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Cumhur Rei1i lnoniiniin Ankara Halkeuini ziyoret ederek Halkeuleri Dantfma komitesinin laali
yetini tetkik ettiiini ue yeni direktifler uerdiiini yazmtfhk. Yukar~daki resim, Milli $elimizi komite 

azalarile goriifiirken gostermekted ir . ......... _b1gn·tereae ·asl<e·rnk ....... .. 
Londra hiik.Umeti nihaget 
1necburi hizmeti kq,bl).[ etti 
Diinya 

Balkanhlar 
etra f1nda 

doniiyor 
te_ iyasi faaliyetin s1klet merkezi 
;;;;J} son giinlerde Balkanhlar iizeri-

ne top anm•t bulunuyor. Cerek 
Londra ve Pariste, gerek Berlin ve Ra
mada sarfedilen gayretler, 1imdilik her
leyden once, Avrupamn bu kiSIJliDl ka

zanmak i~indir. 
Demokrasiler, mihver devletleri etrafl

na dolamak istedikleri ~emberin cenubu
nu kendi hesablarma miitecanis bir hale 
getirmek, kuvvetlendirmek istiyorlar. 
Mihver devletleri de biitiin gayretlerile 
buna mani olmaya ~al't'Yorlar. Cenubu 
1arki Avrupasmdan ernin olmak, onlar 
i~in 1arkta ve garbdaki hareket serbestile
ri bak•mmdan biiyiik kazanc te,kil ede
cek. Boyle bir hadise !SO, obiir tara£ i~in 
tabiatile biiyiik bir kay1bdrr. 

Hitler, Rayi~tagda nutuk soylerken 

Hitler'in nutku 
Vaziyeti iki ebeli bir kiitekapmaca 

oyununa benzetebiliriz. Balkanl.lar ko- Almanya, 
1e, mihvercilerle demokras1ler de ebe. 

Ruzvelt'in mesajma miispet cevab 
ingiltere askeri tedbirlerini arbracak! Ko§Oyi kim once kaparsa oyunu o hzan- vermezse, 

m11 olacak. Son giinlerde yap1lan s1yasi 
seyahatler ve miizakereler bu gayeyi 

a~:k~a gostermektedir. 
~imdi, kendi kendimize sorabiliriz' 

Londra 25 (Hususi) - Kabine bu 
ak&am ge~ vakit fevkalade bir toplanh 
yapm1~t1r. Ba~vekil (emberlayn, iki saat 
siir<n bu i~timadan sonra Bukingham sa
rayma giderek, Kral tarafmdan kabul 
edilmi1tir. 

Salahiyettar mehafilden al.nan mev -
suk malumata gore, kabine bu ak~amki 

i~timamda mecburi askerligi kabule ka-
rar vermi~tir. 

Ba~ta Fransa olmak iizere, bir~ok Av
rupa devletleri, mecburi askerlik tatbik 
edilmedik~e ln~ilterenin taahhiidlerini 
yerme getiremiyeceP;ini ileri siirmii1ler -
dir. 

[Arka.11 Sa 9 siltun 4 tel 

- Acaba 1914 te oldugu gibi bu se
fer de Balkanhlar yiiziinden umumi bir 
harb ~·kmaSI ihtimali var ml? Diinyayl 
kiil edecek bir yangmm ilk k•v•lciml gene 
bizim taraflarda parl.yabilir mi? 

Hidiselerin ~imdiye kadarki inki~afla- ·•••··• ··•··••······•· ·····•·••··•··········•···· ·•·•······•·····•··•···•·•···•···•······•····················•·•····•···· 

nna bakllacak olursa, bu suale iimidsiz Yug I h . . aZifl 
bir cevab vermek kabil degildir. Balkan- '-OS av ari~Iye n 
hlar Umumi Harbin kendilerine verdigi 

acl dersten istifade etmi~ goriiniiyorlar. RI.bbentr op'la go·· ru·· ~tu·· 
San senelerde ~1kan muhtelif buhranlar ~ 
ema. mda takib ettikleri saglam ve realist 
politika bunun canh misalidir. Alman gazeteleri, iki 

yap1lacak miizakerelere 
E vet, aramiZda halledilmemi~ bir !a

kim meseleler var. Bilhassa Bulgaristan, 
kendini otedenberi magdur addetmekte-
dir. Fakat gene, bilhassa Bulgaristan §U Berlin 25 (Hususi) - Yugoslavya I 
veya bu hadiseden istifadeye kalk1prak, Hariciye N azm T zintzar Markovi~. bu
dahil bulunmad•ii• Balkan Antantma gun sa at 17,15 te tayyare ile Bel grad -
kar11 cephe almaml§llf. Bulgaristan, dun· dan buraya muvasala! etmi&tir. Markovi~ 
ya sulhu i~in oldugu kadar kendisi i~in de Alman Hariciye Nazm von Ribben -
fa~Jah olan hareket tamm ~uphesiz ev- trop'un daveti iizerine Berline gelmi&tir. 
vela kendi menfaatlerini dii1iinerek tercih Yugoslav Hariciye N aZJnna, Belgrad
eth. Bununla beraber yirmi be! otuz sene daki Alman ekisile Yugoslav Hariciye 
evveli;ine nazaran biiyiik bir terakki ~os- Nezareti erkam refakat etmektedir. Ca
teren bu diirust siyasetten dolay1, 1imdi zeteler, iki Hariciye Nazm arasmda mii
Sikm!ida bulunan baz1 devletler gene ona him miilakatlar yap1lacagm1 tebariiz ettir-

rnUte!ekkir kalmak mevkiindedirler. · mektedirler. 
Biiyiik Avrupa manzumesi i~indeki Von Ribbentrop, misafir nazm lay -

rolleri bak1mmdan diger Balkan milletle- yare istasyonunda kar&daml&!n. lki Ha
nnde de ayni gorii~ inki1afma 1ahid olu- riciye Nazm arasmda ilk miilakat saat 
yoruz. Balkanhlar 1imdi, giindelik men- 19 da yapllrn•&llr. 

devlet adam• ar .... smda 

ehemmiyet veriyorlar 

faatlerini dii1iinerek koriikoriine hareket M. von Ribbentrop. misafir nam &e

:~•1"· !U veya bu. biiyii~ dev~ete ~olayc~ refine gece miikellef bir ziyafet vermi&-
oluveren ba,.t ve 1phdal Zlhmyeth hr. I 

NADIR NADI j Yugos]avya Hariciye Nazus ve sabtk 
[ArkaSt Sa. 9 autun 4 tel Berlin sc!iri 1\larkovi~ 

[Arka.!o Sa. 3 sutun 6 dsl 

SEHRiMiZE AiD YENi KARARLAR 
Belediye, elektrik, tramvay ve 

tiineli nastl i~letecek ? 
Miiesseselerin bir umum miidiirliik 
halinde idaresi muvafz/, goriiliigor 
T ramvav gecen yo liar « Akay » gelecek sene 

asfalta cevrilecek Belediyeye ge~iynr 
Belediyemize aid muhtelif i1ler etra

fmda hiikumet merkezinde temaslar yap
makta olan Vali ve Belediye Reisi Lut
fi Kndar, diin sabahki trenle tehrimize 
donmii1tiir· Vali, ogle iizeri, Vilayet ve 
Belediye makamlannda bir miiddet me!
gul olmu§lur. 

V ~li ve Belediye Reisi Dr. 
Lutfi K.rdar 

tehasm bir heyet te§kil edilerek bu kabil 
miiesseselerin Avrupa 1ehirlerinde ne je
kilde idare olundugu tetkik ettirilecek, 
bundan sonra i,lettrteltrin Islah ve tanzi
mi ~areleri ara§tm!.acakhr. 

Ogrenildigine gore, elde edilecek ilk 
varidatla tramvaylann ge~tig> yollar as
falta ~evrilecek, elektrik tenvir tesisah ge
ni§letilecektir. 
Otobiis seruiai 

Belediyenm otobiis servisini tramvay 
servisile birle§tirmesi kuvvetli bir ihtimal 
dahilinde goriiliiyor. Esasen eski tram
vay · 1irketinin ayni zamanda otobiis illet
me hakk1na d, malik oldugu malumdur. 
lki servis birlejligi takdirde, otobiis mii
bayaa i1leri, arttlrma ve eksiltme kanunu 
hiikiiml<rine tabi olmadan yap:lacakllf. 

[ArkaSI Sa. 0 siitun 6 dal 

Diinkii nusham1zda bildirdigimiz gibi, 
Valinin temaslan bilhassa Elektrik, 
T ramvay ve Tiinel !darelerinin Beledi
yeye devri i1i iizerinde cereyan etmi~tir. 
Bu miiesseselerin Belediyeye devrine aid 
kanun layihaSI, Meclise verilmi1 bulunu
yor. Kanun, ne1ri tarihinden itibaren mer'i 
olacak, miiesseseler biitiin hukuk ve ve
cibelerile birlikte Belediyeye teslim edi· 
lecektir. ldarelerin Beldiyeye bagb bir 
umum miidiirliik halinde ~ah§maSI mii
nasib goriilmii§tiir. Devir esnasmda, mii-........................................................................................................................................................................................ 

Diin Ankarada lng i ltere ile Romanya ·n~ 
feci bir kaza oldu arasinda ·k i miizakereler 

Bir marangoz, otomobil 
altmda kalarak can verdi Londrada siyasi gorii.melere devam olunurken, 

Ankara 25 (Telefonla) - Bugiin An. 
karada feci bir otomobil kazas1 olmu§, 
Lutfi admda bir zatm idare ettigi oto· 
mobll, S1hhiye Vekaleti civarmda bir 
ka~ vatanda§l ~ignemi§tir. Bunlardan 
Hava malzeme deposunda sivil maran
goz ustas1 Gemlikli Mustafa oglu Ab -
dullah Ki:ik~am olmii§, Ziraat Bankast 
kooperatif memurlanndan Orhanm a-

lArkaS! Sa. 9 siltun 2 del 
.. ............ ·· ·············· ······ ....................... . 

Avrupa giire~ 
• ' amp1yonasi 

Mersinli Ahmed Letonya 
•ampiyonunu maglub etti 

\ 
• 

Mersinli Ahmed 

Oslo 25 (Milli giir"§ taklmlmlzla Nor
ve~e giden arkada§Imlzdan, tels'zle) -
Avrupa giire§ §ampiyonasma bugiin bu
rada bal§andL Miisabakada Tiirkiye, 

(Arkasl Sa.. 9 .Utun 3 tel 

a : : ; : : : 

BUGO'N 

ingiliz ordusu 
Yazan: ABlDlN DAVER 

7 nci sahifede 

Biikre~te de ikbsadi miizakereler yap1hyot 

Romanyanm bru;hca varidat membalarmdan biri olan 
petrol kuyularmdan b ir kiSml 

Londra 25 (a.a.) - Cafenko, ogle Halifaka'•n izahah 
yemegini hiikiimdarlarla birlikte Buc- Londra 25 (a.a.) - Hariciye encii-
kingham saraymda yemi§tir. Muma1leyh meni bu sabah toplanarak sulh cephesi 
bugiin ogleden sonra Lord Halifaks ile te~l<ili i~in giri1ilen miizakerelerin ne saf-
gorii~ecektir. hada bulundugunu tetkik etmi§tir. 

Cafenko, ogleden sonra Amerika Vf> Ogrenildigine gore, Lord Halifaks 
Yun~1istan el~ilerini kabul etmijtir. !Ark<lSI Sa. 9 satun S !PI 
IIIIIIILIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII 

Otobiis golsuzlugu 
Asliye Birinci Ceza mahkemesi heyeti, diin de 

istinabe yolile be• •ahidi daha dinledi 

Diinkii istinabede §ahidlerden Ali RIZa Goker dinleniyor 
(Y azta• 9 uncu aay fada) 
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( ~ehir ve Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 
Sehir 
' -

Meclisinde Kadm ~orablar1 18 sene hapis ! 
T arihi roman: 4 Yazan: Kadircan Kaflt Y eni yd varidat ve 

masraf biit<:esinin 
miizakeresine ba~land1 

Sevdigi kadm1 oldiiren 
su~lu, mahkum oldu 

Miitehass1s nizamname 
hiikiimlerini kafi 

gormiiyor 

Kii~iik devletlerin 
bitarafhg1 

Kalenderoglu Kay1~ Mehmedi 
~unun da nikalum k1y1ver 

gosterdi : Hoca, 
de, kurtulsun ! Beyoglunda bir 

miiddet bulu§lugu, 
beraber gezdigi Sa
bahati, csen hem 
evlisin, hem de be§ 
c;ocuk!usun• diye 
kendisile Bursaya 
gitmek teklifni 
reddetmesi iizeri -
ne tehevviire kapt
larak tabanca ku.r
§unile oldiirmek -

tF:::!, e~en martin ortalannda Alman· 
~ yanm, <;eko-Siovakyayt ortadan 

kaldumas1, biiyiik demokrat 

Evvelki k1S1mlar1 hulasatl 
Moha' zaferi zamantnda Toroslarda 

~·ergi yazan kad1 ile kiitib hakstzhk edi
yorlardt, Siig!Un Kocantn sakahm zorla 
ttr111 edincP. isyan patladt. Yuriikler, Os
man!t ordulartm yendi!er, fakat sonun
da yenildi!er. Bir k1sm1 siirii!erek Yeni
§ehir taraflarmda Akpmar koyunu kur. 
dular Yetmi§ be~ sene sonra Siigliin Ko
canm tonmu Koca Hasan, ktzl Gulliiyii 
evlendiriyordu, Ansmn e§kiya reisi Ka
!enderoglu dil!1iin yerine geldi. Yamnda, 
km, vakti!e isteyip de alamtyan Kay•§ 
M ehmed ve Daglar Delisi gibi eleba~t -
lar da vardt. Dagl.ar Delisi sarho§ olunca 
sarkmt!hk yapt1. Giillil, tokat 1>11.rdu. 
Ni§anhst ahp gotiirmek istedi. Kalen -
deroglu cg!tme.rin• deyince Koca Ha • 
samn ricQ..\-ile kaldt. Bu strada nlkdh kl
yacak o!.an imam ge!iyordu. E§ikayt gii
riince donmek istedi. Kaca Hasan: cKa
lenderogludur. Bize konuk geldi. Gelin
lere de iki yiiz altm verdi. Hem iyi!igi, 
hem de ciimerdligi iistiinde ... • dedi. 

- Ben veririm. Fa kat neredeyse soy-
le de gelirelim. 

- Burada ... 
- Akpmarii, oyle mi? Hangi•idir? 
Kalenderoglu, meydanda kamga gibi 

donen, birhirlerine cirid atan, ~ahlanan, 
ler vt kopiik irind• uc;ar gibi giden ath
lara gor alit. 0 anda «Da•i:lardeli•i» nin 
biitiin deliligi bir araya gelmi1ti. $imdi 
atm karntnda, biraz sonra yelesinde, da
ha •onra sagnlannda goriiniiyordu. Dort
nal giderken, diijecekmij gibi oluyor, ye
rc dii1en bir ciridi alarak yiiz adtm ileri
deki ba1ka bir atlmm velensesine yapljh· 
nyordu. 

Herkes ona hayrandt; fa kat Kalende
roglu ah§ktndJ. Bunun i~in hocanm om· 
zuna elini koymu1 .~ayle diyordu: 

- Ayagm ugurlu dedim ya ... Evle
nenler bir c;ift arth. Y edi yerine sekiz ni
kah k~Jacaksm I 

Koca Hasan merakla ona baku. Hi~ 
diijiinmeden ve lasarlamadan: Koca Hasan, son sozleri pek yava1 ve 

Hocaya sokularak soylemi1ti. 
Hocantn yiizii aydmlandt: 
- Y aaa... DuymU§umdur. yigit a-

dam mill 
Kalabahga htzh h12h yalcla§tl. 
Kalenderog!u, ona yer gosterdi: 
- Gel bakahm, hoca!.. 
Sonra, elile mhnt ok§tyarak, il.ive etti: 
- Duydum ki, nikahlann ugurlu o-

lurrnul! Hele Osmanh}'l imana gelirdi
gimde ben de diinya evine girerim. Allah 
ktsmet ederse nikah1m1 da sana ktydm
rtm. 

Hocanin agzi kulaklarina vanyordu. 
Kalenderoglu, adamlanna ~Ik11h: 
- Er meydamn1 ni~in bo1 tutamz? 
Da~lardelisi yerinden fuladt: 
- Sultamm, izin versen de cirid at-

sak ! .. 
- Ho1 olur ... 
- Ben a~am!.. 
-A~!.. 
Daglardelisi bir anda, yirmi adtm 0-

tedoki a! alma ulajh. Ellerini egere ve 
aim yelesine !:oymasile beraber, tek st~
ravl'ta hindi; birka~ okkahk kazan ilze -
gilerin sivri ko1elerini ahn karnma durt-

tii. 1ahlandndt ··•. ,, 1.., 
Hamzanm oniinden ge~erken bir ni

ra attJ: 
- Hee .. y, siit kuzusu! Er meydant 

er ister! 
Delikanh er meydanma ~tkacak old~:, 

fa~at Giillii, onu kolundan tultu. 
Daglardelisi, ~izdigi halkayi biiyiittiik

~e. etraftakiler de ac;thyorlardt. 
-3-

Kanh ak§am ... 
Ka}'IJ Mehmed, bocamn geldigini gii

riince, koyliilerden birine sormu§tu: 
- Bu ne yapacak? 
- lmam ne yapar, a gam I Nilc¥t 

kiyacakt 

Kay11 Mehmedin gozleri parlamt§h; 
aevincini sizliyemedi. 

- Daha nik.ih ktytlmadt ha I N e za
man ktythr? 

- ~enlik bitince ... Giin inerken ... 

Sabahtanberi ktrgm ve kiZgm goriin
diigii halde, §imdi iimidli bir yiiz takm
mt§h. Bir miiddet hi~ konu§madan dii
tiinmii§, Giilliiye dogru uzun uzun bak
mt§II. Sonra, «Daglardeli.si» kalkmca 
hemen onun yerine ge~ti. Sarktk btytklt, 
koyu ktrmiZI ve kalmca dudaklanm Ka
lenderoglunun lr.ulagma yakla§l!rdt: 

- Bir derdim var, agam! 

- Derdin mi var? Boyle giinde, 
boyle yerde derdh olur mu in san? BITak 
jU !allan Kayt§ !.. Sen de mi derdlen
dtn? N eymi1 bakahm? 

- Sevda (ekiyorum ... 

Kolenderoglu bir kahkaha ath. ima
ma dor.dii ve Kay11 Mehmedi go;lerdi: 

- Hoca, fcnun da nikahm1 ktytver 
de kur:uiiUn! 

) en'd•n sipahiye dondii : 
- Kay•! Mehrr ·!e nastl bir ktz bul

maf, bilm~m ki... Sahtiyan m1, me1in 
rr L:; tit mi? 

Mt:>me~in yiizii, yan yalvaran, yan 
d•· ''" bir hal aldt: 

- S ,•.ayt btrak, bu i1i c;abuk bitir
m·~ p~rek, yoha!.. 

- Bit;r-lim. Sevdigin ktz kimdirl 
Kay11 Mehmtd. Kalenderogluna da

ha ~ok •okuldu ve f111ldadt: 
- Gullu ! .. 
- Giillii mii? Nerede bu ktz? He-

men everelim I Bur ada gerdek yapamn. 
Y arm Dum ani~ yaylasmda bizt bulur-
sun I 

So1 mii? 
Soz ya, .. Sen gib; delikanhdan, 

bir km kim sakmiT! 
- Baba\t bana vermemi§ti. 

- Aman agam, ugurlu say1y1 boz-
masakl 

Diyiverdi. 

Kay11 Mehmed cevab verdi: 

- Bozulmazl 

Kalenderoglunun kulagma bir§eyler 
anlatmaya ba,ladt. 

Kalenderoglunun yiizii gerildi ve ba
§101 salladt: 

- Na!!l olur? Buraya konuk geldikl 
Bizi lconukhyanlara lcotiiliik mii edece
gizl 

- Kotiiliik degil bu ... Bir hakstzhgt 
diizeltecegiz I Hamza benim ktsmetimi 
alacak; heniiz vakit ge~memi1ken onu 
kurtarmahy1m. 

Olmaz!.. Oogru degilt 

Fa kat, demin soz verdin, a gam! .. 

Ba1ka ktz •amyordum. 

Demek ki, elin Hamzas1 Kay11 
Mehmedden iistiin tutuluyorl 

- Degil amma ... 

Kalenderoglu, dii§iinceli bir yii1le, ba
j>m No•le me.ydana '>•~; Giiltiiye 
bakmt§ll. 0 anda «Daglardeli>i» tam a-

nun iinii,nde.n ge~yordu. Birdenl}U:e. du~
du; tahlandt; saga dogru sarkll, kol unu 
uzatl! ve Giilliiyii belinden kavnyarak bir 
~i~ek demeli hafifligile atin iistiine ku
cagma aldt, Sonra attm o sabah geldigi 
yola dogru dortnal siirdii. 

Birka~ ~1ghk koptu. 
Hamza ileri attldt; ahm araltyordu; 

fakat o uzakta idi. Daha yakmda sipa
hilerin atlan vard1; onlardan birine ko§
tu; bir SI~rayt§la egere oturdu. Bu sefer 
sipahiler arasmda homurtu koptu: 

- Bre ahm!.. 
- Tutun! 
- Vurun!.. 
- Vay kahpe yiiriik! .. 
Yolunun iistiindekilerden birka~1 diz

ginlere yaptthlar; delikanhyt bacagmdan 
tutarak ~ektiler. Yumruk ve tokat ahm
da yere serdiler. Hamza han~erine yapi§-
11; ayni zamanda bir han~er onun omuz 
batma sapland1. 

Aglamalar ve bagnmalar arasmda ikin
ci defa ~tghklar koptu. Akpmarhlardan 
birka~1, ba1ta Uzun Hiiseyin oldugu hal
de, «Daglardelisi» nin ardma diijliiler; 
fakat o timdiden kaybolmu1tu. Onlann 
ardmdan kiT ala binmi! bir sipahi daha 
gitti; bu, Kayt§ Mehmeddi. 

Kadm ve ~ocuklann bir ktsmi kCiye 
dogru ka~tyorlard1. Ki:iyiin erkekleri b.
~ak ve han~erlerine el atmt,lar; birbirle
rine sokularak kendilerini pahahya sat
maya, hatta hiicuma yelteniyorlardt. 

Kal•nderoglu kopiirmii~tii: 
- Bre tulun! Koman!.. 
Diyordu. 

(Arka.., varl 

Yeni 2,5 lirahklar 

tedaviile cikardiyor 
Ycni 2,5 lirahk banknotlarm dunden 

itlbaren tcdaviile ~tkanlmasma ba~lan
m1~ttr. Ycni 2,5 lirahklar 11 haziran 1930 
tarih ve 1715 say1h kanun hukumlerine 
gore ihrac olunmu~tur. .--.-. ....-

Von Papen geliyor 
Alman hiikumeti tarafmdan Ankara 

el~ilij!inc tayin cd·lmi§ alan Von Papen 
bu sabahk• Avrupa ekspresile §ehrimize 
ge!ccek ve ak§am Ankaraya hareket e
dec .. ktir -----

Gezme eanasmda ... 
Pazar ~iinu Adaya gezmege giden 

Ka.raa~ac Tapa fabrikasmda ustaba§t 
Ko~o ile arkada~t Yorgi arasmda ehem
m:yetsiz bir mcscleden kavga ~Ikmi§, 
Yorgi, Ko~oyu ba§mdan yaralamt§tiT, 

~ehir Meclisi, diin ogleden sonra Vali 
ve Belediye Reisi Lutfi Ktrdann riya
setinde loplanmij, evvelki celseye aid za
btt okunduktan sonra, Vali, §U nutku irad 
etmijtir: 

«- Arkada,lanm; 

Bu sene biit~esini takdim ed•rken biit
c;e heyeti umumiyesi hakkmda laztm ge
len izahall arzetmi,tim. Bugiin varidat 
ve masraf biitc;elerinin miizakeresine 

ba,hyoruz. Bu miizakerelerimizin baj
langtcmda meclisi alinize, miistakbel biit
~elerimizin inki1afma miiessir olacak bir 
miiidede bulunacagtm. • 

llk giindenberi lstanbulumuza kar11 
~ok yiiksek tevecciihlerini esirgemiyen 
Biiyiik Devlet Reisifl}iz, Milli ~efimiz 
lsmet 1nonii ile Hiikumet Reisimiz Dr. 
Refik Saydam, ittihaz buyurduklan pek 
yeni bir kararlarile hem1erilerimizi tal
tif buyurmu1lardiT. 

Malum oldugu iizere imtiyazh Elek
trik, T ramvay ve Tiinel jirketleri Mii
nakale ve Muhabere Vekili Muhte•em 
Ali <;etinkayamn kudretli elile Cumhuri

yet hiikumeline intikal etmitti. Amme 
ve beledi hizmeli olan bu miiesseseleri 
N ana Vekaleti bugiine kadar idare edi
yordu. Bu defa Cumhuriyet hiikilmeli bu 

miiesseseleri Belediyemize devretmek 
karanm verdi- Diin kanun layihast ham
land!. Bugiinlerde Biiyiik Millet Mccli
sine takdim edilecektir. Biiyiik Devlet 

Reisimizin ve hiiki'imetimizin bu karan 
tehrimiz ve Belediyemiz i~in paha bi~il
mez bir taltif ve itimad eseridir. Bu ve
sile ile huzurunuzda, bu tarihi karara kar· 
11 tiikranlanmm arzetmekle en lath bir 
vazife yapm11 olacagtz. 

Bu miiesseseleri ciddiyet ve itinala i
dare ederek Belediyemiz hakkmda gos· 
terilen itimada laytk oldugumuzu daha 
ziyade ispat edecegimize hi~ juphe yok
lur. Bu hususta ktymetli meclisinizin ve 
biitiin hemjerilerimin muzaheretine gii
veniyorum.» 

Valinin nutkundan sonra azadan Re
fik Ahmed, Strn Enver, Elr.rem ve Me
liha Avni, hukumet erkanile Be!cdiye 
Ret sine te1ekkiirlerini bildirdiler. 

Bundan sonra varidat biitc;esinin mii
zakeresine ge~ildi, fastllar ayn avn o· 
kunduktan sonra kabul edilerek eel'" on 
be1 dakika i~in tatil edildi. 

I kinci celse 

ten su~lu celeb Ra- Katil Rahim 
him Yiiksel, istanbul Agtrceza mahkc
mesinde diin ak§am mahkum oldu. 

Mahkeme, bu agtr cezah me1hud su~ 
davasmda cinayetin bu sebeble ve bu 
1ekilde i§lendigini sabit gorerek, su~lu
nun ceza kanununun 448 inci maddesi
ne gore on sekiz sene afpr hapse konul
masma karar vermi~, kadmm erkegi bir 
miiddet masrafa sokmasm1, kendisinden 
ondan sonra yiiz ~evirmesini, ceza}'l bi
raz azalbc1 sebeb saymt§br. Bu cihetle 
59 uncu maddeye gore de. ceza miidde • 
tini on iki seneye indirmi~tir. Tarafla -
rm mali vaziyeti gozoniinde tutularak, 
celeb Rahim Yukselin oldiirdii~u ktzm 
annesi Giilizara be§ yijz lira oliim taz • 
minab ve otuz li.ra Vekalet iicreti ode
mPc::;i avrtca karar]ac;;bnlmtc;;br. 

MVTEFERRIK 

Aa1m Siireyya Matbuat 
mii§aviri oldu 

Belediye ikhsad miidiirii As1m Sii -
reyya Matbuat Umum miidiirliigii mii
~avirligine tayin edilmi'itir. Belediye 1k
hsad miidiirliigiine evvelce ismi mevzuu 
bahsedilmi§ alan !kttsad Vekaleti Kii • 
~iik Krediler miidiirii Saffetin getiril • 
mcsi takarriir etmi§tir. 

Ticari miiesseselerdeki 
tefti§ler 

Ticaret Odas1 ve biitun ticar! miiesse
sclerin hesablar1m tetkik ve tefti§ eden 
!k!Isad VekE\lcti miifetti1leri tcfti§leri
ni bitirmi&lerdir. ~imdi, Vekalet mua
melat miifetti§leri teft~le.re ba§laml§ • 
lardtr. Blitiin tefti§le rmayts ba§mda nl
havetlencccktir. 

lzmire gonderjlecek e§ya 
niimuneleri 

Her sene tzmir enternasyonal tua

rma !stanbuJ Ticaret Odas1 tarafmdan ., . ., ... \ ............. ,.., ,. ........... 
goturuien sanay1 ve tcaret e§yast nii • 
munelerinin bu sPne kii~iik sanayi er -
babmm ba~h ba~ma bir paviyon kur -
malart surctile fuarda te§hir cdilmesi 
takarriir Ptmistir. 

Nevyork sergisi 
Nevyork sergisindeki Tiirk site ve ~ar

§ISIDm 30 nisanda kii§ada haztr o!acag1 
alakadar makamlara bildirilmi§tir. 

Son e§yalar bundan iki hafta kadar 
evvel Nevyorka gonderilmi§tir. Bugiin 
blitiin CFalar Nevyorkta toplanmt§ bu
lunuyor. Yalmz, Siimcr Bank, el'an ser
gide te§hir cdilip sablabilecek C§yayt 
toplamaktadtr. Bunlar sergi a~•ldtktan 

sonra Turk ~arstsmm e1yas1 yenilendik
~e gonderilecektir. 

Kadm ~orablan i1ini tanzim elmek 
iizere celbedilen miitehasm miihendis 
Kral Abe 1ehrimizdeki ~orab fabrikala -
rmda tetkikler yapml§, niimuneler almi§ 
ve Ankaraya gitmi§li. Miitehasm bu let
kikatma aid raporunu vermi1tir. 

Ogrendigimize gore, miitehasm, bu
giin mevcud bulunan fakat ameli bir fay
dasi goriilmiyen «ipekli kadm c;orabla
nnm slandardizasyonu» hakkmdaki ni
zamnamenin gerek hiikiimlerini ve ge

rekse miieyyidelerini hi~bir suretle kafi 
gormemi1, yeni takvidattn vaz't liizumu
nu ileri siirmiijtiir. Bilhassa Bemberg ve 
Viskas ioliklerinin saytlamtyacak kadar 

~ok ~e1idi olma~ma mukabil bunlann 
nizamnamede sathi ge~ilmesinin bir~ok 
~orab fabrikatorlerinin istifadesine yol 
a~ltgt gozoniine konularak Avrupadaki 

yiiksek biikiimlii ipliklere mukabil nisbet 
kabul etmiyecek kadar az biikiimlii iplik 

gelirilerek imal.it yaptlmasmm Tiirkiye
deki ~iiriik c;orablan meydana getirdigi 
ve bu yiizden halkm miitemadi zarara 
sokuldugu tebariiz ettirilmijtir. 

ADLIYEDE 

Bir ne§riyat davas1 
.!mpcks• §irketi miiessislcri Kcmal ve 

i?akir Seden taraflarmdan cSon Tel -
grafo aleyhine ac;tlan §eref ve haysiyeti 
kmct, ahalinin husumetine maruz btra
ktCJ mahiyette ne&riyat davast ikinci ce
zaya verilmi§ti. Diin ak§am iistii muha
k~mcye ba§lanmt~ltr. 

Aleyhine dava a~1lan gazete sahibi, 
Ba§muharriri, Ne§Ciyat miidiirii Etem 
tzzet Benice sorguya ~ekilmi~, Miiddei
umumilik~e dosya miitaleaya ahnm1~, 
muhakcmenin devamt ba§ka giine btra -
ktlmt§l!r. 

T evkif edildi 
Tahtakalcde Ke1anh Halil, Mustafayt 

dart yerinden agtr surette yaralamak -
tan dun ak§am Miiddeiumumilii!e gcti
rilm'§, Sultanahmed birinci sulh ceza
da sorgusu yaptlml§, tevkif edilmistir. 
Basi sarg~II olan Ke<anh Halil, sor~tuda 
cMustafa, bir kadmla tavuk, horoz kav
gast cdixordu. Aralan.t:a girdim, bana 
iki yumruk indirdi, ba~~~:tmda dest; kn"a•. 
sonra da btc;ak ~ekti. Ben de ne yaph -
~ml J..ilmPdim> deJ'T1i~tir. 

Mahkiim olan arabac1 
Dikkatsizlik, tedbirsizEk, seyriisefer 

nizamlarma riayetsizlikle flyas o/llu 
Zekiye arabasile ~arpmak ve yaratan -
mtVa seheb olmaktan surlu arabact $em
scddin, istanbul aslive birinci sulh ceza 
mahhmesinde diin iki buc;uk av hapse 
mahkiim edilmi§lir. Avrtca, sehen bir 
lira altmi§ kuru1 oara cezas1, altmts lira 
tedavi Ucreti, ktrk lira tazminat, yirmi 
lira vekalet iicret<. Odevecektir. 

~·-·-Duvardan atlaymca ..• 
Evvelki gun ogle iizeri Yuce Ulkii li

sesi talebesinden Cezmi, tenefliis esna
smda dt§an ctkmak istemi§, kaptdan <;I· 
kamaymca duvardan atlamtstlr. Ag1r 
surette yaralanan Cczmi, Cerrahpa§a 
hastanesine kaldmlmt§tlr. 

devletleri son derece infiale getirmt!tl, 
lngilterede uzla1ma politikasmm taraftan 
<;emberlayn' in bile mevkii bu infial kar,I
smda sarstlmt§, halya ile Almanyaya 
karjl otedenberi §iddet ve kuvvet politika
SI kullantlmasma taraftar e•ki Hariciye 
N azm Eden 'in ytldtzt parlami§II. 

!ng;Jtere, memnuniyetsizligini Berlin ·, 
deki sefiri Henderson'u Londraya davet 
etmek ve adeta diplomasi miinasebah 
katedecek bir taviT almakla izhar etmi1 • 
ti. Ayni zamanda Fransa ve Amerika 
dahi Berlindeki biiyiik el~ilerini geri ~a
gtrmt§lardt. lngiltere biitiin cihan Iicari 
piyasalan ve ham madde menabii hakkm
da Almanya ile hamlanmi§ oldugu mii
zakereleri kesmi§, Amerika ise daha ileri 
giderek Alman emtiasmdan yiizde ynmi 
be! nisbetinde fazla giimriik resmi alma· 
ga ba,lami§II. Fransa dahi Almanya ile 
Iicari mukavele miizakeresini geciktir· 
mi§ti. 

Demokrasiler, siyasi sahada da hare -
kete ge~tiler, Almanyamn kom§usu ve 
hemcivari devletlere kar§thkh teminat 
esas1 iizere ittifak teklif ettiler. Lehistan 
bu teklifi kabul etti. 

Demokrasilerin hep birden Almanya• 
mn iizerine yiiklenmeleri kar~!Slnda, mih
verin diger azas1 ltalya harekete ge~erek 
Arnavudlugu i§gal etmek suretile hiicu • 
mu kiSmen kendi iizerine ~ekti. Bu defa 
lngiltere italyaya kar§l da harekete gee; -
mek istedi ve Balkan devletlerine karjl· 
hkh teminat teklifinde bulundu. Bunlar• 
dan an calc. Romanya ile Y unanistan kar· 
~tltkstz olarak !ngiliz teminattm kabul et
tiler. italya bunlann kar§thkh taahhiidde 
bulunmalanm ve mesela ingthz donan
masma iissiilharekeler vermelerini husu • 
met telakki edecegini, hem kendilerine, 
hem de !ngiltereye kat'i lisanla bildirmi§ 
oldugundan ve ayni zamanda ltalyantn 
kendisi de Yunanistana temmat verdigin
den i! lngilterenin bir tarafh teminatile 
kaldt. 

Fa kat bu SIT ada Am erika Cumhur Re
isi Ruzvelt, Hitler'le Mussolini'ye resrr.en 
miiracaat ederek diinya meselelerinin 
beynelmilel bir konferansla halledilmesini 
tcklif etmi1 ve konferansta mali, ikttsa<li 
ve Iicari meselelerin gorii§iilmesme Arne· 
rikanm da i1tirak edecegini bildirmij, la
kin miizakerelerin huzur ve emniyet ha· 
vast i~inde cereyam i~in Almanya ile 
ltalyamn oluz devlete, on, yahud yirmi 
be§ sene miiddetle lecaviizde bulunmtya· 
caklanna dair teminat vermelenni §art 
ko§mU§IUr. 

Amerikanm bu hareketini, !ngilterenin 
kii~iik devletleri tela§a dii1iirerek Alman· 
ya ile ltalyanm aleyhine kurmak istedi&i 
cepheye iltihak etmelerini temin yolunda 
bir manevra telakki eden Almanya ile 
ltalya, matbuat vasttasile 1iddetli cevab 
verdtler. Hitler mukabil tedbirleri almak 
ve tamamlamak i~in vakit kazanmak iize
re kendisinin cevabmt 28 msanda fevka· 
lade i~timaa davet olunan Rayjlagda 
soyliyecegi nutka biTakti. 

lkinci cehede Vilayet 939 masraf biit
c;esi heniiz aza taraf10dan tetkik edilme
digi i~in miizakerenin gelecok celseye te
hirine, Y alova kazas10m Bursaya ilhak1 

hakk10daki Vilayet idare heyeti karanmn 
Dahiliye Vekaletine arzma karar verildi. 
F atih yirrni ikinci ilk okulun Iahti i,galin
de bulunan Y enikapt mevlevihane bina-
51010 bot ve metruk ktSmmm Maarif Ve

kaletince tamirile ~ehremini orta mek
lebine tahsisi hakkmdaki teklif kabul e
dildi. Beden Terbiyesi lsti§are heyetine 
Daimi Enciimenden Selami Sedesin in
tihabt muvahk goriildii. 

Zabttai belediye talimatnamesine, 
miistahdemlerin ifa edecekleri su~lardan 
dolay1 diikkan ve miiessese sahiblerinin 
mes'ul tululmalarl i~in bir madde ilavesi 

hakkmdaki Kavanin enciimeninin maz
batast okundu. Bu madde bilumum diik
kan ve miiesseselerde azami fiatlan mu
ayyen mevadm narktan fazlaya ve nar
ka gayritabi mevadm etilcetlerde yazth 
miktardan fazlasma satiidtgi takdirde 
miiessese sahiblerinin mes'ul edilecekleri 
hakkmda idi; kabul edildi· 

haftasmm Almanyamn aldtgi ilk tedbir, Ruz -
velt'in teminat istedigi otuz hiikutnellen 
her birine ayn ayn miiracaat ederek A· 
merikanm te§ebbiisiinde dahl ve tesirleri, 
evvelce tlttlan olup olmadtgtnt ve kenci· 
lerini Almanya tarafmdan tehdid ve teh
likeye maruz hissedip etmediklerini sor • 
mak olmu§tu. 

Sular ldaresinin T erkos ve Elmah su
lannm abone tarifeleri hakkmdaki teklifi 
Muhtelit enciimene tevdi olundu. Kon
servatuar yat1 bsm1 talimatnamesinin 
tadili hakkmdaki enciimen mazbatasi o· 
kundu. T alebeden kefalet ak~esi istenil
mesinin revac1 azallttgi ve ancak op dort 
talebe kaldtgl, bu >urelle bir~ok istidadh 
genclerin mektebe giremedikleri mevzu
ubahsedildi. Uzun miinaka,alardan son
ra F uad F azhnm teklifi iizerine mektebin 
mahiyeti ve ne 1ekilde faydah olacagt 
hakktnda tetkikat icras1 i~in mazbatanm 
makama havalesine karar verildi. 

Meclis, ruznamedeki diger maddelerin 
miizakeresini miileaktb, i§lerin ~oklugu 
hasebile uh ve cumadan maada bu haf· 
ta per1embe giinii de toplanmak iizere 
dagtldt. 

Burakla yaralad1lar 
Tophanede Karaba§ mahallesinde o

turan seyyar sahct Hilmi, evvelki ak1am 
g~ vakit Tophane caddesinden g~er • 
ken tamnmt§ sabtkahlardan Arnavud 
Receble arkada§I Ahmedin taarruzuna 
ugramt§, iki yo\ kesici, Hilmiyi bu;akla 
sol memesinden yaralamt§lardLr, Su~ -
lular yakalanmJ§b.r, 

~ehzadeba§mda verilcn mUsamerede 

<;ocuk haftastnm ii~iincu gi.inii de c;ok 
eglenceli g~mi§tir. ~ehzadeba§mda 

yoksul ~ocuklara biiyiik bir miisamere 
verilmi§tir. Musamereye Eminonii mm
takasma dahil 18 mektebden 1000 talebe 
i§tirak etmi§tir. <;ocuk!ara ayn ayr1 se
kiz ~e§id hediye verilmi§tir. Yavrular 
Cumhuriyet ma~1 soyliyerek ne§'e !~in
de dagtlmt§lardtr. 

Fatih r{alkevi salonunda bir giirbiiz 
~ocuk miisabakasi yaptlarak kazanan ~o
cuklara hediyeler verilmi§tir. Bugun de 
muhtelif mekteblerde, Halkevlerinde 
ejtlcncelere devam edilecektir. 

Muhtelif vilayetlerden alman haber -
!ere gore, ~ocuk haftas1 tezahiirah, bii
tiin CO§kunluj!ile her tarafta yaptlmak • 
tadtr, Memlekctin biitun ~ocuk iUemini 
i§gal eden hafta, ne~'e iGinde devam et
mcktedir. Bir kU~iigiiu zeybek rakSl 

Almanyanm garbmdaki ii~ devlet ve 
1imali Avrupa devletleri Ruzvelt'in le<eb
biisile hi~bir aliikalan olmadtgmt ve ken
dilerini hi~bir tehdide maruz gormedikle
rini 1imdiden Almanyaya bildirmijlr~dir. 
Oigerleri de ayni yolda cevab verm~kte· 
dirler. Anla§tlan Hitler nutkunda Ame
rika Cumhur Reisinin te§ebbiisiinii fuzuli 
ve halta tahrik mahiyetinde oldugunu is
pat i~in hirer vesika saymak iizere otuz 
devletin resmi cevablanm almaga lii1um 
gormiijliir. Diger taraftan halyan matlou
at! da, mihver devletlerinin gorec•klcri 
hesabm biiyiik devletlerle oldu~unu e!>em
miyetle kaydetmi•tir. fngiltere, Hahe1 
meselesinde oldugu gibi, kii\iik devletl-eri 
filen harekete getiremediginden evvela 
ltalya ile miinasebattnt diir.eltmijlir. Sim
di de sefiri Henderson'u Berline gonder -
diginden Almanya da Londra •diri 
Dirksen'i vazife ba1ma gondermi§, hu •u
retle vaziyelte miihim bir sal.ih belirmi§ -
tir. 
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T arihe kari§an bor~lar 
Amerika Ayan Meclisine verilen bir takrirle, 
ingiltere ve Fransamn harb borclarma mukabil 

Afrikadan miistemleke taleb ediliyor 
Va§ington 25 (a.a.) - Ayan azasm

dan dcmokrat Hbilsa meclise bir kanun 
teklifinde bulunarak lngiltere ve Fransa
nm Amerikaya olan barb borclarmt Af
rikadaki mustemlekelerinden 400 bin mil 
murabbat topragt Amerikaya terketmek 
suretile oedernelerini istemi§tir. Bu topra
gm yeri Liberianm civannda gosterilmek

tedir. 
lngiliz hiikiimdarlarrn!,.'!- ziyareti 
Va§ington 25 ( a.a.) - Ogrenildigine 

gore Hariciye Nezareti gelecek haziran
da lngiltere Kral ve Krali~esinin Beyaz 
oaray1 ziyaretleri munasebetile tertib edi
lecek hususi kabul resmine davetli olan
lann listesine C:eko-Slovakya sefiri Hur -
ban ve Arnavudluk sefiri Koni~a'y1 da 
ithal etmi§tir. 

Soylendigine gore bu hareket, diplo • 
matik rnahfillerde Amerikamn Alrnanya 
ve ltalyanm C:eko-Slovakya ve Arnavud
luktaki hareketlerini tanunak isternedigine 
bir deli! addedilmektedir. 

Satrn almacak harb malzemesi 
Va§ington 25 (a.a.) - Parlamcnto, 

ayan ve meb'usan meclisleri tarafmdan 
tevdi edilmi§ olan kanun layihalan ara • 
smda bir ahenk temin etmek uzere topla
nan muhtelit komisyonca haztrlanan ka
nun layihasmt tasdik etmi§tir. U.yiha I 
temmuz 1939 da ba,hyan sene zarfmda 
tatbik edilecektir. 

Ayan rneclisinin de laylhayt tasdik et
mesi laztm gelmektedir. U.yiha 508 mil
yon 789,824 dolarhk tahsisat konma•mt 
derpi§ eylemektedir. Bunun 97,737,281 
dolarile 600 tayyare satm almacak ve 
53,173,100 dolarile yan otomatik tiifek
ler, tanklar ve tayyare dafii toplar sipa -

ri§ edilecektir. 
Amerikaya ka~ITllan altrnlar 

Nevyork 25 (a.a.) -Federal Reser
ve biirosu, mevcud stoka bugun 22 milyon 
475,000 dolar ktymetinde ecnebi altmt 
ilave edildigini bildirmektedir. Bu altm
lar bilhassa lngiltere, Holanda ve Hin -
distandan gonderilmi~tir. 

Bununla beraber Federal Reserve bii
rosu tarafmdan zikredilmiyen altm mu
varedatt 72 milyon dolardan fazladtr. 

Lindberg'in yeni memuriyeti 
Buffalo 25 (a.a.) - «Nevyork» 

Harbiye Nezareti tarafmdan Amerikada 
ilrni hava ara§ltrmalannm §eraiti hak • 
kmda tahkikat icrasma mernur edilmi1 o-
lan Lindberg, bir avc1 tayyaresile Day - Berlin el~isi donmiiyor 
ton'dan buraya gelmi§ ve karaya inmi§ - Va§inglon 25 (a.a.) - Arnerikanm 
tir. Berlin sefiri Hugh Wilson'un vazifesi 

Lindberg, Aircuda tipindeki yeni as - ba§ma avdet edip etmiyecegi hakktnd3 
keri tayyarelerin irnal edilrnekte oldugu sorulan bir suale Hartciye N azm Hull, 
Curtiss-Wright ve Beii-Aircraff fabrika- bu hususta henuz bir karar ittihaz cdil • 
lanm ziyaret edecektir. medigi cevabmt vermi§tir. 
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i~~ilerden kesilecek 

nakdi cezalar 

Bu paralar i11~i yardtm 
sand1klarma verilecek 
Ankara 25 (a.a.) - .ikttsad Vekaleti 

1~ Dairesi reisliginden teblig edilrni§lir>: 
!§ kanununun 30 uncu maddesi muci

bince i§c;i iicretlerinden yap1lan cezai 
kesintilerin, i§ verenin miilkiyetine da· 
hi! tutulm1yarak, yardtm veya tekaiid 
gibi hususat igin i§<;iler lehine sand1k • 
Ian bulunan i§ yerlerinde i§bu sand1k • 
lara yatmlmas1 ve boyle sand1klar bu
lunmadtgJ takdirde, i§ verenin kanunen 
yapmakla miikellef oldugu hususlardan 
baric olmak §artile, ancak i§<;ilerin men
faatlerine ya.nyacak ve ikt1sad Veka -
lf'tince tayin edilecek bir cihete hasr 
ve sarfedilmek iizere hiikCtmetin kontTo. 
luna arnade bir emanet olarak muhafaza 
olunmas1 icab etmektedir. 

Bugune kadar i§bu kanuni hukme 
hakkile riayet edilmedigi anla§tldtgm • 
dan, alakadar i~ verenlerin gerek §im -
diye kadar topladtklar1, gerek bundan 
sonra i§<;i iicretlerinden cezaen yapacak
lar1 kesintileri merkezde a<;1lacak hu -
susi bir hesaba kaydedilmek iizere An. 
karada ikttsad Vekaleti emrine Ziraat 
Bankasmm mahalli §ube ve ajanslarma 
tevdi etmeleri ve bu suretle yatmlan 
mebiaglann bir yllhk yek\munun hesa
bml, yeni yJlm §Ubat aYl iptidasma ka
dar dogrudan dogruya i§ dairesi gene! 
rnPrkezine bildirmeleri lazundt.r. 

inonii, lrak Dahiliye 
Nazmnt kabul etti 

Ankara 25 (a.a.) Dundenberi 

1
ehrimizde bulunan lrak Dahiliye Nazm 

Naci ~evket bugun Reisicumhur tarafm
dan kabul edilrni§tir. 

Kabulde Hariciye Vekili ~ukrii Sa
racoglu da haztr bulunmu§tur. 

Potemkin yarm sabah 
~ehrimize geliyor 

Biikre§ 25 (Hususi) - Moskovadan 
Tiirkiyeye gitmekte alan Sovyetler Bir
ligi Hariciye Komiser vekili Potemkin 
bu ak§am Biikre§e muvas~lat e~mi§ ve 
bir miiddet Sovyet sefaretmde Jsbrahat 
ettikten sonra, istanbula miiteveccihen 
ha,reket etmi§tir. 

Per§embe saba hi istan bulda buluna
cak alan Potemkin, ak§am ekspres1le 
Ankaraya gidecektir. 

Maiski LonJra yolunda 
Moskova 25 (Hususi) - !ngiliz hiiku

metile cereyan etrnekte olan rniizakere
ler hakklnda izahat vermek iizere bura. 
ya gelen Londra elc;isi Maiski bugun 
Londraya hareket etmi§tir. 

Miistehcen addedilen tablolar 
i'rin tahkikat yap1hyor 

Ankara 25 (Telefonla) - !zmitte te§· 
.ur edilen tablolann miistehcen addedi
lerek kaldmlmas1 i§i, Adliye Vekaleti • 
~tn nazan dikkat.ni celbetmi§tir. Veka. 
et, vaziyetin tahkikini alakadarlara em

retrni$ti.r, 

Yunan Basvekili 
' 

bir nutuk irad • ettt 

Metaksas diinyamn sulha 
dogru gittigini soyliiyor 
A tina 25 (a.a.) - A tina miihendisleri. 

nin ziyafetinde nutuk siiyliyen Ba§ve -
kil Metaksas, enternasyonal vaziyet halt,. 
klnda demi§tir ki: 

c- Ordusundan kuvvet alan ve bu
nunla iftihar eden Yunanistan, ana va~ 
tamn tamamltltgma ve §erefine hic;bir 
surette dokunulmasma miisaade etme • 
mege azmeylemi§, milyonlarla c;ocugu -
nun ortasmda karan!tk gunler g~ir -
mi§tir. Yunan milleti, vatamn §erefini 
korurnak ic;in ona her §eyi, camm ve 
ha tta memleketin mevcudiyetini bile fe
daya karar vermi§tir. 

Yunanistana istiklali ve tamamhhg1 
hakklnda k1ymetli teminat veri!mi§tir. 
Diinyamn kat'i olarak sulha dogru git -
tigini size temin edemem. <;:iinkii bu 
sulhta hi<;bir kimse kat'i teminat vere
mez. Fakat size §Unu temin edebilirim 
ki, daha muslihane bir istikbale dogru 
gittigimizi gosteren birc;ok i§aretler var
dJr. Benim duygum biiyledir. Ve bunun 
dogru <;tkacagm1 iimid ediyorum. 

Siz Yunanistamn teknisyenleri en zi
yade alakadar oldugunuz §ey, 'bittabi 
sulhtur. Fakat §Unu unutmammz ki 

J. " 

sulhta olsun, harbde olsun siz daima 
memleket ugrunda c;ah§maga davet e
dileceksiniz.> 

Metaksas, milli miidafaa i§lerinden 
bahsederek Yunanistanm son iic; sene 
ic;inde milli miidafaas1 i<;in 9 milyar 
drahmi sarfetmi§ oldugunu ve bu pa • 
ramn 10 milyan ge~ecegini soylemi§tir. 

Yunan biikumeti reisi, verimli i§leri 
de anlatarak bunlar i<;in icab eden ]:lii • 
tiin sermayenin bizzat memleket tara -
fmdan temin edildigini, c;iinkii milli hii
kfunetin her tiirlu harici istikrazlara 
muanz bulundugunu ehernmiyetle kay
deylerni§tir. 

Ba.,vekilin seyahati 
Atina 25 (a.a.) - Ba§Vekil Metaksas, 

yanmda baz1 naztrlar oldugu halde Pe
oponezya'da bir tetkik seyahatine <;lk • 
rni§tlr. 

Tahranda mes'ud giinler 
Tahran 25 (a.a.) - Pars Aja:tst 

bildiriyor: 

. ~eclis reisi ogleden sonra bir ~ay ·1er· 
mt~l!r. C:ayda nazular, yiiksek §ahsiyet1er, 
yabanct heyetler, kordiplomatik ve ordu 
mumessilleri ham bulunmu§lardtr. Par • 
lamento. ve parlamentonun Pitorest parkt 
ktymeth hah ve han ve Mtstr bayraklari
le pek parlak bir surette suslenmi§ti. Saat 
17,30 da yanmda Prenses F evziye oldu
gu halde Veliahdin gelmesi hararetli al
kJ§lara vesile oldu. Meclis reisi ayna!t sa
londa yeni evlilere ho1 geldiniz dedi ve 
rnuteaktben Veliahd ve Prenses kabul 
salonuna ge~tiler. · 

Bu unutulmaz toplantmm sonuna dog
ru, evlenrneye aid ~tkan kanunlan muh· 
tevi olarak parlamento tarafmdan ne§re
dilen guzel bir cild ham bulunanlara da
gtttldt. 

Prati Grupu 
diin topland1 

Ba.vekil ve Hariciye 
Vekili izahat verdiler 
Ankara 25 (a·a.) - C. H. Parti;i 

Meclis Grupu bugun (25 / 4 / 1939) saat 
on be,te Reis vekili Hasan Sakamn reis
liginde toplandt. 

ilk de fa soz alan M uhterem Ba~ve
kilimiz Dr. Refik Saydam, umumi si
yasi vaziyeti izah etti. Umumi sulh ga
yesi ve Turk ali menfaati baktmmdan 
Turkiye hiikiimetinin buyiik devletlerle 
ve kom§ularile ternasta bulunduguna dair 
malumat verdi. 

BaFekilden sonra soz alan bir~ok ha
tiblerin mutalealan dinlendi ve sorduklan 
suallere Hariciye Vekilimiz Sukrii Sara
coglu laztm gelen cevablan verdi. Niha
yet. ~arti umumi heyeti hiikiimetin ~iya· 
setmt ve takib ettigi hareket hatttm ittifak
la tasvib eiti. 

istanbul · Berlin 

hava seferleri 
Muntazam postalar 

hazirandan itibaren 
bC'shyor 

1 

Ankara 25 (a.a.) - Berlin • istan
bul ve istanbul - Berlin arasmda munta
zam hava se!erleri yapmak uzere Luft
hansa Alman hava seyrusefer §irketile bir 
aydanberi devam eden muzakereler ni
hayete ermi§ ve Vekiller Heyetince de 
tasvib edilen mukavelename bugun Ve
kiilet merasim salonunda Muhabere ve 
Miinakale Vekili Ali <;etinkaya ile §ir
ketin mumessili Von Winterfeld arasm
da imza edilmistir. 

1 haziran 1939 dan itibaren Berlin
den lstanbula ve fstanbuldan Berline ka
dar muayyen i1tikamette muntazam se· 
ferlere ba,lanacak ve bu suretle havayol 
1ebekemiz beynelmilel havayol §ebe'ke
lerine baglanmt§ olacakttr. 

Mukavelename ticari mahiyeti haiz 
yolcu, e§ya ve posta nakline munhasu ve 
hi<;bir imtiyaz veya inhisan tazammun 
etmemektedir. 

Kont Ciano Madride 
' gidiyor 

Rom a 25 ( a.a.) - lyi bir membadan 
bildirildii!ine gore Kont Ciano, 15 rna -
Ytsla Madrid'e gidecektir. 

Diger taraftan Osservatore Romano 
gazetesinin Kontun mayts i<;inde Berline 
de gidece·gini haber vermi1 oldugu hahr· 
lattlmaktadtr. 

Franko Burgos'ta 
Seville 25 (a.a.) - Franko, Bur • 

gos' a gittnek uzere Seville' den hareket 
etmi&tir. 

Diger cihetten Portekiz genclik le§ek
kuluniin bir ~efi de Seville'e gelmi1 ve is
panyol F alanj te;ekkiillerile halk tara • 
fmdan samimiyetle kar§tlanmt§hr. Mu • 
maileyhin geli1i lspanyo] - Portekiz dost
luk tezahurlerine vesile olmu§lur. 

Alman - lspanyol anla,masr 
Berlin 25 ( a.a.) - <<Sud • ost- Es

cho» mecrnuast, yakmda Alrnanya ile 
lspanya arasmda miihim bir ticaret iti
laft akdedilecegioi haber vermektedir. 

Bu itiliif lspanyanm buyuk maden 
zenginliklerinin ktymetlendirilmesini ts
tihdaf etmektedir. 

Bulgaristan tehdid 
altmda m1? 

Sofya 25 (a.a.) - • Havas • Res· 
rni mahfil!er sukiinet i~inde olrnakla be
raber, Almanyamn Bulgaristana kendi
sini tehdit altmda hissedip ettnediiiini sor
duguna muhakkak gozu ile baktlmakta
dtr. Bulgar hiikiimetinin cevabt malum 
degildir, fakat bu cevab ancak menfi o
labilir. 

Verilen haberlere gore, Ba§vekil Mec
lis hariciye komisyonunda beyanatta bu
lunarak Bulgaristamn kendisini tehdit 
altmda hissettnedigini, ~iinku Almanya 
ile mu§terek hududu olmadtgmt bildir • 
rni1tir. 

Nis miisabakalarmm 
neticesi 

Nis 25 (a.a.) - Burada yaptlan bey -
nelmilel asker! konkur ipik neticelen -
rni§tir. Miiteaddid miisabakalara i§tirak 
eden otuz be§ binici arasmda neticede 
Frans1c yiizba§l Chevalier 201 puvanla 
birinci olmu§tur. Bidayette atlarm he -
niiz formunda olmastndan dolayt birc;ok 
aksiliklere maruz kalml§ alan Tiirk e
kibi arasmda yiizba§t Saim Polatkan 
133 puvanla altmcthgl kazanml§, Cevad 
Gurkan 98 puvanla on iic;iincii gelrni§, 
Cevad Kula 72 puvanla yirminci, Eyiib 
bncii d. 55,5 puvanla 24 iincii gelmi§tir. 

CEMiYET TETKiKLERi 

Call§an kadm ve aile HEM NALINA 
MIHINA 

Golciik tersanesi 

Soruyorlar .. Ev kadmt mt} h kadmt 
mt ?. Son gunlerde matbuatta munaka -
§ast yaptlan bu mvzuun tarihi olduk~a 
eskidir. 

Bilhassa dunya harbinden sonra, ka
dmlarm hayata att!malan, bu hususta 
biitun kaptlann kolay!tl<la, kendilerine a
~t!mast, netice olarak i§ sahasmda erkek
le rekabete ha§lamalan, insanhgtn az ol
mtyan meseleleri arasmda bu meselenin 
de ayn bir ehemmiyetle ortaya ~Jkma

sma sebeb oldu. 
Y akm tarihe kadar, ancak nazari bir 

fikir olarak miitalea edilen bu mesele; 
bugun hayata intikal etmi§ bir vakmdu. 
Her vakta gibi §iiphesiz, onun da sebeb 
ve neticeleri iizerinde durulacakttr. 

Buyuk Harbin cehennemi degirme -
ninde, erkekler muazzam kiitleler halinde 
iigutiilurken, onlardan ho§ kalan saholar
da ~ah§mak zaruretile kar§tla§an kadm -
lar, o zamandanberi yerlerini muhafaza 
ettikleri gibi, hergun artan bir huliil ile 
mevkilerini hayatm buti.in sahalannda 
geni§letmektedirler. 

!~ine girdikleri yeni alemin ruhlannda 
yaratl!gt kuvvetli heves ve arzu ile, hi~ 
bir iil~u tantm1yarak, hatta fizyolojik ka
biliyetlerile mutenasib o!mtyan en ~etin 
i§lere bile girmekten ~ekinmiyorlar. 

Erkeklerin de miisamaha!t telakkile
rinden kuvvet alan bu cereyan; nih a yet 
ortaya, kadm ve erkek rekabeti dogunnak 
istidadmt giisteriyor. 

Bunun neticesinde ehemmiyeti az ol· 
m1yan bir tak1rn i~timal meselelerle kar§t 
kar§tya bulunuyoruz. 

Bu meselelerin ha§mda cemiyetin nu -
fus hareketi, terbiye ve saghgt bahsi var· 
du. Esasen erkeklere az gelen i§ saba • 
lanmn kadmlarla taksimi vardtr. Ekono
mik sahada cerniyeti israfa goturen bir 
rnahiyet vardu, ve nihayet biitiin rnesele
leri i~ine alan i~timai niuvazene du§unce
si vard1r. 

itiraf ederiz ki, kadmtn hayata att! -
mast fikri kuvvetli bir tezdir. Bilhassa 
bu fikre taraftar olanlarla, mufrit femi
nistlerin hislerimize hitab eden parlak be
lag.atile daha cazib bir mahiyet almt§ltr. 

Ilk zamanlarda harbin dogurdugu 
mecburiyetler yuzunden hayata att!.n 
kadmlar, bu gayritabii vaziyetin devamt 
miiddetince cemiyete fayda temin etmi§ 
olsalar bile, boyle hir mecburiyet hissedil
miyen normal vaziyetlerde mevkilerini 
muhafazaya devam etmelerinde fayda 
kalmamt§ltr. 

Kadm hayata attlmakla esas vazifesi 
alan anahg1. aileyi ihmal etmi§tir. Hal • 
buki aile rnuessesesi cemiyetin temelidir. 
Cemiyet ailelerden te§ekkiil eden bir var
ltk olduguna gore, cemiyetin kuvvet bul
mast aile muessesesinin saglam esaslara 
istinad etmesine baghdtr. Aileyi kuvvet
lendiren, ona inki§af veren rnutlak surette 
aliadtr. Fa kat ana, haricde bir erkek gibi 
~a!t§trsa ailesile me§gU] olamaz.. Ola • 
maymca da aile sarstltr ... 

. Cemiyet, hayaltmtzm dt§ cephesini, 
atle de i~ cephesini te§kil eder. Bunlar iki 
ayn ihttsas sahast olup, tabiat icabt ve 
hay~~ zarureti, kadm ve erkegi ona gore 
kabt!tyetlerle te~hiz etmi§tir. Cemiyetin 
en muhim unsuru olan aile, bir kadmm 
rnunhasuan me§guliyet sahast olacak, 0 • 

nun hayatmt fazlasile dolduracak kadar 
yuksek i1 ve faaliyet kesafetini haizdir. 

. En basil i§lerde bile ihhsas aradtguntz 
btr zamanda, aileyi, ha§hca mutehasSlS 
unsuru o1an kadmdan mahrum etmek 
biiyuk bir zarardu. Kadmtn ba§ka ihttsa; 
sahalarmda ~ah§maSI bu zarart hi~bir su
retle telafi edemez .. 

Erkek mustahsil, kadm mustehlik rnev
k~indedir. Bu tabiat icablanna dayanan 
btr zaruretin neticesidir. ilk insandan bu
gii?e kadar gelen biitiin cemiyet te§ekkiil
len datma bu esasa gore hareket etmi§, 
kadm yuvayt beklemi§, erkek haricde ~a
h§mt§hr. Filhakika bazan kadmt mustah
sil vaziyetinde gordugumGz yerler ve za
manlar olmu§lur. F akat, bunlar umumi
yeti ihla! etmiyen l)lUnferid ve tamarnen 
mahdud vaktalardtr. 

Yuvayt kuran erkektir. Aile mes'uli
yetini kabul ve bu irnkant bulan her er· 
kek, istedigi zaman miinasib buldugu ka· 
dma teklif yapmakta serbest oldugu hal
de, kadm nekadar zengin olursa olsun bu 
serhestiye malik degildir. 0, ancak bir 
erkekten gelecek teklifi beklemege mec
burdur. 

Erkek aile mes'uliyetini yuklenebilmek 
i~in kendine behemehal bir i§ bulmak 
mecburiyetindedir. Bu i§i temin edemez
se, aile kurrnaktan daima ~ekinecektir. 
Halbuki kadm, haricden istihsal mecbu
riyetinde olmadtgt i~in, onun i§ sahibi ol
mamast evlenmesine mani te§kil etmez. 
Bu da giisterir ki ailelerin te§ekkul ede • 
bilmesi, erkegin i§le bulunmasma yam 
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ge~im vaSitasma malik olmasma bagbdtr. 

l§te ,alt§an kadm, kadmhgt hasebile 
teklif serbestisine malik olmadtgt gibi, 
evlendigi zaman hissi meseleler haricinde 
kocanm i1siz olmastm istemiyecek, daima 
i§ sahibi erkegi tercih edecektir. Bu suret
le ailede miistahsil ikile§mi§tir. C:ah§an 
erkek esasen aileyi ge<;indirecek imkant 
elde etmi§tir. Buna ragmen kadmm da 
~alt§mast aileyi, belki ge~im noktastndan 
daha fazla ref aha sevkedecektir. Fa kat, 
eYlenmek istiyen diger bir erhgin a,tkta 
kalmasma sebebiyet vererek yeni bir aile
nin te,ekkuliine mani olacakttr. 

iki ktz evladdan miirekkeb bir aile ta
savvur edelim ki, babanm a!dtgt yiiz elli 
lira maa,Ia iyi bir 1ekilde ge~inmek imka
nma malik oldugu halde ktzlar da yetmi
§er lira maa1la birer i§e girmi§lerdir. Hi~
bir ihtiyac ve mecburiyet olmtyarak, iki 
klZin i§e girmesi, umumi i§ kadrosunda iki 
erkegin a,tkta kalmast demektir. Halbuki 
iki klZin elinde liikse israf edilen para, 
mutavasstt iki ail~nin pek guzel ge~im va
sttast olabilirdi .. Bu suretle iki ailenin te
§ekkiiliine mani o!unmu§!Ur ki bu da Ce· 
miyet hesabma ~ok miihim bir zarardtr. 

lki kiZin ~alt§masile §iiphesiz aileye 
fazla para girmi§tir. Ve aile bu suretle 
daha mureffeh bir hayat temin etmi§ 
olabilir .. F akat, bu refah cemiycte fayda 
vermi§ degildir. iki mut.avasstt ailenin te
§ekkiilune mani oldugu i~io bilakio zararh 
olmu§tur. Cemiyeti kuvvetlendiren, liiks 
i,inde ya§Iyan ailelerden ziyade, makul 
surette ge~inme vasttalarma malik orta
halli aile le§ekkiilleridir. 

Ailelere refah imkamm verecek, ikttsa· 
di §art! arm inki§aftdtr. Y oksa, i§ oahala
nnda ailelerin adedce fazla yer i§gal et
meleri degildir. Bir~ok haklarla dunyaya 
gelen ferdlerin i1 kadrosunda miistahuk 
olduklan vazifeyi adilane bir taksim\e a
labilmeleri cemiyetin yuksek menfaatle
rile alakadardu. 

Kadma i§ veri! sin mi? F akat, bu sualin 
miispet bir cevabt yoktur. C:iinkii o zaten 
i§tedir. Dunya kuruldu kurulalt i1siz ka
chn gorulmemi§tir, goriilmiyecektir. 0 . 
nun ezeli ve ebedi tek i§i vardtr ki o da 
anneligi, yani ailedir. Dunyada.- hayat v~ 
cemiyet mevcud olduk~a. kadtnm da;ma 
i§i vardtr. Bir i§ ki, butun insanhk ve ce
miyet onun eseridir. Hayatta bundan da
ha muhim ve kutsi bir i§ tasavvur etritek 
imkiinstzdtr. 
. insan yapmak ... Bu ne muazzam bir i§· 

ttr. Bu kadar muhim ve yiiksek i§leri ol-
dugu halde, kadmlann bunu ihmal ede
rek haricde erkek gibi i§ pe§inde ko§ma
lan makul bir fikir olmaktan ~ok uzak 
ka!tyor. 

Cemiyeti yukselten haricde ~ah§an ka
dmlar degil, aile vazifesini iyi bilen, hi!· 
gili annelerdir. Kadmlann i§ sahibi olrna
st, erkeklerin i§te olrnasile kabildir. Er
kek i§ bulamazsa aile kuramaz .. Astl o 
zaman kadmlar i§siz kahrlar. 

Kadm ~ah§IDI§, ~ah§mamt§.. Bunun 
cemiyet nazannda ehemmiyeti yoktur. 
Cunkii cemiyetin butun gayesi nesli ida
medir, onun saghgtdtr. Bu gayenin tahak
kuku isin kadm, erkek vazifeltri tabiat 
elile aynlmt§ltr. Kadtn i~eride, erkek dt
§anda ~h§arak hayat yiiriiyecektir. 

Muhirn alan erkegin i§ sahibi olmastdtr. 
Bo§ta gezmek erkek i~in aytb .. hsizlerin 
~ogalmast muhit i~in bir zaf ve i~timai bir 
yaradtr. Buna mukabil, kadmlarm, ana· 
hk ve aile gibi kendilerini her zaman, en 
tabii §ekilde me§gul edecek ~ok muhim 
i§leri, kutsi gayeli vazifeleri vardtr. 

Bunun i~indir ki, bekar kadmlar, ko· 
camt§ ktzlar cemiyet kar§tsmda vazifde
rini yaparnamaktan mutevellid bir ulan
rna hissile kendilerinde bir ku~ukluk du
yarlar. Bu da aile te§kil ettnenin, kadm
larm en hakiki i§leri oldugunu gosteren 
bir insiyak hareketidir. 

I'E5) irka~ gun evvel Cumhuriyetin 
1,g Ankara muhabiri, biitun Turk 

denizcilerine ve onlarla beraber 
Turk milletine §oyle bir miijde verdi: 
Golcuk tersanesinin ve askeri limanmm 
i.n§aSJ ihale edildi. 

Giilcuk tersanesi i§i, 1927 de Yavuzun 
orada tamirile ba§lar. Boi!azlarm a<;tk ol
dugu bir zamanda hiikiimet, Y avuzun 
!stanbulda tamirini miinasib gormemi§ti. 
Esasen, devlet istanbul deniz ussunii ve 
tersanesini lzmit korfezi dahiline naklet
mege karar vermi§ oldugundan Y avuz, 
Golciikte tamir edilirken F ranstzlar tara· 
fmdan orada kurulmu& olan tamir atol· 
yeleri muhafaza ve tevsi edilmi&, Turk 
denizcilerinin hirnrnetile ku<;uk c;apta bir 
Giilcuk tersanesi viicude gelmi§ti. Elde 
mevcud noksan vaSltalarla orada Golcuk 
yag gemisi, Atak a<;tkdeniz mayo gemisi 
ve diger yardimct gemiler yaptlmt§ll. 

Golcukte buyuk bir askeri tersane ve 
askeri liman tesisatt yapmak hususunda 
YJllardanberi devam edegelen tetkikler, 
hamlanan planlar, projeler, nihayet, 
Cumhuriyetin 16 net yt!tnda tahakkuk 
sahasma girmi1 hulunuyor. Butun bu te· 
si.atm in§ast, dort sene surecektir. Dart 
sene sonra, Turk denizciligi, Golciikte 
mukemmel bir tersane ile bir asker! lima· 
na oahib olacakhr. Oy!e tahmin ediyo -
rum ki Golcuk tersanesile deniz iissunden 
istifade ettnek i<;in, dart sene beklemege 
luzum olmtyacakhr. lkmal edilen ktstm
larda, derhal faaliyete ge<;mek mumkun 
olacakttr. 

Golciik tersanesinin in,ast, evvela 1908 
den, sonra da 1923 tenberi miidafaa et
tigirn Turk tersanesi fikrinin zaferidir. 
F akat benim istedii,\im tersane, barb ve 
ticaret olmak iizere iki cepheli oldugu 
i~in, zafer §imdilik yalmz bir cephede 
kazamlmt§hr; iiteki cephede de kazaml· 
dtgt, yani Halic tersanesi ticaret gemile
rimizi yapacak bir hale getirildigi takdir· 
de, zaferimiz tarn olacakttr. 

Golcuk tersanesini ihale ettnek §erefi 
muhterem Milli Mudafaa Vekilimiz Ge
neral Naci Tmaza nasib oldu. lstanbul 
tersanesinin canlandmlmasJ 1erefi de a· 
zimkar Muhabere ve Muoakale Vekili
miz Ali Cetinkayaya nasib olacaktu. ln
giltereye sipari§i tehir edilen ticaret ge
milerimizin kii<;iiklerini istanbul tersane
sinde yapll!mak, bu tersanenin kendi ken
dine kurulmast dernek olacaknr. 

Golciik tersanesinin ihalesinden kuvvet 
ve ceoaret alarak fstanbul tersanesinin de 
bir an evvel, yeni bir hayata kavu§mastm 
istiyoruz. 

Diinya Balkanldar 
etrafmda doniiyor 

IBaJmakaleden devam) 

hiikurnetlerden kurtulmu§lardu. Bizim, 
Avrupa manzurnesi i~inde uzerimize al
mak rnecburiyetinde bulundugumuz agtr 
mes'uliyetlerimiz var. Yakm menfaatlere, 
yahud yakm tehlikelere baktp hislerirnize 
kaptlarak, hemencecik tasarlanmt§, derme 
~alma bir hareket larzt <;izemeyiz. Siya· 
setlerimizin anahatlan, ilkonce istiklalle· 
rimizin muhafazast, sonra da elimizden 
geldigi kadar dunya sulhuna hizmettir. 
Filan buyiik devletin menfaatlerini dola· 
ytsile koruyacagtz diye kendimizi gonul!u 
olarak ate§e atmak safhgt arttk bizden 
beklenemez. 

Fa kat bugunlerde, buyuk A vrupa 
merkezleri Balkan!Jar etrafmda fml h
nl diinmektedir. Bunlar, bizi kendi taraf
lanna ~ekmek i~in ellerinden ne gehrse 
~ekinmeden yapacaklar. Tath dillerini 
isitecegiz, kudretli manttklanm dinliye· 
cegiz, miistakbel menfaat ternin eden va
idlerini alacagtz. 

Butun bunlar bizi §a§trlmarnah, yiiru
dugumuz yoldan aytrmamaltdtr .. Balkan 
milletlerinin ba1mda ~ah§an butun hukii
metler, her§eyden once Balkan sulhunu 
giizonunde tutmahdtrlar. C:unki, gerek 
temsil ettikleri rnilletlere, gerek diinya 
sulhuna ba1ka tiirlu hizmet imkanlanna 
malik bulunmuyorlar . 

Bu §artlara riayet edildigi takdirde, 
Balkanhlartn arttk bir barut ft<;tst olmadt· 
gmt ve yeni bir harb ~tkacaksa, bunun 
Balkanlarda pathyamtyacagm1 gogsu
miizu gere gere si:iyliyebiliriz. 

Kadmlan deklase olmaktan kurtaran 
astl miihim i§lerine iade etrnek liiztmdtr. 
Bunun i~in ~ah§ma sahasmda kadmlan 
esas vazifelerinde takviye edecek baz1 
tahdidata ihtiyac vardtr. Ancak, kat'i 
ihtiyac tahtmda ,ah§mak mecburiyetinde 
olan kadmlar da mevcuddur ki, baz1 ;1Ieri 
kadmlarm inhisanna btrakmak suretile 
boylelerini korumak miimkundiir. Bunun 
haricinde, muhtac olmtyan kadmlann i1 
kadrosunda yer almalan hi• dog" ru 0 ]011- N ADlR N ADI ' __ ,_,_ 
yacakttr. P t k' d b" or e IZ e Ir tayyare kazas1 

Kadmlarla erkekler arasmda kanunen 
ve hukukan hi~bir fark olmamast medeni Lizbon 25 (a. a.) - Bir tayyare ha
seviyenin en guzel miyandtr. Boyle ol- valandtktan sonra Vizeu'de yere dii1erek 
dugu halde her iki cinsin i,timai fonksi-- par.;alanmt§hr. kinde bulunan iiG ki1i 

yonda tabiat elile ~izilmi§ farkh ihttsas l'k":'o-·m":'u-.. r=h,..a,..li,..ne..:;g:,e,..Im.,i;;.l;:,tir;.,.,.,,.........,,...--
sahalan vardtr. Bu sahalann ayn olu•u t1. h ~ -·d.- .-; · -b. hi k , n ayat ve mevcu tyeh t~m tr te i e· 
cemiyetin baka ve mevcudiyeti hesabtna dir. Bu sahalann ayn olmast hayahn te
zaruri hir teminathr. Kadmlann kendi 1ekkulunde en saglam bir muvazene ol
sahalan haricine ~tkmalan ve yahud er- mu1tur. 
krklerin onlarm yerine g~meleri cemiye- CAFER SEND 



[o:~~~:::.·! Ne hiiyiik saadet I] 
i1i rnii1tereken yapmak i~in, arzu eder
seniz, bendeniz de birlikte gelirim. 

Helk, memleketin gene ve miistaid 
ressamlanndan binyru. Herhangi bir tab· 
losunu yap1p bitirdigi zaman kend!si de 
bunun giizelligine kani olurdu. Arkada1· 
Jan miitemadiyen onu te1vik ve takd!r 
edecek sozler soylemekten geri kalmaz
lardJ. Ne yaz1k ki, gazetelerin ve mec· 
mualann san'at miinakkidleri bu fikirlere 
heniiz i1tirak etmiyorlard1. 

N erede bir resim sergisi a~1lsa Helk 
oraya mutlaka bir iki tabla gonderirdi. 
M iinakkidler de o tablolardan bahseder· 
lerken «istikbali ve istidad! alan bir gen· 
cin flf~asmdan ~Jkm•1» derlerdi, o ka • 
dar.. Halbuki, onu halka tamtmak ve 
iiibret sahibi yapmak i~in bu kafi miydi ~ 
Hayu .. Helk me1hur, hem de ~ok me1· 
hur olmak istiyordu. 

Helk, bir sabah atolyesinde dii,iinceli 
ve sinirli •1•i!J yukan geziniyor, zaman 
zaman pencerenin oniinde durup sokag• 
seyrediyordu. Bir arahk kapmm oniinde 
§Jk bir otomobilin durduguna d!kkat etti. 
Arabanm i~inden yakas1 kiirklii 11k bir 
palto giymi1 kellifelli bir adam indi. Bu 
zat, muhakkak kendisini ziyarete geliyor
du. Hemen tovalesinin iizerinde ortiilii 
bezi kaldmp bir kenara nrlatb. Flf~ala
nru, paletini eline aid!. T ablonun eksik 
bir tarafm1 tamamlamaga koyuldu. He
yecandan kalbi ~rpJYOr, takaklan zonk
luyordu. Kalmea, fa kat tath bir ses: 

- Affedersiniz, dedi, sizi rahats1z et

tirn. 
Hetti, yiiziine zoraki bir hayret mas· 

ke~ kaplamaga ~ah,arak geri dondii: 
- Buyurun efendim, diye cevab ver· 

di, te1rifinizin farkmda olmad1m. Hiz • 
met~im bugiin izinli .. Zit de bozulmu1, 
onun i~in kaplyr a~1k bJrakrru§IIDI. Ma • 
zur goriin, kendimi ~ahtmaya o kadar 
vermi1, oy]e da]mi!IID ki .. 

Ziyaret~i dudaklannda geni1 bir te• 
be .. iimle konu1masma devam etti: 

- San'atkarlan ~ok iyi tanlriDI .. 
Eserlerile me1gul olurken ekserisi bOyle 
sonsuz bir vecde kapu1rlar. Efendim, zi· 
yare! maksad1m birka~ tablonuzu sahn 
almakbr. Fa kat miisaade buyurun da, ev• 
·;da kendirni takdiDI edeyim.. Direktor 

Garbi .. 
Helk muhatabmm kar§Jsmda hiirmet· 

le egildi. Bu biiyiik fabrikatorun lutfen 
ve tenezziilen gene ressamm ayagma ka· 
dar gelmesi ne biiyiik §eref, ne biiyiik sa· 

adetti!.. 
F abrikator, yava1 yava1 jOvaleye yak· 

la111. Heniiz bir taslaktan ibaret alan res• 
rni alaka ile seyre koyuldu. Sonra: 

- Tablolan, dedi, kendim i~in ala· 
cak degilim .. Kii,iik baldiZlm uzun miid
dettenberi rahats1zdJ. Hastanede yah • 
yordu. Sirndi nekahet cknesine girmi1 
bulunuyor. Ona, 1ehrin dJ!mda bir villa 
kiralad1m. Villinm salon duvarlarmi 
siislemek i~n be1 alh kadar tabloya ihti· 
yac oldugunu gordiim. Arkada,lardan 
resirnle alikadar birisine bu fikrimi a~ • 
tiDI. Zahalinizi tavsiye ettiler. Lutfen 
bana birka~ tabla gosterirseniz, hatta ne
zaketinizi suiistirnal ederek bOyle bir tek· 
lifte bulunmaya cesaret gosteriyorum, 
bunlan muvakkaten villaya gondermeme 
miisaade ederseniz ~ok memnun olurum. 
Resimlerin ve renklerinin yerlerine uyup 
uymad1klanm, salondaki e~ra ile nas!l 
bir ahenk viicude getirdiklerini mahallin· 
de gormii1 olururn. 

Helk, bir iki dakika diitiindiikten son· 

ra: 
- Batiistiine efendirn, dedi, hatta bu 

Direktor Garbi, ressamm teklifini cok 
muvank buldu. Helk birka, tabloyu sa· 
np sarmalad1ktan sonra caketini, §apka
smJ giydi. A,agJya indiler. 

$1k ve miikellef araba iicra mahallele
rin sessiz sokaklar:nda serbest~e ilerliyor· 
du. Fa kat tehrin en kalabahk caddesine 
geldikleri vakit ,afor otornobili binbn 
rnaniadan kurtanp yiiriitebilmek i~in hi~ 
durrnadan acayib rnanevralar yapmak 
mecburiyetinde ka!.yordu. Hellk, tirndi· 
ye kadar bu i10 hi~ de dikkat etmemi,ti. 
Meger otomobille gezmek yaya yiirii • 
mekten ~ok daha mii1kiil ve s1kmt1h bir-
1eymi1!.. Bazan h•zlamyorlar, bazan du
racaklarml§ gibi ag1r gidiyorlardJ. Bir a· 
rahk gene hJz!anm•llardJ. Tam koteyi 
doniiyorlard1. Kar,Ilanna birdenbire ay· 
ni derecede siir' a tale gel en bir arab a ~1k· 
II. $ofor miithi1 bir rnusademenin online 
g~mek i~in direbiyonu kud1 ve isterni· 
yerek kahn ve yiiksek bir telefon diregi
ne yiiklendi. Helk elini yiiziine kapa • 
mi§h. Beynini zelzeleye ugratan bir sad· 
meyi kulaklanmn zanm yutan bir tan· 
g1rb ve giiriiltii takib etti. Duydugu son 
his bu oldu. Sonra nihayetsiz bir karan· 
hk ve sessizlik ucururnuna yuvarland!. 

*** 
Helk, tekrar akhru ba1ma toplayrp da 

gozlerini acbg1 zaman, .kendisini tek ba
IIDa kii~iik bir odada buldu. Buras1 ne
resiydi? Bilmiyordu, ne duvarlan, ne de 
e1yayr t;tmm1yordu. Herhalde bir basta· 
ne odasma c;ok benziyordu. Duvarm obiir 
tarafmdan kulagma bir takiDI sesler akse· 
diyordu. Pencereden de miitemadi oto
mobil giiriiltiisii geliyordu. Demek cadde 
iizerindeki binalardan birinde bulunuyor· 
du. Ba§IDI beyaz bir bandla sarmJ§Iard!; 
deme!t yaralanmJ§b. Gazetelerde ismi ~~
kacak, hem de fabrikator Garbi ile bir
likte.. Kendisi i~in ne miitru1 rek!iimd! 
bu I Ne §eref, ne biiyiik saadet I 

Biraz sonra odanm kapJSI yava~a a· 
~1ld1. lki adam ayaklanmn ucuna basa· 
rak yatagma yakla§lllar. B1r tanesinin 
iizerinde polis elbisesi vard1. Uyanm11 ol
dugunu goriince sordular: . 

- Siz ressam Helk misiniz? 
- E vet, bunu size fabrikator G arbi 

siiylemedi mi? 1n101lah kendisi de benirn 
gibi hafif yarahd!r. Acaba 1ofor ne va· 
z.iyette? KartlmiZa bir araba ~1kbgm1, 
ana ~arpmamak i~n ~foriin direksiyonu 
k~rd•i!Im n bir telefon direginin iistiine 
dii,tiigiimiizii biliyorum .. Ondan otesinin 
farkmda dei!ilirn. 

Oniformah polis Helk'in soyledikleri· 
ni bir bloknota kaydediyordu. hini bitir· 
dikten sonra: 

- Kazadan, dedi, yegane sag CJkan 
sizsiniz .. Hem allaha!kma ne sayrk]ayrp 
duruyorsunud Direktor Garbi de lr.im ~ 

- Ne demek, direktor Garbi kim rni? 
Beraber arabada bulundugumuz zat .. 
Kii~iik bald•zmm villasma tabla gotiirii
yorduk. 

- Ha .. Sen oyle zannediyorsun .. 
Halbuki o direktor Garbi dedigin adam, 
zabitanm otedenberi eski bir .,inasldlr. 
Me,hur dolandmc1 Mikkelsen .. Bugiinkii 
gazeteler onun rnazisi hakkmda siitunlar 
dolusu mallimat veriyorlar. Siz de onun· 
Ia birlikte cahtrnaktan maznunsunuz! .• 

Helk cevab veremedi. Ciinkii tekrar 
bayrlm•l· kendinden ge~mi1ti. 

Nakleden~ 

Ahmed Hidayet 

Pangalb Tepeiistii A K I N sinemasmda ' 
$EREF PROGRAM! : 

Leylaklar Ac;arken Nazar Boncugu 
Jeanett~ Mac Donald - Nelson Eddy SHIRLEY TEMPLE 

Giindiiz ve s;rece 8.45 de 2 t ilim birden 

Bugiin A Z A K sinemasmda __ , 

HASRET (Nostagie) 

Bu senenin ZARAH LEANDER'in en muazzam filml 
2 net htm , Asian Adam <~:;r:;!•;r 

Heyecan dolu spor ve genclik fil mi 
I inc1 devreni n 13 kl'ml birden. Tel: 23542 

Georges Flamant 
---

Emlak tellalbgt eden bir 
gene k1sa zamanda 

jonpromiye oldu 

Georges Flamant ve Vivianc Romance 
•Kadmlar hapishanesi • filminde 

Parisien yaz1hyor: 

,-BUGi.iN 
Kad•koy 

HALE' de 
BUYUK 

CAZ~ 
TYRONE POWER • DON AMECHE 

Y dm en netis ,aheseri 

···r:;~~;~~ · ·~~·~·~ ·~~·,· · ;;;;i~~~~b~t·,·~~ ·· 

,. MAKSiM'd• 

TANASE 

BugUn matinelerdeu itibaren 

ALKAZAR 
slnemas1 

R. K. 0. film ~irketinin 938 • 89 
senesinin en gDzel filmi, Amerika· 

DID QQ bQyQk YJfdiZI 
BARBARA STANVIYCK 

PRESTO N FOSTER 
MELVYN DOUGLAS 
tarafmdan tems1l edilmi~ 

26 Nisan 1939 

RADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tilrklye RadyodlfUzyon Postalarl 
DALGA UZUNLUGU 

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

12,30 Program, 12,35 TUrk mUz!~!: Qalan
la.r: Fa.hire Fersan, Refi.k. Fersan, Kemal 
Nlye.zl Seyhun. Okuyan: Mahmud Karm
da4· 1 - O.smo.n Beyln - Hicaz pe~revl. 2-
Sa!Ahaddln Pmarm - H!ce.z ~arkl • SIZla
yo.n kalblm1 sev. 3 - Hact Fa!!t Beyln -
H!ce.z §ark• • Ate~! suzaru flrkat. 4 - K~
mal N!yazl Seyhun - Kemeni'O tak31m1. 5-
Sadeddln KaynaJtm - Neveser ,ouk.I • Hlc
ranla harab oldu. 6 - Tiirkii - Da~lar1 hep 
kar aldJ. 7 - Saz sema!sl. 13,00 Memlelret 
... t ll.yari, ajans ve meteorolojl haberlerl. 
13,15-14 Miizlk (R!yasetl Cumhur Bo.ndo- , 
su- §ef: ihsan Kiin~er-. 17,30 inkllll.b tarlhl 

Reviisiiniin son 2 giinii derslerl - Ha!loevlnden naklen, 18,30 Prog
ram. 18,35 Miizlk !VIrtiiozlar - Pl.) 19,00 

Y A R IN S a at 17 de KonU4ma (Qocuk Es!rgeme ~urumu) kuk!n. 
H AL K MAT•N ES!' 19,15 TUrk mtiz!g! (Fa.'iii he;!let!) Qalanlar: 

Ha·kk• Derman, J!¥ef Kadrt, HB8an Giir 
Umumi duhuliye 50 kur ua B""r! Ufler, Hamdl Tokay. Okuyan: Talu!~ 

y Karaku§. 20,00 Memleket saat Ayari, ajans 
Gece veda m ilnasebetile BUFALOBI•LL ve meteoroloj! haberlerl. 20,15 Tilrk milzlitl. 

G 
Qalanlar: Cevdet Qagla, Ref!k Fersan, Zilh~ 

ala miisameres· "Maceralar pe.lnde, til Bardakoglu, Kemal Nlyazl Seyhun, Oku· 
yanlar: Mustafa Qaglar, 1 - Ferahfeza 

S b h I 
Ba~tanba~a heyecan ve sergilze~t pe§revl. 2 - ismall Hakk.I- Ferahfeza bes-

a a a kadar 8~1· hr. tilmme ha~lovor tesl - Qaglayan cuyl sltl4k!le. 3 - ismaU 
.. _____________ 

1
1 jHakkl Bey!n Ferahfeza §ark• - Ate4l &f-

kmla. 4 - Isak Varonun Ferahfeza ••rk.I -Bundan yedi sekiz sene evveldi· Em
lak tellah Georges Flamant isminde bir 
gene, aktor Michel Simon'la bir iJ goriit· ,._Be~ikta~ SUAD PARK sinemasmda-.... 

Eyretmek lc!n. 5 - Ziihtti Bardak~lu -
Santur tak31m1. 6 - IsmaU Hal<kl Beyln 
Fera.hfeza oark.I - Mehtabda giizel. 7 - Fe
rahfeza saz sema!sl. 8 - RumeU tiirkillerl. 
21,00 KonU§ma (Qocuk Eslrgeme Kurumu> 
21,15 Esham, tahvUII.t, kamblyo - nukud voe 
z!raat bars""' (flat) 21,25 Ne§ell plf.klar -
R. 2130 Miizlk !Sa.ksafon solo- N!had Esen
g!n) 21,50 Miiz!k <Ne§'ell p!Aklarl, 22,00 
Milz!k (Kticilk orkestra - §ef: Neclb .\4km), 
23,00 Miiz!k (Cazband - PI) 23,46-24 Son a
jan.s haberlerl ve yarmkl program 

mege gelmi~ti. Artist, bu gencde temsil y A. C:. 5 
san'ahna biiyiik bir temayiil ve istidad Y A I N A !? K 
hissetmi1ti. Ona, rejisor Jean Renoir'm AbdQl~ehab vo Leyla. Murad • TQrkQe SozlQ Arabca ~ark•h 
idaresi alhnda ~evireeegi «Di~i kopek» ·---- Seanslar 4 • 7.15 ve 9.45 tedir. Telefon · 48143 ____ .. 

filminde bir rol vermege muvaffak ol
du. Ba1 kadm roliinii Janie Marez'in 
oynam11 oldugu bu kordelay1 herhalde 
hatn!.yacaks•mz. Me1hur bir piyesten ik
tibas edilen bu eter Tiirkiyede de 1932 • 
33 mevsiminde ge~mit ve takdir edil
mi§ti. Bir miiddet sonra Georges Fla
mant, Janie Marez'le birlikte bir otomo
bil kazast ge~irdi. lstikbali pek parlak o· 
!an giizel kadm artist diinyaya ebediy • 
yen gozlerini yumdu. Georges'la muhak
kak aralannda kuvvetli bir sevgi mevcud
du ki delikanhya bu oliim ~ok tes.ir et
mi§ti. Bir miiddet ~ah,amad!. 

BU AK~AM 

MELEK 
Slnematnnda 

Zevkli - Ne~'eli - Eglen· 
celi ve mcs'ud iki saat 

"' . . . 
ge~uece .< SJDJZ, 

DANSiNG MELEGi 
Neils dans n ~ark•larla aOslenmi~, Frans1zca soz!Q 

BQyOk komedi : Ba~ rollerde 

SiMONE ROBERT YOUNG 
SiMON DON AMECHE 

Ayr~ca : Paramunt dUnya haberleri. 
Dikkat· Numarah koltuklarm erkenden aldmlmasJ, Telefon : 40868 

BU AK~AM 

SUMER SiNEMASINDA 
Parlak ve cazlb y1ld1Z 

VtVIANE ROMANCE'tn 
Bntlln d iger f ilimlerinden fazla muvaffak oldugu 

VAZiFE UGRUNDA ... 
BQyQk a~k n ihtiraa 
filminin il k iraesidir. 
BQyOlt eaaualann !Qlta 
ve muhte1em hayatla· 
n arasmda cereyan 

eden bir faeia 

Aylar, seneler ge~ti. Georges, Viviane 
Romance isminde gene bir figiirant k1z· 
la taDJJb. Ona nasihatler verdi, dersler 
gosterdi, menageri oldu. K1sa bir zaman 
zarfmda bu sayede y1ldJzhga kadar yiik
selen Viviane Romance velinimetine bir 
1iikran mukabelesi olmak iizere hemen 
her ~evirdigi filimde Georges Flamant'm 
bir vazifesi olmaSim istedi. Gene adam, 
bir~ok kordelalarda evvela asistanhk ve 
teknik mii1avirlik vazifesini gordii. Sonra 
kii~iik roller deruhde etti. Filim amilleri 
ve rejisorler, eski kudretini kaybetmemit 
oldugunu gordiikleri i~in kendisine daha 
biiyiik vazifeler tevdi etmekten ~ekinme
diler. Bu suretle, Viviane Romance'm 
<<Acayib huylu Mosyo Victor!», «K a • 
dmlar hapishanesi» ve <<GeceyansJ an'a· 
nesi» filimlerinde ba1 rolleri deruhde etti. 
Bugiin Viviane'm mensub olduiiu biitiin 
kumpanyalarla ayn ayn mukaveleler 
akdetmi§ ve bu suretle kimsenin gene ka
dmJ onsuz ru~bir lcordelada oynatama
malannl temin etmi1 bulunuyor. D eli· 
kanlmm artistik mehareti kadar pratik it 
kabiliyeti de varm11, desenize I EKLER JURNAl'da * Ge~ende Amerikan gazetelerinln Arnavudlu~n i~gali, Cebelilttar1k Bogazmm Ingiliz ve Frana11 donanmalar1 
verdigi haberlere istinad ederek Micky tarron<lan himave•i ve oaire ... 

Maus'm babas1 Walt Disney'in Bel~i- ·-------------~~~-------~-------· 
kah muiharrir Maurice Maeterlinck'in LIRA 

Milyonlarca 1 N ~·AN 

Operalar ve operetler 

21,05 Briik3el ii : Leh kani, 
21,20 Sofya: Wlndsor'un ~n kadm1an 
21,35 Lyon: Cornvllle'ln ~anlari, 
22,05 Floransa: Andre Chenier, 
22,05 Roma: Flor dl campo. 
Biiyiik k onaerler 

20,20 Doyc!andzender 1 Ma.scagnl ve sab 
bestekArlarm e.!lerlerl. 

21,20 Berlin : Havemann ve Beethoven'ln 
eserler!. 

21,20 Vlyana: Brahms ve Briickner'Jn e~ 
serleri. 

21,20 Llypz!g: Wagner, Verdi, Mozart .,._ 
sa!r be.stekArlarm eserlerl. 

21,g5 Strassburg: Weber, Mozart, Brahms, 
Wasner'ln eserlerl. 

21,50 Briik.sel I: Brahms, Mozart, Beetho
ven'in e~leri. 

22,05 Brtik.sel II: Qaykovsk!, Rossini ve salr 
bestekArlarm eserler!. 

22,40 Dro!tw!ch: Korsakof. Brahms vesa.lr 
bestekArlarm eserlerl. 

Oda muaikiler i 

17,05 
18,05 
19,20 
22,40 

Miin!h: Nefesl! sazlarla ada mu.s!k!.sl. 
Berlin: Dvorak ve Protze'nln ~!erL 
Llypz!g: Eskl mu.slkl ve jOrkJlar. 
M!IA!.lO: Bormlol!, semplrln! ve sa.lr 
be.stekArlarm eser1er!. 

Karde§lik kuliibii idare heyetinden: 
Kuliibiimiiziin mutad senelik umumt 

toplant!Sl 30 nisan 1939 tarihine dii§en 
pazar giinii saat 10,30 da kuliib mahfi -
Iinde yaptlmasi takarrii.r ettiginden sa -
yrn iiye arkada§larm icabet etmelerinl 
ehemmiyetle rica ederiz. 

RUZNAME 
1 - 1938 senesi idare heyetL ~all§ma 

raporu. 
2 - Cemiyetler kanunu ahkAmma tev

fikan tadil edilmesi icab eden talimat -
namenin tasdilo, 
3- Yeni idare heyeti 5~imi. 

( OLOM ) 
«Mavi Ku1» ismindeki eserini hareketli 
resim 1eklinde filme ~ekmek hakk101 "" 
tm aldJgmJ yazm11hk. Frans1z gazeteleri 
bu havadisin srhhatini tahkik etmek iize
re Bel~ikah muharriri aram11larsa da bu· 
lamamltlar, fakat Madam Rene Mae
terlinck ile gorii1mege muvaffak olmu§· 
lard1r. Madam, bu havadisin dogru ol
madJgJDI, lakin Walt Disney'in miiraca
ati takdirinde boyle bir miizakereye gi
ri§mege ham bulunduklanru beyan et
mittir. «Mavi Kut» un mevzuu, iki ~o
cugun hayali bir memleko;tte yaphklan 
seyahati tasvir etmektedir. Oyle bir mem· 
leket ki, orada biitiin yiyecek, i~eeek ve 
e1ya, dil sahibidirler ve konupnak istida

~er~um albay Yusuf Ziyanm ojflu pul 
:nu~etti§lermden Tayyib Aydmm ye • 
gem mutekaid albay Farukun dama<h 

T 
• • R K r E tzmit Askert hastanesi doktorlanndan • U ¥ • iistejfmen Behzad Aydm miiptela oldugu 

hastahktan ku.rtulam1yarak gene yll§ta 

Dllnyada misli giirlllmemi§ bu hadiseler eserini yaratabild i. 

S • '" v E ~ F E 0 A ll E R I h?yata gozlerini kapami§hr. Cenazesi 22 

U I 1. ___ , msanda akraba ve dostlarrmn goz ya§ • 
· lan arasmda aile kabristanma defne • 

) dilmi§tir. Kederli ailesine beyani taziyet 
ederiz. 

LORETTA YOUNG • ANNA BEllA TYRONE POWER 
ve : KU~Ok Dahi : !iii R L E Y T E M P L i N 

dma maliktirler. 

fsViCDAN 
~ AZABI 

A E Foks Jurnal dQnya haberleri 
M Illl.veten 4,30 matonelerinde 

N ~ A~~Vi!! !~~~~~ 

KIR CiCEGi 
A l E M 0 A R ve M i ll i' de 

BUGUN 

L A L E'de 
Yartn aktamdan ltlbaren 

Ayak lllrma butiin giiniilleri takan, ne,'e lerine biitun hayatlan 
bag layan, danslarile blitlin insanlar1 ~·ldJrtan 

DANS PERILERI 

Ginger Rogers - Fred Aster'in 
son film I 

u AN VALSLER 

c. __ M_E_V_L_l_D _ __..) 
27 nisan pel"§embe giinii saat 12,30 da 

Beyaz1d camii §erifinde Azerbaycan !s
tikliil §ehidlerinin ruhuna ithaf edilmek 
iizere Mevlidi $erif okutturulacakhr. 
Arzu edenlerin te§rifleri rica olunur. 

ERTUGRUL SAD! Tek 
(TURAN\ 

tiyatrosunda 
Bu gece 

(Giizellik Krali~esl) 
biiyiik V'Odvil 3 perde 

Atilla, ve Mi~e varyete gruplan 

r-::::; .$ehzadeba,t 

I_ r ~RA H ~~~ ~T~~~~ 
Son 10 aenenin en bt1yilk ~aheseri 

Harb Donii'ii 
Harb, eaausluk, a~k n sadakat 

tilmi. Aynca : 

SON ZAFERi 
(3 slllh,or Kovbaylar) 
Pazarte1i, sa!J, ~&r§amb tenzilath 

Bayanlar gQnii, 
HergQn matine ve suvar~lerde 

tnlebeye tenziiM 



26 Nisan 1939 CUMHUR!YET 

iktzsadi J.,areketler 
$EHRiN iCiNDEN 

Sofrabk iiziimlerimiz 

( Tayyare hiicumlanna lear•• ) 

En kuvvetli mukavemet 
silaht: Manevi saglamltk 

Diin, bu siitunda elmalanm1zdan bah
seden yaz1m1 okuyan bir ihracat taciri
miz, bir mektubla, en ziyade iizerinde 
durulmas1 ve i§lenmesi laz1m gelen ih
rachk Y•! meyvamiZin safrahk iiziimle
rimiz oldugunu yaz1yor. Saym ihracat~J
miZ!n hakk1 var; esasen diinku yaz1da 
da uzumlerimizin meyva grupu i~indeki 
ba1ta gelen mevlciine i§aret edilmeden 

ihtiyar Beykoz ====--
ittihaz tedbirleri her 'eyden 

evvel manevi temel iizerine istinad etmelidir 
olunan korunma ~marlar goriiyorum ki, 

eller gibi havaya a~m·~, 

yapraklar1m 

golgeleri 

dua eden 

i~iyorlar 

:;.ehirler iizerine yap1lacak tayyare hii
cumlarile elde edilmek istenilen maksad
lann ba1mda halkm maneviyat1n1 klfmak 
birinci de recede iinemli bir yer tutar. 
T ayyare bombard1manlarile yapllacak 
maddi zararlar, insanca verdirilecek za
yiat, ticari ve normal hayatta husule ge
tirilecek sarsmb ve kan1•khklar manevi 
darbeyi hazlflamak i~indir. 

Yazan: M. S. 

Havaya karjl korunma tedbirlerinin 
temeli, Tiirk milletinin yiiksek manevi
yahmn ~ok saglam ve metin zemini iize
rine kurulmah ve bu temel iistunde yiik
seltilmelidir. T ayyareler hakkmda bile
rek bilmiverek siiylenen siizlerle veya 
propagandalarla da hazardan itibaren 
maneviyah kumak imkanlan arajtmla
bilir. 

geyilmemi1ti. 
<;:e,idli ve m utedil iklimi, daima a~1k 

ve bol gune1li semaSJ, e1siz diyebilecegi
miz yuksek kuvveiinbatiyeli topragile ba
gm ve iizumiin vatam olan Tiirkiyenin 
ya1 iizum ihracatmda geri kalmas1 cid
den giinlun raz1 olamJyacagl bir husustur. 
Biz evvelki sene T ari1 kurumu tarafm
dan ba,lanmlj olan ve ge~en sene de de
vam ettirilen sofrahk iiziim ihracat1 fa
aliyetinin iyi ve emin bir §ckilde yiiriidii
giinii giiriiyor ve bu i1in istikbalinin daha 
iyi olacagma inamyoruz. Fa kat, T ari1in 
a~llg1 bu yoldan diger ihracat tacirlerimi
zin yiiriimege ba§lamaSI, memleket i~in 
daha faydah netice verecektir. 

Yazan: SALA.HADDJN GIJNGlJR 

Millet arasmda manevi darbenin tesi
ri goriilmege ba,lad! m1, muhitlerinde 
avni zaaf, yani ruhi bozgunluk ve bez
ginlik yay1lmaga cah§lf. Mucadele im
HnSllhgma inananlar, etrafm1 da inan
d1rmaga ~abalarlar. SabJT ve tahammii!, 
feragat, vatan ve istiklal a1k1, miskin bir 
hodkamhga, hayat ve menfaat du,kun
liigune ink1lab eder. Vatani ve milli his
ler, ferdi kaygulara yerini hlfaklf, Neti
cesi felaket, ve istilr.lalden vaz ge~erek 
esareti kabul etmek olur. hte bunun i~in
dir ki Almanyamn hava Mare~ah «Go
ring» in «manevi ~artlar elde edilmedik
~e hi~bir millet hava hucumlanna mu
kavemet edemez» sozu yerindedir ve ha
kikate uygundur. 

Almanlar Versay muahedesinin hu
kiimlerini yutmadan, hava kuvvetlerinin 
lngiliz hava kuvvetleri derecesinde oldu
gunu i1aa etmek suretile AvrupaYJ kor
kutmak imkamm bulmu,lardJT. Ve bi
raz sonra Nuremberg'te askeri hava kuv

vetlerinin ihyaSl §erefine yap1lan nasyo
nal sosyalist niimayi,inde Alman hava 
kuvvetleri, ancak yiiz, yiiz elli tayyare 
ile ortaya ~1karak hakikati gostermi,ler
dir! 

lstatistikler, memleketimizde baglanh 
kapladJgJ araziyi 400,000 hektar olarak 
gosteriyor. Senelik ya1 iiziim istihsalall
m•z ise vasati olarak 913,000 ton olarak 

Beykozdan umumi goriinii~ 

Binaenaleyh, manevi bozgunlugu on
lemek, en muskul anlarda bile umidsiz
lige dii~memek, azmi ve iman1 gevlet
memek, havaya kar!1 korunmamn ba,m
da gelen manevi bir tedbirdir. Ve bu, 
biitiin korunma tedbirlerinin biricilr. dina
mik kuvvetidir. 

Turk milleti, en buhranh anlarda dahi 
sab1r ve tahammul, azim ve imanla hil
katen miicehhez bulundu~unu gostermij· 
tir. Buna tarih 1ahiddir. T arihin derinlik
lerine dalm1yahm ve uzaklara gitmiye
lim, yirmi sene eyyeJ lstiklal Harbine 
ba,larken Turkiin nesi vard1? Ordusu 
mu, serveti mi, dostlan m1? Hi<; bir§ey
si; fa kat bir1eysi vard1. Ve bu bir1ey, bu
tiin diger varhklann a naSI idi: Turlr.un 
f,tiklal ask1 ve buna inan1 ve guveni var
d1. Buyuk Atatiirk, i1te Turkiin bu cev
heri iizerinde bugiinkii gene ve kuvvetli 
Tiirkiyeyi kurmujtur. Bunu hep biliriz. 
Fa kat bu hakikatin tekrannda zarar yok
tur. faide vard1r. <;:iinku bu 111ga ve bu 
hakikate bakllk<;a azim ve iman1m1z ve 
kendi kendimize guvenimiz daha canh 
ve daha kuvvetli olarak tezahiir eder. 

Sulhu istiyoruz, fakat bu istegimize 
ragmen, yarm harble kar~1 kar11ya gelir
sek, ba11m17da Biiyiik Milli $efimiz 
vard1r. fsmet fnonii ismi dahi, bizim ba~
hca biiyiik bir kuvvetimiz ve varhg1m1z· 

Propagandanm tesiri cok biiyiiktiir. 
Biiyiik Harbde Almanlar daha bir miid
det mukavemet edebilirlerdi. Kat'i za
feri istihsal ,tdemeseler dahi Versay mu
ahedesinin hukiimlerinden <;ok ehven §&rt
larla sulh yapmak yolunu bulabilirlerdi. 

tahmin ediliyor. Bu miktann takriben t?::! e~en pazar gunu • iki gun ev-
400,000 tonu kurutulmaga ve 250,000 ~ velkinden degil, 16 nisan tari
tonu §arab, pekmez, !ira, rakJ ve saire hine raslayan o emsalsiz pazar
imaline tahsis edildigi tahmin olunmak- dan bahsediyorum - bir vapur guvertesi
tadlf. ~u vaziyete gore her sene ya! ola- ni ilk defa olarak hasretle arad1m. Ufuk
rak bagc•lanmiZ!n elinde vasati 250,000 ta rak1bsiz bir kahraman edasile dolal
ton ya1 uzum mevcud demektir ki, bu, maga ~1kan giine§, bir kat daha cesareti
umumi istihsalin yuzde 28 idir· Acaba mi arllrd1. Beykoza hareket eden ilk va-

Aimanya ordulan, cephesinden vurul- bunun nekadanm ihrac edebiliyoru7.? pur a atlad1m. Kuzguncuktan itibaren bii-
maml§, i~inden vurulmu§tu. Vilson pren- 936 y1lmda safrahk uzumlere aid ilk tun Anadolu kiYJSI iskelelerine hirer hirer 
sipleri bir tutamak olmu§ ve yap1lan pro- ihrac tecriibelerine ba§lanml§, bu i1i de ugruyoruz: Beylerbeyi, Cengelkoy, Va
pagandalar tesirini gostermekte gecikme- Tari§in yapmasma karar verilmi§ti. Ku- nikoy, Kandilli, Anadoluhisar, Kanhca, 
mi1, ~aydeman ve Herbert'ler on safa rum, ertesi sene ihracata ba§ladJ. l1in a- Cubuklu, Pa18bah~e, ve nihayet Bey -
~lkmJ§Iar, sosyal demokratlar Almanya- zami siihuletle yap1lmaS1 i~in bir pro- koz 1.. 
ya hakim olmu§lardl. gram hamlad1, mubayaat, nakliyat1 en Ku~iiksu ile Anadoluhisar arasmdan 

Bu misalleri arzetmekten mabad1m, yakm mmtakalara hasrolundu. Bu suret- ge~erken, biitiin giiverte yolculan, pen • 
korunma tedbirlerinin manevi temel iize- le senede 498,000 kilo ya1 iiziim ihrac1 cerelere U§U§tuler. lki delikanh, ortalan
rine istinad ettirilmesi luzumunu zihin- kabil oldu ki bunun 421 ,600 kilosu lngil- na ald•klan gene klZa, Kii~iiksu kamnm 
I d I d '- · · d' tereye ve 76,500 kilosu da Almanyaya er e can an !fma• 1~ln If, yanJba!mda hazlflanan plaj yerini goste-

F k b hl 'k · · · k• t sal!ld1 ve uziimlerimiz, gerek Londra pi-a at u, tayyare te 1 esm1 m ar e - rerek giilii1uyorlar: 
k h lk ld k d yasasmda, gerekse Almanyada ~ok be-

me ve a 1 a alma demek de gil ir. - N aSII var mJSm yuze yuze kar11ya 
genildi. 

Haltikati oldugu gibi gormek ve luzumu Yal uziim ihrac1 i,i, iktJSadi faaliyeti- ge~mege L 
olan tedbir ve ~arelere tevessul etmek i- mizin bir doniim noktaSidlf. K1z, iimidsizlikle ba~m1 salhyor: 
~indir. Bu tedbir ve ~areler ahnsa dahi F. G. - Dmidim yok. Belki, mevsimin son-

iman ve giiv'll olmazsa, yJni manevi- - Ada vapurlarmda giive te- Ianna doiiru .... Biraz idman edersem ... 
yata dayan:nazsa, faydasl devamh ola- Kanhca}'l, Cubukluyu, 1oyle bir ug-
tnaz. 

«Manevi 1artlar elde edilmedik<;e hi<;
bir millet hava hucumlanna mukavemet 
edemez» cumlesinin manaSJ ve kasdi bu
dur. 

Hava korunmasmm ikinci esas tedbi
ri, havaya kar11 korunma bilgisini edin
mektir. Gelecek makalemde bomba tay
yareleri ve muhtelif tesirleri hakkmda 
malumat vermege ~ahjacagJm. 

meselefi nyarak arkam1zda blfakllk. o~ bel yolcu 
Adalara i§liyen vapurlarm iist giiv@r- indi. Fa kat bir 0 kadar yo leu da hindi. 

telcrinin yazm tamamen birinci mevki 
Hamulemizde fark yok. Demek butun bu yolculanna tahsis edilerek 1kinci mevki 

yolculannm giiverteye ~1kmak hakkm- cemaat, hep Beykoza gidiyorlar. Acaba 
dan mahrum edilmeleri hakkmda oku- neresine ~ Yu1a tepesine mi ~1kacaklar ~ 
yuculanmmn yapt1klan hakh §ikayet - Kaymakdonduranda m1 yan gelecekler~ 
ler nazan dikkate ahnm1§tlr. Bu sene bu Yoksa Karakulaiia kadar uzanacaklar 
hale me~·dan verilmiyecektir. m1 L 
V apurla motor arasma Slkl§lP Cimac1 - bu kadar zay1f bir adam -

kald1 da bu kadar gurbiiz bir ses, hay ret I -
ch~ ~~ Diin, Denizbanka aid Cumhurivet va. 

puruna yag vermekte olan Neft Sendi
kat §irket nin Ay motorii kaptam Rizeli 
Cafer, bir arahk motorle vapurun ara
sma s1k1•arak ya.ralanm1§br. 

var h12ile bagnch: 

( Ressam Saim Ozerenin sabn ahnan eserleri) 

-·-..-Bursada bisiklet 
miisabakalar1 

- Haydi Beykoz ... Beykoz .... Kim-
se kalmasm, Beykoo .... z I 

lskeleye dokiilen kadmh erkekli kala
bahk arasma kan111k. Y ahkoyune dogru 

hte bir koca <;aylT ... Tek ba,ma bii
tiin muhite hakim. Papatyalardan ba,lta 
kar~§aru, mevsim riizgarmdan ba1ka iize
rinden ge~eni yok ... Hele, bu ~icek ko
kulu, giin renkli, sulak caymn topraRmda 
bir tek kiibik aparbmamn sivrilmemi1 ol
masl ne iyil .. 

Bana klf kahvelerinden birinin arka -
hkSiz iskemlesindoe yer gCisteriyorlar ve 
lshakaga ~e1mesinin bir bardak suyuna 
kallk eclilmek uzere, onume bir fincan 
kahve getiriyorlar. 

Biraz sonra da, yani el ayak ~ekilince, 
canh canh aga dii1en mevsim bahklarile 
siislenmi1 bir sofranm ba1ma davet edi
lecegimi mujdeliyorlar. 

Daha ne isterim L 
C:ayuda dola,uken, bir arahk yamm

dakilere sordum: 

- Burada, Karakulak suyu bulun
maz nu?.. 

«Ha}'lrl» cevabJnJ vermit olma"llak 
~~m: 

- Bizim Beykoz aulanmn «Karaku
lak» tan kahr yeri yoktur! dediler. 

Sonra da ~ocugun birini iic be1 ad1m 
ileride bir ~e1meye gondererek: 

..._ AI fU testiyi de, Kumdoken suyile 
doldur! dediler. 

Sordum: 
- Bu dediginiz su, kum doker miL 
- Doker elbette I 

- T ahlil raporunu gordiinuz de mi 
soyliiyorsunuz, yoksa ... 

Birbirlerine bak1§tllar ve susu1tular. 
C:ocugun getirdiiii su, kabaca bir su ol
makla beraber deh§eth idrar vericiydi. 
1htimal ki, kum hastahgma da faydaSI 
vard1. F altat, bunu kim tevsilr: edecelc • 
ti?.. 

Mtibarek cam 
Cam ke,fedilmeseydi halimiz m 

olurdu? Demiryollarma, vapurlara, st 
kaklara emniyet ve tehlike ijaretleri kona· 
mazd1. T opografya aletleri, durbunler, 
uzaktaki gemilerin mesafelerini ol~en te
lemetreler, denizalh gemilerinin giizii olan 
periskoplar yap1lamazd1. Saatlerimizin 
mineleri, gemi pusulalannm taslan a~1k 
kallTdl. 

Cozluksuzluk yiizunden milyonlarca 
insan iyi goremezdi. 

Cam olmasayd1, teleskoplar yap1la· 
mazd1; biiyiik diinyay1 iyi goremezdik. 
Mikroskop yap1lamazd1, mikroblafl giire
mezdik, bir tak1m ilmi ke1ifler yap1la
mazd1. 

Bugun camdan iplik, kuma§ ve kadm 
ayakkablan da yap1hyor. T1pk1 yiine 
benziyen cam pamugunu, avcunuzun 
i~inde Slkl§tmrsamz cam ipliklerin kmla
rak uclanmn elinize batllgm1 hissedersi • 
DlZ. 

Kur§unkalemi kahnhgmdaki bir cam 
~ubugunu kuvvetli bir JUie iizerinde 151t· 
llktan sonra ucuna soguk bir cam paro;aSJ 
dokunduracak olursak, Slcak cam soguk 
cama derhal yap1jlT, soguk cam1 ~ekip 
bir tekerlegin muhitine tespit ederek ya -
va1 yavaj dondurursek, Slcalt camdan ~~
kan iplik muntazaman tekerlek muhitine 
int1bak eder. Bu ameliye esnaSlnda iplik 
koparsa uclarm1 birbirine hamlacla kay· 
natlflar. 

Bu suretle bir kilogram camdan 1300 
kilometre uzunlugunda iplik elde edilir. 
Bu hesaba gore, otuz bir kilogram agnh
gmdaki pencere cammdan ~1lr.anlan cam 
iplik, iistiiva hath iizerinden am ku§alma• 
ga Hfidir. Bu cam ipligin kutru bir san
timetrenin I 000 de biri kadardlT. Eskiden 
F ransada cam pamuktan saray mensub
lanna perukalar yap1lmmj. $imdi de cam 
ipliltten kumajlar ve kad1n elbiseleri ya• 
p1hyor. 

Harareti tecrid hassasmdan dolay1 bu· 
gun tonlarca cam pamugu yap1lmaktadu. 
HaSlh cam ke,fedilmeseydi medeniyet 
bugiinku yuksek mertebeye ~1kamazd1. 

Prl. SALIH MURAT 

Lihten,tayn Prensliginin 
son askeri oldii 

Bursa (Hususi) - Bu hafta bisiklet 
seri miisabakalannm sonuncu ve do
kuzuncusu Mudanya asfaltmda yap1ld1. 
150 kilometre mesafe olarak, stadyom 
kap•sile Koru istasyonu kopriisii arasm
daki yolda be§ defa gidip gelme kabul 
edilmi§ti. ilk turda Acar idmandan Ah
med, asfalt dokiilen bir demire ~arpa -
rak yere dii§mii~, kolundan ve dizinden 
hafif surette yaralamp ko§uyu terket
mek mecburiyetinde kalml§llr. ikinci 
turda da Acar idmandan Hikmetin las
tigi patlam1§hr. 

yuriiyoruz. Yirmi iki, yirmi u~ sene ev- Sahilde irili ufakh Slf& ma yahlar .•• 
vele aid hallralanm, kafamm i~inde bi- Ve hemen hepsinin oniinde hirer sandal 
rer hirer canlamyorlar: Mesela, 1u lskele var. Beykozlularm en biiyuk zevklerin -
kazinosunun agz1 dili ol!a da soylese.... den biri de bahk aVII 
~u i~erlel.: birahanemsi yerde arasua ne - Cecel<ri 1brahimpa§a aaraymm I 

o:>iinde, Jiiferler, ku.u gibi kayna§ITl di· 
tath ak1am toplanhlan yapard1k. Su ka-
p1s1mn iistiine ~i~ekler i~lenmi1 dernir par- yorlar. 

Halk Partisi tara~mdan Anadoluya gonderilen on ressamm escrlerin
den 43 danesinin se~1lerek satm ahnd11(m1 diinkli niisham tzda yazm1~hk. 
Yukanki resim bu scrgiden sahn alman ressam Saim 6zerenin Konyac'.:t 
Yapt1g1 bir manzaray1 gostermektedir. 

dersleri 

Develi, (Hususi) - Orta mekteb talebelerimiz • askerlik dersleri muntazam 
'"r ~ek•lde gosterilmekted;r. Gonderdigim resim askerlik dersinde tatbikat ya
ian k1z talebeler.ne aid bir inllbadlf. 

Bu haftaki ko~uda ~ok §iddetli bir riiz
gar hiikiim siirdii~ii halde bisiklet~iler '
m z ge~en haftaya nazaran daha iyi bir 
netice elde etmege muvaffak olmujlar
d~t. Hamidler yokujunda biten ko~uyu 
bej saat on all! dakikada Akmsp()l'dan 
Hasan Kurtmakas birincilikle kazan -
ID1jhr. ikinciligi yanm tekerlek farkla 
San'at mektebinden ihsan Akkm, ii~iin
ciiliigii de Acar idmandan Hikmet ka -
zanm1§lard1r. 
Ge~en hafta yap1lan 150 k:Jometrelik 

miisabakay1 birincilikle bitirenin dere
cesi bes saat 30 dakika idi. Bu hafta .riiz
gara ragmen 14 dakika daha kmlm1~1lr. 
Ge<;en harta Ankarada yap1lan 150 kilo
metrelik yan§1 Ankara b siklet~ileri be§ 
saat 39 dakikada bitirmi~lerdi. Bursa bi
siklet~il&i ise bu rokordan iistiin bir 
rokor elde ederek seri miisabakalanm 
bit :rrnij bulunmaktadJrlar. 

Miisabakalarm idaresini mmtaka as
bajkam ihsan Celal muvaffakiyetle te
min etmi~ ve her miisabakada ko§UCU -
!aria birlikte onlan motorle takib et -
mi~tir. 

--·-·~ Markoninin dogum giinii 
Roma 25 (a.a.) - Bugiin Gugliel

mo Marconi'nin dogdugu giiniin v1ldo -

niimii olmaSJ dolayiSile biitun ltalya do

makhkh yalmm oniinden, vapuru kaclf- Ve ilave ediyorlar: 
mak korkusile, naSJI kola kola gecerdim. - Halk1m1zm ~oj!u fa!.:'rdir! Bahk-

c1hk da olmasa, bi!mtm halleri neye va
Merdiven tepelerinde, omuz omuza , 

dayanm11 evlere goziim dahyor: Onlar:n nrd:? .. 
birinde vaktile iki sene oturmu~tuk I.. Ve · · · · "· · ·· 
nihayet, 1u ihtiyar duvarm arkasmda, Ortahk ka1 ard1(h mad a bir sandal a 
kavuklan yosun tuhnul mezar ta1lanl. athyarak, Beyi<oz yai•Ja•1 arasmda dolai
EI dokundurulm1yan mukaddes bir an - maga ~1 kt!m. Deniz, p.r.l pml.... Golge
ane gibi varhklanm, naSJI olup da bugii- lerini eski bir kiirek gil:l;, denizin iizerin: 
ne kadar muhafaza ettiklerine 1a11Yo - hlfakm•~· suda sallanan yahlar ..... 
rum. Simdi, onlara bakarken pitoresk bir Cokyiizu. bol ve parlak yJ!dJzlarile, 
§ark tablosu seyreder gibiyim. 1htiyar tel boncuklarla i1lenmi1 bir gelin boh~aSI 
Beykoz, ~eyrek amdanberi hemen hie gibi I Beykozda gece oluyor. Mevsimin 
degi1memi1. Fa kat, ne yalan soyleyim, §uphe yok en giizel gecelerinden biri 
bu benim ho1uma gidiyor. Cmarlar go - bu I ... 
riiyorum ki, yapraklanm, dua eden eller Fa kat son vapuru kacnmamak Ia -
gibi havaya a~m'l· gun 111i!Jm, golgeleri- nm ... Bo,lukta oten diiduk sesine dogru 
nin siingerile iciyorlar. Sadnvan ce1mele- sandah ko1turuyoruz. 
ri goriivorum ki, giirul guru! ak1yorlar. Saliihaddin GVNGlJR 

nanm11hr. Bu me1hur ltalyan aliminin Halk Partisi tarafmdan Anadolunun muhtelif ~ehirlerine gonderilen 
hal!raSlm tebcil etmek iizere muhtelif §e- . ressamlanmllln yapllklan eserler arasmda sec;me yap1ld1i(lm yazml§hk. Yuka-
hirlerde merasim yapllmaktad~r. I nki resim, bu se~meyi yapan jiiri heyetinin son i~timama aid bir inhbad1r, 

Andreas Klieler 
Vaduz 25 (a.a.) -Lichtenstein prens

Jinin son askeri Andreas KLeber, 95 ya
~mda olmii~tiir. Bu suretle Lichtenstein 
ordusunun son miimessili de ortadan 
kalkm1~ oluyor. -·---Denizbank tekaiid sand1gmm 

vaziyeti 
Denizbank tekaiid sand1g1 idare mec. 

~isi, diin b;r toplanh yapm1§, bankanm 
~lgas.mdan sonra sand1g10 alacai(l ~ekil 
nzermde gorii<mii~tii.r. 

Sosyete !ilep mur<' hh1 vazi· 
fesinden '<ekildi 

Denizbankm sab1k umumi katibi Sa. 
dun Galib SavCJ sosyate ~ilep murakib
hg1 vazifesn~P:l de i•tifa etmi~tir. Sa • 
dun Galib Savcmm yerlne bilahare ilk 
toplanacak heveti umumive)·e anPdil • 
mek iiz&e Rifat Ababay tayin olun • 
mu§tur, 

., 
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t~::!~a~fMU? 
;Ianna giydikleri 

reaeik takyenin mo
Jo li F as' tan aim
~ I§. 
1 8 i r zaman1ar, 
F as yer1ileri bu kii
lahlardan bol mik
tarda yap•yorlarml§. Y ava§ ya va§ bu 
mod a yayilmi§, F as kiilahlarmm kulla
m§h ve rahat oldugunu gorenler, ahp a
hp l!iymege ba,lami§lar. 

Fa kat, Ia rahate fiddunya! Avrupa, 
bakmi§ ki F as kulahlan peynir ekmek gi
bi sat1hyor. hi ele almi§, bir tahkik, bir 
tetkik; fiatmi hesab etmi§, tiearetini ol
~iip birmi§ ve bu Hrh i1i derhal fabri
kaya dokmli§. 

<;:ok ge~meden, Avrupadan ge1en ge
miler, F as sahillerine sand1k sand1k F ash 
kiilah• dokmege ba§lami§. Hepsinin iis
tunde bir Avrupa damgaSl. Fiat! da su
dan ucuz. 

F ash zanaatkarlar hayretten ofkeye, 
ofkeden if!asa ge~mi,!er. ,Simdi, yerin
de yeller esen yerli kulahm yerine, Av
rupada yap1lon F ash kiilah1 sa!Ihyormuj. 

Diinya boyledir. Kiilaru kaphrmaya 
gelmez. Ele ge~iren, achm degi§tirir. In

sana boyle giydiriverir i1tel 

A~lzk bu! 
lspanya harbi bit

ti. 1ki senedir lal ve 
ebkem kalan Kas
tanyet'lerin, hafiften 
verilmege ba,hyan i\ 
korkak ve ~ekingen ''0>~~~ 
§akirtilarile kan§Ik 
haber kmnt1lan. diinyanm yorgun kulal<
lannda ae1kh akisler bnak1yor. 

Barselona ~ayvanat bah~esindeki hay
vanlann ba§ma da neler gelmi§, meger. 

ispanya az a~hk ~ekmedi. Bu a~hgm 
en biiyiik kurbanlan, i§te o hayvanc•klar 
olmu§. Bir defa, nekadar vah§i hayvan 
varsa birer birer oteki dunyaya ta§Inffil§· 

Ne arslan kalmi§, ne ziirafa, ne de fok 
bahg1. 1ki bin tane ku1 varm1§. Uc; yuz 

kalmi§. Fastan hediye gelen fil bir miid
det ac;hga dayanmi§, sonra o da ahireti 
boylamlj. Ay•lar, viieudlerine lazla bol 
gelmeye ba,l:yan postekileri ic;inde, bir 

deri bir kemik dola§Iyorlar. Hayatta ka
lanlar bir onlar olmuj. Bahklan da, Bar
selon halk1 yiyivermi§ler vesselam. $im
di bahc;ede, in ein top oynuyor. 

Bunun kestirme yolu vard1 amma, 
dii§iinememi,Ier. Bahklan mademki in
sanlar mideye indirmi§, i§e, en kii~iik 
hayvan olarak kalan kujlardan ba,layip, 
biitiin hayvanlan boy masma gore birbi
rine yedirselerdi. 1imdi belki ay1lardan 
ba1ka arslanlar da hayatta kahrru, hatta 
belki Iii de. 
, .......................................................... . 

Jiletle yuzunden yaraladr 
Kasmpa~ada oturan 12 ya~lannda Ni

yazi, ayni semtte oturan 14 ya~lannda 
arkada~t Faruku jiletle yiiziinden yara
lami~hr. 

lki borekc;inin kavgasi 
Evvelki ak~am Siileymaniyede iki 

ki~i birbirini b1~akla yaralami~lardir. 
Demirta~ mahallesinde Kapahnrm so. 

kafpnda oturan borek~i Mustafa ile bo
rek~i Halil bir mesele yiiziinden kavga

ya tutu~mu~lardir. 
Bir ara!Ik Halil bi~agmi gekerek Mus

tafaYJ gogsiinden yaralami~tlr. 
Bu ara!Ik Mustafa da b1gakla Halili 

yaralami~. Halil b1gagmt bir defa daha 
Mustafaya saplamt~tlr. Giiriiltiiye yeti
§enler her ikisini de kanlar i~inde bul. 
mu§lard•r. Yarahlar siiratle Cerrahpa~a 
hastanesine kaldmlrni§hr. 

CU!I-IH u ttl)! t:T 

San'ata dair 

Sahte eser lerin san 7 at 
aleminde oynadigi rol 

Bu 
lacak 

hafta yap1· 

miisabakalar 
Avrupahnm sahte esere inanmast, belki de san'ata D · G 1 t em1rspor, a a asaray 
kar~I duydugu biiyiik hayranhk hissinden geliyor ve Fenerbah~eyle 

Yazan: ZEYNEL AKKOC k I k ars1 asaca 
Giizel san'atlarda sahte eserler mev- j 

cud mu? 
Bu suale verileeek eevab, evet demek

ten ibarettir. Bu devirde san' at sahasm
da birc;ok taklid ve sahte eserlere tesadiif 
ediyoruz. Bu eserler, o kadar giizel ve 
o kadar miikemmel yap1byor ki bazan 
en me,hur miitehasSIS!ar bile hakikisini 
taklidinden ayumakta aciz hissediyorlar. 
Mermer ve tunc; eserlerden tutunuz da 
tablolar, mobilyalar, ta M!Sir mumyala
nna kadar her san'at eseri taklid ediliyor. 

Zamamm1zda, bu mevzu iizerinde 
olduk~a enteresan hadiseler eereyan et
mi§tir. Bunlardan baz1lanm nak1etmeyi 
faydah bu!uyorum. 

Eski MISlr eserleri iizerinde ,altsan 
miitehasSIS!anndan W. Fay, hususi Mmr 
antika koleksiyonile istihar etmis bir a
limdir. W. Fay giiniin birinde bir oyuna 
kurban olmu§, kendisini ziyarete gelen 
me§hur bir antikaci Teb harabelerinde 
bulundugu iddia olunan O~iineii Ram
ses'in sahte heykelini yuksek para ile saf
dil alime satmijhf. 

Bir miiddet sonra. yap1lan tetkikler 
netieesinde, Teb 'de bulundugu soylenen 
bu heykelin, bes sene evvel Pariste issiz 
bir heykeltras taralmdan bin iki yiiz fr~n
ga yapiidigt anla,iiilmishr. 

'f'f'f Bir italyan san'atkan tarafmdan 

Gene bu eiimleden olmak iizere Mii- viicude getirilen Veniis 

nih miizesi miimessili, Dresden §ehrinde buyuk miizelere kadar san' at k1ymeti ta
bir alimden miize ic;in bir M!Stt mumya- §Iyan eserlerin, geli§i giizel serpilmi! oi
Sl sahn aim:§, hic;bir yerinde sahte oldu- dugu Avrupa 1ehirlerinde tablo, heykel, 
guna dair en ufak hata bulunm1yan bu mumya, biblo ve sair e§yamn kalite kiy
eser birka~ ay sonra miizenin muhtejem meti heniiz ciddi bir siizge~ten ge~mis 
vitrininde kokmaga ba,lami§tlf. Gayet degildir. MiitehasSISiarm daima yamlmak 
yiiksek fiatla sahn almmi§ alan bu eserin ve taklidini hakikisinden aynamamak ih
sahte oldugu tahakkuk edinee tahkikata timalleri vardiT. Belki de <<Avrupal!)) de· 
ba§lanmi§, Dresden' deki polis te§kilati digimiz insanm sahte eser kat§ISinda al
miizeye §U haberi yollami§tiT: datiimasi, en ufak san'at k1ymeti ta§tyan 

«Yeni gomiilmii§ gene bir klZln eesedi bir esere kar§I duydugu hiirmet hissinden 

mezarhk bekc;isinin yardimile mezardan geliyor. 
c;tkanlmi§, eesedin ic;i bo!a!hlmt§, kuru- Zaman zaman Amerikan gazetele
tulmu§, katranlanmi§, bezeler sanlmi§ ve rinde okudugumuz garib hadiselerin yiiz
siislenmi§, sonra da bir alime biiyiik bir de 50 si, tanhi k1ymeti haiz eser1erle ug
fiatla sahlim!hr.» · rtt~an meraklt 'ir!Sanlanh, ezclimle mlite-

Avrupanm birka~ biiyiik 1ehrinde, bu hasmlann, siis merakhst zenginlerin ba
tiirlii sahre eserler meydana getirm-ekle §<mdan ge~mektedir. Amerikada sahte 
me§gul olan san'atkarlar ve hatta labri- san'at eserlerile a1dattlanlann ekserisi, 
kaJar vard!f. Dab a ziyade eski tarihi e- medeniyet ve san' at tarihine vak1f olm•
serler iizerinde rol oymyan bu gibi mii- yan kiiltiirsiiz zenginlerdir. Bu Slmf in
esseselerle eiddi surette miieadele edil- sanlar, giinden giine taklid e§ya yapan 
mektedir. zanaat erbabmm c;ogalmasma yo! ac;mi§· 

Venlis'iin, binlerce taklidi yaptldt~ml hr. 
hepimiz biliriz. Bunlarm tabiatile hakiki Sahte san' at eser1erile en ~ok miieade
Veniis diye satilmasma imkan yoktur. \• eden memleketlerin ba,mda Fransa ve 
Yalmz herhsr;e malum olm1yan ve go- Ingiltere gelmektedir. Diinyamn en bii
riilmemi§ bulunan bir~ok san'at eserleri yiik miizelerine sahib olan bu iki mem
vardu ki bunlann taklid olunarak piyasa- lekette polis te§kilatmin miitehasSISlan, 
ya sevk olunmaSI daima muhtemeldir. antikae1 dukkanlar:ni ve eski eserlerle 

Sahte eserlerin en <;ok sarfedildigi ve me§gul olan kimse!erin atelyelerini Slkt 
mii1teri buldugu iilke, AmerikadJT. E ski bir kontrole tabi tutmaktadiT. 
diinyanm antika e§ya1an yeni dunyanm Zeynel AKKOC 
hayret nazan kar~1s1nda kalite ktymeti ........................................................... . 

du,iiniilmeksizin yiiksek fiat1a sati!mak- T alebe Yurdu i§i 
tadiT. t.l'niversite Talebe Yurdunun bir an 

Bazi taklid eserler vard!f ki, hakikisi- evvel a<;Ilmas• i~in tlniversite idaresi 
ne ,ok, pek <;ok benzer, demi§tik. Bunlar faaliyete gc<;m i ~ bulunuyM. Bunun i<;in 

sarfcdilecek para miktan yakmda kat'i 
san'at tarihile me§gul olan alim ve mii- surette tespit edilecek, netice Vek1Uete 
tehasSISlan dalalete dii§iirmektedir. Y ani bildirileccktir. 
sahte eserlerin tarihi hakikatleri tahrif et
mek hususunda oynad1klan rol, olduk.;a 
miihimdir. Bazan bir san'atkar i<;in ieab 
eden esse ve kritik sahte eser iizerinden 
yiiriitiilebilir. Hakiki eser ise JSSIZ bi• 
miizenin bir ko§e<inde uyuklar, durur. 

'f'f.'f. 

En ufak antikaei diikkan1armdan, en 

~·-·~ 
Otomobil c;arptr 

Sirkccide R1zabey aparhmamnda o
turan Ali. Galata Necatibey caddesin -
den ge<;erken §ofor Hiiseynin idaresin -
deki otomobilin sadmesine maruz kala
rak yaralanm•§tlr. 

$ofor yakalanm•~ . Ali, Beyoglu has -
tanesin c kaldmlmi§hr. 

, __ . 
Bu hafta §ehrimizde miihim milli kii

me ma~lan vaptlaeakttr. Ankara Demir-
3por kulubii 1ehrimize gelerek deplasman 
mac;lanm oymyacaktlf. Demirspor 1lk 
mac;m1 eumartesi giinii T aksim stadmda 
Ga!atasarayla yapacak, ma~I Sazi ida
re edecektir. fkinei miisabaka F enerbah
'e ile Kod1koyde yapi1aeaktlf, Hakemi 
Halid Galibdir. 

Galatasaraydan sonra 8e0ikta11 da 
Ankarada yenmege muvaffak olan De
mirsporun jehrimizde yapacagi mac;hr 
aliika ile beklenmektedir. Gerek Galata-
saraym, gerek F enerbahc;enin kendilerine 
il tihak eden oyuncularla kuvvetlenmi§ bu
lunmaSl ma<;larm Siki ve heyecanh ola
eagmi gostermektedir. 

Vefa Ku1iibu de deplasman ma~m: 
yapmak iizere izmire gidecek, eV\·e1a 
Doganspor, sonra da Ate§ takimlarile 
kar§IIasaeaktlf. 

Mac;lar hakkmda mmtakamn tebligini 
yazJYoruz: 

Beden Terbiyesi Istanbul bolgesi F ut
bol aianl:~mdan: 

Cumartesi, pazar ve pazartesi giinleri 
m•ohtelif stadlarda yapiiacak ma<;lano 
saba ve saatlerile hakem1eri a1agtda tes· 
pit edilmi§tir. Oyun1ann muayyen za
manlarda ba,lamaSI kat'iyyet1e mukar
rer bulundugundan tak1mlann mac;lardan 
I 0 dakika evvel sahada hakemlerin em
rine amade bulunma1an luzumu ehem
miyetle teblig olunur. 

T aksim sahasi: 
29 I 4 I 1939 eumartesi, 
istanbulspor, Beyoglu - Beykoz, Kur

tu1u§; sa at 14.30· Hakem Tank Oze
rengin, yan hakemleri N ecdet Gezen ve 
F eridun K1hc. 

Demirspor - Galatasaray; sa at I 6,30. 
Hakem ,Sazi Tezcan. yan hakemleri N u
ri Bosut ve Adnan Akm. 

F enerbah<;e stadi: 
30141 1939 pazar, 
Anadoluhisan - Kad1koyspor; sa at 

12,30. H .. kem Feridun K11..:. yan ha
kemleri R1fk1 Aksay ve Bahaeddin Ulu-

Oz\u 
T opkap1, Arnavudkiiy - Hila!. Kur

tulus muhtelitleri; sa at 14,30. Hakem 
Ahmed Adem Giigdiin, yan hakemleri 
Sami Ac;Ikoney ve ;lahab ;li§manoglu. 

Demirspor - F enerbah~e; sa at 16.30. 
Hakem Halid Galib Ezgii, van hakem
leri Adnan Akm ve T arvk Ozerengin. 

1151 1939 pazartesi: 
Sild domilinal ma<;I, 
Siileymaniye- F enerbahc;e; sa at 16,30. 

Hakem fzzet M. Apak, yan hakemleri 
Nee~et Gezen ve Nuri Bosut. 

Milli kume madarmda 
yaptlan tadilat 

Goriilen liizum iizerine milli kiime 
fikstiiriinde a§agida gosterilen tadilat ya
plimi§hr: 

F enerbah~e - Vela, 28151939 da ya
paeagt mac;1 27 I 151939 da; Be1ikta) -
Vela. 416/ 939 da yapacag1 rna<;! 3 '6 f 
939 da; Galatasaray - V efa, 2171939 
da yapaeagt ma~I, 1/ 71939 da; Demir
spor- Vefa, 1016 1939 da yapacag1 ma
~~ 8 _ 7/ 939 da; Demirsyor - Be1ikta~. 
I I 16 '939 da yapaeag1 rna~• 91 71939 
da. !stanbulda oymyaeaktiT· 

Be,ikta! kuliibii idareeilerinden Sad
riye izmirde 8e0ikta§ - Ate§spor mac:m
daki bir hareketi dolay!Sile bir ihtar, An
karada Be,ikta§ - Demirspor, Be1ikta! -

r::~~~Y.A.: K~~A~;!~~-i$-TE_ .. _. -'1 :::.,~:~,;::.:~.::·~:: 
Sordum. Sivil amma polismi§. 

Bildiklerimin hepsini soyledim. 
- Ac;m1z, kapiyt... HmiZI kac;ITIT

sak. siz mes'ul olursunuz. 
Gene kadm, kapmm arkasmdan polis

le konu§urken, bir yandan da ka,Ja, goz
le: 

- Siz begendinizse, degerine ben de 
inand1m. 

- N eden buraya getirdiniz?.. Ban a 
gosteri s olsun diye mi?.. 

Sizde ciursun, siz saklaymiz, di-

ye ... 
Ben mi? 
Oyle ya, hi<; kimse gelip de si

zin evini1i dr.tmaz: hi<; kimsenin aklm? 
gelmez Si tden iyi kimi bulurum? 

- Beni de kendinize ortak diye ya
kalatmak ic;in mi?.. 

- Neden boyle dii1iiniiyorsunuz?.. 
Sizin ineinmenizi ister miyim hie;?.. Ha
ni va. likor verecektiniz?.. 

Brlma, yerinden kalkaeak oldu. Hay
dar, d1ha ~abuk davrand• : 

- Durunu7, siz yorulmavm•z. 
Gene kadm da artJk biraz kendini top

lami~h; eglendi: 
- Siz de kendi evinizde sayiilTSmiZ. 

Hie ~ekinmeyiniz! .. 
Havdar, likor takimtndan iki kadeh 

ald1. Doldurdu. Birini Belmaya uzattJ. 

Gene kadm, istemedi. Haydar: 
- Buyursantza, diyordu. Pek yor

gun goriiniiyorsunuz. iki yudum ;r;erse
ni7. be!ki biraz a<;IhrSJniz. 

Selma, elindeki elmas paketini masa
mn iistiine biTaktL Likor kadehine uzan
d~: 

- Sizin elini1den likor i<;mek?.. Ki
min aklma gelirdi?.. Sizi ilk giirdiigiim 
gun soybeydiniz. bu adam deli olmuj, 
derdim. Bir arahk gene goriisiiriiz diyor
dunuz da enikonu ofkelenmi,tim ... 

Belmamn S07U yanda ka!d •. DI§anda 
bir ayak sesi oldu. Gene kadm bunu du
yunea yerinden f1rladt. Kap1y1 kilidledi. 
AraSI c;ok ge,medi. Ayak sesleri yaklaj
ti. Kapmm oniinde durdu. Sonra kap1 
de yava§<;a llkJTdadJ. 

Selma, hkamr gibi: 
-Kim o?.. 
Diye bagiTdi. Arkasmdan da Rana

nm sesi duyuldu: 
Benim. elendim l.. 

- Ne var, ne istiyorsun?., 

GeeeyanSl polisin ne i1i var?.. 
Bilmem. Bana soylemedi. 
Y atmi§, dersin. 

Onu da soyledim. 
Ne diyor? 

Mutlaka gormek istiyormu§. Pek 
aeele imi§. Bir;ey sorup gideeekmi§. 

- Muhtar Bey evde yok, dersin. Ben 
bu saatte hi~ kimse ile konu§amam. 

0 arahk dJ§arldan yabane1 bir erkegin, 
bir de hizmet~ilerden bir baskasmm sesi 
daha duyuldu. Oteki hizmet<;i. o yabanc1 
erkegi i~eriye biTakmak istemiyordu. 0 
da hemen hemen zorla kapmm online 
kadar gelmi§ti. Tokmagi ~evirdi. A~a
maymea, i~eriye seslendi: 

- Lutfen, §U kap1yt ac;m1z. Size bir
§ey sorup gideeegim. Biraz daha vakit 
geeerse. belki de hmm ka~ItaeagJz. 

Bel rna, titredi: 
- Hangi hmlZI?.. Kimi anyorsu

nuz?.. 
- Bileziginizi c;a1an sersenYJ. 
- Geeeyam1 ban a ne soraeaksm1z ~ 

- Aman, kac; art1k!.. Sizi bur ada 
tutarlarsa bittim! .. 

Diye Haydara yalvanyordu. 

Haydar, ilkonee balkon kaptsma dog
ru atildi. 

Selma: 

- Oradan olmaz, dedi, bah~ede bi-
risi varsa, gOriir. 

Sonra, yatak odasmt gosterdi: 
- Oraya giriniz, bari ... 
Diye flSIIdiyor, bir yandan da kapmm 

arkasmdakilere: 
- Biraz durunuz. diyordu. Soyunu

yordum, arkama bir§ey gec;ireyim de 
iiyle ... 

Haydar, biti1ik odaya girdi. Selma 
da soyunurken yanda kalmi§ goriinmek 
i~in yakasmi, gogsiinii c;ozdii. Sonra da 
onlan yeniden ilikliyormu§, diizeltiyor
mul gibi yaparken kap1y1 ac;l:!· 

1<;eriye rana ile birlikte, uzun boylu, 
otuz, otuz be1 ya;lannda bir adam gir
di. Ustii ba§I, sivil giyinmi1 polis me-
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Giizel bir karar 
T oroslarda, yoksul 

yaz aylarmda 
Adana (Husu -

si) - T oroslarm 
~ok miisaid bir ye
rinde, Bliriieek yay
lasmda, vaktile A
merikahlar tarafm -
dan tesis edilmi, ge
nii bir sayliye vard1. 
Biiriicegin Pozantl
ya olan mesafesi 
takriben I 4 kilomet
re ve Pozant1 - Gii
lekbogazt - Tarsus 
§OSesine olan yakm
bib da nihayet bir 
kilometredir. Ada -
na, Tarsus ve Mer
sinden burada yazt 
ge~irmek i~in gelen 
aileler hem demir -
yolundan. hem de 
§oseden istilade e
derler. Yazm adeta 
biiyukc;e bir kasaba 
kadar kalababk olan 
Biiriieekte <;am, le
din ve katran agac
lan eidden miistesna 
bir kesafet teskil 
ederler. Amerikah
lann buradaki geni! 

ve 
giizel 

miistaid talebeler • • 
ICID 
.~ 

bir kamp, a~iliyor. 

sayfiye yerleri, bu- Talebe kamp1 a~Ilaeak olan Toroslardan, bir manzara 

tiin mii§temilatile, son giinlerde klZII- raSIZ bakiiaeak, hem S!hhi vaziyetleri dli
ay Genclik Dernei!;i namma teberru edil- zeltilecek, hem de terbiyevi bir sistem 
mi§ ve dernek de burasm1 Adana Maarif dahilinde yet' ' irilmelerine ~ah;Ilacak " 
mlidiirliigu emrine tet keylemi§tir. hr. 

Maarif miidiirliigii, imtihan1ardan son- Kampa, bali vakti yerinde aile ~ocuk-
ra, biitiin bir yaz mevsimi i~in burada Ian da para vermek suretile i1tirak ede
biiyiik bir talebe kamp1 kurmaga karar bileeeklerdir. 
vermi1 ve hamhklara da simdiden ba;- Amerikahlann bu baynperverliklerini 
lami§hr. Haber abnd•gma gore, kampa, takdirle kar§tlarken, Maarif miidiirliigu • 
daha ziyade yoksul, miisteid ve zay1f miizii de bu guzel te&ebbusiinden dolayi 
mekteb talebeleri almaeak, bunlara pa - tebrik etrnek laz1mdJT. 

A~k·~~·~~;;~;;··;;;:~i~·;;~d~ki····j;~;;k~;i;~;~:··Ad;;.:i~~·;·F~~~~~;~ .. ~id;~i;~~ 
den dolay• da ii~ ay ge~iei hak mahru- v· Ad · 1 b 1 k R · · I . . Iyanamn mua ut o ta unt u .. 
miyeti eeza an venlmJ§tir. T e'blig tarihi k l"b'l k .. · 
I 24141939 

'h' d .. b b an u u I e oynama uzere F ransaya 81• 
o an tan m en Itl aren u d k · AI N · 

k
.. •· . . I k eee h. man Spor ezarett bu mac;a 

eeza mev 11 mer 1yete giTml§ o aea hr. .. d t · · 
M

"h' b' I I musaa e e memishr. 
u 1m IT mese e gorii§ii mek iizere 1 T tl f W d 

Be,ikta!. F enerbahc;e, Galatasaray ve ngt IZ a. e 1 ?o. erson 
Vela kuliiblerinin 281 41939 cuma giinli Amerrkaya gtdryor 
ak,ami sa at 16 da bolge merkezine sa- F evkalade bir !500 ko1ueusu olan !n~ 
J~hiyettar bir~r mura~ ~A~tl).r;)~r1' Riliz Wooderson Amerikaya giderek A· 
nca o unur. menka atlehzlll §arnpiyonasmda koga._ .. . I ' , t"' M"''"'•·•»ov ' II ,. q 

lstanbul atletizm bayrami cakt!r, Kepdi~ine bu seyahatte antreniirii 

Her sene yaptlmakta olan fstanbul at- de refak~t._edeeek ve seyahati Normandi 
letizm bayramm1 bu sene Beden Terbiye- transatlanhgtle yapacak olan Woodetson 
si Umumi miidiirliigii himayesine alrni§tlr. vapurun muazzam guvertesinde antren • 
Musabakalar birc;ok bolgelerin i;tirakilo: manlarma devam edecektir. 
Robert Kolej sahasmda 14 may15ta se~- Almanya, Fransaya sporcu 
meier, 28 may!Sta da finaller olmak uze· gondermiyor 
re yam1aeaktJr. .. _ . Berlin 25 (a.a.) - Alman sporlari 

Maraton rokoru kurldr amiri Tsehammer - und - Osten, Alman 
I 940 Olimpiyadma hamlanan Arne- spore~l~nmn ve ekiplerinin F ransaya git~ 

rikan atletleri arasmda Nevyorkta yap! - melenm menetmi§tir. Buna mukabil 
!an 42,2 kilometrelik Maraton yanjmd• FransiZ sporeulanmn ve ekiplerinin AI • 
Braum bu mesafeyi 2 saat 28 dakika 5 I manyaya gelmesi menedilmemi§tir. 

:~~;,~de ko§arak yeni bir rokor tesis et - ..... O~~~~~k~:b .. ~~·~i}i~i'iii'~" 
Suleymaniye saliasinda mac;· imtihanlarr 

lar tertib ediliyor Ortamekteb muallimligi i~in haz~an· 
da ilkmekteb muallimleri arasmda biJ' 

T opkapida yapilm•; olan Siileymani- imtiha~ a~llackahr. Ayl'!ca eylo.Jde de 
ye kuliibiiniin yeni sahasmda federe ve mualhm mektebi mezunlarile lise me • 
gayri federe kulubler arasmda lik ma~la- zunlan arasmda ikinci bir imtihan da
n tertib edilmektedir. Kulub murahhas - ha yapllacaktlr, 
Ian bu ak§am Siileymaniye kulubi.inde Yardimct muallim kanununun blr se. 
toplanarak esaslan hamhvacak1ard!f ne daha temdidi istenecektir. 

Olimpiyad p~llarr . 19 ma}'ls §enlikleri 
I 940 Finlandiya olimpiyadlan organi- 19 may1s idman §enliklerine aid prog-

zasyon komitesi, posta idaresi tarafmdan rami haZJrlamak iizere diin ogleden son
eikanlaeak olan Olimpiyad pullan i~in ra Maanf miidiirliigiinde toplanan be
Finlandiya ressa,.,lan ara,mda bir mii _ den terbiyesi muallimleri, programa aid 
sabaka a~mi§tlr. T eklifler 1 hazirana ka.- esaslan tespit etmi§lerdiJ'. $enlige i§ti
dar verilmis olacakttr. rak eden kiz ve erkek talebenin kiya -

fetlen taym edilmi§tir. 
----

murlanm andmyordu. Ilk i1i saga sola 
bakmak o1du. Birisi saklanmt§sa, hemen 
onu bulup ~Ikarmak istiyor gibiydi. Bu
nu Selma da anlad1. Rengi soldu. <;:ar
pmtiSI biisbiitiin arttJ. 

Ranaya: 

- Sen ~1k! .. 
Diye IISI!dadJ. Gene k1z, korkak, ka-

c;amak bir baki§la odanm ic;ine bir kere 
daha goz gezdirdi. Sonra kap1ya dogru 
yiiriidii· 

Polis memuru da, likor takimmin o
niinde durmu§: 

- Likor mii i~iyordunuz?.. diye so
ruyordu . fki kadehle mi?.. 

Gene kadm, duydugu c;arpmhyi belli 
etmemek i~in, h!f~In bir sesle: 

- Demin bir misafirim vard1, dedi. 
Yemekten sonra burada oturduk. Birer 
likOr i~tik. Bunlan sormaya m1 geldi
. ) mz ... 

Polis, sanki biraz adet yerini bu1sun 
diye, biraz da onunla eglenir gibi: 

- RahatSiz ettim amma, dedi, ne 
~are, vazile! .. Ne yap1p yap1p bu herifi 
yakalamak ic;in pek SJki emir ald1k· Ka~ 
giindiir hep onunla ugra§Iyoruz. Bugiine 
kadar belliba§h bir iz bulamami§ttk. Bu
giin nas!lsa bash! .. Boylelerinden pek u-

mul~az amma kendi ayagile gelip dii
~~eegJ tuttu. Onun i<;in geceyans1, vakit
SIZ de olsa, saygiSIZhk da olsa, elimden 

gele~i yapacag1m. Bu ak§am kac;mrsak, 
be!k, b!f daha hi~ bulamayiz da ondan ... 

Belmamn ic;i S!Zladi. Demek ki Hay
dar, §imdi burada ele ge~erse, onun yii
ziinden yakalanmi§ olaeakt1. Onu gor

mek iyin, bilezigi getirmek ic;in burap 
kadar gelmemi§ olsayd1. belki de biisbu
tiin kac;1p kurtulaeaktt· Gene kadm bun
Ian du§iiniirken, ic;inde anla§Ilmaz bir 

c;arpmtt, pek derin bir ae1 duydu. Qpa 
pek yabanc1 gelen bir ~arpmh, 1imdiye 
kadar hie; bilmedigi bir aei ... 

Polis memuru, bir yandan ba1kon ka
p•lanna dogru yuriiyor, her birinin oniin
de ayn ayn durup baklmyor, bir yandan 
da, anlahyordu: 

- Bu, oyle bildigimiz hiTS!Zlardan 
degil ki ... Sinemalarda gordligiimiiz, ro
manlarda okudugumuz haydudlar yok 

mu ?... Haniya, nereli olduklan belli ol
maz; her gun ba1ka bir memlekette can 

yakarlar, nereye gitseler arkalannda iz 
blfakmazlar, ele avuea SJgmazlar, bu da 
i§Le onlardan.•, 

(Arkas1 varl 
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Yazan: 

ABiDiN DAVER 
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General Sergison Bruk, Londrada maskeli ikinci Grenadya alay:~m tcfti~ ederken Hava hiicumuna kar~t son sistem makinelitiifekler 

ingiltere mecburi askerlik hizmetini 
kabul ettigi zaman bir harb vuku

unda 9 milyon asker ~Ikarabilir 

Sulhun devam1 
vermesi ingiliz 

veya harbin patlak 
kara ordusunun 

ingl!iz ordusunun motorlii 
top~u Int'alar1 kuvvetine veya zafina 

Diinyanm ~olr. biiyiik ve ~ok tehlikeli 
bir buhrana dogru gittigi ~u giinlerde, 
biitiin gozler, lngiltereye ~evrilmi~tir. 
(:iinkii, lngilterenin kuvveti sulh, zaft 
harb demektir. F akat lngiltere, kafi de· 
recede, kuvvetli degildir. Bu zaf da, bil· 
hassa kara ordusunun kii~iikliigiinden 
ileri geliyor. lngiltere, 515 milyonluk 
muazzam imparatorlugunun muhtac ol· 
dugu orduya sahib degildir. Hele, kar~t· 
smda, diinya hegemonyaltnl ele ge~ir • 
mek istiyen milletlerin yediden yetmi~ 
kadar, biitiin ferdlerini si!ahlandudtiit bir 
devirde. 

Biz ~u kanaatteyiz ki barb ve sulhun 
anahtan ingilterenin, lngiliz kara ordu· 
sunun elindedir. Bu ordu, bir umumi se· 
ferberlik emrile beraber yiizbinlerden de· 
gil, milyonlardan te1ekkiil edebilirse harh 
olmaz. Ciinkii, son ytl!arda ·bozulrnu1 o· 
lan askeri muvazene teessiis eder. Aksi 
takdirde, kar11 tarafm gittik~e artan mil
yonlarca siingiisii, yalmz maddi kuvvete 
iman etmi1 olan diktatorlerin gururunu 
ve ciir' etini tahrik ederek onlan bir rna· 
cereya siiriikliyebilir. 

lngiliz Harbiye Nami Hor Beli1a 
kemali iftiharla ~oyle diyordu: <<Be! mil· 
yon ki~iye bir asker isabel etmek suretile 
biitiin bir imparatorlugu muhafaza edi • 
yoruz.» Bu ordu, sulhte bu i1i ba1arsa 
dahi harbde ba1aramaz. 

lngilterenin, yalmz Avrupa sulhunu 
degil, kendi cihan,iimul imparatorlugunu 
miidafaa etmek i.;in de biiyiik bir kara 
ordusuna ihtiyact vardtr. Bu biiyiik kara 
ordusunu, yalmz, mecburi askerlik biz • 
rnetini kabul etmii olan miisellah bir mil· 
let temin edebilir. 

- Ben vatammt, cebren degil kendi 
istegirnle miidafaa ederim, 
diyen lngiliz ferdi, kendi kendini, ken· 
di vicdamm dahi aldatan bir egoist, bir 
hodbindir. Bugiin, diinya sulhu da, ln· 
ailiz vatam da, lngiliz lmparatorlugu da 
tehlikededir; oyle oldugu hal de, lngiliz 
askerlik daireleri. aoker olmak Jsttyen 
Renclerle dolup bo,almayor. 48 milyon· 
luk bir milletin 160,000 ki1ilik muvazzaf 
0 tdusunun bo1Iuklarmt doldurmak i~in, 
hala, ~e~id ~e~id propaganda yapthyor. 
lialbuki lngilterede 18 le 25 Y•l arasm· 
daki erkeklerin say1st 2,735,000 ki1i • 
dir. 

1914 te, harbin ilamndan 1915 sonu· 
na kadar lngiliz ordusuna 3 milyon go· 
nuUii yaztlmt~b; fakat, Lord Ki~ner, bu 
llluazzam goniillii mevcudunu da kafi 
~ul~adt ve 19.16 iki~cikanunun~a .mec· 

Utt askerlik hizmettm kabul etttrdt. In· 
Riliz rnilleti, belki gene, mecburi hizmet 
oltnasa da barb vukuunda milyonlarla 
silah alhn; ko1acakttr, fakat ge~ kal· 
Tnak, <;ok kan di:i'kmek ve magliib ol • 

rnak tehlikesi vardtr. ! paya I 00 ftrka giindennesine miisaid • [ leri «miserable petite armee - zavalh kii-
Harb bajladt&t zaman Almanya ile dir. Boyle bir yard1m, Holanda iein dog- eilk ordu» sozii lngiliz ordusu i~in adeta 

Avusturya • Macaristana karjt • daha rudan dogruya, Romanya i~in de bilvaSJ· alem olmujtu. 
Tilrkiye ile Bulgaristan harbe gtrmemt!· ta biiyiik bir fili ve maddl ktymeti haiz· lngiliz siyasi ricali, a§agJ yukan, bu-
lerdi • lngilterenin yanmda Bel~ika, dir. giinkii gibi, mecburi hizmet aleyhtarlan· 
Fran sa, Rusya, Subistan, 1 aponya, Por· Garibdir lei, lngilterede Lid! Hart gibi nm fikrindeydiler. lngilterenin, vaktile 
tekiz vardt. Sonra, Tilrkiye ile Bulgaris· giizide askeri miitehasmlar bile, lngilte· F ransaya yapm11 oldugu mahd~d taah • 
tan merkezi devletlere iltihak ettikleri za· rede mecburi askerligin aleyhindedirler. hiidleri ifa etmek suretile harbe devam 
man, Avrupada italya ile Romanya da Bunlar, lngiliz lmparatorlugunu ba~ka edecegi ve muzaffer olabilecegi kanaa· 
lngilterenin yanmda mevki aldtlar ve milletlere miidafaa ettirmek istiyen, in • tin de bulunuyorlardt. Y almz «ordu yok· 
tedricen, Amerika ile C::in de dahil olmak giliz milletinin vatan ic;in kan borcunu tur !» diye baibran J<ic;ner, hakikati J!Or· 
iizere, 30 a yakm millet, Almanyaya vermemesini temine eah1an sinik adam • mil1tii. lngiltere, Fransaya vadettigi 
barb ilan ettiler. lardtr. Vatam korumak ic;in, yalmz para 5 piyade, 1 slivari fukasile bir miktar 

Bugiln ise Alrnanya, italya, 1 aponya harcamak ve silah yapmak kafi deii;ildir; top<;u (takriben 150,000 ki,i) seferberli
miittefiktirler; beraberce hareket ve har· kan dokmek de ister. gin 12 nci giinli, Avrupaya gonderildigi 
bedeceklerdir, edeceklerdir dei!;il ediyor· Tarihlerde okursunuz: Filan millet ci- zaman, lngiliz kabinesi erkam ve diger 
lar bile. Bugiinkii Alrnanya, yalmz ba· hangir olduktan sonra barb ve darbdan lngiliz kumandanlarmm ekserisi, bu sefe· 
11na diinki.P Almanya ve Avusturya de· vazgec;erek. naziillaim, 1ertet, v~ , l~Jah, ri kuvvetin mevcudunu muhafaza etmek 
mektir. Bir harb olursa, totaliterlerin en i§ilnu§ ic;inde ya§amaga ha!lamtl, bun· ve lngiliz adalanm miidafaaya memllr 
ai Matansbm 'Ve tspanyayr da ·beraber dan sonra miinkariz olmujlur. lngilizler, Teritoryal ordusunu da vazifesini y ma
silriikliyeceklerine 1iiphe yoktur. Buna - Biz 1ahsi hiirriyetlerimizi feda edtp bilecek bir hale getirmekle i~lerinin bitmi! 
mukabi!, lngiltere, yalmz Fransa ve Le- mecburi ukerliii;i kabul edemeyiz. Harb olacagm1 samyorlard1. Ki~ner ise, hemen 
histanla miitekabil yardtm paktt imzala· olunca, goniillii olarak vatanlmtzt miida- yeniden 60 fnkahk bir ordu te0kiline ka
mJ§tlr. Demek istiyorum ki bugiin kara faa ederiz, rar verdi ve bu 60 fnkamn harbin iic;iincii 
ordulan muvazenesi baktmmdan vaziyet demekte devam ve israr ederlerse, ~ok senesi, yani tam Almanlann zaytflamaga 
1914 tekinin tamamile aksine olarak in· ge~eden lngiliz lmparatorlugunun ye· ba&byacagt malarda tesirini gii>terecegini 
giltere grupunun aieyhinedir. lngilterenin rinde yeller eser. sogukkanhhkla hesab etti. 0, muzaffer 
saga sola verdigi garantiler, teminat, in· Fa kat ingiliz milletinin, buyiik tehlike olabilmek i~in, lngilterenin cepheye 70 
giliz ordusunun zaft yiiziinden, adeta si- karjtsmda akh ba§ma geldigi, nihayet ftrka gondermesi hkrindeydi. 
yasi bir mahiyette kahyor. lngilterenin mecburi askerlik hizmetini kabul edecegi KiGner, bidayette gene goniillii usulii· 
kendine ~ekmek istedigi milletler, ~oyle anla§thyor. Biiyiik Harbdenberi, lngiliz ne bagh kaldt. «Kralmtzm ve memleketi
bir sua! soruyorlar: milletinin bir daha, yiizbinlerce evladtm nizin size ihtiyac1 vardtr. Silah altma •e· 

- Mihver devletlerinin taarruzuna feda etmemesi i~in propaganda yapanla·· liniz.» diye duva~lara yapt&brdtgt davet· 
ugradlgtrn zaman, lngiltere, bana filen rm sesi yava1 yava& klSl!tyor. Bir zaman· nameler iizerine, lngiltere halkt silah al· 
nastl yardtm edebilir? lar, ruhban stmfmm ileri gelenlerile tma ko§tu. Fa kat bu davet, Kic;ner' den 

Bu devlet, bir kara devleti ise, ingil- Oksford, Kembric; gibi baz1 rre,hur iini· geldiii;i ic;in, halkm ve biitiin partilerin ona 
tereden hiebir yardtrn goremiyecektir. Bir versitelerin gencleri, adeta, askerlik a • itimadt oldugu ic;in, fevkalade bir netice 
iki misal: leyhtan cereyamn miidafii ve onderi ke- vermi1ti. Ki~ner evvela I 00,000 ki&i is· 

Almanya, biiyiik kuvvetlerle Holan • silmi§lerdi. Bunlann en biiyuk silaht, as· temi&ti; 15 giin ic;inde bu miktat top! an· 
daya taarruz ederse, lngiliz donanmas;, kerligin 1ahsi hiirriyetle telifi kabil olma· dt. Harbin be1inci haftasmda 250,000 
felemenk sahillerini Alman donanmasmm dtgt idi. Bunlar, bir buc;uk iki sene miid· ki1i miiracaat etmi~ti. Bundan sonra, Kic;· 
taarruzundan korur. lngiliz hava ordusu, detle 1ahsi hiirriyetbinden fedakarhk ner'in davetlerine bir senede 2,000,000 
F elemenke yard1m eder; fakat lngiliz or· etmemek pahasma, millet~e bir esarete ki1i isabet etti. F akat Ki~ner ordusu adtm 
dusu da, Holanda ordusundan hallice dogru gittiklerinin farkmda degillerdi. alan yeni orduyu te~hiz, teslih, t•lim ve 
bir~y degildir. Felemenke gelecek olan Fakat arttk sesleri zay1f!am 10ttr. ingilte· terbiye etmek laztmdt. Bu, aylar ve sene· 
birka~ lngiliz ftrkast, Alman ordusunun re, erge~ mecburi askerlik hizmetini ka· ler istiyen bir i&ti. Her~ey noksandt. Za· 
bu memleketi c;ignemesine mani olamaz. bul edecektir. Aksi takdirde, lngiliz im· bit azhg1, en biiyiik mahzur ve giic;liiktii. 
Nitekim 1914 te, F ranstz ve lngiliz or· paratorlugu dagtlmaga mahkiimdur. Dii&iinmeli ki koca lngiltere, 1914 ikin· 
d~lan, Belc;ikanm i1gal ve istilasma rna· Lord Ki!<ner'in hakh ~it~.1rininde kiic;iiciik Portekizden 56 top 
m olamamt&lardt. odunc alacak bir haldeydi. 

Bir de Romanya}'l misal alahm: Mih- oldgu devir Yeni Kiener ordusundan harbe ha • 
ver devletleri, Macaristanla birlikte Ro- Ztr olan ilk ftrka 1915 ba&mda ir· 
manyaya taarruz ederlerse, lngiliz ordu. Yukartda, bugiinkii askeri ve sevkul- kab edilebildi. Bunlardan Canakka -
Ian, ne bilvastta, ne bilavastta yardtm cey§i muvazenenin 1914 tekine nazaran, !eye gonderilen 29 uncu ftrka 1915 

lngilterenin ~ok aleyhine oiciugunu soyle· 
edecek vaziyette ve kudrette dejjildirler. nisam ortasmda hareket etti. Diger iki 

1 mi1tim. 1914 te, ingilterenin bugUnkiin· f 
ngiltere Harbiye Nazmmn hazulad.t· trka da maytsta, yani 10 ay sonra Fran· 

I 
den daha kalabahk bir ordusu ve hepsin-

g1 plana gore, barb, bu yaz c;'karsa, n· saya gonderilmi,lerdi. Yeni ftrkalar, 
den fazla olarak i1 ba1mda, Lord Ki~ner 

giltere Avrupaya ilk haftalarda, tedricen b d urnumiyetle, cephe gerisinde bir mtiddet 
~i i emir peneeli bir 1efi vardt. Bugiin 

19 ftrka gonderebilecektir. Almanyanm ameli surette yeti&tirildikten sonra cephe· 
1 lngilterede bir Kiener yoktur. 

160 fllkast karjtsmda, 19 ngiliz ftrkast, ye ithal ediliyordu. Demek ki 1914 agus· 
Ki~ner, 6 agustos giinii sabah1 saat 

ancak Franstz ftrkalarmm zayiattm teliifi tosunda kurulmaga ba&hyan yeni f1rkalar 
t 6 da nazu olarak Harbiye Nezaretine 

edebilir. Halbuki ngiltere, mecburi as· bir sene sonra; harbe i1tirak edebilmi&ler· girdiii;i zaman, ilk resmi kii.gtdt irnzala-
kerlik hizmetini kabul etmi& bir millet o· di. mak i~in hususi katibinin uzatttgl kalemin 
!ursa, onun 48 milyonluk niifusu, Avru· ucu bozuk oldugu iein yazmadJgiRJ gor· 1916 ikincikanununda, lngilterenin 

- -- - - - ·---~- cephelerde 67 fllkast vardt; 3 ftrka da 
mii&: 

- - Allahtm te&ekkiil halindeydi. ingiltere, Alman as-ne Harbiye Nezareti I 
N keri te,kiliitmt aynen kabul ederse I 05 

e ordusu, ne de yazt yazan kalemi var I 
diye bagtrmtjlt. ftrka ~tkarabilirdi. Kic;ner de 70 ftrka 

0 zaman muvazzaf lngiliz ordusu, yerine 100 ftrka}'l gaye olarak kabul 

h I b etmi&ti. i tiyat ar ve hususi ihtiyatlarile bera er 
450,000 ki,iydi. Memleket haricine c;tk· «National Registration Act» 

ingiliz mekteh ·talebeleri askerlik talimlerinde 

maga mecbur olm1yan T eritoryal ordu- lngiltere, 1915 senesi temmuzunda 
sunun mevcudu da 262,000 ki§iydi. Bu «National Registration Act» yani, milli 
700,000 ki&iden 110,000 ki0isi Hindis· tes<;il kanununu kabul etti. Memlekelin 
tanda ve diger milstemlekelerdeydi. Ge· asker kaynaklanmn dogru bir surette ka· 
rek 1ngilterenin miidafaast, gerekse Fran· ytd ve te~ili i<;in kabul edilen bu kanun 
saya gonderilmesi evvolce vadedilen sefe· mecburi askerlige dogru bir adtmd.t. 
ri kuvvet ic;in, elde 600,000 ki1i vardt. Ciinkii, Kic;ner, heniiz mecburl askerligi 
Bu yekiinun yammm talim ve terbiyesi zamanstz buluyordu. Goniillii usulile bir 
fena idi. 0 zaman Almanlarm siiyledik· senede 2.000,000 ki1i elde etmi§ti. Ve 

aradan bir sene ge~mi§ olmasma ragmen, 
her hafta, bala 20,000 ki1i asker oluyor· 
du. Bu sayede 1,000,000 ki1ilik bir or· 
duyu, bir sene, seferl mevcudda tutmaga 
irnkan vardt. Fa kat Ki~ner, 1917 yazm· 
da keyfiyet ve kemiyet itibarile dii§man· 
dan iistiin olmagt hesablamtitl. Ger<;i 
1915 nihayetinde cephede ve talimgah· 
larda 2.500,000 ki1i vardt. Amma, bu 
kafi deii;ildi. 1916 nisamndan 191 7 nisa· 
mna kadar 1,500,000 ki1i daha bulmak 
lazimdJ. Ki~ner, o zaman Derbi sistemi· 
ni tesis etti. Bu sisteme gore, efrad, ken· 
dilerine ihtiyac goriildiiii;ii zaman asker 
olmak ve harbe gitmek arzusunda olduk· 
lanm beyan ediyorlardt ve davet vukuu
na kadar i§lerine devam etmek iizere, ih
tiyat stmfa ge,.iyorlardt. Bu asker alma 
usulii 11 te§rinisani 1915 te bitti. 
2,250,000 ki§i asker o]mak ar~~unu 
gostermi1 ve 70,000 ki1i orduya girmi&ti. 
Fa kat asker olmak arzusunu gosteren bir
~ok efrad davete icabet etmiyorlardt. 
Arttk, goniillii usulile harbi idame etme· 
nin miimkiin olmadtgJ anla§Jlmt&lt. I 9 I 6 
ikincikanttnunda, mecburi askerlik usulii 
kabul edildi. 0 vakte kadar, gonlillii 
kayd1 usulile ve Kic;ner'in §ahsl tesir ve 
niifuzile lngiliz ordusuna 3,000,000 ki1i 
girmi1ti. 

Mecburi askerlik kabul 

edilir edilmez i§ bitmez 
Giiriiliiyor ki Biiyiik Harbde, 1914 

agustosunda miicadeleye girrni§ olan ln· 
giltere, ancak 1916 ikincikiinununda mec· 
buri askerlik usuliinii hbul etmi1ti. Bu· 
gUn, barb ba,Iar ba§lamaz, ingilterede 
mecburi askerlik kabul edilecektir· Fa· 
kat, mecburi askerlik kabul edilir edil· 
mez, i1 bitmez ki ... h astl bundan sonra 
ba,Iar. Orduyu te§kil laz1mdtr. Te~hizat 
ve silahlann ham oldugu soyleniyor. Oy
le olsa bile zabit ve kii«iik zabit kadro· 
I an ham degildir; talim ve terbiye gor· 
mii§ ihtiyatlar yoktur. BUyiik Harbde, 
cepheye giden ilk Ki~ner ftrl<.ast olan 28 
inci ftrka 15 ikincikanun 1915 te yola 
c;tkmt§lt. Demek ki ilk ftrkanm ihzart 
i«in 5 ay ge~mi§ti. Harbiye Nazm Hor 
Beli,a'nm Avrupaya gondermek iizere 
hawladt&t soylenen 19 ftrka haricinde, 
barb ilan edilir edilmez, te§ki1 edilecek 
20 nci f!lkanm da gene 5 - 6 ay sonra, 
harekete hazn1anacagmt hesab etrnek 
yanh§ olmaz. 

T otaliter devletlerin milyonlardan mii· 
rekkeb ordulan, bu 5 • 6 ay ic;inde, kim 
bilir, neler yapacaklard!l? o~ taraftan 

sanlml§ olan Fransa, Balh'k ve Yistiil 
ktyt!armda yalntzba§ma kalacak olan Le· 
histan, Bliylik Harbdeki gibi 70 lngiliz 
fukas1, harbe girinciye kadar ge~ecek o· 
Ian bir buc;uk sene zarfmda, dii1man ta· 
arruzlanna dayanabilirler rni} 

Eger, bu yaz sonunda, barb ba1ltya· 
ca'ksa, lngiltere, mecburi askerlik hizrne· 
tini kabulde, -buna bugiin karar verse bi· 
le- gene g~ kalml§ saytlabilir. 
lngiliz ordusunun 

bugiinkii mevcudii 

Dorninyonlar baric olmaz iizere bu· 
giinkii lngiliz ordusunun mevcudu nedir? 
Muvazzaf ordu 160,000 ki1i 
Muvazzaf ordu ihtiyah : 132,000 » 
Diger ihtiyat 50,000 >> 
Hindistandaki 1n. ordusu: 57,000 » 
Teritoryal ordusu : 210,000 » 
Hindistandaki lngiliz or·: 57,000 » 
Miistemleke ktt'alan v.s.: 6,000 » 

Yekun ·: 616,000 » 
ingiliz Harhiye N azm Hor Beli1a'mn 

verdigi izahata gore «lngiltere, Hindistan 
ve Dominyon1arda, bugiinkii hazari liva 
ve fuka kuruluju sayesinde 50 ft"ka se• 
ferber etmek kabildir. Eger, bir barb ~~
kar da silah ahtna davet vuku bulursa 
bu 50 ftrka hem en 100 ftrka olacakttr. 
Nizamiye ordusnun sivil hayatta 130,000 
ihtiyatJ oldugu gibi,lngiliz vatanda§lannm 
vilcude getirecegi bir ordu nizamiye or
dusunu iki misline ~tkaracaktu. Bir da· 
vet vukuunda 200,000 ki1ilik nizamiye 
ordusunu takviye i~in 300,000 asker gel· 
mi1 o1acakttr. Bu suret1e deniza§m miis
temleke ve Dominyonlar baric olmak 

ve bir tek goniillii dave! etmemek §artile 
yaln1z 1ngiltere 500,000 asker ~tkara• 
cakur.» 

500,oo0 ki1i miihim bir kuvvettlr: fa• 
kat karjtsmdaki ordular, on giinde mil • 
yonlar seferber edecekleri i~in azdtr, 
Sonra Hor Beli§a'mn dedigi gibi 50 fu· 
kayt oyle kolayca hemen 100 fuka yap• 
manm imkam yoktur. Bu, Biiyiik Harb· 
de tecriibe edilmi§tir. 

Hul.isa: 1ngiltere, sulhun muliafazasi, 
Avrupadaki muvazenenin bozulmamaSI 
ve ingiliz lmparatorlugunun tehlikrye 
dU1memesi kin, mecburi askerlik hizmeti· 
ni kabule mecburdur. 0 zaman, yalmz 
nefsi ingilteredeki 48 milyon balk arasm· 
da 9 milyon eli silah tutar adam bulur ve 
ancak o vakit 1 00 kuvvetli ftrka ile dii§• 
manlannm kar§tsma dikilebilir. 

ABIDIN DAVER 
1 

t;~ilterenin, b~lhassa 1ehirlerini ve sahillerini muhafaza edecek olan, yeni 
S1 ahlarmdan hu top { Dart top~u askeri, topun namllSlru a:;a/l1ya ~ekiyorlar}. 
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KONY A MEKTUBLARI 

Konya vilayetinde okul 
ve muallim ihtiyac1 

Bugiinkii varidatile mekteb ihtiyaciDI kar~damak 
ancak 100 sene sonra kabil olabilecek 

• 

Konyadan bir m8.1Hara 

Konya (Husust muhabirimizden) - tmnak hususunda programlara bajtlan
Konya Vilayetinin killtiire miiteallik O· rn1ya!tm. Mahalli yard!mlar o!m1yacak 
Jan mekteb ve muallim vaziyeti alb )Tll· olursa, )Tllda yapttrabilecegimiz bir mek
danberi gosterilen devamh gayretlere teb binaSl bir s1flr olarak kalacak. Hal -
ragmen ihtiyaCl kar~1hyacak halde de- buki bu zarurl ve hayatl ihtiyac uzun 
gildir ve bu gidi~le ancak yiiz sene son- )Tlllar beklemege tahammiil gostermez. 
ra ihtiyac, tamamen olmamak ~artile ve Bilt~emizdeki para ile nerede blr mekteb 
yiizde seksen gibi bir nispette k~!la - binasmm temellerinin yiikseldigini go
nabilecektir. riirsek, oraya yard1m edelim. Hamiyetli 

Bu si:izii ben si:iylemiyorum. Vilayeti· hallomlzm muavenetile bu ~ ancak 
mizin en salabiyetli ve vazifedar daire- yiiriir ve ancak bu suretle en klsa za • 
sinin miidiirii, Maarif miidiirii Halid Zi- manda mekteb ihtiyacm1 kar~lhyabili
ya Kalkanh si:iyliiyor. Vilayet Umumi riz• demi~tir. 
Meclisinin toplanh 51ra!annda muallim Umuml Meclis~e. mekteb in~aatmda 
ve mekteb i~in yap1lan bir>ok miiraca - bu esas kabul edilmi~tir. 
atlerin biit>e miisaadesizligi dolay!sile Bu iki beyanat da Konyamn bu mii • 
reddedilmesi iizerine A~ehir azalarm· him ihtiyaCJ. ve ~aresizlikler haklonda 
dan Orner Baysal: cO halde ne olacak? kat'i bir fikir verebilecek mahiyettedir. 
Maar.f l!liidiirliigii bu elim vaziyet kar- Bunu bir de Vilayet Hususlidaresinin 
§lsmda neler dii~iiniiyor?. diye sormu~ biit~esine gi:ire miitalea eyliyelim: 
ve Maarif miidiirii de: Vilayetin 939 mali y1h i>in kabul edi-
.- Birbirimizi aldatm1yalun. Hayale len varidat yekimu umumisi 1,197,727 

kaptlmtyahm. $imdiki vaziyete gore bu liradt.r. Bunun 850,004 lirasm1 maa~ ve 
1htiyactn, Konya Vilayetindeki mual!im iicretlerle adi masraf biit~esine dahil 
ve mekteb ihtiyacmm yiiz sene sonra bulunan daiml hizmetlere sarfediliyor. 
dahi kar~tlanmasl miimkiin degildir. Geriye kalan ktsmmdan 260,536 !iras1 
Biit,e meydandadlr. Maarif miidiirliigii Naf1a fevkalade biit,esine dahildir. 
elleri bi:igriinde bagh durmamak i~in <;iinkii para, yo! beden! ve nakdi mii • 
Konya Vilayetinin muallim ve mekteb kellefiyeti ka~1hg1 olarak Nafla daire
ihtiyacml kar§llamak iizere tek bir ~·- sinindir. 12,880 liras1 s1hhi hizmetlere 
re bulmui ve bu 9are iizermde ~lemege aynlm1~tt.r. 44,100 liras1 hayt.rh cemiyet 
ba~lam1~hr. Bu 'ace, egitmendir. Egit- ve miiesseselere mahsustur. Geriye ya
menler vas1tasile vilayetimizin ihtiya - ni maarif fevkalade hizmetlerine 30,207 
cm1 kar~1lamak i'in bu villiyette b!r e- lira para kahyor ki, bu da bu ~ i'in ay
g,tmen kursu •>mak esas1 iizermde ~ok rllml§hr. Maarif fevkaliide hizmetle -
!1!r~~t1m. Maarif Vekaletinden miisaa- rille <tahsls .ohrnan bu para da ~u suretle 
de ve hatta tahsisat aldrm. Fakat bu vi- taksim edilmektedir: 
layette egitmen kursuna elve~li bir Yap1lacak ve ahnacak mektebler be
b 'na ve ycr bulunamad1. Elver~li bina deli olarak 26,000, koy mektebleri in§a
ve yer derken liikse aid dii~iincelerden atma yard1m 1000. koy yah mektebleri 
tamamile uzagrm. isted igimiz kursa da- in~aahna yard1m 3.207 lira. 
hi! olanlan bannd1racak bir ~ah alt1, Vi!Ayet Umum! Meclisinin ne~redilen 
brrka> diiniimliik arazi, bir akar sudur. zab1t!anndan ald1g1m §U rakamlann bir 
Boyle bir yer bulamad1k. Koca vi!Ayette hakikat ve kat'iyet ifade eyledigine 
boyle bir yer bulunamamas1 sebebini gore, alh yiiz bin niifuslu, merkezle be
el'an anl&ml§ degilim. Bu yersizlik yii - raber 14 kazah, 43 nahiyeli ve 923 koylii 
ziinden Konya Vilayetinde bir egitmen Konya Vili\yetinde yalmz 214 mekteb 
kursu a>am1yoruz. Fakat, Esk~ehlrde- ve 433 muallim vard1r. 
ki egitmen kursuna buradan elli kadar 
ej!1tmen gonderecegiz. Bunlar yeti~ecek 
ve oniimiizdeki ders y1lmda bunlarla 
mekteb kadromuzu 'ogaltacaltJz. !~te, 
Maarif miidiirliigiiniin yiiz senelik bir 
intizara mani olmak iizere buldugu >a
re budur.• 

Maarif miidiiriiniin hulasa olarak me
alen yukar1ya g._irdigim bu beyanah 
dogrudur. Gene Vilayet Umumt Mecli
sinin toplanblanndan birisinde Vali Na
zi! Erkin de (~irndiki Dahiliye Vekaleti 
miiste§an) mekteb binas1 yaptmlmas1 
hakkmdaki miiracaatler ve be§ )Tllhk 
kiiltiir program• miizakere edilirken: 
.- $iddetli ve hayati bir ihtiyac kar

§!Smdaylz. Biit~emizle mekteb yaptlr -
maga ve mekteb ihtiyacm1 tamamlama
ga kalk1§1rsak, imkam yok, muvaffak o
lam•yacaglz ve bu ihtiyac oldugu gibi 
kalacak. Onun i~in mekteb binasr yap-

Ah Raynhart; talih beni, ne insafm, 
ne zalim bir adamm kar§ISma ~tkarrm,! 
Dii,iin: Gidiyorum, oniinde oturup saat
lerce gozya•1 diikiiyorum da beni tamml· 

yor bile ... 0 geeeki masum ~ocuk yiizii
rniin en kii , iik bir ~izgisi, sabaha kadar 
durmadan akan gozya•lanmm bir kii~iik 
damla 1 bile, hahza>mda iz b~rakmaml,. 
Biitiin bir mazi hatlralan, ac!lan, izleri 
ve tesirle,ile silinmis gitmis kafasmdan! 
: ~ora o kara gozlerini, gozlerimin i~ine 
d' k•rek bana. nnnenizle mes'ud bir vu
va kuraeag1z Nevin Hamm; bahtiyar bir 
~ift olmaga brar verdik biz» diyor. ln
sanm bu l!hraba tahammiil edebi!mes; 

i~in. et ve kemikten degil, sadeee tastan. 
gr .;tten yarahlmn olmaSl lizrrndlf. 

Ah bilemezsin Raynhart; ne kii~iik. 
ne dii1iik bir insan oldum. Kendim bile 

· di. ak t 

Biit~eye konulan 2,600 lira rnekteblcr 
bedeli ancak bir mektebin in~aatma ki
fayet edebiliyor. Plana uygun bir ilk
mekteb in§as1mn ke§if bedeli ~all! yu
kan 30,000 lirad1r. Muallim kadrosuna 
da tek bir muallim tahsisatl bile Have
sine imkrm yoktur. Buns ragmen g._en 
Ylllar zarfmda Konya Vi!ayetinde E
regli ve Seydi§ehir kazalannda birer 
modern mekteb binas1, koylerde de muh
telif ve adedi yirmiyi ge,en ilkmekteb 
yaptmlml§, muallim sa)TlSl da miim
kiin oldugu kadar artmlarak dort yiiz 
elli ii>e ~1kanlm1~hr. 938 mali y1h zar
fmda 433 muallim ~ah~bnlmr§ olmasl· 
mn sebebi 321,720 l.radan ibaret bulu· 
nan ogretmen maa§atmm 308,629 lira
ya indirilmi~ olmasrd1r. 

i§te biit>edek' tahsisat ve itt• koca -
man Konya Vilayeti .. Bu biit~e ile Kon
yada mekteb ve muallim ihtiyacmm 

ediyorum ,imdi sana; hala deli gibi se
viyorum onu I Hala gozlerimin oniinden 
bir an gitmiyor ... Ne dersen de, nekadar 

ay1blarsan ay1bla! Her,eye ragmen i~im
den sokiip atam1yorum onu I 

Evimizi hi~ sorma I 0 biisbiitiin baj· 
ka bir eehennem I Bir olii evine dondii 
yuvam1z! Zavalh babam, bi~are haba
elglm insanhktan ~1kt, bu bir hafta i~inde. 
Raynhart; kuvvetinden emin oldugun, 
kudretine inand1g1n bir erkegin gozlerin;n 
oniinde ylklhsl 0 kadar hazin oluyor ki ... 
Onun i~in bahama ~ok ac1yorum. Anla
jllan zavalh boyle bir darbe ile karslla

saeagml hi~ tahmin etmemi1, hi~ ham· 
lanmam11l Birdenbire gelinee ,a,nd1, 
mukavemet edemiyerek yrk1ld1 g1ttr ... 
Bilmiyorum bu 15hrab sevgiden mi, izze· 
tinefsinin kmlmasmdan m1 ileri geliyor~ 

im bilir belki o da her erkek gibi ih-
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Emniyet miidiirliigiiniin 
nazar1 dikkatine 

Hiiviyeti bizce malfun Taksimde Ta • 
limhanede oturan bi.r kariimiz tarafm
dan yaz1hyor: 

c (Zehirli gazlerden korunma usulleri> 
ismi altmda dort yapraktan ibaret bir 
risaleyi baz1lan buradaki apartunan • 
lara - bilhassa erkeklerin bulunmad!ltt 
bir saatte - miiracaat ederek (alm1ya 
mutlaka mecbursunuz, yoksa hiikfunet 
tarafmdan ceza goriirsiiniiz) tehdidile 
on be~ kuru~ mukabilinde cebren sat • 
maktad1rlar. $iiphesiz bu usul, ~ehrill di
ger taraf!armda da tatbik edilmektedir. 
Ozerinde hi9hir resmi dairenin miihrii 
bulunm1yan boyle bir risaleyi bu ~ekil
de satmak her halde kanun! bir hareket 
olmad!ltJna gore Emniyet miidiirliigii -
niin nazan dikkatini celbetmenizi rica 

Seyyah Karl ile U§ai!t stepde karmlanm doyuruyorlar 

·························································· . . 
~ KADIN VE MODA l . . ·························································· 

Bir seggah, ~ark steplerinde 
ge~en macerasznz anlatzgor 

Cin iilkesinden Almanyaya atla seya
hat te~bbiisiinde bulunan Alman seyya
hm Yilhelm-Karl Herman, resimli seya
hat inhbalanm bashrmr~hr. Anlatllkla • 
nna gore, kendisi bu seyahatinde orta 
Asyada dort bin metre yiiksekliginde 
daglann darac1k yollanndan, u~urumla
ra yuvarlanmak tehlikesi atlarak ge~mi~. 
bu daiilann kuytu vadilerinde de ha fta· 
!area at siirmii~tiir. Sarktan garba dogru 
seyahatinde Rih1thofen dagmm, humboldt 
sua d.aglanm a1hktan sonra Sirtin ova • 
sma inmi1tir. Seyehatinin en ~etin k1sm1 
da, aSII bundan sonra ba,lanulllf. Ken
disinin en son konakladrg1 Tung-Yang va
hasmm cenubunda geni1liyen sonsuz, IS· 

srz tuz steplerinde at siiren, tuz batak -
hklan arasmdan ge~en seyyah, bu mada 
ovamn yukan kJSmma ~rkryor. Bu sahad.a 
hi~ir yo! yoktur, o havaliyi bilen kimse, 
bilgisine ragmen, gidecegi yere varmak 
hususunda tereddiidlere ugrar; bilmiyen 
kims.ye gelinee, hedefine eri1mesi tesa -
diife baghdrr. Seyyah, at iistiinde seya
hat ederken, u1ak da seyyahm yo] e~ -
yas1 yiiklii bir <;ift deveyi pe1isrra getir -
mi1tir. 

Vilhelm Karl diyor ki: 
« Sirtin ovasmda, 

esdigi yerlerde, 
dondurucu riizgarm 
ate,, hayatbr » 

Pariste kibar tabakanm toplantl ma
halli olan yar1§ yerlerinde nazarr dikka
ti celbeden giizel bir ~apka. Esas fotrden, 
tiiyle.ri ters olarak uclanndan §apkaya 
il~tirilrn i§ ve a~ag1ya dogru sarloblml~· 
trr. 

Isstz ~olde biUmeyen yolculuk ..• 

(-A-SK_E_R_L-IK-1$-L-ER-:l---..) 

~uheye davet 
Fatih Askerlil:t §Ubesinqen: 
334 dogumlu ve bunlarla muameleye 

tabi islam ve gayriislam krsa h izmetli -
Jerden ehliyatnamesiz olanlar 1 may1s 
939 da haz1rhk !ot'asmda bulunmak ii
zere sevkedileceklerdir. 

Bunlann 939 nisanm 28 ve 29 uncu 
giinlerinde ~beye miiracaatle muamele. 
lerini yaph.rmalan ilan olunur. 

ka~llanabilecegini ummak, Maarif mii
diiriimiiziin soyledigi gibi ancak bir ha
yal olur. 

923 koyde mekteb ihtiyac1 vard1r. 
Bu ihtiyac1 ka~1lamak i9in Konya Vi • 
layetinde daha hi~ olmazsa 709 ilkmek
teb a,maga ve gene hi~ olmazsa muallirn 
kadrosuna 709 muallim ilavesine ihti
yac vard1r Bunu temin i>in Hususi !da
re varidatrnm ka> misli artmas1 icab et
tigini hesab edecek ve buna da imkan 
olmad1gtnl takd:r eyliyecek olursak, i· 
§in ehemmiyetini tasavvur eyliyebili • 
riz. $u vaziyct kar~1smda Konya, boyle 
mi kalsm?. 

$unu biliyoruz k '. her hangi kotii va
ziyet kar§•smda elleri bogriinde dur -
mak Cumhuriyet idaresinin adet ve ah
!akma uymaz. Bu ihtiyacm egitmenler 
ve koy biit9elerile kar§1lanmas1, i§te bu
nun i>in diisiiniiliiyor ve i~te bunun 
i~indir k1, egitmen yeti§tirilmesine ba§· 
lanml§!lr. 

Miilide ~ankaya 

Asyada dondurucu rilzgarlann estigi 
yerlerde, ate1, hayat demektir. Ancak, 
buralarda seyahate ~rk.an boyuna yo! 
almak. zorunda oldugundan, oyle Slk Slk 
durup da atet yak&maz. Sabahlan ~ -
dm 1iikm~den ypkrlan ate1te biraz rsrmp 
kahvalh eder, ak1amlan ~ad1r kurulun
ca d.a bir nobet ISinlf. Bundan fazla 1510· 

magr ummak, bo1unadrr. Ate! yakmak 
i~in de, yakacak ~y bulunmasr laz1mdrr. 
0 ~urak yerlerde birka~ kok par~ast bul
mak, bir hayli aramakla kabildir. Kok 
par~alan bir araya getirilerek tutu~turu· 
lur, ~inko matralarla ta§man ve o ku -
rakhkta son derecede kiYmetli olan m 
ile et, ot elde ne varsa, kaynatrhr, pi~iri
lir ve hemen hi~ artrk brrakrlmamak iize
re yenir. Oralann mejhur zerzevat ye • 
megine, «Tsamba» denilir. Yemek ye -
nilinciye kadar ,iiyle boyle yanan ale§, 
daha fazla dayaiVIlaz. Yemegi miitea· 
k1b yap1lacak 1ey, cad:r altma t~irip Slm· 
Slk! iirtiinmek ve uyumaktu. goriilen rii· 
yalar, hakikatten daha ho1tur. Ertesi sa
bah da tekrar yolculuk, bitmez tiiken • 
mez, sonu gelmez gibi goriinen yolculuk 
ba,lar. Ye bu boyle, yeknasak bir tarzda 
siirilp gider. 

Seyyah, aradamada kabilelerin bu • 
lunduklan yerlere ula~trkca rahathk du· 
yar. Ciinkii, yerliler yabancrlan yadrr • 
gamakla beraber onlara misafirperverlik 
gostermekten ~ekinmezler. Bu seyyah, 
kabilelerden birinin reisine nasrl misafir 
oldugunu anlahrken, «Biraz aeayib bir 
muhit, lakin sakin bir yuva» diyor. «Bu
rada davetsiz bir misafir muamelesi de-

gil, davetli bir misafir muamelesi gor -
diik. Bir Mongol kabile reisi, bize ehem
miyet vererek, kabuliimiizde resmi klya
fetine biiriinmii1tii. Ruhaniliginin alame
ti olan tahtadan oyma, altm yald1zh ser· 
pu1unu ba,ma yerle1tirmi•ti. Cad" i~eri
i, dard1, ad1tm hava11 bo@.ucu idi. La-

kin sreakb ve yiyecek, i~ecek 1eyler de 

oldukca buldu. Buna mukabil kabile re
isine para ve tath takdim ettik. Biitiin 
Mongollar gibi, o da bunlardan fevkala
de ho1lanryor. Sonra vedala,trk, ufakte
fek, ha1an ve mukavim Mongol cinsi a
la bindim, me~hullere dald1m.» 

Misafir oldugu kabile reisinin ~i~ekbo
zugu bir adam oldugunu soyliyen seyyah, 
bu ~irkinle~tirici hastahiia kar11 orada 
ilac, tedavi caresi bilinmedigini, ~i~ek 
hastahgma tutulanrn kendi haline brrakt· 
!arak ya oldiigiinii, ya da hayatmm so • 
nuna kadar yiiziinde bu hastahgm tahrib 
izleri yer etmi1 halde kald1ihm. bereket 
versin kabile reisinin krzlan da dahil ol
mak iizere kadmlann bu hastahga her na
SIIsa ugramad1klannr ogrenmi~. Kabile 
reisinin yanrndan aynld1ktan sonraki se
yahat safhasm1 anlatma masmda, sey -
yahatnamesinin bir yerinde «Bir arahk» 
diyor. «Beni sarsan bir darbeyle karil -
la§tmt. Ansrzm, sanki yer yanlm1~ da ye
rin dibinden ~1km11lar gibi, bir tak1m 

Mongol aths1 ortaya ~1ktr, bize itimad -
srzhkla, §upheli gozlerle bakt1lar, bir 
miiddet o}·le durdular. Sonra kar f~rtrna

SI ortahg1 kaSip kavurdu, onlan da yuttu. 
Mongol atlrlan, kar ,flrtmasma hp1hp 

oradan aynldrlar, kimbilir nerelere dog
ru uzakla~trlar. Aradan birka~ gun ge-

Annemle b1r haftadanberidir konu1-- ;lu anda sanki giigsiimiin iistiinde bir yan·l Y eniden bir siirii Ia§ merdivenleri ~~-
mad1m, konusmak da istemiyorum. Evi g1n var, yanryor, yan1yorum Raynhart 1.. krp, yeniden birbiri ard1ma birka~ kori
terkettigi giindenberi yiiziinii gormedim. Sana her§eyi giiniigiiniine biitiin tafsi- dor ge~tikten sonra, gireeegimiz mahke
T aksimde bir apart1manda oturuyormu§. !a tile yazmai!a ~ah1acag1m ... Giizel giiz- menin kaprs1 oniinde duruyoruz... lrili 
Evvelki giin resmen mahkemeye miira· lerinden binleree defa operim. Benim i~in ufakh, gencli ihtiyarh bir y18Jn halk... 
caat etmi1!er. de dua et !..» Kap1lar kapah; heniiz muhakemeye 

;>u hayatm igrencligine, diinyanrn ke- Mektub burada bitiyor... ba,lanmamr!· F akat neredeyse ~·~lfa-
pazeligine bak Raynhart; bu kubbenin n~ eaklar. ~oyle, duvarda aSih duran lrste-
altmda en ~ok sevdigim, iizerine titredi- M b k ye bir goz atryoruz. Ba§ta Leyla ile Ke-
gim, ~ldrrdrg1m en mukaddes varhk an· U a eme ••• mal Enginin ismi var. Demek birinci 

A d b. · t" muhakeme onlarm. nemdi. ;limdi ondan korkuyorum, iirpe- ra an rr ay ge~m11 If .•• 
riyorum. Yava1 yava1 ona kar§l i~imde ;limdi, Istanbul Adliye saraymday1z... Bekliyoruz ... Be1, on, yirmi dakika! 
garib bir nefret ve kin hissi duymaga Karanhk, ta1 merdivenlerden, yukanya !1te nihayet kap1lar a~1hyor. Halk, bii
ba1lad1g1m1 goriiyorum. Raynhart; beni dogru ~1k1yoruz... D1§anda yagmurlu, yiik bir tela,la i~eri girrnektedir. Geni§ 
halkeden, beni sabahlara kadar uykusuz karh bir hava. Biitiin koridorlar, sofalar, bir mahkeme salonu ... Eski birka~ san· 
kollannda sallryan, sa~lanm 1 , alnrm1 du- ta mahkeme kapdanna kadar, birbirini dalye, bir masa, ve inee bir tahta par· 
daklarile 1slatarak biiyiiten kadma diil· iten, birbirini ~igniyen heyecanh. tela1h makhkla ayrrlan hakimler yeri· 
man olacag1mdan korkuyorum 1imdi ... bir insan kalabahgile dolup bo,ahyor. !1te ge]iyorlar ... Ba,ta reis: Toparlak 
Annemi seviyorum, annem sevdigimi e· Gogsiinde ta§1d1g1 ~oeuguna meme ver- klr sakalh, ~enesi one dogru ~1km1§, alnr 
lim den ahyor ... Saadetim, hayatlm, ru- mege ~ah§arak merdivenleri trrmanan km§lklarla dolu bir adam; yanmda aza
hum annemdi. Saadetimi, ruhumu, ha- gene kadmlar, ellerinde kelep~e. yanla- lar... Gelip, yerlerine oturuyorlar. Bir 
yatrm1 benden ~alan gene annem oluyor. nndan ge~en krzlara soz alan mahkiim- zab1t katibi, bir daktilo klZ, ve elbiseleri
Oh Raynhart; ~~ldllacaglm, deli olaca- lar, polisin kueagmda uyuyan, agz1 ~ar- nin diigmeleri pml pml yanan miiba§ir. 
g1m diyorum sana I Bilmiyorum, tahmin p1lmr1 sarho§lar, rakibine yerle1tirdigi Salon, kenarlan solmu1 kadife bir per
edemiyorum bu faeianm sonu nasrl bite- yumrugun hesabm1 vermege gelen a11k denin uclanndan giren kirli, soniik bir l

eek I Allah eanrm1 alsa da kurtulsam!.. delikanhlar, avukatlar, hakimler, miiba- 11kla aydmlanryor. 
Artlk yazamryacag1m; beni affet, ne 1irler, iandarmalar· .. Elhas1l bir mah1er· Reis, koltuguna iyice yerle§mi§tir !im-

duru or oniimiiz- di. Ag1r ag1r ellerini cebine sokarak g~z-

~ince, Sirtin ovasmda soguk dalgast, iid
detlenen f~rtmayla beraber bizi tirtir tit• 
retti. Havada kum ve tuz taneleri, savru• 
luyordu. Derken, ortahk karard1. Ben yol 
aramakla mejguldiim. Donii§te, u1ak, 
b~rakhi!un yerde degildi. Yiiklii hayvan
larla. bidikte. f~rtmaya kaptLu,.k, ibtimal 

kendi itikadmca §eytanlar tarafmdan ko
valanark, ka~rnljtl. o~ giin, ii~ geee izi
ni arad1m. Yiyeeeksiz, susuz, ate1siz so
guga gogiis gerdim. Sonunda izini bu • 
lunea, yorgun argm halde ~ad1ra kendi
mi dar att1m, yattlm, uyudum, uyudum. 
Hastalanmr§hm, burnum, kulaklanm, el
lerim, ayaklanm donmu§tu. Donarak ole· 
eektim. Buna ragmen, iimidimi kesme -
dim, U§Bgm tedavi ve yardllllile bu sefer 
deve iistiinde yola diiziildiim. Kumla ve 
k1smen de ~ak1lla kaph ~olde bin iki yiiz 
kilometrelik bir mesafe kateclerken, yol 
ii•tii dinlendigimiz yerli ~adrrlanna gir • 
d.igim srrada, ayaklanmm iistiine basam1• 
yor, bastonuma dayanarak d.izlerim )is· 
tiinde yiiriiyordum, donma tesirile ayak
lanmda yaralar a~rlml§tr. Deve iistiinde 
de donmu1 ellerimle yulan tutamad;glm· 
dan, deveyi U§aglffi yedege ahyordu. Her 
k1mrldarunada deh1etli ae1lar duyuyor • 
dum. Bu vaziyette seyahatin devammda, 
Tung-Yang 1ehrinde, bir vaha k1yme • 
tinde olan bu 1ehirde at ko1ulu bir araba 
tedarik ettik. E vvelce alta giderken bas· 
talanmca deveye muhtae olmu§tum; bu 
sefer de arabaya yatmlarak, biivlece 
Anshi istikametinde tam dort giin, dort 
gece tekerlek taklfhsr dinledim. Oradan 
yedi giinliik yo] olan Lan1ov' a kadar da, 
iistii a,1k bir yiik arabaSI, hasta yatagmt 
oldu.» 

niinde bir tomar kag1d var· ;loyle bir, ka
g1dlara bak1yor. Ye k1r sakah hafif~e ha
reket ediyor: 

- Cai!mn: Kemal Engin ve Leyla. 
Miiba1irin sesi koridorlarda ~mhyor: 
- Kemal Engiiin... Leylilaa ..• 

Bir dakika ..• 

Kemal Beyin, korkak, ~ekingen adlm· 
larla mahkeme •alonundan i~eri girdigi
ni goruyoruz. Sapsan bir yiiz, klrmm 
gozler, taranmam11, dagm1k sa~lar· Y a
nmdaki avukatile, ag1r aglf yiiriiyerek, 
miiba1irin gosterdigi yere oturuyor. 

Parmaklannrn arasmda tuttugu beyaz 
bir mendili miitemadiyen, sinirli sinirli 
kaldrrarak, terliyen almnr silmektedir. 

Bir dakika daha ... 
Bu sefer, Leyla kap1dan goriiniiyor. 

Onun da yanmda bir avukat var. Siyaa 
bir kostiim, siyah eldivenler ve kahveren
gi bir 1apka. Bir an duruyor; 1•:k1n 1•1· 
km etrafma bak1myor. 0 mada kendi•ile 
beraber salona giren avukat, kulaii;ma igi
lerek, bir1eyler soyliiyor. Yiiriiyorlar 1im· 
di. Sendeliyen ad1mlar; heyecanl!, endi· 
1eli bir bak11 ve duvar gibi bemb,yaz 
bir iiz ..• 
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Otobiis golsuzlugu 
heyeti, diin de 

daha dinledi 
Asliye Birinci Ceza mahkemesi 

~stinabe yolile be~ ~hidi 

Temyiz mahkemesi dordiincii ceza 
dairesi; otobiis suiistimali i§inden sab1k 
istanbul Vali ve Belediye Reisi M uhid
din Ostiindagla muavini Ekrem Seven -
can ve fen heyeti miidiirii Hiisnii ve V ari
d at miidiirii N e§etin muhakemelerine, 
yann devam edecektir. Bu davamn evvel
ce miifetti1lige ifade veren ~&hidlerinden 
yirmi sekizinin burada istinabe yolile ifa· 
deleri ahnml§h. Dun ak§am iizeri de teri 
kalan §ahidlerden be1i dinlenildi. 
Ali Rtza Goker 
-

istanbul asliye birinci ceza mahkemesi 
heyeti, reis, Miinib, aza Tahsin ve Arif
le te1ekkiil etmi1ti. Miiddeiumiligi temsi
len Orban Koni haZII bulunuyordu. Mu· 
hiddin Ostiindagm avukall sab1k Adliye 
miiste§arlarmdan Kenan Orner de ham· 
d1. Sahid yerine ilk olarak miitekaidler -
den Ali R1za Coker ~agmld1. Evvelce o· 
obiis~iilk eden bu §&bid, §Unlan Soyledi: 
«- Bu suiistimalden muhakeme edi -

lenlerin su~lan a§ikard1r, Kendileri oto
biis talimat ve nizamnamesine aykm ha -
reket etmi§lerdir. Belediyenin 931 de 
yapt1g1 talimatname, hiisnii suretle tatbik 
olunacak yerde, maalesef keyfemaye§a 
tatbik olunmu§tur. Mesela otobiis~Ulerden 
cebren taahhiidname almml§tlr. Bana da 
bu meyanda boyle bir taahhiidname im • 
zalattmld1. Yermedigim takdirde ~ah1 -
tmlam1yacagun tehdidi kat§lsmda ka\d1m. 
Biitiin bu vaziyeti, Belediye Reisi, kendi 
kendisine icad etti. En ufak bir su~ baha • 
ne edilerek plakalar sokiiliiyor, otobiisler 
l§lemekten menediliyordu. Herhangi bir 
ceza lazun gelse bile, bu kadar ileriye gi· 

dilmemek gerektir. Bu yiizden otobiis~ii
lerden ba1ka bazine ve hatta Belediye de 
zarar goriiyor. Ben, o zaman Taksim • 
Y enimahalle otobiis~iilerindendim. ,Sofiir 
araba devirdi, diye veka.leten sahibine ce· 
za veriliyor. F aaliyetten men cezasmm 
fas1laS1Z alh aya balig olma!l, usulsiiz· 
diir. Bir hayli ugra§tlktan sonra noterden 
ibra senedi vermek suretile Belediye ile 
anlaf<!bildik, miisaade alabildim.» 

Halid Kanad11z 

Rifat Kantarcioglunun, ge~en celsede 
dinlenildigi halde yanh§hlka tekrar ~ag1· 
nld!gl tesbit edilerek, otobii~ii Halid 
kanad 1z dinlenildi, k1saca kendisine aid 
bir otobiis muamelesini anlatt1, «Ben al•
htlak bir suiistimal gormedim» dedi, ~e • 
kildi. Ge~en cehede dinlenilen Petraki 
Karaeftimoglunun biiyiik karde1i Eftad 

Karaeftimoglu, «Ben bu memurlardan 
hi~birisini tanunam. Otobiis i1inde ad1 
ge~en Kadri, ayda yetmi1 lira iicretle ve· 
kilimizdir, i1lerimizi takib eder. Lakin bu 
i~lerden dolay1 kendisine aynca para ve • 
rilmi§ degildir. Kat'iyyen I» dedi. 

Sabur Sami 

Bundan sonra dinlenilen Sabur Sami, 
ticaretle mii§tagil oldugunu soyliyerek de

vamla: 
«- Ben, dedi, birguna suiistimal vaki 

oldugunu bilmiyorum. Miifettijlik, .uzun 
uzad1ya ifademi yazd1. Aynen tasd1k e· 
diyorum. Y almz, miisaadenizle ondan 
ayn olarak 1ifahen baz1 izahat vermek is· 
tenm. istanbulda takriben iki yiiz 
otobiis i~liyordu. Bu arada baz1 ze· 
vatm, sekiz, on, on sek.iz. oto-
biisii vard1. Ye bunlan seneler· 
denberi i!letiyorlard,, Sonradan bu a· 
rada benim de ruhsat alm1~ olmakhg1m, 
her nas!lsa gayritabii addedildi. Halbuki 
bana verilen ruhsat, herhangi bir vatan• 
da~a verilen ruhsattan farkh bir~y de· 
gildir. Ahalinin vesaiti nakliye Slkmhsl 
~ektigini gorerek, otobiis i1letmeyi re' sen 
dii~iindiii!iim hattan, Belediyeye muayyen 
bir zaman i~erisinde be, bin lira kadar 
varidat verdik. Ayni zamanda da 1ehre 
hizmet ettim ve hukuku &mmeye hi~bir 
ve~hile miitecaviz olmad1m, Derken, 
Miilkiye miifetti1leri tahkikata ba,ladik· 
tan sonra yeni bir vaziyet hadis oldu. Bu 
I usustaki resmi bir miiracaatimin herbal
de Dahiliye Vekale.tinde. muamele gor· 
rnu, oldugunu tahm'.". ed!yorurn, 12/ l / 
939 tarihinde Dah1hye Yekaletine bir 
arzuhal yollami!I!m. Ash 1irndi orada
d!t, numarasl da oraca malurndur. Mii
saadenizle bunu okuyay1m, ~iinkii mii

hirndir. 
Reis Miinibin miisaade etmesi iizeri

ne, Sabur Sami, bu arzuhalinin suretini 
okudu bunda otobu> dedikodulanndan 
bahi I~. Razi isminde birisinin tezvir ve 
tahrikte bu!undugunu yazml!ll. Devam
la: 

Daha sonra bu adamm, Belediye 
lDiihendisi iken a~1ga ~1kanlan ve otobiis 
•th i letmek istiyen ve bu arada yolsuz 

bir hareketinden dolay1 Vali. ihtarda bu
lununca bu ihtan benden h1len Refetle 
lDii•terek ~ah•hg!Dl i1ittim. Fa kat, bu i~it
tiiii<nin s1hhat derecesini tayin edemem. 
Bana «Valinin ihtan senin ihbannla VU· 

kua Reldigine zahib olarak, o adam, Ra
ziyi tahrik etmip> dediler. 

- Siz, otobiis i1inde Belediye Reisi 
nezdinde tavassutla menfaat temin ettiniz 
mi} 

- Bu, isnadd!t, bu zemindeki ha -
berler tamamile aSl!Slzdlt. 

- Sizin Belediyede, Vali Muhiddin 
Ostiindaii nezdinde miistesna bir mua· 
meleye tabi tutuldugunuz ileri siiriilii • 
yor? 

- Haylt, bu da vaki degildir. Ben 
kendim valilik yapm11 bir adam1m. Bu 
itibarla idare &mirlerinin oyle her zaman 
herkesi kabul edemiyeceklerini nefsim

de tecriibemle bilirim. Muhiddin Ostiin
daii, komisyonda veya ba~ka suretle me~
gul cevab1m almca, daima donerdim. 
Ekseriya da telefonla randevu alarak gi· 
derdim. Tabii i1im oldugu zamanlar ..... 
Beri tarafta sabahtan ak~ama kadar ran

devu almadan bekliyenler, ban a istisnai 
muamele yap1hyor, sanm11 olabilirler. 
Yoksa, eski Istanbul Valisini, herkes 
gorebiliyordu, ben kimseyi kabul etmedi
gini gonnedim I 
Mu•tala Said 

Be1inci olarak 1ahid yerine gelen Mus
tafa Said, 1ofor oldugunu, emanette on 
ii~ sene §Oforliik ettigini, miitarekede A

nadoluya cephane naklettiginden dolay1 
F ranS!zlann kendisini yakahyarak Afri· 

kaya Kostantin 1ehrine gotiirdiiklerini, 
be1 bu~uk sene gurbette kald1gml sozleri
ne ba,langlc yaparak, §Oyle devam etti: 

- Memlekete gelince, iadei memu· 

riyet maksadile istidala miiracaatte bu
lundum, enciimenden cevaz1 istihdam 
karan ald!glm halde, bir tiirlii memuri· 

yet vermediler. Bore hare ettim, acenta· 
dan veresiye iki otobiis ald1m, bir bu~uk 
sene ugra§hm, biitiin muamele tamamd1. 

1, yalmz Ostiindagm imzasma kalml§h. 
Gel, git o bir tiirlii imzalamaga yana§· 
m1yordu. Boyuna Emanete gidip geliyor· 
dum, evvelce 1ahid olarak burada dinle
diginiz arkada11m Ali R1za Gokerle bir
likte, muavin Ekrem Sevencana, Vari· 
dat Miidiirii Ne,ete de bo§una derd an
latmaga ugra1bk. lki sene dola§hk, arhk 
daha fazla dayanamad1k, Enciimene §i· 
kayette bulunduk. Cevdet Kerimle A
dah Avni ve bir de ismini hahrhyamad!· 
iiun kadm aza, halime acldllar, hep be
raber Valinin yanma indiler. Onlara da, 
Ostiindag, hi~bir sebeb gostermeden «o

lamaz da olamaz» demi1. i1in i~inden 
~1km1§! Bir yandan da Musa, Petraki 
bugiin otobiis ahyor, ertesi giin dola1tm· 
yorlar, Ma<;ka - Beyaz1d hattma i1lemek 
iizere, 500 - 700 lira veren, bir saa t 

zarfmda plaka ile sefere ba,hyor. Hatta 
lzmirden getirilen lzmirli Rifatla Pet
rakiye aid otobiislerin, Maliyeye kazanc· 
Ian bile kesilmemi,ti. Ben, o zamanlar· 
da reis muavini Ekrem Sevencanla Pet· 
raki Karaeftimoglunu gecenin ge~ saatle· 
rinde Perapalas kartlsmdaki birahaneye 
kolkola girip ~1karken miiteaddid defa 
gordiim; onlan miiteaddid defa sa rho§ 
halde sohbet halinde gormiit bulunuyo
rum· Bu arahk otobiis ruhsatiyesi alan· 
lardan Baha ile Musa, «ettigin hizmeti 
b~tak bir yana, soyle, par an var m1 ?» de
diler ve Ada hamndaki Kadriye miira
caatle mU,kiil itin kolayhkla halledilebi
lecegini anlatlllar. Ma~ka • Beyaz1d hat· 
tma 500 • 700 lira, diger hatlara 200 • 
300 lira vermek, usuldenmi§; tarife bu 
1ekilde imi~ I Onlardan hin i~yiiziinii og· 
renince, Ada hanma birka~ defa gittimse 
de Kadriyi bulamad1m. 0 malarda i! 
meydana ~1km11 gibi bir halde idi. Bu 
i!i ~evirenler ~eki~iyorlard1. Ben de te-
1ebbiisten vaz ge~tim. 

Ben, Muhiddin Ostiindaga atkada-
11m Ali R1za Gokerle belki elli defa git
tim. Bugiin asabidir. bugiin me1guldiir, 
diye hep atlathlar. Bir defasmda yanma 
gii~liikle girmi1tik, o seferinde de «gene 

otobiis i~in mi? Veremem, efendim, mii
saade veremem !» d:ye bag1td1, bizi kov
du. Onun miiracaatlere kat§! muamelesi 
hep boyle idi, bundan ibaretti I 

,Sahid otobiis~ii Niyazinin ihzar mii
zekkeresi infaz edilmemi1ti. Mahkeme 
heyeti, istinabe celsesini Niyazinin de ge· 
tirilmesine b~rakll. 

Diin 
bir 

Ankarada feci 
kaza oldu 

<Ba$tara(l 1 tnet 1ahttedtl 

yaklan lunlmt§, Hava depolannda ~a • 
h~an Mehmed de viicudiiniin muhtelif 
yerlerinden yaralanmt§tlr. 

Zab1ta ve Adliye tahkikah neticesin· 
de, Lutf.nin ehliyetli olmad•il• anla§tl
mt§hr. Miiddeiumumi muavinlerinden 
Mehmed Ali ve Zeki, bu a~am saat 
20 ye kadar tahkikatla me§gul olmu~la.r 
ve Lutfiyi sorgu hakimligine vermi§ -
lerdir. 

Sorgu hakimligi Lutfiyi isticvabdan 
sonra tevkif etmi§tir. 

CUMBURlYET 

ingiltere ile Roman· Yugoslav hariciye nazirl 
ya arasJndaki Ribbentrop'la gorii~tii 
miizakereler ~ 

~ehrimize • 
at 

'~-
• yen1 kararlar 
CBa~taratt 1 !net sahttcde) 

latimliik kanunu 

[Baftaratt 1 !net sallltedel 
diin Gafenko ile yapt1g1 gorii1melerin 
neticesi hakkmda malumat vermi,tir. 

lngiliz • Rumen milzakereleri 
Biikre1 25 (a.a.) - fyi bir memba· 

dan alman haberlerden anla!!ldigma gO. 

Alman gazeteleri, iki devlet adami arasmda 
yapdacak miizakerelere ehemmiyet veriyorlar 

Belediye taranndan hamlanatak Da· 
hiliye Vekaletine teklif edilen istimlak 
kanunu projesi Dahiliye Vekaletince tet
kik olunuyor. Layi."a, baz1 tadilatla Bii· 
yiik Millet Meclisine sevkolunacaktlt· Be· 
lediye, bilhassa istimlak formalitelerinin 
kolaylaihnlmaSl yolunda tekliflerde bu
lunmu§tur. Bu tekliflerin, imar sahasmm 
bir an evvel meydana ~tkanlmaSl i<;in e· 
hemmiyetle nazan dikkate almacag1 an• 
la,lhyor. 

re Sir Leithross'un riyasetindeki resmi 
lngiliz heyeti, Romanya hiikumetile a· 
1ag1daki 4 nokta hakkmda miizakereler· 
de bulunmu1tur: 

1. lngiltere tarafmdan Romanyaya, 
harb levaz1m1 1eklinde ve Romanya ta· 
raf1ndan petrol has1lah kat11hk gosteril
mek iizere uzun vade ile para ikraz edi;. 

mesJ, 
2. Y ollann, umumi binalann in§asile 

sair in§aahn imtiyazlarmm lngiliz sana
Yl erbab1na verilmesi, 

3. Romanya sanayiinin inki1af1 !msu· 
sunda mesai birliginde bulunabilmeleri 
i~in lngiliz sanayi erbabma imtiyazlar ve· 
rilmesi, 

4. lngiltere ile Romanya arasmda bir 
klering itilan yap1lmas1 ve Romanya ile 
lngiltere arasmdaki ticari miibadeleleri 
artlrmaga medar olacak surette lngiliz 
lirasma yeni bir k1ymet takdir edilmesL 

lngiliz heyetinin mesaisi. Biikre§'te si· 
yasi ve ikllsadi mehafille Rumen gaze· 
teleri tarafmdan biiyiik bir alaka ile takib 
edilmektedir. 

Miizakereler bitti 
Londra 25 (Hususi) - Romanya 

Hariciye Nazm Gafenko ile lngiliz ri· 
cali arasmda cereyan eden miizakereler 
bu gece hitam bulmu!tur. 

Siyasi mehafilde, miizakerelerin mem· 
nuniyetbah! neticeler verdigi temin edil

mektedir. 
Romanya Hariciye Nazm, Frans1z ri· 

calile de gorii1mek iizere yarm sabah 
Parise hareket edecektir. 

lngiliz heyetinin tema•lart 
Biikre§ 25 ( a.a.) - Kral Karol, Sir 

Leithross'u kabul etmi1tir. Sir Leithross, 
bugiin Ba1vekil ve Maliye ve lkt!sad 
N azul a rile gorii§ecektir. 

F ranJI.% el~i•inin beyanah 
Biikre! 25 (a.a.) - Simdiye kadar 

F ransanm BUkre1 orta el~isi olan Thi • 
erry, Kral Carol' a kendisine biiyiik el~i 
payesini veren itimadnameyi takdim et • 

mi,tir. 

[Ba.ttara(t I tnct IGI11Ted8l 
Balkan Antantr kuuuetlidir 

Belgrad 25 (a.a.) - Havas ajansm
dan: 

Resmi mehafil, Venedik gorii1meleri 
iizerine Yugoslavy.amn siyasetinde degi
§iklik haS!! olmam11 ve Yugoslavyamn 
Balkan Antantma dahil miittefiklerine 
sadakatinin zafa ugramaml! oldugunu 
beyan etmektedirler. 

Ayni mehafil, Yugoslayyamn lama • 
mile bitaraf oldui!una yeniden i1aret et
mekte ve YugoslayyanJO komintern aley
hindeki misaka i1tiraki mutasavver oldu
gu haberini tekzib eylemektedirler. 

halyan hiikiimetinm boyle bir i1tiraki 
asia teklif etmemi1 oldugu beyan edil -
mektedir. 

Resmi Yugoslav mehafili, Yugoslav
yanm hi~bir zaman SoyYetleri tammaml§ 
ve komiinist propagandaSlna kar11 daima 
miicadele etmi1 oldugunu habrlatmakta 
ve bu halin Yugoslayyanm komintern a· 
leyhindeki misaka i1tirakir.i liizumsuz bl
makta oldugunu ilave eylemektedir. Ko
miinist f1tkas1 20 senedenberi Yugoslav· 
yada ilga edilmit bulunmaktadlt. 

Alman gazetelerinin nefriyaft 
Berlin 25 (a.a.) - Diplomatische 

Korrespondenz, Fransa ile lngilterenin 
Almanyayl ~ember i~ine almak hususun· 
da sarfettikleri gayretleri ve Venedik 
miilakabm mevzuu bahsederek diyor ki: 

«Baz1 hiikQmet merkezlerinde, kom1u 
milletler arasmda dostluklan derinle§tir
mek i~in yapllan mesai sulha muZlt ola
rak telakki ediliyor. 

Almanya, Bene1 reiimini bertaraf et
mekle Versailles siyasetinin esash bir is
tinad noktasm1 ortadan kald!tml!hr. 0 
siyaset k.i Tuna havzasmdaki kom§u dev· 
letlerin i,birliiiine mani olmak ve bu dev
letler arasmda miilemadiyen ihtilaf ~~ • 
kannak gayesini istihdaf ediyordu. 

Bundan boyle ba1ka devletler yeni • 
den arabozanhk etmemek 1artile Tuna 
ha vzasmda kurucu bir i1birligi i~in yo! 
a~1lm1~ bulunuyordu. Yugoslavya bu fe
yizli inki1afl anhyan ilk devlet olmu1 • 
tur. 

Filhakika Yugoslavya milli birligini 
tahakkuk ettirdikten sonra kom,ularile 
kat!lhkll itimada dayanan miinasebetler 
tesisine ve Avrupanm bu mmtakasmda 
i1i olm1yan devletlerin manevralanna ka-

p1lmamaga karar vermi1tir. Venedik mu· 
lakatl halyan • Yugoslav dostlugunun 
Tuna havzasmdaki bu dostluk miinase 
betlerini geni§letmek ve derinle§tirmek 
hususunda bir hareket noktaSl te1kil etti
gini ispat eylemi~tir. 

Yugos!ayYa Hariciye Nazm Marko· 
vi~'in Almanya Hariciye Nazm von Rib
bentrop'la yapacag1 miilakatla bir kere Kadrodaki tensikat 

daha teeyyiid edecek olan bu siyaset ha- Belediye yeni yu kadrosunu hamla· 
kiki bir sulh siyaseti olarak tavsif edil 
mege lay1kt1t.» 

• maktadlt. Y eni biit<;eye gore, son te1ki· 
latta I 50 kadar memur a~1kta kalacak· 

Alman • Yugoslav doatlugu tn. Ancak, bunlardan yetmi~i derh•l 
Berlin 25 (a.a.) -Alman matuuah, muhtelif mahallere yerle§tirilecek, bir k!S

Yugoslayyamn bir taraftan mihver dev • mm1n da tekaiidliik muameleleri ikmal 
letleri ve diger taraftan garb demokrasi - edilerek hi~bir memurun magdur olma· 
lerile olan miinasebetile me§gul olmakta· sma meydan verilmiyecektir. 
d1r. «Akay» 1n uaziyeti 

Viilkischer Beobachter, diyor ki: Diger taraftan ogrenildigine gore, hii· 
«Venedikte Yugoslavya ve halya kumet, bu sene Muhaberat ve Miinaka· 

Hariciye Nazulan arasmda yap1lan ko - !at Vekaleti elite Akay idaresi i1lerini e· 
nu,malann Belgrad hiikumetinin ltalya sash 1ekilde tanzim edecek, gelecek sene 
ve Almanya ile i1birligini teyid eyliyen bu idareyi de Belediyeye devredecktir. 
bir neticeye varm11 olmasma Paris ve Eskiden Emlak §il'ketinde iken hila· 
Londra hayret etmemelidir. Cenubu §ar· hare Maliye Vekaletine intikal eden 
ki memleketlerinin mihver devletlerile 11· Taksim k1!lasl ve mii§temilatlmn kuliib, 
birligi yapmalarmm bir tazyik altmda 1ehir kazinosu ve §ehir tiyatrosu gibi mii· 
vuku buldugunu dii1iinmek hatadlt. Ha- him amme hizmetlerinde kullanllmak 
kikatte onlar kendi menfaatleri icab1 ola· iizere Belediyeye verilmesi takarriir el· 

rak boyle hareket ediyorlar. Tuna hav· mi~ir. 

zasmda normal siyasi teHmiile bir tak1m 5,000,000 lira 
ikraz vaidleri veya tehdidlerle mani ol Belediyenin Belediyeler Bankasmdan 
mak te,ebbiisleri ~ok iptidai hareketler • alacagl bet milyon lira, emre verilmek 
dir. Bu memleketler siyasi istikrazlar iste· iizere hamdu. Paramo bankadan ~ekil· 
miyorlar. Onlann istedikleri zengin eko- mesi, bu paranm mahalli sarnnm tespit 
nomi membalanm i1letmek ve geli~tir • edilmesinden sonra olacakbr. lmar pia· 
mektir. Almanya ile bu memleketler ara· nmm tasdikl i~in 1ehircilik miitehassl't 
smdaki ekonomi miinasebetleri o kadar Prost'un 1ehrimize muvasalah bekleniyor. 
geni1tir ki, lngiltere ve Fransa ile olan ti· Prost, evvela Anlcaraya gidecek, plan 
caret miibadeleleri ihmal edilecek bir ke· iizerinde N aha Vekaletine izahat vere· 
miyet te1kil eder. cektir. Planm tasdikmdan evvel bir ko· 

Garb devletlerinin cenubu 1arki mem· misyon te1kili ve bu komisyonu? im~r .i1· 
leketlerinin i1lerine kantma siyasetlerine lerini son bir defa gozden ge~!TilleSt 11e 
gelince, bu siyasetin neticesi daima kan • daha uygun goriilmii§tiit. 
11khklar ~1karmak, dii§manhklan idame 
tlmek veya yeni yeni dii,manhklar yarat- Masraf biitc;eaine aid 
mak olmu,tur. Halbuki mihver devletlen miizakereler 
kendi otoritelerile bu devletler arasmda Ankara 25 (Telefonla) - Meclis Biit-
bir muvazene tesis etmege ve biribirine <;e Enciirreni, masraf biit<;esi ii.zerinde. 
Z!d menfaatler yiiziinden Avrupan:n ki miizakerelerini bitirmek uzered~r. 
k1asik barut f1~1SI halini alan bu mmtaka ~imdiye kadar kabul edilen biit<;elerde 
Slnda sulhu kurmaga ~ah!l11l§ durmu§lar• teklife nazaran esash bir degi§iklik ya • 
d~t.» pt!matnt§llr. 

Bu miinasebetle beyanatta bulunan 
Thierry, Romanyanm Avrupada gittikce 
biiyiiyen bir rol oynamasmm ve F ransa 
ile Romanya arasmdaki dostane kiiltiirel, 
ikbsadi ve siyasi miinasebetlerin sarSII - ;.,.....,....,:,=,.-......,,.,.,.,. ______ _ 
maz inki1afmm, F ra

1 
ns1z ortabebl~ililgdinin _ • 

biiyiik el~ilige ~1kan masma se e o u • o bir yard1r0 anlaimasl imza etmi1 oldui!u· 
gunu beyan etmi1tir. Fransa ile Romanya lngilterede askerlik nu soyliiyor ve Soyyetlerle yap1lan mii· 
ayni nispette haklara riayet edilmesi ve zakerlerin faa! bir safhaya girmi1 olma· 
herkesin vazifesine baglanmaSl esasma tBa~tarat• I fnci sah!fede] l Resmi mahfillerde bu miilakahn ya • Slnm da F rans1z telkinleri neticesi oldu· 
miisteniden sulhun idamesine taraftar • · lngiliz ordusu erldin1 da ayni noktai p1lacag1 tarih hakkmda maliimat mevcud gunu ihsas ediyor. Binaenaleyh Frans!z 
dular. Bu ideali muhafaza etmek i~in nazan miidafaa ettiiiinden, kabine bugiin degildir. harici siya~tinin Miinih'ten sonra esash 
Fransa ile Romanya ve diger memleket· kat'i karanm venru1tir. Hitler Danzigin ilhak1m uadetmif bir tarzda deiii!l11it oldugu iddia edile • 
lerin hududlanna tecaviiz etmemege fa· !yi haber alan mehafile gore, mecburi Dan;ig 25 (a.a.) - Danzig nazilen· mez ve Polonya ittifakmm tecdidi AI· 
kat kendi topraklanm da hertiirlii teca· askerlik sisteminin kabulii iizerine 18 den nin 1efi Poester'in bir amele toplanbsmda manya ile Polonya arasmda ihtilafh 
viize kar11 miidafaa etmege azmetmi§ler· 2.1. ya11na kadar biitiin lngilizler derhal Hitler'in kendisine Danzig'in bu sene bulunan meselelerin halline mani olmak 
dir. s1lah altma ~agmlacaklardlt. tJk hamlede i~inde Almanyaya riicu edecegi vadinde maksadmdan ba1ka bir,eye atfolunamaz. 

lngiliz donanma11 maneura yap1yor bir milyon ki1inin silah altma ~agmlabile- bulunmu1 oldugunu soyledigine dair or Bugiin 1uras1n1 a~1kca anhyoruz ki, 
Londra 25 (a.a.) - Ne1redilen bir cegi tahmin ediliyor. tada bir §ayia dola§maktadlt. Polonya C,::eko-Slovakyaya aid Tescen 

tebligde, diin Malta' dan hareket eden 18-21 YA§mdaki gender, birka~ &)' Danzig meselesi halledilecek mmtakasml da bedavadan ele g~irdikten 
ingiliz Akdeniz filosunun evvela Yuna? askeri talim ve terbiye gordiikten s•1nra Var§ova 25 (a.a.) - Danzig'dck sonra Almanya ile miizakerelerden ka • 
limanlanm, !Cibns, Filistin ve M!Sm Zl· kara orclusuna iltihak edeceklerdir. Polonya komiseri diin sabah tevkif ed!len ~mmak i~in tedbirlerde kusur etmemi1tir. 
yaret edecegi ve ondan sonra 1arki Ak· Vergilere yapzlan zam Polonyah gazeteci Pisece'nin serbest b1- Binaenaleyh Polonya, Danzig ve kori· 
denizde manevralar yapacag1 bildiril • Londra 25 (Hususi) - Maliye N a- rak.Imas! i~in Danzig iiyan meclisi nez dor meselelerini Almanya ile miizakere 
mektedir. z•n Sir Con Simon yeni biit~e hakkmda diode le§ebbiiste bulunmu§Sa da bu le§•h· etmernek hususundaki karann1 Cek me· 

Va,ington el~i•i degifiyor Avam Kamarasmda etrafh izahat vere- biis akim kalml§hr. Danzig'de dola,an 

B k "d rek bazi vergilere zamlar yap•lacag"ml §ayialara. gore bu gazeteci ecnebi matbu 
Londra 25 (a.a.) - u yaz te au e 

sevkedilecek olan ingilterenin Va1ington bildirmi1tir. ala yalan haberler vermi1 olmakla maz 
biiyiik el~isi Lindsay'in yerine Lord Bu meyanda tiitiin, 1eker, filim ve nundur. 

· emlak vergilerine zamlar yap!ld1g"m1 tas- Diger taraftan Danzig'in nasyona 
Lothian tayin edilmi!tlt. Diinkii miilakatlar rih etmi1tir. Sir Con Simon, bilahare rad- sosyalist mehafilinde beyan olunduguna 

Londra 25 (a.a.) _ Lord Halifaks yo vasitasile halka hitaben bir nutuk irad gore, Hitler, nisanda soyliyecegi nutukta 
.. .. ederek demi,tir ki: Danzig meselesini mevzuu bahsedecek -

bugiin Gafenko ile yeniden gorii1mu§tur. 
Romanya Hariciye Nazm ogle yemei!ine «- Memleketimizin miidafaa!l i~in tir. 
Kral tarafmdan ahkonmu1tur. baz1 vergilere zam yapmak mecburiye-

Danzig komiseri Pariate 

N Am k b · "k I · Iinde kald1k. Miidafaa biitcemiz 580 azlt bu sabah eri a ilyu e ~~- • 
sile Yunanistan orta ekisini kabul etmi1- milyon lngiliz lirasma balig olmaktad!r. 
· Bu meblag 630 milyona iblag edilecek-

br. tir. lngiltere, miidafaa maHafl olarak 

Avrupa 
0 

~mp1yonast 
!BQftara(l 1 tnet ••hlfedel 

FinHindiya, Norve~, Estonya, lsv~. Al
manya, Danimarka, Letonya tam taktm· 
Ia, ltalya 4, Fransa 3, Polonya 5, Bel~ika, 
Rolanda ve Maca.ristan 3 giir~i ile i~ti· 
rak etmektedirler. 

Miisabakalara biiyiik merasimle ba~ • 
Iandi. Giire§<;iler, halka takdim edildi. 
Bugiinkii kur'ada 56 kiloda Kenanm 
ka111Slna Finlandiyah Kisseli dii§tii. On 
be§ dakikahk miisabakadan sonra Ke • 
nan sayt hesabile ma~J(ib addedildi. Ma
car Tot'la kar§IIa~an Mustafa hakem • 
den miiteaddid ihtar aldtkt i~in maglub 
addedildi. Mersinli Ahmed, 79 kiloda 
Letonya §&mpiyonile kar§tla§ll· Bu mii
sabaka <;ok hararetli oldu. On be§ daki • 
kamn hitammda Mersinli Ahmed ha • 
kemlerin kararile galib ililn edildi. 

Miisabakalara yann da devam edile • 
cek ve 28 nisanda sona erecektir. 

Omer Betim 

yevmi 2 milyon sterlin sarfetmekted;n> 
Maliye N azm, memleketin miidafaa 

biit~esini temin i~in halkm yeni fedakar· 
hklara katlanmasl icab ettijiini beyan e
derek, kimsenin yeni vergilerden ka~a
miyacagml temin etmi1tir. 

Hitlerin soyliyeceii nutuk 
Berlin 25 (Hususi) - Devlet Reisi 

Hitler cuma giinii saat 12 de Ranhg 
meclisinde biiyiik nutkunu irad edecek -
tir. Nutuk bir bu~uk saat siirecektir. 

Devlet memurlan dairelerinde, talebe 
de, mekteblerinde Hitler'in nutkunu rad
yodan dinliyeceklerdir. 

Ray§tag sekreterligi, Hitler taranndan 
yap1lacak olan beyanah dinlemek iizere, 
Rya,tag'm cuma giinii ogle iizeri topla
nacagml resmen bildirmi1tir. 

Von Ribbentrop'un m'efguliyeti 
Berlin 25 (a.a.) -Yon Ribbentrop, 

me§guliyeti dolay!Sile diin Berline avdet 
eden lngiltere sefiri Henderson'u heniiz 
kabul edememi§tir, 

Paris 25 (a.a.) - Milletler Cemiye· 
linin Danzig ali komiseri Charles Bruck
hardt, buraya gelmittir. Mumaileyh, Mti· 
letler Cemiyeti konseyi tarafmdan Dan • 
zig'deki vaziyetin inki1ah safahahm taki
be memur edilmi1 olan ii~ler -F ransa, 
lngiltere, 1sve~- komitesinin Cenevrede 
akdedecegi i~timam arifesinde serbe!t 
1ehrin statiisii hakkmda F ranSlz maka -
matile gorii1mii§tiir. 

Salahiyettar F ranSlZ mehafili, Dan • 
zig' deki vaziyet dolay!Sile endi1e i~inde
dirler. Bu mehafil, timdiki Alman • Leh 
gerginligi dolay!Sile serbest tehir arazisim 
Avrupanm «siyah noktaSI» diye ta vsif 
etmektedirler. Ayni mehafil, Charles 
Bruckhardt ile yap1lan noktai nazar te • 
atilerinin, biitiin ihtimalleri derpi§ etme • 
ge medar olmu1 oldugunu ilave etmekte· 
dirler. 

Alman gazetelerinin ne,riyah 
Berlin 25 (a.a.) - Angrrift gazetes 

Fransa Hariciye Nazm Bonnnet'nin son 
beyanat1m ne§tederek hakkmda diyor ki 

«Fransa Hariciye Nazm ilkkanun 
I 938 Alman • F ranSlz dekli.rasyonun 
imzasmdan biraz evvel Polonya 11e yeni 

selesinin son safhasmdan ~ok daha evvel 
vermi1 bulunuyor. Ne Fransa, ne ingil
tere, ne de Polonya Miinih zihniyetin • 
den miilhern kurucu bir i1 yapmay1 hi~
bir zaman ak11larmdan ge~irmemi~lerdir. 
Onlar, Versailles muahedesinin dokiin • 
tiilerini kabil oldugu kadar kurtarabil -
mek i~in ellerinden p;eleni yapm1~lardu. 

Muanzlannm hakiki dii~iincelerini hi
len Almanya, kendi mevcudiyetini koru· 
mak i~in icab eden mevkileri zamanmd• 
tutmu~tur.» 

Lehlilerin fikiiyeti 
Yar~va 25 (a.a.) - Polonyadaki 

Alman Gender Birligi reisi Wiesher, 
Ba§Vekile bir muhllra gondererek Polon· 
yada ~1kan almanca gazetelerin miite • 
madiyen musaderesinden 1ikayet etmi! • 
tir. 

Bu muhtuada deniEyor ki: 
«Poznan'da ~1kan Deutsche Nach • 

richten gazetesi, baz• hadiseleri, kat'iy
yen kommanterlerde bulunmak!lzm ne§· 
rettii!i halde bir~ok defad1t ki musadere 
ediliyor. Bu hadiseler yazilmljbr. Cunkii 
Alman halk1, kendi i~inde cereyan eden 
~eyleri bilmek hakk1d1r. Bu hadi,eler bir 
hakikattir ve daima hakikatte oldu~u p;ibi 
aksettirilmi~tir. On marttanberi bu gaze· 
te 23 iincii defadlt ki musadere edilmi~
tir .» 

Fran•u. el~isi de Berlin'e dondii 
Paris 25 (a.a.) - Daladye bu sahah 

F ransanm Berlin biiyiik el~isi Coulondre 
ile gorii§mii§tiir. El~i bu ak§am Berhne 
hareket edecektir. 
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Soldan sata: 
1 - Yaramazlar (ceml) . 2 - Olzll de~ll, 

~allm. 3 - Blr d.aha tekrar edersenlz sakln 
uyuma tar!ft olur, blr stlll.h. 4 - En az, 
m\ltemad!yen. 5 - Hayat membalarmuz
dan. blr harlin okun~u . ters ~evlr!n ev e§· 
yasmdan olur. 6 - Buj\day tozunu kalbur
dan gec;lren, nota. 7 - Kuzunun feryadJ, 
1\lzum, elendt. 8 - Blr edat, cer!ba. 9 -
Y\lksekten dU.,.n sular (cemi>. 10 - Istl
rabm ters!, kalulanm arkada~1. 11 - Hay
van yavrusu, Isvi<;rede blr go!. 

Yukarldan "'1atlya: 
1 - Btr c!ns lpek!J bez (!kl ketlme). 2 -

Qok sevg!ye de!Uet eder blr tarzda, krall
~e. 3 - Beyotlunda blr semt, berkese bll· 
dlrmekllk. 4- De!Uerde bulunmaz, bu g!bt
Ierde bulunur. 5 - B!r ceml edatmm tersl. 
Yatma elblses!. 6 - Allabeden !k! harl, 
m\lrekla>b blr emlr. 7 - Blr oldiirme vast
ta.smm terst. ters <;ev!rln blr barfln okunu
ou olur, Fransada b!r §ehlr. 8 - Merhamet 
eden, abn viicudtintin kLSimlanndan. 9 -
Ters ~evlrln !~ltlklmlz blr§eyln cem'l olur, 
JMmurlarl smlfa ayuan cetvel. 10 - Blr 
cin.s - boya!ar1 (cem!J, ters ~evlr!n za. 
manm klslmlanndan olur. 11 - Flrar ede
m!yen. 
Evvelki bulmacanm balledilmls sekll 
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NIGDEDE 
Halil Kitabevl 

Curnhuriyet Gazetesinln ve butiin 
mekteb kitablan, klrtaslye, ~azete 

ve mecmualann tevzl yeridlr. 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin LOtti Yarnall 
Bobrek. mesane, ldrar ve tena

siil vollarJ bastahklart miitehasst· 
10. BevoJtlu · 1s BankaSJ karsJSJ E
mlrnevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 Telefon: 42203. 

UGUR Gi~esi 
UGUR Gi~esi 
Daima piyango 

biletlerinizi 

Ugur gi~esinden ahmz 
Galatada: KarakOy postane kar~Iso 

No. 33 Tel 40021 

!sparta Naf1a Miidiirliigiinden : 

Pazarbk llan1 
sn • .t.. 1 ..J. a f. .ra ~ 

1 - Pazarhga konulan i~: 
Isparta Vil-ayet Merkezi Hiikilmet konagmd.a yaptmlacak 16036 lira 
20 Kt. ke§if bedelli kalorifer tesisatl olup 938 mali y•h i~inde 5000 
liras1 939 mall y1lmda da 11036 lira 20 kuru~u verileccktir. 

2 - Bu i§e aid evrak ve §artnameler : 
, A - Baymdtrhk i§leri genel §artnamesi. 

B - Yap1 i§leri umumi ve fenni §artnamesi. 
C - S1cak sulu kalorifer tesisatl i~in umumi ve fenni §artname. 
D - Hususl §artname. 
E - Eksiltme §artnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
G - Ke§if ve vahidi klyasl fiatlar. 
H - Projeler. 

istiyenler bu evralo Isparta Naf:Ia Miidurliigiinde gorebilirlcr. 
3 - 5/4!939 tarihinden itibaren 15 giin miiddetle eksiltmiye konulan bu 

i§in 20/4/939 per§embe giinii saat 15 te Naf1a Mudiirliigiinde te~ekku1 
edecek Komisyon tarafmd.an ihale olunacagt ilan edilmi§ ise de mu
ayyen giiniinde talib ~1kmad1gmdan 2490 sayth kanunun 40 net mad
desi hiikmiine gore bu i§ 21/4/939 tarihinden itibaren bir ay i~in 
pazarhga btraktlml§ttr . 

.. - Ke~if bedeli 16036 lira 20 kuru§ olan bu i§in 5000 lirahk klsm1 25/5/939 
tarihine kadar ve bakiyyesi de 15/10/939 tarihine kadar ikmal edilecektir. 

5 - Pazarhga girebilmek i~in isteklilerin • 1202 • lira • 20 • kurusluk 
muvakkat teminat vermeleri ve bundan ba§ka a;agtdaki vesikalan 
ibraz etmeleri laztmdtr. 

A - Pazarl:ga girmec!.en evvel Vilayete miiracaatle almacak ehliyet vesikas1. 
B - 939 yilma aid Ticaret Odast vesikas1. 

Yukanda yaztlt ~erait dairesinde taliblerin 3 iincii maddedc yazil1 Ko
misyona miiracaatleri ilan olunur. ( 2851) 

,, .......................... ! ........... ,, 

ELAZIG iKTISAD BANKASINDAN : 
Vazifesine nihayet verilen Naci Avcidan a~1k bulunan Elaz1g iktisad 

Bankas1 Direktorliigiine talib olan zatm bankac1hk ihtisasm1 haiz olmak 
ve bankalarda ~ah§hi!t miiddete aid evrak1 musbitesile ve ka~ lira iicretle 
~al"abilecegini gosterir isteknamesile iki k1t'a fotografmi bankam1za 
gonderilmesini ve icab ederse istanbulda Htirriyet otelinde banka hissc
darlarmdan Mehmed Sana~a miiracaati ilan olunur. 

Gonen Belediyesinden : 
Goner. kaphcalarmm 1/6/939 tarihinden ~ubat 1942 sonuna kadar iki 

sene dokuz ayhk icar1 on bin lira muhammen bedelle 5/5/939 cuma giinii 
saat 16 c!.a ihale edilmek iizere a~tk arthrm1ya konulmu~tur. Tafsilat isti· 
yenlerin B•lediye Dairesine miiracaatleri ilan olunur. ( 2607) 

Denizli Belediyesi nden : 
1 - Belediyemizce 1939 modeli Fort veya ~evrole marka ikl aded 

otobiis ahnacakttr. 
2 - Muhammen bedeli 3450 ~er liradan 6900 liradtr. 
3 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - Muvakkat teminat 517 lira 50 kuru~tur. 

5 - Teklif mektublar1 n!samn 29 uncu cumartesl giinii saat ona kadar 
Den•7.li Br•lediye Enciimenine verilecektir. 

6 - Otobiislerin karoserlerl Belediyemizin halen i~letmekte oldugu 
tip ve cb'adda olacakttr. 

7 - ()tobiisler Denizllde teslim ahnacakttr. 
8 - Karoserlerin !mal ve malzeme ve tediye ~artnamesl Belediye 

Ba~kitabetinc!,en ahnabilir. ( 2596) 

Zon~uldak Beledi yesinden : 
Sokaklar> sulamak i~in santrfujlu blr arazoz pompas1 lie mezbaha i~!n 

bir depolu kompresor ahnacaktlr. tsteklilerin 5/5/939 tarihine musadif cuma 
giiniine kadar teklif yapabilmek iizere Zonguldak Belediyesinden ~artname 
i.stemeleri ilan olunur. ( 2668 ) 

' . 

Yar1nki say1s1nda: 

Tarih bir tekerrurdur I 
Yazan : Orhan Seyfi Orhon 

iSTiMDAD! 

Asasrz ve abasrz kaldrm! 
Yazan: Yakub Kadrl 

Amerika'nin 

YENi HURiYET HEYKELi ! 
KarikatUrist: Cemal Nadir 

Yarmki AKBABA bir §aheserdir. 

Bafra Belediye Reisliginden : 
27/3/939 tarihine kadar kapah zarf usulile eksiltmiye ~Jkar1Ian 3600 

lira bedeli ke§ifli Bafra i~me su tesisah projesinin tanzimi i§ine muayyen 
olan mudd.et i~inde kanunt evsaft haiz talib ~tkmadtgmdan 1 nisan 939 
tarihinden itibaren bir ay miiddetle pazarhk suretile miinakasaya ~lkanl
m•§ttr. 

1 - Ke§if bedeli 3600 lira olup muvakkat teminat 270 lirad1r. 
2 - Pazarbk Bafra Belediye Enctimeninde yaptlacakl!r. 
3 - Bu i§e aid §artnameler bilabedel Belediyeler imar heyeti Fen 

:;>efliginden almabilir. ( 2759) 

Biiytikdere Meyve Islah istasyonuna liizumu olan ve hepsine 1198 lira 
50 kuru§ tahmin edilen demir boru vesaire a~1k eksiltmiye konulmu§tur. 
:;>artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. !stekliler 2490 say1h ka
nunda yaz1h vesika ve 89 lira 89 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 11/5/939 per§embe giinii saat 14,30 da Dain1i Enciimende 
bulunmahdrrlar. •!. • ( 2855) -' ' A.dresleri bulunamtyan mllkelleflerc aid 

tahrir neticelerini ihtiva eden 
Mahallest 6 cetvellerin astlacagL ryer As!lacag1 giin 
Suad.iyc Mahalle camiinde 26/4/939 
Bostanc1 • • • 
Sahray1cedid • • • 
I~erenkoy • • • 
MerdivenkOy • ,. • 
GOztepe • • • 
Kozyatagt • • • 
Zuhtiipa~a • • • 
Tuglaciba~I • • • 
Kad1koy kazasmm yukancla yaz1ft mahallah i~inde tahrir edilip sahib-

Jeri adreslerinin ogrenilememesine binaen dogrudan dogruya teblig edilemi
yen tahrir neticelertni ihtiva eden hirer varakamn hizalarmda yaz1h mahal
lere as1larak bugiin ilan olundugu, 2901 say1h arazi tahrir kanununun 8 inci 
madd~si mucibince ilim tarihinden itibaren bir ay i'inde vaki tahrire itiraz 
ed~bileceklcri alakadarlara ilanen teblig olunur. c!. • ( 2858) 

Yaz i~in 
l:leyoJilunda Mobilyah, Te!efon n 

her tUrin konforu havi 5 odah A par· 
ttman kirahktor. Bev"~lnnda Mis 
<okoj(rnda 28 No. lo Apartomamn 

9 numaraya milracaat. 

Devren kirahk aparhman 
Beyo~lu !stiklal caddesi 471 numarada 

den ize naz1r Sabu.r Sami Apartlmam 4 
numarah dairesi uygun ;eraitle devren 
kiraya verilece~inden gormek isteyen
lerin kap•c•ya. gorii§mek i~in 41516 nu
maraya telefon. 

Sermayedar ortak aramyor 
in~aat i~lerinde miitehass1s ve Nafia 

Vckalctinden mtitcahh ,dlik ehliyet ve
sikasl alabilen bir yiiksek miihendis ser
mayedar ortak aramaktadtr. 

Kad1koy: Moda caddesi 266 
numaraya miiracaat. 

Selimiye AskerT Salm Alma 
Komisyonu ilanlan 

Selimiyc tiimen birlikleri i~in 50,000 
kilo fmn odunu evsaf1 dahilindc satm 
almacakhr. Pazarhg,. 1 mayts 939 pa -
zartesi giinii saat 14 te yap1lacaktrr. is
teklilerinin belli giin ve saatte kat'! te
mina t paralarile birlikte Selimiyedeki 
tumen satm alma komisyonuna gehne. 
Jeri. (2850) 

istanbul 3 iincii icra memurlul!tm • 
dan: 

Mahcuz olup paraya ~evrilmesine ka
rar verilen 274 lira k1ymetli yaZihane 
e§yas1 29/4/939 cumartesi giinii saat 9 
dan 11 e kadar Sirkecide Ankara cadde
sinde Adalet han 11 numarah yauhane 
iiniinde a~1k arthrma suretile sah!acagt 
ilan olunur. 

Dunya Beynelmilel Endiistri alemi · 

CAPA MARKANIN 
Eri§ifmez bir kuvvet oldugunu (HORS CONCOURS) 
miikafab vermek suretile tasdik ve kabul etmi§tir. 

~aba Marka Hububat unlar1 : 
S1hhatimizin yard1mc:1 kollar1 

Nefis baharatl : 
Yemeklerimizin lezzet ve l'tiha Kaynag•a~r ... 

Tar~h• tesisi : 1915 M. NURi ~APA Be~ikta, 

Karadeniz Eregli Kaymakaml.g1ndan: 
1 - Hususi tdarede niimunesi mevcud Karamiirsel fabrikas1 mah boz 

renk kuma~mdan imal edilmek §artile ceket, pantalon, tozluk ve kasketten 
ibaret 121 tak1m elbise ve ayni kuma§tan 121 kaput, fotin, posta ~antas1 ve 
fi§enklik a,tk eksiltme suretile mubayaa edilecektir. 

2 - !hale 17/5/939 'ar§amba giinii saat 15 te Komisyonda yaptla~akhr. 
3 - Eksiltmiye gireceklerin §artnameye gore 185 lirahk teminat gos

termeleri ve vekaleten gonderecek §ah1slarm tam saHl.hiyeti haiz noterlik
ten musaddak vekaletname ibraz etmeleri ilan olunur. ( 2861) 

Diyarbak~r . . Vilayetinden: 
1 - Naf1a dairesine eksiltme suretile bir toma tezgaht almacak!tr. Tahmln 

bed eli 1250 lira ve ilk teminat 93,75 liradtr. 
2 - Tornanm markast( 0 ) Ariston Akz 15 mod£li 150 gm. kasnaklt veya 

(B) Hochleistungs Schnell Drehbanke a 4 N veya C 4 n olacakhr. 
3 - Motor mazotlu tam Diesel 5 beygirlik ve §akul! olacakhr. 6 metre 

transmisyon milli 3 yatak 3 procol 1 kasnak 301 kasnak 10 Cm 20 
metre 6 Cm eninde kosele kayt§. 

4 - !bale giinii 8 mayts 939 pazartesi saat 11 ve teslim mahalli Diyanbak1r 
istasyonudur. Miiddet 20 giindiir. ( 2843.) 

Siird Belediyesin den: 
1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer motor veya lokomobil dinamo tel 

vesair elcktrik malzemesine aid teklifler muvafl.k goriilmediginden ihale 
24 may1s ~ar§amba giiniine tehir edilmi§tir. 

2 - :;>artnameleri gormek istiyenlerin el!i kuru§luk tel havalcsi gon-
dermeleri iliin olunur. ( 2830 ) -

I! 
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26 Nisan 1939 

inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

Cinsi Miktar1 Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 
Lira K. Lira K. $ekli Saati 

Motor 2 aded 10,650,- 798 75 Pazarlik 14,45 
L - 3/IV /939 tarihinde kapah zarf usuliie ihale edilccegi ilan edilcn 

ldaremizln c2 ve 8• numarah tekneleri i~in ahnacak miktan yukanda 
yazil1 motorler pazarhkla yeni&n eksiltmiye konmu§tur. 

n - Muhammen bedeli, muvakkat ttt minat paras1, eksiltme §ekli ve saati 
hizasmda gosterilmi§tir. 

III - Eksilt'lle 3/V /939 ~ar:;amba giinii Kabata§ta Levaz1m $ubesi Miidiri
yetindekl Allm Komisyonunda yapJ!acaktJr. 

IV - $artnameler her giin sozii ge~en §Ubeden paras1z ahnabilir. 
v - lstekhlerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte ro 7,5 giivenme 

paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2750 ) -Cinsi Miktan MuhammenB. % 7,5Te. Eksiltme 
Lira K. 

Yangm sondiirme 
LiraK. $ekli Saati 

levaz1m1 13 kalem 614 92 46 13 A~1k Ek. 14 
Yangm tulumbas1 5 aded 595- 44 62 • • 14,30 
Hortum 400 metre ) 

• 34 • ) 674 15 50 56 • • 15,30 
• 455 • ) 

Yangm sondiirme 
aleti 105 aded 671 50 50 36 • • 16,30 
Kum torbas1 64 • ) 
Yangm eczas1 95 • ) 1383 90 103 74 • • 

I - $artnameleri mucibince satm almacak olan yukanda miktar1 yaz1h 
yangm sondiirme Levaz1m1 hizalarmC-a gosterilen usullerle eksilt
miyr. konmu~tur. 

II - Muhammen bedell, muvakkat teminatlarJ, eksiltme saatleri hiza
Iarmda gosterilmi~tir. 

Ul - Eksiltme 2/V /939 sah giinii Kabata~ta Levaz1m $ubesi Miidiirlii. 
giindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktJr. 

IV - $artname ve listeler hergiin sozii ge~en ~ubeden paraSJZ almabilir. 
V - Isteklilerin eksiltme i~ln tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile mezkur Komisyona gelmelen. ( 2586) -I - Niimunesi mucibince (50) top Molenz kag1d1 ( a~1k eksiltme usulile) 
satm ahnacakhr. 

II - Muhammen bedeli ( 500) lira, muvakkat teminat parasr ( 37,50) liradll'. 
III- Eksiltme 27/IV/939 per§embe giinii saat 15 te Kabata~ta Levaz1m $u

besi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakhr. 
IV - Niimune hergiin sozii ger;en ~ubed~n pa;.asJZ almabilir. 
V - Tsteklilerin eksiltme i~in taym ed1len gun ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile mezktir Komisyo~elmeleri. ( 2458 ) 

Cinsi 

Alah fenn\Ye 
Yass1 ve 

Miktan 

60 kalem 

Muham. B. 
Lira K. 
1515 53 

% 7,5 
teminah 
LiraK. 
113 66 

Eksiltmenln 
giinii §ekli saati 

27/4/939 Ag1k 15,30 

yuvarlak kayl$ 670 met. sif 434 - 32 50 3/5/939 • 14 
I - Yukanda cins ve miktan yaz1h 2 kalem malzeme a~lk eksiltme ile 

satm aJmacaktir. 
n - Muhammen be&lleri, muvakkat teminat paralan, eksiltme gUnii ve 

saatleri hizalarmda yaz1hd1r. 
III - Eksiltme hizalarmda gi:isterilen giinlerde Kabafa$ta Levaz1m $ubesi 

Miidt.irlii~iindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakhr. 
IV - Kay1:; niimuneleri ~artname ve listeler hergiin sozii ge~en $Ubeden 

t>aras1z ahnobilir. 
V - tstekli!erin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatlerde teminat pa-

ralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2494) -I - 24/IV /939 tarihinde kapah zarfla eksi!tmesi yapilacag1 ilan edilrni§ 
olan 400,000 kutu d~rna ~fenk kapsMii miinakasaSitlda ~ertname 
haricinde teklifatta bulunuldu/tundan ihale olunamamJ§hr. 

II - Pazarhk 3/V /939 ~ar§amba giinii saat 13,30 da Kabata:;ta Levazun ve 
Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacak!ir. 

III - Muhammen hedeli 25876 lira, muvakkat teminah 1940,70 lirad1r. 
IV - $artnameler hergiin 149 kuru§ bedel mukabilinde yukar1d.a sozii ge~en 

§UbPden almabilir. 
V - Istekli!erin eksiltme ir;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile mezkiir Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 2849 ) 

Tiirk Hava Kurumu 
2 7. nci T E R T i B 

B 0 v t_'J K P i Y A N G 0 S U 
BiRiN~I KESiDE: 11 MAVIS 1939 dadtr. 

Biiviik lkramiye 4 O. 0 0 O lirad1r. 
Bundan ba$ka : 15.000, 12.000. 10.000 lirabk ikram!ye!erle 

( 20.000 ve 10.000 ) hrallk iki aded miikMat vard1r. 
Veni tertibC.en bir bilet alarak i:;tirak etmeyi lhmal etmeyinlz. 
de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi$ olursunuz. 

MW~"Rl FABRiKALAR UMUM Mil"Dtl"RL"O(.;tl"NDEN: 
Kmkkale fabrikalanm1z igin birinci s1mf tenekeci 

Jerin istic.a 1IP Umum Miidiirliige miiracaatleri. 
almacaktJr. tstekli -

1 2705 ) 

Oenlz Levaztm ~atm Alma Komisyonu i1amau 
MiJ:tan Cinsi Eb'ad1 

~ ~cied 

6 • 
Simens marten ,elik levha 4000 X 1200 X 3 m/m 

• • • • 7000 X 1500 X 8 m/m 
10 • • • , • 7000 X 1500 X 10 mfm 
5 • • • , • 10000 X 1700 X 16 m/m 
;; , • • • • 10000 X 1800 X 18 m/m 
~ • Galvanizli 'elik levha 2000 X 1100 X 2 rn/m 
3 • • • • 2000 X 1000 X 1 m/m 

5'1 kilo Demir perr;in ~ivisi 19 X 55 
1 _ \'ukauda yaz1h st•kiz kalem malzeme 27 nisan 939 tarihine rashyan 

pcr~ernbe giinii saat 14 te pazarlikla almmak iizere eksiltmiye konul-

2-
mu~tur. 
istPkli lprin belli _giin 

rntiracaatleri. 
ve saatte KasJmpa§ada Komisyon Ba§kanhgma 

( 2785 ) 

Genel Direktorliigiinden : 
Tii•·kku•tt te§kile 1mda, motorlii ve motorsiiz tayyareler iizerinde egret. 

me·1 nlnrak' ~ali§mak makaadi!e yeti§tirilecek Lise mezunu genclere ihtiyac 
varC1 •. 

A1·aml•n belliba§h :;artlar ~unlard1r: 
1 - Ti.irk soyundan olmak, 
2 - ivi hal ve :;ohret sahibi bulunmak, 
3 - Sailhk durumu tayyarecilige elveri<li olmak. 
4 - Bo.vu 18 ya§mda olanlarm 1,60 a.a,;, 20 ya§mda olanlarm da 1,63 

ten - aj(1 olmamak, 
!i - J .ic;E' mezt1nu olmak. 
"n oz JR. en r~k 20 ya<Joda olmak. 
hto':lilcr n 15 ho 7 i•·an 1939 tarihine kadar miiracaat etmeleri laZJmd1r. 

B'" nrihter sonra 51hhi muaveneler yap1larak !nonii kampma sevkoluna
C<tkhr ve ~"~"""-ia mt., ... ff.,lrivet ~n~terenler k~hnl edilecPktir. 

Daha f?,Ja m·lumat almak istiyenlerin Tiirkku§u $ubelerine miiracaat 
etme!cri ilan olunur. ( 2842) 

Aylarca sinemalarda biiyOk bir zevkle dinled1giniz 

A 'k•n Goz Ya~lart'n• 
l'urk~e olarnk l:lay BURHAN SESYILMAZ 

muvalfakiyetle 

~ COLUMBIA Plaklarma 
okumu~tur. Dinlemenizi tavs1ye eder,z Plak numaras1 

( Ayni ismi ta§•yan ta'did Paiklarmdan sa nnm•z ) 

(:anakkale Enciimeni Daimisinden : 
1 - Yeniden eksiltmeye konulan i~. ke:;if ve ~art namesinde tadilat ya

pllan Biga • Karabiga yolu iizerinde betona rme olarak yap1lacak 
olan kopriiler in:;aatJ olup ke§if bedeli 13659 lira 74 kuru~tur. 

Bu i:;e aid iha!e bedelinin 12300 liras1 918 senesin&, bakiyesi 
939 biit<;esinin tasdikinde tediye olunacaktlr. 

2 - Bu J§e aid evrak ve §artnameler §Unlard1r: 
A - Eksiltme :;artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i:;lerl gene! ~artnamesi, 
D - Tesviyei tiirabiye, :;ose ve kargir in:;aat 1 dair fennl :;artname, 
E - Hususi :;artname, 
F - Ke:;if cetveli, metraj cetveli, fiat bortlrosu, 
G - Malzeme grafigi. 

lstiyenler bu :;artnamelcri ve evrak1 C• nakkale Naf1a Miidiir. 
liigunde bedelsiz olarak gorebllirler. 

3 - :ihale 4/5/939 tarihine miisadif per:;embe g'inii saat 15 te Vilayet 
makammda toplanacak Daimi Enciimende yap! lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapJ!acakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i'in isteklilerin 1024 lira 50 kuru~ muvak

kat teminat verme!eri ve ihale giiniinden nihayet 8 giin evvelinc 
kadar Vilayet makmama miiracaatle alacak lan ehliyeti fenniye ve
sikasmJ ibraz etmeleri ve 939 y1hna ,.jd Ncaret Odas1 vesikasm1 
ibraz etmeleri IazJmdir. 

6 - Teklif mektublarmm yukar1da yaz11J gUn ve saatten bir saat evve. 
line kadar makbuz mukabilinde Daimt Enr iimene verilmesi lilZlm
dir. Posta ile gonderileeek mektub!l•rm r ihayet saat 14 e kadar 
gelmi§ olmalan !aZJmdJr. Postada olan ge 'ikmeler kabul edilmez. 

(2470) 

Devlet Demiryollar1 i~Ietme U. Miidiirliigiinden: 

Muharnmen bedeli ( 6806,50 ) lira olan 58,300 ton muhtelif demir 
4/5/1939 per§ernbe giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin ( 510,49) liralik muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri lazundrr. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme d.airesinden, Haydar. 
pa§ada Teselliim ve Sevk $efliginden dagJ!ilacaktlr. ( 2594 ) -S1vas rnagaza binasmm bir Iosmile S1vas cer atolyeleri i~ata duvan 
in§aati kapal1 zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksJltmJye ~lkaril
rni§br. 

1 - Bu !§in muhammen bedeli 135,000 lirad1r. 
2 _ tstekliler bu i§e aid §artname vesair evrak1 Devlet Demiryollan, 

Sirkeci ve Ankara veznelerile S1vas istasyon veznesinden 675 kuru§ muka
bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 10/5/939 tarihinde ~ar:;amba giinii saat 15 te Ankarada 
D. D. Yollan Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
yap!lacaktlr. 

4 - Ekslitmeye girebilmek i~in isteklllerin teklif mektublarile a§ag1da 
yaz1h teminat ve vesaiki a1I!i giin saat 14 e kad.ar Komisyon Reisligine l 
tevdi ebni§ olmalar1 lazandrr. 
A - 2490 say!l1 kanunun· 1ahk:Annna uygun olarak 8000 lirallk muvakkat· 

teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiW, vesikalar. 
C - Muhabere ve Miinakale Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1 

c Ehliyet vesikas1 i~in ihale giiniinden en az sek!z giin evvel miiracaat 
etmek lazJrndJr. • • 1441 • ( 2744) 

Karadeniz Bolgesi ll 

F Ind1k T arint Satts 
Kooperatifleri Birliginden : 

Giresunda in§a edilecek olan Fmd1k lorma fabrikasmm ihalesinin 20 
nisan 1939 tarihinde yapJiacl\gl ili\n edilmi:;li. Bugiine kadar vaki miiracaat
lcrin kafi goriilmemesi C.olay1sile ilan miiddeti on be:; giin temdid edilmi§, 
ayni zarr.anda taliblere kolayl1k ohnak maksadile ihale §eklinde de degi. 
§iklik yap1lmi§ oldugu ilan olunur. ---- ---

Tarnn Karadeniz Bolgesi 

Sab~ Kooperatifleri Birliginden : 
Birligirr.izce Giresunda a:;ag1daki evsafta ( 40,000) kirk bin lira sarfile 

bir fmd1k kll'ma fabrikas1 in:;a edilecektir. 
A - Fabrika 24 saatte asgar! on be§ ton i~ fmd1g1 haz1rlayabilecek 

kabiliyette olacaktlr. 
B - Bu in§aatm plan, proje, §artnamcleri, bina k1smile dahili tesisat 

ayn ayn olmak iizere hazulanmJ§tJr. Birligin menfaatlerinin icabma gore 
bina k1smile beraber makineler, kalburlar ve bilumum dahill tesisat mii~
temian bir miiteahhide ihale edilebilecegi gibi, birlik~e liizum goriildii~ 
takdirde bina k1sm1 ayn, dahili tesisat ayn olarak ba~ka ba§ka miiteahhicL
lere de ihale edilecektir. 

C - Fabrika modem tesisat iizerine yiiz elliye kadar i§~lnin ~ali§abi· 
Jecegi salonlan ve bir milyon kiloya kadar fmd1k istiab edebilecek depolan, 
denize kar§l kargir istinad duvar1m, iskele ve dekovili ihtiva edecektir. 

D - Fabrikanm bina k1smmm azami agustos 939 iptidalarmda ve tesi
sat kismmm nihayet agustos 939 evahirinde tamamen ve bilumum teferrii· 
atile ikmal ed.ilmi§ ve i~ler bir halde teslimi §arttJr. 

E - Taliblerin 5 may1s 939 tarihine kadar mevcud projelere uygun 
olarak tekliflerini hirer ke:;ifname ile ve yalmz bina !~in veya bina Ue 
beraber tesisat i~in talib olacaklarm asgari Iork bin lirallk betonarme 
bina ln§a etmi§ olduklarma dair ehliyet vesikas1, yal_mz tes~sat i~in talip 
olacaklarm da bundan evvel bu gibi i§leri !iyakatle 1fa etrnl§ olduklarma 
dalr birlli!e mukn! vesalk ibraz etmeleri lii.zlmd1r.. . 

F - Projeleri, hususi ve fenni §artnamelen tetk1k etmek ve fazl~ 
izahat almak istiyenlerin Giresunda Fmd1k Tarun Sah§ Kooperahflen 
Birlij!ine miiracaatleri i!An olunur. 

SOMER BANK 
UMUMi MUDURLUGUNDEN: 

izmit Fabrikalarun1z ihtiyact i~in Cif Sous palan izmit teslim §&rtlle 

500 metre KABLO 
Ve bundan b~ka b"'J kalem 

Elektrik Malzemesi Satm Ahnacakbr. 
Teknik §artname Umum Miidiirliik Ticaret $ubesi 

istanbul $ubesi tarahndan bilabedel verilmektedir. 
Tekliflerin 22 mayJS 1939 tarihine kad.ar Ankarada 

lii~miize gonderilmi§ olmas1 !bJmdrr. 

ve Bankam1zm 

Umumi Miidiir-

Haydarpa~a Lisesi Sabnalma Kurumundan: 
Haydarpa§a Lisesinin arka k1smmda aga~lanml§ sahanm dikenli telle 

tahdidi ve su tesisat i§leri 2490 say1l! artt1rma ve eksiltme kanununun 46 
nc1 madesinin B flkrasma tevfikan pazarhkia eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltme 3 may.Js 1939 ~ar§arnba giinii saat 15 te Beyoglu Karlm~n kar
§ISJ:1da Liseler Satmalma Komisyonu binas1 i~inde toplanacak Kom1syonda 
yap1lacaktJr. 

Tahmin bedell 1076 lira 68 kuru§ olup ilk teminab 81 lirad1r. 
fstekliler §artnameyi okulda gorebilirler. Taliblerin cari sene Ticaret 

Odast vesikasile birlikte bu gibi i§leri yaphgma dair resmi makamC-an ala. 
caklan beige ile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 2804 ) 

Kaput Bezi ve iplik T. C. ZiRAAT BANKASI 1 

I 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikalan T.A. ,Sirketinden: 

Yen! tesisat!a faaliyete g~en A
dana fabrikamiZm silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~if~!) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
likleri ima!Atl piyasaya arzedil -
mi§tir. Sipari§ler bir hafta i~inde 
gonderilir. 

Sipari~ i~in Adana fa brikam1za 
veya Ankara Atatiirk biilvan And 
aparhman No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: <;e~id - Ankara. 

c;:ocuk hekiml '\ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu I 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her giin saat 15 

ten sonra . 

AGARAN 
SAc; LARA 

KUMRAL -ve S1YAH 
renkte Slhhi sa~ boyalandJr. 

fNGlLtz KANZUK ECZANES! 
BEYOGLU -ISTANBUL 

Kurulu' tarihi : 1888 
SeJmayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 

$ube ve ajans adedi : 262 
Zlraf ve tlcari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas•nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar1nde en az SO liras1 bulunanlara !le 

nede 4 defa ~;ekilecek kur'a ile B!i&ll•daki pll!na gore lkramlye dag•tllacaktJr, 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')0 " 
4 " 250 " 1,000 , 

40 " 100 " 4,0')0 , 
100 " 50 ,, 5,000 , 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DtKKAT: Hesablarmdakl J)lll'alar bfr K'lle t~lnde liO Uradan &lla~ diii'Udyenlere lkramlya C"Jirtl~ takdlrd 
% 20 fazlaslle vertlecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyJQJ, 1 blrinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarlh 
Jerinde cekil•cektir. 
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t '{'MHl'RIYET 

1 Sa~ Bak1m1 --.. 
Giizelli~in en blrlncl prtL 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesinl t&

davi eden tes1ri miicerreb btr iJiic
du. 

Ressam, burada gordUjllinilz ba!fl&rl tamamlamadan borakmu,hr. Fakat birka~ ciz· 
g ist gorUnen bu ba1;la rt n k im lere a id o rdujju" un anta,•lacajl•na iddia ediyor. Ege r 
siz de bun' ara tanadaysanaz, bu re simleri kesiniz, a ltlarana isimrerinl yazarak 5 ma• 

J D OK T OR 

I ?uta~ ~o!z,Nhur~n '!~~~"~ 
I ~k~im nPvik A oR tl 'I PI 40070 

yas cuma gUnU ilk sav•s• ~akacak olan ~ Y E N i M E C M U A» ldarehanesine 

gUndermek suretle bU t Uk mUkita t a mU s ebakas•na l!;tirak edlniz. MUsabakan•n ne· 

liceslnl 5 mayasta ~akacak o an " Y E N i M E C M U A n•n Ilk sav•s•nda " , 

Satlhk mobllya 
Bir diplomat hareket dolayisile mo -

b lyasm1 sahyor. Giimii~suyu Ekselsiyor 
aparhmam 6 numaraya saat 14 - 16 a
rasmda miiracaat. 

bulacaksan•z. Ad res : istanbu l Ankara caddesl 71 No. ( Y EN i ME C M U A) 
ldarehanesi, Posta kutusu 364 

Antalya Orman Miidiirliigiinden: 
1 - Antalyamn Alanya kazasma bagh Siigild Devlet Ormanmdan bir 

sene miiddetle ve kapah zarf usulile 1408 metre mikab gayrimamul ~am 
agact yirml giin milddetle arthrmtya ~tkarllmi~tlr. 

2 - Arttrrma 4/5/939 tarihine musadif peqembe gilnil saat 15 te An
talya O!man fd.aresinde yapllacakhr. 

3 - Muhammen bedel ~amm beher gayrimamul metre mikab i~in 490 
kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 kuru~tur. 
5 - Teklif mektublan 4/5/939 gilnil saat on diirde kadar bche,mehal 

'Antalya Orman Miidilrlilgiinde milte~ekkil Komisyon Reisligine verilmelid;r. 
6 - $artname ve mukavelenameyi gormek istiyenlerin Ankarada Orman 

Umum Mildilrliigilne ve Antalya Orman ~evirge miidiirlilgune milracast
leri. ( 2775 ) 

Bir tecriibe kafidir ! 

BASUR MEMELERiNi 

PAll 

ile tedavi ediniz. 

M. M. Vekaletinden : 
Milli Miidafaa VekAleti Tercilme $ubesine iki rniitercim ahnacakttr. 

Bunlarm almanca, frans1zca ve ingilizce lisanlarma esash olarak vaktf 
olmalan ve ayni zamanda tiirk~eden bu dillere terciime yapabilmeleri 
§&rtttr, Verilecek ilcret 165-210 liradll'. trntihan neticesinde ikl dil bilenler ter
cih edilecektir. Memurin kanununa gore memur olmak evsaf ve ~eraitini 
haiz bulunan taliblerin evvelemirde hal terciimelerile ve referanslarile 
miiracaatlerf Win olunur. • 928 • ( 2195 ) 

Ziraat, in~aat, yangm ve aa r au 
i~lerinde en kullanr§h ve eq 
e lve r isli ve en am an!IZ ~ah,an 

BERNARD markah 
Motopomplar•n 

her boyundan da1ma depola· 

nm1zda mevcuttur. 
KAATLOK, lZAHAT ve TEKUF 
lLK TALEBDE G0NDERILIK. 

TUrklye merkez deposu : 

TURK·AVRUPA limited Sirkefi • istanbul, Galata Per~embe pazau 61 

Dahiliye Vekaletinden: 
Erdek kasabasmm 10~ hektarhk krsmtntn halihaztr hartalart i~i kapah 

zarf usulile eksiltmiye ~tkRrtlmt~hr. !~in maktu bedeli 2000 liradtr. Eksiltme 
8 may1s pazartesi giinii s•at 15 te Erdek Belediye binasmda toplanacak olan 
Belediye Eksiltme Komi"Yonund.a yapllacakhr. Muvakkat teminat 150 lira
dtr. $artnameler bilabedel Ankarada Belediyeler imar heyeti fen ~efligmden 
ve Erdek Belediyesinden :>lmabilir. Tekliflerin tayin edilen giinde saat 14 e 
kadar Erdek Belediyesine verilmi~ veya pasta ile bu saate kadar gonderilmi§ 
olmast lazimdtr. • 1436 • ( 2708 ) 

Kans1zlar ic;in 
Pek Mukemmel 

En kans1z di.J~mU~ hastalarm az zaman 
zarfmda iktisabi kuvvet etmeleri i~i n 
her yemekden sonra bir Likor kadehi 
QUI NIU M LABARRAQ UE. al malan 
kifid ir. En muannit satma nObetlerine 
kar~1 dahi gayet miiessirdir. Zaytf has· 
tahkdan sonra kuvvetsiz, fazla ~·h~ma· 
dan yorgun du~enlerin ve pek ~abu k 
ne~viinem a bulmu~ gen~lerin, zahmetle 
inki~a f eden gen~ k1zlarm Lohusahkdan 
kalkan kad mlarm, ihtiyarlar. ve kansaz· 

larm dahi tesi r i mu · 
cerrep ve Paris Ttp 
akademisi tarafmdan 

.edilen • • UIRIUm 

SIRT- GuGOS 
KAL(:A-ARKA 

BEL 

ba uc 
Sa,.ab1111 tpnelidirler. 

Deposu: Ga lata, 

GUmruk sok. No. 36 

Her Ecu.nede .. tl l 1r~ 

ROMATIZMA 

• LUMBAGO 

• SIYATiK 

• 
ve buton 

agr,J ara 

merhemi ile masaj yaptmz. 

SANCILARI DAiMi ve CABUK CECiRiR 

Eski~ehir Belediye Reisliginden : 
Eski~ehirin 1/1500 ve 1/2500 mikyaslt Mlihaztr hartalart ilzerinde ya

piiacak tashihat ile gayrimeskun sahadan 120 hektarltk bir klsmm yeniden 
hartalart almmas1 i$i ile 1100 hektara varan 1/5000 takaumetre umum hartast 
7250 lira muhammen bedelle 8/5/939 giiniine rashyan pazartesi giinii saat on 
be§e kadar yirmi giin miiddetle a~tk eksiltmiye konulmu~tur. Talib olan
larm ~artnamesini paras!Z almak ilzere Eski~ehir Belediyesi Fen Mernurlu
guna miiracaatleri ve 545 lira muvakkat teminatlarile eksiltmiyc girebile
cekleri ilan olunur. ( 2683 ) 

Biitiin Ada ~amlarmm ve lavanta ~i~eklerinin 

s1hhi kokularm1 terkibinde saklayan 

BAKER Ayakkablar1 
Rahat ve saglamd1r. 

VENUS CAM Kolonyas1 
c~gerleri zayaf ve slnirleri bozuk olanlaun kalbi ne 
ferahhk verir ve goniUnU a~ar. VENUS CfAM 

KOLONYASI'nin formUIU bir s1rd1r. 

Bu ayakkablan almakla ikhsad 

etmi~ olacaksimz. Hall haz1rda yerli 

ve ecnebi mah zengm ~e~idlerimiz 

vard1r. Geliniz, giiriinilz ve intihab 

ediniz. " , 
Taklidleri onuu yerini tutamaz. 

Umuml deposu : Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve ltriyat deposu. i stanbul 

Muhterem 

Mii,terilerimize 
Diinyada emsah bulunmtyan nela•etile me§hu r Yenihayatm her 
yerde takhdler1 Yemha,at diye sahlmaktndJT. Al dan maymtz Ha· 
k1kl Yer11hayatm lirmaSJ kOre a iAmetJ oldugu gibi her dH II8SI 
Qzer,nde Yenihayat yat.JSma d1kkat ve iyice dikk at ediniz ve am• 
ba!Ajh lokum, her nevr oehs karsmel~lar. Galata Necatibey ca<i<iesi 

numara 92. Telelon 40058 AbdUivahld Turan 

ADEMi iKTiDAR 
B<®D ~<®v~~lkou,guli'i1e --

Tabletleri her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobln ) 

I 

ASLAN ve ESKlHlSAR 
MOTTEHlD <;1MENTO ve 
SUKlRECl F ABR1KALARI 
ANON 1M ~lRKETlNDEN: 

26 nisan 1939 tarihine miisadif <;a.r
~amba giinii saat 16 da Galatada Agop

yan hamnda in'ikad edecegi gazetelerle 

ilan olunan adi hissedaran heyeti umu

miyesinin, i~timada haz1r bulunmak ii
zere milracaat eden hissedaran adedi

nin kcsretine binaen, ayni giin ve sa
atte Beyoglunda lstiklal caddesinde 

Serkldoryan (Cercle d'Orient) binasm

da i~tima edecegi saym hisseda.rana ilan 
olunur. 

24 nisan 1939 

Meclisi !dare 

Sahfb w Bll§mulllll'rl11: Yuna• Nadi 

l 
Umumt ne§Tiym fl!ar• eden Yazt f11ert 

Mtld1lr1l : Hikmet Miinil Vl(len 

Cumh!U'tlfd matbaan 

HA YVA Of 

i~TiHASIZliK · HAZIMSIZLIK • ~i~KiNliK • BULANTI • GAZ • SANCI - MiDE 
BOZUKLUGU- Dil· BARSAK ATA~Efi • iNKIBAZ • SIKINTI· SiNiR 

ve bUtUn mide ve barsak rahatstzhklar~na kar'' 

HASAN MEYVA ozu 
kullammz. 

Mide i ~in bcr yemekten sonra 1 • 2 tatb ka$Iitl yanm bardak su i~inde ve 
rniishil i ~in her sabah veya gece yatarken a~ kamana 1 • 2 ~orba ka$1g,. 
yanm barda k su icinde kopii r terek i~melidir. HASAN MEYVA t)ztl' 
Avrupa ve bif hassa i ngiliz meyva tuzlanndan daha ytiksek oldugu k&t'i· 
yetle sabiltir. Buna ragmen Avrupa meyva iizlerinden be$ misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYV A t>ztl' yalmz bir tilrlii olup $Ckersizdir ve ~ok kiipli riir 

SiNGER 
Bay~nlara mahsus elmasb ve pU'lantah S t N G E R saatlerinin 

yen! modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradtr 
- EMSALLERt GiBt ON BES SENE GARANTiLtDi R ·

Ta~radan taleb vukuunda yeni katalog giinderilir. 
~ J N G E R SAAT MAGAZALARJ - istanbul Eminonii. Tel: 21 964 • 
Istirnlak dolayisile magazamtz arkadakl dar sokaga naklolunmu~tur. 

An ·ara Acentamtz: ~eref K uyumcu /!1 nafartalar 37 
Bayi olm1yan yerlerde Dinger saatlerini satmak i~in bayi aramyor . 

Manisa Vilaveti Hususi 

Muhasebe 

~~-Biitiin dun 

yaln1z 

·REX 
marka 

Preze1 vatitlerini 

tercih ediyor. 

<;iinkii : 

saglamdu. 
ve gayet ince 
ipekli lastik -

ten yap1lmt~br. 

Miidiirliigiinden : 
Vilayet Hususi fdaresinin 40 lira maa~h Varidat Miidilrlilgii ile 35 lira 

maa$h tahsilat birinci miimeyyizligi miinhald.ir. 
Maliye veya Hususi !dare Varidat i~lerinde bulunmu~ olan taliblerin 

vesikalarile birlikte Vilayet Makamma miiracaatleri ilan olunur. ( 2803) 

Toptan ve parakende S"t'' yeri :Istanbul sultanhamam 
Hamdi bey ge~ d . No. 48 • 56 Tel: 21295 

h 


