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"··· ....................................................... , 
41manya, harbi, 
labuz basal'llaia 
~ecburdur 
~ umner Welles'in Avrupa seya
~ hati esnasmda Brennero'da ya-

pilan Hitler - Mussolini mula
tali s~ralannda, bir arahk canland1gma 
!ahid oldugumuz ~iiphe ve tereddiid hava-
11 Yava~ yava~ silinmektedir. Daha gec;en 
hafta, gazete siitunlarmda miinaka~a edi
len <<muharebesiz sulh ihtimalleri». art!k 
bahis mevzuu bile olam1yacak kadar z.a
hfl,um~ say1hr. Son giinler z.arfmda de
~okrasiler tarafmdan gi.isterilen azim ve 
ltade hamleleri, italyan hiikumetinin ta
kib ettigi, .her tiirlii baglantJdan uzak ha
teket tarZJ ve nihayet Molotof Y olda~m 
ahJndan dinledigimiz miistakbel Sovyet 
llolitikasma dair si.izler, umumi havay1 
!Uphe bulutlarmdan temizlemekte, dere
te derece ami] olmu~lard1r. 
~ Bu hususta en kuvvetli tesir, ~iiphesiz, 

tansa ile fngiltere tarafmdan yapildi. 
~inlandiya maglubiyetini istismar ederek, 
~eniden bir sulh taarruzuna kalk1~an Al
lttanya, Welles'in seyahatini de bir baha
le sayarak biitiin diinyay1 propaganda 
lllerrnilerile bombard1mana ba~laymca, 
~elttokrasiler tarafmda ~iddetli. bir. aksii
haltte[ gi.iriildii. Bu, muharebes1z b1r sui
, lin kolay kolay imzalanamiyacagma da
lt kafi bir isaretti. lngiliz hiikumeti, daha 
tnerjik dav;anmanm yollanm ara~tmrken 
tilnsada patlak veren kabine buhram, 

aynt azim ve iradenin orada da ~iddetle 
r~!adtgmt gi.isteriyordu. Bu buhran ~1sa 
It rniiddet ic;inde yatt~ttktan sonra, mha

'~'et, bir kac; giin evvel Londrada toplanan 
altlnc1 Yiiksek Harb Meclisinin aldtgt 
l(cl~n ne~rettigimiz) kararlarla, ~iittefik
.~Jn takibine c;ah~ttklan hedeflen ac;1kc;a 
0&tenmi~ bulunuyoruz. Bu suretle, fngil
!~re ile Fransanm, bir tak1m ara bulucu 
~hklifleri kabul ederek sulh imz.alamalan 
b lirnali. hie; olmazsa ~imdilik, mevzuu 
ahsedilemiyecektir. 

l' };' ransa ve fngiltereden sonra, diger 
h 1 Luyi.ik devletin, !talya ile Rusyanm 
d areket tarzlan da vaziyeti oldukc;a ay-
11nlatabilecek mahiyettedir. Demokrasi
ere bakarak harbin, Almanya tarafmdan 
ht~u edildigi gibi, muharebesiz bir sulhla 
1 CJttencecik bitemiyecegini gi.iriiyorsak, 
lalya ve Rusyay1 gi.izden ge~irdigimiz 
~~lttan da, bu harbin, biitiin yiik ve mes-
~1Yetlerile birlikte Almanya tarafmdan 
~tnrnas1 icab edecegine kanaat getiriyo

!tJ~. 

Brennero miilakatmdan sonra !talyan 
ttlatbuatmm ve Roma radyosunun ne~ri
~att bu kanaati kuvvetlendirecek bir hava 
~.111ttaktadtr. Zaten ltalyan menfaatleri
Vltt,. binaenaleyh manllgm emrettigi bu 
a~Yet, bi.iylece Roma hiikumetinin takib 

~~Jgj hareket ha ttile bir daha teeyyiid et-
11 oluyor. 

R. lviolotof Y olda~ tarafmdan, evvelki 
h ~n. Yiiksek Sovyet Meclisinin umumi 
{~'etine kar~1 okunan rapor, bir biiyiik 
ltt~Vletin d1~ siyasetini aydmlatmak baki
Q lndan daha miihim bir vesikad1r. Diinkii 
~~~etelerde hulasa olarak metnini -gi.irdu
•IIJtt .. 
ta Uz rapora nazaran Sovyet Rusya, 
b lttarnile realist bir politika pe~indedir ve 
d~kalart tarafmdan mecbur bJrakilma
t~f'~a harbe i~tirak edecek degildir. Molo
(1 un si.izleri, hadiselerin objektif inki~a-
tt~. uygun dii~tiigii ic;in c;ok kuvvetlidir. 

~re?~~ncii enternasyonalin biitiin k~n
k4 erinde ( emperyalistler) e kar~I cepne 
but~aya ~ah~an ve komiinizm ic;in en 
s111~lik iimidin, bir giin emperyalistler ara
Qc' a Patlak verecek olan harbe, daha 
q~~tusu bunun neticelerine, bagh bulun
ka ~nu ileri siiren bir rejim, tam istedigine 
~i ~\J~tu~u bir mada, ne diye menfaatleri
ll~ end, ayagile tepsin de di.igii~en em
h;Yalistlerden biri hesabma harbe girsin, 
~er 1~1lSin? Sovyet Rusyamn boyle bir 
ka &uze~te alllmak istegini ta~Imast mantt-

tt llliirnkiin degildir. Ve i~te Molotof 
NADIR NADI 

,(Arkast sa. 3 siitun 6 da) 

~arkta sulhun garantisini te&kil eden Tiirk - FransiZ 
mukavelesinin Ankarada imza merasimi 

Times'in • ne$r1yat1 
----------------

(( Tiirkiye Balkanblar aras1nda 

ania,ma yaratmi,tir ve nihayet Balkan· 

Jar Polonya ve Finlandiyaya benzemez» 
Landra 30 ( a.a.) - Balkanlann vazi- Balkan devletlerinin hiikumet merkezle : 

yetini tetkik eden Time.! gazetesinin Tiir- rinde hakim ala~ in~iba: .harbin a§agtdakl 
kiye muhabiri, f?Oyle yazmaktad1r: sebebler dalayiSIIe ~Jmd1hk A'::rupanm ce-

«Tiirkiyenin hiikumet merkezinde ve (ArkD.n $(1, 8 ~" 6 te~ .......................................................................................................................... 

Harb kurban1 miUet 
Finlandiyada 

Botni'de 

250,000 var · yarah 

yap1hyor • sehirler yent 

isv~, !1imal ittifak1n1 

temin i~in ~ah,maktad•r 

' 

Helsinki 30 (a.a.) - Tasrih edildigi
e gore Finlandiyada 250 bin harb yara

hst vard1r. 

lsve~ vapurlarrna 1harb gemileri 
relakat edecek 

Stokholm 30 (a.a.) - Hugiinden iti
baren lsvec; sahillerinde seyriisefer edt-cek 
alan 1svec; vapurlanna Coeteborg ve Hol
singfors arasmda gidi§ ve geli§te harb ge
mileri refakat edecektir. 

Botni korlezinde yeni liman 
yaptlacak . 

Helsinki 30 (a.a.) - Hiikumet rna -
kamlan Botni korfezi sahilinde yeni bir 
Fin endiistri merkezi ihdas1 ic;in laztm ge
len planlan hazlrlamaktadtrlar. Burada 
Kareli' den tahliye edilen halkm biiyiik 
bir k1smt iskan edilecektir. Bu yeni mer
kezde biiyiik selliiloz fabrikalarile bi-.ki
haneler ve Viipuri ile Hangoe' nin yerint:. 

<Arkast Sa. 3 siitun 5 te) 
Helsinkiye hala eephelerden 

yarah gelmektcdir ·K;;; ............ h;;;~·~·· .......... ;;;~h·;;;t;·~~i· 
iki seneye 111ahku111 oldu 

Elektron sirketindeki hirSizbk vak' asinin 
' 

muhakemesi diin aksam sona erdi 
' 

Muhtelis muhasebeci ve hem&iresi, diinkii muhakemede 
(TalsiJ.ah 5 inci sahile"4_e) 

I 

188 1r zaman a 
arar ver i I>> 

Ciirtil diin, yeni tedbirleri anlat 1 
"A._aayay1 ltitaraRardan 
istifade ettirmiyecejiz, 

Diin fiddetli top~u muharebelerine aahne olan garb cepheainde bir Franau; bataryaa1 laaliyette 

« Sovyetlere harb 
ilin etmiyecegiz )) 

ingiliz Bahriye Naziri tek 
hedefin Nazi Almanya 

oldugunu soyleyor 
Londra 30 (Hususi) - Bahriye Nazt

n <;orc;il, bugiin radyada lngiliz milletine 
hitaben bir nutuk irad ederek miittefikle
rin ~iddetle harbe devam karan verdikle
rini ve Almanyanm bitaraf memleketler
den istifade etmesine miisaade etmiye -
ceklerini beyan ederek demi§tir ki: 

«- lngiliz ve Frans1z imparatorluklau, 
mii§terek ideallerinin tahakkuku i~in ~o
ziilmez baglarla birle§mi§ bulunuyorlar. 
Her iki memleket, harbe daha §iddetle 
devam etmege de azmetmi§lerdir. 

Cayemiz sadece harbi kazanmak degil, 
aym zamanda harbi mumkiin aldugu ka
dar klsaltmaktlr. Bunda muvaffak olmak 
i«in bitaraflarm Almanyaya yard1m etme· 
lerine mani olacag!Z. Bunun haricinde bi
taraflan hi~; bir §ekilde mutazarnr etmck 
niyetinde degiliz. Ne ]aponya, ne de 
ltalya ile hic;bir ihti!aftmlZ olmadtgl gibi 
Rusyaya kar§l da harb ilan etmiyecegiz. 

lngiltere ile F ransa harbin ba§langJcm
(Arkast Sa. 6 siltun 6 da) 

I I I I I I I II Ill I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I II II I I I I I I It I I I I I I 

Bursa ovas1n1 

sulayacak tesisat 

Garb cephesinde eedid 
top~u muh~rebeleri 

Paris 30 (a. a.) - lki giindenberi mev
zuu bahsalan F ranstz ve Alman tapc;u 
kuvvetlerinin faaliyeti diin ciddi bir ~e
kilde artmt~ ve §iddetli bir hal almt§ttr. 
Simdiye kadar Vasger'lann §arkmdaki 
m1~takaya miinha;tr kalan tapc;u ate§i 
diin Sarre'm garbmdaki mmtakaya ve iki 

hat arasmdaki sahanin bilhassa geni~le • 
digi Sarrebruck'un cenubundaki mmtaka
ya sirayet etmi§tir. 

T apc;u, bu suretle 50 kilometrelik bir 
cephede faaliyette bulunmu§tur. Alman 
topr.u ate§ile birlikte avct tayyarelerinin 

(Arkas• Sa. 3 si.itun. 1 de) 
!.!..,!!11111111 I filii Ill Ill Ill Ill 111111111111111 IIIII 111111 I II 11111111111 I IIIII lllltlltlllllfllllllllllll 111111111111 Ill 11111 

A vrupa harbini Meger 
Roosevelt haz•rlam13! 

Berlinde ~1kardan «Beyaz kitab» da, Amerika 
Reisicumhurunu mes'ul tutmak isteyen vesikalar1 

va,ington tekzib etti 
Berlin 30 (a.a.) - Alman Hariciye 

Nezareti diin ak§am yeni bir Beyaz Ki
tab ne§retmi§tir. Bu kitab i§galden san
ra Var§ovada Palanya Hariciye Nezare
tinde bulunan evrakm ilk ktsmtm ihtiva 
etmektedir. 

Bu ilk kiSim Polonya lisamnda yaztlml~ 

1 6 vesikadan ibarettir. Bu vesikalar fo
tograflan ve almanca terciimelerile bir• 
likte ne§redilmektedir. 

Hull'iin tekzibi! 
Va§ington 30 (a.a.) - Hariciye Ne· 

zaretince ne§redilen bir tebliRde Cordell 
<Arkast Sa. 6 siitun 4 te> 

lllllllllllllllllfllllllllllllfiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll 
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TURKIYE-SURIYE 
Naf1a Vekili diin Golba,! Dostluk muahedesi diin Anka

bendini 
Bursa 30 (T elefonla) - ~ehrimize ge· 

len Nafta Vekili Ali F uad Cebesoy, bu
giin, Bursa ovasmm 1slah ameliyesinin 
lemelini te§kil eden Ci:ilba§J bendinin a
.;tlma tore~ini bizzat yaptJ. Merasimde 
Vali Refik Koraltan, bir koylii ve Naf1a 
Vekili hirer nutuk soyliyerek ba§anlan 
C'\serin biiyuklugiinii tebariiz ettirdiler. 

Bu tesisat, hem sulama, hem de kurut
ma isine yarayacaktJr ve bugiinden itiba
ren i§lemege ac;tlmt§hr. 

Cece, Belediye tarafmdan V ekil 'ere· 
fine <;elikpalasta bir ziyafet verilmi§tir. 
Vekil, yann Ankaraya avdet edecektir. 
II tllll 111111 IIIII 1111111 Ill tlltt Ill IIIII I II I Ill IIIII I Ill II I 

KeerdlaasJoa 
he yeti top Iandt 

Ankara 30 (a.a.) - Koordinas· 
yon heyeti bu sabah Ba,vekil Dr. 
Refik Saydamm riyasetinde top -
lanmif ve ruznamesinde mevcud 
ma~ciel~ri ~etkik etmittir. 

edildi rada merasimle • 1mza 

Diin Tiirkiye - Suriye muahedesini Fraftsa namma imzalayan M. Puaux 
(X i§aretli) Ankara Hava meydap~da kar~IIayicdan arasmda 

:. · (Y cu:ua 5 inci !_ahil~de}. 

,.,. 
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Sehrin ielnden 
("" II II 

Oliim tehlikeleri aras1nda 
Baska bir oliim tehlikesi ! 

' Birdenbire, elektrik fabrikasrnrn tehlike diidiikleri ~al
maga ba§ladt: Tayyareler geliyor! Bombalar dii§iiyor, 

yangrnlar ~rkryor, ekipler i§ ba§rndadrr. 

'-------11 Yazan: SALAHADDJN GUNGoR 1-----"" 

Sil~taraga elektrik fabrikasmda. hava hllcumile ~tkan yatrlginia~:;:;.:~~,~~ 
Silahtaraga elektrik fabrikast, biitiin 

ekip ve gruplarile, tam randtmamm vere· 
rek c;ah§tyor. Bunu bize, tonu hie; degi§mi· 
yen makinelerin miitemadi homurtulan 
haber veriyor. Komi.ir yi.ikli.i vagonlann 
havai hatlar iizerinde, hie; bir anzaya ug· 
ramaksu:m, gidip gelmelerini, pencere· 
den. derin bir huzurla aeyrediyoruz. Or
tahkta, tehlikenin yakla~hgma delalet 
eden en ki.ic;i.ik bir tela§ hareketi yok. 

Fabrika miidiiriiniin odasmda, kahve· 
l..,rimizi ic;ip aigaralanmtza tiittiiriiyoruz. 
Biiyiik bir ftrtma kopacagmt, sadece ba
rometroya bakap kestiren insanlann §U· 

urile hissetmekteyiz. Bu hayali futmanm 
ic;inde bulundugumuz fabrikaya bir zara
n de>kunmtyacagmt bildigimiz halde, ge· 
ne de, gizli bir heyecanm teairine kaptl
maktan kendimizi alamtyoruz. 

fabrikanm gene miidiirii Mustafa Ne
cib, sigarasmdan son bir nefes c;ektikten 
sonra, pasif korunma amiri stfatile masa
smm ba~ma gec;ti. Kulagamaz, tam mana
sile kiri~te, telefon darbesini bekleyoruz. 
Derken ahizenin zili, iistiiste iki defa ses
lendi: 

- Alo .. Buyrun ... Ben Necib .. , Peki... 
Derhall T e~ekkiir ederim. 

T elefon kapandtktan bir saniye sonra, 
fabrika miidiiruniin servis telefonile go
zetleme grupuna §U emri verdigini duy
duk: 

- <;abukl Alarm diidiigiinii c;ahmzl. 
Kendimizi bir an ic;in hakiki bir hava 

tehlikeaile ihata edilmi§ farzederek insi
yakl bir hamle ile heniiz ayaga kalkmt§ttk 
ki: Fabrikanm canavar dudiikleri, aca a
ct haykarmaga ba§ladtlar. Fakat elektrik· 
le i§leyen diidi.ik hanc;eresi, kafi derecede 
ees vermiyordu. 0 zaman, ikinci bir 
emirle, elle tahrik edilen diidiik, faaliyete 
gec;irildi. <;tplak Kagtdhane tepelerine 
eiiriinerek gec;en bu ses dalgalarmm, ic;in
de bulundugumuz normal §artlar altmda 
bile kendi olr;iisiinde bir belagati var. 
Havada c;aylagm golgesini goren bir a· 
nac tavuk da a§agt yukara, civcivlerine 
tehlike i§aretini boyle verirl Elektrik ida
resi memurin mi.idiirii Celaleddin Germe
yanoglu, saatine bakarak, mefruz dii~man 
tayyarelerinin §U dakikada nerede bulun
malan laztm gelecegini tayine r;ah~ayor
du. Emniyet miidiriyeti seferberlik ktsma 
§efi. fabrika miidiiriinden. yangm sondiir
rne, enkaz kalduma, gaz temizleme ekip
leri hakkmda, ayaki.istii malumat almakta 
iken telefon bir daha r;almda: cTayyare
ler, fabrikamn tam uzerinde bulunuyor
lar. Ekipler faaliyete ger;ti ... :t Biraz eon
ra, ba§ka bir telefon darbesi: cEski ka
zan dairesi ic;ine bir bomba dii§tii. Fakat 
infilak etmedi !> 

Sanki, yaptlan bir korunma tecri.ibesi 
degilmi~ de hakiki bir hava hiicumuna 
maruz kalmt~tz gibi. tahribatm derecesi 
hakkmda bir fikir edinmek ic;in hep bir· 
likte dtsan fuladtk 

Ger;tigimiz yerlerde, sua sua muhavvi· 
le merkezleri. Hepsinin kaptsmda hirer 
kuru kafa ile yamba§larmda iki kuru ke
mik. Sonra altlarmda hep aym malum ih
tar: CJiiim tehlikesi I 

Sonunda hirer kuru kafa haline gele
cek olan Adem oglu bari ya§adtgl miiddet 
zarfmda, biraz rahat nefes alsa olmaz 
mt? ... Hayar, bu, mukadderl Nereye git
se, oliim mutlaka kendisini takib edecek. 
F akat bu kadar ktsa bir omiir ic;inde, bu 
ne c;ok oliim tehlikesil Ve nihayet bunca 
tela§, bunca gayret, bunca masraf, ergec; 
iistiimiize c;ullanacak olan oliim bayku~u
nu, hayat c;atamazm iizerinden. daha bir 
miiddet uzakla§ttrmak ic;in mi? .. ~ 

Birer ferd stfatile di.i~iiniirsek, oliimden 
bu derece ihtiraza, Tiirkliik gururuna .ye· 
dirememekte hie; §iiphe yok ki hakhytz. 
Fakat biiyiik halk ki.itlelerini ya§atmak 

Ekip, ipedt gazle:ri iizerine kire~ 
kaymaga dokiiyor 

mevzuu bahsoldugu zaman, bu ferdl fe· 
dakarhklardan hie; birinin burada yeri 
olamaz. 

Dedelerimiz arasmda, oyleleri vardt ki: 
«Bir can ic;in ehibbaya bile miidara> et· 
megi fazla bulurlardt. Ve nihayet onlar 
ic;in: c:Aitt da bir, iistii de birdi yerin I» 

Bugi.in de, gene oyledir ama, vatan 
ana, bir tek c;ocugunun bile, sebebsiz yere 
ve oldi.irebilmek kabiliyetinden mahrum 
kalarak olmesini istemiyor. l§te biz de, 
bu dii§iince iledir ki, her ihtimale kar§l, 
hem aktif, hem de pasif sahada, bir yan· 
dan hayattmtza kasdetmege kalkt§acak 
mec;hul dii§manlanmtzla penc;ele§mege, 
bir yandan harb sahast haricinde olme· 
mege r;alt§arak, iki baktmdan da, milli 
mevcudiyetimizi muhafaza mecburiyetin
deyiz. 

Bunlart, zihnimden gec;ire gec;ire, eski 
kazan dairesinin oni.ine kadar gelrni§im. 

Bir de ne goreyim: Yangm sondiirme 
grupuna aynlan erler, c;oktan i§lerini bi
tirmi~. doniiyorlardt. Mefruz bombanm 
dii§tiigi.i yerde, §imdi kiic;iik bir kum te
pesi vardt. Bomba ic;in arhk patlamak 
tehlikesi kalmama§hl 

Fakat bu tehlike bertaraf edildigi st· 
rada, ikinci bir tahrib bombasmm fabTi_
ka atolyesine isabet ettigi haberi geldi. 

Ekipler, doludizgin segirten bir kii
heylan siir'atile mevhum kazanm vuku 
buldugu yere yeti§tiler. Eyvah!.. Burada 
patlayan bombanm tesirile bir de koca 
duvar ytkt!mt§, ameleden biri, enkaz al
tmda kalmt§ta. Enkaz kaldtrma ekipi he
men faaliyete gec;erek adamcagtzt, baygm 
bir halde -ne de tabii bayt!mt~tl- kurtar
dtlar ve bir sedye ic;ine koyarak fabrika
nm sthhi yardtm merkezine gonderdiler, 
yarasma itina ile goziimiiziin oniinde sar
dtlar. Fakat, biz onunla me~gul oldugu
muz strada, makine dairesinin arahgma 
bir gaz bombast di.i§mii~tii. Yarahyt, he
kimle ba,ba~a buakarak, gaz bombast· 
nm attldtgi yere ko~tuk. 

Gene bir hastabakict, yiiziinde maske
si, iperit gazinin iizerine miitemadiyen ki
rec; kaymagt dokmekle me~guldii. 

Fakat, biz burada da uzun miiddet ka· 
lamadtk. $imdi de komiir ytgmlan arasm
da, miithi§ bir yangm ba~gostermi§ti. lt
faiye ekipi, tam kadrosile, bir iki dakika 
zarftnda yeti§erek. yangtm sondi.irdii. 

Bu snada, -saat 11 , 1 0- yani ilk alarm 
i~areti verildikten elli dakika sonra, fab
rikanm cenavar diidiigi.i, uzun bir meser· 
ret avazesile, tehlikenin gec;tigini ilan edi-

CUMHURlYET 

r ~ehir ve 
Eskisehirde olen 

' 
Frans1z • • tayyareciSI 

Miiteveffa Dumas'ntn ce· 
nazesi 'ehrimize getirile
rek merasimle gomiildii 

F ransanm tamnmt§ tayyarecilerinden 
Eski§ehir Tayyare mektebi akrobasi mu
allimi Dumas' mn vefat ettigini teessiirle 
haber vermi~tik. Bu ktymetli tayyareci
nin cenazesi dun Eski§ehirden ~ ehrimize 
getirilmi§, Haydarpa~ada bir askeri muf
reze, ba§mda bando oldugu halde resmi 
seliimt ifa etmi§, mtztka matem mar~mt 
c;almt§tlr. Merasimde Istanbul Merkez ku
mandam, hava ve kara subaylartmtz, Turk 
Hava kurumu Istanbul ba§kam Yusuf Rt
za bulunmu§, ordu, hava kumandanhgt, 
Turk Hava kurumu namma tabuta c;elenk
ler konmu~tur. Cenaze motorle Sirkeciye 
gec;irilmi§ ve oradan Ferikoy mezarhgma 
nakledilmi~tir. Keyfiyet, bu kahraman 
tayyarecinin ailesine bildirilmi~tir. Aile
sinden gelecek cevab uzerine cenazenin 
oradan Fransaya nakli muhtemeldir. 

KOLTOR ISLER/ 

Genclik bayramma haz1rhk 
Maarif miidiirli.igiinde genclik bayramt 

hazarhklanna ba§lanmt~tlr, ,Senlik prog • 
rammt tespit etmek i.izere, lise ve orta 
mekteb beden terbiyesi muallimleri Maa
rif miidiirliigiinde bir toplantt yapacak -
lardtr. Ktz Hselerinin beden terbiyesi mu
allimleri 2 nisan sah giinii, erkeh. 1iseleri 
beden terbiyesi muallirnleri ise 5 nisan 
cum a gi.inii Maarif miidiiriini.in r .y aseti 
altmda toplanacaklardtr. Vilayet namma 
umumi §enlik, bir stadyomda yapalacak
ttr. Bu stadda §enliklere lise ve muallim 
mektebleri talebeleri i§tirak edecektir. 
Orta mektebler bulunduklan semtlerde 
jimnastik yapacaklardtr, 

Mekteh bitiren talebeye 
veaika verilmiyecek 

Lise veya orta mektebi bitiren bazt ta. 
lebelerin, diplomalan gelinciye kad._r 
mekteb idarelerinden, mektebi bitirdik -
lerine dair hirer vesika a!dtklan gori.il • 
mii§tiir. Bu vaziyet bir c;ok yolsuzluklara 
sebebiyet verdiginden, bu seneden itiba. 
ren mezun olan talebeye, hie; bir smette 
mektebleri idarelerince vesika verilmiye
cektir. Maarif Vekaleti, mezun talebelerin 
diplomalanm beklemek mecburiyetinde 
olduklanna dair tebligat yapmt~ttr. 

Lise ve orta mekteb imtihan
larma kabul edilecek talebe 

Maarif Vekaleti, lise ve orta mektebi 
muntazaman takib ederek ikmale mu • 
vaffak olamtyanlarm, haricden lise ve 
orta mekteb bitirme imtihanlanna kabul 
edilebileceklerini bir talimatname ile tes. 
pit etmi§tir. 

Bu talimatname hukiimlerine gore, or
ta mekteb veya lise bitirme imtihanma 
haziran devresinde girmek istiyenler ni
san aymda, eylul devresinde girmek isti. 
yenler ise temmuz aymda Vekalete hirer 
dilekc;e ile miiracaat edeceklerdir. Gerek 
lise ve gerek orta mekteb mezuniyet imti
hanma girecekler, kendi emsalinin me -
zuniyetinden bir sene sonra, irntihana alt. 
nabileceklerdir. 

Mekteb talebeleri bir ornek 
elbise giyecekler 

Lise ve orta mekteb talebelerinin mek
teb haricinde tefrik edilmek ve bu suretle 
kontrol imkanlanm kolay]a§tlrmak mak. 
sadile bunlann kasket giymek mecburi -
yetine ehemmiyet verilmektedir. Kasket
ten ba~ka talebelerin yeknasak elbise giy. 
meleri ic;in de tetkikat yaptlmaktadtr. 
Her talebe tespit e-dilecek bir §ekil ve 
renkte elbise yaptnacakttr. -·-Be§ ay evvel ~ahnan hahlar 

bulundu 
Polis, diin, eski bir hnstz!tk vak' asm1 

meydana c;tkarmt~ttr. Htrstzhk be~ ay ka
dar evvel Taksimde Lamartin sokaganda. 
ki Billur Ses aparttmamnda, acentahk ya
pan Apustolun oturdugu I 0 numara!t da
irede yaptlmt§, balya halinde duran I 0 
tane ktymetli Acem haltsn1dan bir ktsmt 
r;almmt~h. 

Polisin tsrarla takib ettigi bu htrstz!tk 
hadisesi nihayet diin meydana r;tkanlmt§ 
ve htrstzm Topal Hasan admda biri ol. 
dugu tespit edilerek yakalanmt~hr. 

T opal Hasanm bu mesruk e~yayt Bur
sa sokagmda 3 7 numara!t Kastmbey a
parttmanmm kaptcast Alinin nezdinde sak. 
ladlgl ogn:nilmi~ ve yaptlan ara§ttrmada 
c;alman hahlardan ba~ka bir iki apart! -
mana aid oldugu anla§alan bir taktm e§
ya da bulunmu~tur. 

Stvash Halilin, aparttman dairelerine 
fstanbulda miktan be~ ki~i kadar olan 
sabtkala htrstzlarm tatbik ettikleri bir u. 
sulle girdigi anla~tlmt~hr, 

Hahlar, sahiblerine iade edilmi~ ve bu 
apartlman hnstzmm ba•ka sudan olup ol
madtga etrafmda tahkikata ba~lanmt~hr. 

yordu. 
Elektrik idaresi memurin miidiirii Ce

laleddinle fabrikanm gene ve ktymetli 
miidiiri.i Mustafa Necibe, bizi bu tecriibe
ye davet ettiklerinden dolayt te§ekkiir e
derken, ic;im, derin bir emniyet havasile 
dolu idi. 

Ke~ki, pasif miidafaanm sadece tecrii
belerini yaparak §U badirenin sonunu bu
labilsek II 

Fakat, li'ayed giini.in birinde, Avrupa 
harbi, bizim kaptmtzt da c;alacak olursa, 
daha §imdiden kestiriyorum ki. hadisel..,r, 
Tiirk milletini gafil avlayamtyacakttr. 

SALAHADDlN GVNGoR 

Memleket Haberle~l ) 

imkan1 yok 
Bazt vergilere zam yaptlmasi pro

jesi dolaytsile baza maddelerin fiatla.. 
rmm da yiikselmesi heniiz bir tasav· 
vur halinde iken ve piyasada hi,. bir 
tebeddiil olmadtga halde, §ehrirnizde 
baz1 havayici zaruriyeden m.adud mad. 
delerin, bilhassa kahva ve c;aym bir 
ihtikir mevzuu oldugu dun ali.kadar 
makamlara yaptlan tikayetlerden an
la§tlml§br. Yaptlan tahkikat da boyle 
bir netice verdiginden derhal ite va
ziyed edilmi,tir. 

Istanbul piyasasmdan kahve teda. 
rik etmek iizere diin toptanc1 tacirlere 
miiracaat eden baza Anadolu tacirle
rine piyasadaki biitiin toptancalar el
lerinde kahve olmada~ cevabtru ver. 
mi§ler. Yalmz bir tanesi • bir fedakar
hk ( !) olarak. bir c;uval kahve vere
bilecegini soylemi§tir. Bu vaz.iyet ala
kadar resmi makamlara aksetmit ve 
eaasen sGn giinlerde yaptlan tetkik • 
ler de bunu teyid ettiginden bir ihti. 
kir hareketi kar§asmda bulunuldugu 
anla,tlmttbr. 

Resmi makamlarm toptanca kahve 
taeirlerine ellerindeki mal stoku hak
kmda sorduklan suallere, bUtiin fir. 
malann ellerinde kahve bulunmadiga, 
mallarana ikinci ellere aathklan, onla
ran da Anadoluya sevkettikleri ceva• 
bam verdikleri anlllftlmaktadtr, Lakin 
diger taraftan yaptlan gizli tahkikat, 
toptane1 tacirlerin muvazaa suretile 
mallanna saklamak yoluna gittiklerini, 
istanbulda miihim stoklar oldugunu 
meydana ~akartmt§hr. 

<;ay fiatlan da kiloda 15 • 20 ku. 
ru~ yiikseltilmi§tir. Ortada hir; bir se· 
beb yokken yaptlan bu hareketlerin 
milli korunma kanununda cezalan 
~ok a~tr oldugundan maalesef baza 
ticarethanelerin halkm zaranna olan 
bu hareketlerini pahah odeyecekleri 
anla§tlmaktadtr. 

~-----------------------------"" 
Dilencinin eline 

ge~en biiyiik servet! 

Sokakta bulunan bir 
ptrlanta 

macer a 
garib bir 
ge~irdi 

Kor kah veci R1za 

Polis, bugiinlerde gayet garib ve o nis
pette enteresan bir vak'a meydana c;tkar· 
mt~nr. 

Bu vak' anm ba§hca kahramanlan bii -
yiik mikyasta ve kelebek §eklinde bir ptr· 
lanla igne, sokaklarda dilenmekle gec;inen 
bir adam ve bir iima kahvecidir. 

Mecidiye lt.oyiinde oturan Siikrii adm
da bir dilenci, bir iki giin evvel Pangal -
uda Surpagop aparttmam oniinden ge • 
!terken kaldmm iizerinde parlak bir 
~ey gormi.i§tiir. Siikrii derhal bu parlak 
~eyi yerden alarak tetkik etmi§ ve bunun 
bir igne olmakla beraber kaymetli bir jey 
olup olmadtgmt anlayamamt§ ve igneyi 
Galatada Liilecihendekte 26 numarada 
kahvecilik yapan arkada~1 R12a admda 
bir iimaya goti.irmii~tiir. 

Rtza, kor olmakla beraber !;)iik
ruden daha a<;tkgoz davranmt~ ve bunun 
ktymetli bir ta§ olmast ihtimalini dii§iine
rek, ;li.ikriiye: 

- Sen burada beni bekle, tantdtklara 
bir gosterelim bakahm, demi~ ve de{me -
gini kakarak solugu Kapahc;ar§tda almt~
ttr. 

Rtza, Kapalu;ar§tda buldugu Mardiros 
adlt bir tellal vasttasile igneyi Mustafa ve 
Matyos admdaki iki kuyumcuya gaster • 
mi§tir. Kuyumcular, ignenin platin oldu
gunu derhal anlamt§lar ve kefil gosterdigi 
takdirde igneyi 300 liraya alabilecekleri· 
ni soylemi~lerdir. Rtza, ignenin bu kadar 
para ettigini duyunca hemen tamdtklarm· 
dan birini kefil gostererek igneyi satmt~
ttr. 

Bir anda eline 300 lira gec;en kahveci, 
Bitpazanna giderek Hiisameddin admda 
birinden 145 liraya son sistem bir radyo 
ve kahvesi ir;in laztm olan §eyleri almt' 
ve 300 liradan 20 lira kadar bir para da 
aynarak kahvesine donmii~ ve kendisini 
bekleyen arkada§t dilenci ~iikri.iye: 

- 25 liraya satabildim .. 20 lirasmt 
sen al, 5 lirast da benim hakktm, demi§· 
tir. 

;li.ikrii, hie; beklemedigi bir zamanda 

ni zarara sokanlar hak
ktnda takibat yapdacak 

Denizyollan kooperatifi senelik umu
mi heyet toplantlSI, diin, T ophanedeki 
Denizyollan binasmda yaptlmt§hr. lc;ti • 
rna esnasmda giiriiltiilii miinaka~alar ol -
mu§, kooperatifin ger;en seneki zaranna 
sebeb olanlar hakkmda takibat yaptlmast 
kabul edilmi§tir. 

Ticaret V ekal eti komiserlerinden Ke • 
mal Akersonun huzurile yaptlan ic;timaa, 
§irketin esas mukavelenamesine tevfikan 
idare meclisi reis vekili Said riyaset et • 
mi~tir. 

Miiteaktben katiblerin intihabma ge • 
c;ilerek heyeti umumiyenin ittifakile or • 
taklardan Cerna) ve Orban sec;ilmi§lerdir. 
Bundan sonra umumi heyetin gec;en sene
ki ic;timama aid zabatname, miiteakaben 
de idare meclisi raporu okunmu§, kabul 
edilmi~tir. Bu arada ger;en seneki zarar 
miisebbibleri hakkmda miinaka~alar ba~
lama,, bunun uzerine,mesele reye konu -
larak bu hususta takibat yaptlmasma ka • 
rar verilmi§tir. Kocata~ su ve gazoz satl~
lanmn kooperatifi zarara soktugu iddia 
edilmektedir. Miiteaktben kar ve zarar 
miifr~datlan okunmu~. idare meclisi a
zast ibra edilerek ic;timaa son verilmi~tir. 

$EHIR ISLER/ 
Mecidiye koyii hastanesi 
Mecidiye koyiinde in§a edilecek olan 

800 yatakh §ehir hastanesinin planlarmm 
haztrlanmast ve in§aatan kontrolu hakkm. 
daki mukavele di.in M. Mareski ile Vali 
ve Belediye reisi Lutfi Kudar arast~da 
ve noter huzurunda imza edilmi§tir. 

Toptan sah§ fiatlar1 ilan 
edilecek 

Belediye, Sebze Halinde toptan sattlan 
sebze fiatlanm her gi.in gazetelerle, radyo 
vasttasile, pazar yerlerine ilan asmak ve 
kaymakamhklar online konulacak kara 
tahtalarda yazmak suretile ilan etmege 
karar vermi§tir. 

Bunun ic;in yann Belediyede reis mua
vini Lutfi Aksoyun ha§kanhgmda bir top
lantl yaptlarak bu i§ tespit edilecektir. 
Toptan fiatlann ilanma sebeb, peraken -
de satl§ esnasmda halkm aldtih malm top· 
tan fiattm bilerek aldanmamasmt temin 
etmektir. Bu i§ ihtikar mevzuu olmak uze
re tetkik edilecek ve toptan fiatla pera -
kende nat arasmda miihim bir fark go -
ri.ildiigii takdirde bunu yapanlar ihtikar 
komisyonuna verilecektir. 

Bundan ba,ka, Belediye, aehrin muh
telif mahallerinde semt halleri viicude ge. 
tirecektir. Bu haller §imdiki pazar yerleri 
makamma kaim olacakttr. 

Kalik1ratya koyiiniin ismi 
degi§ti 

<;atalcanm Kaliknatya koyiine Senlik 
mahallesi ismi verilmi~tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Finlandiya fahri general 
konsoloslugu 

Finlandiya hiikumeti, Ti.irkiyede bir 
fahri: general konsolosluk ihdasma karar 
vermi§tir. Ogrend\gimiz;e gore, Satvet 
Lutfi Tozan, Finlandiya general konsolos· 
luguna tayin edilmi§tir. 

MOTEFERRIK 
Miibadil bonolar1 taklid mi 

edildi? 
Maliye Vekaleti, Mubadil bonolanmn 

baza eller tarafmdan sahtelerinin c;1kanl • 
daga ve tahrif edildiginden §iiphe ettigin
der, bonolann tediye edilmemesini Zira. 
at Bankasma bildirmi§ ve tahkikata gi
ri§ilmi§tir. Tahkikata Maliye Vekiileti ve 
Ankara Miiddeiumumiligince devam o
lunmaktadtr, Hadisenin ne derece dogru 
oldugu tahkikat neticesinde anla~tlacak. 
tar. -···-200 bin lirahk afyon sabld1 

Amerikaya 200 bin lirahk miihim bir 
parti afyon satt~1 yaptlma~. mallar di.in 
vapura yiiklenmi§'tir. 

Ceko.Siovakyaya diin yeniden dort 
vagon portakal ihrac olunmu§tur. 

eline gec;en bu 20 liraya sevinmi§ ve Ra
zaya te§ekkiir ederek c;tktp gitmi§tir. 

Siikrii gittikten sonra ama Rtza, derhal 
kahvenin goriini.ir bir yerine radyoyu yer
le§tirmi§ ve aldtgt sair e§ya ile de diik
kanma suslemi§tir. 

Fakat ama Rtzanm memnuiyeti pek az 
devam etmi§ ve yaptlan bir ihbarla polis 
derhal faa)iyete gec;mi~tir. $ukrii ve Rtza 
yakalanmt§, ignenin sattldtga kuyumcular 
tespit edilmi~ ve onlar da igneyi satttkla
rmdan bu elden ele dola§an igne, son 
mii§terisini <';uhaca hananda kuyumcu Artm 
Ha§imyanda bulunmu~tur. Ha§imyan, ig· 
neyi kuyumcu Mustafa ve Matyostan 360 
liraya aldtgmt ve enkaz haline getirdigini 
soylemi, ve igneyi polise teslim etmi§tir. 

Tabii bu vaziyet iizerine dilenci Siikrii 
ile ama kahveci Rtzanm tatla hulyalan bir 
an ic;inde sonmii§tiir. Rtza biiyiik bir he· 
vesle getirdigi son sistem radyonun diik
kanmda ancak bir gece kalmasma kom§u
sundaki rakib kahvecilerin sebeb olduk
larmt ileri siirmekte ve onlara ahp tut • 
maktadtr. 

$imdi, bir enkaz haline gelmi§ olan bu 
talihsiz pnlanta igne, kendisini ktsa bir 
miiddet zarftnda yabanca ellerden kurta
ran Emniyet miidiirliigi.inde sahibini bek
lemektedir. 
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Siyasl icmal 
Sovyetlerin siyaseti 

H arb, ilk defa miihim bir donU 
noktasma gelmi§tir. Karada, h~ 
vada ve denizde biiyi.ik hare~ 

tm yaptlmasl ve kat'i darbelerin indir 
mesi ic;in en miisaid mevsimlerin ipti 01 
smda bulunuyoruz. Simdiye kadar h•1: 

faaliyeti, Lehistan ve Finlandiya sahal.l· 
miistesna olarak muhariblerin birbirt!· 
seyirci olmalanndan ibaret kalmt§tl. ~jl 
di ya sulha yana§mak, yahud sonuna ~ 
dar harbetmek ic;in nihai bir karar '~11 

tor~il dii1 
hi tar 

mek zaruri bulunuyor. Miittefikler Lo h· [ 
drada toplanan mu§terek Harb ;lurasl 1l'nayesinde rasa 
da kararlanm verdiler ve ilan ettil~ kt hiicuma gec;m1 
~imdi de Soyyet Rusya, ati hakktll Uvvetleri muva 
neler di.i~iindi.igiinii ve Finlandiya ile 5~1 ~tk Alman taar 
akdetmi§ bulundugundan diger korn~ll ettnittir. 
rile vaziyeti ne oldugunu ve lngiltere Bir Alman m 
Fransa ile Almanya arasmdaki hatlf (iitti.ir, Her iki 
~imdi ne nazarla baktagma, Batvekil . aa!iyet gosterm 
Hariciye Komiseri Molotof'un BiiY~ Franaz:z. 
Soyyet Meclisinde soyledigi nutukla b' Pa . 30 (H 
tiin diinyaya bildirdi. lla•v rkt~l R 

f I • e 1 eyna 
Molotof nutkuna, lngiltere ve rs anta Yapmt§hr. 

saya hiicumla ba§layarak bu iki devl; ~a! Villemin v 
Rusyaya husumet beslemekle itharn , l§tirak etmi§ler 
mi§, Almanyamn kuvveti artma§ oldu~ I;arbiye Nazal 
nu soylemi§, miittefiklerin Lehistana : e"vd Harbiye 
<;eko-Siovakyayt miidafaalanmn Al!ll~ lltelin'in Gene 
yayt ezmek ve parc;alamak ic;in bir b~ 1 

'viiJerni '··n ve 
ld v l . . E )lsi n 1 

ne o ugunu soy emt§br. « mperya. . ~Un rniiddet is 
diye tavsif ettigi demokrast devletlertP1r 1 
Almanyaya kar§l harblerinde Rusya~l ~ 
bir alet olarak kullanmak istediklerint. 
kin Sovyetlerin boyle bir yola girmek~1 

imtina ettiklerini ve bu siyasetin ilert' 
dahi devam edecegini kaydetmi§tir. 

We 
Ba§vekil Re 

~onra, F ranaam 
ana General 

~eneral W eyg1 
aberi miilakal 

lttu§tu. 
Molotof, Rusya ile Almanya arastrt0 

ki dostluktan baheettikten sonra, Ruff' 
nan lngiltere ve Fxansa ile miinasebatt!li 
gerginle§mesine sebeb olan hadiseleri ''~ 
mt§br. Orta §arkta lngiltere ile F rant30' 

toplamt§ olduklan kuvvetler, RusYil 
komoulanna kar§a muhasamatta blllll. 
duklan takdirde, Soyyet hiikumetinin de .,. 
hal mukabelede bulunacagmt ve Suttai 
de Weygand'm kumandast altmda k 
miktarda miistemleke askerinin tece~~ 
etmi§ bulundugundan Sovyetlerin 111° 
yakk1z; davranmalan ve her ihtimale )cs 11 
te?~ir almalan icab eyledigini ilave 1 

mt§hr. 
Molotof, yakm ve orta ~arktaki del 

letlerle mi.inasebattan bahsederek Sov'i'' 
lerin Tiirkiye ve Iran! a miinasebetleri ~~ 
ahedelerle tanzim edilmi§ olup bu il 
vecaibe riayet edeceklerini ve her h' 
kom§u devletle dostane rabatalan 11111 

fazaya. karar verdiklerini soylemi~tir-
Rumanya ile Besarabya yi.izi.inde~ !I'; 

nazaast bulundugundan Soyyetlert~ 1 
kom§u devletle ademi tecaviiz rn1"'

1
, 

~.kdetmemi§ oldugunu ve Besarab:Y'0 . 

Rum10nyaya ilhakmt hie; bir zaman taP 
madt!bnt ve mahaza bu meseleyi Sov>'; 

• D' 
lerin hie; bir zaman silahla halletmeJI 
§iinmedigini de ilave etmi§tir. { 

Finlandiya meselesi dolaytsile de 1\'h 
lotof, §iddetle lngiltere ile F ransaya 
cum etmi~ ve Arnavudlugun istilasJPB ·~ 
c;tkarmadaklan halde Finlandiya harbl 

kara~malanndan maksadlan ki.ic;iik hii~~ 
metleri himaye bah(\nesile Sovyetlere d 1 
cum oldugunq ehemmiyetle kaY:~ 
mi§tir. Rusyanm Almanya ile mi.inase 

1 
ttnm inki§af yolunda olmasmdan gel',, 
memnun olan lngiltere ile Fransantfl 1 

}l' tikam yolunda ho~nudsuzluklarmt tJ ·I 

ettiklerini de soylemi~tir. Maahaza Ru'Yi' 
nm iic; biiyiik devlet arasmdaki harbe ~ d 
meyip gene bitaraf kalacagm1 ve bu ~~ 
retle harbin geni§lemiyecegini de son l 
olarak beyan etmi§tir. l' 

Bu sozlerden Sovyet hiikumetinin , 
giltere ile Fransayt kendisine dii~man ~~ 
dtgtnt, lakin gene bitarafhktan ayral!ll~el 
caga ve §arktaki lngiliz • F ranstz a5 ~ 
haztrhklarma fena nazarla bakttga ve ' 
manya ile dostluguna ve miinasebilt1~1 
inki~afma devam edecegi anla~thyor. ~ ~ 
ya bu nutukla 8ulhtan aynlmtyacagtn1 d' 
latrnak isteyor. Ahdl vecaibe riayet e ,• 
cegini temin ediyor. Lakin Finlandid)''~ 
kar§t da ademi tecaviiz misaka ol 1Jtl' 

halde harekete ger;mi~ olmasmm fenil 
sirleri bu sozlerle zail o Imamt§ttr. .A f 

Muharrem Feyzi TO~ 

BAVA RAPOR~ 
~' 

Ye§ilkoy Hava Meteoroloji istasyoP0 
,. 

'!\)' dan alman malfimata gore dun hava J> 
dun dogu bolgelerinde c;ok bulutht, r' 
ger yerlerinde ka?ah, Tra~ya, Ma~rt19f· 
havzast, Karadentz ktytlanle Egenl~ df 
mal ktstmlannda mevzii yaga§h ge!;1111~ Jl 
Riizgarlar Trakya, Marmara hav~a!10l 
~imali, diger bolgelerde cenubi istikart1 1. 

ten, Ege ve orta Anadoluda yer yer "0
j; 

vetli. diger yerlerde orta kuvvette estf> • 
Marmara ve Karadenizde hrtma bafl' 
mt~tar. 

D.. t b ) ~If un, stan ulda hava ~ok bulut u. f 

men yaga§h ge!tmi~. ri.izgar §imaldert ~j 
niyede 7 - 9 metre htzla esmi§tir. Sall1 • 

te hava tazyiki 1004.3 milibardt. sub> 
net en yiiksek 21.6. en dii§iik I 0,9 13 

grad kaydedilmi~tir. ,/ 

CUMRURiYET / 
Nushasa 5 Iruru,tur. 

Abone (!eraiti { T~~iye H~rio 
Y ac;m ic:ll' 

Senelik 1400 Kr. 2700 JO'• 
Alb ayhk 750 a 1450 ' 
Oc; ayhk 400 • 800 ' 
Bir e.yhk 150 a YokttJI' 

Dikkat "' 
. Jl 

Gazetemtze giinderilen evrak ve f' ~ 
ne~redilsin, edilmesin iade editme# 

zayatndan mea'uliyet kabul olu:P 

8Clfvekil, 
d..f'aris 30 (a. 
Dun ak§am H 

aladier' yi zi 
n_ Muteaktben 
t.:Y, Seine va 

1\geron'la g' 

Dalad 
C. Paris 30 (a 

eneral Gam 
~ira! Darla 

Daladier, b 
I ' , ee de to plan 
lttirak ~decek 

Alntan tic 
. Paris 30 ( 

It ,,.k k " I 
1

' JU se mu 
l 'rih]j i~timaa 
eketler le tica 

It] 
1 l'nasma rna 
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'' Harbi ktsa bir zantanda 
kazanmaga karar verdik, 
~or~il dUn, yeni tedbirleri anlatb: «AlmanyaYI 

bitaraflardan istifade ettirmiyecegiz» 

[Bat umsft birinel tBhifede] olduklanndan ahkonulmu~lard1r. Maki -
hitnayesinde rasad tayyareleri bir kac; ke- nelerin bazt muhim aksamt kaldmlml§hr. 
:_e hiicuma gec;mitlerdir. Frans1z topc;u Resimler tediye edildikten sonra bu ak -
~~\'vetleri muvaffakiyetle mukabele ede- •am iade olunacakt1r. 
~tit Alman taarruzlanm her tarafta tar- Londra kararlartntn Skandinavya 
~bni§tir. uzerinde tesirleri 
Bir Alman mufrezesi pusuya duturul - Paris 30 {a. a.) _ F rans1z • ingiliz be-

~iittiir. Her iki tarafm tayyareleri de yanatmm Avrupanm hiikfimet merkezle-
&aliyet gostermi§lerdir. rinde husule getirdigi kuvvetli int1ba hak-

Franazz kabineai loplandz kmda tefsirlerde bulunan Franstz mahfil-
h Paris 30 {Hususi) _ Kabine bu giin lerinde Avrupanm §imalindeki memleket-
0&tv k'l R d' · · d b' lerin §imdi daha realist bir noktai nazar I e 1 eynau nun n yasetm e IT top-
lllh yapml§tJT. General Gamelin. Gene- kabul ettikleri beyan edilmektedir. Filva
~al Villemin ve Amiral J)arlan ic;timaa ki Norvec; §imal denizinde devriye gezen 
l§tt' k 1 ingiliz barb gemilerine taarruz etmek ii-re. etmi§ erdir. 

liarbiye Nazm Daladier, bu ic;timadan zere Norvec; karasulanna giren Alman 
tvve] Harbiye Nezaretinde General Ga- tahtelbahi.derini tevkif etmekle haklan -
~~lin'in, General George' un, General mn miidafaas1 ic;in enerjik hareketlerde 
Vt]] • " A · 1 D 1 • • · k'l bulunacag'm1 ispat etmi•tir. ernm m ve mua ar an m l§hra 1 e ~ 

~n rniiddet isti§arelerde bulunmu§tur. ln~Iilterenin yeni bir kararz 
I Weygand Pariste Londra 30 (a.a.) - ftr ws Chronicle. 

h gazetesi, lngilterenin deniz iisleri ve mu-
oatvekil Reynaud, kabine ic;timamdan 

1 him limanlan civarmda oturan diitman 
dollra, Fransanm fark ordulan batkuman- memleketleri tebaasmm tevkifi ic;in Da· 
,ant General Weygand'1 kabul etmittir. 
" hiliye Nazmna geni§ salahiyetler verile -eneral W eygand' m Parise muvasalatJ h t I cegini yazmaktadu. &.oeri mulakat anma kadar gizli tutu -
llluttu. Diger cihetten bildirildigine gore ecne-

bi gemicilerin ve bahkc;tlann karaya <;lk-
8Clfvekil, Dalaclier ile goriiflU malan ic;in konulan takyidat, Hull' de bir 

d" Paris 30 ( a.a. ) - Ba§vekil Reynaud hadiseye sebeb olmu§tur. Burada Dani -
Dun ak§am Harbiye Nezaretine giderek markah bahkc;tlardan murekkeb bir grup 

aladier'yi ziyaret etmittir. konulan memnuiyete ragmen karaya c;1k· 
ll. Muteak1ben Batvekil Dahiliye Nazm mak istemi§se de nobetc;iler buna mani oi
l 0Y, Seine valisi Villey ve polis miidiirii mu§lardlr. 

~ngeron' la goru§mu§tiir. Orcluya goniillu yaztlan Filistin 
Daladier'nin temaslari Yahudileri 

Paris 30 {a.a.) - Daladier, bu sabah Kudus 30 {a.a.) - ingiliz orduauna 
C~neral Gamelin, Georges, Vuillemin ve goniillii yaz1lan Filistin Yahudilerinden 
1\tniral Darlan ile goru§mii§tiir. ikinci bir grup yakmda F ransaya sevke -

Daladier. bugun ogleden sonra Ely- dilerektir. Ilk grup bundan iki ay evvel 
~t~· de toplanacak olan harb komitesine hareket etmi§ti. 
:ltirak edecektir. 
A Holancla uzerinde lngiliz, Alman 
""lrnan ticaret yollari kapahlacak 
. Paris 30 {a.a . ) -lntransigeant gazete- tayyareleri 

'i, Yiiksek miittefikler meclisinin 28 mart La Haye 30 {a. a.) - Hiikumet mat-
~~ rihli ic;timamda Almanyanm diger mem- buat servisi bildiriyor: 
eketlerle ticaret yollarmm tedricen kapa- Per§embe giinii ogleden sonra Rottum 
~ltnastna matuf pek miihim kararlar itti- adast iizerinde iki fngiliz tayyaresi goriil-
qa~ edildigini yazmaktad1r. mu§tiir. Belc;ika hava bataryalannm ate§ 
1: a~mas1 uzerine tayyareler garb istikame-

elemenk Hindistamndaki Alman tinde uzakla~ml§lardlr. 
gemileri giclemiyorlar Aym gun ogle-den sonra 4:]unken ti-

l; Amsterdam 30 (a. a.) - Holanda pinde bir Alman tayyaresinin §imali §arki 
indistanl limanlannda bulunan ve AI- istikametinde uc;tugu goriilmii~tiir. 

lllal\yaya harekete haztrlanan I 7 Alman Londra ve Berlin nezdinde bu hadise-
V~fluru mutad resimleri heniiz vermemit ler protesto edilmi§tir. 

_ ....................... ,,,""""'"uuuullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/lllllllnuuuruu"""'""""""""""""-·-

Tuna tekrar 6 
metre yiikseldi 

Pe,te civarmda bir~ok 
Yerler sular albnda 

kald1 . 
Ill B_udape§te 30 {a.a.) - Karlarin eri-
1\j ~8 1 Yeni bir feyezan tehlikesi dogurmu§· 

111 r. l' una nehri tekrar 6 metre 84 san ti
d ~treye yukselmi§tir. Sulann daha ziya-
~ :Viikselmesi bekleniyor. 

1 ll1.1dape§te civarmdaki bir~tok nahiyelcr 
q~ alttnda kalml§hr. Bendler baz1 yerler-
1-e :Vtktlmt§ oldugundan aular T unayt isti
v' etrni§tir. K1taat bendlerin takviyesine 
t he.Ikm kurtanlmasma c;all§maktadJT. 

Amasyada zelzele 
It Arnasya 30 (a. a.) Bugiin saat 

18 •40 ta iic; saniye aiiren tiddetli bir yer 
rtnt~st olmu§tur. Zarar yoktur. 

Itt trn1r 30 (a. a.) - Evvelki giin Berga
~ ~ 'Ve diin sabah lzmirde hafif hirer zel
lt e kaydedilmi§tir. Hasar yoktur. 

~tnirde verilen konferanslar 
~i/~rnir 30 (a. a.) -Ankara Siyasal Bii
(J tr okulu amme hukuku doc;enti Necmi 
~ -~tan diin aktam Halkevinde giizide bir 

'Y~~te oniinde cBogazlann hukuki vazi
~111' " mevzulu bir konferans vermi§tir. 
q 11k§am da gene Halkevinde Oniversite 
,~1~ntl_erinden Zeki Yahm tarafmdan 
tjllcl kohzm, frengi ve aairenin nesiller iize
~t .

1
eki tahribatl ) mevzulu bir konferans 

11 ecektir. 

Y eni §ekilde karagoz ve 
kukla 

,11 Ankara 30 (a.a.) - <;ocuk tiyatro -
qt~IJ.n I nisan pazartesi gunii aktamt bir 
ij 11:Ya mahsus olarak biiyuklere verece. 
"e ternsilde yeni ~ekilde karagoz - kukla 
l,r <;ocuk piyesi ornekleri gosterilecektir. 
t~'Yenier iicret mukabili kurumdan ve o 
ttkj gi§eden yerlerini tedarik edebile • 

~rdir. 

~8ki§ehirdeki §eker tiiccari 
beraet etti 

lik~"ki~ehir 30 (Telefonla) - Seker ih. 
lil:rt :Yapmak suc;undan mahkemeye ve
!th ~ ve siirgiin cezasma mahkum alan 
b,krkrniz tiiccarlanndan Barutc;u Mehmed 
t,f, 'ndaki karar, T emyiz mahkemesi ta
i~i11~?an nakzedilmi~ ve bu giin yap1lan 
~- 1 bir rnuhakemeden sonra beraet et. 

~~tir B h . • 'h11 · arut<;u Me medm magazasmdan 
tek~ll §ekerler de kendisine iade edile -

t, 

~arkta kurulacak 

Rumen koyii 

Dost Rumen meclisi 
teklifi ittifakla 

kabul etti 
Biikre§ 30 (a.a.) - Turkiyede zelzele 

mmtakasmda bir koyun kurulmas1 ic;in 
kredi a<;1lmas1 hakkmda Meb'usan Mecli
sine bir kanun teklifi yap1lmt§hr. 

Hariciye Nazm Gafenko hiikumet na
mma yapt1gt beyanatta bu teklifi kabul 
ettigini, bunun Rumen milletinin cesur ve 
samimi bir dost olan Tiirkiyeye kar§l duy

dugu tesaniid hislerinin bir delili oldugu
nu soylemi~tir. 

Meclis. Hariciye Nazmmn bu aozleri
ni hararetli alkt~larla kar~1lamt§ ve kredi 
ac;1lmas1 hakkmdaki teklifi ittifakla kabul 
eylemi~tir. 

Iran • Rus ticaret muahedesi 
Tahran 30 {a.a.) -Iran- Rus tica

ret ve seyrisefain muahedesinin tasdiki 
hakkmdaki kanun layihast meclise tevdi 
edilmi~tir. 

han Hariciye Nazm bu miinasebetle 
soyledigi nutukta lranm kendisine kar§l 
hareket edecek memleketlerle bitarafhk, 
dostluk ve iyi niyet siyasetine devam ede
cegini soylemi~tir. 

Me~hur Alman sanayicisi 
Thyssen Briikselde 

Bruksel 30 (a.a.) - Maruf Alman sa
nayicilerinden Fritz Thyssen, 48 saat kal. 
mak iizere Bruksele gelmi§tir, Bu seyahat 

hakkmda buyiik bir ketumiyet gosteril -
mektedir. Belc;ika makamlan mumaileyhi 
korumak ic;in hususi emniyet tedbirleri 
alm1~lard1r. 

( KISA HABERLER ) 
* SOFYA 30 - Eskl Bulgar Ba~veklll 

Kiiselvanof lstlrahat etmek uzere dun Bul
garistandan aynlmu;;t1r. Ba9vek11 FUof, hii
kumet erkam ve blr <;ok do.stlan Koselva
not'u lstasyonda seli'l.mlam19lardtr. 
* ROMA, 30 (a.a.) - Macar hava kuv

vetlerl kumandam Mlralay Hary, retaka
tlnde Macar Hava ordusu erkanmdan blri 
oldu~u halde italyan hava miiste~an Ge
neral Prlcolo tarafmdan kabul ed1Jml9tlr. 
Mlralay Hary, General Pricolo'ya Macar 
Miidafaa Naztrt General Bartha'mn blr me
sajmt tevdl etml~tir. 

* iZMiR, 30 - Ilkbahar at ko§ularma 
yarm Ktzll•;mllu sahasmda ba.,lanacakttr. 

/J CUMHURlYET 

Gedikli yuvas1n1 

bitiren gene 

havacdar'ImiZ 

DUn Eski!iehir Askeri 
Hava mektebine 

hareket ettiler 
Ankara 30 (a.a.) - Turk Hava ku

rumu Gedikli Hazulama yuvasmm ilk 
devresini bitiren gender Eski~ehir askeri 
hava okuluna iltihak eylemek iizere bu 
giin ogle trenile Eski§ehre gitmi~ler ve 
kalabahk bir halk kiitlesi tarafmdan u
gurlanml§lardlr. Gender, kurumdan ay
nhrlarken Tiirk Hava kurumu ba§kant 
Erzurum meb'usu Siikrii Koc;ak kendile
rile §U konu~mayt yapml§br: 

«- Arkada~lar, 
Tiirk Hava kurumundaki vazifenizi bi

tirdiniz. Hava ordusuna iltihak ediyorsu
nuz. Burada c;ah§ttgmtz miiddet zarfmda 
mesainizden ve gidi,inizden c;ok memnu· 
nuz. Hava okulunda ve hava ordusunda 
da ayni muvaffakiyeti gostereceginize e
minim. 

Sizden aynhrken, evladlarmdan ayn
lan bir babanm 1stJrab ve teessuriinii duy
maktaylm. F akat §ere£ ve kahramanhkla 
dolu istikbalinizi dii~unerek teselli vc if
tihar duyuyoruz. Hava ordusundaki iyi 
c;ah~malartnlZI takib ettikc;e bu iftihanm1z 
artacak ttr. 

Gec;en gun, memleketin buyuk askeri 
Mare§al, sizinle konu§tU, hasbihal etti. 
K1ymetli hitabesini dinlemek §ercfine nail 
oldunuz. Genelkurmay ba§kam, sizden 
biiyiik hizmetler bekledigini soyledi. 0-
nun iimidlerini tahakkuk ettireceginize hie; 
!'iiphemiz yoktur. 

Sizden aynhrken, eski bir havac1 ol
mak stfatile ricalanm §udur: Kahraman 
bir havac1 olabilmek ic;in iyi bir s1hhat, 
saglam bir dimag, durust, yrlmaz, hassas 
ve uyamk bir karakter mutlaka laz1mdrr. 
Bu vas1flara daima malik olmaga c;ah§
mahslntZ. 

Hava ordusuna iltihak Juikten sonra. 
ilk yuvalanm unutm1yan ku§lar gibi cGe
dikli Yuvasu m da arasna hattrlaym1z ve 
fJTSat bulduk<;a gelip goriiniiz. 

Sizi ugurlarken gerek ogretmenlerini
zin, gerekse gene! direktoriiniizun talim 
ve terbiyeniz i~in gosterdikleri gayrete 
te§ekkur ederim. 

Yolunuz ac;1k olsun arkada§lar.:. 

Molotofun nutkundan 
~Ikar1lan manalar 

Paris 30 (a.a.) - Molotof tarafmdan 
soylenen nutkun bitaraf memleketlerde 
buakt1g1 akisler: 

Nationale Tidende ismindeki Danimarka 
gazetesi, bu nutku goyle telhis etmekte
dir: 

cMolotof Besarabyada harb olmlyaca
gmt vadediyor, Sovyetler Birliginin AI
manya ile mutabtk kald1gm1 soyliiyor ve 
J aponyay1 tehdid ettikten sonra mutte
fiklerde bir ihtarda bulunuyor.~ 

Holandada iyi haber alan mahfillerde 
bu nutkun her §eyden evvel Rusyanm bu 
harbde bitarafhgmt teyid ve §imal mem
leketleri arasmda bir ittifaka aleyhtar ol
dugunu bildirmek ga,yesini takib ettigi 
soylenmektedir: Bundan maada Tiirkiye
ye ve lskandinav memleketlerine yaptl~n 
ihtarlar tebariiz ettirilmekte ve Rusya he 
miittefikler arasmdaki miinasebetlerin fe
nala§hgl kanaati izhar edilmektedir. 

Suri~, Paristen aynldt 
Paris 30 (a.a.) - Sovyetler Birliginin 

Paris biiyuk elc;isi Suric; diin ak~am saat 
22.15 te Simplon ekspresile Paristen ha
reket etmi§tir. 

Bulgar hariciyesinde tayinler 
Sofya 30 (a.a.) - Bulgaristamn Bu -

dapc§tedeki elc;isi Utoilof Belgrada, Ha : 
riciyc Nezareti konsolosluk ekon~mi i§len 
direktorii Konstantin Avac;ef Atmaya ta
yin edilmi§tir. Avac;efin yerine orta elc;i 
payesile Biikre§ elc;iligi miiste§an Petzef 
gelecektir. , 

Bulgaristanm Tiran eski el~tisi Yanko
pef Kahireye tayin edilmi§tir. 

lnegolde tiitiin sabtlarl 
inegol (Hususi) - Bir ka~ giinden -

beri devam eden ti.itiin sah§l miistahsilin 
lehine olarak pek hararetli bir §ekil alm1§ 
bulunmaktad!r. Fiatlar ge<;en seneye nis -
pctle yiiksektir. Bu vaziyetten miistahsil 
memnundur. Fiatlann her sene biraz da
ha memnuniyet verici bir hadde c;1kmas1, 
c;ift<;iye tutiinciiliigu daha ziyade sevdir -
mekte, tiitiinii yeti§tirmekte ve i~lemek -
teki ihtimamtm arttrmaktadtr. ,Sunu da 
ilave etmek laz1mdtr ki, inegol tiitunleri 
gittikc;e nefaset peyda etmektedir. Bu iti
barla her nevi harmanlann kalitesini yuk
seltecek evsaf ve ktymeti haiz bulunmak
tadu. Bu baktmdan lnegol tiitiinlerinin ge 
reken ragbeti bulmu~ oldugu satl§ mua • 
melelerinden anla§rlmaktadtr. inegol tii
tiinlerini alan tuccarlar arasmda ba§ta in
hisar idaresi olarak F elemenk, Ostro 
kumpanyalan vard1r. 

Peynirden zehirlenenler 
Bursa (Hususi) - Son gunlerde §eh

rimizde Mihahc; peynirinden zehirlenen • 
ler c;ogalmaktad1r. Gec;enlerde zehirle • 
nen bir aileden sonra yeniden uc; vak'a 
olmu~tur. ismail Bozerin, seyyar bir pey
nir sattctsmdan ald1g1 peyniri yiyen aile
si efrad1 toptan zehirlenerek hastaneye 
kaldmlmlslardtr. 

Atpaza~l mahallesinden I 4 ya§lannda 
Miiriivvet 3 kuru§luk peynirle zehirlen • 
mi~tir. 0 da hastaneye kaldmlm1~t1r. 

Bu peynircilerin peynirleri tahlil edil
mek iizere musadere olunmu§tur. 

ava o o ra 1 
Her 5ehrin bir fotografik plant 

olursa Tiirkiyede 1ehircilik 
terakkileri kolayla5acakt1r 

Yazan: 

(Miitehassu ~ehirci 
profesiir Ilanri Prost, 
Belediyeler Dergisine 
ham fotogra flartnrn 
her hangi cidd£ bir §e· 
hircilik tetkiki it;in ilk 
miiracaat olunmast l il· 
zzm gelen en miihim 
bir vesika olduquna t'e 
1 stanbulun hat•adan fo· 
tograf plii.nlarzm alan 
asker£ tayyareciligimi -
zin biiyiik vukuf t•e me· 
ltaretine dair bir maka· 
le yazml§llr. Bu maka· 
leyi ne~rediyoruz:) 

Biitiin §ehircilik 
tetkikleri, imar edile
cek §ehrin derin bir 
surelte tamnmasm1 i
cab etmektedir. 

Mimar HENRi PROST 
kadar k1ymetli olan 
hava fotograft hari
kast viicude gelmi§
tir. 

T eori bak1mm -
dan, bu aletler mii
kemmeldirler. Fa • 
kat, onlan kullan -
mak, ve butun isti
fadeyi temin etmek 
llftn c;ok tecrubeli 
olmak laz1mdu. 

istanbul §ehri, 
lstanbulu modern 

le§tirmek plamm ha
zulamak gibi agtr bir 
vazifeyi bana tevdi 
etmek §erefini verdi
gi vakit, bunu mut • 
lak ve kat'i surette 
bir §artla kabul et • 
mi§tim: 0 da §U idi: T opos:rafik plan · 

lar da bu tetkikin en 
esash istinadgahlan -
dular. Bunlar, top -
ragm butiin kabank
lanm gosterirler ve 
tam bir kat' iyetle 

lSehircilik miitehassl!>l 
Henri Prost 

cHerhangi bir e -
tudden evvel imar e
dilecek arazinin bii
tiin viis' atince fotog
rafik bir planmm ve
rilmesi.~ 

yollan, meydanlan, umumi bahc;eleri, su 
mecralarmt, §imendifer hatlanm ( ve 
ilah ... ) temsil ederler. 

Fakat, bir §ehir yalmz yollardan, park
lardan, umumi bahc;elerden ( ve ilah.·) 
te§ekkiil etmez. ~ehir, bir c;ok hususi veya 
kollektif binalan, antrepolart. fabrikalan, 
imalathaneleri, idari binalan, okullan, 
hastaneleri de ( ve ilah .. ) ihtiva eder. 
Topografik planlar ise bu binalann top
landtklan adactklardaki mutekabil ehem
miyetlerini hi-; bir surette if§a etmez. 

:r opografik plan, adac1klan bir daire 
ic;ine ahr, hududlanm tahdid eder, fakat, 
in§aatm kesafeti ve tabiati hakkmda hi<; 
bir malumat vermez. 

Halbuki, §ehirci meslegi vazifesi itiba
rile §ehrin biitun strlanna niifuz etmek 
vaziyetindedir. Bu adactklarm cepheleri
nin arkasmda ne oldugunu bilmek, te§ek
kiillerini tammak ister; §ehirci i<;in bu 
bilgiler miicbir bir zarurettir. 

Bu adactklar, bo§ sahalan m1 ihtiva 
ediyor? .. Yahud, &lhhi §artlarma niifuz 
edilemiyen yapt§rk binalardan m1 miirek
kebdir ;> .. Bu eski ev ve viranelerde bir 
delik ac;mak hava ve aydmhgm girmesine 
vesile olm1yacak m1du? Yahud, aksine 
olarak, metruk araziyi klymetlendirmiye
cek midir? .. Orad a dikkatle muhafaza e• 
dilecek bir park yok mudur; yahud civar 
sakinlerinin sthhatleri menfaatine olarak 
umumi bahc;e haline getirilecek bir yer 
goze ~tarpmaz m1? .. 

Topografik planlar tekmil bu mesele
lerde tamamile sakittir. 

En iyi hal §ekilleri hangileridir? .. Y ani, 
manhki oldugu ic;in tahakkuku temin edi
lebilecek, yap1lmas! kolay, ve en iyi mali 
§artlar ic;inde tahakkuk ettirilebilecek §e· 
killer hangileridir? ·• Baz1 umumi yollan 
geni§letmek bu adac1klan gec;ecek yeni 
yo! ac;maktan daha .ucuz olm1yacak m1· 
d1r?.. bte, bir §ehirciyi tetkikleri strasnl
da miitemadiyen dii§iindiiren meseleler 
bunlard1r. Sehirci ise, imarm1 iizerine al
dtgl §ehrin adac1klan ic;in tam bir malu· 
mat1 olmaksrzm bu meseleler hakkmda 
karar veremez. 

Sehirciler, uzun miiddet topografik 
planlardan ve kadastro planlanndan ba~

Bu cins i§i yapan hic;bir Turk firmas1 
yoktu. l-liikiimet, bu i§i askeri tayyareci
ligin miitehass1s k1smma yapttrmag1 ka
rarla§tJTd! ve bugun yarbay bulunan Bay 
Bahrinin emrine verdi. En miikemmel tay
yeler ahnarak bu hizmete verildi ve gi.i
zel mevsimlerle beraber fotograf ~ekil· 
mege ba§landl· 

Gayet aamimi olarak soyliyeyim ki, 
nekadar fedakar olursa olsim tecriibesi 
olm1yan §ahsiyetlerden iyi netice alma • 
cagmdan endi§e etmekteyirn. 

F akat, bu netice harikulade oldu. Ve 
bana gosterilen fotograflar hirer iistad 
eserinden ba§ka bir §ey degildiler. Kli§e
ler, fevkalade iyi idi. Rodresmanlan mii
kemmel surette yapllmt§tl. I /2000 mik
yash fotografik planlar fevkaladc oldu
lar. 

Hic;bir §ehrin, bu askeri tayyare 11ervisi 
tarafmdan istanbul Belediyesi ve hatta 
son zamanlarda Bursa Belediyesi ic;in ya
ptlandan iistiin vesiaklara rnalik olmadlk
lRnnJ temln ~dt-rim . 

Y eni §ehir yap•lmast ve yahud eski bir 
§ehrin iman mevzuu bahsolsun, her 11ehir 
veya koyiin bir fotografik plam oldugu 
takdirde Turkiyede §ehircilik terakkileri 
son derecede kolayla~acakttr. 

Sehircilerin i§leri c;ok kolayla§acak ve 
proi elerinin kalitesi iyile§ecektir. Bu fo
tograflann masraflan, inamlmaz ve eko
nomik sureti hallerin meydana gelmesile 
tahm;ninden fazlasile odenmi§ olacakttr. 

~unu da ilave edeyim ki, hava fotog· 
rafmdan istifade eden yaln1z §ehir planla
n degildir. Fransada kadastro revizyon· 
Ian hep bu usulle yap1ltr. 

Bundan ba§ka, anzalt, fakat az agach 
mmtakalarm suf hava fotografile harita· 
lan yaprlm!§hr. Bu suretle, fotografik u
sullerle son derecede gu~tliikle yap!labile
cek tesviye miinhaniler fevkalade mahi
rane yap1lm1§ hususi aletlerle cok dogru 
olarak c;izilmektedir. Arkeolojik tetkikler
de tayyare istik§aflarmdan biiyuk fayda
lar temin etmektedirler ve c;1plak arazide 
golgelerden istifade edilerek kumlar ara
smda kaybolmu~ §ehirler ve umulmad1k 
binalarm yerleri meydana c;tkanlmt§hr. 
Bu baktmdan da ~tok zengin olan Turki
ye, tayyarecilerinin meharet ve tecriibe
lerinden istifade etmek ftrsatma maliktir. 

ka bir vas1taya malik degildiler: Kadas- ~---------~~~~----

Harb kurban1 millet 
(Bat taraf, b!rlnc! ~ahifede) 

tro planlan miilklerin hududlanm goster
mek suretile topografik planlan itmam 
ederler; fakat, bu planlar ekseriya in§a• 
atm ehemmiyeti, hacmi ve hedefleri hak
kmda sakittirler. Noksan malumat verir- kaim olmak iizere yeni ihracat limanlctn 
ler. in~a edilecektir. 

Fa kat, memnuniyetle soyliyebiliriz ki; 
yirmi senedenberi tayyarenin muslihane 
meziyetlerinden istifade etmesini bilen 
fotografc;1hgm miikemmel bir inttbak1 §e
hircinin tetkik §artlanm altiist etmi§tir. 

Art1k, §ehirci ic;in me~hul bir §ey kal
maml§tlr. F otografm objektifi en kiic;iik 
tafsilatt zaptediyor ve ~ehirci de bu saye
de belediyelere §ehrin seyruseferine, slh
hatine ve finansma en elveri§li §ekilleri 
buh.tp teklif edebilmek i<;in her mmtalca
da tam ve kat'i malumat elde edebiliyor. 

Bu suretle, fotografik plan, topografik 
planm aynlmaz bir miitemmimi olmu§ 
bulunuyor. 

••• 
Hava fotograf1. biitiin memleketlerde 

Umumi Harb esnasmda viicude gelmi§ 
ve tEokemmiil etmi§tir. Bu i§lerin temsil et
tigi kan§tk meseleleri hal ic;in de bir c;ok 
aletler ihtira olunmu§tur. 

T ayyarenin siir' a tile fotograf altmm1 
ahenktar ve muttarid yapacak otomatik 
aletler tasavvur etmek ve bulmak laztm 
gelmit ve iki resim arasmda hie; bir bo§
luk b1rakm1Yacak surette kli§elerin birhi
rini takib etmesini tanzim etmek laz1m 
gelmi§tir. 

Keza, tayyarenin ihtizazmt da hesaba 
katmak ve her kli§enin uzerinde bu kli§e
nin tamamile ufki bir plana nazaran vazi
yetini tam olarak gosterecek kat'i ni~an
gahlar tasavvur etmek ve bulmak laztm 
gelmi~tir. Biiyultme aletleri de tam ufki 
olarak almamryan kli§elerin diizeltilme
sini temin etmi§ ve nihayet §ehirci ic;in o 

lsvet;ten sanayi amelesi gelecek 
Helsinki 30 {a. a.) -Finlandiya hii -

kumf.tile isvec; sendikalan mumessilleri a
rasmda akdedilen bir anla§ma mucibince 
Helsinki' ye lsvec; yap1 endiistrisi amele -
sinden 9000 ki§i gonderilecektir. 

lsvet;, ittilak it;in t;allflyor 
Stokholm 30 (a. a.) - Reuter ajansl

nm ogrendigine gore Rusyamn muhalefe
tine ragmen isvec; lskandinavya memle
ketleri arasmda bir tedafiii ittifak akdi 
hususundaki imkanlan ara~ttrmaga de
vam etmektedir. 

Stokholm siyasi mehafilinde kaydedi
liyor ki, boyle bir ittifak projesini lsvec; 
barb <;tkaracak bir muahede degil, bila
kis sulhu muhafaza eyleyecek bir vesika 
olarak telakki etmektedir. Bu yolda kat'i 
bir karar verilmezden evvel projenin bu
tiin askeri, ikttsadi vec;heleri tetkik olu
nacaktn. 

Bu plamn tahakkuku Milletler Cemi
yeti paktma da muvaftk oldugu aynca 
tebariiz ettirilmektedir. .... .._ 

<;oken ev 
Bursa (Huausi) - Yeni ac;tlmt§ ve 

geni~letilmi~ olan Alttparmak caddesi 
iizerinde, Gerson admda bir Museviye 
aid ev, gece saat 22 de §iddetli bir gu • 
riiltii ile .;okmu~tiir. Bu yiizden caddede
ki telgraf ve telefon telleri kopmu~tur. 
Yumurta deposu olarak kullamlmakta o
lan bu harab ev; yeni cadde a<;1lmca te
melleri zay1flam!s bulundugundan c;ok -
mu§tiir. insanca bir zayiat olmaml§tlr. 

HEM 
ikinci 

NALINA 
MIHINA 

inonii 
u giin, ikinci inonii zaferinin 19 
uncu y1ldonumiidiir. 0 meydan 
muharebesinde Tiirk ordusu 30 

bin tiifek, 2 35 ag1r makineli tiifek, 55 
hafif makineli tiifek, 1 02 top ve 4000 
kthcla hasmmm 41,000 piyadesine, 750 
ag1r makineli tiifegine, 3, I 34 hafif ma· 
kineli tiifegine, 2 2 0 topuna ve 2 000 su• 
varisine galib gelmi§ti. Gec;en ytldonii
miinde, cCumhuriyeb te bir tarihc;esini 
yazd1gtm fkinci inonii meydan muharc· 
besi siingiisiiz piyade, m1zraks1z siivari, 
cephanesiz topc;u ile kazamlm1~t1r. ia~e 
ve ikmal baktmmdan da kagm, kamyonu 
yenmi~tir. Fakat bu zaferin as1l kahra
mam Turkiin imamd1r ve bu zaferin en 
biiyiik k1ymeti. Tiirkiin onu yoktan var 
etmi§ olmasmdadtr. 

Biz, bu Titrk zaferinin ytldoniimiinii 
kutlularken o zaman, bu gunkii dostumuz 
ve miittefikimizin ordusunu yenmit ol
mak gururuna kap1lmtyoruz. Hay1r, ifti· 
hanmtzm sebebleri ba~kad1r: Yeni Tiir• 
kiyenin temellerini te§kil eden hadiseler• 
den biri, bu cikinci inonii zaferi~ dir ve 
bu zafer, butiin lstiklal Harbi gibi binbir 
mahrumiyet ic;inde, Tiirkiin imanile ka
zamlml§tlr. Manevi kuvvetimizle madde• 
yi yenmit olmanm zevkini ve iftihann1 
duyuy~ruz. lstiklal Harbinin biitiin muha
rebeleri gibi, lkinci lnonii de ruhun mad
deye galebesinin e§siz ve §erefli bir mi• 
salidir. 

Milletler, mazilerin'den ve tarihlerin
den, zaferlerinden ve maglubiyetlerinden 
hal ve istikbal ic;in ilham, iman ve ders 
almaltdJTlar. ikinci lnoniiniin oerefli ha
hrastm yadetmekten bir gayemiz de o•. 
dur. 1911 den itibaren fas1lastZ on 11ene 
devam etmit harblerden yorgun ve bit• 
kin c;tkml§ olan Turk milleti, lnoniinde, 
Sakarya ve Dumluptnarda, hem de ne 
iimidsiz tjartlar i-;inde galib geldigini asia. 
unutmamahdlT. 

lstikbal mec;hullerle doludur. Butun: 
bantseverligimize ragmen, yann, me~ru 
bir miidafaa harbine girmek mecburiye
tinde kahrsak, en c;etin §artlarm bile bizi 
y1ldlram1yacagmt, cinonii~ zaferlerinden 
ilham ve ibret alarak biliyoruz. Atatiir• 
kiin gencJige hitabesindeki §U sozJeri, 
Halkevlerinin, Parti binalanmn ve irfan 
yurdlarmm duvarlanna degil, yiirekleri· 
mize hakketmi§ bulunuyoruz: 

cBir ~iin, istik/O.l t'e cumhuriyeti mildafaa 
mecburiyetine dii~ersen, vazifeye atzlmak i~;in. 
i-;inde bulunacaitn vazi,-etin imktin ve ~era· 
itini dii~iinmiyeceksin . Bu imkO.n ve ~erait. 
~ok namiisaid bir mahiyelte tezahiir edebilir, 
!stildtil t •e cumhuriyetine kasdedecek dii~· 
manlar, biitiin diinyada emsali giiriilmemi.1 
bir f{alibivetin miimessili olabilirler. Cebren 
t•e hz/11 lie aztz vatamn butun Fcalelen zap· 
tedilmi~, biitiin tersanelerine girilmi~, biltiin 
ordulart daittzlmr$ ve memleketin her ko~es£ 
bilfiil iMal edilmi$ olabilir. Biitiin bu ~era. 
itten daha elim ve daha vahim olmak ii=ere, 
memleketin dahilinde iktidara sahib olanlar, 
f!.a{let ve dalO.let ve hatta htyanet ir;inde bu
lunabilir. H alta bu iktidar sahibleri ~ah.<i 

men{aatlerini, miistet"iilerin siyas£ emellerile 
tevlzid edebilirler. Millet yobulluk icindP., 
zaruret i<;inde harab ve bitab dii~mii~ olabi· 
lir. 

cEy Turk istikbalinin et'IO.dt! 
«I $le bu ahval ve ~era it it;inde dahi vazi. 

fen, Turk istikltilini ve Tiirk cumhuriyetini 
kurtarmakhr. Muhtac oldugun kudret, da
marlanndaki asil kanda mevcuddur.> 

Atatiirkiin TUrk gendigine ve TiirL: 
milletine ebedi vasiyet ve nasihati olan 
bu sozler, bize, en vahim, en umidsiz 
§artlar ic;inde dahi miicadele etmeyi em• 
rediyor. inonlerinde muzaffer olan Turk 
nesilleri i§te tarihte pek az gorulen bu en 
fena, en vahim, hatta en feci §artlar ve 
vaziyetler ic;inde dogii~mii~ ve muzaffer 
olmu§lardtr. $artlarm bir • daha tekerriirii 
pek az muhtemeldir; fakat oyle olsa dahi 
ayni imanla ayni zaferi elde edecegiz. 

lstikbalin karanhg1 ic;inde bizi ayd1n~ 
latan t~tk, «damarlarzmz=daki asil kanda 
mcrcud kudret» ile bu kudreti idare eden 
lnonu kahramamd1r. Atatiirkiin en yakm 
silah, zafer ve inktlab arkada§l, lnonle• 
rini yaratan lsmet lnonii mukadderahmt• 
zm nie;ehbamd1r. 0 harb ve sulh kahra• 
man1 bu b~hran ytllarmda da, Tiirk mil• 
letini selamete e;oturecektir. Hadisata em• 
niyet ve itimadla bakabiliriz. 

Almanya, barbi, 
Yabuz ba~&l'llala 
Mecburdur 

(Ba$makaleden devam> 

y olda~ da, evvelki giinkii sozlerile vazi· 

yetini bir daha teyid etmi~tir. 

Harbe girmek istemiyen ve -r;ok muh• 

temeldir ki- girmiyecek olan Rusya, aca• 
ba Almanyaya yard1m edecek mi? Kendi 

istiklalinden ba~ka bir ~~ye ktymet ver• 

medigini soyleyen realist Sovyet hiikume

tinin normal ~artlar dahilinde Almanya ile 
ikttsadi miinasebetlerine devam etmesi ga• 

yet tabiidir. Hatta, harb yiiziinden s1kmti 

r;eken garb kom~usuna biraz comerdce 

davranmas1 bile miimkiindiir. Fa kat bi.i· 
tiin bunlann harbi uzatmaktan ba~ka bir 
netice verebilecegini tahmin etmek hat 

olur. 

Almanya, bu harbi :valmz olarak ba~ 
~arm:..k mecburiyetindPrlir. 

NADIR NADJ 



4 

«1 KU~Uk 
~ hikaye ~iiphe ] 

Zonguldaktan onun ic;in geliyordu. Bii· 
yiik bir heyecan ic;indeydi. Sevinc kalbi· 
nin bo§luklannda bir ku~ gibi siiziiliiyor, 
bazan kanad1 kmlarak muvazenesini kay· 
bediyordu. lctinde boyle saniyede bir be
lirip silinen ne§e uc;uverdigi zamanlar, o 
bo§luklann hirer evham bulutile karard1· 
gm1 hissediyordu· 

Selim, sevgilisini dort senedir gorme -
mi§ti. Fatma gi:inderdigi mektublarda, 
lstanbuldaki ya§aYI§Im yaz1yor; giinleri· 
ni, saatlerini dolduran en kiictiik me§gale· 
lerini bildiriyordu. Selim de, bu satirlann 
ahenginden onu takib ediyor ve adeta o
nunla yanyana ya~Iyormu§ gibi oluyordu. 
Satnlardan kelimelere kadar kah giilen, 
kah miiteessir goriinen sevgilisinin haya· 
li, on a hie; bir §iiphe telkin etmiyord u. 

Selim, Fatma ile evlenmege karar ver· 
mi§ti. Fakat, onu hasta edecek kadar kuv• 
vetli olan evhamlan, bu mes'ud tasavvu· 
runu bugiine kadar geciktirmi§ti. Boyle 
dii§iinerek: 

- Ah ·derdi- ne olur, §U kara dii~iin· 
celerden kurtularak onunla mes· ud ola· 
bilseml 

Selim, Fatmaya itimad edebilirdi. Fa· 
kat, elinde ' olm1yan bir kuvvet onu ev· 
hamlanndan aynam1yordu. Bir giin, bir 
mektubunda §oyle yazdt: 

c:Sana biitiin kalbimle itimad edebi
lirim, yalmz benim evhamlanmt affet. 
(iinkii ben onlann elinde esir gibiyim.~ 

R1htlma cy1kh. Bir otele gidip e~yalanm 
bnaktt. llk i§i, onu, Fatmay1 gormek ola
caktl. Son gonderdigi mektubda aevgili· 
sine gelecegini haber vermemi§ti. Buna en 
biiyiik, yahud en kU.;iik aebeb gene o 
kuvvet, ic;inde ya~Iyan o c:gizli sen idi. 

S1k adimlarla l}ehrin yollanru gegti. 
Caddelerde kafasmt dolduran cnit;in:. ler, 
cacaba> lar kadar akan ve arkas1 gelmi· 
yen bir kalabahk vard1. Ruhunda daima 
degi§en haller, ona; etrahm unutturuyor· 
du. <;ok kere; sagmdan, so lunda~ ge· 
c;;enlerle garpi§tl. Bazan asabi, bazan kor
kak ve §nursuzca yiiriiyor, etrafm1 unutu
yordu. Bir an evvel sevgilisine kavu§mak 
i~in <;;Irptmyor, fakat mec;;hul bir el, sanki; 
ayaklannl birbirine dola§hnyor, kafasm1 
karanhklar biiriiyordu. 

- Acaba -diyordu- onu nas1l bula
cagim? 

Erenkoyiinde Kayi§dagma giden yola 
saptigi zaman, oray1, aras1ra tahayyiil 
ettigi gibi sakin bulursa nekadar mes'ud 
olacaktx· Mana ve tiimuliinii heniiz an· 
lamami§ oldugu halde bu hal, ona en bii
yiik bir saadet gibi geliyordu. 

H1zh h1zh ilerliyordu. Onu, eskiden ol
J~~au O"lbi hahc•..._;..,. t...~. lrn9~•inrl.., v•burl 
da hemen biraz otedeki t;e§meye giden 
yolda bulacagm1 samyordu. 0, eski hat!· 
ra dolu ko~k nekadar eskimi§ti. ~urada, 
burada, vaktile, gezdigi, oturdugu ve her 

tarafmda bir c;ok hatiralann bulundugu 
yerler, agac golgeleri, biiyiik koru, goriil· 
mege deger §eylerdi. Bunlarm hepsini oz
lemi§ti. Ta Zonguldakta iken, vaktile; bu
ramn ta§tnl, topragm1 i:ipecegini dii§iin • 
diigiinii gozlerinin online getirdi. F akat, 
nedense ayaklan hi<;: bir tarafa biikiilme· 
den ko§ke dogru gidiyor, kalbi; gogsiin· 
de adeta ko§mak ic;in acele ediyordu. 

Bahc;eye artJk yakla§mt§tl. Masum ve 
temiz sevgiliye ka~t biitiin itimadma 
ragmen, gene kafasmda biikiilen istifham
lara mukavemet edemiyerek bir miiddet 
civardaki bir agacm altmda beklemegi 
dii§iindii. Fakat, bu bekleyi§, onu c;ok hn· 
palayacakti. Eger, endi§esi yersizae, sevgi· 
liyi biran evvel gormekte gecikmek ne 
biiyiik abazdt. Lakin bir tiirlii gidemedi. 

Ak§am oluyor, giine~t ktzanyordu. A
gaclann arasmdan kirmiZI boyalar gibi 
I§Iklar aluyor, renkler degi§iyordu. Fakat, 
o; biitiin bunlan, bir kartpoatalt aeyreder-
ken ikinci plana bnak1lm1§ §eyler gibi 
cans1z buluyordu. Onun ic;in, bu manzara 
ic;inde ya~1yan yaln1z F atma idi. 

Birdenbire dogruldu. Gozleri, bahc;e
nin bir ko§esinde dola§an bir erkek karal
hsmi farkeder gibi oldu. Bir anda ayaga 
kalkt1. Fakat bu hareket, kafasmda ayak
lanan §uphelerinden daha bati olmu§tu. 
Gordiigii adam, artik bahcteden c;Ikmi~, 
ince toprak yolda, a§agl dogru, yiiriiyor
du· 

;iuurunu kaybetmi§ bir halde, o tarafa, 
o.adama dogru ko§maga ba§lad1. Bir lah
zada, nefes nefese, §iiphelendigi adamm 
arkastna gelmi§ti. Fakat §imdi ne yapa
cakhi Ona, ne soracak ve aevgilisi hak
kmda ne diyebilecektD Boyle dii§iiniir· 
ken, adamm, yiiksek aesle: 

- Kahpe kadm I 
Diye soylendigini i§itti. Art1k, bir tiirlii 

k1akanchk ve !fiiphelerin sahibi olan bir 
insan i.;in, bu sozler kafi idi. cKahpe:. ke
limesinin etrafmda toplanan biitiin fena 
ihtimaller, zihninde ayakland1. Ne yapa· 
cagmx, nereye gidecegini bilmiyordu. 
Ko~kii gerisinde bnakarak ve aanki oniin· 
de yiiriiyen adamt takib ediyormu, gibi, 
arkasmdan yiiriimege ba§ladt. Giine§in 
son akisleri gozlerinde biitiin ruhunun 
ifadesi olan iki damla ya§ parlabrken, ar· 
t!k siyah bir golge halinde kalan eve, do
niip bakmak bile istemedi. F akat, di§lerini 
!Ikarak, nictin temiz aevgisine mukabil, 
bit; bir giinah1 olmadigl halde, bu adalet· 
sizligi yapan Allaha isyan it;in ba§ml 
goke kaldirdi. l§te o vakit, gozlerine ina
namadi. Fatma; orada, bir pencerede 
kendisine bak1yordu. Demek ko§klerini 
degi~tirmi§lerdi. Selim, bot yere ondan 
son bir defa daha ·fakat ne miithi§ auret
te- ~Uphelenmi§ti. Her§eyi bir anda unut
tu. Zili ~almak i~in kap1ya ahldJgi zaman 
anlahlmaz bir sevinc ve hicab buhram 
ic;;indeydi. 

Seyleadin Orhan Caidaf 

CUMHURJYET ' 

l"iirki§e Poat gazeteai 
;kapatdd1 

.$ehrimizde almanca olarak: inti~ar et • 
mekte olan cTiirki~e Posh gazetesi Ve. 
killer Heyeti kararile kapatiimi~. keyfiyet, 
Dahiliye Vekaleti tarafmdan ,ehrimiz 
Emniyet miidiirliigiine bildirilmi~ ve bu 
husustaki emir, evvelki ak§am saat 14,30 
da Emniyet miidiirliigii tarahndan ga~e
teye teblig edilmi~tir. 

SA FiVE 
Son §ark1lar 

3 Nlsan Car,amba ak,am• 
Aynca: 

10 kl,lllk Macar orkestrasl 

Beyazttta 

I MARMARA I 
Sinemasmm muhte~em salonla
nnda. Biletler §imdiden smema 

gi§esinde satJlmaktadJr. 

konser· 
31 Mart 1940 

( Buginki program 
l:URKiYE RADYODiFUZYON POST 

DaJga uzunlulu: 
Tiirldye Radyoau 1648 m. 182 Kc;s. 120 6"' 
Ankara • T. A. P, 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 ~ 

12,30 Program ve memleket saat ayaJ 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12· 
Miizik. Qalanlar: Fahire Fersan; Refik Fe! 
san, Cevdet Qagla, Fahri Kopuz. I - O_k~' 
y~n: Radife Erten. 13.~0-14,30 Muzik: I<~, 
c;;iik Orkestra (§ef: Necib A§km) lB.~· 

Program ve memleket saaL ayan, 18,05 :r.!il 
zik: Radyo Caz orkestras1. 1.!!,30 Qocul\ sJ 
ati, 18,55 Serbest saat, 19.10 Memleket sJ 
at ayar1, ajans ve meteoroloji haberlel 

•,.~;=::;;;;;~;;;~~:::::::::::::::::::::::::::::::~ 1930 Muzik. Qalanlar: Cevdet Kazan, nu :?en Kam, Re~d Erer, Vecihe. I - Okuya~ 
Miizeyyen Senar. 1 - §evkl Bey - Hie 
~ark1: (Demem cana) 2 - Rifat Bey- :W DiinyanJD en biiyiik filmi ... Diinyay1 hayrette btrakan harika ... 

GU GA - DiN 
( Fedailer Alay1 ) 

FransJZca niishast Tiirk~e niishast 

S U M E R ve T A K S i M 
Sinemalar10da cidden goriilmemi4 bir mnvarfakiyetle devam 

ediyor. Mevsimin zaferi olan bu ~mheseri yaratanlar: 

GARY GRANT - DOUGLAS 
FAlRBANKS ·VICTOR MAC LAGLEN 

Bugiin TAKSIM'de 10,30 da • SOMER'de 11 de• tenzi'!a.th matineler 

HergUn ••• Her hafta ••• ve her zaman 

L· A L E nin semasmda nurlan ebedi 
~ohretleri sonsuz olan Vlldizlar doguyor, MILYONERLER BARI filmini 

Guzel MADLEN KAROL'un bayilbci gozleri yakan tebessumleri ne 
zevkine doyulmaz bir 4aheser yapb, 

I~inden kaynayan bir Volkan gibi §ahlanan 
FRED MAK MURREY ona ne bUyUk blr kudret verdi. 

Mil YON ERLER BAR I 
Mllyonlal'm, kudretln, gUzeiii.Oin. lhtlfamm topland1,61 senenln en mUstesna fllmldlr. 

Have M I K I ve Paramunt .Jurnal 
Bugiin saat 1 I de tenzil!th matine. 

Bugiin S A R A Y Sinemas1nda 
2 giizel ve miintehab filimden miirekkeb fevkal!de bir program 

EGfenen Vlyana •• OUien Vlyana .. Seven Vlyana. Talebl umumt Uzerlne : 

Bir Cecelik Sevgili T ~a~n~a~ N 
Theo Lingen • Paul Hor.biger ve H1lde Kruger Johnny Veissm~:;~.e ;;;:reen O'Sullivan 

tarafJDdan yarablan bu ne~'e ve kabkaha filmini 
Tarafmdan ~evrilen ve fimdiye kadar goriilen en hari· 

goriin~z. Seanslar: 10,45 - 2,15 • 5,55 ve 9,35 te kulide maceralar. Seanslar: 12,15. 3,50 ve 7,30 da 

I 

caz ~ark1: . (Nic;;irl billbill) 3 - §evki BeY ' 
Hlcaz ~ark!: (B!lmlyorum bana noldu) 4"' 
§ukrii Tuna - Hicaz ljarkl: (Sevdaml dilid 
anlatamaz) 5 - Tiirkii: <san kordela) 6"' 
Tiirkii: <Ela gozlerirle) II - Okuyan: r.fU' 
zaffer ilkar - Yen! tiirkii!er ve halk §ll'' 
kllan. 20,15 (Buyiik Mimar Sinanm iilil' 
miiniirl 352 nc! senei devrlyesi miinase 
tile konu§ma: (Estetlk bakrmdan Mi!Jl 
Sinan) Profesor ±small Haldn Baltacw~l 
20,30 Konu§ma: (Sinarun hayat1 ve ese 
leri) Tiirk Yiiksek M1marlar Birligl na 
na mimar Bedrl Ucar. 20,50 Turk: besteJtM' 
larmdan Bekir Aga, Itri, Mehmed Aga ~ 
Tab'iden beste ve semailer (Pl.) 21,00 r.fil' 
zik: Halk tiirkiilerl ve oyun havalan. A:~~ 
nail Azlz ve Sad! Yaver Ataman 21,15 MU d 
Beethoven hakkmda konu~ma - cer~ 
M'emduh. 21 ,35 Miizik : Oda miizigi - seel' 
hoven (Septet) Qalanlar: Rauf Oktem (Jtl8' 

rinet) Dr. Pa'tl (korno); Mustafa Se .. 
1 

(fagot); Gilbert Back (keman); Wal><' 
Gerhardt (Vil\la) Enver KakiCl (geilo); Wt 
ceb Dugal (kontrbasl. 22,00 Miizik: opere 
seleksyonlan (Pl.) 22,15 Memleket saat 8' 
yan, ajans haberlerl; ziraat, esham - ta.ll; 
vilat, kamb!yo - nukud borsas1 (flat) 22·~, 
Ajans spar servis1. 22,40 Miizik: Virti.iozl"' 
(Pl.) 23,00 Miizik: Cazband (Pl.) 23,25 ' 
23.30 Yarmkl program ve kapanl§. 

• AKIN OLUYOR 
M lstanbulda goriil· 

memi~ bir fevka
ladelik olarak 

i 
L 
L 3 Uncli HAFTA 
i gosterilen 

~ E'll'\i'E"f. 
KURBANI 
~··························--················ nan 

lllveten yenl FOKS .JURNAL en son harb ve dUnya haberlerl 

( ASKERLlK 1$LERI ) / r----------.. =============~B~u:;gu:n~sa:a~t ~t:o·:45~te~te::;n:zi:la~u~, .:m~~a~ti:ue:.:==========:: 
Beyazidda (Samlmt lhtiiAf) ... ve (Don KazaklarJ) ... ndan aonra 

Son 3 giinii kald1 
Ayli'"o<ea ~ 

Muazzam film 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

Yedek Subay okuluna s· .MER . 
KadlkO~~~~~i~~~e~~!:: MARMARA · U Stnemasl MAD AM 
1 - 939 ve daha evvelki ylllarda mezun Mevsimin 3 iincii FransJZ sUper filmi olan 

olduklan ve askerliklerine karar verildlg! SinemasJnln T A p T I G I M K A D I N ' 

halde her hangi bir sebeble ~imd!ye kadar 
askerllk odevlnl yapmam1~ alan yiiksek eh- Havast daimi filtre edileD mub-
liyetnamelller!n. • - te§em salonlartnda bu haftamn 

2 - Ge~en sene yedek: subay okuluna f' 
geg iltihak ettiklerlnden dola.Yl okulca ge- ne ts programmt aeyrediniz. 
ri gevrilenlerin. · . 

3 - Yedek subay qkulu devreslnin Ugte 
blrinden fazlasma devam edemedlkler1 i~ln 
terhis edilip miiteak1b devreye biiakilan
larm. 

4 - 939 seneslnde son yoklamalar1 yal
pllarak kisa hlzmetll askerliklerine karar 
verilen ve ehliyetnamesi olmiY<~on lu.sa hlz
met!Uer. 

5 - Askerliklerinl tam hlzmetll olarak 
yapt1ktan sonra tahsUlerlni lise ve daha yu
kan dereceye !)Ikaranlardan Yedek subay 
olmak isteyenler 1 rnayu 94{) tarihlnde Ye
dek subay okulu lie Gi.ilhane Veterlner tat
bikat mekteblerine gonderlleceklerdir. Bun
lo.rm niifus ciizdanlarile mezuniyet ehll
vetname gibi vesika.lan blrlikte oldugu hal
de hemen §ubeye miiracaatle muarnelelerinl 
1kmal ettlrmelerl IaZimd1r. Aksl takdirde 
haklarmda askerllk kanununun ceza mad
deleri tatbik olunaca811lan olunur. 

~¥· 

Emlniinii Askerllk f,;lubeslnden:· 
1 - Askerligine karar verildigi ha.Ide 

her hang! bir sebeble :;;imdlye ka~ar sev
kedilmemi§ alan yiikse.f askerl ehllyetna
meliler. 

2 - Ge~n sene Yedek subay okuluna 
vaktlndc lltlhak etmedlginden okulca geri 
birakllmi~ yiiksek eyliyetnameliler. 

3 - Yedek subay okulu devreslnde ti<;te 
birlnden fazlasma devam etmediklerl !gin 
terhls ed!llp miiteakib devreye brrakllan
lar. 

4 - Askerliklerlnl tam hlzmetli olarak 
yaptlktan sonra tah&.lllerinl lise ve daha 
\1lkarl dereceye ~1kard1klarmi resmi veslka 
fie !spat ederek Yedek subay olmak iste
yenler. 

5 - Askeri ehllyetnamesi olmn.dtgmdan 
1 may1s 940 tarihinde hambk kit'alarma 
sevkedllecek dlger kl,sa hlzmetlUer. 

6 - Bu klSa hizmetlller 10 nlsan 940 
gi.iniine kadar saat 9 lie 12 arasmda niifus 
ciizdan ve askerl veslkalarUe §ubeye kaY!d
larmi yaptrrmalarl. 

7 - Aksl takdirde haklarmda kanuni 
muamele tatblk edllecegt Uan olunur. 

MARSEL ~ANTAL 
ve 

ANDRE LUGE'nin 
e§sis san'at eseri 

BIRAKILMI$ 
KIZLAR 

AYRICA: 

Me~hur polis hafiyesi 

SARLi SAN , , 
DID 

MACER A·L A R i 
HALK 

OPERETt 
Nisan ba§mda ki§· 

hk temailleri bit • 
mi~ oldugundan A
nadolu turneaine <;I· 
k1yor. 

MARA~TA 
M. SAMI ~ENOL 

Cumhurlyet ve diOer gazete 
ve mecmualarm umum 

bay Ill§ I 

~- Pangalh A K J N Sinemas1nda 
Senenln en nella program• : 

TUrk~.pe aHziU ve ,arkth Heyecan saGana§l 

I(ACI RESUL Oliim ]eplini 
••I!lll ___ Ayru:a : Son dUnya habel'lerl 

Biiyiik a~k, ihtiras ve maceralar filmi 

Yarm ak~amdan itibaren gostermege ba~layacaktlr. 
Ba, rollerde : en biiyiik 3 Frans1z yiidtzt 

Victor Francen - Darry Baur 
-we Annie Ducaux 

Bu flllm, SOMER slnemastnm f&ref programmf te,kll edecektlr. 

BUGON MEL E K Sinemas1nda 
Gozleri kama§hran bir liiks ve zenginlik arasmda 
MUHTE~EM SAHNELERLE DOLU NEFIS 

BIR MUSiKI • ORI.JiNAL BIR MEVZU 

Filme ilave olarak: Amerikadan hususi olarak getirilen 

En son renkfi yaz modalar1 ve Metro Jurnal 
.. -----------••••••• Bu gUn saat 11 de tenziiAtl1 matlne 

• 
8ATERFLAY 

Art1k .temdid 
edllmi 

BUG ON 

A S R i 
SiNEMADA 

Zab1ta kiSpeklerlnln Krall '18 
en zekl hayvan 

RiN - TiN • TiN'in 
yeni ve goriilmemi§ son lilmi 

RiN - TiN - TiN 
CASUS LAB 
PESiNDE 

lllveten: 

Y an1k Goniiller 
JEAN OABIN • 

MICHEL MOROAIII 
tarafmdan giizel bir F rans1z fihn· 

Aylardanberl bekledlglniz ve senenln en muazzam ve mUthl' fllml geldl 

BUGUN 
iPEK 
slnemasmda 

TYRONE POWER 
Henri Fonda, Nancy Kelly 

gibi ii~ biiyiik. y1Id,z taraftndan barikulide bir surettl' yarahlan 

Biiyiik beyecanlar• 
Harikulade mace
ralar • Nefis bir all~ 

ve sergiize1t 
§ahesen 

Franstzca 
soziU ve renkli 

Filme ilave olarak F oks diinya haberleri ve Balkan K1r ko~usu 
DiKKAT: Filmin uzunlugu doiAy1sile seanslar: 

11 • 2 • ~,15 • &,30 ve 9 da 

Gece temsilleri i~in yerlerinizi evvelden ald1rmtz. 



31 Mart 1940 

Satie davas1 bitti 
Diinkii celsede Miiddeiumumi maz· 

nunlardan yedisinin cezasini, 

beraetini istedi 

alt1 

kisinin de , 

l:laklarmda ceza istenenler, Yusuf Ziya, Tahir Kevkeb, 
Ne§et Kasim, lsmaillsa, Ziya Taner, Cemal ve Sedad; 
beraeti taleb edilenler de Hamdi Emin, Sadun Galib, 

Refi Bayar, Malik Kevkeb, Abf ve Meteostur. 

"«Satie:t nin Fmd1khdaki binasmm ahm 
k ttrnt i§inden !;lkan davaya aid muha
,_ellle: Istanbul Birinci Agaceza mahke-
"'e. D··stnde son safhasma yakla:,mt§hr. 
b ~nku celsede Muddeiumumiligin esas 
t i ktndaki mutaleas1 almml§hr. Gelecek 
Q:~elerde de mudafaalar yaptlacak ve 

an sonra karar haznlanacakta. 
ill D~n.ku celsede; diger celselerde oldu
k1 &1b1, dava olunan 13 ki§i haz1rd1. Bir 
b 8lnlntn avukatlan da gelmi§ti. Deniz
t;~nk Umum Mudiiru Yusuf Ziya Oni§, 
\>e~rn m.udur. muavinleri Tahir Kevkeb 
b· S arndt Emm <.;ap, banka umumi kati
~ . adun Galib Savel, banka hukuk mu
naJtri lsmail lsa Cani§, banka yap! ve bi-
81rn a~ servisi §efi miihendis Ne§' et Ka
~ &tl, banka idare meclisi reisi Ziya T av:\ rneclis azasmdan Cerna! Sahingiray 
1..J edad Erol ile Milli Reasurans Sirketi 
til IQMlll .Mudiirii Refi Bayar, ikinci miidii
Qd .. ahk Kevkeb, hukuk mii§aviri Attf 
1' 

11 
II) "Ve J erans :,irketi direktorii Meteoa 

~ 1el haklannda esastan mutaleamn soy· 
o:! ~1 rnesine ba§land!. Mahkemede Miid
c:;~rnumiligi temsil eden muavin Obeyd 
~ 181rahoglu; mufassal iddianamesinde, 

ti "antn mevzuunu tespitten sonra, cSa
t~~ .nin Fmdtkhdaki binasma kiYmct 
ll dtn muameleleri, birinci ve ikinci ra
,:tlar arasmdaki farklar etrafmda soz 
d:leyerek, bu raporlar bahsinde bilhasda 
da.k~u -ve bu arada cSatie:t nin Fmd1kh
~il 1 binasmm satm ahnm sma esas te§· 
ba ed7n ilk ke§if raporunun sonradan im· 
ta edtlerek yerine ayni tarihli ikinci bir 

llor 'k d'ld'"' · b tn 1 arne e 1 tgmm ve mu ayaaya 
lt~aned olan rapor yerine lkt1sad Veka
ht~n~ . gonderildiginin sabit oldugu ve 
tlld tk1 rapor arasmda bariz farklar mev
tak bulundugu kaydile, mukayese yollu 
~/)lnlar say1p, rapor i§ini §U mutaleaya 

gad,: 

~~r:- lkinci rapordan sonra birincinin 
tn tlarak degi§tirilmesi, ortadan kaldml· 
~81 al'k d I b h'' ·· . I ~- • a a ar ann unu usnu myet e 

ler~rnadtklanm gosterir; eger iddia ettik· 
ltl~h g~b~ ikinci rap or, birinciyi ikmal ve 
tall 1<;m yaptlrnl§ olsayd1, bunun birinci 

-~-·' u~ 0.ra eklenmesi, dosyaya konulmast ve 
~i~rtne . d~ .birincinin degil, ikincinin tan-
lktt tanhmm yaz1lmast gerekti. Sonra, 
tS 8~d Vekaletine yaz1lan tahr~ratta, bu 
l'ne~!te) binasmm hakiki vaziyet ve kly
be tt11e clair Vekalete hakikate muhalif 
~tYa.nda bulunulmu§tur. !dare meclisin
aj~ karar almll_ladan binaYI almaga t<~l.ib 
ijt a.k. da, Demzbank kanununa muhahf-

·) 

hc~i.lddeiumumi muavini Obeyd Gilisua• 
if~~ II; clava olunanlarm bu hususlardaki 
it oelerini tekrarladt, tetkik ve mukaye
~ii <ederek, mudafaa yollu sozleri varid 
tt.:rnedi ve hulasa olarak, foyle devam 

'-l! 

tsa.t_ «Satie:. nin bu binasmm ahnmasma 
'llr~/t§kil eden ikinci raporun ikamesi 
~~-~ tie merbut bulunduklan Vekaletin 
la;1tnda mii~tereken .hareket t-ttikleri an
Ne,.a11 Yusuf Ziya bni~. Tahir Kevk'!'b, 
'aht et ~astmgilin bu ~ekilde hareketleri, 
~~1\ oe btr muameledir ki Turk ceza kanu• 
t\11

11ll 339 uncu maddesine uyar. lkinci 
~It} orlln birinciyi ikmal ve tslah yollu ha
~ilea.lldtih seklindeki mudafaalanr.m red-

~"dil.,;~~ mod~:~::;:: 

yeleri lazlmd!T. Diger taraftan, bunlar
dan Yusuf Ziya bni§le Tahir Kevkeb, bi
nanm vaziyet ve ktymetine datr V ekale
te hakikate muhalif beyanda bulunmak
la memuriyet vazifelerini suiistimal ettik
lerinden, bu hareketleri ayni kanunun 
240 met maddesine gore cezalandmlma
lanm miistelzimdir. Yusuf Ziya bnitin ida 
re meclisinden karar almadan binay1 al
:naga talib olmak suretile Demzbank ka
nununa muhalif hareketi de, keza bu 
maddeye girer mahiyettedir. Bunlar hak· 
ktnda ciiriimlerin ic;tirna1 ahkamt da goz
cnunde tutulmahd1r. Ismail lsa Cani§in 
vaziyeti ise; Vekalete hakikate muhalif 
beyandan vazifeyi suhstimal ma~iyetinde 
olup 240 met maddeye uygun.:lur. Ziya 
T aner, Cerna! ,Sahingiray, Sed ad Erol, 
satm alman Satie binasmm vaziyet ve 
ktymetini tetkik etmeksizin Ye istimlak 
kanunu hiikiimlerini ye·ine getit mtyerek, 
b:nantn degerinden fa:da bedel!e satm a
hnma3ma sebeb olmutlar, 1da:e meclisi 
sJfatile bu sahn alma karanm imza et
mekle bankay1 zarara sokmu§lard!r. Bu 
hareketleri, memuriyet vazifesini ihmal
d:r. Kendileri hakkmda tatbikt laztmge
len, 2 30 uncu maddenin 2 nci ftkras1du. 
Bu araoa vuna itaret edeyim ki, eger bu 
i•timlak kanunu hiikiimlerr yerine getiril
seydi, bi-11' daha ucuza mal olabilecekti 
ve dolaYlsile, kendilerinin bu i§te bu ka· 
nunun tatbikt laztm relmedig! yollu mii
dafaala~. varid degildir. Kaldt ki, !stan· 
bul Birmci Ticaret mahkemesiniat bu hu
sustaki akdin feshine karar vermi§ bulun• 
mast, miltaleamlzl aynca teyid eder bir 
cihettir. 

Hamdi Emin (:apia Sadun Galib Sav
cty,a gelince; bunlann herhangi bir cihet
ten ciirme i§tirakleri, suc;la alakalart yok· 
tur. Kendilerinin beraetleri istegindeyi.n. 
Bu arada, binanm satm almma i§ine fe
sad karJ,tlrmak i§inden, butiin dava edi
lenlerin beraetleri iktiza ettigi kanaatin· 
deyim. Boyle bir harekette bulunuldugu 
hususunda kar§tm!zda hi~bir delil mevcud 
bulunmamaktadu. Davada, Denizbank 
meneubu olmtyan Refi Bayar, Malik Kev· 
keb, Attf bdul, Meteos Tamelin vaziyet
leri de; bu talebimde miindemicdir. Ken· 
dileri, binanm satm almma i§ine •fesad 
kan§tlrrnakta, digerlerile · mii§terek hare· 
ket ettikleri §eklinde sevkedilmi§ i~eler de, 
bir kere digerleri hakkmda bu cihetten 
deli! mevcud bulunm~d•gma naz .. ran. ar
ttk kendilerinin vaziyeti iizerinl-, aynca 
durmagt, komisyon olarak para ahp al
madtklanm ara§tnmAgl, zaid sayartm. 
Ve kendilerinin digerlerine tebaan bera
etleri icab ettigini tekrarla, mlita!eam1 bi
tiriyorum. 8!1 davadaki talebimiz. bun· 
dan ibarettir.:. 

Miiddeium11miligin bir bu.;uk saat sii
ren miita;eas! almdtktan sonra, reis Re
Hk, il7a 5alim ve Saadet; clava olunanla
rm vekillot inin, miidafaalanm m<' hkeme
·le agtZC'I'>n da soy]emek U7ere yazth oJa
rak vermelerini kararla§trrdtlar. Muhake
menin chwamt, 1 3 nisan cuma1tesi g-iinii 
saat 9 bu~uga b1raktld!. I 3 ki:,inin mii
dafaast h) li uzun silrece[{i anla.,tld!gm· 
dan, n•i·dafaalar o gun ~el:rr.illenemedigi 
takdirde, devam1 miiteak1b cumartesi gii
niine kalmt~ttr. 

t~l\~i-iir~ ~ekimleri Yardrm ve Dostluk Birligi diin saat 1,30 da Et1bba Odasmda 
<llilra~k: ~<;t_Imaml akdetmilltir. Birligin faaliyeti etrafmda bir<;ok hekimler soz 
~t:tet . f1k1rlerini si:iylemi~lcr ve miinaka!?a yapmr~lardrr. Bundan sonra yeni 

ldare ;;e~;imi yap1lrn1~ ve reislige operator Mim Kemal Se~;ilmi§tir. 

CUMHURfYET 

Kasa hirSIZI muha· 

iki sebeci 

mahkum 

sen eye 

oldu 
Galatada Voyvoda caddesinde cEiek

tron:t §irketi kasasmm soyulmas1 davast· 
na, me§hud sue; kanununa gore derhal 
ba§lanrnt§tl; Beyoglu me§hud sue; mahke· 
mesinde, mevkuf §irket muhasebecisi Rl
za Pakerle k1z karde!fi Saliha Pakerin bu 
i!ften dolayl muhakemelerine Cliin ogleden 
evvel ve sonra, biitiin giin, devam olu
narak, clava karara baglanmt§tlr. 

Diin sabahki celsede, Elektron §irketini 
temsilen avukat Medhi Said, clava edilen-

1 lerin vekili olarak da Hamdi Halim ve 
Suad Tahsin haztrdtlar. Celse ac;llmca, 
Suad T ahsin; miiekkili Rtza Pakerin hal 
ve hareketi normal bir adam olmadtgt in
ubatnl uyandadtgmdan, ruhan hasta, 
hatta kleptomaniye miiptela bulunabile
cegl kaydile, Adli Ttb muessesesinde 
mu§ahede altma almmasl isteginde bulun
mu§tur. Muddeiumumi muavini Kamil; 
buna liizum olup olmad!gl anla!ftlmak u
zere, once Adliye hekimine muayene et
tirilerek, rapor almmasmt muvaflk gor
mii~ ve Saliha Pakerin, sadece paray1 sak
lamaktan muhakeme olundugundan, ser
best btraktlmast istegini ileri silrmu~tiir. 

Mahkemece bu hususta bir karar ve
rilmeden, vekil Hamdi Halimin gosterdi
gi ve mahkemeye geldikleri ogrenilen 
miidafaa §ahidleri Keresteci Salahadclin, 
komisyoncu Siileyman, komisyoncu kati
bi Tekin, lskan miidiirliigiinde memur 
Recai dinlenilmi,ler, bunlar, R1za Pakeri 
diiriist, namuslu bir insan olarak tantdtk
larml, son zamanlarda gayritabii haller 

gosterdigini, belki de bir cinnet buhram
mn hadiseye saik oldugunu anlatmt~lar
dir. Saat on birden on ikiye kadar siiren 
bu safha sonunda, hakim Emin Ali; Sa
liba Pakeri serbest buakmt§ ve Rtza Pa
kerin Adliye hekimine muayene ettiril
mesine karar vermi§tir. 

Karara gore saat on be§te te~rar a!;!· 
lan celsede; Adliye hekimi Salin Ha§im 
Sonmezin yaptlgl muayeneye aid netice 
ogrenilmi§tir. Bu netice; Rtza Pakerin 
mu§ahedeye almmasm1 icab ettirir mara:z:i 
bir hali gorulmedigi §eklindeydi, Bunun 
iizerine miiddeiumumi muavini Kamil; 
muhasebecinin kasadan para a§Irmaktan, 
k1z karde§inin de bu paray1 saklamak su
retile suc;;a i§tirakten cezalandmlmalanm 
istemi§tir. 

Bundan sonra miidafaalar yaptlrnl~, ol
dukc;a U:{Un siiren bu safhay1 miiteak1b, 
hakim Emin Ali; saat on yedide karanm 
bildirmi§tir. Mahkeme; muhasebeci Rtza 
Pakerin vezne muamelelerini devrettikten 
sonra kendisinde kalan kasamn ikinci a
nahtarile kilidi a!;tp ald1g1 38 12 liray1, 
eve gotiiriip hem§iresi Saliha Pakere sak
lattt~pm sabit gorerek, Rtza Pakerin ceza 
kanununun 49 3 1 iincii maddesinin 2 nci 
ftkrasma gore ve para miktannm fazlahg1 
itibarile 5 22 nci maddeyle cezay1 arttua
rak, ii!; sene ii~ ay hapse mahldim etmi§ 
ve sonradan parayt geriye verdigi kaydi
le, 523 iincii madde mucihince bu cezay1 
azaltml!,lo hapis miiddetini iki sene, iki a
ya indirmi§tir. Saliha Pakere gelince, o
nun da paray1 !;ahnml§ oldugunu bildigi 
halde saklamaktan iki giin hapsine, iki Ji. 
ra 60 kuru~ para cezasl odemesine karar 
verip, tecil talebini reddetmi§tir. Karar• 
dan evvel serbest buaktlmt§ olan Saliha 
Paker; esasen hapis miiddetini mevkufen 

ge!;irmi.:.§_ti_r_. ----------

Tiirkiye - Suriye 
Ankara, 30 (a.a.) - Turkiye • Suri

ye dostluk ve iyi kom§uluk muahedesi 
bugiln saat 12, 15 te Hariciye Vekaletin
de imzalanml§tl1'. Muahedeyi Turkiye 
namma Hariciye Vekili ,Siikru Saracoglu 
ve Hariciye Umumi Katibi Numan Me
nemencioglu ve F ransa namma da biiyiik
elc;i Massigli ve Suriye fevkalade komi
seri Puaux imza etmi§lerdir. lmza mera
siminde Hariciye erkanile Frans1z sefate· 
ti yuksek memurlan ve ga:z:eteciler hazu 
bulunmu§tur. lmzayt miiteaktb Hariciye 
V ekili Siikrii Saracoglu Ti.irkiye ile Fran· 
sa arasmda otedenberi mevcud dostluk
tan bahsetmi§ ve iki memleket milnase• 
batmda arasua yegane mii§kiilah ~akar
ml§ olan Suriye meselesinin de bu imza
lanan muahede ile kat'i olarak ortadan 
kalkmt§ bulundugunu soylemi§tir. 

F ransa buyi.ikel~isi Massigli YS_rdigi ce
vabda Turkiye - Suriye munasebetlerinin 
bundan boyle mukemmel olacagma, c;;un
kii sarsdmaz Franstz • TUrk dostluguna 
dayandtgmt kaydeyl.emi§ ve muahedeyi 
tahakkuk ettiren Hariciye Vekili Siikrii 
Saracogluna, Umumi Katib Numan Me
nemenciogluna ve diger Turk miizakere· 
cilerine ve bilhassa birinci claire umum 
mudiirii F eridun Cemal Ergine te§ekkiir 
etmi§tir. 

Heyet bu giin gidiyor 
Ankara 30 {a. a.) - Turkiye • Suriye 

muahedesi~i imzalamak uzere tayyare ile 
Ankaraya gelmi§ olan Suriye fevkalade 
komiseri Puaux ve maiyeti havalann fe
naltgl yilziinden yann sa bah T oros eks· 
presile Adanaya hareket edecek ve ora· 
dan tayyare ile Suriyeye gidecektir. 

.. -··· :Tiiberkiiloz cemiyeti 
toplanbsi 

Tuberkiiloz cemiyetinin mutad ayhk 
toplantlsl 3 nisan !;ar\lamba gilnii saat altt 
buc;;ukta Cagaloglunda Etibba Odasmda 
yaptlacakhr. -···-lzmitte tiitiin sati§lari 

lzmit (Hususi muhabirimizden) 
Vilflyetin ikusadi hayatmda muhim bir 
rol oymyan tutiinler, bu sene hararetli bir 
§ekilde sattlmaktadlr. inhisarlar idaresin. 
den ba~ka, bir !<ok firma ve tuccarlar pi
yasaya girmi§lerdir. 

Kar~1yaka mahsullerinin kilosu 86 ku
ru§a kadar yiikselmi§tir. Gene, bir kan
tar uzerine 60 kuru§tan muamele goren 
mahsul de <;oktur. 

Kocaeli tiitiinlerinin bu §ekilde hara • 
retli ve istekli mli§teri bulmast ziirrat pek 
aevindirmi§tir. 

Amiral Muren 

tetkiklere baslad1 
' 

Miitehass1sa, fimdiye 
kadar yapdan ifler et
raflnda izahat verildi 

Pasif Koru.nma. miiteha8s~' Am!ra.l Moren. 

Hava taarruzlanndan pasif korunma 
miitehasstst Amiral Muren diin ogleden 
evvel Vilayete gelerek Vali ve Belediye 
reisi Lutfi Ktrdan ziyaret etmi§tir. Vali 
kendisile gorii§mii§ ve buradaki tetkikle
rinde kendisile temasa Vali muavini Ha
luku memur etmi§tir. 

Halukun ba§kanhgmda Amiral Muren 
ile Dahiliye Vekaleti Seferberlik miidu
ril Husameddin, Emniyet miidiirii Muzaf
fer, Vilayet Seferberlik miidiirii Ekrem 
ve kolordu murahhasmdan murekkeb bir 
toplantl yaptlml§, burada amirala §ehri
mizde yaptlml§ olan pasif korunma hazu
hklan hakkmda grafik ve haritalar uze
rinde izahat verilmi§tir. Bu toplanhdan 
sonra Amiral Muren refakatindeki zevat
la birlikte Istanbul kumandanhgma gide
tek kumandan General lshak Avni Ak
dagt ziyaret etmi§tir. 

Amiral Muren bu gun istirahat ettikten 
sonra yarmdan itibaren hazuhklan tet
kik ve ekipleri tefti§ ve bunlara tecrube
ler yaphracakhr. Bunun i!;in bir program 
hazlrlanml§tlr. 

Amiral Muren dun Vilayette kendisile 
gorii!fen bir muharririmi~e §UnJan soyJe
mi§tir: 

c- Ankara ve lzmirde tetkiklerde bu
lunduktan ve pasif korunma hazu!tklanm 
gozden ge!;irdikten sonra buraya geldim. 
Burada da tetkikat yapttktan ve haztrhk
lan gordukten sonra Ankaraya giderek 
hiikumete rapor verecegim. Burada da
ha heniiz hi<; bir §ey gormedim. Bu se
beble soy]eyecek bir §ey yoktur.:t 

, 
Milano ve Pe,te sergile-

rine gidecek heyet 
Ticaret Vekaleti Dt§ Ticaret dairesi 

ikinci reisi Celal ve Standardizasyon mii
diiru .Faruk Siinter hafta sonunda ~ehri

mize gelerek Milano ve Pe~tte sergileri 
miinasebetile ltalya ve Macaristana gide· 
ceklerdir. D1~ Ticaret dairesi ikinci reisi 
ve Standardizasyon miidurii hem hukU. • 
metirnizin resmen ittirak etmekte oldugu 
Milano ve Pe§te sergilerindeki Tiirk pa -
viyonlarile me§gul olacak, hem de ltalya 
ve Macaristanda bazt ikttsadi temaslar 
yapacakttr. Bu vesile ile, manifatura itha
latc;tlanndan murekkeb bir heyetin de bu 
zevatla birlikte ltalyaya gitmesi ve ltal • 
yada ltalyan pamuklu sanayiile temaslar· 
da hulunmast mukarrerdir. 

Diinhii toplanh 
Manifatura lthalat!;Ilar Birliginde §eh

rimizdeki manifatura tacirlerinin hemen 
hepsinin bulundugu muhim bir toplanh 
yaptlrnt§ ve memleketimize manifatura 
ithalatt iizerinde gorii!fiilmu§tlir. Bu me. 
yanda ltalyaya yaptlmasl mukarrer ziya
ret de mevzuu bahsolmu§ ve tasvib edil
mi~tir. 

Bir taraftan da • evvelce yazd!gtmtz 
gibi - ltalyan pamuk ithalat!;tlan ve rna· 
nifatura sanayicilerinden miirekkeb bir 
heyetin de memleketimize gelmesi bek • 
lenmektedir. 

IKTISAD 

Ticaret Odasma yeni me· 
murlar ahnacak 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmm 
kadrosunu takviye ic;in Odaya yeniden 
yedi memur ahnmas1 takarriir etmi~tir. 

Y eni Oda but!;esine bu memurlar l!;tn 
tahsisat konulmu~tur. Almacak memur -
lalj yiiksek mekteb mezunu olacak ve ha
rem kanunu mucibince talibler arasmda 
yaptlacak bir mi.isabaka imtiham netice. 
sinde se!;ilecektir. F akat, yeni biltl;e ge
lince Oda muhasebe §Ubesine miistacelen 
lise mezunu bir memur almd1gmdan bu 
memuriyetin miisabaka imtihamna tabi 
tutulmadan almmast nazan dikkati eel • 
betmi§ ve alakadar makamlara miiracaat 
vaki olmu~tur. Bu usulsiiz tayin iizerinde 
tetkikler yapllmaktadtr. Bu tayin keyfi • 
yetinin hiikiimsi.iz addedilerek mezkur 
memuriyet ic;in de miisabaka ~ekline mu
racaat edilecegi anla§tlmaktadtr. 

Portekizle ticari miinasebat 
Portekiz Viskonsolosu dun Mmtaka 

Tiearet miidiirii Avni Sakmam ziyaret et
mi§, iki memleketin ticari miinasebatmm 
artmlmasl u~erinde gorii~iilmii§tiir, 
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PAZAQDAN PAZAQA 
Bir kelime degif doku,u - Miknabs f~rbnas1 

Afrodit mabedi - Eski hikaye - Kiralar yiikseliyor 
Yazan: SERVER BEDI 

Bir helime degif dohufu 

Bir lngiliz gazetesi, Sunday 
§imdiki harblerin bir tek fi§ek patlama
dan kazamldtgmt yahud da kaybedildi
gini yazrnl!f. Mussolini'nin gazetesi: cDog
rudur, diyor, §imdiye kadar belliba§h hie;; 
bir muharebe olmadtgl halde diplomatik 
ve ekonomik sahada, miittefikler biitiin 
iimidlerinin suya di.i~tiigiinii gordiiler. E
ger lngiliz gazetesinin tezi dogru ise, Fran· 
sa ile lngiltcre harbi ',!imdiden kaybetmi§· 
ler demektir.:. 

Ben bu iki gazete arasmdaki miinaka
§aya kan:,acak degilim; fakat her ikisi gi
bi ben de bu harbin toplar patlamadan 
bitebilecegi ihtimalini kabul ediyorum. 
Yalmz bir farkla: T oplar patlamadan harb 
bitecek ama er gee; toplar patlayacak. 
Ne zaman mt patlayacak-;1 Tabii, sulh ol
duktan sonra 1.. <.;iinkii bizi §a§Irtan bir 
kelime degi§ dokunu§undan ibaret: Ne 
zamandtr 'harbin adtm sulh, sulhun adm1 
da harb koyduk. Simdi Avrupa resmen 
harb, hakikatte sulh ic;;inde. Maazallah 
resmen bir sulh olursa hakiki harb o za
man ba~la\·:tcak 1.. 

Mrknatrs lrrtrnasr 
Aman yarabbil Si-

ma) denizinde m1k· ~ 
nahsh mayinler ge· ( ~ 
mileri batmrken, §i- . ''1 

• . :;;'~_L._. mal fecri de gok yii- ~ 
ziinde mtknatts fntt· :.-=:;

nalarma sebeb olu· 
yormu§. lngiliz ve 
Amerikah astronom· 
lar birbirine girmi~
ler. Kimi bu m1knahs futmalanm ne:ve 
atfedecegini bilemiyormu§; kimi de di-
yormu§ ki: • 

- Mtknahs f1rtmalan giine§ iizerinde 
kopan bir elektrik ftrtlna!mdan ileri gel
mektedir. T eleskop gUne§ iistiindeki le
kelerin geni~ledigini go!teriyor. 

Y erde, gokte, bir m1knahs dalaveresi· 
dir g:idiyor. lnsanm kaderile y!ld!zlar ara
smda milnasebet goren miineccimb~tla
nn ruhu ~d olsun l A§ag1ki f1kram1z da 
onlan hakh c;tkanyor gibi: 

Alrodit mabedi 

Afrodit Veniis, Veniis de Ziihre ytl· 
d1zt demek. Tam lstanbulda otuzdan faz· 

Ia Afrodit davas1 goriilurken, Amerika. 
da bir Afrodit mabedi ac;tlmast da, ytl• 
d!zlarla insanlar arasmda s!ktftkt bir ala• 
ka olduguna i§aret degil midir? Diinkii 
cCumhuriyet:. te okumu~sunuzdur; oku· 
madmtzsa hulasa edeyim: 

Amerikada Mr. Gleb Botkin ve kans1 
bir Afrodit mezhebi kurmu§lar. Hukil
metten miisaadesi ahnarak bir de Afro· 
dit kilisesi ac;tlmt§. Bu yeni mezhebin 
maksadt, .,ho§ kokulu, !;ic;ek gibi giizeiJ> 
Afrodit' e biitiln diinyanm ve insanltgm 
tapmasml temin etmektir. Amerika ga
zeteleri yeni Afrodit mabedini §Oy)e tarif 
edi:yor: cMihrabm arka duvan, Afrodi
tin astronomideki remzi yer yer ter.sim 
edilerek renk renk siislenmi§tir. Mihra• 
bm orta yerine konulan heykel, cMedici 
Venusii:. ad1 verilen san' at §aheseridir. 
Sagb sollu iki yanma dorderden sekiz 
§amdan konmu§tur. J> 

E... Simdi arttk bir!;oklanm1za bir A· 
merika seyahati du~uyor, demek. Semih 
Lutfi kesesinin agzm1 ac;sm ve Nasuhi 
Baydartn riyaseti altmda bir tazim he• 
yeti te§Jsjl olunsun. Bu Afrodit mabedi
ne gidip «ho§ kokulu, c;i!;ek gibi giizeh 
ilaheye bir !;elenk goturmek boynumu· 
zun borcudur. Hem §U ilti matbuat aley• 
hine davalar bitmeden yapmah. Belki 
ilahenin imdad1 ruhanisinden istifade o
lunurl 

Eshi hikaye 
F akat insanlarm Afrodit' e tapmalan 

yeni bir §ey degil. Bu ibadet ne eski Yu· 
nandan, ne de Mister Botkin'in ac;hgl ye
ni Afrodit mabedinden ba§layor. lnsan• 
lar oldum olas1 Afrodit' e, yani giizelli· 
ge taparlar. Ilk Afrodit, ne Milo adasm• 
da bulunan ve §imdi Louvre miizesinden, 
harb sebebile, kim bilir nerelere ta§tnan 
heykelin, ne de Medici Veniisuniin mo
delidir. llk Afrodit Havva anamtzdtr. 0 
giin bu giin diinyaya Afrodit ya~yor. 
Mabedini mi ararsmtz~ Amerikada, Av
rupada her ko§e ba§mt tutan barlarm, 
c;algth kahvelerin, muzikhollerin her biri 
hirer Afrodit mabedi. Afrodit ayinleri· 
nin binbir modem nev'i yapthyor. 

Afrodit ~ark edebiyatmda da tiimen 
tiimendir. bmer Hayyamm gill yiizlii rna• 
§ukalan, Mevlananm, Gazalinin cananla· 
II Afrodit'in cam! cern billuru i~inden sii· 
ziilmu§ hirer §ark timsalinden bal!ka ne
dir ki) .. ~imdi Afrodit aleyhtarlan ara• 
smdaki ehlidil kudema, bana soracaklar: 

- Hal.. 0 mudur, evlad? 
- Odur ya, iistad, odur, hepsi Afro• 

dit ... Yalmz ad1 degitmi,, Canan olmu,. 
Hepsi odur. Ostad, ilstad I Birbirimize su• 
reti haktan gorilnmiyelim: cEhlidil bir• 
birini bilmPmek insaf degill:t 

Kiralar yiikseliyor 
Kiralar yiikseliyor

mu§. Bizde bina c;o· 
galdtk!;a kiralann art
mast, ekonomi ka
nunlarmt utandtran 
eski bir an'anedir: 
Bir yandan apartl
man yap1hr, hatta 
lstanbulun niifusu a
zahr, bir yandan da 
kiralar artar. 

Bir artma devresinde oldugumuz mu• 
hakkak: Fiatlar, vergiler, kiralar arttyor; 
ihtiyaclar, endi,eler, uziintiiler de art!· 
yor; hem de birbirile yan§ edercesine. 
Bu milzayede harbin sonuna kadar siire• 
cege benzer. Artrmyan ve eksilen bir tek: 
§ey var: Maa§lar. Pardon, dunyamn bu 
elim manzaras1 oniinde, artmtyan ve ek
silen bir §ey daha var: Omidler. 

SERVER BEDI 

Dost Yunanistan1n milli bayram1 

Dost Yunanistanm istiklal bayram1m co~kun sevin<;lerler tes'id ettigini 
yazmr~trk. Atinadan gi:inderilen yukanki fotograflar Elenler Krah Majeste Jorj'u 
[X i~aretlil ayini ruhaniden c;-1karken ve milli te~kilata mensub Yunan k1zlarmm 
gec;;id resmini gostermektedir. 
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Milli kiirne rna~lar1na 11 11 

bugiin 3 §ehirde ba,Ianiyor Dort oliime dair 
Bu yllm son lki ay1 ic;inde kaybettiglmiz 

dort §ahsiyetin bilhassa tic;ii hakkmda ga
zetelerimiz, yakm blr alaka gosterd1. Bu 

istanbulda 
Besiktas 

t ' 

Galatasaray · Fener, Vefa 

takimlari karsJ.lasacaklar 

• arada, ism1, beynelmilel il1m aleminde Tiir
kiyede bilindiglnden daha c;ok tamnm~ o
lan meskukat mtitehasslSl Ahmed Tevhi
din oliimtinden kimsenin bahsetmediginl, 
sadece gazetelerin oliim haberlerl ic;inde 
ikl sat1r!Jk blr nan He lktifa edildigini gor
mekten mtiteessir olmakla beraber, diger
Ierl hakkmda giisterilen alakanm, Ahmed 
Tevhldin de mensub oldugu ayni kiiltiir dev 

Milli kiime rnac;larma bu giin Istanbul. 
Ankara ve 1zmirde ba~lanacakhr. Oc; te· 
nedenberi biiyiik alaka goren bu rn<L<;l'l
rm bu mevsim sakin ve hadiaesiz gec;tn~!i 
'c;:in federasyonla alakah kuliiblerin .l.,]e 
vermi~ olmalan i§e iyi batlanrnl§ olrlug<~· 
na bir delildir. Futbol federasyonu ver
rni~ oldugu bir kararla mil\i kiime mac;:
lannm biitiin yiik ve mes'uliyetini dogr'J· 
dan dogruya kuliiblere ve onlardan mli-
e,el:.kil organizasyon komitesine bJrak
rnl~hr. Mac;:lartn iyi veya fena idaresin
den dolay1 re' sen alakadar clan bu komi
eye Jiyi bir ~ans dilerken, yeni mevsim 

rnao;lanmn biitlin kuliiblerimiz io;in de iyi 
ve mes'ud geo;mesini temenni ederiz. 

Milli kiimenin ~ehrimizde ilk kar~tla~
rnast bu giin T aksirn stadmda sa at 1 4 te 
Be,iktatla Vefa arasmda olacakttr. !stan· 
bul ~ampiyonu Be~ikta§m geo;en hafta ol
dukc;:a talihsiz bir oyundan sonra F ener· 
baho;eye 5 • I rnaglub olmast bu giinkii 
rna<;! dolayJsile biitiin nazarlan lizerine 
o;ekecek bir vaziyettedir. Ufaktefek fark
lara ragmen kuvvetleri nispeten birbirine 
yakm tak1rnlar arasmda yaptlan milli kii· 
me mao;lanmn her biri ayn bir ehemrni· 
yet arzettiginden bu rnac;1n iki taktm io;in 
clan 1\ususiyeti lik oyunlarile k1yas edile
rniyecek kadar biiyiiktiir. 

lkinci oyun rnilli kiirnede ~arnpiyonluk 
<lavas! olan Galatasarayla Fenerbahc;e a· 
rasmda yaptlacaktu. Milli kiime mac;la
nnm ilk §ampiyonu F enerbahc;e ile •on 
§ampiyonu Galatasaray aras1ndaki bu kar
~tla§ma, hangi nam altmda yapthrsa ya
pllsm ezeli ehemmiyetini rnuhafaza eden 
bir hava io;inde oynanml§ olacaktn. 

Mevsim ic;inde muhtelif vesilelerle ya
ptlan mao;larda F enerbaho;eye kar§l iyi ne
ticeler alan Galatasaray, son oyunlarda 
olduko;a bozuk oynarken, F enerbahc;e de 
derlitoplu vaziyetile nazan dikkati celbet· 
mege ba§lami§hr. Galatasarayla F ener
baho;e arasmda oyle oyunlar seyredilmi§· 
tir ki iki taktm iizerinde §U veya bu ~e
kilde miitalea yiiriitrnek ihtimallerini her 
nman ic;in kokiinden sokiip atrnt§tlr. T a
k•mlardan biri ne kadar kuvvetli olursa 
olsun daima ve her zarnan kar§Ismdaki 
rengin tesiri altmda kalmt§, yiiksek kabi
liyetine ragmen zay1f hasmt kar§Jsmda 
bu haleti ruhiyeden kurtulamadtgt ic;in 
!;Ok defa eahadan rna~lub olarak aynl
mt,hr. 

Bu giin Ankarada Muhaftzgiicii ile 
C...Clerbirligi, lzmirde i~ AJtayla Alu
nordu kar§tla~acaklardtr. 

Mektebliler arasmda diin 
yap1lan ma~lar 

Mekteblerarast lik rnac;lanna dun Tak
sim ve $eref sahalannda devam edilmi~
tir. Taksim stadmda ilk mac;t Vefa ile 
:;li~li T erakki lisesi taktmlan yapm1~hr. 
llk devreyi 1 - 0 galib bitiren V efa, ikinci 
devrede bir go) daha yaparak ma!;J 2 • 0 
kazanmt~tlr. 

lkinci mao;1, kiimenin kuvvetli taktm· 
lanndan Kabata~ ile Hayriye taktmlan 
yapml§tlr. Ilk devrede stftr stfua biten 
mac;m ikinci' devresi c;ok heyecanh olmu~. 
iki tarafm yaphgt say1lardan sonra mac; 
3 • 2 Hayriyenin galibiyetile bitmi§tir. 

Giiniin son mac;1 Haydarpa§a ile San
at mektebi taktmlart arasmda yaptlrnt~
tlr. Haydarpa~a c;ok iistiin bir oyundan 
sonra 5 - 0 galib gelmi§tir. 

$eref sahasmda yaptlan mao;lann ilk 
oyunu Darii§!lafaka ile lstiklal tak1mlart 
arasmda yap1lmi§hr. Ilk devreyi 2 - 0 
kazanan Darii§§afaka c;ok hakim bir o
yundan sonra mac;1 5 • 1 kazanrnt~tlr. 

!kinci oyun Taksim ile Ticaret taktm· 
1an arastnda yapilmt§tlr. llk devreyi I - 0 
bitiren T aksim tak1m1 ma!;J 3 • 1 kazan· 
mt~hr. 

Son miisabaka Istanbul lisesi tak1mile 
Yiice Olkii arllsmda yapllrnt§hr. Istanbul 
lisesi kuvvetli bir taktm oldugu halde ek
sik bir kadro ile oynaml§ ve ilk devrede 
yedigi bir galle mac;t I • 0 kaybetmi~tir. 

' ' 
lstanbulspor, Eski§ehirde 

5- 1 yenildi 
E•ki~ehir 30 (Hususi) - lstanbuldan 

§ehrimize gelen 1stanbulspor taklmt bu 
giin ilk ma<;mi Eski~ehir Demirspor tak1 • 
mile yaph. Birinci devre c;:ok riizgarh ol
dugundan Demirsporun lehinde idi. De
mirspor ilk devreyi 3 go) atmakla ka • 
zand1. Birinci devrede istanbulspor yal
mz bir gol atabildi. ikinci devrede riizgar 
lstanbulsporun lehinde iken tekrar De • 
mirsporun lehine dondii. lkinci devre bit
mesine az bir vakit varken Demirspor 
ctok giizel bir oyunla iki go! daha 1\tarak 
lstanbulsporu be~e kar§t bir golle yendi. 
Sahada futbol merakhlanndan i.ic; bin ki§i 
bulunuyordu. Bilhassa Demirspordan 
Mehmed Ali Mennan, Lutfi Ahmed ve 
Sungur <;ok giizel oynadtlar. Dernirspo • 
run kalecisi Abdiilkadir de bu giin en gii· 
zej tutu§lartnl yaptyordu. Demirsporu teb. 
rik etmek bir borcdur. Yann istanbul
sporla Eski~ehir Demirspor arasmda ikinci 
mac; yaptlacakttr. 

Be§ikta§ jimnastik kuliibiiniin 
kongresi 

Be§ikta§ kuli.ibiiniin senelik kongre~i. 
Be§ikta§ta Akaretlefdeki kuliib lokalinde 
Sami Karayelin riyasetinde toplanmt§tlr. 
Kuliibiin bir senelik idari ve mali raper
Ian okunmu§ ve sporculardan vefat eden 
kuliibiin azalarile bolge ba§kam F ethi 
Ba§aran, Galib, Sedad Rtza ve lzzet Mu
hiddin ic;in bir dakika ayakta ihtiram va
ziyeti almmi§hr. 

Ku.\iibiin eportif c;ah§masma aid azanm 
yapt1g1 samimi tenkidlere idare heyeti
nin cevab1 muvaftk goriilerek idare he
yeti ibra edilmigtir. 

Y eni yap1lan idare sec;iminde heyete 
Ziya Erdem. Hiisnli Keseroglu, Abdiil
kadir Ziya Karamursal, F ehmi Erok, lh
san Ozkaya, Sadri Usuglu ve lhsan Area 
se!;ilmi§lerdir. Bundan sonra yedek aza
hklara Abdullah Posan, Dr. Emin $iikrli 
Kunt, Mecdi Enon ve murak1bhklara da 
Asaf Bozek, Mecdi Enon, Sedad Gun
yo! sec;ilerek saat 18 de toplanttya niha
yet verilmi§tir. ; 

Uludagda spor hareketi 
Bursa (Hususi) - Bu hafta Uludag· 

da, mekteblerin bahar tatili miinasebetile 
biiyiik bir spor hareketi olmu§tur. !stan· 
buldan ve Ankaradan gelen lise ve Ga
latasaray talebelerile Bursa lisesi ve San
at mektebi kayakc;;1lan arasmda pazartesi 
giinii hususi mahiyette bir kayak miisa • 
bakast yaptlmt§hr. Bu mlisabakada bi • 
rinciligi Ankaradan Bekir AtJ>ag bir da· 
kika 30 seniyede, ikinciligi Orner lnonii 
bir da:dka 36 saniyede, lic;;iinciili.igii Is • 
tanbul lisesinden Erol Hokey I dakika 
38 saniyede kazanmttlardtr. Bir dakika 
41 saniyede Galatasaraydan Siiha dor • 
diincii, 2 dakika 4 saniyede de Bursa 
San' at okulundan Rtza be§inci olmu§lar· 
d1r. 

Koza kooperatifleri 
Bursa (Hususi) - Koza rnevsimi yak

lasmakta oldugundan Bursada ve civar 
kciylerde koza kooperatifleri te§kili faa • 
liyeti biiyiik bir hararetle devam etmi§tir. 
Ankaradan gel en Ticaret V ekaletinin te§
kilatlanduma miitehassm Wilbrand'la 
Vekaletin raportorii Sabri Pozam bu i§· 
leri muvaffakiyet1e organize eder~k ko
za kooperatiflerini ve kozac1lar, tohum
cular birligini kurmu§lardn. T ohumcular 
birliig daha evvel yaptlgt bir toplanhda 
bu sene saulac.ak bocek tohumlanmn ku
tusuna toptan 120 kuru~. perakende 135 
kuru§ olarak fiat tespit etmi~ti. Vekalet 
miitehass1slan prensip itibarile bu fiatt 
yiiksek bulmu§lardtr. Tekrar yaptlan bir 
ic;;timada bir tohum kutusunun fiatmt 85 
kuru§ olarak koylii lehine tadil etmi§ler • 
dir. 

ASK VE MACERA ROMANI 
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resine kar~l gosterildiglni dti~iinerek mti
teselll olabiliriz. 

F!lhakika gec;en ~ubattan bugilne kadar 
dart !lim adam1 kaybettik: Ahmed Tevhld, 
Besim Orner, Hiiseyin zade Ali, ±small Saib. 
Bunlarm her blri, ba§ll ba~ma bir Alem 
ve blr c;ag miimessilidlr. Ahmed Tevhld, 
Me§rutiyet devrinin her nasllsa yeti§tirebll
digl, blr 111m ve 1htlsas adam1d1r. Memle
ketlmizin 111m ruhu, heniiz lhtlSas havasJ
m teneffiis etmeml§ olmakla beraber Ah· 
med Tevhidde, adeta mesela muas1r Fran· 
~>anm ihtlsas zaruretlerine cevab veren blr 
~all~ma zihnlyetl varo1. Bunun i~in olma
l!drr ki Erzincanm yeti§tirdlgl bu muhte· 
rem alim, Tiirkiyede be~ on mtinevver ta· 
rafmdan tamnan degerini, Avrupanm mes
kilkat~Jl!k mahfillerinde tasdik ettlrmi§, 
adm1 bu sahada bir otorite sembolii haline 
getlrmi~ti. Heniiz vakd olmam1~ olmakla 
beraber, muhtelif Avrupa memleketierinde 
bu ilim sahasile me§gul mtitehasslS ve mah
flllerin Ahmed Tevhidin oliimii ic;ln yakm 
bir alaka gosterdiklerlnl umuyorum. 

Besim Orner lc;ln giisterilen alaka, yer
le§mi§ bir 111m ve meslek an'anesinin eseri
dlr. Ba~ta, kendi lhtJsasmm bugiinkii de.
gerli miimessili olan Prof. Tevfik Remzinin 
kadir§lnasllgl gelmek iizere gosterllen hak· 
11 alakada, doktorluk an'aneslnln miimes
sillerlnin kemiyeti de ~tiphesiz rol oynayor. 
Son yanm as1r ic;lnde Besim Omerln nu
fus slyasetimiz tizerinde !era ettlgl teslr, 
Tiirkiyenin demografik vaziyetlnl ve ~ehir

lerlmlzin • bllhassa Besim 6merin doktor
luk ettigl ~ehirlerln - niifus inkil;;afJm yok
layacak ve istatlstikler tizerinde aim terl 
dokeeek ve dfuiiineeek lllm adammm, iize
rine parmak basmalct.an geri kalamiyaca
gJrnlz bir noktadJr. 

Hiiseyln zade Alinin doktorlugundan zl
yade ktiltiir tarlhimizdeki yerl dlkkate de· 
ger. Bugiiniin genelerinden sarfmazar, ha· 
yata attlml§ olan genelik nesillerlnin bile 
vak1f olmadlklan Turk Nasyonaltzmt tari
hlnde uzak lllerden gelen bu Tiirktin oy
nadigJ rolden bilhassa miiste§rikier c;ok 
bahsed!yorlar. Bu hususta soylenen §eylere 
baklhrsa, 1900-den ltlbaren mtitefekkirle
rlmizl me§gul eden ciic;lii slyaset~. yani 
Tiirk9illilk, islcimctltk ve Garbetltk formti
lii, Hiiseyin zade Aliye atfedilmelidir. Ke
za oltimiinii yadeden k1ymetl1 bir meslek
ta~mm rivayetine bakll1rsa cittihad ve Te
rakkb kellmelerini bile, bu isim ile me§
hur olan siyasi firkaya Hiiseyin zade All 
takm1~t1r. Dedtglmlz glbi hentiz blr muam
ma olan, hele bugiintin gene! ictin i~tinden 
~Ikllmaz bir kordi.igiimden !baret bulunan 
Turk Nasyonalizmt tarihinde rolii oldugu 
dogru veya yanlJ$ Uerl siiriilen blr adam1 
kaybedlyoruz. Yaz1k kl bu meseleyl tetklk e
den birlsi, bu adam!, hayatta !ken gormedi. 
hat1ralanm toplayamadt. §ah.si hatiralarm 
llmi lzahlarda c;ok l~e yaramJyaeagmi bil· 
mekle beraber ne de olsa bunlar blrer ve
sika mahiyetlnl ha!zd!rler. 

Nihayet dordtincu kayblJIUzl Blr gazete 
fikraclSmdan ba~ka hemen biitiin gazete
lerimizln hiirmetle oliimiinden bahsettlgi 
bu adam, ismail Saib HocadJ.r. Onun dege
rinl bugiintin hayata atilmaml§ olan gene!, 
hie; anlayamaz. Fakat hayata atllml§ gene
ilk tabakalan, Hocanm oliimile blrllkte bii-
ttin blr medeniyetl ve kiiltiirii mezara go
tiirdiigiine kanidirler. Bu Hoca kimdi? Bir 
baktma o, elli sene kiitiibhane muhafrz.l!gJ 
etmi§ bir memur ld1. Biraz daha llerl gi
delim: Hoea k1smen Sultan Hamid, k1smen 
Me~rutlyet devr!nin cilmlye~ sine mensub 
bir cDersiii.m, ld1. Bu vazifesini de Beyaz1d 
eamilnde ifa etmi§ti. Nihayet Hoca, benim 
talebeilglme rastlayan 1922 - 1926 seneleri 
arasmda Edebiyat Fakilltes!nde Arab ede
blyati profesorliigii yapmJ$tJr. 

Sadeee bu vazlfelerin, blr adaml hiirmet 
ve ta.zlm ile yadettlrmege sebeb oldugu 
a~ikard1r. Fakat hemen soyleyeyim kl cHo
ea, nm degerl, bunlarm fevklndedlr. Eser
slz olan Hocamn ad1, Bagdad ve Mlslr
dan t!l. Oslo'ya kadar olan mmtakalarm, 
yani ~rkm ve garbm isldmiyat denen 111m
ler!le ugra$an mahflllerlnde blr otorite ol
mu~tur. islamiyetin zuhurundan evvel Ara
blstanda ba§layan, Semerkande ve Taml~
vara uzanan f!klr faallyetl c;:evreslnde vii
cude gelen eserler, Hoeanm bir ruhlyat ha
rlkasJ olRn hafJzas1nda dizllmlsti. Tablr ca-

verirken bana bir ev paras! bile vermit· 
ti. Erkek evladt yoktu da ... 

- Erkek evlad1 olmadJgJ ic;in mi sana 

1 ev paras! vermi§ti? .• 

iLK SON 
,. .. !!1!!1 ... ~ -- Yookl.. Fakat ne de olsa erkek c;o-

: 1 cuklan severdi. Onun yalmz bir tek kiZJ ve :_ =. • • vardt. Ba§ka c;;ocugu olmamt§, 

YAZAN: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Allaha tsmarladtk diinyantn en ha 
§in, en kaba adam1l .• 

Arab a hareket ediyor ... 
,Simdi Alemdagmt Ktstkltya baglayan 

~osenin iizerinde ag!T ag1r iler leyoruz ... 
ArkamJZda bizi takib eden golgemizle, 
agaclarm san yapraklarmJ yolumuzun ii
zerine atan riizgardan ba;~ka bir oey yok ... 

Gidiyoruz .•• 
Iloilo¥ 

- Baba sen lstanbullu musun? 
Beyaz sakalh, ic;i pml pml yanan bon· 

cuk gibi gozlii ihtiyar koylii, atm dizgin
lerini biraz gev§eterek baom1 yamnda o
turan gene kadm. doii'ru c;eviriyor. 

- Hay1r k1Z1m, lstanbullu degilim, 
Geredeliyim. 

- Ama ~ok iyi konu§uyorsun. Hie; belli 
degil dJ§arbkJ. oldugun. 

- Kuk senedir lstanbuldayJm da a
nun io;in ... 

- Demek sen uzun zamandanberi bu 
c;iftlikte !;ah§tyorsun oyle mi? 

- E aoagt yukan var yirmi sene 1 •• 
- Yirmi sene rni? 

· - {)yle ya, yirmi sene oldu. Daha bu 
c;iftligin ilk sahibi zamanmda ben buraya 
gelmi§tim. ~efik Pa§anmdt o zaman c;ift
lik. Neden sonra Avni Bey aldt burayJ. 

-Sen Avni Beyi tamyor musun? 
- Tantmaz olur muyum hie; evladl .. 

Allah gani gani rahmet eylesin, kim ta
nlmazdt onu 1.. Bilmezsin sen ktztm, ne 
iyi adamdt. Oyle kalbi yufka. oyle ftka
ra sever bir insandt ki... Ona bir giin hie; 
unutmam, havuzun kenannda: «Efendi 
sana teker krah diyorlar. Sahiden sen ~e
ker krah rniSin i) diye sormu~tum da giil
mekten kaularak, cA Ismail Aga, beni 
goriiyorsun, hie; krala benzeyen taraftm 
var m1?) demi§ti. 

lhtiyar koy)ii kiic;iiciik gozlerini kars1da 
bir noktaya dikerek baktyor. Ba§tnl salla
yor. 

- Allah yerini giil giilistan eylesin. 
Beni !;Ok severdi. Hatta bi.iyiik oglam e· 

- Sen ktzmt gordiin mli? 
- Gormedim dogrusu. Bundan iki se-

ne evvel miydi neydi bir giin, babasile 
gelmi§ c;iftlige!.. 0 gun ben yoktum. <;ok 
glizel bir ktz dediler. 0 da babas1 gibi iyi 
kalbli bir insanmt§. F akat bilmiyorum 
dogru mu? Pek inanmadtm a, guya ko
casmdan aynlmt~l.. 

- Ne olur kocasmdan aynhrsa, belki 
dogrudur. 

- Bizim memlekette pt-k kocasmdan 
aynlan kadm k1smmt iyi gorrnezler de ... 

- 1htimal kocas1 fena c;tkrnt§hr Ismail 
Aga; ne yapsm? .. 

- Bilmiyorum vallahi evlad; hie; gel
digi yok ki !;iftlige anlayahml.. Ama di
yeceksin ki neye gel sin i Gelip de ne ya
pacak burada? Karun gibi zen gin kadm. 
Biitiin babasmm paras! ona kalmt§. Gelip 
de Allahm dagmda ne arasm? .. 

- 1htimal hrsat bulamarnJ§hr Ismail 
Aga; belki gelir gene bir gun. 

- Elbet gelir k1z1m, mah degil mi? 
- Demek sen Avni Beyi !;Ok severdin 

Ismail Aga? 
- Sever miydin de 80Z mii ktztm; oy

le adam sevilmez miydi? 
- Peki babasmJ seviyordun bu kadar, 

Meger Avrupa harbini 
Roosevelt hazirlami~! 

(Ba§tarata 1 fn~ rah.ttet1B) 
Hull, Berl.inde ne~redilen vesikalarda A· 
merikan diplomatlanna atfedilen sozleri 
kat'iyetle tekzib etmektedir. 

T ebligde §oyle denilmektedir: 
c29 martta c;1kan ak~am gazeteleri Al

manya Hariciye Nezaretinin bir cBeyaz 
Kitab) ne3rettigini bildirmektedirler. Bu 
kitabda Polonya ve Amerika diplomat· 
ian arasmda yap1ldigt iddia edilen gorii~
melere dair Polonya Hariciye Nezaretin· 
de bazt evrak elde edildigi kaydedilmek
tedir. Gerek benim, gerekse Hariciye Ne
zaretindeki arkada§lanmm bu gorii§me• 
lerden haberdar olmadtgtmiZI ve bu ve· 
sikalan muteber addetmedigimizi miim
kiin clan en biiyiik kat'iyetle beyan ede
rim. Zikredilen noktai nazarlar hie; bir 
zaman ve hio; bir suretle Amerika hiiku
metinin noktai nazanna veya siyas~tine 
uygun degildir.) 

«Beyaz Kitab» ~tkarmaktan 
maluad 

Va~ington 30 (a.a.) -Alman Hari
ciye Nezaretinin baz1 Amerikan muhabir
lerine Var§ova Hariciye Nezaretinde A
merikanm harbden evvelki faaliyeti hak
kmda ele geo;irilen ve Biddle, Bullit ve 
Roosevelt'in isimlerini ihtiva eden bazt 
vesikalar tevdi ettigine dair Amerikan 
matbuatJ tarafmdan ne~redilen haberler 
hakkmda mes'ul Amerikan rnahfillerinde 
soylendigine gore, bu mesele hakkmda 
Berlinde bir cBeyaz Kitab) ne§redilmi~ 
olmast, intihabattan evvel Roosevelt'i ef
kan umumiye nazannda dii~lirmege ve 
Avrupa ihtilafmm mes'uliyetini Ameri
kan hiikumetine yiikletmege matuf bir 
manevradan ba~ka bir §ey degildir. Bu· 
nunla beraber Amerika Hariciye Nezare· 
ti resmen cephe almadan evvel Alman 
vesikalannln tam metinlerinin gelmesini 
beklemektedir. 

Polonyanm Va§ington sefiri Kent Po
tocki, rnatbuata beyanatta bulunarak de
mi§tir ki: 

«- Almanya, Polonya Hariciye Ne
zaretinde buldugunu iddia ettigi bu ve· 
sikalan snf bir propaganda maksadile 
ne§retmektedir. Bana atfedilen beyanatl 
tekzib ederim. Hio; bir zaman Bullit ile 
Pariste Amerikanm harbe kan§masma 
dair bir §ey konu§madtm.:. 

Roosevelt, Amerikan sefirlerinin baz1 
beyanahna dair Berlinde ne§redilen ve
sikalann sthhatine glivenilmernesi laz1m 
geldigi noktasma Amerikan efkanmn na· 
zan dikkatini celbetmi§tir. 

Ruzvelt, Welles tetkiklerine dair 
tavzihte bulundu 

Va§ington 30 (a.a.) - Reisicumhur 
Roosevelt gazetecilere Sumner Welles' in 
Avrupa seyahati hakkmda bir deklaras
yon vermi§tir. 

Buna nazaran, Welles Amerika hiiku
meti namma hi~ bir taahhiide giri§me• 
ge ·J1lezun degildi ve girrnemi§tir, Ameri
ka hiikumeti namma hie; bir teklifte bu
lunmarnJ§ ve Amerika hiikumeti de her 
hangi bir kaynaktan hi!; bir sulh teklifi 
almamt§tlr. 

ltalya, Almanya, Fransa ve lngiltere 
hiikumetlerinin Welles' e verdikleri malii
mat kat'iyyen mahremdir. 

Welles'in seyahati neticesi, Amerika ile 
ziyaret ettigi memleketler arasmdaki rnii· 
nasebetlerin tavazzuhundan ibaret olmu§· 
tur. 

'zse o_, Kii.tlb Qelebinin esersiz, fakat daha 
miikemmel bir devamtdlr. Belki :b,er kay
bm yeri dolabllir Fakat yerl dolamJyacak blr 
bo§luk varsa o da Hoeanm oliimiinden mti
tevell1d bo~luktur. isterse bu bc:}lugu bo~
luk addetmiyeeek olanlar bulunsun. Neba
tl bir hayat ideali takib edenler, her de· 
virde mevcuddur. Baz1lar1: 

- Hani eseri? diyorlar. Bu suale ver!leeek 
cevab ~udur: 

- i~te Hocanm tabutu arkasmdau gl· 
denler ve bunlar arasmda bulunan miis· 
te$rlkler, bulunmadiklan ic;ln muteesslr 0~ 
Jan eenebi a.Ilmler. 

§unu da Have edellm kl mUkemmel eser
ler vereb!leeek olan Hocanm eser vermeme
si, §arkvarl blr felsefenln kasdi olan netl
eesldlr. o, eserlnl satvlar arasmda degll 
sad1rlar, yani goglis ve goniil iclnde ya§a
tan ve devam ett!renlerdendir. Esersiz ve 
Jzsiz, hodgaml!k giitmeden k!Hnat ic;lnde 
kaybolmak, fakat goniillerin ezell vahdetl 
!~inde ya§amakta devam etmek: Bu nevi
den blr ethan gorU$Uniin s1rnm ve §ilrinl 
hissedemlyenler, ancak kagJd ve matbaa 
meden!yetlnln ugultusu it;lnde yalmz basl
ralarile YB..!1ayan zavallllard1r. 

1 Ziyaeddin Fahri 

k1zm1 da sevecek misin bari gordiigiin 
zaman? 

- Hele gorelim bir ... 
- Onun ic;in o;iftlikte ne diyorlar Is-

mail Aga? Onu da babast gibi iyi bir 
insan olarak tantyorlar m1 bari? .. 

!htiyar ba§mJ sallayor. • 
- Ne diyem sana kizlm; vallahi bil

rnem kil.. Yebali boynunal Ge~en giin 
lab oldu da bizim miidiir bey •.• 

- Sizin miidiir bey kim i 
- Camm hani, demin konu,tugun a-

dam yok mu, uzun boylu ayagmda c;iz
meler vard1. Mecdi Bey. 

- Ha evet. Onun ismi Mecdi mi? 
- Mecdi yal Bilmiyor muydun? 
- Yool Nereden bileyim? .• Ben onu 

daha bir saat evvel tamd1m. Otomobilim 
hendege diiomii§tii. 0 gelip beni kurtar
dt. 0 kadar. Daha evvelden konu§ma· 
rnt§hm ki onunlal .• 

-Yai.. 
- Ne aoyliiyordu?.. Vebali boynuna 

diyordun. 
- Ha, diyordu ki. gQ.ya bizim rahmetli 

beyin ktZI c;ok §lmank, hoppa, c;apkm bir 
ktzmt§. Har vurup harman savuruyor· 
mu~l.. Dedim a vebali boynuna, bilmem 
do~ru mu? .. 

lhtiyar koylii dizginleri c;ekerek at1 bi
raz dehleyor. 

- Ama dogrusunu istersen ben mii· 
diirun soziine pek kail olamad•m. Oyle 
adamm ktzl har vurup harman savur
mazl .• Yanho olacak. Bizim koyde bir 

~ --

Balkanlarda 
<Ba~ tara/a 1 tn~ sah.t!etJe> 

nubu §arki k1smma sirayet etmiyecegi 
merkezindedir: lngiltere ile f ransa, Tiir· 
kiye ile itliaflar imza etmek ve Rumanya 
ile Yunanistana garanti vermekle Balkan· 
larda sulhu korumak istedik1erini ispat et· 
mi§lerdir. Binaenaleyh, onlardan bir teh
like gelmez. Diger cihetten Balkanlardan 
istedigi kadar iptidai maddeler ternin e· 
debildigi mi.iddet<;e harbi Balkanlara te§
mil etmek ve burada yeni bir cephe vii -
cude getirmek Almanyamn menfaatlerine 
mugayirdir. Sovyetler Birliginin Finlandi
ya seferinden sonra yeni sergiize§tlere at!· 
lacag1 sureti umumiyede zannedilmemek
tedir. Nihayet Balkanlar Polonyaya ve 
Finlandiyaya benzemezler. Balkan mem
leketlerine F rans1zlar ve lngilizler yar
dJm edebilirler. Bu rntilahaza Turk efka
n umumiyesine gore, her§eyden ziyade 
Balkanlan taarruza kar§J korumaga kafi 
gelir.) 

Times siycui muharririnin makalesi 
Londra 30 (a.a.) - Times gazetesi

nin diplomatik muharriri yaztyor: 
cAlmanyanm merkezi ve cenubu §arki 

Avrupasmda yapt1g1 ikt1sadi tazyika na· 
stl mukabele edilebilecegini miizakere hu
susunda F ranstz ve lngiliz naz1rlan bir 
miiddettir sabustzlamyorlardt. 

Alman diplomasisi §imdilik basiretle 
hareket ediyor. F akat ikhsadi bak1mdan 
Almanya kiio;iik devletleri kendisile tica
rette bulunmaga sevketmek io;in biiyiik 
bir faaliyet sarfediyor. Fakat Alman tek· 
lifleri o derecededir ki kabul ettikle1i 
takdirde bu kiic;;iik devletlerin istiklalleri 
haleldar olacaktu. 

Balkan devletlerinin arkasmda devamlJ 
olarak sulh lehinde bulunan kuvvetli bir 
Tiirkiye vard1r. 

Ti.irkiye, Balkanlarda §imdiye kadar 
birbirlerini ktskanan kom~ular arasmda 
bir anla~ma yaratmaga biiyiik bir dikkat 
ve ihtimamla ~ah§maktadu. Miittefikler 
de Tiirkiye ile beraberdir. 0 mi.ittefikler 
ki, son aylar i!;inde Balkan milletlerine ve 
Balkan hiikumetlerine kendi siyasetlerini 
anlatmaga c;ah~mt§lar ve icabmda Balkan 
larm miidafaasmt temin ic;in miittefik or
dularm orta §arkta tah~id edilmi§ olduk· 
Ianna dair teminat vermi§lerdir. · 

Nihayet Balkanlarda bir de ltalyan 
niifuzu vard1r, Alman nlifuzile beraber 
gitmekte ise de bu ni.ifuz aym zamanda 
ltalyan menfaatlerini de gozetmektedir.t 

Londra 30 (a.a.) - Time~ gazetesi· 
nin siyasi muharriri yaztyor: 

cF ranstzlar ve lngilizler, beyanatlann· 
da harb gayelerinden birinin degi§medi -
gini bir kere daha teyid eylemi§lerdir. Bu 
gaye Polonyahlara ve <;eklere hiirriyet
lerini iade etmektir. t 

Bu gazete, bu beyanattn harbcuyane 
bir mahiyeti olmadigim, fakat lngiltere 
ile Fransamn harbde oldugu gibi sulhun 
akdinden sonra da miittehid kalacaklanm 
bildiren muhtasar bir vesika oldugunu 
yazmaktadtr. 

Times, lngilterenin, Sovyetler Birligine 
kar§t daha dostane bir tarzt hareket itti
haz etmesi ic;;in F ransay1 tazyik ettigini 
tekzib eylemekte ve bu meselede her iki 
memleketin tam bir itilafa vard1klanm 
bildirmektedir. 

Times, netice olarak lngilterenin Rus
yaya giden e§yayJ ,kendine ~ekmek mak
sadile Sovyetlerle ticari miizakerelere 
devam etmege taraftar oldugunu yaz • 
maktadu. 

ltalya, Almanya, Rusya ayri ayrl 
garanti vereceklermi, 

~?penhag 30 (a.a.) - Politiken gaze
tesnun Roma muhabiri yaztyor: ' 

cBugiinkii tartlar i!;inde ltalyamn Sov
yetlerle baglanmakta hic;bir menfaati 
yoktur. 

!talyamn Balkanlardaki menafii mev
z;-t~hah~tir. Rus • Alman • ltalyan garan
hsJ yenne ltalya daha ziyade Almanya
nm,. Rusyanm ve ltalyamn ayn ayn ga· 
ran.t! vermesini tercih ~tmektedir. Pek 
kat I olmamakla beraber eger bu proje 
tahakkuk ederse, Berlin ve Roma Bal
kanlann garb k1srntm ve Berlin ile Mos
kova da §ark ktsmmt garanti edecekler
dir. 

.. ltalyamn hattJ hareketini degi~tirmesi 
lctin Almanyamn da hie; degilse Balkan
larm §ark ktsmJ hususundaki siyasetini 
degi~tirmesi laztmdu. 

Esasen Rusyanm Rurnanyaya garanti 
vermek istiyeceginden §iiphe edilmekte
dir. 

soz vard1r: Ceviz agacJ arpa vermez der
ler. Oyle bir adamm ktzt da fena olmaz. 
Dedim a yalan olacak soyledikleri ... 

Necla, bu sa£ ihtiyar koyliiniin yiiziine 
bakarak derin derin i!;ini c;ekiyor. 

- Dogru baba diyor, yalan soyleyor
lar. !ftira ediyorlar k1za I Sen gene inan
mal .. Mademki babasmJ tamyormu~sun, 
bu kadar iyi adammt§, onun k1zt da el
bet dedigin gibi olacak. <;ekemiyorlardu 
ihtimal! .. Biraz parast varsa ... 

-Ben de oyle zannederim k1ztm; pa
rast olant diinyada zaten kim c;eker ki ... 

Necla susuyor. Ba§tm kaldnarak gok 
yiiziine bak1yor. Kiit;iik kii~iik ptnltJ)arJa 
yanan binlerce ytldtzdan kopup gelen I· 

§tklar gozlerini dolduruyor. Biiyiiyor goz
leri... Kulaklanmn iizerind e uc;an siyah 
sa~lartnl ince parmaklarile diizelterek gene 
ihtiyar koyliiye doniiyor. 

- Baba diyor, bu sizin miidiir ne va· 
kit geldi c;iftlige i .• 

- Daha iki ay olmad1 ktztm. 
- Demek yenidin ' 
- Y enidir ya, Am erik ada mtymt§, ney-

mi~. tok sozlii, sert tabiatli bir adam ama 
kalbi ~ok temiz 1 .. Yedigi ekme~in kadri
ni biliyor, nankor degill.. Geldigi giin
denberi dogrusu o;iftlik degi§ti. Sabahtan 
ak~ama kadar elinde kazma, ba~mda ko
<'aman bir §apka renc;ber gibi tarlada <;a
ll§lyor. Gorsen §a,arsm: Agaclarm iistiine 
ctkar, inekleri sa gar, at! an ttmar eder ! .. 
Durmak nedir bilmez bir adam velhasJI! .. 
Geeeleri bile c;ah§lyor. Ne zaman p.en· 
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Kardes katili 
' 2 

Kand1ra koylerinde fed 
bir cinayetin faili 

anla~dd1 
lzmit (Hususi muhabirimizden) ..,. 

Kand1ra kazasmm Akc;aova nahiyesill 
bagh Karamedin koyiinde Ismail oglu IS 
ya§mda Osman, iki ay evvel esrarengi1 
bir surette kaybolmu§tur. Blitiin ara§llr 
malara ragmen Osmam bulmak miim 10 1 
kiin olamamt§tlr. Bir kac; giin evvel ko 11 --~ 
cocuklan bir tarla kenanndan ge!;erkell 
elbise ve kanh c;ama~IT bulmu§lardJr. B s~:-
c;a§amularm Osmana aid oldugu anla§tl 1 _ p 
mi§ ve tahkikata ba§lanmt§hr. lerinde vi 

Osman karde§i 18 ya§mda Mustafa U llolucta bl 
beraber, ormana odun kesmege gitmi§ti lllevsim 
lki karde§ arasmda, bir hie; yiiziinden ka"' 4 - Qok 
ga olmu§ ve bu kavga gitgide alevlenere Sllti alet1. 
baltalar kalkmt" ve Mustafa karde§i O• ' Zarnanm 

ortactan 
roam oldiirmii§tiir. bitine m 

Katil karde§, i§ledigi cinayetten so11r :,aka, bill 
karde§inin elbise ve ~ama~ulanm alar• -ua. 9 _ 
cesedi ormanda buakmt§, koye don cla!ete Ul 
mi.i§tiir. Clnsi, mi 

Koye geldigi zaman, annesi karde§i lukar 
1_ 

sormu§: ln.san (I 
- 0, benden evvel gelrni§ti. Nere ~e · 

ritti? diye, merak etmege (I) ba§lalflll' ~i::d4da1 
hr. Katil bir miiddet sonra cinayete sa~ bu .. 6 ~ 
ne olan mahalle giderek burada cesed• llota. 7 _ 
vah§i hayvanlar tarafmdan parc;alanara lo'ranslZ 1 
yenildigini gormii§ ve etrafa dagt)rnl§ . 0' lniirekke 
ian kafa tasile, kol, bacak, gogiis keJl'll~· lers 9evj 
lerini tophyarak gommii§tlir. ~k tar!; 

I ~ •eYin dl 
~"'ocuklann kanh elbiseleri bulma 1.1 " v J;v «ayvanl 

iizerine, cinayetini itiraf eden katil, te" " 
I d 1 1:.\'vell edilerek Adliyeye tes im e i mi~tir. 

Kandtra Miiddeiumumi muavinile hii
kiimet tabibi facia yerine giderek Oslll8 

nm kerniklerini gomiildiigii mahaldt;n yl' 
karml§lardJr, 

Katil karde§in yakalanmasinda ve me1' 
dana c;tkanlmastnda jandarma c;a"tll~ 
Hur~d Ozsava§m biiyiik gayreti goriil ' 
mii§tiir. ----------------
«Sovyetlere barb ilan 

• 
etmiyecegiz» 

(Bil§ ta.ra.f• b!rinct aa.hlfede) 

danberi her sahada hazuhklarm1 tamll 
lamt~lardu. Vazifemizin mli§kiil oldugtl 
biliyoruz ve biiyiik fedakarhklara katla 
mak icab etmektedir. Fakat lngiliz 
F ranstz milletleri, nekadar biiyiik oiur 
olsun her tiirlii fedakarhga katlanabile 
cek vaziyettedirler. Halbuki Alman>' 
mn, harbin icab ettirdigi fedakarhkla 
tahammiil etmesi imkanstzdtr. 

Biitiin bitaraflar esash meselelerde 
zimle beraber olsalardt harb olmat 
Harbi uzatan yegane ami!, Almanyll 
bitaraflardan gordiigu yardtmdlr. Bu " 
ziyet kar§tstnda harbin uzun miiddet de' 
vam etmesi, bitaraflann hattJ hareketi~1 

baghd1r. Kafile halinde seyriisefer ede~ 
•I' bitaraf gemilerden ancak bir tanesi b~ 

rnt§tlr. Halbuki, Almanya, yalmzbat1~' 
seyrlisefer ed~n bitaraf gemilere •ald11' 

k ~ rna ta ve korsanhgm izalesindenberi rtl •.. 
li goriilmemi§ barbarhklarda bulunm•• 
tad1r. 

Bununla beraber, mesela Ingiliz taf 
yarelerine ate§ ac;;rnak mecburiyetinde )Ia' 
Ian Holandanm vaziyetini takdir etmiY01 

degiliz. Bu eski miittefikimizin bugullkJ 
vaziyeti, bir kaplanla beraber aym kafel 
i!;erisinde bulunan adamtn actkh vaziye' 
tinden farks1zdu. 

01· Fakat bitaraflar, Lehistamn duc;ar 
dugu vaziyeti daima gozoniinde bu)un 
durmahdular, zira biz harbetmemi§ ol 
sayd1k diger bir c;;ok milletler de Lehi 
tamn aktbetine mahkum olacaklardJ, 

Harbe girerken, ftalya ile ]aponyllll;~ 
dii§manlartmtz arasmda bulunmiyacllkl'' 
nm bilmiyorduk. Halbuki bu iki de"Jel' 
le beraber, Rusya da harbe i§tirak ett11( 
di. Esasen Rusya ic;in boyle bir liizum d• 
yoktu. Bizim i§imiz sade Hitler'le, ylllf111 

Nazi Almanya iledir. F elaketten yegPII6 

mes'ul olan Hitler'in Nazi Almanyasld 

Bize, bir milyon Alman askerinin 
an Liiksemburg' a, Holandaya veya 8 
ctikaya saldtrmtyacagtm kim temin ede 
lir? Bu kiio;iik bitaraf memleketler bir 1.1 

da milyonlarca mermi ve bomballl 
tahrib edilebilir. 

Bu derece biiyiik tehlikeyi kokund 
ve siir'atle ortadan kald,rmak laztmd• 

ceresinin oniinden gec;sem, onu 
lambamn kar§Jsmda okur bulururn. 

- Kimi kimsesi yok mu bu adaJ111~ 
Ismail Aga, yalmz m1 oturuyor? .. 

I til' - §te bir annesi var ya; onunla o 
ruyor ... 

- Demek evli degil? 
- Haytr bekar. 
- Ya yamnda bir kiic;iik k1z gorCii.irfl' 

o kimdi? 
- Hangi k1z? 

- Bilmem, koy)uye benziyordu, gUte1• 
gene bir kJZ I 

- Ha, Ayoe olacak, bizim muhtafl~ 
yard1m ediyor. Ak§amlan da miidiir bef 
kiZI. Miidiir beyin annesine ev i§leri~t&' 
onu okutuyor. 

- Okutuyor mu? 
- Evet. 
fhtiyar o Strada kadmin manal1 ms118h 

giiliimsedigini goriince biraz da hiddetle: 
Y •.•• 

- 000 hatmna bir §ey gelmesin ei· 
Zlm diyor, bak ona kaiiblrnJ basartm· j)• 
zim miidiir tamdtgm adamlardan de~ 
dir. Ben diinyada bu kadar temiz. bJ; 
kadar 'namuslu insan az oordiim. !(ell 

ld ft ~ 
ev a 1m olsa emniyet eder ona btfl' 
nm I Klima hale) gelmez 1.. ..,._,.,_../ 

!htiyar ah dehleyor. ' 

- Kac; tane gene ktz c;alt~iyor c;iftli~; 
te, ba~m1 ~tevirip bakttgm1 gormedil'll b 
giin. Serttir, sinirlidir ama, dogrus\1 118 

muslu adamdtr ... 
<Devam edfvor> 

I l 
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Soldan saga: 

le 1. - Pazar aqam1 Anadolunun baz1 yer
ll rtncte vaki olan hadi..se. 2 - Garbt Ana
~lucta bir mmtaka, devam!J garaz, bir 

4 evsim. 3 - Oturulacak yerlerden, igri. 

811~- C::ok bilenlere mah.sus §ekilde, blr mu
l: I aletl. 5 - Bir edatJ blr say1, nota. 6 -

0~1llanm kJslmlarmdan, gemi tamlr yeri, 
bt actan kaybolan. 7 - F.ski tarlkatlerden 
C tine mensub, blr harfln okunu~u. 8 -
In aka, bir §eye devamll surette mii§terl ol

' d a. 9 - Beyin, giizel. 10 - Miikemmel, a
ct1e.te uygun blr tarzda. 11 - Blr koyun 

ns1, misat!rhane. 
~Ukar1dan a§agJya: 

In 1 - Ba~kalarma hlzmetten zevk alan 
S ,8~n (lki kel!mel. 2 - Temayill eden, blr 
c~:~~d dantela. 3 - Blr yeml§, blna miihen
bu81· 4 - Haz1r. 5 - Kand1rma, vukuu ka
ll t 6 - Me§gul!yetln tersi, yiiz ortiisii, blr 
~ 0 a. 7 - Merdlvenden a§ag1 yiiriimek, blr 
~~nstz Ism!. 8 - Miisaade kopar manasma 
~ Urekkeb blr emir. 9 - Dlpl merasim, 
~ ~s r;evirirsenlz ev olur. 10 - Blr clns c;l -
~~ . tar!as1, yakm akrabamJzdan. 11 - Bir 
b;nn dlgel,' ~ey uzerinde bJraktlgl teslr, 

Yvanlarm su lc;tlgl yer, genl~l!k. 
E"velki bulmacantn halledilmi, ,ekli 

I 2 S 4 I\ K 1 R I' 10 11 
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Ankara Borsas1 30/3/940 
londra 1 Sterlin 

A~1h~ - Kaparut 
5,20 

New- York 100 Dolar 
t'aris 100 Frank 2,96 
l.iilano 100 Liret 

148,75 
2,9647 

7,4275 
29,1325 
69,0575 

Cenevre 100 lsv. Fr. 
1\rnsterdam 100 Florin 
8erlin 100 Ray~m. 
131iiksel 100 Belga 
1\ttna tOO Drahml 
So!ya 100 Leva 
!'rag 100 Gek Kr 
'-tadrid 100 Pe~eta 
\1 a~ova 100 Zlotl 
lludape~te 100 Penao 
l3ilkre~ 100 Ley 
lletgrad 100 Dinar 
'i okohama 100 Yen 
Stokhotm 100 lsv~ KI 
'-taskova 100 Ruble 

22,08 
0,9625 
1,7tl25 

14.0550 

26,33 
0,6275 
3,42 

33,9575 
30,86 

ESHAM ve T AHVILAT 

·-
Erl'(ani 20,02 
1938 % 5 ikramiyeli 19,90 
Stvas - Erzurum 5 19,51 

Askeri 
tale be 

liselere 
altntyor 

1 ·- Kuleli, Maltepe, Bursa askeri 11-
llelerinln her ti<; smtfma. d<>. cniinJ ~<:r.eki 
d aztran i<;inde ba§lanacak otm 940 - 941 

er& Ylll !<;In talebe ahnacak. , 
~ 2 - Almacak talebelerln oz Tiirk Jr
~Lnctan olmas1, kendisinin ve atlesmln 
~tii hal ve §ohret sahibi olmamast, sJh
l llluayenede saglam «Ikmasi ve yapl
acak secme smavmda kazanmrua ~art.t:.r. 

1\ 3 -::- Blr sene tahsil! terkedenler, y~l-
01 buyultmii§ ve kticultmu~ olanlar, ken
It 1 0kullannm stmf gec;me smav.:1da lp
b a Veya biitiinlemeye kalanla.r, ya~lar1, 
le0Ylan ve agirllklan tallmattaki hadate uygun olmiyanlar asker! oku\lara 

lltamazlar. , 
rtut - isteklilerln ~lmdi okumakta ol
Va lar1 mekteblerdeld tah.sillerlnll de· 
ba llL etmekle beraber 10 nlsandan iU
~u~en bu!un<luklarJ yerlerdeki Askerllk 
Ia elerinden, di~er kay1d ve kabul §art
o;l!e milracaat yo!larml ogrenmelerl ve 
~e a gore de kay1d kabul kagJd!armi en 

01 ~ 30 may1s 940 a kadar tamamlam1' 
~1\lar~ !Aztmdlf. 

r111 - Isteklllerln sm1f gec;me veslkala
~ 1 ~aziranda bu!unduklar1 okullardan 
tn. ker1 llselerce celbedllecek ve biltunle
n:~e kalmadan sm1f ge~;enler se«me sl-

Vtna c;agm!acakt1r. 
!I) 1\skeri lise II ve In sm1flara girme~e 
l!eUvaffak olanlarm 940 y1h kamplart 
~ide askeri okullarda yapllacaktlf. 

b111 - Askerl orta okullarmm kayd1 ka
·~n ~art!an ve zamanlan aynca ilan 

ecektir. ·---M.. "';A~RiiiFF-:;;:;= 
Stern Harb Paketlerl 

:: hava hiicumlarma kar~1 tedavi mal
es,stnelerinl en miisa!d ~?artlarla bu mii

eseaen temln edebilirsinlz. M. Arlf 
, E:czanesi. Edirnekapl - istanbul 

':::::::: Tele!on: 20772 

llaftz Cemal 
)l Dahiliye miitehasslSI 

t~ a &l!ardan ba~ka giinlerde ogleden son· 
Dh,:&t ( 2,30 dan 6 ya) kadar lstanbulda 
bill ~~olunda (I 04) numarah hususi ka
~~~~81nde hastalanm kabul eder. Sah, 
\t!~r~rtesi gi.inleri sabah c9,30 - 12:. sa. 
lleb,1 hakiki f1karaya mahsustur. Muaye· 

lle ve ev telefonu: 22398 - 2104. 

B A N K 0 D i R 0 M A' Din 
31/12/1939 GENEL . " 

BILAN~OSU 

Aktif 

Kasa ve Devlet Bankas1 nezdindeki 
mevduat 

Dahil ve haricdeki diger bankalar 
nezdindeki mevd.uat 

SENEDAT CUZDANI, HAZiNE BONOLARI 
VE iBRAZINDA NAKTE KABiLi TAHViL 
MENKULLER 
ROPORLAR 
MUHABiRLER - ZiMMET BAKiYELERi 
TEMiNATLI CARi HESAPLAR 
EANKANlN MALI OLAN ESHAM VE 
TAHViLAT: 

Devletin olanlar~ Devletc;e temin edilmi~ 
olanlar ve tahvilat 
Muhtelif 

BASKA BANKALARDA 1STiRAKLER 
GA YRiMENKULLER VE GA YRiMENKUL
LER UZERiNE i~TiRAKLER 
MUHTELiF BORCLULAR 
ESHAM VE TAHViLAT HESABI CARiLERi 
TiCARI KABULLERiMiZDEN DOLAYI 
BORGLULAR 
KEFALET VE TEMiNATLARDAN DOLAYI 
BORCLULAR 

N AZilV£ HESAPLAR : 

Lit. 

561,869,243.20 

209,896,323.67 

183,730,290.29 
33,123,483.90 

Lit 

771,765,566.87 

2,323,191,261.98 
96,696,537.-

1,481,576,757.96 
533,243,390.52 

216,853,774.19 
26,675,000.-

92,548,024.81 
10,960,795.89 
43,651,900.-

27,~0,708.10 

175,809,339.05 

5,800,373,056.37 

Memurin ihtiyat ve basiret sand1~J 
Teminat ic;in esham 
Kefalet , " 
Esham ve tahvilat hesaplan 

55,569,604.70 
856,302,779.46 
12,242,221.92 

4,732,061,950.50 5,656,176,556.58 

11,456,549,612.95 Yekun Lit. 

Reis 
PESENTI 

Murahhas ba 
VEROI 

A N K . O D i 
1939 

Zimmet 
YILINA Ai D GENEL " KAR 

UMUMI MASRAFLAR 
VERGi VE HARCLAR 

Lit. 
102,097,556.59 

9, 764,505.32 

ALACAKLI HESABI CAR!LER UZERiNE 
VERiLEN FAiZLER 27,781,008.57 

20,152,496.58 SENEDAT CUZDANI REESKONTOSU 

1939 DEVREi HESABiYESi SAFI KARl 

159.795,567.06 

12,510,461.38 

172,306,028.44 

Reis 
PESENTl 

Yekun Lit. 

Murahhas aza 
VEROI 

istanbul Deftertarl1g1ndan: 
Hazineye olan borcunda'n dolay1 haciz altJna ahntp paraya ~evrilmesi icab eden Fenerde 

Tahtamlnare mahallesinln Miirselpa§a caddesi 76 numarah boyahane mUsteciri Radoll Ko
hen Yuhandiner ve Jozef Balinaya aid m\istamel bir aded baskiil, daktilo makinesi, vanilla
tor, kola makinesi, 3738 pl8ka numaral1 Ford markah kamyonet Ulhsili emval kanunu hiikiim
lerine tevfikan 1/4/940 giinii saat 10 da a~lk arthrma usulile salllacagmdan talib olanlarm 
mahalli mezkureye gelmeleri ve fazla ma!Omat almak isteyenlerin Eyiib Maliye tahsil tef
ligine miiracaatleri ilan olunur. (2438) 

Miidiirliigiinden: 
Krom Cevheri Miistahsillerine 

icra Vekilleri Heyeti kararile memleket d1§ma yap1lacak krom cevheri satJglar1 
tarafmuzdan Ulnzim ve icra edlleceginden a§ag1daki ma111matm azaml 15/4/940 tarihine 
kadar Bankanuza bildirllmesini rica eyleriz, 

1 - Miistahsil firmanm unvam: 
a - Mektub adresl 
b - Telgraf adresl 
c - Telefon numaras1 

2 - l§lcttigi ocaklarm isirnleri: 
a - imtiyaz mukaveleleri suretl. 

3 - Istihsal ettigi cevherin evsafl: 
a - Fiziki eviaf : 
b - Komple analiz : 
c - Granitleri : 

cr. o. 
Si 0 2 

Cr. Fe 

4 - 1936/ 37/38/39 ve 1940 aeneleri :zarfmd11ki 
a - isti.hsalah 
b - :imraratJ cMemleket ve miitteri itibarile~ mii§terilerinin sarih unvan ve adresi 

5 -'1940 senesi lstihsal program!: 
a - Mevcud stoklar: 
b - Ayhk teslim edilebilecek miktar: 
c - Senevi lsti.hsal previzyonu: 

6 - Tahrnil iskelcsi: 
a - Tevmiye tahmil miktan: 
b - Tahmil vesaiti: 

idaremizin 90 lira ayhk ucretli ba§lllakinlstllgi milnhaldir. Tallblerin evraln miispite!erUe 
Naftaya miiracaatleri. (2343) 

Be§ ya~mda bir ktz c;ocuguna miireb. 
biyelik yapmak iizere orta ya§h frans1zca 
bilen bir bayan isteniliyor. 

T alib olanlar her ii.in saat sekizden 
on dorde kadar Haydarpa§a R1htJm cad
desi iskele sokak 168 numaraya miira -
caat etm~lidir, 

~--• Operator---~ 

RIZA . UNVER 
Doium ve kadm bastabklan 

miitebusJSl 
Cagaloglu, Nuruoam aniye caddesi 

No. 22. Mavi yap1 
T elefon : 22683 

Lit. 
SERMAYE 

Adi ihtiyatlar 28,219,735.95 
Fevkalac.e ihtiyat 18,303,655.75 

HESABI CARi VE TASARRUF MEVDUATI 
ESHAM VE TAHViLAT CAR! HESAPLARI 
MUHABiRLER- MATL'OB BAKiYELERi 
MUTEDAV!L CEKLER (G€k sirki.iler) 
ADl CEKLER 
MUHTELiF ALACAKLILAR 
TiCARl KABULLER 
U<;UNCU ~AHISLAR HESABINA KEFALET 
VE TEMiNATLAR 
SENEDAT CUZDANI REESKONTOSU 
EVVELKi SENELERDEN MUDEVVER KARLAR 
BU SENENiN SAFI KARl 

NAZIM HESAPLAR: 
Memm·in ihtiyat ve basiret sand1g1 
Kefalet ve teminat mudileri 
Esham ve tahvilat hesaplan 

55,569,604.70 
868,545,001.38 

4, 732,061,950.50 

Yekun Lit. 

Pas if 
Lit 

200,000,000,-

46,523,391.70 
1,665,827,880,07 

43,651,900.-
3,304,893,505,76 

240,074,491.77 
3,662,177.52 

57,576,357.10 
27,400,708.10 

175,809,339.05 
20,152,496.58 
2,290,347.34 

12,510,461.38 

5,800,373,056.37 

5,656,176,556.58 

11,456,549,612.95 

Murakibler 
GARRONE, Ba~kan 
BACCARINI - COLLI 
GALIMBERTI - GARELLI 

Ba~Muhasib 
NAZARETH 

R 0 M A' Din 

VE ZARAR TABLOSU DUR 
Mat l ub 

MiLLi VE HARiCt SENEDAT UZERtNE 
iSKONTO VE FAiZLER 

ROPORLAR UZERiNE FAiZLER 
HAZiNE BONOLARI, ESHAM VE TAHViLAT 

VE i$TiRAKLER UZERiNDEN KUPON VE 
TEMETTULER 

(";A YRiMENKUL GELiRLERi 
MUHTELiF FAiZ VE KARLAR 

Murakibler 
GARRONE, Ba~kan 
BACCARINI- COLLI 
GALIMBERTI - GARELLI 

Yekfm Lit. 

Lit. 

94,950,951.18 
5,139 ,972. 20 

52,046,802.58 
2,114,714.54 

18,053,587.94 

172,306,028.44 

Ba!iMuhasib 
NAZARETH 

Modern Ankaran1n Modern Salon Mecmuas1 

ANKA RA MAGA ZiN 
Nisan saylSl en miitekamil bir &ekilde ~;uuyor. 

i~inde tath hikayeler, giizel resim ve renkli tablolar, sinema, kadm, moda 
sahifeieri, ~en yaZJlar, eglenceli f1kralar, bulmacalar vesaire vesaire .•• 

Ta~rada bayi aramyor - Adres : 488 P. K. ANKARA. 

Bakuk Fakiiltesi Dekanbg1ndan: 
Franstzca bilir tecriibeli bir daktiloya ihtiyac vardtr. isteklilerin fakiilte dekan katibli-

gine muracaatleri. (2«9) 

HER AYIN YEDISiNDE 

I " 

MilL I 
DIYANGO 

Ia Birik ikralliye 150,000 Lira 

Daima, en son plak 

yenilikleri ve en yeni 

§arktlan Beyoglu Tii
nel ba§mda I No. da 

Brunswmgk 
PAZARI'nda 

'7 

bulacakSJmz. Stok tiikenmeden ev• 
vel acele ediniz. Mevcud plaklar 

meyanmda: IMPERiO ARGENT! • 

NA. FRED AST AIRE, GINGER RO
GERS. DOROTHY LAMOUR, BING 
CROSBY, CONNIE BOSWELL, AN. 
DREW, BISTERS, DANIELL£ DAR -
RIEUX, JEAN SABLON, CHARLES 
TRENET, LUCIENNE BOYER ve saire. 
nin plaklan. 

• Giiz Hekimi 
Nurl Fehml Ayberk 

Haydar pa,a NUmune hasta• 
nasi gHz mUteh ass1s1. lstan· 
bul Beledlyesl kar••••nda. 

Telefon: 23212 ................. 
istanbul Asliye 
3 iincii Hukuk 
Hakimliginden: 

Aleksandr f~kembri tarafmdan Bey • 
oglunda Yenic;ar§Jda 80 numarah hanede 
mukim iken bali haz1r ikametgahmm me~ 
hul oldugu taayyiin eden Klemantin fll. 
kembri aleyhine mahkemenin 939/338 
numarah dosyasile ikame olunan ihtar 
davasmm duru~asJ snasmda davac1 ta. 

rafmdan ibraz olunan 28/3/940 tarihli 

arzuhalde: lngiliz kanunlan hanei zevci· 
yeti bilasebeb iic; seneden fazla terkeden 
kan veya koca aleyhine diger tarafm b~
~anma davas1 ikame etmesi salahiyetini 
bah§etmi§ oldugu ve Klemantin dahl 933 
seneaindenberi hanei zevciyeti terketmi~ 
bulundugu cihetle ikame eyledigi ihtar 
davasmdaki talt-bini bo§anma istegile 

tashih eyledigi beyan edilmesi iizerina 
keyfiyetin ilanen tebligi tensib kJlmm•o 
ve arzuhalin bir sureti divanhaneye talik 
edilmi§ oldugundan keyfiyet ilan olunur. 

' ' (25701) 

Sac;lann dokulmeslne ve 

kepeklerin izatesine kar$f 
en mukemmel ve muesstr 

hakiki 

PETROLE HAHN 
her yerde aray1n1z. 

Biiyilk ~i~si yaln1z 125 kuru~tur. 

Suadiyede aabhk ko,k 
Suadiyede lstasyon arkasmda Cami so. 

kagmda 41 No. h ve yagh boyah miista
kil, iki ailenin oturmasma elveri~li elek· 
trik ve tulumbah kuyusu ve bir doniim 
miktannda ve i~Sinde ~Sam ve meyva agac.. 
Ian mevcud bah-;eli bir ko~k sat1hktJr. 
lsteklilerin Sirkecide biiyiik lsmailpa§a 
hanmda 6 No, ya miiracaatleri. Tele -
fon: 23486. 

Radyo Almanag • 
G~en sene biiylik bir ragbet kazanarak bii

ttin niishalnn (3) syda tamnmen salllan bu luy
metli eserin 1940 &ayJSl da tiikerunek iizeredir. 
Radyosu olanlar tednrlkinde lstical etmelidirlcr. 

Fiah: 60 klll'll§ - Kanaat Kitabevi 

Zayi ruhaatname 
Thibaud Gibb ve §Urekast §irketi tara~ 

flndan (Gibbs) nam• tahtmda otedenberi 
imal edilmekte olan Gibbs di§ macununun 
Tiirkiyeye ithali mi.isaadesini havi 19 29 
senesinde S1hhiye Vekaletinden Platon 
Lagopulo ve F ettel §irketi namma veri • 

len 12/33 No. h ruhsat vesikasJ ziyaa ug· 
ram•~ bulunmas1 itibarile hiikmii kalma
dtgJ ilan olunur. 

Thibaud Gibbs ve ~iirekasJ §irketi 
vekili Maknamara halefi Gabriel Kuto 

Mer' a ac1llyor 
Istanbu l Bah~ekap1 Numara 23 • 25 

Telefon : 21224 
M. tJEftVI~ UGUR 

Zayi - Oniversite Hukuk Fakiiltesi 
6 781 No. h hiiviyet ciizdammla vapur, 
tramvay pasolanm zayi olmu§tur. Yeni -
sini c;tkarttJracagJmdan eskilerinin hiik -
mii kalmiyaca(p ilan olunur. 

istanbul Oniversitesi Hukuk F akiiltesi 
S. I den 6781 FerruhzatSungar 

Mide, Barsak ve lc hestahk1an 
muayenehanesi 

Or. Y. Hallacyan 
Taksim ( eski Talimhanede) Ab

dfllhak Hamid caddesi. Sabiha 

....... aipjajrjt ... N.o ••• 1i2 •• idiaiir·e·N--o •.• 4
1 
..... 

Zayi - Nam1k Kemal mektebinden 
1334 senesinde aldlglm devrei aliye §e• 
hadetnamesjni kaybettim. Yenisini aia· 
cagtmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

) Said Y ekta Erinc; 



8 
=-· 

I 

Devlet Ha 
1 - idaremiz i~in 

lecektir. 
2 - Muhammen b, 
3 - ihale 15/ 3/94< 

Miidiirliik binasmda t 
4 - Bu i§:e aid ~a 

Miidiirli.i~de gOriilel: 
- 5 - Talib olanlarG 

sJDda toplanacak Komi 

SAA 
FAZ 
Avn 

sa a 
b 

Gi 

Altn 

A 
Sa at: 

deposu: 

Kayseri Belediyesi ~ 
ucretli ylik~ck mimarhk, 
}artn vesikalarlll&.l astl v 
~.:cfi)-~ Hefs~l6i~e mtiraca 

KE 

8 

Herkesin iizerinde ittifak ettigi bir hakikat: 
•• Sabah, Ogle, Ak~am her yemekten sonra 

giinde 3 defa kullanmak _ ~rtile 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romafizma 
Nevralji Kzrzklzk 
ve biitiin agrzla

rznzzz derhal 
keser. 

lcabmda glinde 3 ka'e 
almabilir. 

Her yerde pullu kutular1 
l&rarla lsteylniz. 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu 
Ba~kanhgmdan : 

Ytldtzda bulunan okulumuz talebe ve hademelcri i9in 114 ~ift iskarpin ahnacakt1r. 
Muharnmen bedeli 855 liradtr. ilk teminat 64 lira 13 kuru§tur. Sartnamesine gOre ac;tk 

eksiltmesi Giimii§suyunda Yiiksek Miihcndis Mektebinde toplanacak Komisyonumuz~a 2/ 4/940 

tarihine rashyan salt giir;rti saat cl4,. te yaptlacakbr. i steklilerin niimune ve §artnameyi gOr
mek ve ilk temin.at yatumak Uzere eksiltmeden bir giin evveline kadar okulumu2a ve ek

siltme giinti de 2490 sayth kanunla §artnamede ya:uh belgelerilc ve ilk teminat makbuzlarUe 

Yiiksek Mtihendis mektebine gclmeleri. (2054) 

' 
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3! Mart 1940 

Saf ve normal gtda 

' 
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,---------, 
Yeni S E S Ctkll 

Bu say•da NECIP FAZIL 'IN 
Yepyeni ve biiyiik bir ~iirile anketi •• 
Ay11ca Bedri Rahmi, Salt Faik, Mel)h 
Cevdet, Orban Veli, Oktay Rifat, 11· 
han Berk, Abidin Dino, Fail< Ber~· 
lbea, Yusuf AkJSkah... ve daba b1r 
~ok imza, 
( SES) In bu sayl&lnl giSrUnUzl Onaltmct y•l saYJ : 

Gene su111 . ........................................................... I 
'l'iirkiyede 
1'irk sesi 

$ ehrimizde almanca olarak inti· 
sar eden Tiirkische Post gaze

. tesi, Y ekiller He yeti kararile. 
lki gun evvel kapattld1. Misafirperverlik 
adabmm yalmz evsahibine degil. ayni za
lllanda bizzat misafire de bir taktm vazi-
feler yukledigini unutacak kadar kendi· 
ni kaybeden bu gazete, Alman propagan
da,, yapmak gayretile, bir miiddettenberi 
a<;1k~a ve ,,k.!makSizm milli menfaatleri
llliti baltalamaya ~ah~1yordu. Beyoglu
nun a ~·~idli. ~ahsiyetsiz ve kozmopolit 
ta]abahgmdan SIZan ispirto bu\ut\ari\e or• 
\~hi, kirli ve dar bir sokaga Slgmarak. ora-

italy~ 
• yen1 

meyc 
Buna gore) 

Almanya v1 

rtna 

KANAAT Buru~ukluklarl 

KiTABEVi ve lekeleri 
- Bezelya - Yulaf 

ve sa1r HUBUBAT UNLARl kuvvet kaynaj!•dtr. 
Pirincunu Mercimek -

dan, guya kendini hissettirmeksizin, temiz 
Ve berrak TUrk havasmt zehirleyebilece
gini •anan bu mikrob yuvaSI, milli menfa
atlerimiz iizerinde hassas bir dikkatle ~a
hsan hiikumetimiz taralmdan vaktindo se· 
tilrnij ve bize zarar veremez bir hale kon
tnujtur. Tiirkische Post. bundan sonra 
lurk hududlan i~inde yabanct menlaat
lerin miidaliligini yapamiyacaktlf. 

Paris, 31 (a.a.) - 0, 
Emile Bure ~Oyle yaz1yor 

-l:Son zamanlarda orta, 
pl~nlan arastnda Fa§iet b 
dilen bir plan vardn. G 
ne~redilen makaleler de 
eder gibi gOriinmektedir: 
ca madde1eri §Unlardn: 

Son ne,riyabm takdim eder 
Kr. 

CAPAMARKA MUSTAHZARATI 
M. Nuri (-AP A Kurulu$ tarihi 1915 

1. - Karada, denizdc 

Di!ilerinizi tertemiz, bembeyaz ve sapasaglam yapar. Yir111inci astr 
kimyastnm harikalanndan biridir denebilir. Kokusu giizel, lezzeti 

ho~, mikroblara kar~1 tesiri yUzde yUzdUr. 

0. Prof. Dr. M. Fuad 
KOpri.ili.ini.in 

!slam Medeniyeti Tarihi 
XVI net as1r saz §airleri 
XVII nci ASU" Saz ~airleri 
Cevheri 

200 
30 
30 
30 
30 

NASIL 
Temizlemeli ? 

* 
ve Elektrikci T esviyeci • Tornac1 

M. M. Vekaleti Eski~ehir Tayyare 

Ara01yor Bu yerinde ve hakh miidahalesinden 
dolay, Refik Saydam hiikumetine kaqt 
lurk genc\iginin duydugu sevgi ve ~iik
ran hislerini burada i!ade etmege • ac
lirnden dola~t • cesaret edemiyecegim. Ilk 
baklsta bir gazetenin kapanmasmdan iba
tet gibi goriinen bu basit hadise. haddiza-

mum'i silB.hstzlanma, 
2. -lngiltere, Fransa 

talya arasmda dOrtler m 
det. Bu devletler Milletle 
rini tutacak olan bir dire 
cekler, Avrupay\ dOrt I1 

aym :tklar ve icab ed 
kan}l bir ehli salib viicuc 

Fabrikas1 Direktorliigiinden : 

RADYOLi A11k Orner 
1 - Fabrikaya imtihanla birinci s1mf tesviyeci, tornac1 ve elektrikc;i almacakttr. 
2 - irntihanda muvaffak olanlara tahsil, ktdem ve liyakatlerine gOre 248 kurU§tan 5 liraS' 

kadar yevmiye verilecektir. 
Hilmi Ziya Olkenin 

Kullananlar di~lerini en ucuz ~eraitle sigorta ettinni& saydtrlar. Fa.rabi 75 
50 

3 - Taliblerin imtihan §artlarmt ve imtihan gUnU.nii ogrenmek \here Ye§ilkOy Hava Ak.tarJl'l' 
Amban DirektOrliigiine biuat miiracaatleri ve a~ag1da yazth evrakt miispiteyi berabet' 

tinde 0 kadar derin, o kadar jiimullii bir 

lllana tajlmaktadll. 

3. - Dinler serbest o 
Alman Y ahudilerinin Fi 
ki Afrikaya, F ransa da l 
ret etmelerine yard1m e 

Sa bah, Ogle, Ak~am her yemekten 

giinde 3 defa di~lerinizi 

sonra 

ftr~alaymiZ. 

Kapalt Zarlla Miinakasa ilam 
Belediye Sular idaresinden : 

idaremiz. aboneman servisi lt;in bastlrdacak evrak ve de:fterler kapah urfla miinaka .. 

saya konuhnu§tur. 
1 - Bu i§ ic;in tanzim edilen ~artname idaremiz levaz1m servisinden paras1z ahnabilir ve 

numaralar ayni serv:iite gOriilebilir. 
2 - Talibler prtnameye gOre hazulayacaklan kapah zarflarinl ihale gilnii olan 10 nisan 1940 

~a~amba gtinli saR.t 15 e kadar Taksimde idare merke2inde miidiirlUge vermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. 
(2419) 

Cenubi Amerikaya Hava Postas1 
Her per~embe, RtO DE JENEIRO ic;in ROMADAN 
hareket eder ve biitiin &imali ve Cenubt Amerika i<;in 

CONDOR ve PAN • AMERiCAN AffiWAYS 
Servislerile BREZ!LYA'da irtibatt vardtr. 

Linee Aeree Transcontinentali 
iTALiANE S. A. ROME 

Ttp fakiiltesi Dekanltibndan: 
Ttb Faktiltesl ikinci cerrahl klini&:i i~in 50 lira iieretli ild Hem§ire ahnacaktlr. Evsa£1 

lBzimeyi haiz olanlarm nisarun onuncu t;al'§amba glinli ak§amma kadar Dckanh~a mtiraca
atleri. (2350) 

Bayanlarm Nazar1 Dikkatine : 

1940 MODELi 

Ziya Gokalp 

Asaf Halet <;elebinin 

Malia Cami 
Mev lana 
Mevli.nantn RUbaileri 

Galib Kemalinin 

75 
75 
50 

ltalya Tarihi, iki cild 250 
Dunya Tanhi 150 
Rusya T arihi 150 
Bat•m•za Gelenler 75 
insan ve Totaliter Devlet 50 

Hiiseyin Cahid Yal~mm 

Avrupa Kavimlerinin Mukaye

seli Tarihi iki cild 
!ngiltere Tarihi iki cild 
Fransa Tanhi iki cild 
Cihan Harbinin ~arka Aid 
Kaynaklan 
Demokrasi, iki cild 
Siyasi Hiirri.yetlerimiz, 2 cild 
Vatandatm Kitabt 

Faik Sabri Duran•n 

lnsanlar Alemi 
Hayvanlar Alemi 
Akdenizde Bir Yaz Gezinti•i 

Dr. Zeki Zeren 

Bekarld< ve Evlilik 
S1hhat • Terbiye ve Giyim 

Ali Haydar Tanerin 

250 
250 
225 

75 
300 
300 
150 

150 
130 
100 

60 
60 

BeyQ Zambaklar Memleketin· 

de Finlandiya 60 

Turhan Tan merhumun 

Devrilen Kazan 
Safiye Sultan 
Hind Denizlerinde Turkler 

M. Zeki Pakalmm 

125 
125 
100 

Bu yeni ve 
cazlb gU• 
zelllk re
~eteslnl 

tecrUbe e
dinlz. 

Cild hiiceyre
Jerinden ~lka
nlmi§ ve gene 
ve saglam bir 
ci!din unsurla -
nna mii§abih 
yeni ve kly -
metli cevh~r 

hulasast: cBt • 

OCEL• tabir edilen ve Viyana 
tl"niversitcsinin me§hur bir prole· 
sorii tarafmdan ke§if ve gene hay

vadardan gayet itinah bir tarzda 
istihsal edilen bu ktymetli cevher, 
eildm unsuru alan pembe renkte
ki Tokalon kremi terkibine kan>
ttrllml§ltr. Bu kremi her ak§am 
yaimazdan evvel kullamntz. Siz 
uyurken, eildiniz bu ktymetli eev· 
heri massoder. Her sabah uyandt
gtntzda cildinizin daba a<;1k, daha 
taze ve daha gene oldugunu gore
cekslniz. Gi.indlizleri de yagslZ be-
yaz renkteki Tokalon kremini kul
Janmlz. Bu kolay tarzt tedavi sa
yes;nde her kadm 10 ya>; daha gene 
goriinebilir ve gene ktzlann bile 
g:.pta nazarile seyredeeegi §ayam 
hayret bir cild ve bir tene malik 
olaloilirsiniz Tokalon kreminin 
mtismir netice1eri garantidir. 

Safi platin ve ptrlantah IUks kadm saatleri gelmi~tir. Bu saatler en Tanzimat Maliye NazJrlan mU~kUI pesnd bayanlar• da tatmin etmektedir. Ktyrnetli bir saat almadan 250 
evvel muhakkak A R L 0 N saatlerini gorUnUz. ••••••••••••••--1•-• Sab~ deposu ' istanbul sultanhamam camc•ha&l han 1 inci kat. --·• Zonguldak Daimi EDCUIUeDiDdeD: 

1 - Eksiltmeye konulan i§ : Zonguldak mcrkezinde karkas ve taksimah bitirilmi::;; olan 
Hususi idare binasmm ah§ab, s1va ve elektrik gibi 18454 lira 94 kuru§ ke~if bedeli (:orlu Belediyesinden: 

Her sene olduku gibl bu sene de <;orlu ilkbahar emtia ve hayvan panaytrl 3 mayts 

940 cum a giini.i a~1lacakbr. 
A- Panay

1
ra hayvan satmaga gelenler geldikleri yerden hayvan hastabgt olmad1gma dair 

men§e §ehadetnamesi almayt unutmamahd1rlar. 
B- Yurdun her tarahndan ahc1lar geldigi cihetle panaytra geleceklerin her tiirlii esbabt 

istirahatlerinin temini ~Jimdiden haztrlanmt§ttr. 
G- Panaytrm son giini.i olan 5 maylSta ehli hayvan sergisi yaptJacaSt i13n olunur. (2508) 

KEMAL AKMENiN 

BENZiN 

miitemmim in§aatt1r. 
2 - i§ vahidi fiat ve kapah zarf usulile 21 gUn miiddetle eksiltmeye konulmu§ olup illalesi 

15/ 4/ 940 pazartesi giinil sat 11 de ViH\yet Daimi EncUmeninde yaptlacaktJr. 

3 - Muvakkat teminat (1384) lirad1r. 
4 - I~bu eksiltme ve i§e mahsus ke§if, §artname ve b1Jna mi.iteferri sair evrak Vil§.yet 

Naf1a Mi.idiriyetinde ve Daimi EncUmen kaleminde gOrillcbilir. 
!i - 'Eksiltmeye i§tirak edeceklerin, behemehal bu gibi i§leri yaph&ma dair elinde vesikast olan 

mtihendis veya bOyle bir 2ahn ~in mes'uliyetini mahallen deruhte ettiS,ine dair vesikasm1 
ibrazt ve bunu Vil3.yet Nafta Mtidiriyetine tasdik ettirmesi ve ihale olunacak i§ meya
nmda bulunan kap1 ve pencerclerin kez.a behemehal ist.anb(llda tanmmi§ fabrikalarda 
yaptlracdma ve bu miiessesenin Vil3.yet Nafta Mtidiriyetince t.asdik edilmi§ firma ve-

sikast ibrazl §arttlr. 
6 _ 5 inci maddedeki vesaikle aynca cari ytla aid Ticaret Odast vesilms1 ve tcminat makbuzu 

veya banka mektubile tektif mektubunu muhtevi kapah zarfm ihale saatinden bir saat 
cvveline kadar Encfunen Reisli&ine vcrilmesi i18n olunur. (2346) 

MOTORLERi 
Benzin mo!Orlerindeki en son terakkiya!t ihtiva etmektedir. Bu ·r Or. Suphi $enses 
kitab motorle i~~~~~~:~!~~~;~k;~!~, i~~i~a~:r:~~~:ecegi bir tarzda I ~e~o~~!~~~~~!S~~~~~IIk~~~~~ht~!!.l~ ' 

Tevzi Merkezi: iKBAL KiTABEViDiR. kl F k I va.v duraiJ l.e er aparhmam. a 1r· 

Sahib ve s,.;.uharriri: Yunut Nttdi 
U mumi. ne§riyatr idare eden Yaz' i~leri 

miidiirii: Hikmet Miinif VIgen 

Cumhuriyel Matbcza" 
'••••••llliB.evilollgillliulln:ldllalliKiiAiiRIIiOIINiiiKilliliiallbiletlv'ii.niiidiiellisiatil'ilhlir.111•••••••1 1-lt.-·lere para•IZ· Tel: 43924 

lcrinde getirmeleri. 
1- Dilekc;:e 

2 - Niifus hiiviyet ciizdan1 

3 - Mekteb diplomas1 

4.- Ticaret serbest 
istedigi kadar iptida'i r 

- Tiirkiyede almanca veya franstzca 
olarak intisar eden yabanct gazetelerin ga

Yesi nedir ~ 
Ticaret mi ~ Meslek ajkl mt ~ Herhan- •·••···•••··•·•·••·•••· ......... .. 

4 - Bonservis 
5 - Askerlik terhis vesikas1 (San'at okullart mezunlarmdan istenme'l'' 

6 - !:I-Usnli'hal k8.8Jd1 (Mahalli Etll11iyet MUdUrllii\inden) 
7 - Iki aded fotograf 4 X 6 eb'admda 
8 - A!i!l §ehadetnamesi (imtihandan sonra olabilir). 

TUrkiye K1z11ay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

KlZllay Umumi Meclisi 1940 senesi nisammn 30 uncu sah gUnU saat 
10 da Ankarada Yem>ehtrde Cemiyetin Umumt Merkez binasmda alelade 
1<;1lmam1 yapaeagmdan murahhaslarm yukanda yazllt giin ve saatte Kt· 
z1lay Umumi Merkezini te~rifleri rica olunur. 

Miizakerat Ruznamesi: 
1 - Reis ve ikinci reislerle katiblerin seGilmesi 
2 - Um~~t Meclis tetkik komisyonu ve Umumt Merkez raporlarmt!l 

tetkiklle kabulii halinde Umumi Merkez zimmetinin ibrast 
1940 • 1941 biit<;esinin tasdiki 
Ctkacak azanm yerine digerlerinin seGilmesi 
Tetkik Komisyonu azasmm yeniden seGilmesi 
Umumi Merkez teklifi. 

Fizik- Cebir • Hendese • Kimya -lisa~ 
thtiyacmtz alan bUtUn dersler l(llnd.Uz • aksam • gece de veriliyor. (Ce11'' 

be_rlila$ tramvav durai:!t kar$1Slnda Yabanct Diller ve Riyaziye Ktz Erkek Okul~) 
btr kac derste mii~kiillerinizi giderir. Sm1fta kalmak kok,",su b1rakmaz. 

Bobreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastahklann mikroblartnl 
kokiinden temizlemek i~in HELMOBLO kullammz. 

Bo~reklerin cah&mak kudretini arttmr. Kadm, erkek ldrar zorluklar'~'· 
esk1 ve yeni belsoguklugunu, mesane !ltihabtm, bel agnstm, stk stk idr.V 
bozma,k ve bozarken yanmak hallerin! l(iderir. Bol idrar temin edef· 

Iorn_rda kumlarm. mesanede ta&lann te~ekkUliine mani olur. 
OIKKAT: HELMOBLI) idranmzt temizliverek mavile&tirir. 

S1hhat Vekaletinin ruhsatmt haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Bergamanm Demirciler mahallesinden Olii Filorinalt Mahmud veres~sindcn oglu 1:3edl'

1 

tarafmdan ikame olunan gaiblik davasmm icra klltnmakta olan muhakemesinde: 
M .. dd . . k d k kt' ~ u emm ar ~i Mehmed ktzi K1ymctin se iz sene evvel gaib oldugu iddia edilrJ1e a~ 

oldugundan mezburcnin hayat ve mematt hakkmda malUmah olanlann bir sene zllrfl:l'l ~) 
mahkcmeye haber venneleri kanunu medeninin 32 nci maddesi mucibince nan olunur. (2531 

3 ayda bl~kl ve diki' 
Tesis torihl: 1930. Miidirest: ELENi 90RBAC!Ot~V 

En son ve ~ok kolay bir usulle Frans1z lUks metodla: Diki§ bile~' 
bayanlara U~ ayda. az bilen bayanlara alb ayda, hi~ bUmiY~11 

bayanlara dokU2. ayda bit;ki ve dik~ muntazam olarak ijiiretihf· 
Bayanlara tayyOr, tuvalet, rob, hili pravastz japone ve regJan ,..s 
en zon modellerin metod iizere !}E!killerl ogretilir. 

~i bir ekalliyetin hukukunu miidalaa ih

tiyacl mt? 
Ne kadar aran1rsa aransm, bu sualle· 

tin hi~birine miispet bir cevab bulunamaz. 
l:!eyoglunda ~tkan almanca veya franSiz
ca gazetelerin saltjml tetkik etmek birinci 
suali reddetmege kiifidir. Giinde ii~ yiiz, 
be, yuz, bin, nihayet bin be~ yiiz niisha 
basabilen bir miiessese i~in ticaretten bah· 
••trnek abes say1hr. Bu miiesseselerin ba
llnda bulunan adamlann terciimei halle· 
tine joyle bir bakacak olursak, ikinci sua\ 
kendiliginden anlajthr. Tiirkiyede Alman, 
halyan, F ranSlZ, Ingiliz ekalliyeti olma· 
d1ibna gore, son suali kurcalamaya bile 
liizum yoktur. 

- Acaba Tiirkiyeyi kendi memleket· 
letine tanttmak, bu suretle bir kiiltiir va
~ifesi mi yapmak istiyorlar~ 

Diyebiliriz. 

Naf1a 
Bursae 

0 halde. i~lerinden bir tanesini almiz 
Ve lGtfen sahifelerine 1oyle bir goz gez
diriniz. Orada Tiirk cemiyetine clair, ay
dan aya olsun, ciddi bir etiid goremiyece
&inizi ben size temin ederim. Fa kat gaze· Garbi Anadoluda 
\eyj hemen elimizden atmtyahm, Tiirkiye· yahati yapan Naha 
Ye dair yazt bulamadtglmtz o sahifelerde- Fuad Cebesoy. diin 
k• · gelmi§tir. 

I 1rice harlleri okuyahm. Mesela, !U ka- Anadolunun muh 
Patilan Tiirkische Post'un herhangi bir ~ok naha tesisatlnm 

NADIR NADI pan Naha Vekilimi 
(Arka.n Sa.. 5, siltun 5 te) deres regiilatOri.inii ; 
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Komedi rranse1 

Erkek kostfun, reglan. pardesii, pijama, beyaz ~amqll'" der'" 
lerl bayanlara verilir. Yurddan ~1kanlara Yiiksck Killttir Ba"BP~ 

h~tndan tMdikli §ahadetname ita olunur. 1905 scnesindenberi bu san'ata devam etmek:te" 
dir. Simdiye kadar yeti!i!tirdijti san'atkartar her tarnfta takdir ve tahsinle kar~ 1Iannu:iut 

(Devre) kay1d giinleri: Pa28.rtesi, Ca~amba. Persembedir. 

llillll••••••• Aches: K.umkap1 Kadirga caddesi No. 93. ·------~ 

$ehrimi:de bulunmakta olan Komedi Franl 
ogle :iyafeti verilmif, Vali Dr. Lutfi K1rdar da 

Komedi Franre:, lstanbuldaki temsillerini, 


