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En Biiyiik 
Kayb1m1z 

O'nun i~in yaztlan 
yazllar ve 'iirler 

· ikinci tab'1 ~1kb · 

Nevgork Sergisindeki Tiirk I 

e1yor • pavzgonu merasimle a~zldz . . 
Romany a Hanctye Naztn aytn ···························································· 

Harb1 
istiyen kim? 

a ngiliz ve F ranSIZ gazetelerini a~mtz; 0 §U sattrlarla karjtlajacaksmtz: 
Demokrasi cephesi sulh cephesidir. 

Biitiin gayretimizle totaliterlerin tajktn 
arzulanm yattjltrmaya ~altjtyoruz. Harbt 
yeryiiziinden uzaklajllrmak, ~ember siya· 
••linin muvaffak olmastna bagltdtr. Hi~ 
bir milletin zarara ugramasmt, kimsenin 
burnu kanamasmt istemjyoruz. Ey insan• 
ltk, bize yardtm et; bizimle beraber oil 

Alman ve italyan gazetelerine bir goz 
attntz; a jagt yukan ayni fikirleri okuya· 
caksmtz: 

- Mihver cephesi sulh cephesidir. 
Biitiin gayretimizle ortaltga nizam verme· 
ge ugra)tyoruz. Diinyayt rahata kavu1· 
turmak, mihver siyasetinin muvaffak ol· 
masma bagltdtr. Kimsenin burnuna do
kunmak, hatta kdma zarar vermek isle· 
meyiz. 0 kadar giiriiltiiye pattrdtya rag· 
men dort senedenberi bir damla kan aktt· 
Ilk mt? Ey in san, bize gel; bizimle all 

Yukanya ~ema halinde ~izdigim sallr· 
lar, han! han! ktrkikilik toplar doken si· 
liih fabrikalarmm sesine kanjOrak bugiin· 
lerde stk stk kulagtmtza ~arptyor. 

Vaziyeti tuhaf bulmamak miimkiin de
gil. Baktyoruz; her tar alta dehjetli ha
ztrltklar: Denizlere, her biri ada bliyiik
lugiinde koca koca drednotlar indiriliyor. 
\.Jzaktan baktldtgt zaman tayyare mey· 
danian, ~ekirge akmma ugramtj ekin tar· 
lalannt andmyor. Siingii panlllsmdan hu· 
dudlar yangm yerme donmii1 bir halde. 

Sonra kulak veriyoruz; giiriiltiiler ara
smda her yerden ayni ses geliyor: 

- Biz harb istemiyoruz; kan diikme
ye niyettmiz yok. Sulh i~in ~ahttyoruz; 
emelimiz, sulhun kurtanctSI olmakllr. 

*** 
Bu giiriijlerden sonra gazetelerde joy· 

ie bir sua! soruluyor: 
. - Herkesin arzusu sulhu korumak, 

ona hizmet etmek ise, harbt istiyen kim
dir? 

Ve her muharrir, §U veya bu cephed~n 
olduguna gore kabahati kar11 tarafa yiik· 
l•.mege ~altjtyor. 

Demokrasi cephesine mensub alan ga
zeteciler, fa1izmin harb istedigini, fakat 
heniiz miinasib zaman gelmedigi i~in 
diinyayt oyalamakla vakit ge~irdigini id
dia ediyorlar. Karjt tarafm iddiast 1udur: 

- F a1izmin dlijmanlan, fa1izmi mah· 
Vetmek i~in onu harbculukla ithamdan 
~ekinmiyorlar. Maksadlan biitlin millet· 

NADIR NADI 
(Arkas• Sa. 9, Biitun 5 tel 

Nevyork sergisindeki TUrk paviyonunun haricden gorUn~ii 

Sergi 
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A 

umum1 
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soyledi 

-------
«Son 15 yd i~inde Atatiirkiin ve bugiin ismet inonii· 
niin onderligi altmda yepyeni bir millet yaratbmz» 

Nevyork, 6 (a.a.) - Anadolu 4jan· 
sm•n hususi muhabiri bildiriyor: 

N evyork diinya sergisi~deki pa vyonu 
muzun resmi a~.!'!' bugiin yap1lmt; n bu 

merasim Tiirk • Amerikan dostlugunun 
~ok candan bir tezahiirii 1eklini almtj, 
memleketimiz hakkmda Amerikaltlann 

CArka.n sa. 9 sll.tun 3 tel .......................................................................................................................... . 
Milano miizakerelerinin • • nebces1 

Roma ile Berlin· aras1nda 
askeri ittifak yapiiiyor 

Diin ak~am ne~redilen resmi tebligde, «hu suretle 
Avrupa sulhunun temin edilecegi» bildirilmektedir 

Milfmo 7 (a.a.) - Bu sabah Ciano ile 
Von Ribbentrop arasmda hi~bir goriij
me olmamt!tlr. 

Von Ribbentrop. sabahleyin !ehri gez
mijtir. Saat 13 te ik' naztr, Sormani sa
rayma gitmi!ler ve orada belediye erka
m tarafmdan jereflerine verilen bir zi
yafette haztr bulunmu§lardtr. 
Ak~ama dogru nihai bir teblig ne!re -

dilecektir. 

Ne,redilen resmi teblii 
Milano, 7 (a.a.) -1talya Hariciye Na

ztn Kont Ciano ve Alman Hariciye Na
ztrt Fan Ribbentrop arastnda yap1lan 
miizakereler neticesinde bugiin a!alitda
ki resmi teblig ne!fedilmi§tir: 

c!ki memlcket hariciye naztrlanmn 6 
ve 7 maytsta Milanoda yapttjit konu!ma· 
larda bugiinkii umumi siyasi vaziyet iti

CArkan sa. 3 siltun 3 del 

A-~-k·e~i""-Lis-ei"e·~-· .... ·~·p~r-· .... ·b;y;am·~ 
I I f 

Askeri liseler arasmdaki spor bayramt, diin 
Taksim stadyomunda biiytik bir kalabaltk huzu. 
runda yaptlmt~hr. Bu miinasebetle bu ,;enc as· 
keri liselerden Harbiye mcktebine £'idecek olan 
talebclerdcn ytiksek derccc alanlarla, spor miisa
bakalartnda derccc kazananlara miikilfat!ar veril
"lli$tir. 

Gene mekteblilerin yaphklart muhtelif miisa
bakalar zevkle takib olunmu~tur. Yukar~ki re. 
simlerde, talebelerin AtatUrk abidesine telcnk 
koyma ve miikafat tevzii mcrasimini gostermck· 
tedir. Bu me• asimin tafsiHih 9 uncu sahifemizdcdir. 

17 sin de Ankarada bulunacak 
............................................................ 

Romada atb 
miisabakalar bitti 

Siivari ekipimiz aym 
14 iinde hareket ediyor 

Roma, 7 (Hususi muhabirimizden) -
Bugiin burada iki miisabaka yaptlmt§br. 
Parkuru hataSJZ olarak bitiren Cevad Ku
la «Akmct» ile li<;iincit, Saim Poladkan 
«Kanad» ile dordiincii oldular. 

Romada en iyi puvan alan yinni be1 
atm i~tirak ettigi Kral kupast mlisabaka
smda Giirkan «YtldJZ>> ile yedinci oldu. 

Ramada bugiine kadar i1tirak ettigimiz 
dokuz miisabakada ii<;iinciiliik ile on ikin
cilik arasmda iyi derceler almd1. Miisa· 
bakalar bitti. Ekipimiz, aytn 14 iinde 
Brindizi' den hareket edecektir. 

Kadtn miiaab.klaTin 
aldrg1 dereceler 

Roma 7 (a.a.) - Beynelmilel Roma 
at yanjlarmda kadm slivarilere mahsus 
biiyiik mlikafatt «Montebello 11 » isimli 
atile Dlijes Morignano «1talya» kazan • 
mi1tir. 

Kapitol miikafatJm «Accrobate» isimli 
atile Bel~ikah miilazim Poswick kazan • 
mljhr . ............................................................ 

Romanya Hariciye Nazm Gafenkonun iki giin evvel Belgradda Yul(oslav 
ricalile bir arada ahnm1~ resmi 

Ankara 7 (a.a.) - Romanya Hari- Galenko, Avrupa seyahatindcn 
ciye N azm Gafenko, resmi bir ziyarette memnun 
bulunmak iizere 17 maytsta Ankaraya Biikrej 7 (a.a.) - Avrupanm muh • 
gelecektir. [Arkast Sa. s siitun 5 tel .......................................................................................................................... 

Alman - Leh ihtilaf1 
nasi I halledilecek? 

ingiliz teklifi Moskovaya Var,ova iki memleketin 
diyorlar 

gazeteleri «akb aelim, 
anJa~maSinl amir bulunuyor» gonderildi 

Londra, 7 (a.a.)- Taarruzlara kar-
11 bir mukavemet le§kib1.tt viicude getiril
mesine dair ingilterenin Sov-Jel teklifine 
mukabil cevab1 dun aksam Moskovadaki 
lngiltere bliylik el~isir.e gondcrilmi1tir. 

Bu haberi teytd eden resmi mehafil ln
giliz biiyiik elt;isinin Molotof'la en losa 
bir miiddet i~inde gorii§ecegini bildirmek
tedir. ............................................................ 
Papa, Hitlere bir mesaj 

gonderdi 
Vatikan 7 (a.a.) - Papa'nm mli • 

messili Monsenyor Orsenigo tarafmdan 
Hitler'e yaptlan ziyaretle Papa'nm Pa
ris mlimessili Valerio Valeri tarafmdan 
Bonnet'ye yap1lan ziyarete bliylik bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Dola~an bir ~ayiaya gore Orsenigo, 
Hitler'e Papa'nm bir mesaj.m tevdi et -

• • 

Bir Leh Iat'as1 yiitiiyiis halinde-

Var§ova 7 (a.a.) - Yanresmi Gaze- rafh f~dakarhk fikrinin bertaraf ed•lmesi 
ta Polska, bir Alman • Leh itilah akdinin lazun gelmekte bulundugunu yeniden 
heniiz miimkiin oldugunu, yalmz tek ta- yazma~tadn. {Arkast sa. 3 siltun 1 del 
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Galatasarag Ankaragiiciinii yendi 
• 

• , 
Dun milll kiime ma~larma devam edilmif, Seref stadmd a Ankaragiicile Galatasaray 

karfrla§mifllr. Ma~r Galatasaray 2 ·I kazanmrfllr. Yukarrki resim, bu ma~tan bir 
eastantanedir. Diinkii ,ma~larrQ tafsilatr 6 1ncr sahifemizdedir. 
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Siyasi Iemar 
Tarihi roman: 16 Yazan: Kadircan Kafh 

Plajlar 

kontrol 
~ok 

altJnda .•. 

«AtJiay>> In d~n~ze 1 Y an1ndaki ~ocuga Balbk devletleri 
• Inme 

Kad1 Efendi: « Masallah!.. Ma,allah! .. Bir 
Belediye, iicretlerin 
yiiksek olmamasm1 

temin edecek 

merasimi ~orab ~aldirmi~ ! 
19 maytsta yapdacak 

M osyo Hitler'Je Baron Bee 
nutuklannda ve Almanya v 
Lehistan hiikiimetleri de tea 

eltikleri notalarda birbirine kar§t §iddet 
tenkid sarfehnekle beraber miizakere v 
anla§mak kaptlartnl a<;tk b!Takmttlard 

misilsiz peri 
yerini 

peykerdir; 
bulur » 

elbet mura<l• ... 
diyordu 

bir loren i~in geni'i 
program haz1rland• 

1\ft•,hakemede : « Benim 
birsevd~n haberim yok, 

coct1k alm1s » divor 
Kadt Efendi Hazretleri, hueeetini 

istedigim eariyeyi mehdi ulyayi saltanat, 
sadefi diirri hilafet V alide ... 

lerinde oymah giimii1 bilezikler vardt. 
Gozleri her an oynuyordu. Bir gene ktz 
kadar <;evik, hayata bagh, net'eliydi. 

Belediye, mevsim dolaytsile, deniz ha· 
mamlan i1ile esash surette metgul olu • 
yor. Deniz hamamlarmm buiunduklan 
mahallerle bunlann duhuliye ueretlen 
etrafmda malum at toplanmaktadu. T a • 
rifelerin pahah olmamasma dikkat edile
ceiii gibi Belediye aynea bir talimatna· 
me de )lamltyaeaktu. 

Krup fabrikalannda in1a edilen Sal
duay denizaltt gemimizin ~e~enlerde li
manuntza geldigi malumdur. Bu gemiyi 

Diin birinei ciinnu methud rr.ahkeme· 
sinde §ayam dikkat bir davaya baktlmtt· 

Fa kat bu ac;tk kaptlardan istifade edebi 
meleri ic;in iki tarafa da sozu ge~ebilece 
u~iineii bir devletin ve ~tfin araya girm 
si ieab ediyor . .$imdilik boyle bir vaziye 
te aneak ltalya ve M. Mussolini bulun 
yor. 

Abdulhalim Efendi dogruldu ve elleri 
gogsune gitti. 

Nazikter Hamm onu tantbrken: 
- Dilku1a kadtn sana saray adetleri

ni ve sa ray dilini ogreteeek; onunla bera
ber olduk~a hie; stktlmtyaeaksm I 

ttr. 
getiren zabitan ve murettebat bugunlerde Karagiimriikte Deiiirmen sokagmda 
Almanyaya giderek in§ast ikmal edilen 7 numaralt hanede oturan Hatice, ya • 
ikinei denizalh gemimiz «Baltray» 1 da nmda akraba51 11 ya1mda F erihan ol • 
limammtza getireeeklerdir. . dugu halde cumartesi ak1am~ Kapah~ar· 

- Ne dedin, ne dedin ogul? 
Kap1da biraz kanbur ve uzun destarh 

bir adam giiriindii. Kadt ona baktt: Demi§ti. Diger taraftan Halic tersanesinde inta 11da tuhafiyeei Agahm diikkSnma gir • 
edilen iki denizalt1 gemimizden Ahlay mi1tir. Ge~ vakit dukkanm kaiabahi\t a· 
denizalh gemimizm in1aah bitmittir. Ge- raSinda ipekli ~orablara bakan Hatiee bir 
mi, 19 mayts ldman bayram.na tesaduf turlu bir ~orab begenemem!!, dukkandan 
eden euma gunii, merasimle denize indi- ~tkmt!ltr. 

Almanya Harieiye Nazm Ribbe 
trop'un Kont Ciano ile muhim muzake 
relerde bulunmak uzere Milana gelm 
olmast ltalyaya iki tarafm arastnt bulm 
ga tetebbiis etmege fusat vereeegi bekl 
niyor. ;limdiye kadar ltalya Lehistanl 
Almanya arasmda miiteaddid defa ta 
va,.utta bulunmujtu. ltalyanm tavassu 
geeikeeek yahud muvaffakiyetsiz kalaea 
olursa Avrupantn vaziyeti eidden vah 
met kesbedeeektir. 

- Hele buyur M iineeeimba§I Meh
med Efendi Hazretleri, hangi y!ldtzdan 
gelursiin? 

Dilek1a kadm hemen derslerine bat· 
lamt§ll: Mahfiruz, soyunmak, yatmak, 
kallr.mak, giyinmek, yemek, i~melr., ok
siirmek, giilmek, yiirumek gibi her tiirlu 
hareketlerin bir usulii oldugunu henuz 
goriiyordu. Bunlar ne kadar da kanttk 
§eylerm~l 

Halen Florya, Suadiye, Caddebosta· 
m, Moda, Kalaml§, Biiyiikdere, Buyuk
ada, Heybeli, Y,mlimanl, Alllnkum, Sa
laeak, Emirgan, T araby a, Sanyer, Ka
bata§ ve Be,iktatta deniz hamamt var • 
du. 

- Bir yJ!dtzdan bir ay I§tgma l!elii
riim. 

Kadt bu soze bile kar11hk vermeden 
T osun Beye dondu: 

Evvelee mevcud KJZkulesi plajmdan 
maada Salaeak iskelesinin yanmda bir 
plaj daha a~tlmak iizeredir. Sirketi Hay
nye de Goksuda bir plai in1a ettirdigin
den plaj a dedi artmaktadu. 

rilecektir. Merasimde bulunmak uzere 0 mada ~orablan tophyan tezgahtar, 
Mil!i Miidafaa Vekili General N aci ile bir ~orabm meveud olmadtg.m gorunee, 
Milli Miidafaa Vekaleti Deniz Miiste· hemen Haticenin arkasmdan ko~uf, ~o
!annm ~thrimize gelecegi haoer ahnmtl· rabt istemi1. fakat Hatiee yeminlerle :n
hr. kara kalkmea pek iizcrine varmami§ltr. 

- Ne dedin? Ne dedin? 
- Cariyeyi Valde Sultan Hazretleri Bundan ba1ka Dilku1a kadm siizlerinin 

onda dokuzunu bilmedigi bir dille konu
§Urdu. Bu, rumea idi. 

Siyasi sahada iki taraf birbiri 
kar§I sava1 yaptyor. Almanya M. Hit 
ler'in nutkunda bildirildigi vec;hile kii~" 
hukumetlerden her birine kar§thkh te 
nat vermek i1ine Lehistamn kom1ulan 
dan ba,Iamt§llr. .$imdiden Letonya i 
Almanya esas iizerinde anla~t§lardt 
Estonya ile Almanya dahi anla§mak iiz 
re bulunuyorlar. Diger taraftan Lehist 
Litvanya ile anla1maga ve hatta aske 
bir ittifak yapmaga c;ah§tyor. Litvan 
umumi erkamharbiyesi reJSt Genet 
Rasztikis Var1ovada bulunuyor ve L 
umumi erkamharbiyesile temas ediyor. 

ic;in talim ve terbiye .. , 
Kadt bu sefer ~tkl§h: 
- Nic;in evvela bunu soylemezsin, a Bu hayat ii<; ay surdu . .$imdi Mahfi

ruz mma ve atlaslar ~inde buyiimut a
lan, en kii~iik hareketlerine bile yapmae1k 
bir ahenk veren bir sarayh g~biydi. 

«Ablay» m denize indirilmesine aid Fa kat diikkan kom1usu Karabet kad:n
program hamlanmaktadtr. «Ahlay» dan I ann arkasmdan bakarken Hatiee ile Fe
iki ay sonra da cY1Jduay» denize indi • rihamn tela1h hareketler yapltgint gor • 
rileeektir. rnu1 biraz daha dikkat edince iki ~ora· 

kannda1? 
Katibe dondii: 
- <;abulr., hiiccetini yaz I 
T osun Beye de pek nazik bir ~tkilde: 
- Cariyenin vaSiflanm siiyle I 
T osun Bey, Giilluniin lr.atlannt, giiz· 

lerini, kirpiklerini, burnunu, agzmt, boyu
nu, posunu, hele ya§Inl soylerken Kadt E
fendi ilr.ide bir «matallah! ... matallah!.. 
Bir misilsiz peri peykerdir; elbet mura
dtn yerini bulur!:J> diyordu. 

Muneccim Mehmed Efendi iki taraft 
da dikkatle dinliyordu. 

Kadt en oonra: 
- Adt nedir? 
Diyinee Tosun Bey tataladt. Bunu hi~ 

du,iinmemit ve ona gore ltaztrlanmamt§· 
!J. Ktztn aSII adtnl soyleyemezdi. <;:iinku 
oz Tiirk oldugu anla!tlaeakll. Rasgele: 

- Despina ... 
Dedi. 

filan : 

Simdiki ismini soranm. 
,Sey... Onu da siz koysantz I ... 
Ben mi? 
Oyle ya... Mesela· P · k enpey rr ... 

- Peki, oyle ol•un I 
Demindenberi onlan dikkatle dinleyen 

Miineccimbat• Mehmed Efendi divitini 
<;tkarmtj, saz kalemle bir kagtd iizerine 
garib <;izgiler ve 1ekiller ~izmege, rakam
lar ve harfler diikmeye batlamt§l!. Kadt· 
nm •on soziinii duyunea itiraz etti: 

- Sabredin! hele bir talihine baka· 
ytm. 

Bu soz kadt efendinin hotuna gitti: 
- Oh ... Ohl Ne ala! ... tsmini de 

sen koy Mehmed Efendi Hazretleri ... 
T osun Beyin yiizii biraz sararmt§h. A

caba miineceim neler soyliyecekti) F ena 
<;tkarsa ne yapmaltydt? 

Mehmed Efendi ba§JDI acaldtrdJ. Yii
zunde genii bir aydmhk, agzmda genit bir 
giilii1le miijdeledi: 

- <;:olr. hot I ... Bu kmn pek iyi bir 
talihi var. Y akin vakitte, csaray1 huma
yun» un iistUne yusyuvarlak bir ay doii· 
dugunu goriiriim. 0 ay bu ktz olsa ge· 
rektir. Admt cMahfiruz» koyasm I 

Istanbul Kadtst batmi sallayarak To
•un Beye giiliimsedi: 

- N e mutlu , ogul! Elbet muradtn 
yerini bulur, demittim ya ... itte belli ol· 
du ... 

Hiiccet c;abuk yaztld1. 
lstanbul KadtS! hare; bile almadan To· 

sun Beyi sofa hptsma kadar ugurladJ. 
Miineecim efendi de onlarm ardtndan ay· 
nlmtyordu. Ne olur ne olmaz; Safiye 
Sultan da, ondan evvelkiler de hep boyle 
cariyelikten gelmit degiller miydi? 

Konujulan sozlerin bir lr.ISml hemen 
yakmdakilere, onlardan da kaptlara ka
dar yayJimtjlt. 

Tosun Bey sokaga <;tkarken kaptCI a
nun oniinde yerlere kadar egildi; mma 
ile baglanm11 ipekli beyaz bir mendil u· 
zatll: 

- T erinizi silersiniz I 
D.di. Bu epeyce agtrdt. 
E•ki Sancakbeyi mes'uddu. l.;inde pa· 

ra oldugu §Uphesiz olan mendili almak is
temedi, fakat elinde kald1. Geri vermek 
i~in donunceye kadar kapt kapanmttb. 

l<;ini a<;tt. Orada tamam yirmi be1 
alr•n vardt. 

Bir para!ara, bir de konaga ve onun el· 
li er ak<;eye a~tlan arka kaptSma bakh. 
Balint salladt ve act act giilumsedi. 

9-

c;.plak Venus ... 
Mahfiruz tc;in bir oda aynlm11 ve dii

tenmi,ti. Gene ktz o ak1am , Saneakbe
yinin evine ytni getirilen bir kadtnla kar
flla,tt. Bu, k!Tk be! ya,Iannda vardt. U
fak tefek, beyaz, cthzdt. Kmah sa~lanm 
i1lemeli kadifeden kii~uk bir takkenin ke
narlanndan tammiStt. Kulaklannda u
zun ve sac;akh. gii~U§ bilezikler, bilek-

Dilkiita onu miimkun oldugu lr.adar 
eglendirmeye c;ah,mt§; ittahJ olsun olma· 
stn, iyi yedinmi1. beslemitti. Aruk orta· 
da Giilliiden hi~ir iz kalmamtth. Mah· 
firuz bile, eski Yuriik ktztnt habrhyor; 
lakin kendisi clduguna inanamtyordu. 0 
kadar degi§mi§, gelitmi,ti. 0 timdi, dik
lr.at edildik<;e yava1 yava1 anlattlan bir 
ktr c;ic;egi giizelligini gosteriyor; ilk ba
kt!ta goze <;arpan ve goniil avlayan bir 
lstanbullr.tzmm biitiin inceliklerini demet
liyordu. Bir aktam namaza dururken Na
zikter Hantm ona yakla,b, adeta yalvar· 
dt: 

- Yavrum, dua et de Allah sana da, 
bize de yardtmct olsun; bahttnt a~1k et· 
sin. <;unkii yann kethiida kadmtn konait· 
na gideceksin I 

Konaktaki hayattn onu meo'ud ede· 
medigine ~uphe yoktu. F akat gizli bir ses, 
batka bir hayatm daha iyi olamtyaeagtnl 
vakit vakit ona •oyulyor gibiydi. Bunun 
ic;in biraz sarardt ve iirperdi. Bununla be
raba, boynunu biikmu• -olan &iizgiin yiiz· 
Iii kadtntn e!ini avu~lanna alarak optii: 

- Ba,iistilne, efendim I 

Bununla beraber fhsaniye, Kandilli, 
Burunbah~e. Sutliee, Ye,ilkoy ve Semsi
pala ile Bogazm muhtelif mahallerinde 
deniz hamamt a~mak iizere miiraeaat 
edenlere, mecralar mmtakaSI olmamak 
§artile, istedikleri yerlerde plaj a<;ma mii· 
saadesi verilecektir. 

Siit derdi 

Ba,hyan tetkikler, hafta 
sonunda ilcmal ediliyor 

Armatorlarrn fiktiyeti 
Armatorlar, havuzlann bugiinkii ihti· 

yact kar~hyamamast yiizunden son za· 
manlarda fena vaziyete du,mu,ler, ,ika
yette bulunmu§lardtr. 

Bazt armatorlara aid vaputlann niza· 
mi havuzlanma zamanlan g,Jjp ge~ti~in· 
den Deniz Ticareti Fen heyeti bu va • 
purlan havuzlanmaya dave! etmtl ve vak· 
ti ge<;en vapurlan da derha: seferde,, 
menetmi§tir. Annatorlar, bu havuzlan · 
mamak i§inin ellerinde olmtyan bir sebeb-

.$ehrimizde siit meselesini tetkik et • den ne~et ettigini, ~iinkii Den!lbank ha· 
mekte olan Ziraat Vekaleti Ztraat Ens· vuzlanna yapttklan miiracaatlerde hep 
titiisu sutc;uliik mutehasstsJ profesor Lih- menfi cevab aldtklanm, havuzlarda yer 
tenberg'in ba§kanhii;tndaki heye!, mesa • olmadtgl one siiruldiigiinii, vapurlannm 
isini hayli ilerletmi§tir. havuzlanamadt~Im bildirmi1lerdir. 

Heyet, §imdiye kadar siit i1inin bugiln· Fakat, bir taraftan da havuzlanami • 
kii vaziyetini tespit ehni1, bazt malumat yan vapurlar seferden menedi!mi1. deniz 
toplamtibr. nakliyah iti aksamaga ba,lamt§ltr. 

Sut meselesi hakkmda ilk evvel yap!· Bu vaziyet kar11smda alakadar rna • 
laeak i1, Istanbul Belediyesicin almaS! kamlar, havuzlarda yer olmamas1 sebc
laztm gelen acil tedbirleri tayindir. bile havuzlanamJyan vapurlann bir teh • 

Heyetin Belediyeye sut i1ini tetkilat • like olmadtk~a ve ilk ftrsatta havuzlan • 
landtrm&J'l ve bir fabrika tesisini teklif mak iizere seferlerine miisaade edilmesi 
edecegi 1uphesiz goriiliiyor. Heyete Be-, yoll!nda bir karar vermi1lerdir. Lakin, 
lediyeden Veteriner miidiirii Esadla Be· mesele, bununla da bitrnemi1. armatorTar 
lediye Sihhat mii1aviri doktor Zeki de il- gene miiraeaatlere ba,lamJ§Iardtr. 

bm saklanmak istedigini farketmittir. Ka
rabetin verdigi haber iizerine tekrar Ha
tieenin yanma gidilmi1 ve arbk inkara 
imkan kalmadtgmdan Hatiee, ii~ dft ~o
rabt meydana ~ikarmt!br. 

Dunkii duru§mada Hati~e vaziyeti 
!iiyle anlatmtthr: 

«- Benim haberim yok bu itten val
lahi de billahi de ... hte bir ~ocukluk et· 
mi1 ktzeaiitz... Haberim yokken ~orab
lan almt§ ... Sonra korkup bana gaster• 
di. Hemen geri donuyordum. 0 Sllada 
i1te bunlar da geldiler.» 

Diikkan sahibi Agah: 
«- Efendim, bunlar iti boyle yolu

na koymu§lar.» diye soze ba,Iam•l· de
vam etrni1tir: 
«- Simdi bu c;ocuklu kadmlann mo

dasJ... Boyle ehliyeti eezaiyesi olmtyan 
c;ocuklan yanlarma altp onlan le§vik edi
yor ve htmzhk yapbnyorlar. Biitiin Car~ 
esnaft bunlarm elinden el' a man ~ekiyo· 
ruz. Cocuklu biri dukkana geldi mi, kor
kuyoruz.» 

Su!tanahmed birinci sulh ceza hakimi 
Re§id ehliyeti cezaiyesi 'olmtyan F eriham 
da'Va !ra.Tici tnrakmt$, Hatice aleyhinde 
de su<; delili goriilmedigi i~in beraeiine 
karar vermi•tir. 

Almanya Hariciye Nazmnm tar 
Avrupa itlerinde sag eli bulunan Keist i 
Kaunas' a gelmi1tir. Litvanyanm Lehis 
tanla birle§meyip Almanyaya yakmlat 
maSI ic;in burada miihim muzakereler ee 
reyan ediyor. Litvanya Memel arazisi 
Almanyaya terk ve iade etmi§ oldugu 
dan astl Litvanyadaki seksen bin ki1ih 
Alman ekalliyetinin vaziyetinden iki ko 
§U devlet arasmda bir mesele kalmamt§h 
Fa kat Litvanyaltlar eski payitahtlan Vi 
na'mn Lehistanda bulunmasmt hila haz 
metmi1 degildirler. Maahaza Lehliler h 
fedakarltgt yaparak Litvanyaltlan ke 

Namazdan sonraki dua gerc;ekten u
zadJ. Seccadeyi dizlerine dogru katlaya· 
rak dogruldugu ve on taran renk renk a
yah beyaz ortiisiinii omuzlanna indirdigi 
strada bile dudaklan ktmtldayordu. 

di taraflanna eelbetmek ihtimali y 

degildir. Bu siyasi mubareze ilerledik 
Almanya · ile Lehi•tanm arasmdaki gc 
ginlik bir kat daha artacagmdan Avru 
sulhunun kurtulmaSI i~in biran e'VVel 
devletin arastnt bulmak dostlan i~in 
miihim bir vazife olmu§tur. 

Muharrem Feyzi TOCA tihak etmi1lerdir. Komisyon, IU bir hafta /·----------------------------) 
sonunda mesaisini il<mal edecektir. ~ehirlilerin diin yapbklari lor alemleri ,__.......,,...... _______ .... 

VILAYETTE 
Bayram giinleri ba,Ian teller ve tiil· 

!erie siislii oldugu hal de bt~ak altma gotii- V ali, ~ay verecek 
riilen olgun kuzucuklan hat!Tiadt . .$imdi $ehir Meclisinin i~tima miiddeti bu 
Giilliiniin de .onlardan ne fark1 vardt? .$u haitamn sonunda nihayet bulacaktlr, 
fark1 vard1 k1 kuzular !tayatlanm kaybe- Bu miinasebetle Vali ve Belediye reisi 
diyorlar, faht bu kay1bm aCJsmJ yalnJzt Lutfi K1rdarm meclls azasma bir ~ay 
birkac; saniye c;ekiyorlardt. 0 ise ayni a· ziyafeti verecegi haber almmJ~br. Bun
ClYJ ytllarca, biitiin omriinee c;ekecekti. dan sonra, Vali, yeni biit~eyi Ankaraya 

S b h ,_ d b 1 II .. 11 I gotiirecektir. a a a u ar, &f an te er ve tu er e 
siislii olgun kuzu siiriilerinin meleyi,Ierini, 
hmlblarml, ft1k1Tan kanlann tiiyler iirper· 
ten sesini dinledi; ak ve ktzJ] renklerin 
birbirine dolanarak ba§dondiiriicii bareler 
halinde eridiklerini gordii. 

Sabah namazmdan sonra da bir tiirlii 
duasmt bitiremiyordu. 0 kadar ki Dilkii· 
§a kadtn onun kulagtna dogru sokularak: 

- Giine1 dogdu! 
Demeye mecbur oldu. 
Hemen hamama sokuldu; liflerin ka

bartl!gt sabun kopiiklerini onun omuzla· 
nndan bol bol diikiiyorlar; her tarafma 
siiriiyorlardt. Gene ktz sanki kopiikten ve 
yeniden yarahhyordu. 

Veniis de acaba boyle mi yarahlmt!· 
bl 

Dilkii1a kadtn onu son defa gozden ge· 
c;irdi; viieudiiniin hi.,hir yerinde lekeye 
benzer en kiic;iik bir fey kalmamasma dik 
kat ediyordu. Dogrusu o da kendi eseri· 
ni begeniyordu; ~iinkii, gene ktzda igne 
ucu kadar kiic;iik bir sivilce bile yoktu. 

Ka1lar son de fa almd1; fa kat ba1ka 
1ey yaptlmadt. Dilkii1a kadm T osun Be
yin kamma: 

- Hammctgtm, gozler kudretten siir 
meli, yanaklar Amasya elmast, dudaklar 
kanh karanfil, teni sedef gibi ... Elimi deg· 
dirmeye ktyam:yorum; giizelligi bozulur 
diye korkuyorum. 

Diyordu. 
Saclar iki kahn oraii halinde kal~ala· 

ra kadar sarktyordu. !nee, yumu1ak, be
yaz gomlek ustune daractk, ye1il dugme· 
li, ktrmtzt bir yelek giydirilmi,ti. lki ka
rt!hk mma bir kemer ince belini sanyor; 
filiz ye1ili Venedik kadifesinden yaptlml~ 
olan bol bir 1alvar goz ahet lr.tvnmlarla 
ayak bileklerine hdar iniyordu. Ktrmtzl 
pabudarm•n iistii de mma ile i•lenmi1ti. 

T osun Bey senelerdenberi ilk defa 
pembe goriinen bir viizle onu •iiziiyor; 
kamtnm go1lerinde de iimid ve •evine an
latan damlalar beliriyordu. 

(ArM~! IIQJ') 

DENIZ ISLER/ 
Bir yolcu oldii 

Dun, Karadenize hareket eden cCum
huriyet. vapuru, saat 16 da limandan 
ayn!mt§, biraz ileriledikten sonra kap • 
tana giiverte yolcularmdan Reeeb <;e • 
tinoglu Salim isminde birisinin oldii~ii 
haberi verilm~tir. 

Yaptlan rnuayenede, yolcunun urnu • 
mi zafiyet neticesinde kalb durrnasile 
oldiigii tesbit edilrni~ir. Cesed, ktlavuz 
motorile nhhma ~1kanlm~ ve vapur, 
yoluna devam etmi§tir. 

$EHIR ISLER/ 
Ramililerin miiracaati 

Tramvaym Beled!yeye gec;mek iizere 
oldugunu goren Rami koyii halkmdan 
bir heyet, Vali ve Belediye reisi Llltfi 
Klld~rt ziyaretle hattm Edirnekap1dan 
Ramtye kadar tahdidini rica etmi§ler ve 
§ehir halkmdan bir k1sm1 muhimminin 
yaz rnevsiminde bu civara gelerek te -
nezziihte bulunduklan i~in bu tahdid 
keyfiyetinin Belediye i~in de faydali o
lacagml soylemi§lerdir. 

MOTEFERRIK 
Ticaret miiste§ari diin geldi 

Ticaret Vekaleti rniiste§arJ Halid N az
mi diin §ehrimize gelm~tir. Miiste~ar, 
birka~ giin kalarak tetkiklerde bulu • 
nacakhr. 

Samatyadaki yangm 
Diin ak~am, Samatyada bir yangm ol

mu§tur. 
Samatyada, Arabkuyusunda Mekteb 

sokagtnda 23 numarah Alman tebaasm
dan Madam Martaya aid bulunan ve 
elektrik~i hayrinin oturdugu ii~ katli 
evden bilinmiyen bir sebeble yangm 
~tkmt§, tam zamamnda yet~en !tfaiye, 
evin ii~iincii kah tamamen ve ikinci kah 
k1smen yand1g1 halde ate§i sondiirmii§
tiir. 

Diin, baharm giizel havah ilk pazan idi. Bugiin :lstanbullular ku·lara, 
a~tkhk yerlere gitmi&lerdir. l;lehrin bir~ok yerleri sabahtan ak1ama kadar 
d.olup dolup bo§almt$hr. Diin bilhassa Kag1dhaneye biiyiik bir ra~bet var
dl. Sandallarla, Halic tdaresinin diin ilk defa Kag1dhaneye i$lettigi vapur
larla binlerce 1ehirli, Halic miintehasmm yolunu tutmu§, aqama kadar ne1'e 
i~inde eglenmi§tir. t 

Diiu Bogazi~ine de biiyiik bir r11i!bet gosterUmi1tir. 0 kadar ki l;lirketi 
Hayriye munzam postalar koymaya rneebur olmu1, Bogazda eglence hayat1 
heniiz ba~lamaml§ olmakla beraber, hemen biitiin k1r ve sahil kazinolar1 
a~Jlml$hr. 

diin •• musamere 

Marangozlar cemiyetini 

bir miiracaati 
Marangozlar cemiyeti, agac sana 

erbabm1 mii~kiil vaziyete du§uren 
mesele i~:n Maliye Vekaletine miira 
at etlni§tir. 

Varidat1 gayrisafiyesi 500 liradan 
§ag1 olan mahallerde ~all§an bil1im 
agae sanayiile rne~gul san'atkarl 
yamndaki mustahdemlerin gayris 
kazanclan iizerinden kame suretile 
zane vergisine tab! olacaklar1 kanun 
cabJdll. Fakat son giinlerde 935 • 938 
neleri i~in yoklamaya ~1kan Defterd 
hk tetkik memurlanmn bu gibi kame 
tabi olan miiesseselere miistahde 
bordrosu verrnediklerinden bahisle 
b1t tutup evrakl, kazan~ resen tak 
komisyoonuna giinderdikleri anla§tlrn 
hr. 

Bu suretle ellerinde karneleri ol 
miistahdemleri i~in 4; verenlerin cez 
olarak vergi Odemeleri vaziyeti has1l 
mu§tur. Agac sanayii erbab1 Marang 
lar cemiyetine milracaatle bu vaziye 
tashihini istemi§lerdir, 

Marangozlar cemiyeti, kontrol pay 
Defterdarhk makamlarile temasta b 
lunmu§, bu rnahaller motorle miit 
harrik oldugu !~in ima!Athane sayil 
cajit, imalathanelerin isc miistahde 
lerin kazanc vergilerini bordro ile b 
dirmege mecbur oldugu cevab1m 
mt§hr. 

Marangozlar cemiyetl, kazanc ver 
kanununda bir sarahat bulunmamast 
la)'lsile Maliye Vekaletine miiracaat 
derek vaziyetin duzeltilrnesini rica 
m~tir. 

ONIVERSITE 

Y alovaya giden talebe gru 
il'niversite Kimya Enstitiisii t~leb 

sinden 500 1d§ilik bir grup halinde 
~irketi Hayriyenin 66 numarah vap 
rile Yalovaya gitlni§tir. Talebeler, 
gece §ehrimize donmii§tiir. 

Ye§ilay kurumu, diin saat 14 te Fran
SIZ tiyatrosunda bir miisamere ver • 
rni§tir. 

mm ikinci ktsm1 Muhiddin Sadtk tara - C U m h U r i y e t 
fmdan verilen giizel bir viyolonsel kon- __ ..;;;...;;N~ii;.;sb~a-s;;.I;;.5.;;;;ku...;..ru...:;.st.!u~r..;;;;;.,;,=l 

Merasime, !stiklal ma!'§ile ba§lanlnl§, 
bunu bir s6ylev takib etmi§tir. Bundan 
sonra muhtelif mill! danslar yapJlmJ§tll. 

K1sa bir istirahati miiteakib progra • 

serile ba§lamt§ ve rniisamere, Eminonii Abone ~eraiti} T~r~ye 
Halkevi temsil kolunun muvaffakiyet- 1~1n 

le oynadtjil bir piyesle sona errni~tir. Senelik 1400•Kr. 
Yukandaki resim, miisamerede vazi- Alh ayhk 750 • 

il'~ ayhk 400 " 
fe alan yavrulan gostermektedir, Bir ayhk 150 • 

Harie 
i(in 

2700 l 
1450 
800 
Yokt 
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Alman - Leh ihtilif1 
nasi I halledilecek? 

Var,ova gazeteleri «akb selim, iki memleketin 
anla~masmi amir bulunuyor» diyorlar 

r.BtUta.ratl 1 tnct aah l1ectsl I ltalyan matbuah, Berlin - Roma mih
Bu gazete, bilhassa diyor ki: verinin dayand1g1 tesaniid kaidelerini boz
« Y eni itiJaf, Lehistanm Roma - Ber~ rna dan italy a ile Polonya arasmdadaki 

1m mihverini hesaba katmas1 kabilinden, miina~ebetleri idame i~in deh§etli bir mu
Polonya - ingiltere itilafmm mevcudiye- vazene gayreti sarfetmektedir. ,Suras1 
tini hesaba katmahdu. Almanya ile Po- kaydedilmek laztmdu ki tecaviize kar§l 
lonyanm Danzig• deki menfaatleri yekdt- umumi mukavemet imkanlan arthgt nis
gerile imtizae ve miitekabiJen birbirini it- pette iki diktati:irli.ik arasmda menfaat ve 
mam etmektedir ve akli selim, iki memle- gori.i§ aynhklan da artmaktadu. 
ketin anla§malanm amir buJunmaktadtr. Ukraynalzlar Polonyaya miizahir 
Fakat tek tarafh fedakarhklar mukabi - Var§ova 7 {a.a.) - Polonya rneb -
Iinde bir iyi kom§uluk siyaseti vadini ka- usan meclisi kavanin eneiimeninde Uk -
bul etmiyecegiz.» rayna partisinin parlamento grupu namma 

ltalyan gazetelerine gore ihtilal soz soyliyen meb'us Skrypnik, Ukrayna-
halledilebilir. !Jiann PoJonya devletinin bi.iti.in miidafaa 

Roma 7 {a.a.) - Bugi.inkii ltalyan gayretlerinde mi.itesanid olarak hareket 
gazeteleri, Roma - Berlin mihveri .devlet- edeceklerini bildirmi§tir. 
Jerinin daimi surette ibrazdan halt kal • PoJonya matbuatJ gerek bu beyanatt. 
maml§ olduklan samimiyet ve adal~t gerek Ukrayna mmtakalanmn hava mii· 
sayesinde benelmilel vaziyetin miisatd b1r dafaa istikrazma mi.ihim meblaglarla i§ti
surette inki§afmm i.imid edilebileeegi mii- rak etmi§ olmaJanm Ukraynaltlann Po • 
taleas1m ileri sUrmektedirler. lonya devletine kar~J olan hareketlerinde 

Binnetiee, Almanyanm itidali ve Po- miihim bir degi§iklik suretinde telakki et
lonyamn realizmi sayesinde Almanya • mekte ve bunun da sebebi Almanya ta ~ 
Polonya meselesinin halli miimkun olabi- rafmdan takib edilen siyasetin Uktayna • 
leeektir. hJan mi.iteessir etmi§ oldugudur, demekte-

Noce d.1talia gazetesinde Virginio dir. 
Gayda, bu miinasebetle §U noktalara i§a• V atanperver 4 Leh gencinin 
ret etmektedir: mi.iracaati 

1 - D anzig'in ak1beti, bizzat §ehir Var§ova 7 (a.a. ) - Lutonstanski a -
sekenesi tarafmdan tayin edilmek gerek- dmda ii~ karde§le Sozyczka ismindeki bir 
tir. arkada§l, ihtilaf zuhuru takdirinde ken-

2 - AJmanya ile Polonya arasmda dilerinin «eanh torpil» gibi kuUam!ma -
muallak bulunan meseleleri haaletmek lanm hiikfimete telkif etmi§ler ve bu su
ic;in Almanya ile yeniden mi.izakerelere retle Japonlara imtisal eylemi~lerdir. 
giri§mek P olonyaya aiddir. Bu 4 gene, di.i§man gemilerine kar~1 

Gayda, netice olarak, Fransa ve 1n • bizzat sevk ve idare edeeekleri torpillerin 
giltereyi Var§ova hi.ikumetini Berlin ha • i~ine konuJmaga amade olduklanm be -
kfunetine kar§I hasmane bir taVIr takm- yan etmi§lerdir. 
maga te§Vik etmi§ olmakla muahaza eyle- Bu gender, ayni zamanda diger Po -
mektedir. lonyahlarm da kendilerini takib etmeleri 

ltalya, hakemlik yapacah i~in bir beyanname ne~retmi~1erdir. 
Paris 7 (a.a. ) - P aris gazeteleri 1- Gazeteler, bugiin de uc; yeni gonullu -

talyan d.iplomasisinin ~1kilmaz bir vaziye- niin arzx hizmet edecegini haber vermek -
te dii§mii§ bulundugunu ve yegane sela - tcdirler. 
met iimii:lini de Polonya ile Almanya a- Hava istikraz1 
rasmda hakemlik yapmakta gordi.igiini.i Var§oVa 7 ( a.a. ) - Havfl wud:>.fa(\Sl 
tebari.iz ettiriyorlar. i~in toplanan iane kay:tdlan kaoatiimJ~ttr. 

Figaro diyor ki: Muvakkat rakamlara gore toplanan iane 
Eger halya Polonyay1 terkedecek o- yekfinu 400 milyon zlotiden fazlad1r. 

I ursa otedenberi Tuna havzasm~a ve Leh ajansrntn bir tek zibi 
Balkanlarda tesis etmek istedigi ltalyan Var§ova 7 (a.a.) - Pat Ajans1, Po-
tiiifuzu mahvolacaktlr. Bu, halyan siya - lonyada Almanya aleyhinde niimayi~ler 
seti ic;in bir hayat ve memat meselesidir. yap1ldtgma clair Alman membalanndan 

Populaire gazetesi de §oyle diyor: erilen haberleri tekzib etmektedir. . 
__ .,,.,_,_,,...,,.,,.uiiiiiiiiiUlllmiiHIIIIUIIWJIIDIIQIIIII!IIIIIIIIDIIIUIIIIUIUtnmnuoa""""'-'"u"'"""'-"~ 

lspanyada asker 

terhis ediliyor 

250 bin asker evlerine 
gonderilecek 

M adrid, 7 (a.a. ) - 1927, 28 ve 29 
kur'a efradmm terhisine dair dun Gene
ral Franko tarafmdan imzalanan emlma
me netieesinde 250 bin asker evlerine do· 
neeektir. 

Bunlann 15 may1sta ordudan aynl -
.rnalan M adridde yap1lacak zafer ger;id 
resmini ihlal etmiyecektir. Esasen b'.m -
lar daha §imdiden dogduklan mmtaka-
1ara sevkedilmi§lerdir. Terhisleri ordlar· 
da yap1lacakhr. 

lspanyada ihtikarla mi.icadele 
Burgos 7 (a.a.) - Naznlar meclisi, 

fahi§ fiatlarla kosele satan Malag.a §ehrin
de Hin 5 ticarethaneye 24,000 1le ZOO 
bin peseta arasmda tehali.if eden para ce
zalan vermi§tir. 

D iger cihetten ia§e komiserligi yiyeeek 
tevziat.J hakkmdaki nizamname ahkaml
na mugayir hareket eden baz1 tiea~e~hane
lere bi.iyiik para eezalan tarhetml§hr. 

Madrid mi.idalii Havanada 
Havana 7 ( a.a.) -Madrid mudafii 

General jose Miaja, «Obrila» vapurile 
bugiin buraya gelmi§tlr. 

Milli H1rvat partisi 
ictimaa ~girdd1 

Zagreb, 7 (a.a.) - H1rvatlarm lid~
ri Ma~ek yann ic;in Htrvat milli terns:! 
heyetini ir;timaa davet etmi§tir. 

Bu heyet, gec;en kanunuevvel se6mle
tinde kendi intihab mmtakalannda ekse. i
Yet kazanan 1 00 kadar H1rvattan murek
kebdir. Bunlardan ancak 47 sinin meb
usiP~u kabul edilmi~ti. 

Prens Pol' i.in Roma sevahati 
Belgrad, 7 (a.a.)- Naib Prens Pol

i.in italya seyahatine 8 mayts!a ~tkacagl· 
nl ve Yugoslavyava 14 may1~~a donecPili
ni teyid eder mahiyette ne rt>smi, ne de 
Yanresmi hir;bir malumat yoktur. 

~in kuvvetleri 

ilerliyorlar 

Kanton 'ehrinin dii~ecegi 
haber veriliyor 

Hong - Ong 7 (a.a.) - <;inliler tara -
fmdan bildirildlgine gore, <;in k1taatl 
Kanton ~ehrmin banliyosundaki §imen
difer istasyonunu zaptetmi~tir. J aponlar 
100 den fazla olii terkederek ~~kilmis -
lerdir. Kanton §ehrinde orfi idare ilan 
edilmi§tir. 

Tehdid altmda bulunan mmtakaya 
sliratle Japon takviye kttaab ve tanklar 
gonderilmi§tir. Oyle anla§lhyor ki eger 
Formose adasmdan gonderilen Japon 
k1taah siir'atle yeti§mezse Kanton §eh
rinde Japonlarm vaziyeti r;ok mi.i§ki.il -
le~c>cektir. 

Cindeki imtiyazlt mrntakalaT 
Tien~in, 7 (a.a.) - Domei ajan->m!n 

bir tebligine gore, Tienr;indeki askeri Ja· 
pon makamah bir beyanname ne~red~rek 
Tienc;indeki 1ngiliz ve Franstz imtivaz 
mmtakalarmm ortadan kalkmas1 laz1m 
geldigini ilan etmi~lerdir. 

1mtiyazh mmtakalar makamah terlhi~ 
~ileri himaye etmekle ittiham edilmP-ktc 
ve eger bunlar hattl hareketlerini degis
tirmezlerse J apon ordusunun ken~;~ini 
mi.idafaa sulhu ve asayi~i mt,;hafaza ic;in 
ica1J eden tedbirleri alacag1 bildirilmPk
tedir. 

Almanya .. Litvanya aras1nda 
yalanhk 

Kaunas 7 (a.a.) -Von Ribbentrop'un 
mesai arkada~1 olan ~arki Avrupa i§leri 
mUtehassist Kleist. dun, Kaunas~a gel • 
mi~tir. 

Ogrenild•gine gore, mumaileyh, Al -
manya ile Litvanya arasmda bir yakm
hk husule gelmesi imkan1anm ara~tira
caktlr. 

Rom a va lisi Pe§ted en ayrtldi 
Budape~te 7 (a.a.) - Roma valisi 

Prens Colonna, Budape~teden italyaya 
hareket etmi§. istasyonda belediye rei
s'le Macar ve italyan ricali tarafmdan 
te§yi edilmi§tir. 

Milano miizakere· 

lerinin neticesi 
(BaQtara/s 1 tnri sahttede.l 

nah bir tetkike tabi tutulmu§, iki huku
met noktai nazanmn tamamile birbiri
nin ayni oldugu bir kere daha mu:;1ahede 
olunmu~ ve iki devlet munasebetlerin.n 
siyasi ve askeri bir pakt ile kat'i olarak 
tespitine karar ' verilmi§tir. Bu suretle 
italya ve Almanya Avrupa sulhunun te
minine mliessir bir tarzda yard1m et
'nek emelindedir.~ 

ltalya efkort umJtmiyesinde 
derin memnuniyet 

Roma 7 (a.a.) - italya ve Almanya 
Hariciye Naz1rlan arasmda yap1lan ko
nu§malar neticesinde ne~redilen teblig, 
yalmz siyasi mehafilde degil, bi.itan ital
yan efkan umumiyesince de buylik bir 
memnuniyetle kar~tlanmt§tlr. 

Siyasi mehafilin kanaatine gore, iki 
memleket arasmda siyasi ve askeri bir 
paktm imzas1 fevkalade bir hadise ol -
may1p iki memleketin mukadderat bir 
liginin tabii bir neticesidir. Milanoda 
verilen kararlann blitun teferrliabm 
tespit ic;in etrafh miizakereler yaplla -
cakhr. 

Gene siyasi mehafilde §Uras1 kayde -
diliyor ki, demokratik memleketlerin 
pazarhk usuller §imdi akde<Ulen anla§
malar iizerinde hic;bir tesir yapamaz. Bu 
anla§malar italyan ve Alman genel kur
maylan arasmda slkl b'r i§ birligi kur
maktadtr. 

lngilterede akisler 
Londra 7 (a.a.) - cPress A!'sociation:t, 

Milanoda ne§redilen teblig hakkmda 
~oyle yaztyor: 

Roma - Berlin mihveri siyaseti ~imdi 
yeniden teyid edilmi§ bulunuyor. Bu
nun in gil tere ve Fran sa tarafmdan sar
fedilen gayretler neticesi olduguna ~up
he yoktur. Almanya ve italya bundan 
boyle biitun mlinasebetlerine hakim ola
cak bir askeri ittifak yapmt~lardlr. Bil
hassa §urasml kaydetmek laz1mdtr ki, 
bu tebligde mihver devletlerinin sulhcu 
niyetleri ehemmiyetle beyan olunuyor. 
Habrlardadtr ki bundan birkac; glin ev
vel <;emberlayn, A vam Kamarasmda 
yapbgt beyanatta ingilterenin bir ademi 
tecavliz paktl yapmak ic;in Almanya ile 
muzakereye hazrr oldugunu bildirmi§ti. 

Neier konufuldu? 
Ak~am iki naz1r otomobille Come golii 

sahillerine hareket edeceklerdir. 
Roma 7 (a.a.) - Giornale d'italia ga

zetesinde Virginio Gayda, ~oyle yan -
yor: 

cRibbentro - Ciano mi.ilakati esnasm
da yalmz Alman - italyan mlinasebet -
leri mevzuu bahsoh]ttyacak, ayni za -
manda ve Almanya ile italyayt alakadar 
eden putlin p,1eseleler de gorii iiJecfi~ti;J.'. 
:Seck, yeni muzakere kaptlanm ac;tk b1:.. 
rakmt§ ve bu miinaka~ada italyaya bir 
mutavass1t rolli vermek istemi§tir. ital
ya ise, Var§ova hukfunetinin mes'uliyet 
hissine ve itidaline giivenmektedir .• 

Netice olarak Gayda, Milan miilaka -
tmm italya ile Almanya arasmdaki te
saniidli takviye edecegini yazmaktad1r. 

Diger gazeteler, Milanda mi.izakere e
dilen meseleler hakkmda uzun tefsirler
de bulunmamaktad1rlar. 

Gazeteler, bilhassa Milan halkmm 
gosterdigi hararetli kabulii tebarliz et
tirmekte ve §imali italyada Almanya a
leyhinde nlimayi~ler yap1ld1gma dair 
ecnebi memleketlerde dola§an ~ayialan 
tekzib eylemektedir. 

Mussolini bir nutuk soyliyecek 
Roma 7 (a.a.) - Mussolini'nin 14 ma

ytsta Torino'yu ziyareti esnasmda mu -
him bir nutuk soyliyecegi, siyasi mah -
fillerde beyan edilmektedir. Duc;e, bil -
hassa Franstz - italyan mi.inasebetlerin
den bahsedecektir. 

lmparatorlugun senei devriyesi 
Roma 7 (a.a.) - imparatorlugun se -

nel devriyesi ~enliklerine i§tirak edecek 
olan General Franc;sco Garcia Escamez 
ile ispanyol askeri hcyeti, evvela Kral, 
sonra da Mussolini tarafmdan kabul e
dilmi~tir. 

Alman ordusu kumandanmm 
z iyaretleri 

Roma 7 (a.a.) - Von Brautchisch. di.in 
italyan Afrikas! mliste~an Teruzzi ile 
bahriye miistc~an Cavaguari'yi ordu er
kamharbiye reisi Mare~al Bodoglio'yu 
ve fasist milisleri erkamharbhre reisi 
General Pmsse'i.i ziyarct etmi~tir. 

~ .... ...._.. 

lzmirlilerin Milli ~efe tazimi 
1zmir 7 (Teleionla) - Belediye reisi 

doktor Behc;et Uz, R1httm §irketi.nin Be
lediyeye devri meselesile d iger baz1 i§ler 
i.izerinde temaslarda bulunmak maksa
dile bugun Ankaraya gitti. Bclediyc re
isi Milli Sef inonune izmirlilerin tazim ' -ve i§tiyak1m da bildirccektir. 
Lizbona giden Alman filosu 
Lizbon 7 (a.a.) - Buraya gelen Alman 

filosu kumandam amiral Boehm, yerli 
ve ecnebi gazctecilere yaptlgt beyanatta 
Alman filosunun ispanya sularmdaki 
harekctlcrinin hcdeflerine clair ecnebi 
memleketlerde dola§ml~ olan §ayialarm 
uydurma §eyler oldugunu soylemi.§ ve 
bir talim ve terbiye seyahatinin mevzuu 
bahsoldugunu ilave etmi§lir. 
Slovakyada askerlik miiddeti 

Bratislava 7 (a.a.) - M illi Miida • 
faa Nazm General Catlos, Slovakrada 
a~keri hizmet miiddetinin 18 ay devam 
edecegini beyan etrni~tir. 2 1 ya§ma gelen 
gender 6 ay i§ hizmeti, bir sene de asker
lik hizmeti yapaeaklard1r. 

DUS UNCELER , . 
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irfan seferberliOi 
Y1llardanberi giitti.igi.im bir davanm 

tahakkukuna dogru mes'ud adimlar attl
gJmJZI goruyorum: irfan seferberligi. 
irfan seferberliginden anlad1gtm mana 
once bir milli terbiye plam hamlamak. 
ondan sonra Ti.irkiyenin bi.itiin ya§ar kuv
vetlerini o plamn ger~ekle§tirilmesi husu-

sunda metod ve insicamla kullanmakt1r. 
0 sebebledir ki Maarif Vekilligini -gozi.im 
her zaman Ki.iltiir Bakanltg1 diye degil, 
Milli T erbiye V ekaleti olarak gormek 
i:-temi~tir. Milli terbiyeden ne anlamab
YIZ? Bu sualin eevabm1 kendi di.i§iinii~i.i
me gore bir~ok kere yazdtm ve Mec!is 
kursi.isiinde soyledim. ~u sebeble burada 
tekrarlamaktan sarfmanr ediyorum. 
Y almz bilyi.ik bir sevincle kaydelmeli
yim; Hasan Ali Yi.ieel, kendisinden bek
leneni bu alanda da tahakkuk ellirmege 
sava§an inktlabct ve hamleli bir fikir ve 
irfan adam1 oldu. Tiirkiyede kacm, erkek, 
~oeuk veya biiyi.igi.in, ki:iyli.i ve ~ehirlinin 
fakir veya zenginin beden, kafa, ruh ve 
ira de ihtiyaclanm tespit; bunlarm azami 
ve asgarisini tayin bir memleketin ilimde, 
fende, hukukta, san' atta, ziraatte, ne§ri -
yatta §Urada burada bi.iti.in eksikJerini ve 
muayyen zaman kompartimanlan i~inde 
muhtelif iht1sas potansiyellerini bilmek ve 
bildirmek; yalmz Maarif Vekaleti biit
~esile kadrosundan degil, bilhassa Tur
kiyedeki biiumum irfan kaynaklarmdan 
si.irekli ve §Uurlu bir surette istifade yolu
nu bulmak; okuyaeaklara okuma, yaza
eaklara yazma §UUru vererek, kom§u ve 
yabane1 dillerden tiirk~eye nakli ieab e
den ana eserleri ilimde, felsefede, san' at, 
hukuk ve edebiyatta belirtmek; diinden 
bugi.ine ge~mesi laztm gelen eedad nefise
lerini karanhktan ~tkararak geleeegin 
gencligini aydmlatrnak v. s. 

Hasan Ali Yiieel, bugi.iniin Ti.irkiye -
sindeki maarif meselesini ~ozmek i~in dii
§i.ince kadrosu i~ine bi.iti.in bu endi§eleri 
sokrnak Jaz1m geldigini ~oktan sezmi§ bir 
arkada§h. Ve bugiin sarih §Uurunun pek 
ktymetli tatbik bolgelerinden birini faa
liyette gorilyoruz: N e~riyat kongresi. 

Gazeteci arkada§lann ne~riyat mevzuu 
uzerinde yazdiklan mutalealan okuyucu
lanmiZ biliyorlar. Kanaatimizce mesele 
ar,tlk resmi alanda da vuzuhu!\~ bu\mu~
tur; hani nas1l vak.tile bir <<milleti miisel
laha>> nazatiyesi vard1. Bugi.in de tered
di.idsi.iz olarak kabul etmeliyiz ki memle
ketimiz ic;in boyle bir (milli irfan sefer
berligi) zarureti dogmu§tur. Ve bu i§te 
yalrnz ilim sahiblerinin degil, bi.iti.in yurd
da~lann ayn ayn bak1mlardan rolleri ve 
mevkileri olmak gerektir. Bir muharebe
yi sade siperde kur§un veya tayyareden 
bomba a tan yapmaz, oyle mu' dil bir ma
eeramn biiti.in unsurlanm ararsamz mem
leketin her faaliyet §Ubesini gezdikten 
~onra ta koyi.inde sapan si.iren ~iftc;ile ine
gini sagan anaya kadar dayanabilirsiniz. 
T erbiye konusu da aynile oyledir. Ge
rek beden, gerek fikrin ahlak ve her nevi 
ihtlsas sahalarmda .. 

Zaman kazanmak mecburiyetinde olan 
milletler i~in mesele bi.isbi.iti.in ehemmiyetli 
gori.ini.iyor. 0 vaziyette olanlarm, cihan
da ge~mi§ bir~ok teeri.ibeleri bilerek bo
§Una vakit kaybetmemesi bi.isbiitiin haya
ti bir ehemmiyet alml§tlr. Yurdumuzda 
k1ymetini en az bildigimiz §eylerden biri 
zamand1r. 1ngilizlerin «vakit nakiddir» 
dediklerini c;ocuklugumuzdanberi hatlrla
nz. Lakin o vakti en suc;lu lai.ibalilikle :s
raf etmek hususunda ~ogumuz birbirimize 
benziyoruz. Aneak bugiinden sonra 
-bilhassa genclik i~in- zamam israf, ac;lk
tan ac;1ga memlekete, gelecege ve milli 
tesanilde kaqt bir katil, bir suikasd sayt1-
maltdJr. Ve bu agtr su~ kar§lsmda milli 
viedan ~ok kuvvetli b1r aksi.ilamel goster
melidir. 

irfan seferberligi neyle mi.imkiindiir? 
Verileeek eevab hem c;ok k1sa, hem pP.k 
uzun olabilir. Biz bazt ana ~izgileri i§a
retle iktifa edelim. 

lptida eismani kuvvetlerimizi y1km1a 
gotilren her zararh §eyden kac;mak ve 
bedeni kabiliyetlerimizi, manevi meleke
leri zindele§tirecek bir sthhat ve inki~af 
seviyesinde tutmakla. 

Dogruyu, iyiyi ve gi.izeli sever ve arar 
mahiyetleki her tiirli.i eseri halka miim
kiin oldugu kadar fazla yaymakla. Mu
siki, resim. heykel, ~iir, edebiyat, sahne, 
ilim, felsefe ve teknik hangi sahada olur
sa olsun. 

Okumadan, ogrenmeden, c;all§madan 
ve bir kelime ile yap!cihktan zevkalma 
meylini geni§letmege ~ah~arak. Kendi:-i 
emek sarfetmiyerek yalmz ba§kasmm yap
ttgile gec;inen, eglenen ve kanaat eden 
hay1rs1z, tufeyli ve koti.iriim ruha kar~1 
biiti.in millette istikrah ve nefret duygusu 
uyanduarak. Yurdda~l hangi zeminde 
olursa olsun bizzat faaliyete sevkederek 
ve bu faaliyete §UUT ve di.izen vererck. 
Geli§igi.i:r.el okumak ve yazmaktan kac;t-
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~ Y azan: F aztL Ahmed AY KA' ~ . . ............................................................ 
narak. T1pkt trahomla, s1tma ile miicadele 
eder gib1 yalmz kariin hayvaniyetini istis
mar eden soidurueu, sondiiriieii fuhu§ ve 
sefahet edebiyatma kar~1 cephe alarak. 
Aeiz, ctliz ruhlu baz1 san'atkarlann der
mansJz ilhamlanru san' at istiklali diye 
goz boyay1ct bir yafta ile gizliyerek orta
ya si.irdiikleri goni.il ezici si.ipri.intiilerden 
halk1 koruyarak. 

Tiirkiyede, kitab, gerek kemiyet ve 
gerek keyfiyet~e ihtiyaclanrnlZl tamami
le kareyihyacak kadar bol olmad1gmdan 
gazeteleri ve mecmualan en biiyi.ik i:izenle 
r;1karmaga bakarak... Bugiln iddia ede· 
biliriz ki mcmleketimizde gazete, fikri 
terbienin en tesirli amillerinden biri ol
mu§tur. Oradaki i.islub, ifade, nezahet, 
terbiye veya adilik, halkm ruhunda he
men makes bulmaktadtr. Ve millete iyi 
veya koli.i bir me~k olmaktadJr. Hatta 
soylenilen ve yazllan tiirk<;enin selame -
tinde bu gazete ve meemua unsuru, bugiin 
dikkatli bir adam i~in korkulacak kadar 
miihim bir amil haline gelmi~tir. 

Sinemalann, tiyalroiarm, konferans
lann, gezginei koy ve balk ogretmenleri· 
nin ahaliye s1hhat, ikllsad, yurd i§leri, 
di.inya ve tabiat hakkmda mi.itemadiyen 
ve bugiinkiinden ~.rok geni§ rnikyasta ma
Jumat verebilmeJerini temin ederek. Gii
zel san'atlan herkese sevdirerek ve yaya
rak. Memleketin muayyen zaman kadro
Jan ic;inde nekadar mi.ihendis, doktor, hu
kukc;u, denizci v. s. yeti§tirmek ihtiyaem
da oldugunu bi.itiin vekaletlerle kararla§
hrarak muhtelif meslekleri rrulletin gene 
kabiliyetlerini miitenasiben taksim ve tev· 
zi eyliyerek. Hem me§ru kazanc sevgi 
ve iktidanm ~ogaltmaga ~a!J~mak, hem de 
bugiin igrenerek gi:irdiigi.imiiz gibi taze bir 
neslin bi.itun gozi.ini.i para h1rs1 i~inde 
bunahp kalmaktan behemehal kurtarmak 
suretile. Bedende, fikirde, ruhta fedakar
llk ve kahramanhk sevgisini §ahlandlrma 
faaliyetleri arayarak ... 

Bi.iyi.ik halk ki.itlesile orta tahsil c;agma 
kadar olan genclige yeni demopedi usul
lerini tatbik .. Gozle, kulakla, gorerek, i§i
terek ve hatta eglenceli bir surette ogre@ 
nilmesi miimkiin ameli ve faydah bilgile
.ri netir. Bulun re~mi dairelerin, ordunun, 
biiyiik mi.iesseselerin, belediyelerin halka 
verilmesi iktlza ei:len medeni terbiyeye 
yardtmmt temin. Bilumum ne§riyat i§leri-
ni tanzim .. v. s. 

Pek muhtasar surette baz1 noktalanm 
i§aretledigimiz bu davacla bize en esash 
goriinen taraf §udur: Milli terbiye mefhu· 
munu bi.iti.in millete benimsetmek ve bunu 
t;pkl milli mildafaa, asayi~. inz1bat, ada· 
let i§i gibi bir ana premip haline koymak. 
j ste o zamandn ki yurdumuzda bi.iyi.ik 
bir enerji ve intizamla ba§araeag1m1z sa
va§a ~u ismi pek yerinde olarak verebiJ 
liriz: irfan scferberligi. 

Fazrl Ahmed AYKAC 

Gafenko Ankaraya 
geliyor 

1 Ba~ta.ro. lt I tnct sahttede) 

telif hiikumel merkezlerine yaphg1 seya -
hattan donen Harieiye NaZln Gafenko, 
bu seyahatinin neticelerinden memnun ol
dugunu gazeteeilere soylemi§tir. 

General Veygand Galenko ile 
gorii,ti.i 

Bi.ihre§ 7 (a.a.) - General \Y./ey -
gand bugiin Biikre§ten hareket etmi§tlr. 
Hareketinden evvel, diin ak~am donen 
Haricye Nazm Gafenko ile uzun bir mi.i
lakatta bulunmu~tur. 

General Veygand'm telgralz 
Paris 7 (a.a.) -General Weygand 

Romanyadan aynhrken Ba§vekil Kali · 
nesko'ya gonderdigi bir telgrafta canh bir 
vatanperverlik ve milletin istikbalint sar
s!lmaz bir iman besliren Rumen milleti
nin ~arki Avrupada en miihim maddi ve 
manev! kuvvetlerden hirini te~kil etmek
te oldugunu ve A vrupanm sulhc;u 
devlet!eri arasmdaki te~riki mesaide ken
disine di.i§en vazifeyi yapacak bir vaz1 -
yette bulundugunu yazm1~hr. 

Potemkin Solyada 
Sofya 7 (a.a.) - Sovyet Hariciye 

komiser mua,~ni Potemkin bugi.in ogle -
den sonra Ankaradan buraya gelmi~ ve 
Ba&vekil ve H ariciye N azm Koseiva -
nof'la yaphg1 uzun mi.ilakattan sonra Kral 
tarafmdan kabul olunmu~tur. 

Potemkin saat 22 de Bukre~e hare
ket etmi~tir. -···-lsvi~re, kendini miidafaa 

edecek 
Zurih 7 (a.a.) - isvic;re federasyonu 

reisi, serg de soyldigi nutukta her ti.irlii 
tehdidin isvi~relilerin mudafaa azmini 
arhracagm1 ve alb as1rhk bir hayata 
malik olan bir milletin teslim olamiya
ragmi soylemi~tir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Elzem bir 
.. muessese 

li5) irinci Turk N e~riyat konp:res;. 
1.53) c;ok faydah c;ah~malardan sonra 

kapand1. Kongre, dart gun i~in
de, herbiri en az dart hafta tetkik ve mii
naka~ya deger mi.ihim mevzulara temas 
etti. Birc;ogunun kanunla~tmlacag1 gene 
ve k1ymetli Maarif Vekilimiz tar~~mdan 
vadedilen temennilerimiz araz:nd.s, bir 
tanesi var ki kongrenin muhtelif encii -
menleri tarafmdan ileri si.iri.ilmi.i~ ve kon
gre umumi heyeti tarafmdan ittiftakla 
tasvib edilmi~tir. Benim de, bu siituuda, 
seneleree efkanumumiyeye ve hi.ikumete 
arzetti~im bu dilek bir ne~riyat ve pro -
paganda umumi mi.idiirliigii kurulmas1 • 
d1r. 

Ne~riyatm da, propagandanm da 
ehemmiyetini izaha haeet gormiiyorum. 
i ki kere ikinin dart ettiginden daha riya
zi ve daha kat'i oian bir hakikati ispata 
li.iz.um yoktur. Fa kat, ne$riyat ve propa
ganda i~lerini esash ve programh bir su
rette idare etrnek ic;in bir te~kki.i!e ihti
yac vard1r. ba~ka memleketJerde propa· 
ganda, matbuat nezaretleri meveud bu • 
lunduguna gore, modern bir devlet alan 
Tiirkiye Cumhuriyetinin te~kilah arasm .. 
da da, bir ne$riyat ve propagand:a umu· 
mi mi.idi.irli.igii bulunmas1 elzemdir. Bu 
ihtiyac pek iyi anla~tlml$ oldugu ic;in, 
Ne~riyat kongresinin Dilekler enei.imeni 
tarafmdan te$kil edilen tali komisyonun 
raporti:irii, Z iraat Vekaleti Ne~riyat mii· 
di.irii Nusret K oymenin bir ne$riyat ''e 
propaganda umumi miidiirli.igi.i kuruJ .. 
mas1m tavsiye eden raporu umumi tasvi
be mazhar oldu. Ktymetli bir arkada~ o
lan ·N usret Koymen, bu umumi miidiir· 
li.igi.in hiikfimet mekanizmas1 bak1mmdan 
da nekadar faydal1 oldugunu izah ve ispat 
etmi~tir. D evletin resmi ve vamesmi bii
ti.in te~kki.illerinde ne~riyat, propaganda 
ve reklam i$leri idn biirolar vard1r. B·Jn· 
lara sarfedilen paralann miktan yiibek
tir, fakat alman verimle as.a mi.itenasib 
degiidir. N C§riyat mi.idi.irliikleri arasmda 
i$birligi yoktur; birbirlerindcn habersiz 
c;ah~1rlar. Bu bak1mdan birb1rlerini nak
zeden i$ler yapmalan ihtimali de mev • 
cuddur. Sonra, biitiin bu ne$riyat mii • 
diirlilkleri, tabiatile zay1ft1r. Mescla, hie;· 
birinin bi.iti.in ileri medeniyet dillerinden 
iyi tereiimeler yapmaga muktedir bir ter
eiime biirosu yoktur. Ayn ayn zay1f o· 
lan ve kuvvetlenmelerine maddi ve mlli 
imkan bulunm1yan ne&riyat miidiirliiklen 
yerine bir ne~riyat ve propaganda urnu
mi mi.idiirlii~i.i rtesis edilir ve bu i~lere 
hareanan paralar, hep bir araya toplann
sa elbette kuvvetli bir te~kki.il viicude 
getirllmi$ olur. 

Umumi mi.idi.irli.igi.in, ne$riyat, telif, 
tereiime, propaganda, sergi ve panay1rlar, 
turizm, ilan ve reklam, matbaa, tevzi ve 
sair ~ubeleri olur. Muhtelif resmi ve ya
nresmi dairelerin umumi miidiirli.ikte hi
rer mi.imessili bulunqr ve bunlar, kendi 
dairelerinin istek ve ihtiyaclanm taki~ 
ederler. 

Bizde, hemen her dairenin matbaas1 
vard1r. M uhtelif miiesseseler kiic;iikten 
bashyarak gittikc;e biiyiiyen bir matoaa 
kurmak itiyadmdad1rlar. Hahzam beni 
aldatmtyorsa, bir zaman. biiti.in matoaa
lar tevhid edilmi$ti; sonra, tekrar birc;ok 
dairelerde, kii~iik matbaalar kuruldu ve 
hala da kurulmak iizeredir. Nev&iyat 
umumi miidi.irli.igi.i, bu kiic;iik matbaalan 
da bir araya tophyarak biiyiik ve kud
retli bir matbaa tesis edebilu. Bu mat
baa, bir matbaaCJI1k mektebi hizmetini 
gorebilir. 

Rapor, c;ok tafsilathdtr, fakat ben yal
mz ana hatlanm ald1m. Ko:1;1;renin bu te
mennisinin siir'atle tahakkuk edece~im ve 
k1sa bir zaman sonra bir ne~nyat ve pro
paganda umumi mi.idi.irliiguni.in. memle
ketin ihtiyaclanna eevab vereee~ini iimid 
ediyoruz. Gene ve Sl;iizide Maarif Veki
limizin ali p;orii~ii ve yi.iee himmeti bu 
iimidimizin en biiyuk mesnedidir. 

~ 

Yunan hHkumetinin davet 
ettigi askerler 

Atina, 7 ( a.a.) - Hi.ikumet, ne~ret
mi~ oldugu iki kararname ile. 

1. -· Hava kuvvetleri ihtiyat:na men
sub lluhaylarla yedek subaylan 60 gi.inlii\ 
bir talim dev:-esi ic;in, 

2. - 1932 den 1937 ye kad'lr he~ n
ntfa mensub \'e ~imali Yunani~tan mm
takalannda dogmu~ telgraf~1lan dave! et
mektedir. 

Fransadan ~Jkar1lacak ltal
yan konsoloshanesi m emnru 

Toulon, 7 (a.a.) - Frans1z mnbm~ 
Ian, Fran~aya kar~1 mi.ikerreren hu•ume
tini izhar eden ltalyantn Sainte - Maxime 
konsoloshanesi memurlanndan Gino Dan 
trea'nm Franstz topraklannt terketmesi 
i~in 15 giinli.ik bir miihlet vermi~lerdir. 



dinim hakkl ir;in, uykusuzluktan gozle!i· 
me yas doluyor. 

Kansmm bu samimiyeti kar§ISmda, a· 
Yeni bir gene artist: Janine Darcey 

damm sinirleri gev&eyiverdi: 
- Merak etme, kanc1g1m I Bu alet o- ingilizlerle 

tomobilden •iir'atlidir, ~abuk ~·kar, ~;a· 
buk ineriz. 

- Haydi, bakahm! 
Asansor durdu. Birbirlerin:n yiiziine 

bakhlar: 
- Yukanday1zl dediler. Ne de ~·

buk geldik. Simdi a1ag1ya .. 
A§agJya inmege hazuland1lar. Art1k, 

birbirlerile canyoldaiJ clan kan koca dii~
memek i~in elele verdiler. Adam dugme· 
\erin - tecriibe edilecek - ikincisine bast!. 
lniyorlar, iniyorlar. Sanki, hemen evle· 
rine kavu~acaklarm•~ gibi seviniyorlar. 
Asansor durunca, kad:n derhal al!hp ka· 
p1y1 ar;t1. Fa kat kar~JSmda ne anahtan, 
ne de tutulacak yeri ohmyan demir bir 
kapiYI gi:irdii. Hiddetinden tepindi ve: 

- Gordiin mii ~u Sefik Beylerin bize 
oynad1g1 oyunu! ded1. Lakin, kocaSI onu 
teskin etmege ~ahjarak: 

- Merak elme I dedi, neredeyse yak· 
lail!k, hele iU iiG diigmeyi de tecriibe ede· 
lim. 

- Ayol, tecriibe edeyim derken, gene 
yukan Gikarsak I 

- Allah ne yazd1ysa, o olacak 1 
09iincii diigmeye bash, yukan Glkh· 

lar. Diirdiinciiye bash, a1ag1ya indiler. 
Kadm iyice bitkin hale geldi ve uyuyan 
bir sesle: 

- Efendi I dedi, ben dayanam1yaca· 
glm. Sen soyle, dizini uzat. Ben ba,Iml 
koyayJm. 1t olup bitince, beni uyandmr· 
sm. Y orgunluktan viicudiim hotaf kesil· 
di. 

- Sen uyu kancJgJm, merak etme, 
ben hi ha!leder, bitince sana haber veri· 
nm. 

Bu gene iotidadla gorii~mek ve onun 
hayahm ogrenmek fmallnl tabii ka~ua· 
mazd1m. Birkal' defa gidip geldikten .an· 
ra kendisini Parisin iicra mahallelerinden 
birindeki miitevazi aparhmamnda ele ge· 
~irdim. Mahcub ve miitereddid bana hal 
terciimesini ~oyle an lath: 

- Mektebde iken en ~ok resim ve 
iimnastik derslerini severdim. Fa kat ek
seriya hulyalanmda tiyatro ve sinema ha
kim olurdu. Annem bu ~e~id dli•iirrele
rimden hi<; de memnun degildi. Eger 
bir gun ~ahtarak hayat1m1 kaza~omaya 
meobur olursam ingilizce iigrenerek ste· 
no-daktiloluk etmekligim laz1m ~~:eldigini 
sayler dururdu. Onun i<;in beni Tonbid
ge' deki lngiliz luz kolejine yazdudt. Zan· 
netmeyin ki, resime, jirnnastige, tiyatroya 
ve ~inem"ya kar11 alan heveslerim orada 
azald1. Bilakis lngilterede kald1g1m iki 
sene zarfmda sporla ~ok ugra~t!m ve 
mektebin verdigi temsillerde roller ald1m. 

Janine Darcey 

beraber eserde bir rol vermegi reddetme· 
diler. Fa kat kordela bitip de gosterilme· 
ge ba~lad!gl zaman ne goreyim, benim 
oynad1gtm sahne tamamile ke!ilip alii· 
ffi!~l!. 

Bununla beraber cesaretim kmlmad1. 
Me,hur ve muvaffak olmak i~in daha 
birr;ok gayret sarfetmekligim !az1m geldi
gini anlamtjl!m. Diger heveskarlann yu
riidiikleri yola •apl!m. FigUran oldum. 
«Mioche» «Silah arkada<1 klz karde~· 
ler» «Hiicum» filrnlerinde boy goster
dikten sonra sinema aleminde k!smen ta• 
nmm1s bir vaziyete ~irmi,tim. Rejisor 
Maurice Cloche «Kii~iik 1er>> filminde
ki Camille roliinii bana levdi etmekten 
cekinmedi. Ondan sonra da «Artistler 
kapiSI» nda ieabelle roliine ~Jkl!m. «Sa
mimi anla•ma» filmindeki vaziyetimi de 
gordiiniiz. ~imdi de «Ask yam1» nda oy· 
nuyorum. Dogrusunu isterseniz «Artist· 
ler !camm> ndaki gibi canh rollerden ha$· 
lamvorum. Pek masum ve uysal ~a'hsi· 
yetli gene bzlan temsil etmek beni tat· 
min etmivor.. Herhalde gUn gectik~e 
muvaffakivetimin artacagma eminim ... 
Ciinkii obiir odada u~ur olarak besledi-

8 May1s lil:l9 

~ADWO J . 

20,35 
22.40 

S.nfonik kon.ser. 
Ha!if musikl. 
LONDRA (Natlonall. 
Koro konserl. 19,50 

21 ,20 
23 ,20 

Biiyiik kon.ser (Beethoven'ln eserlerl) 
Hat!! mus!kl. 

18,25 
20,05 

17,30 
22,Q5 

PARis (Ra.dlo). 
Fliit ve plyano mus!kLsl. 
Oda muslkl.sl. 
PARiS !P. T. T.J 
E~lencell kon.ser 
Oda. mus!kLsl. 
HILVERSUM n 

17,15 Keman ve piyano kon.ser! (Mozart•m 
eserler!J 

19,45 Ha.fit mus!kl. 
21 .15 Plyano muslk!sl. 
22,00 Hafl! mruJ!kl (Koro lie b!rllkte) 

VARIJ()VA 
20,05 Hatit mu.sikl. 
22,05 
23,05 

Paderev.ski'nin va.rlation'lari. 
Senton!k kon.ser (Wagner'tn 
l!er bestekArlarm eserlerl). 
BU~ 

ve d!• 

18,25 Kernan konseri <Kreisler ve dl~er bea 
tekarlarm eserlerJJ. 

21,05 
22,55 

Orkestra ve ,an konser1. 
Hatlt mwlkl. 
BUDAP~TE 

18,15 Q!ngene orkestr .. l. 
21,45 Orkestra kon.ser!. 
23,05 Kooser (Macar bestekll.rlarmm eser· 

Jeri). 

- Gordiin mii, senden nekadar akJI
hyun ~ demek istiyen karmm gordii, ve 
iti an lad!. F akat, karmrun bu sevmc1 
uzun siirmedi. Elektrikli alet gene durdu. 
Bu seyahatin uzun miiddet siirecegini an· 
hyan ve hu aletten • fazla yorgunlugun 
verdigi bir vehimle • &§ai!t ineceklerini 
uman kan koca hayretle birbirlerinin yii· 
ziine baknlar. Nereye geldiklerini an· 
lamak i~;in, ikisi birden ellerini kapJya 
uzathlar, a~l!lar. Kar§darmda bir demir 
kapJ gordiiler. Orasma bakt&lar, bura•ma 
bakblar, ne anahtar gordiiler, ne de elle 
tutulcak bir yer. lkisi bir den: 

Balin! dizine koyar koymaz, belki he· 
men i<;i ge~iveren kamm1 uyandnmamak 
ir;in, adamcagiZ zorla uzamp betinci diig· 
meye bast!. Gene yukanya r;rkhlar. Bii· 
tiin diigmeler tecriibe edilmi~ti. Yukarida 

aS!h kalmJilardJ. «Ya, mazallah asanso· 
riin ipi kopuverse I haydi camm, bu kadar 
sene binlerce insan la11dt kopmadt da, biz 
binince mi kopacak ~». Adam, bunhm 

dii,iiniirkeo, bir taraftan da tecriibeyi 
tekrarlamaii1 tasar!Jyordu. Ki11ar "l(l'.>cli. 
F akat, o da yorulmuJtu. Uykusuzluktan 
ba11 agrunaga, gozleri biber gibi ya.nmaga 
ba,laml!II. ir;inden bir iki defa §U ciim· 
leyi tekrarladJ: 

Memlekete doniince sinema artistligi· 
ne hevesim arth. Oturdugumuz aparll· 
manda bir lmmtumuz vardt. Piyes mu· 
harriri .. Hatta <<lath dii1man» ismindeki 
par~as1 filme ~ekiliyordu. Ondan bir tav· 
siye mektubu alarak stiidyoya miiracaat 
ettim. Bana 90k ehemmiyetsiz olmakla 

ilim iki beyaz fare var ... Aroma. rica e· ...,..,..,_,,.,.,.,.,.,. ___ ..,,....._,_.._.,_.,_,. 

- Lahavle I diyerek hiddetlerini yen
mege ~ah,tJ!ar. Fa kat, gittik~e i~lerini bu 
~lkmazda bir yo! bulamamanm elemi, or· 
manda yolunu §a§Jrmll bir avcmm kor • 
kusu sarmaga ba,lad•. F elaketteki bu i1· 
tirak, birbirlerini, geceleyin daha fazla 
eglenmekle mes'ul tutmaktan dogan, a· 
radaki, soguklugu azaltJyor, fakat yerine 
daha miihim bir mes'u]iyeti, aleti yanh! 
kullanmaktan dogan aibr bir ithamJ ika· 
me ediyordu. Adam kansma ~1k11maga 
ba,ladJ: 

- Neydi o deminki muzaffer halin! 
dedi. Gordiin mii yedigin hall!~ 

Kad1n kendini miidafaa i~in: 

- Hem yard1m et, hem de sana pa
bU~; kadar dil c•karsm I dedi. Ayol, ben 
senelerdir asansorciiliik mii ettim? 

Nihayet, i& gene kocaya dii1tii. Diiii;· 
menin birine basil, gene biraz daha indi
ler. Fa kat, burada da kap1 kilidli. Arhk, 
i1in i~inden cJkabilmek ir;in, biitiin diiii;· 
me]e;J hirer kere tecriibe etmek laz1m ge
]iyordu. flk bashklan diii(me iderinde 
lath bir bosluk husule getirecek yerde, on· 
lan daha fazla agJrla&hrdJ. Miiphem bir 
tak1m cisimlerin ve §ekillerin a§agJ dogru 
indigini gordiiler. Kadm: 

- Geri, geri gidiyoruz, galiba? dedi. 
Adam, tam mas!, tas1 gedii!ine koy

du: 

., 

. 

- Nereden bu kanya uydum da, * Wallace Bary ilk defa Gloria 
biitiin bir ayhk lasarruf s!kmhsl yelme· Swanson'la e¥lenmi§ti. Onunla pek az bir 
mit gibi, bir de sonunda.. miiddet ya1ad1ktan sonra ayriid1. 1924 

Ciimlenin tam sonunu getirecegi ma· te Rita Gillman'la izdivac etti. Son giin 
da, kafast bir 1imtek aydmltgile parladJ, !ere kadar onunla g1pta edilecek der•ce· 
ve geceleyin dart bet defa dans ettigi de mes'udane bir hayat g~iriyordu. Bir 
kumral sar;lt, tath esmer gene k1z1 hal!r· ka~ ay evvel beniiz bilinmeyen bir sebeb· 
ladt. Avu~lannda dolgun viicudiiniin den dolay1 Rita Gillman mahkemeye 
tath temasm1 duydu. Gencli8inde k~<n miiracaat ederek Wallace' dan aynlmak 
kalm11 arzulannm tekrar 1ahland1gml, istemijti. Holyvuddan lelgrafla haber ve
i<;inde laze bir bahann <;i<;ek a~hgm1 his- rildigine gore ge~en pazartesi giinti hakim 
setti. tarafmdan kadmm isledigi talak karan ve-

D
... . k 

1 
K rilmistir. 

ugmeyJ <;o tan unu mu1tu. amuun 1 
buru1uk yiiziine, bir de i~;indeki taze ha· *· Gab_y Sylvia, Jean Serwis, Pierre 
yale baku. Kadmtn k1skanchgm1 biitiin RenoJT «D1vamharb kanunu» filminin ba1 
gece somurtmasm1 hakh buldu. Adamm miimessilliklerini deruhde edeceklerdir. 
ba~1 bu lath dii!iincelerle yana, ve karl• * FranS!zlann yapacaklar1 «Hafifle
SIDJD omzu iizerine dii~tii. Gene dald1, lici sebebler» filminde b~ rolleri Arletty, 
gene ktz1 dii~iinmege batlad!. Dans edi· Michel Simon temsil edeceklerdir. 

derim bunu gazeteye yazmaym1zl 

* T emmuz ayl zarfmda Pariste 
«Monmartre'li Dede» isminde bir film 
~evrilecektir. Bu kordelamn ba1 rollerin· 
den birini gene yJ!dJz Jeanine Darcey'in 
deruhde etmesi kararlajhnlmJ~I!r. * Marcel Pagnol'un viicude getire· 
cegi, hentiz ismi layin edilmemi1 olan 
filmde ]oselie Day ba§ rolii oynayacak
l!r. * Victor Hugo'nun muhtelif zaman
larda Avrupada ve Amerikada filme 
~ekilmi§ olan Notre Dame de Paris na· 
mmdaki eseri yeniden beyaz perdeye in· 
likal ettirliecektir. Bu kordelada ba1 rolii 

olan Kazimodo tahsiyetini Michel Si
mon'un temsil etmesi kararla§tmlml§hr. 
Bu kordelanm Amerikada yap1lan sessiz 
version'unda bu rolii miitevaffa Lon Cha
ney oynaml§h. 

yordu, gii]iiyordu, sarhotlu, salon sanki --------------------
maverai ahenge ram almu, bir ritimle et· Holivudda ~evrilmekte olan yeni filmier 
raflarmda doniiyordu. Gene klz1, gene· r 
liginde k1m kalm•~ arzulanmn lnrGmhgi· 
le sarm11, kucakhyor, a vu~larmda daimi 
ve lath sll!!ar halinde birikmi1 lezzetler 
hissediyordu. Gozlerini k1zdan ayuam1· 
yor. Y alvaracak; fakat, ay blar, diye 
korkuyor. Sonunda, yanan yanaklarml 
gene kll!n 1hk ve ta'th pembe vanaklarma 
dayamak kahramanhgml gosteriyor. 

Sabahleyin, asansoril ilk kulianacak o
lanlar, i<;eride yanak yanaga, ve horul ho
rul nyuyan yash bir kan koca goriiyor· 
Jar. 

ERTUGRUL SAD! TEK 

" ----

-
ve Turneye <;1kacak Gruplara ilan: 

Florence Rice, Una Meske!, Ann Rutherford, Mary Howard ve Alan 
Marshal • Dort hastabaklcm1n maceral an • kordelasmda ... 

_MP~sin?e aile b"!'Ge v~ sine_mas1 3000 ki~iyi alacak tarzda ba§ta.'"l ba§a 
gem§lel!lm1~ ve tanz1m edilmi§hr. On be§ artistin ~ah§abilecegi biiyUk bir 
sahnesi vardrr. 

VARIN AK~AM 
:-ish •••t 9 da 

K1ymetli San'atkanm1z 

MONiR NUREDDiN Esasen yazhk sinema olarak ~ah§acak alan 20 may1s 939 da •G•lacaktJr. 
icabmd.a sahneye muhtelif eglenti de ilave edileceginden ~ah§mak drzu 
Pden vev .. ahud turneye ~1kan her hang! grup, Tiyatro, Varvete, Cambaz, VE ARKADA$LARI 

.. J sinema!tnda 
Kukla, Incesaz ve Okuyucu heyetlerin her hususta giirecekleri teshila!l Bu senenin yegane konserini verecektir. 

MELEK 
nazar1 itibara alarak ~imdiden miiessese ile muhabere ve bu fnsattan FevkaUI.de zengin w nefis bir program hazrrlanmi~IIr. 
istifade etmplo6 merfaatleri iktizas1d1r. Loca ve numarah koltuklar sinema gi§esinde salllmaktad1r. Tel : 40868 

Mersin, Aile Sinema sahlbi: Naim Ozko~. -••••IIi ll••••••• .... iliililiiillliiiiliiiiillililiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii.iliiii...illlll.lll 

Borsa kotundan ~Ikardan 
tahviller 

Borsa ve Osman!! Bankall Kom.lserllgln· 
dan: 

!Cuml!uriyet i~at TUrk Anonlm §ir • 
ketl) ntn 500,000 l!rallk sermayes!nl te~kil 
etmek Uzere 91ka.nlan beherl 100 lira kly
metlnde (5000) hiss! sened!, Borsa mecl!.;l
nin kom!serllk<;e tasdlk olunan kararmo 
mU.Stenlden 5 maylll 1939 tarlh!nden !t!ba· 
ren kottan CikanlmiiJtJr. 

"'"'"' Borsa ve Osmanh Bankas1 Kom!serl!gln• 
den: 

Halen nlhal tast!yes! yap!lm1~ bulunan 
<Otomoror T!caret TUrk Anonlm §lrketl> 
n!n (200,000) llrallk serma.yeslnl te§k!l 
eden beheri ltlbari (10) l!ra k1ymetlnde 
ytiZde yetm!.j be§! Odenm~ !20,000) h!sse 
senedl, Borsa mecl!s!ntn komL;erll.kce mu• 
saddak lkararlle, 5 mayiS 19S9 tar!hlnden 
!t!baren kottan 91kar!l!nlljt~r. 

( ASKERLlK l~LERl ) 
~ubeye davet 

Sar1yer Asker Ilk §Ubeslnden: 
eubem!Zde kaY!dll denlz ytizba.IJI Sedadin 

hemen §Ubem!ze mUracaat!. 

Bahc;e Mimart 
Mevhld Baysal 

Dordiincll V aklf Han diSrdiincll 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgra! adresl: Mlm Baysal !stanbul ........................................................ 
Biiyiik ~ehir ve kasaba parktan; 

An1t, meydan, ~ocnk park!an ve 
villi bah~elerl i~in modem proje 
ve pliinlar baz1rlar; ke§ifnameler 
tanzim eder. ProjeleriD arazlde 
tatbikatiDJ deruhde ve taahhlld 
eder. 

BUket, ni~an "epeti ve ~elenkler 
I~ vapJ.!an siparisler siir'atle ba-

1 z.rlarur. 
I Gl~ek, sebze tohumlan; fide ve 

J 

fidanlar; siis, meyva aj!a~ ve aj!a~-
1 

clklan; bah~e a!At ve edevab ve · 
ehlfvetll Bahclvanlar l(llnderlr. 

Paris 1~1klarr.. Ke~if alay1.. 
~afaga diinU~... Ucan vals. 
ler ve Kadmlar hapishane-

sinden sonra 
!?aheserler dizisinden : 

B•~tan ba~a renkh 

Alt1n Harbi 
OLIViA DE HAVILLAND • 

GEORGES BRENT 

Pek yakmda 

LALE sinemasmda 

, 

-
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Tetkikler ve denemeler 

ikinci tab I 
Yazan: SAFAEDDIN KARANAKfl 

Matbuahn bir memleketin i~timai ve 
siyasi hayatmdaki rolleri ~ok miihimdir. 
Bu rolleri devletlerin bagh olduklan re
jimlere gore tasnif ve miitalea edebiliriz. 

T otaliter rejimlerde, matbuat devletin 
dilidir. Gazetelerde inti~ar eden herhangi 
bir haberin, devletin dahili veya harici 
siyasetile tev'em olmaSI, devletin matbu
ah, matbuatm devleti teyid ve itmam et
meleri laz•md1r. Bu llizime; totaliter re
jimlerde matbuata tahmil edilen yiikiin 
nekadar aglf ve mes' uliyeti mucib oldugu. 
nu ispata kafidir. 

Totaliter rejim matbuatmda yiikselen 
herhangi bir ses, devletin kendi sesidir. 
Bu itibarla bu ses tonunun devletinkile 
hemayar olmas1 icab eder. Zira totaliter 
rejimlerde her1ey devletindir ve herteY 
devlet i~indir. 

Demokrat rejimlerde matbuat, devletin 
muzahiridir. Dahili ve harici siyasetinde 
devlete biiyiik yardunlar yapar. Vatanda· 
1m kiiltiir seviyesini, ahlakm1, maneviya· 
t1m yiikseltir. Biiyiik, heniiz el siiriilme
mit memleket davalanm afaki bir surette 
tetkik, i~timai lshrablan te1rih eder. Ya· 
tanda1m dileklerine, yurdun ihtiyaclanna 
samimi ve bitaraf bir terciiman olur. 

Bir hamlede bir~ok i1ler yapm11 ve 
daha da yapmak mecburiyetinde olan bi
zim gibi cemiyetlerde matbuatm vazifesi. 
diger demokrat ve bize nazaran daha 
miitekamil olan cemiyetlerinkinden fark
hdn. Her miiessesemizden oldugu gibi 
matbuahm1zdan da memleket namma fe· 
ragat ve miispet faaliyet beklenilir. 

Bizden daha ileri kiiltiirlii memleket -
Jerde matbuat, umumi efkann miimessili
dir. Halbuki bizde, efkan umumiyeyi ya· 
ratacak, ona milli ve metin bir ve~he ve· 
recek gazetelerimizdir. 

Garb memleketlerinde bir~ok gazete
ler vardn ki, herhangi bir mevzu hakkm· 
da intitar eden bir makale, halk arasmda 
bir nazn beyanatmdan ziyade umumi a· 
!aka tevlid eder. 

Hummah bir ink1lab ve imar faaliyeti 
ya§lyan Tiirkiyemizde; hiikiimet, her 
memleketten ziyade matbuatm ir1adma, 
muzaheretine muhtacdn. Daha heniiz 
halledilmemi§; el siiriilmemi~ yiizlerce 
davam1z; derdimiz vardn. !deal Tiirk 
matbuatma terettiib eden 'lazife, bu mev
zular iizerinde tetkikler yaparak hadi!e
leri biitiin vuzuhile, biitiin samimi rnana
sile hiikiimetin rniidahale ve icra kuvveti
ne arzetmektir. 

1nkllaba aid esaslan ve ba,anlml! 
rniispet i1leri balk arasmda yaymak, diin
ya siyas.etine taalliik eden haricl hadise -
leri tarn bir bitarafhkla Tiirk okuyucusu
na sunmak gazetelerimizden bekledigimiz 
vazifelerdendir. 

Biitiin diinyadaki insanlar gibi bizim 
de asab1m1z geriJmi§tir. ~emberlayn ne 
dedi, Ruzvelt ne demi1. Hitler ne cevab 
verdi .. Bek ne yapacak} .. 

Hemen hemen bir aydanberi hergiin 
ve her yerde birbirimize ve bir~ok defa
lar da kendi kendimize sordugumuz bu 

suallerin nihayeti yoktur. 
Baz1 gazetelerimizin ilk sahifelerinde 

biiyiik puntolu harflerle okuyoruz: Av· 
rupa ate~ i~inde !.. Kan govdeyi giitiirii-
yor .. Harb patlamak iizere ......... sefer • 
berlik ilan etti. 

Biitiin 1stanbul ~mhyor... lkinci tab1, 
ikinci tab!!.. Herkes birbirine bak1yor. 
Renkler birdenbire sararm1111r. 

Gazeteler kapljlbyor. Avrupa ate1l•r 
i,inde ba~hkb yaz1 bilmem nerede ,,kan 
bir gazete muharririnin makalesine alfen 
bilrnem nereden hususi (I) kaydile gaze
teye ge~irilen bir haberdir. 

lkinci tab1 diye aldlglmlz gazetede, 
Tirandan gel en hususi (!) bir habere na
zaran bilmem ka~ ltalyan taburu denize 
diikiilmii1 .. 

Ye nihayet bir iki giin evvel sabahleyin 
vapur ve trenlerle 1stanbula inen hem§e· 
rileri liizumsuz bir heyecana dii1iiren bir 
ikinci tab1da eski bir krahn 1ehrimize rnu
va•alat fotograflanm goriiyoruz. 

¥¥¥ 

Ben, bm gazetelerimizdeki bu garib 
serlevhalan, bu ikinci tab1lan pek yerinde 
bulmul(orurn. Halk, biitiin diinya in•an· 
Ian gibi heyecan i~indedir. Bu bir hakikat 
iken mahiyeti bilinmiyen bir makale veya 
muhabir rnektubunu •iisliyerek heyecan
aver bir ba1bk altmda ne1retmegi ve ya· 
hud eski bir krahn 1stanbula geliti dola
yJSile ikinci tab1 yapmag1, Tiirk matbuall· 
nm istilzam ettigi vakarla kabili telif bul
mamaktaynn. Eiier bu hareketler, gazete· 
!ere oiiriim temin etmekten miitevellid bir 
gayretse, bu istismar tarzmm dogrulugu 
iddia olunamaz. 

.. .,..,. 
25-7-931 tarihli ve 1381 say1h mat

buat kanunile bu kanunun baz1 rnaddele
rini muaddel 3518 numarah kanunda 
bu gibi ne1riyat ha.kkmda bir memnuiyet 
olmad1g1 gibi hangi hallerde ikinci tab1 
yap1lacag1 hakkmda da bir kay1d yoktur. 
Yazn kanun bunu; gazetecinin takdiri
ne buakml§llr. 

Bu takdir hakkmm maalesef bazan su• 
iistimal edildigini giiriiyoruz. Tiirk mat· 
buallna dii§en vazife, vatanda11D heniiz 
tekevviin etmekte olan efkan umumiyesi
ni liizumsuz yere tehyic etmek degildir. 
Bilakis onu yaratmak, ona vetli 
rnetin bir hayatiyet temijl e~ektir. 

Ceza kanunumuzla 29-6-l$18' lard,'fi 
ve 3511 say1h kanunla degi§en 161 inci 
maddesi, barb esnasmda ammenin tela1 
ve heyecamm rnucib olacak veya halkm 
maneviyatlm knacak veya dii!ffian kar~l
smda memleketin mukavemetini azaltacak 
1ekilde as1ISiz, mubalagah veya maksad1 
mahsusa miistenid havadis ve haber ya
yanlarla nakledenlerin be~ seneden a1ag1 
olmamak iizere aglf hapis cezasma ~arp. 
tmlacaklan yaz1hd1r. 

Sulh esnasmda ammenin tela1 ve heye
canml mucib olacak veya halkm manevi· 
yallm klfacak asll!iz veya mubalagah 
haber ne1riyatma, mana!lz ikinci tab1lara 
nihayet vermek mecburiyetindeyiz. 

SAFA1Wnt1Y KARANAKCJ 

( ingilterenin deniz kuvvetleri J 

35 bin tonluk Prince of Wals zuhltst 

ingiltere, iki sene evvel ba~Iad1~ de-j Bunlara, elyevm tezgahta olan miite -
niz teslihat programmm tatbikma de • addid kii~iik sefineleri ve ba~tan bap 
vam ediyor. Birks~ giin evvel, modern degi~mek iizere klzaga ~ekilen gemileri 
z~rh!Jlarmdan ikincisi olan 35,000 ton - i!Ave edecek olursak, tngilterenin giri~
luk cPrince of W&!ey• ztrhlunm, Liver- tigi bahri in§aatm mecmuu 950,000 tonu 
pol'da denize indirmi~tir. buldugunu goriiriiz. Biiytik Harbde bile 

ingilterenin, bu program1 tatbika ba~- ingiltere bu tonaja yiikselmi§ degildi. 
ladJgmdanberi in~aahm bitirdigi, b.tir- iyi membalardan ahnan diger baz1 
rnek ve ba~lamak iizere oldugu gemile- malfunat, 1ngilterenin deniz program! 
rin sayiSinl ~oyle buluyoruz: 9 z1rhh, 6 hakkmda daha etrafh f,kir vermekte -
loyyare nakliye gemisi, 25 kruvazor, 40 dir. 
hrpito, 22 refakat gemisi, 3 mayin gem· Bu aym sonunda her biri 900 tonluk 
si, 15 denizalh. 20 refakat gemisi tezgaha konacakhr. 

CUMtl\IRIYET I 

Siz bu •altrlan okuyup 
bitirdiginiz anda 

Almanlar 44 ton zahire yemi,. 
lerdir. 

Tiitiin tiryakisi olan Filipin yer
lilcri alb bin sigara imal etnJi~ler
dir. 

fngilterede 7580 litre siit, ayni 
miktarda da bira lstihlak edil. 
mi~tir. 

Gene ingilterede, 23 ton ~elik 
istihsal edi\mi~tir. 

<;inliler 12 doz a~1 kullarunJ~lar
dJr. 

Yeryiizjjnde 60 tane fncil tev· 
zi edilmi~tir. 

Diinyanm yedi biiyiik devletl, 
barb korkusile, tes\ihata bir mil
yon frank sarfetmi:;lerdir. 

Su bir dakikamn ilk oaniye•in. 
den altmi&tnct saniyesina kadar, 
nefes borularm•zdan yanm bilyon 
toz zerresi J{etmi,tir. 

Yaralanan ~ocuklar 
Son giinlerde dikkatslzlik ytiziinden 

kii~iik ~ocuklann ag1r yaralanmasi!e ne
ticelenen vak'alar ~ogalmaga ba~lamJ~
tlr. Diin de bu §ekilde ii~ vak'a olmu§tur. 
Kii~iikpazarda Atlama caddesinde 41 

numara!J evde oturan Kaz1mm ~ocugu 
Numan, evin birinci kat penceresinden 
sokaga bakarken fazla sarkrnl§, dii~iip 
ba§mdan agu· surette yaralanml§hr. 9o
cuk, ~i~li 9ocuk hastanesine kaldml • 
m1~hr. 

Taksimde Cumhuriyet caddesinde 
F!atya aparhmamnda oturan Momela
nm !dare ettigi 867 numarah hususi o
oomobil de Tunelba§mda 13 ya§mda is
piroya ~arparak ag1r yaralaml§llr. !spi
ro tedavi altma ahnml§, Momela yaka -
lanml§tlr. 

Galatada Liileci Hendek caddesinde 
142 numarah evde oturan Hayim k1zt 
Ra§el, tstiklal caddesinde bir kaldmm -
dan diger kaldmma g~erken 368 nu • 
marsh motosikletin sadmesile baca -
gmdan yaralanmi§hr. Ra§el hastaneye 
kaldmlmi~, ~ofor yakalanml§tJr. 

Bir kii~iiiiin yankesiciligi 
H, ~ret a<M!aa p 1dit1'i"itl· ~-""" 

ta wutead~'d sablk~arl ol,an ve ahta
kalede Kutucularda oturan 16 ya~mda 
Feyzi, yanmda oturan ve heyecanla ma-
'' takib eden Kadrinin cebinden ciizda
mm ~ekerken ba§kalan tarafmdan go -
riilerek yakalanml§'tlr. 

lneboludan sevkedilen 
yumurtalar 

inebolu (Hususi) - Limamm•zdan 
yumurta sevkiyah son giinlerde gittik,e 
artmaga ba§laml§hr. Yumurtalann bii
ytikliigii ve amb~lajlann ,ok dikkatli 
bir tarzda yap1lmas1 bilhassa d~ piya -
salarda biiyiik bir ragbet gormektedir. 
Bu itibarla 1nebolu yumurtalan, Avru
pada, yurdumuzun diger mallanndan 
daha yiiksek bir farkla kabul edilmek -
tedir. Son haftalarda Yunanistan ve 1-
talyaya ihracahm1z arim1~hr. --y akalanan kumarbazlar 

Cibalide Oskiiblii caddesinde 89 nu -
marsh kahvede kumar oymyan iki ki~i 
ciirmii me§hud halinde yakalanml§b.r. 
tsmail, Hakk1 ve Zekai isminde olan bu 
kumarbazlar, Adliyeye verilmi§lerdir, ····-Letonya aeyyar ihracat 

mallar1 aergiai 
Letonya seyyar ihracat mallan nil • 

mune sergisinin Tophane yolcu salonun
daki tertibi i§i bitmek iizeredir. Sergi 
~at§amba sabah1 saat 10 da S91lacakhr. -···· Evlenme 

Yiiksek Miihendis mektebi muallim 
muavinlerinden Said Ya§arla Bayan 
Saniye Mansur Apanaym evlenme me
rasimi cumartesi gecesi Tokathyan sa -
lonunda tes'id edilmiljtir. Gene evlilere 
uzun saadet dileriz. 

Hakiki hirer ceb torpitosu olan bu ge -
miler, harb vukuunda, ticaret gemileri
ne refakat edeceklerdir. tn§aat maize -
mesi tamamen haz1rlanm1§ olup, gemi· 
ler, en klsa zamanda ikrnal edilecektir. 

Her ay, silah fabrikalan, bahriyeye 
80 tane yeni hava dafi topu teslim et -
mektedir. 1936 da 3 tane mevcud iken 
bugiin sayiSI 28 i bulan fabrikalar, en -
daht tanzimine mahsus aletler imal et
mekle me§guldiir. Deniz harbi i<;in der
hal haz1r bir vaziyette bulunmak iizere, 
10,000 ticaret gemisi zabiti, askeri ders
ler takib etmektedirler. Ticaret gemi -
lerini silahlandJrmak iizere 2000 top ha
zlrlanml§hr. 

Bu gemilerden 1000 tanesi, toplann 
yerle~tirilmesine mahsus tablalarla te~
hiz edi!mektedir. 1939 senesinin ilk ii~ 
ay1 zarfmda, 20 tane yeni harb gemisi 
donanmaya dahil olmu§tu1'. 

$EHRiN iCiNDEN 

.............................................................. ~ 

Hzdzrellez 
.............................................................. : 

istanbul, diin 

nas1l eidendi? 
" Seyri Saadabad1 sen, bir kere iyd olsunda gor , 

-Nedim-

Kulak nedir ? 
Be§ hissimizden birinin cihazt olan 

kulak dedigimiz iljitme mekanizmast ii<; 
kls1mdan miirekkebdir: D1§, orta ve i<; 
kulaklar. Kulak zarmda nihayet bulan 
dl§ kulak, gelen sesleri kolay top!amak 
i~in geni§ bir ag1z!a miicehhez bir ka
naldan ibarettir. Orta kulak hava ile 
dolu olup tazyiki miisavi IuJan ustak -
yan borusu denilen lbir kanah havidir. 

r------------------------------~ Bu kana!, burun farinksinde nihayet 
Kaihdhaneden mahteri bir giiriil tii yiikseliyor. Vur patlaam, ~al oy· 
naam, ~~lemca eglenen binlerce, on binlerce insan ... Her agacm di

bi seyyar bir bakkal diikka m olmuf. Aht verif gnla ... 

Dlin Kag1dhanc ~aymnda eglenen balk 

a otanbul halki, diin bahann km H1m· Armonik, akordeon, ud, keman, gramo • 0 ellezi, sandallar, kikler, mavnalar, ve fon, hatta radyo .. Herke•in ya elinde, ya 
~atanalar i~inde Gag1dhaneye gelin kucagmda bir nnbuh var. 

giitiirdii. Siinnet kiipriisiiniin altmdau ge~rken, 
Kopriideki Halic vapur iskelesi, binbir arkada~1mm giizii, elektrik telin:n ucun· 

ayak bir ayakll. da sallanan levhaya kayd1: 
Sikl~lk kucaklarda avaz avaz haykm- - Burada iiliim tehlikesi var! 

§Bn rneme ~;ocuklan, manzaraya hemen Sandalc1 da ona uymu$. n<•ede bu -
de bir g~ ~;e1nisi veriyordu. lskelenin lundugunu unutarak dalg.n dalgm tele 
iiniinde herkes, birb~rini tartaklarnakla bakJYordu. Tam bu mada, ba§l «bir 
me1guldii. Burada insand~n fazla lflkm, ho§» sandalcmm elinde, ba11bo~ hale ge
boh~;a, sepet, oefertas1, kalabaligl var ve len bir sandal, biitiin aguhgile iizerimize 
bu kalabahk arumda kimin paz;SI iite - bindirdi. KU&iik bir karambu!: Gecmi~ 
kinden kuvvetli ise, bir yumruk savurup olsun! F akat ben dayanamad;m: 
ileri g~mek hakkm1 kendin..Je giiriiyor. - San dab, dostum ... dedim, bura-

Y a1hca bir kadm, uzaktan vapuru far- da iiliim tehlikesi, yalmz telm ucunda 
ketti. Pili~;lerini etrafma topbyan bir ku- degil! iiniimiizde ard1m1zda dolajlyor. 
lu~ka eda•ile bagmyordu: Dikkat etl 

- Siikriye. .• Sadiye... Ahmed ... 
Salim .. Hasene .•• ~abuk olun bafur i!tr 

liyorl 
' Ktb lnl, torul1u mu bilmern, kolundan 

~;ekti: 
- Gene bizi rezil ehnege ba§ladm. 

Vapura bafur deme diye tenbih ctmedik 
mi sanaL 

Kadmcag1z, bu ihtarm altmda kal -
mad1 ve ba§l sonu belli olm1yan bu duba 
bi~;imi «sefine» yi yanmdak1lere gostere· 
rek: 

- Ayol, dedi, allah rizasi icin bana 
hak verin .. Bu patpata vapur demege 
hanginizin dili vanr} .• 

.......... 
Kopriiden kalkm1~1z. Yiiriiyormu$UZ. 

Hatta ge~tigimiz yollarda - karmca ita 
derince - izler buakarak, ;skeleleri hirer 
hirer tutmaga bile ba,laml§:z I 

Fa kat oturdugumuz yerden, bu muci
zeye inanmak kolay rn1 ya... Yiiriiyen 
vapur mu, deniz mi} Giimbiir giimbiir 
oten makineler her giimbiirdcyi,te vapun 
ancak bugday tanesi kadar mesafc aldl
rabiliyorlar. 

Hele, neyse Kopriiden hareketimizden 
kuk sekiz dakika sonra, iiruinen v' sali
men Ka!bdhane iskelesine yana1abildik. 

Memura bile! verirken, «hatun» un 
biri, <;ocuguna zorlu bir tokat alii. Et -
raftan: 

- Aman hamm .. Ne yaphn? .. Ya
Zlk de gil mi <;ocuga L 

Tarzmda hafif tertib miidahalelerde 
bulunanlara anasmm verd:i;i cevab dog· 
rum parlakll: 

- Ben, Namddin Hoc• gibi bir ka
dlmmdlrl Cocugu, testiyi lmmadan evvel 
diigerim. Atllgun tokat, ona ders olur. 
Kag,dhanede uslu uslu oturur .. 

········· 
Simdi derenin agzmday1z. Bir vas1ta 

ele ge~irebilsek, kiitkiin bumndugu yere 
kadar gidecegiz. Fakat; bugiin buradaki 
kay1klann hep•i hirer cankurtaran san -
dah kadar k1ymetli ... 

lclerinden birini pek gii~li'kle iic be1 
dakika icin kendimize tahsis ettireb;Jdik. 

Y ahya Kemalin me1hur m1sra1 dili -
min ucunda; oniimden fevc fevc ge~en 
«halk1 Saadabad» a bakiyorum. Nedi • 
min divamndan parca parca damlalar, 
kafam1n icinde birbirine kaf'IIYOr: 
•Evvah, o ii9 9!Jte kaytk aldt karartm 
/jarkt okUI/UP ge9ti bir aJet var i9inde!• 

Tam bu o1rada, geni1 bir salapurya -
dan, bayat ve <;atlak bir kad n seoi, yiik· 
seldi: 
Ben esmerl. .• badem lie .. /tnd>k lie... fts

ttk ile .. 

Derenin iizeri mubalagaSIZ yiizlerce 
sandalla dolu ... Ortahk inim irim inli -
yor. T abii kederden de gil, ne1' eden! 

Derede ilerledik~e man1ara saniyeden 
oaniye "de~i§iyor. K1day bayrakh san • 
d3.lla.r'l. ~J.k s1k raslamai!a ba,JacLk. 

Her yerde vatanda1larm imdadma 
h1m gibi yeti§en bu temiz yard1m miies
sesemiz H1m ile 1Iyasm kavu1tu~u bu 
ne1' eli giin vesilesile galiba halklmlzm 
hamiyetini ol~melie gelmi,. Dak1yorum: 
Herkes, seve seve yard1ma ko,uyor. Y al
mz bu gidi1le sevgili K1Z1hya, bir vazife 
daha dii1ecek diye korkuyo1 urn. Kala -
bahk gitgide artacak olursa, K1zllay me
murlan, yalmz iane degi], dereden adam 
da toplamaga ba§hyacaklar .. 

C:iinkii, kimse ne yapllgm1 bilrniyor. 
Dolmu1a binenlerden <;ogu kendinde de
gil. Herifin biri, koca bir m,JYnanm bat 
tarafma ala biner gibi b:nml~, ehndeki 
bo& 1i1eyi gostererek caynlar iistiine bag
da,kuran arkada1ma •esleniyor: 

- Efendi agabey... 1l-lo§ giir bizi 
bugiin ... Maliimya Kehtaneye geldik.. 
Ye lakin §ey.. Allah seni inandmm, 1u 
meretin ne oldugunu bir tiirtU anhyama
dirnl Likn likrr i~iyorum da bana m1sm 
demiyor ... Karakulak suyu musun be 
mubarekl.. 

Simdi aSI] civcivli mmtakaya giriyo • 
ruz. Caynm biitiin uzunlugunca rnah§C
ri bir giiriiltii ~1kararak, vur patlasm, cal 
oynasm, Cllgmcasma eglenen binlerce, 
onbinlerce in san ... Her agac giilge3inde 
bir seyyar bakkal diikkam ve bir •eyyar 
meyhane a~l§lar. Ab,veri& g~da gidi -
yor. A~1kgiizler de o kadar <;ok ki I. 
Mesela biri <;lkm11, Kag1dhanede tuvalet 
ihtiyacmm teminini iizerine alrnl§: Ozeri 
<;uvalle iirtiilen bu liizumlu yerlere, adam 
ba1ma knk para duhuliye ile giren gire
ne !.. 

Dere boyunda bir yere, arkada!lmla 
birka<; dakika ili!Clim, dedik. iki kmk io
kemle ile bir masa iskeleti i~in bizden ii~ 
lira arad1lar. 

- Bunlann hepsini satacak oloan, ya
nm lira etmez I diyecektim vazge<;tim. 
Adamcag1z cok muhtemeldi ki bana jo(iy
le bir mukabelede bulunsun: 

- A bay1m .. Biz burada sandalye 
ile masay1 degi], Kag1dhanede dereba11 
safasm1 kiraya veriyoruz I l1ine gelirse, 
otur, i1ine gelmezse git 1.. 

Sandalda, boyle bir miiddet daha do
la&llktan sonra, karaya <;lkmaga karar 
verdik. «Nereye yana1ahm ?» diye dii -
§iiniirken k1hkS1Z bir delikanh, elinde bir 
kanca ile sandah ta1lara dugru cekti ve 
biz, karaya ayak basar basmaz yakam1za 
yapl§ll: 

- Iskele paras! baylarl 

Giilmege ba,ladlk: Buras1, demek bir 
iskeleydi ve bu adam da o iske:enin me· 
muru s1fatile bizden «ayakbash» paras1 

bulur. Orta kulakta ii<; kii,iik kemikten 
miirekkeb olan bir manivela sistemi ku
lak zarm1 1~ kula~m beyzt penceresine 
gerilmi~ olan diyaframa baglar. Bu ma
nivela sistemi kulak zannm hareketini 
ii,te ikiye indirir, fakat buna mukabil 
tazyiki artmr. Hemen hemen bir fm -
d1k cesametinde olan ~eytan minaresine 
benziyen i' kulagm alt ba§mda biri bey
zt ve digeri daire §eklinde iki diyafram 
var. Kavkaa (kokli) dedi~iz bu !' ku· 
lak, helezon §eklinde olup insan kulak
Jannda helezon adedi iki ve ii~te iki ol
duk\1 halde domuz kulagmda ii<; ve ku-
1:Jayda ii<; bu~uk helezonludur. Bu iki hay 
van kulak balummdan bize rakibdir. 1<; 
kula~n helezonlan boyluboyunca iki 
bolmeye aynlml§tJr. Bu bOlmeler kulak 
tepesinde birle§irler. Bolmeleri ayrran 
(Bazilar) gJ.§a korti denilen uzvu Mmil 
olup 24,000 kadar sinir, bu uzuvda niha
yet bulur. Bu 24,000 sinirin her biri 10 
ill 15 l§itme hiicresile miicehhezdir. Gt
§arun alt ba§taki pencereye tesadiif eden 
yerdekl genl§ligi 0,21 milimetre ve iist 
ba§takl geni§ligi 0,36 milimetredir. E
ger kokli helezonu a91hp diiz bir kanal 
haline getirilirse, boyu 31 milimetre ka
dar olur. Bunun 18 i alt helezona, 8,5 i 
oria helezona ve 4,5 milimetresi iistte • 
ki helezon par~aSJna isabel eder. 

Santlmetre murabbama gramm mll
yonda birile bir gram arasmdaki taz -
yikle ~ah§an kulak, o kadar hassas bir 
cihazd1r kl, bunu sun'! olarak yapmak 
istesek, Dolmabah9e kadar bir bina i~i· 
ne 24,000 radyo ampiliniyatorii koymak 
!az1m. Bu tesisat bize bir milyon !ngi -
liz lirasma mal olur. Fakat fmd1k ce -
sametindeki o hassas cihaz kendi i§ini 
ve tamirini kendi goriir. Ba§hba§ma bir 
ilim mevzuu olan ve cildler dolusu sahi
feler !§gal eden, pek basil goriinen, fa -
kat pek kan~1k olan bu has cihazm na· 
s1! ••h§ll~DI ba§ka bir giine bllakahm. 

Prl. SALIH MURAT 

istiyordu. 

Arkada1un. bir ara itiraz edecek ol • 
duysa da ben iinledim: 

- Herif bize bir kere naSilsa kancay1 
takll .. Pe1imizi b1rakmaz I d•d:m ve adam 
ba~ma kirk para verip - pek de ucuzmuj 
ya ... - kurtulduk. 

Fa kat, ne dersiniz? Yah boyun -
dan ( 1) bir tiirlii aynlam1yoruz. San -
dallann akm1, bizi kendilerine dogru ~;e· 
kip duruyor. Sandal diyip de gecmeyin. 
Hep•i de zemin ve zamana miinasib hirer 
ad bulmu1lar kendilerine: 

- Unutmabeni .. Sevbeni!.. Yavrum .. 
Sekerim ... Cicim ... Giizelim ... 

Caymn iistii, ciVIl ciVIl: Kag1dhane 
karargahmm sivil kara ordum burada ... 
Deniz de bahri ( I) niimayi1ler den!" 

eder de !tara ordu•u karargahJ, bundan 
mahrurn kahr rru} Saz, siiz, naz, niyaz .• 
Hepsi tamam ... Arada bir, havai fi1ek• 
ler bile patl1yor. Ortaya koca bir top ge• 
tirll)i1ler. Be1 kuru1u veren, litilini atet
leyip giimbiir giimbiir ottiiriiyor. Derken, 
zurnalarm ahengi ba,ladl. Koyu cicek -
lerle, yemenili ba§lanm siisleyen Sulukule 
dilberleri, kemanlanm giCJrdallp, ucuz 
tarafmdan gobek almak icin, gelip ge • 
<;enlerin gozleri i~;ine bakJYoriar. 

Bir !Chirde, eglence nanuna ne ararsa· 
n1z, Kag1dhane tertibi olrnak iizere bu
rada hepsi var: Hokkabaz1na, tiyatrosu
na, hatta oirkine vannc1ya kadar ... Son
ra, yiyecege, i~ecege dair ku1 siitiinden 
gayns1 ... 

Cergeler, ~ad1rlar, ve cardaklar altm· 
da, rniitemadiyen hareket eden bir 1ehir: 
hte Kag1dhanenin diinkii hali... 

Ortal1k kararmadan evvel, diinU,iimU.. 
ze, sanda!CJ hayret icindeydi: 

- N e acele ettiniz? diyordu, asii 
Kag1dhane safaSI, bu oaatten sonra bat
Jar ... 

Kag1dhane safasi! .• Belki. .• Fa kat, 
gece karanhgmda, dii!C kalka, onbinlerce 
ki&inin, o ecelacayip vapurlara, yapacak
lan hiicumu giizoniine getirince, her sa
fanm bir de cefaSI olduguna 1imdiden 
inamyorum. 

Silahtaraga fabrikasmm ominde, zil -
zurna sarho1 olmu§, posb1y1kh bir herif, 
yamndaki sandalda ge~en bir yosmaya, 
kaba kaba smtll: 

- Y ahguz nereye p;idiyorsun I Aha 
seni de bizirn kay1ga alak 1 .• 

Arkada§lm, yiiziime bakt1 

- Ne dersin~ .. 
Giildiim: 

- Hakk1 var, derim. Herif, Kag1d• 
han eye kuzu yemege gelmi1!.. 

Salahaddin GONGiJR 



CUMBURIYET 

Diin yaptlan milli kiime maclart 
Galatasarag Ankaragiiciinil2-11naglUb etti. I zmirde de 
Doganspor Ate~sporu 1-0 gendi. Vefa da HilO.le genildi 

1

1 

Milli kiimede puan vaziyeti \ .,__ _ _ _ K_Ir_k_p_I_n_a_r_g_ii_re_~_Ie_r_i_d_iin 
- -- Ma~ At!lgt Yedigi Galib Berabere Maglub Puan 

I Ankaragiicii 10 26 16 6 1 3 23 , 
Fenerbah~e 6 16 6 5 0 1 16 
Be~ikta" 7 17 7 4 0 3 15 
Demirspor 6 13 9 3 1 2 13 
Vcfa 7 18 14 3 0 4 13 
Galatasaray 6 9 12 3 0 3 11 
Doganspor 7 10 23 2 1 4 12 
Ate$spor 9 6 28 1 1 7 12 

ls'a~ra_y __ 2 ____ 1_m_a-~-ta_n __ g-al-ib--~t-k-tt-.------~--K--ad-,-k-oy_s_p_o_r_e_k_si_k_k_a_d-ro--il_e_g_e-ld--i~ 
Ankaragiicu dun, bir gun evvclkin< den Galata Cencier rna<;t hukrnen ka -

nazaran daha iyi oynamakla berab-lr da- zanm1~1tr. 
ima sagdan oynamak!a tSTar •!m~'e;i. \ Beylerbeyi, Bozkurd ma<;mda Beyler
Vehab•n ve Muzaffenn aksamas1 yeml beyi tamamen hakim bir oyundan sonra 
melerine sebeb oldu. Maamafih Galata- Bozkurdu 5 • 0 yenmege rnuvaffak ol -

bitti 

l 

Galata aray Ankaragiicii ma<;rndan heyecanh bir an 

sarayhlar oyunda ekseriya hakim oynaya- du. 
rak bu hakh galibiyeti kazand1lar. Elle F ener stadmda son rna~ Hila! - V efa 

arasmda oynanan 1ild domifinali idi. 
Hakem N uri Bosutun idaresinde oyna -
nan bu rna<; <;ok heyecanh oldu. Birinci 
devrenin ilk dakikalarmda Vefadan Sui
hi ilk golii yaplt. Hila! sula<;tk Lutfinin 
yapltgt golle buna mukabele etti. Dev -
renin sonlanna dogru Hilalden Hakkt 
ikinci golii de att1~mdan devre 2 - 1 Hi
la! lehine bitti. lkinci devrede Vefa ra
kibini ~ok stktlllrmasma ragmen Hila! -
den Hakkt u<;uncu golii de yap!J. Vefa
hlar oyunun sonunda ikinci gollerini yap· 
malanna ra~rnen rna<; Vefamn beklenrni
yen maglubiyetile netieelendi. Hila! Ve
fa}'l tasfiyeye ugratarak 1ild finaline kal
d!. 

rine pek <;ok fmat ge<;tigi halde bunlann Tekirdagh Biiseyin, Afyonlu Siileymanla miisabakaya ba&lamadan evvel . 

Edirne, 7 (Telefonla) -- Knkpmar Mehmed ve Adah Hali! pehlivanlarin 
gure1 miisabakalan bugun sona erdi. Bu hatnalanna hiirmeten bir dakika siikut e
giinkii musabakalar buyiik bir kalabahk dildi. Parti tarafmdan haztrlanan hedi
huzurunda ~ok heyecanh olarak devam yeler, Knklareli meb'usu tarafmdan gii
etti. Kat'i neticeleri bildiriyorum: reKilere verildi. General F ahreddin AI· 

Ankaragucu tak1m1 ikinci kar~•lalma
sm• ~eref stadmda dun Galatasarayla 
yaplt. Saha hemen tamamile dolmujiU. 
llakem Tank Ozerengin'in idamindr 
tak1mlar ~u kadrolarla sahaya <;tkmljlar
d~r: 

Galatasaray: O;man- Faruk, Adnan
Musa, Bedii, Yusuf - Necdet, Boduri. 
Celaleddin, Murad, Sarafim .. 

Anhragucu: N attk - Salih, Er.ver · 
ASdul, Semih, lsmail - Vehab, Fikret, 
!\luLaffer, F ahri, Hamdi .. 

ilk dak,kalarda mutevazin oynanan o
yun yava1 yavaj hararetli ve heyecanh ol· 
maga ba lad!. Top iki kaleyi de stk stk 
yokl.yor. Galatasaray yavaj yavaj ·~·1-
maga ba lad1; bilha"a sold an yapt!klan 
hiicumlarla s:k stk Ankara kalesine inme
ge ba laddar. 

Galata<arayhlar guzel oyunlanmn se
m"Te ini 9 unru dakikada bir gol yap
makla ald1lar. Murad dan bir pas alan Bo 
duri, mukemmel bir $Uile topu aglara 
taktt. Galatasaraym stkt hucumlan de
vam ediyor ve gene Boduri mudafilerdrn 
stynlarak plase bir 1iitle Galatasaraya i
lunci golii de kazand~rdt. Bundan bir da· 
ktka sonra Galatasaray mudafaa<t topu 
sur.n Fikreti 18 ~izgi<i i<;inde yere diiju· 
rerek penaltt yaptt. Hamdi penalttyt kO.. 
1eden Galatasaray kalesine sokarak An· 
karanm ilk ve son golunii yapmtl oldu 
Penalhdan sonra Ankarahlar a~:larak Ga 

pek <;ogundan istifade edemediler. 

;ieref stadmda oynanan 
mac;lar 

latasaray klesinl bir muddet stktlltrdtlarsa 
da Galatasaray rnudafaasmm guzd oyu
nu tehlikeleri bertaraf ediyor, Galatasa
ray da giizel hucumlar yap1yor. Fa kat 
ba•ka sa}'l yapdmadtgmdan birinci .1evre Beden terbiyesi kupaSI i<;in dun ~ertf 
2-1 Galatasaray lehine neticelendi. stadmda Milli kiime mac;mdan evve1 

Jkinci devre Si~li - Suleymaniye muhtelitile Beykoz -
Kurtulu§ mcltteliti kar§tlajttlar. Adnan 

fkinci devreye Galatasaraym ak!nile Akmm idare ettigi mac; be,inci dakika
bajlandt. Her iki taktm da seri vc guzel smdan itibaren Sijlinin hakimiy~tine gir
kombinezonlarla oynadtgmdan oy•m ?evk di. Yedinci dakikada penalttdan 1-!dra~ 
li ve heyecanlt oluyor. Galatasaray k1sa va"tasile birinci golunu yaptt. 
paslarla iniyor. faakt jiit atamad1klann· ~i·linin hakimiyeti altmda d~vam e
dan gol ~1karamtyorlar. Ankaralt Ham · den oyunun 40 mct dakikasmda ~oldan 
di birka<; tehlikeli ini, yapt1. Ostuste Ga- gelen topu kale anunde yakalayan Harac; 
latasaray aleyhine komer olduysa da ne- guzel bir kafa vuru§ile gole tahvil etti. 
tice vermedi. Vehab saga~1kta da muvaf- - Ve devre Si!li. Suleymaniye muhteli
fak olamtyor. <;ok <;ekingen davranarak linin 2 _ 0 galibiyetile sona erdi. 
bir~ok toplan kar""ndaki ovunru!ara lkinci devrenin 35 inci ciakikasmda 
kapllrdt. II inci dakikada kaleci 0•· 
man sakatlanarak bir muddet d"~nda Beykoz, Kurtulu$ kalesine giren topu 
kald1. Sonra tekrar yerine gec;ti. 25 inci hakem go! saymak uzereyken vaki itiraz 
dakikaya kadar iyi oynayan Ankar.l!iicii ve yan hakeminin ikazt iizerine bundan 
bundan sonra hakimiyeti tamamen Ga- vuge<;ti ve oyun biraz daha Beykoz, 
Iatasaraya terketti. 26 net dakikada bu Kurtulu$ muhtelitinin hakimiyeti altmda 
durinin yapltgt favul yuziinden Galata- devam etti. 40 mct dakikada bir korner 
saraym uc;uncu bir golu saytlmadt. att~mdan istifade eden Suleymaniye, Si!-

Son dakikalar tamamen Gahta'3raym li rnuhteliti Nobar vasttasile ii~uncu go -
hakimiyeti altmda oynamyor. Ankara Iii de Beykoz, Kurtulu1 kalesine taktt ve 
miidafaast bunalmt$ bir halde topu uzak- bir iki ehemrniyetsiz akmt rnuteak1b Sii • 
Ia11!rmaga c;alt11yor. Fa kat Galatasaray- leymaniye, Si&li muhteliti 3 - 0 sahayt 
ltlar bu anlard yakaladtklan birc;ok ftr· terketti. 
sat ve kornerlerden istifade edemediler. Bu miisabaka ile Beden T erbiyesi ku
Hakemin diidugu c;aldtgt zaman Galata- past madannm birinci devresi bitmi1 ve 

- Suleymaniye, Si1li muhteliti on be1 pu
vanla birinci, Beykoz, Kurtulu$ muhteliti 
on iki puvanla ikinci olmu$lard;r. 

• 

Anadoluhisan - Demirspor kuliibleri 
arasmda yaptlan miisabaka da mutevazin 
bir 1ekilde ve 0 - 0 beraberlikle netice -
lenmi1tir. 

Bu rnusabaka ile ikinci kiime kulubleri 
arasmda yaptlan rna<;lann birinci devresi 
bitmi1 ve neticede on iki puvnnla Anado
luhisan ldman Yurdu birinci olmujtur. 
F ener stadmda yapd an futbol 

mac;lar1 

Diinkii mac;tan enteresan bir enstantane 

«Beden T erbiyesi kupasm ma<;larmm 
bir ktsrnt da F ener stadmda oynandt. 
Mac;larda $U neticeler ahnmt\ltT: 

-- Onun nastl yaradtlt§ta oldugunu, 
belki ben senden iyi biliyorum, MuaiiL. 

- Beyefendi, c;ok oluyorsunuz arl!k.. 
Sana bu kadar act soz soylemek i~in ken
dinilde bir hak gorii1unuz, benim burada, 
si1 in yammzda daktilo olu1umdan ileri 
gel•yorsa ... ;iimdi, bugunden tezi yok ... 

Mualla, sozunu bitirmeden kap1ya 
dogru bir adtm att1. Bunun sonu neye 
varacagmt Muhtar da anladt. Sesine bir
denbire bir yumu!akl1k geldi: 

-- N eden bu icadar htr<;mltk ediyor
sun?. dedi. Ben sana act bir soz soyleye
ltlir miyim?. Bu kadar sevdigim, bu ka
dar begend•gim bir kadmm incinmesini is
ter mivim ? ... Senin de, sana yakm olan
la•m da ... Evvelki gun anneni gordum. 
Kendi an•m o!sa, karjt5tnda belki bu ka
dar saygt duymazdtm. 0 kadar kibar, o 
kadar ev mli bir kadm ... Demindenbe
ri senden rica ettigim bu : Gel, biraz ko
nu ahm, diyorum. Sen ne istersen, gene 
onu yaparsm. 

Muallanm sinirleri bozulmujlu. Arllk 
ne yapacagmt bilmiyordu. Kendi kenrli
ne: 

-- Bu adam ne zamandanberi bunu 
tutturdu: Gel bir yerde oturup konu a
hm, diyor. Benim gitmedigimi gorduk
<;e, belki de kendisinden korkuyorum, sa
ntr. Gidecek ol.am beni kapacak degil 
ya ... Bakahm. ne soyliyecek? .. 

Diye dii1undu. Birdenbire ba§mt kal
dtrdt: 

-- Peki, dedi, vapura gelecegim. Y al 
ntz §UnU da soyJiyeyim kj bunun bir de 
donii ii var. Bugiin elbet bitecek, akjam 
olaeak. Evlerimize donecegiz . .$imdiye 
kadar ka~ttr soyledim: Sizden gordu
giim iyilikleri unutamam, unutmak iste
mem, dedim. Fa kat bugun, ban a o iyi
likleri de unutturabilirsiniz. 0 zaman, bir 
daha sizin kar5mtza bile ~tkamam; elim
den gelmez. Bunu du1ununuz de, rica e
derim, ytllardanberi yammzda bir lokma 
ekmek i~in ~ah1an bir zavalltyt busbutiin 

lmmaymtz, biisbiitun ezmeytruz. Sana 
hi<;bir fenahk etmeseniz, o bir l<>kma ek
megi elimden almt§ olursunuz. 

Gene ktz, gozyajlannt tutamtyacagmt 
anladt. Dt~nya ftrladt. Odasma girince 
§apkasmt ba1111a, mantosunu mtma gec;i
rirken ht<;ktra h~ktra aglyor, bir yandan 
da kendi kendine: 

-- Gitmesem, sanki ne olur?... di
ye soyleniyordu. Ne yapacak bana?. Na
stl olsa, 1irketten de ~tkacak olduktan 
sonra ... 

Y aimz, Haydan merak ediyordu. 
Muhtar, acaba onun i~in ne soyliyecekti?. 
Ne biliyordu?. Sesindeki acthga baklhr
sa, bildikleri pek de oyle, Muallanm ba
§tnt <;evirip gec;ecegi gibi ufak tefek de
dikodular degildi. Karde1inin nas.I ya!a
dtgmt, yajamak i<;in nastl bir yol tuttugu
nu kendisi de bilmiyordu. N e zamandan 
beri ku,kulantyor, ne oldugu kestirilmi
yen bir korku 1~inde ktvramyor, ne yaptp 
yaptp bunun i~yuziinii ogrenmeyi 0 da is
tiyordu. 

Yerinden fnlad1. Gerisi geriye Muhta
rm odasma ko!acak: 

-- Ne biliyorsamz, hemen 1imdi soy
leyiniz!. 

Diyecek, Ada vapurunda bulu§mayt, 

Siileymaniye kupas1 mac;lar1 
Siileymaniyl' kulii\;>iinun Sehremininde 

yapttrdtgt sahadaki kupa m•~1a

rma ba,lanml$hr. T uhaf bir tesadiifle 
biitun rna<;lar beraberlikle neheelenmi11ir. 
Ma~lann neticelerini yaz1yoruz: 

Birinci rna~ Si1li ile Alemdar arasmda 
oynandt. ilk devre Si1linin hakimiyeti al
hnda ge~mi1 ve Si&li birinci devreyi 2 - 0 
galib bitirmi1tir. lkinci devrede canh bir 
oyun tutturan Alemdar iki gol atttgmdan 
rna<; 2 - 2 beraberlikle neticeienmi1tir. 

lkinci rna<;t Eyiible Davudpaja yap. 
ttlar. 

Orta: Birinci Knklarelili Mehmed, i- tay da, altm kemeri, Tekirdaglmm beli· 
kinci Kemalpa1ah lsmail. ne taktt. 

Ku~uk orta; Birinci Karamiirselli Hil- Gece misafirler 1erefine 150 ki1ilik bir 
mi, ikinci Kire9hurunlu Mehmed Ali. ziyafet veri!di. 

Biiyuk orta: Birinci Bandnmah ~iik- lzmird e giiret birincilikleri 
reddin, ikinci Edimeli Huseyin. hntir 7 (a.a.) - Greko-Romen gu -

Bajaltt: Gonanh Hiiseyinle Pomak re1 birincilikleri bugiin giizide bir davetli 
Suleyman ~ok sert giire1tikleri i~in ikisi kutlesi oniinde Doianspor lr.uliibiindo 
de bajlanndan yaralandtlar. Doktor, bun- yaptlmtjbr. Netieeler 1unlardu: 
!ann daha fazla gure1melerine musaade 56 kiloda O~oktan Talat. 
etmedi. 1ki pehlivan da birincilik miika- 61 kiloda Alsancaktan Sefik. 
fatmt aralannd'a payla,lllar. 66 klloda Alsancaktan F eridun. 

Ba1: T ekirdagh Hiiseyin, son olarak 72 kilod&. Dol!anspordan T ahsin. 
Hayatiyi yenerek gene Tiirkiye ba~pehli- 79 kiloda Doganspordan Hasan. 
vam oldu. Ba1 gure1lere giren Molla Meh 87 kiloda Yamanlardan Musa, rabb-
med, Yanmdiinya Siileyman, Manisah lerini yenerek stkletlerinin jampiyonlart 
Halil, Luleburgazh Ali Ahmed, Pehli- olmu1lardtr. 
vankiiylii Mustafa, iki giin her biri hirer Agtr stklette Doganspordan Mehrned 
saat birbirlerile musabaka yapttklan hal- rakibsiz olarak birinei ilan edilmijtir. 
de yeni1emediklerinden berabere ilan e- Giiret~iler cumaya geliyor 
dildiler. Yalmz Ali Ahmedle Molla 
Mehmedin giite1leri <;ok takdir edi\di. 1-
kisine de birer saat hediye edildi. 

Cok samimi bir hava i<;erisinde cere -
yan eden bu ma~m birinci devresi giizel r 
oymyan her iki taktrnm da atltgt iki1er 
golle 2 - 2 beraberlikle bitmtj, ikinci 
devre ayni hava i<;inde birir gol daha 
yapan tahnlar 3 - 3 beraberlikle saha
dan aynlrntjlard!r. 

Musabakalardan sonra Kurddere!i 

N orve<;te yap1lan Avrupa jarnpiyona
sma gitmi1 olan rnilli giire1 taktmtmtz 12 
rna}'ls curna gunii Kostence yolile §ehri
mize gelecektir. ,... ___ __,.....,......,......,.... 

Son rna~ Suleyrnaniye ile T opkapt a
rasmdaydt. Bu ma<;m da ilk devresi 2 - 2 
beraberlikle bitmi1tir. lkinci devre Su -
leymaniye bir go! atmt1, T opl<apt buna 
mukabele ettiginden ma<; 3 - 3 beraberlil<
le bitmi1tir. 

Son oynanacak olan Akmspor, Alttok 
mart tehir edilmi1tir. 

lzmirde Doganspor galib 
lzmir, 7 (Telefonla) -- Bu'!un Ate!" 

sporla Doga"'por Milli kiime mact i<;in 
karjtlajhlar. Doganspor, Ate,;poru 1 - 0 
maglub etti. Kukpmar miisabakalarma i1tirak eden pehlivanlardan bir grup 

orada konu§mayt filan bekliyemiyecekti. Hi: 
Buna ben kart§mam, diyecekti. A

gabeyim otuz ya§tnt ge<;mi§ bir adam. 
Bizimle beraber oturamtyor. Biz de o
nun parasile gec;inmiyoruz. Siz, eger be
nim ~ah§mamda bir eksik goriiyorsamz 
onu soyleyiniz. 

Muhtar, oyle bir adamd, ki kar~"m
dakinin biraz §ajtrdtgmt, biraz sarstldtgt
m goriince biisbiitun dayamr, ona arttk hi<; 
ac1maz olurdu. ~imdi de onu busbutun 
ezmek isteyecek, boylelikle kendi dilekle
rini yapttrmamn bir yolunu bulmaya ba
kacaktt. 

Vazge<;ti. Gozlerini kuruladt. Saate 
baktt. Vapura daha yanm saat vardt. 
Buradan oraya nastl olsa on dakikada gi
dilebilirdi. <;ekmesini a<;tt. l<;inde, ufak 
tefek kendi e§yast duruyordu. Onlan bir 
gazeteye sardt. Y ann, bir daha buraya 
ayak basmtyacak, basamtyacak olursa, 
birisini gonderip aldtracaktt. 

Odact}'l <;agtrdt: 
- Benim biraz i~m var, dedi. Dt

janya <;tktyorum. Ogleden sonra da bel
ki gelemem. Soranlara oyle siiylersiniz. 

Kopriiye indi. Ada iskelesine geldi. 
Gidip gel me bir bilet aldt. Vapur, Kadt
kOyune de ugrayacakb. Muhtann, Hay
dar i~in neler bildigini, neler soyledigini 
Kadtkoyune kadar ogrenebilirse, hemen 
oraya <;tkmayt dii1iiniiyordu. 

Karde§inin kumar oynadtgt belki M uh
tann kulagma kadar gitmi1ti. SOyliye
cekleri, belki de bu idi. 0 zaman Mual-

Ya, onun daha ba1ka bir bildigi de var· 
sa, on a ne diyecekti?.. Daha ba1ka ne 
olabilirdi? ... 

Vapura girdi. Y olcular, pek kalabahk 
deiiildi. Muhtar ondan once gelmi§, bek
liyordu. Gene klZI gorunce yanma geldi. 
Birlikte, arkadaki salona dogru yurudii
ler. Burada hi~ kimse yoktu. Bir masa
ya, kaq1hklt oturdular. 

Muallanm ilk sozii: 
- Buyurunuz, sizi dinliyorum; de

mek oldu. Agabeyimi nerede gordiiniiz, 
nastl tantdtntz?. 

Muhtar, ondaki bu c;arpmmayt go
runce sevincini belli etmemek i~in guliim
sedi: 

- Anlatmm, dedi. Biitiin gun vakti
miz var. ~u 1apkam <;1karsana ... 

-- Dursun. Vapurda ~pkastz oturu
lur mu? ... 

-- Oturanlar yok mu?... Buradan 
Ada, ktsa bir yolculuk degil ki ... lki sa-

ate yakm surer. Hem sen biraz rahat .,.. 
dersin. Hem de ben sa<;lanmz biraz da· 
ha yakmdan gormii1 olurum. 

Mualla, <;1karmadt. Muhtar da daha 
1imrliden iistiine varmak istemedi t 

-- Demin de siiyledim ya, diye sozo 
ba,Iadt. Annen ne kibar kadm 1. Haniya, 
eski hammefendiler vardtr, ttpkt onlar gi· 
bi tane lane konU§Uyor. Bir soyledigini, 
bir daha soylemiyor. Ne diyecek~. ne 
demek istiyorsa hepsini ~yle, Jmaca bir 
tek siiziin i<;ine stkt§brtyor. Sizi de pek se
viyor. Seni de, oglunu da.- Nerede 1im· 
di Haydar Bey?. 

- lstanbulda. 
-- Gordiigiinuz var mt). 
- Arama. Siz anyormujsunuz da 

bulamtyormu,sunuz, onu soyliyecel<tiniz, 
ned en anyorsunuz, ni<;in bulamtyorsunuz 7 

-- ;limdi soyliyecegim. y eni mi gel· 
di karde~in?. 

Bir ay kadar oldu. 
On dan once nerede idi ?. 
Avrupada. 
Avrupanm neresinde?. 

Gene ktz: «Montekarlo» da diyeme· 
di: 

-- F ransada. 
(Arka.n varl. 
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8 MaytS 1939 CUMHURlYET If 

ve Koridor Danzig 
--~------------·-------------

-~· 

Bugiin Avrupa sulhunu tehdid eden en 
uzik mesele Balt1k denizinin limanlann
clan biri bulunan Danzig mmtakastmn ve 
Lehistam denize baghyan koridorun vazi
yetidir. Danzig gerek mesahast, gerek ~ii
fus itibarile ehemmiyeti haiz degildir. Iki 
bin kilometre murabbamdaki bu mmta
kanm niifusu yanm milyon bile tutmu• 
yor. As•l 1ehrin sekenesi iki yiiz altmt§ 
bindir. Mmtakanm umum niifusunun 
yilzde doksan altlSl Almand1r. Kalan• 
Lehlidir. 

Fa kat Danzig'in cografi, cevkillceyjl, 
siyasi ve iktlSadl cihetten ehemmiyeti pek 
biiyiik oldugundan Avrupa politikasl Uze
rinde amlarca miiddet biiyiik tesir yap· 
t1g1 gibi bugUn de Avruparun mukaddera• 
It iizerinde pek bariz rol oynamaktadu. 

Cografi ehemmiyeti Lehistam ba§tan
bala sulayan ve hatta payitahtt Var§ova· 
dan da ge<;en Vistiil nehrinin agzt Dan
zig mmtakasmda bulunmas1dJr. Vistiil'iin 
deltasma hakim olan biiyiik bir devlet 
Lehistanl sliDslkl elinde bulundurmu§ olur. 

Lehistan miistakil ve kuvvetli bulun
dugu zaman daima Danzig'i kendi miil
kii olarak muhafaza etmi§ti. Zay1f yahud 
istik!alden mahrum oldugu zamanlarda 
komjusu biiyiik devletler Danzig'e sahib 
olmaga ~ah§ml§lar ve bunun iizerinde 
<;arpl§mt§lardu. Bunun i<;in Danzig kO.h 
Almanlarm, kah Ruslarm, kah F ransJZ· 
!arm eline ge<;mi1tir. 

Danzig'in cografi cihetten diger bir 
ehemmiyeti de Almanyanm aynlm11 ol
dugu iki pan;anm arasmda bulunmaSJdu. 
Danzig Almanya ile birle§medik<;e AI • 
manya devleti ilelebed iki ayn parc;aya 
aynlm•1 olacakttr. Almanyanm 1arktaki 
k15ml §arki Prusya adeta bir ada maka • 
mmda kalacak ve ani Almanya ancak 
Ba!ttk denizine mutlak surette hakim ola
bildiiii zaman §arki Prusya par<;asile mu
vasalasmt temin edebilecektir. 

Danzig Lehistanm bogaz1 makammda 
ise Almanyanm da beli mesabesindedir. 
Lehistan teneffiis edebilmek ve Almanya 
da dogrulabilmek i<;in ya Danzig iizerin· 
de kendi aralannda ilelebed miibareze et
mek, yahud dostane anla1mak §lklarm· 
dan birini ihtiyar etmek mecburiyetinde 
bulunuyorlar. 

*** 
lkbsadi k1ymeti: 

Danzig'in ve koridorun ikt.Jsadi ehem· 
miyeti 388,634 kilometre murabbabt ara· 
zisi ve 33,823,000 niifusu bulunan ve her 
suretle bir devleti muazzama olmak ev· 
safmt haiz olan Lehistamn haricle yega· 
ne mahreci olmasmdadu. Denize serbest 
mahreci olm1yan biiyiik memleketlerin 
ya§amast ve inki1af bulmast imkanSlzdu. 
Esasen Lehistanm bu hakk•m Hitler de 
defaatle tasdik etmi§ti. Lehistan Avrupa· 
nm en biiyiik ziraat, maden, ham madde 
ve sanayi memleketlerindendir. $ark kom
§Usu Sovyet Rusya ile ve Romanya, Ma
caristan, Slovakya, §arki Prusya gibi 
kom~u memleketlerde de ayni istihsalat 
yaptldlgtndan Lehistanm ziraat ve ham 
madde istihsalatt i<;in ehemmiyetli piyasa
lar as1l Almanyadan sonra deniz a§ITI 
memleketlerdir. 

Lehistan Rusyadan sonra diinyamn en 
~ok ~avdar yeti§tiren memleketi olup 
zer'iyat sahast be§ bu<;uk milyon hektan 
buluyor. Daha sonra yulaf geliyor ki iki 
bu~uk milyon hektar sahaYt i1gal etmek
tedir. Palates zer'iyah sahast iic; milyon 
hektara yakmdu. 342 milyon kental 
tnahsul verir. Keten, kenevir gibi sanayi 
roebatlan sahas1 300,000 hektardu. On 
rnilyon stgm ve dart milyon at1 vard1r. 

Senevi madenkomiirii istihsalatt vasa• 
ti otuz milyon tonu ve azami k1rk altt 
milyon tonu, demir ve petrol istihsali de 
vanm milyon tonu buluyor. <;:elik istihsa· 
li bir milyon tona yakmdtr. Bu azim ma-
1eni ve ziral istihsalatm fazlast hep kori
rl or ve Danzig vas1tasile harice sevkedil-
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mekte ve mukabilinde haricden Lehista -
mn muhtac oldugu diger emtia ahnmak
tadl£. Senevi ihracatm k1ymeti bir milyar 
26 milyon ve ithalatm ktymeti bir milyar 
U<; milyon zloti tutuyor. 

Koridorun dogrudan dogruya Lehis -
tana aid !imam Gdinya' dan son senelerde 
tahliye olunan hamule bir milyon ii<; yiiz 
bin tona ve tahmil olunan e§ya alii milyon 
diirt yiiz bin tona balig olmu§tur. Dan -
zig' de tahliye ve tehmil edilen e§yanm 
miktan da buna yakmdl£. Gdinya lima· 
nt Danzig' den ancak 16 kilometre uzak
tadn. 

*** 
Koridorun mahiyeti: 

Lehistam denize baghyan ve haricle 
muvasalas1n1 ve ihracat ve ithalatmt te
min eden koridor: Versay muahedesi 
mucibince garbi Prusyamn Almanyadan 
tdrik edilerek Lehistana ilhak edilmesile 
meydana gelmi§tir. Bu suretle 1arki Prus· 
ya as1l Almanyadan yabanc1 bir memle
ketle tefrik edihni§tir. 

Buna koridor denilmesi elli kilometre 
arzmda olarak Balttk denizile Lehistan 
ara3lnda rab1tay1 le§kil eden eksiz ve u
zun bir arazi olmasmdan ileri geliyor. Sa
hilde koridorun geni1ligi yliz kilometreyi 
buluyor. ~ 

Koridor Lehistanin Pomeranya ya:ni 
leh<;e ( deniz sahili) namm1 ta§lyan voy
vodaltgmt te§kil etmektedir. Bu eyaletin 
umum mesahaSI 14,000 kilometre mu • 
rabbaJdu. Lehistandaki Alman ekalliye
tinin biiyiik bir k1srm kesif olarak bu ko
ridorda ya§amaktadJr. 

Leh koridoru iki Alman memleketi a· 
rasmdaki kara yollannm gec;id mahalli ol
dugundan Almanyanm buradan istifade 
etmesi Versay muahedesi yap1ldJgt za • 
man dii1iiniilmii§ ve muvasal<~,Yl temin 
ic;in Lehistanla Almanya arasmda hususi 
anla§malar yaptlmt§hr. Evvelce otomobil
lerin wnumi nakliyatta biiyiik ehemmiye· 
ti olmadtgmdan anla§malar hep demiryo
lu nakliyatma aid olmu§tur. Son bir anla§· 
rna ile Almanya ile 1arki Prusya arasm
da giinde dart yiiz tren i§lemesi kararla§" 
ttnlm1§ll. Bunlann vagonlan hududlarda 
miihiirlendiginden Leh giimriik ve zablta 
memurlan transit ge<;en trenlere miidaha
le etmiyorlard1. 

Fa kat birka~ senedenberi Almanya 
autobahn ismi verilen mf otomobillere 
miinham hususl yollarm in1asma gerek 
ticari gerek askeri noktadan ehemmiyet 
verdiginden asll Ahnanya ile §arki Prus
ya arasmda Lehistamn kontrolu ve mii
dahalesi ve tasarrufu haricinde boyle 
yollar in§asmJ taleb etmi§tir. Koridor me
selesinin tekrar canlanarak Avrupa sul
hunu tehdid eylemesi daha ziyade bu oto
mobil yolu i1inden ne§el eder. 

Lehistan bu gibi yollann in§asmdan 
ziyade g\.izergahlannm baric ezmemle -
ket hukukundan istifade ederek Lehista • 
mn koridor iizerindeki hiikiimranhk hak
kmm miiteessir olacagmdan endi§e etmi§· 
tir. Almanya ise Lehlilerin kontrolu ve 
miidahalesi alonda bulunacak otomobii 
yolundan serbest<;e istifade edemiyecek
leri kanaatinde bulunmaktadu. 

Bu suretle Lehistan• denize rapteden 
§imalden cenuba uzanan koridor i<;inde 
Almanya iki Alman memleketini birle§ti
recek bir surette garbdan §arka uzanacak 
bir koridor istemi§ oldugundan koridor 
i<;inde koridor gibi gayet girift, yeni ve 
mii§kiil bir mesele dogmu§tur. 

* * * 
Lehistamn ikhsadi kapisi: 

Lehistanla Almanyanm siliiha miira
caat etmeksizin aralarmda anla§abilme
leri ic;in iki tarafm da miisaadekarhkta bu
lunarak uzla§malan icab ediyor. Mesel.1 
Lehistan Danzig davasmdan vazgec;ecek 
ve Almanya koridora aid noktai nazann· 
dan feragat edecek olursa aradaki ihtilaf 
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her iki tarafm da §erefi ve dilegi tatmin 
edilerek bertaraf edilmi1 olur. 

Anla§tlan Mare§al Pilsudiski dahi 
boyle bir <;areyi dii§iinmii§tiir. Versay 
muahedesi garbi Prusyayl, denize <;tkmak 
ic;in bir koridor olarak, Lehistana buaktt
gt zaman bunun yiiz kilometreye balig sa
hilinde Gdinya ismindeki kii<;iiciik bir 
bahkc;1 kayiinden ba1ka bir mamure yok
tu. Memleketin haricle biitiin muvasalast 
ve irtibat1 Vistiil nehrinin deltasmdaki 
Danzig limanmda temerkiiz etmi§ti. 

En modern tahmil ve tahliye vesaiti, 
nhllmlar ve doklar, tersaneler ve imalat
haneler bep burada toplanml§ll. Bunun 
ic;in Danzig 1ehri ve civan bir Ahnan bel
desi oldugu halde Lehistanm ya§Jyahil
mesi ic;in bu limandan serbest<;e istifade 
eylemesi zaruri bulunmujtu. Bunun ic;in 
de mel'llleketin Almanya devletine tabi 
olmakSIZm ayn bir Alman hiikumeti ola -
rak idare edilmesi ve Lehistana da ikhsa· 
di haklar verilmesi Versay' da kararla§; 
tmlmt§lt. 

'* * * 
Gdinya lim am: 

Biiyiik Harbden evvel Lehistan Rus
yanm idaresi altmda iken haricle ticatet 
ve muvasalasml; sahilleri Prusyanm e1in
de buluoma1mdan dolay1 ~ok ~olewk yo!~ 
lardan Kurland yani 1imdiki Letonya li
manlan vasttasile temin ediyordu. Bunun 
ic;in Danzig'in hinterland• garbi Prusya 
ve civanna miinhamd1. Yamba§mdaki 
§arkl Prusyanm Memel ve Knigsberg gi
bi Danzig' e rakib ayn limanlan vard1. 

Danzig Almanyadan aynld1ktan sonra 
koridoru te§kil eden garbi Prusyadan 
ba,ka biitiin Lehistanm yegane mahreci 
ve !imam olmujlur. Danzig'in bundan ne 
kadar istifade eyledigi hakkmda bir fikir 
edinmek ic;in §U rakamlar kafidir: 1918 
de Danzig'in miinakalah 2,000,000 ton 
iken 1931 senesinde bunun dart misli ya
ni 8,000,000 ton olmu§tur. 

Mare1al Pilsudiski Lehistanm, giiniin 
birinde Almanyaya birle§mesi muhtemel 
olan, Danzig'e daima muhtac ve bagh 
kalmamast ic;in dogrudan dogruya Lehis
tanm elinde bulunan Gdinya'mn mo • 
dern bir liman ve §ehir olmasma ehemmi-
yet vermi§ti. 

Bu liman yap1ld.ktan sonra Lehistanm 
haricle muvasala ve ticareti Danzig' den 
Gdinya'ya intikal etmege ba§lamJ§Ilr. 
Burasmm bahri miinakalall 1 0,000 ton
dan 6,000,000 tona <;lkanlml§hr. Bu su
retle 1931 senesinden itibaren Danzig'in 
bahri miinakalall dii§mege ba§lamJ§tlr. 
Almanyadan zaten aynlmt§ ve ikttsadi 
cihetten miinasebeti kalmamt§ olan Dan· 
zig Lehistanm harici ticareti Gdinya' ya 
intikal etmesile iktJSaden mahvolmaga 
mahkum bir vaziyete dii§mii§tiir. 

Danzig'in mahvolmamaSI i<;in bu mm
takanm ya Almanya ile birle§mesi yah~:d 
Lehistanm harici ticaretinin Gdinya'ya 
inhisar ettirilmeyip Danzig'le payla,ma>~ 
zarureti hast! olur. Bunun icbarile Lehis
tanla Danzig hiikumeti 1933 senesinde 
yeni bir anla§ma yaparlar. Bu anla1ma ile 
Lehistan haricle miinakalesinin yiizde 
kuk be§ini ve bahusus komiir ve demir 
gibi agtr ve havaleli olan e§yanm tahmil 
ve tahliyesini Danzig limamna btrakmt§· 
hr. 

Gdinya liiz.umu halinde biitiin Lehis· 
tanm harici ticaretine merkez olabilecek
tir. <;:iinkii Lehistanda yeni yaptlan de -
miryollan ve bahusus §arki yukan Silez
ya kamiir madenleri istihsalahnm ecnebi 
memleketlere ihrac1m temin ic;in Alman· 
ya hududuna muvazi olarak yap1lan bii
yiik demiryolu Danzig'e deil;il Gdinya li
manma uzatJlml§IIT. Danzig'in biisbiitiin 
karle§memesi ic;in Almanya ile birle~me
sine Lehistan razt oldugu takdirde ortada 
iki devlet arasmda· yalmz koridor mesele· 
si kalm1s olacakllr. 

Danzigin bugiinkii beynel· 

milel vaziyeti: 

Danzig 1919 senesinde §arki Prusya 
gibi Versay muahedesile Almanyadan 
tefrik edilmi§ti. Yukanda izah ettigimiz 
ve<;hile cografi ve ikttsadi cihetlerden 
Lehistan i<;in hayat1 ehemmiyeti bulunma
SI bu tefrike sebeb olmu§tur. Lehistan 
Rusyanm idaresinden <;tbp istiklalini bul
duktan sonra eski Rus eyaleti Kurland 
sahilindeki limanlardan mahrum kalmt§!t. 
<;:iinkii bunlar yeni te§ekkul eden Balttk 
devletlerine buak•lmi§IJ. Lehistan i<;in 
Litvanya kamilen ve Letonya k1smen ken• 
disine bJrablarak eski Kurland sahilinde 
bir mahrec ve oraya miintehi bir koridor 
temin etmek imkant vardt. 

Lakin Versay muahedesi yaptldJgl 
zaman galib devletler Lehistana Kurland
da bir koridor vermegi derpi§ etmemi,ler 
ve Almanyay1 ikiye ayumak usuliinii ih
tiyar etmi,Ierdi. Danzig yerine Memel'i 
Lehistana vermek kabildi. Lakin o za • 
man Almanya parc;alanmtyacak ve bir 
giin Almanlarla Lehlilerin samimi kom• 
§U ve dost olmalan kabil olacaktt. 

Versay muahedesinin yiiziincii mad • 
desi Danzig'i Almanyadan ayuma~)~ 
beraber, koridor gibi bu mmtakay1 da, 
Lehistana ilhaka razt olmaml§ ve (Da~t· 
zig serbest 1ehri) nam1 alttnda miistakil 
bir Ahnan hiikumeti yaratmJ§llf. Giim
riik, liman ve demiryollan i§lerinde ve 
haricl temsilde Lehistana baz1 hukuk ve 
imtiyazlar vermi§lir. 

Danzig Alman hiikumetile Lehistan a· 
rasmda <;lkacak ihtilaflan hal ve tesviye 
i<;in de Milletler Cemiyeti merci gosteril
mi§tir. Bu i§lere bakmak iizere Milletler 
Cemiyetinin Danzig' de bir fevkalade ko
miser bulundurmast da kararla§tmlmtjhr. 
Cenevre miistesna olarak diger ecnebi 
memleketlerde Danzig hiikiimetini temsil 
ve tebaasm1 himaye etmek salahiyeti Le
histana tevdi edilmi§tir. Maahaza Dan • 
zig hiikumeti kendi harici siyasetini tayin 
ve idarede serbest btraktlml§llr. 

Danzig hiikumeti te§ekkiil ettikten son
ra 1920 senesi 15 te§rinisanisinde bu rom
taka halbmn miiessesan meclisi bir kanu
nu esasi hamlamJjlt. Bu tejkilall esasiye 
kanunu iki sene sonra yani 1922 mayt • 
smda Milletler Cemiyeti tarafmdan tas
dik edildiginden tatbik mevkiine konul -
IDU§lU. 

Bu kanunu esasi ile Danzig hiikiimeti 
i<;in bir parlamento te1kil edilmi§tir. Meb
usan meclisi 120 meb'ustan miite§ekkildir. 
Senato meclisi on azadan miirekkebdir. 
Lakin bu meclis diger memleketlerdeki 
ayan meclisine benzemeyip daha ziyade 
icra ve hiikumet salahiyetini haizdir. Se
natonun re1s1 hiikumetin §efi bulunmak -
tadu. 
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Danzigde Lehistanm hukuku 

Danzig' den Lehistana daha ziyade ik
hsadi haklar verilmi§tir. Bunlardan baj· 
bca Danzig memleketile Lehistanm ara· 
smda giimriik ittihad1 tesis edilmi1 olma
Sldlr. Danzig demiryollarmm idaresi Le
histan demiryollan dairesine buakJlmJ§IIr. 
Lakin posta, telgraf ve telefon idami 
Danzig hiikumetinde kalml§ltr. 

Danzig !imam idaresi ve Vistiil neb -
rindeki seyrisefaini kontrol salahiyeti 
muhtelit bir komisyona buaki!mJ§Itr. Bu 
komisyonda Danzig'lilerin ve Lehlilerin 
be§er azas1 vard1r. Komisyonun reisi ls • 
vi<;relidir. 

Danzig mmtakasimn askeri miidafaast 
Milletler Cemiyetine aiddir. Danzig hu
kumeti ordu, donanma ve miihimmat 
bulundurmak hakkmdan mahrum edilmi§· 
tir. Maahaza Lehistan transit nakliyat 
i<;in Danzig'de miihimmat ambarlan bu
!undurmaktad~r. 

Lehistanla Danzig arasinda <;11iacak 

Danzig'ten bir manzara ... 

ihtilaflara hakem olarak bakmak salahi
yeti Milletler Cemiyeti komiserine btrak•l 
ml§llr. Daha yukan merci olarak M!!let
ler Cemiyeti meclisi gosterilmi§tir. Son 
merci olarak da La Hey'deki beynelmilel 
Divam Adalettir. Danzig haricden istik
raz almak i~in Lehistamn muvafakatini 
istihsal etmek mecburiyetindedir. 

Danzig hiiktlmeti son defa Milletler 
Cemiyetinden 7,500,000 dolarhk bir is· 
tikraz alarak liman tesisatmt tslah ve ik -
mal etmi1tir. 

*** 
Danzig • Lehiatan ihtilaflari 

Yukanda bir nebze bahsettigimiz ve<;· 
bile Danzig hiikumetile Lehistan arasm· 
da piiriizlii meseleler ve davalar hi~ eksik 
olmaml§IIT. Gdinya limanmm Lehistamn 
harici ticaretine hasredilmesinden c;1kan 
biiyiik ihtilaf 1933 senesi eyluliinde Var
§ovada yap1lan anla§ma ile halledilmi§tir. 
Burada Gdinya'nm hissesi yiizde elli be§ 
olarak tayin edilir. 

F akat Hitler'in iktidan ele almasindan 
sonra Danzig. de tejekkiil eden Nazi hii
kumeti, Almanyada oldugu gibi, yava§ 
yava§ tesir yaparak sol partileri ilga et
mi§ ve sonunda biitiin parlamentoyu ve 
memleketi (Nazi) rejimine tabi tutmu§· 
tor. 

Bu suretle Danzi~ hiicum ktt'alan gi
bi miisellah te§kilatile beraber tam bir 
(Nazi) hiikumeti olmu1 ve kanunlanm 
da Almanyadaki yeni kanunlara uydur
mu§tur. 

Milletler Cemiyeti Medisile Komise
rinin miidahalesine hem Danzig hiiku
meti, hem de Lehistana muhalefet gO.
terdiginden Danzig hiikumeti iizerinde 
Milletler Cemiyetinin tesir ve salahiyeti 
tedricen Slfua inmi§tir. Son giinlerde Mil
letler Cemiyeti Danzig hiikumetile ala
kasml biisbiitiin kesmege hamlanml§ll. 
Danzig i1lerine bakan ve isvec;li, ingiliz 
ve F rans1z o!arak ii<; azadan miirekkeb 
alan Milletler Cemiyeti komisyonu boy
le bir karar vermek iizere idi. Lehistan
la Almanyanm araSI Memelin i~galin

den sonra Almanyanm yapttgt talebler
den dolaYt ac;Jlmam•! olsayd1 bugiinlerde 
Milletler Cemiyeti Danzig ile her tiirlii 
alakasma bir nihayet vermi§ olac,Jnr. 

**"' 
Danzig ve koridor mesele-

lerinin son vaziyeti 

Avrupa sulhu ic;in biiyiik bir tehlike 
te1kil eden Dhnzig ve koridor meselele
rinin son vaziyeti Mosyo Hitler ve Baron 
Beck'in malum nutuklan ve Lehistanm 
Almanyaya verdigi muhtua ile tavazzuh 
etmijlir. 

Bu muhhraya gore Lehistan Danzig
in Milletler Cemiyetile alakast kesildik
ten sonra ne vaziyet alacagmm kararlaj· 
tmlmasm1 birka~ defa Almanyaya tek
)jf etmi§tir. Almanya bu meseleden Leh
Alman miina>ebatmm mii§kulata ugra
mtyacai!Jm kaydederek daima mihake
reyi tehir etrni§tir. Nihayet A!manva ge
c;en martm sonlannda Danzig'in miistak
bel vaziyeti hakkmda dii ~iincelerini Le
histana bildirmi§tir. Hitler hiikumeti 
Danzig limanmda Lehistan ic;in serbest 
bir mmtaka aynlmaSI §artile bu memle
ketin Almanyaya ilhakm1 ve Leh kori
dorunda dahi idaresi ve kontrolii Lehis
tan hiikumetine aid olmamak iizere o
tomobillere mahsus bir yolun in§asm• is
temi§tir. 

Buna mukabil Lebistan Danzig'in 
Almanya ve Lehistan tarafmdan mii~te
rek teminatt altmda hususi vaziyetini 
muhafaza eylemesini ve koridordan ge· 
<;ecek yolun Lehistamn hiikiimranlok hu
kukuna dokunmamasmt teklif etmi§tir. 
Bu teklife Almanya diplomasi yolda ce
va.b vermemi1 ve ancak Mosyo Hitler'in 

ma!Gm nuiliu ile reddedildigini anlatmi§· 
tJ.r. Almanyamn usulii dairesinde cevab 
vermemi§ olmast Lehistam jiipheye dii
§iirdiigiinden Lehistan kJSmi seferberlili 
yapmt§ ve lngiltere ile kar§thkh teminat 
esaSl iizere ittifak akdetmi§lerdir. Mosyo 
Hitler nutkunda bu ittifakt sebeb gi)ste
rerek 1934 senesinde Lehistanla Alman
ya arasmda akdolunan ademi tecaviiz ve 
hakem muahedesini fesheyledigini ilan 
etmi§ oldugundan iki aradaki anla§ma• 
mazhk ve gerginlik Avrupa sulhunu cid· 
di olarak tehdid edecek bir mahiyet al
ml§tJr. 

Danzigin tarihine bir nazar 
~' 

~imdi Avrupa sulhu i~in biiyiik bir 
mesele olan Danzig, Avrupa siyasi ve 
askeri tarihinde de me~hurdur. Bugiinkii 
vaziyeti bile daha ziyade tarihinin bir ne• 
ticesidir. Binaenaleyh Danzig'in tarihine 
kJSa bir nazar atfetmek faydah olur. 

Danzig: bin senedenheri tarihe malum
dur. Me§hur Pragh misyoner Adelbert 
993 senesindeki kitabmda bu §ehirden 
bahsetmi~. T arihl bir vesika da 1148 
de Danzig Le'hlilerin Pomeranya Gran
diikahgl payitahb olarak zikredilmi§tir. 

Slav memleketlerinde huistiyanhg. ki
hc;la ne§ir i<;in te§ekkiil etmi§ olan Alman 
ehli salib tarikatlerine mensub kuvvetler 
1309 senesinde Danzig'i zaptetmi§lerdir. 
Bir rivayete gore Alman misyonunu Dan 
zig'e davet eden burada asayi§i lemin 
edemiyen Lehli Bey Konrad de Mozo~ 
wie olmu§tur. 

Danzig 1361 senesinde serbest Alman 
§ehirlerinin ziimresi alan Hensa ittifakma 
girmi§tir. 

1454 senesinde Danzig halk1 Alman 
asker! papas tqkilatmm sui idaresinden bi 
zar olarak Lehistan Kralhgtna tabi olmu1 
tur. 1772 senesine kadar Danzig Lehis
tan krallan h;mayesi altmda serbest bir 
§ehir vaziyetinde bulunmu§tur. 

Lehistan tahb i<;in yap1lan kavgalara 
miidahale eden Rus <;:arhgmm sevkettigi 
ordunun kumandam Mare§Ol Munuich 
Danzig'i zaptederek halkma agrr harac 
koymu§lu. 1772 senesinde Lehistamn ilk 
taksiminde Danzig Prusyanm hissesine 
du§mii~tiir. Napolyon Bonapart Danzig'i 
Prusyahlarm elinden almljh. 

Danzig'i muhasara ve zapteden Fran
SIZ kumandam Lefebvre Napolyon tara
f:ndan Danzig Diikii iinvanile taltif edi
lerek zadegan Slmfma ithal edilmi~ti, 

Danzig 1807 senesinden 1813 sene
sine kadar F ransantn himayesi alnnda ser
best bir 1ehir vaziyetinde bulunmu§tu. 

1814 senesinde Danzig tekrar Prus
yanm idaresine ge<;mi§tir. 1919 senesine 
kadar Almanyanm miihim bir beldesi ol
mujlur. Danzig ticaretinden ba§ka bahri 
in1aat tezgahlarile de me§hurdur. 0 se
ne Versay muahedesinin yiiziincii mad
de,ile Donzi~ Almanyadan tefrik edil
mi§ ve 1 9~0 seneoi,de siifrra konferansi 
kararile Milletler Cemiyetinin himayesi 
altma konu1mu§tur. 

1922 senesi ni,ammn birinden itiharen 
Dan7ig Lehistan ile giimriik ve ikhsadi 
ittihad yapm!siir. 

Dan7i~'in bin seneve vakm olan bu ta
rihi bu beldenin kah Almanlann. ka'h 
Lehlilerin hakimiveti altmda yasamt§ ol
du~unu ve burada iki biiyiik mi!letin men 
faatleri daima ~arpl~mt§ bulundugunu is
pat edivor. 

Fa kat bu:>:iinkii karlar Danzil!. biitiin 
Avrupa sulhiinii t~hdid eden bir ehemmi
yet bnlmamiSII. Avrupa sulhunu kurtara
cak; Lehlilerlc Almanlann menfaatleri 
ve ~erefleri birbirine girift olmus olan 
Danzi!( iizerinde dostane anlasma!an v~ 
dinamik kuvvet ve gayretlerini baska va
di ve istikametlerde kullanma!andu. 
Simdi biitiin diinya bu anla~mayt bekli-
yor. 

M. F. T. 
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GONON BULMACASI 
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Soldan aa~a: 
1 - Miihlm blr mac!enln ~lkt•R• :ver (lkl 

kel!me) . 2 - iht!mam, a!~& I<. 3 - Tamom, 
bir mabed, aalllb. 4 - Qola!mak, mal. 5 -
Gemllerln karargllu, dpnuil:. 8 - tn.t.m• 
bUde bir I<AI•d, Muhammed Peygamberln 
anneal. 7 - Bilyill< ~alllyanlar (.,._ml). I -
Blr mayU mldeye &D!;ilren, Arab &lfabesln• 
de blr harlln okun114u. 9 - Ceml edatl, bl• 
me, <ililrn zam&ru. 10 - Blr harlln okunu• 
§U, yum114ak huylu, blr edat. 11 - Kil~llk 
kltablar (cemll. 

Yukar1c!an &fatJya: 
1 - Fena ln.sanlar (eemll. 2 - Mauret, 

blr eln.s kll!m aatan. 3 - HayvarUardan b1r 
elna (eeml). 4 - ~rel, italnAa blr tehlr, 
blr harlln okunllfu. a - Blr erkek l.sml, blr 
nakllye vu1taa1. 8 - .Jo.ponyadt. blr telllr, 
biizillenln arkad&lfl. 7 - Me,hur blr 03 -
manll prensl, !eryad, vll~yet. 8 - Malil -
mat•~;ok, kuzunun balu'ma tanL u - Tera 
~vlrlrsenlz lpllk bllkmeie yarar, kuman • 
da. 10 - Ha.!ll~e untan, hava ~lutu. 11 -
Blr cln.s bez, blr dnletln para.s1. 
Evvelld bulmaeanm halledllmlt tekll 

1 2 8 • o • ' ~ t tn 11 

1 NIOlM u N E L I K • s 
2ElMA N E T • N A c l 
s~IIINI• Sl• SIEIR I N 

4 IlDlA RIE H A NIEI• E 
m DIEIL I • A K • • 0 N) 
' E DIAIL I K A D I Nl• 
, L ER• T • L I s AN 
ti EINI•IP I Til RIR RIA 
s RI•IPIIIRI• VIEIB A L 10,. y EIDI•IH A KIA N I 

11 MIE ~IEIL E Rl• ~ • Nl 

Yeni flktl --.. 

Kadan Kalbi 
Ru!yamn en methur ediblerin· 

den (:ekof'un eaeri. 
Heydar Rlfatln tercUmesl 

30 Kuru~ 

Sabhk hane 
Kabata$1a 6meravnl mahallesinde 

Be,tr ~llunazmda 2 numarah 11 od&h 
etrafi apk, onii bah~e, Adalar ve Bo • 
~azi~ine nezareti klm!leyi ha z ah$ab 
bir bane aahhkllr. Goru,mek !~In 
Cumhuriyet gazetesi m\irettiblerinden 
Abdiye a!Qam saat 6 dan sonra m\ira • 
caat. 

Acele ediniz ! 
Heyoglu lotilllAI caddeainde 

Sa~arya Sinemast ka~1smda 

MOTOLA 
GOMLEK 

ticarethanesinin 
:;limdiki diikkAmmu terki huet..ile 

ve Ticaret Odaamm miisaadeslle 
yapmakta oldugu 

Teuzilath aabflD ilk 

giinlerinden 
i•tifede ediniz. 

En iyi eins biltlm atoklarm1 reka· 
bet kabul etmez fiatlarla elden 
~1karmaku.chr. 

o 1 o 25 na 45 tenzilat 
Acele ediniz ! 

<;APAMARKA 

,to .... 
ftV&.UJr 

J:::7 --

HUBUBAT UNLARI 

SIHHAT 
VE 

KUVVET 

Gebze Muhasebei Hususiye 
Tahsilat Komisyonundan: 

Cinsi 

1 - Camur deJ!Irmeni ve teferriiah 

Muhammen taktir k1ymet! 
Lira Kuru~ 
703 00 

2 - Orta ~amur degirmeni ve heniiz monte ed.ilmemi$ 
aksam1 520 00 

100 00 
400 00 

3 - <;amur del!lrmenl ve heniiz monte edilmemf~ 
aks3rnl ve teferriiah 

~ - Alh aded pires ve teferriiatl 

Yek<ln 2023 00 
Vergl borcundan dolay1 Tuzlada Betoti Tugla Fabrikasulln metriik alat 

ve edevah sabitesine miitehassts ehll vukuf~a tahmin ve takdir olunnn 
• 2023 • lira ktymetlnde yukanda yaz1h dort par~a demfr aiM ve edevah 
sab!tesi 1/5/939 tarihlnden itibaren 21 giin miid~tle a~tk arttlrm1ya ~·ka
rtlm•~br. Yevmi ihale 22/5/939 pazartesi giinii saat 15 te fabrlka binasmda 
yap•lacal!t ll&n olunur. ( 3002 ) 

V E B 0 • 
I D L 

!SUphell ou flltrelerl ve klrecl! ac1 su tasfiye clhazlan 

VEBOLiD Ltd. $ti. 
Merkezl Galata, BillCir sokak, No. 7-9, 

No. 22, 
No. 15, 

Tel: 44!'i07 

Tel: 26~1 
Tel: 2365 $ubeleri: Ankara, Bankalar cnddesl 

lzmir, Mlmar Kemnleddln C. 

ISPARTADA 
Sebat Klltiibhanesf Yunua 

oflu LOtB 

Cumhurlyet Gazete1ln!n ve blltnn 
mekteb ldtablan, lnrtaslye, gazete 

ve mecmualann teV%1 veridlr. 

Kaput Bozi vo iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T.A. .$ ir ketioden : 

Yen! teaisatla faaliyete g~en A
dana fabrlkamlZin s!lindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~tf~i) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
llkleri !rnal!tt plyasaya arzedil -
m~tir. Sipari~ler bir hafta i~ inde 

gonderilir. 
Sipar~ !~in Adana fabrikamtza 

veya Ankara Atatiirk biilvan And 
apartlman No. 4 daireye miiracaat 
edflmesl. • 

Telgraf adr~sl: C::esid • Ankara. 

~- Satahk Arsa -~ 
Diikkanlarla aparllman, ka:zblo 

ve lokantasile otel veya resml cla
ire yapmaga elverl§li Ankara Ye
ni§ehirde 8 asfalt yolun birle§tigi 
en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbat arsa sabhkbr. 
ln~aat ruhsatt dahl hamdtr. Tallb
lerin Ankara posta kutusu 52 ad· 
rese mektubla miiracaatleri. 

Sahhk arsa 
Cagaloklu Tevhid matbaa111 arkasm • 

daki sokakta ko§eba~·· bir arsa sat•ilktll'. 
Biti§iktekl eve milracaat. 

Urolog - OperatiSr 

Pr. Behaeddin LOtti Yarnall 
Biibrek. mesane, ldrar ve tana

slll vollan bastahklan mlltehaSSl· 
11. Bevo~lu • !e Bankast kartJBl E
mlrnevruz aokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 Telefon: 42203. 

[:2:-:~K; An D I N = S E V E. ·R= S En • 'n_:·: ·:l I ::~lrv~;~.~d·;::,i:i,:a~:~.~~:.m~ :i:~~~ 
- ~: Yazan: ESAD MAHMUD KARAKUR;:: a 7 ~:·r·t·!.~oB:~~!~mi~~~~~k.a~t;oz~;r~i 

yumarak biiyiik bir tevekkiil Ile me~hul 
- 61 - ve karan!tk bir aktbetin kucagtna tedim 

- Swacak rniSID anne).., 
bogulup kalacagtm bur ada I 

~imdi ktyor ve gozden kaybolup gidiyor. .. ,. 
- Merhametine iltica ediyorum Ne

vin! Seninle rekabet yapmak imkiinlan

na malik degilim. Eger onu elimden a
hrsan ya~•yamam! hi hi! ki onu kay

bettigi gun, annen de kaybolmujturl .. 
~imdi yanmdan ebediyyen aynbrken, ka

rar vermek hakkm1 sana buakarak gidi
yorum; ya beni, ya onu tercih edecek
sin I 

Leyla, amk tek bir kelime soyliyemi
yor. Zaten siiyliyecek bir halde degil. 

Adela bir cesed manz&raSI alm1~br. Ca

rib ve gayritabii bir taktm hareketlerle 

goz.lerini ve ka1lann1 oynatara.k yiiziinU 
~eviriyor. Ceri doniiyor. Mevzun ve yek

nesak adtmlarla ag1r aga kap1ya dogru 

yiiriimeye ba,l•yor. Yiiriiyor, yiiriiyor ve 

sonra bir tabut yuvarlam~ile, kapmm a

~~k kalan kanadlanna carparak, d1~an ~~-

.. -

Bir gun sonra ... 
Gene Nevini odaSJnda yaz1 masasmm 

oniinde buluyoruz. Yazdti!• bir mektubun 
son sahrlarmt okuyor ... 

- ... «Aijlama Raynhart! ... Dzme 
kendini!.. Kader, ne yapahm: Daha ha
yata gozlerimi a~madan kapamak mu

kaddermit ! ... Bark a ~are de yok ... Bu 
korunc a1k romam zaten ancak boyle bi

tebilirdi ! .. Ni~in aghyorsun; ni~in iiziilii
yoroun? ... Kirpiklerinin ucunda parlay an 
ya~ damlalannl ta buradan goriiyorum .. . 

Oh can 1m karde~im; vallahi degmez! .. . 
Hayata bu kadar bedbaht olarak gelen 

insan ~in aglamak bile ~ok. Sil o giizel 
gi;zlerinin Y&flnl!. .. 

Karar1m1 dUn gece sabaha kar~I ver
dim. Biitiin JShrab karar verene kadard1, 
~imdi gorsen i~im o kadar rahat, o kadar 
sogukkanhytm ki!. .. Yann F eride side-

edecegim kendimi!... !nan bana giizel 
kardejim; olecegim i~in, gozlerimin ebe
diyen kapanacagt i<;in zerre kadar ac1 
duymuyorum 1imdi... Y alntz iiliirken 
JS!Irab <;ekecegim diye korkuyorum .. . 
<;:ok korkuyorum bundan Raynhart! .. . 
Y a olmez<em ... Oh bu ~ok act! ... Bir 
anda olup bitivermesini istiyorum bu i
§in 1 ... Belki bir trenin tekerlekleri altm
da goziimii a~tp kapayana kadar ... 

Arttk ya>amtyorum, ellerim tutmu· 
yor ... Sana bu oon sattrlan ,imdi gozyal" 
lanmla ts!atarak gonderiyorum. Bu sa
hrlwm, bu mektub oon mektubum ola
cak sana! ... 

Arttk birbtrimizi bir daha gormiyece
giz Raynhart I... Birbirimizin bir daha 
sesini i1itmiyecegiz I... All aha umaria· 
dtk benim vrfakar giizel kalbli karde
sim ... Unutma beni ... Ne zaman i<;inde 
bir aCJ duyarsan, benim de bir vakitler 
boyle i~inde ac1 <;eken bedbaht bir arka
da11m vard1. Daha a<;maga vakit bulma-

iS ADAMLARININ 
% 80 I 

SiNiRliO iRLER 

Bu •'nirlerden kurtulunuz. 

Slnir aj!rtlan, asabl oks!lrUkler 
ba~ diinmesl, baygmhk, ~arpmtt ve 
StN!RDEN ileri gelen biitiin ra· 
hats1zhklart !Y1 EDER. 

UGUR Gi~esi 
UGUR Gi~esi 
Daima piyango 

biletlerinizi 

Ugur gi~osindon allm2 
Galatada: KarakOy postane kart••• 

No. 33 Tel · 40021 

Asfalt Evi 
Her nevi asfalt, bltiim, tecrid 

malzemeleri ve yekpare elastik 
~atlamaz do~emelerin sail~ yeri. 

ASFALT Evt: Galata, Mahrnu
diye No. 77, Tel: 41988 

Giizelliginiz i~in 

REM f:itl:SAMi 
KANZUK 

Bntnn d!lnyada takdlr edllm~ 

athht giizelllk kremlerid!r. Gece 
!~In ya§lt, gQndilz i~!n yal!su: ve 
halls ac1badem ~e§ldleri, hususl 
vazo ve t!lblerde sattllr. 

INGtLtz KANZUK ECZANESt 

dan dalmdan koparak zalim bir riizgann 
online kahldt, kaybolup gitti dersin!. .. 
Haydi ~imdi uzat bana o giizel gozlerini, 
gozlerim kapanmadan son bir dakika 0. 
peyiml ... Elveda Raynhart! ... Bu mek· 
tubu okudugun zaman bedbaht arkada
fln uzun yolculuijuna ~tkmtf ve her~ey bit
mil olacald ... » 

Nevin daha fazla dayanam1yor. Bir· 
denbire masanm iizerine kapanarak hay
kna haylora, bagtra bagtra ba1layor ag
lamaga ... 

Ertesi g\in ... 

Ne ugursuz, ne sonu gelmez bir yag
mur bu yarabbi; hala devam ediyor ... 

.$imdi Beyoglundaytz... Leylayt he 
lecanh ve tela1h ad1mlarla 1slak kaldt· 
nmlann iizerine basarak F eridin muaye· 
nehanesine dogru giderken goriiyoruz .. . 

Kirli, soguk bir sonbahar ak,amidtr .. . 
Nihayet aparhmanm oniine geliyor. 

Cozlerini kaldnarak ~oyle etrafma kor· 
kak bir nazar f1rlatt1ktan oonra kap1dan 
i~eri giriyor. Lo,, mermer merdivenler· 
den ... i1te birinci, ikinci ve nihayet ii<;iin
cU kat I ... Zile ba11yor. Ley Ia bug\in se
bebini kendi de bilmediiji mec<hul bir !Je
yecan ve 1shrab dalgan i~inde oamlmak-

HELM 
8 May•s 1939 

u 

reotrekkrden 
tcfrap lorbastna 

kadot-
b ,, .1 , 

urun 
lia.sla!lk
farln. 
miGro#fa-
Nnt I' 

~~kokunden 

femlz?er. 

Teknik Okulu Satmalma Komisyonu 
Ba,kanbgmdan : 

Tahmin bedell llk temlnat 
C ! N S 1 Kalem Lira Lira K. 
Fizik aletleri 6 376 28 20 

Teknik Okulu Fizik Laboratuan ihtiyac1 olan yukartda cins, miktar, 
tahmin bedeli ve ilk teminatt yazth (6) kalem fizik malzemesi !~in istekli 
~1kmad1gmdan 15/5/939 tarihine rasthyan pazartesi Jl(lnii saat (14) te 
Giimii~suyunda Yiiksek Miihendis mektebinde toplanacak olan komisyo
numuzda a~1k eksiltmesi yap•lacakbr. ~artnameyl gormek ve Ilk temi
natlarm• yabrmak istiyenlerin eksiltmeden bir l(iin evveline kadar Y•l
dtzda bulunan okulumuza ve eksiltme l(iin!lnde ~artnamede yazth belge
lerile Yiiksek Miihendls mektebinde bulunmalan. (3123) 

fsiNGER 
' 

Bayonlara mahsus elmasll ve ptrlantab S I N G E R saatlerln!n 
yerU modelleri gelml$tlr. Fiatllll'l 75 lira Ue 500 llradll'. 

- EMSALLERt GlBt ON BE$ SENE GARANTtLtniR -
Ta~radan taleb vukuund,a yerU katalog gllnderfllr. 

S t N G E R SAAT MAGAZALARI - Istanbul EminonU. Tel: 219M. 
iaUmllk ckllayuile magaziUIUZ arkadakl dar sokaj!a naklolunmllitur. 

Ankara Acentam1z: ~eref Kuyumcu Anafartalar 37 
Bayt obmyan yerlerde StNGER saatler!ni aatmak fcln bayi aramyor. 

Koylii Elbiseleri 
istanbulda Bah~ekap1da 

SUMER BANK 
Y erli Mallar Pazar1nda 

Al;aftdaki flatlarla sahlmaktad!r: 

Beden (:olaklden 
!tnce 

~a yak tan 
Kahn 

~ayaktan 
Damah 

~ayaktan 
numaras1 Kuru~ 

42 380 
44 400 
46 400 
48 435 
50 435 
52 450 

Kuru~ 

520 
585 
585 
640 
640 
655 

Kuru~ 

545 
620 
620 
675 
675 
700 

Kuru~ 

550 
825 
625 
685 
685 
700 

Bu elblseler ipn ta~rada Ziraat Bankast $Ubelerine miiracaat edilebi!ir. 

Ankara Belediyes in den : 
1 - Ankara Belediyesi Su !§Jeri ldaresi abonelerl l~iu su saati ahnacaktlr. 
2 - Bu g1bi su saatleri imal eden fabrika ve miimessillerinln saatlerin!n 

evsaf, §erait ve fiatlarm1 gosterir teklif mektublari!e hirer •aat niimu. 
nesini 15 haz!ran 939 tarih!ne kadar Ankara Belediyes!ne gondermeleri. 

tad1r. DUn gece hi~ uyumad1. Sabaha ka· 
dar gozlerine bir damla uyku girmedi. 
Cozkapaklannm alt1 ti,mit ve •iyahla§
mtl gibi... Y orgun ve sapoan bir yiizii 
var. 

Hala kap1y1 a~madtlar. Sinirli sinirli 
ayaklanm oynatarak tekrar diigmeye ba
"yor .•• 

Birka~ saniye daha ... Sonra bir a yak 
pattrd1S1 ... Kap1 yava¥;a a~thyor ... 

,Sveaterle karltlatmlfhr ... 

- Ferid burada mt Matmazei} 
Burada Hantmefendi. 
Yalmz m1? 
Haytr, timdi gene bir hantm girdi 

i~eri. 
Hasta mt? 
Bilmiyorum. Herhalde haota ola· 

cak. 
Pekala; ~tka~tkmaz o, haber ve

rin geldigimi ... 
Yiiriiyorlar ... Antre ... Ve sonra kori-

dor ... 
- Salonda hMta var mt MatmazeD 
- Var efendim. 
- 0 halde beni F eridin muayene o-

das•nm yamndaki salona gotiiriin. Ora· 
da beklerim ... 

- N as1! arzu ederseniz efendim. 

• 1363 • ( 2565 ) 

Saga sapiYorlar. Dort be~ adtm yiiru· 
yorlar. Ve sonra bir kapmm onUnde du· 
ruyorlar. ,Svester tokmag1 ~eviriyor. 

- Buyurun 4tammefendi, hasta ~tkar· 
~1kmaz haber veririm size. 

- Peki. 

- Bir~y emreder mioiniz? 

- Haytr, haytr; bi~bir 1ey istemem. 

Leyla kap1dan i~eri giriyor ... 

Burast geni~<;e bir salondur. Kadife 
ikoltuklar, kahn bir hah, maoa, ikiitiib· 
hane, sandalye, ve biiyiik bir endam ay• 
naotl. .. 

Salonun sag tarafmda bir cam bolme 
var. Bu bO!me ile F eridin muayene o· 
daot oalondan aynhyor. Anla11lan dok· 
tor icab ettigi zaman salona girebilmek 
i~in sonradan bu cam bolmeyi yapttrm11 
olacak ... 

Leyla elindeki ~antayt masanm iizeri· 
ne btrakllktan sonra evvela Beyoglu cad· 
desine bakan pencereye dogru yiiriiyor, 
aln1m pencerenin camlanna yaptfhrtyor. 

Sinirli sinirli bak1yor dt§anya .. Yagmu~ 
• 1slak kaldmmlar - ve oradan oraya k<> 

1an, yiiriiyen bir siirii halk ... Ceri donii 
yor. Kiitiiphanenin oniine dogru geliyor 

<&r~.n t>ar l 



8 MayiS 1939 CUMHURlliE'.t 

Askeri liseler spor bayram1 N··· .~"~~~~~.~:z=-~~~!:~yh. G'l _ 

....., halli cRio de Janeiro• idi. Dogru halle - ciik ilk okulunda 59 Handan, Aksaray 

IZMIR MEKTUBLARI· 

Meyvalara ariZ olan 
ha§ere ile miicadele denier arasmda birinci miikii.fat 5 lira)'l Harbor ~tkmaz sokak Mustafa Erkin, 

Istanbul 45 inci ilk okulda 380 Nurten Kastamonu Muradbey ilk okulu 308 Ke
Alpay, ikinci miikii.fat 2 lira)'l Trabzon nan Akdut, Nigde Hiikfunet ~addesinde 

' lisesi 5/C de 564 Kemal Ergiiney, ii~iin- helvacr Ramazanm oglu Mevlud Ko~tar, 
cii miikafat bir lirayt Adana Ktz lisesih- Srvas lise orta losm1 291 Zeki Esen, Ma- Bornuvadaki ziraat miicadele istasyonu, agaclara 

ariz olan hastabklari da tetkik ediyol de 494l;;adan Ozsaym kazandtlar. latya -orta okul 2/B de 171 H. Kutan, 

8 · • k 1 k 1 Ferikoyiinde 88 numarada Feriha Er -1rer fife o onya azanan ar: • . 
1 

d s 'h K 
M h d A ·t· k - 10 " can, Lalell apartrman ann a emr a-a mu pa§a n tpa§a so agt .,e -

fika, Yenibah~e Hurrem~aVU§ caddesi 41 rata~: . 
l;;erife, t;engelkoy Balorctlarba§l 6 !bra- Bzrer dr~ lrrr;asz ve patz kazanan-
him, Cagaloglu Ye~ild irek 10 Miinevver, lar: 
Sangiizel Valipa§a caddesi 24 Hamide, Bursa birinci orta okulund.a 889 Ha -
Ebiissiiud caddesi Marifet matbaast !s- san, Eski§ehir Mabmudiye koyii iigret • 
mail, Karagiimriik ipekkaytan sokagt 6 men okulunda 239 Orban Kap~1, Kadt -
M. ~elikok, Kadirga Kale sokagt 140 kiiy Yogurt~u ~1kmaz1 No. 58 Seher Tu
!smet Evren, Kasrmpa§a Kulakstzda na 22 nci ilk okulda 215 Melahat, Elaztg 
Rana iffet, Galata, Arabcamii 57 nu - orta okulunda 672 Kemal Ulgen, Hay -
marada Pakize Ali, Biiyiikdere Cami so- darpa§a lisesi orta losmmda 313 Nejad 
kagt 10 Periban, Biiyiikparmakkapt 10 Giiyiin~, istanbul Beyazrd 6 inci ilk o
numarada Mublis Giray, Beyoglu Brad kulda 60 Fuad, Ballkesir Dumlupmar a
ham 6 numarada Alper Levend, Be§ik- kulunda 7 Ayten Ktn§, Konya Necati-
ta§ 38 inci ilkmekteb Ugur Canal, Ye - bey ilk >Okulunda 204 Tiirkan Sungur, 

. §ildirek t;'!e§me sokag1 10 Etem, Uskiidar Afyon lisesinde 394 M. Giibekli, ~engel
., 22 nci ilk okul Turban Kayaman, Kaba- koy ilk okulunda 180 Sel im Yal~m, t;a-

Bornova miicadele istasyonu liiboratuarmda ,all§malar t&§ Erkek lisesi 364 Kenan Goker, !stan- nakkale orta okulunda 1104 Muzaffer 
l bul K1z lisesi 105 Ruhat Giinal, !stan - Gerzeli, Odemi§ Belediye caddesi No. 26 

bul Ticaret lisesi 1848 Recai, Taksim Ramiz l;;engiil, Be§ikta§ Abbasaga ma -
Abdiilhak Hamid caddesi Nuriye Ozge, hallesinde 18 Sabala Cemil, Bebek tram
KurtulU§ tramvay caddesi Hayriye Er - vay caddesi Orner Liltfi, Unkaparu Ye -
tern. §iltulumba Arabac1 sokagt Arif Baydu-

hmir, (Hususi) - Meyva ve mah- ambalajlamp sevkedilirken mahsulii yol· 
sullerimizin yeti§ip ktymetlenmesinde tn da tahrib etmekte ve dt§ pazarlarda ahc1 
ziyade gozoniinde tutulan cihet, mahsu- online ~tkttgl zaman c;iiriimii§ bir hale ge• 
liin bol ve nefis yeti§mesi, dt§ pazarlarda tirmi§ bulunmaktadtr. 
kolayhkla sattlabilmesidir. Bornovadaki Ziraat Miicadele i stasyo-

Tunc vUcudlii spdrcular ge~id resminde 

Kara ve deniz Asker! liselerimizin llldtktan sonra, bu sene lise son simftan 
1938-1939 senesi spor birincilik miisaba- Harbiyeye derece alarak ge~enler ve ec
kalarile bu sene liselerden Harb okuluna nebi lisanlarda derece alanlann miikafat
ge~en talebelerden yiiksek derece ile dip- Ian verilmijlir. 
lorna alanlara miikii.fat dagttma toreni Tevzii miikafat merasimini miiteaktb, 
diin ~ok parlak bir programla Taksim her lise kendi bandosile ~ok muntazam bir 
stadyomda yapt!dt. merasim ge~i1i yapmtjlar ve stadyomu 

Askeri liselerin biiyiik merasimini gor- dolduran muazzam kiitle tarafmdan §id
mek ic;in iigleden itibaren lstiklal cadde • detle alkt§lanmt§lardn. 
sinden stadyoma dogru biiyiik bir akm Bunu miiteaktb mekteb bandolari bir-
ba~lamt§ll. le§tirilmi§ ve talebe musikile miiteaddid 

Saat I ,30 da ma ile Kuleli lisesi, modern spor hareketleri yapmt§ltr. Cok 
Maltepe lisesi, Deniz Iisesi, Bursa Jisesi muntazam bir kiil halinde yaptlan bu mu-
ve her mektebin oniinde kendi bandosu ve 1 
muhtelif spor 1ubelerine aid muntazam ve 
tertemiz spor ktyafetlerile Tiinel istika • 
metinden muntazam bir yiiruyii1le T ak
sim abidesine gelmi§lerdir. Bu muntazam 
yiiriiyii§lii, sert bakt§h ve ~elik yap1h ya
nnm zabitlerini, halk biiyiik caddenin iki 
kaldtnmma malanmt§, takdir ve iftiharla 
seyrediyordu. 

Taksim meydanma gelindigi zaman li
seler sag1 takiben malandtlar. Abideye 
Askeri liseler yaztsmt ta§tyan muazzam 
bir ~elenk kondu ve bu merasimi miitea • 
ktb onde bandolar oldugu halde munta
zam bir yiiriiyii§le biiyiik kaptdan T aksim 
stadyomuna girerek sahamn ortasmda 
mevki aldtlar. 

Stadyom, bayraklarla siislenmi§, opar
lor tertibah yaptlmt§ ve hi~bir ma~ta gO
riilmiyen muazzam bir halk kiitlesi saha· 
y1 tamamen doldurmujtu. Balkonda Va
li, General Halis Btytktay, Donanma 
Erkii.mharbiye Reisi Ruhi Develi, bir~ok 
generaller ve yiiksek riitbeli subaylar bu
lunuyordu. 

Saat 14 te Askeri liseler miifetti§i kur
may albay Adil Tiirer, kiirsiiye gelerek 
veciz bir hitabe ile, Askeri liselerin 938-
939 ders ytlmdaki spor birincilik miisaba
kalarmm miikafat dagttma ti:irenini a~m11 
ve talebelerin spordaki ge~en senelere na
zaran terakki ve muvaffakiyetlerinin kt
saca bir hulasasmt yapllktan sonra tale • 
beleri ve hocalannt tebrik ve takdir ve ou 
merasimde bulunmalarmdan dolay1 da
vetlilere tejekkiir etmi§tir. 

Bunu miiteaktb bu seneki miisabaka -
larda kazananlann miikiifatlan veri1mi1-
tir. Bu seneki miisabakalarda birinciligi 
27 puanla Kuleli kazanarak Askeri lise
ler spor birincisi olmu1 ve miifet!ijlik ku
pasml almt§llr. 

ikinciligi 17 puvanla Maltepe lisesi, 
iic:iinciiliigii 16 puvanla Deniz Harb o
xulu, dordiinciiliigii 14 puvanla Bursa 
A skeri lisesi almt§t!T. 

Muhtelif sporlarda liseler §U neticeleri 
alrnt§lardtr: 

Atletizm: Birinci Deniz Hahrb okulu 
ve lisesi, ikinci Kuleli lisesi. 

Boks: Birinci Kuleli lisesi, ikinci Bursa 
lisesi. 

Giire§: Birinci Kuleli lisesi, ikinci De
niz Harb okulu. 

Hendbol: Birinci Kuleli lisesi, ikinci 
Bursa lisesi. 

Basketbol : Birinci Kuleli lisesi, ikinci 
Bursa lisesi, 

Yoleybol: Birinci Kuleli lisesi, ikinci 
\1altepe lisesi. 

F utbol: Birinci Maltepe lisesi, ikinci 
-;.uleli lisesi. 

Spor miisabakalarmm miikafall dag1 • 

Ge~id resminden ba&ka bir goriinii& 

sikili spor hareketlerini jimnastik, jimna<
tikii boks, jimnastikli giille, savurma top, 
cirid, disk ve bomba ahjlan te§kil etmi1 
ve bu hareketler takdirle alkt§lanmt§ltr. 

Musikili modern spar hareketlerini ktsa 
bir istirahat devresi takib etmi§tir. 

Merasimin ikinci k!Sml gi.tre§lerle ba!
lamtl!tr. Muntazam yap1h ve .;elik vii • 
cudlu gender strasile serbest, Greko-Ro
men ve Zisso (] apon giire~i) gosteri1 
miisabakalan yapmtllardtr. Bu giire1leri 
balk biiyiik bir a!.ika ile taktb etmi1tir. 

Giire1lerden sonra maniah ko,ular, ce
sare! talimleri, hendbol ve hokey miisa
bakalan yaptlmtlt<r. 

Bu muazzam ve parlak program tam 
bir intizam ve disiplin da~ilinde yaptlmt§, 
stadyomu dolduran kesif halk kiitlesi 
§anh Turk ordusunun miistakbel subay
lannm biitiin hareketlerini i~ten gelen if
tihar, takdir ve sevgi ile uzun uzun alkt!
lamtlhr. 

Merasim saal 6 ya kadar devam et -
rni1 ve halk .;ok giizel bir giin ge~irmi§-
tir. 

lsvi~re sergisi a~dd1 
Ziirih 7 (a.a.} - Ziirihte !svi~re 

serglSI, merasimle a~tlmt§!tr. 300,000 
metre murabbat geni§lii?;inde bir sahay1 i§
gal eden ve 70 paviyonu havi alan bu 
sergi lsvi~renin her sahada gosterdigi fa -
aliyet hakkmda ktsa bir fikir vermektedir. 

!vsi~re konfederasyonunun retst, bu 
miinasebetle bir nutuk soylemi§tir. Mu -
maileyh, merasime i§tirak eden sefirler 
heyetine hitab ederek, isvi~renin biitiin 
memleketlerle iyi ge~inmek ve bunlann 
her birile insanltgm terakkisi i~in te§riki 
mesaide bulunmak hususundaki arzu>unu 
teyid etmi§tr. 

Birer para ciizdam kazananlar: ran, Erzincan KurtulU§ ilk okulu 4 iincii 
Kastamonu Jisesi 14 Ahmed Tarban, stmf Macid Giincii, Samsun Ni~de orta 

t;aycuma ilk okulu 150 Avni, ~orlu orta okulu 449 Bahaeddin Ozten, Diyarbaktr 
okulunda 116 Mustafa l;;enocak, Hayra- Ziya Gokalp ilk o'kulu 5 inci s1mf Ze -
bolu ilk okulunda 346 Llzdemir Yasak, keriya Gezeryel, Beylerbeyinde Adnan 
Bursa ikinci orta okulunda 683 Cevad, Kutluay. 

Fa kat bundan hi~ de ehemmiyetsiz ol- nu, bu ytl bilhassa bu hastaltklarm tetkiki
tmyan bir cihet daha vardtr ki, mahsuliin le me§gul olmu§ ve bunlan onleyecek ted· 
nefaseti ve d~ pazarlarda sattlmas1 iize- birlerin esasmt tespit etmi§tir. 
rinde biiyiik bir rol oynarnaktadtr. 9 senedir faaliyet halinde bulunan bu 

Nigde orta okulu-nda No. 1 Handan Er- Bir diiziine kurfunkalem kaza-
dem, Edirne hudud a lay emir subayt nanlar: 
yiizba~1 Refik klZl Nihal, S1vas orta oku- Sanyer 33 iincii okulda 202 Nermin A
lunda 170 Hilmi <;ankaya, Nigde orta o- km, Kad1koy Yeldegirmen Karakol cad
kulunda 218 Ziya Ulgen, Uskiidar Nub- desi 108 Kemal Somay, Nev§ehir orta o
kuyusu caddesi No. 79 Miibeccel, Kad1- kulunda 26 ~eref, Samsun orta okulun
koy 3 iincii orta okulunda 111 Miin'ime da 32 Necdet, Nev§ebir orta okulu;tda 
Kundak~wglu, <;apa loz orta okulunda 103 Esad l;;olen, Samsun Havzamn Is -
391 Sabire, Fatih Karaman caddesi No. tiklal ilk okulunda 150 Orner Ozisken -
53 Sababat Oz~avdarll, Bursa erkek or- der, Be§ikta§ Akaretler loz orta oku -
ta okulunda 659 Nuri, 13 iineii !smet !n- lunda 632 Hidayet t;aylan, Cibali ktz 
onii okulu 172 Bedia Kmmh, izmir Ka- orta okulunda 32 Sevim Turan, Gerede 
rata§ Duatepe ilk okul 265 Erne! Can - Misaktmi!ll ilk okulunda Hatice Talu, 
da§, Bahkesir Vali muavini loZl Ayten istanbul birinci ilk okulda 443 Muazzez, 
Ktrt§, Konya Sue! orta okulu 4698 Hii- istanbul Gazi Osman pa§a orta okulun
seyin Aksa)'l, 1zmit Dej!irmendere kii - da 266 Orban, Uskudar 17 nci ilk oku -
yiinde Memduh karde§i Nureddin Onal. lunda 2 Ferhad, istanbul Erkek lisesin-

Bu, her ytl mahsule muhtelif adlarla rniiessese, Ege mmtakasllla ~amil ~alt§
anz alan hastaltklardtr. Hastaltklarla mii- malartnt artttrmakta, gerek miistahsil ve 
cadele, zirai ~alt§malarla elele yiiriiyen gerekse ziraat memurluklan ve istasyon
ve yiiriimesi icab eden biiyiik bir i1 haline larla daimi surette temas etmektedir. 
gelmi§tir. Zira, iklim ve toprak, mahsulle- N ebata, meyvaya, agaca anz alan man
rio hoi ve nefis yeti§mesine ne kadar mii· tari ve ha1ari yeni bir hastaltk bemen tes
said imkanlar veriyorsa, muhtelif basta- pit edilmekte ve almacak tedbirin formiilii 
hklarm da iireyip tiiremesine o kadar yo! hazulamp alakadar dairelere verilmekte
a~maktadu. Bunun i~indir ki, zirai ~alt1- dir. 
malanmtzda hastaltklarla miicadeleye bii- fstasyonda, mantari ve ha§ari hastahk
yiik bir ehemmiyet verilmi§, miicadele is- Jar iizerinde ~ah,anlar aynlmt§t!T. Miite
lasyonlan ac;tlmt§, ilmi tetkikler yaptml- hasSJslar, goze giiriinmiyen bir hastaltk ii· 
mt§, tedbirler altnmt§hr. zerinde giinlerce ~ah maktadular. Miies-

Bundan ytllarca evvel, floksera hasta- sesede, yiizlerce ha,are, koleksivon haline 
ltgmtn baglanm!Zl nastl harab ettigini, bu getirildigi gibi biitiin mantari 'hastahklsr 
giin dahi gormek miimkiindiir. Bu. ve bu- fotograflarla te;pit edilrni§tir. 

Birer tuvalet •abunu kazananlar: de 1294 Cemil Ytldtz, Pertevniyal lise
Emirgan orta okulunda 28 Hiiseyin, sinde 457 Halid K1van~, Emirgan ilk o

Beyoglu !stiklal caddesi Suriye >ar§!St kul !smail Kii.ztm ~evik, Vefa lisesi 1162 
N>0. 25 Mefharet, Bilecik orta okulunda Cenab, Akh isar !smet !nonii okulu 444 
364 Basri ipek, S1vas Uluana mahallesi Saniye Oktay, Malatya lisesi 768 Kemal 
No. 18 komiser muavini ktzl Rii!;han Pa- Llzdemir, Ankara iltekin ilk okulu 303 
labtytk, Giilnar merkez ilk okulunda 1 Tiirkan Alac;am, Kastmpa§a Kii c;iikpi -
Necla Tolay, Emirgii.n Sanyer 28 inc,i yale 221 Miinevver. 

na benzer daha bir~ok hastaltklartn mey· fstasyon miidiirii Nihadtn bizzat buldu
va ve mahsullerimiz iizerindeki tahribatt, gu yeni hastaltklar vardtr ki, miiessese ta
miicadele istasyonlannm ehemmiyetli let- rafmdan tetkik edilmekte ve bunlar i~in 
kik mevzulandu, Bununla beraber miite- almacak tedbirler haztrlanmaktadtr. 
hasmlar nebatatta ilmin tespit etmedigi Zeytincilivimizin inki,aft icin calmldt-
yeni, yeni hastahklar bulmaktadtrlar. gmt ve gene Bornovada zeytincilik istas-

Ge~en ytl, baglara anz olan balgarn yonunda bir kurs ·~·ldt~IDI evvelce bildir
hastathgt, ya§ iiziim ihracatlarmda muvllt-, mi§tim. Kursta dm gorenler, ziraat mii
fak olmamamtza sebeb almu§tu. Bu y1l cadele istasyonile daimi temas halinde 
bu hastahiit ooleyecek .,..,n, tedbirltr al - b<~luomaktadtrlar. Zeytinlere anz alan 
mt§ltr. Kavunlarda ~1kan bir hastahgtn a hastahklarm, yeti0tirme ve budama ve a
ge~en ytl ihracata imkan vermedigi anla- $llama kadar miihim bir tetkik mevzuu ol. 
§llrnaktadtr. Hususile Y•! meyva ihracal1- dugu ve her ziraat~i"in bu hususta da icab 
mtzda hastaltklarm oynad1~1 rol ~ok mU- eden bi]giye sahib bulunmas1 zaruri gii
himdir. Goze goriinmeyen bir hastahk, riilmektedir. 

ilk okulda 110 Kii.ztm <;evik, Be§ikW!§ Hediyeler oniimiizdeki per~embe gii -
Valid.e<;e§mesinde Su sokaf:tnd ..Nll- 6' nUnden itibaren dagtl!lmtya ba§lana -
Rabia Alaybey, Adapazan Cumburiyet cakhr. !stanbulda bulunanlann hiivi -
ilk okulunda 565 Vehab Giindiiz, Malat- yetlerini ispat eder h irer vesika ile lilt
ya lisesinde 902 Faruk Emek, Pangaltl fen gelib matbaam1zdan almalan veya 
Notere Dame de Sion 242 Ja!e Zapsu, aldtrmalanm rica ederiz. Ba§ka yerde -
Kartal Maltepesinde Cami sokagmda 15 kilerin hediyeleri taraf1m1zdan gonde -
Raziye AkYtldtz, istanbul Karagii.mriik rilecektir. 

Nevyork Harb1 istiyen kim? sergisindeki Tiirk • pav1yonu 
[Ba1makaleaen clevam 1 

[Ba~taratt 1 Inc! sahltede] I mekle, harf inktlabt gibi hareketlerle Tiir- lerin mihver aleyhine ayaklanmastm te-
besledigi sazgt v~ sevg!nin ~erecesini or- kiye, diinya milletleri arasmda biiyiik te- min etmektir. 
taya koymaga guzel bu ves1le olmn§lur. rakki adtmlanm atm11 bulunmaktadtr. Yukartki suali iki taraftan biri imi1iz 

Toren devlet pavyonumuz oniin~e ya- Her sahada yeni ikttsadi varltklar ya- gibi kar§tlarsak, vaziyeti aydmlatan bir 
ptlmt§ ve soylenen nutuklar radyo tie A- rat!tntz. Bugiin Amerika miistehliki i~in cevab bulmamtza imkan kalmaz; ~iinkii 
merikamn her tarafma verilmi§tir. Tiirk tiitiinii, inciri, ha!ISI, tiftigi, en yiik- harb, eger her zaman ferdlerin arzusile 

Banda Amerika ve Tiirk mar,Ian ~a!- sek kalitenin alametidir. Buna mukabil meydana gelen bir hadise ist, ferdler ·~·
~~~tan .'o~;a Nevyork Ti;nes ha§nmhar- Amerikanm miihim mii§terilerinden biri ga vurmadtk~a onlarm kalalarmdaki du-
nn eskt Turk dostu Dr. Fmdlay k1sa ha1- b I B kk' · d'"' •u"nceyt' bt'z nastl ke•fedebiliriz? · .. k 'd h' 1 u unuyorsunuz. u !era m1ze ver tgt• , , langt~ nutku 1le Atatu~ e aJ altra anm · h · d 1 ·1 d' ki h"k' Evvelii. harbm sosyal bir hadise oldugu· 
ve Turk inktlabmm manaSJm anlatarak '? 1~ ." e~mtyet ·~? •!tst e •r . udumde • 

t b d - b I e o nu kabul edeceg' iz. Y ani onun, cemiyet V · b" "k 1 · · · h b 1 mtzm tze ver 1g1 ma ve sergt er n • 
a§mgton uyu e ~lmtzt aztr u l\nan- I . I k d biinyest' nde ya •tyan, cemiyet biinyesi de-

l t kd. 1 · t. ayt mmnettar 1 uyuyoruz. , 
ara a 1m e mt§ tr. A gi§tik~e muhtelif 1ekillerde tezahiir eden 

Biiyiikelrimiz Miinir, derin aU.ka ile T. iirk devlet binasmda .Tiirkiyenin .•.· 
' 1 A d k b ·1 1 bir hadise olduguna inanacagtz. Eskiden, dinlenen nutkunda sergiye biiyiik iil~iide ya t e vrupa arasm a t ag aytcl .ro. u.-

· ,. · · S sosyal biinyenin tek adam tarafmdan tem· i•tirakimizin Amerikaya dostlugumuzun niin ltrnsa.mt gi:istenyorsunuz. ergm1zm 
' k ]' · d d 1 · h ' sil edildigi amlarda harb, o adamm arzu-ve ban• sevgimizin ifadesi oldugunu teba- mu_ ... e_mme •.yetm e.n o aYI se.rg.' eye.tt 

' B A sile meydana gelebiliyordu. Bugiin buna riiz ettirmi• ve yarm1n yiiksek prensiplere retstm tebnk edenm. u sergmm men-
' 1 imkan kalmamt!hr. Kim ne derse desin gore ham: an an kuvvdlerinin ilk safmda ka halktm biiyiik demokrat milletiniz e 

cemiyetler, kendilerini bir tek ferdin ira-yiiriimek irin icab eden biitiin vastflan haiz daha biiyiik bir anla~a i.;inde kayna§lt· 
' · 1 desine koyuvermi§, belirsiz jekiller halin· oldug" umuzu ileri siirmii§tiir. racagma eminim. Bununla miliet erarast 

de ya§amtyorlar arllk. Bugiin milletlerin 
Birle§ik Amerika devleti adma umu· sulh ve anla§maya biiyiik hizmette bulu- ba§tnda bulunan adamlar, kiitlenin arzu 

mi komiser Flenn tarafmdan soylenen nuyorsunuz. Birle•ik Amerika devletleri 
' ve ihtiyaclanm kavramak, o arzu ve ihti-miihim nutkundaki §U sozler Amerikamn namma Tiirkiyeyi en samimi surette se-

yaclarm istikarnetini tayin etmekle miiCumhuriyet Tiirkiyesini kendine nekadar lamlar1m.» 
kelleftirler. 

yakm tuttugunu ortaya koymaktadu: Bundan sonra sergi narnma reis Wha- Milletlerin harb istemedigi meydanda. 
«- Burada ternsil edilen milletler ara- len nutuk so"ylt'yerek 1'u"rk muvaffakiye- ·1 d 

Fa kat harb, milletlerin · arzus1 e e 
smda bilhassa Tiirkiyqt ho§geldin diyo- tini tebariiz ettirmi§ ve sergi gayelerinin olan bir hadise degildir. Her i~timai ha-
ruz. <;;:iinkii bilhassa Tiirkiyenin sergisin • tahakkukunda Tu"rkt'yent'n bu"yi.ik hisse ve T • 1 

dise mutlaka arzuya dayanmaz. op.u u-
dedir ki, Nevyork diinya sergisinin pren- rol aldtgtnl anlatmt§ltr. gu alakadar eden 0yle felakttler vardtr 
sipi olan yann diinyast fikrinin elle tutu· · d 1 · 

Misafirlerimiz devlet pavtyonwnuz a ki, hi~bir kuvvetin onlan on emesme im
lur timsalini gormii§ oluyoruz. Avrupanm Tiirk inktlabmm sembo!lerle ve fotomon- kan yoktur. 1929 ikttsadi buhramm kim 
olgunla§masmdan ami area evvel siz me- tajlarla if a de tarzm1 hayranhkla karjtla- istiyordu? On a kim mani olabildi? 
deniyetinizin olgunluk c;agma gelmij bu-

mt§lardtr. C::imdi gene -mahiyet itibarile ba,ka da lunuyorsunuz. Bugiin de her sahadaki "' 
terakkinizle bizi hayretlere dii§iirmekte • Diger paviyonumuzun rnimarisi, terti- olsa- yenemedigimiz bir buhran i~indeyiz. 
siniz. 

Son on be1 ytl i~inde ilhamkar Ata -
tiirkiin ve bugiin lsmet lnoniiniin onderli
gi altmda Amerikan halkmm aziz pren -
sipleri alan sulh, terakki ve demokrasi 
prensiplerile yepyeni bir millet yaratll-
n1z. 

Biz Amerikaltlar sosyal terakkinin siir
atine alt§mljtzdtr. Fa kat on be§ y1l ic; inde 
Tiirkiye Cumhuriyetinin bu sahadaki siir
ati bizi hayret ve takdirler i~inde btrak -
mt§hr. Umwni heyetinizin biitiin meka -
nizmastnt on be, y1l i~inde degi§tirerek 
bugiin demokratik devletler karde§ltgine 
girmi§ bulunuyorsunuz. Bilbassa kadm • 
ltgm umumi hayata girmesini temin et • 

batt, miize e§yamtz ~ok begenilmi§tir. Onu belki hi~bir devlet adam! arzu et-
Amerikanm resmi hayatmt, fikir ve miyor. Fa kat hepsi de goriiyorlar ki harb 

ikttsad varltgmt temsil eden bine yaktn tehlikesi giinden giine biiyiimekte ve 
sahsiyet paviyonumuzda Tiirk yemek ve yakla§maktadtr. Giiniin birinde milyon
i~kilerinden rniirekkeb ogle yemegi ye " ]area insantn bogazJa§maSI mukadder de
mi§Jer, ikram edilen sigaralanmtzl be • gilse, herhalde ~ok muhtemeldir. 
genmi1lerdir. 0 hal de ne yapstnlar? Bu biiyiik fa-

Bundan ha§ka misafirlerimizin hepsine cianm mes'uliyetini yiiklenmek kolay mt? 
burada hamlanan albiim ve bro§iirlerden Belki de samimi olarak sevdikleri sulh
kolleksiyonlar hattra olarak verilmi§tir. tan bahsederek kabahati kar§l tarafa at
Bu gibi merasimler az bir zaman siirdiigii maya c;ah§mak en makul hareket tarz1 ol
halde bu toplanl! samimi bir hava i~inde maz mt? 
saatlerce devam etmijtir. l§te, ~eki~ giiriiltiilerine kari§arak ku· 

Bu merasimde buraya gelrni§ bulunan lagtmtza c;arpan <<Suih» seslerinin ad 
40 ki1i!ik Turk turist grupu da ham bu- manas1 hence budur. 

NADIR NADJ lunmu§tur. 

lzmir Belediye reisi 
Ankaraya gitti 

izmir 7 (a.a.) - Belediye reisi Dr. 
Beh~et Uz, bugiin Ankaraya hareket et
mi§tir. Belediye reisi Reisicumhura izmir 
1ehrinin tazimlerini ve !zmirlilerin Milli 
;;efe olan tahassiirlerini arzedecek, fuar 
v~ belediye i1leri hakkmda alakadar rna -
maklarla temaslarda bulunacakhr. 
Alman miistemleke kongresi 

Yiyana, 7 (a.a.) - 14 ten 18 may!
'" kadar Yiyanada toplanacak olan sene
lik Alman miistemleke kongresinde bay
raklar astlarak eski Kiao-c;eu Alman pro
tektorasmdaki Alman bt' alannm hattrd· 
s; taziz edilecektir. 

Alman miistemlelre birliginin 1•fi Ge
neral Yon Epp, ju beyannameyi r.e§ret
mi§tir: 

«Miistemleke bngresi gayeye var· 
mak i~in biitiin kuvvetlerin toph nrn as tm 
istihdaf etmektedir. Bu gaye, bizden ~a
ltnml§ alan miistemlekelerin iadesini te
min etmekten ibarettir. Biiytik Alman 
milleti, diinyadaki >ahalardan ve miitte
fiklerden hismini almak, milli ve ;rki je
refini tamamile ihya etmek i<;in yap1lan 
miicadelede miittefikan sesini viibe!tonek 
te ve Fiihrer'ini takib eylemoktedir.» 

ltalyanlarm Arnavudlukta 
nekadar askeri var? 

Sofya (Hususi) - Utro gazetesinin 
Londra hususi muhabiri bildi riyor: 

«Belgraddan lngiliz gazeteierine ve • 
rilen haberlere gore, Arnavudiuktaki 
italyan i1gal ordusu son gunlerde ~ok 
kuvvetlendirilmt§tir. Hergiin !talyadan 
Ora<; ve Arnavud limanlanna askeri 
sevkiyat yap1lmaktadn. Hal :haztrda Ar
navud topraklarmda 70,000 italyan as
kerile 500 tank ve bir~ok tayyare vardtr. 
Ordunun miihim bir losmt Yunan hudu
duna yakm Kori~e'ye g&nderilmi1tir. 
Yunanltlarm bu italyan tah,idatmdan 
maliunattar bulundugu da Atinadan bil
dirilmektedir. Maamafih, Atina siyasi 
mahfilleri muhtemel bir r;arpt&madan 
korkmamakla beraber. ani bir 1talvan 
basktntmn dogurabilece~ tehlikeleri de 
gizliyemiyorlar. !talyanlarm boyle ani bir 
baskmt Lehistan meselesinin bir harbe 
miincer olmasmdan sonra beklenebilir. 
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kremi kullan•yorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 

Elbette hayrr. «;iinkii bu ~ok iiziicii t, yalnrz memleketirnizde degil, 
biitiin diinya kadmlan arasmda bir mesele olmu$tur. Bu hususta 
Parisin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan cild miitehas
SISI Doktor D E B A T ~oyle diyor: 

•- Bir~ok gene kadmlann biitiin itinalarma ragmen yiizlerinde 
•·aktinden evvel BURU$UKLUKLAR, <;iLLER, LEKELER hasJI 
oJdugunu gOriiyoruz. Senelerdenberi klinikimize miiracaat eden ve 
aralarmda Parisin yiiksek tabakasma mensub kadmlar da buhman 
hastalar iizerinde, yaphg1mu etiidler bize gostermi$tir ki: Giizellik 
kremleri ekseriya bu hale sebeb ohnaktadtr. Zira her giizellik kremi 
stbhl evsah haiz degildir.• 

Buna kar,• iNNOXA S0T0 kullammz. 

i N N 0 X A S t1 T "(j ~illeri, lekeleri, buru~uklan giderir. Geceleri yatmazdan evvel i N N 0 X A 
S U T U ile temizlenen cild, makyajm biitiin ~art! arnn kabul eder. Her hangi bir kremi kullamrsantz, 
kullannnz, elverir ki gece yatarken t N N 0 X A S U T "0 ile cildinizi siliniz. 

t N N 0 X A S "0 T "(j Parisin en kibar mahfillerinde maru(tur. Milyonlarca kibar kadm her ak&am 
i N N 0 X A S "(j T ti ile JSiahlml$ bir pamukla y iiziinii siler ve istirahata sevkeder. 

i N N 0 X A S "0 T "0 biitiin parftinlorilerde ve tanmnu$ eczanelerde bulunur. 

Tesviyeci ve tornam almacaktn 

8 May1stan 15 May1sa kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlar1n lsimlerl, kalk1' gUn ve 

saatleri ve kalkacaklarl r1ht1mlar : 

Askeri tabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlan 

'loli-'lo 

20/6/ 939 salt giinii saat 15 te, 22/6/939 

Karadeniz hatbna Salt 12 a.e {Aksu), Per~embe 12 de {Tan), Pazar peqembe giinii saat 15 te ve r-!2/6/939 
16 da (Karadeniz). Galata nhtunmdan. peqembe giinii sa at 15,30 da kapalt zarf-
Salt 18 de {Antalya), Cumartesi 18 de (thgen). Ia ihale edilecekleri iHi.n edilen 100 ton Bartm hathna 
Sirkeci Rthtunmdan. hamtzl azot, 300 ton elektrolit bak.lr ve 
Salt, Per&embe ve Pazar 9,30 da (Ugur). T~phane 200 ton elektrolit. tutya pazarltkla ihale 
Rthhmmdan. edilmek iizere yeniden ilana verildik • 

izmit hathna 

Mudanya hattma Her giin 8,45 te {Sus) sistemi vapurlardan biri, lerinden bu malzemeler hakkmda 2 
Cumartesi aynca 18,30 da {Marakaz) . Galata nhll-
mmd.an. maYJS 939 tarihinde ~1kan ilaruar hii • 

kiimsiizdiir. {3144) 
Pazartesi, ~ar&amba ve cuma 8,15 {Marakaz). Ay. ,.,.li-
nea ~;ar~am ba 20 de (tl"lgen) ve cumartesi 20 de 

Bandtrma battma 

(~t!dya-}. 'I'ophane Rthttmmdan. ZOO ton eleklrolit tulya allnAcak: 
Karabiga battma 
imroz hattma 
Ayvaltk hattma 

Salt ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane Rihhmmoan Tahmin edilen ll~del\ 46,0.00 ltfl1- lllan -
Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane Rihhmmdan. 200 ton ·elektrolit tutya Askeri Fabrika. 
<;:ar&amba 15 te {Saadet), Curnartesi 15 te {Mer- lar Umum miidiirlii~ metkez satmalma 
sin). Sirkeci rthtunmdan. komisyonunca 29/5/939 pazartesi giinii 
Not: Cumartesi postast yaz tarifesi mucibince Di- saat 16 da pazarltkla ihale edilecektir. 
kiliye kadar gider, doner; !zmire gitmez. 

~artname 2 lira 30 lkurll§ mukabilinde 
izmir Stir' at hattma - Pazar 11 de {Ankara). Galata Rthbmmdan. 

S komisyondan verilir. Taliblerin muvak-
Mersin hattma Sah 10 da (Anafarta), cuma 10 da {Giiven) . ir-

keci xthtunmdan. kat teminat olan 3450 lira ve M90 111u -
Not: Vapur seferleri hakkmda her tiirlii maltlmat aJJBj(Ida telefon nu- marah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin-

maralarl yazth acentalartmizdan ogrenilir. deki vesaikle komisyoncu olmadtklanna 
Karakiiy acental.tjp Karak6y, Kiipriiba~t Tel : 42362 ve bu i§le alakadar tiiccardan oldukla-
Galata acentahi!I Galata, Deniz Ticareti rma dair Ticaret Odas1 vesikasile mez -

Miid. binas1 altmda Tel : 40133 kur giin ve saatte komisyona miiracaat-
Sirkeci acentalti!t Sirkeci, Yolcu salonu Tel: 22740 leri. {3146) 

========== Devlet Demiryollar1 i,Ietme U. Miidiirliigiinden: 

I - Devlet Demiryollarmm istasyon ve gar i§lerinde ~ah§tmlmak ve 
yeti§tirilmek iizere a§agtdaki §artlan haiz olanlardan yiiz memur almacakhr. 

2 - $artlar §unlardrr : 
A - Tiirk olmak 
B - Faa1 hizmetlerde ~ah~masma mani s1hhi bir anzast olmadii!I ida. 

renin sthhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Ya§t otuzdan yukan olmamak 
c; - Askerlij!ini yapmt§ olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil g6rdiii!iinii 

Maariften tasdik ettirmek 
E - iyi buy sahibi oldugunu ve hi~ bir §ekilde mahkUmiyeti olmadJi!mt 

tevsik ebnek 
F - Bu iland.a yarut §artlar1 kabul ettiklerini miibeyyin bir taahhiid

name ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - istiyenlerin istidalarmt ve yukar1daki ~artlan haiz olduklanm 

gosteriJ' vesikalan Ankara, Afyon, !zmir, Adana, Malatya. Bahkesir, Hay
darpa§a, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum 1~letme Miidiirliiklerine ve Mudanya, 
Trabzon i~letme Amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sthhi muayenelerinin yapt!mast i~in istidalarmdaki adreslerini 
vazthan yazacaklardir. 

5 - Fazla tafsilat i~in i§letmr Merkezlerindeki garlard.a as1h bulunan 
ilanlan oktunalan ve miiracaatlerin! ona gore yapmalart ilan olunur. 

c 1364 • { 2566 ) -
Devlet Demiryollan 9 uncu ~letme Miidiirliig!inden: 

Sirkeci • Edirne ve Ktrklareli ktstmlarmda banliy6 ve dahi11 yolcu 
trenlerile beynelmilel semplon ve konvansiyonel trenlerinin seyriisefer ta. 
rifeleri 15 mayts 939 tarihinden itibaren degi~tirilecektir. Yeni tarifclcrc aid 
afi ~ler istasyonlara astlrnlli ve ceb tarifeleri sat1~a Gtkanlm!~hr. 

Fazla tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edilmesi rica olunur. ( 3152) -
Karabiik istasyonunda yap!lacak k6miir deposu ve yollarile makine de

posu m§aott kapal1 zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye ~Jkanl
mi~hr. 

1 - Bu i§in muhammen be deli 120,000 liradu. 
2 - istekliler bu i~e aid &artname vesair evrak.l D. Demiryollarmm An

kara ve Sukeci veznelerinden { 6) lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/5/939 tarihinde, pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 

D. D. Yollart Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyununca 
yapilacakltr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in istekli!erin teklif mektublarile birlikte 
a~agtd.a yaztlt teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyona tevdi 
etmi0 olmalan lazundu. 

A - 2490 sav!lt kanun ahkamma uygun olarak 7250 lirahk muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin etti{(i vesikalar. 
C - Muhabere ve Miinakale Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1 

{ ehliyet vesikast iGin ihale tarihin~en en az sekiz giin evvel bir istida ile 
miiracaat edilmesi ve bu vesikanm verilmesine esas olacak beige ve bon
~ervislerin istidaya raptt laz1mdtr. • 1G9G • ( 3006 ) 

"li-'1-

300 ton elektrolit baktr ahnacak: 
Tahmm edilen bedeli 210,000 lira olan 

300 ton elektrolit bak.lr Askeri Fabrika
lar umum miidiirliii!ii merkez satmalma 
komisyonunca 29/5/939 pazartesi gii
nii saat 15,30 da pazarlrkla ihale edile -
cektir. ~artname 10 lira .50 kuru~ muka
bil in de komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 11750 lira ve 
2490 numaralt kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadtklarma ve bu i§le aliikadar tiic -
cardan olduklanna dair Ticaret Odas1 
vesikasile mezkur giin ve saatte komis
yona miiracaatleri. {3145) 

*** 
100 ton toleol ahnacak: 
Tahmin edilen bedeli 30,000 lira olan 

100 ton toleol Askeri Fabr ikalar umum 
miidiirliigii merkez satmalma komisyo
nunca 31/5/939 ~ar§amba giinii saat 14 te 
pazarhkla ihale edilecektir. $artname 
1 lira 50 kuru§ mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliblerin muvakkat temi -
nat olan 2250 lira ve 2490 numarah ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadtk!arma ve bu 
i§le alakadar tiiccardan olduklanna da
ir Ticaret Odast vesikasile mezkur giin 
ve saatte komisyona miiracaatleri. 

**'~

Kmkkalede kana! in$8St: 

(3147) 

Tahmin edilen bedeli 22,000 lira olan 
Kmkkalede kana! in§aSI Askeri Fabri -
kaJar umum miidiirliigii merkez satm
alma komisyonunca 25/5/939 per~embe 
giinii sa at 16 da kapah zarfla ihale edile
cektir. $artname parastz olarak komis -
yondan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat . olan 1650 lirayt havi teklif mek
tublanm mezkfu giinde saat 15 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerindeki vesaikle mezkur giin ve saatte 
komisyona miiracaatleri. {3099) 

Sahib vo Ba~muharrtrl: Yunu• Narli 

Umuml ne,rtyat! !dare eden Y(U! ll!erf 

Mildtlril: H i kmet Miinil 0!/len 

Cumllurwet matbaass 

Yazanlar: i~indeki yaz1lar: 
Neeib Faztl K1eakflrek - Mabmud 
Yesari - Ibrahim Hakkt Konyah -
H. Siileym~ <;:apan - Ya§ar Sibay 
Sedad Nazmi Akpmar - Fatin Fu-

PAZAR POSTASI 
nm 2 nci say1s1 QJkll 

Her yerde fiat• 7.5 kuru, 

l.llviiler- Eski kalem· Yeni kalem
Tl!rk cllmertligi - Eski 1stanbulda 
kif safalart- Isa Miranda (Sinema)
Ebedt tsttrab (Htkaye) - Cehennem 
u~urumu (Roman) - Canavar doktor ad Narhkaya - :;>adi Ya§tk -

Oguz Oran 
' Adres : Adalet Han No. 5 (Roman) - :;Jiir. 

Kadtn Moda- • vesaue ... 

ADEMi iKTiDAR 
v ~ ~~ u ~ ~ v ~ ~ ~~< u u g n Oil ~ ~~< ©liF ~ n 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) 

Oksiirenlere KATRAN HAKKI EKREM 
GAZOZ ve MEMBA SULARI 
imalithanelerine mUj de : 

Ahnacak Elektri.k Enstelasyon Malzemesi ilam 

~nk1r1 Belediyesi nden : 

~i§elerin agtzlermi kapat
mak i~in en son sistem 
makineler ile imal edilen 
kapsfiller SEVKO mlies· 
sesesi tarafmdan ihzar 

edtlir. 
Gazoz fabrikas1 tesis ede
cekler iyin eo son sistem 
Ortman ve Herbst 
fabrikalan mamuiA.t1 rna• 
kinalarla her nevi maize
me SEVKO miiessesesin-

1-

2-
3-

4-

5-

6-
7-

Elektrik ~':stelasyo_nu iQin liizum g6riilen malzeme ve teferriiah 16/ 
4/935 tar1hmden Ittbaren 16/5/939 tarihine kadar ve bir ay miiddetle 
kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 
Ke~if tutan ( 5676 ) lira {50) kuru~tur. 
$artname resimleri ve diger evraklan Belediye dairesinde hergiin go
~iilebildii!i gibi istiyenlere de bilabedel g6nderilir. 
Ihalei kat'iyesi 16/5/939 tarihine musadif sah giinii <;:anion Beledi
yesinde saat 15 te Enciimeni Belediyece icra ktlmacakttr. 
Arthrma ve eksiltme ve ihale kanununun kapah zarf hakkmdaki •era
itine gore verilecek teklif mektublar1 eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar Belediye Riyasetine verilmi~ olacaktu. 
Muvakkat teminat { 426) liradtr. 
Fazla maltlmat almak istiyenlerin ~ifahen ve tahriren <;:ankm Bele
diyesine miiracaatleri ilan olunur. ( 2868 ) 

Malmiid iirliigiinden : 

den tedarik edllebilir. 

Milracaat: Istanbul Q><kmak~Jlar yoku~u 
Sandalyamlar soka.k 1114 numaralt 

Kumrulu handa SEVKO Tel: 23207 

Elli be~ liraya 
Acele kirahk be ton hane 

Be§ oda, iki salon, bir hizmet~i odas1, 
banyo, ~ama§trhk, iki hala, bahc;e, tele
fon, kalorifer Osmanbey Hiirriyet iebe • 
diye caddesi 11 nurnarah bane kiraltk• 
tu. t~indekilere miiracaat. Tel: 35,78. 

Dr. lhsan Sami 

Baklrkoy Malmiidiirliii!iine eski scneler muamele vergisi ve cezasmdan 
borclu Degirmenci Mehmed Alinin Kii~iikc;ekmece k6yiinde eski Kibrit fab
rikast binas1 yamnda mevcucl. yiiz elli metre mikabmdaki kum tahsili emval 
kanununa tevfikan 16/5/939 salt giinii saat 14 te sa\Jlit yaptlacai!mdan talib
lerin Baku kay Malmiidiirliigiine miiracaatleri i13.n olunur. ( 3066 ) 

Oksiiriik ~urubu 
Oksiiriik ve nefes darh~, bol 
maca ve k!Zamtk oksiirii klerl !~in 
pek tesirll f!Acd1r. 

Herkes k ullanai blir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Liras1 
![iube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

, 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar~nde en az SO liras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekHecek kur'a lie a!faD•dakl pllina gtire ikramiye da§ttJlacaktJr. 

4 Aded 1,000 Liralik 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 " 

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

DtKKAT· Hesablarmdakl paralar blr sene IQinde 50 liradan a~al!J dii?<Dlyenlere fkramlye ~lktti!J takdfrd• 
% 20 fazlasile ver!lecekt!r. 

Kur'alar &el"lede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrincikAnun, 1 mart ve 1 haziran tar1h 
lerinde <:ekih•cektir. 



8 1\:[aylS l!JJ9 l:UMIIURIYET 11 

Toptan ve perakende sabf yeri : istanbul, Sultanhamam Hamdi bey ge~idi No. 48 ·56 Tel: 21295 
--------------~----------------~------------------------------~~--------------------------------
Aksaray Belediye Riyasetinden: 
1 - KasabamiZln Naf1a VekUetinden tasdikli halihazrr haritasma naza

ran mesklln losun 330 hektarmm miistakbel imar plam kapah zarf 
usulile miinakasaya vazedllmi~tir. 

2 - Bedeli muhammeni 2640 liradrr. Muvakkat teminah 198 lirad1r. 
ihalenin ertesi giinii bu miktar bir misli daha arttmlacaktJr. 

3 - ihale 20/5/939 cumartesi giinii saat 10 da Aksaray Belediye daire
sinde yap1lacaktrr. 

4 - istekliler bu husustaki ~artnameyi Aksaray Belediyesinden bedelsiz 
ahrlar. istiyenlerin adreslerine gonderilir. 

5 - 1stekliler kanunen ve ~ehirlerin imar planlannm tanzimi i~lerine 
aid talimatname ahkamma icabeden vesaikle birlikte tarifab kanu
niye dairesinde ihaleden bir saat evvel teklif mektublanm BPiediye 
Rivasetine vermeleri. . (2873) 

SIRf- GCGOS 
KAL<;A·ARKA 

BEL 

ROMATiZMA 

• LUMBAGO 

• SIYATIK 

• 
ve biitun 

agnlara 

merhemi ile masaj yapmtz. 

SANCILARI DAiMJ ve CABUK GECiRiR 
C. H. P. istanbul ilyonkurul Ba~kanhgmdan: 

4/5/939 per~embe gilnil saat ( 15) te !stanbulda C. H. P. ilyonkurulu 
binasmda kapah zarf usulile eksiltmesinin yap•la'!aJti istanbulda Cumhuriyet, 
Ankarada Ulus, izmirde Anadolu gazetelerile 15, 20, 25 nisan 939 tarihlerinde 
ilan edilmi~ olan ( 129,262) lira ke~if bedelli Kad1koy Halkevi binasmm bir 
k1S1m in~aati ~artnamelerinde tadili !cab eden baz1 hususattan dolay1 tehir 
edilmi~ ve bu ~artname ve teferriiah kamllen hiikiimsiiz kalm1~trr. 

Eksiltme yeniden tanzim edilmi~ olan ~artname ve teferriiatma gore 17 
may1s 939 <;ar~amba giinii ayn! komisyonda saat ( 15) te yapilacaktir. 

Tadilen tanzim olunan mukavelename, eksiltme ~artnamesi, ke~if hulil.
sasJ, husu•l ~artname, proje ve buna miiteferri evrak ( 650) kuru~ muka
bilinde !Iyonkurul ba~kanhg1 biirosundan verilecektir. Evvelki eksiltme 
ilam ilzerine bu bedeli vermi~ olanlara alm1~ olduklar1 evralon iadesi mu
'""bilinde yukar1da yaz1h muaddel evrak paras1z verllecektir. 

Muvakkat teminat ( 7,714) liradtr. 
tsteklilerin teklif mekmblanm ve istanbul Vi!Ayet!nden eksiltme tari

hinden (8) giin evvel almmt~ ehliyet ve 939 y11Ina aid Ticaret Odas1 vesi
ka!anm havi kapah zarflarm1 17 mayts 939 ~ar§amba giinil saat ( 14) e 
kadar C. H. P. istanbul tlyonkurul Ba~kanllgma vermeleri. ( 2920 ) 

I I , , Fotograf~1hktan anlar ve tercihan lngilizce veya FransJZca 
bilen faa! ve satJ.lit& tecriibeli 

Seyyar Sab, Memurlan Ahnacakbr 
20 may1sa kadar KODAK ~irket!, Beyoglu, Tiinel, Ensiz sokak. 

No. 3 e miiracaat edilmesi 

Maarif Vekilliginden : 
1 - Devlet memurlan maa§larmm tevhid ve teadilliine dair olan 8 ma. 

y1s 1929 tarihli ve 1452 say:Ih kanunun yedinci maddesine gore 14 iincii ve 
1! inci derecelerden bir derece daha yiiksek memuriyetlere almmalanm is
teyenler i~in Vekilligimizce kabul olunan talimatname hiikiimleri dairesin
de, istanbul 'O'niversitesile Ankara Tarih - Dil - Cografya Fakiiltesinde 31 
may1s 1939 ~ar§amba giinil bir yabanc1 dil smav1 yap!lacaktrr. 

2 - Smava girmek istiyenler 25 mayts tarihine kadar bir dilek~e ile 
Vekilligimize miiracaat etmelidirler. Bu dilek~eye hangi garp dilinden ne
rede smava girileceginin yaztlmasi ve dilek~e sahiblerinin mensub olduklan 
daireden ahnmiJ hilviyetlerile maa§ derecelerini gosterir tasdikli bir beige 
ve aynca 4,5 X 6 boyunda dort fotograf gondermeleri leap eder. 

3 - Smavda garp d!Jinde yaztlmi§ en az u, sahifelik bir par~a tiirk~eye 
ve ti.:rk~e yazJlmt§ bir !bare garp diline ,evrilecektir. 

Smavda lilgat kullamliTUyacaktJr. Her iki tercilmeyi dogru yapanlar mu-
vaffak say1lacaklardrr. ·1664 • ( 3121 ) 

Tiirk 

2 7. nci 
Kurumu Hava 

TERTiB 

BOYOK PiYANGOSU 
BlidNCt KE$lDE: 11 MAVIS 1939 dadrr. 

Biiyiik ikramiye 40.000 liradtr. 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000. 10.000 lirahk lkram!yelerle 

( 20.000 ve 10.000) l!rahk iki aded milkAfat vard1r. 
Yen! tertibden bir bilet alarak !~tirak etmeyi ihmal etmeyinlz. 

Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma glrmi~ olursunuz. 

~nakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan i§ : 37796 lira 25 kuru§ ke§if 

bedelli Gelibolu Hiikilmet konag1 tekmil in§aatld!f. 
2 - Milteahhid mayts 938 nihayetine kadar asgari 3000 lirahk i§ yapmaga 

mecbur olup bu para 938 yili bilt~esine mevzu tahsisattan ve miltebakJsi de 
939 yili bilt~esindeki tahsisatmdan odenecektir. 

3 - !hale 11/5/939 tarihine musadif per§embe gilnil saat 15 te Nafta 
Miidiirlilgii binasmda toplanacak Komisyon huzurunda yap1lacaktrr. 

Eksiltmeye girebilmek i~in taliblerin 2834 lira 72 kuru~luk muvakkat 
teminat yattrmalan ve ihale tarihinden bir hafta evvel Vilayet makamma 
milracaatle alacMlan ehliyet vesikasile 939 yi11 Ticaret Odasma aid vesika
smi Komisyona ibraz etmeleri lazundlf. 

5 - Bu i§e aid ke§if evrak1 ve §artnameler Naf1a Mildilrliil!iincie paras!Z 
olarak gorillebilir. ( 2739 ) 

P1narhisar Panay1r1 
Pmarhisar Belediyesinden : 

Her sene kurulmakta olan Pmarhisar ilkbahar panayir1 bu sene de 
20 nisan 939 tarihinde a••larak u, giin devam edecegi ilan olunur. (3076) 

Vaktinizi tamamen bilmek isterseniz 

Teminath 

HiS LON 
Saatlerinden 

Kat'iyyen §B§ma fiDJZ. 

Dahiliye Vekaletinden: 
iskilip kasabas1 su projesi tanz!mi l~i eksiltmesi. 
iskilip kasabas1 i~me su tesisatl etiid ve projel~ri tanzimi i§i pazar

hkla eksiltmeye ~tkanlm!.Jtlr. 
1 - i~in muhammen bedeli 1500 liradrr. 
2 - istekliler bu i~e aid §artname, proje ce sair evrak.t bilabedel Anka . 

rada Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen $eflil!;inden veya 
iskilip Belediyesinden alabil,riler. 

3 - Eksiltme 20 may•§ tarihine rasthyan cumartesi giinii saat 11 de fs
kilip Belediyesinde toplanacak eksiltme komlsyonunda yap•lacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i>in isteklilerin a~ag1da yaz!l1 teminat ve ve
saki ayni giin saat 10 a kadar komisyon reisligine teslm etm~ ol
malan lazrmdrr. 
A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 112 lira 

05 kuru§luk muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiig veslkalar, 
C - Kanunun 4 iincil maddesi mucibince eksiltmeye girmege bir 

manii bulunmadJgma dair !mzah bir tnektub, 
D - Milnakasaya i§tirak edecekler!n au i~lerinde sahibi ihtisas yilk

sek miihendis veya milhend!s olmalan ~art oldugundan istekli
lerin bu hususu tevsik eden veslkalarm1 teklif zarflarile hera
her vermeleri 1\lztmdtr. 

Posta ile gonderilecek teklif rnektublarmm !adeli taahhildlil bulun
masi laz1mdtr. Bu i~ hakkmda fazla hahat alrnak lstiyenlerin Beled.iyeler 
!mar Heyet; Fen §eflilt!nc ve tskil!p Beledlyeslne milracaat etmeleri. 

(1526) 

inhisarlar Umum Miidiir.liigiinden : 

I - idaremizin Pa§abah~e Milskirat Fabrikas1 i>in plan ve §artnamelerl 
mucibince 7 aded maateferrilat tahammtl.r kab1 kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu§tur. 

II - Montaj dahil olarak muhammen bedeli sif 23,000 lira, muvakkat 
teminati 1725 Iirad.Ir. 

III - Eksiltme 11 mayts 939 per§embe giinii saat 15 te Kabata~ta Le
vazim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacaktrr. 

IV - ~artname ve p!Anlar her giin sozii ge,en §ubeden ve fzm!r, An
kara Ba~miidiir!iiklerinden 115 kuru§ bedel mukabilinde almabilir. 

V - Miinakasaya i§tirak etmek istiyen firmalar verecekleri malzeme
ni:l teferrilat ve evsafm1 gosterir tekliflerini milnakasa tarihinden on giln 
evveline kadar tnhisarlar Umum Miiaurlil~ Miiskirat Fabrlkalan §Ubes!ne 
vefttleleri ve milnakas&ya 1§tftllk ve,JikaS'l almalan l·az•md1r. 

VI - Milhiirlii teklif mektubunU: kanunt vesaikle be§inci maddede ya
zih vcsika ve % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mekm
bunu ihtiva edecek olan kapall zarflarm eksiltme giinii en ge> saat 14 e 
kadar yukanda ad.! ge,en Komisyon ba§kanhgma makbuz mukabilinde 
vermeleri lazrmdtr. ( 1922 ) -

I - 19/IV /939 tarihinde ihale edilemiyen 25,000 top sigara kag1di §art
name ve nilmuneleri mucibince a§agtdaki izahat dairesinde yeniden ve kapah 
za.-£ usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II- Sigara kaguh toplan 30 tefrikli ve 660 X 700 eb'admda olacaktrr. Bu 
eb'adda veremiyenler k1smen 528 X 700 veya 352 X 700 eb'ac'.mda verebilirler. 

III - Almacak sigara k8g1dlarmm muhammen bedeli 600 X 700 eb'ad 
iizerinden sif istanbul 192 kuru§ hesabile 48000 lira olup % 7,5 muvakkat te
minati 3600 liradlf. Yukanda yaz1h diger iki eb'adda kag1d vermek istiyen
ler dahi 600 X 700 eb'adt esas olmak Uzere fiat teklif edecekler ve her eb'ad
dan ne kadar miktar kag1d vereceklerini mektublarmda kay1d ve tasrih ede
ceklerdlr. Bu takdirde fazla i§,ilik farkma kar§I olmak Uzere teklif olunan 
fiatlardan 528 X 700 eb'ad1 kag1dlar i~in % 1,5 ve 352 X 700 eb'adh kag1dlar 
igin % 3 nispetinde aynca tenziHl.t yap!lacaktrr. 

IV - Eksiltme 15/V /939 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da Kabata§ta 
Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

V - $artname ve niimune her giin sozii ge~en §Ubeden ve fzmir, Ankara 
Ba~miidiirliiklerinden 240 kuru~ mukabilinde almabilir. 

VI - Eksiltmeye i§tirak edecekler miihilrlii teklif mektubunu ve % 7,5 
teminat paras! makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah 
zarflart ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkilr Komisyon Ba~kan
hgma makbuz mukabilinde vermi§ olmahdirlar. ( 2758) 

Onsi Miktan 
Ala yald1z lie bobin 400 aded 
25, 28, 29 m/m lik sif 
KirmiZI barcli 12000 sif 

-Muham.B. 
Lira K. 
1029 

220,32 

% 7,5 teminatl Eksiltme 
Lira K. !;lekli Saati 

77,75 A~1k Ek. 14 

16,50 Pazarhk 14,30 
aleminyum kal!;ldt tabaka 

I - !;lartname ve niimuneleri mucibince yukanda cins ve miktan yazth 
2 kalem malzeme h!zalarmda gosterilen usullerle satm ahnacak!Jr. 

II - A}a yald1z u~ bobinin beher milimi 8, 75 kuru~ ve ktrmtzi aleminyum 
kagtdmm heber kilosu 229,5 kuru~ hesabiledir. 

III - Eksiltme 16/V /939 sail giinil hizalarmda yazJ11 saatlerde Kabata~ta 
Levaz1m $ubesi Mildiriyetindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakbr. 

IV - !;lartname ve niimuneler hergiin sozii gecen ~ubeden paraS!Z almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile mezkilr Komisyona ge!meleri. ( 2892 ) -I - 26/IV /939 tarihinde ihale edilemiyen 20X25 eb'admda (20) mil-
yon mantar yeniden pazarhkla eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli (74,000) muvakkat temlnatJ (5550) liradtr. 
III - Pazarhk 10/V /939 car~amba giinii saat 14 te Kabata~ta Levazun 

$ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktJr. 
IV - $artnameler her giin sozii ge,en §Ubeden (370) kuru~ bedel mu

kabilinde almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme icin tayin edilen gilnde %7,5 giivenme para-

larile mezkilr komisyona gelmelerL (3096) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Eksiltme gilnii talib zuhur etmediginden <;ankayada yapttr!lacak 

polis karakolu binas1 in§aati eksiltmesi 15 may1s 939 pazartesi giinii 
saat on be§te T. B. M. M. idare Heyeti odasmda pazarlikla yaptla
caktrr. 

2 - Fermi evrak T. B. M. M. !dare Heyetinden almacaktrr. 
3 - Ke§if hedeli 31994 lira 50 kuru§tur. 
4 - Eksiltmeye girecekler 2399 lira 62 kuru§luk banka teminat mektubu 

getireceklerdir. 
5 - Pazarhga girecekler 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincil maddelerin

de yaz1h belgelerle en az yirmi bin lirahk bu gibi bina i§i yaphk
larma dair vesaik ile birlikte pazarltk giin ve saatinde T. B. M. M. 
!dare Heyeti odasmda bulunmalan, _,_ _ d667• (3157). 

Siird Belediyesind en : 
1 - Usulii dairesinde ilan edilmi.§ ve Siird Belediye Encilmeninde ihalesi 

yapllacag1 tel!Pit edilmi~ olan Siird ~ehrine isale edilecek suya aid 
eksiltmiye nisamn yirminci giinil saat 11 e kadar talib zuhur etmcdi
ginden ihale bir ay sonraya tehir edilmi~ir. 

2 - Ke§if beddi yiiz yirmi bin lira olup 2490 say1h kanunun 16, 17 nci 
maddelerine uygun yedi bin iki yiiz elli lirahk muvakkat teminat. 

3 - Bu miiddet zarfmda tekl!f edilecek bedeller haddi laytk bulundui(u 
takdirde 1hale 20/5/939 gilniine rashyan cumartesi giinii saat 11 de 
Siird Belediye Enciimeninde yap!lacakhr. Sartnameler altl lira muka
bilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar 
Heyeti Fen l;jefligine Siird Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

( 3056) 

Viyanada Profestir Dr. VAGNER'in formUIU 

EKZAMiN 
Ekzeman1n husust IIAca 

Yara ve ~ibanlan derhal ge~irir. Her eczanede .lr.utusu 50 kuru§tnr. 

<;anakkale Nafta Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Canakkale - Balya yolunun 1 + 000 - 15 + 030 

kilometreleri arasmdaki 13265 metrelik §ose tamirat1 esasiyesi olup 
ke§if bedeli 29011 lira 65 kuru§mr. 

2 - Bu i§e aid evrak ve §artname §Unlardlr: 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdrrltk i~leri genel §artnamesi, 
D - Tesviyei tilrabiye, §Ose ve kargir in~aata aid fenni §artname, 
E - Husus! ve fennt §artname, 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli ve fiat bo~;drosu, 
G - Malzeme grafigi. 
!stekliler bu §artnameleri ve evralo Canakkale Naha Mildiirliigiln
den bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - ibale 18/5/939 tarihine rasthyan per§embe giinii saat 15 te Naf1a 
Miidiirliigil binasmda toplanacak komisyon huzurunda yap1lacaktrr. 

4 - in~aat miiddeti mukavele tarihinden itibaren 180 I§ giinildiir. 
5 - E'<siltme kapal1 zarf usulile yap!lacaktrr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek i~in taliblerin 2175 lira 87 kurw;luk muvak

kat teminat ver.meleri ve ihale giiniinden nihayet 8 giin evveline 
kadar Vilayet makamma miiracaatle alacaklan ehliyeti fenniye ve
sikasile 939 yilina aid Ticaret Odas1 vesikaslnl komisyona verme
leri lazJmdir. 

7 - Teklif mektublart yukanda yaz11I giin ve saatten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vcrilmesi laz1mdn. Posta ile 
gonderilecek mektublann nihayet saat 14 e kadar gelmi§ olmalan 
laztmd1r. Postadaki olan gecikmeler kabul edilmez. (2808) 

Bi~ki Dersleri 
Bi>ki Profesoril $iikril Canalm kadm terzillgini hocasJZ ogreten 3 

cildden !baret Bi~ki dersler! kitablarJni - Bi~ki yurdlart ve ak§am san'at 
mektebleri oi(renci ve ogretmenler!, zab!t ve memur ailelerile biltiin aile 
kacbnlarmm daima yanlarmda bulundurmalan IAzundrr, terziye, hocaya 
ihtiyac btrakmaz, kolayhkla anla~Il.rr ve her modele tatbik olunur. 3 cildi 
birden ( 5 ) liradir. ( Perakende birinc! cil<li 2, lkinci ve ii~ilncii cildleri 
iki~er bu~uk liradrr. ) Bedeli gonderildiginde posta lie gonderillr. 

yeri: Be~ikta§ Yurdu. Dibek~iklmil sokak No. 1/2 

Karadeniz Eregli Kaymakamhg1ndan: 
1 - Hususi !darede niimunesi mevcud Karamilrsel fabrikas1 mah boz 

renk kuma§mdan imal edilmek §artile ceket, pantalon, tozluk ve kasketten 
!baret 121 taktm elbise ve ayni kuma§tan 121 kaput, fotin, posta ~antast ve 
fi§enklik a,Jk eksiltme suretile mubayaa edilecektir. 

2 - !hale 17/5/939 ~ar§amba giinii saat 15 te Komlsyonda yap!la,'akhr. 
3 - Eksiltmiye gireceklerin §artnameye gore 185 Jirahk teminat gos

termeleri ve vekaleten gonderecek §ah1slarm tam salahiyeti haiz noterlik
ten musaddak vekaletname lbraz etmeleri il!n olunur. ( 2861 ) 

~>®:~*®~mm~~m~~~)::€ 

~ OSM~~'~'~"~.~K~IKASI I 
ffi~ TESiS TARIHi 1863 -~ 
aif, Stallileri Vt Tiirkw• CrimhUrtf!tll ile miinakit mukaoe/en•m•s• 3;1)_ 

grj: 2292 Numara/1 10/611933 tarihh kanunla tasdik ed•lm•$11f f~ 

~[ 124/61/933 tarthil 2435 Numarail Resmi Oazete) • i 
a1£ Sermayesi: 10.000.000 ingil!z Liras1 ]~ 
9IE 1htlyat ak~;esi: 1.250.000 lnglllz Llras Jr2 m s 
3~_f Tiirkivenin· ba~ltca $ehirlerindt 1t£ 
9t PARIS, MARSILVA ve NIS'de :II£ 
il.lb LONDRA ve MAN<;ESTER'de ,llfi 
~ MISIR, KIBRIS, VUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN :Jm 
~* ve MAVERAYI ERDON'de ~ 
aif Merkez ve $ubeleri 

m YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANISTAN, SURiYE, L013NAN j~ 
dljtf ve HATAY'da alfi 
9~ Filvalleri ve biiliin Dunvada Acenla ve Muhabirleri vard1r JJe 

~] Her nevi Banka Muameleleri ~ ~~ vapar ; 
9l.P Hesab1 cari ve mev~uat hesaplan kusad,. 

i\1 ) Ticari krediler ve vesa1kh krediler kiisad1 I':· 
~; Turk1ye ve Ecneb1 memleketler iizerme kes1de senedal 1skon1osu. ' 
3I£_· 1 Borsa em~rlen. 
9~~ Esham ve tahvilat. alhn ve emtaa iizerine avans. 

~~ Senedat tahs1ial1 ve sa~re. ·~ 

a.!fi En yiiksek emniyet sartlann1 haiz kirahk ilifi 
!Ill Kasalar Servisi vard1r. m! 

m Piyasanm en milsait ~art!arile ( kumbarah veva I 
~ kumbaras1z) tasarrul hesaplar• a~1hr. • 

lll:t;:~~:-:?&~*~m~a!~~w~K:e:~~ 
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GUMRUK TARilESINDE YAPILAN TEN'ZII.AT U'ZERINE 

e RCA 911 lf<Oddi 

Daima 
radyo 
birinci 

birinci oldugu gibi, RCA, 1939 
c;;e$itlerinin yeni sat•$ fiatlarana 
olarak uana muvaffak otmu$tur. 

Bu harikulade radyolar arastnda yuvan•z• 
$enlendirecek ahizeyi $0phesiz bula· 
caksan1z. 

Fiatlara ise, elbette bugOn her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni RCA radyonuzu sec;;mek ic;;in artak 
beklemenize hie;; bir sebep yoktur. 

YENi SATI$ FiATLARI 

6 ay taksitle 

RCA 94-X model I T. L. 35.-

RCA 95 • • 50.-

RCA 86 X-4 • 70.-

12 ay taksitle 

RCA Niagara • 5 lc§mball • 115.-

RCA 98 • 8 • • 170.-

RCA 911 • 11 • • 225.-

RCA 912 • 12 • • 270. -

RCA 911 • K • 11 • lobiiY!II • 305.-

RCA 912-K • 12 • • • 360.-

RCA 911 • u • 11 • lifYDWIIOfOD • 450.--

RCA 912-U • 12 • • • 565. -

RCA 15-U • 15 • . . • • 650 . 

BOURLA BiRADERLER 
ISTANBUL ANKARA- IZMiR 

••• 

e R.CA 86r4 cr.wddc 

e l""l.CA Niagara u.odeti. 

e RCA 912 ~ 

8 l\faylS 1939 

e RCA 912 K uwddi 
• RCA 911 It ~di 

e RCA 911 IJ. u.odeti e RCA 91 Z U uwrkt~ - -

.. 
I .-• 


