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itler'in nutku 
Fiihrer:cc Hi~bir devletin sarih malzna1 
tara/zmdan hale/ verilmigecek»diyor 
Hitler' in 

utku 
IL.-II it!er'in diin siiylediiji nutku, 
rtJ Roose_velt tarahndan gonderilen 

messa]m mabadi olarak tel.ikki 
etmek daha dogrudur; ~iinkii, son on be1 
giinliik hadiselerde, Alman devlet reisi
nin vaziyeti - her zamankinin hiliifma -
aktif olmaktan ziyade passifti. 

Gecen iki haftai•k vak1alan unutma
dtk: Arnavudlugun 1talyanlar tarafmdan 
zaptt [izerine Amerika Birle1ik devletleri 
reisi Roosevelt Hitler'e ve Mussolini'ye 
hirer mektub gondermi, ve sulhu arzu 
edip etmediklerini, ediyorlarsa silahlann 
azalttlmaSI icin beynelmilel bir konferans 
tophyacagml, bundan sonra da iktlsadi 
vaziyetin diizelmesi ugrunda hep bera
ber cahl•lacail;ml bildirmi1ti. Roosevelt, 
totaliter devletlerin samimiyetine inana· 
bilmek icin, Alrnanya ve ltalya tarafm
dan, otu1. kadar Avrupa devletine taar
ruz etiniyeceklerine dair teminat verilme
sini istiyordu. 

Roosevelt'in messaitm burada, bera
berce tahlil etmi§ ve ~u kanaate varml§tlk 
ki, Amerika Cumhur Reisinin gayesi, 
messaida soylemek istedigi gibi beynel· 
rnilel bir konferans toplamak degildir; 
~iinkii boyle bir~eyin bu suada kabil ola
rntyacaibm muhterem Cumhur Reisi her
halde bizden iyi biliyordur. Bizim bura
da, beraberce diitiinerek vardtiitmlz ne
ticeye gore Roosevelt, Birle§ik Cumhu
riyetler efkanumumiyesini ve onunla be
raber diinya efkanumumiyesini demokra· 
siler cephesine kazanmak te§Cbbiisiinde 
bulunuyordu. 

Alman Devlet.Rei•i Hitler, ~ayflag topltl[lttlanndan birinde, •• 

T ahminlerimizde aldanmadlglmiZl og
renmekte gecikmedik: Hitler de hareket 
tarztm ayni kanaate gore ayarlarol§tl. 
Alman hiikumeti tarafmdan, Roosevelt'in 
messaimda ismi gecen muhtelif devletle
re <<kendilerini tehlikedo goriip gorme
diklerine dair» bir sua! soruldu ve Hit
ler'in nutkundan evvel cevablar tasnif 
edildi. 

Alman Devlet Reisi 2,5 · saat siiren nutkunda 

Amerikan, . ingiliz ve F ransiZ. siyasetini ,iddetli 
bir lisanla tenkid etti-

Bu hadiseler o]up dururken, bi1. bu
rada, messaia bir mabaid te1kil edecek 
olan nutuk iizerinde dii§iinmii§ ve onun 
mahiyeti hakkmda tahminler ileri siirmii§
tiik. Demi~tik ki: 

leh -Alman ademi tecavuz 
misakl hukumsuz bnak1ld1 

ingiliz -Alman deniz itil8fl 
dun resmen feshedildi 

- Hitler, konferans teklifini redde· 
decektir. Silahlarm azallllmas• icin vak
tile samimi olarak te1ebbiise giri1tigi za
man buna demokrasiler tarafmdan alayla 
rnukabele edildigini, bunun icin arttk bu 
meselenin mevzuu bahsolam•yacagml, 
maamafih Almanyamn kimseyi tehdid et
medigini, nasyonal sosyalist rejiminin 
A vrupada bu sulh nnsuru oldugunu soy
]iyecektir. 

Hitler, diinkii nutkunda bu noktalarm 
hepsini bir bir tekrarlad1. Bilhassa kiiciik 
devletlerle Almanya arasmda hicbir an
laimamazhk bulunmadti!J noktaSJ iizerin
de fazla durdu. FUhrer' e gore umumi bir 
konferansa liizum yoktur. Almanya 
devletler araSinda iki taraf!, anlaj(lla]a; 
yap1ld,~, takdirde sulhun daha esash ola
rak temin edilecei:(ine kanidir. Ve kiiciik 
devletlerin herbirine ayn ayn teminat ver
mege hamdu. 

NADIR NAOI 
r ArkaS1 Sa. 9 siitun 1 de] 

Berlin, 28 (Hususi) - Alman Dev
let Reisi Adolf Hitler bugiin Rantag'da 
soyledigi nutukta ezciimle demi§tir ki: 

«- Amerika Cumhur Reisinin bana 
hitaben gonderdigi telgraftn metnim bili
yorsunuz. Bu telgrafa verecegim cevab1 
Alman milletinin miimessilleri SJfatile ilk 
olarak sizin ogrenmeniz ve bunu tasvib ve
yareddetmeniz i~in Rantag'l i~tima1 da
vet karann1 verdim. Ayni zamanda bu 
fusattan istifade ederek mart ay1 zarfm
daki muazzam tarihi hadiseler kar§ISmda 
has!l ettigim inllbalan bildirecegim. 

En derin hislerimi, Biiyiik Harbin me~
hul bir askeri alan beni, sevgili milletimin 
rehperi ve §efi olmak mazhariyetine nail 
eden Allaha hamd etmekle ifade edebili
nm. 

Mi!letimi i~ine gomiilmii§ bulundugu 
derin sefaletten, kan dokmeden kurtarma
ga muvaffak oldum. Hayat1m1n yegane 
gayesi alan Alman milletini kurtarmak ~·
refine erdim. Benim elde etmek istedigim 
gaye, ba§kalarmm evvelce cebir ve 1iddet· 
le tahrib ettikleri §eyi yeniden kurmaktan 
ibaretti. 

"I 1 Bu itibarla ba1kalarmm haklarma hi~-Nevyork beynelmt e sergisinin 
b I bir suretle tecaviiz etmi1 degilim. Y almz 

kiisad resmind e haztr u unmak b d , un an yirmi sene evvel ihlal edilen hak-
iizere Amerikaya gitmi~ k, tekrar tesis ettim. Biiyiik Alman devle-

olan a rkadaftmtz linin bugiinkii hududlan i~inde hi~bir top-
CELA.LEDDIN EZINE rak yoktur ki, en eski zamanlardanberi o-

d na aid ve onun hakimiyeti altmda bulun-Yeni Diinya an rnUj olmasm .. Beyaz uktan alan insanla-

mektublar 
no Amerikay1 ke§fettikleri tarihten ~~k 
daha evvel Alman devleti bugiinkii hu-

d 
dudlanmn degil, o tarihtenberi kaybedil-

aer isini gazetem ize gon ermege m ] d d l§ 0 an iger bir~ok eyaletlerile ve era-
batlamt~hr. Degerli e ib in ZVISlle mevcud bulunuyordu. 

ilk m ektubunu ersay m uahedesi 

Y ar1n ne~redecegiz . Budalalardan ve cahillerden miirekkeb :=== bu siirii, hayat! bir saha dahilinde kilo
metre murabba1 ba§ma isabet .eden 240 

niifusu ve 2000 senedenberi teessiis etmij 
bulunan bir nizamt mahvetti. Diinyanm 
yeni nizam1 bilahare ortaya ~1kmca sull•un 
Amerikadaki ve Avrupadaki demokrat 
diktatorleri o kadar korkak davranddar ki 
i~lerinden bir tanesi bile cereyan eden ha
diselerin mes'uliyetini yiiklenmek cesarctC
ni giisteremedi. 

Demokratik sulh diktatorleri Versav 

•istemlerile diinya ekonomisini altiist etti
ler. Milletleri ve devletleri budalaca par· 
~alad.Iar. Asularca zamandanberi tanzia. 
edilmij alan istihsal ve ticaret camialannt 
mahvettiler. 

Versay muahedesi, milletlerin kendi ken 
dilerini idare etmek hakkmr tammanujllf. 
Bundan ba,ka ikhsadi zaruretleri de he
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Markovi~'in . Berlindeki 
temaslar1ndan sonra ... 

Yugoslavya Hariciye N azut Markovi~ 
Tempelhof tayyare meydamnda Von 
Ribbentrop tara.f.mdan kar$tl&DIYO:t 

Bir Alman gazetesi 

Yugoslav d ostlugunu 

tebariiz ettiriyor 

Berlin 28 (a.a.) - D. N. B. ':Jildi
nyor : 

Yugoslav Hariciye N aztn Markovi
~in Berlin ziyaretinden bahseden Kores
pondans P olitik, ezciimle diyor ki: 

«Bu ziyaret ~ok miihim addedilmek 
icab eder. Alman - Yugoslav miizake
releri, bilhassa Venedik gorii§mele1inden 
sonra, §Unu ispat eder ki, yabanc1 mem: 
leketlerde ortaya siiriilen bedhah iddia
lara ragmen, mihvar politika5l ban§t boz
maya degil, mi.ijterek havza dahilinde 
miisalemet ve te§riki mesaiyi tahakkuk 
ettirmege hadimdir. Alman ve Yugos· 
lav milletleri arasmda itimad esasma da
yanan miinasebetler yalmz kom§u mil
letlerin te§riki mesaisi liizumuna degil, 
ayni zamanda iyi ve fena giinlerde ka
zamlan kar§lhkl• htirmet ve riayetine is
tinad etmektedir. Strb askeri, urnumi 

~Arkast Sa. 9 siltun 6 dal 

Dr. Ma~ek'le Yugoslav Ba$vekili 
Zagreb gorii$meleri esnasrnda 

H1rvat - S1rb kat'i itilaf1 
diin Zagreb' de imzalan 
Y eni k a bineye H1rvatlardan dort nazmn szir·ecte{[t 

ve Ma~ek'in Ba,vekil olacagt bildiriliyor 

Belgrad, 28 (Hususi) - H~rvatlarla 
S~rblar arasmda 20 senedir devam edip 
duran anla§mazhga nihayet verilm11tir. 
H.rvatlar lideri Dr. Ma~ek'le Ba,vekil 
Svetkovi~ Zagreb'de bir itiliifnam• im
zalamljlard~r. Dr. Ma~ek Prens Pol ta
rafmdan kabul edildikten sonra pazar gii-

iin H~rvat meb'uslanm toohv<~ral< -itiilafna1 
menin metnini bildirecektir. 
tasvibinden sonra itilafname 
caktu. Y eni ~e§kil edile~ek muhtelit 
bine anla§maYJ tatbik sahasma KOJraca~~;', 
ttr. Hrrvatlardan dort nam yeni kabinej 
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• 
lngiliz mecburi hizme 
kanununun son akisleri 

Layiham n kabulii, Fransa ve Lehistanda 

bir memnuniyet tevlid etti, irlanda lmtpa.rator·lui~U~ 
miidafaasma i~tirake karar verdi 

j 

~· Maliyc Naztn Sk Con Simon 

Londra, 28 (a.a.) - Oxford Oni
versitesi talebe birligi, mecburi askerlik 
hizmetini tasvib eden bir karar suretini 23 
reye kar§l 326 reyle kabul etmi§tir. Mu
halefet gosterenler de nutuklannda en
tellektiiel bir miisalemetperverhk gaster· 
dikten ba§ka, mecburi askerlik hizmeti u-

'" " " " 

Harbiye Nazm Sk Kingsli Vud 

suliinii degil, hiikumetin politikasm1 
kid etmi§lerdir. 

Bir~ok hatibler, ingiliz talebesinin 
kiki fikrinin yabanc1 memleketlerde 
fafla kar§tlanmasma imkan 
liizumundan tsrarla bahseylemi§lerdir. 
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u~ senelik bir yol 
program1 hazirlaniyor 
Vali, dun Naf1ada tetkikat yapt1 

Cag a l o g lundan Ayasofyaya dogru in,asi 

asfalt y ol dolaytsile Y erebatan saray1 

b iitiin ahsab binalar kaldmlacak 
' 

Cagaloglunda asfalt yo~4in~aatma 

haztrhk faali~ti 

' 
(Y azyc 9 uncu sayfada), 



CUII-IHURil!ET 

( ~ehir ve Memleket Haberleri 

Tarihi roman: 7 Yazan: Kadircan Kafh 

Kalenderoglu 
isterken, ~imdi 

bir k1z 

ba~ma 

belasm1 
baskalari • 

savu~turmak 

m1 geliyordu? 

Delikanh ~trptndt; fakat kurtulama- yakla§!yorlardt Dikkat edilince bun lar-
d!, di,Ierini gtmdattt: dan bir k~<mmm kadm veya ktz oldugu 

Kayt§ Mehmed ate1 ba1mda ~omel- anla§tldt. Kalenderoglunun ka1lan ~attl-
mil olanlardan birine sordu: dt. Simdi bir k1z bela<~m savujturmak i-

- Demir ktzgm mt? ~in ugra11rken ba§tna ba1kalar. mt geli-
- He... yordu? 
Su~luyu oraya dogru yiiriittiiler, ~o- - Kimdir onlar? 

melttiler. Sag kolunu gii~liikle styndtlar; Yaklajhlar. KalabahgiD arasmda kam-
dineginden yukansma ince bir sargtyt do- bur bir adam topalhya topalltya Kalen
ltyarak iyice stkttlar. 0 mada Kayt! derogluna dogru ko§tU: 
Mehmedin palast havaya kalktt, indi. - Am an agam, goziimiiz aydm! 
El, bilekten koptu ve diijtG. Uzun !,;, Senin sipahiler bana pek eziyet ettiler. 
kiSkada tutulan ve el ayaSt kadar clan Mademki seni giirmek ki•metmij; hep
ktzgtn demir levhayt kesik yere yapt§ltr- sini bagt§lad!m. Dstelik bah1i1 verece
dtlar. Bir camh oldu; biraz alev ve gim. 
bir~ok duman ~1ktt. Delikanh di1ini Stkt- Kalenderoglu bu sesi tamyor gibiydi. 
yordu. Birka~ dakika sonra serbest bt· K1Z11 alevlerin aydmltgmda onun ~arptk 
rakttlar. 0 zaman yerde duran kesik elini burnunu, sola kaymt§ clan agzmt, 
kaph; Kara Said in yiiziine fnlatl!: kenan biiziilmii1 tek goziinii, ~olak ko-

- Bak hele koca domuz; bunun be- lunu, hi~ de yabanct bulmuyordu. Bir
deli senin ba1mdtr; unutma! Bana Ye- denbire hatn!adt ve elini uzattt: 
nijehirli Dalktltc oglu Bekir derler... - Yay Keklik Ahmed, sensin ha!.. 

Uzadtk~a silinen golgesini ~igniyerek Buralarda ne arayon koca tataragaSI? 
karanhkta koyboldu. Onun biraz ilerisinde duran on ktza, 

Kalenderoglunda biiyiik i1ler yapmt§ be1 altt koleye ve dort U§aga bakarak ila
bir adamm gururu vardt. Kara Sa idle yan- ve etti: 
yana yiiriiyerek ate§in kenanndaki kili- - Bunlar ne? T ataragasmm boyle-

•• sanayn <.;orab 

tedbirlerin • • 
IYI Alman 

netice vermemesi se
bebleri gorii~iiliiyor 

<;:arab sanayii erbabt, diin Ticarel o· 
dasmda miihim bir toplantl yapmt§lardn. 
Bu toplantl, c;orab standardizasyonu ni· 
zamnamesi mucibince ipekli kadm ~orabla
nnm saglamhg1 i~in 1imdiye kadar ah
nan tedbirlerin iyi netice vermedigi ve ka
dm ~orablarmm gittik9e daha incelerek hal 
km ve milli ikttsadiyatm aleyhine bir ne
tice verdigini tespit eden Sanayi Tetkik 
Heyeti tarafmdan goriilen liizum iizerme 
yapJlmt§ltr. Diinkii toplanttda yalmz rr.ev· 
cud vaziyet iizerinde gorii§iilmii§, fakat 
karara ge~ilmemi§tir. 

Sanayiciler, bilhassa ipekli kadm ~o· 
rablanmn vaziyetinden milli sanayiin mii
teessir oldugunu, ~orablann biraz daha 
normale ve kahnla§maga dogru gitm~sinin 
bir zaruret bulundugunu ileri siirmii§ler· 
dir. Bu noktada Yekaletin noktai nazarile 
tam bir mutabakat bulundugu goriilmii1· 
tiir. 

<;:crab fabrikatorleri pazartesi gunu 
tekrar toplanarak kararlara gececeklerdir. 
Alakadarlar mevcud nizamname hiikiim
leri dahilinde vaziyetin JSlah edilebilcce· 
gine kanidirler. 

SEHIR ISLER/ 
me bagda1 oturdu. Simdi oradakilerin •ini de hi~ gormemi~tim. 
~ogu «Daglardelisi» ne baloyorlard1. Keklik Ahmed ku~tl sakahm Sivaz- Florya kazinosu 
Mademlti lm ka~ran birisinin ba§J biraz. ladJ: Florya kazinosunun elektrik ve sair 
once 1uraya dii1mii§tii; «Daglardelisi» - Arttk tataragalt~ filan kalmadt tesisatt ic;in biitc;eye 30,000 lirahk tahsi-
i~in de ayni ak>bet ni~in olmasmd1? ki 1 .. Ha~ovada sen in idamm i~in veri len sat konulmu§tur. 

Kalenderoglu da ona baktt: hiikmii gizlice gosterdigimi Cagaloglu Sirke etiketleri 
Yap:tgm i1i begeniyon mu? Su~ur. Sinan Pajaya duyurmu_1l~r; lbrahim Zabttai belediye talimatnamesinin sir-

belli.. Kendi cezam kendin vir baka- Pasa olmasaydt bajtm g1dtyordu; cant· kelere taalluk eden ahkammda bazt ta-
hm [ m1 zor kurtardtm. diHit yaptlm>§hr. Buna nazaran sulan • 

d I Sipahiler gozlerinden ba1ka her tarafla- dtnlmJ§ sirkelerle sun'i sirkelerin iize-
«Daglar e isi» yumu§ak bir sesle ce· •· 

rlnl O"rten ktzlara, vah•i panlttlt bak,_lar rinde csulandtn!mt~ sirkedir•, csun 1 
vab verdi: ' 1 k attyorlard1. Bu hal Kalenderoglunun go- sirkedir• tarzmda etiketler bu unaca 

- Ben ktzt ka~trdtm am a fen a ni- ziine ~arph. Keklik Ahmede sordu: ve sun'i sirkelerle tur§U da yaptlabile-
yetle degill Ona erligimi gosterdim, ba§- cektir. Fakat bu tuqularm iizcrinde 

- Anladtk ama, bunlar ne oluyor? 
ka diyecegim kalmadt; al, ne dilersen 1 sun'i sirke ile yap1ldJklanm gosteren e-
yap! Sesini yava~latarak cevab verdi: tiketler bulunmast mecburidir. 

- Ge~im diinyast! T ataragaltgmda 
- Anlamad!m, tamdtgtm yerlerden ktz topluyor; !stan- Beyoglunda 173 ki§i 
- Bana to kat vurdu! hula gotiiriiyorum. cezaland~rdd1 
K'Y'I Mehmedin yiizii giildii. Kalen· _ Ba,ka ;1 yok muydu? Son giinlerde Beyoglu mmtakasmda 

de·~g'una yaklaj!J: _ Ba§ka ne yapabilirdim? Tatarltk· zabttai beled:ye nizamnamesine muha • 
- Giil!iiyii ban a verecektin, a gam I Ia attan diisiip u~urumdan yuvarlanma!i. !if harekelterinden dolay1 173 ki§i ceza. 
- Acele etme! yiiziinden ne sag! am kpl. ne de saglam landmlmt~hr. Bunlardan 21 i caddeye 
«D·~lardelisi» ~tktjlt: t bacak kaldt. Goziim bile kor oldu. K~m- tO'ptllk ve k\lm atm_•~. 2 si _mezdbdaha hlari-1 
- Sana mt? Senin i~in mi yorulmuj burum da o zamandan armagandtr. Yak- em~e koyunkesmJ§, 22 51 ca eyJ ~ga 

1 . . 1 d B Nd t! , L. !{I etml§. 9 u mustahdem deflert tutmamJ§, 
0 acagi'l'l? ~le s!anbtil a~. ag ~ a, .. ll}'xuyrt 1 e 5 i otomobille caddeyi i§gal etmi§, 4 ii 

- 0 zaten benimdir. Herkesten on· at mtmda kestmp, sektz g~nde gtden a· etiket koymamt§, 14 ii caddeyi kirletmi§, 
ce f-,'>asmdan ben istemi~tim! car delikanhy1 bulsam kadtfe kutuya ko· 30 u muayene ciizdant olmadan ~ah§ml§, 

«Daglardelisi» alayh alayh giildii. yar; inci gibi saklardtm. Hey gidi g_ii?· 9 u vaktinde diikkamm kapamamJ§, 3 ii 
Kay11 Mehmed de acJ act giildii: ler! !yi ki sana rastladtm agam: mn ev bacasmt temizletmemi§, 4 ii otomo -
_ Uzun Hiiseyinl bir kur~unda ye- ver de yagmurlar basmadan Bursaya bille memnu yoldan g:tmi~. 4 ii kapak -

re sermeseydim seni okla vuruyordu! varam; oradan da !stanbula ge~em... stz ~op kutusu btrakmJ~, 2 si ehliyctsiz 
- Bana oyle oklar i1lemez. Sen ken- Kalenderoglu da onun orada kalma- bisiklete bitmi§tir. 939 ekmek, 152 fran-

dine bak, Kayt§l stm istemiyordu. Fakat o anda akhna cala musadc,'e edilmi~tir. 
« Yigit, lakabile amhr» derler am a bir1ey gelmi~ti. Biraz dii~iindii. Sonra Y em lkhsad miidiirii 

son kelimenin «Daglardelisi» nin agzm· yumu~ak bir sesle: 1kttsad miidiirliigiine tayin edilen 
dan ~Jktltnda en act bir hakaret vard1. _ Keklilc, bir zorluga ~atttk; bize Saffetin salt giinii yeni vazifesine ba§ -

- Sen kendine bak papaz bozuntu- ak1I veri Senin elin kolun yamtlmt§ ama, ltyaeai(t h;ber almmt§ltr: • , 
su! kafatasm saglam kalmt§hrl ltfa1ye mektebmm Ilk 

Elini palastna attt ve SJytrdt. Parlak Dedi. mezunlari 
~eligin iistiinde laze kan lekeleri vardt; _ Eh ... Agamtz kadar degilse de... 1tfaiye mektebinin ilk mezunlan 2 
bu halile daha korkunc goriiniiyordu. _ «Daglardelisi» ile «Kayts Meh- may1sta diplomalarmt alacaklardtr. Bu 

«Daglardelisi» de k1hcm1 ~ekti. med» bir ktzt payla§amtyorlar. Ortaye· dcvreye ta~ra 1tfaiyelerinden 7 talebe 
I d . gelmi~tir. tkinci devreye ta~radan nc-

Demindenberi hayahnm en korkunc rinden kesip yan yanya vere im, tyo- kadar talebe gonderilecegi vilayetlerden 
zamanlartnt yajtyan Giilliiniin gozleri ruz. Ne dersin? son,lacakttr. 
yuvalanndan fulamt§h. Bulundugu yer- Keklik Ahmed sakalma aStldt: Eminonii,de cezaland1• 
de o kadar biiziilmiijlii ki biraz once ken- - Boyle payla~mayt ne duydum, ne 
disini SJkan baglar 1imdi gev,ek geliyor- i~ittim! Y aztkttr agam, hele §U kiZl gO-
du rebilir miyim? Nerede? 

Kalenderoglu bagtrdt: Kalenderoglu ktzm getirilmesini em· 
- Sakm vuru1ma}'ln; yoksa!.. retti. Daglardelisi bnakmtyacalc oldu · 
Birka~ ki1i onlarm aralarma girdiler. fakat reisin ka1lan ~attlmca kenara ~e-
Kalenderoglu sozlerine devam etti: kildi. 
- Kayt§ I Sen de su,lusun; benden Giilliiyii ateje yakm getirdiler. Keklik 

izinsiz diigiin yerini btraktp gittin. Bunu Ahmed: 
yapmtyacaktm! - $unu bir ~oziiversek I 

- Giilliiyii bu ayt oglana buakamaz- Dedi. Gene ktza, candan goriinerek, 
d1m I giiliimsedi. 

«Daglardelisi>> homurdandt. Giilliiniin iirkekligi ne azalmts, ne de 
Kara Said araya girdi: ~ogalmJstJ. Yalmz, iplerinin ~oziilmesini 
- Agam, ikisi de iyi yigittirler. B:r iyi kar§tlad1gma 1uphe yoktu. 

dda !eytana uymu,lar. Mademki ktzt Keklik Ahmed gene ktzt bastan aya
pavla,amlyorlar; belinden ikiye aymp ... ga kadar siizdii: yiiziine, sa~lanna daha 

Etrafta mmlttlar oldu. Gavur Murad dikkatle baktJ. 0. kendi<ine dogru uza· 

r1lanlar 
Em1nonii mmtakasmda Bclediye mii

fetti~leri tarafmdan diin stkt bir tefti~ 
yaptlmi§, bir9ok diikkan sahibleri teczi
ye edilmistir. 

Y Ik1lacak binalar 
Beyaztddan Aksaraya inen yo! iizcrin· 

deki ah~ab b'nalann ytktlarak bu yolun 
geni~letilmesi takarriir etmi§, ke§ifna • 
meleri ha7lflanmJ§ttr. 

Kurbagahdere 
Kurbagahderenin tcmizlenmesi 

Belediyece haz~rlanan ke§ifname 
siltmeye konulmu~tur. 

i~in 

ek -

Dereye akan HlgJm mecralarmm da 
fenni lagJmlara akJttlmasJ kararla~tml-
mt~hr. 

Belediyenin alaca~I teminat 
ak'<eleri alaylt alayh l'(iildii: nan ~irkin elleri ittikce eski tataragast bir 

- Tam orta yerden kesmeli de kav- maskara gibi smttyordu. Dahiliye Vekit!eti, Belediycnin mii -
gava bahane kalmastn I Neden sonra Keklik Ahmed: teahhidlerdcn alacagt teminat akcelerini 

« T annbilmez» soze kansh: kcndi veznelerinde muhafaza edebile • 
- Bilirim ki daglann devletliisu Ka- CP~ini h'lrlirmi<tir. 

- Gene uyujamazlar; bu sefer de 
belind·n ataP,!Stnt ben alacagtm, yukan 
stn• .en alacaksm, dtrler. 

Bir kahkaha koptu. Kalenderoglu bile 
ke··1:•ini tutamadt. 

Kayts Mchmed:n cam StkJlmJ§h; bu 
i•i. her ne 1ekilde olursa olsun, bitirmek 
ist•di: 

- Razlytml 
Ka'·nderoglu Kayt§ Mehmedi ba<tan 

ay• '• kadar siizdii, dudak biiktii ve ba
Jlnl sall,dt: 

- Ne de ~ok !eviyormu,.un! .. 
Arka taraftan nal sesleri ve yiik•ek 

se le konu malar duvuldu. Herk.- o ta· 
rafa dondii: Yirmi kadar ath ve bir o 
kadar yaya insan, en biiyiik atqe dogru 

lenderoglu, giinahm bir serceye bile kty· lnt:J,,. blan tecdid edilecek 
maz. Bunun i~in o iki sipahi kimlef'e, 
ktzt paylajacaklanna parastnt payla,sm

lar! 
Kayt§ Mehmed e.ircinin iistiine yii

riiyecek oldu. Fa kat Kalenderoglu em 

retti: 
- Kay1;, uslu dur! 
Sonra K?klik Ahmede bakt1: 
- Pek dogru soylmin, hey tatara· 

ga.t! Ne verirsin buna!.. 
- Eh !ki yiiz aheden fazla etmez 

a rna, ben ~c yiiz vereyim! 
- 0~ yiiz ak~e mi? Bir katn bile 

daha ~ok eder! 
(Arkalt var) 

§ehir meclisi azalar1 
Yalova kazasmm Bursaya ilhakt iize. 

rine mczkUr kaza namtna ccmiyeti be -
lediyede aza olarak bulunan Orner <;:alla 
Kitabct Halidin i;lchir Mcclisindeki va • 
z'yctleri degi§ec~ktir. Bunlar vilayet 
azas1 olarak intihab edilmi§ olduklart 
i~in, ilhak takarriir edince intihabm 
Bursa vilayeti namma tecdidi laztm ge
lecekt;r. 

Bozuk g~da maddeleri 
Son giinlerde kavurma, su~uk ve pey

nir gibi g~da maddelE'rile zehirlenenle • 
rin sav1smm ~ogaldtgJ nazart dikkati 
celbetmi~. bu maddcl!'rin stkt kontrola 
titbi tutulmast istenmi§tir. 

Dogru degil mi ? 
L i~~ilere altm 

Serbe;t altm altm satJmt mene
dildikten sonra, di§~ilere, kuron yap 
mak iizer~. ihtiyaclan nispetinde al
tm veriliyor ve bunun ic;in de htr di~
~i. ald•g• altmlarla yaptlgt kmonlan 
gosterir bir defter tutuyordu. Boyle
ce dii<;ilerin ihtiyaclan, bir kontrol 
altmda tatmin ediliyordu. 

On be§ giindenbori, di;~iler~ altm 
verilmedigi i~in, biitiin di!~iler, bir 
altm darltgt ge~irmekte ve tedavi et
tikleri ha;talann kuronlanm v~ptp ta
kamamaktadnlar. Dii<;ilerin mmi 
miiracaatlerine de heniiz bir cevab 
verilmemi§tir. 

Altm kuron bir liiks degil, sthhi 
bir ihtiyacdn. Kuron taktlmak iizere 
tedavisi ikmal edilmii di,Ieri kuron
suz btrakmak, bunlann oliimiinii mu
cib olabilir. Bu itibarla, alakadar da
irenin di,~ilere bir an evvel altm ver
mesini istiyoruz. 

D ogru de~il mi ? 

SAGLIK ISLER/ 

Ecnebi memleketlerden gelen 
C<UVallar 

Ecnebi memleketlerden memleketi • 
mize gonderilen bo~ ve kullamlmJ§ 9u· 
vallarm veba hastahjlt baktmmdan bazt 
kaytdlara tabi tutulmasma karar veri! • 
mi§ ve bu hususta Sthhiye Vekaletinden 
alakadarlara tebligat yap1lmJ§ttr. 

Evvelemirde bu kabil 9uvallann yiik • 
lendikleri iskelelerde behemehal fennl 
bir tarzda temizlenmeleri icab etmek • 
tedir. Bu 9uvallar temi~lendikten sonra 
mahall1 Tiirk konsoloslarmdan musad. 
dak §ehadetnameler almacak ve ne §e
kilde temizlenmi§ olduklan tasrih edi
lecektir, 

G0MR0KLERDE 

Alman heyeti 
Sun'l yiinle sun'i ipegin Tiirkiyeye sa

tt§lan iizerinde me~gul olmak iizere ~eh
rimize gelen Alman heyeti, diin ak§am 
Ankaraya gitmi§tir. Heyet, diin giimriik. 
ler Ba§miidiirii Methi ile temasta bu -
lunmu§, giimriik tarifelerimizin husu -
siyetleri hakkmda ma!Umat almJ§tt.r. 

DEMIRYOLLARINDA 
Balkanlarda miitterek navlun 

tarifeai 
1937 senesinde Tiirkiye - Bulgaristan

Yunattlstall ilemiryullan klareleri ara • 
smda akdolunan bir anla~ma mucibince 
Balkan demiryollan arasmda mii§terek 
bir tarife tatbik olunmakta idi. Bu mii§· 
terek navlun tarifcsi anla§masma Yu -
goslav hiikumeti de i§tiraki kabul et • 
mi~tir. 

C. H. PARTISINDE 

Diinkii iC<tima 
Diin, Vilayet Parti merkezindc bir 

toplantt yap1larak in~as1 ihale edilmek 
iizore clan Kadtkoy Halkevi binasmm 
ke§if projcsi iizer'nde goriisiilmii~tiir. 

MOTEFERRIK 

Kuyruklu ydd1z 
Oslo rasadhancsi heyet§inaslarmdan 

Hassel tarafmdan gayet biiyiik bir kuy
ruklu yt!dtzm goriildiigiinii ve bu ytl -
dtzm arztmtza 90k yak.m g"'ecegini yaz
mt~tk. 

Rasadhanemizden ahnan malumata 
gore, bu yt!dtzm her zaman goriilen 
periadik ytldtzlarmdan olmadtgt, son 
vaziyeti hakkmda hcniiz fazla malumat 
bulunmadtgt anla§Jimt~ttr. 

Yumurta ihracah 
Son giinlerde Almanya, !talya ve Yu

nanistana fazla miktarda yumurta ih • 
rae olunuyor. Ge~en hafta 1500 biiyiik 
sand•k yumurta gonderilmi~tir. Alman
ya 60 marktan, italya ve Yunanistan 23 
liradan miibavaatta bulunmaktadtrlar. 

(ocu t H aftas1 ) 

<;:ocuk haftast miinasebetile memle • 
ketin her tarafmda miisamere ve top -
lanttlara devam ediliyor. 

Evvelki giin Ankarada <;:ocuk sara -
ytnda bir gardenparti tertib edilmi§, 
toplanttda yiizlerce ~ocuk bulunmu§ • 
tur. 

Resmimiz, miniminilere pasta dagt!tlt
§tnl gostermektedir. 

Denizyollari 

Y eni te~kilatm maYJsm 
birinden itibaren tatbiki
na imkan goriilemiyor 
Denizyollan Umum Miidiirliigiine Ia· 

yini mukarrer bulunan !brahim Kemal 
Baybora ve Umum miidiir muavinlikle
rinden birine tayin edilecek clan Y usuf 
Ziya Kalafatoglu Ankaraya gitmi§lerdir. 
Denizbankm kaldmlarak yerine yeni ~~~
kilatm kurulmasJ hakkmdaki proje heniiz 
kesbi kanuniyet etmemi§ oldugundan ye· 
ni 1eklin may!Sln birinden itibaren tatbi
klna imkan goriilmiyor. 

Memurlartn vaziyeti 
Ogrendigimize gore, Demzbankta son 

tasfiyede ~tkanlan 47 memurun eskiden· 
beri devlet hizmetinde bulunanlan tekrar 
te§kilata almmaktadtr. Fa kat gerek De
nizbank te,kilatile birlikte hizmete aLnmJ§ 
bulunan memurlardan, gerekse son llsfi
yede a~tkta kalmt§ olanlarla 1imdi ban· 
kada bulunanlardan bir ktsm1 a~tga ~Jka
caktn. 

Deniz Ticareti mektebi 
Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi Mii

diirii Zeki de Ankaraya gitmi§tir. Yerilen 
maliimata gore, yeni vaziyette bu mek· 
teb bir meslek mektebi olarak Denizyol
lan Umum Miidiirliiii:iine baillanacakt.r. 

ADLIYEDE 

Supheli olum 
Kas1mpa~ada Ali oglu Mustafa ismin

de on sekiz ya~mda bir gene, sane1lan. 
m1~, biraz sonra olmii~tiir. Adliye heki
mi Enver Karan, eesedi muayene etmi~, 
Morga ka!dJrtm•~trr. Otopsi yap1larak, 
raper haz•rlanaeaktLr. 

Tablolar lzmitte! 
izmitteki table meselesi i9in burada 

evvelki giin tetkikat yapan yedi ki§ilik 
vukuf ehlinin raporu, tetkik mevzuu c
lan alb table ile beraber, diin istanbul· 
dan 1zmite yollanm1~hr. 
KelepC<e takhrmamak iC<in .. 

Tugla a§JrdJgl iddiasile Sultanahmed 
birinei sulh ceza mahkemesinde muha • 
keme edilen Osman, diin ak~ama dogru 
mahkeme salonundan 91kmea, jandarma 
bileklerine kelep<;e ge9irmek istemi~tir. 
Osman buna itirazla chana kelep<;e ta • 
kamazsmtz, Miiddeiumumi buraya gel
tneyi'rlce kelepc;e taktirthatn• l:!etni!j, 
jandarmalar 1srar edinee de bagmp qa
gmm§, ileri ahlmJ~tlr. Kelep~e gec;iril -
mi§ ve Osman, jandarmaya kar~1 geldigi 
idd' asile asliye u,uncii ceza mahkeme -
sine verilmistir. 

Santaj davas1 
cOrozdibak• tan tehdid suretile para 

koparmak me§hud sw; davasmda karar, 
diin bildirldi. Mahkeme heyeti, komis • 
yoncu Orner Lutfi Kale linin bir ay hap
sini, yirmi lira agtr para cezas1 Odemesi· 
ni cittifakla• ve bu eezanm cektirilme
mesini de cel<:seriyetle• ka">rla§hrdt. 

Saf yagmit! 
Bahkpazannda Mihail aleyhine mah

lut yagt saf yag diye satmaktan dava 
ac;tlmt~b. 

Diin, Adli Ttb kimyahanesinin rapo.ru 
okundu ve yagm saf oldugu anla§tldt. 
Mihailin beraetine karar verildi. 

T evkif edilen polis 
Koprii polislerinden Sabri, Vangel is. 

m ·nde birisinin, kansile aras1nda ~1kan 
ihtilafh bir i§i, lehine halletmek iizere 
Vangleden on lira rii§vet almaktan ya -
kalanmt§, Miiddeiumumilige getirllmi§
tir. Suclu. inkar etm;§, yedinei sor.t<n M
kimligine verilmi§, tevkif edi\mi~tir. 

Suclu vatman! 
1ki ya§mda istcpan, diin Topkaptda 

tramvay altmda kalml§. olmii§tii. Vat -
man Hakkt, me~hud sue; kanununa gore 
dava ac;tlarak istanbul asliye dordiineii 
ccza mahkemesine yollanmts, diin orada 
muhakemesi ba§lamJsltr. Muhakemeye 
maytsm u,iinde saat 14 te devam edi. 
lecektir. 

DF.NI7. tsr ,;:Rt 

Bugiinkii ab§ talimleri 
Dugiin, Zeytinburnunda denize ah§ 

talimleri yap1lacagmdan deniz merakibi. 
nin muoyyen saha dahilinden g"'meleri 
mened;lmi~tir. 

«Sald•ray» havuzdan c;1kti 
Limamm1za gcldiktcn sonra havuzla

nan av smtft denizaltJ gcmilerinin ilki 
.sald~ray., havuzdan ~tkm1~, diin tee 
riibeleri yaptlmt§br. 

Diinkii aia 
Evvelki gece ba§hyan sis, dtin sabah 

kesafet kesbetmi§, bilhassa Karadcniz 
Bogazt methalint kaoatmJ§ltr. Sis yii • 
ziinden saat 10.30 a kadar vapurlar Bo
gazdan girip c• kamamt~ttr. 

P. T. TELEFONDA 

Devreke gonderilecek 
reami evrak 

Devrek kazasma gonderilen resmi ev
ralun diger kazalarla iltibas vukuuna 
mebni Devrek - Zonguldak tarzmda ya. 
ztlmast liizumu alakadarlara tamim e
dilmi1;tir. 
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.... 
Siyasi icmal 
Balkanhlar ve biiyiik 

devletler 
n ~ alkanh devletlerle biiyiik dev· 

letler arasmda miizakere ve te· 
maslar devam ediyor. Romanya 

Hariciye Nazm, Gafenko Berlinde Hit
ler ve Alman Hariciye Namile gorii~tiik· 
ten soma Londraya gitmi§ti. Oradaki te· 
maslanm bitirdikten sonra, Parise gitmit 
ve FransJZ devlet adamlarile miizakere· 
!ere ba~lamtjhr. 

Rumen Hariciye Nazm once Berlini 
ziyaret etmekle, herteyden evvel Alman
yanm Romanyanm siyaseti hakkmda ne· 
ler dii,iindiigiinii oii;renmek istemitti. 
Londra ve Paris temaslannda Berlinde 
ogrendiklerini esas tutmag1 ihtiyata mu· 
vaftk bulmustu. 

Alman devlet adamlan Romanyaya 
fngilterenin kar,tltkSJz teminat vermi1 ve 
bunu Rumen hiikiirnetinin kabul etmi1 ol· 
masma itiraz etmemi§lerdir. F akat bu te• 
minat, Lehistanla ingiltere arastnda ol • 
dugu gibi karjthkh bir emniyet misakma 
tahvil edildigi takdirde Almanyay1 ~em· 
ber i~ine almak icin, biiyiik devletler Ia· 
rafmdan kurulmasma cah§tlan bloka Ro
manyanm girmi1 addedilecegi a~tk~a soy
lenmi§tir. 

Gafenko, bu noktayt Londra miizake· 
relerinde gozoniinde bulundurmu§tur. 
Bunun i~in Londra gorii§meleri sonunda 
!ngiltere Hariciye Nezareti tarafmdan 
ne§redilen resmi teblii!de, pek actk ve sa
mimi gorii§iildiigii ve mevcud meseleler 
hakkmdaki noktai nazarlar arasmda i§ti· 
rak goriildiigii kaydedilmekle iktifa olun· 
mu§tur. 

Londradaki gorii§m elerde Sovyetler 
Birliginin vaziyeti dahi mevzuu bahsedil
mi§tir. ingiltere, kendisile Lehistan ara • 
stndaki iki tarafh temmat anla§mast gibi, 
bir misak akdini Sovyetler Birliiiine tek
lif etmi§ti. Sovyetler, bunu kabul etme· 
yip !ngiltere, F ransa, Sovyetler Birli!i;i, 
Lehistan, Romanya ve diger Balkan dev
letleri arasmda bircok tarafh ve mu§le· 
rek yardtm ve emniyet sistemi kuruima· 
SJnt mukabil teklif olarak ileri siirmiistii. 

Lakin boyle bir teklife Lehistanla Ro
manya derhal itiraz elmi§ler ve Sovyet· 
lerin yardtmtnt mecburi olarak kabul et• 
mege ve kendilerinin de Sovyetlere yar• 
dnnda bulunmaga mecbur tutulmalanna 
asia razt olamJYacaklartm bildirmi§lerdi. 
Bu muhalefet karttstnda !ngiltere, Sov • . 
¥etler Birligioin yardtmmt kabul etfllek 
mecburi tutulmaytp ancak alakadar hii
kumet bir taarruza uiiradtgt zaman arzu 
etti!i;i ve feklini de kendisi tayin ettigi 
takdirde, Sovyetlerin bu devlete yardtm 
edebilmesi hakkmda yeni bir teklif ha • 
znlamtt ve bundan Gafenko'yu haber· 
dar etmi1tir. Ayni zamanda !ngiltere key
fiyeti Lehistana da bildirmi§tir. Yeni !n
giliz teklifinin kabulii gene Romanya ile 
Lehistanm verecekleri karara baghdn. 

Romanya her§eyden evvel boyle bir 
ihtiyari yardtmm esas itibarile kabulii 
Almanya tarafmdan bir diitmanhk tetaJ;
ki edilip edilmiyecegini hesaba katacak· 
tJr. Romanya Hariciye Nazm Berlinden 
aynldtktan sonra Alman ve Rumen Ha
riciye Namlan arasmdaki gorii~melerin 
sonunda Markovi~ Almanya ile Yugos
lavya arasmdaki miitekabil menfaatlerin 
hiirmet ve iyi komtuluk esas1 iizere ve bir
birine tam itimad havas1 i~inde cok mii· 
said bir 1ekilde inki1af eyledigini beyan 
etmi,tir. 

Yugoslavyanm Almanya ile daha zi· 
yade ikttsadi alakaSJ vardtr. Halihamda 
Yugoslav harici ticaretinin yiizde kuk 
ikisi Almanya iledir. ileride bu mspet 
daha ziyade artacaktn. Yugoslavyanm 
siyasi meseleleri !talya iledir. Bu mesele
ler ise Yenedik'te Markovic'le Ciano ara
smda halledilmisti. Berlinde de ikhsadi 
meseleler halledildiginden Yugoslavya 
mihveri te~kil eden her iki biiyiik komsu
sile anla§l111! bulunuyor. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Harbiye duvar1 
Val;konagt caddesinin tevsii dolaytsile 

Harbiye mektebi duvarlarmm ytktlarak 
geriye ~ekilmesi i~i dun ihalc edilmi§tir. 

Geni§letilecek mekteb 
bah'<esi 

Ni§anta§mda on be§inci ilkmekteb bi
nast bah~esinin tevsii i~in ctraftaki bi
nal;trtn istimlakine karar ver1lmi~tir. 

Akaretlerdeki kaldmmlar 
Be~ikta~ta Akaretlerdeki kaldmmla • 

rm tamiri VakJflar idaresine aid oldu • 
gundan buradaki kaldmmlarm mezkur 
idare tarafmdan yaptmlmasJ, o.radaki 
biitiin al<:ar~t bin•larmm yekna"ak ola. 
rak a~tk bej reng:ne boy~ttlmas1 isten
mi§tir. 

Cumhur•yet 
~= 

NtlshaSl 5 lrnru~tnr. 

4bone maiti: } r;~~!i:ve 
Senelik 14011 Kr 
Alb ayltk 750 • 
Oc avhk too • 
HIP avh.k 158 • 

Harle 
lciD 

%'100 IU 
14~0 • 
800 • 

Yoktur 

, 
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SON HABERLER . . 

Tahrandaki biiyiik diigiin Gure~Gilarimiz 

Son gece Giilistan saraymda misafir heyetler Diin gene parlak bir 
verilen miikellef veda •ere fine 

siirekli 
ziyafeti, 

oldu 
pek netice aldilar 

tezahiirata vesile 

Tahran 28 (a.a.) - Diin ogleden 
itibaren biitiin T ahran biiyiik askeri ge
~id resmini gormek i~in Celaliye alamna 
dokiilmii§tiir. 

ktymetli bir muhabbet iesti olarak yan -
Ianna heyetimiz reisi Ali Rana Tarhan
la Orgeneral Kaztm Orbayt ~agtrmak 
lutfunda bulunmujtur. 

Bundan sonra muazzam resmigedd 
ba,lamtj, motorlii ktt' alarla, miikemmel 

te(hizatile 40 bin asker dort saatte Ma
iestenin iiniinden ge(mil. GOk alkt1lan -

Hahlarla siislenmi§ geni§ tribiblerde 
biitiin heyetler, yiiksek devlet memurlan 
yer almt~tt. Alahazretin hususi paviyo -
nunun sol tarafmda kurulan saltanat ~a
dmnda Iran lmparatori~esi, MISn Meli-

s h. mtjtlr. 
kesi Prenses F evziye, a IDiahm ktzlan M M 1 

' d B Gece Giilistan saraymda tstr e i-ve damdonorler oturuyor u. u ~adtrm 
solunda da biitiin generaller, daha ileride kesi tarafmdan biiyiik bir suvare verilmi§, 

d b I · bu suvare i(ten gelen siirekli tezahiirata 
ise Mtsu askerlerin en a1 tyarak lngi -
Jizler, bizim askerler, Franstzlar, Sovyet vesile olmujtur. Bilhassa Maieste Sahin-

t k I · h d •ah, heyetimiz azalanna ayn ayn iltifat-miifrezesi ve ran as er en aztr 1. ' 

Sahin1ahm paviyonunun sagmda he- ta bulunmu1tur. 
yet azasma ve vezirlere aid tribiin ve di- Geeeyanst, otomobillerle Mermer sa
ger tribiinler ve nihayet hem yanda hem raya gidilmi§, kaptda diinkii Mtstr, bu
karjtda ~epe(evre halk bulunuyordu. giinkii Iran Prensesi, !ran milli mar1ile 

Geli1i 1iddetli alkt§larla kar11lanan kar1tlanmtltn. Saraym kaptlan, dart giin 
Majeste, yanmda Veliahd oldugu halde dart gece siiren muazzam binbir gece dii
atla askeri tefti1 etmi1tir. ii;iiniinden sonra mes'ud (iftin iizerine ka

Aiahazret otaiitna dondiikten sonra panmtjhr. 
- ........ ,.,,,,,.,,.,.,.,m unnutllllllfliiiiUIIIIIIIIIUIIIUIIJIIIIJIIIIJIIIJIIIIIIIIIUIIIIflllltllllllum•""'""""'""""""''""• 

Alman ordulart 

Ba~kumandani 

Emir Abdullah1n 

oglu geliyor 

General Brauchitsch, hu· Gene Emir, ordumuzda 
giin Romada olacak sta.j gorecek 
Rom• 28 (a.a.) - Alman ordulan Amman, 28 {a.a.a)- Emir Abdullah 

Ba§kumandam Van Brauehitsch, yarm Hazretleri Reisieumhur lnoniiniin fahri 
buraya gelecektir. Mumaileyh ltalyan or- yaveri olarak Tiirk ordusunda staj gore
dusunun 1eflerile giirii§tiikten sonra Lib- cek alan Emir Naib 1erefine diin ak§am 
ya'ya giderek Mare1al Balbo ile konu§a- veda ziyafeti vermi! ve gene Emir sabah 
cakttr. merasimle ve halkm tezahiiralt arasmda 

Von Brauchitsch, imparatorlugun yt!- Sam, Beyrut, Trablus, yolile Ankaraya 
diiniimii miinasebetile yaptlacak ge~id gitmek iizere hareket etmi1tir. Kendisine 
resminde bulunmak iizere 9 maytSta Ro- Y aver S1tkt ve bir polis refakat etmektedir 
maya donecektir. T ejyi merasimini Emir Ebdullah §ereflen 

Muuolini'nin mii:zakereleri dirdi. Tiirkiye Ba§konsolosu Karasapan, 
Roma, 28 (Hususi) - Ba1vekil hiikumet erkam, lngiliz Komutam, mmka 

Mussolini, Erkam Harbiye Umumi Reisi ve askeri miifreze vardt. 
ile Maliye Nazmm kabul ederek iki saat Emir bu vesile ile ogluna 1unlan soy-
siiren bir miizakerede bulunmu§tur. .ledi: 

ltalyan Krahmn ziyaretleri «- Bugtinden itibaren benim degi1. 
Floransa, 28 (a.a.) - ltalya Krah lnoniiniin oglusun. Alay Komutamna selii 

diin Pitti saraymdan aynlmt§ ve otomo· mtmt soyle ve kendini Emir degil, asker 
bille Medicis saraymdaki Medicis sergisi- olarak takdim et. Biiyiik Atatiirkle ara

ni ziyaret etmi1tir. Miijariinileyh, miitea- mtzda ba1layan dostlugun Tiirk - Arab 
ktben Lorantin kiitiibhanesine ve Saint· dostlugu olarak ne kadar populer o!du

Laurant kilisesine gitmi1tr. gu giizergahtaki Arab aleminin candan 

Daha evvel Kral, Pitti saraymda Kar- alkt§ile sabit oldu. iki karde1 millet i~in 
dina! Dd!a Costa'yt kabul etmij ve ken- bu hadisenin mana ve 1iimulii azimdir.» 
disile 15 dakika kadar goriijrnii§tiir. Emir Naib hududdan itibaren Suriye, 

:fiirk · lavec; ticaret muahede· Liibnan, resmi mahfilleri ve halk taraf:n-
sine rniizeyyel anlatma dan karjtlanacak ve misafir edilerek Re

isicumhurlann ziyafetlerinde bulunacakttr. 
Ankara 28 (T elefonla) - Ankara-

da imzalanan Tiirk - lsve~ ticaret mua- ~amda 
hedesine miizeyyel anlajmanm tasdikt Sam, 28 (Hususi)- Emir Naib, hu-

h kk d k. J• h M }' '] · giin geldi. Y ann sabah Haleb yolile a tn a t ayi a ec tse vert mi$1IT. 

A k tl k k Samdan hareket edecektir. vu a 1 anununda tefsire 
muhtac goriilen madde ihbsas vesikalar1 ve 

:Ankara 28 (Telefanla)- Hakimler ruhsatnamelerden 
lcanunundaki muavinlik imtihanma taal-
JQk eden hiikiimlerin tatbikt geri btraktl- ahnacak harclar 
rntl olrnasma nazaran avukat stajiyerleri- Ankara 28 (Telefcnla) - Asistan-
nin tabi olacaklan imtihanm da ayni su- hk miiddetmi bitirerek miitehassts alan 
retle tehiri laztm gelecegi dii1iiniilmekte- veya jiiri heyetlerince miitehassJs olarak 
dir. kabul edilen doktor ve kimyagerlerin ih-

F a kat avukathk kanununun muvakkat Its as vesikalanndan, Kii<;iik Sthhat Me -
maddesi bu hususta kafi sarahati ihtiva murlan mekteblerinden Gtkanlara verilen 
ettnediginden Adliye Yekaleti bu mad- ~thadetnamelerden, ebelere ve siinnet(i
denin tefsiri i(in bir tezkere ile Meclise !ere verilen ruhsatnamelerden, para ile 
miiracaat etmi1tir. hasta bakan hususi hastanelerin a<;tlma;t 

Baskil kaymakam1 vekalet i<;in verilen miisaade vesikalarmdan ve 
emrine ahndJ fenni gozliik<;iiliik ruhsatnamelerinden 

8 (T I f I ) tes~il harclan almmast muvaftk goriilmii1 
Ankara 2 e e on a - Baskil 

M 
" · 1 ve bunun iGin hamlanan bir layiha Mec-kaymakamt umtaz, gorti en idari Iii -

zuma binaen Vekalet emrine altnmt!tJT. lise verilmijtir. 
Utakta yang~n Layihaya bagh cetvele gore doktor ve 

kimyagerlerden btrinci smtf ihttsas vesi -
U1ak 28 (a.a.) - <;ar§Ida Ubtcami kast haret olarak 15, Sthhat Memurlan 

karjiStndaki berber diikk.antndan bu gece mektebinden alman 1ehadetnamelerdeo 
saat yirmi ii~ bu~ukta btr y~n.g!~. <;tkmtj, 2, ebe ve siinnet<;iler ruhsatnamelerinden 
berber diikkam tamamen, btltjtgtnde bu- bir lira te~il baret almaeakttr. 
lunan eczane ktsmen yanrntjttr. Bundan ba1ka para ile hasta bakan 20 

Bulgar meclisi kapand1 yatakhya kadar hususi hastanalerden 20. 

Sofya 28 (a.a.) - Bulgar ajanSt bil- daha fazla yataklt olanlardan 80, umuma 
diriyor: mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuar 

f M "JI• M I' · Ian a(aeaklara verilecek ruhsatnameler· 
Ba •vekil Koseivano , . t 1 .•c. tstn ' 1 den 20 ve fenni gozliik~iiliik miisaade -

24 iincii devresinin ilk i~ttma senestm ••-
1. k namelerinden de 20 lira hare ahnacak -

payan kararnameyi diin mec tsle o u-
IIr. 

mu1tur. AI J k • 
A manya, aponyaya as er1 

lngiliz hiikiimdarlarl meri· kl f ittifak te i etti 
kaya gidiyorlar 

Londra 28 (Hususi) - T a kyo' dan 
Londra 28 (Hususi) - Kralla Kra- bildirildigine gore, Almanya, antikomin

li<;e gelecek cumartesi giinii Empresss of tern pakttnJ takvive etmek iizere askeri 
India vapurile Amerikaya hareket ede- bir ittifak akdini J aponyadan taleb et -
ceklerdir. mi1tir. 

BirGok muhribler gemiye refakat ede- J aponya kabinesi Almanyamn teklif-
ceklerdir. lerini tetkike ba,Iamtjhr. 

Ya~r ve Mustafa 
rakiblerini yendiler 

Oslo 28 (Hususi surette giden arka
dajtmtzdan telsizle) - Milli giire1 ta
ktmtmtztn biiyiik muvaffakiyetler elde et
tigi miisabakalara bugiin de devam 
olundu. Ogleden sonra biiyiik bir se
yirci kalabaltgt huzurunda yapdan kar
!tlalffialarda aldtg:mtz netieeleri bildiri
yorum: 

Y ajar rakibine tu1la galebe (alarak 
ikinei; Mustafa ltalyan giire!(isi Silves
tiri yenerek ikinci oldular. Cohan da Es
tonyah Kotkas'a tu1la maglub oldu. 

6mer Besim 
Diin sabahki neticeler 

Oslo, 28 (a.a.) - Devam edilmekte 
alan Avrupa giire1 birincilikleri miisaba
kalannm bugiinkii netieeleri 1udur: 

Mersinli Ahmed, rakibi Danimarkah
ya lujla, agtr stk!ette Cohan Mehmed, 
rakibi Maeara ve Y a1ar lsvediye sayt 
hesabile galib gelmi1lerdir. 87 kiloda 
Mustafa Cakmak rakibi !sve~liye hiikmen 
maglub olmu1tur. 

Potemkin 

Sovyet Komiser muavini 
diin ziyaretlerde bulundu 

Ankara 28 (a.a.) - Sovyetler Bir
ligi Hariciye Komtser muavini Ekselans 
Potemkin bu sabah eksprese bagh husu
si vagonla 1ehrimize gelmi1, ve Tiirk, 
Sovyet bayraklarile donatt!mtl alan is -
tasyonda Hariciye Vekili Siikrii Saracog
lu, Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu
man Menemencioglu, Hariciye Vekaleti 
Te1rifat U. Miidiirii Fuad Sevket 
Ke~eci, Ankara Vali ve Belediye Reis 
muavini, Merkez Kumandam ve Emm
yet direktorii ve Cin maslahatgiizan ve 
Sovyet biiyiik ekiligi erkam tarafmdan 
karjtlanmtjltr. Mmka Sovyet ve Tiirk 
mar1lanm Galmtj, bir askeri ktt'a selam 
resmini ifa etmi1tir. 

Ekselans Potemkin, gardaki hususi sa
londa kendilerini kaf~tltyan zev.atla bir 
miiddet gorii1tiikten sonra dogruca Sov
yet sefaretine gitmi1tir. 

Diinkii miildkatlar 
Ankara 28 (a.a.) - Sovyet Hariciye 

Komiser muavini M. Potemkin saat on 
otuzda Riyaseticumhur ko~kiine ;,derek 
defteri mahsusu imza ve miiteaktben Ha
riciye Vekili Siikrii Saracoii;lunu, BaFe
kil doktor Refik Saydamt ziyaret ettni~

tir. 
Harieiye Vekili bu ziyareti bizzat zi

yaret ettnek, Ba1vekil doktor Refik Say
dam da kart btrakmak suretile iade et -
mi1lerdir. 

Saat 13 te Harieiye Vekili Siikrii Sa
raeoglu tarafmdan misafir M. Potemkin 
1erefine Anadolu kuliibiinde bir yemek 
verilmi1 ve bu ziyafette Dahiliye Vekili 
F aik Oztrak, Muhaberat ve Miinakalat 
Vekili Ali Cetinkaya, Hariciye Vekaleti 
ve· Sovyet sefareti erkam ham bulunmul
lardtr. 
Maliye V ekili bugiin §ehri

mize geliyor 
Ankara 28 (Telefonla) - Maliye 

Vekili Fuad Agrah, bu ak1am Kayseri 
istikametinden rotarla gelen muhtelit 
trenle, saat 21,50 de istanbula hareket 
etmi1tir. 
Kudiis miiftisi MlSlra gidiyor 

Kahire, 28 (a.a.) - Yeni !nRiliz tek
liflerini miizakere etmek iizere Filistin A
rablanmn bir heyeti bugiin Kahireye gel
mektedir. Haber almd1gma gore, bu kon· 
feransta biznt haztr bulunmak iizere Mt
str Ba1vekili tarafmdan yaptlan daveti 
Kudiis miiftiisii kabul etmemistir. 
lngilterede iki tarihi iskelet 

bulundu 
Londra, 28 (a.a.) -Berkshire' de ka

in Romishill' de yaptlan hafriyat esna"n
da Miladdan sonra 4 iincii veya 5 inei a
SIT Romahlanna aid iki iskelet meydana 
~tkanlmtjltr. lki iskeletten birinin agzmm 
i~inde ufak bir giimii1 kutu bulunmu§tu-. 
Bu kutunun i~inde !mparator Arcadms'in 
resmini muhtevi iki sikke vardtr. 

F1rtmaya tutulan ltalyan 
tayyaresi 

Roma, 28 (a.a.) - Arnavudlul:tan 
hareket eden ve ltalyaya gitmekte alan 
asker! bir tayyare, yolda 1iddetli bir ka
mgaya yakalanmt§ltr. 

Tayyare, hareket ettigi noktaya diin
mek istemi§se de kamga buna mani ol
mU§ ve tayyare, bir~ok manevra mii!kiila
hm iktiham ederek Yugoslavyada tarla
nm birinde yere inmi1tir. 

iKTISADDAN SiYASETE 

? HEM NAL1, 
MIHINA ................................ . . 

1 GONON l 
ilsTIFHAMI:i Harb m1? Sulh mu I Harb ne vakit ~·kabilir? . . 
: ...................... ······ .. : 

Yazan: H. BiLECEN 

Harb olacak mt? Su!h devam edeeek I da berdevam bulunuyorlar. 
mi? Bu suallere eevab vermek ihtJyaet Para piyasalan bu temayii! ve bu ha
!U giinlerde biitiin diinya insanlannm ka- va i~inde bulunurlarken umumiyetle her
falanm yakan bir derddir. Herkesin bu nevi ktymetli evrak da ayni mahiyeti mu
sualler kar!tstnda ba>ka tiirlii bir derdi hafaza ediyor. Harb sanayii ve onun 
vardtr: Kimi, asker olacakttr; cepheyi, yardtmctlan alan heme vi sanayi aksi -
siperi, topu, tayyareyi, ga~i dii1iiniir. yonlarmda son haftalar zarfmda daha 
Kimi, hem cephede kendi hayatmm, hem bariz bir yiikselme kaydedilmemi1 degil
de geride btrakacagt ~oluk(ocugunun dii- dir; ancak, bu hal, pathyacak alan bir 
1iincesile rne>guldiir. Bunlann haricinde, harbden ziyade devam etmekte alan bii
cepheye gidecek Y•>ta olmtyan\arm da yiik silahlanma yan~mm eseridir. Borsa
tiirlii tiirlii derdlen vardtr: Kimi ticaret larda heniiz itidal, iht1yat, saglam!tk ha
i,lerinin ne olacagmt hesab eder: Kimi, kimdir. Su hal de borsalarm biiyiik spekii
«Su harb Gtksa da biraz para kazansak !» lasyon kuvvetleri heniiz harbe kuvvetle 
diye hodkam bir his iGinde StZ!amr. I-lu- ihtimal vermiyorlar demektir. 
Ia sa, «harb mi? Sulh mu ?» sua line ce- Diller taraftan bir de ticaret borsala-
vab vermek, herkes i(in, ba,ka ba1ka se- nna bakaltm: 
beblerle, fakat ayni derecede miihim i>ir Bu borsalarda bilhassa insan ve hay-
ihtiyacdtr. van yiyecegine, birinci derecede miihi:n 

Bu suallere cevab vermek ve !U gun- ham maddelere aid alan piyasa hareket
lerin ukdesini halletmek i(in ekseriyetle Jeri bizi esash surette tenvir edecek un -
gazeteleri okur, en laze haber\eri arar ve surlardandtr. 
bu haberlerin arasmda bilhassa giiniin bii- Mesela, bugday, arpa, mtstr gibi insan 
yiik adamlan tarafmdan soylenmi! sozler ve hayvan yiyeceklerini, bira iptidai 
iizerinde dururuz. Filhakika, bu haberiN maddesini ele alahm. Bu seneki diinya 
bizi hayli tenvir eder; bunlar sayesinde rekoltelerine aid olarak hemen her taraf
giiniin temayiiliinii olsun anlartz. Fa kat, tan gelmekte alan haberler bereket ala -
giiniin temayiiliinii anlamak kafi degil - metleri getiriyor. Su halde, Simali ve 
dir. h ve gii~ bahsinde bizi en ziyade Cenubi Amerikanm, Tuna havzasmm 
tenvir edeeek ~<Y· i<;inde bulundugumuz vermekte ittifak etttkleri bolluk haberleri 
giiniin havasmt, temayiiliinii duymak de- piyasanm biraz R<VIemesini mucib o!mak 
gil, daha ilerideki haftalann ve aylarm ikttza ederken bu gev~tklik yoktur. An
getirecegi vaktalan gormektir. hlerimizi cak, bunun ba1ltca sebebi, bir taktm 
ancak bu tahminlere veya hesablara gore memleketlerin hertiirlti ihtima\e kar11 ha
idare edebiliriz; ancak bu sayededir ki m durmak iizere stok yapmakta olmala
«harb mi? Sulh mu?» sualine daha mii- rmdan ibarettir. 
said 1artlar i~inde eevab vermeii;e irnkan Buna mukabil, bir<;ok memleketl~rin 
buluruz. kuvvetli stok yapmalan sayesinde piya • 

Suale bu tarzda cevab vermege (ah- salara arzedilen haztr mallarm fiatlanm 
1anlar arasmda en ba1ta, top patlar pat- 'muhafaza ettikleri mada vadeli salt1lann 
lamaz siperin i~inde bulunacak olanlar- yiikselmesi ikttza ederken bu nevi saltj
dan ziyade cephe gerisinde ve i1 ba1mda larda da bir yiikseklik goze ~arpm:yor. 
kalacaklar vardtr. Bunlar da ya1lar.m Bu Ribi ahvalde ise «harb mi? Sulh mu ?» 
ba,!armt almtj, biiyiik tiiccarlar, biiyiik sualine cevab vermek i(in bizim mu
fabrika sahibleri, biiyiik bankerlerdir. hakememizi sevk ve idare hususunda en 
Bunlar, harb, sulh ihtimalleri iizerinde ~ok rol oymyacak ikttsadi hadise, vadeli 
herkesten fazla dii,iinmege mecburdur - satt1lardtr. Piyasalarda biiyiik ro!leri o\
lar; bu meeburiyet, onlan bir taraftan dugu i(in siyaset aleminde biiyiik istih
siyasi hadiseleri yakmdan tanunaya, di- barat te1kilatma sai.ib bulunan biiyiik 
ger taraftan da, hatta bu siyasi hadiseleri sepekiilasyon kuvvetleri, harb ve sulh 
yapan ve yaratan adamlann kafalanna meseleleri hakkmdaki fikirlerini vadeli 
ve kalblerine kadar sokulma ~arelerini a- satt§lar i<;in verdikleri veya istedikleri fi
ramaya kadar sevkeder. atlarla izhar ederler. Binaenaleyh, bizi 

Su hal de, «harb mi? Sulh mu ?» sua• ep ziyade ten vir edecek mii1ahedeyi bu 
line iyi, kabil oldugu kadar dogru bir sahada yapabiliriz. Halbuki bu sahada 
eevab vermek i~in, mutlaka beynelmilel da 2 - 3 ayhk vadeli satt1lar iGin ancak 
ikttsadi hadiseleri tetkik etmek laztmdtr. pek az bir fdz!altk taleb ediliyor. Bu, 
Hi( 1iiphe etmeyiniz ki, siyaset adamla- sulh havasmm en biiyiik ve kuvvetli 3 !a
nnm, ordulann ayn ayn casusluk tc;ki- metldir. Bu gibi fazlabklar ise i<;inde bu
latlan oldugu gibi, ikttsad adamlarmm da lundugumuz siyasi hava gibi zaman!atda 
casusluk te~kilatlan vardtr. Bu te~kilat, gayet normal ve hatta normalden de ek
bazan en ba1ta bulunan devlet adammm siktir. 
kafastna ve gonliine kadar girebilecei!i "' 'f. • 

i(in en miispet malumatt gene bu iktnad 
adamlan arasmda bulabilirsiniz. 

Su kadar var ki bu adamlar da oi(ren
diklerini ve bildiklerim bir tiirlii d11an 
vermezler; ~iinkii, aldtklan malumalt yal
mz kendileri iGin saklarlar ve ondan, yal
mz kendileri istifade etmege (ah§trlar. 
Bunun i(in, harbin olup olnuyaeagt hak
kmdaki fikirlerini bir tiirlii siiylemezler. 
Bereket, versin ki biz de onlann pej]erini 
piyasada takib ettnesini biliriz. Orada on
lann yapttklan hareketlere bakarak ne 
dii,iindiiklerini, ne bildiklerini anlamak 
bizce miimkiin olur. 

Su halde, «harb mi? sulh mu ?» sua
line cevab vermek iGtn enternasyonal ik
ltsad hareketlerini takib etmek, gazete 
siitunlarmdaki siyasi havadislerin karma
kanjtk muammaSt arasmda kafa patlat
maktan haytrhdtr. 

* * * 
Ge~irdigimiz hafta, siyaset baktmmdan 

~ok miihimdir. Herjey, Avrupada bir 
harbin i(tinab edilemez bir hale geldi;\ini 
goslermei(e yanyor. Halbuki diinya piya
salannda ikttsadi hadiseler boyle degil -
dir. 

Evvela, enternasyonal para piyasasma 
bakaltm: 

ingiliz liraSt ueuzlamakta devam edi -
yor; F ranstz frankt, ktymetini giiG}iikle 
tutuyor; Amerika dol anna kar11 Avru -
pamn en biiyiik para piyasalarmda, me· 
sela, Londra, Paris, Ziirih borsalarmde 

alaka ve taleb artmt1ttr. F akat, umumi 
surette ba1hca diinya paralan mevkilerim 
muhafaza ettnektedirler. Mesela, Briik
sel piyasasmda dolar, bir hafta evvel 
6,6807 kursile muamele giirdiikten sonra 
bir ara!tk 6,681 \2 olduii;u hal de ge~en 
haft a sonunda yeniden 6,680 I haddine 
dii1mii1tiir. Demek oluyor ki Avrupadan 
Amerikaya dogru bir sermaye hareketi 
mevcud olmakla beraber bu hareket, tem
po baktmmdan hiGbir fevkaladelik gos -
termiyor. Su halde, Avrupa borsalanmn 
hakimi alan banker kuvvetleri - ki bunlar 
ayni zamanda siyasi hadiselerin de b&ki
mi olabilecek derecede niifuz sahibleri
dir - heniiz harbe inanmtyorlar ve onu 
uzakta kii~iik bir ihtimal olarak miitalea-

Bu izahattan <;tkanlaeak netice ~udur: 
Diinya borsalannda ister para veya 

ister ktymetli evrak iizerinde olsun, isterse 
zahire fiat!artnda olsun, umumi surette 
daha ziyade bir siikun ve itidal hak•m -
dir. Vakta, borsalarda bu maddeler iize
rinde tereddiid ve ihtiyat yak degildir; 
fakat, bu tereddiid ve ihtiyat, bugiinkii 
siyasi ahval yanmda hi~bir 1ey denebile
cek derecede basittir, azdtr. Bu ikttsadi 
mii1ahede, bize 1unu an!attr ki diinya pi
yasalanna hakim alan biiyiik maliye, ti
caret ve spekiilasyon kuvvetleri 1imdilil.. 
harbe ihtimal vermekten uzaktadtr!ar. 
Y almz, umumi bir tereddiid ve ihttyat 
vardtr; hepsi bu kadar. 

Temenni edelim ki, bu hava boyle de-
vam etsin. H. BILECEN 

H1rvat - S1rb kat'i itila£1 
diin Zagrebde imzalandi 

I Bastaratt 1 tn:CJ •n n 1 r Pde 1 

ye girecek ve aglebiihtimal Dr. Ma~ek 
BaFekil olacakttr. 

Ba,vekil dondii 
Belgrad 28 {a.a.) - Yug,JS!avya 

Ba§vekili Svetkovi~ tayyare i!e Zagreb
den buraya donmii! ve derhal N aib Prens 
Pol tarafmdan kabul edilmi§tir. 

Bajvekil, Htrvat lideri Ma~ek'le yap
hgt anlasma hakkmda N aibe in hat ver· 
mi§tir. Eger Naib bu anla1may: tasvib 
ederse bugiin Svetkovi~'le Ma~ek't ka
bul etmesi bekleniyor. Bu takd1rde de 
anla§manm metni derhal nesrolunacak 
ve bu anla1mayt tatbik edecek. hi!kiime
tin tejekkiilii i~in Naib isti1arelere ba§h
yacakttr. Strp - Htrvat miizakerolerinin 
muvaffakiyetle netieelendigi gere< Bel
grad' da gerek Zagreb' de biiyiik btr se
vincle kar§tlanmt§ltr. _ ....... __ 

Biikre§teki lngiliz heyeti 
Yunanistana gidiyor 

Londra 29 (a.a.)- Halihaztrda Biik
re§'te mali, ikttsadi, ve ticari mihakere
lerde bulunmakta alan resmi lngiliz mu
rahhas heyeti miizakerelerini hitama er
dirdikten sonra, Atina'ya gidecek ve ora
da Y unan hiikumetile bu nevi miiza kere
lerde bulunacakttr. 

I'E5) uhan muhafazakar, §ahsi ~iirri
~ yetine son derece dii§kiin Ingi· 

liz milleti de, mecburi a•kerlik 
hizmetini kabul etti. <;:iinkii vaziyet va
himdi, ~iinkii, Biiyiik Harbde oldugu gi
bi, 883,000 ki1isi ingiltere ve dominyo.,Jar 
halkmdan olmak iizere 943,000 iilii ver· 
memek i~in, §imdiden harbe haztrlanmak 
!aztmdt. 

!ngiliz milletinin, yalmz, son Biiyiik 
Harb i~inde meeburen ka\landtgt bir fe
dakarltgt, 1imdi, sulh zamanmda goze al
dtrrnast, diinyanm ge~irdiii;i buhranm ne 
kadar biiyiik ve tehlikeli aldugunu ispata 
kafidir. Biitiin askeri te§kilat ve tertibattm 
alrnt§ ve miihim sevkiilceni noktalarla bir 
hayli memleketi harbsiz ele ge~irmi1 alan 
totaliter devletlerin, nihayet, logiliz im· 
paratorlugunu ytkacak surette geni§lome
lerine ve kuvvetlenmelerine arttk miisaa
de etmemek, lngiltere i~in kat'i bir zaru· 
ret ve mecburiyet olmujtu. ingiltereyi mii
sellah millet haline getiren i1te bu zaturct 
ve mecburiyettir. 

ingilterenin mecburi askerligi kabul et-
mesi iizerine, ne olacakttr? 

Vaziyet gayet sarihtir: 
Y a ktsa bir zaman i~inde harb ohcak, 
Yahud da harb tehlikesi uzakla§acak· 

.r. 
lzah edelim: 

lngilterenin ve demokrasilerin en bii
yiik zaft, ingiliz kara ordusunun kii~iik
liigii idi. T otaliterlerin bir seferberlik ~m
rile on giin i~inde ~tkaracaklan mi\yonlar
ca askere mukabil, ingiltere, Harbtye 
Nazm Hor Beli1a'nm planma gore aza
mi 19 ftrka seferber edebilecekti. Hal· 
buki mecburi askerlik hizmeti, ingiltere
yi, bir iki sene i~inde, biiyiik bir askeri 
devlet haline getirecektir. Kara ordusu i
~in, diine ka~ar alaalaheyle 10,000 ki!!
yi zor bulan Ingiltere, 1imdi, bir tek stmh 
~agtrmakla bir haftada 31 0,000 genei si
lah altma alabilecektir. 

ingiltere, arttk her ge~en giinde biraz 
daha kuvvetlenecektir; ~iinkii, yeni !ngi
liz ordusu te§ekkiil edecek, kadrolan ge· 
ni~leyecek, birlikleri artacak, alltjar ay!tk 
devrelerde hirer stmf talim ve terbiye gO
reeegi i~in, bir senede 620,000, iki sene
de 1 ,250,000 asker yeti§mi§ olacakttr. 
Bunun yamnda, aglebi ihtimal, goniillii 
lngiliz ordusu da, Teritoryal ordusu da 
muvakkaten muhafaza edilecektir ki' bir 
seferJx.rlik ilan edilince, bu iki ordunun 
mevcudu, Hindistandaki ordu!arla hera· 
ber 1\00,000 ki1i tutar. Boylece ingiltere, 
bir iki sene i~inde, dudak biikiip ge~ilemi
yecek bir kara ordusu hamlayacakttr. 
Donanma diinya birineisidir, hava ordu
su da §imdiden korkunc bir kuvvet olmu§
tur. 

lngilterenin kuvveti, aylar ge~tik~e sis
tematik bir surette artacagma gore, bu va
ziyette, totaliterler, eger hedeflerini, ica
bmda, bir harb dahi yaparak ele ge<;ir
mege karar vermi§lerse, lngilterenin da
ha kuvvetlenmesine fmat vermeden- i!leri· 
ne geliyorsa ve kendilerine giiveniyorlar
•a - i1i silahla halle kalkt§acaklardtr. Bu
nun i<;in, fikrimce son rniihlet, agustos ayt
dtr. Bu ayda, mahsul tarlalardan kaldt
nldtktan sonra harb ilan edilebilir. Mah
<uliin bilhassa totaliterler i~in biiyiik e
hemmiyeti vardtr. <;:iinkii, daha simdiden 
erzak stkmttSt i~indedirler. Hasaddan ev
vel harb etmek demek, tarlalardaki ekin
lerin ve harmanlarm tayyareler tarafm
dan yaktlmast ve gazlanmast demektir. 

Eger bu agustosta, harb olmazsa, harbin 
uzakla11tgmt kabul edebiliriz. Ciinkii to
taliterler ya hakik.ten harb istemiyorlar, 
vahud da, ingilteremn silahlanm>St ve 
miittefikler bulmast karjtsmda, harbe ce
sare! edemiyorlar demektir. 

Eger, hakikaten bu sebeble harbden 
~ekinirlerse, lngilterenin kuvveti ve niifu
zu aylar ge~tik~e artacail;I iGin, fevkalade 
bir hadise veya ftrsat (tkmetya kadar 
h~rb olmtyacakttr. 

Hu!asa, yaz sonuna kadar harb ol -
mazsa, bu korkunc afetin uzakla!ntii ol
duii;unu kabulde hata yoktur. Y almz bir 
noktayt ilave edeyim ki Almanya, ikinct 
derecede bir taktm emellerini, gene harb
siz ve acele tahakkuk ettirecektir. Ciinkii 
lngiltere, ordusunun te1ekkiil edebilrnest 
iGin, vakit kazanmaga mecburdur. 

d'~ 

lsvec; Krah Berlinde 
Berlin, 28 (a.a.) - !sve~ Krah hu

susi olarak bir giin kalmak iizere Beil:.te 
gelmi§tir. lstasyonda protokol 1efi, 1sve~in 
Berlin el~isi ve diger bir~ok yiiksek zevat 
tarafmdan karjtlanmt§hr. 

Frans1z filosu Cebeliittarrkta 
Londra 28 (Hususi) - Muhtelif st

mflara mensub be1 harb gemisinden mii
rekkeb bir F ranstz filosu bugiin Cebeliit
tanka muvasalat etrni1tir. 



[ KU~Uk hlkAye Fani kelebek J 
Lokantada yan1mdaki adam, kahvesi. 

ni o kadar ag1r ve hazla, o kadar a~ikar 
bir ne~'eyle ic;iyordu ki, ona giiliimse. 
mekten kendimi a!amad1m. 0 da bana 
giiliimsedi, sigaram1 yakmak ic;in lutfe
dip ate§ini verdi, kendisi de bir sigara 
yaktl ve ~ miilahazada bulundu: 

- Bugiin hava c;ok giizel! 
Tasdik ettim: 
- Enfes bir hava. Yaz1k, bahar bu 

kadar c;abuk gec;miyecekti! 
Bu mii~ahedem, aleladeligine ragmen, 

kom~umun iizer>nde garib bir tesir yap
ti. Derin bir merhametle bana baktt, he. 
yecanlanml§ gOriindii ve yamma yakla· 
§arak, yava§c;a: 

- Miisyii, dedi, hassas bir ruhunuz ol
dugunu seziyorum. Ben de, klr dii§mii~ 
sakahma, giibegime, elli ya~1ma ragmen 
hassastmd~r. Daha on ya§mda iken, e
vet miisyii, daha on ya'imda iken, haya
tm losahgm1 hayretle idrak etmi§tim. 
Hayat cesaretimi kmyordu. cNeye ya. 
rar?• diye dii§iiniiyordum. Ondan sonra 
bu korkunc ftkirden kurtulamadJm, en 
giizel zevklerimi haram etti. Yirmi ya
§mda melankolik bir gencdim. Yirml 
ya'itnda oldugumu ve bu ya§m ilanihaye 
devam etmiyecegini farkediyordum. 
Miithi~!.. Bir ak~am, bilhassa, giizel, c;i
c;ekli ve mehtabh bir a~am, bir bah -
c;ede. .• Sevgilim k~1mda, harikulade 
Iatif ve her §eyden bihaberdi. Hava gii
zeldi, biz gencdik. Masum loz, havanm 
daima giizel olacagiru, bizim daima gene 
kalacagimiZJ ve birbirimizi daima seve.. 
ceg'mizi zannediyordu. 0 n~'elendikc;e 
beni bir hiiziin sar1yordu; o, bu ana ken
dini nekadar co'lkunlukla biraloyord1ysa, 
ben gelecegi, hazin ve merhametsiz ge
lecegi o kadar dii~iiniiyordum. 0, bu 
amn giizelligini daha iyi duymak ic;in 
ba~1m gogsiime dayarken, ben, onu, ge
lecekteki felaketlere kar§I daha iyi mii
dafaa etmek istiyordum. Gozlerime ya§· 
lar doldu. Olmek istedim. Tam o s1rada 
garib bir §ey oldu. Mosyo, deli olmad1. 
l\lma inanmamn rica ederim. Ellerimi, 
kollanm1 salhya salhya dola§hgiml mii
§&hede buyurun. S1r.rum size ac;1yorum, 
c;iinkii bana benziyorsunuz, c;iinkii sizi 
sevimli buluyorum ve c;iinkii size iti -
mad ediyorum. Bir bahc;ede bulundugu
muzu, insan oglunun faniligmi dii§iine
rek giizlerimin y&§ardtW,ru size anlattim. 
U'iaklar sofraYl toplami§lardJ; ak§am 
olmu§tu; masam1zda beyaz iirtiiden b&§
ka bir §ey kalmami~tt. Birdenbire, ortii
ni.in iizerine bir kelebek dii~tii, fani bir 
kelebek. Sank!, onu hayata baghyan 
bag, kendiliginden kopmu§tu. Beyhude 
yere gayretle kanadlanru ~Irptl ve ol
dii. Sevgilim mmldand.t: 

- Bir giinden fazla ya§amadi~ml dii
§iiniiyorum da ... Gelip masam1zda iii -
mesi garib degil mi dersin? 

Miisyo, bu andan itibaren, metelik 
etmez akl1 seliminizi, maloll sandlgm1z 

Henri Duvernols'dan 
muhakemeleri, manastz §iiphectliginizi 
ve istihza itiyadlanmz1 bir yana b1rak -
manlZ! rica ederim. Evvela, fani kele -
begin bir ruhu oldugunu kabul ediniz. 
Kabul ediyorsunuz, degil mi? Ala! ~im
di, gerisi c;orab soki.igi.i gibi gidecektir. 
Fani kelebeklerin bir ruhu vardtr; o 
kelebek kendi ruhunu bana hibe etti. 
B naenaleyh, fani bir ruha sahib oldum; 
hmk mmk etmeyin. Sizin de benim gibi 
olmamn dilerim. Bahtiyanm. Fani bir 
kelebek ic;in, bir giin. bir insan omrii u
zunlugundadlr. Seksen sene diyelim. 
Oyle ise, ba'i1mdan gec;en bu harikuHide 
maceradan sonra, tahminen sekiz yiiz 
yetmi'l be§ bin sene ya'iadlm demektir. 
Endi'!eye kap1lmanJza mahal yoktur, si
zinki kadar s1hhatli bir kafam var .. Zi.h.. 
niyetim !ani bir kelebegin zihniyetidir. 
Benim i<;in her giin seksen senedir. Da
ha epey ya§Jyacagiml - oldukc;a dine ve 
zindeyim - kabul edersek, oniimde bin 
as1rhk bir zaman var demektir. Mosyo, 
magrur degilimdir, fakat, biitiin ya~1 -
yanlar ic;inde hayatm tadm1 en iyi <;I -
karan adam olduguma kat'iyetle emi -
nim. Biraz sonra, bir otomobil, beni or
mana gi:itiirecektir. Bu gezinti benim 
ic;in ii~ sene siirecektir. Yiyip ic;meden 
iic; sene ya§amak, kokulu riizgan iic; se
ne ~airane teneffiis etmek. 

N as!l, harikulade de gil mi? Demin si
ze bahsettigim sari§In sevgilim beni ne
relere giitiiremezdi ki! 0 unutulmaz ak
§amdan sonra, sekiz giin beraberdik. A
lelilde insanlara sorarsamz bir hafta. 
Benim i<;in, yedi yiiz yirmi sene. Sevgi
lim yedi yiiz yirmi sene bana sad1k kal
dl. Daha fazlasm1 istemege haklom yok. 
tu. Bunun i~in, goz ya§lanna ve feryad
lanna ragmen, pasaportunu eline ver
dim. Donjuan gibi abdal olm1yan bir a
dam, bir kadm1 ancak yedi as1rda tanJ· 
yabilir. Fakat yedi asirdan sonra, ho§a
mak mubaht1r, degil mi? Biitiin insanlar 
gibi olan sevgilim ic;in, a§kimiZ sekiz 
giin silrmii§tii; bana g(ire yedi yiiz yinni 

sene siirdiigiinii ona anlathW,m zaman 
c benimle egleniyor musun?. dedi ve 
beni timarhaneye sokmaktan bahsetti. 
Bir kelebegi hapsetmek! N e dersiniz, 
buna imkan m1 var? Mosyo, hic;bir za -
man kelebek i:ildiirmege kalkma)'ln, bel
ki siz de giiniin birinde benim gibi, .. 

-Garson, bizim hesab! 
- Bu garsonlar da ne kadar yava§ lo. 

m!ldaniyorlar .. Bakm, hesab1 5 ay sonra 
getirecektir. Gecikirse, sesimi c;1kar -
mam, vaktim var. Vaktim var, ne hari. 
kulade bir ciimle, degil mi mosyo? Size 
<;ok te§ekkiir ederim; <;ok ho'juma gitti
niz, sizi ~ok sevimli, buluyorum, fakat 
fazla rahats1z etmek istemem. tl'~ sene
denberi c;ene c;ahyoruz. Eski dostuzdur. 
Eyvallah ahpab. 

9evlren: 
CAHID SITKI TARANCI 

Pangalti T epeiistii AKIN sinemasmda 
f;EREF PROGRAM! : 

~e:~~!~~~!~al~~!~~;? I Na:H~:L~~!!.~~gu 
Giindllz ve gece 8.45 de 2 tilim birden ----· 

Danstan l•lenml, Bir Eser ... 
MUzlkle SUslenml' Blr Fantazl ... 

Net'• lie tirUimUt Blr Film ... 

GINGER ROGERS ile FRED ASTAIR'in yaratt1g1 

Y erli kumaslar , 

Hereke fabrikas1 taklid 
kumat; sipari,Ierini 

reddetti 
lzmit, (Hususi) - Hereh mensu

cat fabrikam1zda, ~ok zarif desenli ve 
dayan1kh yerli kuma,lar imal edilmck
tedir. Fabrikanm dokudugu kuma§lar, 
Avrupa kuma§lanndan farks1z bir §ekil
de ve bunlann zerafet ve desenlerinin in
celigi cidden iftihar verici bir mahiyette
dir. 0 kadar ki, bunlann yerli oldu~u
na inanm1yan maruf elbise merakhlarl 
bile Herekede bu 1ekilde giizel kumajlar 
dokunulabilecegine her nedense inanmak 
istememektedir. 

Haber aldJgJmJZa gore, lstanbuldaki 
yerli kuma§lann lngiliz mahdtr, diye sah
te etiketlerle piyasada sattlmasi hadisesi, 
Hereke kumajlarJ dolayJSile olmujtur. 
Zira, fstanbulun maruf birka<; kuma§ ti· 
carethaneleri, eskidenberi Hereke fabri
ka" mamulatmt geni1 mikyasta siparij et
mekte ve bunlan «fngiliz kuma;J» dam
gasile piyasaya vermektedir. 

Hatta, bu ticarethanelerden birisi, i
mal edilen kuma§larm kenarma, lngiliz 
damgaSIDI vurdurmak i<;in fabrika mii
diirliigiine miiracaat eylemi, ve bu tarz1 
kazul edilirse fiatm daha yiiksek mikdar 
ile almacagm1 teklif etmi1tir. Bittabi fab
rika idaresi, boyle bir teklife red cevab1 
vermi§tir. Milessese. bunun iizerine, ku • 
ma§larm etiketlerini degi§tirerek yerlerine 
lngiliz mah etiketini vazeylemi1 ve rna· 
liyet fiah <;ok ucuz olan kendi maiimlZJ 
bize fngiliz kuma§Jdir diye metresini 8-
10-12 den satmaga ba,Iaml§llr. 

Band1rmada giiret ler 
Banchrma (Hususi) - Kaymakam Ra

gib Arcanm himayesinde Doganspor 
Yurdu tarafmdan terti bedilen biiyiik 
pehlivan giire§lerine 14 ma)'ls 939 pazar 
giinii Bandlrma Pirenlik mevkiinde sa
at ikide b&§lanacaktll'. 

Bu giire~lere biitiin Tiirkiye pehlivan
lan davetlidir. 

Giir~lerde Kara Ali pehlivanla Te • 
kirdagl! Hiiseyin pehlivan yagh gilre§ 
tutu§acaklardtr. Miisabakalarda yeni§ -
me §arthr. ····-Kirahk yazhk ev 

Biiyiikderede Han<;erli sokag1 19 nu
maradaki ev, kat kat ve ucuz fiatla kira
hkhr. Her katta terlros suyu vc elektrik 
tesisatl vard1r. Kar§Jsmdaki evde kun
du.ract Yorgiye miiracaat. 

Miisamere 
Emlnonii Halkevlnden: 
Cal!alol!lundakl salonumuzda Evlmlz 

G05terlt ,ubesl tarahndan bu at.,am saat 
20,30 da (lpl) plye.sl tem.sU edllecektlr. Ar
zu edenlerln davetlyelerlnl Ev bUro.sundan 
almalarl rica olunur. -···-lmtihanlara haz1rhk kursu 

Emlnon1l Halkevlnden: 
1 - Dk tahsil lmtihanlarma hazuhk 

kursu 2 maYIS 939 sal! akl)ami saat 20,1~ te 
a~IIacak ve &all, per"'mbe, cumartesl ak
tamlarl ayn! aaatlerde derslere devam olu
nacakttr, 

2 - Millet mektebl (B) kursu lmtlhanla
rtna hazrrhk der.slerfne de s maYJS 939 Qar
oamba alqam1 saat 20,15 te ba,lanacak ve 
pazartesl, ~ar~amba at.,amlar1 aynl saat -
Jerde devam edUecektlr. 

Her iki kur.sa kaytdlarmt yaptxrm14 olan
lann yukartda g05terllen gun ve saatlerde 
Evlmlzln Cal!aloglu bln.u;mdakl dersane 
slnde hazll' bulunmalan rica olunur. 

Konferana 
~ent Vehbl Eralp tara!mdan bu aktam 

Be~lkta~ Halkevlnde (rilyalar> hakkmda 
blr kon!erans verllecekttr. -···· Be§ikta11,ta miizik deraleri 

Betlkta, Halkevlnden: Kernan, plyano, 

;_~---

Prenses Baba sat1hk ada arayor 
Sarawak Ra~asmm evladhk hakkmdan mahrum 
ettigi kiZI bir taraftan artistlik ederken bir 

taraftan da unvan pe~inde kot;uyor 
Paristen yazthyor: I 
San'at aleminde Prenses Baba !aka

bile amlmakta olan Okyanus adalarmm 
birindeki Sarawak ra~a!mm km bir miid

det evvel boksor Bob Gregory ile evlen· 
mi1ti. Bu izdivac1 1an ve 1erefile miitena· 
sib gormiyen babas1 k1z1m evladhk hak

kmdan mahrum etti. Bi~arede ne unvan, 
ne de serve! kald1. Bunun iizerine varye
te ve sinema artistligine intisab eden 

Prenses Baba bir arnhk Holivud' a da 
giderek muhtelif filimlerde rol ald1. Ma
i,etini bu suretle yoluna koymu1 olan ka· 

dmcag1z unvanSJz ya§ama}'l bir tiirlii iz
zetinefsine yediremedtginden kendi top
ladt!it paralarla kocasmm biriktirdiklerini 
birle1tirip bir kJSim arazi sahn almak ve 

oranm melikesi ilan olunmak arzusuna 
dii1mii1tiir. Bu haberi duyan baz1 komis
yoncular hemen boyle bir yer aramaya 

koyulmu,!ar ve Korfu adaSJ civarmdnki 
kii~;iik Oliim adasmm sahlmasi miimkiin 

oldugunu iigrenince bu i1i bir neticeye 
baglama te,ebbiisiine giri,mi,lerdir. 

Oliim adas1 Polonyahlann, Macarla
nn, F ranSJzlarm, hatta bir arahk da 
Tiirklerin eline ge~mi1 bir yerdir. Dze
rinde bina olarak e!ki manashrla birka<;; 

bahk<;;I kuliibesinden ba1ka bir§ey yok -
tur. Heniiz fiatta uyu§ulamadigt i~in ada 

prensesle kocasma intikal etmi1 degild ir. 
Gene kadmm annesi, Sarawak ra~asmm 
kam1, prensesin boyle bir fik ri oldugunu 
iigrenince: 

- K IZlmm, demi1, bir topluigne satn 
alacak paras! yokken bu ce1id manaSJz 

i§ler yapmaya kalki§maSJ hayret edilecek 
§eY dogrusu .. Acaba ~tldirm tj olmasm ~ 

Babast ise $U miitalea)'l serdetmi1tir: 
_ Benim ecdadtm, bir siilale kurabil- lam yapmak i~in ~JkardJklan bir jayiadan 

ibarettir. mek i~;in buranm yerlileri D iyak'larla se-
nelerce kanh muharebeler yapml!lar ve * Jean A rthur ile Cary G rant yeni 

bir filim <;;evireceklerdir. Bu kordelanm 
Bnmi SultanJm maiilub etmek i~in oon- adJ «Yalmz meleklerin kanadt vardm> 
uz milcadelelere giri1mi ler, ancak bu olacaktn. 

suretle teb<J.a)anmn muhabbet ve itima- * Kowboy filimleri yapan Buck J
0

• 

dm1 kazanmJ§lardir. Saltanat siiriilecek nes sinemaya intisabmm 18 inci doniim 

yer sahn ahnmaz, zaptedilir. Kmmla bir y1hm kutlulamaktarur. Artist 1imdiye ka
boksor parcas1 olan kocasmm hareketi dar tam 700 filim ~evirmi1tir. 701 inci 
ciddi ise bir kiistahhk addederim, eger kordelasm1 vi.icude getinnege yakmda 

degilse, muhakkak mf kendilerine rek • bashvacak tlT. ri_. ____ _.._._._._._ ________ ~ 
BUGuN 

MELEK 
Sinemas1nda 

Nefis ~ark1 ve hafit musiki ile aiislii 
Zevkli • ieee ve eglenceli bir tilm 

( Franstzca sozlii ) 

DANSiNG MELEGi 
Ba~ rollerde : SIMONE 

ROBERT YOUNG 
S i M 0 N 
DON AMECHE 

Ayru:a: Paramunt DUnya haberleri va Miki Mavs 
BuJI1)n eaat I ve 2,30 <Ia ten•illlth m"tine. 

----------------~~------------Yaz Geliyor! 

ALEMDAR ve MiLLi 
U<;AN VALSLER 
LALE SiNEMASINDA 

Buglin saat 1 ve 2.30 da ucuz HALK "' atinesi. 
mandolin, kltar ve vlyolonsel derslerl de- Tekkeyl bekllyen ,.0 rbay1 ; .. er. 
vam etmektedtr. Kadm, erkek arzu eden ., ""' 
yurdda~larm hergtin Ev !dare memurlugu- En bUylik kozlarJmiZI timdl oynuyoruz : 
na miiracaat ederek kaYJdlarmt yapt1rma~ •• • • 

rT AKSiGMMatisrrNbEnMASI t •ed~~~~e~;~~;~;:·lmd·r) SUVEY~ FEDAILERI 
2 B.. .. .. I f') b" d Okaiiz Dilekler ve Kmk 

uyuk ve guze 1 m Jr en Hayat 

Col K•z• CEMiLE 
Pek mUkemmel TUrk~e siSziU ve ~arkeh film. 

KAT I A 

Fuad Hulusi Demirelli, son yazdJj!I 
§iirlerini bu isim altmda, giizel bir cild
de toplami§hr. Okuyuculanmiza tavaiye 
ederiz. 

Kirahk konak 
Tanlnml§ romancJlanmtzdan Yakub 

. Kadrl Karaosmanoltlunun bu k1ymet1t ro
mam, evvelce eskl harflerle b.u;tlmu;tl. 

DANIELLE DA , JEUX'un en gUzel film I Mevcudu hie kalm1yan bu ktymetl! eserl, 
Tenzilr.th liatlar. 15 • 20. 25 Looalar 100 kuru~tur. bu de!a Remzt Kltabevl yen! harflerle, ve 

LORETTA YOUNG 
ANNA 

.. TYRONE POVVER TORKCE " 
BEll A 

ve: KIR <;i<;EGi 

tek clld hallnde ne,rettl. 
I'-•••••••B•uiig•Q•n•s•a•a•t•l•v•e•2•.•30•t•e•n•zi•l~.t•h•m•a•ti•n•e•le•r•. •••••••'II Eskl har!!lerl bl!mlyen gene nesl!mlz !~In ~=::::::::::::::::::::::::::::::: harlkulAde ehemmlyetll olan bu k1ymet11 

B A Z eserl. bllhassa eskl yaz1y1 bllmlyenlere ha-,. ugiin A K sinemas1nda raretle tavslye ederlz. 

~IRLEY l EMPLE 

Bugiin saat 1 den itibaren 

H A S R E T TUrklye I' Bankas1 A.~. 
('"o•talgle) Istanbul t~ubeslnden : 

1 ma)'ls pazartesi bahar bayram1 mii
nasebetile bankam1zla Galata, Beyoglu Bu senenin ZARAH LEANEDR'in en muazzam filmi 

2 nci film · Asian Adam (Maceralar 
peflnde) 

Heyecan dolu spor ve genchk tilmi 
1 inci devrenin 13 k1smJ birden. Tel 23542 

O
e~ikta~ SUAD ?ARK sinemasmDd 

~•r~nl!ah ! r..! ~~~~rl - ll1irk~ sr,Jn ~rabc~§ark~ 
~eanslar 1,30 4 - l.l <> ve 9.45 tedir. Telelon • 43143 

~ubeleri ve Beyaz1d, Kad1koy, trskiidar 
ajanslan kapah bulunacakhr. 

T~ SUI Karde~ler 
N LUCUN BARAUX. 

A E MEG LEMOUNIER 
M Foks Jurnal donya haberleri 

N ; ou~ekune kaadin 

Bugiin iPEK ve SARA Y ~~~~n~:-
H•yattmzda hi~ bir zaman gill med•giniz kadar gQiecekeiniz. 

TUrk~e s6ziU 

3 Ahpab Cavuslar Harbe Gidiyor 
Metthur Arttak PalabJyekyan'•n en nefls komedlsl 

Ayr1ca: Programa i11lve olarak; 

ELMAS HIRSIZLARI 
Frans1zca siSzlli, ~ok heyecanb macera tilmi 

Bug1ln saat I ve 2,30 da tenzi iAth matin eler • Saat 8,40 da ik i film bi rden 

3 Ahpab c_a~u~lar Ankarada Halk ve Sus 
Harbe g1d1yor 
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RADVO 
( Bu ak~amki program) 

Tilrklye Radyodl!ilzyon Po.stalan 
DALGA UZUNLUCIU 

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

13,30, Program, 13,35 Miizlk CE~lencell 
mliz.lk - Pl.) 14,00 Memleket saat ~yan, a
jans ve meteorolopjl haberlerl. 14,10 Tiirk 
mliz.l~i : Qalanlar Veclhe, R~n Kam, Cev
d.et Kozan. Okuyan: Mefharet Sa~ak. 1 -
Ktirdl!ih1cazkAr pe~revl. 2 - Sallhaddln 
PII!Arm - Ktirdlllhlcazkl.r ~arkl.'ll - ~kmla 
yanan gonliime. 3 - Artaklnln - KiirdUihl
cazkil.r prkl.'ll - Art>k ne slyah gozlerlnln. 
4 _ Ru~n Kam - Kemen90 tak.slml. 5 -
Rak1mm - KUrdU!hlcazkil.r ~arkJSl - Deme
dlm ona hi~ klm.sln ve nesln. 6 - Osman 
Nlhadm Kiirdlllhlcazkil.r 'arkJSI - Kac yll 
ytireltlm stzladl. 7 - Klirdlllhlcazklr saz 
semalsl. !4,40 - 15,30 Miizlk (KarllJlk prog
ram- Pl.) 17,30 Program. 17,35 Miizlk (Dans 
saatl - Pl.) 17,55 Konu3ma (Qocuk Eslrge
me Kurumu - Haftanm kapanu;tl. 18,15 
TUrk miizlgl CHalk muslkllll, A41k Veysel 
ve ibrablml. Takdlm eden : Sad! Yaver 
Ataman. 18,30 TUrk mtizlltl (Karlljlk prog
ram) Qalanlar; Hakkl Derman, E~ref .Kad· 
rl, Ha.san Giir, Hamdl Tokay, Ba.srl Ufler. 
Okuyanlar: Tahsln Karaku§, Cel~l Tokses, 
Saflye Tokay. 19,00 Kon~ma (0!.!1 pol!tlka 
hA.dtselerl), 19,15 Tilrk miizl~l. Qalanlar: 
Veclhe, ~ad Erer, Ru~n Kam, cevdet Ko 
zan. Okuyanlar: Necml R1za AhJSkan, Ra
d!!e Neydlk. 1 - Mahur pe~revl. 2 - Abdl 
E!endlnln R83t §ark181 - Senln a~kinla ~ak 
oldum. 3 - Yesarl Astmm - Hiizzam ~arkl
si - Gene kalblm tal)ar a~lar. 4 - R<!~ad 
Erer - Kernan tak.slml. 5 - R<!llk Fersan
Mahur ~arlt1 - Diin gene giiniimiiz ge~tl. 
6 - Mahur ~arkt - Saba tar!! vefadan pe
yam yok mu. 7 - Mahur .saz semaisi. 8 -
~mseddln Zlyanm - U~ak tarkt - 01 ~uhi 
seta pervert. 9 - ~m.seddln Zlyanm U~ak 
~ark1 - §u ~alk1m siiltildiin. 10 - Tilrkii -
Ne zaman gorsem onu. 20,00 Memleket saat 
~yar1, ajans ve meteorolojl haberlerl. 20,15 
Tem.sU CKorkma siinmez bu §afaklarda) Ya
zan: Plkrem R<!~ld. 21,15 Esham, tahvl!(\t, 
kamblyo - nukud ve zlraat borsa.s1 (flat) 
21,25 Ne~'el! pl~klar - R. 21,30 Miizlk (Bona
te - Mes'ud cem11 - Oemal Re~ld) 22,00 
Ha!tal!k posta kutusu. 22,30 Miizlk (Kii~iik 
orke~tra - ~!: Neclb ~kin). 23,00 Miizlk 
ccazband - Pl.) 23,45-24 Son a!ans haberlerl 
ve yarmk1 program. 
Operalar ve operetler 

20,~0 Parl.'l (Ellie! !rules!): La Chartreuse 
de Parme. 

21,05 Briik.sel IT: Don Juan. 
21,35 Bxilk.se! I: Geoe yarJSI giine§L 
22,05 MUlno: Kra! Lear. 
Biiyiik konaerler 

19,05 Ooy~landzender: Bra.luns ve Grleg'ln 
eserlerl. 

21,05 Kopenhag: Danlmarka ve Norvec mu
stkl.'ll. 

2!,35 Strassburg: Dubol.'l, Berlloz, Bach ve 
salr be.steklrlarm e.serlerl. 

22,05 R<>ma: italyan be.stekil.rlarmm eser-
lerl. 

22,05 VILI'§Ova: Bllyiil!: orkestra koruert 
22,20 L\ik.semburg; Sen!onlk konser. 
Oda mu1ikileri 
23,35 Ooy~landzender: Jamach, Koetster· 

In eserlerl. 
Solistlerin kon•erleri 

17,40 Var§ova: Plyano koruert (Schubert, 
Behumann, Mozart ve U.S.t'ln eser· 
rerl. 

!8,10 Stokholm: Me§hur e.serler. 
19,15 Miinlh SChubert, Grletl, R<!ger, Trunll 

ve Ovorak'm e.serlerl. 
20,20 Berlin: Mlefhur e.serler. 
20,35 Londra (Regional): Kernan ve piya

no konserl 
23,10 Parts (Porte Par!.slenl: Vlyolon.sel lle 

§open'ln eserlert. 
Koro konaerleri 
!9,35 Hamburg: Halk tarkllan. 
20,35 Frankfurt: §arktlar, 
22,50 Strassburg Muhtlel!f §a!'kllar. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece ~brlmlzln muhtel!f semtlerln

dekl nobe~l eczaneler §unlardlr: 
istanbUl clhetl: 
Emtnoniinde CSallh Necatl), Alemdarda 

(AI! Rlzal, Kumkap!da (Asadorl, Kii~iikpa
zarda (Yorgl), Eytibde CH!kmet), Fatlhtle 
(Hiisameddln), BakJrkbyde CHUa!) eczane
lerl. 
Beyo~lu clhetl: 
isttklii.l caddeslnde (Della.suda), 'Depeb&fl 

Asmahme~ldde (Klnyo!), Karakiiyde (Hti
seytn HiisnU), isttklll caddeslnde CLlmon
ctyan), Pangalttda (Narglleclyan), Be§lk -
\a.jta CSUJeyman R<ceb), KEl-'unpa~ada 
CMueyyedl, H83k1iyde CSadtk Akdumanl 
eczanelert. 

Uskiidarda ci ttlhad), Sartyerde (Osman) , 
Kad•koy Moda cadde.slnde CYenlyol), Altl· 
yola~zmda <Merkez), B1lyllkadada (!;!lna.sl 
Rtza.) eczaneler1. 

(.:-:--_M_E_V_L_t_o __ ) 
~urayi Devlet azasmdan Mustafa A. 

rif Akgiiniin ruhuna 30 nisan 1939 pa. 
zar giinil saat 16 da Beyoglunda A~aca
miinde Mevlid okunacaW,ndan akraba 
ve dostlannm t~rifleri rica olunur. 

**"' Merhu m Orgeneral Cevad Qobanh to-
runu General Basri Saran klZI Tiirkan 
Saran merhumun ruhuna 30/4/939 pa. 
zar giinii ogleden sonra Beyo~lunda A
gacamiinde Mevlid okunacaW,ndan arzu 
edenlerin te~rifi rica olunur. 

( OLOM ) 
Eski Rus Ticareti Hariciye Bankas1 

miidiirlerinden ve Fafa Ti.irk trikotaj 
fabrikas1 sahibi Ga!atasarayh 

MUSTAFA HAYR! BARUTQU 
diin ani olarak vefat etmi§tir. Cenazesi 

bugiin (29 nisan cumartesi) saat 14 te 

~i§lide Bomonti tramvay istasyonunda 
289 numarah KaZJmp&§a apartimanm -
dan kaldmlarak Uskiidardaki aile kab
ristamna defnedilecektir, Tann cahmet 
eylesin. 

, 

' 
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T etkikler ve denemeler 

Diigiinlerdeki israf 
Yazan: SAFAEDDIN KARANAKCI 

Herhalde siz de gazete1erde okumu~
sunuzdur. Oiigiinlerde fazla israfat ya -
pilmasma mani olmak i~in Dabiliye Ve
kaleti bir tamim hamlamakta irni§. Bu 
tamimin metnini bilmiyoruz. Fa kat gaze
tel ere intikal eden malumata nazaran me
ali, diigiinlerde yap1lan liizumsuz mas • 
raflan onleyici mahiyette imi§. 

Hemen hepimiz diigiinlerde yap1lan 
masraflardan §ikayet ederiz. Maamaf1h 
gene hepimiz giiciimiiz yettigi kadar vt. 
hatta mali kudretimizin haricinde bore 
bile ederek §atafath diigiinler yapmak~an 
kendimizi alamay1z. Miitevazt bir aile du
giiniiniin yiizlerce lira borda §ehrin mr§· 
hur otellerinden birinin salonlannda ya
pildigi vakidir. Zincir gibi birbirini takib 
eden otomobil arabalannm otel kapila
nnda durdugunu, frakh, smokinli, tuva· 
letli diigiinler i~in etek dolusu paralarm 
havaya atildigmi duyuyoruz. 

gerek kanunun ve gerek talimatnamenin 
istilzam ettigi tedbirleri hiikfunet marife
tile takib etmege mecbur olduklanru ve 
bu kanunla talimatname hiikiimlerine ruu
halif hareket edenlerin elli liradan yiiz 
liraya kadar para cezaSl verecekleri ve 
bir aydan alb aya kadar hapsedilecekle
ri yazihdn. 

Bu kanunun bah§elmi§ oldugu salahi
yete miisteniden, lstanbul vilayeti umu -
mi meclisi tarafmdan bir talimatname 
tanzim ve 27 kanunusani I 926 tarihli ve 
945 sayih htanbul Vil.iyeti gazetesile 
nue§rolunrnu§lur. 

Gerek kanun ve gerek talimatname 
diigiinlerdeki liizumsuz rnasraflan me -
netmeleri itibarile mucibi rnemnuniyettir. 
Dahiliye Vekaletinin mer'i bir kanunun 
tatbik edilmesini istemesi kadar tabii ':>;r 
jey olamaz. Binaenaleyh bu tarnim <;ok 
yerinde ve ~ok liizumludur. Bu me~kur 
hareketinden dolay1 Dahiliye Vekaletir.i 
tebrik ederken kii~iik bir temennide bu -
lunmaktan kendimi alamtyorum. 

Diigiinlerde israf yapilmarnasmt emre· 
den kanunun oliimlerimizde, bayramlan-

CUMHURfYET 

Amerikada: 

Yirmi dane kaza, sekiz bin lira 
zarara maloluyor. 
B~ insan doguyor, iki insan 

ii!iiyor. 
Bir adam kansere yakalan1yor. 
tki hus1z tutuluyor. 
Otomobil kullanan bir adam, 

sarhojluk su~ile tevkif ediliyor. 
On ii~ yolcu, biletsiz seyahat 

ediyor. 
Amerikaltlar otuz dane golf topu 

kaybediyorlar, elli talam iskambil 
kagub eskitiyorlar ve 150 bin litre 
benzin harcayorlar. 

Yangm yiizunden alb yilz lira 
zarar oluyor. 

iki ~ift evleniyor. 
Sekiz bin ki~i sinemaya gidiyor. 
Amerikahlar bir milyon kibrit 

yak1yorlar, iki yiiz tane ping-pong 
topu eskitiyorlar ve b"'i bin kilo 
ekmek. yiyorlar. 

Amerikadan haric memleketlere 
ii~ yiiz yirmi telgraf ~ekiliyor. 

Amerikaldar iki yiiz elli bin kilo 
yiyecek yiyorlar. 

Cemiyet Etiidleri 

San'at, AhiBk ve Hukuk 
Son haftanm olup bitenleri arasinda tz

mit hadisesi, san' atkarlan oldugu kadar 
sosyologlan ve hukuk~ulan da alakadar 
eden bir mesele halini aldt. Hadisenin bi
ri san' at ve ahlak miinasebetini dii§iindiir· 

ten, dig~i ahlak ve hukuk ili§igini hatu
latan iki taraf1 vardir. Birl.irine girift o
lan bu iki taraf, 1imdi kanunl seyrini ta
kib etmektedir. Yakla seyrini takib ede
dururken, geni1 bir kadro i~inde diijiin· 

diirtiicii bir mesele halini alan bu hadi!e 
vesilesile yaziianlar, hep estetik giizelligi
le yaztlru. Maalesef hi<;bir hukuk~u. §tm· 
diye kadar hadise iizerinde dii§linmii~ ve 
dii;iindiigiinii bize teblig etrni§ degildir. 

Kald1 ki, bu gibi meselelerin miibaha!esi 
i~in. medeniyet ve kultiir ~er~evesi degijen 
bir memlekette, mutlaka bu gibi hadisele
rin zuhuruna da liizum yoktur. ASII me
sele, dinamizmini ya§ayan bir cemiyette 
naho; ve dedikodulu hadiseleri onlemek· 

tedir. Fa kat hi~ degilse hadiseler ~Ikhk
tan sonra onlan muhtelif cephelerden dii
§iinmelc, lzmit halkmt tenvir vesilesile bii
tiin Tiirkiyeyi aydmlatmak icab etmez mi ~ 

Yazan: Dr. ZIYAEDDIN FAHRI 

bu tarzda, yani kanunun ruhuna uygun 
surette te1kil edilseydi, belki istanbuldaki 
ikinci bir ehli vukufa liizum baSI! olmaz
di. Binaenaleyh daha hadisenin ba§lnngt
cmda ve devammda, hukukun yalmz mad· 
di ve miispet unsurlarm1 degil, ayni za
manda ruhunu kavramarni§ bir zihniyetin 
eksikligi goriilmektedir. 

*** 
Memleketimiz, ahlak ile hukukun mi.i-

nasebeti baktmmdan, bilhassa 1908 den 
beri pek dinamik bir 1eniyete sahib olmu§· 
tur. Bu miinasebet 1923 e kadar daha zi
yade dini ahlak gozile, I 923 ten sonra da 
bilhassa siyasi, vatani ve cinsi ahlak ade
sesile goriilmege ba§lanmi§hr. Bu son ha
dise cinsi ahlakm tesirile ortaya ~Ikmi§ bu
lunuyor. Eger elimizde 1908 - 1939 ara· 
smdaki bu kabil davalann istatistigi bu
lunsaydt, daha miispet fikirler serdetrne
ge imkan basil olurdu. KanaatimiLce 
1908 - I 939 devresinin bu buhranh bu
susiyeti, daha ziyade Tiirk cemiyetinin is
tikrar bulm1yan ahla.ki telakkilerindedir. 
Bu istikrarSizhk ise, sosyolojik bakimdan, 
pek tabiidir. istihale ge~iren bir cemiyet 

Siyah - Beyaz 
Kimyagerlerin maden komiiriindeki si· 

yah katrandan bir~ok ~eyler ctkartmaga 
muvaffak olduklanm «Komiirden neler 
~Ikmaz» ba~lrkh yamnda anlalmi§IIrn. 

Bunlardan en miihimmi (asidfenik)tir. 
Asidfeniki karbon asid gazi dedigimiz 
(gazozdan ~1kan) gazle bogduktan son
ra (kostik siid) le muameleye tabi tutar• 
sak, muhtelif boyalar i~in esash malze
rneyi ve pek miihim bir i!act bulmu~ olu
ruz. Bu ilacm ad1 (asid salissilik) tir. 
Romatizma icin faydah olan bu unsur, 
ayni zamanda asprin gibi baz1 mi.irekkeb 
cisimlerin mebde noktas1 oluyor. 

Salissilik asidi odun ispirtosile birle~ -
tirilirse, (salisilat do metil) denilen ro
matizma ilact meydana gelir. Terkibi su
rette ihzar edilen bu ilacm muayyen bir 
nebattan ~1kanlan tabii cinsinden hi~ far
•kt yoktur. 

Eski zamanlarda (~ark laali) denilen 
laal boya, pek luymetli olup, Akdeniziu 
§ark sahillerinde tesadiif edilen kii~iik bir 
deniz salyangozunun ifrazatmdan elde 
edilirdi. Diigiinlerimizde liizumsuz liiks yapJ

maSI bir iptila halini almi§hr. Her in<an 
cemiyeti gibi, taklid kanunlarmm tesiri a!· 
tmda kalan cemiyetimizde de, liikse olan 
inhimak ~ok bariz bir haldedir. Eski za· 
rnanm kuk giin kirk gecelik diigiiniine 
bedel kJSa, fakat masrafh diigiinler ya -
p1yoruz. lhtiyar olunan masraflann he -

men hemen hepsi borcdur. Tiirk ce!lliye
tinin vasati geliri yiizlerce lira sarfile 
diigiin yapilmasma miisaid degildir. Du

giinlere giden davetliler de bir~ok rna> -
raflar ihtiyar etmektedirler. Sabaha kar§l 
solan ve a!Ilan ~i~ekler i~in avuc dolusu 
"lara veriyoruz. 

rnizda da israf yaptlmamasi hakkmda .............. _____ ..,...,..,..,..,4 Bize gore, asii mesele, i~timaidir. «Ismi otuz sene gibi kisa bir zaman i~inde sta
mahfuz zevat», boyle bir le§ebbiise ge~er- nikle§emez. Bilhassa rnuhtelif §ehir!eri
k~n nasi! bir psikolojile hareket ettiler~ miz arasmda, fizigin mayiat miivazenetini 
Ben oyle zannediyorum ki lzmit sergisini anduan bir harsi ve ahlaki miivazenet 
ziyaret edecek herhangi bir lzmit koylii- siir'atle viicude gelemez. lstanbulda sa· 
sii, yahud zihniyeti tabii kalmt§, tabii!igi dece bedii bir tecessiis uyanduan, belki 
bozulmamt§, gogsiiniin i~ine bir kavuk yer· de san'atin mekanizma51 icab1 olarak te
le§tirmerni§ bir lzmit hem§erisi, Tiirk san- ma§akerlerde ahlaki bir safiyet tevlid e
atkanmn, iizerinde saatlerce, giinlerce, den ve hi~bir «ihbar» a vesile te§ki! et· 
belki de haftalarca ~ah§tigi giizel eseri miyen bir tablonun, istanbulun yamba1m
tema§a ederken, co§kun bir hayranhk degil daki bir 1ehirde «ismi mahfuz zeval» 1, bu
se bile, sadece tabii bir sempati hissede- nunla beraber miiddeiumumiyi dogru ve· 
cek, hu tema§a esnasmda akla gelen her ya yanh1 harekete ge~irmesi, bizce, bu is
hangi miifsid bir haleti ruhiyenin, san'at- tikramzhgin eseridir. 

Bu cins salyangozlann ha§larmm ar
dmdaki kesede bir damla mayi var. As
len bevazirnllrak olan bu ma.yi damlas1, 
hava ve giine§ ziyasma maruz kahnca 
evvela ye§il, sonra mavi ve daha sonra 
da !Aal oluyor. 

*** -
Diigiinlerde fazla israf yapilmasi mem

leket iktJSadi hayatile alakadardir. B•mu 
nazan itibara alan Osmnh hiikumeti 23 
rebiiilevvel I 284 tarihli ilam resmi ile iz
divac ve nikah merasimlerinde israf yap!· 

mamas! hakkmda baz1 esaslar tespit ve 
1304 tarihinde de bu ilam resnu hiiklim
lerini teyid eylemi§tir. Bu tarihten epey 
bir miiddet sonra bir sakat~tmn yalmz ls

tanbul efkan umumiyesini degi), biitiin 
Tiirkiye efkan umumiyesini alakadar e· 
den ~Ilgmca masrafh bir diigiin yapligl 
malumdur. 1§te bu yersiz masraf!ardan 
miilhem olarak 25 le§rinisani 1336 tarihli 
ve 55 sayth kanunla diigunlerde israfm 
men'i hakkmda baz1 hiikUmler vazedil
mi§tir. 

Halen mer'i olan bu kanuna nazaran 
diigiinlerde alelitlak cihaz le§hiri, cihwn 
a~tktan nakli, erkek tarafmdan iki kattan 
fazla elbise hediyesi, diigiin giinlet\:le 
mahsus olmak iizere bir giinden faLia 
~algi ~aldtnlmaSI, ziyafet ~ekilmesi, ni1an, 
~evre merasimile agllhk ve hediye veri! -
mesi ve k~ek oynatJlmasi yasaktn. 

Ayni kanunun ikinci maddesinde, her 
vilayet umumi meclisinin bu kanunla di 
ger kanunlara aykm olmamak iizere, 
mahalli Ve idari talimatnameler tanzim, 

hiikiimler vazetrnesi laztmdn. Cenaze 
merasimine, birbirimizle yan§ edercesioe 
biiyiik ~elenklerle i~tirak ediyoruz. Bu 
muazzam ~elenklerden rniihim bir klSrnl -
nm bedeli devlet, Belediye veya rnuave
nele muhtac alan hayu miiesseseleri kese· 
sinden odenmektedir. Biz zengin bir mil
let degiliz. Y apilacak i1ler itibarile de 
paraya ~ok rnuhtaciz. Mahalline masruf 
olmtyan on para bizim i~in biiyiik bir zi
yadu. 

Tiirk tarihi hamaset ve zafer doludur. 
Merasime tabi giinlerimiz ~oktur. Her 
zaferimizi kutlularken binlerce lira ~i<;ek 
paraS! veriyoruz. Ge~enlerde T aksim 
Cumhuriyet abidesi etrafmda yedi biiyiik 
~elenk sayd1rn. En ufagmm otuz kirk li
radan a§ag1 yaptlamtyacagml tahmin et
tigim bu ~elenkler bugiin bir hi~tir. Bu 
~elenklere verilen paralarla, §Chrin yiiz 
fakir ~ocugu i~in hirer potin almsaydi, 
hizmet herhalde daha miispet, daha rue§· 
kur olurdu. 

30 agustosta me~hul askerin rnezann1 
biitiin memleketten gelen ~elenklerle siis· 
liiyoruz. Ona ~elenk degil, canliDlZI bile 
versek azdtr. M~hul askerin mezarma 
giinderdigimiz ~elenklere verdigimiz pa
rayt onun rne~hul yetimlerine, me<;hul 
dullarma dag1tsak olmaz rot? 

VaZll kanunumuzun biran evvel hare
kete ge~erek hangi oliimiize, ne miktar 

-eger mutlaka lazimsa- ~i~ek giindermck, 
merasim giinlerimizde ·eger mutlaka lii
zumlu ise- hangi abidemize, ne miktar 
ve ne biiyiikliikte ~elenk koymak laz1m 
geldigini tayin etmesi muvahk olur. Ciin
ki.i bu gidi;le ~elenklerin biiyiikliigii abi
delerimizin boyunu ge~ecek. 

SAFAW{)IN KARANAKf;l 

Cumhuriyet Merkez Bankanu Umumi Heyetinin ,Ankarada senelik top
lanbsmr yapb~nt Y•Zl1J.I&bk. Yukandaki resim, i<;timada bulunanlan miiza
kere esnasmda gostermekted¥-. 

inegolde muallimlerin toplanbst 

Milli Reaaiirans miidiirii 

Mutlak bir istirahate liizum goren 
Reli Bayartn tekaiidliiiii 

kabul olunclu 

Refi Celal Bayar 

Milli Reasiirans Turk Anonim $irke· 
ti Miidiirii Refi Celal Bayann hasta!Jgm1 
ileri siirerek bundan bir sene evvel teka
iidliigiinii taleb etmesi hususundaki mii
racaatini tekrar ettigini yazrnt§tlk. Refi 
Sayar, mutlak bir istirahat ve tedaviye ih· 
tiyac gormesinden dolay1 bu talebinde IS· 
rar ettiginden tekaiidliigii kabul olunmuj, 
Umum Miidiirliikten aynlmt§l!r. Refi 
Celal Sayar, mali sahada ilk memuriyeti
ne Tiirkiye h Bankasmm kurulu;u gii· 
niinden itibaren ba§lami§, sigortacihk sa
hasmda ihtisas yaprnl§, 20 temmuz ve I 
agustos 1927 tarihli kanunlarla kurulan 
Milli Reasiirans TUrk Anonim ;lirketine 
intisab edip Umum Miidiir olmu§tur. 

Refi Sayar Tiirkiyede sigortaclhgm 
yerle;mesinde, milli ellere ge<;mesinde ve 
milli miiesseselerin bu sahadaki muva[fa
kiyetinde §ahsan ami! olmu;, iyi ve t~miz 
idaresile sigortac1hga kar;1 halkm alaka 
ve itimad uyanmasm1 temin etmi1 k•y· 
metli bir §ahtstn. 

Refi Sayan en yakm bir zamanda gene 
i1ba§mda gormekle sevinmek iimidini bes
liyoruz. ------

KOLTOR 1$LERI 

8 inci mektebde miisamere 
Kadtkoy 8 inci ilkmekteb, <;ocuk hat. 

tas1 miinasebetile evvelki giin ogleden 
sonra miniminiler arasmda glizel b ir 
miisamere tertib etmi~. ak~am1 da Ka -
dikoy Halkevi temsil kolu tarafmdan 
mekteb salonunda Karagoz oynatJlrni~
hr. 

kann muhayyilesinden ge~medigini tabi1 $iiphesiz boyle istikrarSJzhk vardir di
ve sadedil bir insiyakla sezecektir. Diger ye, Tiirkiyeyi kanun ~e1idliligi baktmm· 
taraftan san'atkarm, bu tabloyu yapacak dan iideta lsvi~re kantonlarma ~evi1 ecek 
yerde, kolayca a~tk, sa~tk kartlar ~izive- degiliz. Zaten kanunun vahdeti, orflerin. 
rerek gizlice satabilecegini de dii§iinebi iir. ahlaki telakkilerin birliii;i faraziyesine da
Burada ise san'atkarm istedigi §ey, sade· yamyor. Diger taraftan istanbul ve An
ce, gi.izel eseri sevenlerle kendi eseri ve do- kara, Tiirkiyenin i~timai, siyasi, ahliiki ve 
laytsile giizellik arasmda viicude gelen bedii telakkiler itibarile model olan harsi 
yi!dtz ban§IkhgtdJr. Boyle bir eser kar- merkezleridir. 0 halde Turk kanunlanmn 
§ISmda, bilhassa bu hasbi, Allah i~in olan farzettigi orfler ve telakkiler vahdeti fa· 
hareketi anlamadan, anlamak istemeden raziyesini, IIpki tabii ilimlerde tahakkuk 
hemen bir ihbarda bulunan vatanda1, eden «fafaziye»leritt ve gorillen «ip>lerin 
kendi is.inden her n.f'clen&e 60~0n v• qc;p,- i~trodiQ-i Ceh~P hP07PT hiT f"Phrt Vt 2~U•r•t 
bit fikir» halinde kuvvetlenen gayriahla- ile tahakkuk ettirmege ~ali§maliyiz. Ce
kiligi, san 'atkara, eserine, o eseri terna§a miyetin bedil, ahlaki ve hukuki kiymetleri 
eden diger tema~akerlere atfetmek hakkt- arasmda sosyologlarm «ba,kala§ma - Dif
m nereden ahyor? ferenciation» dedikleri aynhk ve miiteka-

Hukuki degil, bilhassa i~timai ve ah· bil hiirmet derecesile miivazi olarak yii
laki olan bu meselenin diger cephesi de riiyecek terbiyevi bir cehd ve gayret de
«ehli vukuf» un ~e~ilme tamdtr. Boyle vam edip dururken hukuk~unun da uya
bir vaziyette te§kil edilecek «ehli vukuf» mk, tetik davranmaSJ, buna benzer hadi
un en tabii azaSI kim olabilir~ Hemen soy- •elerde rnlispet ve mevzuu kanunun rniisa· 
liyelim: Bu azamn hepsini degilse bile bir adesi nispetinde kanun maddelerile teka
kisrnmi, rnemleketin ~ocuklarma, san' at biil ettigi meselenin §eniyetini kar§Ila§hran 
zevki a§Ilayan resim, musiki, edebiyat mu- hakiki bir hukuk zihniyetile miicehhez bu
allimlerinin te§kil etmesi lazirn degil mi· lunmaSJ laztmdir. 
dir~ Eminim ki eger izmitteki ehli vukuf, Dr. Ziyaeddin FAHRl 

( Muhiddin Ostundag ve Ekrem Sevencanm muhakemeleri ) 

Eski insanlar bir gram mayi alabilmek 
kin ktrk elli salyan2oz tutmaga rnecbur• 
dular. hte bundan dolaYl laal boya pek 
pahahya mal oluyordu. Bu kiymetli 
maddenin yapth§I bugiin biitiin kimya • 
gerlerce malilmdur. 

Laal boyanm terkibine giren unsurla
rm bir kismt kiimiir katramndan Cikanh
yor. 

Bugiin komiirden yalmz eski insanlann 
yaptiklan laal boya deihl, binlerce renkte 
boyalar elde ediliyor. 

DiKiler agnstz di1 ctkarmak i<;in di1 
etine bir mayi ~iringa ederler. Novakain 
dedikleri bu ilac da komiirden <;Ikar. 

Milyonlarca sene evvel ya§ami$ olan 
agaclarm istihalesinden ibaret olan rna
den komiiriil)iin siyah katranmdan asprin, 
piramidon, antipirin, sakarin gibi bir ta
klfD beyaz ilaclar, bir<;ok patlayiCI mad
deler, makine yaglan, kokular, boyalar 
crkanlmaktadir. 

Komiirden <;.Ikan maddeler, biiyiik bir 
kitabt dolduracak kadar <;oktur. Y eni 
kimva hikavesi nihayetsiz bir zincire hen· 
ziyor. Nerede ba~ladiib pek bilinmedigi 
gibi nerede bitecegini de kestirmek imkan
sizdir. 

Prl. SAl.lH MURAT 

Hava seferleri 

Ankara, izmir ve Adana 
arasmda yolcu nakliyatr
na pazartesiye bal7lamyor 

Bundan yirmi be§ giin kadar evvel ls
tanbulla Ankara, izmir ve Adana aras .n· 
da latbikma ba1lanan ve bugiine kad.r 
tecriibe mahiyetinde devam eden tayyare 
ile posta nakliyatmdan ~ok iyi neticelcr a
hnrnt§llr. Bu §ehirler arasmda pazartesi 
giiniinden itibaren yolcu nakliyatma da 
ba§lanacakllr. 

Her sabah Ye~ilkoyden saat 9,30 da 
hareket edecek olan bir tayyare 11,30 da 
Ankaraya varacak ve saat I 6 da Anka
radan bir tayyare hareket ederek 18 de 
Y e1ilkoyde bulunacaktu. 

1stanbuldan izmir ve Adanaya yapiia· 
cak seferler Ankara iizerinden olacakbr. 

Her giin istanbuldan Ankaraya giden 
bir tayyare saat 11 ,30 da orada buluna· 
cagma nazaran sa at 15,05 te Ankara
dan bir tayyare hareket ederek 17,55 te 
lzmire gidecektir. Gene Ankaradan saat 
14,45 te hareket edecek olan diger bir 

Otobiis, Siirp Agob ve Asri mezarhk yolsuzluklan ooya!yiSile :;;urayi tayyare de 16,55 te Adanaya varacaktu. 
Devlet tarafmdan verilen liizumu muhakeme karan i.izerine eski Vali Mu-
hiddin Usti.indagla sabik Belediye Reis muavini Ekrem Sevencan ve arka- Adanadan da 9,10 da kalkacak olan bir 
da~larmm muhakemelerine Temyiz Dordi.incii Ceza dairesinde devam edildigi tayyare I 1,20 de Ankaraya gelecektir. 
maltlmdur. Yukandaki resimde Muhiddin tl"stiind.agla Ekrem Sevencant. biitiin !stanbuldan Ankaraya gidi§ 21 l1ra; 

19 may11 tafsilal!m evvelki giinki.i niisham1zda okudugunuz muhakeme esnasmda, halam- gidi§ ~eli§ 29 lira 75 kuru;; Adanaya 
19 maylS idman bay.rarru i<;in Vali Lut· lerin huzurunda goriiyorsunuz. gidi§ 35 lira; gidi1 geli§ 49lira 35 kurus; 

fi Kirdann riyasetinde gencligin yeti§- ( Beyaztd "OCUk esirgeme kurumunun giydirdigvi yavrular ) izmire gidi§ 33 lira, gidij geli; 46 lira 55 
tirilmesile alakadar ;ahsiyetlerden mii. -:-;;;;;:;;;;:~Y~--:;--:-~=-:-:;-::::::-----_:~;--...:.....::_____ kuru;tur. 
rekkeb fevkalade bir toplant1 yap1la - • I' ~- •- ----------

' ONIVERSITEDE 

lnk1lab dersi imtihanlar1 
Un1versitede 15 maytstan itibaren in

kilab dersi imtihanlan bas!tyacakttr. 

cakl!r. >' 

Dumlupmar yab mektebinin 
talebeleri 

Liigvm;a kadar verilen Dumlupmar ~e
htr yah mektebindeki talebelerin diger 
yah mekteblerine dagthlmasma ba~lan
mt~tlr. Oniimi.izdeki ders YJlmda bo~a -
Jan bin a, koy yah mektebi haline konul. 
mak suretile idare edilecektir. 

Ne§riyat kongresi 
Ne~riyat kongresi miinasebetile ~eh -

rimiz murahhaslan yarm Ankaraya gi
deceklerdir. 

Paza.rtesi gi.inii saat 11 de ne§riyat ser
gisi a~;tlacaktJr. Ayni giin saat 17 de de-

Oniversitede spor faaliyeti 
tl"niversitede spor faaliyetine ba,Jan

mi~IIr. Talebelere cetvel gonderilerek 
hangi sahada ~ahsmak istedikleri sorul-
mujtur. • 

-·-~ Resim galerisinde yeni bir 
ser gi ac;tldt 

. . . . - - legelere bir tam§ma <;aYl verilecektir. 
j 0 egol (Hususi) - $ehrimizdeki mualhmler, her ay umuml bir toplanb Sali glinii saat 10 da Maarif Vekili Ha. 

\;ocuk Esirgeme Kurumunun Beyaz1d kolu, 23 nisan ~ocuk haftast miina. 
sebetile, diin kendi mmtakas1 dahilinde yard1ma muhtac 40 erkek, 30 klz <;ocuga 
elbise, manto, ayakkab1, <;orab, fani!e ve bunlardan ba~ka 95 Gocuga cl,, ayakkab1 
vermi~tir. Yukanki resim, giydirilen .;ocuklardan bir k1Smm1 gostermektedir. 

Gene ressamlardan Mehmed Yilce -
tUrk, ekserisini Anadoluda c;ah§hgt 30 
parc;a kadar tablosunu Taksimdeki re -
sim ve heykel galerisinde te~hir etmege 
ba§lamt~hr. Portre, peyzaj, niiden mii
rekkeb bu kii<;iik sirgiyi haztrhyan san
atka.r, her baktmdan tebrike ~ayandtr. 

yaparak samimi hasbihallerde bulunmaktadtrlar. Gonderd.igim resim mual-j san Ali Yiicelin riyasetinde kongrenin 
limleri bu toplantJlardan birinde gostermektedir. a<;Ilma mcrasimi yapilac~<khr. 



Bugiinkii milli 

Ankara Demirspor 
tak1m1 Galatasarayla 

kar,da,Iyor 
$ehrimize gelen Ankara Demirm•n 

taktmt ilk deplasman ma~mt bugiin Ga
latasaraya karjt Taksim stadmda yapa
cakhr. 

Ankara Drmirsporu cidden kuvvetli 
bir tak•mdlf. ,Simdiye kadar yapt:gt ma~
larda Ankarada Ankaragiicile berabere 

kalmtj, Galatasaray, Be§iktaj ve lzmir 
Atejspor tak·mlanm maglub etmi1~ir. 
Ankarada iik defa milli kiime ma~t i~in 

deplasman yapan Deminporun oyunu 
Galatasaray ve F enere kar§t a!acagt ne
tice merak!a beklenmektedir. 

Galatasaray bugiin sahaya, son za

manlarda kendisine iltihak eden Giine§li 

elemanlarla ve en kuvvetli kadrosile ~~

kacakttr. Ma~tn, kiimenin en stkt ve zevkli 

bir karjtla§maSl olacagt muhakkakttr. 

Milli kiime ma~larmdan sonra 
,Sehrimiz milli kiime taktmlanm lej

kil eden Be§ikta§, Galatasaray, F ener

bah~e ve Vela taktmlan diin ak§am F ut
bol Ajammn riyasetinde bolge merkezin
de toplanarak milli kiime ma~lanndan 
sonra tertib edilecek yeni futbol mii.a
bakalanmn esaslanm !espit etmi,lerdir. 
Buna nazaran; 16 temmuzda 1ehrimizin 

en ~ok puan alan milli kiime taktmJ ge
ri kalan ii~ kuliibiin muhtelitile, Beden 
Terbiyesi kupaSl ma~larmt yapan kan

~tk taktmlardan en ~ok puan alan diger
lerinin muhtelitile, ikinci lik kiimesi bi

rincisile, o kiimenin miitebaki taktmlan
nm muhteliti birer rna~ yapacaklard:r. 

o~ kiimenin de muhtelit taktmlanm 
Futbol Ajam se~ecektir 

Bugunku musabakalar 
F enerbaht;e stadmcla: -

Saat 
Mektebler arast atletizm 

miisabakalan 14 
~eret scaamcca: 

Mektebliler futbol ma~-
Ian: 
Vefa - Pertevniyal 14,30 
ist. Erkek-Yiice Ulkii 15,40 
Haydarpaja-Hayriye 16,50 

ist. K.rz lisesi sahaomda: 

Ktzlar arasmda voley-

hoi ma~lan 15 
Kabat a¥ lisesi salonuncla: 

Erkekler arasmda voley-
bol ma~lan 14 

Taksim staclrnda: 

1. Spar - Beykoz, Kur• 
tuluj muhtelitleri 14,30 

Ankara Demirspor -
Galatasaray 16,30 

\.. 
Istanbul- Ankara eskrimcileri 

yarm kar§tl&§Iyorlar 
Ankara 28 (a.a.) - Ankara ve Is

tanbul bolgeleri eskrimcileri, 30 nisan pa
zar giinii Ankarada Siyasal Bilgiler oku

lu salonunda miisabakalar yapacaklardtr. 
Miisabakalar iic; silah iizerinden flore, 
epe ve kthcdtr. 

Istanbul taktmt, iic;ii bayan olmak ii
zere 15 ki§iliktir. 

Rana, bu Beyefendiye, bir kere daha 
bajlan ayaga kadar baktt. Sonra dt§art
ya ~tkh. Belma, yalntz kahr kalmaz, son 
bir iimidle memurun ellerine sanldt: 

- Kuzum, Allahmtzt severseniz, be
ni btrakmtz. Bu elmaslann hangisini is
terseniz, ahntL, sizin olsun. Beni ele ver
meyiniz, hie; sesimi bile ~tkarmam. So
ran olsa bile dii§iirmii§iim, derim. 

Polis memuru, biisbiitiin ofkelendi: 
- <;:ok oluyorsunuz, arhk... dedi; 

simdi de bana rii§vet vermege kalktyorsu· 
nuz ?. 

Bunu da zapta ge~irecek olursam, ya· 
kaniZI hi~ kurtaramazSintz. 

Kapt gene a~tldt. Rana, mant.oyu ge
tirdi. Belmaya giydirdi. Sonra c;ekildi. 
Polis memuru da masamn iistiindeki el· 
maslan toplayordu. Paketi de, kutuyu 
da cebine koydu. Isle o arahk yatak oda
smm kaptst btrdenbire ac;tldt. Elinde bir 
riivelver, Haydar goriindii. Polis, kendi 
tabancasma el atacak kadar vakit bula
madt. Old ugu yerde kaldt. 
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Beynelmilel Gfires Federasyonu 

kongresi Oslo'da ac1ld1 
millet murahhasmm ettigi kongrede 

c;:oban Mebmed istirabatte ve atlet Tevfik, Orner Besin. bir arada ... 
Oslo 24 (Sureti mahsusada giden ar- yanlar bulunuyor. 

kada§tmtz yaztyor) - Berlinde, yazt Bu sene fazla olarak Yugoslavlar ve 
getirdiniz dediler, korkanm, Oslo'da kar Macarlar da miisabakalara girdikleri i~in 
sizinle beraber geldi diyecekler... Birin- hemen her siklet, ge~en seneye nazaran 

Zoe adh kopek! 

Sidney'deki bu hayvan, 
hoparlorle verilen emre 

gore hareket ediyor 
T akib i1lerinde yetijtirilen kopekler

den polislerin istifade etmeleri, yeni de
gildir. Otedenberi bu sahada c;ah§tmlan 
kopekler vard:r. Lakin, Avusturalyada 
yaptlan bir tecri.ibe, yenidir. Orada, Sid
ney §ehri polis idaresinin fevkalade zeki 
ve Zoe diye ~agmlan kopegi, sadece dog
rudan dogruya verilen talimata gore ha
reket e!mekle kalmamakta, ayni zaman
da hoparlorle verilen talimata gore de ha
reket etmektedir. Radyo dinlemekt~n 
hojlanan bu kopegin daha ileri faaliyete 
de gec;ebilecegi akla gelmi§. uzak mesafe
lerdeyken kendisine talimat verilmesi !ec
ri.ibe olunarak, istenilen netice almmt§hr. 
Bir polis mcmuru, bu kopegin str!ma u
fak bir ktsa dalga ahizesi takmt§, ahi
zeye bir hoparlor de ilave ederek, kope
gi Ia uzaklara ko§!urmu§tur. Sonra uzak
!a bilvas1ta verdigi talimatt, kopek, iize
rindeki a!et VaSI!asiJe an]ayarak, isteniJeni 
yapmt§!tr. Tecriibelere gore, Zoe aiela
de sesi isitilebilecek mesafe haricine <;tktt
gt zamanlarda da, «don geri» veyahud 
da «§U tarafa dogru git de yabanct var 
mt, ara» gibi talimatt tereddiid ge<;irme
den, hie; aksamadan tatbik etmesini bili
yor. Simdi bu teknik usuli.in, diger kopek
Jere de te§mili maksadile ~alt§tltyor ... 

ci giin hava apk ve 'biraz fazla ri.izgarlt daha kalabahkttr. 19 may1s idman bayrami 
idi. lki gUn alabildigine yagan yagmur, Avrupa §ampiyonasma girecekler, 10Y- Her sene mektebler araS!nda ve !9 
diin ogled en sonra sulu kara ~evirdi. le taksim edilmi§tir: may IS idman bayrammda yaptlan jim-

Palto getirmiyenler otelden, hatta ya- 56 kiloya Danimarka, Estonya, Fin- nastik jenlikleri bu sene F enerbah~e sta-
taklarmdan dt§an c;tkamtyorlar. Her giin landiya, italya, Yugoslavya, isve~, Nor- dmda yaptlacakttr. ,Senliklere be§ bini 
bir vesile ile rekU.m edilen <;oban Meh- ve~. Tiirkiye, Almanya ve Macarlar ;,. ktz, bej bini erkek olmak iizere 10 bin 
mede galiba nazar deydi. E1ofmani fa- tirak ediyor. Bu kilonun ge~en sene birin- mektebli istirak edecektir 
nilayt i~inden, paltoyu mtmdan c;tkarma- ciligini Finlandiyah Pertumen kazanmtj- ~--------....,.......,-......,,....= 
dtgt halde soguk aldt, diin ak§am nezle hr. Bizden Kenanm girecegi bu sik!et, - - -
aliimetleri basladt. ~etin giire~<;ilerle doludur. Macar Bensin gresi a~tlmt§t,r. Kongreye I 7 milletin 

Diin ak§am Alman ekipi geldi. Ge- birincilige namzedligi mevzuubahstir. murahhast istirak etmi1tir. 938 - 39 se-
<;en sene hasta oldugu i~in Tallinn'e gel- 61 kiloda Finliindiyah Pihlamaki ge- nesine aid raper okunmu§ ve aynen ka-
miyen Almanlartn Berlin olimpiyadt a- ~en senenin Avrupa §ampiyonudur. Ken- bul edilmistir. 
gtr siklet ii~iinci.isii Horn Fi1er goriindUk- disi 1928, 1932, !936 olimpiyadlar.n- Kongre tarafmdan a§agtdaki kararlar 
ten sonra, Mehmed yemekten vaz ge- da bu sikletin ii~ defa birinciligini kazan- verilmi~tir: 
~ip yatmayt tercih etti. Amsterdam't ha- mt§ltr 9 defa Ustiiste Avrupa jampiyo- I - Miisabakaya dave! edilen giire§
ttrladtgtm ic;in, ekip yemege gittigi za- nu olmu§!ur. lsve~li Svenson da sayth bir ~i. bir dakika zarfmda mindere geln.ez
man Mehmedin yanma o;tkttm. Dere- gUre~<;idir. Bizden Ankarah Ahmedle gil- se maglub addedilecektir. 
den tepeden laf a~arak laktrdlyt futbo- rejecektir. Bu siklette on bir giirej~i var- 2 - 194 I de Fransa sergisinde A v-
Ia, bizim N orve<;lilerle yaptlgtmtz milli dtr. rupa birincilikleri yaptlacak ve 1942 de 

k I Italyada olacakur. oyuna -burada bu hi ayeyi gazete er fla- 66 kilonun gec;en seneki §ampiyonu 
nl han] yaztyorlar- getirdim. Uzun miid- Finlandiyah Koskela' dtr. lsvec;li And or- 3 - Beynelmilel nizamnamede ya
det yalmz kaltp kuruntu ede ede yatakta son bu sikletin en tehlikeli !lir giirej<;isi- ptlacak tadilat, ii~ lisan iizerinden bUtlin 

b I 1 M h memleketlere gonderilecektir. ufactk bir ~ocuk gibi iizii mii§ o an e • dir. Bizden Ankarah Y ajar giire§ecektir. k . 
r 1 4 - Y eniden minder ve yan ha emt UJccl , lronc:line gelir e:ibi o1du r vve ;. ·I- Bu oillellt 9 MliH:~~i vardtr. 

Cak L1'r "a'" 1'r'-eL ;.tedi. Sanl! ihl~mur 72 lisanSI alacaklann nerelerde ve hangi bey-
a ~ 1 ym ~ " kiloda gec;en sene Alman Schafer 

tedarik edelim, bir de aspirin ahr, ter- b' nelmilel ma~lan idare ettikleri tespit e-
d k b 

trinci olmujlu. Ayni giire~<;i Berlin o- dt'lecektt'r. 
!el'Sin, dedigim vakit Mehme , s1ca ir I' · d d 'k' · 1 F' 1 d 

tmptya Ill a 1 IDCI 0 ffiU§tur. JD an ,_ 5 - Beynelmilel Federasyonun ye· 
rorba olsa daha iyi olur, dedi. l v· b 'kl . k 'k b' . 
y ya 1 tr!anen u Sl elm en te m lT nt'den m' tt'habt 1940 I' · dl d 

M b k .. · .. · d 1 ] ' · o tmptya ann a 
Usa a a re]tml uzenn e 0 an ar ·~m giire§';isidir. Bu miisabakaya bizden Ce-

burada orur tutmaktan ba~ka <;are yok- J•l · k yaptlacakttr. 
Y a guece tir On gUre~<;i vardtr. 6 - Bazt memleketlerde hakt'k't eb-

tur. Tarhana filan bulamaytz amma, bir 79 k'l d d 
k I ' o a iinyantn en teknik gUre~>isi adda mt'nder kullantlmadtg"t go"ru"ldu"g"iin-sebze <;orba" ara1ttra!tm demese a rna- 1 r y h d d 
d sve~ 1 o anson var tr; ii<; efa olim- den her yerde asgart' 6X6 eb'admda 

dt, Steak bir et olsa, i~im eziliyor erne,- · d d k d f A b' 
sin mi? ptya ve o uz e a vrupa trincisi ol- minder kullamlacakttr. 

Ben ttb tahsil etmedim ama, Mehme· mu§!ur. Macar Kava~ da beynelmi!el 7 - Olimpiyadda miisabab!ara sa-

f §ohrete sahib bir gi.ires~idir. Bu ~iklette bah on bt'rde ve gece saat yt'rmide ba§· 
din ate§ini de, karnmm agnSlnt da kej ct- b · d M · 1· Ah d k 

tz en ersm 1 me giire§eCe tir. On lanacakttr. 
tim. Mehmedin Amsterdam' daki hasta- 'k' · d 1 1 gUre~<;t var "· • Bu kararlardan sonra Beyne!milel GU-hgt ni.iksetmi1ti. 87 k'l d 

R h I h d 'k 'o a 1938 Avrupa jampiyo!l!u- re• Federasyonu Reisi Finlandiyah e~eteyi aztr a}'lp as!aya ver 1 • k · > 
1 gunu azanan Isve~li Kadye hasta oldu- Smeds 1940 olimpiyadt hakkmda •u i-<;orbayt Japur §Upur, eti afiyet.e yiyen · · I ' 

M d d . . I 'b' k' gu l<;tn ge memistir. Estonyah Neo iki zahatt verm1·,11·r·. ehme i, a eta ntnnt soy er gt 1 es I > 

l 1 k defa olimpiyad ikincisi olmu§!ur. Ge~en «- Olimpiyad oyunlanm her millet spor hahra anmtzt an attp uyuttu . r -b 
sene yu anm yendigi Alman, bu •ene dort senede hamlardt. Biz bu mi.isabaka-

Koca Mehmede hak vermek laztm... " d .. k · B 
yanmagtr a guresece hr. u miisabaka- Ian bir senede haztrlamaga mecbur ol-

Her gelen taktm ondan bahsediyor. b' d · k ] M f d B ya tz en gtrece o an usia a tr. u duk. Olimpiyad stadmm yamnda 1!,250 
Memleketimiz herkesten fazla ondan siklette on iki miisabtk vardtr. ki~ilik bir gUres salonu yap!tk. Biitiin mil-

bir derece istiyor <;:oban Mehmed, bu- Agtr sikletin ge~en seneki birincisi Es- letleri olimpiyada davet ettik. F akat biz
nu hissettigi ic;indir ki, sporun bu en ta- tonyah Kotkas'hr. Berlin olimpiyadt U- den ~ok bir,ey istemeyiniz. Dans, miizik 
bii heyecanmdan bir tiirlii kurtulamtpr. ~iinciisii Alman Horn Fi1er bu .ene mU- ve eglence yerlerimiz yoktur. Biz Paris 

*** sabakalara i§tirak edecektir. On bir gu- ve Berlin gil,i biiyiik 1ehirlerle rekabet e-
Diin biitiin ekipler tamamlandt. Mi.i- re!c;inin en azt 104 kilodur. demeyiz. Gelecekseniz yalmz spor ic;in 

sabakalara ~tirak edecek on bir mil!eti Beynelmilel Giire~ F ederasyonu geliniz.» 
bir otele toplamak miimkiin olmadtg• i- kongresi Smeds'in bu sozleri alkt§larla kar§tlan-
c;in ii<;er ,dorder ayn ayn otellere taksim Avrupa gi.ire§ §ampiyonast miinasebe- mtjltr. 
edildiler. Bizim otelde Almanlarla !tal- tile Beynelmilel CUre§ F ederasyonu kon-

Haydar, ona dogru yiiriidii. Ttpkt ku
yumcu diikkamndaki gibi, 1Shgt andtran 
keskin bir sesle, di§lerinin arasmdan: 

- Y erinden k1m1ldama!. .. 
Diye bagtrdt. Yanma kadar gitti. Hep 

iiyle bir elinde tabanca, oteki elini uzattt. 
Memurun cebinden elmas paketini de, ku 
tuyu da aldt. Gozlerini, kaqtsmdaki a
damdan aytrmadan, hepsini hirer birer 
cebine koydu: 

- ,Simdi buradan ytktltp gidecek
sin, diyordu. Bir daha da yolumun i.is
tiine ~tkmak degil, gordiigiim yerde ba
§tnt bile ~evirip bakmtyacaksm. Sesini 
<;tkanrsan, bu kadma da giiniin birinde ek
dola§ olursan, kan1mam. Bak, kendin 
dii1iin. Sonu iyi olmaz, 1imdiden soyliye
yim de ... 

Haydar, i§ini bitirdikten sonra pence
reye dogru arka arka yiiriidi.i: 

- Bir adtm ataytm, demel .. Benim 
arkamdan buradan ~tkar gidersin: «Bir 
yanlt,ltk olmup> dersin. hte bu kadar ... 

Balkan kaptst araltk duru'yordu. Hay-

dar, ayagmm ucile itti. Epeyce a~tt. ,Sim
di bir adtm daha alar atmaz balkona ~tk
mtj olacak, orad an da bahc;eye atlaytp ka~ 
mak biisbiitiin kolaylajacakh. 

Polis memuru, onu boyle hemen he
men ele ge<;irmisken ka~Jrdtgt i~in d:.~.
daklarmt kanattrcasma ISmyordu. Ktmtl
damaya da korkuyor, boyle gozii pek 
bir adamn, kendini kurtarmak ic;in onun 
canma ktymaktan bile ~ekinmiyecegini 
biliyordu. Bir saniye sonra, htrSIZt kac;u
mti olacak, ondan sonra da ne kadar a
rasa belki bulamtyacak, Selma ile ikisi
nin ortalc oldugunu soylemege kalksa 
bile hi~ kimse inanmtyacakh. Bunu dii
§Uni.iyor, oldugu yerde ktvramyordu. 

Tam o arahk balkonda bir ba1ka gol
ge belirdi ... 

Haydann arkaSI doniik, onu gormi.i
yordu ... 

Balkondaki golge, uzandt. Haydarm e
lindeki tabancayt ~ekti, aldt. Bir yandan 
da arkadan dogru boynunu sardt, ktsktv
rak yakalad1. 

Haydar, gU<;lii kuvvetli bir gencdi. 0 
adamt savurdu, kurtulacak gibi oldu. 

Oteki sivil memur, bunu goriince ko§
tu. Haydar, ona da bir tekme savurdu. 
0 zaman memur da tabancasmt ~tkar-

omer Besim KO$ALAY 

dt. HtrsiZin gogsiine dayadt. Siiriikliye 
siiriikliye Haydan salonun ortasma ka
dar getirdiler. 

Y eni gelen de sivil bir memurdu. Act 
act giiliiyor: 

- Gel, bakahm simdi, diye soyleni
yordu. Boy lesi hesabda yoktu degil mi? 

Selma, Haydarm elinde bir tabanca 
ile ortaya ~tkttgtnt goriince ilkonce geni1 
bir soluk almt§, sonra da seyirci gibi bir 
kenara ~ekilmi1ti. Elmaslan diijiinmii
yordu bile ... Haydar onlan ahp gitse de 
giiniin birinde elbet gene getirip ona ve
recekti. Buna boylece inanmt§, gozlerinin 
i~i arttk sevincle parhyordu. Simdi i§ 
birdenbire degi§ip de Haydar yakalam
verince gene kadm yeniden · kanapenin 
iistiine ytktldt. Kendinden g~er gibi ol
du. 

Polis, ona dogru yakla§lt: 
- Kalk bakahm, hamm abla!.. de

di: bu yapmactklann mast degil, §im
di ... Burada baytlsan da hrakola gidin
ce aytltrsm. Haydi, yiirU ... 

Onun, biraz da tartaklar gibi Belma
yt yakalaytp ~ektigini goriince Haydar 
bir daha c;npmdt. Elinin birini kurtanp 
yanmdaki polise yumruk vurmak istedi. 
0 zaman Belmamn kolunu tutan adam 
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ilk sayas1 5 Mayas Cuma 
En sec;me yaz•lart, en cazib mevzular1, en 

tan1nm1' muharrirler Yenl Mecmua 
i~in haz•rhyorlar. 

Biri,ci say1s1nda 
Peyami Safa • Turhan Tan • iSmer R1za • VI•Nu· 
Hakkr SUha • Hikmet Feridun • Nurullah Ata~ • 
Nizameddin Hazif • Necdet RU~tU • Salllhaddin 
Giingor • Mahmud Yesarl • Sermed Muhtar • 
E. 1?· AtabeO ve Bayan Zi~an•n en gUzel yaz•· 

lartnJ bulacaksJnJz. 

VENi 
MECMUA 

Halkm, gencligin ve ailenin mecmuas1 olabilmek 
icin mUmkUn olan her haz1rhg1 yapm1~flr. 

36 sahife 10 kurus 
M. M. Vekaletinden: 

Mi!li Miidafaa Vek§.leti Tercilme 1;:ubesine iki miitercim almaeakttr. 
Bunlarm almanca, franstzca ve ingilizce lisanlarma esash olarak vakrl! 
olmalan ve ayni zamanda tiirk<;eden bu dillere terciime yapabilmeleri 
§arttrr. Vezilecek iicret 165-210 liradu. !mtihan neticesinde iki dil bilenler ter
cih edilecektir. Memurin kanununa gore memur olmak evsaf ve §eraitinf 
haiz bulunan taliblerin evvelemirde hal tercilmelerile ve referanslarile 
milracaatlerl ililn olunur. • 928 • ( 2195 )' 

i~TiHASIZliK • HAZIMSIZLIK - ~i~KINUK · BULANTI • GAZ • SANCI - MiDE 
BOZUKLUGU · Oil · BARSAK ATALETI - iNKIBAZ - SIKINTI · SINiR 

ve bUtUn mide ve barsak rahats1zhklar1na kar'' 

HASAN MEYVA OZO 
kullammz. 

Mide i~in lte~ yemekten sonra 1 • 2 tath ka$1~ yanm liardak su i~inde ve 
miishil i~in her sabah veya gece yatarken a~ kamma 1 • 2 ~orba ka$Ig. 
yanm bardak su i~inde kopiirterek l~melidir. HASAN MEYV A Oztl' 
Avrupa ve bilhassa tngiliz meyva tuzlanndan daha yilksek oldu~ kat'i· 
yctle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden be~ misli daha ucuzdu~. 
HASAN MEYV A oztl' yalruz bir tiirlii olup ~eke~sizdir ve ~ok koplitiir 

~i§e 30 iki 50 Dort 80 kr. 
misli misli 

da onu btraktt. Haydann yanma ko§!U. 
llkonce eline bir kele~e takttlar. Sonra 
ceblerini ara§ltrdtlar. Elindeki rovelveri 
demin almt§lardt. ,Simdi de cebinden 
Belmamn kU<;iik tabanca51 <;tktt. 

Yeni gelen polis gene a]ay etti: 

- Bu da ne?.. Boyle oyuncaklar se
nin gibi hayduda yara§tr mt?.. 

Haydar: 

- Bu kadmm hi~ir su<;u yok, diye 
ktvrantyordu. i§te, siz de goriiyorsunuz. 
Biraz once odadan i~eriye girdigim Za
man kendini kur!armak i~in bana taban
ca <;ekti. Elinden aldtm. lste o tabanca ... 
Bu zavalltyt btrakmtz. Hepsini ben yap
hm, diyorum size ... 

Polis: 

- Bu masallart sonra, karakolda an
lattrsm. Simdi, du1 baka!tm onume ... 

Selma, gii~!Ukle ayakta duruyordu. 
Haydann eline kele~e takhktan sonra 
polisler i~in artnk bir lkorkacak kalma
mt§ll. Bir tanesi yatak odasma dogru 
yiirUdii. Oteki de balkan kaptsmdan ba
jlnt uzat!t, bahc;eye baktt. 0 arah'k Hay
dar da, Belmaya sc.kulacak kadar ftrsat 
buldu: 

- Affet, diye ftstldadt. Benim yii
zi.imden bak, neler geldi ba,mal .. Kork-

ma ama... NaSI! elsa kurtulacagtz. Ben 
kurtulmasam bile seni bu heriflerin e]in. 
de btrakmam, merak etme ... Bir de §U• 
na in an: Seni <;ok oeviyorum, Selma!., 

Ilk gordiigiim giindenberi... Bir lurSIZtn 
sevgi saytklamast pek sac;ma gelir, hele 

boyle bir arahkta ... !~e anla, bak... Bu 
kadar giiriiltiiniin ortasmda bile yalmz 

seni diisiiniiyorum. Buraya yalmz senin 
i~in geldim. Gelmeseydim, bunlar da 

beni yakaltyamazlardt. Buna sen de i• 
nandm degil mi?., SOyle, hi<; olmazsa 

danlmadtgmt !oyle ... Sen de beni sevi• 
yor musun, diyemiyecegim; yalmz ba. 

na danlmadtgmt bileyim, o lcadan elve• 
nr. 

Selma, kendinden gec;er gibi gozlerini 
kapadt: 

- Ne istersen sor; hepsine evet, di· 
yecegim. Danlmayt dii1iinmem bile .. , 
Y almz, sen kurtulaydm 1 .. 

Haydar, bilegindeki ~elik halkalan 
ktrmak istiyormu§ gibi gerindi: 

- Bana, diinyalan bagt§ladm, Bel• 
rna!.. Korkma ar!tk... Kurtulacagtz. He• 
le seni kurtarmak i~in elimden ne gelir· 
se yapacagtm, 

CArkaSI nar) 
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• 
Balkanlarda Bir Ihtilaf Mevzuu • • 

DOBRUCA 

.. 
Cenubi Dobrucada Ana Krali(!e M ari'nin kalbinin mahluz bulundugu aaraydan Karadenizin goriiniifii 

~:~~~~~:.::i::::c~;~::;:~::~:~::~ ;~~:e~~~:~?~:::3:;~::
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~;; a.~~{! ---~-;;~-~~~-~~:~-~~~~-i-~:-~-~:e!~-~~_.......~~] 
bi Dobrucanm iadesini istedigini resmen Bulgar hiikumeti, Rumen hududu boyun· : ~ : : ~ : ~ : ~ :: ~ 

k b nu~uyorlar, soyledi. da is an ettigi u muhacirler namma Be-
diizgiindiir. 

§iveleri 
Turk~e 

Karadenizle Tuna nehri arasmda zira· ganskizayem namile ve Milletler Cemiye-
tiirkii siiylerler ve 

ate rok elveri~li ve Balkanlarm zahire am· tinin kefaletile bir istikraz akdetti. Bu sa· ' ba~ka dil bilmezler. 
ban denilen cenubi Dobruca 7600 kilo· yededir, ki Bulgaristamn Romanyaya mii Dobrucadaki Gaga-
metre murabba1 geni~ligindedir. cavir Varna, Pravad1, Razgrad, Rus~uk, voz Turklerin eo mii 

Bulgaristamn Karadeniz boyundaki Kemaller, Balpmar kasabalannda hirer nevver liderlerinden 

Varna ~ehrinden Obori~te koyiindeki Ru- Dobruca mahallesi meydana getirildi, zur biri avukat ve muhar

men hududu 17 kilometredir. Hududdan ra muhacirlere toprak ve bir ~ift hayvan· rir Karia Amira'd~r. 
50 kilometre uzakta alan Hac10glu Pa· dan ba1ka kukar bin leva yard1m edildi. Basarabya, Dobru· 

zarc~g1 (Dobri~) kasabasma ve oradan Dobrucah Bulgar muhacirler, Bulgar hii- ca ve Bulgaristanm 
Silistre ve Tutrakan'a kadar uzayan mun- kumetinin yard1mile kiSa bir zaman i~inde Karadeniz sahillerin

tazam ~oselerde otobiislerle yo leu nakliya- miistahsil bir hale getirildi. F akat, Dab- de ya11yan umum 
11 yap1hr. ruca ve Bobrucahk iddiaSJ ortadan kalk- Gagavoz Turklerin 

Arazi gayet diizluktur. Bulgaristanm mad1. Bunlardan bir~oklanmn tarla, ev, sayJSJ ise 150 bindeii' 
fazladu. 

Obori§te hudud mevkiinden g~en Varna· mal ve mulku Romanya hududlan i~inde 

1 Dobrucada Pazarc~k demiryolu, diger bir hatla bir- kalml§h. ki hukumet arasmda on dokuz 

alan karde,Ierimiz a
rasmda birka~ avu
kat, doktor, bir~ok 
muallim ve miinev
ver vardu. Mecidi
yede doktor N aim 

T em a, Kosten cede 

Dr. Osman lbrahim, 

Pazarc1kta Dr. E
min Lutfi bunlar a· 

rasmdadlf. PazarcJk 
kasabasmda T~rkle· 
rin (Gender birligi) 

namile bir te§ekkul 

ve ayni isimli bir de 

gazetesi vardu. Si

Iistrede ( Haksoz ) 
B l 1 Siliatre kaaabasrnrn ortasmda 

le erek: Kostenceye ka ar uz.a.rur, Kaaten- enedir dev c.ed n u lak 111 I ine u gar ar . , gazetesi ne,rolunma k 

Dobruca krrlarrnda !;Oban ... 
cakta yerle1tiren, Attilanm ku~iik oglu 

Hertak (lrmak) m ahfadmdan Aspruh 

Tuna)'! g~ti ve Preslav mevkii miistah· 

kemini askeri harekatma us yap!J. Daha 

•!ag1lara indi ve ilk defa Dobrucada Se

veryanlarla harbetti. Maglub alan Sever

yanlar Asparuh Bulgarlanmn tabiiyetini 

kabul etmi,Ierdir. 

Bu suretle Dobrucadan ba,Iayarak Bal 

kanm 1imal eteklerinde yerle1en Bulgar

lar, Hiinlerin en temiz bir tipi olmak iize

re goriiliirler. 

Bulgar Krah (Simon), Bizans tmpa· 

ratoru Filosof Leon ile Breslavda sulh 

yaparken vukua gelen muessif hadise ii

zerine Bulgarlara yard1ma gelen Pe~enek 

Turkleri, Dobrucadan ge~mi§lerdir. A,pa 

ruh devresine aid hukumetin inkuaz1ndan 

sonra Dobrucada yeni bir Turk kumcSI 

daha meydana ~1km1§1lr. Bunlar Pe~enek· 

lerin akrabaSJ olan Kuman Tiirkleridir. 
c~ Karadenizde Dab en bilyiik is· 
kelesidir. Dobruca i tihsal edilen on bon· 

]erce vagon zahire Kostenceden d11 mem· 

Ieketlere sevkedilir. 7600 kilometre mu· 

rabba• geni1ligindeki cenubi Dobru~anm 

Karadenizle Tuna, yani Bal~1k sa hi! ka

sabasile T utrakan kasabaSI arasmdaki ge

ni§ligi 30 uattir. Deliorman denilen ve 

Balkan Harbindcn sonra bir Jmm1 Bulga· 

ristanda, diger ku~uk bir ktsmt da Roman

yada kalan geni1 mmtaka hududu, cenu· 

bi Dobrucadaki PazaTCJk §ehrinden Silis

treye dogru uzanan doksan kilometrelik 

§Osenin otuzuncu kilometresindeki Kara

pelit koyiinde nihayete erer. 

aid miitakereler MIS neticelenmemi,tir. 
Rumenler Sulgarlardan Umumt Harbi:le 

gordukleri zarar ve ziyan i~in tazminat is

temektedir. Bulgarlar ise muhacirlerin 

mulklerini odetmek iddiasmdadn. Bu iti

barla iki devlet arasmdaki munazaalara 

bir hal yolu bulunamaml§hr. Hududun o· 

te tarafmda ya!Byanlar Bulgar, berideki

ler de gene Bulgar oldugu i~in, bu emlak 

meselesinden dola)'l 19 y1ldanberi Bulga

ristan ve Romanyanm Deliorman m1nta

kalannda komitecilik ve ka~ak~1hgm iinu

ne her iki hiikumet, 'bir turlii ge~ememi§· 

tir. ;limdiki Bulgar hiikumetinden evvelki 

hiikumetler zamanmda Romanya hudu

du boyunda bombah, silahh komiteler fa

aliyette idi. (Dobruca komitesi) denilen 

gayrikanuni bir te§<'kkiil her iki devlet hu

dudlan civannda ya1ayanlan soyup, ol· 

duriiyordu. Komitenin emellerine mani al

mak isteyen her 1ah1S, Bulgar, Rumen, 

Turk fark• gozetilmeksizin olduriiliiyor, 

yahud hududlardan ka~mhp gotiiriiliiyor

du. Bu komitenin celladlanndan birka~t 
Rus~uk ve Razgrad hapishanelerinde ce· 

zalanm ~ekmektedir. C,::unku, Koseivanof 

Bulgaristan Ba1vekili olduktan sonra bu 

komiteyi dag1tb ve emre itaat etmek iste

miyenleri tevkif ettirerek hapse ath. 

Gagavoz Tiirkler 

H I D b d brzrm zamanrmrzdan halma 1 d C b" D b 
a en o ruca a "h" L l . a "· enu I o - Kumanlar, Kalyakray1 senelerce i§gal el-

k I B I tarr r yangm RU '"' • Yasama ta o ao u • rucada pek ~ok tan· miJler, hatta, h1riatiyanl1ji1 kendi m•d•ni-

Deliorman mmtakaSI t;ok ormanhktu. 

Buralarda goklere dogru ylik.elmi1 SJk ve 

aml•k agaclar gozun gorebildigi 'kadar 

uzay1p gider. F akat, Bulgaristanm Ro

manyadan iadesini istedigi cenubi Dobru· 

cadan 1imal Dobrucasma ge~ilince orman· 

dan eser kalmaz, topragm rengi dei!i1ir ve 

ole taraftaki ye§il tarlalarla munbit bahc;e

ler goriinmemege ba1lar. S1k ormanlann 

tesirile Deliorman mmtakaSJ Romanyanm 

§imal Dobrucasmdan daha zengin ve mun

bittir. 

garlar.m say1" 150,000 kadardu. Balkan I hi hatJralarla, abideler, turbeler, tuyiik' yetlerine uydurarak buralarda Turk gu· 
Harbmden onceki 200,000 Bulgar niifu- Turk kumandanlarmm mezarlan, Silstre 

cunu tekrar ya§atml§lard~r. Huistiyan 
sundao 50 bini Bulgaristana hicret etti- ve T utrakonda cami, medrese, koprii, 

Turkler halen Dobrucada ya§amakta olan 
ginden Bulgar niifusu azalm11, buna mu· kervansaray ve ~e1meler vardu. 1253 

Gagavozlard1r. 

1920 senesinde Dobrucanm Pazawk 
kabil, Rumen nufusu fazlala§ml§llf. Ce· senesinde Mahmud Hanm Silistreyi ZJ

nubi Dobrucadaki Bulgarlar ziraat, san- yareti miinasebetile dikilen bir amd Ia§ 
kasabasmda baSJlan tijrk~e kii~lik bir ri

al ve ticaretle me1guldiir. Pazarc1kta ve kasabanm ortasmdadu. 
salede ,unlar yaz1hdu: 

diger kasabalarda mektebleri, doktorlan, Y angm kulesi Osmanhlar devrin· 

avukatlan, tiiccarlan vardu. Bulgarca 0 • den kalml§hr. 1270 harbinde §ehid edilen 

kutulan bir jimnazlan Pazarc1ktadu. E- Silistre kalesi kumandam Mus a Pa1anm 

dinstvo namile glindelik bir gazeteleri ~·k- merkadi ile 1271 de 1ehid edilen Hasan 

maktadJt. Ge~en 1ubat aymda yeni Ru- Hakk1 Pa§anm mezan da Silistrededir. 

men kanunu esasisi ilan edilinceye kadar Cenubi Dobruca Ayastafanos muahedesile 

Romanya Ayan Meclisinde azalan var· Bulgarlara verilmi§ti. 1912 senesi ikinci 

d1. Rumenler gibi Bulgarlar da ~ah1kan- Balkan harbinde Rumenlerin hiikimiy:ti 

hklarile mahsuldar Dobruca topraklan u· altma ge~ti. Umumi Harb seneleri i~inde 
zerinde ~ok mlireffeh ve zengin bir hale Tiirk ve Bulgar ordulan Dobrucay1 i§gal 

gelmi§lerdir. Geni1 bugday tarlalan trak· etmi1ti. Fa kat, harbin nihayetinde Dobru

tiirlerle i§lenir, baz1 ~ift~iler 100, hatta ca Rumenlere verildi. 

200 vagon bugday istihsal eder. En az a- Bulgar Batvekili Koseivanof, sulh ve 

razisi alan Tiirk, Bulgar, yahud Rumen anla~ma yolile bu topraklarm Bulgarista

ren~peri bile, bir, iki vagondan daha az na iadesini istemektedir. 

zahire istihsal etmez. Y eti§tirilen iri lane· Dobrucanrn tarihi 

Dobrucamn ilk sakinleri olmak uzere 
T rogloditleri bulmaktay1z, bunlar, Bal· 

~1k kazasmm §arkt 1imali sahillerindeki 

magaralarda ya§1yorlard1. Bu magaralar 

Kurtpmar havalisinde de gorulmektedir. 

«Sonuncu Bulgar ~arlarmdan Asen za

mamnda AltJnordu Tiirk ve Tatarlan, ku 

~iik, fakat, miithi1 atlarile Dobrucay1 ~ig-

nemi1lerdir. 
Bunlar Bereke Hanm athlan olup 1m-

parator Sekizinci Mihail Paleolog'un Se

rezde hapseyledigi sab1k Sel~uki Sultam 

Alaeddini kurtarmak i~in. o vakit donmuj 

alan T unay1 ge~mi1lerdi. Alaeddin, Mo· 

gollarla ittifak edip Sel~uk tahhm zapte· 

den karde1i Riikneddinden ka~rak Bi-
zansa iltica ederken maiyetinde day1, ya· 

bud amcaSJ olan Sansalhk Babanm riya

setindeki Oguz Tiirkleri de bulunmakta 

idiler. (Bu Oguz Tiirkleri, Gagavozlar

d~r), Oguzlar, lmparatorun musaadesile 

Sel~uk filosunun himayesindeki gemilere 

binerek «ziraat i~in fevkalade elveri,Ii .. 

S1cak olm1yan, saf havaSJ ve guzel suyu 

alan Dobruca ... » 13 ve 14 uncii amlarda 

Kalyakra ve Dobrice sahillerine (Karbo~ 
ta) havalisi denilip o vakitki ahali ekseri

yetle Bulgar, Kuman ve sahillerde ticaret 

eden Rumlarla Ragozahlar idi. 0 za~ 

manlar, Kalyakra ve butun Dobruca Al· 

llnordu T atarlanna ussulhareke olmu§tu. 

F akat T ogay Han oldiigu gibi Kalyak

rada, Bizans mliverrihlerinin (Balika) de

dikleri mustakil bir Turk hukiimdan bu· 

lunmakta idi. 

Balika, lmparatoric;e Anna'ya yard1m 

i~in karde1leri Teodor ve Dobroti~, ma• 

iyetinde olarak kuvvetli bir ordu gonder

mi§ti. Balikanm karde,lerinin adlan, on· 

!ann huistiyan olduklanm gostermekte

dir. Zaten 1346 dan daha evvel, huisti

yanhk Oguz Turkleri arasmda hukiim sii• 

riiyordu. 

Balikadao sonra, Bobroti~ Oguz ta'hb

na ge~ti. Tuna ag1zlanndan Emine bur

n una kad.rr alan yerlerde hukumdarM: II!" 

deh Dobrati~e nispetle halen iki valilikle 
idare edilen cenubi Dobrucanm vibiyet 

merkezlerinden biri alan Hac1oglu Pazar

Cigl Dobri~ tesmiye edilmi§tir, Ve biitiin 

Dobruca ismi de buradan gelmektedn. 

Dobroti~'in payitahb Kalyakra burnun 

da 1imdi harabeleri gorulen Kale~erka 

miistahkem mevkii idi. 

<<Alaeddinden miras kalan Sel~ukiye 

filosile Dobroti~. butun Karadenizin ha· 
kimi mutlak1 idi.» Kmmdaki Cenevizli

lerle yaphg1 deniz muharebeleri neticesin
de bu hakimlik busbutun teeyyiid etmijti, 

Dobroti~. 1385 te oldugu zaman, yeri· 

ne oglu Yuanku g~ti. Bu, Cenevizlilerle 

27 mayiS 1387 de akdeddigi bir muahe

deyi imzalamak i~in Kosta ve C,::olpan a• 

dmda iki memurunu yollamllh. Y1ldmm 
Beyaz1d zamamndaki Osmanlt akmlanna 

kar11 kay an Yanko, nihayet 1390 tarihin· 

deki Silistre harbinde olmii1 ve Oguz tah
llm evlad ve ahfadma miras bnakml§hr, 

ki bunlar da ellerindeki Oguz filosunu 

Osmanhlara teslim etmijlerdir. Bundan 

sonra Oguzlar Osmanh hayah idariyesin

de miihim roller oynaml§lardn. Dobruca 

bu tarihten itibaren dart yuz Ill kadar y1l 

Osmanltlar idaresinde kalml§br. 

M. Necmeddin Deliorman 
Cenubi Dobruca miilki taksimat itiba

rile iki valilikle idare olunmaktadJt. Vi

layet merkezlerinden biri Silistre, digeri de 

Pazarc1ktu. Bal~1k ve Kavarna kasaba 

ve kazalan Pazarc1k vilayetine tabidir. 

Tuna sahilindeki T utrakan kasaba ve ka
za" ise Silistre vilayetine baghd~r. 

Cenubi Dobrucanm Kavarna, ;iabla, 

Gavursogiid~uk kasaba ve merkezlerile 

Pazarc1k kazasmda 30,000 kadar Gaga
voz Tiirk yajar. Bu Turkler arasmda bir 

~ok miinevverler vard1r. Ziraatle, kii~uk 
san' at! aria me,guldiirler. Gagavoz Tiirk

Ierin kalabal1k ve kutle halinde ya§adlk· 

lan yerler Basarabyadad~r. Bukre§ sefi

rimiz Hamdullah Tannoverin himmetile 

bu karde,lerimize mektebler a~J!m11 ve ~o

cuklan, tiirk~e okutulmu1 ve Turk mual

limlerin idaresinde alan bu mekteblere gon 

derilmege ba§lanml§hr. Romanyada ya§a

yan umum Gagavoz Tiirkler 1 00,000 dir. 

Gagavoz halk1, Dobrucada amlarca evvel 

ekseriyeti te§kil eden dinleri h~ristiyan alan 

ve Turk nkma mensub Kumanlarla Sa

nsalhk Tiirklerinin de 8§1lanmast, yani ka

nsmalan neticesinde te§ekkiil etmi1tir. Ga

gavoz Turklerin adet, musiki, oyun ve dii

§unii§leri bizden farkSJzdJr. Dobrucadaki 

Tiirklerle Gagavoz Tiirkler tam bir a
henk i~inde ya§amaktadnlar, Turk~e ko-

live diinya piyasalannda 1ohret alml§ bug

day, mtm, arpa ve fasulyeler Tuna ve 

Karadeniz iskelelerinden Avrupaya sevk 
ve ihrac edilir, Halk gayet ~ah1kandu, 

Dobruca topraklannda biiyiiyup yeti1en 

Tiirk karde§lerimiz ziraatin en ince ve 

modern usullerine vak1f!Jr. Biitlin bu amil

ler Dobrucaya (Altm toprak) namm1 ver

Miladdan 72 - 75 sene evvel, Balkan ~in- Japon harbi ne halde? ) 

Dobrice'nin niifusu 

Cenubi Dobrucada Turkler, Bulgarlar 

ve Rumenler bir mikdar da Gagavoz 

Tlirkler ya§amaktadu. 1912 de Romanya 

Dobrucay1 i1gal ettigi mada bu topraklar· 

da ya§ayan insan adedi 400,000 kadard1. 

Rumenler gayet azhk!J. Ekseriyet Bul

gularla Tiirklerde idi. Fa kat Umumi 

Harbden sonra Rumen hiikumeti Make

donyad•n hicret eden ve Kutsuvlah na

ml verilen Rumen lfkma mensub I 00,000 
muhaciri bu topraklara iskan etti. lskan e· 

dilen Rumen muhacirler hukumetin biiyuk 

yard1mlarile iki, li~ sene i~inde miistahsil 

ve hatta zengin bir hale geldiler. Haliha· 

mda Bulgarlardan sonra ikinci derecede 

kalabahk olarak buralarda ya§ayanlar 

Rumenlerdir. Hicret dolayJSile Tiirkler 

u~lincu dereceye dii§mU§tur. Balkan har-

dirmi,tir. 

Harblerden once PazarcJk, Bal~1k, Si

li>tre ve ]smil'de senenin muayyen za

manlannda biiyiik hayvan pazan ve pa· 

nayular kuruluyordu. Deliorman toprak

larmm bir kiSmile Dobruca, 1912 sene,in

de iki devlet arasmda taksime ugrat1lmca 
bu pazarlar kapandt. 

Dobrucada Tiirkler 

Dobrucanm en eski sakinleri Tiirkler· 

dir. Kostenceden itibaren, §imal ve cenub 

Dobrucasile, Bulgaristanm Rus~uk, Kar

nabat, Osmanpazar ve ;iumnu kasabalan

na kadar yay1lan bu karde1lerimiz tedrici 

olarak anavatana gelmi§ ve gelmektedir. 

Bu hicretler sebebile cenubi Dobrucadaki 

150,000 Tiirkten yanst birka~ senedenbe

ri anavatana getirilmi1 ve iskan edilerek 

miistahsil bir hale konulmujtur. Daha ge

lecek olanlann saylst da 70 - 80 bin ka· 
dardn, Halen Dobrucada ya§amakta 

yarunadasmda futuhata ba1layan Roma 

ordulan Dobruca sahillerindeki Yunan 

mustamerelerini de zaptetmi§lerdir. lmpa

rator Tray an zamamna kadar ~om a or· 

dulan cenubi Dobrucaya tamamile sahib 

olamaml§lardn. Tray an zamanmda ise 

biitiin Dobruca ve Kalyakra Roma miis· 

temlekesi oldu. Sit'ler buralardan lama-

mile temizlendi. 

O~iincii amdaki umumi muhaceret es· 

nasmda Dobruca dahi c;ignenmi1tir. 

Hiinlerin tazyikile Dobrucadaki Roma 

miistemlekesine iltica eden Gon'lardan 

sonra, Alan 'lardan bir tak1m1 da iltica e

dip (Kandak Dag han) riyasetinde ola

rak kii~uk sitya ve Kalyakrayl da §emil 

kii~uk Mizyada yerle§mijlerdir. 

Slavlar ve Bulgarlar 

600 tarihlerinde Balkanlarda yerle~eii 

Slav kabilelerinden Severiyani (§imalde· 

kiler) Dobruca ve Kalyakrada meskun i
diler. 660 da ise Heden arllklanru Bu· 

:Avrupaaaki kan~tkltklar <;in • Japan harbini adeta unutturdu; yukanki 
resim, Cenubi Cin cephesinde mevzi almaya ~ah~an Japan top~ulanru 

gosteriyor., 
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GONON BULMACASI 
I • l f ~ A t R I !0 II 

1 ] II I r Ill~ 
2 I I 1•1 I I I I I 
• I 1•1 I I I ., • 6 ,. 

Soldan aata: 

I I I •I 

• I 
• 

1 - Blr cln.s atacm •u.suz k.al""'l (lkl 
kellme). 2 - Metod, blr ce;ld sandal. 3 -
Cim kammda blr nokta. afaroz etme. 4 -
Zamantn takslmatmdan, lmtlhan, 1k1 harf 
yanyana. 5 - istlfra, blr cln.s bayvanlar 
<cemn. 6 - Okstiz, ters cevtrtn btr kAittd 
olur. 7 - Nakllye vasttalarmdan blrlnln 
ten!, uctuktan aonra blr yere m..,n. 8 -
ln.san, blr emir. 9 - Blr cetld tala bakma, 
nota, pederln yar101run tersl. 10 - ingllte
rede bir meclUI, blr mlllete IIU!ruiUb. 11 -
KonU§masmda bozukluk olanlardan. 
Yuk.ar~dan 114a!ttya: 
1 - Agll§una almak Ultlyerek (lkl kell

me). 2- Btk.an, blr hayvan. 3 - insanda
ki manev! kudret, dlllnl siirmek. 4 - Eskl 
Yunan k.ahramanlarmdan, blr kadm Ulml. 
5 - Tera pevlrln blr emir olur. 6 - Blr 
emir, blr calgt aletl, blr emir. 7 - Yurd 
mektebl (lkl kellmel. 8 - Ate$ten Ctkan 
blr .. ye d$u aetlrttn. 9 - Kille, ters ce· 
virln blr emir olur, blr hayvan. 10 - Blr 
cetld ekmekcl (!kl kellme), 11 - Biiken, 
biiyiik ttne. 
Evvclki bulmacanm balledilmi$ $ekll 

Yeni 
Kad1n 

flktr 

Kalbi 
Rusyantn en me§hur ediblerin

den r;ekofun eseri. 
Heydar Ritalin tercUmesl 

30 Kuru§ 

A~lk arbrma tie emsa!stz b•r sab§ 
Hakikateft ~e§idli ve ucuz gayet zarif 

ktymetli mallar, nisamn 30 uncu pazar 
giinii sabah saat 10 da $i§lide Hastane 
istasyonunda eski Manara hastaftesi kar
§ISmda No. 321 hanede mevcud ve mu
teber bir alieye aid emsalsiz ve ~e§idli 
hayli e§yalar a~tk arttmna ile sabla • 
cakbr. 

9 par~adan miirekkeb mavun kaplama 
gayet zarif ve bronzlu asri bir yemek er 
da taktmt, som cevziden mamul Frans1z 
mamulah bir yatak oda taktm1, hakiki 
eskt Franstz marketeri bir bombe bahii, 
hayli eski Kanton, c;:in, Mayolika, Sa. 
~uma ve sair vazolar, SAXE kase ve ta
baklar, hakiki $am i§i sedefli tabureler, 
hususi kutuda gayet giizel yaldtzh ba
kare kristalinden §ampanya bollesi ve 
bardaklar, 101 par~adan miirekkeb ~a -
tal b1~ak tak1m1, hakiki Tiirk giimii§ii 
hayli zarf, giilabdan, buhurdan ve salre, 
yepyeni tone! koltuk ve sandalyeler, 
portmanto, me§hur WATTEAU imzah 
ve sair yagh boya tablolar, salamandra, 
sobalar, hakiki kristal bakare su talomt, 
madeni ve Japon porseleni ~ay talom -
Ian, iki tabak tak.Jmlart, hayli miktarda 
yepyeni mu§ambalar, Anadolu ve Acem 
hahlart. 

Y azhk i~in kirahk evler 

CUMHURlYET 

~Fn- - • 
r, 

Almacak Elektrik Enstelasyon Malzemesi 

~ank1r1 Belediyesinden : 
ilam 

1 - Elektrik enstel•asyonu i~in liizum goriilen malzeme ve teferriiah 16/ 
4/939 tarihinden itibaren 16/5/939 tarihine kadar vc bir ay miiddetle 
kapah zarf usulile eksiltmi:ve konmu~tur. 

2 - Ke~if tutan ( 5676 ) lira ( 50 ) kurustur. 
3 - $artname resimleri ve diger evraklan Belediye dairesinde hergiin go

riilebildigi gibi istiyenlere de bilabedel gonderilir. 
4 - lhalei kat'iyesi 16/5/939 tarihine musadif salt giinii Cankm Beledi

yesinde saat 15 te Enciimeni Belediyece icra ktlmacakl!r. 
5 - Artttrma ve eksiltme ve ihale kanununun kapah zarf hakkmdaki ~era

itine gore verilecek teklif mektublan eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar Belediye Riyasetine verilmi~ olacakhr. 

6 - Muvakkat teminat ( 426) liradtr. 
7 - Fazla malumat almak istiyenlerin §ifahen ve tahriren Cank.Jn Bele. 

diyesine miiracaatleri ilil.n olunur. ( 2868 ) 

DENIZBANK ~EHIR HATLARI 
llkbahar Tarifesi 

Adalar - Anadolu - Yalova hath ilkbahar tarifesi 30 Nisan · 
dan 1bbaren tatbik olunacakhr. Yeni tarite iskelelere astlm1~br. 

- ~9 Nisan 1939 

CtHAN.PALAS DTELi 1 
KiRALIKTIR 

Ktrk _be$ .. o~as1, lokanta ve kazinosu, berber salonu, otomatik Gama$tr
hanest, buyuk salonlari bulunan ve asrm icab ettirdig! her tiirlii konforu 
haiz bu liiks otel, ehil bir sermayedara kiraya verilecektir. 

Taliblerin Ankarada Cihan Oteli sahlblerine miiracaati. 

Devlet Havayol1ar1 

Umum Miidiirliigiinden: 
1 May1s 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle 
yolcu, posta ve bagaj nakliyatma ba$Ianacakbr 

Bilet fiatlan 
Gidi$ Gidis - Donii~ 

Ankara - istanbul 
Ankara - Adana 
Ankara • lzmir 
!stanbul - lzmir 
istanbul - Adana 
lzmir - Adana 

Lira - 21 
30 
32 
33 
35 
34 

( Gidi§ - Donii$ biletleri bir ay muteberdir) 
Vakti hareket cetveli 

Pazardan maada hergiin 
istanbul • Ankara 

Lira 

29,75 
42,35 
45,15 
46,55 
49,35 
47.95 

Ye§ilkoyd.cn hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 30 

Ankara - Adana l 2 Jl: • r, 1 ' "' " tn u 

1 NfiiHIAfY EIT IIYIOIKI 
2 "ilK I D EILIEIR 8 TIE 
8 DIIIZIIILIEIRIEIKI•IL 
• II~IIISIEIVIEINI•IHIA 

Tarabya, Yenlmahallede yiiksek ve I d · J 
h.avadar yerde, 5 ooalt, hamam, mutrak, Bele iyesi llanlart 
sarmc ve etraf:mda iki sofa, bah~eli. ~-~~--~~~-~-~~..-~~-~---••••••••••.1 -----....:;~_.....;::_ ___ -:-:--"7---·--.::!--..;::..... ___ _ 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Sa at Dakika Saat Dakika 
14 45 16 55 

Ankara - lzmir lstanbul Yenipostane caddesi No. 20 Cihangirde Sormagir sokagile Cinciali yoku~u arasmdaki 1059/1069/ 
Ohannes Papazyana miiracaat. Tele • 1077 haria numarah arsalar arasmda dokuz metre murabba1 sahah Belediye 

1 DIEIBIAI•IEici•IHIAIM 
I ElRI. IBIAIRI f I•IAICit 

fon: 21280 malt yiizsiiz arsa beher metresi sekiz lira tahmin bedelile aGik arttumaya 
konulmu~tur. ~artnamesi Levaztm Miidiirhigunc!.c goriilebilir. lstekliler b~~ 
lira kuk kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/5/939 sah 
giinii saat 14 bu~ukta Daimi Enciimende bulunmahdular. • B. , ( 2542} , Tl• SIA DIE •IAIZI~ K 

6 A TIA BIIIN EINI•IMII 
~ ~II MIAILI•IKIIITIAIB 

1vln RIA •IEIVIEiol•lriA 
11 D EJNIII•IE TIEIKI~ lVI ISLER 

1939 modelleri 
gelml,tlr. 

Ceb 10 Lira 
Kol 12 Lira 

iyi bir saat almak 
isterseniz saat~iler
den tsrarla ioteyiniz 

Trabzon Belediye Enciimeninden : 
1 - Trabzon §ehir dahili ve sayfiyelerinde i~letilmek iizere mubayaast 

pazarhg& btraktlan iiG otobiise aid ~artnamenin arthrma, eksiltme ve iha
leler kanununun 12 nci maddesine istinaden tadil edilerek yeniden miina
kasaya vaz't karar altma almm1~ ve sozii geGen otobiislerin mubayaast on 
bes giin miic!r.letle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

2 - Otobiislerin 939 modeli Ford veya ~evrole marka hiG kullanilmam15 
makine ve saseler iizerine §artnamesi dahilinde karoseri imal edilmek su. 
retile vticude getirilecektir. 

3 - Otobiislerin muhammen bedeli 11100 liradtr. 
4 - Muvakkat teminat • 832 • lira • 50 , kuru~tur. 
5 - Kat'i teminat ihale bedelinin % 15 idir. 
6 - Bu otobiislere aid ~artname ve modeller yalmz alb kurusluk posta 

pulu gonr!~rilmek suretile bilabedel Belediye Fen Heyetinden almabilecektir, 
7 - Eksi!tme 6 may1s 939 cumartesi giinii saat 10 c!.a Belediye Encii. 

meni odasmda icra kllmacakt~r. 
8 - Eksiltme ,kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
9 - Teklif mektublan 6 may1s 939 cumartesi giinii saat 9 a kadar ihale 

Komisyonu Reisi olan Belediye Reisine makbuz mukabilinde teslim edile
cektir. ( 2905) 

Kayseri Naf1a Miidiirliigiinden : 

Pazarbkla Eksiltme ilant 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Kayseride yeniden yap!lacak olan ve talib zu

hur etmediginden dolayt bir ay miiddetle pazarhga konulan Kayseri 
Hiikilmet konag1 in~aaltdtr. 

2 - ln~aat vahid fiat iizerinden eksiltmiye konulmu~tur. 
3 - 938 mall ytl! iGinde 25608 lira ve 939 senesine sari olmak iizere 90 bin 

lirallk havalesi nispetinde i~ yaptmlacakt1r. 
4 - Bu i~e aic!. ~artnameler ve evrak ~unlardtr : 
'A - Silsilei fiat. 
B - Fennl ve husust ~artname. 
C- Rayi~. 
D - lhzarat fiat cetveli. 
E - Mukavele projesi, baymdtrhk i~leri gene! $artnamesi. 
F - Yapt i~leri umpmt, fenni $artnamesi, ~osa ve kargir in~aat, tesviyei tu-

rabiye fenni §artnamesi. 
5 - Istekliler: Bu evrak.J Kayseri Nafta Miidiirlii~nde gorebilirler. 
6 - Muvakkat teminat c 7030 • liradtr. 
7 - Eksiltme miiddeti 21/5/939 tarihinde hitam bulacakttr. Talib olanlar 

bu tarihe kadar ve hergiin Naf1a Miidiirliigiine miiracaat edebilirlcr. 
( 2943 ) 

c::¥ ~.~ ~~D ~A~M~DE K~R~K~R: ~: ~ J 
-52-

- Soylemelc istemiyorduk. Fa kat 
mecbur kallyoruz firndi. 

Reis yanlanndaki azalara bir,eyler n
"ldad1ktan sonra Leyalya doniiyor. 

- Liitfen kalkar rniSintZ ayaga efen
dimL. 

Leyla ellerini masan1n iizerine daya· 
yarak ayaga kalktyor. Soluk dudaklar .. 
Beyaz bir yiiz .. Bugulu, tslak gozler ... 

- KocaniZin evini terkettiginizi id
dia ediyorlar. Dogru mu} 

Evet. 
- Ni~in terkettiniz? 
- Onunla daha fazla ya~amaga ta-

hammiil edemedigim i~in. 
- Rica ederim hammefendi; aynl· 

ma davaSJnt a~an siz degihiniz, kocantz· 
d1r. Siz iddialar yapmaga degil, c!aha 
~ok kendini1i miidafaa etmege ~a!.,.ntz· 

- Kendimi miidafaa etmek hizu
munu hissetmiyorum. Benden daha ev· 
vel davrnnmtj o. De•nnmasaydt eger. 
ben a~acaklim davay:1. 

- Demek sureti kat'iyede siz de ay· 
nlmak istiyorsunuz, kocamzdan oyle mi? 

Evet. 
- Ni~in? 
- Sebebini kocam izah etti. Birbiri· 

mizi anlayam1yoruz. 
- Birbirinizi •nlayam1yorsunuz ne 

demek?.. $imdiye kadar naSI! anllyordu· 
nuz?.. 

- $imdiye kadar anlayamaml~lik· 
Fakat tahammiil etmege ~ab,llm. 

- Bundan sonra da tahammiil et· 
mege ~allfmallydtntz ... 

Kuvvetim kalmadt arttk. 
Peki, ni~in kocantZln evini terket· 

tiniz? 
Soyledim. Onunla ya1amak iste

miyorum da cmun i~in. 
- Y a1amak istememenizin hakiki 

<ebebini bize etrafllca izah ediniz. Bo1 ye· 
re vakit ge~icmiyelim. 

- Etrafllca izaha hacet yok. Bunu 
iki kelime ile hulasa edebilirim ... Koca· 

- Yil!tk muhammen llk 

Sultanahmedde Cankurtaran mahallesinde Mektcb<;tkmaz1 

kirast teminah 

sokagmda Sultanahmed mektebi altmda 1 numarah 
2 oda. 24,00 
Alemdarda Hocariistem mahalle ve sokagmda 6 numarah 
Dariissuad.c agast Mehmed Aga medresesi 
Eskialipa~ada Hobyar sokagmda 107 No. diikkan. 
Kad1koy KIZiltoprakta 71 No.h Ziihtiipa$a mektebi. 
Anadoluhisarmda Setiistii sokagmda 24 :ijo.h Muha$$iSi· 
nanefendi mektebi. 

265,00 
36,00 
60,00 

36,00 

1,80 

19,88 
2,70 
4,50 

2.70 
<;:ar§ambada Car~amba caddesi ve sokagmda 10 No. ccdid 
Abdurrahimefendi medresesi. 
Emirgnnc!.a Mekteb sokagmda 13 No.h diikkan 
Emirganda Mekteb sokagmda 11 No.h dlikkan. 

200,00 
12,00 
12,00 

15,00 
0,90 
0,90 

Yukanda semti. senelik muhammen kiralan yazth olan mahaller teslim 
tarihinden itibaren hirer sene mliddetlc kiraya verilmek iizere ayn ayrt aGtk 
artttrmaya konulmu~tur. Sartnamelerl LevaZ1m MiidiirlU~Hinde ~Ortilebilir. 
tstekliler hizalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 16/5/939 sah giinii saat 14 bucukta Daimi Encumende bulunmalldtrlar. 

ci.. ( 2456) -!stanbul. Beyoglu, tl'skiidar tephirhanelcrine liizumu alan 5 kalem ilac 2080 
lira t&hrmn bedelile aGtk eksiltmiye konulmu$tur. Li·,..•sile §artnamesi Le. 
vaztm Miidiirliigunde goriilebilir. fstekliler 2490 say1h kanunda yazth vesi. 
ka ve 156 lirahk ilk teminat makbuz vcya mektubile birlikte 15/5/939 pa· 
zartesi giinii saat 14,30 d.a Daimi Enciimende bulunmahd~tlar. cB. , (2973) -Mahallesi veya 

koyu 
Adresi bulunam1yan miikeleflere 

aid tahrir neticelerini ihtiva eden 
cetvellerin astlacag• yer Talik tarihi 

Goksu Anadoluhisar vapur iskelesine 29/4/939 
A. Hisar Anadoluhisar vapur iskelesine , 
Kanhca Kanhca vapur iskelesine , 
Cubuklu Cubuklu vapur iskelesine , 
PasabahGe Pa$abahGe vapur iskelesine , 
lncirkoy incirkoy camii online , 
Beykoz Beykoz vapur iskelesine • 
Yahkoy Yahkoy camii oniine • 
Mihrisah Anadolukavak vapur iskelcsine • 
Anadolukavak Anadolukavak vapur iskclcsinc , 
Esencell Esenceli kay camii oniine , 
Omerli Omerli koy camii oniine , 
Hiisevinli Hiiseyinli kay camii oniinc • 
Akbaba Akbaba kay camii oniine • 
Gollii Gollii kay camii oniine • 
KthGh KthGh kay camii online , 
!rva trva kay camii online • 
Muro•llt Muradh kay camii oniine • 

Beykoz kazasmm yukanda yazth mahallal! ve koyleri iGinde tanrir 
edilip sahibleri adreslerinin ogrenilememesine binaen c!.ogrudan dogruya 
teblig edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden hirer varakanm hizalarm
da yaztlt mahallere astlarak bugiin ilan olundugu, 2901 saytl1 arazi tahrir 
kanununun 8 inci maddesi mucibince iliin tarihinden itibaren bir ay iGinde 
vaki tahrire itiraz edebilecekleri alakadarlarm her birine ayn ayrt tebli.;t 
olunur. 

m1 sevmtyorum. 
Kocantzt sevmiyor musunuz} 

- Evet. 
- Aynlman•za amil olan hakiki se-

beb bu mu? 
- Evet. 
- Ciddi mi soyliiyorsunuz? 

- Tabii ciddi soyliiyorum. Bunu H-
fi bir sebeb telakki etmiyor musunuz, yak
sa)... Hasta bir kadmm sevmedigi bir 
adamla omriiniin nihayetine kadar ayni 
damm albnda kalmaktan kurtulmak is· 
temesi, sizi tatmin edecek kadar hakiki 
ve kuvvetli bir sebeb degil mi?... 

Reis bir an k1r~1l sakahm parmaklan
le sinirli sinirh kanjtlrarak birden goz· 
lerini a~tyor. Deh1etle ktzdtgt belli. 

- Hamm; bir dakika hakimlik Sl· 

fahndan tecerriid ederek soylemekten 
kendimi menedemiyeeegim. Aytb. ~ok 
ay1b yap1yorsunuz. Ancak bu kelime izah 
edebilir harekctinizi, ay1b!. .. Bakm bem
beyaz olmu1 sa~lanmz I. .. Celinlik kiZI· 
mz var. Bu ya§tan sonra, i~timai bir mev· 
kie sahib ve size her tiirlii maddi saadet
leri temin eden yirmi senelik kocantzdan 
«sevmiyorum» diye aynlmak te1ebbii· 

siinde bulunmak, sizin gibi boyle ilim ve 
irfan gormiit. agu ba1h bir kadma yak11· 

c B. • ( 2959 ) 

m1yacak bir harekettir I... Siizlerinizi 
zapta ge~irtmek istemiyorum. Soylenme· 
mis telakki ~decegim. Rica ederim ha· 
mm; kocamzla bafl§ln ve kalktp evinize 
avdet edin 1. .. 

Leyla biiyuk bir metanel ve sogukkan
hhkla ba~m1 samyor: 

- Hay!T efendim. Ne kocamla ba· 
n1acagtm ve ne de bir daha onun evine 
avdet edecegim!. .. Beni ayumasamz da 
gene donmiyecegim oraya! ... 

Leyla soluk dudaklarmt k1vuarak ac1 
ac1 giiliiyor. Bajtnl biraz daha kaldumtj· 
hr simdi. t~i dumanh gozlerini, kendisine 
hiddet ve nefretle bakan hakimlerin yii· 
ziine ~eviriyor ... Ag1r bir sesle: 

- Muhterem hakimler diyor; sev
medigi bir adamla ya1amak istemedigini, 
kendisini anlam!yan bir koca ile omrii· 
niin nihayetine kadar kalmaga taham· 
mul edemedigini soyleyen kadmm yiizii· 
ne nefre!le baktm1z ve sa~lanmn beyazm1 
gosterip, yetitmij ~ocugunun ya§ senele· 
rini sayarak, «ay1b degil mi, utanmtyor 
musun» diye surallna bagudtmz I. .. 

Reis hemen miidahale etmek istiyor. 
Leyla buakm1yor ... 

- Mii•aade edin; siz soylediniz, siz 
haykudm1z, ben sustum ve dinledim !. .. 

Ankaradan hareket izmire muvasalat 
Saat Dakika Sa at Dakika 

15 05 17 55 

Adana - Ankara 
Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 

Sa at Dakika Saat Dakika 
9 10 11 20 

Ankara - istanbul 
Ankaradan hareket Ye~ilkoye muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
16 00 18 00 

lzmir - Ankara 
1zmirden hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
9 10 12 00 

istar.bulda: 

Tan·are yolculanru meydanlara nakledecck 
otobiislcrin hareket edecei!i mabaJ ve saat 

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

lzmir ve Adana yolculan saat 14,20 de ve fstanbul yolcull!rt saat 15 3 
da merkez P. T. T. binas1 oniinden kalkacak otobiisle meydana gidcceklerdi.J;. 
Adanada: 

Saat 8,50 d.c Yeni otel oniinden kalkaeak otobiisle meydana gidecek!erdir. 
1zmirde: 

Saat 8,25 te Konaktan kalkacak otobiisle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gclece~ yolcular dcrhal otobii ''c ~ehre 

nakledileceklerdir. 
Yalmz fzmir yolculan tayyare meydanmdan Gaziemir istasyonuna kadar 

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

Ankara, Ye§ilkoy, Ad.ana, !zmir meydan miidiirliiklerinde ve Yatakh 
Vagon ~irketinin Beyoglu, Karakoy ve Ankara acentalannda sal!hr. 

Fazla tafsilat iGin meydan miidiirliiklerimizle Yatakh Vagon acentala-
rma miiracaat edilmesi. • 1547 • ( 2914} I_ istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan -, 

Semti ve mahallesi 

Vezneciler, Camctali 
Eyiib, KIZlhnescid 

Vcfa, Mollahiisrev 
Mahmudpa§a, Silruri 
Mahmudpa~a. Siiruri 
Car$tda 

Cadde veya 
sokagt 

Tramvay 
KalenC.erhane 

No.s1 
95-97 

47 

KatibGelebi 
Sultanodalan 
Straodalar ham 
Cuhact ham iist kat 

98 
9 

22 
5 

Cinsi 
Muhammen 

ayltg1 
LiraK. 

12,00 Mekteb yeri 
Sokullu tiirbe 

me~rutast 
Sinekli mescidi 
DiikkAn 

• 
Odanm ms1f 

10,00 
4,50 
5,00 
3,00 

hissesi 3,00 
Dayahatun Hamam 7·9 Depo 1,00 
Aksarav. Cak1raga Tramvay 12·14 Arsa 7! 

Yukar1da yazth mahaller 940 senesi may1s sonuna kadar kiraya veril
mek iizere •G•k artl!rmaya Gtkartlmt~hr. lstekliler 9 may1s 939 sail giinii sa
at on be~e kadar Cemberlita~ta lstanbul Vaktflar Basmiidiirliigunde Vaktf 
Akarlar kalemme gelmelen. ( 2939 ) 

Simdi ben •oyliyecegim, ben hayhraea- §tnda bir kii~iik ~ocukken sizi elinizden tu· 
gtm, siz susacak ve dinleyeceksiniz !. .. tup tammadtgmtz bir adamm kollanna 
Hay1r Reis Bey; goriiyorsunuz ki utan· buak1yorlar ... Tasavvur edin bir kere, on 
mtyorum i1te!. .. Sevmedigim adamla bet ya1 nedir?.. Bugun hava karanrken 
ya,amak istemedigimi soylerken bir aytb dttarda h!rakmlyoruz on b~ ya§mdaki 
yapltgtma kani olmuyorum I. .. Sa~! an- ~ocuklanmtzl, korkarlar diye I... Y eni 
mm beyazma, ktztmtn boyum lr.adar U· a~m11 bir ~i~ek yapragt kadar temiz, ta1· 
zam11 olmasma ragmen lekrarhyorum: lardan ta§lara ~arparak akan bir suyun 
Koeamt sevmiyorum. Beni anlam1yor. ~aglay:~11 kadar •af ve hicranhs1mz 1.. Bii· 
Arllk onunla Y•1am1yacagtm 1... tiin bilmediklerinizi size koca diye ver· 

Ley Ia, aCI ac1 giilerek reisin yiiziine dikleri adamdan ogreneceksiniz ... Haya-

baktyor: IJ, a1k1, saadeti, yuvayt, herjeyi her1eyi 
- Siz eemiyete yol gosteren, eemiye· erkeginiz dedikleri adam gooterecek si· 

tin nizamlanm, ahlakim, faziletini, ins an· ze!. .. On a koca gibi degil, mabud gibi 

It gmt korumaga memur olan hakimler; tapmaga ba1hyorsunuz. Bir ~ocuk co
her giin daha ~ok bir ruh hekimi, her gun merdligi, masumiyetile her,eyinizi veri· 

daha ~ok hirer cemiyet doklorusunuz I... yorsunuz. Kocantz sadece erkeginiz degil, 
Ni~in hiidiseleri daima bir tarafh muha· babamz, karde,iniz, anneniz, yuvamz 
keme etmege ahtmt~smtz bilmiyorum 1.. ve tam manasile herjeyiniz oluyor I. .. 

Ni~in yalmz aile miiessesesi dediginiz bu Fakat ne yaztk I. .. Ktymetinizi takdir e
kari§lk kurulu1un sadece idamesini dii1ii· diyorlar m1? Baktyorlar ki kendilerile a· 
niiyorsunuz da, i~inde yajayanlann ha· lakadarstn!Z, ona bir koca gibi degil, AI· 
yat 1artlanm tetkik etmek istemiyorsu- lah gibi taplyorsunuz. Derhal bajltyorlar 
nuz? .. · ihmale I... Unutuyorlar sizi I... Arttk 

Derin bir nefes altyor. Heyecandan vii du1undukleri bile yok ... Ya kitablarma, 
cudiiniin tirtir titredigini goriiyoruz. ya uykularma, yahud da eglencelerine 

- Biraz da bizi dinleyin, biraz da dahp gidiyorlar. 
bizimle me§gul olun 1 ... Daha on be§ ya· J (Ar~all oar> 



29 :-.lisan 1939 1.-UJ\lliU!U~.I:.'J ' 
ingiliz mecburi hiz· 

met kanununun 

son akisleri 
itler'in nutku Markovi~in Berlin· 

deki temaslarmdan 

rsa,taratt 1 tnel •ahtteae] 
lngiliz Hava Naztrtnrn beyanatr 
Londra, 28 (Hususl) - Alman sefa

reti, Hitler'in bugunku nutkunun metnmi 
bu ak§am Hariciye N ezaretine tevdi et· 
mi§tir. !ngiliz - Alman anla1masmm fts
hi Ingiliz mehafilinde derin alaka uyan· 
dJrml§llr. 

Hava Nazm Sir Kingsley \Vood, bu 
ak1am beyanatta bulunarak demi§tir ki: 

«- Almanya ile dost ge~inmek ist;yo
ruz. Beynelmilel ihtilaflann muzakere yo
lile halledilebilecegine kani bulunuyoruz. 
Sulhu korumak ve harbin onunu almak 
maksadile deruhde ettigimiz taahhudleri 
ifa edecegimizden kimse juphe etme
rnelidir.» 

Maliye Nazmntn beyanatt 
Maliye N azm Sir Con Simon da 1un

lan soylemijtir: 
«- fngiltere harict siyasetini esash bir 

§tkilde degi§tirmijtir. Alman milleti, bu 
tebedduliin sebebini arajllrrugt zaman, 
miinhaman Almanyamn hath hareketi ne
ticesinde ~imdiye kadar takib ettigimiz si· 
yasetten aynlmak mecburiyetinde kal
rugumzt anlayacakllr. Almanya, Avru
payt hakimiyeti altma almak istiyor. !n· 
giltere ise, her zaman oldugu gibi, bu se
fer de bu gibi bir te1ebbuse 1iddetle kar§' 
koyacaktlr. 

Pariate memnuniyet 
Paris, 28 (a.a.) - Bu sabahki gazete 

1efsirleri: 
fngilterede mecburi askerlik usuliinun 

lr.abulii miinasebetile, biitiin Paris gaze· 
teleri demokrasiler arasmdalr.i tesaniidu 
ittifakla kaydediyorlar. 

Jour - Echo de Paris gazetesinde Ba
ilby yaz1yor: 

<<lngilterede mecburi aslr.erlik usuliiniin 
kabulii Avrupa ve diinya ban:t i~in Hit
ler'in bugiin soyliyecegi nutuktan ~ok da
ha fazla ehemmiyeti olan tarihl bir hadi· 
sedir. Bunun i~in, !ngiliz Ba1vekiline 
F ran<IZ milletinin kayJdSJz ve 1artSJz min
nettarhk ve tazimlerini bildi~mek dogru 
bir harekettir.» 

Lehiatanda aki1ler 
Var§Ova 28 (a.a.) - Gazetelerin ge

ce nii<halannda ~1kan yanresmi bir tef
sirde 1ngilterenin •ulh zamanmda mec
buri askerlik hizmetinin kabulii yo!unda 
ilk ad1m1 athgi zikredilmektedir. 

<;:emberlayn'in bu tedbiri lngil!erenin 
tarihinde kat'i bir donum noktas1 tejkil 
etmektedir. lngilizlerin amhk an' aneleri 
zamamn zaruretleri kar§JStnda feda edil
miltir. 

Hitler'in nutku 
LBa~maltaleaen aevam1 

Roosevelt'in messaima bir mabaid sa• 
y•lmak laztm gelen dunku nutkun en mu· 
him ktsmm1 hurast te,kil ediyor. lngiliz • 
Alman deniz anla§maSJ ve Polonya • 
Almanya ademitecaviiz paktmm feshe
dilmesi ikinci planda kahr. Gormiistiik ki 
Roosevelt'in maksadt, efkanumumiyeleri 
demokrasiler cephesine kazanmakll. Mes· 
saim mabadi olan nutkunda, Hitler'in 
ayni gayeyi Almanya menfaatine takib 
ettigini goriiyoruz. 1ngilterenin mecburl 
askerlik usuliinii ihdas etmesi, Polonya
nm lngiliz garantisi altma ginnesi Al
manyayt urkutmus goriinmiiyor. Bunlara, 
vaktile imzalanmJ§ olan anlasmalan fes
hederek 1iddetle mukabelede bulunuyor. 
Fa kat demokrasilerle totaliterlerin kor
kunc bogazlumaSJ kars1smda hicbir men
faati olm1yan bitaraf devletleri giicendir
memek. onlann karst cepheye iltihaklan· 
na mani olmak, Roosevelt'in messaimda 
oldui(u gibi Hitler'm nutkunda da ba§h· 
ca gayelerden birini teskil ediyor. 

~ ... 
Nutuk, messaim mabadi telakki edile

bilece~ine gore Hitler'in sozleri iizerinde 
d•gil, Roosevelt'in mektubu iizerinde 
durmak daha miinasib olur. Amenkamn 
Cumhur Reisi, on giin evvel soyledii(imiz 
Rihi dunya efkanumuminsini Hitler 
aleyhine cevirmek. demokrasilere biraz 
kuvvet as1lamak ve miimkunse Almanya 
ile ltalyamn ciir' etlerini knmak maksadi
le hareket etti. 

Acaba bunda muvaffak oldu mu? 
Hitler'in, ate1li ve kendinden emin 

sozlerine bak•hrsa, bu suale miispet cevab 
vermek gii~tur. Diinya efkanumumiyesi, 
filan messajm veya filan nutkun tesirinde 
kahp ona gore cephe alacak kadar ~ocuk 
deihldir artlk. Demokrasilerin kuvvetlen
mesi ise nisbi bir mefhumdur. Eger kar
SJhkh cepheler birbirlerini azami kud
retlerile tarhyorlarsa hi~bir mana ifade 
etmez. 

Ciir'et me<ele~ine gelince, o ruhi, bina-

LBa1taratt 1 tnel •ahtteae-J 
saba katmam1~11r. Fa kat her§eye ragmen 
bu Versay muahedesinin gunun birinde 
sona ereceginden hi~bir zaman §Uphe et· 
me dim. 
Frana!%. Alman miinasebatz 

Sar havzasmm Almanyaya avdeti, 
Fran sa ile Almanya arasmdaki arazi me
selelerine nihayet vermi§ti. Fa kat gergin
lik yeniden zuhur etti. Bundan mes' ul o· 
Ian Almanya degil, kapitalist menfaatle
rini temin etmek i~in gerginlik ihdasma me
todlu bir 1ekilde ~ah1an beynelmilel un· 
surlard1r. 

Sna ile muhtelif devletlere kat'! beya• 
natta bulundum. Bu devletlerden hi~biri
si Almanya tarafmdan bu beyanata wu· 
halif olarak lr.endisinden taleblerde bulu
nuldugundan 1ikayet edemez. Mesela, ,;. 
mal memleketleri devlet ricalinden hi~biri 
Alman hukilmetinin ve Alman efkar1 u· 
mumiyesinin kendilerine kaqt muddeiyat
ta bulundugunu soyliyemez. y abancJ bir 
memleketi, biiyiik Alman milleti camiast· 
na sokmag1 hi~bir zaman dii§iinmedim.» 

Hitler, Avusturyahlara kendi mukad
deratmt kendileri tayin etmek hakkmt ver
digini ve bu hakkm Yersay muahedesile 
o milletten almmt§ bulundugunu hat•rlat
uktan sonra nutkuna devamla Bohemya 
ve Moravya hakkmda §U sozleri soylemij" 
tir: 
«-Bohemya ve Moravyadaki Almanla 

nn hicretinden sonra yabanct bir Slav mil
let bu sahaya girmi1 ve o havalide kalan 
dort mil yon Almanm i~ine sokulmu§tur. 
0 tarihtenberi bu Slav milletinin hayatl 
sahaSJ hemen tamamen halis Alman arazi 
~emberi ortasmda bulunuyor. 1kllsadi ba
kundan bu memleketin mevcudiyetini ida
me etmesi ancak Alman milletile ve Al
man ekonomisile birle,mesile kabildir. 

<;:ek milleti, miiteaddid meziyetlerile ••· 
h,kanhgl, yurdseverligi ve topragma bag
hhgile hiirmetimize layJktlr. Llyle devirler 
olmu§tur ki iki millet arasmdaki miitekabil 
hiirmet, en tabii bir mahiyet arzetmi§tir. 
Yersay sulhunun demokrat yaplcJian <;:ek 
milletine Almanya aleyhinde bir rol ver
mi§ olmak jerefine sahib ~1kmak isteyebi
lirler. 

Bu rol, netice itibarile Orta Avrupada 
saglam bir temel kurulmasma man! olu
yor, Avrupa aleyhindelr.i Boltevik istila
sma bir kopru vazifesi goruyor ve bill.assa 
Avrupa demokrasilerine Almanya aley· 
hinde ~ah1an iicretli asker vaziyetine du
juyordu. Almanyanm yegane menfaati ta
hammiil edilmez bir vaziyette bulunan 
dort milyon Almam kurtarmak ve bunla· 
n vatana baglamakt1. Alman milletinin 
1919 daki vaziyete ebediyen lr.atlanac~gt· 
m tahmin etmek budalahlr. olurdu. N as
yon a! Sosyalist hareketinin zaferinden son 
ra bu meselenin halli suf bir zaman i§in· 
den ibaret lr.alml§tl. 

N asyonal Sosyalist Almanya iftihar et
tigi 1rk prensiplerini inkar etmegi asia dii
§iinmez. Bu prensipler yalmz Alman mil· 
letine degil, ayni zamanda <;:elr. milletine 
de istifade temin edecektir.» 

Hitler 22 §Ubat 1938 denberi cereyan 
eden <;:eko-Siovakya hadiselerinin tarih
~esini yapt1ktan ve Almanyamn vaziyeti 
1ulh i~inde halletmek maksadile pek ~ok 
gayretler sarfettigini kaydettikten sonra 
siizlerine §oyle devam etmi§tir: 

«- F akat bu muslihane hal yolu de· 
mokrasi tahrikat~danntn hi~ ho1una git
miyordu. Onlar Almanlardan nefret eder
ler ve Almanlan imha etmek isterler. <;"ek· 
ler strf hedeflerine vas1l olmaya yarayacak 
bir vaSJtadan ibarettir. Kahraman, ufalr. 
bir milletin hayatl onlan alakadar etmez. 
Siyasetlerinin kurbam olm1ya mahkum yiiz 
binlerce kahraman askerin hayatmm na
zarlarmda hi~bir k1ymeti yoktur.» 

Hitler bundan sonra demokrasilerin 
Almanlarla <;:ekler arasmda kanh bir 
harb ~1kararak be§eriyet i~in yeni bir fe
laket ihdas etmelr. emelinde olduklanm 
soylemij ve sozu garb hududlanndaki 
tahkimata getirerek demi1tir ki: 

«- Tahkimat hattlmlZ daha 25 ey
lulde, Biiyiik Harbdeki Zigfrid hathn
dan 30 • 40 defa kuvvetli bir hale gel
mis bulunuyordu. Bugiin hemen lama
men bitmi§ vaziyettedir. Hali hamda 
Eks - Ia - ;lapel ve Saarbruk' daki 
mutemmim hatlar in1a edilmekte
dir. Bunlar da keza memleketi muda
faa edebilecek hale gelmi§tir. Tarihin bu 
en kuvvetli istihkamlan sayesinde Alman 
milleti, diinyada hi~bir devletin bu cep· 
heyi asia yanp ge~emiyecegine emin ola
bilir. Bugiin: <<Arllk asia Miinih'i istemi
yoruz» diye bagmhyorsa bunun manaSI 
harbi haznhyanlann muslihane hal tar· 
z1m en buyiik felaket telakki ettikleridir. 

enalevh hesab1 kabil olmtyan bir muam
madn. 

Demek ki Roosevelt'in messajmdan 
dngan iimidleri sonmiil addetmekle hata 
,,Jemi• olmuyoruz. Dlinyamn hali esikisi 
gibi gene kar111khr. 

NADIR NADI 

Bunlar oluk Rihi kan akJII!mamasma 
esef ediyorlar. F akat bittabi kendi kan
lan mevzuubahs degildir. Zira kendileri 
dogiisiilen yerde dei(il menfaatlerin ihlal 
edildigi yerde bulunurlar. 

Miinih konleran11 1stedigimiz §eylerin i~inde vaktile bize 
aid bulunmu1 olm1yam yoktur. Hi~bir 
devletin sarih malma benim tarahmdan ha· 
lei verilmiyecektirl F akat Almanyaya ta
sarruf edebilecegini zanneden oyle bir kuv 
vet ve mukavemet kar§JSJnda kalacaktn ki 
zamanmda bir k1ymet ifade etmi1 olan 
1914 teki kuvvet ve mukavemetler ona na-

Esasen Munih konferanSJ zaruri birseY 
degildi. Bu konferans evvela sonuna ka
dar mukavemet taraftan gorunen devlet
lerin bir tarzt halle u!a,mak mecburiyeti 
kar§JSmda az~ok makul bir ric'at yolu 
bulmalan i~in toplanmJ§ttr. Zira Miinih 
olmasayd1, yani garb Avrupast devlet
lerinin miidahale.i olmasayd1, butiin me- zaran manaSJz kahr.» 
sele sur'atle halledilecelr.ti.» Memel AlmanlaTI 
/ngiliz • Alman miinaaebatt Hitler bundan sonra Memel Almanla· 

Fuhrer bundan sonra lngiliz - Alman 
miinasebahna temas etmi1 ve demi1tir ki: 

«- Siyasi faaliyetimin devamt miid
detince Almanya ile lngiltere arasmda 
dostluk ve stkt elbirlii(i lehinde soz soyle
mekten hi~bir zaman geri kalmad1m. Al
man - lngiliz dostlugunu ve elbirligini ta
hakkuk etmi1 gormek hususundaki erne
lim iki milletin menselerinden miilhem o· 
Ian tahsi hissiyattm do!a}'Jsile degil, Bii
yiik Britanya lmparatorlugunun mevcu
diyetini biitiin beteriyet i~in ehemmiyetli 
telakki ettigimden miitevelliddir. 

Anglo-Sakson milletlerinin miistemle
kecilik eserlerine kar§t samimi bir hayran
!Jk duyuyorum. Bu <;ok yiiksek muvaffa
kiyete hiirmet etmekle beraber, bundan, 
kendi milletimin hissiyahm teminden fe
ragat ettigim manaSJ ~Jkanlmamahd~r. 
Eger 1ngilizler diinyada yalmz lngiliz 
menfaati degil ayni zamanda Alman 
menfaati de bulundugunu kabul ebniye
cek olurlarsa ilr.i millet arasmda devamh 
bir dostluk teessusiinu imkanstz goriiyo
rum. Alman - Angolo-Sakson dostlugu • 
nun teessusii bu dostlugun ancak miite
kabil hiirmet esasma istinad etmesile ka
bildir. Butiin1ngilizler bilsinler ki kendi
mizi lngiliz milletinden 8§ag1 gormUyo
ruz. T arihimiz on! arm tarihinden <;ok da
ha tanltdtr. Eger buna ragmen 1ngiltere 
noktai nazartmlZI anhyamaz ve belki Al
manyayt vasal bir devlet telakki edebi
lecegini samrsa bu takdirde itiraf ederim 
lr.i dostlugumuzu !ngiltereye beyhude ye• 
re teklif etmi1 olacagtz. Bununla beraber 
iimidsizlige dii!miyecegiz. Kendi kuvve· 
timize ve dostlartrnizm kuvvetine giivene
rek istiklalimizi temin edecek ve §erefi
mize hale! vermiyecek olan yollann mev· 
cudiyetini ispat edecegiz. lngiliz Basve
kilinin nutkunu dinledim. Almanya ta • 
rafmdan verilen teminata hkbir suretle 
itimad etmediiini .Oy]iiyor. Bu terait da
hilinde ancak itimad duygusu i~inde ta
hayyiil edilebilecek bir vaziyeti ne kendi· 
sine ne de 1ngiliz milletine zorla kabul 
ettirmege cah§mamayJ manllki buluyo • 
rum. 
Deniz anlafma11mn le1hi 

lngilotereye kar§t olan devamh dostluk 
siyasetimi takib ederek Almanyanm demz 
•ilahlarmt arzumuzla tahdid etmek tekli· 
finde bulundum. Ancak bu tahdid lngil
tere ile Almanya arastnda arttk hicbir za
man harb olmtyacagJ kanaatine ve olma· 
mast arzusuna bai!h id.i. Bugiin dahi ayni 
arzu ve ayni kanaati la§Jyorum. Lakin 
§Urastnt soylemek mecburiyetindeyim ki 
1ngilterenin resmi ve gayriresmi siyaseti 
giiniin birinde Almanya bir harbe girdigi 
takdirde Biiyiik Britanyanm Almanyanm 
aleyhinde vaziyet alacagma hi~ jiiphe bt· 
rakm1yor. Bu da gosteriyor ki Londrada 
Almanya aleyhine harb a~t!maSJ pelr. tlbii 
telakki edilmektedir. Buna derin surette 
muteessifim. <;:iinkii 1ngiltereden timdiye 
kadar istedigim ve daima isteyecek oldu
gum 1ey miistemlekelerimizi bize iade et· 
mesidir. Buna ragmen bu talebi hi~bir za· 
man silihh bir ihtilaf mevzuu yapmtyaca· 
glmiZI sarahaten soyledim. 

Lltedenberi su kanaatteyim ki bir giin 
gelecek lngiltere, kendisi i~in hakiki hi~
bir fayda ifade etmedigi halde, Almanya 
icin hayati bir zaruret teskil eden 1eyler· 
den ziyade Alman dostluguna ktymet ve
recektir. Bu noktadan sarfmazar Biiyiik 
Britanya !mparatorlugu icin herhangi te· 
kilde tehlike te,lr.il edebilecelr. bir talebde 
asia bulunmus degilim. Daima Almanya· 
nm hayati sahasma 01k1 SJklya baiih bu· 
lunan talebler ~er~evesi dahilinde kal -
d1m. 

.Simdi lngilterenin, gerek matbua • 
tmda gerek resmi ne1riyatmda gorul • 
diigii ve<;hile, Almanyaya kar§t herturlii 
ahvalde muhalefet edilmesi fikrinde bu
lunmast ve malum olan «kutatma» siya
setile bu mutaleay1 takviye etrnesi deniz 
anla§mast esaSJnt tahrib etmit oluyor. 
Binaenaleyh hemen bugiin bunu biiyuk 
Britanya hiikumetine bildirmege karar 
verdim. Bu noktada bizim i~in maddl 
bir mesele mevzuubahs degildir; zira ln
gil tere ile bir silahlanma yart§tnt berta
raf edebilecegime hala kani bulunuyo
rum. Mevzuubahs olan §ey kendi terefi
mizi korumak meselesidir. Eger lngilte
re hiikumeti bu mesele hakkmda Alman
ya ile tekrar miizalr.ereye giri1mek istiyor
sa sarih ve vaz1h bir anlatma yap1ldJgl 
takdirde bundan en biiyuk memnuniyet 
duyacak olan gene ben olacagtm. 

nndan bahsederek bu husustaki istekleri
nin de evvelce Almanyaya aid olan top· 
raklar mevzuundan harice ~JkmadJgml 
soylemi1 ve Litvanya ile daima sulh ve 
dostluk i~inde ya§amaktan ba§ka bir he· 
defi olmad1gma i1aret etmi§tir. 
Leh • Alman miinasebat1 

Hitler, Alman - Leh miinasebah hak
kmda soyliyecek pek az sozu oldugunu 
bildirmit ve demi1tir ki: 

«- Versay muahedesi bu meselede de 
tabiatile maksadt mahsusla hareket etmi§ 
ve koridorun hududlanm Lehistana deniz 
mahreci vererek Almanya ile onun ara;Jn" 
da her tiirlii anla1ma imkanlannt ortadan 
kaldnmak istemi§tir. Bu hareket Alman
ya i~in ~ok ac1 bir yara olmakla beraber 
Leh devletinin denize serbest bir mahrec 
sahibi olmak ihtiyacmda bulunacagm1 hi~ 
bir zaman inkar etmedim. 

Danzig meselesi 

Almanya ile Lehistan araSinda erge~ 

bir hal ~aresine baglanmaSJ iktiza eden 
muallak bir mesele vardtr ki bu da bir Al
man tehri olan ve Almanyaya tabi olmak 
isteyen Danzig 1ehri meselesidir. Danzig· 
in Lehistanla mukaveleler akdetmesi gene 
Versay diktatorleri tarahndan tahmil e
dilen mecburiyetin eseridir .» 

Hitler bu sozlerini takiben birka~ ay 
evvelindenberi Leh hukumetine Danzig 
meselesi iizerinde yapageldigi anla§ma tek 
liflerini s~ralamt§ ve bunlan kJSaca izah 
etmi§tir. 

Alman Devlet Reisi sozlerine §U suret
le devam etmittir: 

«- Lehistan hiikumeti biitiin bu tek
liflerimi reddetmi§ ve yalmz Milletler Ce· 
miyeti yiiksek komiserinin degitbrilmesi 
meselesini miizalr.ereye hazu oldugunu bil
direrek Alman transitinin .koridord<W. gc~
mesini kolaylattlrmayl derpi§ edebilecegi· 
ni bildirmittir. Leh hukumetinin, benim i
~in anlatllmaz bu vaziyetini cidden esef· 
le kartJlayorum. F akat mesele bundan i
baret degildir. Astl fenast bundan bir se
ne evvel <;:eko·Slovakyanm yapl!gl gibi 
Lehistamn da umumi bir tahrilr. ve tazyik 
hareketi kar§ts!Dda ktt' ala not seferber et
mek liizumunu duymastdJr. Halbuki Al
manya bir tek neferi silah altma almam.l 
ve Lehistana kar§t herhangi bir harekete 
te§ebbiis etmegi du§iinmemi§tir. Ati, bu 
yegane teklifi reddetmekle Lehistanm 
dogru bir hareket yap1p yapmadlgiDI bize 
gosterecelr.tir. Binaenaleyh aram1zda m~v
cud olan anlatma}'l Lehistan tarafmdan 
ihlal edilmi§ ve hi~bir ktymeti lr.almamtl 
telilr.ki ediyorum. Bunu hemen bugiin Le
histan hiikUmetine bildirmege karar ver
dim. Bu, Lehistana lr.artt olan vaziyetimizi 
esas itibarile asia degi§tirmit olmak mana· 
sm1 ta§Jmaz. Eger Lehistan hiikumeti Al
manya ile olan miinasebatmt yeniden tan· 
zim etmek arzusunu duyuyorsa bu arzuya 
ntemnuniyetle mukabele edecegim. ;lu 1art 
Ia ki bu yeni anlatma sarih ve kat'! taah· 
hiidleri tazammun etmelidir. Ben kendi 
hesab1ma boyle taahhiidlere giri1mege a
madeyim.» 

Fuhrer bundan sonra Almanyanm muh
telif milletlerle miinasebatmdan bahset· 
mi~ , halya ile Almanyay1 birle§tiren sar
SJlmaz baglan tebariiz ettirerek !talyamn 
hayati saha emelleri iizerinde tsrarla dur
mu§ ve Arnavudlugun bu hayatl sahaya 
dahil oldugunu siiylemi§tir. 

Almanya Devlet Reisi, Alman - Ja
pan miinasebetlerine de temas ederek 
sozu tekrar Amerika Cumhur Reisinin 
mesajma getirmi1 ve Ruzvelt'in seneler
denberi istiklal ve hiirriyeti i~in miicade
le eden bir millete hitab ettigini bilip bil
medigi sualini sormu1tur. 

Fuhrer devamla demi§tir ki: 
«- SilahSlzlanmak hususunda sim 

diye kadar en fazla azim ve gayret sar
feden millet Almanya oldugu halde bu
nun makus neticelerini gene en fazla o 
hissetmi1tir. Sizi temin ederim ki, AI -
manya bundan sonra hi~bir konferansa 
silahSJz olarak i1tirak etmiyecektir.» 

Nutkun akisleri 

Londra, 28 (Hususi) - Hitler'in 
nutku lngilterede, F ransada, Ameribda 
ve Lehistanda gayrimusaid tesirler yapml§
hr. Salahiyettar mehafilde Hitler'in sulh
perverlikten bahsetmesine ragmen bizzat 
imzaladJgJ iki anla§mayt feshettigi tebariiz 
ettirilmektedir. 

Amerikan gazeteleri, Hitler'in nutkunu, 
Cumhur Reisi Ruzvelt'in teklif!erin~ res-

mi bir cevab te~kil etrnedigini yaz1yorlar. 
Resmi Amerikan mehafilinde, bilhassa 
nutkun uslubu tenkid edilmektedir. 

Anla,malar leshedildi 
Londra, 28 (Hususl) -Alman mas

lahatgiizan, Hariciye Nazm Lord Hali
faks't ziyaret ederek, Almanyanm lngiliz
Alman deniz anla,masmt feshettigini hi!· 
dirmi§ ve bir nota tevdi etmijtir. 

Notada ezciimle §U ibareler mevc.ud
dur: 

«- Son hadiseler, Almanyamn i1ti· 
rak edecegi bir harb ~1khg1 takdirdo ln
gilterenin Almanyaya kar11 vaziyet ala· 
cagm1 ve ingilterenin Almanya ile bir 
harbi gayrikabil addetmedigini gosterdigi 
cihetle lngiliz - Alman deniz anlajmaSI 
hikmeti mevcudiyetini kaybetrni§tir.» 

Nota, Almanyamn yeni bir deniz an
lajmaSJ akdi i~in 1ngiltere ile miizakere· 
!ere giri1mege ham oldugunu ilave et
mektedir. 

Lehistana verilen nota 
Var§ova, 28 (Hususi)- Var1ovadaki 

Alman maslahatgiizan da Leh Hariciye 
Nezaretine bir nota tevdi etmi§tir. Nota, 
Alman - Leh ademi tecavuz misakmm 
feshedildigini resmen teblig etmektedu. 

Kabine nutku tetkik ediyor 
Londra, 28 (Hususl) - Alman hii· 

kUmeti, bir nezaket eseri olarak Hitler'in 
nutkunun bir metnini bu sabah erkenden 
tayyare ile Londraya gonderrni§tir. Al
man hiikumeti bu suretle, !ngiliz naztrla
rmln Hitler'in nutku hakktnda daha ev· 
velden malumat edinmelerini temin etmek 
istedigini bildirmi1tir. 

Amerika elfisine verilen cevab 
Berlin, 28 (Hususl) - Alman Ha

r:ciye Nezareti, Hitler'in bugiinkii nut
kunun bir suretini Amerikan el~i]igine tev· 
di etmis ve bu nutkun Cumhur Reisi Ruz· 
velt'in tekliflerine cevab te§kil ettigini bil· 
dirmi1tir 

ltalyadaki akisler 
Roma, 28 (Hususl) - halyan ga

zeteleri, Hitler'in nutkunu miisaid 1ekilde 
tefsir etmektedir. Giornale d'ltalia, ba1· 
makalesinde 1unlan yaz1yor: 

«- Hitler'in nutku yalmz Ruzvelt'e 
degil, ayni zamanda Almanya ile ltalya
YI bir ~ember i~erisine almak isteyen ln
giliz - F ranSJZ ricaline de bir cevabdtr.» 

Romanya ve Litvanyadaki akisler 
Biikre1, 28 (Hususi) - 8iikre1 e•

zeteleri Alman - Leh ademi tecaviiz pak· 
hnm feshini endi§e ile kar§llamaktadular. 
Litvanya gazeteleri ise, mezlr.ur ~·ktm 
feshi neticesinde Leh- Alman miinasebat•
nm gergin bir safhaya girmesinden endi1e 
etmektedirler. 

Bulgar gazetelerinin talebleri 
Sofya, 28 (Hususi) - Bulgar gaze

teleri Hitler'in nutkunu miisaid 1ekilde 
tefsir etmekte ve ilk defa olarak ac;•ktan 
a~1ga Bulgaristamn kaybettigi topraklann 
iadesini istemektedirler. 

Alman • Leh hiidi1eleri 
Berlin 28 (a.a.) - D. N. B. aianSJ, 

Polonyada Yukan .Sarki Silezya' da Al
manlara kar11 yap1lan bir<;ok tecaviiz ve 
fena muameleler silsilesi zikretmekte ve 
bu tecaviizlerin devam etrnekte oldugunu 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

Dr. Gobbeliin makale•i 
Berlin 28 (a.a.) - Alman Propa • 

ganda Nazm Gobbels, «Siyasl nezaket 
hakkmda birkac; soz» bashi!t altJnda 
«Yolkisher Beobachter» gazetesinde yaz
dJi(t bir makalede lngiliz matbuatmm ln
giltere buyiik el~isi Henderson'un Berline 
avdeti rniinasebetile yapt1lr.lan ne§riyah 
mevzuu bahsediyor ve diyor ki: 

«Bu yaz1lann mahiyetini tebariiz ettir
mek i<;in ba,bca Londra gazetelerinin 
ba,hklanm ele alahm ve bir an icin bu 
basbklan 1ngiltere aleyhine ~evirerek Al
man Razetelerinde ne1redelim. 

sonra ... 
<Ba~tarat• 1 lnel aahtteael 

Harb esnasmda Alman askerlerinin en 
buyuk hurmetini kazanml§hr. lki millet 
o zamandanberi aralannda hi~bir men
faa! aynhgt olmadJgJDJ her giin biraz da· 
ha iyi anlaml§lardu. Aynhk §Oyle our
sun, bilalr.is halisane hareket ve akhselim 
bu memleketlerden birinin birlik ve .tti· 
hadmm hi~bir suretle digerinin hayatl ih
tiyaclarile taaruz etmedigini teslime sev
ketmektedir. Milli inki1af, yap1ct ve miis· 
mir bir te§riki mesainin en iyi temelidir. 
Semereli Yugoslav - Alman munasebet
lerinin mevcudiyeti dahi, Alman umumi 
politikastnln Avrupanm bu kiSmmdaki is
tikametini gO.termektedir. Yugoslav mil· 
leti kani olabilir lr.i, Yugoslavyanm refa
hl, mihver devletlcrinin en samimi te· 
mennilerine uygundur. Bilhassa son tec
riibeler cenub • dogu AvrupaSinda, ya• 
banct devletlerin entrilr.alarm1 hi~e indire• 
celr. bir tesaniid teessiis etmekte oldugu
nu Alman ve 1talyan milletlerine goster
mektedir. Bu millet istiklilini, yabanci 
ve muhaSJm bir lr.ampa iltihakla degil, 
tabii bir bayat birligine mensub biitiin 
memleketlerin refa'lu i<;in kayJdSJz ve 
1artSJz enerjik bir 1ekilde te§riki mesai 
etmekle ispat eder.» 

M acar N az1rlaTz Berline hareket 
ettiler 

Budape§te 28 (a.a.) - Teleki ile 
<;:aki bugiin ogleden sonra Berline hare
ket edecekler ve pazar giinii (yarm) sa
at 14,30 da oraya vast! olacaklardn. 
Kendilerine bir~k memur refakat ede
cektir. Nazulann 2 mayJSa kadar Berlin
de kalmalan muhtemeldir. 

lyi malumat almakta olan mehafile 
nuaran Macarlarla Almanlar arasmda 
yap1lacak olan muzakerelerin mevzuu· 
nu, iki memleketi alakadar eden biitiin 
meselelerle bilhassa Macaristantn kom
§Ularile olan munasebatl te>kil edecektir.» 

.. 
u~ senelik bir yol 

< 

program1 haz1rlamyor 
Yali ve Belediye Reisi Lutfi KJrdar, 

diin Yilayet Naha Miidiirliigiine g•ae
rek 1ehir haricinde yap1lacak yollann tes· 
piti i1ile me~gu] olmuJiur. AldJglmiz ma
lumata nazaran ii~ senelik bir yo! prog· 
ramt haztrlanmaktadJT. Bu ar~da §C~ir i· 
~inde muhtelif kazalan birbirine baglayan 
ve in§aSJ zaruri olan bazt miihim yollar 
da vardJr. Haznlanan bu ii~ senelik prog
ram, 1939, 1940, 194 I senelerinde tat· 
bik edilecektir. Yap1lacak yollar tamami
le tespit edildilr.ten sonra program, $ehir 
Meclisine takdim edilecektir. 

Belediyenin bu sene in§a ettirecegi yol
lann da listesi hamlanmaktad!r. Bu liste 
Belediye masraf biit~esile birlikte $ehir 
Meclisine gonderilecektir. 

Aalaltlar 
Belediyenin ge~en sene ihale ettigi a•· 

fait yollardan Ankara caddesi, Bab1ali ve 
Sirkeci yolunun in~asma ba,lanmJ§tlr. Bu 
yolun Tiirbe ve Kapahftrm k1sm1 evvel
ce yapllmljtlr. Diin de Kapahfmndan 
Maarif Miidiirlugu online kadar olan sa
hadaki kaldmmlar sokiilmii1tiir. Bugiin· 
den itibaren T ozkoparan caddesi nakil 
vasttalarma kapanacalr., asfalt in~aatma 
ba,Ianacakbr. Nakil vas1talan, evvelce 
oldugu gibi, lngiliz sefareti oniinden If 
leyeceklerdir. 

D1ger taraftan Maarif binaSinm oniin
den Ayasofyaya dogru in1a edilecek as· 
fait yo! dolayJSi!e Yerebatan aray1mn 0-
niindeki biitiin ahtab binalann kaldmlmast 
da takarriir etmi§, istimlaki ic;in tebligat 
yap1lml§tlr. 

le biiyiik bir devletle idame edilmesi mu· 
tad olan miinasebetlerd• hnlnnnrl.r<• fe
na etmezler.» 
Amerikada: 

Mesela Volkischer Beobachter 1oyle 
yazm11 oluyor: «Almanya biiyiik' elcisi 
Londraya kat'i emirlerle gitti. Londra 
teklifimizi kabul etrneli ve derhal sulhu Ruzvelt'in reddedilen teklili 
muhafazaya karar vermis oldugunun de- Nevyork 28 (a.a.) - Nevyok Times 
lillerini gostermelidir.» Y ahud da soyle gazetesinin Va,ington muhabiri Arthur 
der: «Alman biiyiik elcisi lngiltere Kra- Krock yaz1yor: 
hna kat'i ihtarlarda bulunmaga ve ln • «Reisicumhur Ruzvelt, Mussolin~'ye 
giltere Hariciye N aznma da ei(er lngil- ve onun vaSJtasile Hitler' e iki diktatoriin 
tere bilfiil teminat vermezse Almanya kendisine denizde, Asor adalan &ihi bi
cezri tedbirlerinde devam edecektir. AI- taraf bir ada civannda bulu§malanm tek
manya lngiltere siyasetinin tamamile de- lit etmi1se de bu teklif reddedilmi1tir.» 
&isecegine dair tatmin edici deliller ister. Krock, bu teklifin mayJS ve eylul 1938 

Ye deli! olarak da mesela sunlan is • buhranlan esnasmda yaplldtgmt kaydet
ter: Filistindeki lngiliz kuvvetlerinin der- mektedir. 
hal geri ahnmaSI, Almanya aleyhindeki 
lngiliz matbuat ne§riyahnm durdurulma- Ruzvelt'in maksadJ devamh bir •ulh 

51
, lngilterenin silahlanmast i~in hemen tesisi i~in diktatorlerin asgari lartla11nm 

ciddi tedbirlere tevessiil edilmesi ve saire, neden ibaret oldugunu ve mutavas<~t 51· 
fatile bu yolda bir hizmet ifa elm•nin 

ve saJre... k I 1 d • I k 
.Sunu itiraf etmek !azJmdn ki, Alman , mum un o up o rna Jgmt an atma t:. 

matbuah boyle ne1riyat yaparsa 1ngiliz Donanma Panamada 
gazeteleri kudururlar vr hakh olaralr. boy- Cristobal 28 (a. a.) - Ruzvelt'in ern-
Ie hareket, buyiik devletler arasmda, mu- ri uzerine Biiyiik Okyanustaki uslerme 
tad deii;il<lir. Bovle bir hareket kustah • donen Amerikan donanmasmm k1sm1 
hktn. Almanya lnRilterenin himaye ida- kiillisi Panama kanalmdan ge~mege ha§· 
resi alttnda bulunmuyor. lngilizler bizim· laml§ttr. 
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Savimli san'atkir Bayan 

YE SAF • 
I 

ve MISIR Ylld1zlar1 

KiKi ve SAMiRA'ntn 
Cazib Arab rak1slan 

Okuyucu Bayanlar : 

Mahmure, Faide, Suzan, Afitab, Nevzad, Melahat. Mukadder 
Saz heye tl: Kernan! Necati, !\ emen~e Aleko ve Soti ri , Pi yamst 
Yorgo , 1\IArnct $UkrU ve f?eref, Combu, Cemal ve A bdi, hannnl 

Ahmed, :\ovzen Ninat, Darloukaco H a!l9n T a h si n . 

Okuyucular: Ya~ar Hamid, Agyazar, Yahya ve Mustafa 
Memleketimlzde em s alleri bu unmoyan bu 

30 K i ~ i L i K M A R U F 5 A Z I 
Bir araya toplamaya muvalfak olan THksomde Abide ka""""'d'o 

iZZET Gazinosunda 
diolemeyJ ihmal etm~ymiz. Telelou 418~1 

Birecik Belediyesinden : 
( 13500 1 lira muhammen bedelli F1rat nehri iizerindeki gemilerm islet

me imtiyaZI 1 haziran 939 dan 31 may1s 940 a kadar kapah zarf usu lilc mii
zayc<'.eye ~Ikanlm!$hr. 1;\artname her zaman Belediyeden istenilebilir. 

ihale 15 mayJS 939 pazartesi gunii saat 14 te Belcdiyede yap11acakl!r. 

Urolog · Operator 

Pr. Behaeddin Ltitfi Yarnall 
Btibrek, mesane. idrar ve ten&· 

siil vollan hastahklan miitehaSSI· 
sL Bevoi!:lu . 1s BankaSI karStS! E. 
mfrnevruz sokak 10 Pananlva 

ap No. 2 Telefon: 42203. 

Artbrma 
1939 nisanm 30 uncu pazar giioii saat 

10 da amatOrler i9in biblolar, kadrolar 
ve hahlar, Osmanbeyde Matbaact Os -
man sokagmda 27 No. h Haci Dimitri a

parllmammn 5 numarasmda mevcud e§· 
yalar a91k arttlrma ile sa!ilacag1 iliin o. 

lunur. 

Biife. masa ve 6 aded sandalyeden mii
rekkeb akaju zarif yemek oda taklml, 
doner kiiti.ibhane, etajerler, kolonlar, 
kad1fe kapli 2 aded koltuklar, yald1zlt 

fantezi sandaly!'ler, vitrin, portmanto, 
9ay ve sigara masalan. elektrik avizeler, 
yeni halde mu§ambalar, salamandra, 
imzah el i'li kadrolar, kitablar, biblolar, 
vazolar ve sair liizumlu e§yalar. Stolle 
Dresden marka nefis Alman piyanosu. 

29 Nisan 1939 ,... .......................................................................................... __, 
Say1n Bayan hangi -

kremi kullantyorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 

Elbette haYll'. l;iinkii bu ~ok iiziicii i~ yalntz memleketimizdc degil, 
b iiliin diinya kad.mlan arasmda bir mesele olmustur. Bu hususta 

P arisin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan cild miitehas

srs• Doktor D E B A T ~yle diyor : 

• Bir~ok gene kadmlarm biit iin itina1arma raltmen yiizlerinde 

vaktinden evvel BURU$ UKLUKLAR, (:iLLER, LEKEL~ hasll 

oldui:'unu gOrUyor uz. Senelerdenberi kliniiimize milracaat eden ve 

1 aralarmda P arisin yiiksek tabakasma mensup kadmlar da bulunan 

hastalar iizerinde, yaphlitmtz etiidler bize gostermistir ki : Giizellik 

krcmleri ekseriya bu hale sebep olmaktadJr. Zira her giizellik kremi 

sih hi evsaf1 haiz dei(ildir. • 

Buna iNNOXA SOTO kullaniniz. 
t N N 0 X A S fi T fi ~illcri, lekeleri, bun t'iU klan giderir. Geceleri yatmazdan cvvel i N N 0 X A 

S fi T fi ile temizlenen cild, makyajm biitiin sarllartnl kabul eder. Her hangi bir kremi kullamrsamz. 
kullanmiz, elverir ki gcce yatarken t N N 0 X A S tl T fi ile cildinizi silioiz. 

t N N 0 X A S fi T fi P ari sin en kibar mahf ellerinde maruftur. Milyonlarca k ibar kadm Iter aksam 
i N N 0 X A S U T tl ile Islablrrus bir pamukla yiizii nii siler ve istira!tata sevkeder . 

t N N 0 X A S fi T fi biitiin P arifiimiirlerde ve tanmm1~ eczanelerde buluour. isteklilerin yuzde yedi bu~uk teminatlarile beraber ihaleden bir saat ---- -~nr-ri::-;,::;-;;;;;;;. 

~~=~~~~~m. (~) ~.•Dr. lh~ Sa~ ,;~::~=:~::::::,~:::::::::::::::::::::::::::::~ . .. .. .. ~ .. I Oksur iik Surubu Bolu as!Iye hukuk mahkemesinden: 1 
I I U M d I _ d , Bolunun Tabaklar mahallesinde 11 R k} h 

Devlet Demiryollari ~ etme . u ur ugun en: Oksiiriik ve oetes darb~ boJ!· No.l! evde mukim Arif k!ZI Fatma tara- e ama j tiyaci olmayan 

I maca ve k1zam1k tiksiiriiklerl tcin fmdan istanbul Be§ikta§ Rumeli mahal-

t o~k tesirll tl§cdu lesi Balmumcu sokag'mda mukim Salih Vega-ne M I N E R VA Devlet Demiryollan Haydarpa§a §letmesi i~in ( 150) bin aded adi ker- Berkes kullanaiblir I 
pl~ tuglasJ kapah zarf usulile satm ahnacakhr oglu Kahraman aleyhine a9Jlan siibutu 

( 1000) adedi 14 Jiradan muhammen bedel tutar1 • 2100. 1irad1r. tala.k davasmm cari muhakemesinde: RadyO 
Bu tuglalar. Haydarpa§a - Ankara arasmdaki istasyonlarm birinde ve istanbul Kauc;uk ve Mumaileyh Kahramanm ikametgaht 

Radyolandlr. 
vagon dahilinde teslim almacakhr. Kablo FabrikaSI me9hul ka!masmdan dolay1 gazete ile 

Eksiltmes1 8/5/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de Haydarpa~a i!anen tebligat yapildigl halde mahke -
gar bmas1 dahilinde Birinci i§letme Komisyonunca yaptlacakhr Kanuni T iirk Anoni m ~irketi meye gelmemi§ ve gtyab kararmm dahi 
evsaf1 haiz isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat !LAN iliineo tebligine ve muhakemenin 7/6/ 
teminatlarm1 veznemize yahrmalan ve teklif mektublarm1 vermeleri ]a_ 939 tarihinin cuma giiniine talikma ka. 
Zimd!f. !dare meclisimizce hissedaran heyeti rar veriimi§ oldugundan i§bu gJyab ka· 

:;>artneme ve mukavele projeleri parasrz olarak Yo! Ba~miifettislil(;n. umumiyesinin 25 mayJs 1939 tarihinde ran aleyhine tarihi ilandan itibaren be§ 
den almabllir ( 2704) fevkalade olarak i9timaa daveti karar. giin zarfmda itiraz edilmedigi ve belli 

la§tinlmJ~tJr. giinde mahkemeye gelmedigi surette 

I Deniz Levallm Satm Alma Komisyonu ilanlall I Esas mukavelenamemizin 60 !llCI mad- giyaben muhakemeye devamla muha-

~------------------------------ desi mucibince hissedaranm 
0 

giin saat kemeye kabul edilmiyecegi ilim olunur. 
<;aoakkale Deniz Komutanhg. Satmalma Komisyonundan: 15 te §irketin Fmdikhda tramvay cad • (17275) 

Mu$TERiLERiMiZE : 

VAL N I Z Her tip ten Radyolanm1zm geldigini miijdeler 
al mak 1~i~ acele etmelerini diler ve yeni 

adresimizi takdim ederiz: 

Sirkeci Liman Han kar~tsmda MUhUrdarzade han No. 16 

Sthhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden : 
300 lira ayhk iieretli Bitlis Memleket hastanesi operatorliigG miinhaldir. 

Talib olanlarm ev.rakr miispitelerile birlikte Vekalete miiracaat etmeleri. 

( 2935) 
Ciosi Miktarr Tahmin ilk ihalenin Eksiltmc desi 137/139 numarall merkezini te§ - .,..••••••••••••••1• 

t . riflcri ve iotimaa tekaddiim eden hafta I!-••••••••••••••••••••••••••••••~ kilo bcdeli teminab §ekli tarihi ve saa 1 ' L 
90.000 9000 675,00 Kapah zarf 12/5/939 cuma gOnG ~.30 zarfmda ellerindeki hisse senedlerini Dr. M. Osman Saka inhisarlar Miidiirliigv iinden : Umum Ekmek 

S1glf eti 
Koyun eti 
Kuzu cti 

5.750 1610 120,75 Aolk eksiltme • • • 10.30 §irket merkezine tevdi ederek duhuliye 

• 1 · 1 Go§Us ve dahili hastahklar ~-------------------------.1 4,600 2070 155,25 • • • • • 10,45 karl! al!na an nca o unur. _ 
3.450 1380 103,50 • , > • • 11.- RUZNAME MUteh&SSISI 

Pirinc 
Sade yag 
Zeytin yag 
Sa bun 

8,400 2100 157,50 • • • • • 11,30 ~irketimiz murak1bmm tebdidi ve Istanbul Belediyesi kar$1Sinda Sinan 
3,600 3600 270.00 • • • • • 14,- ucretinin tespitL Age dalreleri. Telefon: 23565 
3,000 1350 101.25 • • • • • 14.30 !dare Meclisi 

K. fasulye 
Zeytin 
!')ckrr 
Nohud 

4.800 1584 118,80 • • • • • 15.-
9,000 1350 101,25 • • • • • 15,30 
4,800 1440 108,00 • • • • > !6.-
4.800 1376 97.20 • • • ; • 16.~0 
8,000 800 60.00 • • • • • 17.-

Kuru tizum 3,000 690 51,75 • • • • • 17.30 

1-

J-

Yukanda tahmin edilen bcdellerile miktarlan yazth 13 kalem erzak 
hizalarmda gosterilen tarih ve §ekillerd.e almmak iizere eksiltmiye 
konulmuitur. 
ilk teminatlan hizalarmda gosterilmi~ olup §artnameleri paras1z ola. 
rak hergiin Komisyondan almabilir. 
!stekliJerin kapah zarfla eksiltmesi yap!lacak alan i$in 2490 say!l1 
konunun tarifall dahilinde tanzim edecekleri kapah teklif melttubla
rml en ge, belli gi.in ve saatten bir saat evveline kadar <;anakkale 
Dmiz Komutanhf(1 Satmalma Komisyonu Ba~kanhgma makbuz mu
kabilir.de vermeleri. a,1k eksiltme ile ahnacak olanlar iGin de istek
lilerin belli giin ve saatte Komisyon binasmda hazir bulunrralan. 

( 2801 ) -
1 - Tahmin edilen bedeli 67200 lira o-1 1 - Tahmin ed'len bedeli (11250) li

J·n 24000 metre elbiselik §ayak kuma~. ra olan (2500) metre elbiselik ~ayak ku-
9 rr~YIS 939 tarohine rashvan sah giinii 
saa 14 te kapah zarfla ahnmak iizere 
eksiltmPye konulmu~tur. 

2 - ilk teminatt 4610 lira olup ~artna
mest her giin komisyondan 336 kuru§ be
de! mukabilinde ahnabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayrli kanunun 
tar fan dahilmde tanzirn edecekleri ka
pah teklif mektublarm1 en g09 belli giin 
\'e saatten bir saat evveline kadar Ka • 
Slmpa.jada bulunan komisyon ba§kan -
l ma vermeleri. (2679) 

rna~ 29 nisan 939 tarihine rashyan cu
martesi giinii saat 11,30 da kapah zarfla 
almmak iizere eksiltmeye konulmu~tm. 

2 - ilk teminatt (843) lira (75) kurus 
olup ~artnamesi komisyondan her gun 
parasJZ olarak almabilir. 

3 - isteklilerm 2490 sayth kanunun 
tarifatt dahilinde tanzim edecekleri ka
pah teklif mektublanm en ge~ belli giin 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
Slmpa~ada bulunan komisyon ba~kan -
hfrl.na vermeleri. (2479) 

Tiirk 

2 7. nci 

Hava Kurumu 
TERTiB 

BOYOK pjYANCOSU 
BiRiNct KESiDE: 11 1\JAYIS 1939 dadu. 

Bi.iyiik ikramiye 40 0()0 lirad1r. 
Bundan baska : 15.000, 12.000. 10.000 lirahk ikramivelerlc 

( 20 000 ve 10.000 ) lirahk iki ad!'d miikafat vardJr. 
Yeni tert1bdcn bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz 

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

Z No.h Dikimevi Miidiirliigiinden : « T ophane » 
Tcrzi 

va~1 • 40 
cao. tleri. 

m. kineeisi ve sarao; kalfast ahnacaktir Askerligini yapm1. ve 
· 45 • ten yukan olmtyan isteklilerin l;>ir hafta zarfmda miira. 

( 2832 ) 

f usah ka~umaymJZI 
Revoiilu T.tikl:\1 cadde•i11de Sakar ya srnemnc;1 karsl';uncla 

MOTOLA Gomlek ticarethanesi 

ISiililn 

So mdik i diik ka o mm terk i munasebe tile 

ve Ticaret Odas•n•n musadesile 
Bug iinden iti baren 

Yalnsz b i r kat; giin 1~1n 
stokla n m e lde n ~1karacakhr. % 25 1la 45 hakiki tenzi lat I 

Sab' bugUn ba,hyor. istifa de ediniz. 

KELEPIR APARTMAN 
A~1k a1brma ile emsalsiz sah§ 

Nisamn 30 uncu pazar giinii sabah sa. 

Galatada Yiiksekkaldmmda at 10 da Ma,kada, TC§viki:[ede Kag1dha· 
tramvaya pek yakm be§: kath , al- ne caddesindc N o. 69 GOzem aparbma-

tmda ii9 magazay1 mii~temil 9ok mnm 2 numa.rah dairesinde mevcud na-
degerli ve Slff miilk ve §ehri iki yiiz dide e~yalar, 9iniler, giimii§ paryalar ve 
ki.isur lira irad1 olan Pulumpi a-

sair e§yalarm 3 iincu ve son sal!§! ola • 
part1mam 3/5/939 9aqamba giinii 
saat 14 ten 16 ya kadar Divanyolun- caktir. 
da Sultanahmed 3 iincii sulh hukuk Mukemmel tekmil yatak oda tak1m1 
mahkemesinde izalei ~Uyu Zimnm. iizeri bronz i§lemeli, salon vitrinleri ve 
da sa\ilacakhr. 25,000 lira krymet mavun salon masalan, nadide bir komod 
konmu~tur. istiyenler pey ak~ele • marketeri, i§lenmi§ ve hakiki Paris rna. 
rile mahkemeye gelsinler. 

•••••••••••••••-· mulatt, Sel9uk tavanhklar, kadife per

A pk arlbur a ile tevkalade sah~ 

Nisanm 30 uncu pazar gunii sabah sa
at 10 da Beyoglunda, Ayaspa§ada A1 -
man sefaretinin alt yanmda U~ler apar
llmanmm 2 numarah dairesinde mev • 
cud ve maruf bir §ahsa aid tekmili bir
deo mobilya fabrikalarile maruf Tran
silvanya mamuliih olan emsalsiz mobil
yalar a91k artllrma ile satJ!acakllr. 

Hakiki Transilvanya mah ve tekmil 
nikel borularla muzeyyen 5 paryadan 
miirekkeb em•alsiz bir kiiti.ibhane ve 
yaz1hane taktmt. gene ayni maldan ve 
14 par9adan miirekkcb gayet zarif ye
mek oda taktml, gene 7 par,adan mii • 
rekkeb Transilvanya mah bir yatak oda 
takJmi, kolayhkla yataga ,evrilen bir 
geni" divam havi ve hakiki Transilvan
ya mall gayet zanf ve hayli par,ah mii
kemmel bir salon tak1m1, 'iezlonga 9ev
rilen derin ve gayet rahat bir koltuk, 
hayli ufak masa, geridon ve sehpalar, 
emsalsiz Galle vazolar, kristal bakare 
su takJml, tabak taktmlan, ,atal b19ak 
tak1mlan, hayli kadife perdeler ve mis
terler. porselen gayet zarif 9ay tak1mt, 
Grave Bohem vazolar, elcktrik avizeler, 
hombc kap1h kristallerle emsalsiz bir 
v:trin, §Cmine i9in saat, hayli bronz hey. 
keller ve yagh boya tablolar, Kolumbia 
Jlramofon, aynah ve aynas1z dolablar, 
portmanto ve sair hayli ev C§yalan. 938 
model Markoni bir radyo. 

GEBELERDE 
KAbizhk tehlikel:dir. GGnde 1-2 

aded KlSS:iNGA hap1 ile kab1zhk 
defedilmelidir Eczanelerden is-

teyiniz. 

deter, krebbirman mysterler, Sahibinin 
Sesi salon gramofonu, yagh ve sulu bo
ya resimler, kristal ve bohem avizeler, 
Sel~uk, Konya, tznik duvar ~iniler, 

Grek, Greko - Romen devirlerine aid 
mermer ve toprak heykeller, giimii~ ve 
civa yald1zh giilabdan ve buhurdanlar, 
eski yazt ve levhalar, Edirne kavukluk 
ve rahleler, Beykoz kaseler, Yunker's 

havagazi ocag1 ve bir9Qk nadide e§ya -
Jar ve biblolar. Buhara, Tebriz, istanbul, 
Feshane, ~irvan bah ve seccadeler. 

Sa~ dokiil!nesi m i? 
Buna kar§l yegane ila, 

GUR SAC 
c;ocuk hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim • Talimhane Palas No. 4 
P azardan maada her gun saat 15 

ten sonra. 

KARA CAM Kolonyasmm • 
Sinirlere, cij:ierlere, zafiyete, ka

nm deveranma faydas1 doktorlar. 
ca da tasdik edilmi§tir. Hastalan
n!Zda ve 90cuklanmzda KARA 
t;AM KOLONYASI kullammz. Her 
eczanede bulunur. (KARA t;AM) 
ismin!' dikkat ediniz. 

SA~ DoKULMESi 
Kapilin ile durduruimaktadtr. 

Eczanelerden iste iniz. 

Ticaret Vekaleti IC Ticaret Urn urn MuduriUgunden: 
EsAs mukavelenamesi mahalli kanunlarma gore tanzim ve tes9il edil

mi:; olan ve 30 ikincite~rin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama 
munkasim $irketler kanunu hiiklimlerine gore tes~ili istenen ve merkezi 

Polonya Cumhuriyetinin Gdynia ~ehrinde te,ekkiil eden 8,300,000 zloti ser-
1 mayeli • Zegluga Polska • unvanh vapur §irketinin Vekalete verilen evrakr 

tetkik edilerek muvaf1k goriilmii~tiir. 
Bu evrak arasmdaki vekaletnameye gore ~irketin Tiirkiye vekilligi

ne, ~irket namma yapacag1 i'llerden dogacak davalarda biitiin mahkeme
lerd.e dava eden, edilen ve ii~iineu §ahts srlatlarile haz1r bulunmaga sala
hiyettar olmak iizere tayin olunan istanbulda Ga.latada Tahir hanmda 
Hayri Araboglu. Dimitro G. Araboglu ve Stefan D. Efremidisten mlirekkeb 
bulunan •Skandinavian Near East. acentah g1dtr. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hiikiimlere uygun goriil!nii§ ol!nakla 
ilan olunur. 

I - 24/IV /939 tarihinde kapah zarfla eksiltmesi yaptlacagr ilan edilmi§ 
olan . 400,000 kutu dol!na tiifenk kapsiilii miinakasasmda §artname 
har1cmde tekhfatta bulunuldugundan ihale olunamamJ§hr. 

II - Pazarlik 3/V /939 yar§amba giinii saat 13,30 da Kabata~ta Levaz1m 
ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakttr. 

III - Muhamen bedeli 25876 lira. muvakkat teminah 1940,70 liradtr. 
IV - !')artnameler her giin 149 kuru§ bedel mukabilinde yukar1da sozii 

,ge~en, §U be~l) il~a,bjlir, 

V - l stekljJcrin eksiltme i!;.in tayin edilen gUn ve saat e %7,5 giivenme 
paralarile mezkilr komisyona gelmeleri ilan olunur. (2849) -Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

Lira K. Lira K. ~ekli Saati 
Motor 2 aded 10,650,- 798 75 Pazarhk 14 45 
I - 3/IV /939 tarihinde kapah zarf usulile ihale edilecegi ilan ~dilen 

!daremizin •2 ve 8• numaral! tekneleri i~in almaeak miktarr yukanda 
yaz1h motorler pazarhkla yenid.en eksiltmiye konmu§!ur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat t.: minat parast, eksiltme §ekli ve saati 
hizasmda gosterilmi§tir. 

III - Eksiltme 3/V /939 ~ar§amba giinii Kabata§ta Levaz1m ~ubesi Miidiri
yetindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktir. 

IV - :;;artnameler her giin sozii ge~en §Ubeden paras1z almabilir. 
V - Istekhlerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

para!arile mezkt1r Komisyo~elmeleri. ( 2750 ) 

I - idaremizin Cibali depolar grupunda mevcud 16 aded mengene ve 
91rganamn tamiri a~tk eksiltme usulile yap!lacakbr. 

II - Muhammen bedeli 394, teminah 29,55 lirad1r. 
III - Eksiltme 8/V /939 pazartesi giinii saat 15 te Kabata§ta Levazun 

1;\ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonun<l.a yap!lacaktir. . 
I V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenler eksiltme i~in tayin edilen 

giin ve saatt!' % 7,5 giivenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelme
leri ilan olunur. ( 2751 ) -I - ldaremizin Kag1zman ve Kulp tuzlalar1 icin 13/VIII/938 tarihinde 

ihale edilip muayyen miiddeti zarfmda teslim olunmryan • 10 • aded 
vagonet evvelki §art lar <l.airesinde yeniden ve pazarhkla eksiltmiye 
konulmu~tur. 

II - Muhammen bedeli sif istanbul • 500 •, muvakkat tcminat paras,t 
• 37,50 • liradir. 

III - Pazarhk 22/V /939 pazartesi giinii saat 15 te Kabata~ta Levaz1m ve 
Mubayaat Subesi Miidiriyetindeki Altm Komisyonunda yapJ!acakhr. 

IV - 1;\artnameler hergiin sozu ge~en ~ubeden paras1z almabilir. 
V - Eksiltmiye i!ltirak etmek istiyenlerin fiats!Z ve mufassa! tekliflerini 

ihale gununden be§ giin evveline kadar inhisarlar Umum Miidlirliigii 
Tuz Fen Subesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm 
vesika almalar! lazJmdtr. 

VI - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gUn ve saatte f<, 7,5 giivenme 
paralarile mezkilr Komisyona gelmeleri. ( 2917 ) -Muhammen B. % 7,5 teminah Eksiltme 

Cinsi Miktan Lira K. Lira K. 1;\ekli Saati 
Alai! fenniye 60 kalem 1515,53 113,66 A~1k Eks. 15,30 
Moles kag1d1 50 top 500,- 37,50 • • 16 

I - 27 /IV /939 tarihinde ihale edilcmiyen yukanda cins ve miktan yazth 
iki kalem malzemenin ihalesi 27 / IV /939 tarihinden itibaren on gun 
mudd.etle §eraiti sab1ka dairesinde temdid edilmi~tir. 

II - Eksiltme 8/V /939 pazartesi giinii hizalarmda yaz1h saatlerde Kaba. 
ta~ta Levazrm ~ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapila
cakhr. ( 2940 ) 

• • 

(T!~~!~~a2 :u!?m~~I!~~kon~~~azan !r<?,~-l 
<l.aktilo bay veya bayana ihtiyac vard1r. Taliblerin yazilc po•ta 

kutusu 1216 adresine miiracaatleri. 

iSTANBULDA HAVAGAZi VE ELEKTRiK 

ve TESEBBUSATI SINAiYE TURK 
' 

ANONiM ~iRKETiNDEN: 
~irketimizin Bayaztdda Elektrik evinde bulunan fstanbul Ahnneman 

~ubemizin 29/4/939 tarihinden itibaren Cagaloglunda Nuruosmaniye cad
desinde Kapahfmn kar~ISlnda 30 numarah binanm alt katma nakleyle
digi ilan olunur. 



29 Nisan 1939 

MEYVA TIJZU 
En ho~ ve tabi! meyva usare

lerinden yapllml!lt1f. 
Taklid edilmesi kab!l olmayan 

bir fen harikastdrr. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU • iSTANBUL 

Zayi- 812 sicil No. h bisiklet eh!Jyet
namemi kaybettim. Yenisini •1karaca • 
gtmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Nikola Jozef Vasiliadis 

DIABOLO 
Siit makinalart 

MPrkP7. Miimessilllt 
B. N. KAZANCiYAN 
1artm maki nalar1 evi 74 Tune! 

':ad. Galata lstanuul 

Bolu icra memur!ugundan: 
Bolunun Giilyiizii mahallesinden olup 

halcn tl'skudarda muk•m A~tkgiiz oglu 
Mustafamn Boluda Cumhuriyet terzi -
hanesi sahibi Ihsan Pulatllya borcun -
dan dolayt Turk Ticarct Bankas1 Bolu 
§Ubesine ai d beher be~er lirahk 23 aded 
115 lira ktymetli hissesi a~tk arthrma 
suretile otuz llra bedel mukabilinde ala. 
cakh ihsan P ulathya ihale edilmi§ ve 
hisse senedatmm alacakh namma devir 
ve feragt i~in kendisinden istenmi~se de 
a • mamamt~ oldugundan yedinde kalmts 
o:an mezkur senedatmm 1hsan Pulatl; 
namma muamelei kaydiye ve ferai(iyesi 
era ettirilmek uzere borclu tarafmdan 

c;bir tarafa devi.r ve ferag edemiyece-
. 'i ve bir gun a itibar ve hiikmu kalma • 
m1~ oldugu ila.n olunur. (17274) J 

CUMHURfYET 

Nezle - Bat - Dit - Nevralji 
ve bUtU" afiralarJna karsa 

II\ I Sa~ Baktmi 

NEOICALMiNA 
P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara radyosu i~;in biri ( 200 ) d.igeri ( 125) lira iicretle iki spiker 

ahnacaktrr. 
2 - Taliblerin lise mezunu olmas1 ve teleffuzlanmn diiz~n seslerinin 

mikrofona miisaid bulunmast bilhassa dilimizi ~ok iyi bilmeleri ve 
konu~malan lfmmdtr. 

3 - Ayni evsafta olanlar arasmda yabanct dil bilenler ve yiiksek mekteb 
mezunlan tercih edilecektir. 

4 - Taliblerin 1 mayts 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. Umuml Mii-
diirliigiine miiracaatleri. • 1408 • ( 2651 ) 

Ermeni Komiteler;nin Maz1m Dirikle 
Mandemiri oldiirme kararlar1 

-8 inci 
BugUn Clkan YENIGON mecmuasmm 
saytsmda 

bir 
heyecanla okuzacagtmz 
mevzudur. 

==•== 
fevkallde zar.f 5 renkli bir kapak i~inde 

Retik Halid, Mahmud Yesari , Ni?amedd•n Nazt , Esad 
Mahmud Kara• urd, Kandem r, Nac• sadullah, lbrahim 

Ha 'ckt Kooyalmm yazolan 
Omer Aesimin Nerve~ mektubu, spar yiizOnrlen para kazm.anlar, 
roruan, bilmeceler, karillatllrler, muhtehl ve miitenevvi miiudericat , 

-
II 
1r 

Bugiin ~tkan YENiGUN mecmuasmt 

mutlaka okuyunuz. 

Antalya Orman Miidiirliigiinden: 
1 - Antalyanm Alanya kazasma bagh Siigiid Devlet Ormamndan bir 

sene muddetle ve kapalt zarf usul!le 1408 metre mikab gayrimamul ~;am 
agact yirml gun miiddetle arttlrmtya ~tkanlmt§ttr. 

2 - Arttrrma 4/5/939 t arihine musadif per§embe giinii saat 15 te An
talya O!man Id.aresinde yapilacakbr. 

3 - Muhammen bedel ~;amm beher gayrimamul metre mikab i~in 490 
kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 kuru§tur. 
5 - Teklif mektublart 4/5/ 939 giinii saat on diirde kadar behemehal 

Antalya Orman Miidiirlugiinde mii te§ekkil Komisyon Reisligine verilmelidir. 
6 - §artname ve mukavelenameyi giirmek istiyenlerin Ankarada Orman 

Umum Miidiirliigiine ve Antalya Orman ~evirge miidiirliigiine muracaat
leri. ( 2775 ) 

, KiRALIK KALORiFERLi APARTIMAN , 
I benize nanr bahceli ve havuzlu 5 ve 6 ~ar odah dalreler. Lalell Salrhasn'iet I 
._ S. 43 No. Giiniilferah aparhmam. K ap1C1ya miiracaat. ...;;;;;=-----
Ankara Belediyes inden : 

1 - Musiki Muallim mektebi oniinden asri mezarltk yoluna kadar yap
tmlacak clan ( 25,000 ) lira bedeli muhammenli yo! ve koprii kapal! zarf 
usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - ihalesi 16/5/939 sah giinii saat 11 de Belediye Enciimeninde ya
ptlacakhr. 

3 - Muvakkat teminab 1875 liradtr. 
4 - $artnamesini gormek istiyenlerin hergiin Yazt 1sleri kal~mine 

miiracaat etmeleri ve isteklilerin de teklif mektublanm 16/5/939 sah giinii 
saat ana kadar Enciimene vermeleri ilan olunur. • 1564 • ( 2944) 

Giizelli!!in en birinci :>artt. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ diikiilmesint te

davi eden tes•ri miicerreb bir ilac
d•r 

:~:~ Muhtasar Frengi 
Freng:nin uzviyetteki rollerini ve da. 

hili, harici biitun ihtiyaclanm fenni ye
niliklerile giisteren, herkese ve her pra
tisiyen hekime laztm, bu eser muharriri, 
frengici Dr. HAZMI PEKiN'in Beyoglu, 
Me§rutiyet cad. 26 daki muayenehane -
sinde 2 lirayad1r. Ta§raya giinderilir. 

'Taksim Stadyomu 
Boh<;esi: 29 n isan cumartesi ak

§amt §ehrimizin giizide ve sevimli 
10 ki§ilik, 

Saz heyeti 
ve muhtelif okuyucu bayanlar ta
rafmdan a~thyor. Ehven fiatlar, 
itinah servis. 

Zayi - 25 nisan 939 sal.! giinii sabah 
saat 8,30 Ia 9 arasmda Kurtulu§ - Emin
iinii tramvaymda bir paket ic;mde 938 
senesine aid kazanc ticaret defterimi 
kaybettim. Bulan Sultanhamammda 
Cermanya hanmda 14 numaraya getir. 
digi takdirde memnun edileccktir. 

A~ak artarma ile 
fevka tide satu~ 

1939 nisamn 30 uncu pazar giinii saat 
10 da Taksimde Ayaspa~a. GUmU~suyu 
caddesinde Japon sefarethanesi alt ya
nmda Nimet aparbmanmm 4 No. h da-

1 iresinde mevcud gayet Juymetli ve nefis 
"§yalann a~;tk arthrma ile sablacagt ilii.n 
olunur. 

Masif me§e agacmdan Avrupa rna • 
muliih gayet zengin ve 18 par.adan mii
rekkeb yemek ada taktml, yiizleri ipek
li (altm mekilc) kuma§tan divanh ve 7 
par~a salon taktmt, iistii kristalli yaz1 -
bane, kiitiibhane, koltuk ve etajerile ma
sif mavun agacmdan ve Avrupa mamu
Jal! emsalsiz yaz1 ada tak1m1, limon aga
cmdan zartf yatak ada tak1m1, 138 par~a 
giizel bir tabak tak1m1, kristal su ve tatlt 
taktmlan, ktymetli perdeler ve tiiller, 
gumu§ kaplama ~atal btc;ak taktmt, 
kristal ve ferforje elektrik avizeler, 
Singer otomatik diki§ makinesi, elek. 
siipiirge, telefon, saat, portmanto, kas
po ve vazolar, c;ay ve pasta taktmlan ve 
sair e~yalar. lVIi.ikcmmel bir radyo ~ 
!on R.C.A. 12 ampullU, nefis buz dolab1 
Frigidaire, gayet ktymetli nefis eski 
Tebriz hahlan ve seccadeler. E§yalan 
gormek arzu edenler her giin saat 14,30 
dan 17,30 a kadar te§rifleri. (Aparhman 
kirahkttr.) Pey siirenlerden 100 de 25 
teminat ahmr. Salt~ pe§indir. 

Orhangazi asliye hukuk hakimligin • 
den: 

PASTiL KATRAN HAKKI oksUriikleri kokUnden 
keser tecrUbelidir. 

Orhangazinin <;e!tikc;i kiiyiinden Hii
seyin klz1 Nazirenin kocast ayni kiiyden 
Abdussamed aleyhine ac;ttgt ihtar da • 
vast iizerine Abdussamed namma yazi
lan davetiyenin (mumaileyhin kiiyde 
olmaytp istanbulda Fatih semtinde ika. 
met etmekte oldugu) me§ruhatile bila
teblig iade kthnmt§ oldugundan ilanen 
tebligat icrasma ve duru§manm 30/5/ 
939 tarihine b!faktlmasma karar veril
diginden tebligat makamma kaim olmak 
iizere ili\n olu!lllr. (17276) 

•stanbul Komutanhg•l 
Uanlau 

11 

80 seneden taz •a bir tecriibe mahsulii ... I 
REVUE SAATLARI 

Modeller, eo son ve zarif ~ekildedir. Tamom1~ 
saat~ilerde sat.lmaktad•r. 

Oeposu : Istanbul, Galata, Kfirek~i ler 
Manhaym han. I oci kat. No. 6. 

Posta kutusu 1248 

Antalya Orman Miidiirliigiinden: 
1 - Antalyanm Korkuteli kazasma bagh Hactbekar - Samas devlet 

ormamndar. bir sene miicnetle sahhga ~tkartlan ( 2324) metre mikab 
gayrimamul ~am agac1 on be~ giin muddetle ve kapah zarf usuhle art
hrmJya konulmustur. 

2 - Artbrma 6/5/939 tarihine musadif cumartesi giinii saat 10 da 
Antalya Orman idaresinde yaptlacaktlr. 

3 - Muhammen bedel ~amm beher gayrimamul metre mikabt ( 490) 
kurustur. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesabile ( 854) lira ( 7) kurustur. 
5 - Sal!~ Orman kanununun muvakkat 6 net maddesi mucibince ma

malli ihtivac1 kar~t!amak i~in yaptlacakhr. 
6 - Teklif mektublan 6/5/939 giinii saat 9 da Antalya Orman !dare

sindeki Salis Komisyonu Ba~kanhgma behemehal verilmi~ bulunacakhr. 
7 - $artname ve mukavelenameyi gormek istiyenlerin Ankarada Or

man Umum Miidiirliigiine ve Antalya Orman <;:evirge Miidiirliigiine miira
caatleri. ( 2838) 

YILDIZ 
13 iincii say1s1 1 maytsta ~ooyor. 

Tiirkiyenin en zengin, en §tk, en za
l"if biricik riiviisii. 

YILDIZ 1 maYista ~;tkan 13 iincii sa
ytsile 2 nci cildine ba§lamaktadtr. Bu 
saymm zengin yaztlan arasmda: 

Miinir Nureddin _ Tino Rossi - Abdiil
vehab Kahireye romantik bir gece ya· 
§athlar • Jeanette Macdonald'm haya
h - Claudette Colbert kim ve ast! ad1 ne? 
Ve saire .. . 

D&t renkli nefis bir kapak i~inde 

kamilen renkli, resimli 52 zengin sahife. Her yerde 15 kuru~ 

Zonguldak Belediyesinden: 
Sokaklan sulamak !~In santrfujlu blr araziiz pompast Ue mezbaha i~in 

bir depol u kompresor almacaktrr. i steklller in 5/5/939 tarlhine musadif cuma 
giinUne kadar teklif yapab!lmek iizere Zonguldak Belediyesinden §artname 
istemeleri il~ olunur. ( 2668) 

EMEL TERZiHANESi 
Avrupa ve Yerli kumatlar~ndan pefin ve vereslye 

Karakoyde Yeni postane caddesi Balk Saodt~Jlrar~t sma tasmmt§tlr. No. 16 

izmir Telefon M iidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyact i~in diirt pozisyonlu bir telefon §ehirler aras1 masast 

kapalt zarf usulile eksiltmiye ~;tkanlm1strr. 

2 - Muhammen bedeli • 9,950 • dokuz bin dokuz yiiz elli lira, muvak
kat temin,t • 746,25 • yedi yiiz klfk altt lira yirmi bes kurus olup eksiltm~si 
16 haziran 1939 cuma giinii saat 10 da izmirde Telefon Mudiirliigii binasm
c!.:Jki Sahnalma Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaikt muhtevi kapah zarflanm o giin saat 9 a kadar mezkUr Komisyona 
vereceklerdir. 

4 - :;;artnameler hergiin Izmir Telefoo Miidiirliigile istanbul Telefon 
Miidiirliigii Levaztm Amir!iginden parastz verilecektir. • 1406 • ( 2934 • 

Bayanlara 14 
mah!us 

ayar altm saatlerin F' tl 44 'JA SS J' d 
. d 11 . 1 . ti' 1a ar1 1 a tra 1r yem mo e en ge m11 r 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Saat deposu : S orkeci nakliyat ambnr lart arasmd'L Li man ham ittisalinde 

Yel~enci han 8 No. ya saat 9 - 14 arasmda mOracaat. 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanhgmdan: 
Heybeliada Deniz lisesine 180 lira iicretle bir cografya ogretmeni ah-

narnkhr, Okula miiracaat edilmesi. (2548) 

Elektrik tesisati i~m malzeme satm a: , .. --E-t·i-·B·a·n-k--U·m-u·m--·M-ii·d·u··r·l·u··gw·u· .. ·n·d·e·n-:--.. 
ltnacakl!r. Pazarl!gt 5 mayts 939 cuma 
giinii saat 10 da yaptlacaktir. isteklile - 1 

rinin belli giin ve saatte Fmd•khda Ko
mutanhk Satmalma komisyonuna gel -

11111111111 

meleri. (2921) 

*** 
Motiir ve §ase ve motii.r pomp satm 

ahnacakttr. Pazarhg1 4 mayts 939 per
~embe giinii saat 14,30 da yaptlacaktlr. 
isteklilerinin belli giin ve saatte Fm -
dtkhda Komutanhk Sahnalma kom syo
nuna gelmeleri. (2922) 

*** 8 kalem bak1r tel, ye§il fincan ve sair 
1 

malzeme satm ahnacaktlr. Pazarhgt 4 • 
mayts 939 per~embe giinii saat 14 te 
yap!lacakttr. istaklilcrinin belli giin ve 
saattc Komutanhk Satmalma komisyo -
nuna gelmeleri. (2923) 

~~~ 

Muhtelif yap1 malzemesi satm alma
cakhr. Pazarhgt 5 may1s 939 cuma giinii 
saat 14 te yaptlacakbr. 

!steklilerinin belli giin ve saatte Fm
dtkhda Komutanhk Satmalma komis -
yonuna gelmeleri. (2948) 

*** 7 lane adi ve bir tane arabah yangm 
tulumbast tamir ettirilecekiir. Pazarhgt 
8 may1s 939 pazartesi giinii saat 10,30 da 
yaptlacakbr tsteklilerinin belli giin ve 
saatte Fmdtkhda Komutanhk Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (2949) 

Sahfb "" Btlf171Uhan1rl: Yvna• Nadi 
Umuml Mf111'11t1 14are eden Yazt l1lert 

Mlldflrfl: Hikmet Miinil VIgen 

Divrik Demir madenleri i§letmemizin • A • kafasmdan <;iirek istas
yonuna naklettirccegi demir cevherlerinin 

Nakliye il?i miinakasaya ~Ikarilmil?hr. 
Miinekasa kapah zarf usulile 8/5/939 pazartesi saat diirtte Ankarada Ban
kanm merkezinc'.e yaptlacaktir. :;;artnamesi Ticaret Servisinden parastz 

1 nlorak vpriJecPktir. I 
a a 

Ka~tamonu Naf1a Miidiirlii~iinden ~ 
1 - Ka,tamonu Vilayet Mrrkezinde projeleri mucibince in~a edilmekte 

ol•n 1\dlive binastnm ma~IS 939 tarihine kadar bitecek olan betonarme te. 
mel in~aalmt mi.it131~1ob kir_stir duvar ve C'ab aksamma aid tan1'im edil~n 
( 2619:1 ) lira ( 26) kurto•luk evrakt kesfivesine gore yaptlacak bu insaat 
kapah zarf usulile ve bir ay miiddrtle eksiltmive konulmus ve miic':ieti 
ic;inde talir <;tkmadtii"tndan 2490 sav1h kanunun 40 net maddesi muc;bince 
ve Komisvonu kararile tekrar bir av miiddetle eksiltmive cikanlmtshr 

2- ihalesi 20 mayts 939 cumartesi giinii s.•at 11 de Kastamonuda Nafta 
Dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan vapJlacakttr. 

3 - Bu ktsma aid in~aat 940 senesi 15 may1sta ikmal edilmis bulunacakhr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in % 7.5 c'.•n ( 1964) lira ( 50 ) kurushtk 

verilecek teminatm 2490 sayth kanunun 16-17 nci maddelerine gore Ek
siltme Komisyonu namma Kastamonu Naf1a Miidiirliil\u adresine her hangi 
bir Ziraat Bankas1 veznesine yatmlarak makbuzunun Komisyona !::6nderil
mesi ve Naha Vekalctince evvelce kendilerine verilm~ miitcahhidlik vesi
kasile ihale ~niinden bir hafta evveline kadar bulunduklan ViJa,·ete res
men miiracaat ederek bu insaah yapabileceklerine dair alacaklan ehlivrt 
vesikasmm ve 939 y:~!t T. C. Odasmca tescil edilml~ vesikalann ihale ~n ve 
saatinden laakal bir saat once Kastamonu Nafta Dairesinde toplanacak Ko
misyona gelmi~ bulunmast ~arttrr. 

5 _ Posta ile giind.erilecek teklif mektublarile istenilen vesika ye 
makbuzlar iadeli taahhiidlii giinderilmesi ve ihale saatine kadar Komu;
yona gelmi~ bulunmast laztmdrr. 

6 - Postalarm gecikmesinden delay! zamanmda gelmiyen teklif mek
tublan ve evrakt miispiteler nazart itibare ahnmtyarak sahibine reddolunur. 
Bu in~aata dair fazla tafsilat istiyenler bir mektubla Kastamonu NafHl Mii
diirliil!iinden sorabilecekleri ilan olunur, • 1565 • ( 2945 ) 
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DEMIRCiLERE AiT 

Torn a 

Matkap 

F r e z e 

v. s. 

Her nevi 
• • 

Elektrlk Motorlar• 

(ONZ 

Oinamolar ve Bilumum 

Elektrik 

Malzemesi 

·29 Nisan 1939 
=-----

MARANGOZLARA AiT 

Testere 

Planya 

Rende 

v. s. 

Sabit ve ' 

Seyyar 

Oizel ve Benzin 

Motorlar• 


