan 1 te -
e m ' " IT · b k I d k' kiki mahiyetini kaybetmi§tir. 1 1m1Z ceva SJZ a mi§hr, ve rna em 1, 

· · 1· · d k' · I' hilakis bu teklifin miizakereden imtina S1md1, ha 1ham a 1 vanyete ge~e 1m: h' . d t•kk' d'] · ld • 
Almanya, Polanya • lngiltere an !a§- ~_" Jyet~n be I te a ' e I mh ••k.ko. uhgu1ndu 

1934 · ']'f f h · · b' b b ogrenm•! u unuyorum, a 1 ali a e 
masm1 . . •h a 101 es 1~nd •r hseke mevzuubahs olan nedir? sua1ini irad et 
addetml§hr. Almanlar tarann an .u u- k . . k d' d b' db · t h' 
k1 mahiyette muhtelif itirazlar ileri sii- mde. 1~'" eAn 

1
•mt ehd'dlr me unyle IS-

.. 1 .. •. se 1yorum. sa e 1 e maruz o m1yan 
ru mu1tur. Danzig'in Alman halkmm hiirriyetleri 

Miisaadenizle, hukuk§inaslara Alman mi bir niifuz meselesi mi nihayet Po
hiikumetine bugiin tevdi edilecek alan ve lan,yay• BaltJktan siiriip at;,ak meselesi 
Alman muh~JraSin~. vermi§ oldug~muz mi mevzuubabstir? Halbuki Polanya, 
c_eva~"n metmne r:;'uracaat etmelen tav- keodisinin Balt1ktan siiriiliip atJ!masma 
SJyesmde. b~lu~aca~Jm. . • . .. . asia miisaade etmiyecektir. Pameranya 

Bu hadJSenm d!plomatJk e1kah uzen- d 1 • · · d 1 k ·· . . . . I voyva a Jglm!Z1n 1<;m en yap! aca mu-
ne uzun miiddet nazan d1kkatmlZI ce- k t•t h kk d d · "Jahazalar 
betmek istemem. Y almz, bu hadisenin dna a a a 

1 
'" b•.

1
. a aym mu · · 

. . k ermeyan o una 1 1r. 
baz1 safhalan bu husuSiyet arzetme te-
dir. Alman muhhras1 metninden de mii~- Koridor meselesi 
teban olduguna gore Alman hiikumeti, Bu, «Pomeranya VoyvodaSJ>> kelime-
karanm, akdedilmi§ olan itilafm mahiye- leri iizerinde 1Srar ediyarum. Zira «ka
ti hakkmda ne fngiltere hiikume:inin, ne ridor» tabiri sun'i bir icadd!f. ~iinkii, o· 
de Palonya hiikumetinin miitalealanm tedenberi Polonyah alan yaln1z yiizde 
tetkik etmeksizin gazete haberlerine isti· nispeti pek ciiz'i Alman kolonlarma ma-
nad ederek, ittihaz etmi§tir. lik bulunan bir eyalet mevzuubahstir. 

Halbuki bu cihet. bir guna miiskiilat Almanyaya demiryolu miinakalatm-
arzetmemekte idi. Nitekim Londradan da her tiirlii kolayhklan gosterdik. Al
avdet eder etmez, Alman sefirini kabul et- man vatanda§lanmn giimriik ve hava 
lllege amade oldugumu beyan ettim. pasaport muamelelerine tabi olmakSJZm 
Mumaileyh, bugiine kadar bu f1rsattan §arkl Prusyaya ge,melerine miisaade et
istifade etmege liizum gormedi. tik. Otomobil miinakala!J i<;in de mlima-

Bu hal, neden dalay1 haizi ehemmi- sil kalayhklan tetkik etmek teklifinde 
Yettir? bulunduk. 

Sadece muhakeme eden herhs ic;in 
·~·k alan bir§ey varsa a da bu karann it· 
tihazmda ami! olan §ey, Palony.a - ln
giltere itilafm1n ne l'!ayesi ve ne de ~er
~eveleri almay1p, belki bizzat itilafm ak
dedilmi§ olmaSJ keyfiyeti olduguclur. Bu 
da, Almanyamn siva,etinin mabad ve 
tasavvurlan hakkmda hiikiim vermek ba
kJm•ndan miihimdir. 

Filvaki, Almanva hiikumetinin. mu
kaddem bevanatlan hilafma olarak 
Pa!anya ile Almanya arasmda 1934 se
nesinde akdedilmi& alan ademi tecaviiz 
beyannamesini, Lehistam tecrid etmek ve 
devletimizin garb devletlerile normal ve 
dostane te;riki mesaide bulunmasm1 gay
ri miimkiin blmak arzusundan miilhem 
~ibi tefsir etmek istedigini bilmis olsa i
dik, bu tefsiri bizzat kendimiz reddede•
dik. 

Vaziyet hakkmda sahih bir fikir edi
ne bilmek ic;in her§eyden evvel «nihaye
tUI'emir mevzuubahs alan mesele nedir?>> 
•ualini irad etmek muvaf1k olur. 

Bu suali sormadan ve buna cevab ver
llleden Almanyanm PalonyaYJ alakadar 
eden meseleler hakkmda bevanatmm e
sa""' layJkile kavnyabilmekligimize im
kan yaktur. 

Garba kar11 hath hareketimizden ev
velce bahsettim. gimdi Danzig serbest 
sehrinin istikbaline clair Almanya tara
flodan yap1lan teklif meselesine, Pome-

Burada mesele, tekrar meydana l;lkl
yor. Hakikatte mevzuubahs olan nedir I 
Bizim, §arktaki eyaletlerile muvasalala
nnda Alman vatanda§larma mii§kiilat ,,. 
karmamiZ i~in hic;bir sebeb yoktur. 

Kendi arazimizde hakimiyetimizi de 
tahdid etmemiz i~in de bir sebeb goremi
yoruz. Birinci ve ikinci meseleye, yani 
Danzig'in istikbali ve Pomeranya vasJ
tasile muvasala meselelerine gelince, Al
man hiikumetinin bizden daima bir ta
rafh imtiyazlar taleb ettigini goriiyoruz. 
Kendine hiirmeti alan bir devlet, hi<;bir 
zaman tek tarafh imtiyazlar vermez. 

Bu miitekabiliyet nerede kaldJ? Al
man teklifleri bu hususta sarahatten mah-
rumdur. 

Alman Devlet Reisi, nutkunda, Slo
vakyada ii~ tarafh bir condominiumdan 
bahsetti. Boyle bir tekliften bahsedildi
gini ilk defa olarak Alman Dev!et Rei
sinin 28 nisanda soyledigi nutukta gi:irdii
giimii beyan etmek meoburiyetinde bu
lunuyorum. 

Almanyamn teklifleri 
Evvelce yap1lan baz1 gorii~melerde u

mumi bir ititafa vanldJgl takdirde, Slo
vakya meselesinin gorii§iilmesi ibtimaline 
telmih edilmekle iktifa olunmu§!U. 

Ba~kalarmm menfaatlerini pazarl1k 
mevzuu yapmak itiyadmda olmadJgJmJz
dan, bu kabil gorii§meleri derinle§tirme
ge ugra§madik. 

Gene bunun gibi ademi tecaviiz misa
kmm 25 sene i~in temdid edilmesi hu· 
susu, son goriismeler esnasmda bize miis
pet hi<;bir sekilde teklif edilmi! degildir. 
Gene bu hususta yanresmi birtabm tel
mihlerde bulunulmu§tur ki, bunlann Al
man hiikumetinin miimtaz miimessilleri 
taarfmdan yap!lmJ§ aldugu muhakkakhr. 
F akat bu gorii§meler esnasmda gi:irii~ii
len mevzulardan ~ok daha ileri giden bir
taktm telmihler daha yapJiml§tlr. 

lcabmda bu mevzua yeniden avdet et
mek hakkm1 muhafaza ediyorum. 

Alman sansoliyesi, soylemis oldugu 
nutukta, kendi tarafmdan bir fedakarhk 
almak iizere, Polonya ile Almanya ara
smda mevcud olan hududu kat'i olarak 
tammak ve kabul etmek teklifinde bulun
maktadtr. Burada itiraz kabul etmez a
lan malikiyetimizi hukukan ve filen ta
mmak mevzuubahs oldugunu tebyin et
mege liizum gi:irmiiyorum. gimdi bun
dan §U netice baSil olur ki, bu tek!if dahi, 
Almanyanm Danzig ve otomobil yolu 
meselelerindeki taleblerinin bir tarafh o
larak kalmas1 keyfiyetini degi§tiremez. 

Bu miilahazalann ziyas1 altmda ben
den Alman muh!JrasmJn son f•krasma da
ir cevab vermemi, hem de hakh olarak 
beklersiniz. 

Bu f•krada §oyle denilmektedir: 
«Eger Palonya hiikumeti, Polonya -

Almanya miinasebatmm yeniden muka
velevi olarak tanzim edilmeisne ehemmi
yet atfediyorsa, Alman hiikumeti, bu hu
susa meyyaldir.>> 

Zanmma kahrsa, hath hareketimizi 
-esas itibarile- tarif ettim. Beyana!Jmm 
vuzuhu i~in i§te bir 'hula sa yap1yorum: 

«Boyle bir itilafm akdine ami!, Al
man sansoliyesinin nutkunda 1srarla zik
retmi~ oldugu kelime, «sulh>> olacaktu. 

Sulh, §iiphesiz, Polanya siyasetinin ~e
tin ve biiyiik gayretlerinin hedefidir. Bu 
kelimenin hakiki k1ymetini tamamile ik
tisab edebilmesi i<;in, iki §artm yerine ge
tirilmesi laZimdJr: 

1. Sulhcuyane emeller, 

2. Sulhcuyane hareket metodlari. 

«M iizakereye hazrrrz» 
Eger Almanya hiikumeti, memleketi

mizle alan miinasebetlerinde bu iki pren
sipi tatbik edecek olursa, tabii biraz ev
vel izah ettigim prensiplere riayet edil
mek §artile, her tiirlii miizakereye giri§
mek imkam elde edilmi§ olur. 

$eref ve namusun pahasr yoktur'! 
Bu sekilde miizakerelere girisildigi 

takdirde Palonya hiikumeti, adeti ve<;hi
le, son zamanlann tecriibelerinden de is
tifade ederek, biiyiik bir hiisniiniyetle me
seleyi objektif bir §ekilde tetkik edecek
tir. Sulh kiymetli ve arzu edilen bir§ey· 
dir. Harblerle kana boyanm1s olan nesli
miz, §iiphesiz sulh devresine lay•kt.r. Fa
kat sulhun da diinyadaki hemen biitiin 
seyler gibi, fiab yiiksektir, fakat ol~iisiiz 
degildir. Biz Palonya]J!ar i~in her ne pa
hasma o1ursa olsun, sulh fikri mevcud 
del!ildir. 

lnsanlarin, milletlerin ve devletlerin 
hayatmda paha bi,ilemiyecek alan bir tek 
§ey vardu: 0 da, §eref ve namustur.» 

Nutuk tasvib edildi 
Var§ova 5 (Hususi) - Parlamento, 

Hariciye Nazm Bek'in nutkunu alktslar
la tasvib etmi§tir. 

Londradaki akisler 
Londra 5 (Hususi) - Lehistan Ha

riciye N azmnm nutku scm derece mute
dil oldugundan her tarafta miisaid tesir
ler dagurmn~tur. 

Polonyamn havati menfaatleri 
ve Fransa 

Paris 5 (a.a.) - Bone ile Polonya 
Biiyiik El<;isi arasmda yap1lan konusma
lar hakkmda, salahiyettar F ranSJZ meha
fili, F ransamn Polanyaya kar§l olan va
ziyetini gayet a<;lk olarak §oyle ifade et
mektedir: 

«Meb'usan Meclisi Hariciye enciime
ninde gerek Ba,vekil Daladye, gerek Ha
riciye Nazm Bone'nin de soylemi, olduk
lan iizere, Polonyamn hayati menfaat
leri mevzuubahs oldugu her val;'ada 
Fransa, Polonyanm yanmdad1r. Bu ha
yati menfaatlerin takdiri miinhaman Po
lonya hiikumetine aiddir.>) 

Ga?.efecilerin ,;;c.,mu 
Var~ova 5 (a.a.) - Beck'in beyanatJ 

miinasebetile, Avrupa ve Amerika mat
buatmm 40 kadar hususi miimessili Var· 
~ova'va l'!elmistir. 

lntl'ili:r. elcis;nin ,.;;racaa•: 
Var•ova 5 (a.a.) - Haricive Nazm 

Beck, ingiltere sefiri Kennard'• kabul et
mistir. 

Leh ,..,blebl;ler;":"- ian<>Rt 
Var~ova 5 ( a.a.) - Diin milletle or

du ara,mdaki tesaniidii gosetren heye -
canh bir niimayi1 vapJ!mJs ve Varsava 
m•kteblerinin cocuklan aralarmda tapla
dtklan ianelerle orduva dart aibr mitral
vo7!. 64 bisikl•t hedive etmislerdir. 

Mera.im, Mare*al Smyglv-R.iclz'in 
huzurunda cerevan etmi~ ve Maresal, 
toplanml§ olan 25,000 mektebliye ordu 

Bir yaz1 deniz silahlar1 
tahsisat 

Am erika, 
• 

1~1n 
• • yen I verdi 

• •• uzer1ne 

-------[Ba~makaleden devam) 

etrnek Uzere ~izidigi hareket hattmdan 
dolayJ kimseye hesab vermege mecbur y eni sene biit~esine 

dolarla 121 
do naruna 
harb gmisi 

i~in ayrdan 
yaptm.lacak degildir. Ei!er biz fa! an veya filan cephe- 770,000,000 

ye girmek istemiyorsak bunu sadece, mil-
]i menfaatlerimize oyle uygun geldigi i~in 
istiyoruz. Bu istek, ingiltere, Fran sa, AI
m any a veya Rusya ile miizakerelerde 
bulunmam•za mani alamlyacagJ gibi, fik
rimizi degi§tirdigimiz takdirde bu devlet
lerden biri veya bir~~ile esash anla*ma
lar yapmamiZa da engel te§~il edemiye
cektir. 

Vasington 5 (a.a.) - Parlamento-~ Ruzvelt'in cevabma resmen cevab verme
nun biit<;e enciimeni I temmuz 1939 da mi§ alduklan miitaleasmdadu. Su halde 

Deutsche politisch • diplomatische 
Korrespondenz'in muharriri demek is
tiyor ki, §ayed biz Tiirkler garb 
demokrasileri cephesine girersek bizim 
hesabumza ~ok yaZik olurmu§. Evvela 
kendi menfaatlerimiz, sonra diinyanm 
menfaatleri bizim bu cepheye iltihak et
mememizi 3.mirmi~. 

Bir Turk ve diinya dostu oldugu an
la§uan bu muharrire, hakk1m1zdaki endi
§flerinden dolay1 te§ekkiir eder fakat 
bunlann liizumsuz oldugunu, bizim ic;in 
hi~bir iiziintiiye dii§mesine yer olmad•gmi 
kendisine hahrlatmz. 

Gene Tiirkiye Cumhuriyetinin ba§mda 
tehdidden korkan, yahud birka~ kuru§luk 
menfaat kar§Jhgi olarak milli kudretini 
kiraya veren bir hiikumet tasa vvur etmek, 
gene Tiirkiye Cumhuriyetini tanunamak 
demektir. Kendi var!Jglmlzdan sonra ko
rurnaya ~ah§t:Jg1m1z en biiyiik nimet diin· 
ya sulhu olduguna gore miinasebette bu
lundugumuz biitiin milletlerin ayni gaye 
ugrunda ~ah§tJk!anna inanmak isteriz. 
Bu itibarla diger milletlerle oldugu gibi 
Almanya ile alan doslugumuzda da sa· 
mimiyiz. Ancak, beynelmilel siyaset diin· 
yasmdaki vaziyetimizi Almanyamn keyif 
ve arzusuna gore tanzim etmege ve kendi 
menfaatlerimizi Almanyanm menfaatle
rinde aramaya mecburmu~uz gibi ne*ri
yatta bulunrnak, iki devlet arasmdaki 
dostluk hesabma faydah bir hareket sa
yilamaz. 

Diplomatische Korrespondenz muhar
riri bu noktay1 gozoniinden uzak tutma
mahd•r. 

NADIR NADI 

namma samimi te§fkkiirlerini bildirmi~tir. 

Alman • Leh ticaret miinasebatr 
Varsava 5 (a.a.) - Polanyadan ih

rac edilecek bugday, odun ve hayvanata 
mukabil Alman makinelerinin fazla mik
tarda ithalini derpi§ eden Leh - Alman 
ticaret itilafmm tatbikmda ciddi giic;liik
lere tesaduf edilmektedir . 

Polonyah tiiccarlar Almanyanm smai 
mamulatma kar11 alaka gostermemekte -
dirler. 

Almanya ise Polonyadan verilen si • 
pari0leri siir' a tie yeti~tirmege ham go -
riinmektedir. 

Finlandiya ile hava anlafmasr 
Varsava 5 ( a.a.) - Hariciye N am 

muavini Szembek ile Finlandiya ekisi 
Kivikovski, 29 temmuz 1938 de Helsin
ki' de imza edilen muntazam bir hava 
miinakalat hath i§letilmesine dair Polon
ile Finlandiya arasmda imza edilen mu
kavelenin musaddak niishalanm teati et
mi~lerdir. 

Lehistamn Almanyaya verdigi 
cevab 

Var§ava 5 (Hususi) - Leh hiiki'.ime
ti, Alman - Leh ademi tecaviiz paktmm 
feshi hakkmdaki Alman muhhrasma res
men cevab vermi§tir. Berlindeki Leh el
<;isi bugiin Lehistamn cevabi muhtnasm1 
Alman Hariciye Nezaretine tevdi etmi§
tir. j 

Muhtna, Alman - Lehistan paktmm 
feshini icab ettiren sebebleri reddederek, 
Leh noktai nazanm izah etmekte ve mez
kur noktai nazar kabul edildigi takdirde 
Lehistanm Danzig ve koridar mese!eleri 
hakkmda Almanya ile miizakerelere gi
ri§mege ham oldugunu bildirmektedir. 

Almanya aleyhine yaprlan 
niimayi,ler 

Posen 5 (a.a.) - D. N. B. ajanSJ 
bildiriyor: 

Lehliler diin burada bilhassa Alman 
kitabCJ!an aleyhine miiteveccih olmak ii
zere Alman aleyhtan tezahiiratta bulun
mu§lar ve Hitler'i temsil eden bir maketi 
Sato ile Oniversite arasmdaki abidenin 
oniinde ate§e vermi§lerdir. Miiteak•ben 
tezahiirat~Ilar, Alman Ba§konsaloslugu 
binasma yaklasarak «Kahrolsun Hitler b 
diye bagJrmJ§!arsa da biraz sonra polis 
tarafmdan dag•hlml§lard•r. 

Danzig' de 
Danzig, 5 (a.a.) - (Havas) Bck'in 

nutku burada dikkatle dinlenmi§tir. Kah
velerde halk nutkun radyo makinelerile 
verilmesini istemi§tir. Danzig'i N asyonal
Sasyalist olm1yan mahfilleri nutkun sakin 
ve mutedil mahiyetini bilhassa kaydedi
yorlar. N asyanal Sosyalist mahfiller ;se, 
Polonyanm denizle irtibatJmn kesilmesi
ne miisaade etmiyecegi hakkmdaki par
~aYJ bir tahrik mahiyetinde telakki et
mektedirler, 

ba§hyan mali sene 1~10 donanmaya 
770,473,241 dalarhk bir tahsisat aynl
maSI teklifini kabul etmi1tir. 

Bu suretle bahriye biit~esine 1939 se
nesine nazaran takriben 50 milyon dolar 
ilave edilmis oluyor. 

Bu ~ahsisat talebini tetkik etmege me
mur komisyonda ge~ende beyanatta bu
lunan Amiral Wilham Leahy, <<yakm bir 
istikbalde beynelmilel kan~1khklar zu -
bur etmesi ihtimaline mebni>> yeni prog
ramm siir'atle tatbikJ laz•m geldigini 
ehemmiyetle kaydetmi~tir. 

Amiralin bu beyanah ancak diin ef -
kiinumumiyeye bildirilmi~tir. 

Amiral Leahy, Amerikamn Berlin -
Roma - Tokyo miisellesi taranndan itti
haz edilen tedbirleri nazan itibara almas1 
JazJm geldigini soylemii ve bu ii~ devle
tin plamm §U suretle tar if etmi1tir: 

1 - Almanya: Avrupanm merkezine 
ve cenubu §arkisine tahakkiim etmege de
vam edecektir. Lakin Arnerikaya ikhsa
di ve kiiltiirel sahalarda niifuz etmege ~a
h§acakhr. 

2 - italya: Cenubi Amerikada ve 
merkezi Amerikada kiiltiir, ticaret ve si
lahlanma sahalannda gosterdigi faaliyeti 
inki1af ettirecektir. Bu memleket, 1939 • 
194 I senelerinde mhhlanm ~oi\altarak 
deniz kuvvetlerini siir' a tie art1racakhr. 

3 - J aponya: Bu memleketin askerl 
taahhiidlere dahil oldugu halde ltalya ve 
Almanya ile arasmdaki baglan kuvvet
lendirmesi ihtimali vard1r. 

121 gemi yap1lacak 
Va§ington, 5 (a.a.) - Diin kabul e

dilen 1940 senesi bahriye biit~esinde 254 
milyon 204 bin 712 dolarhk yeni barb 
gemileri in§aSJ derpi§ edilmektedir. 

Halihamda 121 gemi insa edilmekte
dir. Bundan maada 23 gemi daha tezga
ha kanacaktu. Bu gemiler §unlardu: 

45,000 tonluk iki mhh, 2 kruvazor, 8 
destroyer, 8 tahtelbahir, 1 atelye gemisi 
v~ .deniz tayyareleri i<;in 2 refakat ge
ffiJSJ. 

Amerika, Almanyadan cevab 
bekfiyor 

Va,ington. 5 (a.a.) - Amerika hiiku
meti, ne Hitler'in, ne de Mussolini'nin 

ingiltere, Sovyetlerin 
[Ba1tam;'1 1 !ncl sah.ijede] 

de bulundurmaktadrr. Miizakerelerin 
memnuniyeti mucib bir netice verece
gini iimid etmiyecek bir sebeb yoktur .• 

Salahiyettar mehafilde temin edildi . 
gine gore, kabinenin hariciye kamisya
nu bugi.inkii taplanhsmda Sovyet plam 
hakkmda Ingiliz hiikftmetinin haz1rlad1-
gr cevabr tasvib etmi~tir. 

lttifak teklifi reddedildi 
Londra 5 (a.a.) - tngiliz - Sovyet mii

zakereleri FransiZ hiikftmeti tarafmdan 
tasvib edildikten sonra diin gece tel -
grafla Maskavaya bildirilen ingiliz ce -
vabi notasJ iizerine devam etmektedir. 
Londra - Paris ve Moskava arasmda ev
velce teati edilen notalarda oldugu gibi 
yeni vesika hakkmda da s1k1 bir gizlilik 
muhafaza edilmektedir. 

Bununla beraber ajans muhabirleri -
nin ogrendigine gore, Ingiliz notaSI he -
yeti umumiyesi itibarile Sovyetlerin bir 
ittifak muahedesi hakkmdaki teklifini 
reddetmekte, fakat her hangi bir taar -
ruza maruz kalacak devletlere derhal 
yard1m edecegini bildiren ii<; deklaras
yon ne~rini teklif eylcmcktcdir. Bu mu
habire verilen maltimata gore, Londra 
hiikftmeti ii<; taraf11 bir itt'fakm bir mu
kabil ittifak te~ekki1Hine zaruri olarak 
sebeb olaca)!1 ve bunun da diinyayr iki 
muhalif bloka ayrracag,. miitaleasmda 
bulunmu~tur . 

Londra Elfimiz, Halifaks'la 
goTUftii 

Landra 5 (Hususi) - Biiyiik el<;imiz 
Tevfik Rii§tii Aras, bugiin Hariciye Ne
zaretine davet edilmi§tir. Lord Halifaks 
el<;imizle uzun bir mlilakatta bulunmu§
tur. 

Ba§Vekil <;:emberlayn, bugiin Avam 
Kamarasmda beyanatta bulunarak in • 
gilterenin, Fransa, Lehistan, Romanya, 
Yunanistan ve Tiirkiye ile s1k:J temasta 
oldugunu soylcmi~tir. 

Litvinof'un istilasr meselesi 
Paris 5 (a.a.) -Havas ajans1 teblig e

diyor: 

Litvinof'un istifasJ sebebleri hakkm
da sarih malumat mevcud olmad1gmdan 
bu hadisenin siyasi §iimuliinii ol<;mek 
hususunda ihtiraz gosteriliyar. 

Moskova haberleri alakadar mehafil-
ler arasmda noktai nazar teatilerine 
mevzu olmu§ ve keza Hariciye Nezare· 
tindc diin Bonnet'nin verdigi ziyafet mii
nasebetile - ki bu ziyafette Sovyet bii -
yiik el<;isi Suri<; de bulunmu§tu • bu hu-

Ruzvelt'in serdetmi§ aldugu teklifleri, k•Y· 
metini muhafaza etmektedir, fakat Hitler, 
kuvvet ve karkutma usullerinden feragat 
etmek niyetinde aldugunu gosterecek hi~ 
bir soz soylememistir. Bu §erait altmda 
Ruzvelt, infiradcJ!arla Reisicurnhurun ra
kibleri tarafmdan ihtimamla i§lenmi§ olan 
Amerikan efkan urnumiyesini heyecana 
dii1iirmeksizin daha ileri gidemezdi. Bun
dan ha§ka kongrenin miizakerat ruzname· 
sinde bulunan dahili siyasete miiteallik 
meseleleri halle muvaffak olamamaSJ Ve 

bu suretle vakit ge~mesi nispetinde siyasi 
mahafilde bir nebze asabiyet goriinmege 
ba§lamJ§hr. 

Beynelmilel vaziyet ve 1940 intihabatJ· 
nm yakla§maSJ bu ataletin esbab1 addedil· 
mekte alup neticesi gerek i§ler, gerek mil-
11 hayat i~in mes'um olacakt•r. 

gimdiki halde hi~bir dahili veya hari
ci siyaset lehine veya aleyhine olmak iize· 
re hakikaten !e§kilatlandmlmJ§ ne ekseri
yet vard1r, ne de ekalliyet ... bu da dahili 
siyasetin heyeti mecmuasm1 miiteessir e• 
den bir miiphemiyet ve kararS!Zhk havaSJ 
tevlid etmektedir. Bu vaziyet miivacehe
sinde Amerika hiikumeti, bir intizar vazi· 
yeti kabul etmege karar vermi§ goriinmek
tedir. 

350 bin amele grev ilan etti 
Nevyark, 5 (a.a.) - Sendika ile Ap

palaches mmtakaSJ madenlerinin sahibleri 
arasmda 8 haftadanberi devam eden ve 
muvaffakiyetsizlikle neticelenen miizake
relerden sonra yagb komiir madenlerinde 
umumi grev ilan edilmesine karar verilmis· 
tir. 

350,000 maden amelesi, daha ~imdiden 
grev halinde bulunmaktadJr. Umumi grev 
emri verildikten sonra 150.000 amele da· 
ha grevcilere i1tirak edecektir. 

Vaziyetin vehameti kar§JSmda Nevyark 
Belediye Reisi Laguardia, §ehrin iki mii· 
him metrasunun bu sabahtan itibaren ser· 
vislerini yiizde 25 nispetinde azaltacakla· 
nm beyan etmistir. 

Madencilerle patronlar arasinda seri bir 
anla§ma husule gelmedigi takdirde Nev
york metrolarmm ve aglebi ihtima\ birkao; 
!imendifer kumpanyasmm faaliyetlerini 
tamamile tatil edecekleri zannedilmektedir 

ittifak teklifini reddetti 
susta konu§malar yapllml§llr. 

Frans1z mehafilin in intibar §Udur ki, 
Litvinaf'un istifasJ Sovyctler Birliginin 
harici siyasetinde ana hatlar itibarlle 
miihim bir degi~iklik yapmryacaktJr. 

Sovyet Parlamentosu toplamyor 
Londra 5 (Hususi) - Sovyet parla -

mentosu beynelmilel vaziyeti miizakere 
etmek iizere bu aym 25 inde fevkalade 
toplan!Jya .;agmlml§hr. 

lngilteredeki Naziler 
Londra 5 (a.a.) - Avam Kamarasmda 

liberal meb'us Mander'e cevab veren 
Dahiliye Naz1n Samuel Hoare, !ngilte
redeki nazi te§kilatlarmm daimi bir ta
rassud altmda tutuldugunu soylemi§ ve 
bunun neticesi olarak dakuz Almandan 
memleketten <;lkmalarmm rica edildigi
ni soylemi~tir. 

Almanyadan ~;rkarrlan lngilizler 
BeJ<lin 5 (a.a.) - Diin ak>am yeniden 

bir Ingiliz tebaas1 hakkmda Almanya • 
dan ihrac karan verilmi.tir. Daily Te -
legraph gazetesin.in Berlin biirosu sek -
reter: Bayan Henanan'a on be§ giin i<;in
de Almanyayr terketmesi i<;in tebligatta 
bulunulmu§tur. Alman polisi bu tedbir 
i<;in hi<;bir sebeb gostermemi§tir. 

Fransa hiikiimetinin 
te§ekkiirii 

Paris 5 (a.a.) - General Veygand'a 
Tiirk makamah tarafmdan yap1lan ,ak 
hararetli kabul resmi, FransJZ mehafi • 
Iinde derin bir memnuniyetle kaydedil
mektedir. 

Fransa Hariciye Naz1n Bonnet, bu hu
susta Fransanm te§ekkiirlerinin Ankara 
hiikumetine iblagma Fransamn Ankara 
biiyiik el~isini memur etmi§tir. 

Biikref'teki temaslar 
Biikre§ 5 (Hususi) - Kral Karol bu

giin General Veygand'r kabul etmi§ ve 
onu ogle yemegine ahyokmu~tur. 

Romanya Kralr V eygand'r 
kabul etti 

Biikre§, 5 (a.a.) - Kral, General Vey
gand'r kabul etmi§ ve kendisini Kali· 
nesku da haz1r oldugu halde ogle ycme
gine ahkoymu~tur. 

Belgradrn tekzibi 
Bel grad 5 (a.a.) - Ba§vekalct matuu

at biirosu, Naibin 27 nisan tarihli S1rb , 
Huvat anla§mas1m reddettigi hakkm , 
daki haberleri kat'i surette yalanla • 
makta ve bu hususta bir teblig ne§rcdil
mek iizere oldugunu ilave etmektedir, 
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SOldan saga: 
1 - Muayyen bir ,ubenin miitehass!St 

doktor. 2 - Ne bulursa mldeye giil;iiriir, 
Iranda blr hiikiilndar siilalesl. 3 - DOgll.§
me. 4 - Gellr, &kt~tk, )"'megin tersi. 5 -
Bir cins kunduract. 6 - Bayagt, kuma~ 

yapmaya kullantiir. '7 - c;:oculr. Y"tiftirme 
meselesiru! taalluk eden, bayret edat1. 8 -
Aritmetik tabirlerinden, bogazdan ~lkan 
§OY, bir emir. 9 - Bir arabi ay1, madeni 
!p. 10 - Herkese bildlrme. h~rstz kumpan
Yast. 11 - i!erlye dojp·u tJtiiyarak. 

Yukartda.n ~ag1ya: 
1 - B!r oyun vastt9.81 Ukl kellme). 2 -

Cuburun arkadaJJI, barikulade zekli.. 3 -
Kendi kend!ne yetlfen (!kl kellmel. 4 -
insaru idare eden kudret, her ta.ratt su ~ 
~rilmlf araz! saklnlerlnden. 5 - Qok gii
zel kokulu bir madde, hayvanlarm !.skar
p!ni. 6 - Miireklteb bir edat, m~rkez, ters 
~vlrin b!r emir olur. 7 - Vah~ller (cem!J. 
9 - Yapttgl !4 klrll (!k! kellme), Tokun 
ak&inln tersl. 9 - ikl bart yanyana, bir 
ba.rtln okunu§u, b!r ta.ne. 10 - Bir emir, 
s!tem. 11 - Blr W yapmak!Ik, elb!senin 
bir pa~ .. 1. 
Evvelki bulmacanm balledllml' ,ekll 
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Haydar Rifabn 
eaerlerinden 

Kadm Kalbi 
Kadm A§lu 
A§k Pe§inde 
Karagomlekliler ihtilAII 
F•riisk Vazosu 
tlK A§k 
tli~in Oliimii 
Efendl tie '1§8 k 
Vikontun Ohimii 
tkltmler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kii~iik bikayeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesl 
Farmasonluk 
Anart;ilm 

30 Kr. 
60 • 

100 • 
100 • 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 

'75 • 
125 • 
100 • 
60 • 

istanbul Komutanhgt 
ilinlan 

Ayazagada Siivari Binicilik okulun -
da ot ve sam an am ban tamir ettirilecek
tir. A<;tk eksiltme ile ihalesi 22 mayts 
939 pazartesi gilnii saat 11 de yaptlacak
br. Muhammen ke§if bedeli 2067 lira 73 
kuru§tur. ilk teminatt 156 liradtr. ~art
namesi ve k<!§if cetveli ve sairesi bedeli 
mukabilinde komutanhk in§aat §Ube -
sinden veri!ebilir. !steklilerinin ilk te -
mmat makbuzu veya mektublarile 2490 

say:t!t kanunun 2 ve 3 iincii maddele -
rinde yaz1!t vesika!arile Vilayet l'{afta 
Fen miidiirliiklerinden ihaleden sekiz 
giin evvel alacaklan vesikalarile bera -
ber belli giin ve saatte Ftndtkhda Ko -
mutanhk Satmalma komisyonuna gel
me!eri. (3154) 

CUMBURIYET 

Her §eyde tasarruf caiz olabilir, 
fa kat ~ocuklarimizin s1hhatinde asia! 

t;;ocuklar•n•za her zaman en iyi ,eyi verlniz. 

U~ ayhktan itibaren FOSF A TiN vermek ba3ta gelir 
FOSFATiN 

en miikemmel ~ocuk gtdastdtr 

FOSFATiN 
renksiz yanaklan pembele§tirir. 

FOSFATiN 
ile beslenen QOcuk kanh, canh ve daima s1hhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile aray1n1z. 

FOSF A TiN FAL YER 
Biitiin eczane ve biitiin bakkalJarda vardu. 

PASTiL KATRAN HAKKI tikslirUkleri ktikUnden 
keser tecrUbelidir. 

Tekirdag Vila yeti 
Daimi Enciimeninden: 

<;orlu il~esinde yeniden in~a ettirilecek 6 smtf!t ilkokulun kapa!t 2arf 
usulile kondugu eksiltme miiddeti bittigi halde talibi bulunmadtgmdan i~bu 
in§aatm 17718 lira 2 kuru~tan ibaret bedeli ke~fi ve ~artnameleri mucibince 
26/5/939 giinii aksamma kadar olmak iizere bir ay pazar!tk suretile eksilt
miye konmu&tur. 1steklilerin 1329 lira muvakkat teminatlarile birlikte Vilil.
yet Daiml Enciimenine miiracaatleri liizumu il~n olunur. ( 3007 ) 

Okadar kolay •• 
Her ak§am bu §ekilde birka~ dakika 
i>inde yapacagm1z ufak bir Masaj size 

gencliginizi kazanchracakbr. 

Krem Pertev 
in 

Yanm as1rhk §6hreti 
beyhude degildir. 

Maarif Vekilliginden : 
1 - Devlet memur!an maa§lannm tevhid ve teadiiliine dair olan 8 ma

yts 1929 tarihli ve 1452 sayth kanunun yedinci madc'.esine gore 14 uncii ve 
1! inci derecelerden bir derece daha yiiksek memuriyetlere almmalanm is
teyenler i<;in Vekilligimizce kabul olunan talimatname hiikiimleri dalresin
de, istanbul Universitesile Ankara Tarih - Dil - Cogratya Fakiiltesinde 31 
mayts 1939 ~ar§amba giinii bir yabanc1 dil smav1 yaptlacaktrr. 

2 - Smava girmek istiyenler 25 may1s tarihine kadar bir dilek>e ile 
Vekilligimize milracaat etmelidirler. Bu dilek,eye hangi garp dilinden ne
rede smava girileceginin yazJlmas1 ve dilekt;e sahiblerinin mensub olduklan 
daireden ahnmt§ hilviyetlerile maa§ derecelerini gosterir tasdikli bir beige 
ve aynca 4,5 X 6 boyunda dart fotograf gondermeleri icap eder. 

3 - Smavda garp dilinde yaztlmt§ en az ii~ sahifelik bir parl<a tiirk>eye 
ve tcrkt;e yaztlmt§ bir ibare garp diline t;evrilecektir. 

Smavda !ugat kullamlmtyacakhr. Her iki terciimeyi dogru yapanlar mu-
vaffak olmu§ sayJlacaklardrr. c1664 • ( 3121) 

- ... 
SAGLIGINIZI 

KORUYUNUZ: 

KANZUK 
MEY'Vl'. TIJZ1J 

En ho§ ve tabi! meyva usare
lerinden yaptlm~trr. 

Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikastdrr. 
iNGtLfz KANZUK ECZANESI 

BEYOCiLU - iSTANBUL 

Sahhk arsa 
Cagaloglu Tevhid matbaast arkastn -

daki sokakta kii§eba§t, bir arsa satthkttr. 
Biti§ikteki eve milracaat. 

Biitiin Ada ~amlarmm ve lavanta 
s1hhi kokularm1 terkibinde 

~i~eklerinin 

saklayan 

VENUS CAM Kolonyas1 
cigerleri zay•f ve sinlrlerl bozuk olanlaun kalblne 
ferahhk verir ve gHniUnU a~ar. VENUS ~AM 

KOLONYASI'nln formUIU blr s1rd1r. 
Taklldleri onuu yerini tutamaz. 

Umum! dcposu : Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve ltriyat deposu. i stanbul 

[::~ADIN SEVERSE ·=] 
Yazan: ESAD MAHMUD K.ARAK.URD 

ptyl kapayor. 
,;limdi Leyla ile Nevin, odanm i~inde 

basba,a kalm t,lardJr. 
Leylanm, agt! adtmlarla, o mada, kl

za dogru yiiriidiigiinii goriiyoruz. Nevin 
hala, ba§tnt <;evirip annesinin yiiziine bir 
defa bile bakmam ljhr. 

an geldi ki, ba11mtn ucunda dola,an dok
torlar, biiyiik bir tela! i~inde, babana: 
,<c;ocugu mu, anasm1 m1 kurtarahm» di
ye sordu lar. H i9 unutm1yorum o geceyi! 
Biitiin bu 1shrab ve peri§anliga ragmen, 
doktorlarm, babanm kulagma flsJ!dadJkla
n bu korkunc siizleri i1ittim. Canevim

den gel en bir sesle ac1 ac1 haykndtm: 
(<<;:ocugumu kurtarm, ~ocugum kurtul
sunl» Neticede, A llah istedi; hem sen, 
hem ben kurtuldum. Ke1ke kurtlllma
saydtm Nevin! K e,ke sen daha diinya
ya gelirken yok oluverseydim , iiliip gidi

verseydim de bir anne olarak seninle bu
giin bu §ekilde bulu§maktan, bu 1ekilde 
konu§maktan kurtulsayd1m I fnan ban a 
yavrum; 1imdi kar1mda ya§adtgnn bu 
an. benim i<;in iiliimden bin kere beter
dir ! F akat tabiat, derd dinliyor m u? Go· 
riiyorsun i1te, hayat, her§eye ra~men, ge
ne bildigini okuyor! Bak, seninle bir ana 
k1z gibi deii;il, birbirinden nefret eden iki 
diism an gibi konu,uyoruz &imdi I 

-59-
Ben kimse ile konu§mak istemiyo

rum. Beni arayanlara evde olmad1gtmt 
siiylersin. 

Fa kat kii~iik han1m ... 
- Sana ne diyorsam onu dinle! ... 
- Y alvarmrn kii~iik hanunctglm; 

yapmaym! Elinizi ayagmtzl opeyim. An· 
nemz ... 

- Ane; camm1 stk1yorsun 1 ... Sana 
kimseyi gormek, kimse ile konu,mak is
temiyorum, diyorum, anlam1vor mu
sun ? ... Kim olursa olsu~. gelenin yiizii
ne kap1y1 kapayacaksm 1.. . Emrediyo
rum. Yoksa ... 

Nevin siiziinii tamamlayamJyor" ' Bir· 
denbire kapmm a~1k kalan arahgmdan 
Levla i~eri giriyor. 

Hicranh, elemli, basta bir ses .. . 
- Gelen annen olursa, onun da yii

ziine kap1yt kapayacak mtsm N evin?... 
K1Z1n bir an oldugu yerde elektriklen

mi~ gibi sarst!d~gtnJ goriiyoruz .. Giizlen j 
bu ulamvermt~tlr. B a§tm <;evinyor he-

men ... 
- Ni<;in gel din anne?.. Gelmemeli 

idin buraya kadar! Babam ve ben, sen in 
yiiziinii giirmek istemiyoruz arhk! 

Leyla, kolay kolay bir kadmm giiste
remiyecegi biiyiik bir metanet ve soguk
kanhbkla ba§tnl kaldmyor. Strtmt, ayak
ta durabilmek i<;in, yava¥;a duvara da
ytyor. Derin bir nefes abyor. 

- Nevin, klZlm; unutma ki ben, ne 
de olsam, nekadar fena da olsarn, gene 
senin annenim I Seni halkeden, seni do
kuz ay karnmda ta§Jyarak kam ve etile 
besliyen ve senin i<;in tam yirmi sene 
dii,iinmeden iimriinii harc1yan kadm1m 
ben! Beni de mi kovacakSJn; annenin 
de m i yiiziine kap1y1 kap1yacaksm Ne-
. ) 

VlD ••• 

Susuyor. Ve sonra hizmet<;i k1za dog-
ru diinerek: 

- Bizi yalmz bnak Ane, diyor. 
- Peki h•n1mefendici~im. 
K 1Z hemen geri geri ~ekiliyor ve ka-

Kadm, ayni metanet ve ayni soguk
kanhhkla elini uzatarak, klZlm bileklerin
den tutmak istiyor. Nevin hem en kendi
ni geri ~ekiyor : 

- Bnak anne; dokunm~ ban a I 
- Peki klZlm; dokunmtyaytm sana! 

Y almz, be$ dakika kar11mda otur da be
ni dinle ... Gidecei(im hemen. f lk ve son 
geli,imdir evine I Merak etme kiZlm , bir 
daha gormiyeceksin yiiziim ii ... 

Nevin. hiddetle, bir sandalye ~ekip o
turuyor. Leyla da ko1edeki koltugun ii
zerine y1k1byor. 

Bir dakika iiyle duruyorlar ... K onu!
muyorlar. Pencerelerden giren kirli, so
luk sabah t§tklan, L eylamn kumral yii
ziinde alii pmltJlar yaptyor : 

- Nevin, d iyor; tam bund an yirm i 
bir sene evvel, karanhk bir b 1 gecesi, se
ni diinyaya getiriyord um. M iithi1 bir ts

!Jrab i.;inde idim. Y ataklan, yast1klan 
par~ahyarak ku1 gibi haykmyord um. Bir 

K adm bir an susuyor. D erin bir nefes 
aliyor : 

- Seni diinyaya getirdikten sonra, 
varhi!Jmda biiyiik birjeyin degi,tigini his
settim N evin I Bamba1ka bir insan ol
dum : K oca, ev, yuva, hayat, her§ey, her-

lJ Mayts 1939 

BAHAR SA YISI 
44 SAHiFA OLARAK 

F evkalade zenginlikle ~tktJ. 
Bu sa}'l ; mecmuacdtk alemini tattrtacak, memleketi· 
miz tabt tekniginin, taaavvurun fevkinde yiikaeldigini 
iapat edecektir. 

Bu say1n1n hususlyetl: 

RIZA TEVFiK ve REFiK HALiD'in 
en giizel 'iir ve yazo•sm1n bulunu,udur. 

Yalmz bu kadar mt? HaYJ.r ... En biiyiik, en orijinal 
ve bugiin Tiirk milleti ic;in bilinmesi ve okunma11 el· 
zem olan, 

= ATATURK FiLM CEViRiRKEN ... :=--
yazlaldtr. Bu yaz1 NIZAMEDDIN NAZIFin Ebedi ~efimiz i1<in 
1<ok itina ile yazdtgl k1ymetli bir hatJraaJdJr. Bu hatJray1 bilmek 
ve ogrenmek i1<in muhakkak h11 yaz1y1 okumak liz•md1r. 

Bundan batka m1 diyeceksiniz? Evet ... Dort renkli bir san
at tablosu, !<Dk giizel ve zevkle doya doya aeyredeceginiz ori· 

resimler var. Bilhassa: 

TURHAN TANIN MASKESINI INDIRIYORUMI 
bathkh tarihi ve ilmi bir teknik eseri olan cevabt, biitiin tarih 
merakhlarmm, gencligin, Oni'f'eraitelilerin ve ordu menaublarl
mn okumalartm tavaiye ederiz. 

Diger imzalar: 
HAL1D FAHRI: Bahar. ES..Kl DOST: Miiatehcen 
neye derler? • NACI SADULLAH: Birbirimizi na· 
sd atlabyoruz?. SEYFI OMAY: Rodin. SUAD 
DERVl~: Uk kadm binicimiz- MAHMUD YESARl: 
Yaztn kadrini bilelim! -IBRAHIM HAKKI KON • 
YALI: lskender Beyin Osmanhlarla miicadelesi • 
OMER RIZA: Siileymanla Belkia- KANDEMIR: 
Y ollardan notlar • MONiR SOLEYMAN: Eaki de· 
virlerde Htztrilyas ... ve saire ... 

Hulasa, bugiin 1<1kan YENtGON mecmuaat, bir mecmua 
degil, ansiklopedi kadar zengin, llliistraayon kadar temiz baa
k•h, resim sergileri kadar miit enevvi ve zarif tablolan havi 
hakiki ve yegane mecmuadtr. 

Bu say1 ile YEN1 GON mecmuasi, imtihandan mu • 
vaffak olmu§ ve memleketin yegane nefia mecmuaat 
haline gelmittir. 

Biitiin vilayetlerden telgrafla vaki miiracaatler iizerine 
30,000 aded bastian bu say1y1 muhakkak ahmz. 

§ey birdenbire ba§kala§Jverdi gozlerim in 
oniinde I Seni dogurana kadar, bu mavi 

kubbenin altmda kendimi yalmz. yapa
yalmz, kimsesiz ve himayesiz telakki e

diyordum. Y a§amak hakkl bile bulam i
yordum kendimde! F a kat, ne zaman ki 
seni diinyaya getirdim, ne zaman ki e

timden, kammdan, derimden bir par9a 
halinde seni halkettim; i§te o zaman bu 

ucsuz, bucakSIZ kainatm i~inde, artlk ken

dimin de yaln1z olmad1g1ma karar ver

dim. Y a§tyabilirim, diyordum; ya§amak 
hakk1mdtr; (iinkii benim de istinad ede

bilecegim bir kudret mevcud arttk diin
yadal 

Agtr agtr elini 1akaklarma gotiirerek, 
almnda parltyan ter damlalanm siliyor : 

- Giinler, seneler ge~tik9e sem deli 
gibi sevmege ba§ladtm. Biitiin heyecam

mt, vanmt, yogumu senin ic;in harcama
ga haztrlandJm, 

Nevin birdenbire ba§ml kaldmyor: 

- Biitiin vartm yogunu benim It;m 

harcamaga hamlandtn ; beni deli gibi 
sevdin, iiyle mi? 

D udaklanm kmrarak, ac1 act giiliiyor : 

- Sus, bari siiyleme de, anne; gii-

liinc olmtyahm ikimiz de I 

- N evin; hakltsm; tU anda duydu
gum 1sttrabm m anasmt anhyamazsm sen { 

<;:iinkii, anne degilsin. <;:iinkli, bir annenin, 
her§eye ragmen kendi par<;aSJ kartJSmda 

duydugu hisleri bilemezsin. Y almz, sa• 
na yalvannm km m; benim le bu derece 
act konu§rna I 

- A nne; hayat ve mevcud badiseler, 
seninle daha act konu§rnamt istiyor ben
den! 

- H a{S1ZSJD N evin; hakSJz bir §e
kilde beni it ham ediyorsun I 0 mevzuu• 

bahs ettigin hayall ve hadiseleri ben ha· 
ztrlamadtm ki I Bilakis, ben de sen in 

gibi, hamlanrn11 bir taktm insafstz, za· 
lim hadiseler kar,JSmda kald1m I Y apma 

Nevin; yapm a yavruml K trma zavalh 
anneni bu kadar ... Z aten kmlm 11, mah
volmu§ bir kadm1m ben ... Sen olsun bari 
bana m erhamet et. 

- Sen bana m erhamet ettin mi an· 
ne ? 

- N evin: Nevin, benimle ~ok fena 
konu§uyorsun! Bu siizlerinle y1k1yor, pe· 
ritan ediyorsun anneni I 

K JZ, nefretle ba1m1 samyor : 
(Arlea3t carl 
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den eski bir mirasyedinin son kalan kart
vizitile ogiinmesi kabilinden yald.zh bir 
levha sallamyor. Bu fakir dekorla lama
mile tezad te~kil eden levhaya, karanhga 
ah~maga ba~hyan gozlerirnle, biiyiik b1r 
dikkat sarfederek baktyorum: 

lBa1tarat1 1 fncl lahftede) 
da yaz1 yazmak mecburiyetine tabi tutul
maSI, kitab reklamlanmn yiizde 50 tenzi
lata tabi olmas1 temenni ediliyor, matbaa 
adm1 tajlyabilecek miiesseselerin haiz ol
mas• laz1m gelen vaSiflar saytlarak bu as
gari formiile uym1yanlann matbaa telakki 
edilmemeleri, milli bankalarm matbaactla
ra kredi kolayhklan gosterrnesi, kag1d ve 
mukavvamn liiks ejyayl da ge~en yiizde 
300 giimriik resminin indirilmesi isteniyor
du. 

Ktigtd liatlart 
llk soz alan Ahmed ihsan T okgoz, ka

ii•d fiatlarma temasla: 
«- <;ok pahahd1r. Sebebi de 1zmitteki 

fabrikadu, dedi, bu fabrika kurulunca 
giimriik attmlmljtlr. Fabrika ihtiyacm on
da birini karjllayabilir. 0 da ~ok pahah
dir. Zira fabrika pahahya mal edilmijtir. 
Amorti edilecek pek ~ok sermaye ve ma5-
raflan vard1r. Bu masraflar da liikoe git
mijtir. Ostelik yeri de o kadar fena inti
bah edilmi§tir ki, iptidai maddelerini mem 
leket haricinden getirmege mecbur kal
maktadu.» 

Ahmed fhsan, pasta iicretlerlnin fazla 
oldugu yolundaki miitaleaya i1tirak etme
di, ve matbaac1lara aralanndaki rekabeti 
kald•rrnalanm tavsiye ile Holanda, lsvi~· 
re ve F ransada matbaactlann anlajarak 
aralarmda bir fiat baremi yapbklanm mi
sal olarak zikretti. 

Siiriim1iiz kitablar 
N urullah Ata<;: 

«- Raporda siiriimsiiz kitablarm ok
ka ile sablmas1 teklif ediliyor. Ben Cimriim 
de kitab ~·karm•t adam degilim. Fa kat ki
tablar hi~ olmazsa muayyen bir miiddet 
gec;tikten sonra ijportaya dii,melidir.» de
di ve Ankara radyosunun edebiyat ve ki
tab meselelerile alakadar olmad•gmdan ji
kayet etti. 

Halid F ahri de radyonun bazi gazete 
ve kitablarla 1irndikinden fazla alakadar 
olmasm1 istedi. Y avuz, Nusret Koymen
den sonra Kaz1m Nami soz alarak fstan
bul Hirnayei Etfal Cemiyetinin makbuz· 
lanm bastumak iizere ac;tJg1 eksiltmeye gi
ren matbaacllardan birinin kendisine soy
lediklerini anlath ve aralanndaki anlat· 
maya bu if1aatla muttali oldugunu kay
detti. 

Ahmed fhsan, oturdugu yerden: 
«- Dedikodudur» dedi. 

I ki ,ika,et c: 1 
Halil Vedad, ezciimle dedi ki: 

, 
«- Bir~ok himaye teldilleri kar§isin· 

day1z. Fa kat biitiin bunlara kart• devlete 
ne vereceklerini tasrih ebniyorlar. Bizim 
matbaacllardan iki tiirlii 1ikayetimiz var
du: Biri hi~bir san'atte tesadiif edilmiye
cek kadar de8i1ik fiatlar olmas1, biri de 
i1lerin zamanmda yap1lmamasl, hem de 
kalitesinin c;ok bozuk olmaSidu. Ankara
daki fiatlar, fstanbuldan c;ok pahahdu. 
Enciimen ve umumi heyetten ricam tudur 
ki, bu himaye arzulanna mukabil, onlar 
da Tiirk kitabc1hgm1 inki1af ettirecek ta
ahhiidlerde bulunsunlar.» 

Ankaradaki matbaac•lardan N am1k 
Anbarc1, hi~bir matbaacmm zengin olma· 
diglnl, Ankaradaki fiatlann lstanbula na
zaran yiiksek olmas1 tabii bulundugunu 
soyledi. 

Halid F ahri, kilo ile sahlma bahsine 
tern asia: 

«- lnsanm bazan daha kitab1 ~·kma
dan peynir sanlan kese kag1dmda 1iiri go
riiliiyor.» dedi. 

Miiflerek derd 
Muallim Ahmed Halid, biitiin bu mii

talealara ayn ayn cevablar verdi. Matba· 
acmm da, muharririn de, kitabcmm da der 
di miijterek oldugunu soyliyerek: 

«- Biz muharrire kendisini ge~indire
cek para veremiyoruz. <;iinkii kitab sata
llllyoruz. Kitab, kitabcmm evladidlr ve o
nu sergiye dokerken, yahud kilo ile satar
ken yiiregimiz iki defa s1zlayor. Biri, sa
tamaylp zarar etmekligimizden, digeri de 
firmamlZI tajlcllgmdan dolay1du. Bence 
~n ahlaki hareket, muharriri ~aguip sah
lamlyan kitablanm kilosu 12 kurujtan ken 
disinin almas1m teklif etmektir. lzmid ka
~•d fabrikasma satmaya gelince, fiatlan 
hmitte teslim ~rtile altmlj paraya kadar 
indirdi. Memlekette Cumhuriyet ve Dev
let matbaalan gibi nefis eserler <;lkarabi
lir matbaalar vard~r. Kitab i~in yap•lacak 
nesriyatm satlja fayda" olaca~1 muhak -
kakhr. Son ne~rettigim bir kitabm dort ay
da u~ bin tanesi sabld •. » 

t.hmed Halidin izahahndan sonra re
is raporu reye koydu. Ancak raporun leh 
Ve aJeyhinde soy]enmij fikirJer de zablt
JarJa tespit edilmi1 oldugundan tatbikata 
8e~ildigi zaman bu miitalealann nazar1 
dikkate almacagm• ilave etti. Rapor ka
bul ed;'-Ji. 

Dilek enciimeni raporu 
Miiteak1ben Dilek enciimeni raporu o

kundu. Bu rapora ilisik diger bir raporla 
da resmi ve yanresmi te~ekkiillerin ne~ri· 
Yat, terciime ve propaganda i1leri ic;in ay
n ayn •arfedilen paradan bahsedilmekte 
ve merkezi bir te1kilatm kurulmas1 fayda-

h goriilmekte idi. 
Bu rapor da reye konuldu, kabul olun

du. 
Edebi miilkiyet enciimeninin raporu o

kunduktan sonra ~erif K1hcer: 
«- Raporda teliften bahsediliyor. Ter 

ciimeye bir hak verilmiyor. Buna da muh· 
tac1z. Dogru degildir.» dedi. Karikatiirist 
Ramiz: 

«- Raporda pandomimadan bile bah
sedildigi halde karikatiiriin aw gec;miyor. 
dedi ve: 

«- Resim var ya ... » 
Diye soyleyenlere cevab olarak: 
«- Bizimkilerin altmda lejand1 var

dlr. lejandh resim ve karikatiirlerin de zik
ri laz•md~r.» dedi. 

Pltiia alman eserler 
fzzet Melih, telif eserlerde varislere 30 

sene miiddetle hak verildigi halde terciimc 
eserler i~in bu miiddetin daha az kabul 
edilmi§ olmasm1 dogru bulmad•. Sabahad
din Ali, enciimene hazulanan esaslardan 
eserin manevi hiiviyetinin miidafaa edil· 
memi1 oldugunu kaydetti ve ba1ka mem
leketlerde eserlerin kadir ve haysiyeti ten
zil edici muamelelere tabi olmamasmm da 
kanuni miieyyidelerle temin edildigini soy
ledi. 

Halid F ahri, gramofon plaklanndan 
bahsetti ve hatta kendi 1iirlerinden birinin 
bestelendigini, sonra da plaga ahnd1gm1 
kaydederek protesto c;ektigini ve fabrika
Yl clava etmek iizere oldugu mada Mii
sahibzadeye raslad1gm• anlatarak dedi ki: 

«- Meger onun «Ath Asas» opere
tini de plaga alm1§lar. Ugra§mlj, clava et
mi§, sonra birjey kazanamam1p> 

Vakit ogle oldugundan celseye faSlla 
verildi. 

iJileden •onra 
6gleden sonra Genclik ve c;ocuk ede

biyall enciimeninin cidden giizel hamlan
ml§ olan raporu Tezer Tatbran tarafm· 
dan okundu. Raporda ~ocuklar i<;in yapl· 
lacak ne1riyat hakkmda esash izahat ve· 
riliyor ve aynca koy ,ocugu ne§riyah mev
zuu iizerinde istekler ileri siiriiliiyordu. 
Bundan ba~ka jU dilekler de vard~: 

lsim giinii, y1lba§1, bayram hediyesi o
larak c;ocuklara kitab verilmesi ic;in pro
paganda yap1lmaS1, mekteb kiitiiP.hanele
rinin kuvvetlendirilmesi, mekteb kollan o
lan ~ocuk ve genclik ne1riyat te§kilatmm 
viicude getirlimesi, ~ocuk kitablannda im
la birliginin temin edilmesi, terbiyevi film
Ier celbi ve mekteblerde ahlak derslerine 
geni1 mikyasta yer verilmesi, gazetelerde 
ve radyoda c;ocuklara mahsus ne1riyatm 
terbiyevi esaslara uygun olmaSI yolunda 
tedbirler almmas1 ... 

Muallim Ahmed Halid, ,ocuk ne§ri· 
yatile alakah bir adam Slfatile bu rapo
ru ideal telakki ettigini ve bu kadar giizel 
yap1lml§ bir etiidii ilk defa bu kadar gii
zel dinledigini soyledi, Sabahaddin Ali; 

«- Bizde isim giinii diye bir1ey yok
tur. Dogum giinii olmasm ?» dedi. 

Miinaka,a ... 
Refik lnce raporu fevkalade buldugu

nu kaydettikten ve Turk milletinin kendi· 
ne gore yiiksek bir ahlak, namus ve iffet 
telakkisi oldugunu, bunu ba1kalanndan 
ogrenmege ve adapte ebnege ihtiyac1 ol
mad•iim• anlathktan sonra baz1 mizah ga
zetelerini ve burada ~1kan karikatiirleri ele 
ald1 ve bunlann evlerde okunmasm1 dii
§Unerek muztarib olan bir baba Slfatile 
yaz1c1 arkadaslarmdan bu noktaya da e
hemmiyet verilmesini rica etti ve baz1 mi· 
saller zikrederek: 

«- Boyle bir gazetenin namuskar bir 
aile yuvasmda yeri olmamak laz1m gelir. 
Mesela 15 - 18 yajmda k1z1 olan bir ba
ba i~in bunlar dii1iindiiriicii hirer vaziyet
tir. Ben 1ahsen evime sokmuyorum. Hi~ 
olmazsa kendi elimle c;ocuklanma bu sila
b, vermiyorum.» 

Nureddin Artam, raporda bah! itikad
lar tevlid edeceginden dolay1 cin ve peri 
masallanndan tevakki olunmaSI yolunda 
miitaleaya i1tirakle bunlara kral, jehza
de ve prenslerin de ilavesini temenni etti. 

Refik lncenin miitalealarma cevab ver
mek iizere kiirsiiye gelen karikatiirist Ra
miz, §U sozJeri soy]edi: 

«- Ben de Genclik ve c;ocuk enciime
nindeydim. Raporu mumkiin oldugu ka· 
dar inceledik. ~imdi burada saym Refik 
fnceye kendimi bir i1im namma miidafaa 
mevkiinde kahyorum. Mizah mecmualan
nm Tiirk iffet ve namusunun haricinde 
kaldlgiDI soylediler. Memleketin rejimini 
propaganda yolunda en iyi ~ah,anlarda
mz. Bu vesile ile kendilerine soranm: K•z
lanm gotiirdiikleri sinemalar, radyoda din
lettikleri laflar, evlerinde oynad1klan po
ker partileri ve i,ki meclisleri, bizim kari
katiirlerimizden daha m1 az zararhd~r?» 

Cin ve peri masallan 
Nusret Koymen, cin ve peri masallan

nm c;ocuklarda hayali beslemek ic;in kul
lamlmlj motifler oldugunu soyledi ve cin, 
peri hikayeleri bir miiddet daha miizake
relere yo! a~h. Nurullah Ata~. cinlerin ve 
perilerin tamamen lehinde bulunarak dedi 
ki: 

«- Peri ve sultan masallan bulunma· 
sm deniyor. Perinin ruha hic;bir kotii tesi
ri yoktur. Bilakis hiilyanm inki,afma ami! 
olur. Aksi takdirde ,ocuklan biisbiitiin re
alist yeti1tirmek mevkiinde kalmacaktlT. 
y almz matematik alemde jeniyetle mej
gul ~ocuk biiyiitmek istiyorsak, bu, kotii 
bir jeydir.» 

Refik !nee soz alarak tekrar k.iirsiiye 
geldi: 

«- Bir defa arkada1~a tavsiyede bu
lunaylm. Zira, deminki arkada§ karikatiir 
mecmualannm mes'uliyetini heyeti umu
miyesile iizerine ald•g• takdirde c;ok agn 
bir yiik altmda kalmlj olur. Ben karika
tiir gazetelerinin vatana hizmetlerini inkar 
ic;in soz soylemedim. Bilakis bizim gaze
telerimizin siyasi vazifelerini hiisnii ifa et· 
tiklerini ve devletin direktiflerini kendi id
raklerinden ziyade hiisnii tatbik ettikleri· 
ni biliyorum. (Kendi idraklerile birlikte 
~esleri yiikseldi). En biiyiik hatahlann 
ba1mda vatanperverlik inhisannm iddia
karlan vard~r. Eger mevzu radyo ve sine
rna olsayd1, ona aid miitalealanm1 da soy
lerdim. Ve kendi c;ocuklarile me§gul bir 
baba Slfatile bunlar hakkmda da tedbir
lerimi alml§lmd~r. Biz, hepirniz burada 
miittehid bir idealle ,ocuklanm1zm iyi ye· 
tijmesini temine c;ah§acak insanlar vaziye
tindeyiz. Ve da vamiZl iyice tetkik ederek 
hatalanmiZl tashih etJneliyiz.» 

N efriyat sulh~u imif! 
Behc;et Kemal <;aglar soz alarak. bizde

ki telkin ve terbiye ne§riyatlm ve kitabla
n liizumundan fazla sulhc;u buldugunu 
soyledi ve ba1ka memleketlerde yalmz 
diplomatlann kulland1gl lisamn bizde bii· 
tiin nejriyatta goriildiigiinii, her muharri
rin bir Hariciye Vekili imi1 gibi konu§tu
gunu ve icabmda hududlarllDlZm dljmda 
ba1ka harslerin telkinile erimekte olan mil
yonlarca TUrk oldugunu bilmemiz laz1m 
geldigini, baz1 ne~riyatta ilim nazariyele
rine veya sogukkanh tenkide, yahud da 
sadece san' at iddiasma dayan1larak sag 
ve sol sap1tmalara a~1kc;a yer verildigini 
soy]iyerek bunlann oniine ge~ilmesi arzu· 
sunda bulundu. 

fsmail Hakkt Baltac10glu enciimen na• 
mma miitalealara cevab verdi. lsim giinii
niin dogum giinii olarak tashih edildigini 
kaydettikten sonra ne§riyatm gayriahlaki 
mahiyeti iizerindeki miinakatalara temas
la 1 

«- Burada ahlak kadar biiyiik bir de
gerle kar§•la§lyoruz: 0 da san'ata veri! en 
degerdir. Nitekim, bir: ]8usteftc;en resim 
davasmda malbuatm, halkm e resmi mii· 
esseselerin elbirligile alakasma 1iikranla 
1ahid olduk. Fa kat bugiinkii gazeteler, 
diinkii gazeteler degildir. Maarif Veklii, 
gazeteleri Slmfta okuma kitab1 gibi oku· 
tulmaSl laz•m gelen bir eser olarak tavsi
ye ebni§tir. Tiirkiyenin hi~bir tarafmda bir 
talebe, mecmua ve gazeteyi okumaktan 
menedilemez. Su halde gazetelerimizin ter· 
biyevi ve ahlaki mes'uliyeti de arbnl§ de
mektir.» 

Harbcu nefriyat ! 
Ismail Hakkl, cin ve peri meselesine de 

temasla enciimenin sadece esaslan tespit 
ettigini kaydetti ve Beh~et Kemalin mii
talealanna cevab olarak da: 

«- Harbcu ne§riyat komisyonumuzu 
ne dereceye kadar alakadar eder, bilmi· 
yoruz. Biz hakl1 olarak kendi mevzuumu
zu rejimin umdelerile c;evrilmi1 biliriz. Ve 
sulhseverligi erne! edinmis bir devletin va
tandas• ,.fatile ve tabiatile sulh~uyuz. Da
ha dogru.u daha fazla soylemege salahi
yetimiz de yoktur.» dedi. 

Reisi Dr. Cerna! Lokmanhekim olan 
yard1m ve propa11anda enciimeni raporu 
raporu, raportor Behc;et Kemal tarafm
dan okundu. Bunda geni§ salahiyetli men· 
fi bir ne§riyat umum miidiirliigii ihdasma 
lii1um goriiliiyor ve miikafatlar hakkmnn 
baz1 esaslar konuluyordu. Mukafat nakdi 
v~ manevi olarak ikiye aynlmakta idi. 
Terciime esere be1yiiz. telife besviiz, tab1 
nefasetine de be§yiiz lira miikafat veril
mesi teklif ediliyor. ve miikafatlandmla
cak eserlerin 1artlan arasmda rejime aleyh 
tar olmamaSI da kaydediliyordu. 

Raporda radyodan da bahsedilerek mu 
ayyen gunlerde rolii sadece kitab ismi say
maktan ibaret olmamaSI, iyi ve tabii sesli 
spikerler tarafmdan kitaba clair konujul
masl, mekteblerde tevzii miikafat usulii
niin ihyaSI, hastahanelerde, vapurlarda 
doktor ve di1~i bekleme salonlannda, is
tasyon biifelerinde kitab ko1eleri kurul
maSI, her kahve ve gazinoda kitab dolabl 
buluo<lurulmaSI isteniyordu. 

Rejime uygunluk meselesi 
Halid F ahri, kitablaron rejime uygun 

olmaSI 1arhmn neye konuldugunu anlaya
madlgml, elbette rejime uygun olacagml, 
soyledi. Muallim Halid, enciimenin ra
porunu dinlerken sevincinden aglad1gmt, 
sadece iyi baSilmlj kitaba verilecek 500 
liramn kitabc1ya m1, matbaac1ya m1 aid o
lacagmm tasrih edilmesi laz1m geldigini, 
kendisinin bunun yan yanya verilmesini 
muvaflk buldugunu soyledi. 

Nureddin Artam, raporun kitabc1larm 
menfaatini gozettigi, kitabc1lar tarafmdan 

yaptlan alk•1laria anla§lld•gml, fakat mii- 1ekkur edildi. Bundan sonra Maarif Ve
ellif ve miitercimin labile olan kar§lhkh kili Hasan Ali Yiicel jU nutukla kongre
vazifelerinin devamh surette unutulmu§ ol yi kapad1: 
dugunu anlattl. «- Arkada§lar, bu kadar klSa bir 

Re1ad ~mseddin dedi ki: zamanda, bu kadar verimli ~ah§ml§ bir 
«- Kitablann rejime uygun olmaSI kongrenin iiyesi olmak benim i~in bir §e

§artml anlamad1gm• soyleyen Halid Fah- ref, sizin i~in bir iftihar vesilesidir. Hat
riye cevab olsun ki, bugiine kadar Tiirk ta buraya gelmiyen ve mazeretli olan 
gencligini reybe, septisizme ve nihnizme Halid Ziya, Halide Edib gibi edibler 
sevkeden kitablar ~lkrnljiiT ve c;•kmakta· dahi manen ve kalemlerile alaka goster
d~r. Bu hassasiyet ve taassubu kotii gor- diler. Bu kongreye hepiniz ve hepimiz 
memelidir. Bu taassub liizumludur.» biitiin bu memleketin kiiltiir hayah i~in 

Beh,et Kemal de milellife yap1lacak besledigimiz emelleri, emek halinde kat
yard•ma iane 1eklinde olmamasm1 ve bu m11 bulunuyoruz. Gerek okunan rapor
jekilde yarcl1ma ihtiyac1 oJmacllgiDI Soy- Jardaki fjkirJer, gerek muzakereJer ma
Jeyen Sabahaddin Aliye cevab olarak biz- smda serdedilmis olan de~erh miitalealar, 
zat kendisinin kitabm1 satmak i,in Parti- Maarif Vekaleti, hiikiimet ve bunlann 
ye muracaat etmi§ oldugunu soyledi. Sa- istinad ettii!i Parti i~in yeni ~ahsmalara 
bahaddin Ali: kaynak olacakhr. 

«- Boyle bir muracaatim yoktur» de- Bunlarm bir k"m•. kanunlastmlacak-
di. tlr. Buyuk Millet Meclisinin kanunlas • 

Halid F ahri de Re~ad ~emseddine ce- tmlacak olan klSlmlar iizerinde butiin 
vab vermek iizere soz istemekte ISrar etti- memleket davalarmda oldugu gibi bii -
se de miizakere daha evvelce kafi goriil- yule bir hassasiyet ve alaka gosterece -
miij oldugundan soz verilmedi. ginden ben eminim; siz de emin olunuz. 

Kongre reisi Hasan Ali Yiicel dedi ki: N a~iz 1ahS1ma gosterdiginiz muhabbet 
«- Miizakerenin kifayeti karan veri!· ve itimad ve samimi iltifatlar bu memle

diginden soz vermiyorum. Sadece ben kay- ketin kiiltiirii i~in tepeden hrnaga kadar 
dedeyim ki, Halid F ahrinin buradaki soz- vakfettigim biitiin varh~llDla daha ~ok 
Jeri, rejimimize kar11 eserlerin miidafaaSI ~ahsmakta miiessir olacakhr. 
mahiyetinde olamazd1. Kendisi hocad1r ve Hepinize ayn ayn te1ekkiir ederim ve 
yaz1larile de bunu senelerdenberi ispat et- birinci Tiirk N ejriyat Kongresim Tiirk 
mi§tir. Ortada yanh1 bir anlay11 var .. » milletinin miistakbel irfan hayat1 i~in ye-

Ajan• haberlerind e ni bir bajlanglc belJerim ve onu daha kuv-
ilade ~ok bozuk vetlilerini yapmak iimidile kapayorum.l> 

Ne~riyat program• enciimeninin de ra- Hasan Ali Yiicel, ~iddetle alkljlandl. 
poru okundu. Orban Saik ve Necmeddin Kongre azalanndan bir kiSml grup halin
Halil soz soylediler. Necmeddin Halil, es de Radyoyu gezmege gittiler. Yann Ha-

ld va Kurumunu ziyaret edecekler ve haric-ki eserlerden istifade ~art o ugunu ve ve-
ni harflerle baSimmda frenklerin kullan- den gelmi~ olan azalar yerlerine donecek-

d•&• faydah bir a kid oldugunu kaydettik- lerdir · 
ten sonra ikinci bir temenni olarak miies- Kongrenin tazim telgrallart ve 
sir bir kiiltiir ne§ir vaSit&Sl olan radyonun gelen cevablar 

I Ankara 5 (a.a.) - Btrtnct Tiirk Nesrtyat 
daha c;ok itinaya tabi tutulmaSim i eri siir- kongrest ba§kan1 ve Maar!! Veklll Hasan 
dii: Au Yiioelle Retslcumhur inonii, B. M. Mec

«- Ajans haberlerinin lisam, ifadesi Us! Reist Abd!ithallk Renda, B3.11vekU Re!tk 

Z 1 d Saydam ve G<lnel Kurmay Ba§karu Mare-
~ok bozuktur. aman zaman yap1 an e e- ~~ Fevzt Qakmak arasmda a§a~dakt tel
hiyat gecelerinde okunan esenlerin de graflar teat! edllmi§Ur: 
miimkiin oldugu kadar yanh~Siz, hatta hi~ cumhur Reist Mill! get ismet iniinu 
yanii§SIZ okunmas1 1ayam temennidir.» Bugiin Uk toplantl.'lim yapan Blrlnct 

Doktor F ahreddin Kerim balk ne1riya- Tiirk Ne1rlyat kongrest iiyelerl, mltli Irian 
ve kUlti.irfunUzi.in bi.ittin bir yurd Ollillslin

h arasmda tablolar meselesine temasla A- de Uerlemesl ve yiik.selmest !~In da!ma 1-e-
tatiirkiimiiziin, fnoniimiiziin ve tarihi me- ylzU btr !!ham ve !aallyet kayna~• olan 

«1stanbul Esnaf BankaSI». 
Arahk duran kap1dan ba~1m1 uzatmca 

i~eride cam pek Slklldlgl anla~1lan b1r 
zat, bir insanm ayak seslerini duydugu 
i~in sevincle dogru]uyor. Hele gazeteci 
oldugumu ogrenince sevinci daha fazla
]ajlyor; yer gosteriyor ... 

Muhatab1m bali tasfiyede Esnaf 
Banka" T asfiye heyeti murak1b1 Ziih -
tii Sabit Bilmerdir. ktima olup olmad1· 
gm1 soruyorum. Kollanm iki tarafa sar· 
k1tarak: 

«- Maalesef, diyor. Gene olmad1. 
Kimseler gelmedi ki ... » 

Sonra benim agz•mdan «Belediye» 
kelimesinin ~1kmakta oldugunu goriince, 
tehaliikle: 

«- Hay1r, haJ'lr ... diye tekid ediyor. 
Belediyeden de kimse gelmedi. Halbuk.i 
en biiyiik hissedar Belediyedir. Bu ikinci 
i~tirna idi. Kanunen ekseriyete bakllma· 
dan toplamlmas1 lazlmd1. Fa kat kimse 
gelmezoe ne yap1hr? Bakahm, bir ay 
sonra ii~iincii bir i~tima i~in davet yapa-
cag1z.» 

Ziihtii Bilmer bu alakaSizhga §asm11 
gorunii§iimden vaZlyeti bilmediiiimi an • 
hyor ve izahat vermege girisiyor: 

«- Ni~in gelsinler} Burada her sene 
toplamyor, fakat bir ad1m ileri gidemi • 
yoruz. Esnaf Bank.asmm 400,000 lira • 
dan fazla alacag, var. Bu, faizlerile be
raber 700 kiisur bin lira tutar. Fa kat 
paramn tahsili i~in gene para laz~mdlT. 
A~llm1§ 800 davam1z var; param1z ol • 
mad1gmdan bunlan takib edemiyoruz, 
Bu davalar, pul paraS!, icra masraf1 ve 
saire ister. 

Daha garibini soyliyeyim. 20.000 li
rahk bir davam1z1 kazand1k. ParaSizhk
tan bunu da bir tiirlii alam1yoruz. hte 
dort senedir, bu vaziyetteyiz. 300,000 
lira kadar da borcluyuz. Biz alamaymca 
tabii veremiyoruz da .. » 

Sonra bir m tevdi eder gibi kula~1ma 
igildi: 

«- $u odamn kiraSim bile veremiyo
ruz, dedi, birikmi1 bir siirii kira borcu • 

fahirimizin bilhassa koyleri siisleyecek re- Biiyiik l?e!e kar11 duydugu m!nnet ve ,uk- muz var.» 
ram d<rtn taz!mlerle yiik.sek huzurunuza «- Sirndiye kadar hi~ mi tahsilat ya-

simlerinin hakikate en mutab1k 1ekillerde yUcettmeye siirekl! allu~lar arasmda karar 
yap•lmaSinl ve radyoda yalmz edebiyat verdi. Memleket ne~riyat alem!nln bu der!n pamadm•z ?» 
gecelerinin degil, radyo konferanslarmm L~~~~~·,;;;~arla. an:eder, muhtereml <l Bu sua lim, muhatab1m iizerinde ani 
da muntazam bir tekle l:onulmaslnl ve tlil- 0 

r HASA Ar.t YiJCEL bir tesir yaph: 
tiin memleket giizidelerinden i•tifade edi- Hasan All Yucel «- Y apnk, dedi, yapnk ama hep • 
lecek bir program tertibini istedi. Maarl! Vekilt ve Turk Ne§rtyat sini Belediye ald1. 80,000 lirabk. bir tab· 

Miinaka,adan 1onra... Kongresl Ba§kam silahmlz vard1. Belediye bu para hacizli-
c. saym kongre ilyelertnln astt duygula- d" di d · H · · Bundan sonra tercu""me raporu okun- It, ye vaz1ye eth. eyeh umum1ye rma terci.iman olan telgrafmizdan miite-

du. Rapor iizerinde soz alan Halid F ah· has.si.s oldum. Tetekkiirlertmin ve kiittiirii- tasfiye heyetine tahsilabn yiizda on be1i· 
ri kiirsiide biraz evvel hakarete maruz kal- milziin yay1tmasma ve yiik.selmeslne rna- nin, murabblara da be1inin verilmesini 

tu! mesa!lertnde tam ba§ar!ya varmatar1 "b · · F k t d"" t d" dl;;•ndan •1'ka·yet etti'. tens1 etm11tl. a a or sene 1r on pa-• , hakkmdakl temenntlerimin kongre iiyele-
Reis: r!n~ 1bHi.~m1 rtca ederlm. ra almad1k. Her sene biraz masrafla da· 
«- Soz vermiyorum. dedi, mevzu ter- iSMET iN6NtJ valan yeniliyoruz. Dosyalar mahzeni ev-

ciime meselesidir.» AbdUlhallk Renda raktan ~1k1p Adliyeye geliyor. Sonra tek· 
Halid F ahri: Tilrklye B. M. Meclist Reist rar mahzene doniiyor; bu suretle miiruru 

Bugiin Uk toplantllarml yapan Btr!nct zamam onlemi! o]uyoruz.» «- Evet, terciime meselesi ... » diye 
soze ba,ladl ve arkasmdan: 

«- KISaca bir hakarete maruz kald1m, 
cevab vermeliyim.» diyince: 

«- Mesele hallolmujtur.» 
Sesleri i1itildi ve Halid F ahri kiirsiiden 

aynhrken bu hakaret yiiziinden hastalan
d•gmdan bahsetti. 

Takrirler 
Bun dan sonra Mare1al F evzi <;akma

gm kongrenin tazim telgrafina verdigi ce
vab, alkl§lar arasmda okundu. Biitiin ra
porlann tetkik ve miizakeresi ve reye ko
nulmaSI bitmijti. T ekliflerin okunmasma 
ge~ildi. Kongre zab1tlanmn ne§ri isteniyor
du. Diger bir takrir de radyo temsil ko
lunun piyeslerinin dil ve Slmf degerleri ba· 
k1mmdan temsilinden evvel Maarif Veka
letince teya te§kil edilecek diger bir he
yet taraf.ndan kontrolii isteniyordu. T ak
rir sahibi Mekki Said Esen kiirsiiye ge
lerek takriri hakkmda izahat verdi. N ej
riyat meselelerini etrafile tetkike .,;h,an 
kongrede en miihim ne§riyat vas1taS1 olan 
radyodan da hakh olarak bahsedildigini, 
burada tertib edilen «Baki gecesi», F u
zuli gecesi» gibi temsillerin biiyiik jairle
rin ruhunu tazib ettigi kadar dinleyicileri 
de muazzeb ettigini, eserlerin sadece oy
nayanlar tarafmdan yaz1larak hic;bir kon
troldan gec;meden ilan edildigini ve onla· 
rm bir heyet tarafmdan temsilden evvel 
kontrolii muvaf•k olacagm• soyledi. Bu
nun iizerine birc;ok hatibler soz alarak bu 
miitalealara i1tirak ettiler. Muallim Ah
med Halid, hi~ olmazsa bu piyeslerin rad
yo temsil kolundan ve daha iyi eserler 
~1karan Halkevi tarafmdan kontrol edilme 
sini teklif etti. Nurullah Ata~ da dedi ki: 

«- Mekki Said, §iiphesiz ki, c;ok hak
hdu. Birtak1m adamlar ~1k1yor ve radyo
da istedigi lisanda tiirkc;e konu§makta ser
best oluyor: 

Bu takrir de kabul edildi. 
Y iicelin nutku 

Halil Vedadm bir takririle bir ne1riyat 
haftaSI ihdaSI temenni olundu. Maarif Ve 
kili Hasan Ali Yiicele boyle miihim bir 
toplantlyl viicude getirdiginden dolay1 te-

Tiirk Ne~r!yat kongresl iiyeler! milli trade-
Din pek k1ymetll olan biiyiik mecttsin mil- Vaziyet ·~·k~a anla§lhyordu. Son bir 
1! kiiltiiriimiizii llerletmek hwmsundakl sua! daha sordum: 
yiik.sek hlmmetler!nt ~iikranJa anarak ta- «- Bu i•in halli acaba neye miite • 
zlm hlslerinin zatt devletlerine arzrn1 ka- 'i 

rarlatt~rml§lardlr. En derin saygiiar!mla vakk1f?» 
.arzederim. Muhatab1m ellerini ~oke kaldnd1, bii· 

HASAN ALi YUCEL " 

Has an Alt Y ilcel 
Turk Ne~rlyat KongreJt Ba,kam 

M aarlf Vekilt ..• 
Bir!nct Tiirk Ne§riyat kongrest iiyeteri

n!n tzhar ett!kleri sam!mi hLss!yata tetek
kiir eder. Candan terakkller d!ler, saygl
laruru .sunar1m. 

Tilrktye B. M .. Mecltst Reist 
ABDtiLHALlK RENDA 

Say1n Ba,vekil doktor Refik Saydam 
Bugiin !lk toplantl.'llm yapan Birtnci 

Tiirk Ne§r!yat kongres!. kongrey! a~mak ve 
~all§malarunlzl muvaf!aklyoete gotiirecek o
lan htmayenizl esirgememek suretlle irfan 
bayatllDIZa kar~1 gosterd!~tnlz biiyiik alii.
kadan dolaYJ duydu~u ~iikrantan yiik.sek 
huzurunuza blldtrmek vaz!!esin! bana ver
di. Kongren!n saygllar1m §ahsi taz!mlerim
le b!rllkte arzeder!m. 

HASAN ALi YtlCEL 
Yilcel 

Turk Ne§riyat Kongresi Ba~kan& 
Maartt VekUI 

MUll tr!anun1zda yen!den nurlu ve iim!d-
11 yol!ar a~aca~ma kant bulundugum Ne~
rtyat kongres!nln hakklmda gti.sterdig! ~ok 
degerU duygu!ara te§ekkiir eder biiyiik ba
sarllar d!lerlm. 

Ba~vektl 
Dr. 

REFiK SAYDAM 

Mare~al Fevzt c;akmak 
Genel Kurmay Ba§kant 

Bugiin Ilk toplantlSml yapan B!r!nc! Tiirk 
Ne~r!yat kongresl iiyeler!, Tiirk kiiltiirii -
niin !ey!zll b!r terb!ye oca~1 olan biiyiik 
ordumuzun Lrtansever Mare§allne hilrmet 
ve baAlll!k hlslertn! tbll~a alk~lar arasm
da karar vermi~tir. Kongre arkada$1arunm 
bu karar1m fahsi taz!mier!mie b!rl!kte 
yilk.sek huzurunuza sunartm. 

HASAN ALl YUCEL 

Ne~rlyat Kongrest Ba§kanltgma 
B!r!nci Ne~rlyat kongreslntn toplantl.'ll 

miinasebetile kongre tiyelerinin ordu ve 
~ahs1m hakkmda giisterd!kler! tevecciih ve 
llt!!attan miitehass!s oldum. 

Kongrenin memteket!n kiiltiir hayatl 
t~ln !eylzll net!celer wrmest hakkmda te
menntlerlm!n yiik.sek kongreye arzun sa
ym ba§kanl!ktan dtlerbn. 

Gene! Kurmay B~kam 
Mare§al 

FEVZi CAKMAK 

yiik bir tevekkiille mmldand~: 
«- Allahm inayetine ... » 

Ayaga kalktlglm zaman farkmda ol· 
dum. Masa cammm altma sokulmus ii<; 
kaihd para, yerinde yeller esen bir salta• 
natm son eserleri halinde goziikiiyor: Os· 
manh !mparatorlugunun bir be~ kurusluk, 
bir iki bu~uk kurusluk, bir de kurusluiC 
kaihd paraSI ... 

Galiba, bunlar, Esnaf Bankasmm bu
giin hiikmii kalm1yan servetinin son 1ahid· 
Jeri ... 

FAIK GUNERI 

Suriye komiseri doniiyor 
Paris 5 (a.a.) - Pariste hiikumetle 

Fransamn Sur;yenin siyasi buhramnda· 
ki vaziyeti hakkmda gorii~mii~ olan Su· 
riyedeki FranSIZ ali komiseri Puaux, 
Suriyeye gitmek iizere Marsilyadan va
pura binmi~tir. 

Sofya sefarethanemizde bir 
ziyafet verildi 

Sofya 5 (Hususi) - Selirimiz i;ievki 
Pcrker ge~enlerde Bulgar Ba§vekili §"" 

refine bir ziyafct vermi~ti. Diin gece 
ikinci bir ziyafct verilmi§ ve bu ziyafct
te Harbiye Nazm General Daskalof'Ia 
Krahn mii§aviri Gruyef, Yunanistan 
sefiri Diyamandopulos, Romanya sefiri 
Filoti, Hariciye Nezareti erkam hanr 
bulunmuslard1r. 

lngiliz hiikiimdarlari bugiin 
Kanadaya hareket ediyorlar 

Londra 5 (Hususi) - Kral Altmc1 
Cor~'la Krali~e Elizabet yarm Empress 
of india gemis:le Kanadaya hareket e· 
dccektir. iki muhrib, Kanadaya kadnr 
hiikiimdarlan hA.mil bulunan gemiye 
refakat edecektir. 

Kralla Krali~e bu gcce Bukingha;n 
saraymda hanedan azasma bir veda zi
yafeti vermi~lerdir. 



10 CUMHURIYET 

MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI 

kolayhkla ve miilayim bir §ekilde bo§altarak rahathk ve ferahhk verir. HAZIMSIZLIK, ~i~
KiNLiK, BULAN d, GAZ, SA.!"JCI, MiCE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, iNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KARACiGER, MiDE EK~iLiK ve Y ANMALARINDA ve biitiin mide 
ve barsak bozukluklannda kullammz. MAZON MEYVA TUZU son derece teksif edilmi§ 
bir tuz olup yerini tutam1y8n miimasil miistahzarlardan daha c;abuk, daha kolay ve dah8 

kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dihhat. 

Hizan Malmiidiirliigiinden: 
Cumhuriyet gazetesinin 11, 17, 23 ve 30 nisan 939 giinlu nushalarile 

inti§ar eden kazamJZ hukumet konag1 in~aatmm musac.dak ke~if betic]inin 
8885 lira 25 kuru~ olacag1 yerde sehven 29475 lira 58 kuru~ olarak Han 
edildigi g6riilmii§ olup bu sehiv neticesi ihalenin 8/5/939 gunune tehir 

_ edildigi tashihen ilan olunur. ( 3023 ) 

SPORCULAR 
Dii§tiiniiz yaralandtnaz 

Mikroplar iizerinde 

oldiiriicii tesiri haiz 

PATI ViROZA 
sllrUnUz 

ve tekrar oyuna ba§ laym. 

Siird Belediyesind en : 
1 - Usulii dairesinde ilan edilmi:l ve Siird Belediye Encumeninde ihalesi 

yap1lacagt tel\l)it edilmi~ olan Siird ~ehrine isale edilecek suya aid 
eksiltmiye nisanm yirminci gunu saat 11 e kadar talib zuhur etmedi
ginden ihale bir ay sonraya tehir edilmi~tir. 

2 - Ke§if bed.di yiiz yirmi bin lira olup 2490 say1lt kanunun 16, 17 nci 
maddelerine uygun yedi bin iki yiiz elli lirahk muvakkat teminat. 

3 - Bu muddet zarfmda teklif edilecek bedcller haddi laytk bulundugu 
takdirde 1hale 20/5/939 gunune rashyan cumartesi gunii saat 11 de 
Siird Belediye Enciimenind.e yap!lacaktir. $artnameler alh lira muka
bilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar 
Heyeti Fen $efligine Siird Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

( ~056 ) 

I Devlet DemiryollarJ i~Ietme U. Miidiirliigiind«:P: 

Karabuk istasyonunda yapuacak komur deposu ve yollarile makin~ de
posu m~~•h kapah zarf usulile ve vahidi fiat uzerinden eksiltmiye l;lkanl
roJ0tir. 

l - Bu i~in muhammen bedeli 120,000 liradir. 
2 - istekliJer bu i~e aid ~artname vesair evrak1 D. Demiryollarmm An

kara ve S1rkeci veznelerinden ( 6) lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/5/939 tarihinde, pazartesi gi.inu saat 15 te Ankarada 

D. D. Yollan Yo! Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
yapllacaktJr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek igin isteklilerin teklif mektublarile birlikte 
a~agu;'.a yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyona tevdi 
etmi!i olmalan lazrmdir. 

A - 2490 sav1h kanun ahkamma uygun olara.l< 7250 lirahk muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Muhabcre ve Miinakale VekiHetinden musaddak ehliyet vesikas1 

( ehliyet vesikas1 igin ihale tarihinden en az sekiz gun evvel bir istida ile 
miiracaat edilmesi ve bu vesikanm verilmesine esas olacak beige ve bon
servislerin istidaya rapt! lazrmdir. • 1595 • ( 3006) -Devlet Demiryollan 9 uncu i~letme 1\tiidlirliigiinden : 

Sirkeci - Edirne ve Ktrklareli ktsimlarmda banliy6 ve dahili yolcu 
trenlerile beynelmilel semplon ve konvansiyonel trenlerinin seyruscfer ta
nfeleri 15 may1s 939 tarihindcn itibaren degi§tirilecektir. Yeni tarifeJerc aid 
afi 0Ier istasyoniara asllml§ ve ceb tarifeleri satl§a gikarilmJ§hr. 

Fazla tafsilat i~in istasyonlara muracaat edilmesi rica olunur. ( 3152) -D. D. Yollan H. Pa§a liman arazisi iizerinde kain mcbaniden 4 No.I! 
ambar'dan miifrez bir oda 800 kuru§ ayhk muhammen bedelle pazarhkla ve 
bir sene miiddetle kiraya verilecektir. Pazarhk 18/5/939 tarihinde seat 11 
de HayC.arpa§a l§letme Miidlirliigiinde y~piiacaktJr. Taliblerin muhamm~n 
bedelin % 7,50 nisbetindeki muvakkat teminat bedeli ve kanuni ve&aikle 
birlikte mezkur giin ve saatte miiracaatleri. ( 3143) 

t inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : I 
I - ldaremizin Cibali depolar grupunda mevcud 16 aded mcngene ve 

~;Irgananm tamiri ag1k eksiltme usulile yap!lacaktir. 
II - Muhammen bedeli 394, teminah 29,55 liradir . . 
lii - Eksiltme 8/V /939 pazartesi gunii saat 15 tc Kabata§ta Levaz1m 

$ubesi Mudiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 
· IV - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenler eksiltme i~in taym edilen 
gun ve saatte 7o 7,5 guvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gel
meleri ilan olunur. ( 2751 ) -
Miktan Cinsi Eb'ad1 Saat1 

500 kilo $erit halind.e ~;elik sa~; 56 X 02 m/m 
250 > > > • > 60 X 02 • 

80 • > > • > 95 X 02 > 15,30 
250 > > > • > 100 X 015 • 
200 > • > > • 115 X 0.20 > 

20_! > • > > > 150 X 015 > -1482 
I - Muteahhidi tarafmdan matluba muvaf1k olarak verilmiyen yukanda 

cins ve miktarlan yaz1h malzeme numuneleri mucibince yeniden 
pazarhkla satm ahnacakt1r. 

II - Pazarhk 18/V /939 per§embe giinu saat 15,30 da Kabata~ta Leva-
21m $ubesi Mudiriyetindeki Al!m Komisyonunda yap!lacaktJr. 

III - Niimuneler hergun s6zu ge<;en :;ubeden almabilir. 
IV - Istcklilerin pazarlik i~in tayin edilen gun ve saattc ad1 ge~en Komis-

yona gelmeleri iH'm olunur. ( 3149 ) -I - Listesi mucibince 74 ka1em demir malzemesi a<;1k eksiltme usu-
lile mubayaa olunacaktJr. 

II - Muhammen bedeli 475 lira, muvakkat teminatl 36 lirad1r. 
III - Eksiltme 22/V /939 pazartesi gunu saat 16,30 c.a Kabata:;ta Leva-

21m ~ubesi Muc'.iriyetindeki Ahm Ko,misv,omlncla yapJlacak!Jr. 
almabilir. 

Urolog Operator 

Pr. Behaeadin Lutfi Yarnall 
Bobrek. mesane, ldrar ve tena

siil vollan hastahklan miitebassJ
sL Beyoltlu - !s Bankas1 kar~JSJ E. 
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap No. 2 Telefon: 42203. 

Istanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Davac1 Sumer Bankla muddeaaleyh 
Tosyahzade Osman Hayri arasmdaki 
konkurdatonun tasdiki davasmm ye -
nileme rnuamelesinin ifas1 strasmda 
muddeaaleyhe gonderilen davetiye zi -
r indeki mumaileyhin ikametgi\h1 me<; -
hu! oldugu hasebile bilateblig iade olu

nan davetiyedeki muba§ir me~ruhatm -
dan anla~Jimi§ olmakla ilanen tebligat 
ifasma karar verilmi~ ve 23/5/939 sail 
gunii saat 14 e giin tayin olundugundan 
yevmi mezkurda bizzat veya bir vekil 
bulundurrnad•g• takdirde muhakemenin 
g1yabmda devam edecegi malum olmak 
uzere davetiye makamma kaint olmak 
uzere ilan olunur. (17565) 

GEBELERDE 
Kab1zhk tehlikelidir. Giinde 1 - 2 

aded KiSS1NGA hap1 ile kab1zhk 

Grip, Nezle, Enfloenza, S1tma gibi hastahklara tutulmamak I!;tn 

saghgmiZI BIOGENINE kan ve derman haplarile sigortalaym1z. 

BiOGENiNE; 
BiOGENiNE; 

BiOGENiNE; 

En birinci kan, kuvvet, i:;tiha yaratan ve tesirini 
derbal g6steren bulunmaz bir devad!r. 

Daima kam tazeleyip kuvvetlendirir. Halsizlig! 
giderir ve haricd.en gelecek her turlii mikroplan 
6ldiiriir. Tath bir i§tiha temin eder. Sinir ve 
adeleleri saglamla:;tmr. Zekay1 yiikseltir. Bel gev
~ekligi ve ademi iktidarm en birinci devas1dll'. 

Kullananlar kat'iyen havalarm degi~mesinden 

muteessir olmazlar. <;iinkii viicudu her zaman 
geng ve ding bulundurarak hari~ten gelecek her 
mikroba galebe ~ald!nr ve bu sayede muthi~ 
akibetlerle neticelenen Grip, Nezle, EnfJoenza, 
S1tma gibi hastallklardan korur. 

Bu hastahklardan korunmak iGin buyiikler sabah, ogle, ak§am birer, 
sekiz ya~mC.an ustun gocuklar yalmz sa bah; ak~am hirer B t 0 G EN iN E 
almalldll'. Hasta olanlarm kurtulmas1 iGin de bu miktar bir misli arttml
ma!Idir. Her eczanede bulunur. 

Muzik Muallimi Aran1yor 
Bolu Halkevi Ba~kanhgmdan : 

d!lfedilmelidir. Eczanelerden is- Evimiz Ar kolu i~in 60 lira iicret verilmek :;artile bir muzik muallimi 
teyiniz. almacaktn. Talib olanlarm mevcud vesaikle muracaat etmeleri. ( 3142) 

Acrk arttrrma ile emsalsiz satr~ r iLAN Ciddi koleksiyonerlere ve amator -
Jere buyuk flrsat, may1sm 7 nci pazar gii
nii sabah saat 10 da Ye§ilk6yde, Gazi
evrenos caddesinde 29 No. II Y e§ ilyurd 
namile maruf hanede merhum Hakkl 
Beyin haremine aid mevcud ve pek en
der tesaduf edilen e§ya ve nadide bib -
tolar a~;1k artt1rma suretile satJ!acakbr. 
Bir<;ok hakiki <;:e§mi bulbiil ve Beykoz 
surahiler, nargileler ve kapak11 kaseler, 
vcniis vazo. ve kiseler,Escre - istanbul 
kaseler ve duvar tabaklan, bir~ok Sevr 
nadide vazolan, Bohem, Sax ve sair tu
valet tak1mlan ve vazolar ve kaseler, 
kluazone ve mineli vazolar ve zarflar, 
Greko - Romen devirlerine aid toprak 
heykeller, giimu:; kandil ve aynalar ve 
sair par<;alar, eski <;in ve Portugez bu
yuk duvar tabak!aTI ve vazolan, iznik ve 
Diyarbak1r duvar ~;inileri, bir~ok esere 
istanbul eski bak1rlar, <;aydanhk ve sa
ire. 17 par~adan murekkeb nadide salon 
takJmi, yaldizh ve ampir stilinde, re -
nessans yemek oda tekmil tak1mi, 6 par
~adan ibarct asri yatak oda takJml, 3 
parga kanape, koltuk, Amerikan hayvot 
usulu ve uzeri marokcn kapll mukem -
mel halde, yagh boya ve su boyas1 re
s,imler, tan1nm1§ ressamlann imzalarile, 
salamand1ra vc gini sobalar, salon rna -
sa!an ve kolonlar, nadide vitrinler, kris
tal kabara kadeh ve limonata tak1mlan, 
velhas1l yaziimasJ gayrikabil bir<;ok e§
yalar ve saire vc saire. 

Nadide bir p iyano konser i~in Ak6 
markas1 Pleyel gaprast telli ve dcmir 
tahtah, bir merrner havuz, salona mah
sus maatefcrrUat. Hane dahi kirahkbr. 
~irvan, Tebriz, Belug ve Anadolu luy
metli seccadeler. 

c;:ocuk hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gun s11>1t 15 

ten sonra. 

Sat11tk Kamyon 

Mukaddema Bah<;ekapt Ta~han ittisalinde 34 numarah ma
halde ve halen Liman ham altmda 7 numarada 1triyat ve sair 
miistahzarat ticaretile i,tigal eden Eczac1 Hasan Hassanm kon· 
kordato hiikiimlerinden istifade talebile vuku bulan miiracaati 
istanbul icra tetkik merciince muvahk goriilerek mumaileyhe iki 
ayhk bir miihlet itasma ve benim de konkordato komiseri tayini
me 3/5/1939 tarihinde karar verilmi, oldugundan mumaileyh 
borclu zimmetinde alacak iddia edenlerin bu ilii.nm inti,an tari· 

IMnden itibaren yirmi giin i<;ind e ve pazarlardan maada her giin 
saat 10 dan 12 ye kadar Yeni Postane arkas1 Tiirkiye han 14 
numaradaki biiroma vesaik ve delii.ili miispitelerile birlikte mii· 
racaatla alacaklartm kayd ettirmeleri lii.ztm geldigi ve bu ilan 

hilii.fma hareket edenlerin konkordato miizakeresine kabul edil· 
miyecekleri icra ve iflas 
ilan ve ihtar olunur. 

kanununun 292 nci maddesi mucibince 
(3141) 

Eczact Hasan Hassan 
Konkordato Komiseri 
Avukat Ekrem Kulen 

Menba SularJ 

isletme , Miidiirliigiinden: 
MenbamC.~ yap1lan asrt ve fenni tesisat sayesinde ~ok slhhi ve temiz 

olarak otomatik' makinelerle el deymeden hususi ~i0 e, galon ve damacana
lonmiZa doldurulan Ta0delen ve Defneli sulan istanbulda i~ Bankas1 itti
salindeki sebille tJskudar Balabandaki ve Galatada Mehmed Ali Pa~a hamn
daki depolanmJzda a§agtdaki fiatlar c.ahilinde toptan ve perakende olarak 
sablmakta oldugu ilan olunur. ( 3115 ) 

Topdan 
Perakende 

Topdan 
Perakende 

Damacana Galon 0,50 :;i:;e 0,30 0i0e 
Kuru• Kuru~ Kuru§ Kuru§ 

35 9 2,25 2 1 Ta~delen 
5o 12.5o 4 3,5o 1 
40 
55 

10 
14 } Defneli 

Viyanada Profestir Dr. VAGNER'in formiilii 

EKZAMiN 
Ekzeman1n hususi illiic1 

Vara ve Qibanlarc derhal geQau-. Her ecr.anede kutusu SO kuru§tur 

Az kullamlml§ $evrcle marka kamyon. u f v·I d 
Talib olanlar Galatada Necatibey cad- r a I ayeti Daimi Enciimenin en: 
desindc 109 numaraya muracaat. 

Dr. iHSAN SAMi 
GONOKOK A$151 

Belso/!uklu~ ve ihtiHitlarma kar:;1 
pok tesirli ve taze a:;1d1r. Divanyolu 
~;ultanmahmud tiirbesi No. 113 

Yeni dans. Lambet vok 
ve Step danslar 

Hususi ve munferid olarak 
Beyo~lu Karlman kar§Ismda Nurziya 

sokak No. 3, Profes6r Panosyan. 

AKBA Kitabevi 
Her lisanda kitab, gazete, mecmua, 

mekteb kitablarm1, k1rtasiyenizi te

min eder. Eski Saat: Falih Rlflu, An
kara: Yakub Kadri, Dikmen YtldlZl, 
Odun Kokusu, Bu Topragm K1zlan: 
Akamn eserlerini burada bulabilir-

Memleket hastanesi i<;in ( 1120) lira tahmin bedelli 100 X 150 eb'admda 
110 derecei harareti temin eder tertibat ve tazyika mutehammil bir aded 
sa bit etuv satm almmak iizere 1/5/939 tarihinden itibaren ( 15) gun miid
detlc ag1k eksiltmiye konulmu§tur. 

Bu i~e aid muvakkat teminat ( 84) lirad1r. 
!hale 16/5/939 tarihine tesadiif eden sal! giinii saat 11 de Urfa ViJa.yeti 

Daimi Enciimenince yapilacakhr. isteklilerin buna aid 0artnameyi g6rmek 
iizere Urfa Vilayeti Daimi Enciimenine ve istanbul S1hhat Miidurlii~ne ve 
eksiltmiye girmek i<;in de belli edilen giin ve saatte teminatlarile b1rlikte 
mezkur Enciimene ba~vurmalan ilan olunur. ( 3014) 

Tiirk Hava Kurumu 
2 7. nci T E R T i B 

BOYOK PiYANGOSU 
BiRiNCi KE$iDE: 11 MAYIS 1939 dadu. 

Biiyiik ikramiye 4 0. 0 0 0 liradtr. 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

{ 20.000 ve 10.000 ) liraltk iki aded miikafat vard1r. 
Yeni tertibd.en bir bilet alarak i:;tirak etmeyi ihmal etmeyinlz. 

Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi~ olursunuz. 

MaYJsm 7 nci pazar gunii sabah saat 
10 da Taksimde, eski Talimhane meyda
mnda Abdiilhak Hamid caddesinde Cen· 
net Palas aparhmammn 1 numarah da
iresinde mevcud ve muteber bir ailcye 
aid e§yalar a~1k arthrrna ile sahlacakhr, 
Ceviz k6ku kaplama emsalsiz bir kubik 
yemek oda takiml, asri ve gayet giizel bir 
yatak oda takimi, nikel yepyeni karyo
la, kubik salon talum1, beyaz maden ve 
gumu§ hayli par~alar, giimu§ gala! bi
gak tak1m1, perdeler ve tiiller ve istorlar, 
tabak taklm1, elektrik avizeler, cradyo 
masas1, guzel bir ~;ocuk arabas1 ve saire. 
Kelvinat6r markah bir buz dolab1, hayli 
Sparta hahlar ve seccadeler. 

Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlar1 
Tophane bskeri Fabrikalar Satmalma 

Komisyonunca tahmin edilen bedeli 1722 
lira 95 kuru§ olan 46 kalem hlrdavat 
malzemesi 12/5/1939 cuma guni.i saat 
14 te ag1k eksiltmeye konulacakhr. is
teklilerin muvakkat teminah olan 129 
lira 23 kuru:;u herhangi bir malmiidiir
li.igiine yahrarak alacaklal'l makbuzla 
beraber mezkur gun ve saalte komisyon
da bulunmalan malzemenin listesi her 
giin komisyonda gori.ilebilir. (2799) 

'1''1''1' 

60 aded F..j)ki! ve Ba~hgt ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 17,010 lira olan 

60 aded kokil ve ba:;hgr Askert Fabrika
Jar umum mudurlugii merkez satmal • 
rna komisyonunca 21/6/939 gar§amba 
giinii saat 15 te kapah zarfla ihale edi
lecektir. $artname paras1z olarak ko , 
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan 1275 lira 75 kuru§U havi 
teklif mektublanm mezkiir gunde saat 
~4 e kadar. komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 sayl11 kanuntui 2 ve 

3 iincu maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadlklarma ve bu i§le alakadar 
tiiccardan olduklarma dair Ticaret 0-
dasJ vesikasile mezkiir gun ve saatte 
komisyona miiracaatleri. (2761) 

'1''1''1' 

15 aded muhtelif torna 
tezgih1 ahnacak 

Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan 
15 aded muhtelif torna tezga1u Askeri 
Fabrikalar Umum mudlirliigii merkez 
satmalma komisyonunca 26/6/939 pa • 
zartesi gunu saat 14,30 da kapah zarfla 
ihale edilecektir. Sartname 3 lira mu • 
kabilinde komisyondan verilir. Talib • 
lerin muvakkat teminat olan 4250 lira· 
y1 havi teklif mektublanm mezkii:r giin• 
de saat 13,30 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 say1lt kanu
nun 2 ve 3 uncii maddelerindeki vesaik
le komisyoncu ohnad1klarma ve bu i~le 
alakadar tiiccardan olduklarma dair Ti
caret Odas1 vesikasile mezkur giin ve 
saatte komisyona muracaatleri. (2795) 

,_. Sat1hk Arsa _, 
Dukkimlarla aparhman, kazino 

ve lokantasile otel veya resml da
ire yapmaga elveri:;li Ankara Ye
ni§ehirde 8 asfalt yolun birle:;tigi 
en mutena yerde 35 metre cepbeli 
920 metre murabba1 arsa sahhkhr. 
in§aat ruhsah dahi hazJrdir. Talib
Jerin Ankara posta kutusu 52 ad-

mektnbla miiracaatleri. 

h irahk Yaz1haneler 
Munferid odalar, :;irketlere 

denize naz1r 4- 5 - 12 odah daireler, 
kat uzerinde 1080 metre murabba1 
<ahasmda 37 oda, iist katta 300 
mesahada tek salon haline kabili 
denize nazll' ii~ salon ve alt katta m 
zalar. 

Galatada Karamustafapa§a caddesin 
155 numacada Denizbank 7 No. h 

posu kar§JSmda Veli Alemdar 

.--sATILIK 

Miifrez arsalar 
Kalam•:; denir. k1yls111da, muracaat 
Klzlltoprak, Rii§tiye sokak 47 No. d" 

Mi<;o detaletile. 

~~~~ Muhtasar freng · 
Frenginin uzviyette oynad1g1 

dahill, harici buti.in ihtilatlanm; 
intikal tarz ve alametlerini fenni y 
liklerile g6steren, herkese lanm bu 
muharriri C. Z. Milt. Dr. HAZIM 
KIN'in Beyoglu, Me§rutiyet Cad. 26 
muayenehasinde 2 lirad1r. Ta§raya 
derilir. 
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Ortakl1k Aran1yor 
Bir kimya rniihendisi takriben 15,000 Tiirk liras1 koyrnak suretile 

iy1 tutunmu~ ve istikbali rniiemrnen bir kirnya sanayii rniiessescsine 
veya teknik rniiesseseye ortak olrnak istiyor. Tekliflerin (Ortak 1939) 

rurnuzile 176 posta kutusu adresine gonderilrnesi rnercudur. 

Tiirkkusu Genel Direktorliigiinden : 
' 

Tiirkku~u te~kilatmda, rnoti:irlii ve rnotorsiiz tayyareler iizerinde oj'(ret
men olarak ~·h~mak rnaksadile yeti~tirilecek Lise mezunu genclere ihtiyac 
vardtr. 

Aramlan belliba§lt ~artlar ~unlardtr : 
1 - Tiirk soyundan olmak, 
2 - Iyi hal ve §i:ihret sahibi bulunmak, 
3 - Sagltk durumu tayyarecilige elveri~li olmak. 
4 - Boyu 18 ya§mda olanlarm 1,60 d.an, 20 ya~mda olanlarm da 1,63 

ten a§ag1 olmamak, 
5 - Lise mezunu olmak. 
En az 18. en ~ok 20 ya~mda olmak. 
Isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar miiracaat ctmeleri ltmrndtr. 

Bu arihter. sonra sthhi muayeneler yaptlarak tnonii kampma sevkoluna
caklar ve orada muvaffakiyet giisterenler kabul edilecektir. 

Daha fazla malumat almak istiyenlerin Tiirkku~u ~ubelerine miiracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 2842 ) 

TURKiYE 

Sise ve Cam F abrikalart . , 
Anonim Sosyetesinden : 

Pa~abah~;e ~i~e ve Cam fabrikamtz, memlekette ziiccaciye ticaretile 
ugrasan her kese tek fiat ve miisavi ~artlarla sat~ yapma,ita ba~lamt~!tr. 

Taliblerin a~agtdaki adresimize miiracaatleri. 
Galata Per$embepazan Samur sokajtl t$ Han 

Devlet Havayollar1 

Umum Miidiirliigiinden: 
Tayyare Meydam ve Asfalt Pist Yaphrdacak 

1 - Devlet Havayollart Ankara, Adana, 1stanbul tayyare meydanlarmm 
plfmlarmm tanzimile Adana ve istanbul meydanlanmn asfalt pist in~aatt 
kapah zar! usulile eksiltmiye ''kanlmt§tlr. 

2 - Bedeli ke§if • 346,304 • lira • 72 • kuru~tur. 
3 - ihale. 18/5/939 per§embe giinii saat 11 de Umum Miidiirhik bina

smda yaptlacakttr. 
4 - Muvakkat teminat • 17603 • llradtr. Teminatt nakden vermek isti

yenlerin Ziraat Bankasmdaki 3667 numarah idare hesabma yattrmalan la
ztmdtr. 

5 - Kc§if ve buna miiteferri evrak • 17 • lira • 32 • kuru§ rnukabi!indc 
Umum Miidiirliikten ahnabilir. 

6 - Ek•iltmiye gireceklerin Muhabere vc Miinakale Vekaletine ihale 
tarihinc!.en en ge, sekiz giin evvel istida ile miiracaat edcrek ehliyet vesi
kast almalan laztmdtr. 

Bu istidalara buna benzer i~leri yap!tklarma dair i§i yapttranlardan 
aldtklan vcsikalar1 raptedeceklerdir. Zamanmda miiracaat etmiyenlcr ve 
chliyct vc<ikast alamtyanlar eksiltmeye giremezler. 

7 - Taliblerin teklif mektublarml en ge~ ihale zamanmdan bir saat 
cvvel F);siltme Komisyonuna makbuz mukabilind' vermeleri laztmdtr 

P ostada olacak gecikmeler nazan itibara almmaz. • 1590 , ( 2991 ) 

Orman Koruma Genel Komutanbg1 
Satlnalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Gene! Komutanhk ktt'alan ihtiyact i~in 5000 
metre kaputluk kuma~ kapah zarf usulile ihalesi 10 may1s 939 ~ar~amba 
,l!iinii saat 15 te Ankarada Yeni§ehirde Komutanhk binasmdaki Satmalma 
Komisyonunda yaptlacakttr. 

2 - Muhammen bed.eli 15500 lira, rnuvakkat teminah 1162 lira 50 
kuru•tur. 

3 - Sartnameler hergiin paras!Z olarak Komisyonda gi:iriilebilir. 
4 - !steklilerin ~artnamesinde yazth vesikalarla berabtr teklif mck

tublanm ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermcleri 
' ' ;; n olunur. ( 2R71 ) 

Fotograf,thktan anlar ve tcrcihan ingilizce vcya FranslZca 
bilen faa! ve sab$!8 tecriibeli 

Seyyar Sab~ Memurlar1 Almacakbr 
lO maytsa kad.ar KODAK §irketl, Beyoglu, Tiinel, Ensiz sokak. 

No. 3 e miiracaat edilmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 
Ktrklarelt kasabasmm ( 320) hektarhk ktsmmm haljhaztr hartalarile bunu 

rnuhat ( 80) hektarhk kisrm ile 400 hektara varan sahanm yalmz 1/4000 
mik~·as!t miinhanili hartasmm yeniden alrmt i§i kapab zarf usulile eksilt
miye Gtkanlmt~ttr. 

isin maktu bedeli ( 5500) liradtr. 
Eksiltme 22 mayts 939 pazartesi giinii saat 15 te Ktrklarcli Bclediye Dai

resinde B~lediye Eksiltme Komisyonunda yaptlaeakttr. 
Mu,•akkat teminat ( 412,5) liradtr. ~artnameler parastz olarak Anka

rada Bclediyeler !mar Heyetinde ve Ktrklareli Belediyesinden a!tnabilir 
Ebiltmive i~tirak etmek istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti Fen ~ef

ligmden vaktiqde i~tirak vesikast almalan ve bu vesikayt teklif mektub
lanna koymalan laztmdtr. 

Tcklif!erin tayin edilen giinde saat 14 e kadar K1rklareli Belec',iycsine 
vermi~ olmast veya posta ile bu saate kadar gi:indermL< olmalan laztmdtr. 

• 1636 > ( 3075 ) 

I_ istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 -~ 
Ktymeti 
Lira K. 
584 30 

Pey parast 
Lira K. 

43 83 

Balat rivarmda Karaba$ mahallesi Balat caddesinde eski 112/114 ve yeni 
122 No.h arsanm tamamt sattlmak iizere 15 giin miiddetlc a,tk artl!rrntya 
~tkanlmt<ttr. 

ihalesi 15/5/939 pazrtesi giinu saat 15 te icra edileccf:inden taliblcrin 
Gemberlita~ta Vaktflar Ba~mi•diirlitgii Mahlu!·at kalemine miiracaatleri. (2912) 

Rtymcti 
I ira K. 

738 42 

309 80 

Pey parast 
Lira K. 

55 39 

23 24 

-
Fatihte Sangiizelde Hasanhalifc mahallesinin Cami 
sokagmda Hasan Halife vakfmdan 56212 metre 
murabbamdaki arsamn tamamt. 
Fa tih Sangiizelde Hiisrev Pa§a tiirbesi kar§tsmda 
1vaz Ef. vakfmdan 238/84 metre murabbamdaki 
arsan1n tamam1. 

204 52 15 35 Carst Ressam Basmactlar sokagmda eski ve yeni 
25 No.h di.ikkanm tamamt. 

244 46 48 3• (:akmakGtlar Dayahatun mahallesi Val<le han av
lusu eski 39 ve yeni 38/39 No.h kargir odamn 
tamam1. 

Yukanda yazth gavri menkuller sattlmak iizere 15 giin miidd~tle a;;tk art-
hrmtya t•br. fhalesi 22/5/939 oazm tesi . · nii saat 15 te icra ctlilece-

CUMHURlYET 

Emlak sahiblerile 
MiMARLARIN 

Nazar. dikkatine : 
ELASTt K ile tecrid edt! en ~at1, 
tarac;a, ban yo, du var ve sair su ve 
rutubete maruz yerlerden kat'tyen 

su ge~mez. 

Asfalt evl, . Galata, Mahmudlye 
• ead 71 Tel' 41' 8 ._ ____________ __ 

Turk Krom Anonim 
§irketinden 

Hissedarlara ilan 
Ticaret kanununun 362 nci ve §irket 

nizamnamesinin 82 nci maddelerine tev
ftkan TUrk Krom Anonim §irketi umu
mi heyeti B§Bgtdaki rnevaddt miizakere 
etmek iizere 24 Mayts 1939 tarihine ras -
hyan ~ar§amba giinii saat 11 de ~irketin 
merkezi idaresi olan 1stanbulda Bah~e
kaptda Birinci Vaktf hamnda 46 No. lt 
yazthanesinde fevkalade olarak i~tima 
edecegindcn hissedaranca malum olmak 
iizere ve ~irket esas mukavelenamesinin 
bu yoldaki ahkamma gore bir hafta ev
vel §irket merkezine ba~vurarak hisse 
senedlerini tevdi edip duhuliye varaka
lan almalar1 liizumu ilan olunur. 

!dare Meclisi 
Miizakere ruznamesi: 

1 - !dare meclisi raporunun okun -
mast. 

2 - $irketin fesih ve tasfiyesi hak -
kmda karar ittihazt. 

3 - Fesih ve tasfiyeye karar verildigi 
surette idare meclisinin vazifesine niha
yet vertlmesi ve tasfiyeyi ifa etmek ii
zere bir veya miiteaddid tasfiye memur
larmm tayini ve salahiyetlerinin tespiti. 

4 - !dare meclisinin ibrast. 

rBOMONTf"BAHCESi 
A~llm1,t1r. 

Kelvinator Frigorifikde dinlendirilmi~ soguk 

ANKARA BiRASININ 
Bomont! bah~esine mahsus (KU~Uk ft~llarant) 

saygr deger mii§teriterine takdime ba§lamt§br. Ayrtca her tiirlii 
me~rubat ve eglenceler .•. 

Pek yak1nda bftyftk sftrprizler 

Demir koprii in~aah 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Tunceli Vilayetinde Elaztg - Erzincan yolu iizerindeki cMamiki• 

kopriisii iist yaptsmm demir olarak in~aatt (37 800) lira ke§if be
deli iizerinden kapah zarf usulile eksiltrneye 'tkanlrm~ttr. 

2 - Eksiltme 31/5/939 tarihine miisadif ~ar~amba giinii saat (16) da 
Nafta Vekaletind.e ~ose ve kopriiler reisligi odasmda yaptlacakttr. 

3 - Eksiltme §&rtnamesi ve buna miiteferri diger evrak (189) kuru§ 
mukabilinde ach ge,en reislikten almabilir. 

4 - 1steklilerin eksiltme tarihinden en az sckiz giin evvel bir istida ile 
Naft VekAietine miiracaatle bu gibi in§aatt yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikas1 almalan laztmdtr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin di:irdiincii maddede bahsedilen vesika Ue 
Ticaret Odast vesikasmt ve (2835) lirahk muvakakt teminatlanru 
havi olarak 2490 sayth kanunun tarifatt dairesinde haztrltyacaklarl 
kapah zarflannt ikinci madd.ede yazth vakitten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon reisli!line vermeleri mukta
zidir. •1266. (2423) 

TAYYARE PiYANGOSU 

KISMET Gi$ESi 
Kazandmr. 

Uskiidar asliye hukuk hakimliginden: Adrese Dikkat : Galata KarakOy Ziraat Bankast kO~esiode 

1932 senesi kanunuevvelinin 15 inci ~~~~~~~~~M~a~I~Q~I~S~u~b~a~y~H~iL=M~i~E~G~E~M~E~N~~~~~~~~~ 
giinii «;:anakkalede tegayyiib edip el - : 
yevm hay at ve mematmdan malumat a
lmamtyan Ali km Saliha Sadeddinin 
gaibligine karar verilmesi hakkmda kizt 
Ane Seniha Bilgitay tarafmdan a~tlan 
davadan dolayt mezbure Saliha Saded
dinin hayat ve mematmdan malfunatl 
olanlarm malfunatlanm mahkemeye 
bildirmek iizere altt ay miiddetle ilaru -
na karar verilmi~ oldugundan miiddeti 
mezkure zarfmda mezbure hakkmda 
maluma!t olanlarm malfunahm bildir • 
melcri liizumu ilan olunur. 

Yeni ~1kb : R. Fenmen'ln 

ELEKTROTEKNIK II. K1s1m V 
Elektromotiirler 

30 kuru' 
A K BA kitabevi: Ankara 
Her kitabetda bulunur. 

Elli be§ liraya 
Acele kirahk be ton hane 

Be§ oda, iki salon, bir hizmet~i odast, 

banyo, ~ama§trhk, iki hala, bah~e, tele
fon, kalorifer Osmanbey Hiirriyetiebe • 
diye caddesi 11 numaralt hane kirahk· 
ttr. I~indekilere miiracaat. Tel: 35,78. 

A!;tk arthrma ile fevkali.de aah' 

1939 maytsm 7 nci pazar giinii saat 10 

da Taksim Ayaspa~a Mezar!tk sokagm
da (Park otelin yamndan da gidilir) 11 
No. h Zita aparttmamnm 5 inci dairesin

de mevcud gayet elveri§li e~yalar a~tk 
artttrma ile sa!tlacagt ilan olunur. 

Yiizleri moket kadife 5 par~adan mii· 

rekkeb pomye salon taktmt, 9 par~adan 
ibaret modern yemek oda takimt, zarif 
ve modem 4 pan;a yatak oda taktmt, di

ger bir lake yatak oda taktmt, yazthane, 
koltuk ve etajerler, zarif bir vitrin, 67 

par~adan miirekkcb porselen giizel bir 
tabak taktmt, semaver, ~ay taktmt, per

deler, misterler ve istorlar, port manto, 
ayna, dolab, sandalyeler ve sa1r bir~ok 

liizumlu e§yalar. Giizel bir Franstz pi -
yanosu, birka~ aded Anadol seccadeleri 
ve kilimler. (Apar!tman dahi kirahkttr.) 
Pey siirenlerden 100 de 25 teminat altmr. 

Sat!§ pc~indir. 

Sellmiye Askert Salin Alma 
Komisyonu ilanlan 

Orman Koruma Genel Komutanl1k 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Gene! Komutanhk ktt'alart ihtiyact i~in 2700 takim 
mamul kt§hk elbise kapab zarf usulile ihalesi 11 mayts 939 per~embe giinii 
saat 15 te Ankarada Yeni§ehirde Komutanhk binasmdaki Satmalma Komis
yonunda yaptlacakttr. 

2 - Muhammen bedeli 28350 lira ve muvakat teq~inatt ( 2126) lira (25) 
kuru~tur. 

3 - ~artnameler !lira 42 kuru§ mukabilinde Satmalma Komisyonundan 
almabilir. 

4 - 1steklilerin §artnamesinde yazth vesikalarla beraber teklif mektub
lanm ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilan 
olunur. ( 2796) 

Kayseri Naf1a Miidiirliigiinden : 

Pazarhkla E e llan't 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Kayseride yeniden yaptlacak olan ve talib zu

hur etrnedigindcn dolay1 bir ay miiddetle pazarhj!a konulan Kayseri 
Hukilmet konajtl in~aattdtr. 

2 - In§aat vahid fiat iizerinden eksiltmiye konulmu§tur. 
3 - 938 mali yth iqinde 25608 lira ve 939 senesine sari olmak uzere 90 bin 

lirahk havalesi nispetinde i~ yaptmlacak!tr. 
4 - Bu i~P. aiel. ~artnameler ve evrak §unlardtr : 
A - Silsilei fiat. 
B - Fenni ve hususi ~artname. 
C- Rayi~. 
D - Ihzarat fiat cetveli. 
E - Mukavele projesi, baymdtrhk i$leri gene! $artnamesi. . . 
F - Yapt i~leri umumi, fenni §artnamesi, ~osa ve kargir in&aat, tesvtyet tu-

rabive fenni §artnamesi. 
5 - istekliler: Bu evrakt Kayseri Nafta Miidiirliii(iinde gi:irebilirler. 
6 - Muvakkat teminat • 7030 • liradtr. 
7 - Eksiltme miiddeti 21/5/939 tarihinde hitam bulacakttr. Talib ol~nlar 

bu tarihe kadar ve hergiin Nafta Miidiirliigiine miiracaat edebthrler. 
( 2943) 
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DIABOLO~ 
SUt makinelerl 

Merkez MQmessilligt 

B. N. Kazanciyan 
Tartm makinelert evi 74 Tune! 

Cad. Galata Istanbul 

istanbul asliye 3 iincii hukuk mahke
mesinden: 

Amavudki:iy Birinci caddc 87 No. da 
mukim Zekiye Kocabey vckili avukat 
Ekrem Ozdem tarafmdan Uskiidar ih • 
saniye Alt sokak 75 No. da sakin Ha§im 
Veli aleyhine 938/1043 No. ile a~!tgt ih
tar davasmdan dolay:t gtyaben icra kt
lman tahkikat ve muhakeme ncticcsin
de: Ha§im Velinin 15 sene evvel evlil:k 
vazifesini ifa etmcmek rnaksadile hanei 
zevciyeti terkeyledi.i(i ve o tarihtenbcrl 
evine bakmadti\t gibi hanei zevciyete de 
avdet etmedigi dinlenen §ahidlerin ~eha
detile sabit oldugundan kanunu mede
ninin 132 nci maddesi mucibince bir ay 
zarfmda evine avdeti liizumunun ihta -
nna dair 15/3/939 tarihinde verilen hiik
mii havi 939/461 saytb ;Jam miiddea -
aleyh Ha§im Velinin mezkur ikametga
htru terk ve yenisinin de mc,hul bulun
masma mebni hukuk usulii rnuhakeme
kTi kanununun 141 incl rnaddesine tev
fikan ilanen tebligi tensip kthnmt~ ve 
bir sureti de mahkeme divanhanesine 
talik edilmi~ oldugundan tarihi ilan -
dan itibaren 15 giin zarfmda miiddea -
aleyh Ha~im Vel'nin temyizi dava ede
bilecegi teblig makamma kaim olmak 
iizere ilan >Olunur. 

KARA CAM Kolonyasmm 
Sinirlere, cigerlere, zafiyete, ka

nm deveranma faydast doktorlar
ca da tasdik edilmi§tir. Hastalan
mzda ve ~ocuklarmtzda KARA 
QAM KOLONYASI kullammz. Her 

eczanede bulunur. (KARA <;AM) 
ismine dikkat ediniz. 

Ala§ehir asliye rnahkemesindcn: 
Ala§ehrin Sansu mahallesinde mukim 

Noter Ahmed Erkal nezdinde Bagdad!t 
tsrnail Hakkt kanst Behiye tarafmdan 
kocas1 1stanbulda Be~ikta~ta mukim i
ken halen ikametgalu me,hul bulunan 
Bagdadlt !small Haklu aleyhine Ala~e -
hir asliye hukuk mahkemesine a~hgt bo
§anma davastrun yaptlan muhakemesin
de: Miiddcaaleyh !smail Hakkmm ika
metgaht m~hul bulundugu dosyasmda 
mevcud davetiye arkasma istanbul mii
ba~iri tarafmdan verilen me~ruhattan 
anla§tlmt~ ve davacmm talebile ilanen 
tebligat icrasma ve muhakcmenin 
17/5/939 giinii saat ona btraktlmasma 
karar verilmi§tir. Mezkur giinde mah -
kemede haZlr bulunmadti\1 vcya b:r ve
kil gondermedigi takdirde muhakeme -
nin gtyabmda yaptlacaltt H. U. M. ka
nununun 143, 144 iincii maddelerine tev
fikan davetiye makamma kaim olmak ii
zere ilan olunur. 

SA~ DoKULMESi •-t~ 
Kapilin ile durdurulmaktadtr. I 

Eczanelerden isteviniz. 

I 

I 
I! 

Selimiye tiimen birlikleri i~in 50 aded 
yemek masasile 80 aded yemek strast 
§artnameye gore satm ahnacakttr. Pa
zarhgt 10 mayts 939 ~af§amba giinii saat 
14 te yaptlacakttr. Yemek masalarm 400 
ve yemek stralann muhammen ktymeti 
240 liradtr, isteklilerin pazarhk i~in ta
yin edilen giin ve saatte kat'i teminat 
paralarile birlikte Selimiyedeki tiimen 
Satmalm• komisyonuna gelmeleri. 

Tt'kV: "·/{: 

(3150) 

Sallfb vo Ba~mullarrirl: Yunua Nadi 
Umuml ne~Nyatr ldaro eden Yazt IJ!ert 

~~ ~-.,. ...... .. ,/).,.{ : .:: :...":- ""' : . •, ;-'. •.-.\, .. ;· ; 
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GUMRUK TARilESINDE YAPILAN TENZII.AT UZERINE 

e RCA 98 IMMidi 

e RCA 911 It ltWdeEi 

e RCA 911 U ltWdeti 

Daima 
radyo 
birinci 

birinci oldugu gibi, RCA, 1939 
c;:e$itlerinin yeni sat•$ fiatlar•n• 
olarak ilana muvaffak olmu$tur. 

Bu harikulade radyolar aras1nda yuvan1z1 
$enlendirecek ahizeyi $Uphesiz bula
caksan•z. 

Fiatlar• ise, elbette bugun her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni RCA radyonuzu sec;;mek ic;;in artak 
beklernenize hie;; bir sebep yoktur. 

YENi SATI$ FiATLARI 

6 av taksitle 

RCA 94-X 

RCA 95 

RCA 86 X - 4 

modeli T. L. 35.-

D • 50.-

" " 70.-

12 ay taksitle 

RCA Niagara 5 lambah D 11 5. -

RCA 98 , 8 • • 170.-

RCA 911 D 11 • • 225.-,-

RCA 912 " 12 • • 270. -

RCA 911- K ,, 11 • MobiiY!Il • 305.-

RCA 912-K • 12 ' • , 360.-

911- u " 11 , Radmramolon • 450.-

D 12 • • • 565. -

• 15 • D • 650.-

BOURLA BiRADERLER 
ISTANBUL 

••• 

e RCA 86x4 IMUdeEi. 

e RCA Niagara w..6deti 

• I?CA 912 IMMidi 

e I?CA 91Z K ~tWekli. 

I 

e RCA 91 Z U ltWddi 


