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Londrada yamlacak mfihim mfizakereler 
Polonya'ntn milli miidafaast 
i~in 20 milyon verilecek 

italyanlar, talebleri is'af 

teessiisiine imkan 

edilmedik~e Avrupada sulhun' 

olmtyacag IDI soyliiyor 

Nutuklar 
ve kiitleler 
<E:! iyaset . di.inyasm~a ba§gosteren 
~ ve gem§ msan kutlelerine kadar 

yay1lan gergin hava 1imdilik 
«nutuk» halinde hi.ikumet §eflerinin ag
Zindan bo§ahyor. Son hafta i~inde dinle
digimiz «deh§etli sozler» buna canh bir 
misaldir. Politikamn bunalt1c1 ~1kmazmda 
sinirleri bozulan devlet adamlan bir cem
mi galirin kar§ISina ge~erek yarun saat 
kadar bagmp ~agad1ktan sonra bir mi.id
det i~in yatl§lyorlar; gergin havanin asab· 
Ian i.izerinde yapttg1 feci tesir derhal zail 
oluyor. Fa kat kar§llannda veya radyoda 
onlan dinliyen, yahud gazetelerde sozle
rini okuyan bi.iyi.ik kalabahk hergiin, hiraz 
daha y1pranm1§, biraz daha taharnmi.ilsiiz 
l,ir hale gelmiyor rnu} 

Ge,en balta pazar giinii Mussolini ko
nujmu§tu. Du,e'nin agzmdan italyanm 
Yenilmez bir millet oldugunu, 1imdiye ka
dar bir~ok eserler yaratan fa1izmin bun
dan sonra daha bi.iyiik eserler ba§aracagl
nl i~ittik. Arkasm1 zaten tahmin ediyor
c1uk: 

- T unusa, SiiveY§e ve Cibutiye dair 
F ransadan haklar istiyoruz l 

Du~e. ~ok heyecanl1 konu§ma1<1a be· 
raber sert ve tahkiramiz sozler kullanma
mllh. Diinya matbualt, ik.i memleket ara· 
smda miizakerelerin a~1lacagm1, bir an\aj· 
~aya vanlmaSI ihtimallerinin yakm oldu
l!~nu i.imid etmege ba§lad1. F akat Du~e
nm bu nutkuna diger bir nutukla mukabe
le eden D aladier, kendisinden beklenen 
Y~mu§akhg1 gostermedi. Aylardanberi 
b~kut edip de arllk tahammi.ili.i kalm:yan 

u- adam gibi: 

- T opraklanm1zdan bir kan§ yer ve-
re · b.meylz; hukukumuzdan bir par~asm1 

lie feda edemeyiz I 
D iye bagad1. 

. F ransa ile !talya arasmda miizakerele
~m a<;llma,. ihtimaline, birka~ gi.in i<;in 
b~anml§ olanlar bu sozler iizerine derin 
. lr Ye_se kap1ldtlar. Mussolini'nin demit 
nades1 D I d. • · k •· ·dd' I k I d a a 1er nm at 1 1 1a an at§ -
510 ~ Yumu§ayabilir miydi? · 

b. ~lmdi halyan Ba§vekili her vesilc i\e 
. "kYeni nutuk soyliyerek F ransaya kar§l 
IHe ler· · · d. k d. O lnl tma yolile §iddetlen mne te IT-

• halkm kar§ISma <;1k1p da: 
B - l talya kalabahk bir memlekettir. 

urada Yallyan insanlar Sikl§lk bir vazi
Yette oturuyorlar. Bize geni§lemek la
Zim! 

d 
D iye bagtrd1g, zaman, rneydam dol • 

uran k .. 1 ut e nekarat halinde cevab veri-
Yor : 

K T ~nu~, Cibuti ... T unus, Cibuti .. . 
. I oro ahnde tekrarlanan bu niima -

Yll er ne zarna k d d k 
b . d. na adar evarn e ece , 

unu ~1m tden kest' k k .. k .. 1 . h ld B
.
1
. trme ~o mu~ u ner-

a e. 1 men bir d h ~Y varsa o a er ge ... 
<;en gi.iniin millet! · b. b . · kl 

k 
. d er1 1r mne ya a~tiT -

ma tan z1ya e 1 d k. 
b. h k ara,arm a 1 u~urumu 

lraz da a azd 1 ~1diT. 
'I< 'I< 'I< 

Gene bu hafta 1~inde ba~ka bir nutuk 
duellcsu da ChamberJa1·0 ·l H.tl e 1 er arasm-
da yapdd1. Orta Avrupad k. 

. l'kl . a 1 son mu -
valfakiyetSIZ I ennden d 1 • c b 

1 . . B o aYI asam o-
zulan ng1hz a,vekili b lk . d 
1 . . . .. . . • e 1 e m.em-
eketmm SlY•" lhbanm korum k d . . , r b' a en ~~

SI e ,iddet ~ h~rb~ut1~k _soyledi. Y irmi be§ 
senedenben 1c; IT ng1lnin A · 1 · 
k k d , vrupa '' en 

arSISmda bu a ar kat i ve sa 'h I k 
· d. l'k n o ara 

cephe alma 1gbe1n1 a a adarlar iddia ed i-
yorlar. Cham rlam: 

- Lehistanm IStiklalini tehdid d 
b

. I b.. .. k e en 
" hadise o ursa utun uvvetim1'zl • e yar· 

d1ma ko~acag1z! 

Dedi. 
Avrupa matbuah heniiz bu nutkun tef

sirile me,gulkon Alman diktatorii H it
ler'in sesini i§iltik: 

Lehistan hariciye naziti 
Londraya hareket etti 

Yapdacak 
Lehistan 

ingiltere ile 
pakh 

temaslardan sonra 
arasmda bir miidafaa 

imzalanacagt haber veriliyor 

ingiliz BB.jvekili 
M. (!emberlayn 

Var~ova 2 (a.a.) -Beck, saat 13,23 
te trenle hareket etmi1tir. Mumaileyhe 
H ariciye Nezareti garb i~leri <lepar tmam 

Lebistan Hariciye· Naztn 
. M. Bek 

direktorii Kont Potocki ile iki katib re· 

fa kat etmektedir. 
[Arkas• Sa. 9 sutun 5 tel 

Parti Grupu diin topland1 

Riyaset divan1 i~in 
gosterilen namzedler 
ittifakla tasvib edildi 

( Meclisi bugiin a~1hyor ) 
Ankara 2 ( a.a .) - C . H. P. B. 

M . M eclisi grupu bugi.in 2/ 4/939 og
leden sonra sa at 15 te B a§bakan ve 
grup reisi D r. R efik Saydamm riya
setinde topland1. 

Bu toplantl ruznarnesini B i.iyi.ik 
Millet Meclisinin altlnc1 devre fevka
lade i~tima Y'lma aid R iyaset D ivam 
intihabi ve Parti grupunun reis vekillik
lerile idare heyeti iiyelerinin se~;imleri 
te1kil ediyordu. Biiyi.ik Millet Meclisi 
R eisligine Genba§kurca namzed gos
terilen <;:ankm rneb'usu M ustafa Ab-

d iilhalik R enda i:e Riyaset D ivam re
islikleri i~in Aydm m eb'usu Dr. Maz· 
har Gerrnen, Bursa rneb'usu R elet 
Camtez ve Slvas m eb 'usu $em sed din 
Giinal taym, grup reis vekilliklerine de 
T rabzon meb'usu Hasan S aka ve Sey
han m eb' usu H ilmi U ranm namzed
likleri reye konularak miittefikan ka

bul olundu. 
B un dan sonra Hasan S akanm reis

liginde celseye devam olunarak nam 
zedlikleri um umi heye!in intihabma bl

r ArkaS1 Sa. 8 siltun 3 tel 

Miitekaidlerin kongresi 
Diinkii toplanbda bir ydbk ~ab~malar tasvib 
edildi ve biiyiiklerimize tazim telgraflar• ~ekildi 

toplanbsmdan bir inttba 

.. ........................................................... 
iki feci tren 

kazast oldu 

Ankara ve Aydmda 
iki vatart~as Oldii 

' 
Ankara, 2 (Telefonla) - Evvelki giin 

Cebecide feci bir tren kazas1 olmu~tur. 
Tahkikata giire kaza ~iiyle vuku bulmu~
tur: 771 numarah Kayseri- Ankara mar
~andiz katan Cebeci istasyonuna gelir
ken Demirlibahge civannda demiryul
lan i§letme memurlanndan birinin 6 • 7 
yaslarmdaki oi(lu Turl(ud A9ara yan ta
raftan garparak altma alm1~ ve iildfu
miistlir. Tah kikata miiddeiumuml mua
vinlerinden Hasan P. ksov elkoymu~tur. 

A ydmdaki kaza 
Aydm 2 (a.a.) - Seyvar gazete mii· 

vezzilerinden Siileyman T ezgider Sel -
~uk istasyonunda hareket halinde bulu -
nan posta trenine atlarken muvazenesini 
kaybederek tekerleklerin altma dii§mii~ 
ve ag1r surette yaralanml§tlr, ilk tedavisi 
yap.larak ayni trenle Aydma getirilen 
Siileyman yatmld1g1 memleket hastane -
sinde bir ka~ saat sonra olmii§ti.ir. ............................... ............................. 

Yugolavya Ba§vekili 
Mac,;ek'le gorii§tii 

Belgrad 2 (a.a.) - Avala ajansmm bil
dirdigine giire, Ba~vekil Zevtkovi~, 
Zagrebe va!lr varmaz, derhal Dr. Mac;e
ki ziyaret ederek kendisile Uc; c;eyrek 
saat giirii§mii~tiir. Bilaahara Dr. Mac;ek, 
Zevtkovic;e ziyaretini iade eylemi§tir. 
Her iki giirii~menin de ~k dostane bir 
hava ic;inde cereyan ettigi kaydolunmak
tadir. 

~cuk bilmecesindel 

II , kazananlar j 

II 
Bugiin tam lisle (8) inci 

1 sahilede 

l\lektebliler spor bayrammdan iki inhba: Ebedi ~efin habrasma hiirmcten 
ii<; dakika siikut. Cumhuriyet abidesine <;elenk konuluyor 

~1ektebliler s por bayram1 
-

Liseler aras1ndaki spor 
faaliyetine diin ba~landJ 
Liseli kiZ ve erkek talebeler Cumhuriyet 
abidesine ~elenk koydular, stadda giizel bir 

merasimden sonra miisabakalara ba~laddar 
Maarif Vekaletinin mektebler arasm

da spor yurdlan kurulmaSI hakkmda ver· 
digi emir lizerine bir rniiddettenberi ha
mlanmakta alan liseler te§kilatl kurul
mu§, diin de biiyiik bir merasimle filen 
harekete ge~ilmi§tir. 

istanbulda mevcud resmi ve hususi 
k1z ve erkek !6 lisenin i1tirak ettigi bu 
merasim i~in diin biitiin liseler Galata

saray lisesinde saat birden itibaren top
lanml§lardlf. Hazrrlanan program iize
rine rnerasime §U §ekilde ba§lanml~hr: 

K1z Muallim, Bogazi~i. Cumhuriyet, 
Camhca, Erenkiiy. fnoni.i, istanbul, 1 tik· .te...,;.,;..r:o 
Ia!, Kandilli, Sekuk, Si~li Terakki, Os
ki.idar. 

Erkek liseleri: Erkek Muallim, Boiiazi
~i. Darii§§afaka, Galatasaray, Haydar
pa§a, Hayriye, i stanbul. istiklal , l §lk, 

Kabata§, Pertevniyal, San' at okulu ... Si!· 
li T erakki, Ticaret, Vefa, Yiice Ulkii 

liseleri. 

bir par~a mii~kulatla idare 
edildi. Her mekteb bu me
rasime 44 talebe ile i§tirak 
ettiginden yiiriiyii§te 1232 
k1z ve erkek talebe bulun
rnu§tur. Merasime, Erkek 
Muallim mektebi beden ter
biyesi hocas1 F erhadm ha· 
mol kumandasile bajlandl. 
Ti.irk bayragm1 K1z Mual· 
lim mektebinden Melahat· 

1zciler, Ti.irk bayrag1, mektebler na- Gene mektebliler istikH\1 
mma haz~tlanan ~ic;ek, flamalar, bando, mar1• soyliiyorlar 

k1z rnektebleri, erkek mektebleri ma ile be yiiri.iyordu. T aksim Cumhuriyet abi

Taksirn abidesine gittiler. desine konacak ~i~egi dokuz izci la!IYOt 
K 1zlar beyaz gomlek, siyah §OTt, be- ve bunlann yanlannda dort klz bulunu· 

yaz ~orab, lastik pabuc, elbiseleri kolla- yordu. Biiyiik ve giizel yap1lrn1§ ~i~egin 
rmda, erkekler futbol ve atletizm ktya- i.izerinde (lstanbul Mektebliler Spor Bir· 
fetlerile yerlerini ald1lar. ligi ve 2/4/1939) tarihi yaz1h idi . 

K 1zlan Bayan Mi.ibeccel, erkekleri Galatasaray lisesinden T aksime kadar 
Vahi idare ediyordu. yaptlan m untazam yiiriiyii§i.i, i stiklal 

;lehir ban dosu gelmedigi i~in yiiriiyi.i§ [ Arka.st sa. 6 siitun 5 tel -..... -.... Milli" .. -· .. ·-k'i{;;,;· ... -.... -;;, .. ~~~~-;-~·-· .. -· .. -
Fenerbah~e Ate~sporu, Demirspor 
da Galatasaray1 2 -0 magliib ettiler 

I 

Fenerbah~e • Ate§spor ma~d'lln h eyecanh bir an NADIR NADI 
1.4.rJ~an sa. 8 ailt1;n a tel . . _ .O:!V<I~ ~ !ncj_ !al!ii~!!Jijz4~l.H (YaztBI 6 nc1 sahilemizde) 
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Y1ldonUmU mUnasebetile : 
lkinci lnonii 

( $ehlr ve 
Zaferi Oliime sebebiyet 

Memleket Haberleri ) 
Arkeolojik saha ManasJZ sakalar 

' 
Sol cenah grupumuz da, faik dii~man taarruzlar1 Su~lu ~ofor, ikinci duru~- Giilhane hastanesi i~in 1 nisan diye itfaiyeye yan 
kar~Ismda kahramanca harb ederek ~ekilmi~ti mada mahki'im oldu miinasib yer aramyor hs ihbarda • bulundular 

-4-

29 mart harekiitt 
Sag cenah grupumuz cephesmde: Ce

ce siikimetle ge~mitti. Bugiin, dii1mamn, 
bir gun evvel Kanhsort • Metrestepe mev
zilerini ijgal ettigi i~in daha 1iddetli bir 
taarruza gtrijecegi tahmin ediliyordu. 
Fa kat iimid ve intizar hilafma ortahk a· 
genrken Ciindihbey mintakasmdaki za· 
y1f faaliyd miistesna olarak biitiin cep· 
hede biiyiik bir siikunet vard1. 

Ciindiizbey 1ark mtlannda Sogiid 10· 
sesi istikametinde ilerlemek istiyen 6 nc1 
Yunan alay1 3 iincii alayimlz tarafmdan 
durduruldu. 

Dii1manm Ciindiizbey mmtakasmdaki 
hareketi, daha ziyade hir oyalama mu
firkalarimizm birbirle birle1en d11 cenah
lan aleyhine taarruza ge~ti. Sag cenah 
1 0 uncu Yunan fukaSI 1 inci ve 61 inci 
harebesini andmyordu. Saat 14 ten •onra, 
grupu kumandan1 1 inci f1rkanm tehlike· 
de bulunan •ol cenahm1 takviye etti. Dii~ 
man taarruzlan her tarafta metanetle 

kar,Ilanarak tevkif olundu. 30 uncu Yu· 
nan alaymm bir taburu hemen hemen 
imha edildi; diger bir tahuru da agll 
zayiata ugra!IId1. 

Akj8m iistii, dii1man hi~ bir muvaf
fakiyet elde edemeden, taarruza bajla
d,g. mevzilere ~ekilmijti. 

Cece, dii1man siivari livasml 3 iincii 
ve I 0 uncu Yunan nrkalan arasma nak
letmi,, bu 1 inci f1rkamiz tarafmdan gO. 
riilerek garb cepbesi kumandanhgma bil
dirilmilti. 

Merkezde, 24 iincii nrka cephesinde: 
Cece hareketsiz ge~ti. Ortahk agardik· 
tan sonra dii1man ufak tefek hareketler· 
den ba1ka bir1ey yapmad1. Cephe .ku
mandanhgi 24 iincii nrkaya, bugiin ordu 
ihtiyatlnin kendisi oldugunu bildirdi. Bu 
fnkamn kumandam, miitemadiyen, sag 
cenahmda a~Ilm11 olan bir bu~uk kilo

metrelik gedigi dii1iiniiyordu. Bu •on e
mir, endi1e•ini daha ~ok artnd1; bir a· 
laylik takviye istedi. Cephe kumandan1, 
bu endi!eyi yersiz buldu ve istedigi alay1 
~ermedi. 

Sol cenah grupu cephe ind : 28 • 29 
gecesi ke1if musademeleri oldu. 3 iincii 
siivari fnkam1za Bozalan garb mtlann· 
da bulunan dii1manm yan ve gerilerine 
taarruz etmesi emredildi. iSiivari fnka
miZ, diijmanin, bir piyade alay1, bir ba
tarya top ve bir kmm siivariden miirek
keb Ventiris miifrezesine ~atll. Dii1man 
taarruza ge~ti. Bu miifrezeye, sol cena
himiZI kusatmak vazifesi verilmisti. 3 iin
<=ii siivari f1rkamiz ii~ saat siiren bir ya
ya cenginden sonra, geri ~ekildi. Dii1· 
man takib ediyordu. 27 nci •iivari ala
yimiZ agu zayiat verdi. Fnkam1z, <;:ok
~alar timal mtlannda topland1 ve dii!· 
man takibi durdu. Bir Yunan miifrezesi, 
sa at I 4 te 14 iincii siivari alaylmiza ta· 
arruz etti. Sol cenah grupu, bu taarruzu 
karjilamak i~in cephe lmmandanhihndan 
yard1m istedi. Elde gonderecek kuvvet 
olmadii!I ve dii~amn fnka ihtiyatlarile 
kartiianmaSI cevabm1 ald1. 

Dii!man miifrezesi •aat 18 e kadar 
laarruzuna devam etti. Kumandam 1ebid 
olan I 57 nci alayimizm birdenbire inti
zamSIZ bir !ekilde geri ~ekilmesi iizeri
ne, Kandilli cenubu garbisindeki mtlan 
;1gal etti. Sol cenah1m1z bu suretle 7 nci 
Yunan fiTkasmm ku1atma hareketinin te
siri altma girmi1 oluyordu. Crup, sol ce
nahmi Kandilliye dogru lmmaga mec
bur oldu. Bununla beraber 3 iincii siivari 
fnkaSI, <;:ok~alan biTakmadi. Sol cenah 
grupu kumandanhgl elindeki son tabur· 
Ian da Kandilli civanna gonderdi. Arllk 
hi~ ihtiyah kalmami§tl. 

Kandilli garbmdaki mtlarm dii~man 
eline ge~mosi, vaziyete hususi bir ehem
miyet verdirmi1ti. Dii1manm buradan 1-
nonii kasabasma kadar ilerlemesi miis
tahzar mevziin mukavemetini inhilale 
ugratabilirdi. lsmet Paja. karargah mu
hafiz bolii~iinii, agiTmakinelitiifekle tak
\lye ederek sol cenah grupu kumandan
hgi emrine S>;irmek iizere, hemen yola ~~
kardi. Tek boliik bile cepheye, at!e siirii
liiyordu. 

Cenub ce:>hesinden ve Ankaradan gon
derilen takvive k1t' alan lnonii istasyonu· 
na gelme~e baslamislardi. Bunlar, en 
tehlikeli addedilen noktalara sevkedil
diler, veya ihtiyatta tutuldular. 

• Ventil'is miifrezesi, kendi biiyiik kiS· 
mmdan 6 kilometre ileri ~1km1s oldugun· 
dan cenahlan ve gerileri lehdid altmda 
idi. Onun i~m saat 23 te, ertesi g~n tek

rar taarruz etmek iizere, geriye ~ekildi. 
Bugtinkii harekat hulasa edilirse sol 

cenahimizd 1 Yen tiri m iifreze i, gece ge· 
ri ~ekilerek kazancmi kaybetmij, sag ce· 
nalum1z kar§ll•ndaki dihman miihim mu-

Yazan: ABIDIN DAVER 

vaffakiyetsizliklere ugramijtl. Sol cena
himizda 7 nci Yunan fiTkasmm biiyiik 
k"m1, oyalama muharebesi yaparak ol
dugu yerde kalmijli. 

30 mart harekatt 
29 - 30 mart gecesi, biitiin cephede 

ke1if kollan arasmda musademeler oldu. 
Sabah olurkrn cephede siikunet vard1. 
!smet Paja, 4 ii~cii f~rkanm sag cenah 

grupundan abnarak sol cenaha ge~iril
mesini emretti. Arhk sag cenah grupu 
emrinde ihtiyat olarak tek bir hiicum 
taburu kalmijh. 

Sag cenah grupu cephesinde: Saat 
8 den itibaren diijman, Ciindiizbey mm
takasmda faaliyete ba,Iadi ve ate1 biitiin 
cepheye sirayet etti. 

Dii,man I inci fiTkam1za kar,,, T •1· 
l1tepe gerisinden cenuba dogru ilerleme
ge ba,Iami§tl. 24 iincii fnkamiZla sag ce
nah grupunun sol kanadmdaki 4 iincii fiT
ka beraberce, Metrestepeye taarruza ka

rar verdiler. Fakat 4 iincii lirka aldigl 
emir iizerine, yeni vazifesi i~in hareket et· 
mek mecburiyetinde kald1. 

Sa at I 3 te biitiin sag cenah grupu cep
hesinde, dii,man top<;u ate1i ve taarruz 
haz~rhg1 ba,Iadi. Dii1man tayyareleri de 
btaahmiza bcmba at1yor, makinelitiifek 
ate1i a<;IYOrlardi. izzeddin Bey, 24 iincii 
hrka ile yalmz I 90 mc1 alaym taarruz 
etmesini emretti. Fa kat sabiTSizlikla bek
ledigi bu taarruz bir tiirlii yapilmiyor
du. 

Saat 15 te dii!man piyadesi, bilhassa 
Teke ve Hayriye mmtakalannda olmak 
iizere, biitiin sag cenah grupumuza kar11 
1iddetli bir taarruza g~ti. Dii1man avc1 
hatlan, birbirini takib eden dalgalar ha
linde saldmyorlard1. Diisman, kat'i neti
ceyi burada almak ister gibi goriiniiyor
du. fzzeddin Bey, elinde tek bir tabur 
ihtiyah kaldigl i<;in, cephe kumandanm
dan .al cenah grupu emrine gonderilen 
4 iincii f~rkanm geri verilmesini rica etti. 

Halbuki sol cenah grupumuz da, faik 
diill'lan taarruzlan kaqiSmda kahraman
ca harbede ede <;ekilmege mecbur ol
mu~tu. 

1smet Paja, dii§manm sol cenahimiZI 
~evirmesi halinde, vaziyetin pek vahim 
olacagml dii1iinerek ve o zamana kadar 
aldigi raporlarda Yunanhlann sag cena
himizda ciddi bir harekette bulundukla
Tinl, merkezde ise hareketsiz kaldiklanm 
gorerek, 1zzeddin Beyin bu ricasm1 is'afa 
liizum gormedi. Verdigi yeni emirde, 
biitiin fiTkalara, bulunduklan mevkileri 
kat'i surette miidafaa etmelerini bildir
di ve sol cenaha biiyiik ihtiyatlar tophya
rak 3 I martta taarruz edilecegini teblig 
etti. 

Bu esnada sag cenah grupumuzda, 
saat 15 ten itibaren ~ok 1iddetli muha
rebeler oluyordu. 1 inci nrka cephesinde. 
2- 39 numarah efzun alayi, o~,ehidler 
tepesine saldumij\1. Dii1man. buray1 mii· 
dafaa eden 3 iincii alay-Imizm 1 inci Ia· 
burunu geri atarak tepeyi zaptetti; fa kat 
kahraman taburumuz 100 metre otede 
tutundu. Biraz sonra aslanlar gibi hii· 
cum ederek koca efzun alaym1 tepeden 
siipiiriip ath. Fakat efzunlar trkrar hii
cum ederek tepeyi geri aldiiar. 3 iincii a
laym 1 inci taburu 40 mc1 alaydan b1· 
taburla takviye edilmi1ti. Bu kahraman· 
lar, oniine durulmaz bir mukabil taarruz
la tepeden efzunlan gene attiiar. Efzun· 
lar bu defa peri1an halde ka<;tllar. Diis
manm zayiat1 pek ~oktu, alay kuman
dam da olmii,tii. 

Giindiizbey 1arkmdan ilerliyen 6 nc1 
Yunan alaYI da evvela durduruldu, son
ra a~IT zayiatla geri ahld1. 

I 0 uncu Yunan f~rkas1 da miiretteb 
f,rkammn cephesine hiicum etmisti. Dii1· 
man bu taarruzunda azami 1iddet goste

riyordu, muvaffak olursa, sag cenah gru· 
pumuzun cephesini yarm11 olacakt1. tz
zeddin Bey, bu vaziyet kar§ISmda, I 0 un
cu Yunan firkasini durdurmak i<;in ""' 
mi gayreti sarfediyordu. Sa at 16 da dii1· 
man, Bataryatepesi hattlba!a!lm i1gale 

muvaffak oldu. Vaziyet daha gerginlej· 
ti. 40 mc1 alaym 1 inci ve 2 nci tabur
lan tepeden <;ekilen kit'alan da alarak 
miithi1 bir mukabil taarruz yaphlar ve 
28 inci Yunan alaym1 siingiilerile bura

dan ~IkaTip athlar. Bu tepe etraf,nda, 
ak1ama kadu bogaz bogaza, gogiis go
giise, siingii siingiiye kan!I miicadeleler 
oldu. I ned din Bey, burada yiibek bir 
tabiye kudreti gosterdi. Sa at 17,30 da, 
190 mc1 alayla 4 iincii alaydan iki tabu
ru, Elmac1k mtlanna yandan taarruza 
memur etti. Cepheden ve yandan "k11· 
tmlan dii1man agiT zayiata ugrad1. Bo
ru ile verilen bir ric'at emri iizerine dii1· 
manm ak~am karanhg1 i~inde ka~t1g1 go-

Bundan birka~ ay evvel $i1lide Kii
<;iikbah~e sokagmm agzmda, Denizbank 
lstatistik dairesi memurlanndan Mah
mud Celal, 10for Habibin idaresindeki 
otobiis tarafmdan ~ignenmij, Mahmud 
Celal, tedaviye ragmen olmii§tii. 0 za
man yap1lan fenni tetkikat ve tahkikat 
neticesinde jofor Habibin kabahatli ol
madigi anlajiidigmdan beraetine karar 
verilmi~ti. 

Bu karar, Mahmud Ceialin ailesi ta
rafmdan temyiz edilerek 10 bin lira 
maddi ve manevi tazminat istenmi1ti. 
T emyiz mahkemesi karan nakzetti~in
den, yeniden vak' a mahallinde ehlivu· 
kuf~a bir ke1if yapilmij, baz1 1ahidler 
dinlenmi§, ikinci duru§mada 1ofor Haf.:. 
bin su<;lu oldugu goriilmiijtiir. Neticede 
su~lunun 8 ay miiddetle hapsine ve 500 
lira manevi zararla 50 lira vekalet i:c
retini ve mahkeme masrafmi Odem~5i
ne karar verilmi1tir. Olen Mahmud Ce
lalin veresesi, maddi tazminat olarak ta
leb ettikleri 5000 lira i~in Hukuk mah
kemesine dava a~abileceklerdir. 

Heyelana aid rapor 
Kayan sahanm arkasmda ge

ni~ bir kanal a~tlmast 
liizumlu goriiliiyor 

Y akac1kta $ekersuyu civanndalci he
yelan hakkmda Hamid J'l!afizin re
isligi atmda tejekkiil eden Oniversite i
lim heyeti, yaptlg1 tetkikata aid raporu
nu Vilayete vermi1tir. 

Bu sahadaki heyelam kar§IIIyabilmek 
i~in, kayan topragm arka kiSmmda ge
nii bir kana! a~IIma!l, yagmur sulanmn 
bu kanala ,evki liizumlu goriilmii1t~r. 
Kana!, Kartal kaymakamhgi taranndan 
achnlacakllr. 

MOTEFERRIK 

T a yin ve terfiler 
istanbul Vaktflar Ba§miidiirliigiinde 

baZl. tebdil ve terfiler yapilm,~hr. istan
bul Vak1flar Ba~miidiirliigunde k1Slm a
miri ihsan Say1doganoglu terfian, Bursa 
Vak1flar Miidii.rliigiine. ihsandan miin
hal kalan klSlm amirligine miimeyyiz 
Ekrem Sczcn, Ekremin yerine Kad1koy 
Vak1flar Miidiirliigii muhasebecis.i Niya
zi, Niyazinin yerine de Beyoglu Vaklflar 
muhasebe tetkik memuru Hiisnii terfian 
Iavin edilmi~lerdir. Bursa Vak1flar Mii
diirii Hulusi S1vas Vak1flar Miidiirliigii
ne tayin edilmis, S1vas Vak1flar Miidiirii 
Mithat da tekaiide sevkolunmu~tur. 

Ormancth~m•z i~in yeni 
tedbirler ah myor 

Vilayetimizdeki orman muhafaza ta
buru kumandanhgt, ka~ak kat'iyata ma
ni olmak i~in baz1 tedbirler almi~hr. E
dirnekapi. Be0ikta§. Topkap1. Ahtrkap1 
vesaire gibi odun sah~ mahallerine mu
hafaza nobct~ileri gonderilecektir. Bu no 
bet~ilerin ikameti i~in mezki1r mahaller. 
de kuliibeler veya diger husus! yerler tc
min cdilecektir. 

Resmi davalann tatbikt 
Avukatllk kanununun 23 iincii madde

sine gore, resmi dairelerde nizah ve ih
tilafh i§leri takib yalmz avukatlara aid
dir. Takib i9in mutlaka noterdcn musad
dak vrkiiletname tanzimi z•n1ridir. Avu
kat olm1yan kimselerin 23 iincii madde 
hi.iki.imlerindrn haric bnlun~n i~teri ta. 
kib Pdcbilecekleri alakadarlara bildiril
mi§lir. 

lki tayin 
Eski Kastamonu meb't,~lt ~i.ikrti ~"n

ozantn S1hhat ve ictimai Muavenet Ve
kiileti s1hhi enstitiiler laboratuan ~cf
l 'gine. rski Burdur meb'usu Halid Ona
ramn da Komiir sirketi meclisi idare a
zahgma tayinleri kararla,tmlmi§hr. 

Ankarada Devlet 
m atbaa SI yapbrdtyor 

Basvekalet, devlet matbaalannm tev
hid e'dilmesi hakkmdaki kanun hiikiim
lerini gozoniinde tutarak Ankarada bir 
matbaa binas1 yaptmlmasm1 zaruri gor
mii~tiir. Binaya aid projeler k•sa bir za
manda haz1rlanacak ve siir'atle in~aata 
ba~lan•eakhr. 

Domu7. miicad .. leai 
G~en ay Vilavet miilhakahnda yapt

lan miicadelede Yalovada 7, Silede 9, ya
talcada 15. Bevkozda 21. tiskiidarda 5 ve 
Kartalda 11 dnm\lZ oldiiriilmii~tiir. Kar
la!. Kad1kov, tiskiidar ve Sanyer mm
lakasmda 1636 aded ~am altacmdaki ~am 
kese hrt11Ian ternizlenmi§tir. 

riildii. Kahraman askerlerimiz 28 inci 
dii1man alaymm ka<;I!IDI bir taraftan a
tejle, diger taraftan da etraf1 inleten «yu
ha !» avazelerile te~yi ettiler. 

Bugiin sag cenah grupu, biitiin m ev
zilerini muhafaza ederek iistiinliigiinii ve 
kahramanhgmi gostermitti. Bu neticede, 
zabitlerimizin kahramanhg1 biiyiik rol 
oynami§h. 

~Arkcm varl. 

Y eni imar planma gore, AhiTkap1dan Evvelki giin, 1 nisan dolayiSi!e yersiz 
<;:atladikapiya kadar olan saha, arkeolo- ve manam iki 1aka yapilmi§llr. Bu iki 
jik saha olacakllr. Buralarda hafriyat 1akaya da !tfaiye muhatab olmustur. 
yap1lacak ve mevcud eserlerle biW1are Saat I 1.30 da, KaSimpajada O~!er 
~Ikanlacak eserler, muhafaza edilecek- sokagmda yangm oldugu Beyoglu itfai
tir. yesine haber verilmi§, fa kat grup vak' a 

Civardaki bostanlarla derme <;alma mahallme geldigi zaman yangma ben
kuliibelerin kaldmlmaSI takarriir etmistir. zer bir~ey goriilmemi1tir. Y ap1lan tahki
Sahildeki kiSimda Naf1a Vekaleti tarafm-j kat neticesinde telefonla vaki ihbann bir 
dan biiyiik bir fidanhk tesis edilere<t:r. kadm tarafmdan yapiidigi anla!Ilmi§, bu 
Diger taraftan bu sahan1n i~inde bu'u· kadm yakalanarak hakkmda takibata ba§· 
nan Culhane hastanesi binas1 da kald.n- lanmi§hr. 
lacaktn. 1kinci ~irkin 1aka da Kad1koyiinde ol-

CUlhane hostanesi i~in yeni ve modern 
bir bina viicoJde getirilecektir. Milli M~
dafaa Vekaleti bunun i~in biit~esine bir 
milyon lira tahsisat koymu§tur. Y aln1z 
yeni hastane binaSI i~in jehircilik mu'e· 
basSist Prost'tan neresinin miinasib ola
cagi sorulmu§, o da Mecidiyekoyii civa
nm tavsiye etmi§ti. Fa kat Mecidiyekoyu· 
niin uzakhg1 dolayiSile hastanenin buraya 
nakli mahzurlu goriilmii1tiir. $elmcilik 
miitehassiSI yeni bir yer gosterirse h.,tane 
orada in1a edilecektir. 

VI LAYETTE 

Egitmenler ihtiyar 
heyetlerine dahil olacaklar 
Kay egitmenlerinin kiiy ihtiyar heyet

lerine dahil olacaklan vilayetlere teblig 
edilmi§tir. 

Hava haheralma poatalart 
i<;in kule 

Hava haberalma postalan !~in munta
zam kuleler temini Dahilive Vekaletin
den vilayetlere bildirilmi§tir. 

Kirkor Komiirciyan ihtira 
berab istiyor 

Ticaret mektebi eski muallimlerinden 
Kirkor Kiimiirciyan Vilayete miiracaatle 
uzun seneler ~ah!jiDa mahsulii olarak vii
cude getirdigi Bankalar takvimi namm
daki eseri i~in ihtira berah istem~tir. 
Gii~liikle yiiriiyebilen bu emektar mu
allim, Vilayete ~ocuklannm kollan ara
smda gelebilmi~tir. 

ONIVERSITEDE 

~air Mehmed Akifin kabri 
~air Mehmed Akifin kabir i~ile me~gul 

buh111&rt heyetten diin bir mektub ald1k. 
Mektubu aynen dercediyoruz: 

c2/4/1939 tarihli gazetenizde ~air Meh
med Akif i~in yaphnlacak kabir serlev
hasile kabrin in§aSI i~in Vekaletten para 
istenild!ili ve bu i§in muvakkat olarak 
tehir edildigi yaz1hyor. 

Bu i~in ~imdiye kadar uzamasmm se
bebi, biiyiik §aire !ay1k bir mczar yaphr
mak arzusundan ilcri gelm;~tir. Bunda 
bizc: Akifi scvenlcrin gerek §ifahen ve 
gerekse miiteaddid mektublarla iyi bir 
kabir vap!Irmak hususundaki miiracaat
leri rehber olmustur. Kabrin yap1lmakta 
oldugunu bildiririz.> 

An' tyP.nP. 

Haciz esnasmda hakaret 
Kii~iikayasofyada oturan Cemilenin e

vine. oglunun yol parasmdan dolay1 ha
ciz yapmak iizere giden polis memuru 
Hasanla idarei Hususiye icra memurla
rma Cemilenin evl~dh.1tl Elmas, csnayi 
vazifede hakarette bulundu~ndan Ad
liyeye sevkedilmi~tir. Ciirmii me§hud 
mahkemesinde yap1lan duru!jiDada El
masm su~u sa bit goriilmiis, bir ay hapsi
ne ve 30 lira para cezasl odettirilmesine 
karar verilm~tir. 

DENIZ ISI.P.RI 

Yunanistana sevkedilecek 
hayvanlar 

Yunanistana sevkedilecek hayvanlarm 
be§ giin karantineye tabi tutu!mas1 liizu
mu alakadarlara bildirilmi§tir. 

mujtur. Gene ftfaiyeye bir tramvay mu· 
sademesi oldugu telefonla ihbar edilmi1· 
tir. Fa kat grupun hareketinden evvel tah
kikat yap1larak boyle bir vak' anm olma
digi anlajilmi~hr. --·-·.---

Y olda dogurdu 
Evvelki gece saat sekizde Tarlaba~m

da garib bir vak'a olmu§, Matild isminde 
23 ya§lannda bir kadm, bir aparbmanm 
kapiSI oniinde bir ~OCUk dogurmu~tur. 
Matild imdad1 s1hh! otomobilile Haseki 
hastanesine nakledilmi0tir. 

Hava seferleri 
Istanbul, Ankara, lzmir ve 
Adana arasmda aervise 

bugiin batlamyor 

1stanbul - A nkara, Ankara - 1zmir ve 
Ankara - Adana hava seferlerine bugiin· 
den itibaren ba,lanacaktir. 

Bu seferler 1imdilik tecriibe mahiye
tinde olacaktJr. Bugiinden itibaren ba!h· 
yacak seferlerde yalmz posta nakliyah 
yap1lacak, yolcu nakliyabna may-Is aym
da bajlanacaktir. 

T ayyareler, 1stanbuldan, pazardan 
m aada her giin Ankaraya saat 8 de ha
reket edecektir. T ayyarelerin A nkaradan 
lstanbula 15,40 ta, 1zmire 10,15 te, ha
reket etmesi kararla§bnlmi§o tarife o 
yolda haznlanmi§Ilr. 

$EHIR ISLER/ 

Resimlerde miiruru zaman 
Huuss! kanunlarda miirii.ru zaman 

miiddetleri yazth olm1yan vergi ve re
simlerle bunlann munzam kesirlerine 5 
y1l miiruru zaman konulmu~tur. Borclu 
yabanc1 memlekette ise bu miiddet on 
senedir. Keyfiyet, alakadarlara bildiril
mijtir. 

lkbs ~> d VekalPtinin 
bir tamimi 

ikhsad Vekaleti diin alakadarlara §U 
tebligi gondermi~tir: 

cResm! binalarla fabrika ve miiessese
lerde ta~komiirii, linyit, kok, petrol ve 
mii§takkah yakilacakhr. Mahrukat ka
nunu hiikiimlerine tabi fabrika, miiessese 
ve binalann mevkilerile cinslerinin ve 
bunlann senelik mahrukat ihtiyaclannm 
bir ay zarfmda ikhsad Vekaletine bildi
rilmE'c:;i.• 

Halicin temizlenmesi iti 
Yap1lan etiidlere nazaran Halic §imdi

den temizlenmedigi takdirde on be§ se
ne sonra tamamile dolacak ve vapu.rlarin 
~lemesi imk~m ha<~l olamtyacak!Ir. 

KOLTOR ISL£RI 

Doktorlarm mesai zamam 
Maarif Vekilleti lise ve orta mekteb

lerde tale ben in Sihh! vaziyetlerini tetkik 
vazifesile miikellef olan doktorlarm me
sai zamanlarimn tespitine liizum gor
mii~tiir. 

Netriyat kongreai haztrhgt 
Ankarada yap1lacak nc§riyat kongresi

ne gidecck murahhaslann se~ilmesile, 

Vilayet mektubcusunun reisligi altmda 
toplanacak olan komisyon bugiin ilk i~ti
maim yapacakhr. 

( Avcdar Cemiyetinin diinkii senelik 

istanbul Avcilar Cemiyeti, dtin saat 10 da Alaykii§kiindeki merkez bina
smda senelik toplanb sUill yapmi§br . Ruznamede bulunan senelik t oplantl
larm martta degil, nisanda yap1lmast hakkmd.aki teklif muvaflk goriilmemi§, 
nizamnamenin buna dair olan maddesi aynen ipka edilmi§\ir. Bundan sonra 
cemiyctin senelik faaliyct raporu okunarak kabul edilml§, yeni idare heyeti 
se~il~rek toplanhya nihayet verilmi~tir. Yukandaki resim, avc1lar kongre
sinde bulunanlan gostermektedir. 

!! Nlsan 193!1 

Siyasi icmal 
Lehistan • ingiltere 

(i5} ohemya ile Moravya'nm AI • 
(g) manyaya ilhakm1 mernnuniyetle 

kar!Ilamiyan lngiltere; Alman• 
ya ile miihim ikllsadi miizakerelerde bu· 
lunan Romanyay1 himayeye muhtac ad
dederek bir blok te,kil etmek istemi1ti. 

Bu te1ebbiis iki sebebden akim bl • 
mi§II. Biri Romanyamn Almanya ile an
la§makta tereddiid gostermemesi ve digeri 
Lehistanm Almanya aleyhinde vaziyet 
almaga liizum gormemesidir. Bu miina
sebetle Lehistan kendisine 1ngilterenin 
ka fi derecede askeri kuvvet gondermek 
ve Balhk denizinde yo! a~mak vaziye • 
tinde olmad1ihm da ihsas etmi1ti. Ba,ve· 
kil Cemberlayn son beyanatile bunun va
rid olmadigiDI biitiin diinyaya ilan elmi§· 
tir. !ngiltere biitiin kuvvetile Lehistana 
yardm etmege hamdiT . .Su kadar var ki 
boyle bir yardunda bulunmak iizere iki 
halden birinin vukuunu 1art ko§mU§tur. 
Biri Lehistanm istiklali a,ikar bir surette 
tehlike kar,Ismda kalmaSidiT; digeri de 
Lehistamn hayati menfaatlerinin tehlike
de kalmaSidiT. 

Birinci halin mahiyeti sarihtir. Fakat 
ikinci halin tahakkuku Lehistanm telak • 
kisine bag!I olacakllr. Mesela Danz:g, 
Memel gibi Almanyaya iltihak ettigi tak
dirde fngiltere ancak Lehistan harbe gi
rijecek olursa biitiin kuvvetile yard1ma 
ko§acakhr. 

lngiltere Lehistanm hi~bir taleb ve 
miiracaati olmadigi halde boyle bir yar
d im teklifinde bulunrnakla, Romanya 
hakkinda daha evvd yap!Ig1 te§ebbiisiin 
muvaffakiyetsizligini telafi ve bundan 
dolaYI siyasi 1eref ve itibarmm ui\ramt§ 
oldu~u fena tesirleri izale etmek istemi§
tir. Fa kat bu teklif ve bir tarafh taahhiid 
ne Lehistamn harici siyaseti ne de AI • 
manyamn halya ile beraber kararla§lir· 
m11 oldugu program iizerinde bir tesir ya· 
pacak degildir. Ciinkii Hitler AlmanyaSI 
ilk giinden itibaren Lehistanla iyi gecin· 
megi ve samimi i1birli~ i yapmag1 siyaseli· 
ne esas tutmujtur. Lehistanm harici poli
tikasmm deiii1mez esaSI da Almanya ile 
dost ve iyi kom1u olarak g~inmek ve i1· 
birligi yapmakhr. 

Bundan ba1ka !ngilterenin yapacag1 
yardunm hakikaten kurtancl mahiyette 
olacagma Lehliler hi~bir zaman inanm1 • 
yacaklardn. lngilterenin Fransaya bile 
yapacaib yard1mln miiessir olacai!I !UP • 

helidir. Ciinkii bir harb vukuunda Fran
saya vermegi vadetmi1 oldugu on dokuz 
fnkamn darac1k Man§ denizini asmaSI ve 
cepheye gi tmesi Alman tahtelbahirleri ve 
tayyareleri tarafmdan 1iddetli bir miida
hale yapilmadigi takdirde bile alh av sii
recektir. Halbuki !ngiliz firkalan Lehis
tamn iki taraftan Alman toplan tehdidi 
altmda bulunacak sahillerine gidinc!ye 
kadar Alman tahtelbahirlerinin faaliye· 
tine cevelangah olacak .Sima! denizini ve 
daha sonra dar K ategal bogazlannt ve 
nihayet Alman donanmasmm hakim bu
l undu~u Balhk denizini selametle ge<;me
leri IB.z,mdiT. 

lngiltere boyle bir teklifi yapmakla 
Almanya aleyhinde blok tesisi i~in ikinci 
defa yaphib isti1are ve temaslarda kcn
disine fazla taraftar bulmak iizere diger 
devletleri te1ci etmelc istemi1tir. F akat di
ger taraftan Almanyanm en biiyiik c•n 
dii1mam oldugunu ispat etmi1 oluyor. 
Hitler otuz be1 bin tonluk (Von Tirpic) 
zirhlismm denize indirilmesi merasiminde 
.Oyledigi nutukta dah1 lngilterenin hare· 
ketini boyle anladiginJ, Almanyanm tut • 
tugu yoldan donmiyecegini ve lngiltereye 
kar11 mukabele bilmisil olarak a!Inacak 
tedbirleri soylemi1tir. Cihan sulhunun de
vam edip etmemesi diinyanm en biiyiik ve 
en kuvvetli iki devleti olan Almanya ile 
lngilterenin aras1 iyi olup olmamasma 
ba~h olduguna gore lngilterenin son te
§ebbiisii kar§ISmda be~erivet ve medeni -
yetin atisi cok kararm1s oluyor. 

Muharrem Fe:vzi TOGA Y 

• Kimya geces1 
tiniversite kimya talebeleri tarafm

dan tertib edilen kimya gecesi, evvelki 
giin Maksim salonlarmda giizidc bir da
vetli kiitlesi huzurunda verilmi~tir. Bii
tiin kimyay talebesinin haz1r bulundugu 
bu eglenceli geccde, davetlilcre baz1 siir
prizler yap1lmi~ ve bu arada sinir ilaclan 
ve miishil hablan dagib]ml~hr ... - ·---=-Heybeli iakelesi 

Denizbank tarafmdan Hcybelladada 
yaphnlan vapur iskelesi binaSl in~aall 
nihayetlenmek iizeredir. Yeni bina, kii
~iik iskeleler i~in modern bir ~ekil ola
rak kabul edilebilecek kadar giizeldir. 

Cumhur i yet 
NUsbaSJ 5 kuru$tu%. 

Abone $eraiti: ) ~~!iye ~:~· 
Senellk 14110 K.r. Z7UO K.r 
Alb ayhk 150 • 1450 • 
Oc ayhk 4011 • 800 • 
Bir qhk 150 • l:oktw: 
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SON HABERLER 

Franko'nun 

son tebligi 

c-~~~~~B_u_y_u_k~d~a_v_a_la_r~~~~J 
~arlken devri mi? 

Yazan: L. P. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Almanya kar~Ismda 
Lehistan 

Hitler'in nutku muhtelif 
tefsirlere yol a~t1 

FransiZ siyasi mehafili, sulh taraftarlarmm 
birle,mesi iizerine Almanyanm sulha 

bagbbgmdan bahsettigini soyliiyor 

«Ordularimiz son askeri Hitler, be§ sene zarfmda dordUncii 
defa olarak, Versay Avrupasma bir d.r
be daha indirmi§ bulunuyor. fiihrer'in a
deti v~hile, i§ miistacelen goriildii. KISa 
siiren bir gerginlikten sonra, diinya, neye 
ugrad1gmi onlamadan Alman ordusu hu
dudlan ge<;ti ve Bohemyayi istila etti. 
Yirmi saat sonra da, iki giin evvel gene 
Hitler'in emrile kurulan Tisso hiikum~II 
ortadan kalkmi§ ve c;::eko-Siovakya, bii
yiik Almanya i<;inde erimi§ti. Diger tarat
tan, muvafakati munzam olarak veya ol
miyarak, Macaristan, a§agi Karpat Rus
yasmdan ge<;erek Polonyaya dogru akm 

patlann §imalinden, Romanya yolunu da /A.. Alman - Leh miinasebetleri git 
acmaktadiT. ~ tik<;e g"'ginlesiyor. Lehistan, se 

hedeflel'e val'mi~, 

bitmi~tir » 
harb 

Burgos, 2 (a.a.) - Diin gece saat 23,15 
te Nasyonalist umumi ka rargahm :lspan
ya dahili harb1 hakkmda a§agtdaki son 
tebligi ne§redilmijlir: 

Ordularimiz. klZII orduyu esir ederek 
siliihtan tecrid etmi§ ve bu suretle son 
askeri hedeflerc varmi§hr. Harb bitmi§
tir. 

etti. 

En ba§ta tehlikeye maruz bulunan nelerce Fransa ile dost bir siva 
memleket Polonya olmakla beraber, Ro- set takib ettikten ve milli mUdafaa ki 
manya, Almanyanm nihai hedefi olmak F ransadan milyarlarca frank bore ald1k 
va1iyetini muhafaza ediyor. Bunun sebebi tan sonra, birdenbire Almanyaya levee 
de, petrol bak1mmdan arzettigi zengin _ ciih etmi§ti. Leh Hariciye Nazm Bek'in 
liktir. Keza Yugoslavya, Cermen akmi- bu cephe degi§tirisi ve p;e<;en eyluldel· 
mn muhtac oldugu Ussii geni§letmek ve Ceko-Siovakya yagm~sma i;tirak cdi•i 
cenub cenahmdan her tiirlii tehlikeyi ber- F ranSIZlan fen a hal de sinirlendiriyordu. 
taraf etmek noktasmdan, ayni derecede Zamam gelince, kendilerine yardun etsin 
tehdide maruz bulunuyor. diye Lehistana verdikleri milyarlarm b"" 

Bu harekat ancak Macaristan i<;inden ;a gitmesi, dogrusu sinirlenilmiyecek §CY 

ge<;ilerek yap•labilecegine gore, Macaris- de degildi. 

Paris 2 (a.a.) - Hitler'in Wilhelms
haven de soyledigi nutuk burada, Alman 
siyasetinin bundan evvelki direktiflerini ve 
bilhassa Roma - Berlin mihverinin mUj· 
terek bir tehdide kar§l tedafiii tesanUdiinU 
olduk<;a ihtiyath bir lisanla tekrar eden bir 
intizar nutku mahiyetinde telakki edil -
mekte Ve bu nutkun sarahatten mahrum 
oldugu soylenmektedir. 

Siyasl F ranSiz mahfilleri bilhassa sulh 
taraftan olan devletlerin birlejmesi kar -
§ISmda Hitler'in sulha baghhgmdan ve 
geni§lemenin iktiSadi cephesinden bahset
mesini manidar addetmektedirler. Bu 
mahfiller bu taTZI hareketi Mussolini'nin 
son nutuklanndanki sozlerle kar§Ilajhr -
makta ve Hitler'in fngilterenin te§<'bbiis 
ettig; beynelmilel hareketin inki1ahm bek
lemek istedigini zannetmektedirler. 

zakereler sisteminden vazge<;mi~ ~ibi go
riindUgunii ve biitiin iimidi kuvvetle ve
ya kuvvetin tehd1dile kendisine Versa -
illes'in, Avusturyamn, Ceko-Siovakyanm, 
Memel'in ortadan kalkmaSI ve Almanya
mn geni§lemesine saik olan bunlara ben
zer te~ebbiislerde bulunmaSI imkamm ve
ren metodlann nutkunda olduii;unu beyan 
etmektedirler. Ayni mahfiller, bilhassa 
«ale§len kestaneyi <;1brmak» ciimlesile 
Polonyaya yap1lan ihtara ehemmiyet ver
mekte ve bu sozlerle Polonyamn Fran sa 
ve in~ilterenin idaresi altmda kurulacak 
nazi aleyhtan bloka iltihak etmesine mani 
olmak gayesi giiduldiisiinii soylemekte -
dirler. 

Burgos 1 nisan 1939 
Franko 

lspanyada tevkif edilenler 
Madrid 2 (a.a.) - S:yasi mahfiller, sa

bik !spanyol cumhuriyet~i te§ekkiilleri
ne mensub olarak tevkif edilen azamn 
adedinin iki bin oldugunu tahmin et -
mektedir. 

V and a agac bayraml 

Bugiin, bir haftadan daha az bir za
man zarfmda, her i§ olup bitmi§ bulunu • 
yor. 1918 zaferinin yarattlgl c;::eko-Sio -
vakya, Miinih'te kolu budu kesildikten 
sonra, bugiin tamamile ortadan kalkml§· 
ttr. 

tanm, istiyerek veya zorla Alman emel- Simdi vaziyette tekrar bir deili>iklik ol-
lerine ijtirak etmi§ bulundugunu kabule du. Almanyamn. oniine durulmaz bi 
zaruret vardll. Esasen, Almanya, cog~afi kuvvet halini almaya ba;lamas1, Da!l 
zaruretler dolayiSile, cenubu ;arki istika- zig'in esasen bir Alman ;ehri olmasi, Le 
metindeki yUriiyiisiinii Tuna yolundan koridorunun Sarki Prusya ile diii;er AI 
vapmaga mecburdur. Viyana ile Pe~te a- man topraklanm birbirinden gayritabii bir. 
rasmda, biitiin muvasalalar, bizzat Tuna §Ckilde ayumakta bulunmaSI ve biitiin 
vadisinde cereyan eder. Miistakil, bir bunlara Almanyamn tahammiil edemiyt 
c;::eko-Slovakya bitaraf dahi kalsa, Tuna ceginin tahakkuk etmesi, Lehistam endi· 
sahildan olmak itibarile, Alman akmma ~eye dii~Urdii. YIIIarca Avu,turya, Ru.•• 
dogrudan dogruya bir mania te§kil edebi- ya ve Almanya arasmda taksim edilmi 
lirdi. Almanlann sevkulceni menfaatle- olan Leh topraklanmn k•smen veya ka 
ri bak1mmdan, yani mf askeri maksad- milen. Alman idaresine ge~mesi tehlikes 
larla, Moravyamn ve Slovakyanm tama- belirdi. Almanyamn Ceko-Siova~yay 
men ijgali mecburiyeti, i§te burada ken- ~oyle bir mendil gibi cebine indiriverme i 
dini gosteriyor. kar~ISmda, Lehlerin endi~esini hakh bui-

Hitler'in nutkunun radyo ile ne1rinin 
ink1taa ugramaSJ burada merakla kar~I -
lanm1 t1r. Amerikan mahfilleri, bu ink1· 
tam teknik sebeblerden ileri geldigine 
inanmamaktadnlar. 

Van 2 (a.a.) - Vilayetin her tara -
fmda 20 giindenberi ba§hyan agac dik
me faaliyeti diin yap1lan bayramla bir 
kat daha hizlandmlmi§hr. Bayrama Vali 
ve Komutan ba§ta olmak iizere asker, me
murin ve balk i§tirak etmi§tir. Y eni yapi· 
Ian ve sekiz kilometre tuliinde olan Van 
iskele 1ose•inin her iki taraf1 agadandml
mijhr. 

Bu istilanm sebebi nedir? Ge~en eylul 
aymda c;::ek tehdidini ortadan kaldnmij 
olmak Almanyaya kafi gelmiyor muy -
du? 

Karahisar Belediyesi Maamafih, bu mUiahazalar nekadar mamak kabil deii;ildir. 

Ayni mahfiller, kii~iik devletlere yapi· 
lan ihtiralan tehlikeli addeylemektedirler. 
Diger cihetten diinkii nutukla tekrar edi
len «hayati saba» tabirinin, Almanyamn 
orta A vrupay1 hakiki bir Alman miistem
lekesi jekline getirmek istedigi ve bu .nm
takalarda ne 1ngilterenin, ne de F ransa
nin, ne de diger devletlerin miidahaleye 
haklan olmadij!1 manaSim tazammun etti
gini kaydeylemektedirler. Almanya fn -
giltereye meydan okumamaktadn. Fa kat 
bu iki devlet arasmdaki muhalefet bariz 
bir §ekilde goriinmektedir. 

Alman gazeteleri ne diyorlar? 
Berlin 2 (a.a.) - Alman matbuah 

Hit1er'in nutkunu lngilterenin Almanya
YI muhasara siyasetine kar~I bir mukabe
le ,eklinde telakki etrnektedir. 

Deutsche Allgemeine Zeitung, biiyiik 
harfli ba,l!klannda §iiyle yazmaktadtr: 

«ingilterenin, Almanyanm hayati sa • 
hasmda hi<;bir i§i yoktur.» 

Sarki Karahisar 2 (a.a.) - Beledi
ye meclisi diin <;al•§malanna ba,Iaml! -
hr. Be§ senelik imar planmm ana hatlan 
iizerinde ugra!Ilmakta ve 939 biit~esi ii
zerinde tetkikat yapilmaktadn. 

Bu ilhakm hedefi, amlar devammca, 
en §iddetli rejimler altmda bile, birligini, 
imanm1 ve yurdseverligini muhafaza ede
bilmi§ kuvvetli bir ITk olan on dort mil -
yon Slav1 Almanya i<;ine almaktan 'ba~ka 
bir§ey olamaz; lakin, bu mUlahaza ITk~• 
bir devlet sistemile ve bizzat Hitler'in 
doktrinile telif kabul etmez. 

1lhaktan beklenen faydamn ikhsadi 
olmaSI ihtimali de varid degildir. c;::eko -
Slovakya endiistrisini komiiriinu, demirini 
ve diger maden cevherlerini Almanyadan 
ithal ve Ceko-Siovakya hududlan i~inde 
mamul maddeye kalbeden ve Miinih'ten· 
beri, biiyiik bir kiSmi Almanyamn elinde 
bulunan bir endiistri memleketi idi. Su 
halde, Almanya, esasen kendi elinde bu· 
lunan sanayii kendine ilhaktan ba1ka bir
jey yapmami§ oldugu gibi, fazla olarak, 
bizzat muhtac oldugu iptidai maddeleri 
azaltmi! bulunuyor. 

c1ddi olursa olsun daha miihim ve daha Lehistan, bugiinkii <<p;eo-politique>> ya 
umumi ba1ka mUlahazalar da vard!T. ni cografi • siyasi vaziyeti sayesinde, Av 

An1lus, Almanyaya, Almanlann ayni rupada bir sulh amili olmu~tur. Leh; lim, 
kanun altmda toplanmaSI gibi, gayet bii- Almanya ile ittifak ederse, Avrupa ul
yiik bir manevi istifade temin elm•:t1. hunun hemen bozulacaii;ma !Uphe yoktur. 
Ger<;i, bununla beraber, bir tak1m siyasi Almanya ile Sovyet Rusya arasmda 
ve ikllsadi gii~liikler de dogmujtu. F akat tampon hizmetini goren Lehistan, !imdi
zamanla bu her iki mii§kUliin de oniine ye kadar, bu iki devletten birine kat'iyetle 
ge~ilecegi umuluyordu. Ancak, Rusya iltihak etmemi§; hangisi kendisine taar 
mUstesna, Avrupanm en kalabahk dev- ruz ederse oteki ile beraber olacagim soy 
leti haline gelen Almanya i<;in, askeri lemekle iktifa etmi1ti. Kendi topraklcn 
kuvvetlerini birinci planda tutmak bir ih- nm harb sahnesi olmasm1 bihakkin ;,te 
tiyac ve c;::eko-Siovakya, tahammiil edil- miyen Lehistan, §imdi pek miiskiil va!i • 
mez bir engel lejkil ediyordu. yettedir; fa kat bir Alman taarruzuna uii;-

ltalyan gazetelerinin tel•irleri 
Roma 2 (a.a.) - halyan gazeteleri, 

Hitler'in nutku hakkmdaki yaz1larmda 
bilhassa 1talya • Almanya dostlugunun 
salabetini tebariiz ettirmektedir. Hitler'in 
bu nutukla fngilterenin iki yUzlii metod -
lanm sarih surette a~Iga vurdugunu kay
deylemektedir. 

Yanresmi Voce d'ltalia, Alman mil
letinin ~ember i~ine konulmasma mUsa • 
ade etmiyecegini yaZJYOr. 

Popolo Di Roma Hitler'in bu nlltkull
da, zengin milletlere kar11 sarih bir ihtar 
goriiyor. Bu gazete, ayni zamanda, Al
lllanyamn sulh azmini tebarUz ettirdigi 
gibi orta A vrupada ve §arki A vrupada, 
sulhu miidafaa niyetini de kaydeylemek
tedir. 

Popolo d'ftalia bu nutkun, c;::ember -
layn'in beyanatmda §iddetli bir mukabele 
te1kil ettigi miitaleasmdadiT. 

Carriere Della Sera diyor ki: 
«Bu nutuk, <;ember altma alma siya<e

tine taraftar olanlar i<;in sarih ve enerjik 
bir ihtard1r. Hitler'in bu nutkunun ehem
miyeti, evvelce tahmin edildiginden ~ok 
biiyiik olmu§ ve bu nutuk, son giinlerin 
kan,,khgm• aydmlatmi§tlr.» 
Nutuktan Amerikanrn ~1kard1g1 

«ingiliz - Alman deniz anla~maSI me· 
selesi ortaya ahldi.» 

Voelkischer Beobachter gazetesi diyor 
ki: 

«Fuhrer mukabele ederek hesablan te
mizledi. Alman kudretini diinyada hi<;bir 
kuvvet YJkamiyacakhr. 

Hitler fngiltereye deniz anla~masmm 
bu vesikar,un akdi imkamm veren ilk &art
lann idamesine bagh oldugunu bildirmi&
tir.» 

Lokal Anzeiger, §oyle yazl)'or: 
«Bu nutuk bir dii~Unce miihleti daha 

veriyor. Verilecek cevab1 bekliyelim. Al
manyaya kar11 ittihaz edilen tam hare -
kette ISrar edilecek olursa bundan laztm 
gelen neticeleri istihrac etmegt ham;v) 

Hamburger F remdenblatt. §ay1e di -
yor: 

«Aimanyanm kendi cografi ve siyasi 
sahasmda yalmz kendi hakim olmak iste
dii(i fikrine ahsmak laZimdn.» 

Macar matbuatlmn miitalealarr 
Budape§te 2 (a.a.) - Macar gazete

leri, Hitler'in diinkii nutkunda bilhassa 
<;ember altma girmemek hakkmdaki soz
lerini tebariiz ettirmektedir. 

Psester Lloyd diyor ki: 
«Hitlerin bu nutkunun mefadmdan <;1-

kan mana, Almanyamn yalmz sulh iste
di~i ve ayni zamanda, Almanyamn haya
ti menfaatlerini miidafaa ettigidir. Bu iki 

mana azim arasmda tezad mevcud dei!ildir.» 
Va~ington 2 (a.a.) - Siyasi mahfil- Budape~ti Hir Lap diyor ki: 

ltr, Hitler'in Wilhelmshaven'de sorledigi «Hitler'in beyanall, sulh arzusu bulu-
nutku lngiltereye kar11 bir meydan oku • nan her yerde siikun ve iimid uyandiT • 
lila mahiyetinde telakki etmekle beraber miii!r .» 
;;h~~nyamn 1935 tarihli de.niz muahe- Uj Magyarsag diy01 ki 
h es1m feshetmek hususundak1 tehdidmi «Hitler'in bu nutkuna, A.tmanyayt 

ayretle kar~IIamaktadnlar. <;ember altma almak suretile cevab vere-
Bu mahfiller, Hitler'in muslihane mii- cek olanlar sulhu tehdid edecek1erdi•.» 
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Turk· Yugoslav 

afyon anlasmas1 
' 

Ar.iantindeki Nazi 

~efi tevkif edildi 

Metin bugiin hazirlandik· Almanlar, istila haber
tan onra imza edilecek lerini tekzib ediyorlar 

Belgrad 2 (Hususi) - Afyon tica • 
ret anla~maSI akdi i~in Tiirk murahhasla
rile Yugoslav murahhaslan arasmda jj~ 
haftadanberi devam eden hummah miin· 
kereler, diin nihayet bulmu~. her iki taraf 

lllurahhaslan yeni anla~ma esaslan iize

rinde mutab1k ka!m,~lardn. Murahhaslar, 

Yarm (bugiin) tespit edilen esaslar iize -
rinde anla~ma rnetnini hamlamakla mes· 

Rul olacaklar, vakit kahrsa imza merasi
mini de yapacaklardn. 

Buenos- Aires 2 (a.a.) -Nazi par
tisi §<'fi Muller, Patagonyada nazi pro • 
pagandasma miitea!lik dosya meselesin -
den dolay1 tevkif edilmi1tir. 

Alman bmba~ISI Victor von Schubert 
de tevkif edilmisse de bir miiddet sonra 
serbest bllak•lmi§hr. 

Bir tekzib 
Buenos- Aires 2 (a.a.) - Arjantinin 

hakimiyeti altmda bulunan topraklara 
kar~I Almanyanm taarruz emelleri besle
digine dair dola1an haberleri Alman se • 
fareti sa~ma olarak tavsif etmektedir. 

~ankm ~ocuk Esirgeme 
Kurumu kongresi 

Bel~ikada intihabat 
Briiksel 2 (a. a.) - Meb'us se<;imi hak

kmda ilk alman muvakkat neticelere 
gore, katolik partisi miihim kazan<;lar te
min etmi§tir. 

Neticeleri belli olan yedi eyalette ka
tol ikler yiizde 5 ila 15 arasmda fazla rey 
almt~hr. Ayni eyaletlerde sosyolistler 
yiizde ii~le kaybetmi!lerdir. 

Liberallerin de ufak kazan<;lan vard1r. 
l;)imdiye kadar abnan neticelerde Fla -
man nasyonalistleri de ufak kazan<;lar 
temin etmi~lerdir. 

Katil Weidman 
Paris 2 (a.a.) - Katil Weidman, Ver

say cinayet mah kemesinin hakkmda 
verdigi idam karanm temylz etml§tir. 

F a§ist meclisinin i~tima1 
Roma 2 (a.a.) - Fa~ist te~ekkiilleri ve 

Korporasyonlar meclisi, alelade toplanll 
ir;in, 15 nisanda ir;timaa <;agnlmt~hr. 

lngiliz Erkamharbiye Reisi 
F ransadan dondii 

Londra 2 (a.a.) - imparatorluk Ge -
nelkurmay Ba!kam General Gort, refa
katindeki zevatla birlikte, Fransa ziya
retinden bugiin tayyare ile Londraya 
donmii1tiir. 

Hitler Berlinde 
Berlin 2 (a.a.) - Robert Ley vapurile 

seyahat eden Hitler, bugiin ogleden son
ra Helgoland adasma <;•krm! ve halk ta
rafmdan §iddetle alki!lanmi$ttr. Hitler, 
adadaki tesisah tefti! ey!emi!tir. · 

Frans1z limanlarmdaki 
lspanyol gemileri 

Paris, 2 (a.a.) - Muhtel:f FransiZ li
manlarmda bulunan 67 !spanyol gemisi, 
yakmda Burgosa teslim edilecektir. Bur
do makamlarile ispanyol konsolosu ara
smda gemilerin teslim §artlan iizerinde 
gorii!melere ba!lanmi!llr. Bizerte'de bu
Iunan harb filosu ise pek muhtemel ola
rak bugiin ogleden sonra ispanyaya ha
reket edecektir. 

Moravya nehri yatagmda 
yapllan ISlahat 

Belgrad 2 (a.a.) - Moravya nehri 
yatagmm IS!ahi i<;in geni1 mikyasta Rme
liyat yap1lacaktn. Bu ameliyattan sonra 
nehrin bUyiik bir kiSmmda gemiler sefer 
edebileceklerdir. Bunun i<;in 500 milyon 
dinara yakm para garfedilecektir. 

Y ougoslasouski Kurir gazetesinin bil -
dirdigine gore, bir italyan §irketi bu i1le 
alakadar olarak, alakadar makamlara 
baZI proieler tevdi etmi1tir. Bu ameliya -
tm tahakkuku Yugoslavya i~in biiyiik bir 
iktiSadi ehemmiyeti haiz olacaktn. 

···························································· 
=Tuna gecesi =

Ankara radyosunda bu 
ak~am ~ok zengin bir 
program tatbik ediliyor 

Ogrenildigine gore, yeni anlajma, 
1932 ve 1934 anl§malanna nazaran )'ep
Yeni ve kuvvetli esaslan ihtiva etmekte -
dir. Tiirk murahhaslan, sah ak§ami ha
reket etmek karanndadalar. 

Yugoslavya- Slovakya 
ticari miinasehah 

Ankara radyosu, bu ak1am i<;in bir 
«Tuna gecesi» tertib etmistir. K•ymetli 
san'atkanm•z Mes'ud Cemilin idaresin
deki koro heyeti, hamlanan programa 

G1da maddeleri bak1mmdan tetkik edi
lirse, ilhak.I, gene izah edemeyiz. Zira, 
ne Bohemya, ne de Moravya, hi~bir za
man fazla miktarda bugday ihrac etmi§ 
qegillerdir. 

Almanyamn a1ikar alan istifadesi, 
barb sanayii Jt;.in hie; de ihmal cdilemiye

cek derecede miikemmel bir i1~i kuweti 
kazanm11 olmaSidu. Su halde, son hare
katm hedefi, ne siyasi ne de ikhsadi ol
mad•gma gore, buna ancak askeri bir 
maksad atfedebiliriz. 

11k bakijla goriiliiyor ki, Almanya. 
rahat harekata miisaid bir iis elde etmek 
istemi§lir. Binaenaleyh, hedef Ukrayna· 
dn. Boyle olunca da, Ukraynaya dogru 
giden yolun ge~tigi ilk nokta, yani Po -
lonya, fiTtmaya ilk maruz kalacak mem
lekettir. 

Polonya, Silezyanm ve Yukan Vis -
tiiiUn bir tehlikeye maruz oldugunu ~ok
tanberi hissederek, Viyana • Krakovi -
Lvov 1imendifer hath Uzerinde miistah
kem biJ mmtaka viicude getirmi1ti. Fa -
kat, bu tahkimat birka~ giindenberi bii -
tUn ehemmiyetini kaybetmi§tir. Alman 
k1taah, Krakovi'ye ve Tarnov'a, yiiz 
kilometreden daha az bir mesafe kalacak 
kadar yakla§ml§ bulunuyorlar. Macarla
rm aldiklan mmtakalar, bu tehlikeyi biis· 
biitiin arhnyor ve Gali<;ya, dogrudan 
dogruya tehdid altma girmi§ bulunuyor. 

SevkulceY! noktasmdan Almanya i<;in 
pek kolay bir istila manaSI ta§Iyan Ga -
li~ya, topraklarma ayak basar basmaz 
bugday ve petrol verecek olmaSI itibarile, 
yap1lan fedakarhklan telafi edebilecek 
zengin bir mmtaka olduktan ba§ka, Uk -
raynamn ilk eyaleti olan Podoli'ye a<;I
lan yoldur. F azla olarak, Galic;ya, Kar-c Clipper tayyaresi 

Alman kuvvetlerinin §arktan garba ge- rarsa, Ceko-Siovakya gibi, hemen teslim 
~i§leri, miiteaddid imtidadlan olan mii- olmamaga azmetm1~ bulunuyor. 
kemmel bir demiryolu 1ebekesine inzunam Sevkulcey1 bak1mmdan, bilhassa C:e 
eden otomobil yollan sayesinde gayet ko- ko-Siovakyanm almanla,masmdan ·on • 
lay olmasma mukabil, 1ark cephesinde ra, Polonya, her iki cenahmdan Almanya 
harekata ge~meleri, miijkiildU. Alman tarafmdan ihata edilmi; bir vaziyettedir. 
erkamharbiyesi i~in, bu kiSundaki engel - Bona ragmen, Lehistan askerlik bakimm
lerio oebebiyet vereceiii teahhurlar. ce • dan kuvvetli bir devlettir. Miitemadiven 
vaz verilecek jeyler degildi. artan niifusu 4 mi!yonu ge~en U. r· an 

Bir Avrupa haritasma bakar ve muva- miihim bir ordu ~Ikarabilir. 
sala yollanm tetkik edersek, Bohemyadan Almanlarm yaphklan hesablara gore, 
serbest ge~id bulunmaSI kaydile, Morav- muvazzaf Leh ordusu, 30 piyade, I sii
ya - Aj8gl Avusturya mmtakasmm, mii- vari fukasmdan ve miistakil 12 siivari li
!eaddid cephelerde barb vukuu halinde, vasmdan miirekkebdir. Cok kuvvetli olan 
Alman ihtiyat kuvvetlerinin tecemmiiii Leh siivarisi 40 alaydan ve 10 siivari is
i~in en miikemmel mmtaka oldugunu gii- tihkam boliigiinden miite.ekkildir. Mu • 
ri.iriiz. 

Sima! istikametinde, Berlin ve Bre>lav 
iizerine, miikemmel demiryollarile gidi
lebilir. Simali §arki istikametinde, Varjo· 
vaya ve Krakovi'ye ayni kolayhkla u· 
la;mak imkam vardu.' ~ark ve cenubu 
1arki istikametinden ise, Romanyaya ve 
Yugoslavyaya gidilebilir. Cenubdan, 
Tarvis ve Brenner yolile halyaya ve Ad
riyatige ~·k•labilir. Garba dogru, orta 
T unada toplanan ihtiyat kuvvetleri, 1s -
l'i~re ve Bern istikametinde a~IIabilirler. 
Almanya, tabir caizse, bugiin bir devvar 
koprii Ustiinde yer almij bulunuyor. 

Bu vaziyet, cogra fi zaruretlerin bir 
neticesidir. Viyanay1, Habsburg'lar de~
rinde, Avrupanm merkezi haline getiren, 
bu cografi sebebler olmujtur. Hitler, 
mukaddes imparatorlugun tacm1 giymek 
niyetinde bulunmamakla beraber, hudud
suz bir ihtirastan dogan askeri zaruretler, 
onu, Viyana imparatorlannm tuttuklan 
tarihi yola sevketmekte ve Avrupa, ~arl
ken devrine avdet etmektedir. 

devam 

L. P. 

ediyor J 

vazzaf ordu, 18,000 ki1isi zabit, 37,000 
ki~isi gedikli erba§ ve mUtebakisi efro 
olmak iizere, 300 bin, hatta 350 bin kisi 
tahmin edilmektedir. I 936 da beheri iicer 
taburlu I 0 mhh a lay ve bu alaylarda 
900 tank vard1. 0<; senedenberi bu mik
tann arthih muhakkaktu. Muvazzaf or• 
dunun top<;usu, kiSmen motorlii olmak 
iizere, 328 hafif, 112 aii;u ve 28 hava 
defi bataryasmdan miirekkebdir. Or 
dunun 7000 hafif makinelitiifegi, 4 I 
agu makinelitiife~i. I 350 hafif, 422 a 
gutopu vardtr. Umumi seferberlik il5n 
edildiii;i takdirde, Lehistan, ilk giinlerde 
40 fuka seferber edebilir. Silah altma a· 
hnabilecek insan mevcudu 3 milyon 
600,000 kisidir. Alman miitehasmlanna 
gore, bu kadar insanla en az, 60 piyade 
ve 7 siivari fllkaSI teskil edilebilir. 

Hava kuvvetlerine gelince, birinci ha 
hava ordusu 8 i deniz tayyare boliigii ol
mak iizere 60 boliikten miirekkebdir. Leh 
tayyareleri mUkemmeldir. Lehistamn 
I 93 7 ba1mda 1350 tayyaresi olduii;u tah
min ediliyordu. Bu yekunun, ~imdi, ait
llgi ~iiphesizdir. 

Leh donanmaSI, 4 muhrib, 6 deniz It 
gemisi, 5 torpidobottan ibarettir. 

Goriiliiyor ki Lehler, Almanva, Srv 
yet Rusya, Fransa ve 1talyadan sonra, 
Avrupamn en kuvvetli ordusuna sahib -
dirler. Lehistan Framamn ve Romann• 
nm miittefikidir. Almanya, pek kohyc. 
Lehistana taarruz karan veremez !-hi 
buki FranSJz askeri muharrirleri, ,t\l,nan 
yanm, ~arkta, en evvel L~hi tana •ai.J,q 
ca~1 kanaatindedirler. Filvaki sevkuhv 
itibarile Gali<;ya'mn isgali kolav oldui\ 
p;ibi, burada petrol ve bu~davm he~ ;l{i, 
de vard1r. Gali<;ya'mn isgali AJ..,J~t , r 
Ukrayna ve Romanya yollanm rl, '"' 

Belgrad 2 (a.a.) - Matbuat tarafm
dan verilen haberlere gore alakadar ma

kamlar Yugoslavya ile Slovakya arasm
da yeni bir ticaret itilaf1 imza edilinciye 

kadar Slovakyaya yap1lan ihracah dur • 
durmaga karar yermi1lerdir,. 

<;:ankm 2 (a.a.) - c;::ocuk Esirgeme 
Kurumu <;:ankm merkezi yaphg1 senelik 
kongresinde yeni merkez heyetini se~mi§ 
ve kendisine bagh do~uz subenin biit~ele
rini tasdik ve ?"'erkezin 939 YIII biit~esini 
4500 lira iizennden kabul etmistir. 

gore, muhtelif Rumeli ve Tuna tiirkUie- Dilnyanm en biiyiik tayyarclerinden biri olan Clipper tayyaresi 
rini ~alacak, zengin bir konser verecek- Nevyork'tan hareket ettikten sonra 

Bulgar Meclisi tatil etti 
Sofya, 2 (a.a.) - Meb"u. ~n Mec!is. hii 

ki\mctle hemfik r olarak. in§aat Nezar,•t 
tarafmdan evvelce lstenen fcvkalarl 
kredi hakk1ndaki talebi radctettikten so 
ra Paskalya tatiline ba,lami§hr. Mecl· 
yeniden 12 nisanda i<;timalarma ba~laya 
cakhr. 

V anm kurtulu§ giinii 
Van 2 (a.a.) - Van kurtulusunun 

21 inci yiidoniimii bu gUn Co§kun heye • 
canla kutlulanm•illr, 

tir. Lizbo~ 2 (a.a.) - Yankee Clipper l~inde 22 ki§i bulunan tayyare, hava 
Gece miinasebetile yap1lacak ne§riya- la_YyareSI,, Bo.~deaux. yakmmda kain §ar!larmm fenalijp dolay!Sile dogrudan 

h dinlemelerini okuyuculanmiza tavsiye B15carrase a mutevecc1hen havalanmi§ dogruya Marsilyaya gitmemi1 ve Atlan-
ederiz. , hr. Oradan Marsilyaya gidecektir tik sahilleri boyunu tercih etmi§lill. 



~imdi hikayesini anlatacaj!un dostum-
la beraber bir vakitler iki seneye yakm siz ve kendi halinde olanile de ya§aya
oda kom§ulugu ettim. Yani onunla bir- mazd1m. Nihayet; aradan epeyce bir 
liktc ayni evde lki sene pansiyoner ya- miiddet g~tikten sonra hem§irem evime 
§ad1k. Akhmda kaldij!Ina gore o zaman- gelerek: 
Jar blr tabrikada res.•am veyahud des!- - Karde~im .. . dedi. Tam sen in lstedi
natOr olarak ~alt§lyordu. Fakat bu onun gin gibi bir ktzla tam§hm. Ne§'eli ... ze
astl meslegi dej!ildi. Hadisat belkl de ki... konu§ffiasi yerinde gene bir k1z ... 
Omriince dii§iinmedigi bu i§e onu sev- Ayni zamanda ciddi ve namuslu. 
ketm~ti. Kardesimin bir arkada§mm goriimce-

Yatak odalanmtz kar§l kar~•ya idi. Sa- s! lmi~ . fstanbulda bir FransiZ lisesinde 
bahlan birblrimlzi gormeden di§an ~1k- okuyormu~. Tatil miinasebetile buraya 
mazdtk. Bazan o, banyonun ittisalindeki gelml§. Onunla da ni§anland1k. Fakat a
odamm kap!Slndan §akaklan agaxml§ z!zim bu en berbad1 fdi. Belki ben! b!r 
miitebessim yiiziinii gosterir ve bazan <;ok hususlarda mes'ud edebiliyordu. Fa
ben daireye gitmek iizere evden ~1kar- kat ben onu asia. Onun tasavvur etti/li, 
ken onun on taraftaki odastnm daima hayalinde ya§attlll• hayah ben biitiin om
arahk duran kap1smdan i~eri uzanarak: riimce ona veremfyecektim. 0 ben! bu 

- Merhaba dostum ... T1ra§ m1 olu- hayata kaVU§IDak i~in bir vas1ta biliyor-
yorsun? Veya: du. Fakat ben asla bir alet olmak niye-

- Bonjur Beyim ... Saat dokuza geli- tinde degildim. 
yor. Hala nn yahyorsunuz? d!ye sorar- Bana gore lnsan biit!in hayabnca ka-
dtm. ns1mn kaprisleri i~ln ~ah~amaz dostum. 

Ve o, mav! battanlyeye ser!l! yataj!I- Ben bir siit makinesi olamazd1m ... 
mn iizerine yiiziikoyun yatmt~ oldugu Dordiincii ile mi? dedin. fste bu miit
halde ve yash~n iizerinde duran bir ro- hi,. Allem n!hayet !zdivacda g\lya ~t
mantn a~tk sahifelerine bakaraktan ga- karthj!Im mii§kii!Atlan gozoniinde tuta
yet sakin cevab vetird!: rak bana bu l§i kendi kendime yapmam1 

Giinlerden birgiin hastalanarak da!re- tavsiye ettiler. Ben tam§tp ... begen!p ev
ye gidememi§, eve gelen hiikfunet dok- lenecektim. 
toru bir hafta kadar !stirahatime l!izum Ve nihayet fstanbulda bu tam§ma ve 
gostermi§tL Mevsim lo§h. Fakat buna bel!enme de oldu dostum. 
ra~en yollar, bah~eler ve parklar gii- Garib bir tesadiif bu i§! temin etti. Ba
ne§le dolu ve dt§anSl sthhatte olan In- hardt. Gamhcada Altunizadede oturan 
sanlann ne§'elerile ~alkalantyordu. asker bir arkad&§tmt zlyaretten donii-

Ben yatt1~m yerden pencereye bak1- yordum. '!Jskiidara gitmek iizere Gam
yor, yolun obiir tarafmdaki apartiman- hcadan gelecek tramvaylart bekliyor
lann, evlerln dara~a ve balkonlanndakl dum. Tramvay geld!. Ve durdu. Kaptlan 
lnsanlan goriiyordum. Elirndeki kitabt a~Ild1. Binmek t~in te§ebbiis ettim. Fa
yata!!tmm kenanna btrakarak dt§anda- kat birka~ yolcunun lnmek iizere olduk
ki alemi dii§iinmege bS§ladim. larmt gorerek bekledim. Onlar inince 

Bu dii§iinee ve arzularla dt§anya ba- tekrar arabaya binmek lstedim. Lakin 
karkcn oda kaptmm aralamp dostumun bu sefer de siyah gojtiisliiklii, beyaz ya
her zamanki miitebessim yiiziiniin uzan- kah gene b!r ktz1n basamaklarda durup 
d•~m gordiim. Ve derhal: i~eridekl arkada~ma bil'lieyler soylemek-

- Buyursunlar! dedim. te oldugunu gordiim. Ve o tam sozlerini 
0 daha fazla giilerek: bitirlp yere lnince tramvay hareket etti. 
- Ma~allah ... dedi. Aya)!a kalkmt§st- v, bittabl ben tramvaym arkasmdan ba-

mz... kakald1m. 
- Ne yapayun beylm ... Bunaldtm ar- Ktzarak ba§tmt ben! burada dana 'bir 

bk. miiddet kalmaga mecbur eden ktza ~e-
- Sen! bOyle giine§li bir pazar giiniin- virdim. Bu sansm, ufac1Clk ye§il gozlii 

de evde aylruz brrakmak istemedim. U- gene b!r ktzd!. Benfm vazlyetiml goriin
zan karyolana ... Ben de bir sandalye a- ce yapttklanndan utanmt~ gibl hafif~e 
l1p yamna gelece)!im. Jozard1. Ve yere bakt1. Bir miiddet bOy-

Ben dedigin! yapbm. 0 da blr sandal- Iect! durduk. Sonra ba§mt kaldtrarak ya-
ye ahp kat§tma oturdu. va§~a: 

Ba§ucumda sevgililerfmin resimlerile - Pardon ... divip yantmdan uzakla~b. 
siislenmi~ ufak masadaki a~tk sigara pa- Arkasmdan ko§eyl doniinceye kadar 
ketinden bir sigara altp yakttktan sonra: baktmt. Tam ko§ey! ~evrilirken gozler!-

- Demek ... dedi. Sen ben! eimdiyt! ka- nil~ hell~ aradtblnt·hksettlm. ' 
dar hi~ sevmem!§ ... hayattan ... tablat- Beyim onunla tam ii~ mevs!m ... Baha
an ... k admdan zevk almami§ tam amen I"!~.J.~E ':~.~on~~har: ,Y•§adik. Evvela ~e

madc1l blr insan santyordun1 Bfllk!S dos- men aramtzda b\r nt~an yapttk. 
tum ... Bilakis ... Ben hayatt .. tabiatl Vt! Fa kat buraya hareketlmden bir ay P!V
insanlan herkesten fazla sever!m. Fa- veld!. Bir !!Onbahar sabaht erkenden bu
kat ne i~in mi boyle yapayaln1z YS§tyo- lu~tuk. Sehri arkamtzda btrakarak tabi
rum? ... Bu basit... belkl arttk hayattmm atle basba§a kalmak iizere natlerce yii
nibayetine kadar da bOyle ya§ayacaj!Im. riidiik. Kavi(Usuz ~ocuklar gib! dola~bk
Evet, belki oliinceye kadar ... <;iinkii azi- tan sonra ikindive doltru $ehre dondiik. 
zim ... Biz mes'ud olabilmek i~in sevgili- Bir arahk yolumuz sinemalann online 
lerimizden neler bekleriz? Ve onlar bi- dii§tii. Bunlardan birinde giinlerdir met
ze neler verebiliyorlar?. hini i~itti~imlz bir a~k filminin oynandi-

Siizlerinin burasmda aya)!a kalkb. Ve ~tint gordiik. Ve derhal Jrirdik. fkinel ma-
dola$arak devam etti: tinen!n ba§lamasina daha on be§ dak!ka 

- 1§te en miihim nokta ... Sizln en sil- vard1. Bi.r kanapeye oturup her zamankl 
nepe ve en uyu§Uk olarak tantdtj!lntz bir gibi hayabmiZdan ... miistakbel evimiz
erkegin veya (madd! adam), (I§ adam!) den ve sun dan bun dan konusma1ta bas
diye antlan blr !nsanm sevgllisinden ne- lad•k. Eh o zaman daha serde genclik 
ler bekledigini, hi~ dii$iindiiniiz mii? de var. Biliyor musun her gene adam 

Ben tam dort kere ni§anlandtm. kendine giire biraz §&irdir. BaZtSl bu a~k 
- Ne diyorsun? Dort kere mi nl§an- $iirini !~inden duyar, baz!S1 da bunu ~ir 

landm? diyerek yatagtmda do~ldum. ka~dm iizerine yazmak cesaretin! gos-
0, bir sigara yaktiktan sonra soziine terir. 

aJltr aJltr devam ettl: t§te ben bu cesaret! g5sterenlerden-
- Acele etme ... dedi. Hepslnl anlata- dim. 

cag,.m. Evet tam dort kere n~anland1m. Cebimde sevgilim !~in yazd1j!lm §iir
Bunlardan ii~ile tam§ffiadan mutavasstt- !erie dolu giizel ve zarif bir defter!m 
Jar marifetile goriip ni§anlandtm. Birin- vard1. Bir arahk ~ocukca bir sevdaya ka
cisl orta halli bir ailenin b!r km ldi. ptldtm. Ve §Apkam1 paltomu ~Ikardik
Pardon; §UnU evvel~ soylemel!ydim ki tan sonra cebimdeki defter! ~aokamm ii
benim §anstmdan m1d1r nedir? Ni~anh- zerine koyarak sigara i~mek iizere sev
laximm heps! de giizel lozlardi. gilimden miisaade !steyip dt§an ~tkbm. 

Onunla ancak ii~ ay kadar ni~anh kal- Biitiin maksadtm, gayem ... sevgilimin o 
d1k. Bana kar§t ~ok !yi davramyordu. defter! kari~brmasint gormekti. Onun 
Fakat nikaha doJlru bazt huysuz ve a.sab! benimle olan alakasmt hl~setmel!ydim. 
hareketlerinin §&hidi oldum. Ve bir giin Fakat azizim ne gezer? ... Bir an bile be· 
ben! evimde ziyaret eden eski bir arka- nim a~k1mla dolu olan defterimi kanstlr
da.stm beni !nkisara uitratacak bir it!- mak arzusunu duymad1. Acaba bu def. 
rafta bulundu. Basitti. Hayatta ve b!r~ok terde ne vardt? Sev~lim bun a kim i~in 
romanlarda goriildii/:tii gibi bu lozla daha ve ne yazm1sb? bile demedi. 
~ok evvelden o tam~mt§ ve mektubla§· Yamna astk bir suratla dondiim. 0 ye· 
m•~t1 . Ve bu a~km delillerini cebinde ta- nl ba~layan film! hevecanla seyrediyor-
§tyordu. du. Ve ben bittabl azabla ... 

Bittahi dcrhal avnld1k. Bu ilk inklsa- Sinemadan ~kmca hava daha karar-
r•mdtr fkinci ni~a~1 anamm arzusile iki madtj!Indan mrka dol!ru yiiriidiik. Ben 
sene sonra yapbm. Pek kat'! soy!iyeml· vazdan kalma bu s1cak giinde bir hay!! 
yece~im amma, ~iink!i bu i~ler pek bell! terlemistim. Mendilimle yiiziim!i s!ler
olmaz. .. Bunun mazisinde belkl bOyle ken parkin kaplSlndaki temiz bir sucu 
bir a~k macerast yoktu. Fakat bu da ~ok diikkiirunt gostererek: 
saftl. - Ben ~ok susad1m. Suradan bir l!a-

Fazla safltk kadinda hi~ ~ekilmiyor ... zoz veyayud hirer su !~elim ... dedim. Ve 
Di.isiin bir kere, o giin ni§an oluyor. Ar- az sonra !lave ettim: 
kada~lanm gelmi§ .. Millet ej!leniyor. Eh - Fa kat ~ok da ter!iyim ... 
insan bi.raz da ister k! evlcnecelH kadtn. Ben ondan: 
misafirlcrinl. dostlanm ag1rlayabilsin... - Aman sevgilim... Cocuk musun? 
L!izumunda birka~ arkada~mtn kar§tSm· Terll terli hie su l~llir mi ?... demesinl 
da konusa bilsin ... beklyordum. Fa kat ne miinasebet ... 0 o-

0 zavalltva dikkat cttim. Biitiin bu ralarda bile dei!ild!. Yava$~a: 
mes'ud l(iiniimiizii sofada vanan yeni ver- - Sen istersen !~ ... diye mmldandik
niJc cek'lmi§ sivah bir odun sobasmt iif- tan sonra ~antasinm bevaz kemik sapile 
lemekle j!ecirdi. Nihayet onu b!r arahk oynayaraktan parkin duvarlart dibinde 
yalnt7. bulup bir koseye ~ektim. Vt!: b!r siirii ~ocui!a ufak film pa~alan gos-

- KIZlm dedim. Gaj!II hizmet~iyi de teren sevyar bir sinemacinm bulundullu 
bu l~i yaosm. Bugiin boyle ~ah§mamn vere doi(ru yiiriimege ba~lad1. Dur ... 
stras! degil. dur ... daha miihimmi var. Daha miihim-

Ktzardi, bozardt ve terledi. Ne peki ve- mi ... Az sonra parka girdik. Tam deniz 
ya ne de haytr diyebiliyordu. Anhyor- kiytsmdaki s~talordan birine oturmus 
sun de)!il mi? Hah §oyle ... Bu kadar ses- konu§uyorduk. 0 srrada ani ~1kan bir 

CUMfJli F< I v ET 

Clark Gable ile 
Lombrad'm izdivac 

yapild1 

Carole Lombard ve Clark Gable 

Holivud' dan telgrafla bildiriliyor: 
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$1 K sinemas1nda 
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LQ YUN Hadiseler yapan eseri ba~lad1 
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I 
Sade burada degil, biitiin diinyada u

zun zamandanberi allla ile takib edil
mekte olan bir a§k maceras1 nihayet bir 
izdivacla oeticelendi. Biliyorsunuz k: A
merikan filimlerinin tanmm1~ jonpromi
yesi Clark Gable ile William Powell'in 
eski kam1 sinema yald1zlarmdan Carole 

Lombard, uzun zamandanberi sevi§;yor
lardi. Hemen evlenmeleri miimkiin de-

d• b Tu"" RK~E 
gildi. <;iinkii Carole Lombar m ser est ~=::::::::::::::::::¥:::::::::::: olmasma mukabil Clark, heniiz eski ka-
rt!! Madam Rhea' dan aynlmamt§tl. 1ki 

artistin yekdigerine son derece merbut 
bulundugunu pek iyi bilen Madam R!Iea 
kocasmm kendisinden yakayt kurtarabil
mesi ic;in her fedak:arh~ yapacag1ru tah
min ettigi cihetle, talaka muvafakat ic;in 
300 bin dolar gibi muazzam bir para 
tazminab istiyordu. 0 yiizden it aylarca 
uzad! ve Clark, bir skandala maruz hl
mamak ic;in, sevgilisile birlikte aleni su
rette hie; bir yerde goriinemiyordu. 

Nihayet be§ &§&gl on yukan, Madam 
Rhea ile pazarhk uyduruldu ve mahke
me, talak karannt verdi. Clark Gable 
ile Carole Lombard da mar!Jn yirmi do
kuzuncu giinii, Birle1ik Devletlerin Ari
zona eyaleti dahilindeki Kingman ka<a· 
bastntn kilisesindt! evlendiler. Nikaht, ki
lisenin papaS! Kenneth Engle k!Yd' ve 
bu merasimde, izd.ivac 1ahidlerinden Jat

ka hie; kimse bulunmadt. Onlar da Kinv
man lisesinin levaztm memuru Howard 
Cate ile papastn kanSI Madam Engle 
idi. 

Carole Lombard gri bir tayyor, C!arlc 
Gable de laciverd bir el ise giymi ti. Y e-
11; gelin gii.vey, izdivac merasimini mii
teak•b, derhal otomobille Neveda dag
lan kenanndaki Boulder City'ye hareket 
ettiler ve o giinii orada ba1ba§a ge~irdi
ler. Uzun ve heyecanh bir sevi§me dev
resinden sonra ancak on sekiz saatlik bir 
balay1 seyahatini miiteak1b ertesi giin 
tekrar Holivud' a dondiiler. * Eddie Cantor'un vaktile F ransada 
c;evrilmi1 olan filimlerden «Mioche» un 
bir ingilizce versionunu viicude getirece
gi haberi iizerine bu kordelanm senaryo
sunu yazml§ olan FransiZ muharriri A
merikah komigin kendisinden heniiz b;iy
le bir miisaade almadigmi beyan etmi~ -
tir. * Son giinlerde Btrlinde viicude ge
tirilmekte olan «Otomobil idare eden ka
dm» filmi Lilian Harvey'le Willv Fri -
hch'in birlikte ~evirdikleri on ii~iincii fi
limdir. Kordelamn reiisini Paul Martin 
idare etmektedir. 

meltem onun siyah ipekli robunun etek
lerini kaldmverdi. Ve ben o zaman ne 
gorsem be)!enirsin birader? 

t,indeki siyah dantelli kombinezonu· 
nun robundan uzun gclcn losm1 ii~ ye· 
rinden i~eriye doJlru ktvrt!mt§ ve beyaz I 
~engelli ii(nelerle tutturulmu$tU. Hem 
de biiyiik tngiliz ~enl(elli Htnelerile ... 

Bir anda ondan nefret ettim. 
Ve i~te o zamandan bu zamana kadax 

hep bOyle yalmz va•anm. 

*** 
DI§arda hava biisbi.itiin kararmt§, a

parbman ve ev daracalanndaki insanlar 
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Mr. M 0 T T 0' N U N Y E M i N i 
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~ar~amba ak~am1 
SiNE MASIN DA. 

·ANNABELLA· TYRONE POYER 
LORETTA YOUNG 

100.000 Figiiran - Muazzam Sahneler 

a! Nlsan 1939 

RADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tilrklye Radyodi!Uzyon Postalart 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 
T. A. Q. 19,7' m. 
T. A. P. 31,70 m. 

183 Kcs. 
15195 Kc.!. 
9485 Kc.s. 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30 Program. 12,35 TUrk miizl~ - Pl. 13 
Memleket saa.t lyart, a.jans ve meteorololl 
haberlerJ. 13.15 - 14 Mtizik (Kar~lk prog
ram - Pl.) 18,30 Program. 18,35 Miizlk CCaz
band. Pl.l 19.00 Konll§li1e. (Doktorun saati) 
19,15 !l'iirk mtizlgl (Halk tiirkiilerl - Sad! 
Ya.ver A taman). 19,30 Tilrk mtizlgl <Kar1~1k 
program) Hakkt Derman, El/ref Kadrl, Ha
san G!ir, Ham<!! Tokay, Basri finer. 20,00 
AJans, meteoroloji haberlerl. zlrae.t borsa.st 
(t!e.tl 20,15 TUrk miizlltl (Tune. edebiyat ge· 
cesll. Or!j!ne.l Tune. ve Rumell t!irkiller1. 
A - Mukaddeme. B - §llr. C - MUzik. Te.k 
dim ve !dare eden: Mes'ud Cemll. Ankara 
radyosu k\ime heyetl <Korol 21.00 Memle• 
ket saat lyari. 21,00 Konu§ma. 21,15 Esham, 
tahvUlt, kamblyo • nukud borsas1 (flat) 
21,25 Ne~'ell p!iU<le.r - R. 21,30 Folklor - Ha-
111 Bed! Yonetgen. 21,45 MUzik (Oda miizl
ltl - Oboist: Wiintsch. Oboist Orhan Bar
la.sl (Kor Angle: Efta! Giin~ay) Beetho
ven • Mozaxt'm Don Juan dUosU llzerlne 
Varyasyonle.r. 22,00 Mtizlk (KU~Uk orkestra
~f: Neclb Aljkml. 23,00 Mtizik (Ce.zband • 
Pl.) 23,45 - :14 son ajan.s haberlerl ve yann
kl program. 

SOFYA: 
19,50 §an ll:onsrl. 
22,00 Senfonlk konser. 
20,20 Senfonlk konser. 

LONDRA (342 - 877): 
17,05 Orkestra. kon.seri. 
20,05 E~leru:ell kon.ser (Alford, Lehar v• 

salr bestekft.rlarm eserlerll. 
22,05 Troubadour (Verdl'nln opera.st). 
24.30 Dans muslklsl. 

PARts (Radio>: 
18,30 Plyano konserL 
21.05 Orkestra kon.serl (Piem~. Rolland ve 

aalr bestekArlann eserlerl). 
PAR.i:s (P.T.T.l: 

17,10 Orke.stra kon.serl (Beethoven, Debus-
sy ve salr bestei<Arle.rm eserlerll. 

18,30 Orkestra. ve cello kon.serl. 
20,35 Oda muslklsl. 
22,05 P!yano konserl (§open ve Llszt'ln e

serler!l. 
22,35 Hatlf muslkl 
23,05 Oda muslkls! (Bach, Gallazzl ve salr 

bestekArlarm eserlerll. 
24,05 HaJif muslkl. 

STRASSBURG: 
18,30 Orkestra ve Cello konserl. 
19.35 Kon.ser (Bro.hms'm eserlerll. 
21,35 Hat!! muslkl. 
24,50 Dans m uslklsl. 

BtiKR.El;!: 
19,20 lije.n konserl. 
20,20 Plyano Cello konserl. 
21,10 Orkestra konserl (Franek, Handel ve 

Bach'm eserlerll. 

Bisikletten dU§en t;;ocuk 
~i§li Cankaya aparhmanmda pturan 

16 ya§mda Viktor bisikletle Zincirliku
yuya gitmekte !ken dii~mii§, yiiziinden ve 
kolundan yaralanmt~tlr. Viktor tedavi 
edilmek iizere ~!§li hastanesine kaldt.nl
ml~b.r. 

••••• 
Y akalanan h1rsiz 

BeyoJllunda Araboglu sokagmda 17 nu
marada N aciyenin evinden bazt e§yalar 
~ahnmt~br. Vaki miiracaat iizerine ha
rekete ge~en zab1ta, su~lu olarak Hal!l 
ismindeki h1rstz1 yakalami§, e§yalan is
tirdad etmi§tir. Htrstz Adliyeye ve
rilmi§tir. 

C. __ O_L_O_M __ ) 
Askeri Temyiz mahkemesi azasmdan 

~emseddin, di§ tabibi Vahdeti Turun ba
balan miilga Harbiye Nezaxeti Erkam 
Harbiyei Umumiye dairesi miimeyyizli
ginden miitekaid (Aziz Bey) Allahm rah
metine kavu~mU§tur. Cenazesi bugiin 3/ 
4/1939 pazartesi giinii saat on b!r bu~k
ta Siileymaniyede Kirazhmescid kat§!· 
smdaki hanesinden kaldmhp Fatih ca
rniinde namazt k1lmdtktan sonra Mer
kezefendideki aile kabristanma defnolu
nacaktii. 

Mevla rahmet eylesin. 

*** 
Eski giimriik miitekaidininden ve De-

nizbank memurlarmdan Bayan Muhte
§em ve Perihan Kunterin pederleri Hiis
nii Kunter kalb sektesinden vcfat etmi§
tir. Cenazesi 3 nisan pazartesi giinii Yo
gurt~u karakolu kar§tsmdaki evinden 
kaldmlarak (saat 11 de) Kadtkoy Os
managa camisinde ogle namaZt ktlmd•k
tan sonra Karacaahmed mezarh)!ma 
defnedilecektir. 

~oriinmez olmu§lard!. Yerimden zorla *** 
doJlrularak: Merhum Mehmcd Halis Pa§a kerimesi 

- Fakat dostum ... dedim. 0 zamanlar ·.-e emekli binba§t Adil ve tiiccardan Ah-
sen ~ok mii~kiilpesend imi§sin. ~imdi de .. . .ned Halim Arunun valideleri salihati 
bOv!e mi dii§iiniiyorsun? f.~J nisvandan Fatma Hadiye Artl, ktsa b!r 

tki ellerini kal~asma gotiirerek kah- -· hastahl!:I miitealob rahmetl rahmana ka-
kaha ile giildii. Ve: vu~mu§tur. Merhumun cenazesi bugilh 

S lnemanan hakiki blr muclzesidlr. 1 
- Ne miinasebet beyim ... Ne miinase- fransazc:a SoziU •aat 11 bu~ukta ~i§li nk1lab miizesi ar· 

bet! ... dedi. Bu anlattiklanm on sekiz on TUrk~e SoziU kasmdakl Refikbey aparttmamndan kal-

dokuz ya~larmdaki saf bir gencin a§k M-

1
• p E K 'te M E L E K 'te dmlarak Ferikoy camiinde namazt ktlm· 

tlralandtr ... ~imdi nastl mt dii~iiniiyo- dtktan sonra Ferikiiyiindcki aile kabris-

~dediniz? ... ~ih~~ ... h~··· ~~::::::::~:::.~~~~~~~=::::::::=~~~n~I•n•a•d•e•fu•ed•il•e•c•e•k•ti•r•. •M•I•a:h•r•a•h•m•et~cl.-mevcud olan, var olabilen saadetleri, her P e k Y a k I n d a sin. 
~eyi her§eyi ogrendim. OJlrendim amma I 
i~ :~r ~~~: ~i~~· ayni fikirdeyim desem. B U AK~AM S A K A R Y A Sinemas1nda 
bun a siz inamr mlSlmz? ... Saniyen ben Olimpiyatlarda Bayrngtm.m i;!eref Diregine ~ektiren k.tymetli YASAR'1m1zt da giiriip allo§hyacagmtz 

ya~o:::Y~e:;~~s~:e:~·;lerinde kar§I· Q L j M Pi Y AT G E N C L E R i ~e~l : ~E=I 1 R~F:N~A~ 
sma g~ip biiyiik bir zevkle ~ah§b~m BOyiik bir gala mOsameresi ile ba~hyor. Boks - Eskrim • Vol~yboll • Basketboll • .!fut~?ll • GOre§ • Deniz 
portrelerin kimlere aid oldu)!unu bilmi- Sporlari • Deniz yan§lart - At ynri§Iart ve daha btr ~ok alllkah spor bmnclltkleri. 
yor musunuz?... OLiMPiYAD GENCLERi' nin Kamp hayatlanot ibtiva eden bu Hlmi mutlaka giiriiniiz. 

Ah evet .. evet! ... Onlartn portrelerini , ,., 
yaptyorum ... Ve i§te yegane zevkim... Bugiin sou m atinesine k adar S T A D I L A H L A R I ( Olimpiyat I ) 

Umran Nazi/ 



3 Nisan 1939 CUMHURiYET 

:q Seyahat notlar1: 5 I"J I= 
Biikre§ Operas1 

Bir ak,am Milli tiyatroya giderseniz 
sekiz bucukta herkesi yerli yerinde 

tam saat 
bulursunuz 

I Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

---:--~----...-::-

Biikre~ Operasmm haricden goriinii~ii 

Biikre, sefirimiz Hamdi T annoverin vakit temsil edilen bu piyes ustadm en ~ok 
~ok nazikane bir davetile operaya gittim. muvaffak oldugu bestelerden biridir. 
Rumenler daha istiklallerini kazanma • Piyes (La dame aux Camelias) om 
dan tiyatronun millet ktilttiriindeki btiyiik bir ztibdesinden ibarettir. 
rolunu takdir etmi~ler, bundan II 0 sene Violetta a§tkt Rodolphe ile barlarda, 
evve] milli tiyatrolarmt ve operalanm eglence yerlerinde §atafatlt hir hayat ge
kurmu,Iardtr. Bu terbiye yurdlannm iki- ~iriyor. Guntin hirinde delikanlmm ba
si de Rumenlerin dramatik ve Jirik ihti- bast evladmt bu karasevdadan ge~irmek 
yaclanm temine kifayet ediyor. i.;in gene kadma miiracaat ediyor. Ona 

Saat sekizi yirmi gec;;e otomobilirniz yalvanyor. Kadm hu mii1fik babanm ha
operanm kaptsmda durdu. Y olun orta • line actyor ve <;ok sevdigi Rodolphe'tan 
smda iki polis gelen ve giden arabalara uzakla§maga karar ver;yor. Bu biiytik 
yo] gosteriyordu. Bizden evvel gelenler a§kt unutmak icin de kendini hiisbtittin 
indiler, siiratle biiytik kaptdan i<;eri gir- sefahete ahyor. Sabahlara kadar i<;iyor, 
diler. Biz de locamtza girip yerle1tik. kumar oynuyor ve herttirlii suiistimaller· 

Be, on dakika i<;inde koltuklar, gale- de bulunuyor. Bu hali, onu Rodolphe'un 
riler doldu. Herkes yerine yerle~ti. Saga goziinden dti~iirtiyor ve ona candan baii· 
bakttm; sola bakttm; oniimiizdeki kol • It olan a§tkt nihayet kendisini btraktp gi
tuklara bakttm, kadmlann biiyiik ekseri· diyor. Bu aynltk zaval!t ViolettayJ has· 
yeti dekolte, erkekler ise ya frak, ya simo- ta ediyor, gtinden gtine viicudden dii1ii· 
kin giymi1ler ... Erkeklerden bir tane ilac rtiyor ve giintin birinde verem yatagtna 
icin a<;tk renk elbiseli yok... Rumenler seriyor. Bundan haberdar olan gene 
anla,thyor ki etikete <;ok baiih insanlar- a§tk ko~up sevdiiiinin yamna tekrar geli
dtr. yor, fak;tt arbk i§ i1ten gec;;mi1 oldugun· 

Orkestra ba,larken l§Iklar sondii. dan gene kadm sevgilisinin kollannda 
Sesler kesildi. Seyirci kiitlesini te1kil eden hayata gozlerini kapayor. 
bin ki,i deiiil, sanki bir ki,i! 0 ne derin 1Jk perdede koro heyetini bir bar ale-
siikuttu, anlatamam. minde goriiyoruz. «!c;elirn dostlar ... » ne· 

Evet! 1lk perdede ba,lryan bu siikut, 1idesini soyliiyorlar. Burada siiprano, 
P• · k d 'Iii 1 d'l d "' kontraltolar gibi, bariton ve baslann rok tyesm son una a ar 1 · a e 1 me i .. ,., v 

konu1an, ne yemil yiyen, ne de oksiiren muvaff kiyetli ses miizigini dinledtk. 
var. Konu§mamak veya birjey yemeden Sonra Violetta rolu icin Prag operaJm· 
durmak miimkun, fakat oksiiriik 1 Ma • dan birka~ piyese istirak etmek iizere ge
lumya ktl mevsimindeyiz Bu bin kilinin len ktymetli primadonnastntn ne1idesini, 
icinde soguk almtl, nezle olmu1 bir insan daha sonra iittkile birlikte soyledikleri 
da Yok mu? I Muzik <;alarken, tenor ve· dtiettoyu dinledik. 
Ya bariton bir ne1ide okurken ben go1le- lkinci perdede gene gene ii11k: «Her
rimi seyircilerin iizerinde gezdirdim. 0 I"Yirn senin ... » diye terenniime ba1hyor. 
ne dikkatli, ne alakalt dinleyiJ. Halkm Sonra Violetta ile gencin babast kar11 • 
viicudii degil, gozleri bile ktptrdamtyor· ltklt okuyor, daha sonra baba ogu] teren· 
d B b 1 'd' ntim ediyorlar. O<;iincti perdede Cinae • u. u ir azim, bir irade mese eSI tr mi " 
d' k · h A · k '] · nelerin eglenceli hayahm seyrettik. Dor· 1Yece smiz; aytr! ztz an enm zan-
nederim bir terbiye meselesidir. diincu perdede iki sevdazedenin ~ok do-

B . R h Jk kunakh ve muvaffakiyetli dtiettosunu din· tr umen dostuma a tn operaya 
k h ledik. ar11 gosterdigi bu dindarane iirmetten 
bahsediyordum. Bana cevaben: Seksen IU kadar senedir Paris, Viya· 

- Azizim, Rumenler saza meftun • na, Berlin, Roma iliih .. operalarmda tek-
d 1 b b f 'k k · rar edilip duran bu Traviata'yt biz de ilk ur ar, ir operayt, it sen om onsen, 
h tt b d d'kk J"k defa din]iyor, ilk defa seyrediyor gibi . a a ir koroyu a ayni 1 at ve a a a 

i kttsadi hareketler 

Kaput bezleri 
• • niZamnamesi 

Kaput bezlerinin tip ve vastflan hak
kmda bir mtiddettenberi tizerinde ~ahttl· 
makta olan nizamname mer'iyet mevkiine 
girmi1 bulunuypor. Bu yeni standard ni
zamnamesi, bu sahada ilk adtmt te1kil et· 
mektedir. El tezgiihlan mamulatt timdi
lik standard 1artlanndan haric tutularalr. 
motorlii tezgahlarla memleketimizde do
kunan kaput bezleri bu nizamname hii • 
kiimlerine gore kontrol albna almm11 ol
maktadtr. Esasen bundan evvel kaput 
bezleri imalatmda cari olan bazt esaslar 
vardt. ~imdi bunlar baki kalmak uzere 
-kontrolu temin edecek- bazt kaytdlar ko
nuluyor. 

Kaput bezi standard nizamnamesi, 
bizzat kaput bezi irnal edenlerin duy • 
duklan bir ihtiyactn ifadesi olmu§tur. 
Filhakika bu fikri ilk ortaya atanlar sa -
nayicilerdir. 

Yeni standard nizamnamesinin -kon· 
trolunun da iyi yaptlmast takdirinde- ~ok 
muvaffakiyetli neticeler vereceginden 
tiiphe yoktur. Unutulmamah ki, standar
dize edilmekte olan madde, kaput bezi gi· 
bi, Tiirk koyliisiintin ekseriya hemen ye· 
gane giyim vasttasmt te§kil eden ve ka • 
zanctnm en mtihim ktsmtm yattrdtgt mad
dedir. 

Bu miinasebetle kaput bezleri ve bu 
mamulun ham maddesini tetkil eden pa· 
mukipligi iizerinde hadis olan yeni bir va· 
ziyete burada tekrar i1aret etmeden ge~e
miyecegiz. Kaput bezleri ve pamukipligi 
iizerinde iki senedenberi devam eden 
narkt lkttsad Vekaleti ge<;en ay <;ok ye· 
rinde bir kararla kaldudt. Nitekim Milli 

~efin Kastamonu havalisinde yaphg1 se
yahatlerinden temas ettigi hemen her va
tandaj, kaput bezi ve pamukipligine nar· 
km konulmasmdan sonra ortaya <;tkan 
buhran ve ihtikardan act act derd yandt. 

~imdi nark kalkmtt bulunuyor; aradan 
bir aydan fazla bir zaman ge<;ti. Ne 
buhran var ,ne ihtikiir ... Pamukipligi fi>t· 
lannda <;ok kii<;iik bir yiikselme varsa da 
mevsirn icabtdtr. 

F. G. 

Aia,ehirde feyizli 
~ah,malar 

Ala~ehir (Hususi muha'Qirirnizdea) 
1zmir - Afyon demiryolunun gil~erga -
hmda Bozdal! sils!lesinin eteklerine yas
lanmt§ olan Alajehir tren yolculanna 
ye§illiklere biirtinmii~ bir manzara ar • 
zeder. Kuvvetli ve miinbit ovas1, !zmir 
gibi Iatif baglan ikttsadi sahada Manisa 
viliiyeti i<;inde miiterakki ve miimtaz 
bir mevki temin eden bu verimli kazada 
her giin 1iiurlu bir ~a!t1manm feyizli e
serleri goze ~arpmaktadtr. Mart ay1 i~in
de fzmir ve Manisadan celbedilen muh
telif agac fidam, Burnova ziraat mekte
binden ahnan <;am fidanlan dikilmek 
suretile <;ok canh bir agac bayram1 ya
ptlmt§, Kemaliye ve Derbend koylerin -
deki hava tarassud kulelerinin etraft 
te19ir edilmi1 ve Derekoyii civannda ye
ni yaptlan 33 haneli go~men koyiiniin 
dahiline iki bini miitecaviz agac fidam 
da dikilmi§tir. 

tl d' 1 b 1 ·• · biiytik bir zevk ve lezzetle seyrettik e m erler ve u alaka ya mz musuoye · v·1· t J' · · · b"t e orta d" 1881 d b' d I h . . . 1 aye mec tst umumtst u ~ey 
egil, alelumum san'ata kar11 gosterilir. • • e 1 ~ ev et alme Rlre~ ve SJ· o'<ul i~in iki bin Jira!tk yardtm tahsisatt 

Bir ak,am Milli tiyatroya giderseniz Y851. al~mde mhayet 58 senehk btr mev· koymu1tur. 
tam sekiz bu~ukta (Biikre1te tiyatrolar cudtyett olan Rumenlerin az zaman i~in- Atatiirk biilvarile Kule Denizh ve 
s~kiz bu~ukta ba1ltyor) herkesi yerli ye· de me~~niyet _iileminde giisterdikleri bu I San go! 10selerinin telaki ~oktasmda a
rtnde giiriirstiniiz ve tema1a esnasmda bir terakktyt takdtr etmemek ve halkm bu ~1lmakta olan Cumhurivet meydamnm 
~tt duymazsmtz. Tiyatronun bir talim ve mtizik ktiltiiriine hayran olmamak mum· ta• istihzarah ikmal edilmi~tir. 
terbiye yurdu oldugunu bilmiyen bir Ru- kiin dei(ildir. Muhakkakttr ki Rumrnler Bu yolun Sangole giden ktsmile San
men yoktur samnm; dedi. ~altllYOr ve med,niyet sahasmda biiytik ktz koprUsU arasmdaki toprak tesviyesi 

Bu ak1am Traviata'y1 seyredeccl\iz. adtmlarla ilerliyor. c'e tamamlanmtjhr. 
Traviata! (Verdi) nin bu olmek bil- Selim Srrrr TARCAN Killik, Deliler, Sangol, Kemaliye koy-

miy · · b'l · k 'b d M lerinin bu sene biitGelerine hirer ebe en esenm 1 mtyen yo gt i ir. e· ['J Ev lki ztlar 6 13 17 ve 2" t d • I ve ya ' ' ' mar tahsisah konmu1 ve ilk mezunlardan 
ent a emin biitiin operalarmda vakit. tarlhll saytlanmtzda !ni!~ar etm!~t!r. !" r kabile gonderilecel(i Sthhiye miidiir u-

\...
1 Samsunda yapilan · binalar ) r.und~n bildirilmi1tir. Derbend koyii ile yen1 Tepekoy mekteblerini nnoksam ikmal e-

dilmi! ve Koseali koyiinde miiceddeden 

-

I 

}r-- ~~--~ 

yaptlmakta olan okul binasmm ikmali 
de kuvvei karibeye gelmistir. Sobran • 
dan Baklact koy oniindeki 6. 7 kilomet
relik mesafE'de Kocacav mecrasma bir 
kana! actlarak bu civ;rdaki halkm stt
madan kurhnlmast temin edilmi•tir. 
Alasehirle Salihli arasmdo'<i telefon 
hattimn bUtiln dirPKleri VP""ilPnmi~.J 

~ yaP.'murlar. KOc:eali, Kespr]pr J..;i)nlerine 
ve Kemahve ile Derbend ko··'o'"i ara -
smdaki tarassud kulelerine telefon hat
Jan rekilmistir. 

Beledivemiz. Belediveler Bankasm • 
dan 25 bin lirahk bir is+'~·-az yanrn••hr. 
Bu para ile ehrin en miibrem ihtivac
l•nn~an olan merbaha, lonca. asri me
zar!tk yaptlTllerakhr. Beled'yemiz, 
meml~ketin en biiviik ihtivact olan i~

me suyunu temin icin de esash te~eb -
biislere giri~mi~ bulunuyor. 

I U 0 t.\ : D B 

ll· u_ 1 

Goziime ili~en ilk ~aglabademini 
m•yorum. Miimkiin olsa da 

yemeye k•ya
onu bir rozet gibi 

yakam1za taksak ve sevgiliden habra kalan bir 
ye~il yaprak gibi ciizdanlarimiZda saklasak ... 

Dun, bir manav dtikkamnda <;aglaba- 1 taze bakla var. 
demlerini seyrettirn: Bu ye§il yemi§ ce • 
ninleri daha dogmadan insan kursagma 
inmek i<;in, acaba dallannda naSI! bir gii· 
nah i1lediler? 

Elimi uzattp i<;lerinden bir tanesini ya
kaladtm. Onu §imdi daha yakmdan ince
]iyebiliyordum. o~ minimini yapragm a
rasmda, ne sabtr!t, ne dii1kiin, ne zavalh 
bir duru1u vardt. lstersem, ben de batka· 
Ian gibi, onun korpe vticudtinti di§lerim 
arasma altp <;tltr <;ttlr ezebilirdirn. Hi<;bir 
kanunun -ne ilahi, ne be§eri- su~ sayma· 
dtgt bu hareketi yapmaktan, beni ahko
yan neydi ?... Belki de, nisanm ilk koku
sunu kendisinden aldtgtm i<;in ona ktya· 
mtyordum. 

Baharm bu nefis yuzgortimliigtine a<; 
bir kurt gibi saldtrmaktan, ne <;tkardt? 
Mumktin olsa da onu bir rozet gibi yaka
lartmtza taksak ve segiliden hattra kalan 
bir ye§il yaprak gibi, ciizdanlammzda 
<aklasak.. .. 

tlk yaz geliyor arhk! Bize, bu mes'ud 
haberi veren ~aglabademinden ibaret de· 
gil: Agac, ~i<;ek, ku§, <;irnen, deniz ve 
gokyiizii, senenin en giizel olgunluk irnti
hantnt veriyorlar. Cline§ diinden daha 
"'rt bak,,b. daha erk.L Ku far. dunden 
daha <;evik ve daha civelek.. Toprak, 
daha verimli ve ~i<;ekler daha renkli ... 

Dun toprak altmda siirtinen ha§ere, 
bugiin strhna iki kanad takmt§, etraftmtz· 
da u<;u1uyor. lkibuklum dallara, can gel
di. Y osunlu sularm aynasmda, biribirleri
nin ye§ilgozlerine a§tk olan kurbagalar 
tsstz ovalan, §enlendirmege haztrlamyor· 
lar. <;:aytrlarda, taraf taraf papatyeler a
~tyor. Baytrlar, turlu desende ciceklerle, 
nadide kuma§lann te1hir edildigi magaza 
vitrinlerini andmyorlar. Gul, kendini btil
biile begendirmek i<;in, koncalannm etegi
ne renklerin en gtizelinden nakt§lar i§li • 
yor ve btilbiil giile kar§t hasretini dikenli 
yuvasmm i<;inde 1imdi daha derin hisse
diyor. 

Deniz bile, bize kendinden bir§eyler 
vermege ba,ladt. But tin bir kt§; yadtrga
yan bakt§lanmtzla, uzaktan tema§aya a· 
h§tlgtimz bu engin tabiat kii§esine, yakla§· 
maktan arhk <;ekinmiyoruz. 

Vapurlarm dtidgti bile, ba§ka ttirlii ii
ttiyor. Bu 'este, bunalan ruhlan, ktsa 
g~zintilere davet eden tatlt bir ahenk var. 
Ozerlerindeki etiketi olsun okuyarak kty· 
meti hakkmda bir fikir edinemiyor musu

nu?: Turfanda cilek <;tktt! .. Fakat, ne 
yaztk ki, buna mukabil portakallartn su· 
yu ~ekildi. Her yemi§, mevsiminde kendi
ne dii§en rolii bitirince, yerini yenisine ter· 
kedivor: T abiatin degi§mez kaidelerin
den biri de bu ... 

Ba§ raflarda kurulan ISpanakla ptrasa· 
nm veri"de bir haftadanberi bezelye ile 

Patltcan, hentiz kendini dirhem dirhem 
sattyor. Domatesler, o kadar pahalt ki, 
arzettikleri fiattan utanarak ktzardtklan· 
na htikmedilebilir. 

Ge~en gun bir sebzeciden biberin fia
ttm ogrenmek gafletinde bulundum. Al
dtgtm cevab kti<;tik ~ocuklann agzma ko· 
nulan biber gibi, bu ya1unda, benim i<;in 
de gtizel bir ders oldu: T anesi on iki bu
<;uk kurujmU! !.. 

Ne denir? Adamcagtz biber degil, bi
berin miijdesini sabyor. 

Y edikulede oturan bir ahpabtm var • 
dtr. Bu sabah rasla§hk. Ballandtra bal
landtra: 

- Aman gazeteye yaz ki, dedi, marul 
sevenler 1imdiden di,Ierini bilesinlerl 

- Ne yazaytm gazeteye?.. 
- Bostanlardaki marul bollugunu ... 

Bu sene, 1stanbullular dtinyanm en nefis 
«gobekli» lerini yiyecekler ... 

Sonra izahat verdi: 
- Hi<;bir ytl, bu kadar marul fidesi 

ekilmedigini soyluyorlar I 

Marulu da severim amma, cirozhaltgt 
kadar degil. Mubarekler ,nastl da·f>irden
bire bollandtlar. Tereotunu i<;ine dogra ... 
Sirke ile zeytinyagmm i~ine yknr. OnC!an 
sonra da yeme, yanmda yat I 

Y a, §erbet~ilerin, bu ara keyiflerin
den nastl agzt kulaklanna vard1gma dik
kat etmiyor musunuz? .. Bir bardak soguk 
i~kinin otuz iki di1e trampet <;aldtrmastna 
hentiz vakit varsa da, bu giine§li havalar· 
da, arada bir insana hararet bastyor. 

Manifatura magazalanna baktyorum. 
Hep birden kahn ktthk e1yay1 indirmi1 . 
ler. Onlarm yerinde, mevsimlik pml pml 
ipek gomlekler... lpek pijamalar ... Kun-
duractlarda a~tk renk iskarpinler .. . 

Baharla birlikte §ehrin semt semt man· 
zarast da degi§iyor. Tramvaylar, eskisin
den daha az kalabaltk I Sinemalar, yava§ 

yava1 bo§almakta I Beyoglu caddesi; he
le pazar gtinleri §ehrin yart halkmt, kendi
ne <;ekiyor. Sokaklarda ~amurun yennt 
toz aldt. Gene bazt semtlerden; riizgarlt 
havada, tozlan, perde gibi elimizle arala
madan, bir kaldmmdan oteki kaldmma 
ge~emiyecegiz. Ktjtn <;amur, yazm toz ... 
!stanbulun bu ezeli iki nasibinden, birkac; 
sene zarfmda, yeni Valimiz Lutfi Knda
rm himmetile kurtulacagtrnJZJ umanm. 

SOzti uzatttm galiba... Hatta sade u
zatmt§ olmadtm biraz da mevsiminden ev
vel bahara girmi§ bulundum. 

Ne yapaytm: Kabahat ben de degil. 
Ni,.n o kadar giizel bir <;ehre ile goriin
dti ki, daha bir ayltk yoldan bahara 
«ho§ gel din!» demek, «nezaket icabt» ol
du. 

SalEihacldin GONGi:JR 

• Band1rmanm yem Halkevi binas1 ------------- ~~~~==~~ 

s~m un (Hususi) - Son ytllarda, §ehrimizde goze Garpan bir imar ha
rr'<et• ba•lnrnt<t.r Bu hareket. binalart olmtyan resmi dairelerde g6riilmek
ledit. Bu k2b !den olmak iizere Posta ve Telgraf idaresi Bankalar cadde
sinc', , 60 b.n liraya giizel bir bina yap!trmt§hr. Tayyare Cemiyeti de gene 
ayni c· ldede b. • bina yapttrmaktadtr. Merkez ve Ziraat Bankalan da bu 
eo ~de t. ze-; 1-l a~·n ayn iki biiyiik bin a yapttracakttr. Bu giizel binalat 
Samsunt• 'llllzu bir kat daha memur bir hale getirecektir. Gonderdigim resim, 
Posta vc Telgrof idaresine aid binay1 gostcrmektcdir. 

Ala~ehrin me~hur olan Sartktz maden 
Bandtrma (Hususi) - Ke~if bedeli seksen bin lira olarak, iki bin suyu ve kaphcasmm biiviik rai!bet gor-

metre murabbat bir saha iizerine yapllmakta bulunan Halkevi binasmm temel dugiinii nazan dikkate alan Belediye -
miz ve kap!tca miisteciri bu sene tenez- ve bodrum ktsmt on iki bin lira sarfi!e ilunal ec.ilmi~tir. Halkevi binasi asri 
ziih trenlerile gelecek olan misafirleri ve ~ok cazib bir ~ekilde olacak, 1Ginde miiteaddid odalan ve sekiz yiiz ki§i 
daha ziyade memnun etmek i~in !imdi- istiab edecek sinemas1 ve temsil salonu bulunacakttr. Resmimiz Halkcvi 
den esash tedbirler almaktadtr!ar, 1 binasmm maketini g6stermektedir. 
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DuvouNUZMU? 
Bir kalpazanlzk 

fngiliz zabttast • 
nm eski amiri Sir 
Bazil Tomson, bir 
ka~ giin evvel ol
dii. Hayab b~ok 

hlidiselerle dolu a-
lan bu zatm hall -
ratl araSinda, s1k 
Slk anlatl!gt 1u hi
kaye vardrr. 

Bir tarihte, ya • 
man blr kalpazan 
kumpanyasm1 ele ge<;irip hapse bkan 
Sir Bazil Tomson, o zamanm Maliye 
NaZinni, kalpazanlarm ~altjhklan yere 
gotiiriip, sahte paralan nastl basttkla • 
nm ona gostermek istemi1ti. 

- ~u iki tane tabelli makinesini gorii
yorsunuz ya, dedi. t§te bununla, §Urada
ki kagdlara para bastyorlarmt§. Gayet 
basit bir i§. isterseniz bizzat tecriibe e
dinlz. 

Bu teklif iizerine, diinya tarihinde ilk 
defa olarak, bir Maliye Naz1r1, tatbikma 
kendi memur oldugu kanunun emrine 
kllr§l gelerek elini makineye uzatm1~ ve 
hlar ttlnr, taklid para basm~ga ba1la -
mt~l!. 

Fakaf, bir mesele var. Ma!iye Nazm, 
paralan miikemmelen basttktan sonra 
bunlan cebine yerl~irmeden evvel, 
kendi elile, arkalanna csahtedir• keli· 
mesini yazmag, ihmal etmem~. 

N e olur, ne olmaz. Diinyanm bin tlir· 
Iii hali var! 

Hah>f ve selef 
Pariste, tavuk ke· 

ser gibi adam bo -
gazhyan Weidman 
isimli canavarm he
sabt goriiliirken, bu 
katilin sogukkanll
hg, ve cinayetlerini 
anla!trken taktndt -
g, tabil tavur, 1869 
senesinde idarna 

mahkum E'dilen bir ba1ka katili hattr -
lahyor. Lathauwers adtm lajtyan o ka
til, bir oda hizmet~isi idi ve on be~ da
kika zarfmda alb ki1iyi oldiirmii~tii. 

Ralef ve selef, oldiirdiikleri insanla -
nn saytsl baktmmdan birbirinin ayni -
dir. 0 da alh kijiye ktymi~. bu da. Yal
mz, selefin sogukkanhhgt, haleften faz
la. Bir iki misal: 

Katil, cinayetlerini yaparken, evin 
ihtiyar efendisi, kotiiriim koltugunda o
turuyormuj. Oda hizmet~isi, ijini bitir
dikten ve alh kijiyi yere serdikten son
ra, parma~m1 ktptrdatmaga muktE'dir 
olarruyan kotiiriimiin kar~ISlna g~ip ke
mali hiirmetle ij!il~vc~·-·~·--~-

- ~u h1zmetimden efendimiz m~m -
nun oldular m1? diye sormu1. 

Bu kadar degil. Mahkemenin verdigi 
idam karan ii~iincii Napoleon tarafm
dan miiebbed kiirel(e tahvil edilince ka
til, oglu ile gelini oldiirdiigii kotiiriim 
ihtiyara bir mektub yazm1~ ve: cMai • 
yetinizde tam yirmi alh giin kemali sa
dakatle ~alt§hm. Lutfen iicretimi tediye 
ediniz. Bir de yar1m giinliik iicret isterim 
Malum ya, cinayet og!E'den sonra olmu~
tu. Ogleye kadar olan hizmetimin iicre
tini almak hakktmdtr• buyurmu~. 
Do~sunu soylemek lliztm gelirse 

Weidman. selefinin klibma varamadt. 

Balik hastanesi 
Pitsburg'da bir 

baltk hastanesi a
~tlm1§. Gayesi, da
mtzltk, ktymetli 
bahklan tedavi e• 
mek. Tatlt su bal' 
P;tn1 iiretmek i~ir 
damtzltk diye kul
lamlan nadir bulunur cinsten bahklar 
i~inde hastalanan olursa. bahk e<nlitii· 
sii, bunlar1 dogru hastaneve sevkediyor. 
Orada, bin bir itina ile tedavi giiriiyor
lar ve iyi oluyorlar. 

Yaptlan tecriibeler neticesinde. yor -
gun tat11 su baltklarmm tE'daviyi takib 
E'den bir deniz suyu banyosundan sonra, 
biisbiitiin ivileslikleri. kendi!erine gel
dikleri goriilmii~. Hatta. tuzlu su banyo
sunu, bir ~aganoza tatbik etmisler, a
nun iizerinde de sifah tesiri goriilmii<. 

Bir, Pitsburg'un bu nazi.i naim icinde 
yastyan talihli bahklannt, bir de bizim, 
lodosta l!ev•E'dikten sonra poyrazdan 
ba<ka iliio, Bahkpazarmdaki ~avalva • 
dan ttavri banvo viizii gQrmiven kalrn
der baltkl•rt dii•iindiim NE> valan sov
liyevim, onlar hP<obma berikilere hased 
ettim ve irim ac1d1. 

Sag bileVi~den yaralandt 
Bostanbasmda Dalgt~ sokagmda otu

ran Abdullah oglu Hayri evinde oturur
ken sarho~lukla elini cama carphi!mcinn 
sag bileginden yaralanarak Beyoglu has
tanesine kaldmlmtshr. 

Ozerinde esrar bulundu 
Kii~iikpazarda Onluk sokagtnda otu

ran Hasan o/!lu Hamdi nammdo b•r <ah· 
Sin i.izerinde yap1lan ara~hrmada 20 ~an
tigram esrar bulundu~undan ·akalana
rak tahkikata bslanmJ<hr. --·-Tuberkuloz Cemiyeti 

toplanhst 
Tiiberkiiloz Cemiyeti mutad ayhk too

lanhsmi 5 nisan car~amba pi.ini.i saat alh 
bu~ukta istanbul Ettbba odasmda yapa
caktll'. 
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Diin yapllan milli kiime ma~lan 
Bir gun evvel Vefaya 3 • I maglub o-~ llehine verlien bir penalttyl Necdet yava§ 

Ian izmirin Ate§spor taktml diin ikinci ve plaoe bir §iitle kalecinin kollan arasma 
ma~JDI F enerbahc;e takunile Kadtkoy sta- atarak muhakkak olan bir saymm daha 
dmda yapiJ. kac;masma sebebiyet verdi. 

Yedi bin kadar seyircinin bulunduiiu Bu tarzda cereyan eden oyun, biitiin 
bu ma~;ta yedi yiiz yirmi lira has1lat top- gayretlere ragmen neticeyi degi§tirecek 
Iandt. yeni bir go] yaptlamadJKt ic;in 2 - 0 Ank:i-

Tabmlar sahaya §U ~ekilde c;1kttlar: ra tampiyonu Demirsporun galibiyetile 
F enerbahc;e: Hiisameddin • Y a,ar, bitti. 

Lebib - Ali Rtza, Angelidis, Re1ad • 
Naci, Esad, Y a1ar, Saban, Basiri. 

Atesspor: ibrahim - Cerna I, Sezai • 
Avni, Orner, Salih- lzzet, Mahmud, A
li, F erid, Re§ad .. 

Hakem: Tank. 
Oyuna F enerbahc;enin hiicurnile ba~ • 

land!. fzmir takm11 miiteabb bir biicum· 
Ia mukabele etti. Ate§spor, arka arkaya 
iki korner kazand1ysa da istifade edcme
di. 

Mukabil hiicumlarla g~en <;>yun klsa 
bir zaman ic;inde miitevazin bir '"kil ald1. 
lzmirlilerin sagdan yapoklan bir hiicum, 
F ener kalesi oniinde ciddi bir tehlike ol
du ve lzrnir takum yiizde yiiz bir gol !JT
saiJ ka~;1rru. Bu arada lzmir tahm1 bir 
korner daba kazanru ve netice alamadt. 

At~spor, bu mac;ta cidden giizel oy
nuyor ve oldukc;a tehlikeli hiicumlar ya
parak F enerbah~;e miidafaasm1 tehdid 
ediyordu. 

Fenerbahc;enin merkezden yapttg1 bir 
hiicum da bo1a gitti ve mubakkak bir sa• 
y1 ka~;tt. F enerbahc;e bu hiicumdan sonra 
iistiiste iki komer yakalad1 ve bic;birinden 
istilade edemedi. lzmir takum gittik,e a
etlan oyunu sayesinde bir miiddet F ener· 
bah~e miidafaaSI oniinde top[amyor, fa
Kat biraz 1ahsi oyundan dolay1 istifade 
edemiyordu. 

Hatta bir arahk F ener kalesidne c;eld
len kornerde Hiisameddin kaleyi bo1 bt
nkhgl halde, lzmir hiicum hatt1 bundan 
'· • istilade edemedi. Devrenin son Ianna 
'~ru Saban ve Esad yer degi§tirdi. Fa

kat oyun iizerinde miiessir olamadtlar. 
Devre stflr s1ftra bitti. 

ikinci devre 
izm'r tak1m1 bu devrede 6meri hiicum 
., ra alarak oyuna ba~lad1. Fenerbah

cenin diizgiin ba1lad1Kt oyuna mukabil, 
l '.mir tak1mmda ba§ltyan durgunluk na

n d1kkati derhal celbetti. F enerbah~e 
l:-u vaziyetten istifade ederek hakirniyeti 
ele ald1. 

Devrenin ortalannda Ali R.Iza ile Na
ci de yer degijtirdi. Buna mukabil lzmir 
tak1m1 da Omeri tekrar geri ald1. 

F enerbah~enin gittik~e artan tazyikt 
izmir takimtm miidafaaya dogru ~ekti. 
F enerin devaml1 hiicumlan esnas1nda 
Basri 40 no dakikada F enerin ilk say! • 
stm yaph. 

Basri, 44 iincii dakikada gene rahat 
bir vaziyette yakalad1g1 topu ikinci 
defa lzmir kalesine sokmaga muvaffak 
oldu. Uzun miiddet berabere cereyan e
den rna~ nihayet F enerin 2-0 galibiyetile 
bitti. 

Nastl oynaddar? 
fzmir tak1m1, bir giin evvd Vefa ile 

yaptt8J mas:ta hayli yorulmu§ oldugu 
halde diin c;ok giizel ve enerjik oynad1 
Kaleci iki tarafm en iyi oyuncusu idi. 

F enerbahs:eye gelince; heyeti umu -
miyesi iyi oymyamad1. Y alimz Ali R1za 
son zamanlardaki giizel oyununu gene 
gosterdi. T ak1mda umumi bir durgunluk 
!!Oze ~rp1yordu. 

- Ooo... Prenses ~ukriyenin pirlan
talan ... Az kald1 unutacakttm 1.. Halbu
ki •n ~ok bunun is:in gelmi§tim. Avrupa
da iken, bu taslann sat1hga ~Ikanld1gmt, 
ta oradan duydum. Oyleyken, §imdi al
madan gidecektino; hep sizin yiizuniiz
den... Ban a bunlan bile unuttuturuyor
dunuz 1.. 

Bir yandan da bilezi.gi c;ozmege ug-
ra}lyordu. 

Gene kadm, bir dab a silkindi: 
- $imdi de bunlan mi ~alacaksmtz? 
- Aman, ne ao soyliiyorsunuz 1.. 

(almak degil, sakltyacagim l.. Bende 
dursun, daha iyi !.. Yann, soracak olur
larsa, onlar1 da aldl, kac;b, dersiniz 1.. 
Parasmi Muhtar Bey mi verir, yoksa 
kuyumcu Y ervant onlan da sigorta §ir
ketine mi yiikler, buraSJ arttk onlann ken
di aralarmda yap!p yakJ§tlracaklan bir 
i§!.. His: iiziilmeyiniz, bilezik gene sizin
dir, gene sizin mal:ntz, demektirl.. 

Matbuat talonunm diin yaphkl ma~tan bir enstantane 

Kurtulu§, Beykoz: 3 • Topka· 
kap1, Arnavudkoy: 1 

F ener stadmda oynanan bu ma~ta da
ha rahat bir oyun tutturan Beykoz, Kur· 
tulu§ muhteliti birinci devreyi 2-1 galib 
olarak bitirdi. ikinci devrede ayni oyunu 
muhafaza eden Beykoz, Kurtulu§ muh· 
teliti bir go! daha yaparak rna~ 3-1 ka • 
zandt. 

Beylerbeyi: 2 Kad1koyspor: 1 
lkinci alb kuliib aras1nda yap1lan bu 

mac; olduk~a hararetli oldu. Daha diiz
giin oyn1yan Beylerbeyi rna~! 2-1 kazan· 
dl. 

Galatasaray diin de 
2-0 yenildi 

Ankara, 2 (a.a.) - Milli kiime ma<;
lanna bugiin de devam olundu. I.S bini 
miitecaviz bir seyirci kiitlesi kar§ISJnda, 
Ankara §ampiyonu ile ikinci kar§ua,maSI· 
n1 yapan Calatasaray takmu, oyuna bat
tan nihayete kadar bakim bulunmasma. 
ragmen gene 2 • 0 maglub oldu. 

Calatasarayltlar, Anl::aragiiQiine kaT§! 
ugrad1klan diinkii maglubiyetin taraftar -
lan iizerinde hast! ettigi teessiirii izale 

edebilmek ic;in biiyiik bir canlthkla oyuna 
ba§larular. Takunda di,ine nazaran, yap· 
oklan tadi!at yerinde olmakla beraber for 
vet hattmm iyi teV<il olun mayt 1 ve hil-
• 

hassa miisaid vaziyetlerden zarnanmda 
istifadeyi bilen bir §iitorun yoksuzlugu el· 
de edilen go! ftrsatlannm kolayhkla kas:· 
masmda en biiyiik ami! olmu§tur. 

Her iki devrede de oyunun merkezi 
sikletini Demirspor sahasma intikal etti
ren Calatasarayh oyuncular, biitiin gay
retlere ragmen bir semere elde edemiyor· 
lard1. 

Diger taraftan, Ankara §affipiyonu da 
tevali eden ve kendileri ic;in <;ok tehlikeli 
olan san - kmnmhlann akmlanm durdur
makta mii§kiilat ~ekmekle beraber, elde 
ettikleri en biiyiik fiTsatlardan bile i.tifa
deye kalk11arak Calatasaray kalesine sar
tlyordu. Nitekim, gene bu hiicwnlardan 
birinde Orbamn kale onlerindeki topu 
harikulade bir <;eviri§le aglara takmas1 ve 
kiSa bir fastladan sonra da Zekinin kale
cinin vakitsiz c;Ikl§mdan istifade ederek 
topu tekrar Calatasaray kalesine soku§u, 
Demirspora hi<; beklenmiyen bir zaman
da arka arkaya iki say1 kazanrurmt§tl. 

Y ap1lan goller Galatasarayt emri vaki 
balini alan bir maglubiyetten kurtarmak i
<;in harekete getirrni§ti. F akat, s:ok kuvvet· 
li ve sistemli bir mudafaa oyunu tatbik e
den Demirspor, yaptlan biitiin hiicum te
,.hbiislerini kolayhkla durdurmakla be
raber Calatasaray basktsmdan bir tiirlii 
kurtulaD11yordu. Bu arada, Galatasaraym 

. ~ 

Galatasaray - Ankaragiicii taknnlar1 bir arada 

Milli kiirnede puvan vaziyeti 
Ma~ Att1g1 Yedigi Galib Berabere Maglub Puvan 

Fenerbah~e 3 7 1 
Ankaragiicii 4 10 8 
Be§ikta§ 3 10 3 
Ate§spor 4 4 7 
Demirspor 2 4 2 
Vefa 3 5 5 
Doganspor 2 2 7 
Gala tasaray 2 1 6 

dar satarsamz?.. 
- Hay1r, benim yakalanacaglm gii

ne kadar beklemek istemez !.. Bir giin, 
kendi elimle onu gene sizin bileginize ben 
takacag1m!.. 

- Siz miL Neier soyliiyorsunuz, 
Allalumzt severseniz ~ .. 

- Goriirsiiniiz, hem de gene bugiin
lerde... Demindenberi, benim yiiziimden 
bu kadar korku c;ektiniz, bu kadar iiziil
diiniiz, onu unutturmak i<;in ... 

Haydar, bunlan soylerken, bilezii!i ce
bine atmi§IJ. Belrnarun elini bir daha op
tii. Sonra kap:ya dogru ko§tu, goriinmez 
oldu. 

-3-
Muhtar, bugiin gene pek sinirliydi. 
- Bir polis memuru gelmi§, sizi gor-

mek istiyor. 
Dediler. 
Ka1lan s:ahld1. Yiizu biisbiitiin kiri1ti: 
- Celsin. 

3 0 0 9 
2 1 1 9 
2 0 1 7 
1 1 2 7 
1 ! 0 5 
1 0 2 5 
0 1 1 3 
0 0 2 2 

Gene ne istiyorlar L Bakahm, bu 
da daha ne zamana kadar siirecek L 

Polis rnemurunu i~eriye a)d,lar. Muh
tar, onun yii~iine baktt: 

- Gene, ge<;en ak§amki i1 i~in miL 
diye sordu. 

Memur, cebinden bir tomar ka.K1d <;I· 
kardJ: 

- Evet, dedi. 
- Bildiklerimi, o ak1am anlat!Jm. 

Ba~ka bir soyliyecegim yok. 
- Belma Hamml, bir kere daba 

gormek istiyorum da onun 1~m ..• 
Ne yapacaksm1z? .• 
Bir §ey soracakttm. 
N e soracaksm1z L Bana sorunuz. 
Kendisini gormek laZJm, 
Pekala, gi:iriiniiz. Fakat ne sora

caksmiz, bana da soyleyiniz. 
Memur, elindeki kagtdlara §Oyle bir 

bako: 
- Hmizm e§kalini sordugumuz za

man Belma Hammtn soyledikleri, siziJl· 
kine uyrnuyor da ... 

- Ne g~bi? .. Neresi uymuyor1 .. 
- Siz, uzun boylu, iistiiba§l temiz bir 

- Anlamiyorum, nastl? .. Yakalan
dl!bmz zaman mt? .. Y a o zamana ka-

Dedi. Sonra, di1lerinin arasmdan ken
di kendine soylendi: 

adam, diyorsunuz. Hamm, k1sa boylu, 
§i§man birisi, demi§. lkisi birbirini tut
muyor. 

Diger ma!;lar 
Bundanevvel, Milli kiime haricinde 

kalan kuliibler arasmda tertib olunan ku
pa mac;larma da ba§lamiU§tlr. 

Ankara Galatasary1 ile Genclerbirligi 
arasmda yap1lan bu rna~ da hakim bir 
oyundan sonra 4 - 0 Gens:lerbirliginin ga
libiyetile neticelenmi§tir. 

Betikta§: 3 • Beyoglu spor: 1 
Dun milli kiime ma~I olm1yan Be!ik

ta§ birioci taktml, Beyoglusporla hususi 
bir oyun yapb. Be§ikta§ takimmda Cii ~ 
ne§li ibrahim de sol muavin oynuyordu. 
llk. devre Hakkmm ve Naztmm stkl bir 
§iitlerile Be,ikta§ iki go! atarak birinci 
devreyi 2 - 0 galib bitirdi. ikinci devrede 
diizgun abnlar yapan Perahlar sola~tk 
Tangm atbg1 1iitle bir gol kazandtlar. 
Fa kat son dakikalarda Hakk1 kafa ile 
giizel bir go] ath ve Be1ikta1 bu mas:1 3-1 
kazanm11 oldu. 

Matbuat talom1 da galib 
Bu mas:tan evvel de Matbuat takimt 

Be§ikta§ tekaiidlerile kar§Ila§tl. Be§ikta§ 
tekaiidleri arasmda, bundan sekiz on se• 
ne evvel biiyiik §ohretler temin etmi§ o
yuncular vard1. T ak1m §U §ekildeydi: 

Stddik - Baltk<;1 Tevfik, Sehab • Be
haeddin, Cavid, Canib - Rii§tii, Abdi, 
Edib, Pertev. 

Matbuat takimi: Nauuk - !zzet Mu
hiddin, Erciimend - Tank, CeJal, Sala • 
haddin • $azi, Ulvi, Sedad, Ahmed A
dem, Besim. 

lkinci devrede iki takun da baz1 oyun
culanm degi~tirmi1tir. 

Bu ma~n ilk devresi bakikaten siiratli 
olmu§ ve gazetecilerin yapbgt bir golle 
I • 0 hitmi§tir. ikinci devrede Matbuat 
takmn iki go[ daha atmt§br. Be§ikta§hlar 
da, penalhdan bir go) a!mt§lardu. Be§ik
ta!h miitekaidler, hakikaten giizel oyna· 
malanna ragmen biraz da §anSizbgm te
sirile fazla go! atamamt§lardiT. Matbuat 
takum da hafta i<;inde yaphgi miiteaddid 
antrenmanlann tesirile olacak ki, diin gii
zel bir oyun <;1karmi§br. 

Galatasaray • lzmit 
voleybol ma~1 

Calatasaray voleybol takum diin tz • 
mite giderek izmir takunile yaphgt mas:t 
kazanmi§tir. Miisabaka c;ok hararetli ve 
zevkli olmu§, neticede Galatasaray taki
ml (15-13) (3-15) ve (17-15) rna<;! 
kazanmt§br. 

lzmitli sporcular, 
mma kar§t biiyiik 
gostermi§lerdir. 

Calatasaray tak1 -
bir misalirperverlik 

Atletlere verilen ziyafet 
Be§ikta§ kuliibii tarafmdan tertib edi

len seri halindeki k1r ko§ulanmn nihayete 
ermesi dolayiSile idare heyeti atletlere bir 
c;ay ziyafeti vermi§ ve alttnc1ya kadar de
rece alan atletlere madalyalar vermi§tir. 

Miisabakalarda birinci Todori, ikinci 
Y orgo, us:iincii Hasan, dordiincii Hakk1, 
be1inci Y ani, alttnc1 olan kiic;iik Kemale 
madalyalar dagittlmt§hr. 

Muhtar, belli belirsiz, dudaklanm ISlr
dJ: 

- 0 dakikada nas1l bir korku ges:ir
dik, onu bir kere gozoniine getiriniz!.. 
Sonra, kuyumcu diikkamndan i<;eriye gi· 
renler, ii<; ki§iydi. Hangisi uzun boylu, 
hangisi kiSa, insanm aklmda kaltr m1 L 

- Biz, en c;ok hirSJZlarm eleba§ISI o
lan adamt soruyoruz. 

- 0 korkunun i~inde, o s:arpmma· 
tJm arasmda insan birini iitekine kan§!Ira
bilir. Sonra, kadmlann gi:izii korktu muy
du, arhk ne soylediklerini bilmezler, bil
diklerini de unuturlar. Benim temiz gi
yinmi§ dedigim bir adam, ona ba1ka tiir
lii goriinmii§ olabilir. 

- Ne de olsa, bir kere daha Belma 
Hamm1 gormek laztm gelecek. 

- Evde olacak. Gidiniz, anlamak is
tediginiz ne ise, orada sorammz. 

- ~inodi oradan geliyorum. Evde 
yokrnu§, oyle siiylediler. 

Muhtarm ka1lan biisbiitiin ~ttldi. Fa
kat belli etmemege <;ah~: 

- Evet, dedi, biraz i1i vard1. Bir 
saat sonra giderseniz evde bulursunuz. 

Memur te§ekkiir etti, c;tkti. 
Muhtar, hernen onun arkasmdan tele

fonu a<;h. Kendi evini buldu. Kansmt <;a· 

Mektebliler spor bayram1 -Liseler arastndaki spor 
faaliyetine diin ha§landt 

Gene mektebli Juzlar istiklal mllr§IDI soylerken 

[B<Z$taratz 1 lnct •aMtectel J Ebedi $efin hat~ra•r ta:ziz. ediliyor 
caddesinin iki tarafm1 dolduran balk, bu- Valinin nutkundan sonra beden terb~ 
yiik bir alaka ile takib etti. Mekteblerin yesi muallimi Ferhad Ebedi ~ef Ata-
flarnalarmi ta§tyanlar T aksim abidesi- 1·· k'' d ·· d kik' 'h.: · · k 

. f d b' d . kl' d di 'ld'l ur un a ma uc; a a 1 uram 11;1n u • 
nm ~tra ~ a tr aue 1e m e 21 • 1 er. manda verdi. Biitiin talebe ve seyirciler 
Venlen biT kumanda ile beraber abtdeye ·· d k'k ··k•t ttil . I . k ld .. .. I b uc; a 1 a su u e er. 
merasrm e s:~<;ek onu u. Butun ta e e· M · · tt' k ed b''tii'' t 1 L 

· · · kil 1 'kl'l .. I 'ld' erasune I§ ra en u n a eOG 
nm !§bra e stt a mar§t soy em 1. h b' d 1 t!'kl'l ·· 1 d' B 

B 
. . ep IT en s a mar~m1 soy e 1. u 

u meraSJmden sonra aym strayt ta- d 1 1 b 1 E k k M II' kt 
k

. . ara a s an u r e ua tm me e • 
1b ederek T akSJm starunm yan kaptSID· b' d b' · · T·· k b " di - k 

d · · · ']di p· · - f d m en tr tZCI ur ayrag1n1 rege c;e • an 19en gm . IS!Jn sag tara m an ge- . 

s:ilerek, flamalar diiz bir hat iizerinde h. Mektebler, stadyoma girdiklerl sira ile 
tribiin ve balkona kar§t haZITlanan straya 

ge.;id resmine ba§lad.Jlar. Bu merasim 9 
gore yerlerini alduar. Mektebler ayni st-

dakika devam etti. Mektebler, atada gir• 
rada yerlerini alarak stadda yaptlacak 
mera.inoe hazuland.Jiar. dikleri yan kaptdan dola§arak stad! ter-

Stadda olduks:a kalabal1k vard1. Vali kettiler .. 
ve Belediye Reisi Lutfi Kudar, Istanbul Vela lisesi: 3 • San'at okala: 1J 
Maarif Miidiirii Tevfik, mekteb miidiir- lki lise tak1m1 arasmda yaptlan rna~ 
leri balkonda davetliler arasmda idiler. iimidin fevkinde siir' atli ba§ladi.' l!k dev• 

Bu merasimin biiyiik bir kiSmmda bu,. re riizgar altma dii§en Vefa takimt daha: 

Mektebliler arasmdaki ma~tan bir enstantaue 

lunmayan $ehir bandosu 2,55 te stadyo- teknik bir oyunla devreyi 1-0 galib bitir• 
rna gelerek balkonun oniinde tahsis edilen di. ikinci devre riizgarla beraber oymyan 
mevkide yerlerini ald1. Vela taklDll daha hesabh oynadJgmm 

V alinin natka miikafat1m gormii~ ve iistiiste iki say1 bir• 

Mektebler arasmda yap1lacak spor ha- den yapmi§tlr. 
reketlerini, 1ehir namma Vali ve Beledi- San'at okulu ancak bir golle mukabele 
ye Reisi Lutfi Kudar a1agtdaki nutku etrni§ ve bir de penaltJ ka~umt§tlr. 
soyliyerek a<; It: Diizgiin bir 1ekilde cereyan eden maq 

«- Cumhuriyet hiikumetimizin ~ok 3-1 Vefamn galibiyetile biiJni§tir. 
yerinde ve tarn zamamnda verdikleri e- Erkek Maallim: 1 • Pertevniyal: l, 
mirle kurulan Istanbul Okullan beden Oyuna Pertevniyal ba§ladJ. Hakim 
terbiyesi bolgesi spor miisabakalanm a- bir oyu noynamasma mukabil 7 nci daki
~Iyorum. Okullanmtz, dolay15ile memle- kada bir go! yedi, fakat yirrni dordiincii 
ket spor hayatmm yeni ve kudretli ba1- dakikada beraberlik sayiStru yaptl, 
lang~ci olan bugiin Biiyiik milletimize, Uk devre boyle bitti. lkinci devre yo.• 
ve Milli ~efimize ve siz genclere mutlu p1lan biitiin gayretlere ragmen oyunun ne
olsun» dedi ve alkt1land1. Istanbul lisesi ticesi degi§medi. Oyun yirmi dakika uza• 
muallimi Galatasarayh Vahi, mektebler tlldtgl halde gene berabere bittiginden 
nam1na Valiye te§ekkiir etti. haftaya bu mac; tekrar edilecektir. 

girth. Biraz soylendi, biraz ~Iki§tl: 

- N eden saklamyorsun, dedi. Seni 
sorduklan zaman, neden: « Y ok» dedir
tiyorsun? .. Herkesin icyine bin tiirlii §Up· 
he girecek. Sonra, neden sanki bu !Jeri
fin boyunu bosunu, ktltgml ktyafetini, bil
digin gibi, gordiigiin gibi si:iylemiyorsun? 
CaniTil, uzun boylu, iistii ba§t enikonu 
diizgiin bir adamdt, i~te ... Senin gozleri
ne, naSJ] olur da ktsa boylu goriiniir? .. 
Dogrusunu ned en sakhyorsun? .. Onu e
le verirsen bize dii~man olurrnu§, ileride 
gene bir kotiiliik daha yaparmt§ l . . Bun
Jar bo1 laktrdii.. Memurlara yalan soy
lersen, sanki daha iyi rni olacak? .. Ken
di ba§mt da derde sokacaksm, benim ba
§lffil da ..• Ku,kulanacaklar. Hie; yoktan 
ba§Imtza bir i§ c;tkacak. Dinle beni!.. 
Bir saate kadar oraya bir memur gele
cek. Ne sorarsa dogrusunu soylersin. 
0 gece akhm ba§Imda degildi, dersin. 
,Simdi kendimi toplad.Jm, daha iyi hallr· 
hyorum, diye diizeltirsin 1.. 

Telefonu kapattt. Sonra zili <;ald1. 0-
dacJYa: 

- Mualla Hammi s:al!triniz. 
Dedi. 

Vniversite ma!;larz 
Oniimiizdeki haftadan itibaren Oni • 

versite takunlan arasmda yaptlacak fut• 
bol mac;lanna ba§lanacktu. 

Biaiklet yari§i 
Diin T opkapi • Kwnburgaz arasmda 

gidip gelme I 00 kilometrelik seri bisiklet 
yan§mm alttnCJSI yaptlml§br. Saat 9 da 
ba1layan bu yan§ ~ok heyecanh olmu§tur. 
N eticeler §unlardu: 

Siileymaniyeden Haralambo, 3 saat 20 
dakikada birinci. Fenerytlmazdan Anas• 
!as, 3 saat 27 dakikada ikinci, F enerytl• 
mazdan Torkom, iis:iincii. 

lkinci sm1f bisiklets:iler arasmda yapi· 
Ian 30 kilometrelik t~vik miisabakasmda 
da §U neticeler ahnmi§!tr: 

~i1liden Baret, 64 dakika 45 saniyede 
birinci, ~i1liden Niko, ikinci, F eneryii· 
mazdan Nyazi, iicyiincii, ~i§liden Naza
re! dordiincii, ~i1liden Paskal be1inci. 

Bu te§vik miisabakaSJnm birinci, ikinci 
ve iis:iinciisiine hirer madalya verilmi§tir. 

Galatasaray basketbol 
turnuvasi 

Calatasaray kuliibii !arafmdan tertib 
edilen turnovaya diin devarn edilmi§tir. 
KaSirga takimt, Ytldmm taklmtnl 52-31 
maglub etmi§tir. 
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yapraklar 

Alemdar1n ittifak senedi 
~smanh tarihinin bu me,hur «senedi ittifak» 1, 
lncilde bahsedilen « Yuda busesi» nden farksiZdn-! 

Yazan: KADJRCAN KAFLI 

Rivayete gore Oc;tincti Selim, O~uncti I damlann birkac; ki§ile, bir vali veya bey 
~-~~tafarun sulbundan ana karnma dti~- gibi, gelmekten c;ekineceklerini bildigin -
tugu. z~man talihinin ne olacag1 nrerak e- den her birini be§ on bin askerle birlikte 
dJlmJ§tlr. Mtineccimba!l hemen YJ]dJz]a • bekledigini yazd1. Anadolu valisi Kad1 
nn ~ mad~ bunlunduklan vaziyeti tayin Abdurrahman Pa§aya yazdtgl mektubda 
~tm 1 §; ~ym zamanda sa a tin milini de u- §U fikirler vard1: 
g~rlu bll" rakam gosterecek §ekilde c;evir- «istanbula geli§imi tebrik ic;in gonderi-
mlh len mektuba te§ekkiir ederim. Siz devletin 

• ndan sonra Oc;tincti Mustafamn ku- biiyiik ve hamiyetli vezirlerindensiniz. 
lagma: Sultan Mustafa Rumeli ve Anadolu aya-

- Dogacak ~ehzadeniz cihangir ola· mn1 tirkiitrnii§. giicendirmi§tir. Halbuki 
cak!.. 1imdiki Padi§ahumz Sultan Mahmud me
. .~emi~tir. YJ!d,ziara pek inanan, her lek gibidir ve t1pk1 O~iincii Selime ben -
1~ 1~1n «e§ref saat» beklemeyi prensip tu- zer. Rusya, F ransa ve d.iger biiyiik dev
tan padi§ah, bu kehanete iman ettigi g1bi letler memleketimize giiz koymujlarchr. 
halk arasma da yaymaktan geri kalma - Bu tehlikeye kar§l birle§mek lazJmchr. 
~~~It~. 0 kadar ki O~iincii Selim bile ken- «Nizarm cedid» dagJldtiit snada 0 taraf
dJsmm cihangir olacagm1 sarum§ltr. lara gitrni§ olduklan muhakkak olan ta-

Padi~ah old~u zaman devletin hali limli askerlerden birka~ bin ki§i toplayt· 
b~rbadd1; fa kat buna ragmen, etrafmda- n1z. Ben dii§mam korkutrnak iizere sefere 
k~ dalkavuklann her fusatta ona kendisi- gidecegim, siz de burada bulununuz.» 
mn cihangir olacagml soylernelerinden Bu mektubun altmda Hicrt 1223 tari-
ho§lanmJ§It. Halbuki, cihangir olmak hi vard1r. 
§oyle dursun, on dokuz senelL.: bir tecrii- Kad1 Abdurrahman Pa1arun emrinde
beye ragmen Yeni~eriler tarafmdan tah- ki be§ all! bin asker Osktidara geldi; c;:a
ttndan indirilip sara}'ln bir odasma kapa- panoglu ve Kara Osmanzadenin de gel • 
hlmas•nm bile oniine gec;ememi§ti. Y al- d.ik.leri goriildti. Kalyoncu Mustafa be1 
ntz; «NizamJ cedid» ordusuunn tohwnu· bin askerle Alemdann c;:lrp!Cl ~ayirmdaki 
?~ atmJ§ olmas1 Osmanh lmparatorlugu ordugahma ula§h. Davudpa§adaki ~adJr
l~m bir kazanc sayJ!abilir. lara yerle§en Serezli lsmail Beyin ku • 

Tuna boylannda bahachrhk, zenginlik mandasmda on iki bin se~e asker varch. 
ve niifurile pek mejhur olan Alemdar Meclis kuruldu ve Alemdar Mustafa 
N~~tafa Pa~, lstanbula geldiji zaman, Pa§a maksacluu bir nutukla anlalb.. Bu 

<;uncii Selimi saraym bir tarafmda ve nutuktaki en mtihim fikir §Uydu: 
kanlar ic;inde, olii bulmu§tu. Onu O~;iin- «Bizler anas1l ocakh}'lz; Y eni~eri oca
cij Mustafamn adamlan oldiirmii§lerd.i. ii• hakkmda taassubumuz dergarchr. 0-
Diger ve tek 1ehzade Mahmudu da, oldti- ~iincii Selim Nizarn1 cedid.i 9karmca ho§ 
recekleri mada, Cevriye admda bir lr.a- gormed.ilr.. F akat dii§man kartJSmda hep 
dm, hiicum edenlerin gozlerine mangal maglub olmaiDizm sebebi talimli askeri
kiilii savurmak suretile bacadan dama lr.a- nnzin bulunmay!JI oldugunu anlaymca 
<;Jrabilmi§ti. Mustafa Pa§a onu pad.i1ah merhum Pad.i~ha hair. verdik. Her¥'yden 
Yapb, kend.isi de Sadnazam oldu. evvel talimli asker yeti§tirmek, Pad.i§ahm 

Bu hadiselerin ge~;tigi 1808 senesinde ~rlerini tarumak, haksrzhk etrnemek, 
Osmanh 1mparatorlugunun hali ger~ekten dm ve devlet i1lerinde elele vermek Ia • 
acmacak bir hal gosteriyordu. Yeni ve Zl!DdJr. Bunun ic;in bir «i,ttifak senedi» 
gene pad.i§ah lkinci Mahmud oliimiln e§i· imzahyalun.» 
gi~den altm taht iistiine \'~b; fakat Bu nutuk alkl§lanch. Bir sened ya21lch. 
elmde padi1ahhgm o mejhur ve sonsuz, Bunun ana 1artlan §Unlard~: 
murakabesiz iktidan yoktu. Onun temsil «Padi§ahm hayatlm muhafaza edece
ettigi devlet de ayni vaziyette bulunuyor· iiiz ve emirlerini yapacail;Jz. Devlet askeri 
du: Rumeli ve Anadoludaki vilayetlerle yazacag1z ve bunun aleyhinde bulunan
sancaklann en miihimleri «ayan ve hane· lan hain bilerek idam edecegiz. Vergileri 
da?» denilen bir tak1m miitegallibenin el- iyi topla}'lp iyi muhafazasma ~ah~acag1z. 
!ermde, ayn ayn birer devlet halinde Pad.i§ahm mutlak vekili olan sadnazam 
~are. ediliyordu. Bunlann en .. me§hurlan, bir haks1zhk yaparsa hep beraber davac1 

antsada Kara Osman zade Orner, Yoz- olacagtz. Bu senede imzalarm1 koyanlar 
~d civarmda c;:apanoglu Siileyman, birbirlerine kefil olacaklanh. Bir ihtilal 

ll!nelide Serezli Ismail, Bilecik tarafla- ~;tkarsa hepimiz lstanbula ge)ip asayi}i 
tlnda Kalyoncu Mustafa, ~ilede Ahmed iade eyliyecegiz. Adalete ve ¥'riate aykm 
Alia id.i. i§ler ve halka zuliim yapmlyacagu.» 

Bulnar pad.i1ah1 d.inlemiyorlar; Sadn- Sened.in sonunda §U manada bir not 
azanun emirlerini tanumyorlar; devlete vardJ: 
ve:~i Venniyorlar, ved.iklerini de bir bore «Bu f'lrtlarm hep devam1 i~in yeni 
deg!], ihsan telakki ediyorlarch. Ruslarla sadnaz~;n ve ¥'Yhiilislamlar da i1e ba§la
harb yapilchgt mada Kalyoncu Musta• mada~ once buna riayet edeceklerine dair 
hya bir ferman gonderildigi askerile bir· albnJ 1mza edeoeklerdir.» 
~kte muharebeye gitrnesi 'emrolundugu Atltmda !inni. be§ lane.~ okunuyor. 

alde hu adam ferman1 getirenleri kov· ~~·~ §0~1~ ltnza ebnJ§Ilr: «E.Imule-
mu!, Yazanlara ktifiirler savurmu§, yerin- ~hhrd1• btmaft~t Mustafa Sadrtazam» Di· 
den kun1tdanmamJ§h. ~~rlennden biT k1sm•run imzalarm1n tis • 

CUMHURIYET 

Bursada meyva 

istihsali arbyor 

Ahnan fenni tedbirler 
bu arti,Iara ba,hca amil 

olmaktad1r 
Bursa (Hususi) - Bursanm me§hur 

bir meyva memleketi olmas1, bilhassa 
yeti§tirdigi meyvalann cins itibarile 
pek nefis ve miitenevvi bulunmas1, vi
layette ziraatin bu §Ubesini daha ve -
rimli bir hale getirmek yolunda esasl1 
tedbirler almmasm1 icab ettirmektedir. 
Gerc;i alman tedbirler ve tertibler var
dtr amma kafi degildir. 

"\: Jii.yetin 250 bin hektara balig olan 
mahsul veren topraklaTJ, 394 bin hektar 
te0kil eden ormanlarile daha yiiz bin -
lerce hektarhk meyva ve sebze bahc;e
leri, <;ay~rlart, zeytinlikleri ve baglan 
olduguna gore, bunlar arasmda miktar 
itibarile en az yekUn tutan meyva bah
c;eleridir. Lakin keyfiyet itibarile diger 
maltsullerden <;ok daha k1ymetli ve ve
rirnli sahalar olan bu meyva bahc;eleri
nin bugiinkil istihsal ~ekilleri hem o ka
dar salim ve hem de ihtiyaca kan 
degildir. Ayr1ca sal!§ ve ihrac, ambalaj 
vaziyetleri ise pek iptidaidir. Meyva is
tihsalabm artu1rken buna muvazi ola-
rak cinslerin 1slah1, sail§, sevkiyat ve 
ambalaj i§lerinin de diizene konmas1 
mutlaka lii.zlmdrr. 

Adanada yiizme 

havuzu yapthyor 

Burada fenni esaslara 
gore miisabakalar 

icra edilecek 
Adana (Hususi) - Atatiirk parkmda 

uzun miiddettenberi belediyece yapll -
nlmakta olan biiyiik yiizme havuzu in
~aall sona ermi§ saytlabilir. Parkm gar
bine dii§en ve es"ki,den kalma tugla har
manlan <;ukurlarma yakm olan bu ha
vuzun eb'ad1 50 metre uzunluk, 22 met
re geni§lik ve - kademe kademe derin
le§mek iizere - 4,5 metre derinliktir. 
Fenni §ekilde yaptlan bu havuza 10 met
re irtifadan atlamak da miimkiin olabi -
lecegi hesab edildigi i<;in kademele~e 

gore 1, 5 ve 10 metre irtifalarda ii<; tane 
atlama kulesi mevcuddur. 

Bu biiyiik havuzun hem su sporu, hem 
de yazm serinleme mevzuu olarak kul
lam!acagma gore etrafma modern tesi
sall ve istirahat vasttalan da kurula -
caktrr. Belediyemiz bu maksadla, bey -
nelmilel §Ohreti haiz mimar ve miih<>n
dis Viotti Vili'yi §ehrirnize davet etmi§ 
"" mumaileyhin, mahallinde yapacag,. 
tetkikat neticesi hazJrlJyacagJ projeleri 
derhal tatbik etmege karar vermi§tir. 

Nihayet bir ay zarfmda bitirilecek o
lan bu tesisalln du§ ve soyunma ye"leri, 
lokanta ve kazino, k1r kahvesi ve dans 
pistinden ibaret olacag. ogrenilmi§tir. 

937 senesinde ekilen 330,512 hektar Bundan maada, Belediyemiz, havuzun 
hububatm temin ettigi servetle ayni se- §irnaline dii§en sahanm da lunapark 
ne i<;inde istihsal olunan meyvalarmn • haline getirilmesine esas itibarile karar 
zm getirdigi para arasmda §ilphesiz kat'i verdiginden, gelen mirnar ve miihendi
bir mukas':y: yapmaga irnl<an .yoktur. sin buna aid avan projeleri, en ge<; bir 
Fakat taknb1 olarak hububat ekilen ye- a a kadar bitirmesini de art ko ulmu • 
re nisbet:e ?~k az olan meyva .. b~_h<;ele - ~r. § § § 
rinin getrrd1gi para arasmda buyuk fark . . • . . . 
vardlr. Binaenaleyh Bursa bir hububat Y

1 
az mbev1s•mmd~?. ~aya~ brr lh~•rc 

merkezi olmaktan ziyade hakild bir ha inde u unan oy e m ern tes1s er
meyva istihsal memleketl olursa daha le Ad~armz, arlik bunalbCl Slcaklar -
ok kazanrr. Yalmz 937 yllinda iizilm is- dan §.ikayet etmekten kurtul~U§ ~l~cak-

<; . br ki bundan dolayi BelediyemlZl ne-
tihsalall (5,860,000) ton": bulmu§tur ~1• kadar takdir ve tebrik etsek azdrr. 
bu rakam Bursanm aym zamanda mu- . 
kemmel bir bagc1hk mmtakaSl oldugu- Adana hava lrmanr 
nu da anlatmaya kafidir. Kaldl ki, diger Devlet Havayollart idaresi, bir iki yil
meyvalann her cinsi de bol bol istihsal danberi §elrrimizde tesisi i<;in ugra§hilt 
olunduguna nazaran Bursa, kozac1hk hava limam :iljini son safhaya getirmi§ 
gibi meyvac1hkla dahl miihim bir ser - bulunrnaktadrr. ~elrrin garbinde ve til
vet elde etmesin... tiin fabrikasuun biraz ilerisindeki Hi -

934 senesinde (70,233 armud agacm - podrom yanmdaki geni§ sahada ba~anl
dan 858,050 kilo mahsul alan Bursa, 937 ml§ olan bu tesisat meyamnda telsiz is
}'llmda 79,965 agacdan 798,200 kilo ar • tasyonu ve te§kilat bilrolann1 ihtiva e
mud almi§llr ki, bun dan <;~karacag.rmz decek bin alar cidden zarif ve gozahc1 bir 
netice, meyva agaclartnm artma=a haldedir. Meydamn tesviyesine ve fenni 
ragmen idrak edilen mahSllliln azalmak- ~ekle solrulmaSl i~ine de hararetle de
ta olmastdtr. Mesela, elm.a da ooyledir. vam olunmaktadrr. 

Hava hatlanmtZin tnki§aftnt temfn 

934 te 8?.,019 agac elmadan 1,772•700 ki- maksadile haZITlanan 4 yilhk plana go
lo mahSlll almdtilt halde 937 senesinde re, mevcud Ankara • istanbul hattma 
89,225 agacdan 1,416,800 kilo elma ahn- ilavesi takarrilr eden istanbul - Izmir ve 
ml§trr. Yani a~ac saym artllgt halde Ankara • Adana hava hatlanmmn i§ -
mahsul eskisinden ~ok daha azallru§lu. letmeye a~1lmalan i~in oniimiizdeki ni-

~eftallye gelince; 934 senesinde san ay1 i~inde biltiln eksiklerin tamam-
235,585 a~acdan 1,240,380 kilo §eftali a- lanrm§ bulunmas1 lii.zun gelmetktedir. 
hnmt§br. 937 ythnda ise 276,000 agacdan Bu yll a~1Iacak bu hatlardan sonra, o-
2,703,600 kilo mahsul ahrum§tlr ki, bu nilmiizdeki sene Adana- Diyarbaklr hat
meyvamuda goriilen arb§a sebeb, son tmm a~1lmas1 i~in de ieab eden hazrr -
yillarda yap1lan fenni !Tliicadele ve a- hklara §irndiden b8§1annu§tlr. 
gac bakim1 oldugu mubakkaktlr. y oksullara yardrm 

Bursamn me§hur kestaneleri; 935 )'1· tlk okul hirnaye heyetleri, son giin-
lmda 76,732 agacdan 1,433,100 kilo mah- lerde §ehrimizde biiyiik bir faaliyet gos
sul verm:iljtir. 937 yilmda ise 77,240 agac- termege ba§lam•~lardrr. Her ilk okulun 
dan 1,891,660 kilo kestane elde edilmi~- ayn ayn te§ekkiil etmi§ olan bu hima
tir. Demek kl, bu meyva cinsinde de biT ye heyetleri arasmda hayrrkar bir yan§ 
salah ve yiikselme vardlr. ba§lamJ§Itl' denilebilir. Ge<;en giin Gazi-

' 
Bir Tiirk i§~isinin imal 
ettigi otomatik makine 

izmirde, ihracat 
palamutu temizliyen 

ba~mda gelen 
makine yap1ldt 

mallarimmn 
bir 

Otomatik palamut temizleme makinesi faaliyet halinde 

lzmir (Hususi) - 1khsad VeHleti YJI Almanya bizden 668,270, Amerika 
standarda tabi maddelerden palamutun I 04,241, lngiltere 134,507 lirahk pala· 
tennz olarak ihracabna biiyiik bir ehem- mut ithal etmi§tir. 
miyet vermekte ve palamut ihraca~Jlan- G~en }'11 umum palamut ihracabtmz 
m palamutlan temizletme ameliyesinin 1,274,861 lira tutrnu~tur. Bir y1! evvelki 
fenni bir §e.kilde yap!lmasmJ temine te§ • ihracat 1,165,828 lirahkt1. 
vik etmektedir. 

Palamut ihracatlnm murakabesine dair 
nizamnamede palamut hmaklannda aza
mi bulunacak ta,, toz, toprak nispeti tu
tarJ yiizde all! olarak giisterilmi$tir. 

Simdiki halde el ve kalbur vas1tasile 
ve savurma suretile yap1lan temizleme a
meliyesi bu nispeti gii~liikle temin etmek
tedir. Halbuki, Vekalet, nispeti daha 
a§agJya indirmek istenrekte ve bunu tica
ri bir zaruret olarak ileri siirmel:tedir. 

Palamutu lirnaktan tennzleme ameli
yesinin fenni bir ~kilde yap1lmast wm 
tiiccarlara birc;ok tavsiyeler yapilmt$llr. 
Resmi bir mecburiyete mahal kalmadan 
bu tavsiyelerin tutulmaS! giiziintinde bu -
lundurulma k tachr. 

Sehrimiz ihracal1;uanndan bir firma, 
Tiirk itc;ilerine bir otomatik palamut a -
ymna makinesi yaptJrmJ$ ve bu makine
nin denemesi h:bsad Vekaleti zmif fh -
racat kontroliirltigiintin huzurile yaptl -
mi!!U. 

Makine tlrnak palamutlan elevasyon 
ve kalburlama esasma gore temizlem~kte
dir. Y ap1lan deneme muvaffakiyetle ne
ticelenmi§tir. Bu suretle saatte iki ton na
ture! hrnak zahmetsizce ve siiratle temi7-
lenmektedir. Temizlemede, temiz hrnak, 
ince tJrnak, tala§, kendinden has1l olrna 
toz, toprak, ta} aynlmaktadll". Bir tona 
giden masraf 1 00 kuru§tur l:i, elle yap!· 
lan temizleme ameliyesine giden masrafm 
yanstdJr. Bununla beraber, palamut tJr -
naklannda taj, toz, toprak nispeti yuzde 
bire ..l!!..mektedir. 

Pek de PJ.hahya mal edilmiyen bu ma
kinenin biitiin ihracat\Jlara tamimi ve bu 
suretle ihrac maddelerinnzden ehemrni -
yetli bir mevki i1gal eden palamutun d1i 
pazarlann istedigi bir ~kilde ihracmm te
mini arzu olunmaktadiT. 

PalamutlarJmJZtn en biiyiik aliclSl A!
manva. Amerika ve in~~:ilteredir. Gecen 

lzmir limantndan yaprlan ihracat 
938 yilt lzmir !imam ihracahmn 57 

milyon ktisur bin lira oldugunu evvelce 
bildirrni§tim. Sehrimiz Ticaret OdaSJ 938 
}'llmda biitiin Ege mmtakasmdan yap1lan 
ihracah tespit etmi~tir. Y ap1lan istatislii\e 
gore, ge.,en YJI Ege mmtal:asmdan yapl
lan ihracat 498,584,146 kilo ve 60 nnl· 
yon 940,611 lira tutrnu§tur. 

Bu miktar ge<;"n y11lar ihracatmm c;ok 
fevkinc:ledir. Bir sene evvelki Ege mmta• 
kaSJ ihracah 57/81 milyondu. Giiriilii
yor ki arada iic; milyondan fazla bir fark 
vardtr. 

Kaput bezi narkr kaldmltnca 
lkbsad Vekaletinin ilan edilen bir ka

rarile kaput bezi ve pamuk iplikleri iize
rindeki narktn kaldmlmas1 ve haricden 
pamul: iolii!i ithalinin serbest btrakJimasJ 
liz.erine ic.m.ir pi cuasmda Otedenbc:ri ~
tayet edilen buhran ve muvazaah sahj 
vaziyeti ortadan kalkm"br. 

Evvelce ihtikar kasdile sakh bulundu· 
rulan kaput bezleri fazla miktarda piya· 
saya c;tkanlmaga ve gizliden gizliye yiik
sek tutulan fiatlar dusmeli;e ba~lami!ltr. 

Tticcarlar, barice kiilliyetli miktarda 
pamnk ipliii;i sipari~lerinde bulunmu~lar -
dtr. lthalat ba,lavmca fiatlann dii;ecegi 
tahmin ed.ilmehed.ir. 

Alakadar makamlar tkttsad Vekaleti· 
nin istegi iizerine, ron piyasa vazivetini 
tetkik etmi1ler ve hirer roprla keyfiyeti 
yiiksek makama bildirmislerdir. 

lzmire gelen seyyah grupu 
lzmir, (Hususi) - lngiliz baod1rah 

Litita vapurile §ehrimize Pireden 350 
seyyah gelmi§tir. Seyyahlardan bir l:!Sml 
otobiislerle Bergamaya, bir ktsml da hu· 
susi trenle Efese girerek tariht eserleri 
gormti,lerdir. Vapur, buradan Radosa ha 
reket etmi,tir. 

Bursadaki tarihi tiirbeler tamir Bunda az~ok haklan varch. c;:iinkti bu Iunde «ben de taahhiid edenlerdenim» 
adamlar askerle birlikte yerlerinden ayn- manasma olarak «ve ene minelmtiteahhi-
lmca oraS! hemen saraym veya sadnaza- d.in» denil~ekte~. . . 

Vilayette hususi bilt<;eden aynlan pa§a ilk okulu himaye heyeti bir hamle
miltedavil sermaye ile idare olunan il~ de yiizlerce lira toplaml§ ve bu para ile 
fidanhk mevcuddur. Bunlar Bursa mm- bu okulun yoksul talebelerinin her tiir
takaSlnm meyvac1hgmda hirer muslih Iii ihtiy.aclarm1 temine koyulmu§tur. 
rolii oynama'ktadlr. Yap1lacak i§, mey • Diger okullann himaye heyetleri de 
va miistahsillerinin aj!aclartm. hirer ~o- faaliyete ge~erek daha geni§ mikyasta 
cuk kadar itina ile iyi ve fenni §arllara yardlmlarla ~ocuklarlffilZI sevindirme 
uygun olarak bakmalanndan ba§ka bir karanm alm1~lar ve bu karann mes'ud 
§"Y degildir. Hilkfunet biitiln zirai ~ • neticeleri ise §imdiden belirmel!e b8§ -
lerde halka miizahlr olduktan ba§ka lamJ§tlr. Adanam1z gibi, hem zengini, 
miistahsilin ayagma kadar 8§1Slni, <;U- hem de yoksulu ~ok olan bir muhitte, ~,---------------:--:----------------~ 
bug.tnu, miicadele ilaem1 dahi gonder • varhkh vatanda~lann yokrul mekteb 
dikten sonra bu bakimm ihmal edilmesi yavrulanna kaT§! gosterdikleri bu ala -
memleket hesabma zararh bir hare • ka cidden ta'kdire deger mahiyettedir. 

~1111 gozdelerine veriliyor kend.ileri de asi Gelenlerm ~ogu, ~;ekmdJklerinden, ls • 
lla~ ediliyorlardJ. c;:ok ~aman da biiyiik tanbula g!rme_?'i§lerdi. Ancak ¥'hrin dJ· 
VaJdler ve btiyiik hiirmetle lstanbula geti- §ansmdaki bag ve bah~elerde Sadnaza
nldikten sonra bir giin anslZin ya saraym rna verilen ziyafetlere geliyorlar ve bu 
kap1 arabgmda, ya siyaset ore§lllesi d.ibin- sayede gorii§mek mtimkiin oluyordu. 
de ba§lan uc;uruluyor yahud yagh iple BaZJ kimseler boyle bir senedin hiikiim
bciduruluyorlardJ. Merkezdeki devlet darm istiklaline yakt§rolyacaiitnt siiyled.i • 
adamlan eyaletlerdeki niifuzlu derebey- ler. Sultan Mabmud onlara hak veriyor
lerine soz gec;iremedikleri gibi eyalet aya- du. Fa kat imza etrnekten ba§ka <;are gi:i-
111 da otekilere giivenemiyorlardJ. remedi. llk fu·satta bozacakh. 

Alemdar Mustafa Pa~ Sadnazam ol- Rumeliden gelen asker bir per§embe 
dugu zaman etrafmdaki baz1 ak•llt adam- gilnii Kaiitclhane deresinin iki tarafmdaki 
~ara dam~Jyordu. Bu sayede imparatorlu- ~ayll"larda ve yamac;larda saf saf toplan
~un biiyiik derdini sezmi§ti. Her¥'yden d1; Padi§ah bir ka}'lkla <;aglayan ko! -
??~ devletin eyaletlerdeki vali ve beylere kiine geldi. Kodamanlara samur kiirkler 
111Dlad telkin etmesini ltizumlu buldu. 0 giydirildi, mticevher ve altmh han~erler 
zamana kadar ehemmiyetsiz adamlara bi- verildi. Padi1ah Sirozlu lsmail Beye: 
le ehemmiyetsiz i§ler ic;in fermanlar yaz1• - Pek giizel askerin var; Hak teala 
hrd1. Alemdar bir giin Rumeli 1ivesile: dii§mana galib eyliyel 

- A be, padi§ahm fermam helvac1 Ded.i. 
kagldt mt ki bu kadar mtiptezel ed.iyorsu- Sonra herkes kendi yerine gitti. 
nuz, bir ktic;tik kag1dm tizerine, 1oyle yap, Alemdar btiyiik bir i1 yaphgun, artik 
d1yo c;mktmver! devletin sarSJlmJyacagmJ, zaferden zafe-

Demi~ti. Verdigi sozu tutuyor; Iii- re gidilecegini samyordu. Halbuki ~ok 
ZUmsuz ve keyfi idamlar yapintyordu. ge~meden o kadar yalmz kald1 ki hie; oi-

Agtrba§h ve Istanbul hiilru.metinin dii- mazsa 1erefini kurtarabilmek ic;in barut 
nek karakterinden igrenmi§ olanlar A • mahzenini ate§lemege, kendisini saran 
!•mdara hayran kalmtl~rdi> siyasi ve Yenic;erilerle birlikte iilmege mecbur ol
Jdart hava, yeni Sadnazama pek miisaid- du. Ona ne Padi~htan, ne de ba§ka yer
di; Alemdar bu fmatJ kac;trmadJ. Dagtl- den yardtm gelmi§ti. Ciinkti Osmanh 
tnak tehlikesinde olan imparatorlugun tarihinin bu me§hur «senedi ittifak» 1 1n
P~rc;alanm kayna~tmnak i~in niifu1.lu cilde bahsedilen me§hur «Yuda buse
ktmseleri lstanbula <;agJTmayJ, onlarla bir si» nden farks1ZdJ. 
«ittifak senedi» yapmay1 dti§tindti. Bu a- Kadircan KAF Ll 

kettir. ------
Trakya baglar1 111lah ediliyor 

Edirne (Hususi) - Edirne ziraat kur
Sll talebelerinden bir grup muallimle • 
rile birlikte K~rklareli, Vize ve <;evresl
ne giderek 8§1CJhk ve budama tatbi -
kabnda bulunmu§lardrr. 

Ktrklarelindeki baglarda 15,000 ka -
dar 8§1, budama ve binlerce kavak ~eligi 
yapmi§lar, oradan Pmarhisar, Vize, !ne
ce, Babaeski ve Hask5ye giderek kolek
tif fidanhklarda a§l ve budama i§lerin
de <;ah§ml~lar ve bir hafta siiren bu ge
ziden ~ok faydalannu§lardrr. 

Edirnenin yildan yila geni§lemekte o
lan baglardaki yardtm ve bizrnetleri bi
tince, gene muallimlerile birlikte Uzun
kopril, Ke&an ve .;:anakkaleye giderek 
ahlat, zeytin ve deliceleri B§l ve buda
ma i§lerini gorecek olan talebeler, bir 
ay sonra da mandtralara dag,.larak ge -
~en sene oldugu gibi bu sene de siltc;il -
!ilk ve peynircilik tatbikatl g5recekler
dir. 

Macar - Slovak 
ihtilaf1 halledildi 

Bratislava, 2 (a.a.) - Macar - Slovak 
ihtilaf1 halledilmi~tir. Slovaklar Macaris
tana 30 kilometre geni§liginde ve 60 bin 
nilfuslu bir arazi par<;asmi terketmi§ler
dir. Buna mukabil Macarlardan bir§ey 
allruyacaklardrr. 

Hayvaru olm1yan koyliilerden 
coban iicreti almmiyaca1i 

Ankara, 2 (Telefonla) - BaZI koy ida
re heyetlerinin hayvan sahibi olm1yan 
koyliilerden de, hayvan adedine gore 
hizmet mukabili olarak alJnan s1gtrlma<; 
ve danaCl iicretlerini aldtklart yap1Jan 
~ikayetlerde nanlastlmt~tlr. S11!1rtma<; ve 
danaclardan favdalanm1yan havvan sa
hibi olmryan kovliilerden iicret almma
smt Dahiliye VekaJ.eti adalet prensipleri
ne ve mevzuata uygun gormem:iljtir. Ve
kalet iitedenberi bu gibi cobanlara bilyiik 
ve kil<;iik ba0 hayvan esas1 iizerinden y•l
hk ve ayltk olarak verilen iicretleri pa
ra veya mahsul iizerinden tahsil ederken 
hayvam bulunm1yan koylillerden l<at
iyven tahsilat vaPJlmamastnl alakaltla
ra bildirmi•tir. Vekalet,.bu arada halktan 
~obanlara verilen iicretten fazla tahsilat 
yap1lmamasmt ve c;obanlarm pazarhk 
yaptlmak suretile tutulmasml da karar
la§bnni§hr. 

Sarah i~'"acatnniz artiyor 
Ankara, 2 (Telefonla)" - !nhisarlar 

Umum Miidilrliigil her sene bir miktar 
daha artan §arab ihracatumzm bu YJl200-
250 bin litreyi bulacagm1 tahmin etmek
tedir. tnhisarlar idaresi eenebi memle
ketlere yap1lacak sarab ihracabna mu
kabil ihracat sahiblerine prim vermege 
bu sene de devam edecektir. 

Birinci Osman tiirbesi ve iiniindeki §ehidler abidesi 

Bursa (Hususi) - Tophanedeki Bi- rif Miidiiriimiiz Fakir Erdemden ald1· 
rinci Osman ve Orban tiirbelerinin Evkaf g1m malumata gi:ire, son zamanlara ka
idaresinden almarak Maarif Miidiirliigii dar kapah kalan bu tiirbelerin tamirle
emrine verilmesine clair Vekaletten vaki rine yalonda ba,lanacakllr. 
tebl~at iizerine bu tiirbeler Evkaf<;a Ma- Bilbassa ecnebiler i9n Bursa ttirbele
arife devredilmi§tir. Bursadaki Y e§il ve rinin mtistesna hususiyetleri vardn. c;:un• 
Murad.iye tiirbeleri Maarif emrinde ve kii onlar, servi ile mezan yanyana gor• 
Miize idaresinde ~larak ziyaret9lere •- mekten derin bir zevk duyarlar. Onlar 
<;tk bulunduruldugu halde Osman ve i<;in ,arkm sembolii sere ve mezardll'. 
Orhan tiirhelerile c;:eki.rg<odeki Hudaven- Binaenaleyh onlann hu zevklerini tat-
digar tiirbesi kapah idi. c;:unkii. bunlar, . .. "d, I B ·· b 1 · · 
h b b

. · 
1
• · _, · c:1 ki f rome musa1 o an ursa tur e enne jtm· 

ara 11 vaz1ye ~.e ve J~enn e me ru- . .. . . .. . 

1at kaldmlm11n. Vekalet. bu tiirbelerin dtye kadar goremed,klen bu rurbelenn 
esash surette tamir ettirilerel: ziyaret~ile- de ilii.ve edilmesi, turistil: bak1mdan Bur• 
re ac;JlmaS1 i~in de emir vermi§tir. Maa• •aya yeni bir serve! katacak demektir. 
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Cenub ikliminde: Parti Grupu Cocuk bulmacasmda kazananlar 
Ate,bocegi modaSI diin toplandt 

Haiti adasmda kadmlar, 
hatta mayyolar giyiyorlar, 

dudaklarma · ve brnaklarma 

geceleri fosforlu 
fosforlu maddeyi 
dahi siiriiyorlar 

Haiti sahillerinde insan ate~bocekleri 
Haiti adasmda, «Ate1bocegi modasi», 
§imdi bu s1cak havah cenub iklimioin 
durgun gecrlerini benek benek I§Iklandir
maktadn. Bu sozun izahma gelioce, 
Haitili kadmlar geceleri sahillere diikii -
liirken fosforlandmlmi! mayyolar giymek 
tedirler. Kuma~lara siiriilen geceleri 1~1k 
sac;ar madde, giindiizleri giine§e kar§I ye

re serilmekte, Jslahlan kuma,lar giine1 zi
yasile kurutulmaktadir. Sac;lara tak1lan 
kordelalar da bu tarzda fosforludur. Di
ger taraltan bu fosforlu madde, dudak 
boyaSI, hrnak cilaSI olmak iizere de kul
lamhyor. Ancak bu son iki vaziyette, ala
kadarlar giindiizleri giine1 altmda uzun 
miiddet yatmak suretile dudaklarile hr -
naklanna siirdiikleri maddeyi kurutmak 
zorundadirlar. Kadmlar, geceleri «Ate~-

L ·;ce~i modasi» na tam mana5ile uymak 

nn bu zahmete atlanmaktan c;ekinmi • 
yorlarm1~ ... 

Gece i<;in boyle siislenen Haitili kadm
lar, J<Ik sa~an tuvaletlerinin bozulmama
smi gozeterek, denize girmekten vazge~
mek zorunda degillerdir. F osforlu mad
de giine1te kuruduktan sonra, suya temas 
•''e de silinmediginden, Sicakta suya at-

Sabilde istirahat 

lay1p da serinlemek imkanmdan mahrum 
kalmak mahzuru yoktur. Y almz bir mah
zur vardn; o da, kimseye goriinrneden 
a§tklarile ba§ba§a kalrnak istiyen kadmla
rm, snf karanhktan istifade ederek, iste
medikleri kimselere goriinmemek imkanmt 
kolay kolay elde edemeyi§leri ... F osforlu 
madde, onlarm karanhkta, nerelerde do
lajhklarmJ, hangi kiijelere c;ekildiklerini 
if§a etrnektedir. 

Haitide seyahate <;Ikan ve «Ate§boce
gi modasi» m resimle ortaya koyan bir ga
zeteci diyor ki: 

«- Korfez, iri iri ate,biiceklerile kap
lanmi§II. Bunlar uc;ujmuyor, ileri geri 
kimildamyor, yava1 yava§ geziniyodar
dJ. Ora01 sanki hayaletlerle dolu bir yec
di I Esrarengiz hisler veren bir manzara I 
Lakin, ka loahalar o kadar berrak akis
lerle o kadar co§kun neje ifadelendiriyor
du ki, gordiigii §eylerin ne oldugunu kes
tiremiyen bir kimse bile, bu kahkahalarm 
aksi kulaldarmda pnlad1ktan sonra, arllk 
vehme kap1lmaz. Bu seslerin, rahat ve 
mes'ud kimselerin sesleri oldugu, besbel
liydi.» .......................................................................................................................... 

Altmtf kur,unla olduriilen 
kuduz kopek 

Bursa (Hususi) - Burada be§ polis me
muru tarafmdan Tiimenyeri civarmdaki 
Curo.huriyet ko~kii yarunda bir kuduz 
kopek altmi§ kur§un alhldiktan sonra 01-
diiriilmii§tiir. Sedba§I civarmda bir ka
dmla bir cocuga saldiran bu kopegin ku
duz oldugunu gorenler derhal polise ha
ber vermi§ler, bunun iizerine Scdba~m
dan yetisen polisler kope~i kovalamaya 
ba~lami§Iardir. Di.i!er taraftan Maksem 
noktasma da telcfonla kopei!in karstlan
masi bildirilmi§tir. Arkasmdan kursun a
lila ahla Cumhuriyet koskii civarma ka
dar kovalanan bu kuduz koock otu,un
cu kursun viicudiine isabel ettikten son
ra oldiiriilcbilmistir. 

-·-·~ 
Korumlar tutu~tu 

(Ba~tarat• 1 tnct aah!ledel 
rablan idare amirlerile Riyaset Diva
m Htiblerinin ve grup idare peyeti ii
yelerinin se<;imlerine gec;ildi ve a§agt
da isimleri yaz1h zatlar ekseriyetle ka
zandi. Ruznamede ba1ka bir madde 
olmadigmdan celseye nihayet verildi. 

/dare iimirleri: 
Dr. Saim Uzel (Manisa}, Halid 

Bayrak (Agn}, !rfan Ferid Alpaya 
(Mardin). 

Riyaset Divam kiitibleri: 
Vedid Uzgiiren (Kiitahya}, Ziya 

Gevher Etili (<;anakkale), Cavid O
ral (Nigde}, Dr. Sadi Konuk (Bur
sa}, Kemal Onal (!sparta}, (Bekir 
Kaleli (Gazianteb}. 

Grup idare heyeti uyeleri: 
Aziz Akyiirek (Erzurum), Gl. ih

san Sokmen (Giresun), Rasih Kaplan 
(Antalya}, Abdiilhak Fnat (Erzin
can}, Damar Ankoglu (Sayhan), E
m in lnankur (kel), ~evket Erdogan 
(Giimiishane) • .$iikrii Ko1ak (Erzu
rum), R1dvan Nafiz Edgiir (Mani
sa). 
Meclis bugiin saat 14 te a~rltyor 

Ankara, 2 (a.a.} -B. M. Mecli
si. yarn saat 14 te ac;IIacak ve biitiin 
miizakerat radyo ile nejredilecektir. 
Reisicumhurun yemin merasimi saat 
17 ile 18 arasrnda yapiiacaktir. -Nutuklar ve kiitleler 

[Ba§makaleden devam] 

- T aleblerimizde hakhYJz. Kuvveti
mize giivenimiz tamd1r. ArzulanmiZJ mu
hakkak yerine getirece~iz. 

Goriiliiyor ki, nutuklar birbirini takib 
ettik<;e diinya i1leri biisbiitiin i~ioden <;I
kilmaz bir hale diikiiliiyor. Bu nutuklar, 
belki soyliyenler iizerinde yaii~tmci bir 
tesir yapiyordur, fakat dinliyenler, yani 
biitiin insanhk maalesef heyecanh siizler
le tatmin edilemiyor. Giizel in~ad edilen, 
insanlann k~hramanhk, iyilik, hak~1hk ta
raflanm ~ahland1rmaya ~ah1aQ, ha:bden 
ka~mi!madigiDI gostercn kar1Ihkh nutuk
lar, bilakis, kiitlelerin tahammiil kabiliye
tini giinden giine azaltiyor. Bu gidi0le far
kmda olmadan insanhgm, birdenbire, ii
niine ge~ilemiyecek bir felaketle kar11 
karstva kalmasmdan - hakh olarak - kor-
kabiliriz. NADIR NADI --.... ·-
Miitekaidlerin kongresi 

Umum Miitekaidini Askeriye cemi
yeti, diin, Veznecilerdek~ merkez ~ina
smda senelik kongresini yapml§ttr. Top
lanh saat 13 te reis Emekli Albay Ali 
tarafmdan a~tlmij, Ebedi ~ef Atatiirkiin 
hahrasma hiirmeten ayakta uc; dakika 
siikiit edilmi1tir. 

Bundan S·lnra cemiyetin bir senelik 
faaliyet raporlannm okunmasma gec;ile
rek, eski kanuna gore tekaiid olanlann 
terfih edilmeleri ic;in idare heyetinin hii
kiimet nezdinde yaphgi tejebbiisler izah 
olunmu§, cemiyet azalanna ve olenlerin 
ailelerine yap1lan yard1mlar hakkmnda 
maliimat verilmi§tir. 

Raporla birlikte cemiyetin yeni sene 
biit~esi heyeti umumiye tarafmdan kabul 
edilmi§tir. Cumhur Reisi Milli ~ef is
met lnoniiniin imzah foto~raflarmm is
tenmesine, ismet lnonii ile Biiyiik Miilet 
Meclisine ve Marelal F evzi <;akmakla 
Orgeneral AS!m Giindiize tazim telgraf
lan <;ekilmesine clair olan takrir, tasvib 
olunmu§tur. 

Miizakelerde 1ehid analan ve yetimler 
de bulunmujtur. 

Gorii§meleri miiteak1b yap1lan idare 
heyeti intihabmda azahklara 1unlar se
c;ilmijtir: 

Orgeneral Cerna] Mersinli, Albay Yu- 1 

Mart aymm -;ocuk bulmacasmdaki 
tav§anla ordegi ke§federek bilmeceyi 
dogru ~ozenler arasmda birinci miikafat 
5 lirayr Gelenbevi ortaokulu 2 inci stmf, 

veci, Yozgad Cumhuriyet okulu 330 Giin
han Erim, Malatya lisesi 90 Hulusi C>giid, 
Ankara Erkek lisesi orta klstm 567 $em
seddin Kahraman, Ankara Saghk Ba

B §Ubesinde 329 Avni Yarhgm, ikinci kanhgt 1Ikiz sokajll Erbengi aparhmam 
miikafat 2 lirayr Bahkesir lisesi birinci No. 6 Firdevs Tuncay, Heybeliada sana
devre birinci smlfta 1725 Ayten, ii9iincii toryomunda Sabri Firdin, Yedikule zey
miikafat 1 liray1 Erzincan Kurtulu§ ilk tinburnu 58 inci ilkokul 43 Tank Soyog
okulu dordiincii smlfta Tahire Buak~in lu, 44 iincii okul 442 Saba hat, orta ticaret 
kazand1lar. mektebi 1281 $erif Aktok, fiskiidar Kor-

Birer fife holonya hazananlar: bakkalda $iikriye Canbesler, Ni~anta§t 
Beyoglu 13 iincii !smet !nonii ilkokul Kodaman sokag1 16 Tuna Bayar, Edirne 

16 Biirhaneddin, istanbul K1z Iisesi 297 1nhisarlar mernurlarmdan Fuadin oglu 
Nebahat, Boyacikoy Safsaf sokag1 23 Goksel. 
Necmiye, istanbul Erkek lisesi 1028 A hi- Birer tuvalet sabunu hazananlar: 
din, Beyoglu 3 iincii ilkokul 350 Faztl Gemlik ortaokul 82 Hiiseyin Oguz, $i§-
Aki§, Darli§§efaka lisesi s1mf 9 Cevad, li Abideihiirriyet caddesi 180 Mari Pi~ak
fiskiidar ikinci ortaokul 181 Miibeccel, 91. Knrtal Yakac1k ilkokulu 194 Mehmed 
Karagiimriik 20 nci okul 17 Melahat U- Ali, Sarayme.rkez ilkokulu 392 Yakub 
gurlu, Be§ikta§ Kiz orta okulu Seza, Fa- Celik, Gemlik merkezokulu 380 Nevzad 
tih Yavuz Selim caddesi No. 68 Emine, Sezqin, cmarh i!kokul 69 K1iz1m, Silivri 
Sultanahmed Yeniceriler caddesi Cerna! birinci okul s1mf 4 Go9men, Ke§an Zafer 
Tun9er, Beyol!lu Asmaltmes~id 72 Ah- okulu 93 Mustafa <;uhac1, Pertevniyal li
med Sevinc, Sultanahmed Akbtyik Cami sesi 872 Aziz Onaran, tzmir Kar$Iyaka 
sokag, 19 Murad Camtez, Gedikpa§a Ca- ortaokul 49 tzzeddin Siirenkok, Bafra 
mi sokagi 17 Mehmed, Aksaray Cerrah- merkez okulu 380 Ahmed Ayan, Sivas 
pa§a caddesi 9 Fatma, Beykoz $ahinka- Feyzipa~a okulu 163 Sel~uk, Ankara Pos
yada Hayreddin, Kad1koy Caferaga rna- ta caddesi Mermerci aparhmam No. 3 
hallesi 5 Hamiyet Selim, Beyaz1d Sagan- Hulilsi Duman, Golciik deniz fabrikala
aga mahallesi Behice Ertem, Pangaltt Bi- rt muhasebe kalemi sefi Feridun km 
lezik9i sokag, Huriye Behzad, Kad1koy Rana, Ankara Yenisehir Surayi Devlet 
Kurbagahdere Cevad Aybar. arkasmda cYis• sokai(t 19 lsmet Alpman, 

Birer ceb ciizdanr hazananlar: Kad1koy Yeldegirmeni 52 Fatma Meb
Antalya lisesi 733 Mustafa <;aglar, Mi- nue, Aksaray La! eli caddesi Mustafa 

lasda terzi Bohor yamnda 91rak Mehmed SeTdengec;ti, Kara~iimriik Ke~eciler rna-
Toy, Kmltoprak $efikbey sokak No. I hallesi Nesrin Erksan, Beyoglu Yiiksek
Mediha <;akar, <;anakkale ortaokul 1141 kaldmm Ferhad Y1ldmm. Kartal !stas
Saim Mermi, Eski~ehir Sivrihisar Diim- yon caddesi Hatice firkmez. 
rek koyii ilkokul 106 Memduh Clz, Edir- Birer flh tarah haz.ananlar: 
ne telgraf memuru Hamid oglu Ersii, Bursa 2 nci orta okul 6 Sadri C>zdemir, 
Tunceli polis memuru Zihni yamnda Edirne lisesi 95 Mustafa Baydar, izmit 
Sabriye Tiirkan, Ankara Yeni§ehir De- YeniokulllO Suad Aytulu, Kilyos cadde
mirtepe Akbay sokak 14 No. Bahriye To- si No. 13 Alaeddin Kocaoglu, Kad1koy 
ker, Sivas C. okulu talebelerinden tapu 49 uncu okul 175 Turgud Ytlgor, lstan
katibi karde§i Lamia, !zmir kazast <;e§- bul 33 iincii ilkokul 488 Handan Alp, A
menin Yenicami mahallesinde No.3 Ah- dana Erkek lisesi 1378 Hayreddin, Cey
med Hulusi Kabaday1, Muradh yah oku- handa <;:iftgiyurdu yanmda c;ah§an Hak
lunda No. 49 Kemal Baydur, Alpullu ilk k1, Ortakoy Dere ~tkmaz1 No. 20 Aysel 
okull49 Aydm, Adapazar1 Biiyiikgazi o- Tankut, Zile ortaokul 141 Sirn Taker, 
kulu 492 Mithat Demir, <;atalca ortao- Zonguldak Maden mektebi muhasebecisi 
kul 43 Said Ote§, Bozoyiik birinci ilkokul klZl Miiberra, Ankara istiklal ilkokulu 

504 Nevzad, fiskiidar 17 inci okul Hakkl 18 !!han Aysan, Kasimpa§a Bahriye cad
Turtay, Cagaloglu Tasvir sokag1 8 Bir- desi Bayramyeri sokagt No.8 Nihal Zaim, 
sen, Finlandiya Helsingfors Fredriksg Elaz1g 6 net ilkokul 1032 Bergam Aksan, 

sokag1 20 de Tiirk mektebi smtf 5 Ahmed Adana Juz lisesi 775 Nevin, Egrikap1 
R1za, Firuzaga Karadut caddesi Handan Mumhane caddesi 66 Saime, K1zta§t 24 
Melek, Beyoglu Bodo han Alper. numarada Hamide, Fatih ortaokul 202 

Birer ceb defteri hazananlar: Muammer <;elikok, 16 mart §ehidleri cad 
Nigde orlaokul 197 Ertugrul Tecimer, desi 18 Bakiye Evt'e~: D~vtmy~_lu .!ica

Kayseri llsesi orta s1mf 127 Salahaddin rethane sokajll 9 F. Gungor, 44 uncu !lk
Giirkan, i\nlasya ortaokul 39 !hsan Giin- okul 140 Emin Goksu. 
diiz, Tokad Bilgin Kemal okulu 255 Yiik- Hediyeler oniimiizdeki per§embe gii
sel, Manisa Akhisar !smet inonii ilkoku- niinden itibaren dajllti!maya ba§lanacak
lu 675 Belkis, Akhisar 1smet inonii ilk- hr. 1stanbulda bulunanlann hiiviyetleri
okulu 219 Mustafa $ehirli, Erzincan Zi- ni ispat eder hirer vesika ile lutfen gelip 

raat Bankast Miidiirii luz1 Aysima Altm- matbaam1zdan almalanm rica ederiz. 
ok, <;:anakkale ortaokulu 1165 Cerna!, Diger yerdekilere taraftmtzdan gonderi
Malatya lisesi orta ktstm 984 Nejad Sa- lecektir. 

( Ba~vekilimiz Ankara Tiirkku~u mektebinde 

I~Cumhuriyetl_!l] 

Bir okuyucuya cevab veriliyor 
Beledtye Sular idaresl Mti.diiriinden §U 

mektubu aldlk: 
cGazetenlz deH\letlle §lklyet eden abane

mlztn fil.illde Halil.skAr Gazl caddestnde 274 
numaral! apartllllan sahib! Bay carer Fahrl 
oldu~unu ti~endtrn. 15/3/1939 tarlhll ceva
b>mm mtitemmlm! olarak aynen ne~re<IIJ
mek ti.zere yaphgim tetklkatm netlce.stnl 
blldlrlyorum: 

1. - Abonemlzln su teslsatma kendl ma
ll alan bir su sayact ba~ll ldL Yapllan mu
ayenede bu sayacm t1kah oldugu ge~lrdl~ 
suyn kaydetmedlgl anlattdigmdan 615/1938 
tarihinde ~Ikarll1p yerine ba,ka bir saya~ 
taklldi. Bozuk say~ 1 nlzandan 6 rnaYJ.Sa 
kadar 36 giinde 55 m3 Ilk sar!lyat kaydet
tl~l halde yen! saya~ 6 mayl.';tan 30 hazlra
na kadar 55 gtinde 221 m3 su sar!edlldl
A'lnl gtlstermLjtlr. 

Mtiteakib devreye aid sarfiyatm aynl su
retle devam ettiglnl goren memurlanmiZ. 
vazi!eleri otrnad1g1 halde, abonemlztn I~ te
sisatlm muayene ed.erek 6 mc1 v 2 net da1re
lerde tesisatm bozuk oldu~unu, bil.ha.ssa 6 
nc1 dalrede !azla mikdarda su ka~hgim a
!ll;kadarlara gtlstermitlerdlr. 2 nci dalrede
kl bozukluk 17/3/1939 tarihlne kadar tamir 
ettlrllmi~tir. 

2. - Sarfiyat mlkdarmm bizzat abone
miz tara!mdan kontro1 edllebttrnesinl terntn 
ICln apartunanm su teslsatrna 22/11/938 ta
rihlnde blr sayac daha takttk. 12/1/1933 
tarihine kadar l.stlhl:i.k edllen su lkl saya~
tan ge~lrildl. Netlcede yiiksek sartiyat kay
deden saya~ta bozukluk otrnad1g1 ve l.stib
I3.k edilen suyun nlzamname htikmtine uy
gun olarak dogru tesplt edlldi~l g\iriildti.. 

3. - 6/5/1938 tarihlnde ~1karlldi~IDl bll
dirdi~im abone mall saya~ tamlr edlldikten 
sonra muvakkat saya~ lle kontrol sayac1 12-
1-939 tarlhinde ~lkantrn~. te.slsata. abone
mlzln sayact baglan~tll'. Bu deA'J,lkllA'e 
rajpnen sartiyat azalmadt. Sir! aboneyl tat
min d~iinceslle 1klncl deta olarak su tesi
satma 2212/939 tarlhinde blr saya~ daha 
takhk. Bu tecriibeye de kanaat getlrmezse 
sar!iyat ii~ saya~tan ge~lrllmek suretlle tet
klkata devam edllecektir. 

4. - Bar!lyattn tespittnde kullamlan sa
ya~iarla bunlarm kayidtaruu kontroJ !~in 
abonenln teslsatma ba~lanan saya~lar 01-
~iiler miitettl§li~i ayar 18ta.syonunda tecrti.
be edildikten sonra damgalanm~. ayan dc~
ru saya~Jardll'. 

5. - su verllen b!na yedl dalrell btiyiik 
blr apartlllland.lr. Her datrede banyo ve 
hal!larda rezervuar vardll'. Aparttmanda 
kaltiri!er tesisatt mevcuddur. Yaz Ju~ har
tada ti~ giin klracllara sicak su v<rltrnek
tedlr. Bu 'l&rtlarl cam! bir btnada daire ba
§IDa ayda 315 kul'll!jluk sartlyatm J.stlksar 
edilemlyece~ ~lk!Lrdir. 

Bllveslle saygllarllllt yenllertrn.> 
Belediyenin nazar1dikkatine 

Okuyucularllllizdan ih.san !mzasile aldt
A'= bir mektubda denlllyor kl: 

cBtz Stiteymaniye fjehLs!AmkaplSl Fetva 
yokutunda oturuyoruz. Bltl.il~trnlzde 40 nu
marah hanenln alt katmda blr bu~uk. lkl 
aydanber!, tamamile a~ab, bikes. fakir 
allelerin eskl. tahtadan blnalarda J.st.u ha
llnde oturdu~umuz evlertn orta.stnda, faa
! tte bulunan blr karyola somy.,, yapan 
imalathane vard1r. Sabahleytn saat yedl -
den !ttbaren at<sam ge~ vakte kadar rna • 
hallentn l.stlrahat ve huzurunu bozan, ku
laklarl Y!l'tan blr giiriiltii 1le ~·~>P §lkAyet 
ve rlcalarlmtza kulak asmadan faaliyette 
bulunuyorlar. Seyyar satlcllann saat 8 den 
sonra mallanm satmak !~In bagmnalar•
na ancak miisaade eden beledlye nizama • 
It sabahln yedislnden ltibaren Jrulak -
!ar1 trkayan bu giiriilttiye miisaade edip et
mlyeee~inl alakadar makamm dlkkat na
zarrna arzetmenizl rica ederim.,. ·························' ········· ......... ················ 

<;ocuk yiiztinden 
Bursa (Hususi) - Kanberler mahalle

sinde oturan Dervi§ admda biri, ~ocuk 
kavgas1 yiiziinden ayni mahallede otu -
ran Hasan klz, Kezbam tabanca ile aitJr 
surette yaralami§hr. Bu hadise iizerine 
ayni mahalle halkmdan Bayram oglu 
Kanberle Miinir oglu Bayram b1~akla -
rmt kaptiklan gibi Dervi§in evine taar
ruz etmek istemi§lerdir. Zab1ta hepsini 
yakalayrp Adliyeye vermi§ ve Kanber -
ler mahallesinin bir maktele donm~sine 
meydan vermemi~tir. 

Beynelmilel posta birligi 
BuenosAyres 2 (a.a.} - Reisicum

hur Orttiz diin Enternasyonal Posta bir
liginin on birinci kongresini hiikGmet aza
Simn ve kor diploma tigin huzurile ac;mi§· 
hr. Kongre, bu miinasebetle biitiin diin
ya memleketlerinin bayraklarile siislen
mi§ alan meh' us an meclisinin ic;tima sa

Bursanm koza istihsalati 
Bur.a, (Hususi) - ipek~ilik ve bOcek

r:lik Enstitiisiindeki tohum kl§lajllnda 
fenni §artlar alhnda muhafaza edilen ko
za tohumlan memleketin koza yeti~tiren 
mmtakalanna sevkedilmeye ba~lanmJ§· 
t1r. Ancak bu sene havalar biraz serin 
rittigindcn ilk parti olarak iklim itibari
le s1cak mmtakalara (Antalya, D;yarba
kir ve izmire) gonderilmi§tir. Bursa ve 
Trakya mmtakalan i~in heniiz tohum ve
rilmcmektedir. tstatistiklere nazaran 
1888 de 4.104.000 kilo ya~ koza istihsal 
ed len memlekette 1907 de en ~ok olarak 
18 300,000 kilo koza elde edilmi§tir. Umu
mi harbden ve istirdaddan sonra hemen 
2 • 3 yii7bin kiloya kadar diismii~ alan 
1wza istihsalah giinnen ~ne artarak 936 
da 2,500,000 k loya kadar yiikselmi~ bu
lunmaktadir. Bu rakamm bu sene ne ~e
kil alacagJ heniiz belli dei(ildir. Fakat her 

halde her sene yiikseldigine gore: bu se
ne de koza istihsalatmda goze ~arpacak 

dcrccede bir artma olacakhr. 

Pangalhda Baysungur sokagmdaki '26 
numarah apartJmanda lsmetin dairesin
deki bacanm korumlan tutu~muj ise de 
yetisilerek sondiiriilmiistiir. 

su~.' ~li, Y arbay .Azm_i, Aziz, .M~hm';.d·l Ba§vekil Dr. Refik Say&mm Ankara 
Husnu, ~erefeddm, Bmbasi Rustu, Lut- bulundugunu bildirmi§tik; yukanki resim, 
fi, Vehbi, Yiizba11 Liitfi ve Cerna!. ltardan izahat ahrkcn gostermektedir. 

Tiirkku~u mektebinde tetkiklerde llonunda toplanmi§hr. Bu kongre, enter
Ba§vekilim.izi mektebde alakadar- nasyonal Posta birliginin cenubi Ameri-

kada toplanan ilk kongresidir. 

I n I - Ni~in teessiif ediyorsunuz hamme-

K A D I N S E V E R S E fendi; ni~in beni, sizinle bu jekilde ko-

L • • • I nu§malctan menetmek istiyormnuz? 

--- Yazan: ESAD MAHMUD KARAKUrn ·----•- - Doktor, benim yirmi yasmcla bir 
----------,::-::::--------- klllm var ve her1eye ragmen, ismini k;,. 

- 29 - letmemek mccburiyetinde oldugum bir 

- Ko§bk da ondan. Simdi ge<;er. 
Kadm1 bilek'·nnden ~ekerek sa~daki 

~am agacmm golge verdigi kiijeye dog· 
ru •iiriikliiyor. 

Uzcn, pmll!h otlar ... Bir iki dag ~i~e 
g. Ve bir kii~iik kocayemi. i dab ... 

- Gel in oturahm sizinle burada! 
F•m dinleni:s;niz, hem de yiidizlan sey
rerleriz. 

Oturuyorlar. 
Gece, 1imdr saat tam on birdir. <;1t 

yok. U.;suz bucakm bir sesml;k, Yal· 
mz. tepeleri kopmu1 birtak1m kiiciik be
yaz dalgac1klann riizgarla siiriiklenerek 
!(clip kayahra ~arpllklanm giiriiyoruz. 
F ,,Jdar gibi mce bir ses: ve sonra, kii~iik 
c;akrl ta~!anntn birbir;nin iizerine di.i~me
smden ~1kan kan!Ik bir giiriiltii. 0 ka
dar. 

F erid, birdenbire bajmi ~evirerek ka
dmm yii1iine bak1ycr. Buzlu bir camm 
ii :iine dii•miis iki miirekkeb damlaSJ gi
bi, siyah kmrctk kirpikleri arasmda do-

nuk donuk parhyan kara gozlerini, onun 
giizlerine dikiyor, jelnet, ihtiras dolu kuv
vetli bir erkek bakijile bak1yor kadmm 
gozlerinin i~me I 

- Biliyor musunuz; bu parlak ge
cenin dumanii dekoru altmda, ne giizel, 
ne ejsiz bir varl1k halini ahyorsunuz ha
mmefendi! inamn bana bu gece fevka
ladesiniz, fevkalade I 

Kadm hiddetle kajlanm c;at1yor. 
- Doktor, benimle bu jekilde konu§· 

maktan sizi menederim. 
F eridin aldm1 ettigi bile yok. Sanki 

i§itmemi1 gibi gene devam ediyor: 
- T emin ederim, sizi, her ge<;en da

kika, biraz daha giizelle,mi§, biraz da
ha gencle1mi~ buluyorum. Gozlerinizin 
I§Igmda. gokviiziinden kopmu1 ytldizlann 
parlayisi var. 

- F erid Bey, bu sozleriniz eger, ru
hu hasta bir kadm1 tedavi etmek maksa
dile soylenmiyorsa. benimle bu iekilde ko· 
nu§tugunuz j~io size teessiif ederim. 

kocam var. 
- Bir adamm, sizinle a!akadar ol

masma, bu .-bebler bir mani te,kil et
mez ki ... 

- F erid Bey; vall a hi hayret ediyo· 
rum, !a§myorum. Ne soyliyecegimi, ne 
yapacagimi bilemiyecek bir hale getiri · 
yorsunuz beni! All ahajkmiza dogru soy
leyin; §aka ediyorsunuz degil mi benim
le? • 

Ferid, bird~nbire ellerini uzatarak. ka-
dmin bileklerini tekrar avuclarmm ic;ine 
ahyor: 

- Hayn, hammefendi, saka etmiyo 
rum. Size, i~imden ta§an bir arzuyu an
latmak ic;in boyle konujuyorum. Aylar
danberidir bir an gozlerimin oniinden git
miyorsunuz. fstiyerek, istemiyerek hep 
sizi diisiiniiyorum. Heqeyi, uzun ve kiSa 
zamanlar ic;inde kahn bir nisyan perde
sile orten hasta lhaf1zam, bir tiirlii sizi 
unutamadi, unutamtyor. Hersey haft
zamdan siliniyor, fakat siz, oldugunuz 

gibi, oyle duruyor ve ya§Iyorsunuz! 
- Neier siiyliiyorsunuz doktor? ~a

ptiyor<unuz beni ... 
Kadm, ellerini c;ekmek istiyor. Doktor 

bnakm1yor. 

- Hakikati siiyliiyorum hammefen
di; sa§Irmaym hi~ ... 

- Doktor, 37 ya§mdayJm, bunu ka
<;mci defadn tekrar ediyorum size! Ar
hk hayatim ikmal etmek iizere alan bir 
kadm1m be". Sa<;lanma bakm, bembe
yaz oldu. Ay1b, vallahi ay1b. lkimiz ic;in 
de <;ok ayib bu sekilde konujmak! 

- N aSII bir kadm olursamz olun; 
ka~ yasmda bulunursamz bulunun; benim 
i~in su anda en biiyiik k1ymet, yalmz siz
siniz! 

- Ferid Bey! 
- Sizi o giin muayenehanemde ilk 

defa goriir gormez birdenbire sarstldim. 
Bu sarsmhy1 hala duyuyorum i~imde! 
Yiiziiniiz, gozleriniz, baki§mtz, konuju· 
junuz, elhaSII herjeyinizle o giin si
zi ken dime o kadar yakio hissettim 1.; I 
Anla§IIan siz, tahte§!uurumda yajiyall 
kadmd1mz. Baki,Ianmzda gizli bir tstlra
bm acJSini, konuju§unuzda eski bir hahra
mn feryadmt, gozlerinizde, ijlenmi§ bii
yiik bir giinahm akislerini buluyordum. 

Korkuyordum, iirperiyordum sizden I 
Aylar, giinler, geceler gec;tik~e gayriihti
yari, daha <;ok, daha kuvvetli bir bagla
DI§ ve arzu ile size dogru gittigimi hisse
diyordum. F akat bu hissin mahiyetini, 
ben de izah edemiyorum simdi; ben de 
anlamtyorum bunu hammefendi! Dedin1 
size, demek, benim, tahtej!uurumda ya-. . 
§tyan msan SIZffil§Smtz ..• 

Kadm, perisan bir haldedir. l~ine SI

cak Sicak bir§eyin dokiildiigiinii duyuyor. 
Y abanci bir erkegin avuclan ic;inde yanan 
bileklerinin, kmlacakmi~ gibi SIZ!adtgint, 
tutustugunu hi.,ediyor. Carib bir ba1 diin
mesi, iirperten bir ii§iime, onu, kuvvetli 
bir heyecan kasngast i~inde sarSiyor, e
ziyor, harab ediyor. Giizleri dumanlan
mi§IIr . .';>akaklannda ince ter damlalan ... 
Bir tiirlii inanam1yor ona. Bu olabilir mi 
hi<;? Bun a imkan tasavvur edilebilir mi? 
Kendi ya§md> bir kadmm, boyle, her
kes~e istenilen gene bir adam tarafmdan 
sevilmesine ihtimal vermek kabil mi? 

Ellerini, korkarak, doktorun aYuclann
dan <;ekiyor. Titriyen bir sesle: 

- Ferid Bey; yalvannm size, he· 
nimle oynamaym, diyor. Ben hasta bir 
kad1mm. 1~inde siinmii~ yang•nlar taji· 
yan, kmk bir ruhun ~ahibiyim. Biitiin 

maziyi arkada bnakmi§, araniik bir is
tikbale dogru ad1m adtm yiiriiyorum. 
Beni bu kubbenin altmda tutan tek varh
gm, kiZim, biTicik yavrum oldugunu bili
yorsunuz. Y almz onun ic;in ya§tyorum. 
Benimle alay etmeyin. lhtiyarlamaga 
bajlamij, aim km§Iklarla, sac;lan beyaz
larla dolmuj, hayatmm doniim noktasmt 
ya§Iyan, hasta bir kadmla oynamak, onun 
sonmii1 ihtiraslanm alevlemek, sizin gibi 
ciddi bir adarna yakijmaz. Herjeyi ya
pm, fakat beni giiliinc bir hale sokmaga 
~ah,maym, ydvannm size F erid Bey 1 

Kadmm kirpikleri IS!amyor, kii~iik bir 
gozya11 damlasmm, yanaklarmm iizerine 
yuvarlandigmi giiriiyoruz, ba1mi ~ev:riyor. 

- Demek siizlerime inanmtyorsunuz 
hammefendi? 

- Doktor; Allaha§kma susun, bira
km beni gideyim. 

F erid, birdenbire onun san sa<;lanm 
parmaklanmn arasma dohyarak, tunc bir 
heykelin iizerine giines vurmu§ gibi. ka
dmm, mehtabm altmda isli bir baktr ren
gile parhyan kumral basml kendine dogru 
<;ekiyor. 

- Ne yap1yorsunuz, F erid Bey, ~Ii
dtrdmtz rn1 ?. 



CUMHURlYET 

ent ve tuvaletler 

Gri ilzerine yeti! desenli yiinliiden giizel bir spor tayyor. Beyaz ipekli krepten bir balo elbisesi. Ozeri parlak ~i-
Bliiz ye~il ipeklidendir. Y akaya fiyango tarzmda baglanan ~ek tezyinathdtr. Kollar, son derece bombe ve etek fevka· 
kaytan da yaldtzhdtr. lade genit ve uzundur. 
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Sa~ tuvaletleri Ilkbahar temizligi 
Bu senenin modasi sa~larl Havalarm giizelletmesi, mevsimin 
sinyonlarla siislemektir evlerimizin de bir temizlenme, 

deg4mesi bize 
ve yenile~me 

gosterir 

. Bu seneki sa~ modasmda bilha,.a 
!lnyonlar hakim.. Tirh bir tekerriir • 
~en ibaret olduguna gore bu tarz 

81 tuvaletlerinin bi~imi ekseriya eski bi
~im kuvafiirleri andmyor. Mesela §U res· 
rnini basbgtmtz <;i~ekle buklelenmi, ba~ 
tuvaleti yamndaki heykelin sa~inin tanzim 
leklinin aynidir. Bu heykel on sekizinei 
~~lr eserlerindendir. 

~~·--~~k'''ii~h~~---k~~d~~ 
yapabilirsiniz ! 

--~·-. 

~ki santimetre kalmhgmda ve her kii· 
k~~~ 9 bu~uk santimetre uzunlugunda dart 
O~e bir tahta par~""· 3 santimetre kut

bunda boru 1eklinde bir mukavva, siyah, 
eyaz par1iimen kagtdlar, biraz da ak• 

tedarik ediniz. Mukavvayl oyt· mu§ tah

~~Ya_ sokup giizelce yapt~hnmz. Ozerini 
IT tki milimetre kahnhiimda bir tabaka 

halinde koyu krem §eklinde harnur haline 

koydugunuz ak•Yl bir ftr~a veya bir bt
~akla siiriiniiz. Buru§turulmu, bir Hibd
dan tampon yaparak akmm iizerine bir 
takun darbeler vurunuz ki a!~, tabakast 
Rayrimuntazam 1ekilde kabarsm. Kuru
iuktan sonra iistiine yaldtz siiriiniiz. 

Abajurun nastl yap.laeaihm size arbk 
"' 2Unuzadwa anlatmaya hacet yok. Ciin· 
:i.i ~ok kolaydtr. 

ihtiyacmda bulundugunu 
11kbah"l'ID aydml!k, laze kokular sa· 

~an giizel giinlerine kavu§tuk. Bu vaziyet 
insana her tarafta bir yenilik, bir dei!itik
lik giirmek ihtiyactru veriyor. Agaclar 
yetillenir, c;ic;ekler ac;arken evimizde de 
bir temizlik hir ferahl!k duymak isteriz. 
Onun i~in kiiteYi bucag1 ve her yam esas· 
h tekilde silip siipiirmek, biitiin •tY•Y• te
mizlemek bu mevsi.nde iitedenberi bir a
dettir, bir an'anedir. 

tlkbahar temizligine kt!ID en c;ok kul
lantlmt§ ve miisaid olnuyan vaziyet dola· 
ytsile el degdirilmemit !SIIma ve aydmlat
ma vasllalanndan batlamak lazun gelir. 
Sobalan haricden cihilamah, emaye kt· 
!lmlan sabunlamah ,nikel ve krom k!Sun· 
lar varsa onlan tebetir tozile parlatmah· 
dtr. Soba borulanru ise ya sobact c;agmp, 
yahud da itten anlar bir adama temizlet
melidir. ,Sirndiden bu itler yaptlacak olur· 
•a gelecek ktt ic;in fazla zahmet c;ekilmez. 
Onlan stcakc;a bir giinde yaglaytp derhal 
kurulamak da dayamkl!klanm fazlalat • 
t1rmak ic;in c;ok iyi bir usuldiir. Bu yagla· 
ma ameliyesinden sonra iizerinden fmn 
hamuru denilen siyah maddeyi gec;irmek 
ve bir ftrc;a ile parlatmak onlan fevkala
de bir hale getirir. 

her tarafile birlikte yemek pi§irme taktm· 
Ian ve saire de bu biiyiik temizlige tabi 
tutulmahdtr. 

Bu temizlik esnasmda baz• degi§tiril • 
mesi icab eden siipiirge, far&§, ftrc;a vc >a· 
ire gibi e1yay1 da fusattan istifade ederek 
yenilemelidir. 

Kalorifer olan evler ve aparllmanlar· 
da radiyatorlerin bulundugu noktalarda 
yerdeki mujambalar ve duvardaki kagtd· 
lar kabarmt§llr. Bunlan diizeltmek icab .......................................................... .. 

eder. Oralan kii~iik bir halt, biiyiik ve Fayans ve porselen e~ya 
siislii bir mendil kapayarak ortmek kabil- nasii muhafaza ve 
dir. Sizin i~in bu miimkiin degilse kag:d
larm siyahlanmt§ noktalanm ekmek i<;ilc 
hafif hafif uvarak temizlemek gerektir. 
Radiyatiirler de giizelce sabunlu su ile 
silinip temizlenmelidir. 

Elektrik tertibah ve ampuller ic;in de 
sabunlu su iyidir. Avizeler i~in ise yan· 1 

yanya birbirlerine kan§t!Tilmt§ su ve al
kul kullamlmahdt. 

tamir olunur? 

Balkondaki demirparmakhklan ftr- -
~alamak laz~rndu. D11 carnian bilahare Birc;oklan fayansla porseleni birbirleri
kagtdla parlatmah ve temizce kurulama· ne kan~hnrlar. F ayans on altmct amda 
hdtr. Avrupada imal edilmege ba&lanm•~. por· 

Y erler parke ise bunlan mu~lamadan selen ise saksonya da on sekizinci amda 
evvel giizelce temizlemelidir. Aksi takdir· meydana ~tkmt§hr. F akat bu maddenin 
de emeginiz bo§a gitmi§ olur. Yerlerin- imali Cinde daha onuncu amdan itiba
den kaldmlabilen hahlan silktirmeli, fa· ren biliniyordu. Fa kat bizim maksadtmtz 

bu mesele hakkmda tariht malumat ver· 
kat bu hususta sopa degil, onlara mahsus 
nebab dogme va51talanm kullanmahdu. mek degildir. Ei!er bu hamurlardan ya· 

d k I 
ptlmi§ ktymetli e&yamz varsa onlarm na· 

Y erlerin en a dmlamiyanlan elektrikli Sl! muhafaza edileceklerini anlatmakhr. 
aspiratorle temizlemelidir. Bir klSim fayanslar bt~ak ve saire dei!· 

Dolablann, etajerlerin ve diger ko1e mekle ~izilir. Sert fayanslar boyle tehli
ve bucaktaki e§yanm ic;ini ve dtttm temiz· keye maruz degildirler. <;:izilmi& fayans· 
lerken toplanmt§ fazla ve liizumsuz e§ya· lar, i~ine karbunat kan§tmlmt§ 81cak su 
yt da ay~rarak onlardan kurtulmamn c;a· ile ytkamrlar ve sonra da soi!uk su aktb· 
resini bulmal!dtr. Dolablann gozlerini larak temizlenirlerse bu lekeler zail olur. 
orten kagtd veya bezleri de dei!ittirmeli- F ayanslann kolayca kmlmalanna mani 
dir. Krista!, cam ve tabak taktmlan da olmak i~inse soguk suya karbunat koyup 
ba§tan a§agt sabunlu sudan gec;irmeli, i~ine fayans etyayt yerle§tirmeli ve yar1rn 
madenl ktstmlart tebe1ir tozu ve goderi ile saat ate§te kaynatmah, sonra ayni su i~e
ovularak parlahlmahdrr. risinde sogumaya terkedilip sogumasmt 

flkbahar temizligi esnaSinda mutfagi miiteaktb da soguk sudan gec;irip giizelce 
da ihmal etmemek laztmdtr. Mutfagm kurulamahd1r. 

lzdivacla bit en bir 
• p1yango maceras1 

Kaybolan bir bilet, bir 
delikanbyi giinlerce ar
kasmda0o~turdu 

Kendilerine piyango ~ikan adamlenn 
tiirlii maceralar gec;irdikleri vakidir. Ma
ceralardan biri de Fransada Orlean 1eh· 
rinde memur olan Horbey'in maeeraSidiT. 
Kendisi bir giin biiroda otururken, ahl•i!• 
biletin numarasma yanm milyon frank i
sabel ettigi miijdesi gelmi1. De!ikanh, bu 
miijdeyi ahr almaz eve kotmU§, bileti a
ramaga batlamt§. Nereye koydugunu bir 
tiirlii hattrhyamadtgmdan, geli1i gczel 
yaptti!t aramada bir hayli yorulmu§. Bu
nalmt§ halde dii§iinmii§, dii§iinmii~ ve an· 
stzm. bileti Viktor Hiigo'nun «Sefiller» 
isimli kitabmm arasma koydugunu hat.r· 
lamlf. Hatta 120 • 121 inci sahifelerin a
rasma koydugunu, bir miiddet evve! kila· 
bt o sahifelere kadar okuduktan sonra ra· 
fm iistiine btra'kllgmi da hat~rladtgt hal
de, kitabt bir tiirlii bulamami!· Annesi
ne sorunca, kitabm annesi tarafmdan 
kom§U kadmlardan birine veri}digini og· 
renmi§. Delikanh, annesile birlikte •ela§· 
Ia o kadmm evinde solugu alm14. Oku
mak iizere muvakkaten verilen kit1b ge
riye istenilince, kom1u kadm: 

- Ah, demi§, maalesef miimhn 
degil! <;:iinkii, lngiltereden gelen bir 1<12, 

birka<; giin bende misafir kaldt, buradan 
Romaya gitti. Masanm iizerinde dman 
«Sefiller» i okudugunu gordiim. ,Simdi 
kitab ben de yok; anla§tlan, kendi ki•ab
lan arasma kan§an sizin kitabt da yanht· 
hkla bavuluna a lip, Romaya goturdii! 
,Simdi ne yapahm} 

Ne yaptlacagm1 astl dii1iinecek olan, 
numarasma yanm milyon frank isnbet 
eden delikanh. biriktirdigi para), bir ara· 
ya getirerek, ilk trenle Romaya dogrl! yo
la c;tktyor, iki glin sonra oraya vanyor ve 
gene, giizelfngiliz ktzile karjtla§tyor. Gene 
k1z da ellerini ugu§turuyor: 

- Ah, ne yapahm §imdi} Ber. bu 
kitabt Verona istasyonunun bekleme sa· 
lonunda unutmu§uml Ne yaztk! 

lngiliz ktzt, kuru bir teessiir lakird.,ile 
iktifa etmiyerek, delikanhnm kitabm• bul
mak iizere harekete gec;iyor. Gazete1ere 
verilecek bir kaytb ilamnm fayda verme· 
si §iipheli oldugunu, esasen Veronada 
franSizca bilen pek az olduguna gore, ki
tabt bulan he..hana.i bir ftalyamn bu"u 
satm11 olabilecegini soyliiyor, delih1 hy1 
refakatine alarak, Veronaya doniiyor. 0-
rada her ikisi diikkan diikkan dola~tyor, 
kitabt anyor. Bir hayli dolatt:ktan son· 
ra bir antikact, iki glin evvel m~hul bir 
kimseden Viktor Hiigonun «Sefill~r» i
simli romamm satm aldtgmt, lakin kendi
si de kitabt ba1ka birisine satllgmt anlah· 
yor. Bereket versin, kitabt satm alan, bu 
antikacmm eski bir mii§terisi imi§ ve ad
resi oraca malummu§. Gene k•zla deli
kanh verilen adrese yollamyorlar, fakat 
ktiabt satm alan zab bulamtyorlar. Bu 
zat da Sicilya adasma seyahate ~tkm•t· 
K.itab petinde Sicilyaya gidenler, arad,k
lan adam! Napolide bularak, «Sefi!ler»i 
ele gec;iriyorlar. Tela§la sahifeler! c;eviren 
Horbey, piyango biletinin koydugu verde 
durdugunu goriince, sevincindon ~1lgma 
doniiyor. Bu piyango maceras.mn sonuna 
gelince, derhal F ransaya doner~k yanm 
milyon frang1 alan delikanh, kitabm ve do 
laytsile biletin tekrar ele ge~mesinde ~an
dan bir alaka gesteren gene ve giizel ln
giliz k1zm1 da kendisile birlikte Fran•eya 
getirmi§tir. Biribirlerinden ho&l~nnu&lar
dtr. ,Simdi evlenmek iizeredirler. I-lt;rley 
§Oyle diyor: 

- Orleandan yanm milyon franl<. i
sabel eden piyango biletini aramak i~in 
<;Ikhm. Hem ona, hem de paha bic;ilemez 
bir sevgiliye kavu§tum I 

Belgradda otomobil 
sergiai a~1ld1 

Belgrad 2 (a.a.) - lkinci beynel • 
mile! otomobil salonu, Krahn miimessili, 
hiikfunet erkant ve bu tezahiire i§tirak e· 
den memleketlerin diplomatik miimessil -
lerinin huzurile diin Belgradda a~tlmtjl!r. 

Bu' miinasebetle soyledigi nutukta ti • 
caret ve endiistri nazm T omic;, ikinci oto· 
mobil salonunun Yugoslavyada motorle~
me ve turizmin inkitaft baktmmdan ehem· 
miyetini tebariiz ettirmittir. 

!kinci otomobil salonuna 25 F ranSIZ, 
Alman, lngliz, Amerikan ve Bohemya 
protektorast miiessesesi i1tirak etmi§tir. 

Romanya Hariciye N aztrmm 
yapacagt ziyaret 

Biikre1 2 (a.a.) - Resmen bildir
dirildigine gore Gafenco, nisamn sonia • 
rma dogru garb! A vrupanm baz1 hiikil • 
met merkezlerini ziyaret edecektir. 

t~ki ic;me 
Alko!Un !enah~l saymakla tlikenmez. 

Blmarhane ve haplsaneler bunun en 
gi.lzel mlsaldlr. Onun !~In lk~l l~mcl 

l;ocuk Eslrgeme kurumu Gene! Merkczl 
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Londrada yaptlacak muzakereler 
Polonya milli miidaiaas1 
i~in 20 milyon verilecek 

<BaJtar<>/1 1 fnel •ahlte<te> 
Kendisi istasyonda lngiliz sefiri Sir 

Kennard ile Polonya(, birc;ok zevat tara
fmdan ugurlanmt&ltr. 

Beck, bu ak§am saat 21 de Berlinden 
ge~ecektir. Mumaileyh, yann sabah Os
tende' de vapura binecek ve saat 16,20 
de Londrada olacakhr. 

Mukabil mii.dalaa paktz 
Londra 2 (a.a.) - Sunday Times 

gazetesinin ogrendigine gore Beck'in bu
rada yapacagt goriismeler esnasmda Po
lonya ile !ngiltere ara>mda bir «miiteka· 
bil miidafaa pektt» nm imzaSI mevzuu 
bahsolacak ve Polonyanm milli miida • 
faasma tahsis edilmek iizere fngilterenin 
Polonyaya 20 milyon lngiliz liraSI ikraz 
etmesi imkam derpi1 edilecektir. 

Y ahudi muhacereti ve Dantzig mese· 
lelerinin de miizakere edilecegi muhak • 
kakttr. 

Bu gazete, bundan maada Alman te· 
caviizlerine kar§l koymak azminde bulu· 
nan devletlerden yani Sovyetler Birligi, 
Polonya, Yugoslavya, Tiirkiye, Yuna • 
nistan ve Balkan devletlerinden miirek • 
keb miittehid bir cephe te&kil edilme!i 
mevzuu bahsolduiiunu yazmaktadtr. 

Sunday Times, ihtilaf halinde &arki 
Akdenizde lngiliz bahriyesinin oymya • 
eai!t rol dolay!Sile bilhassa Tiirkiyenin 
ehemmiyetinden bahsetmektedir. 

Di&er cihetten Observer gazetesi diyor 
ki: 

resini bile feda etrnege raz1 olan milletler 
diinyada merhamet yerine istihfaf uyan· 
dtrarak istiklallerini tamamile kaybede • 
ceklerdir. Bunun i~indir ki Polonya mil
leti istiklalinin en ufak bir zerresi mevzuu 
bahsolsa dahi miicadele etmek ve muzaf· 
fer olmak arzusunu beslemektedir. Bu 
hususta hi~bir ve~hile tereddiid etmeme~
teyiz. Biiyiin Polonya ailesi de ayni fi
kirdedir ve memlekehn tamamiyeti ve e· 
tefi mevzuu bahsoldugu zaman biiyiik bir 
gayret sarfetmek imkanma maliktir. Oyle 
zannediyorum ki tarih mart I 939 da Po
lonyanm biiyiik bir tesaniid ve enerii mu· 
zafferiyeti elde ettigmi kaydedecekllr. 
Belki de bu muzafferiyet yalmz Polon • 
yamn degil diger memleketlerin de men· 
faatine olarak beynelmilel sulhun tarsini· 
ne hizmet edecektir. Olgun ve azimlr.ar o· 
Jan hath hareketimiz e~asen haricl siyaset 
sahasmda akisler b~rakmt§hr .» 

Netice olarak Kualkovski, daha 1im -
diden miiemmen olan istikrazm muvaffa· 
kiyetinden dolayt memnuniyetini beyan 
etrnit ve demi1tir ki: 

«- Bu vahim saatlerde korku deiiil, 
Polonya milletine mensub olmaktan mii· 
tevellid bir gurur hissediyoruz.» 

Yalan haber gonderen bir 
muharrir tevkil edildi 

Var§Ova 2 (a.a.) - Bydgorzcz Po· 
lonya makamlan Pomerania' daki Alman· 
!arm fena muamelelere maruz kaldtk!an· 
na dair yalan haberler gonderdii!i i~in 
Alman istihbarat biirosunun muhabiri 
F enske'yi tevkif etmislerdir. Fenske. Po
lonyadaki Alman ekalliyetine mensub • 
dur ve Polonya tebaastdlr. 
ltalyamn talebleri kabul edilmeue 

«Aimanya, Polonyanm hakimiyetini 
ihliil veya tadile te&ebbiis ettigi takdirde 
Polonya hiikumetinin silahla mukavemet 
etmege karar verdi&ini her~eyden evvel 
kaydedelim. Dantzig tehrinin ayn bir 
statiisii vard1r ve Polonyanm hakimiyeti Roma 2 (a.a.) - Emin bir memba • 
albnda degildir. F akat koridor Polonya· dan ogrenildii!ine gore Kont Ciano ile 
mn hakimiyeti altmdadlT. Binaenaleyh fngi(tere maslahatgiizan Noel Charles 
Dantzig'in Sarkl Prusyaya ilhakt bir te· arasmda son giinlerde yaptlan gorihme• 
caviiz mahiyetinde olmamakla beraber 1 ler esnasmda talyamn Almanya ile Po· 
Almanyamn Sarki Prusya ile Almanya· lonya arasmda tavassutta bulunmas1 ihti· 
yt birle&tirmege tei<'bbiis etmesi F ranstz • malinden bahsedilmistir. 
lngiliz taahhiidiiniin tatbiktm icab ettirir. 
Su kadar var ki Polonya Almanyaya si· Soylendigine gore Polonya ile Alman· 
lahla mukavemet ettii(i takdirde bu ta • ya arasmdaki gerginlik zail oldugu tak· 
ahhpdiin 11hkamt kabili tatbiktir.» dirde lngiltere 1irndiye kadar yalmz Po-

Milli mii.dalaa iatikrazz ' lonyaya verdigi teminabn orta ve c~nubu 
Var,ovo. 2 ((l.a.) - Rcioi.ou..,hurwo. ark! Avrupa memleketlerine de teilJli]ini 

Mare~al Smigly-Ridz ve daha bazJ dev· derpi§ edecektir. ltalya, lngiliz teklilini 
let ricali kar1tsmda soyledii!i bir nutukta reddetmemi§se de fngiltere tarafmdan ya
Ba~vekil muavini Kuatkovski, milli mu· ptlan hareketin Almanyamn muhasaraum 
dafaa i~in tertib edilen dahili istikrazdan istihdaf etmemesi lazun geldigini, ftalya 
bahsederek demi1tir ki: hiikumetinin buna 1iddetle muhalif oldu· 

«- Bu istikrazm akdi c;oktanberi dii- iiunu bildinni1tir. 
1iiniilmekteydi. F akat, diinyada milyon- Siyasl ltalyan mahfillerinde hakim o
larca ki1iyi elektrize eden tarihte misli Ian kanaate gore bu gorii1melerin netice• 
ge~memi1 bir manzara kar§I!Inda bunun si Almanyanm tarn hareketine ve AI • 
bir an evvel mevkii tatbika konmaSI ka- manyamn Polonyadan yaphgt talebler:n 
rarla~tmldt. Kom~u bir devlet millt zen· mahiyetine baghdtr. 
ginligine, miihim ittifaklanna, siliihlarmm Diger cihetten bu mahfiller, ltalyanm 
teknik baktmdan miikemmeliyetine ve ec- orta ve cenubu &ark! Avrupada bir mii1· 
nebilerin taleblerine inktyadma ragmen terek emniyet sistemi viicude getinnei!i 
istiklalini muhafaza edememi1tir. Bundan derpi§ eyledigini tekzib etmekte ve ftal
almacak ders 1udur: Muastr hakikatte bir yamn talebleri isaf edilmedik~e Avrupa· 
millete istiklalini, tamamiyetini ve §erefini da sulhun teessiisiine imkan olmadtglnt 
miidafaa etmek imkanmJ ancak o milletin ilave eylemektedirler. 
kuvveti verebilir. Bu kuvvetin miicadele Teblig 
etrnek, muzaffer olmak arzusuna dayan· Roma, 2 (a.a.) - fngiltere ma•la· 
maSJlaztmdtr. Biz kom&ulanmtzla iyt mii- hatgiizan Noel • Charles'in ftalya Hari· 
nasebetler idame etmek, namuski.rane ve ciye Nezaretine yaphgt ziyaret hakkmda 
devamh bir sulh havaSl i~inde ya,amak ne1redilen resml teblig §oyle demektedir: 
istiyoruz. Millt temayiillerimizin tohak- fngiliz maslahatgiizarl, <;:emberlayn'in 
kuku i~in miistakimane bir te1riki mesai Avam Kamarasmda yapllgt beyanatm 
•lzemdir. Fa kat istiklalin gayrikabili tak· metnini teblig etmekle iktifa eylemi1 ve 
sim bir ktymet oldugunu 18 inci ve 20 nci Hariciye Nazmnm hususl kalem direk· 
asnn feci hadiseleri bizim kadar hic;bir torii bu beyanatm metoini lazliil gelenle· 
millete oihetmemistir. f,tiklalinin bir 1er- re verilmek iizere almt§hr. 

Profesor Server Hilmi ihtifali C Merhum 
----------------~ 

-~~~.-~~~1 --------~· 
Diinkii ihtifalde bulunanlardan bir ~rrup 

Di1tai>abeti ve Eezaet mektebleri mii
diirii merhum profesiir doktor Server 
Hilminin vefatmm onuncu ytldoniimii 
miinasebetile diin Merkezefendideki kab
rinde biiyiik bir ihtifal yaptlmt§br. Oni • 
versite profesor ve talebelerile kendisini 
sevenlerden biiyiik bir kalabahgm i1tirak 
ettigi bu ihtifalde merhumun di1tababeti 

ve eczae1hk mesleklerinin terakkisi idn 

senelerce naSI! c;ah§bRt mevzuu bah edit
mit ve merasime saat 11 de ba,lanarak 

agtz cerrahisi profesiirii doktor Ziva C <'· 

mal ve ba§asistan Lem'i tarafmdan bu 

yiiksek faziletkar hocanm hahrast hiir • 

metle amlmt§tlr. 
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GONON BULMACASI 

1 

2 

B 

4 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I I I I 
I I 1•1 
I I 1•1 
1•1 I I 

I I ~~ I I I I 
I I I I 
I I 1•1 &I I I I I I 1•1 I I 

6 I 1•1 I I I I 1•1 I , 1•1 I 1•1 I I I I I 
ti _[ I I 1•1 1•1 1•1 I• 
91 I I I 1•1 I I I I I 

Soldan sala 
1 - Tarlhtekl devirlerd<n birl (lk! ke

llme> 2 - Daima mevcud olacak olan, blr 
nakllye vas1tas1. 3 - Ters ~evlrln bir mev
slm olur, sakln. 4 - Blr fill, s!nlrll. 5 -
Zaman zaman, blr yem~. 6 - YedlklerJmi:?:
den . .suale kar§t verUlr, hayvan pe.,inde 
k04manm tersl. 7 - Nota. blr yerde sakln 
olma. 8 - Terblye. 9 - Nlyaz, mahm b•~
k:wna b~rakma. 10 - Biqeyln ba~ka §ey 
i.izerlnde b~rakhltJ teslrln tersl, eskl Turk 
retslerlnden. 11 - Anlama kudretlerlnden. 
Iak•ro•. 

Yukandan a~a~1ya: 
1 - Gazeteler !cemll 2 - Allaha t•pm

ma. sJ.ra. 3 - Teneke t11tkah. gi.in dogma
at 4 - Sular ortasmda blr yer blr Pdat 
5 - ~hrtmtzln eskl meslre y<rlerlnden, ~a
~Irma edatl. 6 - Hlza. 7 - Sa~1ru diizelt
met. donuk renkll. 8 - Bir tnsan cin.c;l, ~a
murlu yer. 9 - Bir kU§, 1nsan. to - Pctie
rin yan.c;I. tayfa. 11 - Damlalar (cemn, a-
eel~. I 
Enelki bulmacanJD balledilmis sekli 

't 4 !", 

NICDEDE 
Bali! Kitabevf 

Cumhuriyet Gazetesinin ve butiln 
mekteb kitablan, lartasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi veridir. 

Satlhk Ko'k 
Erenkoy istasyonuna yedi 

sekiz daklka mesafede lki 
donUm arsaslle U~ salon, 
6 oda, elektrlk, gaz, banyo 
ve telerruatile yenl kigir bir 
kci!;k satlhktlr. Erenkoy is· 
tasyonunda S1hhat eczane
sinden sorulacakttr. 

Osmanh Bankas1 
lLAN 

1334/1918 tarihli o/c5 faizli dahili is
t kraz tahv llerinin 1 mayts 1934 tarihin
•le mevkii tediye vazcdilen No. 33 lu 
k_ponlanndan ibraz edilmiyelncrin 1 
IPdYlS 939 tarihinden itibaren Turkiye 
Curr>l.uriyet hukiuncti nefine miiruru 
zam:ma tabi olacag>, mezkur esham ba
m•llerinin maliunu olmak iizere ilan o
unur. 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin LUifi Yarnall 
Biibrek. mesane, ldrar ve tena

siil vollan hastahklan miitehasst· 
s1. Bevoi!lu - h BankaSI karslSl E
mirnevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Gulandris Karde~ler limited 
Yunan Transat lantik bath 

Pire • NUyyork 
27.000 tonilatoluk 

"NEA HELLAS, 
L<1.ks trans?tlantik vapuru Pire ile 
, 'tiyyork arasmda may1s aymm 15 ine 
do· ru se!erine ba§layacakhr. Niiy
vork sergisini ziyaret ctmck isteyen
lcrc , . ., bilrassa tliccar ve fikir adam-
u•!la yegime f•rsatbr. Fazla malu

mat i~in G1latada Salon caddesinde 
141 numarada K. SiSKiDi Vapur A
e,..tallgma mtiracaat olunabilir. Te-

lefon: 42612 

·~==-~ Dr. CEVAD SARGINJ 
Cild Bnstahklan 1\h\teha"'" 

Ankara caddesi No. 47 

Her gDn seat 14-19 

D1. Hek,m: 

CEMAL ZlY A ELlTEZ 
Bah~ek,:p1 Orozdibak kar§l -

smda Birlnci Vak1f Han No. 40. 

Sa~ dokuimes1 m ? 
Qq·1:~ kan:t ve~nin(' iUic 

GUR SAC ' I 

Di§ Doktoru diyor ki: 
K1sa b1r miidc!et <RADYOLtN, kullan
d•ktar> sonra di~lerin z inci gibi parladJk
tan ba§ka mrkr0blarm kamilen mah
voldugunu. zararh salya ve ifrazatm ke
sildigini. di~ etlerindeki iltihablann dur
dug•Jnu ve nihaye! agZimzda liilif bir ra-

y•ha ba~lad•i(m• duyacaksm1z. 

Gayet Temiz 

Gayet S1hhi 

Gayet Ucuz 
Her gun sabah. ogle ve ak~am yemekle
rinden sonra giinde 3 defa di§lerinizi 

Radyo'in ile fir~alayJntz 
istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 

ve Eksillme Komisyonun .-1an: 
Eksiltm•ve konulan is · He ·beli Sanatoryomu otopsi mahalli 
Ke~if bedeli .............. : 40fl0 lira 70 kuru~. 
Muvakkat garanti ...... : 307 lira. 

Hcybeliada Verem Sanatoryomunda yaphnlacak olan otopsi mahalli 
a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltmc 14/4/939 cuma gunii saat 15,30 da Cagaloglunda S1hhat 
ve .i~timai Muavenet Miic'iirlli.Ni binasmda kurulu Komisyonda yap•la
cakbr. 

2 - istckliler §artname. projc ve buna bagh diger evrak1 hergiin Ko
misyonda giirebilirler. 

3 - istekliler cari seneve aid Ticaret Odast vesikasile 2490 say1h ka
nunda yaZJ.h belgeler ve bu. i~~ henzcr en az 3000 lirahk is yaphklarma 
dair eksiltme tarihinden 8 giin cvvel istanbul Vil.'\yetindcn alm1~ olduklart 
muteahhidlik vesikasile birlikte bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubile birlikte belli gun ve saatte Komisyona gclmcleri. 

Nezle - Ba, 
ve bUtUn 

- Di' - Nevralji 
a~r1larma kars• 

( 2125 ) 

I 

~INA 
istanbul S1hhi Miiesseseler Artllrma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Eks"ltmfy(> konulan i~ : thhf miize ·pencere ~·r~evelerinin tebrlili i~i. 
Ke§if bedeh ............... : 2982 lira 76 kuru . 
1\fuvakkat garanti ...... : 224 hrad1r. 

S1hhi muzede yap1lacak pencere ~er~eveleri tebdili i§i a~1k eksiltmeye 
'konulmu§tur. 

Eksiltme 14/4/939 cuma gi.ini.i saat 14.30 da Cagaloglund.a S1hhat ve 
i~timai 1\Iuavenet Mudiirlii~ti binasmda kurulu Komisyonda yap•lacakttr. 

istckliler §artname, projc vc buna bagh diger evralu hergun Komis
yonda giircbilirler. 

!stckliler cari seneye aid Ticarct Odas1 vesikasile 2490 say1lt kanunda 
yaz1h bclgcler ve bu i~e yeter muvakbt garanti makbuz veya banka mek
tubile birlikte eksiltmc tarihindcn 8 gun evvcl istanbul Vilayetinden al
ml>; olduklan ve bu i~e benzer en az 2000 lirahk is yaptli(ma dair almt~ 
olduklan ehliyet vesikasile birlikte belli gun ve saatte Komisyona gel-

( 212'/ 

Yazllk ~i~ek Soganlar1 

1-

2-

5-

Cinsi Cesit Tanesi Kr. 
Katmerli Begonya 5 30 
YlldiZ Dalya 10 25 
Kaona 10 20 
Tiiberoz siimbiiltebcr 20 
Glayi.il 20 10 

MeviOt ~ aysal Bah~e r..unar1 
Kat 4, No. 18. Tel: 23426 

ve Kadastro Umum Miidiirliigiinden : 
A~1k cksiltme ile ta~ra Tapu daireleri ir;in 50 aded demir sa~ dolab 
yaptlnlacaktli. 
Eksiltme nisanm onuncu pazartesi gunii saat 14 tc Urn urn Mudiirliik 
LevaZim d.airesinde te§ekku1 edecck komisyon huzurunda yapllacakllr. 
Dolablar kara sacdan olursa beherinin muhammen bedeli 65 lira, si
mcns marten double decape olduguna gore 75 liradir. 
lsteklilerin mecmuunun muhammen bedeli iizerinden % 7,5 pey ak
~esile; mezkiir glin ve saatte komisyona miiracaatleri. 
~artname ve resimleri ve evsaft sairesi hakkmda malumat almak is
tiyenler her giin iigleden sonra Umum Mi.idurliik Levaz1m Miidurlii. 
giine miiracaat edcbilirler. •1023, (1935) 

Suhut Belediyesinden: 
' 

Munakasaya konuldugu evvelce ilan edilen kasabam1z elektrik tesisab 
§Ortnamcsinde yap1lan degi~iklik iizerinc bu defa yeniden kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Naha Vekaletinden musaddak projesi mucibince yaptmlacak elek
trik vc makine tesisatmm bedeli ke§fi 18963 lira 49 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 17/4/939 tarihine musadif pazartesi gunu saat 15 te :;luhut 
Belcdiyesinde toplanan Encumen tarafmdan yaptlacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuru§tur. 
4 - Bu i§e aid olan proje hlilflsas•, ke§if malzeme, montaj ~artnamcleri, 

hesabat ve miinakasa §artnamesi, mukavcle projcsi, baymd1rhk i§leri gene! 
§artramesi bir lira mukabilindc ~uhut Belediyesinden almacakbr. 

5 _ istcklilerin Naf1a Vekaletinden almm1~ ensteletorluk vesikas1 ve 
buna mumasil tesisat yaphgma dair ahnml§ bonservislerile munakasadan 
bir saat evvel Belediye Encumenine miiracaat etmesi liizumu ilan olunur. 

( 2190 ) 

1939 modellerl 
gelmh;tir, 

Ceb 10 Lira 
Kol 12 Lira 

iyi l1ir snat ulmnk is
ter"t-llll. s;wt<;ileiden 
1srarla I&teymiz. 

SVECIA 
DEMEK 

lsve¥'ln en iyi 

Siit Makinesi 
demektir. 

Turk Avrupa ltd. s. 
Galata Portembopazar 61 

' a '•.,. 

" Zevcim gozlerine 
inanm1yordu .. 

ve 10 ya, daha gene 
gorunrH.igiimii 

soyliiyordu 

i~te boylece 
meftun olmu~tu 

Zevcrrn •Bu adeta bir harika, diyc siiy
lenmekten kendisini alam1yordu. Ancak: 
iki ay kadar oluyor. Almmda, giizlerlc 
ag1z1mm etrafmda buru~ukluklanm var
dl: Filhakika ya~•m da epeyce ilerlemi~
ti. Bugun butun dostlanm ~effaf ve yu
mu~ak tenimi ve bir gene klZlnki gibi ta
ze vc nermin cildimi takdirle seyredi
yorlar. Her ak~am yatmazdan evvel cit
din unsuru olan pembe renkteki Toka
lon kremini kullanmm. Terkibmde Vi
yana universitesinin me~hur bir profe
siiru tarafmdan ke§if ve •Bioceh tabir 
edilen cazib ve k1ymetli genclik cevher' 
vard1r. Gunduzler i~in, beyaz renkteki 
Tokalon kremini ku!lanmm. Cildi be
yazlah.r ve yumu~ahr. Ve butlin siyah 

I benleri giderir ve a91k mesameleri s•k
Jia~tmr 

SaC< Bak1m1 --•• 
Giizelligin en birincl §&'tl. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesinl te

davi eden tes1ri mucerreb bir Ililc
d!r. 

B A K E R Maga2alarmm 
Satt1g1 kostiim ve parde

siiler, emsalsiz bir 
bi'rimdir. 

SAGLAM 
$1K 

ucuz 
Hali haZJrda piyasamlZin en zen
gin ~e§idleri, her yerden ucuz fiat 
ve musaid sartlar!a sat•lmaktad~r. 

3 Nisan 19:19 - - -------
Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kmkhk ve biitiin agrtlarmiZI derhal keser. 
- - icabanda gUnde 3 ka'e ahnabilir. - -

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Bolu Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksillmiye konulan i~: Bolu Vilayeti Merkezinde yeniden in§a edi

lccek be§ smuh ilk okul binasma aid ke~if bedeli 27,392 lira 29 
lmru~tur. 

2 - Bu i~e aid §artnameler ve evrak §Unlard1r : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdlihk i§leri gene! §artnamesi 
D - Bina in§aatma dair fenni ve hususi ~arlna''"' 
E - Ke~if hulasas1, silsilei fiat, mesahat cetvelleri 
F - Bina projesi 
G - S1hhi tesisatl aid 
M- Kaliirifer ve s1hhi tesisat projelerinin nasll tanzim edilecegine dalr 

ta1imat. 
istiyenler bu §artnameleri ve evrak1 bir lira otuz yedi kuru~ muka
bilind.e Bolu Naf1a Miidurliigunden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21/4/939 tarihinin cuma giinii saat 15 te Bolu Daimt En
cumeninde yapllacak!Jr. 

4 - Eksillme kapah zarf usulile yapJlacaktJr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2055 lira muvakkat teminat 

vcrmcsi, bundan ba§ka a§ag1daki vesikalan baiz olup gostermesi 
lilzlmd~r : 

1 - Ticaret Odasmda kay1dh bulunduguna dair vesika. 
2 - istekliler ihaleden en az sekiz glin evvel Vilayete miiracaat ederek 

bu i§e girebilmek i~in ehliyet vesikas1 almas1. 
6 - Teklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yaz1h saatten bir saat 

cvvcline kadar Daimi Enciimen Dairesine gctirilerck Eksiltme Ko
misyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
c.erilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h saate kadar 
gelmi$ olmas1 ve d1§ zarfm miihiir mumile iyice kapahlrrn§ olmas1 
H\zJmdlr. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2037) 

Belediye Reisliginden . 
1 - Aydm Belediyesi elektrik santralma ilaveten konulacak 240 - 250 

beygir takatmda bir motiirle, jeneratiir, alternator, tevzi tablosu ve 
bunlarm teferruatJ ve montajlan 22 may1s 939 pazartesi glinii saat 
15 te Belediye Daimi Enciimeninde ihale edilmek iizere yeniden ka
pah zarf usulile eksiltmiye konmu$lur. 

2 - Tesisatm muhammen luymeti 29,360 lirad1r. 
3 - Bu i§e aid evrak §Unlard.Ir : 

A - Fenni §artname, 
B - Ke§ifname, 
C - Eksiltme §artnamesi, 
D- Planlar. 

4 - Arzu edenler bu evrak1 Aydm Bclediyesinde giirebilirler ve paras1z 
alabilirler. 

5 ~ Eksiltmiye i~tirak edebilmek i~in 2202 lirahk muvakkat teminat maiC
buzlanni 1939 senesine aid Ticaret Odas1 vesikas1 ve ek!;lltme tari
hinden en ~ok pir hljft~ evvel V'l§,xet :ijaf1a, ~ildiirliigunden usulii 
~i_resinde almm1§ ehliyeti fenniye yesj~ jle birlikte teklif mektub
larma leffetmeleri icab edcr. 

6 - Tesisatm ikmal miiddeti ihale tarihinden itibaren on be§ ayd.Ir. 
7 - Teklif mektublarmm !hale gi.in ve saatinden bir saat evveline kadar 

Aydm Bclcdiye Reisligine ( makbuz mukabilinde) tevdii liiz•mdir. 
( Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.) { 2041) 

Oksiirenlere KATRAN HAKKI EKREM 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 

Ankara 

Adapazar 

Band1rma 
Barbn 

Merkezi : A N K A R A 

Kambiyo 
• ve sau 

Bank a muamel8t1 

$UBELER 

Bolu 

Bursa 

Eski~ehir 
Gemli 

Istanbul 

lzmit 
Safranbolu 
Tekirdag 

Dahilde ve hari~te muhabirleri vard1r. 

T elgraf adresi : 

Umum Miidiirliik : TuRKBANK - ~ubeler : TiCARET 

Bankam•z•n istanbul fl!Ubesinde tesls edilen 

cc Gece Kasas1 » 
~ok mUsald fl&rtlarla sayan mUfllterilerimizin emrine amade bulundu· 

rulmaktad~r. izahat ahnmak Uzere gi,elerimize mUracaat olunmasa. 
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ANTiSEPTiK 

Soguk algmhgs, nezle ve tenef· 
fils yollarile ge<:er hastahklar
dan k orur, grip ve bogaz rahat· 
sszhklar~nda, ses kssskhgsnda pak 
faydahdsr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu • Istanbul 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Kayserlde Giiltepe korusu arkasmdaki 

Katarsogi.itler mevkiine yap1lacak mezbaha in~aatldrr. 
Muhammen ke§if bedeli yi.iz bin dort yiiz yetmi§ bir lira 43 kurU§ olup 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - i§ vahid fiat iizerinden verilecektir. 
3 - Bu i§e aid §artname ve evrak1 saire a§agu:l.a yaz1hd1r : 

A - Yapt eksil tme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdrrhk i§leri gene! §artnamesi, 
D - N afta yapt i§leri umumi ve fenni §artnamesi, 
E - Fenni §artname, 
F - Ke§if ve silsilei fiat cetvelleri, 
G - Proje vesair evrak, 
C ve D f1krasmdaki evraktan ba§ka diger evraklar taliblerine be§ lira 

mukabilinde Belediye Heyeti Fensiyesince verilir. C ve D f1krasmdaki ev. 
rak Naf1a Heyeti Fenniyesinde tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 6273 lira 58 kuru§tur. 
5 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat 16 da 

Kayseri Belediye Dairesinde miite§ekkil Belediye Enci.imeni tarafmdan 
YaPJlacaktlr. 

6 - Eksiltmiye l§tirak edebilmek i9in Kayseri Nana Miidiirlii~iinde 
mi.ite§ekkil Komisyonu mahsusunda bu i§i yapabilecegine dair vesika ibraz 
etmesi ve in§aatln devam1 miiddetince diplomah bir miihendis veya mim~ 
vcyahud fen memuru istihdami ve Ticaret Odasmda kay1dh olduguna datt 
S<·nei haliye vesika !brazt ve yap1 eksiltme §artnamesinin 4 iincii madcll-
sindcki va<~flan haiz olmast §arttrr. 

7 - Teklif mekrublar1 yukanda yaz1h giin ve saatten bir saat evvel 
BeJ,,d,ye Enciimen Riyasetine makbuz mukabilind.e verilecektir. 

8 - Kapah zarflarm ihzarmda teklif mektublarmm yazili§mda ve bu 
zarflarm tevdiinde, posta ile gonderilmesinde taliblerin 2490 sayil1 kanunv..u 
32. 33. 34 iincil maddelerine ve bu husustaki §artname hiiki.imlerine harfi. 
,.en n~vet evlemeleri li.izumu ilan olunur. ( 2046 ) 

TOPOGRAF ARANIYOR 
i ~letmemizin Maden civarmdaki Guleman merkezindc 9ah§mak tizcre 

tccriibeli bir topografa ihtiyac vardrr. Taliblerin; ellerindeki vesaik su
retleri, kendi el yazilarile yazilml§ terciimeihalleri ve bir d.e fotograf
larile serian 

«Etibank Sark Kromlar1 isletmesi • Maden» . , 
adresme mektubla mi.iracaatleri ve istedikleri asgari iicreti bildirmeleri 
lfiZimdrr. 

(:anakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : 37796 lira 25 kuru§ ke§if bedelli Gelibolu hii

xume\ konag1 in§aatl olup iliale bed.elinin 15000 liras1 938 senesinde 
bakiyesi 939 senesinde tediye olunacaktrr. 

2 - Bu 1~e aid §artnameler ve evraklar §unlardir : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - BaymdJrhk i~leri gene! §artnamesi 
D - Yap1 ;~Jeri fenni, umumi §artnamesi, su ve elektrik tesisatma 

aid §artname 
E - Hususi ~artname 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 

G- Proje. k ,.. kk I N h M""d"" ! .. , .. Istekliler bu §artnameleri ve evra 1 .,.ana a e a a u ur u6 un-
den bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - Bu i$in ihalesi 17/4/939 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Miidi.irliigi.i 
binasmda toplanacak Komisyon huzurunda kapah zarf usulile ya
pilacakbr. 

4 - Bu ise girebilmek iGin isteklilerin 2834 . lira 72 k~ru~luk muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gi.iniinden mhayet 8 gun evvehne kadar 
Vilayet Makamma miiracaatle alacaklan ehliyet vesikasile 939 y1hna 
aid Ticaret Odas1 vesikalanm ibraz etmeleri lazJmcl.tr. ( 2038 ) 

Tiirk Hava Kurumu 

B0Y0'< PiYANC!OSU 
ALTJNCI KE~iDE : 11 NiSAN 1939 dadu. 

Biiyiik ikramiye 200.000 liradrr. 
Bun dan ba•ka: 40.000. 25.000, 20.000. 15.000, 10 000 lirahk ikramiyelerle 

( 200.000 ve 50 000 ) Ji raltk iki aded miikifat vard1r. 
0 I K K A T : Bilet alan herkes 7 Nisan 939 giinii akl;amma 

kadar biletini dcgi~tirmi$ bulunmahdll. 

Okulu Komutanhg1ndan: 
1 - Bu _ _ . 

1 •ene a§ag•da yaz1h §&rtlan ha1z olanlar harb okuluna ahnacak-
ard,r 

A - Anlt . 
ri . atada bulunanlar dogrudan dogruya Harb Okuluna, Ankara ha-
edelnde bulunanlar bulunduklan yerlerin askerlik §ubelerine miiracaat 

ecek!e d. B- Ka r lr. 
v Yd, kabul muamelesi mart 939 dan ( 15 temmuz 939) a kadar de-

2 _ G •rn edecektir. 
A 

1~ $a.rt_lan berve~hi atidir : 
S!v1l : lisec'.en mezun olacak ve olgunluk imtihanm1 vermi§ 

B bulunacakbr. 
- Tam te§ekki.illii askeri heyeti s1hhiyelerden ( Harb oku!una 

c _ g';~er) kararh s1hhat raporu almt~ olacaktir. 
D Diger $artlar askerlik ~ubelerinde mevcuddur. 

- A~karada olanlar ( C ) maddesindeki §artlan Harb okuluna 
muracaatle ogrenebilirler. ( 2177 ). 

Degerli San'atkar 

MONiR NUREDDiN 
SEL<;UK'un 

Yiiksek kudretinin bestc halindeki §ahescri alan 

FERYAT 
Bizzat kendisi tarafmdan 

0 D E 0 N 
plaklarma okunmu§tur. Yepyeni bir tarzda bulunan bu eseri mi.iteaddid 
konserlerinde okumu§ ve miimtaz halkm takdir ve alki§larma mazhar • 
olmu§tur. 

270911 No. 
FERY AT Birinci k•s1m 
FERY AT ikinci k1s•m 

Muvaffakiyetle plaka kaydecl.ilmi§, saym ve takdirkar halklmiz i~in 
ideal bir pliik olarak satl§a 9Ikanlmi§hr. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Leyli T1b Talebe Yurdu talebeleri i9in 1000 9ift yazhk iskarpin kapah 

zarfla eksiltmiye konulmu§tur. ' 
1 - Eksiltme 14/4/939 cuma giinii saat 15,~0 da Ca~aloglunda S1hhat 

ve !9timai Muavenet Miidiirli.igii binasmda kurulu Komisyonda yapilacakhr. 
2 - Muhammen fiat : Bir 9ift iskarpin i~in 510 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti : 382 lira 50 kuru§tur. 
4 - istekliler §artname ve niimunesini hergiin Fuadpa~a tiirbesi kar. 

§tsmda Leyll T1b Talebe Yurd.u merkezinde gorebilirler. 
5 - !steklil~r cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayl11 ka

nunda yaz1h belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte tejpifi havi zarflarm1 ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabili Komisyona vermeleri • ( 2124) 

--------------------------------------, BE$iKTA$ 

Dlki~ Yurdu l 
Tiirkiyenin en eski bi~ki, diki§ mektebidir. Mektebden §imdiye kadar 

mezun alan bine yakm talebe bi9ki, diki§i miikemmel bilmeleri cihetile 
aile biit~elerinde ikhsada muvaffak olduklan gibi bir ~oklan da yeniden 
yurd.lar a~arak hayatlanm kazanmakta bulunmu§lardJr. 

Yurdda aynca 3 ayhk klsa devreler a~llmi§tiT. Bu devre 1 nisanda 
ba§hyacakhr. Kay1d devam etmektedir. 

=====•A~d~re:s : Be§ikta§ Akaretler Dibek sokak No. 1/2. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - !daremizin Cibali Fabrikas1 garaj1 oni.indeki Rihbm tahkimab i§i 
§artname ve plam mucibince pazarhk usulile eksiltmjye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 4997,30 lira, muvakkat teminatJ 374,80 lirad1r. 
III - Pazarhk 6/IV /939 per§embe giinii saat 14 te Kabata§ta Levazrm 

ve Mubayaat $ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapllacakbr. 
IV - l,?artname ve pHinlar hergiin 25 kuru§ bedel mukabilinde yu

kanda SOzU ge~en §Ubeden aJmabi!ir. 
V - !steklilerin eksiltme i9in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii-

venme paralarile mezkUr Komisyona gelmelerl ( 3002 ) -I - Mathiba l)luyafik 91kmad1gmdan dolay1 ~cddedilen ve yerine ba~kaca 
mubayaa edi\mi§ o)an 48 aded dekovil arabaSI ve takerlegi fark1 fi
atm tahsilini temincn miiteahh!d hesabma ve pazarhkla saulacakur, 

II - Muhamrnen bedeli 120 lira ve % 15 teminah 18 !irad1r. 
Ill - Pazarhk 13/4/939 tarihinde saat 14 te Kabata§ta Levaz1m ve Mu

bayaat 1ubesindeki Sab~ Komisyonund.a yapilacakhr. 
IV - Mallar hergiin yukanda sozii ge~en §ubede goriilebilir. 

!steklilerin pazarhk !~in tayin edilen giin ve saatte % 15 teminat 
paralarile mezkUr Komisyona gelmeleri. ( 2067 ) 

u 

Vapurlarm haftahk hareket tarifesi : 
3 Nisandan 10 Nisana kadar muhtel i f hatlara 

kalkacak vapurl ar1n isimleri, kalks' gUn ve 
saatleri ve kalkacaklars rshbmlar: 

Karadeniz hathna 

Bartm hattma 

lzmit hathna 

Mudanya hathna 

Bandtrma hathna 

Karabiga hattma 

imroz hathna 
Ayvahk hathna 

izmir Siir'at hathna -
Mersin bathna 

Sah 12 de (Aksu), Per§embe 12 de (Giineysu), 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata R1hhmmdan. 
Sah 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (Bursa). 
Sirkcci Rihttmmdan. 
Sah, Per§embe, Pazar 9,30 da (Ugur). Tophane 
R1hhmmdan. 
Hergi.in saat 9 da (Trak) sistemi vapurlardan biri, 
aynca Cumartcsi 13,30 da (Sus). Tophane Rlh
hmmd.an. 
Pazartesi, c;:ar§amba ve Cuma 8,15 te (Sus), ay
nca c;:ar§amba sa at 20 de (Bursa), Cumartesi 
saat 20 de (Antalya). Tophane R1htlmmdan. 
Sah ve Cum a 19 da (Mcrsin). Tophane Rlhh
mindan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane R1hhmmdan. 
c;:ar§amba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te (Bar
tm). Sirkeci R1hbmmdan. 
Pazar 11 de (Ankara). Galata R1htrmmdan. 
Sah 10 da (Anafarta), Cum a 10 d.a (<;anakkale). 
Sirkeci R1hhmmdan. 

Not: Vapur seferleri hakkmda her tiirlii mahi.mat a§agida telefon nu
maralan yaz1h acentalardan o~enilir. 

Karakoy acentahg1 Karakoy, Kopriiba§I 
Galata acentahg1 Galata, Deniz Ticareti 

Sirkeci acentahg1 
Mi.id. binas1 altmda 
Sirkeci, Yolcu salonu 

Eksiltme ilan1 

Tel: 42362 

Tel: 40133 
Tel: 22740 

Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Muvakkat 
Miktan 

Teminat 
Lira K. 
219 38 

11 25 

Azami Tahmini 
K1ymet Lira K. 

2925 00 

150 00 

Azami 
Kilo 

11,700 

Azami 
Ba§ 
26 

2 

Cinsi 

Olbabdaki §eraiti veq
hile Okiiz. 
Beygir veya k1srak ol
babdaki ~eraiti veqhile 

J, Yukanda gosterildigi iizere okiizler ve beygir 
siltmiye konulmu~tur. 

veya k1srakl;lr a91k ek-

2• Aq1k eksiltme 19 nisan 1939 qar§amba giinii saat 14 te !stanbulda c,._ 
l!aloglunda eski Di.iyunu Umumiye yanmdaki Yi.iksek Mekteb!Pr Mu
hasebeciliginde yapllacaktrr. 

3• !§bu aq1k eksiltmiye girmek istiyenler hergi.in Pendikte Miiessese Mii
diriyetine miiracaatle §artnamesini gorebilirler. Ve eksiltme giini.inde 
2490 numarah kanunla yazi11 §artlar dahilinde ve muayyen alan giin 
ve saatte teminatlarile sozii ge~en Muhasebecilikte te~ekki.il eden PPndik 
Bakteriyoliji Enstiti.isii Satmalma Komisyonuna gelmeleri. ( 2193) 

Devlet Demiryollar1 i~Ietme U. Miidiirliigjinden: I 
Muhammen bedeli 11,000 lira alan 6 aded elektrikli bagaj arabast ve 

ycd 1er1 18/tJ/1939 ~o.a1be p n i.i .... t 15 te b_p~l.a. zar£ u uli]e Ank11 da 
!dare binasmda satm almacakttr. 

Bu i§e girmek isityenlerin 825) lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gUn saat !4 e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri liiZ!mdlf. 

$artnameler paras!Z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
pa§ada Teselli.im ve Sevk $efliginden dagitilacakttr. 

Haydar
( 2184) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 1 
-1-

Selimiye Ti.imen birlikleri talim ter
biyesi i9in 21 kalem malzemei in~aiye 
satm almacaktlr. Pazarhl!I 7 nisan 1939 
cuma giinii saat 14 te yap1lacaktJr. Mu
hammen k1ymeti c508> liradtr. !stekli
lerin belli giin ve saatte kat'i teminat pa
ralarile birlikte Selimiyedeki Tiimen Sa
hnalma komisyonuna gelmeleri. 

-2-
Seiimiye garnizonundaki birliklcr i~in 

iki aded elektrikle qah§tr et makinesi 
§artnameye gore satm almacaktJr. Pa
zarhgi 7 nisan 1939 cuma giinii saat 15 te 
yap1laca'i<hr. Muhammen k1ymeti c250> 
lirad1r. !stekiil<>rin belli giin ve saatte 
kat'i teminat paralarile bikirlte Selimi
yedeki Tiimen Satlnalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

-3-
Selimiye k1~lasmm koridorlarile erat 

koguslan ve mutfak pencerelerinin ta
mirah iqin §artnameye eore malzemei in
•aiye satin ahnacakhr. Pazarl!i'\1 7 nisan 
1939 cum a gi.ini.i saat 16 da yapJ!acaktJr. 
Muhammen k1ymeti 500 lirad1r. istekli
lerin belli l(i.in ve saatte kat'i t!'minat na
raiarile b;rJikte Srlimiyedeki Ti.imen Sa
tmalma Komisyonnna gelmeleri. 

-4-
Selimive Si.iel fmmmn tamire muhtac 

''Mhall<'ri ke•if cetveline gore yaotmla
cakhr, Pazarhih 10 nisan 1939 pazartesi 
v,iinii saat 14 tc vamlacakhr. Muhammen 
k!Vmeti c707o lira c93> kt'ru•tur. !stek
lilerin belli ei.in vr saatte kat'i teminat 
naralarile hirHkte Selimiyedeki Tiimen 
<;atmalma Komisyo~una gelmeleri. 

-5-
Selimiyc garnizonundaki birliklerle 

Haydarpa•a si.iel hastancsi ve Karadeniz 
boj!azmdaki hirliklerin va§ sebze ihtivac. 
lan alan cl3,000. kilo taze bakla c6000. 
kilo semizotu c5000. kilo taze soiZan sart
nameye pore satm ahnacakhr. Pazarlt~' 
10 nisan 1939 oazartesi giinii saat 15 te 
vamlacakhr. tstcklilerin belli gun ve sa
attc kat'i teminat paralarile birlikte Sc
limiyedeki Tiimen Sattnalma Komisvo
nuna rzelmeleri. c2206. 

Sallfb vs Ba~ullarrlrl : Yunua Natli 
Umumf ne§rll!atl !dare eden Ya21 l§ler! 

Mudara: Hikmet Miinil Ulgen 

Kurulu' tarihi : 1888 

Ser mayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
$ube ve ajans adedi : 262 

Z iral ve tlcari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bank t>s1nda kumbarah ve ihbars•z tasarruf hesaplannde en az 50 llras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ek • ecek kur'a ile a~aD•dakl plana giSre lkramiye dajj1t11acakt.r. 

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

" 4 " 250 , 1,000 , 
40 " 100 , 4,01)() , 

100 " 50 , 5,000 
120 " 40 " 4,800 

, 
" 160 " 20 , 3,200 , 

O!KKAT: Hesablanndaki paralar blr sene l9lnde 50 llradan &§a~ dii!"'l~Yenlere lkramlye ~tl~ takdirde 
r., 20 fazlasile verilecektlr. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclklnun, 
lerinde <:ekiltl'cektir • 

1 mart ve 1 hazlran tarih· 
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ll Nisan 1939 

Tane Kuru~ 

Sipahi 25 Madeni kutu 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
c;e,it 50 72,5 

Tane Jli;.uru~ 

Samsun 25 MadeDi kutu 45 
Sam sun 20 30 
Salon 20 35 
~efil 100 145 

p 
KUNDURA MAGAZASI 

ltriyat fabrikast ucuz ve iyi mal yapmakla mii&tehirdir. Kolonyalar, Yagstz Kremler, Yagh Kremler, Esanslar, 
Pudralar, Yagh Biryantinler, Yagstz Biryantinler, Likit Biryantinler, Di& Macunu. Dudak Rujlart, Yanak AI. 
hklan, Rimeller y.,.U, mavi, siyah, kumral ttrnak clllllan, Trq Sabunlan, Tuvalet Sabunlar1, Tra~ Kremleri, 
Tuvalet Tak!mlan. 

Sultanhamam Yenicami Caddesi Ipeki~ Kar§Jsmda 18 No.ya Nakletmi~tir. 
Yeni Magazam1z Mevsimin En Yeni Ve En zengin 

Apk Esanslar, Kolonyalar, Kremler yerli ve Avrupa mamulilh satihr. 
Deposu Eminonli Emlilk Bankast ka'liSl, §Ubeleri: Beyoglu; ~i§li Osman bey 

Biitiin Yerli Mallar Pazar!arile eczane ve tuhafiye magazalarmda satthr. 
~e,idlerile A~1lm••t•r. 

Sara~ Kesim 
Kalfas1 

UstasJ ve Sara~ 

Ahnacakbr 

8 .... 
e 
"' 

Sarac; Cemiyetinden bonservisi hamil bulunan • 25 • 40 • ya~mda asker· 
ligini yapmt~, tamiiss!hha aza olan bu kabil ustalarm dilek~e. sthhat raporu, 
a§t §&hadetnamesi ve hiisniihal kAgtdile Tophanede !ki numarah Askeri 
Dikimevine c 15 • giin ic;inde • acele • miiracaatlerl ilan olunur. ( 3001 ) 

Naf1a Vekaleti istanbul Elektrik 

1-

2-

3-

4-

Miidiirliigiinden : 
Muhammen bedeli • 195 • yiiz doksan be~ lira c 50 • elli kuru~ konan 
c 170 • aded memur ve miistahdemin §apkalarmm kuma~lan !dare 
tarafmdan verilmek ve diger har~Jan miiteahhide aid almak iizere 
diktirilmesi pazarhkla eksiltmiye konmu§tur. 
Eksiltme 11 nisan 1939 sah giinii saat • 15 • te idarenin Tiinel ba§mda 
Metrohan binasmm be§inci katmda toplanacak Komisyonda yaptla. 
cakhr. 
Eksiltmeye i~tirak i~in isteklilerin • 14 • on diirt lira • 67 • altm!§ 
yed.i kuru~luk muvakkat teminat vermeleri laztmdtr. 
Bu i§ hakkmda izahat almak istiyenlerin idarenin Levaztm Miidiir
liigiine miiracaat etmeleri. ( 2028) 

ayar altm saatlerin f' fl 44 .,. 68 l" d 
yeni modelleri gelmi~tir. Ia an I a Ira lr 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Saat deposu: S1rkeci nakliyat anbarlar1 s1rasmda Liman ham ittisalmdo 

Yelkenci han 8 No. ya saat 9 • 14 arasmda muracaat. 

M. M. Vekaletinden: 
Milli Miidafaa Vekaleti Terciime ~ubesine iki miitercim almacaktrr. 

Bunlarm almanca, franstzca ve ingilizce lisanlarma esash olarak vaktf 
olmalan ve ayni zamanda tiirk~eden bu dillere terciime yapabilmeleri 
§artttr. Verilecek iicrct 165-210 liradtr. !mtihan neticesinde iki dil bilenler ter
cih edilecektir. Memurin kanununa gore memur olmak evsaf ve ~eraitini 
haiz bulunan taliblerin evvelemirde hal terciimelerile ve referanslarile 
miiracaatleri iliin olunur. • 928 • ( 2195 ) 

EMNiYET SANDIGINDAN: 
31/5/1933 tarih ve 2248 numarali 
30/5/1934 • • 2476 • 
14/6/1935 • • 2808 • 
28/6/1938 • • 3523 • 

Kanunlarla Maliye Vekaleti tarafmdan ~tkartlmt~ olan ve Borsaya 
kaytdh bulunan yiizde be§ faizli Hazine tahvilleri mukabilinde d.e yalmz 
yiizde yedi faizle bor~ para vermeye ba§ladtgtmtzt saym mii§teri!erimize 
ilan ederiz. ( 2172) 

KARDOL 
SUkOn ve istirahatveriyor. Asabi buhranlar• ge~irlyor 

Her eczaneden re~etesiz tedar ki miimlciin sinir damlast -

SATILIK MALZEME 
Oskiidar- Kad1koy ve Havalisi Halk Tramvaylari 

Turk Anonim ~irketinden : 
Hurda bobin teli ve aliiminyom, pirinc; tala§!, demir, takoz ve c;clik 

hurdalan, cam klng1, ic; ve dt~ kamyon lastiklerile gaz motiirii, sac; sarmc 
ve miistamel palto ve perdeler; 11 nisan 1939 salt giinii saat on ii~te ac;tk 
arthrma ile ~irketin Baglarba~mdaki Merkezinde sahlacakhr. Malzemeyi 

gormek ve fazla malumat almak istiyenlerin daha evvel 1;lirket Merkezine 
miiracaatleri iHin olunur. 

AKLINIZDA KALSIN ' • 
Et ve Sebzelerin lyi pifmemeslnden, 

kurtlar1 en muz1r hayvanlard1r. Bunla,. , 
meyvalar1n gUzelce ytkanmamastndan, i~ilen sular•n temiz ve saf olmamas1ndan hasll olan solucan dedigimiz 

ince barsag1n i~ zar~na yap•tarak ve kan emerek yetitir ve Urerler. Ekseriyetle ~ocuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kans1zhk, Haztms•zhk, kartn agrtlart, karin ,i,meleri, burun, makat kat•nmas•, ishal, oburluk, b&fl donmesi, salya akmast, sar'aya benzer sinir 
halleri gece korkulart, gormede, i,itmeda bozukluk hep bu kurtlar1n tesiridir. ( iSMET SOLUCAN BiSKuViTi) Bu kurtlartn en birinci devas1d1r. BUyUk ve 

kU~Uklere emniyetle verillr. Her ~ocuk seve seve yer.. ~ocuklartnlza senede blrka~ defa lhtiyaten ver~ntz. Kulland1ktan yirmi dort taat sonra solucanlar 
du,mezse ~ocufiunuzda solucan olmadtglfta itimad ediniz. S1hhat VekAietinin resmf mUsaadesini haizdir. Tarz• lstimali kutular i~lnde yazthd1r. 

Dikkat : Piyasaya taklid olarak ba~ka solucan biskiivitleri ~·kmi§hr. Lutfen kutularm iizerinde ( i S M E T ) markasm1 araytmz. Fiat Her Eczanede 20 Kuru~tur. 
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