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Arllgz- umumigenin neticesi . Türkiye ~Amerika tiC3ret müzakereleri 
Hitler' e lam muiavaalizr ! Amerikahlar, maden ve sanayi 
Almanyada 49 milyona yakm «Evet» cevabi verildi i$1erimiz iqin teklifte bulunuyor 
0 1 . . Bu taleblerin tervici i~in Amerikaya olan 
_ ev et 1dares1nde ihracat1m1Z1n artmas1 zaruri görülmektedir 

halk1n reyi 
JA. VUsturyanm Almanyaya ilhak1· 
~ ni nizami bir 1ekle sokmak mak· 
lekette •adile evvelki gün her iki mem• 
Alb /c ayn ayn iki plebisit yap1ld1. 
ZQQ ~1{0nluk bir kütlenin istikbali mev· 
~ soldugundan istisnai olarak A· 
~iziidi a ordusu da reye i1tirak ettirild~. 
ce Ar' kadar geien haberlere göre neh
da „ lllanyada '7o 99,60, Avusturyada 
~ 99,75 Andus lehinedir. 
~ klllllarin kimseyi 1a11rtn11yacaima 
kta lah ~eticenin böyle olacaii;m1 her• 
y~. min .ediyordu. Bir ay kadar ev~e! 
e1· dt 'l,lllJ brr yaz1da hükumet kuvvetm1 
Yc~ lutan tarafm her hususta ekseri
ilJJJ loplama imkanlarma malik bulundu
icy;. \'e eiier ilin ettiii plebisiti yapabi!
Qctic~ ~us~ig'in de % ?? ?.an. fazla bn 

lcmm cdebileceg101 soyhyerek, 
kiJd;" Maamafih, demi1tim, bitaraf bir '"° 
lt rcy toplamak kabil olursa An1lus 
~~ftarlar101n ekseriyeti te1kil edecekle-

Bn ~üphe etmemeliyiz. . . 

Hitler, nutuk söylemek üzere Graza giderken halkm tezahürah 

Hitler mes'ud saatlerini 
ya§ad1g1n1 söylüyor 

~~~~---~~~~ 

verilen 
daha fazla 

A vusturyada Anflus lehine 
reyler Almanyadakilerden 1 ugun Almanyadaki pleb1S1tten son

n~1101aliter devletlerde halkm .k·.~~a.tine 
11! 

1
• "e ne 1ekilde k1ymet venld1.g1~1 u; Berlin 11 - Hitler dün Anhalter is - müdürü Heinrich Hirnmler ve Führer'in 

o(QllJ, olarak tetkik etmemiz kendi sryasi tasyonunda tesis edilmi, olan ufak bir yaveri olduiiu halde büroya p;elmittir. Hit
f "1nlu~umuzun inkitaf1 baknnrndan büroda rey vermi§tir. Hitler refakatinde ler büroya girer ve (1karken 1iddctle a]. 

Hali 
miz 

ve incir eksperleri· 
de miizakerelerde 

bulunacak 

memleket arasrnda kar§rlrklr ve hususi bir 
tarife tenzilih evvelce kararla1tmlm11t1r. 
Diger taraftan müzakerelere ba1land1gi 
günlerde de bildirdigim gibi, bir ~.ok Ä• 
merika firmalan Türkiyede devlehn ma• 
den, sanayi ve deni~ planma giren i1lerle 

Ankara II (T elefonla) - Müzake- alakadar olmak arzusunu izhar etmi1 ~ 
relere verilen iki günlük fas1ladan istifa· lerdir. , 
de ederek evvelki gece Kayseriye gitmi1 Ancak bu firmalarin tnleblerini tem<! 
olan Amerika ticaret heyeti azas1, bu sa- i~in Amerikaya ihracal1mmn artmas1 ve 
bah 1ehrimize döndüler. Heyet, Kayse- , daha yerinde bir tabirle malen ödeme 
ri müzesinde mevcud olan ve Amerikah- imkanlann1n temini zaruri görülmektedir, 
larca hususi bir ehemmiyct verilerek bir • f1te iki dost memleket heyetlerinin 1im-
ka~ defa heyct göndermek suretile tetkik di tetkik ve halline ugra1bg1 ana mevzu 
ettirilen baz1 eserleri görmü1. bilvesile budur. 
Türk sanayile1me plamnm cüzlerinden Diger taraftan memleketimizin ?1~ht: 
biri olan mensucat fabrikas1m da gezmi1- lif sahalanndan hahc1lan ve 1zm1r mcD' 
tir. Esasen bu 51k1 müzakere fasilalarmda Ticaret müzakerelerinde Türk heyetine ihracat~ilanm tcmsil eden bir heyet eks• 
ve sonlannda hükumet ecnebi misafirleri riyaset edell Manisa meb'usu per 51fatile müzakerelerde bulunmak üzc-
memleketimizin bclliba1h 1ehirlerini ve Fallt Kurdoglu re Ankaraya gelmi1lerdir. 
istihsal merkezlerini ziyarete davet et • $imali Amerika Birle1ik dcvletleri ti • Ekspcrler bugün ak!amüzeri: ~me~lj 
mektedir. Amerikahlar i~in de bu tckilde caret heyetile müzakerelere yann sabah ticaret müzakeresindek1 heyetrm1ze re11-
yap1lm11 bir programa göre, lzmir, Bur· devam edilccektir. Bu müzakerelerdeki lik eden Manisa meb'usu F aik Kurdoglu• 
sa, Y alova ve Adana da heyet tarafm • mevzuun alelide bir anla1ma formülü nun ba1kanhgrnda hususi mahiyette bir 
dan ziyaret edilecektir. bulmaktan ibaret olmad1g1 a1ikard1r. fki toplanh yapm11la~~~:„.„„„.„„„„„„„„„ . ......... „ ..... „ .................. „.„ .. „ .. „ ......... „ ..•......... „ ....... „ ..... „.„.„„.„.„ ...••..•.. „„ .. „„„ .. „„.„.„„„ .•.. „. 
Türkiye -M1s1r dostluk l 
muahedesi teati edildi Dün biten müzakeratta 

ltalya 
• 

- lngiltere 

l:YdaJi olur. Doktor Göbbels, refikas1, Alman Polis k11lanm11hr. [Arktm Sa. 7 tiltun 5 te] 
Q B,n Avusturyay1 oldukc;a iyi tan1d1m .• „ ...... „ ................ „ ........ „ .................. „.„ ....... „„.„.„.„ ...• „.„„„ ...... „ .. „„.„ .• „.„„. R. Aras bugün M111r 

~ lllcrnleketin tarihini. sosyal ve ekono- a DSI z kab1· nes1· b .. meclisinin a„d1• töre-
var1lan anla§ma noktalar1 

h''~ lie:vatim bilirim. Hemen.. her. ''11111-Ml::Llr ·~le'Urell'f'lt-·.~. 3' "T 
da kla uzun temaslanm vardn. B~ • ninde buhmacak 
h cfalar yazd1g1m gibi Sen Jermen mua- M 1• h k 
Adcsinin (er(evesi i(inde „müstakil.b.ir ec IS uzuruna 1") 1yor 
bü ~lurya ya$atmak gÜ(

0
tu. Ahalmm ~ 

Yuk bir krsmmm Antlus a taraftar ol-

duiiuna emindim. Ben kendi p;örüiüme gö- Halk cephes1' art1k daa11m1e farzedilmektedir 
tc bu ckseriyeti % 60 ile 65 arasmda ~ 
lah111in ediyordum. Bir aydanberi Avus• 
~rYada yapilan muazza':" ~ropaganda
arrn tesirile de yüzde y1m11 kazanrlm11 

01sun. Etti % 80 • 85. Herhalde akli 
111,o(ekelerine sahib bulunarak tu veya bu 
dü1ünce ile A vusturyanm müstakil kal
IDas1n1 istiye~ A vusturyahlann saym % 
20 d - . d" ·1 d. cn a~ag1 1n 1r1 emez 1. 

0 halde bugün kar11m1za % 99.~5 ra· 
hlllrnm (rkanlmas1ndaki mana nedrr) 

lddia edildii\i gibi Almanyada hak1ka
lcn serbest rey vermek imkim kalma· 
lllr, m1drr) Y oksa bir aym i(inde bütün 
Avusturya Hitler' den fazla Hitler taraf
lan mr oluverdi) 

Insan bu mubali.ialr rakamlari gÖrÜn• 
tc neden r~ 99,75 oluyor da % 300 ve
Ya "'o 500 olarak ilin etmiyorlar diye 
dü1ünüyor dogrusu. 

Almanyada serbest rey imkinlarrnrn 
bulunmadriima körü körüne inanmak ta
rafgirlik olur. Bu hususta görmeden bir• 
"Y söylenemez. F akat turas1 muhakkak 
~i kütlenin psychologyasr son derece has
sas ve son derece kaprisli, ideta marazi· 
ruh; bir tezahürdür. Herhangi bir mesele 
hakkrnda rey verirken memleketin büyük 
bir ekseriyeti mes'uliyetini müdrik bir 
lllan11kla deiil, doiirudan dogruya hisle
rile harckete ge(iyor. Kütlenin kalbinde 
tür'et, cesaret sahibi adamlara kart1 ta
bii bir hayranhk var. Büyük propagan· 
dalarla bu hayranhii1 tapmma derecelc
rine vükscltmek görüyoruz ki ka~ildir. . 

0 halde böyle bir adama mahk olm1· 
Yan siyasi teiekkü!ler • temsil ettikleri ga
Ye cemivct i(in nekadar faydalr olursa ol· 
•un • tÖhret sahibi bir halk adam1 kart1· 
atnda maii;lub olmaiia mahkum mudur
lar) 

Gerek tarih ve gerelt bugün i(inde Y~· 
tad1i1m1z hidiseler bizi «evet h> dcmege 
le1vik ediyorlar. 

Peki. demokrasi ne oluyor) . b" 
Halkm kendi kcndini idare ebnesi ir 

Hükfunet, yeni mali salahiyetler istiyecek. Pol 
Bonkur ile Violet, M. Blum'un partisinden ayrdd1lar 

Paris 11 (Hususi) - Eski namlar 
bugün saat 11 de vazifelerini halellerine 
devretmi1lerdir. Eski Batvekil M. Leon 
Blum hasta olduiiundan, M. Oriol Ba1-
vekalet umurunu, yeni Batvekil muavini 
M. Sotan'a devir ve teslim etmittir. 

Y eni kabine yarm sabah saat 11 de 
Harbiye Nezaretinde M. Daladiyc'nin 
riyasetinde toplanarak programm1 hazrr-

hyacak ve saat 14.30 da ikinci bir toplan· 
h yaparak programrm Cumhurreisinin 
tasvibine arzedccektir. Bunu müteak1b 
yeni kabine saat 16 da meb'usan meclisi 
huzuruna (lkacakhr. Ba1vekil M. Dala· 
diye meb'usan meclisinde, Batvekil mua· 
vini M. Sotan da ayan meclisinde hüku
metin program1m okuyacaklard1r. 

!Arkaat Sa. 7 ritun 1 de) 
................. ···· · ·· ··· .......................................... ··· · · · · ··· · ........................................ „ 

Urfam1z1n kurtulu§ 
bayram1 dün kutluland1 

Halkevindeki 
Urfa 

meraaim ~ok heyecanh oldu ve 
mücadelesinin istildal tarihimizdeki 

yüksek mevkü ehemmiyetle tebarüz ettirildi 

haya( midir) . . t Diln Halkevinde toplanan Urfahlar 

f.Rer bunun i(in okumut brr cemiye Sehrimizde bulunan Urfahlar, dün sa· kurtulu1 y1ldönümünü kutlan111larchr. Tö-
01mak liz1m1a Almanyadan daha o~u- at 14 te, Eminönü Halkevinde toplana· rene gelenlere, Urfa kurtulu1unu hatirla· 
lllu1 bir cemiyet bulmak hayli p;ii( k sa rak, Türk Urfanm dütman iigalinden [Arktu1 Sa. 2 ritun 3 tel 
te:rck.tir. Demokrasi okumuo olma. tan m1111t11111111111111111M111111111111111111111111111111111111,111111„„,„„ •• „„.11111111111111111111111111111•••11u111111111111111111111111n1111H111111111111111111111111111• 

~ivade bclki husu1i bir istidad ve aym zd: 
tnanda bir devir icab1 ~esele~id~. Ken d'. 
kendini idare edecek brr ccm1yehn, fer 
lerinde demokratik vas1flann inki1&f1 1&rt• 
In. F akat bu da kifi deiildir. Milletlerin 

hayatlarmda öyle anlar belirir ki bütün j Bugün Almanyada ve diiier bir(ok 
kütlelerin tek bir adamm emri alt1na gir- memleketlerde gördüiümüz totaliter sis
meleri hayati menfaatleri bakmundan tem bu ihtiyaCID bir ifadesidir. 
J&fl olur. NADIR NADl 

Kahire 11 - (Hususi) - Tür· 
kiye Hariciye Vekili Doktor T evfik 
Rüttü Arasla MISlr Hariciye Na • 
zm arasmda akdedilen dostluk mu· 
ahedesinin musaddak nüshalanm 
bugün merasimle teati etmi~lerdir. 

Dünlrii ziyaretler 
Kahire 11 (Hususi) - Türki

ye Hariciye Vekili T evfik Rüttü 
Aras, bugün öiile yemeiini M1s1r 
Hariciye Vezirinin misafiri olarak 
yemif, ziyafette fngilterenin Kahire 
elcisi de bulunmu1tur. 

Aktam, Türkiyenin Kahire eki· 
si, Aras 1erefine büyÜk bir ziyafet 
vermi1tir. Bu ziyafeti bir resmi kabul 
takib etmi1tir. 

r Arkaat Sa. 7 riltun ! tel 

Hariciyede yeni 

yapilan te~filer 

Bir~ok &mir ve memurlar 
birer derece terfi ettiler 

Ankara 11 (Telefonla) - Hariciye 
mcmurlan arasrnda terfiler yap1ld1. Bu
gÜn Yüksek T asdikten geien listeyi ay· 
nen bildiriyorum: 

Be1inci tlereceye yükselenler 
Alhnc1 derece memurlardan Cenevre 

ba1konsolosu Numan Tahir, fskenderiye 
ba1konsolosu Hasan Basri, merkezde 
Kemal Aziz. 

Altinci tlereceye yükselenler 
Y edinci derece memurlardan Mosko· 

va Büyük Ekiliiii müstetan Zeki Hak
k1. Madrid el(iliii müste1an Süleyman 
Saib, Atina - Pire batkonsolosu Kamil 
Mümtaz, Odesa konsolosu Ali R1za, 
Gümülcüne konsolosu T uran, Beyrut 
konsolosu F aik Zihni. merkezde Kcmal 
Karman, Orhan Halid. Kudret Erbck, 
Cevdet Dükker. Salahaddin Arbe!. Mu· 
hiddin Erdogan. R1fk1 Refik. 

!Arktut Sa. 7 riltun 3 t.1 

Sorbon Öniversitesinde verilen mil -
him serl konferanslarla Profesör Plt

tar'm dün Ünivenitede verdlii 
konferans 

Tayyare piyankosunun ke~idesinde ka
zanan numaralarm muntazam ve 

tarn listesi 

6 nc1 sahlfede 

Londra kabineti, Habeti1t1n meselesinin Milletler 
Cemiyeti konseyinde tekrar görütühneaini istiyor 

) 
Kont Ciano 

Londra 11 (Hususi) - fngiliz hü • 
kUmeti Milletler Cemiyeti umumi kitihi 
M. Avenol'e gönderdigi bir mektubla 
Habe1istan meselesinin Milletler Ccmi • 
yeti konseyinin önümüzdeki toplanh ruz· 
namesine ge(irilmcsini istemi1tir. !ngiliz 
hükiimetinin mektubu ezcümle diyor ki: 

Lord Pört 

silc, Milletlcr Cemiyeti aza110daii 
b::lan Habqistanm ltalyaya ilhakmi 
tanlDlll bulunduklan cihetle, bu mesele " 
nin Milletler Cemiyeti konseyi tarafm " 
dan bir karara raph liz1m gelmektedir. 
Bu scbcble meselenin konsey ruznamesi< 
ne g~irilmcsi mercudur.» 

(Arlt;tua Sa. 7 riltun t tel «- Milletler Ccrniyeti konseyioin bct 

„„.e.ä.itan·ltf isad.„t.ö·n·s·eyr·v·e ... niä.ibuaf "t'ö'ö'ü'rä'sf .... 

Bütün komiteler, dün de 
~1,malar1na devam ettiler 

Balkanb delegeler terefine bu akflllll Beylerbeyi 
saraymda bir ~y ziyafeti verilecek 

Ekonomik Konseyin, Deniz komitesi dünkü toplanllda 

Balkan Antanh ekonomik konseyi ko
misyonlari, dün saat 9.30 da, ögleden 
sonra da saat 15,30 da Y 1ld1z saraymda 
topl&J\Brak ~abpnalanna devam etmi1ler
dir. 

Bakan Matbu•I Birliii kongresi ko • • 

misyonlan da sabahleyin saat 10 cU 
toplanm11 ve muhtelif i1ler üzerinde mer 
gul olmu1tur. Misafir gazetcciler ögledea 
sonra Dolmaba~e saraymdaki reaim ~ 
heykel müzcsini gezmi1lerdir. 

- [Arlcaat Sa. a lfltllll 1 Ul 
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Siyasi icmal 
Hahe,istana mukabil 

Hadramut 
Tarihi roman: 61 Yazan: M. TURHAN TAN 

Sultan Mahmud • emrett1: 
•• 

Ba~~ukadar Omeri 
111k1yor, belki de 

gidereceksin, ~ünkü beni 
bana ihanet ediyor ! 

F akat tcreddtid itiyadmdan stynlan renge ginnege baiLmujb. Hünkar, soluk
irade kendi varhg1n. befatmek, sesini du- la1an <;ehrcd•ki vicdani tereddüdü oku
yurtmak ve .endelemeden yüriimek icin du, kötü kötü güldü: 
genc bir k1lavuza ibtiyac hissediyordu. - Ömer iilürse yerine sen ge~eceksin, 
Hünkar bu k1lavuzu B~berba11 Ali A- biraz sonra Silahtar da olacaks1n. Ölrnez
gamn §8hstnda buldu ve onu • papagan se Berberba'1hk ba~kas:na intikal ede • 
hadisesi aarayWarca unutulduktan, Bai- cektir. Cünkü onun yerine senin ölmek -
<;ukadarm yapttgt ii bir k.ahramanhk ma- ligin mukadderdir! 
sah 1eklini alarak pek seyrek anthr ol • Bu sefer AJi Agamn gözleri kapandt 
duktan sonra • huzuruna getirtti: ve 0 kapah gözler önünde Ba1<;ukadar • 

- Sana. dedi, biriey soracagim: Be- Itgin, Silahtarhwn tantanalt hayalt safha 
nim i<;in öl dersem !am cim demeden, ~o- safha a<;ild1. Ger<;i Berberba11hgm da 
lugunu c;ocugunu düiünmeden, sebebini ktymeti vc kendine göre debdebesi yok 
sorup araittrmadan ölür müsün? degildi. Cünkü 0 hizmete getirilenler, 

Hi<;bir mukaddeme yaptlmadan, hi<; • yeryüzünde kimsenin el degdiremiyecegi 
b1r ~tgtra lüzum görülmeden ortaya alt -
liveren bu sual, Berberbai1y1 ~ikma <;e- mui.addes ( ! ) bir ba~t bra1 etmek §Cfefi· 
virmekle beraber dudak!anm hareketsiz 1~ üstünlük kazanryorlardt. Bu 1erefin 
birakacak kadar müessir olmadt ve 0 du- dini bir ccphesi bile varch. Zira Berber
daklar 1uurun emrini almadan bir kelime ba1tlar, pacli§8hlan l!ra1 ettikten sonra k11-
mmldand1: lan gümüi bir legen i<;inde gülsuyile )'l• 

- Evet !.. karlar, ödagact ve amberle uzun uzun 
Sultan Mahmud gözlerini kapad1, sa· kokulandirarak kü~ük bir mahfazaya kor

ray tarihi sahifelerine §Öy)e bir ge<;id yap- lar, her y1lm iaban aymda hareket eden 
tud1 ve padi§ahlarm: «Benim i~in öl!» Surre alaynun ba•karuna - Surreemini 
diye tele kimseye teklifte bulurunadtkla- denilen adama • tesiim ederek Medineye 
nnt, onbinlerce sarayltdan da gene tek gönderirler, Peygamberin mezan ctva -
kimsenin bei yüz y1! i<;inde böyle bir fe- nnda topraga gömdürürlerdil 
dakarltk göstcrmedigini gördü. 0 halde F akat onlann, Berberba§tlann devlet 
Berberba1mm «evet !)) demesi • örnek itleri üzerinde nüfuzlan, merasimde ve 
gösterilmek suretile tevsik olunabilecek • te1rifatta göz kama11tnc1 mevkileri yoktu. 
teslimiyetlerden degildi. Lakin kendisinin Halbulci BaKulr.adarlar Ba1mabeynci 
de bu adamm ölümüne ihtiyac1 yoktu. 0 demekti. Saray1n hemen her i1ine kara11r· 
sebeble fU müspet cevahtn bir hakikat lard1. Emirleri albnda i.1rk <;ukad~r bu
ifade edip etmedigini ar14ttrmaga lüzum lundugu gibi selamhk resimlerindc. bini1 
görmedi: alaylannda pacli13lun sag tarafmda yii-

- Ya, dedi, en sevdigin bir kimesne- riimelr. hakluna malik bulunuyorlardt. 
y~ hatta öz oglunu benim i~m öldür de- Bostanctbaimm, büyük ve kü~ük 1mra • 
sem ne yaparsm? hurun, Kaptcilar Kahyastrun, Peyk ve 

- Ferman efendimindir derim, ~ret Solak agalarmm, Hasahmn, Hasekilerin, 
buyurulan bedbahtt hemen boganm 1 

1-lünlcar gözlerini kapad1, saray tari • Kozbek~ilerin, Sandalc1larm, Y edek~i • 
hinin sahifelerine gene ge.;id yapttrdt, lerin amiri de gene BaKukadarlard1. Y e
yüzterce kölenin padi!ahlardan • a~tk ve- ni tayin olunan Sadnazamlann, $eyhül -
ya kapsh olarak • aldtklan emirler üze- islamlann huzura 9kmak üzere saraya 
r:n• yüzlerce hayata kiyd1klarm1 gördü. gelmeleri strastnda ilkin Bai~ukadarla 
Onlann ic;inde padi1ahlarm babalannt, kar11la1malan ve ona okkahca hediyeler 
kard~lcrini, yegenlerinij analanm öldü - sunmalan kanun ikbzasmdandt. Y almz 
r.n,er bile vard1• 0 ha de !lc erbäimm onlar l:iayram 've mevlid alaylannda el
bu •ö1ünc itimad olunabilirdi. maslt agtr sorg~ takabilirlerdi. Padiiahm 

Sulte11 Mahmad bu kanall!I ~kten· :merasimde pabucunu ta11mak §crefine nail 
scnra fikrini a~tga vurdu: olan ikinci <;:ukadar da BaKukadann res· 

- Ba'Kukadar Ömeri, dedi. gidere- men pabucunu öpmege mecburdu l 
ceksin. C::ünkü beni s1k1yor, belki de ba- Silahtarhk, kanun hükümlerine göre 
na ihanet ediyorl degilse bile, teamül baktmmdan Bai<;u-

Berberba1mm yüzü belli belirsiz sa • kadarltktan üstündü. Bununla beraber 
rard1. Omzuna böylc bir yük konulaca - Silahtarlar, BaKukadarlann bütün di
gmt hallnna bile getirmiyordu ve padi1a- leklerini Padi1aha arzederler ve BaKU· 
hm büyük bir m tevdi etmek i<;in, yahud kadarlar da Silahtarlara aid ii)eri icabm
bir vezirin hayabnt gizlice hazfettirmek da gÖrebilirlerdi. F akat Silahtarltk, Pa
ic;in kendisini lr.ullanmai. istedigini sant - cliiahltgm devlet ricalile, saray erlr.i.uile 
yordu. Giderilecei. adamm en aziz dost- daima temasta bulunan gölgesi demekti. 
lanndan biri oldugunu görünce belinle - Bu haysiyetle büyük bir mesneddi. 
mi1. iradesine sahib olamtyaralr. renkten (Ar.Tc<m Nr) 

deniz seferleri 

ara
Türk 

istanbul - Marsilya 
s1nda da sevkiyat 

~ileplerile yaptlacak 
Dewzbank tarafmdan harici seferlere 

bir ba1lang1c; olmak üzere ilk tesis edilen 
izmir - Pire postalanndan sonra milli ih
ra<; mallartm1zm bizzat Türk bayrag1n1 
ta11yan vapurlarla nakli ic;in yeni harici 
seferler tesisine aid kararlar verilmekte· 
dir. Bu kararlarm ba1mda gene fzmir • 
Pirc üzerinden gec;mek üzere ikinci bir 
hat tesisi geliyor. Marsilyaya kadar uza
nacak olan bu hat, istanbuldan ba1hya
cak ve yeni kurulan iilepc;i\ik 1irketinin 1i· 
leplerile yap1lacakt1r. 

Silepc;ilik iirketinin yeni ald1i!i demir 
ve baktr sileplerinden baika daha Ü<; 1i • 
lep satm almak karannda oldugunu evvel· 
ce yazm1;hk. Bu hususta 1irkete yap1lm11 
olan tei.lifler üzerinden tetkikler yapth -
yor. Sirket, önümüzdeki ihrac; mevsimine 
gtnc bei 1ileple ba•' ·· • '-tir. 

Denizbank harici p . '~rmt kendi va-
purlarile takviye edecektir. Bu meyanda 
Köstenceden ba1l1yarak fskenderiyeye ka
dar uzamak üzerc ycni bir hat tesisi de 
mukarrerdir. Almacak bu tedbirlerle, ö
nümüzdeki ihra<; mevsiminde ihrai; mad
delerimizin nakli iii. lnsmen kendi vesa• 
itimizle basanlmts olacakbr. 

DENIZ ISLERI 

Kömür depolarma aid 
projeler geldi 

fstanbul limamnm inki§af1 ve yeni 
kömür depolan tesisi i~in lngilterede 
Gibbs müessesesi tarafmdan hazirlanan 
projeler, Denizbank umumi merkezine 
gelmi§tir. Denizbank te1kilätt ikmal 
edilince bu projeler derhal tatbik mev
kiine konulacakbr. -.-...--
Urfanuzm kurtulu• bay„ 
ram1 dün kutluland1 

[Ba3tara1t 1 tnel salll!edeJ 

tan birer rozet tevdi edilmi$tir. Büyülr. 
fstiklal tarihimizin kanlt ve ;anh bir sa
hifesini te1kil edcn Urfa mücadelelerinin, 
gönüllerde yer eden ve ruhlarda derin iz
ler btrakan 11:öi!üs kabarbct habralan, bu 
münasebetle bir kere daha arulm1$ ve Ur
fahlar; mes'nd bir bayram ya~iardtr.' 

Hitabeler 
Törene, lstiklal mar$ile bailannui ve 

ayakta dinlenen milli maritan sonra, Ur
fah Mithat Ömer Karakoyurtlu kürsü
ye gelerek heyecanh bir hitabe ile top
lanbyi ac;m1,11r. 

Mithat Ömer, hitabesinde, binbir yok· 
„tf)ui. ic;inde ba1anlan büyÜi. Urfa sava• 
flna aid bazt hahralanru anlatnuf ve i,
galin kara günlerinde bile milli ruh ve i
mamn aJla kaybedilmedigini ve millete 
hakiki kuvvet ve zindeligi veren de bu 
ruh oldu(iunu söyliyerek, Urfa muhare· 

,,... _____ .,.....,....,..,,_..,..,,,,...--..... ------..... .----.....,.,.....,,...-..,_,,... belerinde yaralanan Urfalt Sakibin bu 

Konservatuarm konserleri toplanttd• «ktnk bir abide gibi» haz1r 
bulundugunu hat1rlatm11 ve salonu dol-

Yukar1da, Konservatuarm tarihl eserler konserinden blr inttba, 
asak1da, yeni kon<ere haztrlanan mezunlar 

Konscrvatuartmmn tertib ettigi kon- rtmtz ~ok alkt1Ianm1~ttr. 
srrlrrden, tarihi eserler konseri evvel- Konservatuarm genc muallimlcri ta
ki akl;am Bcvoglu Franstz tiyatrosun - rafmdan kazulanan konser ise •ar1am
da verilmi~ ve büyük muvaffakiyct ba günü verilccektir. Piyanoda Rana 
kazanm11t1r. B:lhassa programda bü - Scven, 1an 1,in Bedriye Tüzün ve vi -
yük be~t~k~rlara aid eseder bulunma· yolonsclde Hadiye Ütgün, kemanda is
st, bunlarm maruf musiki üstadlartmtz kcnder Arda1 bulunacakttr. Uzun müd
tarafnidan icra cdilmesi geni1 bir mu - dettir haztr!anan konserin muvaffak o
vaffakiyet temin ctmi1 ve san'atkärla- laca!!mda §Üphe yoktur. 

duran kesif kalabaltk, bu ii.az üzerine, 
hep birden ayai!a kalkarai. malul kahra· 
mam uzun müddet alk11lam111tr. 

Vaki olan teklif Üzerine Urfa iehid
lerine hürmeten 1 dakika sükitt edilclikten 
sonra, Hukuk talebesinden F uad Aksoy 
söz alarak Urfa mücadelelerinde Türkün 
gösterdijii kahramanltklan tebarüz ettir
mi;tir. 

Profesör Dr. Sani Yaver, eslr.i Urfa 
tarihinden vc Eli mederilyetinden bahset
mi1, Kadri Karababa, Birecik sava,mt 
anlatnu;ttr. 

Buodan sonra, Rtza Ugurata ve Ve
cihc Bilgin adlarmda ilkmekteb talebe
sinden iki c;ocuk, Atatürkü ve Hatayt te
rennüm eden 1iirler söy)iycrek alk1i!an· 
m11lardir. Nihayet, Edebiyat F akültesin· 
den Abdüli.adir Karahan «Urfaltlar ve 
Urfayi sevenlerl:t diye ba1hyan co1kun 
bir hitabe söylemi1 ve kurtulu1unun 18 
inci yildönümü kutlulanan Urfanm tarih· 
te oynad1g1 büyÜk rolden bahsettikten 
sonra ezcümle demi1tir lci: 

«- Bu kadar uzaklara gitmeden, cn 
yaktn tarihimizde Urfa kurtulut mücade
lesinin, merdlik ve vatan muhabbeti ba
k1m10dan, milletimizin tarih ve haftza
smda yeri parlakhr. 

Dü1man istilas1 ka~tsmda ilk isyan 
bayragtnt kaldirarak vatarum <;igniyenlere 
ilk ve kuvvetli fantan atan Urfaltlar ol
du. 

Milli Mücadelenin müverrihi, kurtu
lut operasmt yazarken, Urfanm adtnt bu 
destamn en b311na gec;ireccktir.)> 

Hitabeleri müteaktb M. Rtza ve M. 
Senses tarafmdan Urfarun milli 1ark1lan 
söylenmi1 ve milli oyunlan oynanarak tö
rene nihayet verilmi1tir. 

Urfah gencler taraf10dan, dün gece 
Park otelinde, parlak bir eglenti tertib 
edilmi1 ve gece sabaha kadar <;ok ne1' eli 
saatler g~irilmi1tir. 

Piyasada hararetli bir 
ab~ veri~ olmuyor 

Erbaa (Hususi} - Tütün alcmindc 
her harmana giri;i dolay1sile hususi bir 
ehcmmiyeti olan Taiova tütünlerinin sa
lt;lan dcvam ctmektcdir. Bugüne kadar 
800 ekici, 4000 denk tütün dcrambar et
mii. bunun 3700 dengi muhtelif fiatlarla 
sah; görmü1tür. Gec;cn ve daha evvelki 
senclere nazaran piyasada yüzdc 30 dü-
1üklük mevcuddur. Ekici elindeki mahsu
lün maliyet fiah en a;ag1 bir hesabla 30 
kuru1tur. Sat1lan tütünlerdeki vasati ka
ime 25 - 30 kuru; arasmdadtr lci bu va
ziyet zürrat talmin etmekt•n bittabi uzak
hr. 

yaraland1 

Su~lu, ahbabbg1 iade 
etmek istiyordu, f akat 

yüz bulamacb 
Ortaköyde oturan Bedi isminde on 

yedi ya1lannda bir genc, bundan bir 
müddet evvel Yunus adh bir delikanh ile 
ahbab olmuitur. Bedi, son zamanlarda 
~ehrimizde türeyen kiz - erkek tiplerin -
dendir. Yunusla evvela iyi ba1hyan ah -
babltg1 Bedi son zamanlarda bozmui. 
deliko.nhya art1k yüz vermemege ba1la • 
m11t1r. 

Bu vaziyete fazla i~erliyen Y unus, 
sevgilisini sokaklarde. beklemi§, onunlo. 
tekrar arkada1l1k tesisine karar vermi1tir. 

Nihayet, evvelki gün ögleden sonra 
Y unus Ortaköv caddesinde Bedi ile 
kar11la§IDt§ ve arzusunu bildinni1tir. Be
di, arbk kenclisile bir arkada1hlr. kuram1-
yacagm1 söyliycrei. Y unusa red cevabt 
venni§, bunun üzerine Yunus da cebin -
den usturas1m c;ikararak Bediin surabn1 
ve ellerini i.csmi~tir. Y arah tedavi albna 
ahrun11ttr. Su~lu yakalanrruf, adliyeye 
teslim edilmi1tir. 

D ngiliz BaFekili, lngilterenin hand D politikasmt ve bahusus RomadaP 
müzakereleri bir dahn izah etti. lo ' 

giltere ile ltalya arasmdaki an'anevi do!~ 
lugun iade edilecegi hakkmda iyi ümi~lel 
oldugunu ve ~ok ge<;meden arada fjkJt 
mutabakah hastl olup nebcesinin ne1redi' 
lecegini haber vercli. 

lngilterenin A vrupadalr.i sarih taahhÜ' 
dü, kendileri sebebiyet vermedikleri 11 
tahrik etmedikleri bir tecavüz vukuuncll 
F ransa ile Bel<;ikaya yard1mdan ibartl 
olup uzak yerlerde ve lngilterenin büy~ 
menafii bulunmtyan mmtakalarda yJOI 
(ekoslovakya ve emsali memlekctler t~
bir taahhüd altma girmekten imtina eyle' 
digini söyledi. 

lngilterenin fiddet ve gayret göster~ 
bir hatllhareket takib etmesi harbe JJlanJ 
olacak bir ihtar olacag1 zanm milletill 
kam ile oynamalr. gibi tehlikeli bir kwnal 
teikil edecegini söyliyerek sosyalistlerl 
cevab verdi. Sulhu kurtarmak ~in bir ta' 
raftan ltalya ile yap1ld1g1 gibi dostao' 
müzakerelerde bulunmak ve digeri sila.lr 
lanmak oldugunu bir daha tckrar ctmi~tir• 

T a1ovanm yüksek kalite mahsullerini 
yeti1tiren yaka köyleri bu dü1üldük yü
zündcn piyasaya mal getirememektedir -
ler. Derambar sonuna 3 ay gibi ktsa bir 
müddet kalm1;br. Halbulci gec;en sene 
mart sonunda 2500 ekici mahsulünü de
rambar etmi; ve c;ok iyi fiatlarla satmtf 
bulunuyordu, altc1lar c;oktu. Simdi ise 
ba;ta fnhisarlar olmak üzerc bazt ;irket 
ve hususi firmalardan ba;ka a!tct yoktur. 
Bu gidi;le ba1ka al1cilar gelecege de 
benzemiyor. Tolr.ad, Niksar mmtalr.alann
da da derambar ba1lam11hr. Orada da 
1imdilik fnhisarlardan ba1ka altct yok
tur. 

fngiliz Baivekilinin sözleri ve Roma ' 
dan geien haberler arhk lngiltere ile ltal• 

MOTEFERRIK yanm anlaimalan resmi surette tahakkuk 

Tütün T a1<>va!tlann can damandtr. 
Tütün para etmezse zürra ne;'esizdir, kc
derlidir. Cünkü, bankaya, idareye, Bele
diyeye, Hususi Muhasebeye, tüccara, 
bakkala olan borcunu ödiyemez. Tütü -
nünü satamtyan T a1<>valt, sudan c;1krru1 
bir bahga benzer. 

Gec;en senelerdenberi T a1ova tütün • 
lerinin orta, engin ktstmlannm daimi bir 
mü5terisi, bir pazan vard!! Almanya. 
Bugünkü milletlerarast ahenksizlik, huzur
suzluk siyasi vaziyetlerle beraber ikttsadi 
i$ler üzerinde de mühim roller oyna
maktadir. Türk • Alman ticarct anla1 • 
malannm henüz kat'i bir neticeye bag
lanmam1$ olmast da mahsullerimizin dü-
1ük fiatlarla elden <;1kmasma sebeb ol
maktadtr. Bu gayritahii vaziyet mahsul 
elden ~1kmctya kadar devam edecek olur
sa, Erbaa, Niksar, Tokad havalisinde
ki 2 mjjyon .lirahk m.ahsul y~di, sekiz 
yüz bin liraya elden -;1k„t$ olacakllr. 
T emenni e~elim ki böyle olmasm. 

~------~~~__:_;·~ ,, 
Hamid ihtifali 

Yarm saat 16 da Üniversite konfe -
rans salonunda Abdülhak Hämid ihti • 
fali yaptlacakttr. D~ent Ali Nihad ve 
edib !smail Habib birer nutuk irad 
edeceklerdir. Bu arada Hämidin ~iirleri 
okunacak, hayat, san'at ve eserleri aru
lacakttr. 

VILAYETTE 

Soy ad1 almiyanlar1n li1te1i 
haz1rlaruyor 

Soy ad1 alrmyanlann llstesinin kü • 
tüklerden ~t.kanlarak bunlara viläyet.. 
lerce soy adi verilmesinin aläkadarlara 
teblig edildigini yazm~ttk. Vekfi.let, 
gönderdigi yeni bir tebligde bu ~i bir 
ay zarfmda ikmal etmiyen nüfus amir 
ve memurlar1mn ~iddetle tecziye edi -
leceklerini bildirmi~tir. 

Hava vaziyeti 
Dün ögleden sonra hava birdenbire 

poyraza ,evirmi§ ve §iddetlice esmege 
ba~lam1~ttr. Gelen haberlere göre, Ka -
radenizde hrtma vard1r. 

Hava kurumu merkezinin 
bir tamimi 

Türk Hava kurumu umumi merkezi, 
bazt mmtakalarda yardtm hususunda 
tarn bir verim elde edilememi1 olma • 
smt nazart dikkate alarak önümüzdeki 
Yll i'in ycn! bir mesai programt ha -
zirlamt§ ve tefti~ kadrosunu geni§let • 
mei\e karar vermi§tir. 

Umumi merkez, viläyetlere gönder • 
digi bir tamimde, havac1ltg1 yurdda 
kökle1tirmek ve gencligi hava sporuna 
ali§ttrmak ii;in Türkku§unun bir umum 
müdürlük haline getirildigini bildirm~. 
idare amirlerinin kurum faaliyetlerine 
yard1mc1 ve müzahir olmalartn1 !ste -
mi§tir. 

•. 23 JUU\D. )'e..19.ina}'la 
bayramlar1 

• 

Düa• byJTill!tamlt"l'lt,• Hslln!v lerif Spor 
kurumu ve dij!er daire mümessillerl 
Viläyette toplanarak 23 nisan i;ocuk 
bayrammm ana programm1 tesbit et -
mi~lerdir. Bu arada 19 mayis spor 1en
likleri program1 etrafmda da görü§ül • 
m~. bu §enliklerin Taksim, Fener ve 
$eref stadlarmda yaptlmasma karar 
verilmi§tir. 

Türkiye T1b Encümeninin 
ic;;tima1 

Türkiye T1b Encümeni 13 nisan ~ar
§amba ak§arm saat 18,30 da Ettbba 0-
dasmda toplanarak General profesör 
Dr. Tevfik Saglam tarafmdan: Akciger 
tüberkülozuna musab bir hastada za -
türr!e ve post • pnömonik akciger i;1 • 
bam • Malaria te§hisinde kas bezli, Dr. 
Osman $erefeddin <;elik tarahndan: 
Sterna! ponction ve tifo te§hisi mev • 
zulart hakkmda tebliglerde bulunulaca
gmdan arzu buyuran muhtercm mes • 
lekta~larm te~rifleri rica olunur. 

etmek üzere olduguna 1üphe birakm1yor• 
Hitler'in en büyük arzusu ltalya ile lngn• 
terenin anla1mas1 oldugundan gelecek a• 
ym iptidalanoda Romaya devlet 1efi st ' 
fatile yapacagt uzun ziyarette Berlin • 
Roma mihverinin bir kat daha kuvvetlen• 
dirilmesi hi<;bir engele maruz kalrruya ' 
cakttr. 

fngiltere ile ltalyamn anlaf!D&St iki ia: 
rafm fU veya bu fedaki.rhkta bulunm~ 
esasma degil, bilakis ilci tarafm ortadaki 
imlr.i.n ve menfaatleri kard~e pay)af ' 
male gibi pratik ve realist bir düstura dl' 
yarunaktad1r. 

Mesela, ltalya Habe1istaru zaptederek 
Kmldcnizin ve Hind Okyanusunun gar' 
binde bir müstemlekc imparatorlugu kur• 
muitu. fngiltere de, buna mukabil Ktztl• 
denizin ve Hind Okyanusunun öte tara ~ 
fmda ltalyanlar gibi, ayni siyaseti vc ayitl 
harb usulünü tatbik ederek yeni bir mÜt' 
temleke imparatorlugu vücude getirdi. 

Bütün dünyay:i kaplryan lngiliz lmp•' 
ratorlugu camias1 ic;inc. Hincfutan· lngilii 
lmparatorlugu gibi bir de ~imdi ArabistaII 
lngiliz fmparatorlugu dahil oldu. ftalya. 
Roma müzakerelerinde, lngilizlerin bd 
yeni müstemleke lmparatorlugunu ta1U • 
rru1t1r; buna mukabil, lngiltere, ltalyanlll 
müstcmleke imparatorlugunu tanun11tJr. 

lki büyük devlet, birbirinin son büyük 
kazanclann1 lcar11hkh tarudzktan aonra. 
digcr mcselelerde de kolayca uzla111lar. 
Yeni lngiliz lmparatorlugunun üssülha • 
rekesi Arabistamn ce11ub sahilinde ve 
Babülmendeb bogaz1 civanndali Adell 
limamdtr. 

Nastl ki !talyantn yeni müstemleke 
imparatorlugunun üssülharelcesi ve hakikl 
merkezi Km! derilzin garb sahilinde~ 
Musavva limantdtr. ltalyanlar burastltl 
üssülhareke yaparak bütün Habqistan• 
zaptettiler. lngilizler dahi, evvelce ida • 
resi, lngiliz Hind hükiimetile lngiltere 
Hariciye N ezaretinde bulunan Aden li• 
marum üssülhareke yaparalc bir seneden • 
beri Arabistanda harbetmelr.tedirler. 

Adanada okuyup yazma 
$imdi fngiliz gazetelerinde lcor\:unc 

ögrenenler tafsilah nciredilen bu harb, !talyanlar 
gibi daha ziyade tayyare ve bomba i.ul• 
lanaralc yap1lmaktad1r. Neticede Arabis• 
tan yanmadasmtn Hind Ok:yanusu seva• 
hilini ve bunun hinterlandtnt te1kil eden 
Hadramut da, Habeiistan gibi, ii.i bin 
senelik istiklalini kaybederek lngiliz ha• 
kimiyeti altma almm11br. 

Halk denanelerlni bitlrenlere diplomalan verilirken 

Adana (Hususi) - G~en pazar, A- Merasim programt mucibince, muhte -
danamn sevinc i~inde g~irdigi bir maarif lif mahallelerden geien mezunlara evvela 
günü olmuftur. Millet dershanelerinin bu sinema göaterilmif, birinci, ikinci ve ü • 
seneki mezunlanna kalabahk bir hallr. ~üncü ~kanlara valimiz Tevfik Hadi 
kütlesi önünde merasimle tasdilr.nameleri Baysal tarafmdan mülr.i.fatlar tevzi edil-
verilmittir. Hars komitesi 85 lr.adtn ve er-

Y eni lngiliz müstemlekc imparatorlu • 
gunun merkezi Makalla'd1r. lngiliz fm • 
paratorluguna dogrudan dogruya ilhali 
edilen arazi 60,000 kilometre murabbai 
tutuyor. F akat daha 13rlr.ta bulunan Mas• 
kat vc Amman Arab devletlerinin mü1te• 
rek sultam genc hükümdar, ahiren Lon • 
draya celbedilerek lngiltereye baglanttsi 
takviye edildiginden yeni !ngiliz !mpara• 
torlugu Babülmendeb civannda Ktztl de· 
nizden ba1laytp Ba.sra körfezindeki El'ah
saya kadar uzan111br. Daha 1imaldeki 
Kuveyt diger bir üssülharelr.e tc1i.il et • 
mektedir. lngiltere Kral hanedamna mcll" 
sub bir prens, Cidde, Taif ~ Erriyazi 
ziyarct eylediginden Arab Suudiye dev• 
lctinin baglanbst da takviye edilmiftir. 

Mahanem Feyai TOGAY 
mittir. Mezunlar sinemadan ~tlchktan 

kek dershanesi a~m11. bu denhanelere 
3910 talebe devam etmiitir. Aynca sonra parka giderek Atatürk heykeline --------------• 
Halkevi tarafmdan a~tlan 11 dershane- ~elenk koymu1lardtr. Bu münasebetle bir C U m h U r i y et 
de de 540 vatandai okumuftur. Hususi nutuk söyliyen mezunlardan köylü bir 
muhasebenin a~bgt bei dershaneden ise, ktz, kendilerini karanltktan kurtaran A· 
229 yurddat istifade etmi1tir. F ahri su • tatürke minnet ve tiikranlannt bildirmit· 
rette idare edilen ve fabrikalar tarafmdan tir. 
a~tlanlarla birlikte vilayetimizde tesis edi- Gelecek sene balkm yardunile yeniden 
len dershanelerin aaym 122 olup, talebe bq mekteb yapbrtlacakttr. Haz1rl1klar 
adedi 5528 rakammt bulmaktadtr, bitmck üzeredir. 
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l ' 1 : CUMHURlYET 

SON · HABER LER 

Iürkku,u k1yafet 
dün mer'iyete 

kararnamesi 
gircli 

8u kararname, 
esaslarma 

ordu 
göre f ormüle 

kararnamesi 
edildi 

Ankara 11 (T elefonla) _ Türkku • , mhr. Y er k1yafeti gündelik k1yafetin ay· 
l~nu ikma] edenler veya Türkkuiunda va- 01d1r. Resmi günlerde merasimde, ziya
~ife alacaklann kivafet iekilleri hakkm- fetlerde beyaz gömlek, kati beyaz devrik 
da •!inan karar, bugün meriyete konul- y~ka, siyah ipek

1 
boyunbag1, rugan iskar-

u. Bu karar AJi Askeri !;iuranm son pm ayakkab1 ku.lamhr. 
:~Plantis1nda kabul olunan kiyafet §ek • U~u1 k1yafeti ordu k1yafet kararna -
ine aid karamame esas tutularak ordu mesinde oldugu gibi~ir. Diger taraftan 

kt!,afet karamamesine uygun iekilde for- hav~ k.11'.alarmm yermde. d.aimi askerlik 
kulc edilmii ve ordu kararnamesinin hava va~1fes1 1fasn~a k_abul e~1lm11 olanlardan 
1•nuna eklenmi tir. k1t asma baghhgi bak1 kalmak üzcre 

Buna göre, e1bise kuriuni renkte _sade Türkku1unda veya her~an~i .bir hava ku 
?P<>let!i. Bu ündelik kiyafette läc1vcrd rumunda havac1hk vaz1fes1 1fa etmek Ü· 
1!'<k gömlek :umusak devrik yaka, siyah zere mezun k1lmanlar, kendi k1t' alannda 
1Pek boyunba • · karpin ayakkab1 kulla- imi§ gibi aym k1yafeti la§1rlar. 
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B. M. Meclisinde Tunusta • vaziyet 

Hädiseler aras1nda 

« Gazete! Gazete ! 

M 
Gazete ! » 

udanya - Bursa yolunda, 
köylü !;Ocuklar1, otobüsle
rimize dogru kollanm uza

tarak ve avazlar1 !;lkti&-1 kadar bag1ra
rak bizden 1srarla bir§ey istiyorlard1: 
«Gazete ! Gazete ! Gazete h> 

Bizim gazeteci oldugumuzu bil
dikleri i!;in mi? Hay1r ! Bütün Ana
doluda, baz1 arkad&Jlanm1z1n yazd1-
g1 gibi yalmz Mudanya - Bursa yo
lunda degil, bütün Anadoluda her· 
hangi bir tren yolculuguna !;ikan
lar, hat boyuna dizili köylü !;O
cuklar1mn taze !riihklannda kaba
ran bu gazete i§tahma dikkat elmi§
lerdir. 

En az gazete okuyan sm1fm, yani 
köylünün, en az gazete okuyan !ra· 
gma mensub insanlannda, yani !;O
cuklarmda gazeteye kar§I görülen ve 
y11lardanberi doymak bilmiyen bu 
a!;hk, bilhassa okuyucu azhgmdan 
1iki.yet eden gazetecilere !;ok hayret 
veriyor. Fakat bu !;Ocuklar, kendile
rine tren ve otobüs IJ"ncerelerinden 
atilan eski gazeteleri ne yaparlar? 
Bir rivayete göre hemen köye götü

Dünkü celsede yeni Son hareketlerden sonra rürler; köyün en alimi, "mar a1tmda 

f d"Jd" h f yüksek sesle bu gazeteyi okur, etra-tlleb'uslar tahli e 1 1 er tara ta sükunet var fmdakiler de dinlerler. Fakat bir ri-

1\nkara 11 _ Büyük Millet Meclisi Tunus 11 - Vaziyet saiaha dogru. ~t- vayete göre de köylüler bu gazetele-
hugün Hilmi Uranm ba§kanll~da mektedir. Polis dün mü§killata maruz re ka!;ak tütün sararlar; yahud da 
10

Plannu§ttr. kalmadan halkin sokaklarda birikme • bunlan perde, örtü, paket kiig1d1 ha-
llu toplantida Manisa meb'uslu~na sine mani olmu§, barajlar tesis etmi§, linde kullamrlar. Hangisi doiru? 

fntihab edilen Faik Kurdoglu ile Smob birgok kimselerin üstünü aram1~ ve Köylü !;OCuklar1mn hayk1rarak iste
llieb'usluguna intihab edilen tsmail birkag ki§ide siläh bulunmu§tur. Tunus dikleri §ey nedir: Kültür mü, konfor 
ltakk1 Veralln tahlifleri yap1lmI§, An • klt'alannm yüksek kumandasm1 der • mu? 
ltara meb'usluguna segilmi§ olan Mu - uhde erlen general askeri hastaneye gi- Her ikisi de. 
allirner Eri§in de intihab mazbatasi ka- derek CUII\artesi ak§am1 vuku bulan 1 
hur olunmu§tur. tezahürat esnasmda yaralanan 4 Fran· o;lerinde en az bir ki§inin okuma 
. tluznamede bulunan maddelerden s1z askerile bir Senegalli askeri ziya • bildiginde §Üphe olnuyan köylüler 
lcar ve isticar kontraoolarile ferag ve ret etmi§tir. General bundan sonra, vu- i!;in, ellerine ge!;en bu resimli ve ma-
1ntikal ilmühaberlerinin ve nüfus hü - rulan Frans1z jandannasmm cesedi ö- nah kag1dm neler söyledigini anliya
~iYet cüzdanlarmm bedel muk.~bll.inde nünde egilmi§tir. bildikleri kadar anlamadan, onu yal
satilmas1, Türkiye - Letonya, Turkiye • Bugün vukuu melhuz nümayi§lerin ntz rahatlanna aid ihtiyaclannda kul
lloinanya ticaret ve kliring anla§ma • önüne g~mek üzere hükumet makam- lanmalan ihtimali pek azd1r. Fakat 
lar1n1n ve Üsküdar • Kadiköy Su §ir • !an Sus mmtakasmda örfi idare ilan bu kiigidm manalarm1 istihliik ettik
~et; imtiyazile tesisatmm sahn_ alt'.' • etmi§lerdir. (a.a.) ten sonra, onu pratik bir !;Ok i§lerin
i11as1na ai·d mukavelenin tasd1klerme . .. y eni bir meb'usumuz de pek ziyade muhtac olduklan bir 
aid kanun layihalarmm ikinci muza mamul madde halinde kullandtklar1-
kereJeri yap1lm1§tll'. öldü na da «üphe edilemez. 

Gene bugünkü toplanfada Or1mb~tU- ~ 
~um müdürlügü 1937 malt Y'. l u ge- !zmir 11 (Telefonla) _ Bu kere Bolu Bu meseleyi konu§urken bir mes-
sine 277,275 lira munzam tahsisat .ko • meb'usluguna segilen mütekaid mira • lekt8§, bana elveri§li ve faydah bul
nu1rnas1 hakkindaki kanunla Zrraat lay Osman Erkok, Ankaraya gitmek dugum bir dü§Üncesini söyledi: Hü
llankas1 kanununun 25 ve ziral kredi üzere vali Fazh Gülege vedaa gelirken kumet (viliiyetler, kazalar), gazetele-
kooperatifleri kanununun onuncu mad- kalb durmasmdan ölmü§tÜr. rin kilo ile sattlan iade nüshalanm a· 
delerinin icra ve iflas kanununun 17• nci H . bil} . „ lip. köy,liilere .hedava. da~tsa.„ Bir 
llladdeslle ilga edilmi§ olup olm~dig.ma angt otomo er gum- hesab yapttk, masraftn devlet büto;e-
a;a tefsir maz'batas1 da kabul edilm1§ - ? . • b k 1 ~ anl 
t· .-ük resminden muaf sme agir ir yü 0 m1yacag1m a-
lr. b ·· d1k. Fikrin esat' bu olunca <la1la ame-l3üyük Millet Meclisi gar§am a gu - Ankara 11 (Telefonla) - Gümrük ta· h 1 

li ve da a az masrafb !;Breler de bu u-nü toplanacakbr. (a.a.) rifesi kanununun 2 nci maddesinin bir nabilir. 
Meclise yeni verilen ltiyih~lar numarah bendini degi§tiren layiha, en- N b k''o 
Ankara 11 (Telefonla) - Mechse ye- cümenlerde konu§uldu. Meclis ruzna • e mat uahn yayim te§ llah, ne 

niden bazi Jäyihalar verildi. Bunlar a- mesine almd1. Büt~e encümeninin ver- de köylünün büt!;e&i, bir !;Ok köylere 
ras1nda mazbut ve mülhak vak1flara digi §ekle göre, bu bendde ezcümle de- günü gününe gazete yeli§tirilmesine 
aid sati§ bedellerinden hayra.t valof • niliyor ki: ve aattlmasma müsaid degildir. Fa
lar sati§ bedeli faslma nakled1lerek a - cEl~ilerle yukaridaki fikrada bahsi kat bu neviden bir tedbirle, köylü !;O· 
hidelerin esaslt tamiri i~in sarfedilme- gegen diplomasi memurlari ve siyasi cuklarmm taze !r•ihklannda parltyan 
sine mezuniyet verilen 200 bin lirayt murahhaslar bu suretle gümrük res • i§tah1n g1das1 en uzak köylere kadar 
400 bin Jiraya g1karan layiha da var - minden muaf olarak g~irdikleri binek ko§turulmu,, memleket, ucsuz bu
d\r. . . otomobillerini Türkiyeye ithal tarihin- cakaiz yaylalanna, 1ss1z dag etekleri-

l!i37 maU y1h i~inde devlet ~inm~. sa- den itibaren 3 yil kulland1ktan sonra ne ve au bSJlanna kadar gazeteye 
tl§larmdan elde edilen 143 bm kusur muafiyeti haiz olm1yan yerlere sattik- kavu§turulmu§ olur. 
lirayi yeniden ag1lan 590 mci fasla t~h- lart veya devrettikleri takdirde bunlar-
Sisat olarak koyan layiha da mechse dan gümrük resmi aranmaz. Bu oto - PEY AMI SAF A 
Relmi§ti.r. Bu tahsisatla sabn al'._lla;~k mobiller, Türkiyeye ithali tarihinden 
toz kininin komprime haline ifragi l~tn itibaren bir sene g~meden muafiyeti 
Yap1lacak masraflar kar§ilanacakhr. olm1yan yerlere satihr veya devredilir· 

Mübadele ve tefviz i§lerinin kat'i tas- se sab§ ve devir tarihinde cari gümrük 
!iyesi hakkmdaki kanuna ek Iayihaya resminin tamam1 ahrur. 1thali tarihin
€Öre de: Mübadil, muhacir, mülteci ve den itibaren bir yil kullaruld1ktan son
harikzedelerden hükfunet~e gösterilmi§ ra ikinci ytl i~inde satihr veya devre -
olsun olmasm, bidayeten i§gal ettikleri dilirse satl§ veya devir tarihinde mer'i 
gayrimenkullerin tefviz ve tahsis mu· gümrük resminin % 50 si, ü~üncü yil -
aine!eleri sonradan bitirilerek kat'ile§- da da % 75 i indirilir. Esasll surette ha. 
l!li§ oldugu takdirde tahsisten evvelki sara ugnyarak kullarulm1yacak hale 
laman i~in kendilerinden ecrimisil a - gelip de muafiyeti haiz olm1yan yer • 
ranmaz. Tahakkuk ettirilenler de ter • lere sahlan veya devredilen otomobil • 
1tin edilir. Bu gibi icar ve ecrimisiller !erden kullanma müddetine baktlmak • 
i~in a~ilan davalar ve icra takibleri sizm gümrük resmi aranmaz.• 
durdurulur ve a!tnan akdi karar kat'i -
le§mi§ oLsa dahi i.nf?~ edilme~, tahsil 
~ilen icar ve ecr1m1siller gen veril -

Basvekil 
' 

maden 
f aaliyeti üzerinde 

me~gul oldu 

Divrikiden getirilen de
mir madenle:ri bugün 

tecrübe edilecek 

lnez. b" • 
biger taraftan ba§ka ir layiha ile 

l>osta, Te!graf Urnum M~dü~lügü 1937 
lnaJ' 1 bu„ t~esine 150 bm hra mun -

1 y1 l • • • t ., kt 
lam tahsisat verilmes1 • is en1 me edir. 

t •ttere Harb1ve Naz1r1 
ng1 'd' M lta'ya gi iyor 

L lal (Hususi) - Harbiye Na • 
ondra Akd . d k" t hk" ~ B li§a emz e 1 a 1-r1 M Hor e ' · d„ 

ll'\ · . ek üzere n1san1n on or· 
.~ti tefh§ etm . M Jta'ya gidecektir. 

dunrte tayyare 1le a ; b. l 
Romanyada fe_c1 tr yo 

kazast 
B .. Kalas ile Setatea - Al -

b ukrei 11 -:-- e idde bir lokomotif bir 
a arasmda b1r g ~ O b"" par~alanmii-

otobüse ~arpm11br. 1b~ uks a "g1r olmak 
lir Y d' k" . ··1 u""< ve ir ag1 · e1111om, 
ilzcre 21 ki1i yaralanm11br. k d 

• V kili An ara a 
Adhye e Adliye Ve-

'· Ankara 11 (Telefonla) - bah lstan -
<ili :;lükrü Saracoglu .bu sa 
0illdan §ehrimize ge!d1. • t" l h" „ t mleke is iyor 

e 1Stan mus e k haftas1 
Var§ova 11 - Müstemle e . Pozen 

llltinasebetile Var§Ova, Krako;1• bul • 
Ve Lublin'de tezahürat vu .. u mleke 
iliui, hatibler Lehistanm must~an ih
~ahsul!erine ve ham maddeye o 
·1Yac1ni tebarüz ettirmi§lerdir . 

Meshur 
' 

~alyapin ag1r 
hasta surette 

Paris 11 _ :;lalyapin'in s1hh! vaziyeti 
birdenbire vahamet kesbetmi§tir. Dok
torlar mumaileyhin ziyaret kabul et 
mesini menetmi§lerdir. Me§hur mugan
ninin hastahg1 hakkmda malUm:t v~ • 
rilrnemekte, telä§a mahal olmad1g1 soy
lenmekle iktifa edilmektedir. 

<;inin yeni Ankara sefareti 
maalahat~üzar1 vazifesine 

ba§lad1 

Ankara 11 (Telefonla) - Ba§vekil 
Ce!al Bayar bugün saat 11 de Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsüne giderek, 
enstitünün ~ah§malart üzerinde 13 bu-
9uga kadar me§gul olmu§tur. Ba§vekil 
Celal Bayar g~en sene 9ah§an maden
lerle Etibanka devrolunan ve yeniden 
devrolunacak madenler hakkmda da 
tetkiklerde bulunmu§ ve muhtelif sa • 
halardaki .;ah§malarm seyri üzerinde 
izahat alm1~tir. 

Celäl Bayar memleket iktisadiyatm
da aktif rol oynamaga kabiliyetli ma • 
denler üzerlerinde aramalarm teksif 
edilmesi yolunda direktifler vermi§tir. 

Ankara 11 ('relefonla) - <;in hü - Maden Arama Enstitüsü laboratuar -
k~meti taranndan §imdiye kadar Ve • lannda yarm Divriki madeninden ge -
kaletle idare edilmekte olan Ankara tirilmi§ cevherlerden demir akitma tec
Cin sefareti maslahatgüzarhgma Deki- rübesi yapilacaktir. 
en-Toung tayin edildi. Dekien-Toung :.:;::.:...:.;.:;:.:.:;;,,;.;._ ________ "\ 
bundan sonra Ankarada ilk Cin masla- ( KISA HABERLER ..) 
hatgüzari olarak vazifesine ba•lam1• · 
b J ' • * ANKARA 11 - A!yon Inhlsan Müdü-
1 u unuyor. Maslahatgüzar eski bir dip· rü yarm sabah ~ehrimizde olacaktir. 
?mat oldugu kadar tanmm1§ <;in ta _ * ANKARA 11 _ istanbul VaUsl Mu-

rihcilerindendir. hidd!n üstündali bu ak§amki trenle Anka-

Miairda intihabattan aonra ra~a !~A u _ iktisad vekäletinin 
Kahire 11 - Vefd partisi son se~imin corab mal<!neler! ic!n koyduliu muaf!yetten 

muteber olmad1g, hakkmda evvelce ha· tr!kotaj mak!neler! de !stlfade ett!rllecek-
ber verdigi protestoyu ne§retmi§tir. t!r * izMiR 11 _ Yangm yerinde def!ne bu-

Parti, se~imler üzerinde hükumet ta- !an b!ris!, def!ney! ~mp ortadan kaybol
rafmdan tazyik yap1ld1g1m bildiren Si- mu~tur. Aramyor. 
yah kitab ne§redecegini de bildirmek _ * PRAG II - Kabine azalat1, beynel -
tedir. mllel vaziyet dolay1slle paskalyede Pra~'dan 

ayr1Imamaya karar verdiler. 

Milli servetlerimizden 

Mersinin alt1n bah~eleri 
Bilhassa Cenub sahillerimizde ~ok ilerlemege 

Mersindedir namzed portakalc1bgm rökoru 

Tahsin Merzecinin yeti~tirdigi nefis portakallardan 

Herkes memleketin her tarafmda 1 
hergün m~mnuniyetle görüyor ki Mer
sin portakalc1hkta ileri gitti: Kalite
yi düzeltti ve düzeltiyor, miktan ar· 
1Ird1 ve artmyor. Bundan dolay1 bü
tün memleketin kalbinde Mersine kar
§t gittik<;e büyüyen bir takdir ve hür· 
met hissi vard1r. Mersin narenciye fasile
sinin bir kis1m güzel i;eiidi üzerindeki 
muvaffakiyetinden dolayi istedigi kadar 
iftihar etmekte hakhd1r. Bu güzel ba§
lang1cm bundan sonra tahakkuk edecek 
daha büyük ikttsadi neticeleri gelecektir. 
Akilh ve muvaffak bir istihsal memleke
tin zenginlik hayah ve netice itibarile de 
refah ve saadeti i<;in ba1 §artt1r. Hi<;bir 
altm madeni ve hi<;bir darbhane makul 
ve muvaffak istihsal kadar zenginlik 
kaynag1 olamaz. Ekonominin hakikat o
lan bu esas kaidesinin en son delil olarak 
bizim memleketimizde altm meyvah 
Mersin portakal bah<;elerile de isbat edil
mi§ oldugunu görmekten sonsuz bahtiyar· 
hk duygularile doluyuz. 

Altm meyvah agaclar .„ Ba§lang1c1 
bilinmiyen bütün bir tarihin edebiyabnda 
yer alm1§ olan bu tabiri ötedenberi por
takal agac ve meyvalarile tefsir edegelir
ler. Portakal bah<;eleri gördünüz mü hi<;? 
Cümrah bir ye§illikle karaya meyyal 
yapraklann gönüllere ferahl1k veren 
toplulugu i<;inde parhyan onlarca ve yüz
lerce canh altm renkli yuvarlaklar. Por
takal agaclan o karaya meyyal koyu ye
§ili i<;inde hakikaten hayatiyetin fezaya 
f1§k1rm1§ bir timsali gibidir. Altm Yuvar
laklar halinde bu ye§illikten kafalanm 
~1karan portakallarsa sanki size gülerler, 
o kadar canhd1tlar. Bu k1sm1 portakal 
bah<;eciliginin yalmz bir fashd1r. Naren
ciye fasilesinin <;i<;ek mevsimindeki letafe
tile boy öl<;Ü§ecek hi<;bir <;i<;ek bah<;esi ta
savvur edemeyiz. 0, beyazhkta ve koku· 
da herhalde yaseminden bin kere daha 
ileridir. Güllere sorsamz onlar bile limon 
ve portakal <;i<;eklerinin yanmda biraz ge
ri <;ekilmege mecbur olurlar. 0 kar kadar 
beyaz <;i<;eklerden i§te altmm her rengini 
temsil eden bu güzel meyvalar dogar. 
Be§erin ezelden ebede kadar hakh rag
bet ve itibanm kendi üzerinde tutacak 
bütün 1artlan haiz olan bu güzel ve altm 
meyvalar .. 

Ahiren Mersinde portakal bah<;eciligi
ni bir a§k ihtiras ve i§tiyakile ileri götür
mü1 oldugu anla11lan saym bir vatanda§
tan bir mektub ald1k. Bizim vaktile 
Alanya portakallan üzerinde yaz1lar yaz
d1g1m1z1 hatmnda tutarak §Üphesiz te§vik 
ve taltif i<;in, o yaz1lanm1zdan ilham ve 
kuvvet ald1gm1 söyliyerek, bize bizzat 
kendisinin de me1gul oldugu Mersin por
takal bah<;ecili?:i hakkmda ~ok samimi 
malumat veren bu zat Mersinle alakas1 
orada kad1l1 k ve hukuk reisligile ba§lam11 
olan Tahsin Merzecidir. Daha ilk gün
lerden itibaren Mersinin milli ellerinde 
portakalc1hg10 <;ok ileriliyebilecegine 
dikkat etmi§ ve bu emelin tahakkukuna 
hizmet etmegi kendisine gaye edinmi§. 
Mektubunda diyor ki: 
«- Ulu Tann bu emelimi tahakkuk 

ettirdi. Bu neticeden §Ükran göz ya1lan 
dökmekle mes'udum. Bugün Mersinde 
art1k bir Türk bah~eciliii;i yarahlm11 bu
lunuyor. Ulu Önderimizin her zaman 
iyiyi ve dogruyu gösteren i§aretlerinden 
feyiz alan Mersin Türkleri ve bilhassa 
arazisi bah<;e yapmaga mü;aid olan Türk 
köylüleri arhk uyanml§ bulunuyorlar. 
,Sehirden Silifkeye dogru olan 1osenin 
iki taraf1 yeiil portakal bah<;elerile dolu
yor ... ,Sehrin §imale müteveccih tatl1 me
yilli tepelerine dogru da gümrah agac
larla latif manzaralar le§kil eden bah<;e
ler doguyor ... » 

Saym Tahsin Merzeci Mersindeki bu 
verimli ve <;ok güzel neticelerin ilk müte
§ebbislerinden biri olmak haysiyetile 
mes'ud ve mültehir olmakta ycrden göke 
kadar hakhd1r. Biz ilave edelim ki haddi 
zatmda en nefis bir §iir kadar ~ok güzel 
olan bu i§ memleket iktisadiyall baki
mmdan hakikaten herhangi bir altm ma-

Mersinde emsalsiz portakallar yeti~
tirmege muvaffak olan Tahsin Merzeci 

denini gölgede b1rakacak kadar kiymet
lidir de. 

Portakal bah<;esinden bahsolundu mu, 
hep hatmnnza Kaliforniya gelir, ve ora
ya aid olarak bundan yirmi all! y1l önce 
okudugumuz resimli bir yaz1. Makale 
Kaliforniyamn portakal bah~elerinden 
bahsediyor ve resimler en güzcl tarhh 
<;i<;ek bah<;eleri halinde mandalina agac
larm1 gösteriyordu. 

Malfundur ki bir vakitler Kaliforniya
da albn istihsal edilirdi. Altm <;1kararak 
servet edinmck i<;in bu madenin cazibesi
ne kaptlan insanlar dünyamn dört kö§e
sinden Kaliforniyaya akm ederlerdi. 
Makale, hulasa olarak §Unu anlallyordu: 
Kaliforniyanm altm aramak i~in bin kere 
altüst edilen topraklan §imdi limon, por
takal ve mandalina bah9eleri haline ink1-
lab etmi§ ve bu meyvalardan tali sanayi 
mamulah 9karan fabrikalarla dolmuitur. 
$imdi Kaliforniyamn yalmz mandalina 
bahgeleri altm devrinin bütün haS1!atm
dan yüz kere fazla fayda vermektedir. 
Portakal ve mandalina bah~eleriledir ki 
Kaliforniya hakiki altm madenlerine ka
vuimu§ bulunuyor ... 

Bu misalden de anlaitl1r ki bizim Mersi· 
nin altm bah<;elerinden bahsedi§imiz yal
mz hayali ve hissi bir tevcihten ibaret de
gildir. Biz o kelimeleri yazarken haki
katin tarn kendisini ifade ettigimize inam
yorduk ve bunda yamlmad1g1m1za da en 
kat'i surette eminiz. 

Bizi memleketimizin mes'ud bir hadi
sesi üzerinde kendi mesaisinin de kat1ld1-
g1 filiyatla teyid etmi§ oldugu i~in Mer
sinde §imdi portakal bah<;esi sahibi eski 
kad1 ve hukuk reisi saym Tahsin Merze
ciye en samimi le§ekkürlerimizi sunanz. 

YUNUS NADI 

Balkan konseyi komi
teleri ~ah~malar1na 

devam ediyor 
(Ba1 tarat• l lnct sah!fedel 

Balkan ekonomik konseyi ve matbual 
kongresi delegeleri bu sabah da <;ah§m~
larma devam ederek ögleden '?~~ Do,
mabah<;e saraymdaki tarih $erg15mI zBiya-

kl h • b" vapurla o -ret edece er ve usus1 1r 
• .. d b' . . t ktan sonra saat gaz1<;m e 1r gezmh yap 1 fl · 
17 30 da Beylerbeyi saraymda 1ereklenne 

•.1 . f b. de bulunaca ar -ven ecek ~ay z1ya e n . . l _ 
d G t 20 30 da mISafir er §ere 1r. ece saa . p a • 
fine Istanbul Valisi tarafrnd~n :r;: a-
1 t ··kellef bir ziyafet venle~e ' y 
as a mu . d ktir. 
feti bir de suvare takib e ece 

*** M„dürünün da.vett: 
Matbuat Umurn ~um Müdürü, bugün 
Türkiye Matbuat U Balkan konferall.'llan 

Beylerbeyi saraym1i~e verUecek olan c;aya 
murahha.sla~.1 ~~:tün gazeteci arkad~ar1 
ecnebi ve Turk u t 4 te Dolmabah~e 
davet ecter. Vapur saa d cektir 
r1htmundan hareket e e . 

lrlanda ßa§vekili Londrada 
L dra 11 - ,Simall 1rlanda Ba§ -

vekil7n yanmda Ticaret ve Maliye N.a • 
mlan oldugu halde Londraya gelm1§ -

tir. 
Bu ziyaretin sebebi hakkmda hi, bir 

teblig ne§rolunmam11tu. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Türk • M1s1r dostlugu 

fL_JJ ariciye Vekili doktor Tevfik 
IJ"ll Rü§tü Aras, karde§ .M1s1rd.?, 

Atatürk Türkiyesinm mu· 
messili olarak fevkalade tezahüratla 
kar§!landt. Bu, gay et ta bii idi. <;ünkü, 
Türk dü§manlarmm ve Cumhuriyet 
dü§manlarmm yaptiklan bütün P.ro~a
gandalara ragmen, MlSlr halk1 Turk1 • 
yeyi sever. Galatasaray • Fenerbah~e 
kulüblerinden muhtelit bir futbol ta • 
kimi M!Slra gittigi zaman, karde§ ~en:· 
leket halki tarafmdan görülmem1§ bir 
co§kunlukla kar§1lanm1§b. Mmrlllar, 
ma,larda kendi milli tak1mlani:idan zi· 
yade Mustafa Kemal genclermm mu • 
vaffakiyetini alk1~lam1§, onlarm kazan· 
mas1ru istemi§ti. En zengin prensten en 
fakir dükkanciya kadar herk.es . Tü:k 
sporcularm1 izaz etmekte brrbrrlerile 
yan§mI§tL .•. 

Yedi yil evvel Mmn ziyaret etttg1m 
zaman Türkiyeye kar§t gösterilen mu
habbetin bizzat ben de, sahidi olmus. • 
turn. Elehram gazetesinde ~1kan b!l' 
mülakatrm üzerine bir9ok Mls1rblar, 
Kahire sefaretimize müracaat ederek 
adresimi ögrenmi§ler ve beni ziy~r:te 
gelmi§lerdi. Benimle konu§mak 1.sti • 
yenler, elbette, na,iz §ahs1n:dan z1y_a • 
·d Türklügüme kar§I sevgi ve alaka 
g~~teriyorlar, Türkiye ve Atatürk hak
k da malumat alma~a doyam1yorlard1. 
~:aman henüz, bugünkü gibi istiklälini 
temin etmemi§ ve kapitü.~a~.yonlar~~n 
kurtulmami§ olan M1smn ?nund~, Tür· 
k. e ideal bir örnek te§kil ed1yordu. 

'Y ' k Tü" k" e Mtsir Türkiyeye benzeme ' r iy 
gibi ~üstakil olmak istiyordu. . 

M!Slrda Türkiyeye kar§I sevgi o ka· 
dar fazla idi ki M1srrhlar, Tü.rk ~a • 
purlar1ru, Türk sigaralarm1,. Turk !~ ~ 
kilerini ila dij!erlerine terc1hten. zevk 
duyuyorlardi. Fakat, ne ya_z1k k1. ya . ." 

va§ Misirla ticarl ve 1kttsad1 mu-
va§ ya ld T .. k b 
nasebetlerimiz, >Ok aza 1. u~ ... ay • 
ralti tskenderive Jimanmda gorunmez 
oldu ve bu halden bizim kadar Mmrh· 
lar da teessür du;vdular. . 

G C Kral S M. Faruk'un devn, 
en ' . . . ki. 

Tü k - M1s1r münasebetlermm es sn:· 

d r ok daha kuvvetlendigi mes'ud bir 
en ~ kT .. 

devir olacakttr. Hariciye Ve 'mimn 
· T .. k Mls1r dost· M1s1n ziyareti, yent ur „ 

lugunun ba§lang1C1dir. 

• 
Frankistlerin yeni 
zaptettikleri yerler 

Bütün cephelerde ilerle
me hareketi devam diyor 

11 _ ~en bildirildigine 
Burgos . ·va· 

göre Franko kuvvetlen Balagiier. c1 bir 
rmda Segre nehrini ge9erek i_nu~1m a 
sevkulcey§ noktas1 olan Tap1za Y1 z p-

tetmi§lerdir. d Frankistler 
Morella mmtakasm a . Bu 

ilerlemege devam etmekted1rler. . 
kuvvetler Maistrazgo daglanm gegmi§· 

lerdir. 
Diier cephelerde • 

k 11 _ Franko karargah1 • 
Salaman a 

nm resmi tebligi: .
1
• f 

Gönüllü Jotaat1 Kastellon VI aye .. 1~ • 

d Vallivona daglarmda. 9ok muh1m 
e · · lerd1r 

mevziler ele ge,rrm~ · · Ji Katalon• 

Trem~ ~~nt:~:.:aaa·J~:eli daglan 
ya baraJm § .. d.. anm müs • 
da dahil olmak uzere. u.§~ 

hk hatlan zapted1lm1§tir. 
ta em d ra cephesinde Kaseros 

Estrama u • . ·1 • 
mmtakasmda dü§man agir bir mag u • 

b. te ugram1§hr. 
iye 1 imiz Surriana limanmda 
Tayya•e er „ h" 

"ki düsman vapurunu mu im bulunan 1 -
hasara ui(ratm1§hl'. ,. • • 

M Cemberlayn in bir 1zah1 
Londra 11 _ M. <;emberlayn Avam 

k arasmda bir suale cevab vereri;k 

lam teminata ve itina ile tetk1k 
a man • dill .. 

k ·mka· mm buldugu ere go • etme 1 • 
re, tspanyada vaziyetin son •. It~lyan 
takviye k1taatile madd.ete;n degi§ml§ ol· 
d ·una inandiracak h1cbir sebeb mev• 
u~ olmadigm1 bildinni§, bununla be • 

cuber iki tarafm da takviye k1taati al • 
ra • •t· mi§ oldnklarmi inkar etmem1~ ir. 

Franaaya iltica edenler 
Londra 11 (Hususi) - isnanyadan 

bugiin cle 2000 ki•i Fransaya iltica :t • 
mMir. ingiliz hük1'meti tsuanyol mu~ • 
tecilerine on bin tngiliz Jiras1 tar.s1se 
karar vermistir. 

Madam Pittard'1n konferansi 
isvii;reli tarih profesörü M. Pittard'm 

refikas1 Madam Pittard, yarm saat ~5 
te istanbul K1z San'at mektebinde bir 
konferans verecektir. Konferanstan 
sonra Madam Pittard §erefine bir 9ay 
tertib edilmi§tir. __ ,,,,H.„IH--

lzmit bisiklet müsabakast 
Izmit 11 - Bugün mmtaka bisiklet 

b · · · b' "kl t · anhg"mm yan§larmm e§mc1s1 1s1 e ai„ . de 
idaresinde 50 kilometre mesafe u~enn 

1 
yapilm1§hr. Akye1ilden tbra~im ~ir s'i~h 
45 dakikada birinci, Kadri 1kinci, a 1 

Ü<;Üncü gelmi§tir. 



4 CU.ltlHURIYET 

~====================~~ Yugoslav san'atkar1n1n 
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,="-=====K==u=rc~!!r ••• „ ••• J r; konseri 
Karlar ortasinda, üstü gene karlarla ra, manastmn tepesi karl1 büyük aga~lan 

örtülü amlar görmüt bir manastn. Nor • göründü. Etrafta da kurdlann ulumaSI 
\'e<;e senelerce dinde rehberlik eden bü - fazlala1maga ha1lad1. K1zaktan indik, 
yük adamlann hemen hepsi bu havau ah da <;özüp yedege alcLk. Ellerimiz te • 
agn, hayah korkunc binada ruhlannt ri- tikte yava1 yavai yürümege hailadik. Hi~ 
yazete ah~tirm11lard1. Hala, burada, 1sti- tehlikesiz manastmn kapisma kadar gel -
yerek günlerini gece, gecelerini cehennem dik, ve i~eri girdik. 
olarak ya11yan acaib insanlar vardir. 0 geceyi orada gec;irdikten sonra, ertesi 

Gene k11 günlerinin beyazhgrna hü • 1ahah kurdlan toptan yok etmek i<;in hir 
ründük. Köylere daglardan kurdlar mi- proje dü1ündük. Manastmn kaptsmdan 
yor, hergün gazetede kurdlarm pa.r<;ala - girince, kü<;ük hir avlu vard1. Bu avluya 
d1g1 insanlann havadislerini okuyoruz. rahib hücrelerile, sokak kapmna mütena· 
Bir pazar günü ögloden •onra, köyün kü- z1i bir salonun kapm a91liyordu. Sokak 
~ük kahvesinde topland1k. Homurdana • kapmnm a<;1hp kapanma'1 en yakm bir 
rak yanan 1oha hatmda, ihtiyarlann l:ah- hücreden zincirle idare edilebiliyordu. 
ramanhk destanlanna aid hikayeler, kor- Doppen ahna haglanm11 olan ab ~özdü, 
kunc balina avlan, aysbergler önünde kü9ük avluda b1-;akla hogazmdan kesip 
manevra yapmaga <;ah1an gemiler ve öldürdü. Dört arkada1 ölü hayvan1 ma· 
ilah ! „ dan bahsediliyordu. Kap1 <;almd1, nasbrdan 91kanp karlar üstünde Ü9 yüz 
ve i<;eriye ak sakalh, iki hüklüm ihtiyar metre bir mesafeye kadar götürdük, ve 
hir papaz girdi ve: tekrar oradan sürükliyerek avlunun orta· 

- Hepinizi 1elamlanm 1 dedi. sma kadar gebrdik. K ap1y1 a~1k h1rak • 
Arkasma giydigi kuku!etal, kahve ren- bk. Biz, dört arkada§, ikimiz sagdaki, 

gi pelerin bemheyazcL. Silkti, bir ~iviye ikimiz de soldaki hücrelere girdik. Bai 
ash. Bunlan yaparken ihtiyarlardan h1ri rahih ve diger rahihler sahneyi salonun 
ayaga kalktJ ve hürmetini: avluya a91lan yukanki penceresinden sey· 

- Bize saadet getirdiniz, muhterem rediyorlar, arama bize minnettar hir his
dindar! cümlesile anlath. Y aih papaz le baluyorlardi. 
soha ba1mda 1Sm1p biraz dinlendikten Bir saat kadar bekledik. Kurdlann 
sonra geli1inin sebebini söyledi: uluma sesleri yavat yavai yakla1maga 

- Manaohr kurdlann tehdidi altmda. ba1lad1. 1ki arkada§, hücrenin d11anya 
On bei gündür mahpus bir vaziyetteyiz. ac1lan penceresinden kurdlann hareketini 
Erzak bitmek üzere. Bugün 1ahahleyin takib ediyorduk. Sesler yakla1h. yakla11I, 
hatpapaz hepimizi toplad •. l<;inde hulun- nihayet, kurdlar göründü. Kar üstündeki 
dugumuz tehlikeli vaziyeti uzun uzad1ya kan p1htmna kadar geldiler. Sonra, u • 
anlath ve: zun uzun uludular. Simdi, yaih hir kurd 

- 19inizden birinin ! dedi, yakm kö· kar üstündeki kan izlerim takib ederek 
ye gidip hize yarcLmct getirmesi läz1m. ta kapmm önüne kadar geldi. Salondaki
Aram1zda, manashr tarihinde hüyük bu !er ve biz gizlendik. Kurd d uvar dibleri
nam kazanacak bu cesareti kim göstere- ni kokhyarak, i<;eri girdi. E trafma bakm
bilir? di. Hayvanm ölüsüne yakla1b, koklad1, 

Evvelki gün Frans1z tiyatrosunda, 
Yugoslav musiki üstadt Balkovi~ tara· 
fmdan verilen konser fevkaläde bir 
ragbete mazhar olmu§!Ur. 

Balkan Matbuat konferansmm lstan
bulda topland1gi bu hafta i~inde, yük
sek Yugoslav san'atkärmm §ehrimiz -
deki huzuru müstesna bir Joymet ka • 
zanmaktad1r. 

Balkovig, ikinci konserini bu ak§am 
saat 9 da gene Frans1z tiyatrosunda ve
recektir. 

istanbul halkmm büyük san'atkära 
kar§t duydugu takdirkär ragbeti bu 
defa da ayni mikyasta bezledecegine 
§Üphe etmiyoruz. 

Gemligin imar projesi 
yap1hyor 

Bursa (Hususi) - Gemlik belediyc
si; Bursa ve Mudanyamn imar projeleri
ni yapllrd1g1 ~ehircilik mütehass1slarin • 
dan Wandenherg'le bir anlaima yapm1§ 
ve Gemligin de imar projesini kendisine 
yapbrmaga karar vermiitir. Mütehassts 
Gemligin projesini 8 ayda bitirecektir. 

HALKEVLERI NDE 

Umumi harbe ait yeni bir film 
•• 

olan « Ultimatom » ~evrilmesine ba,Ianm1' 
kordelas1nda ba, rolleri 

Erih fon ~trohaym 

Dito Parlo ile 
oyn1yacaklard1r 

Frans1zlar, Umumi Harhe aid yeni 
bir filim yap1yorlar. Adi: Ültimaiom. 
Bu kordeladaki maceranm Büyük Har • 
bin arifesindeki 24 saat i<;inde cereyan 
etmesi kararlaitmld1gma göre eser, onun 
nas1l ha~lad1gm1 bütün tafsilatile göste -
recektir. 

Senaryo 10 suretle tertib edilmi~tir: 
1914 yazmda, T una kenarmda sakin ve 
sessiz hir knday1z. Orada hir köprü var„ 
Bu köprü, Avusturya • Macaristanla Sn
histan hududu üzerindedir. A vusturya 
Veliahd1 Fransuva • Ferdinand'm Saray 
Bosnada katledilmesi üzerine Avusturya 
hemen Sirbistana hir ultimatom gönderi • 
yor. 0 zamana kadar hirbirile dost ge -
9inen iki millet birden yekdigerine dü§ -
man kesiliyor. Ni<;in ~ 

Halk kütlesi i<;in bu bir m„ K imse hu 
mnn anahtanm ke1fedemiyor. 

Buraya kadar eserin umuml atmosferi 
i<;indeyiz . .$imdi aSl! maceray1 Ögrenelim. 
Bir ailenin harimine giriyoruz. Kadm A· 
vmturyab, erkek Sirbdir. H em öyle bir 
Sirb ki vatanm1 dünyada her1eyden 9ok 
seviyor. T ahii vaziyet <;ok feci bir 1ekle 
giriyor. Kadmm halini bir kere düiünün„ 
Memleketin' terkederek gelip evlendigi 
adamm milliyetine mensub olmay1 kabul 
etmii. F akat bugün herkes ona hir hain 
nazarile bak1yor„ Binaenaleyh mücadele 
ha•hyor„ 

Vivanal1 zevceyi D ita Parlo, S1rb ko· 
cay1 Erih fon $trohaym temsil edecektir. 
Harici oahneler Belgrad civannda <;eki • 

Dito Parlo 
lecek, Yugoslavyah bir 9ok figüranlar 
filmin 9evrilmesine i1tirak edeceklerdir. 
Yugoslav hükumetinin de bu eserin VÜ· 

cud bulmasma maddi, manevi yardunda 
bulunacag1 ümid edilmektedir. Kordela 
umumi heyeti itibarile harb aleyhine ter
tib olunmui hir eser degildir. Filim amili 
ile rejisörün böyle bir fikri müdafaa et
mek istememelerine seheb olarak göster
dikleri mazeret de iudur. Onlar diyorlar 
ki: 

- Bütün milletlerin birbirlerile yan1 
edercesine silahland1klan 10 sirada 
«kahrolsun harh, yaiasm sulh l» terane • 
sini beyaz perdeye aksettirmege kalk11 • 
mak hiraz gülünc olmaz m1? 

Hi~ kimse cevab vennege cesaret ede- bir iki ycrini 1mdi. Sonra, hirer hirer 
miyordu. Hatta ha1papazm bile «hen I» pencerelere hakll. D erhal, dönüp kotarak 
diyemediginin farkma varcLk. Nihayet, kap1dan <;tkh. Kendisini ü9 yüz metre u
bu insanlann haline ac1d1m. Y a11mm yet- zakta sabm1zhkla bekliyen kirka yakm 
mi1 bulundugunu düsündüm: arkadaimm bulundugu yere gitti. Evve-

- Ben giderim l dedim, bugün öglden la, ihtiyar kurd uludu. Bunu hütün kurd
evvel, yola <;1ktlßl. D ü1e kalka, her ad1m !arm uluma51 takib etti. 

Eminönü Halkevinde 
stenografi dersleri 

!9 nLsanda ba~lama.k ve 3 ay devam et- ( B • •. k 1" t 1 ) 
mek üzere Em!nönü Halkev!nde b!r (Ste· 1 r S a 1 r a 
nograft> kursu a~tlacaktll'. Kursta sah ve '------------------------------

ba1mda beni bekliyen ölümün kucagma Kurdlar kan izleri üzerinde yava1 ya· 
attlmaom azabm1 ~ekerek dört saatte ge- va1 ilerlemege ha~lad1lar. Kap1ya gelin
lebildim. Dinda1lanmza, Allahm bu mit- ce, etrafa iyice bakmd1lar, duvar dible • 
kaddes kullanna Y"'d1m etmeniz laz1m. rini koklad1lar, i<;eri girdiler. Hücrelerin 

Herkes birhirinin yüzüne bakll. Bu kap1larma yakla11Ilar. Nihayet, hinada 
soguk ve karanhk günde hi~ kimse kimse bulunmad1g1na kanaat getirdikten 
s1cac1k odasmdan. soba ba1mdan aynhp sonra cesedin üstüne atild.!ar, ve par~a -
kendini ölüme atmalr istcmtzdi. F akat, hu lamaga ha1lad1lar. T arn bu mada, ben 
adamlan a<;hktan ölüme mahkum ede • bulundugum hücreden zinciri <;ekerek ka
mezdik . .$imal adamlan iklimleri gibi so- p1y1 kapad1m. Korkunc bir hilenin kurba
gukturlar. 0 kadar ki, ölümle ka~1 kar- m olduklanm derhal anhyan kurdlar ia~ 
11ya kalan insanlan kurtarmak i<;in hile kma döndüler, sokak kap1sma, hücrelerin 
rahatlanm hozmak istemezler. Karlar a- kaptlanna pencerelerine saldirmaga ha1-
ras1nda hayah kazanmak zordur. lad1lar. Nihayet, kurtulu1 imkäm olmad1-

Köiede, rahibi büyük hir alika ile din- gim anlaymca, uzun ve ac1 ac1 ulumaga 
liyen ihtiyar Jonathan Doppen, biraz dü· hailadilar. Sonra, halka oldular, ihtiyar 
1ündü, sonra: kurdu ortalanna ald1lar, Gene uluma • 

- Hemen 1imdi gidiyoruz l dedi, ve Iar„ !htivar kurd yere uzand1. Kurdlar 
ayaga kalkt1. Sobanm yanmda oturan gene uludular, hepsi yerdc yatan ve va
balina avcm genc J ulius'la, beyaz ayi zif„ini ifa edemiyen ihtiyar tecrühesizi, 
avm1 August' a iiaret etti. Beni kolum - üstüne at!lip par9alad1lar. Biz, bu fmat
dan tutup hir köieye 9ekti: tan istifade ederek, toplu bir halde olan 

- Hayatimda hi~ kimseyc büyük bir kurdlara ate1 etmege ha1lad1k. A ralarm
iyilik yapamadim ! dedi, insan bu din a- dan hi<;hiri kurtulmad1. 
d•mlanndan birka9mm hayahm kurtar· 
makla cennetlik ol•maz ml ~ Sen de bi • Yaphg1m1z fedakarhktan dolay1 hizi 
Imin ki, ben cok günahkar bir adam1m. tebrik eden ba1 rahib: 

- Herhangi bir adam1 kurtarmak - Kurdlarm. dedi, ihtiyar ve tecrühe-
bile cennetlik olmaga Hfi gelirl ded1m. •iz kurdu mahkum etmek i~in kendi ara
Hele din yolunda yürüyenleri kurtannca„ lannda kuruverdikleri mahkeme heni 

Sözümü tamamlamaga vakit kalmad1. hüyük hir hayrete dü1ürdü. 
Baita rahib, biz dört arkada,, oturanla • K öylüler, bu kurd mahkemesinden, 
ra «All aha l!marlad1k I» diyip h•Hllla1 • görülmemii ve i1itilmemi1 hir1ey anlat • 
t1k ve kahveden 91k11k. Evvela. ihtiyar mak läz1m geldigi zaman, hüyük hir hay
Doppen'in evine ugrad1k . silah ve cepane retle hah•ederler. 
ald1k. Büyücek hir k1zaga binerek yola 
~1khk. 1ki saat süren bir yolculuktan son-

c;:eviren: 
Seril HuUi1i 

cuma günler! saa.t 18 den 19 a kadar ders 
ver!lecekt!r. Devam !9ln orta tahsU! b!t!r
m~ olmak prttu:. Kay!d ve kabul muame· 
les!ne b~lanm14tir. 

*** 
~hrem!nl Halkev!nden: 
Ev!mlzde 1214/938 sall günü saat 17 de 

ö~retmen llham! Cebec! tara!lndan I9t!· 
mal coltrafya mevzulu bir konferans veri
!ecekt!r. Herke.s gelebll!r. 

Betikta§ Halkevinde 
Hamid günü 

Be§lkt~ Halkev!nden: 
Büyük ,atr Abdülhak Häm!d!n vefat1 gU

nü olan yarm Ev!m!zde ~a~1da yaz1h 11<'
k!lde merastm yaptlacaktir. 

1 - Abdülhak Hämld!n hayatl ve eserle
rl hakkmda D!l, Tar!h, Edeb!yat kom!tes! 
ba!Skaru Muzat'fer Oerman tarafmdan bir 
söylev. 

2 - Abdülhak Hll.mldln eserler!nden olan 
~berden b!rka9 par9a tems!J komltesl tara
fmdan temsll edllecekt!r. G!r~ serbestttr. 

Koro dersleri 
$i§li Halkevinden: 
Evimizde koro dersleri a~1lmt§ltr. 

Bayanlardan 16 ya§mdan, baylardan 18 
ya§mdan yukari olan isteklilerin her • 
gün saat 16 dan sonra sekreterlige mü· 
racaatleri. 

Konferans 
Beyo~lu Halkevinde bu ak~am, pro -

fesör Münir tarafmdan cMaklnPle§me 
ve Neticeleri. mevzulu bir konferans 
verHecektir. Serbesttir. 

Halkevi reisi Ekrem Tur da. Eve aid 
bazi isleri takib etmek üzere bu sabah
ki trenle Ankarava hareket etmi§tir. 

ÖLÜM 
Tüccar komisyoncu Bay Bekir Nüz-

het ve Ticaret Odas1 memurlarmdan 

c.:Samatya $EN Sinema •M•.•11•n•.•1•4•,ll3ll0•.•k•,•.•m•2•0•,,•5•d••.••,„ Bay Bürhan Kerimi <;etinerin kaym 1 oederleri Ergiri esrafmdan Budozade 

::::.~H~A~Z:.:R~E~T~l•l~S:A:.~v~e~~H~A~Y:.:A~T:.!I ~-~$~1~R:L~E~Y~A:S:i~==::- Bay Hilmi uzun zamandanberi ~ektigi 

1 

Hami,· Bu 

Bu Per§embe ak§am1 

SARAY 

, hastahktan kurtulam1yarak dün ak · 
~am rahmeti rahmana kavustu. Cena -
zesi Lalelideki evinden kaldmhp na -
mazt Beyaz1dda ögleyin k1hnarak Edir· 

sinemas1nda 
Gösterilecek olan lrans1zca sözlü 

~AR 1 N 
CASUSU 

Em•alsiz filminde me~hur Rus caausu 
Kontes M ironoft'un canland1g1m 

göreceksinlz. 

hlmin ~ahsiyetleri, hakikidirlPr ve umumt herbden evvel bütün 
dOnyay1 birla~ sene kendilerile me~gul etmi~lerdir. 

nekap1 Sehidlik mezarh~ma defn<iluna
caktir. Mevla rahmet eylesin. 

r Bu ek,am saat 21 de 
1 Frans1z Tiyatrosunda 

SUyUk Yugoslav Vlyolonlstl 

BALOKOVi~'in 
Fevkalade bir programla 

Veda konseri 

* Douglas F ayerhanksm 1932 sene
sindenheri birikip de tediye edilmemii 
vergileri ve bunlarm cezalan yekunu bi
zim param1zla 150,000 liraya balig ol
mu1tur. Artiste borcunu ödemesi icin hü
kumet tarafmdan son olarak 45 gün müh
let verilmi$tir. * Amerikah fil im ämillerinden Val
ter Vanger, F rans1z piyes muharriri ve 
tahne artisti Sa1a Gitri'nin «Gözhagc1-
lar» ismindeki piyesinin sinemaya cekil
mek hakk1m sahn alm111Ir. Bu kordelada 
bairolü F rans1z artisti .$arl Buvayye oy· 
myacaktir. * Medelayn K aro! ile Hanri Fon· 
da'nm cevirecekleri «K1y1lar mavidir» 
filminin ad1 degi1tirilmi1 «Macera pelin· 
de koian kadm» a cevrilmi1tir. Bu korde
lanm ikinci derecede rollerini Leo K a
rillo, Regineld D enni ve V lad imir So
kolof temsil edeceklerdir. * Joan Kravford ile F rancot Tone 
aynlma~a karar vermi1lerdir. H aliharnda 
baika baska evlerde ya1amakta olmalan
na ra~men zavahiri korumak icin arasira 
birlikte gezmektedirler. T alak kararmm 
1938 senesi nihayet bulmadan evvel 1s· 
tihsal edilecegi tahmin olunmaktad1r. 

* Ücüncü N apolyon taraf1ndan 
Meksika Krah olmak üzere oraya gön
derilip ihtilalcilerin katlettikleri Avus· 
turyah Ar1idük Maksimliyan'la bu hadi
se üzerine c1ldiran kamt .$arlot' un ak1bet
leri kadar feci bir macera tasavvur olu
nahilir mi? hte bu vak' a Amerikada fi. 
lim haline getirilecektir. V arner birader· 
ler hesabma cevrilecek olan kordelada 
Mabimliyan rolünü Pavl Muni ve Sar
lot rolünü de Beti D avis oymyacaklar
dir. * Ge<;en sene San Fransisko'da bir 
kaharede dansözlük eden Ann M iller'i 
Holivud'un me1hur fil im kumpanyalann
dan hirinin direktörü görmü1 ve derhal 
kendisini angaje ederek « 193 7 nin yeni 
cehreleri» filminde mühim hir role <;1kar
m111I. .$imdi Ann Miller «Ünu heraher 
götüremezsin 1» kordelasmdaki ha1rol
lerden birini temsil etmege davet edilmil" 
tir. Artistin partönerleri Liyonel Bari
mor'la Spring Bayington olacaklar ve 
rejiyi tanmm11 sahne vazii F rank K apra 
idare edecektir. * Kü~ük artist Edit F ellov'la Leo 
Krille «Afacan cocuk !» admda bir kor
dela vücude getirmi1lerdir. 

Eglence ve güzellik tilmi 

PARiSTE BULU~TULAR 
(F ransuca sözlü) Ba~ rollerde : 

CLAUDETTE COLBERT 
MELVYN 

ROBERT 

ME LEK 

DOUGLAS 
YOUNG 

sinemas1nda 

AR~IN MAL ALAN 
TUrk~e siSzlU ve •11rk1h 'ark Operetl 

Yak1nda SUMER sinemas1nda 

LA HABANERA 
DUnyen1n en gUzel y1ld1z1 

ZAR AD LEANDER 
tarafmdan a§kID, muzigin , hasin, ~iirin •n güzel eser i 

P:~~~r;,~e TURK sinemas1nda -·• 
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( Bu aksamki progra~J 
ANKARA: 
12,30 kar141k pli\k ne:irlyati · 12.50 pJflt' 

Tilrk musiki.sl ve halk f'U'kllar1 - 13,15 dS '. 
h!li ve haricl haberler • 18,30 pläkla dal>' 
mus!k!.sl - 19,15 Türk mus!k!.s! ve halk 1•" 
lnllm. (Hlkmet Rtza ve arkad~lart) - 20.~ 
saat ayar1 ve arabca ne§rJyat - 20,15 ke „ 
man solo. (Necdet Atak) - 20,30 pläk!a ctanl 
mus!k!.sl - 21 ,00 konferans. (Operatör $<(' 
ket Pek) • 21,15 stüdyo salon orkestrasi ' 
22,00 ajans haberlerl - 22,15 ya.rmkl prog • 
gram. 

:isTANBUL: 
12,30 pllkla Türk muslk!.si - 12,W haVS. • 

d!.s - 13,05 pläkla Tilrk mus!k!.s! - !3 so 
muhtel!f pllk ne1r!yat1 • 14,00 SON - 11,oO 
inklläb tarlh! ders!: Ünlvers!teden naklen· 
Mahmud Esad Bozkurd • 18,30 konferan• ' 
~hrem!n! Halkev! namma: Re113d Et<retß 
K~u (Istanbula ald ves!kalardan Bast.an• 
c1ba11 defterU - 18,55 plikla dans mus! • 
kl•! • 19,15 konferans: Beyo~lu Halkevl n•· 
mina Ahmed Hamdi B34ar <Buhranlar) „ 
19,55 borsa haberler! • 20,00 Vedla Rtza v• 
arkadal;lan tarafmdan Türk mus!k!.s! v• 
halk $8rk1lan - 20.45 hava. raporu - 20,48 
Ömer R1za taraf1ndan arabca söylev - 21,oa 
Tah.s!n Karaku' ve arkadaflart tarafin • 
dan Türk mus!k!.s! ve halk 3ark1!an, 1saa~ 
ayan) - 21,45 ORKESTRA • 22,15 ajanS 
haberlerl - 22,30 pläkla sololar, opera v• 
operet parQalar1 - 22,50 son haberler ve er· 
tes! günün progranu - 23,00 SON. 

viYANA: 
17,05 iKiNDi KONSERi: - 19,05 kar1'1t 

yaym - 19,35 Ol!mplyad fll!mlerl - 20 ha· 
berler, hava ve salre • 20,15 komed! - ~ 1.05 
DANSLAR VE OPERA HAVALARI • 22.os 
s!yasi haberler - 22,20 DANSLAR VE O· 
PERA HA V ALARI • 23,05 haberler - 23,25 
dans orkestras1. 
P~TE: 

18,05 fk-0nferans, gramofon, konferans „ 
20,10 HAFiF MUSi:Ki - 21,25 konferans • 
21,55 PAR.SiFAL OPERASI (Vagner'!n) O• 
pera b!nasmdan naklen - 24,30 gra.moron. 
haberler. 

BÖKREe: 
18,05 gramofon, haberler - 19,20 OD/. 

MUSIKi:.si: Bethofen'!n eserlerl - 19,45 ba· 
berler • 20 ,arktlar: l;lubert'!n • 20,25 KE· 
MAN KONSERI - 21,20 MUSi:Ki: Bah'tn 
eserler! - 22,35 haber!er • 22,50 HAFrF 
MUSi:Ki - 23,50 haberler. 

PAR1s [P.T.T.J: 
17,05 §ARKILAR • 17,20 kon~a. • 17,35 

l;IAN VE MUSi:Ki: • 18,05 IP'amofon, komw 
ma - 19,35 i;IARKILAR, VIYOLONSEL MU• 
siK:isi • 20,05 haberler ve sa!re - 21.35 
MADAM AR.l;IIDÜK: Operet • 23,35 haberler, 
gramofon. 

LONDRA: 
19,05 PiYANO MUSiK:isi VE i;!AN - !9,40 

ESKi VE YENi MUSIKI • 20,35 mus!kl • 
21,05 kar141k yaym ~ 21,35 kon°'ma, gra • 
mofon · 22,05 MUSIKI <Stutgart'tan na • 
kill • 23,05 haberler - 23,30 DANS MUSI• 
Kisi - 24,05 gramofon, haberler. 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece tehrhnlzln muhtellf semtler!n• 

de~ nöbe~i eczaneler: 
Tutanbul clhetl: 
Emlnönünde (Mehmed Käz1m), Alem • 

darda CArlf Neo'etl, Kumkap1da (Haydar), 
Kü~ükpazarda CHlkmet Ceml!), §ehzade • 
ba~mda (Asaf), Fenerde (Em!lyadl), Ka • 
ra.gümrükte (Arlf), §ehrem!n!nde (Näzun), 
Aksarayda CZ. Nur!), Samatyada (R1dvan) , 
Baku:köyde <istepanl, Eyübde (Ar!f Be • 
-$er) e<:zanelerl. 

Beyog!u clhet!: 
Panga.ltl Haläskärgazl caddes!nde (Nar

gllec!yan), ist!kJAI caddes!nde (Limone! • 
yanJ, ist!l<läl caddes!nde (Della Suda) , 
Karaköyde CHü.seytn Hüsnil), Krunmpafa
da (Vasl!), Hasköyde (Barbud), Be1tklaljta 
CSuleyman Receb), Ortaköy, Arnavudköy, 
Bebek eczaneler!. 

Kadllcöy Moda caddes!nde (NeJad) Al
tiyolda (Nam1k), Ü•küdarda cittlhad)' Bü· 
yükada.da C§lnas! Rtza), Heybel!~dada 
(Ha!k), Beykoz, Pal;llbah9e, A.Hlsar ecza
neler!. 

Ölüm 
Emekli Albay Osman Nuri g~en 

per§embe günü icadiyedeki evinde 
kalb hastahgmdan vefat eylemi§ ve 
Karacaahmed kabristanma defnedil • 
mi§tir. 

Merhum k1rk senelik askerlik haya· 
tmda bir~ok mühim vazifelerde vatan 
ve milleti u~unda fedakärane hizmet 
görmü§tÜ. 

Allah rahmet eylesin 

ÖLÜM 
Sab1k Cumhurriyaseti Kalemi Mali -

sus Ba§katibi Seyfi <;avu§ba§t, klsa bir 
hastahgi müteak1b vefat etmi§ ve Ca· 
VU§h3§1 ~iftligindeki aile mezarhgma 
defnedilmi§tir. 

Mumaileyh son dakikasma kadar ne· 
§e ve alicenabhgile tamnml§ bir sima 
idi. Allah rahmet eylesin. 

CEMAL SAHiR 
A§k resmi g~idi 

Büyük Paramunt 
operetini temsil --

ediyor. 
P ek yakmda §ehri

mizin büyük tiyatrosunda 

HALK OPERET! 
Bu ak§am Azak 

sinemasmda 
Bay • Bayan 

aperet 3 perde 
Yazan: Mahmud 

tlemen y11z1lln1z • 

BUDAPE$TE sergi SEYAHATiNE 
Gidet'ek kahlcnin pasaportlar1 yap1hyor. 

Hareket: 30 Nisan • lJÖnÜ§: 10 Way1s 
lkinci mnki tren ve vapur, yemek, otel, gezinti dahil 

Ayrica 2 gün Bükre§te 

Yesari 

siLAH
0 

··~ K·uw·ETi -~~~::~~~~~1~~·,~ 
F•ansozca stizlU ReJl•ö• VAN DIKE rn Hokk> ',;~;:.:•~";;;„„ ·1 L. 98 

Müracaat: NA T T A Seyahat acentaligi 
Beyoglu - Teleton: 44914 

Bu Perc::embe akc::am1 i p E K ' de 'fa mazel Mwc . • . Pengef varyetesinin 
~ ~ 1~\Irak1lc 

Kendi dü§en aglamaz, komedi 3 perdc 

Zi 
k 

'" !Jnt 

hü 
scsi 
de 
llJa 
lc 
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Meksika petrollerinin tarihi 
I<ardenas'1n son karar1 
senelerdir bekleniyordu 
~a petrolün ecnebi ellere g~mesi yerlileri 
laidlriyor, mütemadi ihtilallere sebebiyet veriyordu 
rafMind•k.ika hükumcti ta- r ...., ro' daki kuyular, 150 

an b" 1 bin vc 200 bin f1~1 pet-tirL tl . ccnc i petro 
~e enn ·1 1 rol vermege ba,lad1lar. irntiyaz) c ven mi1 o an 

hük• ~nn Cardenas T ampiko mmtakas1, 
U!netmce f h" h.d. k1sa bir zaman i~inde, 

le11· 1· es ' a 1- . ·1 . d d • a ak d f 1 i11h mem11 erece c zen-d f a ar mchai· 
e azla t-'· gin bir sanayi merkezi rn "'a' uyand1r-
illUtbr. E:.ascn bir~ok oldu. Petrol aray1c1lar 

lenclerdcnb · M' k ·k bir gün i~indc milyoner 
1
. en, e s1 a 1
Yaaetin1· ·d· · b ·h oldular ve petrol hirs1, ~ !" n g1 111, u 1 -

a„•dt akla getiriyordu. altm h1rsm1 ~ok geride 
•n an b k b1rakan bir co1kunlukla 

tahlbt .. ai a, imtiyaz etrafa sald1rd1. Binler -
ta • •nnm smai vc ti-
la ~1 sahadaki harcket cc insan, sonu gelmez 
d 

1~lrt da, iii bu yola kafileler halinde mem -
d~ götürcn amillcr • leketi ba1tanba1a dola11-

""'· „ yordu. Bir~ok kirnseler, 
11tilillllinci amn baila- Meksika petr.olün~ ec~e- ellerindeki. topr?~lan sat-
ka .._ kc1fedilen Meksi • bilere veren 1.lk diktator: m11~ar, tahhlcnm dene. 
kö ~lrolleri, Mcksika P. Diaz . . . ~ege ~1k~ru1lard1. 
llt rfez1 sahilleri yakmmda bariz sur~ttc 1 Porfmo Dia.z m, Me~~1.ka p~trol kay· 

"'•uddur. T ampiko limamna 80 k1lo- naklanru ccncb1lere verd1g1 tanhten on 
("Ire ladar mesafcde bir grup vc T uks- sene sonra, 1910 da, bu ihtiyar diktatö • 
ffl! Rarbmda, 100 kilornctrc kadar mesa- rün etrafmda, müthi1 bir ademi memnu • 
~ dahilinde yanm dairc 1Cklindc imtidad niyet homurtusu i1itilmegc ba1lam11h. 
~ ilr.i~ci bir ~rup petrol kuyusu vardir. ~iaz'm, Meksik~ nüfus~nun ~ans1m. te1-

li, .~ks1kada ilk petrol kuyusunun k~1- kil eden ycrlilen, cllermdek1 araz1den 
de dunyanm diger herhangi mernlekchn· mahrum vc bu araziyi ecncbi sermaye • 
~ .dii!cr hcrhangi bir servet memb~mm darlara teslim eden karan nihayet 1911 

fllldcn farks1z surettc vuku bulmu1tur. de büyük bir ihtilal koparm11 vc Diaz'm 
l\'ZJ nisan 1519 larihinde, Fernando devrilmesini intac etmi1ti. Bu ihtilali 15 0rtez. bir avur macerapcrestten müte-leklr.·1 • seneye yakm bir müddet devam cden, u-
h l ufac1k ordusunun ba1mda, fütu- f k b k h ·1 II f J 
l'· a vc üyü diger i h a er, as1 as1z 

1 "' t1km111t. Bilaharc Tabasko vc V c-
a "" d d 1 kitaller takib ctti. Memlekct kana boya-"ruz vilayetlcri olan arazi c ca ir a· 
n~, t d f d 1 myor, muvakkat bir hükumeti, diger mu-~ur u. Kortez ordusu c ra i, a Im 
lra~ b 1 · ·k f vakkat bir hükumet deviriyor, umumi k sop u mak üzerc civarda ish sa a 
tt hklan ve ycrli kabilclerle ~arp11tiklan meydanlardaki agaclar idam sehpasma 
::ralarda, bu ycrlilerin, dini ayinletinde, ink1lab ediyordu. Her tarafta yagma, 
Ya~1mtrak bir madde yaktiklanm ve yangm, harabi hüküm sürüyordu. 

;i(' ~~ddc ile bir nevi ~imento imal et- F akat, bütün bu felaketler ortasmda, 
;c crin1 RÖrmüslerdi. Y erlilcr, bu madde· mcmleketin her tarafmda yeni yeni petrol 
T «kolr.u!u tutkal» manasma geien kuyulan a~1lmakta idi. Ve Meksika, 

'C:ck PoP01tli ad1 vcriyorlard1. dünya pctrol müotahoillcri arasmda önce 
rn·· h reit F crnando, gcrck adamlan dördüncülügü, sonra ü~üncülügü alm11, 
Ia~n .a~itan alhn ve zik1yrnct ta1 arad1k- 1921 scnesindc, istihsal ettigi pctrol tak
d d'~tl~, lspanyolla1tirarak 1apopoteras riben 200 rnilyon h~1y1 bulmu§IU. 
k cd, lcn bu siyahlllltrak madde ile ala- Bugün. Rcisicwnhur Kardcnas1n mü
.a dar olnu.yorlard1. Ancak, 1868 senc· dahalesi, Meksikayi scnclerce kana bo • 5

~~ •, bazt Avrupah sanayiciler, Mck - yayan petrol mücadelelerine nihayet 
~-' ada bulunan bu maddc üzcrinde tetki- . b ] K d • k 
~at K vcrm11 u unuyor. ar cnas m son ara· 
il TY•Pmaih dü1ünmü$lcr vc Vera ruz d ·i 1 b bl d y 
c f bb · rm a am1 o an se e er meyanm a e· ux an arasmda sondajlara te1c ils 

etrn· I d 1 d · · nezüella petrolünün, Meksika pctrolünü 
tc 0

1

',:m:~ ~=,I~::;t~r ~rayicilar cvn II· ikinci dercceyc indirmi1 olmast da vardir. 

Bu adamlar, jcoloii hususunda fazla Meksika pctrol kuyulanna sahib olan 
lllalumata sahib olrnadiklanndan, ara1 - imtiyazh 1irketlcr, bazt siyasi scbeblcrle, 
:1rma isini pck iptidai bir sclcildc yap1yor- Mcksika petrolünü ikinci dcrcccyc indir • 
tr, iki1cr, yahud üccr kisilik kafilelcr ha- megi vc V cnezüella petrolünc kuvvct 
llldc yola ~1k1yorlar, yeganc servctlerini vcrmcgi kararla1hrm11lard1. Bunun neti • 
lc1kil cdcn vc etilc sütile ya1ad1lclan hay· ccsindc, 1931 scncsinde 193 milyon fi~1 
~an sürülerini önlerine kahp dag, bayir olarak istihsal cdilen Meksika pctrolü, 
dola11yorlard1. Yan tacir, yan haydud, 1933 tc b1"rdenb1"rc 33 ·1 L • 
• m1 yon nr1ya m • ••n toban hayah ya11yorlar, kcndilerin- • 
d 1 k f.I 1 1 mi1. buna mukabil V cnezüclla petrolü tn daha zay1f bulduk an a i c er c vc 
Y.trlilcrlc bi~ak bi~aiia mücadelelerc giri- 20 milyon f~1dan 117 milyon h~1ya ~1k
kYorlar, bulduklan petrol kaynagm1, mi1hr. 
. endiligindcn petrol verdigi rnijdde~e Meksika, ikinci dcrccc müstahsil vazl
~ettilr.ten sonra, 0 kuruyunca, birak1p yctindcn yedinci dercccyc inmi1 bulunu • 

tka kaynak aramaiia ~1k1yorlard1. yordu. HükUroct, ikttsadi vaziyetin bu 
lu B~ .hal, Porfirio Diaz'm nisbi bir sü • dü1üklügü yüzünden agir zararlara ugra
d n 

1~ 1ndc g~cn hükumcti zarnanma ka- dt ve Reisicumhur Kardenas, bu vaziyc-
ar dcvam ctmi1 ve 0 devirde, mctodlu bir 

'ra•t · · M 1 k · te, ancak devlet müdahalesile ~are bulu -he • irma lftnc ba1lanm11hr. em e eh? 
fii r tar~fim dolduran haydud ~ürülcn, nabileccgini dü1üncrek, bütün pctrol ku
ijbdcnb1rc ortadan kaybolmuitu. lki ra • yulanm devletlc1tirdi. Ancak, Karde • 
.•. ~etc ara1tnda bir ~rp11ma zuhur et - nas'm bu karan göründügü kadar mü • 

tig, za~an, bu ~arp1PD•ya uzaktan 1ahid kemmel bir netice vermi1 say1lamaz. Zi-
olan hülcUinct kuvvetJcri m •1.b 1 1 tafm ölülcrini gömcrk;n ag u

1
.b0 an ,8" ra, hassaten Amerikanm ticari vc ikhsadt 

f d b. b. • ga 1 tararm k h b 1 M k ' rad1m a irer irer Yak I b' d. muzaheretine ~o mu tac u unan e -a tyor, ir t· 

hvanbi~arb u.?;:::c~hu~vhkc1diyordu. Divani sika büt~csinin büyük mü1küllcrlc kar11 • 
ar m. c a nidc k l .. 1 .. bu canilcr hakk1nda vcrd·-- k Ya a anan la1tig1 göru uyor. 

. 1 ig1 arar dai'ma ,,,,,,,,,,,,,,,,11111111111111111111 , 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 tdam karan o uyor vc Mck.ilca 
Ilm istila ~cn. muztr ~ctclcr b toprakla
süratle tCJlllZlcn1yordu. u •urctlc 

Ayni z•~.·~da, ihtiYar dilr.tatö . 
1. tabakatularz mütchas I r, b1r ta-
1mn d Ir.· sts annda 
hcndisler en: unyagerlcrden .. n, tnü-
heyetler tetkil ctmi1, bunlara M k~krelr.kcb 

klaflllda pctrol ara1hrma \ s1. a top. 
r•. ti Bu hcyctlcr dcrh 1 _vazb1 es1 ver • 
DI„. h 1 dl a ltC ••lad( 1aoJar &Zlt a 1 ar, tahlillcr l ar, 
P•:-;:....ie, Mck.ilr.a körfc . . ihY•Phlar ve 
•- · • .1 z1n1 ata cd ,.:..in, 1111! memii dcre d cn a· 
ri--;:· i.1 ·1 cc c zcngin rol .ayna~ an c dolu ld • pet -

0 zatnana k d 0 ugu anla11ld1 
aedc 8 ila 9 bina fia:d~~ksilca pctrol~ se-
1cncsindc birdcnb" ~ 1 ~ 3baret ikcn, 190) 
vc vaziyeti kavn trc ' 4~ f~~iya ~1km11 
km1 üzcrinc 

8 
.. Yan ccncbi 11rketlcrin a-

b. ' oz a~1p kap k k 
az 1r zaman zarfi d iya~a. . adar 

· 1· · b ) n a, on m1sh · m1~ m1 u mu1tur. m, Yuz 

1901 den 1902 scnesine k d 
T l.f 1 . a ar, Yal -n1z amau 1 as cya ctmdc ikisi b" b ._ 

L ·1 d f 1 d . ' ir u~u~ "' ometre en az a enn olmak Üzcr 1 . k carn 
)irmi dört petrol uyusu a~1lm11h. Ccrro 
~ La Pay'daki kuyular, ilk hamlcdc 
~e 1 ,500 f1~1 petrol vermege ba1la : 
-,ir, Bundan iki sene sonra da, T urbe-

p . 
.. ans - Gambettanm dogumunun 

Yuzüncü y1Idönümü mü11asebetile bü
YÜk Frans1z devlet adammm evi önün
de lertib edilen merasimde Meb'usan 
Meclisi reis! M. Heryo nutuk irad 
ederken. 

CUMHUR1YET -
Uzak,arkta ~in 
ileri harekat1 

~inliler dün de bir~ok 
yerleri Japonlardan 

geri ald1lar 
Hankeu 11 - Cin telgraf aianst 11 

nisan tarihile teblig etmi1tir: 
Bir taraftan Yihsicn bölgesindc 1id -

detli bir to~u muharebesi devam ctmek
te ve 1ehirdc kuvvetli bir top~u ate1i mu• 
harebenin 1iddetin· arhrmakta iken, digcr 
taraftan J aponlar mütemadiyen ~ckilme
den önce 1ehrin saglam kalan son binala
rm1 da yakmakla rneiguldürler. 

Cin kitaah Santung'un mcrkczt olan 
Tsinan' a Yihsein cephesinin gerisinden 
bir taarruza ge~rni1lerdir. En son habcr
lere göre, Tsinan'daki Japon garnizonu 
Ü~ taraftan ~evrilmi1 vc kacacak yaln1z 
Sarmehrin kar11smdaici büyük 1imal kap1s1 
kalrn11hr. 

<::inliler ,Sienfu1an\ Santung'un h1 • 
ristiyan üniversitesini, cenub kap1s1 ya • 
kmmdaki birlik hastanesini, dogu kap1s1 
yakmmdaki Huamei hastanesini vc hab 
kap15mm ötesinc kadar uzanan araziyi 
i1gal etmi1lerdir. 

Vcrilen malumata göre, Tsinan 1Chri 
tanmmaz haldedir. Sokak rnuharebclcri 
1Chri tamamen tahrib ctmi1tir. Yihsien'i 
i1gal ,den J aponlarla oraya sonradan 
Tericr1vang' dan geien J aponlar daghk 
doiiu 1imali bölgesine cekiliyorlar. Ka~ak 
Japonlar, Yihsien mültccilerinden bazt 
kimseleri öldürmü1ler vc bir ~ok cvlcri de 
yakm11lard1r. 

Londra 11 - Röytcr ajansmin Cindcn 
~ok iyi bir mcmbadan Ögrendiginc göre 
Cin ordusunun ilcri kollan vc Gcrdella 
akmc1lan, Sanghay'm k1rk kilometre ya
kmma kadar gclrni1lerdir. 

Sanghay ve Hankov' daki J apon gar
nizonlannm gayrctleri, Cinlileri ilcri ha
reketlerinde durdurmaga kafi gclmedi • 
ginden 9 nisanda Paotung'a on bin Ja -
pon askcri ihra~ edilmi1tir. Bunlar, ha
len bu mmtakaya dogru ilerlemcktcdir. 

Sanghay enternasyonal imtiyazh mm • 
takasma, Frans!Z imtiyazl1 rnmtakasma il
tica ctmektc olan Cinlilcr, ] aponlann a
cclc surette tahkimat vücudc getirmck ü
zcre amclc toplamakta oldugunu bildir -
mcktedirlcr. (a.a.) 

Erzincanda tarihi 
eserler bulundu 

Erzincanda bulunan tarihi 
asardan bir lusmt 

Erzincan (Hususi) - $ehrimize yir
mi kilometre mesafede Altmtepe na • 
mile amlan bir yerde, derniryollan in -
§aatma ta§ verrnek i~in ,ah§anlar dört 
metre derinlikte yontma ta§tan, har,. 
s1z yap1lm1§ bir binamn duvarlanna 
tesadüf etmi1Ierdir. Hafriyat bu du • 
varlan meydana '1karacak §ekilde ge
ni§letilmi§ ve bir oda bulunmu§lur. Bu
rada müdevver ve ,evresinin dört ta • 
rafmda dökme ve bakirdan yapilm1§ 
öküz b~t heykellerile süslü tahminen 
300 litre su alabilecek yekpare bir ka· 
zan, ayak u,1ar1 öküz hrnagi §eklinde 
iki sehpa, vazo §eklinde dört su gügü
mü, bir su tas1 ve bir ma§rapa Iung1 
meydana '1kar1lm1§hr. 

Bunlan haber alan vali yanma bele
diye reisini, maarif müdürünü, jandar
ma kumandamm alarak Altmtepcye 
gitmi§ ve tetkikatta bulunmu§tur. Te • 
penin takriben 60 metre yüksekligin • 
deki sath1 mailinde yontulmu§ ta§lar • 
dan ve har~s1z olarak yap1Jm1§ altt hüc
re daha görülmü§tÜr. Bu tepenin ya • 
nmda birbirlerine yakm ve sun'i ol • 
duklan tahmin edilen birka' tepenin 
daha mevcud oldugu farkma var1lm1§ • 
tir. Buralarmm etrafi doldurulrnu§ bi
rer höyük oldugu anla§ilmaktadir. Bu
ralarda ,ah§malar durdurularak bir 
memur ve bir jandarma ile muhafaza 
altma almmt§hr. Muhafazaya mernur o
lanlarm yaphg1 yeni bir ara§hrma ne
ticesinde ~ubuk ve kül'e halinde 84 a
yarmda 15 kilo gümü§ bulunarak mer
keze gönderilmi§tir. Vaziyet Ankaraya 
bildirilmi§tir. Bulunan e§yanm üzerin· 
de ne bir yaz1, ne de bir tarih vard1r. 
Erzincan tarihine göre, bulunan eserJe„ 
rin, buralarda ya§iyan MlSlrll veya Hi
titlere aid olmaai muhtemeldir, 

lngiltere Arabistanda 
Hadramut'u ilhak etti 

KO~r: 

PENCERESiNDEN 
Yenile,en in eil er 

Aylardanberi devam ederek bitirilen i'gal 

ilhakm1n tasdiki ve ilhak1, Habe,istan 

mukabilinde M. Musolini de 

$ 
imdi lsa ümmctinin clindc yalntz 
dört muhtelif nüshas1 dola1an 
fncilin, malum oldugu üzerc, 

bin bei yüz scne evvcl bin bei yüz türlü· 
sü vard1. Dini bir kurultay, hepsi lsay~ 
isnad olunan bu kitablarm dört tancsim 
dogru buldu, üst tarafm; toplahp yakhr• 
d1. Biri ü~ ve ü~ü bir olarak kabul ebne• 
gi telkin eden bir din i~in dört kitabm bir 
say1lmas1 da ~ok görülmez. 

Tarihin bu garib cilvesini bir yana b1· 
rakahm da yeni incillcrc g~elim: Gene 
malum oldugu üzere garb edibleri oriji· 
nal hükümleri ihtiva eden i~timai, fclsc
fi vc hatta edebi eserlere de incil admi 
verirlcr, Emil Zolß, dört büyük romanml 
«dört incil» olarak halka takdim cttni1ti. 

Son y1llarda bu moda tazelenmi1c bcn• 
ziyor vc „ki fikirleri yeni bir incil hü
kümleri 1eklinde okuyucubra sunmak yo
lu gittikce geni1liyor. Dün « Mc~hullcrin 
ÖzÜ» ad1m ta11yan ingilizce bir kitab gÖr• 
düm, o dili iyi bilen bir a1kada1a birka~ 

Dcyli Herald'm 
siyasi rnuharriri A · 
rabistan yanmada • 
smm cenub k1'm1 
Hadramut'un !ngi -
lizler tarafmdan ge -
~en on iki ay i~inde 
harben zaptedilip 
!ngiliz !mparatorlu -
guna ilhakma dair 
bir makalc yazm11 -
hr. Habe1istanm 
zapt \'C i1gali dünya
YI velvelcyc vcre.1 
bir harb olmuitu. 
Halbuki !ngilizlor, 
fngiliz !mparatorlu-
gunu geni1Ictmck i-

„ ______ „ ______________ „ sahifesini tercüme ettirdim. Bakm1z, mu-

~in yaphklan bir~ok Cenubi Arabistam ve Hadramut'u gösterir harita harrir nelcr diyor: 

harbler gibi cenubi Arabistandaki harbi vc tahh 18 ya1mdaki ogluna birakmaga «Asri incil, dört makzim (Maxime.}'. 
de gizlcmi1lcrdir. fngiltere tarafmdan ikna edilmiiti. Bu üzcrindc yübclebilir vc bu dört vccizc, 

Ancak, Romada ccrcyan cdcn müza- ~ocuk lngilizler tarafmdan Adendc iunlardan ibarettir: 
kerclcr esnasmda fngilizlerin cenubi A- mektcbde okumak bahanesilc mcmleke - ) - Me~hulden korkmamahd1rl 
rabistam zaptetmi1 olduklanm bütün tin haricine gönderilmi1, daha sonra ln - 2 - Ölüm hayaldir. 
dünya haber alm11hr. Artik fngiliz ga - giliz harb gemileri Makalla limanmda 3 _ iyilik, pek kolayhkla cri1ilcbilcri 
zetcleri ncticelenmi1 gibi olan bir harbin demirlemi1lerdir. Gemilerden ge~id res - bir hedeftir. 
tafsilatim ne1rctmektc bir mahzur görmc- mi yapmak i~in vakit vakit karaya silah- 4 _ Bizi korkutan her1eye tahamrnül 
mektcdirler. Makaleyi ehemmiyctine bi- cndazlar ~1kanhyordu. vc galebe olunabilir. 

nacn naklcdiyoruz: Fakat Hadramut kabailini ycni haki- Muharrir, bu dört vccizcyi tarn dör' 
«Ärabistan yanmadasmm ccnubunda miyeti tanimag" a ikna irin harb gemileri h.f · · d t hl .l d. te1rih cdi ' yüz sa 1 e 1~m c a 1 e 1yor, • 

gözc ~arpm1yan bir harb cereyan etmek- ve silahendazlar kafi gelmemiitir. Bun - yor ve bize bir bard.ak suda gcr~ckt~n 
tcdir. Bu harbin neticesi olarak lngiliz lara kari1 astl mücssir silah !ngiliz hava firtina kopabilecegim, yahud habbenm 
fmparatorluguna 33,000 mil murabba1 kuvvetleri ve bunlarm attiklan bombalar- kalcmle siiirilc iiiirilc kubbc ~1kanlmas1• 
arazi ilhak cdilmcktcdir. Bu arazi müsta- dir. nm mümkün oldugunu ispat eylemi1 olu• 
kil bir Arab mülkü idi. Kabailin ~1kard1klan igti1a1lar vc ara- ,yor. 

Zatcn Romada ccrcyan ctmcktc olan lannda cksik olm1yan münazaalar fngiliz F akat bu zeki vc daha dogrusu gcvcze 
fngiliz - ltalyan müzakerelerindeki mcv- tay!arelcri.nin ~o~balanm kullanmaga muharrir -iüphc yok ki laf1 uzath~mdan 
zulann as1l özünü bu arazi üzcrindeki ves1lc te1kil etm11hr. olacak- bir noktayt unuttnu1. Escn oku· 
pazarhlr. tc1kil etmi1tir. ;:iöylc ki Habe1is- Ge~cn kanunusanidc Hadramut kaba- yan kimseler tarafmdan kendisinc ihtar 
tanm !talyaya ilhakmm !ngiltcrc tarafm- ilinden Beni Saar korn1usu Manahil ka- yapihp yaptlmadigm1 bilmiyorum amma 
dan tasdik cdilmcsine mukabil ccnubi A- bilesindcn 42 devc gasbctmi1ti. fngiliz bu ri incilin bize dilimizc de -1ahcscr 
rabistaru tc1kil cdcn Hadramut'un !ngiliz tayyarcleri bu hadiscyi bahanc ittiha~ diy=-• tercümc olunmasi muhtemcl oldu~ 
himayesi altinda oldugunu da !talya ta- cderek Bcni Saar'm Run:ay ve lbm gundan unutulan noktay1 a~iga vurmak 
ntm11tir. Carbu' da bulunan köylcri üzerinc 90 bana gerekli göründü. 

!ngiltcrc bu arazidc hava kuvvctlerinin bomba atm11hr. Me~hullerin özü muharririnin . csc~?,e 
bombalan saycsindc himaycsini tcsis et - A bl k d · t d"kl · · J k Lu ra ann ne a ar zay1a ver 1 cn csas olarak aldigi vcc1zc er, es i cp1~ • 
mcktcdir. Geren scncyc lcadar Adenin J• d ··1d· F k t h kk k M·t·dd ·k· b. 1 ka • ma um eg1 ir. a a 1uras1 mu a a - ristlerin mahdir. 1 a an 1 l m y1 • 
dahilindeki arazi ile Umman Sultanhg" 1 k' bo b d t · ·· ·· B · d ·1 f"l fl Ja tir 1 m ar 1manm er es1 gunu eru dar evvel Stoiciens cm en 1 ozo ar 
arasmdaki ccnubi Arabistanm par~asm- Saar'm rüesas1 Alabr'a geien Mister In- yqlda ayn, eaycdc bir olmak.18rtile mü· 
da ya11yan Arab kabailinin müstakil ol- gram'1 go„rmü•ler ve fngiJ;, "mcmuru'nun k · · ·k·· · tl Adern og"ul· 

' na a1aya gm1en cp1 uns er 
dugu umumiyet üzcrc tanmmakta idi. Bu hakimiyetini derhal kabul etmi1lerdir. lanm bir takim ahlaksiz, ~apktn mabud· 
yerlerin müstakil bulunmad1g1 mesclesi Bir fngiliz harita heyctini tevkif cdip lara bagh kalmaktan kurtarmak vc ferdi 
asla varid dcgildi. 1 B · C b. • k b"l · · k. J L 

para a an cm a m a l csmm sa m hayatta hür düiünccyi hakim k1 mak uy• 
oldugu havaliye de lngiliz tayyareleri gusile bu dört vccizeyi umdc olarak ka· 
370 bomba atm11lard1r. Bu kabilenin bul ctmiilcrdi. 

Lakin 1937 scncsi martmda meclisi 
hasm ani bir tavsiycsi ve !ngiltcrc hüküm
darmm bir cmirnamcsi bütün bu rncmlc -
ketin idarcsini fngiltercnin tamamilc kcn
di clinc ald1gm1 ilan ctmi1tir. 

Digcr baz1 ahvaldc oldugu gibi bu 
yerlcrdc ya11yan kabailin müsaadesi is
tihsal cdildigi kaydm1 cmimameyc ilavc 
ctmcgc lüzum görülmemi1tir. 

lngiltcrcyi bu harekctc scvkcden iki 
scbcb vard1r. Birincisi !talyamn daha 
cvvcl davranarak bu araziye ~ullanmast 
korkusudur. !kincisi bu arazidc petrol vc 
k1rm1z1 dcmir ccvheri mcbzul bulundugu
na dair ~1kan habcrlerdir. 

Hadramut'un mcrkczi Makalla'dir. 
Burada lngiliz Müstcmlckat N ezareti si
yasi bir mü1avir olarak W. H. !ngrams 
ismindc bir memur bulundurmakta idi. 

Rasib'deki köyü harab olmu1tur. Ahali - 0 zamandan bugünc kadar hayat dc
sinc ~1kmak i~in mühlet vcrilmi1 oldugun- giiti, lciiinat degiiti. Mabudla~ '?üzclcr.e 
dan burada bir Arab kadmile iki ~ocuk kondu, mabcdlcr rnüzcyc ~cvnld1. Ep1• 
ölmü1tür. Ertesi günü Beni Cabiri kabi- kürizm felsefc tarihindc bir sahr olmak• 
lesi !ngiliz hakimiyctinc boyun cßmi1tir. tan ib;rct kaldi. F akat görülüyor ki bu 

fngiliz tayyarelcrinin son ak1ru gc~cn degiiikliklcr, rski hükümlcri~, .. ~cniler 
1ubatta olmu1tur. Dokuz bomba tayya - mesinc enge! olamtyor vc cp1kunzmdcn 
rcsi Humuni arazisindeki Raidat Maara- yeni ycni incillcr ~1lr.1yorl .. 
yi bombalam11lardir. Arablann insanca Bu harckct fclscfcdc ricat m1d1r, yo~~ 
zayiat vcrdiklcri bclli degildir. F akat bir irtica midir L Ben, gülmcktcn kcndmn 
~ok mesken, ~iftlik vc hurma bah~csi ha- kurtanp düiünemcdigim . kin -~c yalan 
rab olmu1tur. söyliycyim- bir türlü kcstircmcdim 1 

Bir bak11a göre bu yoldaki harckat M. TURHAN TAN 
harb degildir. <;:ünkü Hadramut'lular 
fngilizlcrin silahlanna mukabclc ctmck 
kudrctindc degildirlcr. Lakin bu harckct 
fetihten ba1ka bir1cy dcgildir. Bunu, 

Kral Altmc1 Corcun tac giymc mcra - M. Musolini, Habc1istan fcthinin tamn -
simindc haz1r bulunan mahalli sultan tac mas1 mukabilinde tarumaktadtr.» 

Ye,ihrmagm sulan 
gittik~e yükseliyor 

Amasya 11 (Hususi) - Ye§ihrm.~~n 
Iari gittik~e yükseliyor. Zarar butun 

Bursadaki sahtekirbk tahkikab ilerliyor 
tsuh · Ierin fevkindedir. !nsanca zayl • 
a mm - bT . F at olup olmadtgi henuz i mr.myor. e-

vezan. ~ehirde de az~ok. t~hr1b~t yap • 
;.n§hr. Halk endi§e 1'er1s1ndedir. Ne • 
hir kenarmdaki evlerin 1o.sm1 aza1111 
b altilmt§hr. Pancar ve sa1r mahsul • 

Bursa (Hususi) - :;Jehrirnizdeki Em • 
läk Bankasiru (20) bin lira doland1r -
mak su,ile Mehmed Emin admda biri· 
nin asliye ceza mahkemesine verildigi
ni bildirmi§tim. Kendisine aid olan ve 
bugün Ostro Türk Tütün §irketinin 
Bursa §Ubesi ittihaz edilmi§ bulunan es
ki ($ark tütün deposu) nu 926 y1hnda 
1stanbulda Frans1z tebaasmdan tüccar 
Hanri Lavrense (128,700) liraya birinci 
derecede ipotek etmi§ oldul!u halde 
Mehmed Emin, bu kaydm Tapuya i§len
memi§ olmasmdan istifade ederek Em
läk Bankasma da ayni binay1 ipotek e
derek (20) bin lira almt§ ve Parise sa
VU§mu§tur. 

0 zaman Bursada Tapu müdürü bu
lunan Hüsnü ve Cemalin de vazifelerini 
ihmal ve suüstimallerinden dolayi hak-

larmda takibat yap1Imas1 i'in keyfiyet 
Vilävete bildirilmi§tir. 
müd.ürü Hüsnü, Bursadan 'oktan ayril-
mi§ ve tnegölde ölmü§tür. k 

G .. d dig' im resim. mevzuubahs ~ar 
on er T .. k tütün •ir-

tütün deposu ve Os~ro. ur • 
ketinin Bursa §ubes1 bmas1d1r. 

Ö • d···me go··re· bunlardan Tapu gren 1g1 • 

Boluda yeni bir a~n: at . 
Bolu (Hususi) - Halkcvumz rnuh1-

0§ .. .. t•• 
!er mühim zarar gormu§ ur. 

Jandarma kumandanhitnin 
bir tavzihi 

r;ekmecede maliil mütekaid Haci o~ 
Ju Mustafanm bir vergi borcundao. do
lav1. evinde hasta yatarken, jandarma 
ta~afmdan geceleyin karakola götürül· 
dügünü ve borcunu ödeyinciye kadar 
ahkonulmak istendigini kendisinden 
ald1gim1z mektuba atfen yazm1§bk. ts
tanbul Viläyeti Jandarma kumandan • 
hi(J ba§hgile ald1g1m1z bir tezkerede 
Malivcve borcunu vermiven muma • 
ileyh hakkmda <;:atalca T~hsilat komis
yonunca veri!en tevkif müzekk~resl 
üzerine evinden degil, kahveden kara • 
kola davet edildigini ve ertesi gün bor• 
cunu verecegini taahhüd evlemesl üze
rine serbest bHaktld g1m ve hilan ha • 
kikat ihbaratta bulundul'undan dolayl 
hakkmda a~'T1ca kanunl takibat yap1 • 
lacag1 bildirilmektedir. 

tirnizc ycni bir san' at sokma.k vc bu su -

rct1c iktisadi hayatrmiz~~ b11rb~azancbb1~- N i t a n 
· ttnek maksadilc guzc tr le§e u-

mm c hl' b. B Beyen Allme Memduh sc giriimiitir. San' ahnm e l ir usta o- He„P He 
luya davct cdilmit vc Bolululara mtsu 

kl d he f Bey lskender Muemmer 
k~anlannm yapra ann an r tara ta Kerd•• nl•enlenm1•lercllr. 
moda olan ham sandalyc, koltuk vc ma· 11 • .:::;:;::..;:~---···•"J 
sa yapmasmi ögrctmcklc tavzif cdilmittir. 
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Fral1-si~ kahinesi bugün 
Meclis huzuruna ~1k1yor 

Halk cephesi art1k daß1lm11 farzedilmektedir 

Hariciyede yeni 
yap1lan terfiler 

Bir~ok amir ve memurlar 
birer derece terfi ettiler 

ltalya - lngiltere 
Dün biten müzakerat-
ta vanlan ania.ma 

noktalan 
[Ba1taraf1 1 Incl aahlfedal 

Arayi wnumiyenin neticelesi 

Hitler'e tam mutavaatbr ! 
Almanyada 49 milyona yakm « Evet » cevabi 

verildi. Hitler mes'ud saatlerini ya~d1g1111 söylüyor 
J.liikfunet, yeni mali salihiyetler istiyecek. Pol 

Bonkur ile Violet, M. Blum'un partisinden ayrtlddar 

[Baftaraf1 1 fftcf lllhlfedeJ Siyasi mehafilde, fngilterenin bu ka • 
1 nci dereceye yülraelenler ran Romada ltalya ile ingiltere arasin· IBGf tarafl 1 fftcf ra/Ufede> nekadar cabuk kahul ediline -ki arbk 

Sek. · · d 1 d p · da hu•ule geien anla•mamn ilk neticesi Göring'le von Papen nazirlara tahsis L1'mse irin mü•kül deg"ilclir· iptidai haki-1zmc1 erece memur ar an ans • ~ Y • 

Büyük El~iligi baikatibi Siret, Sofya el- addedilmektedir. fngiliz notasmda mev • edilen büroda rey vermi1lerdir. kat 0 kadar ~abuk kabul eclilmif ve bu 

S' 1 Baitarafl 1 Incl ICll'ltfeclel l 
tö 1Yasi !!lehafilden alman malilmata 
se t Ba,vekil M. Daladiye yann mecli
liste. ii lllali projeler de verecek ve mec· 

111 
• hükilmetin programile beraber 

dikzlU, l>rojelerin de ayni zamanda tas-
'fve ~abulünü istiyecektir. „ • 

p ~1 Maliye Naumm ·~zlen 
l\i •ns 11 (Hususi) - M~hy~ Nazm 
1 ' Mutando bu sabah vaz1fesine ba1· 
lrkCQ Razetecilere 1unlan •öylemi1tir: 
c- Bir ay sonra tekrar Maliye Neza· 

l'tline geldiaim n• dakikada daha •ii•r '•t'f ~ ·- An-1 eler kar1mnda buluouyorum. 
~k b~tün F rans1zlann. kendil~rine dü1tn 
edakarhklan memnunryetle 1fa edecek· 
~den emin oldui!um i9in istikbali em· 
811•tle karsiladii!un• söyliyebilirim.» 
tabine burin media ha~rana 

,... cilracalr d' 'ld'". _ 
raris 11 - Resmen bil 1r1 1R1ne go-

~ hbine, yann saat 16 da parlamento 
11.?uruna tikacakllr. . 
Kabine, yann sabah saat 11 de h1r 

ll>11lant1 vapacak ye öRleden sonra da 
Reisicumhurun riyaseti altmda toplana· 
ctktrr. 
• Hükumetin genit salihiyetl~r . isteyip 
lltemiveceii;i henüz malilm deii1ldrr. Ba21 
siyasi IDÜ,ahidler, M. Daiacliye'nin bu 
lllahivetleri istemiyecei!i müta.leasmda 
Lulunmaktadirlar. Zira sos~ahstl;.r ~u 
lllihiyetleri kabule mütemay1I deg1ld~r
ler ve Ba~vekil kabinesine kar11 so~yahst 
firkas1nda derhal bir husul!ICI tevhd et· 
111•k istememektedir. 

Bu sabahki gazetelerin ~kseri~i, ~· 
Sone• nin Hariciye N azm taym edilmesi
nin hükiimetin ltalya ile bir mu
kuenet vücude getirmek ve bu m~lek~t
le normal diplomasi münase~~enne. gir
lllek kin bir 111ayret sarfedecegme alamet 
01duiu fikrinde bulunmaktachr. 

Pöti Pariziyen gazetesi, M. Fransu· 
va Pietri'nin ve yahud M. Mistler'in Ro
lllava sefir tayin edilmesinin pek muhte
lllel oldu!!unu yazmaktachr. 

/,fqJ:ye Naannm oroielui 
Paris {1 - Nlllllar medisinin ya • 

'!nki toplantm esnas1nda M ar~ando mec
!•se lllali projelerini arzedecekhr. Bu pro· 
l•ler hükiimetin beyannamesi gibi yann 
öiHeden sonra toplanacak olan N azirl~r 
mecliaj taraf1ndan kat'i surette tasd1k 
eclilecektir. Hükumetin muayyen bir 
rnüddet ve madde itin parlamentodan 
kendisine salihiyet verecek olan bir ve
kalet v·rmesini istemesi mümkündü1. 
ParlamP.ntoda ve bundan sonra iyan 
medi•inde yaptlacak müzakereleri müte· 
ak1b • ailehi ihtimal perfembe 11:ünü • her 
iki m~clisin de may11 ortasma kadar bir 
ta1il dovre•ine Rirmeleri muhtemeldir. 

Hallr c:eoliui tlaidt)IOf' 
Paris 1 1 - Kabinenin parlamento 

huzuruna per1embe RÜnü ~1kmaS1 muhte
rneldir. Kabine mali isler i~in geni' •ali
hiyetler i•tiyecektir. Halk~1lar cephesinin 
bozulmaS1 ,imdi arllk muhakkakhr. 

Kabine, •osyalist l1rkasi milli konseyi 
tarafmdan dün ittihaz edilmi~ olan karar 
hasebile ancak bu firkamn, arama ink1-
taa u2-nyacak olan müzaharetine gÜv~n~
bilir. Komünistlerin hatt1 hareketlermm 
ne olacag1 henüz malilm d~gildi~'. Hüku
lllet 11renis mali salahivetler 1sted11111 zaman 
sosyalistlerin kabine lehinde rey verme· 
leri muhttmel deihldir. 

Flanden'in lrararlara 
Paria 11 - Parlamentonun koridor

lanncla flanden ekalliyete mensub d~~t 
naz1ra kal;>ineye girmeleri i~in 13hsan mu
racaal edilclijijnj ve bu nazirlan kend1le· 
rinde~ ~~ ~ kimseyi temsil edemiye· 
c:eklenm bey*. tm' . 

Flandea d ~ . 11hr. 
"'-··• ':_Dlithr ki: 

« "'"'""' lll11v . b · 1· uclar ebnez. B~ne mes~~CSI . iz1 .a ~-
cinnet ne~ 20 ay suren S1yaS1 bir 
ik„.„c!iyati1111lnl ~arab olan maliye ve 

Mumaileyh l~11zel.rne1ini istiyoruz.» 
111ünasebetler ida Ya 1le veniden normal 
prar ve l1plllly IDeh .edilmesi lüzumunda 
~ekte .L a •ltrkatini „ .• :;Ir Fi "'ttlllll eclilrn .B?rmemezhge 

«Biz b~den IÖYle clem~11?1 tavsiye et· 
l"k d rlhasaa hükA~tu: 

a a a anz. HöL """'tin 
l11eti gö- L "'Gnietin .. P?01Uamile 
h"k ·~re„ bu ROsterece-- f u ÜIU Yerec •• Pro1ra111 h-LL_ RI aa
L--~ ctiz.„ .,....,da bir 
-ra. Yeni F 

llli L ~Gluta Baev L•i· 
l..ondr 11 -lrliPGr 1 .... tni 

·1 • -Hft ~1 e resmt inahfill • • aonu tati]· dol 
„ •erYeniDt 1 •YI 
~mm tarz1 te11ekk"I" h a acliye k b' • b 1 u u akk .J a •ne • 
u unamarn11lardir. m.,. tefsirlerde 

BaZI meb'u•lar buhr anm ü 
olmasmdan dolayr memnun· 1 .i'~e. zail 

IY•-ßiü be Yan etmekte ve madeni sana · • 
•iiratle halledilerek Daladiye~~ Bl'c:in 
lieriayn ile umumi Avrupa meselesm· ~ 

„ L d b' 1 
go-' z.ere on raya 1ran evvel Bel· 

130 bin if~i grev 
halinde! 

Paris 1 1 - Bugün öRleden •onra 
Röno fabrikalan amelelerinin de Rre
ve i1tiralderi üzerine, Paris mmtaka • 
smdaki metalürji fabrikalanmn ekse
risi ayni zamanda greve ba1lam~hr. 
BuRiin metalürjide umumi bir grev 
mevcud bulundugu söylenebilir. 

Bu ak1am metalürji Rrevcilerinin 
~iktan ~aha ziyade yükselmii ve Pa
ns ve c1vannda 130 bini bulmuitur. 

~ilik baikatibi Faik Hüseyin, Atina eJ. zuu bahsolan bet konsey azas1 1unlardir: Von Papen halka: «ÄVU5turyada da Almanyanm ban1 ~incle yatamak ar• 
~ilii!i baikitibi Bedri Tahir, Stok • Lehistan, Romanya, Letonya, Ekuatör, yaphg1m i1lerden memnun muaunuz ?» di- zusunda oldugu bütün dünya i~in ~k ha• 
holm ekiligi baikatibi Nureddin p 1• Bel~ika. ye sormu1 ve tiddetle alk11lanm11hr. yirh olacakhr.» 
nar, Cenevrede Cemiyeti Akvam ii • 1ngiliz hükilmetinin bu tetebbütü A • Hitler'in aözleri Matbaat „li 11azetecilue 
lerini görmege memur Bern el • vam Kamarasmda tiddetli protestolara Berlin 1 1 - Plebisitin neticeleri ilan tepelrlriir etti 
~iliiii ba, katibi Nedim Veysel, sebeb olmu1tur. Ba1vekil M. C:ember • edildikten sonra Hitler, Viyanada Bur • Berlin 11 - Matbuat tefi dolr:tor 
Berlin konsolo•u Selim, Vama konsolo· layn, muhaliflerin hücumlanna cevab ve- kel'in kendisine •öyledigi sözlere büro • Ditrih, Alman gazetecilerini kabul edo
•u Süreyya Bertem, Üsküb kon•olosu rerek, Habe,istam tan1mak hususunda sundan cevab vermittir. rek plebisit mücadelesi esnasmdaki hi:& • 
Saffet Azmi, Kibm konsolosu Ekrem, fngilterenin tekba1ma bir karar vermedi- Hitler, ahnan neticelerin ümidinin metlerinden dolay1 kendilerine propa • 
fskenderun konsolosu F ethi, Milane gini ve meselenin Milletler Cemiyeti fevkinde oldugunu söylemit ve demi1tir qanda bakanhgr adma tqo:kkür etmittir, 
kon•olosu Hasan Rifat, merkezde Beh- konseyinde halledilecegini söylemittir. ki: Jn„iliz 11e Frannz 11azetelerinin 
9et Sefik, Kemal Nejad, Münir Pertev, Milletler Cemiyeti umumi kätibi M. «Hayatrmda en ~ok iftihar ettiiim sa· • at budur.» nefr1yal1 
Hüseyin Zati Rosan. Avenol, fngilterenin notaSI üzerine Ha • L d 11 A Al 1 

8 inci derec:eye yiilr•elenlu be1istan meselesini konseyin önümüzde • Celr elralliyetl„; de anflu• lehinde bisi~~n r:eticesi ~~~1~da 
0

müt~::r:r ':e: 
9 uncu derece memurlardan Berlin ki maymn dokuzunda akdedecegi top· rey 11erdi deden Taymis gazdesi d!yor ki: 

büyük elrilik katibi Gali"b Ercen, T okyo lanl1da kat 'i surette tasvib edilmesi la • Prag 11 - C:ekoslovak gazeteleri k'b ed'I • 1 
mesini temenni etmektedi'rler. > Al 1 b' · · · b h .., k «Plebisitin icras1 ~in ta 1 1 m" 0 an büyük elrilig" i ikinci Htibi N ureddin, z1m geien ruznameye ithal edecek ve man P e mtm1 mevzuu a seoer eo f .1 ed A1 

Pari•te nümavr'•l- ' fng1'!1'z nola•1n1 '-onaey azas1'le Habe•lere bilhaua Cek ekalliyetinin Antlus lehinde u•ullerden kat'r nazar, ngi ter 
8 

• • ~· Roma büyük elriJi<;; ikinci Htibi Hay • "' • ·1 A t b' J„ ... „.· ale"'" P · 11 T „. di d '- rey vermit oldug· unu yazrnaktadrr. manya 1 e vus uryarun rr ...--- ' 
an• - Bastiy mahalleainde dün dar, Brüksel el~ilik ikinci Htibi Bürhan, tev . e ece1<tir. hinde umumi bir his beslenmemittir ve b11 

öileden •onra halk cephesi men•ublan T allin elrilik ikinci ki.tibi Settar, Atina Anlaamanan eaa.lara Gazeteler, plebi•it münasebetile Ce • f ·1 ·1 Al 1 „ h • koslovakyada tahrikat yap1lmad1g1na ve birletme. ng1 tere ' e manyarun an a, 
~ü im bir nümayi~ yapm1~1ardrr. Evve- elc;iligi ikinci k.itibi Re1ad, Viyana el • Londra 1 1 (Hususi} - !ngiltere ile k r ufak bir mania teikil edemi-
la ·1· · .,_. · 1. tib' 0 T h K l her tarafta asayi1in kat'iyyen bozulma • mas1na a 11 

meo, sonra müsaade ed1'Ien bu teza • r1 1g" 1 11<ma 1<a 1 rhan a sin, ahire talya ara11nda Romada cereyan eden kt' B b1'rle•men1'n AlmanyanlD ' d1iiina dair C:ek matbuat bürosunun teb • yece ir. u • 
h. Üra_t esnasmda nu"may1·~,·ler N;.11·hsaJa•t efrilig"i konsolosluk ;.Jerini tedvire me • müzakerelerin tarn bir anlatma ile net1' • 1. „ rh ;;, tu"ph-1'zd11' ln1iltere "" ~ ' „ ligini memnuniyetle kaydediyorlar. ~uvvetm1 • raca„. n • 

;~lerme !hockte vuranlan» protesto etmi1· ~~g~j~m:a~~gt:~n;:i:rM::~f':~~~ :~~::!iun· temey:i:ataetmge~~:d. i~nlaA1~~nna1nn Am Mon!ag gazetesi plebisit neticesi de kendi kuvvetinifarl1rkmak ülze~e~. ~:d 
er, <<SU un müdafaaS1 i~in mücadele ve hakkinda diyor ki: zakereoin iki tara ~a uvvet enne 15 

cumh · t · t d mi, T riyeste muavin konsolosu Rifat bathca esaslan 1unlard11: d'I k „ k 'dare edilmesi ire unye c;i spanyaya yar 1m» edil- Antlu• gayet tabii bir •eymit giibi ya- e 1 me uzere sev ve 1 
me " t J b · 1 d' Rü1tü, merkezde Tevfik Türker, Ab • 1 f 'lt H b · 'lh '- • f k b' d' s1n1 a e etm1, er 1r. - ng1 ere a e1rstanm 1 umm piliverdi. Bu tarihl anda bunu kaydet • muva 1 irteY 1r. 

Al „ „ d f dullah Zeki, Mehmed Ali Balin, 1rlan Milletler Cemiyeti tarafindan ta1dik1na D 1· Tel f aym onun e mü rit so) cenah parti- S b R mek lizund1r. ey 1 gra yaz1yor: 
1 · · I' ~ 1 a it, eceb Y azgan, Cemal T uygar, • · 1 kh ndi ilhakl b 7r:in.1n KJer eri ve bilha„a komünist par- t mani 0 miyaca r, Almanyada netice cAvusturyahlann ke · an : 
tm • k. 'b' J k D k Cemil Vafi, Tank Emin, Nihad rfan, 2 - Akdenizin gerek ltalya, gerek h L tl " „ t k b1r nm umum1 at1 1 a u lo, ve sos- Mahmud Ömeri, Seyfullah Esin, lihami Berlin 1 1 - Reylerin tuoifine aid 1mndaki hatl1 are~t enm gos erece 
Y•l.i1~ pa~inin müfrit sol cenah temayiil- Uze!. fngiltere i~in hayati ehemmiyeti haiz ol • muvakkat resmi netice: i.let olmak hususunda plebisit, kinden Cl• 

lenm temS1I eden Jan Zironski ile Marso dugu kabul edilmi1tir. Tarafeyn Akde- Rey vermege hakki olanlann adedi: vasr ahnm•t olan bfr barometre kadar ma• 
Piver gitmekte idiler. 9 unc:u dereceye yiilrNlenln- nizde yapacaklan tahkimattan yekdigeri· 49.493,028, Rey verenlerin adedi: nasizdrr.» 

Saat 14,45 te alay: «Torez iktidar 10 uncu derece memurlardan Roma ni haberdar edecektir, 49,279,104, yüzde 99.S7. Deyli Herald, Jiyor ki: 
k.. ) büyük el9iliginde Necdet Tahir, Londra 3 S" k 1 d · h E d' 1 · d d 48 75 J H'tl L!--mev une ge melidir» sadalan araS1nda - uveyt ana 1 &llD& ve er ne- « vel> 1yen enn a e i: , 1,587 o:Hikimi mutlak o an 1 f/I, imw 

h k · d büyük el~iliginde Hasan N urelgin, T ok· · ·1 k k b 1 '-11 ·· d 99 08 1 .L dar are et etrruttir. Bun an nümayiKilerin VI gern1 ere art1 a~1 u unacu r, yuz e . . Kayseri hatJrlatJyor. A ma. n_ya n~a 
b„ k yo büyiik el~iliginde Nizameddin, Sofya 4 f 1 L'b d k' k 1 · · H d' 1 · d d' '52 170 d k L---:.. 11 uyü bir kismmm komünist olduklan - ta ya 1 ya a 1 as er enn1 a· « ay1r» 1yen enn a e 1: „ , fazla deiiitirse 0 ka ar es 11me ~~or. 

el~iliginde Kemal Cenani, Pe1te elrili • 1 k M eb I b 1 d d 7 anlaiilmitbr, ' za taca 11r. ut er o m1yan ü ten a e i: 5,347 Niyus Krooikl, gazeteoinden: 

F 
ginde Saffet Nusret, Rodos konsoloslu • Bunlann haricinde fspanya me•ele•1' Ray1tagda bundan böyle 813 meb'us H'tl L-d · t'h b bn an''e • 

rtUIMJJa lraami intihabatan gunda Abdullah Mahfuz, Milane kon· bulunacakhr. « 1 er taraiw an m 1 ka a d H
1 

•1 n.ticeleri •oloslugunda Ali R1za, Batum kon•oloa- hakkmda da aynca anlatma haar! oldugu sinde söyleoilmit olan nulu • sa ece . 1 • 

P 1 da N 
. B k 1 1 d temio edilmektedir. V' ana plebiaitinin netic..i ler propagandasmm Almanyanm yem e-

aris 11 - Umumi kanaatin hilafma ugun un, eyrut onso os ugun a V 11 Se 1 k v· d 
1 k K• • H b k 1 1 d Öm Romaaa m"--L„.1„ 61'ffi' ryaoa - ys • n uart iyana yaletinde, ne der-• müess .. ir ol uiunll o ara Sen departunamnda yapilan ayan am1, am urg onso os ugun a er _„ . . h d 1 ~ 

· 'h b 1 L"tfi, F1'l1'be kon~loslugu" nda Zeka·1·, Go-" • R.o.ma._ .11 - .. Yan .. resm1 brr memb. adan. te rin e yapi an intihabatm kat'i netice· göstermekte bulunan plebwt erlr:aJD111dd 
mh a 1 vry belediye reisi komünist u ~ b ld - lerini 1u suretle ili.n etmi•tir: h !· ~.. F"hr bu ·Lunda 
Jorj Marran'1n magliibiyetile neticelen • mülcine konsolosluiunda Arif, K1bna ' mld1gme gore dun Kont C1ano rle • da a mana KW'· u er, nua • 

k J 1 • d Al' R k d H Lord Pört arasmda yapilan görütmeden 1,209,361 ~i An1lus lehinde, Cenab1 Hak oamma idarei hükilmet iddi-
mittir. Radikal demokral birliginden onsc OS ur'E ~ 1 NIZ~f· mKer. ez eH a- sonra lngiliz • ftalyan müzakereleri bili- 939 kiti de aleyhinde rey vermi1tir. asmda oldug"unu beyan eylemitti. 
Viktor Konstan ü~üncü turda Marran' a •an eva ' 1 em 82' ' azim a1- 1 h · 2386 rey pusulas1 bot ~1km1111r. lh Idu-
ve !j9() reye karti 627 reyle intihab edil- tekin. Zihni GürSWJ, Sade~din U~ku~, me itama ermrttir. Cenab1 Hak tarafmdan mü em 

0 

mi'6f, Abdurrahman Bulay, Sena1 fzer, lsmll)I 1tilafname metni, lngiltere Hariciye Alman 11• A11...tarya plebmti iu itikadmda bulunan dilr:tatör, tmiJet • 
t U kl F 'k Al· G" 1 o. R'f t Ad Nezareti müteha„11lanndan M. En • ar-nda niabet 1k'-'- 1-•IDJ Laybetmektedir. lk turd M 555 K 291 1a 1, a1 1 une , "'za 1 a , • ~= ~ „ 

lt .„ a
1 

arran : onstan. • nan Kural, F114d Etem. gram'1n i1tirakile bugün tanzim edilecek· Berlin 11 (Hususi} - Dünkü plebi- Muhtelif, asrrlarda 1ulhun en tehl~eß 
omumst a eyhtan sosyahst cumhunyet • tir. Mumaileyh, dün akiam buraya gel • sit neticesi kat'i surette tesbit edilmi·•;•. bo 1 b' 1 b' h' halet L-l:..ea 

~ilerden Lemarian 164, cumhuriyetri 10 uncu d„eceye yülrselenler .... zucu an öy e 1r ru 
1 

IJCUl1. 
y d mi1tir. Almanyada «Eveb> diyeolerin miktan insanlar olmu•h••.» 

•osyalist birlig"inden Jori' Tona• 146, . 11 .inci erece memu. rlardan F. er.id 1'e- Ö „ d 98 b • A d · „ r-
f F kr B lbe F d H 1 Ad grenildiiiine göre itilafname, hafta yuz e u~uga, vusturya a 1se yuz- Plea.

1
·.:1 n..4!cell' Ya10llao,.tl11 

müstakil radikallerden Atresi Grisoni 63 n • 1 et e 2• en UD obn 1• · de 99,2/3 nisbebn' e bal1'g• olm11•tur. Bu " •• „, 
R S fd <:· k H l'd C 1 nihayetinde parafe edilecektir. .... • --~ d rey alm11lardir. fkinci turda Marran nan iza, a er ..,.; rü, a 1 ema · neticeye göre, AVU5turyada An·1us lehi· memnamyet aycmuu 1 

564 Palrtm metnini haul1-calr " 1 d 11 Al 'II ..:.;. u„_ • Konstan 385, Gri50ni 92, Tomas „_ ne rey verenlerin miktan daha fazlachr. Be gra - man mr e ............ „ 
88, Lemartan 73 rey alm11lard1r. Türkiye • Mu1r dostJuk Lo dlromite laTaliyete •eciyorf Viyana lrartlinali nanl ler'e müttefikan göstercliiii baihhk y..., 

K 
, n ra 1 1 - aymis gazetesi, nsi· goslavyada derin bir tesir yap11114\Jr, 

at j neticeJerin ilam gÜ?ÜltÜfÜ bir muahedeu" teati" edildi J' t J 1 · · h J rey l/erdi? b • L .l.- L~ „ . be 12 • ta yan an a1masmin metmn1 a21r a· l Siyasi mehafilcle. ugime ~~.,.. • .,.. 
numayrte se b olmu1tur. <;1karken mu • maga memur komitenin bugün Romada Viyana 11 - Kardinal nnitzer dün. mu"h1'm ve Lesif bir halk kütlesmm taribl9 
rahhaslar dövü•mu"•lerdir. IBl!ftarafl l lftcf Nhlfedal rey verd'kt N · !" 1· " • • i1e ba,hyacag1ru ve hafta sonuna kadar 1 en sonra azi usu u " am hirb'11 ferde bu kadar baihhk gösterm• 

P · y f 1 5 I' 1 d N fskenderiye Elen kolonisi birlig"i, Tev· · 11· K di 1 b d N · • erpm an - osya ist er en o- metni haz1rlamasm1n pek muhtemel ol • vermit r. ar na UD an sonra azr ,,.;. oldugu· beyan olunmaktachr. 
er Sere intih b d · · d F fik Rü"'Ü Ara11 avdelte bir ziyafete da • 1 • t '- d L b" d ~ g • a aneS1n e ranS1z sos- ,. duiiunu yazmaktadrr. se amm1 e~rar e ere" rey urosun an Sali.hiyettar mehafilcle kaydedildiiiae 

yal partisinden Vigo'ya galebe ederek vet eylemi1tir. Anlatma. iki hükilmet arasmdaki mÜ· aynlm11hr. Gene bir Nazi kardinalin göre, Korent'deki Sloven e.kal.liyetile 
2008 reye kar11 9705 reyle intihab edil • Doktor Aras, yann (bugün) aaat 11 de b d . k ill gÖg•Üne Hitler'in resmini havi ufak bir H k II yeb. k 
m;•t' ( ) parlamentonun irtima devresinin Ma1'este nase ata an umumi bir ta un zey· er • pla·'-a r·l1'111'rm1't11'r pJ•Lan10 all! d Burgenland'daki irvat e a 1 _':" 

..., rr. a.a. ' den mürekkeb olacakllr. " · "" 0 a fU di rrk ve kültürlerinin ileride 1aranti CUI"' 

S al' Kral tarafmdan ardmas1 merasun' inde bu- '-el1'meler yaz1l1 1'cli · d··• oay ist c:umhariyet birliginden Y Her iki hükilmet ayni zamanda nota - ~ · leceiii emniyetile Alman vatan -iii ft" 
istilalar lunacakhr. lar teati edeceklerdir. o:Tek devlet, tek millet, tek Führer.» zifelerini sadakatle ifa eyle~lflldir. 

Paris 11 - Senatör Pol Bonkur ilt Mmr Hariciye V •zirinin nut1na Notalar fngilterenin ltalyan lmpara • Alman •aaetelerinin nefriyata Gazeteler Alman zaferini büyiik haJfo 
gene senatör Violet ve meb'u• Brandon M1S1r Hariciye Veziri. dün geceki zi- torlugunu tan1mas1 ve ftalyamn da f•pan· Berlin 11 - Alman milletinin dün lerle bas1yorlar. 

1. t h · b yafette bir nutulr. söylemit ve Cenevrede yadaki' go"ou"llu"len'ni' gen' almasr hakkin· ittifakla o:evet» reyini vermi1 olma11m di ki sosya 15 cum unyet 1'rl1'g• m' den 11· 11'fa et· Utro ze•-1' yor • 
mi•lerdir. M1s1r delegelerine yiiksek yardmundan bütün gazeteler büyiik harflerle tebariiz ga ~ ' • 

dolay1 Arasa te1ekkürlerini bildirerek bir dadir. (a.a.) ettir.:iiekte ve bunun derin manas1 üzerine o:Büyiik Almanya P111eb1 isi~ tie:t 
M. Flanden'in bir malraleri dost, bir kardet gibi cho, geldiniz» de • Muila futbol fampiyona11 nazan dikkati celbeylemektedir. tir ki, zamanunizda mi drei enn Y~_,,_._ 
Paris 1 1 - Sab1k Ba,vekil M. Flan- mi1tir. Mugla 11 - Liklerin sonunda Mug· Fölkiter Beobahter cliyor ki: en büylik kuvvet ve ku et nasyoJJallff" 

den, Entransiian 11azetesinde neirettiiii 1ki dost devlet aras1ndaki baglann ~ok la Yaylaspoi Fethiye ile kar11la11J ve 9ok Alman milleti ittifakla cevel» demek liktir.» 
bir makalede Frans ·1 f 1 d k 1 ld V · h 1 d d b suretJ'le zamanun121n en mu"him tarih'1 v~ Ar1'antinde hatliael„ a 1 e ta ya arasm a uvvet i o ugunu tebarüz ettiren ez1r eyecan a evam e en ir ma~tan sonra ~-
~ok ~abuk bir surette normal münasebet- sözlerini fiiyle bitirmittir: Mugla Yaylaspora 6-1 galib geldi. sika•1m imzalam11br. Bu >:esika Alman Buenos· Aire• 11 - Birka~ yiiz i.. 
lerin te~isi lüzumu üzerinde mar eyle· «-Tarih, bizi beraber yürütmü1. mu· Bütün Mugla halk1 stadyomu doldur. birliginin bugün tahakkuk ettigini ve bu lebe dün Nazillikhalelyhb~~e bbir niklima_~ 
mekted1r. birligin ebedi olacagm1 bütün dünyaya yaparak gama 1 a9 1 ir~a9 ayra y...-. 

M b' kadderahm121 birle1tirmi1tir. Akdenizde muttu. göstermektedir. Büyük Almanya, mille • mi,lar ve Ariantinde oturan Alman 
rtisi o~a:::nR:~~i~ü~k~fU"~ncümeni sulhun idame.ine ~ah,an tarlt ailesinin - -·- - -· .. - -··· -·--· tin tam arzusile yara11lm1,11r. Dünya bu· Avusturyalilann rey vermesini protesto ... 

d ib' „ I ~ 1g1oe nam- k1ymetli büyük uzv-.i, Türkiyenin siz aziz parlamaktad1r. Bunun i9"rdir ki, hükil • nu kaydetmelidir. Han'cde bir milletin mi$1erdir. 
ze R 

1 RO•teri en M. Mi1tler de gaze- Vekilini tekrar selamhyorum. meti kraliyeoin oldugu kadar oecib mil- ~- B' k L:.: .J. 
tecilere, verdiRi beyanatta, a-: ta d bu azmi ve arzusu ihmal edilemez. Birka~ yarah varwr. 1r ~ Wf' ""I 
fikrini bildirmistir. , - rz a Sizinle ayni gayeye azim ve imanla letinizin, memleketim ve 1ah11m hakk10· Montasi gazetesi de Almanyanm ar - tevkif eclilmiitir. 

sulhuo resanetine ~ahtiyoruz. da gösterdiklerine 1ahid oldugum Alice- tik tecavüz edi!emez bir devlet ha. line Allllafurva Atlliyui de Alm--
Sendilralar birli;;;nin L-yanname•i' T k' · b k k' k 1 nab h"' ·· k bul t '-k" d k Ltedj " -v-.- · •· ... • ür 1yey1 ugün ü mev 1e yü se ten ane usnu a e e1e~ ur e ece geldigini ehemmiyetle kaydetme~ r. bailandt 

Paris 11 - Pari• mmtaka11 sendika- Büyük ~efle muavinlerin büyük eserlerim kelime bulmak benim i~in pek gü9tür. Berlin 11 - Korespondo~~ diplomad. Berl'ill 11 - Almanya Adlive Na 
lan birliiii a1ag1daki beyannameyi ne•ret· büyük ala·ka 1'Ie takr'b edr'yoruz. Dost Memnuniyetle gördügu""m bütün dostane .,_ 1· 'k d" 1 1 b 1t haLL- a ' „._ • 11„ po 111 , un yap1 an P e " 1<1UD Guertner bir emimame ne,rederek ,... 
mi1tir: Türkiyenin beynelmilel siyasette iigal et- tezahürat:n uyandiracag1 hi•siyah, mem· • d Ir:' 1 

h 
·1 · · I k · k d M k d · h •tagi a 1 sahr an yaZtYor: h manya ile Avusturyamn hukukan birl 

Mün as1ran gen eme politikalannda tJii1 parlak mevkiden, M1111, büyük se • e el1m ar e1 1Slra ar11 auna mu •· «- Alman plebisitinin tamamen usu· ._ ... 1• tm' .:. Ern' ede b 
muvaflak olmak i~in her vas1tadan isti • vinc duymaktadrr. faza edecektir. • · · · .J •• me.'llleketlercle de trgmr 1 an e 1'"'' 11nam ,undiam,f 

1 k · T 'h f h' J d 1 k d " olan mahiyetuun ""' · tl „ sonra yalmz Alman hukuku nUlllD& ade 
fade ederek mem • etm rkonomik gü~ • Kadehimi, az zamand"' milletini bu te· an i me a ir e o u es i me eniye· t 1· d'I · J „.m memnUD1ye e 10-

hib 1 "I II „ es Im e 1 mlf 0 ~ • bel'"d' leti tevzi eden Alman mahkemeleri 
Iu„kleri'ni' rog" altmak ve milli müdafaa it· re. fli mevkie yük•elten Büyu"k <:efin ... re· te sa o an 1v 1Slr mi ehmn son seneler „ Eide edilen nebce 9ok lll 1r. d ' f "' .,.. L d · • h d h '-k k · d ruyoruz. . · d · · d cu oldu<ru ilive edilmektedir. 
lerinde bozgunculuk yapmak istiyen pat· me ve asil milletinizin saadetine kaldm· zarnn a s1yu1 sa a a ta u u ethr igi Plebisitin tam bir musaVJlik a11esm .e •lllllliiiilliiiiiillliiiiiiiii•ii!ii•~-
ronlann uzla,mazhFIDID dogrudan dog • yorum.i. fevkalädeliklerin samimi hayramy1m. Bi- cereyan ettigini kimse ink.ar edemez .. Zr: A R :;. "-· y etlliain, 

1 
- d H • • V ltil' zi birbirimize bag"h•·an mü•terek hahra • 1· A tu daki r.k ekalhyeh Erctimend .,.. __ 

1„ „ Jaomaz 1amm evam et· artc:t""' • ·-1·-1·n ft~6a , • ra m-· a vu1 rya "" .....,...,. 
ruya meta ur1• an ' " . · K hi 1"1- An _„ • ·-- lanm1z olan bu güzel memlekete beni ge· 11p'L. A-1-·• ekseriyeti gibi tam bir ser • Talu'nun 
mesi ve gittik9e vah1mle,mes1 kar11~1~~~ a re - adolu Aiansmm hu· k • d "' - 10 · · • 
Paris mmtakasi iKi senmkalan birhgr. •u•i muhabiri bildiriyor: ~kje bek;" u k lirsah sevinc ve sab1mz • bestlik i9inde reyini kullaom1tl1r. DI • Bedri Rahm 'nin, Nureddin Seri'am 

... b'ld' . Hariciye Vekilimiz Dr. Tevf'1k Ru"•tü" ' Ma 1 ~e te id.ilm' '1 . . . .. an 1u neticeye vailrmaAk imki.nlDI verdae • llemzi Oguzun ve Zira thsauh '~Lre-metalürji grevcilerine se.npal1s1m 1 mr • ~ t sim, tiyatro Arkeoloj1 v. a. auUI" 

b b
• 1·· b te•ek Ara• du"nku" z1'yafet ·-und M H em e e ve m1 iet enmmn munase • ••L11'r•. Almanya . e vusturya arasm • daL1· yaz1 ve •n'"'kl..;le ~1Lan ..... ve ütün i.,.iJeri ve ir 1ge mensu . , • • ~„ a mr a • ba ~~ • • w -· • • .,.. 

k 
,,,.. d kk t riciye Ve1irinin nutkuna cevaben a~g·1· h, 1üphesiz ki, eskidenberi hususiyet ki birli;;;n kanun yolu ile tahakkuku A • -·:m11· •••'at dermeini herk- tat' 

ülleri a1aiiidaki hususah nazan 1 a e ... k h·r k 1 „. 1 b' ·- -· ,... 
1 daki nutku irad etmittir: arzetme ltn a 1 a mam11 ve zamanm vusturyamn amk entemasyona 1r mese- ·~----siliilv"m~ild"iij·"il."ii'•••llff~ 

a m1ya davet eder: tevl~d .etti.iii baz1 anzalar bu dostluk ve lie~ol~m~a~k~tan~~9l::k:::m::a:s•:_:dern=e:.:k:.:11:'r:_ . .:B:.:u:_:v:•k:•:a.:..:=======--===::;""'i~ 
Bu anlAflll&zhiiin esast, metalmizi ~er . «- Ekseläns1mzm memleketim hak • bo _ 

~evesini tecavüz etmekt~ ve bütün iKi kmdaki dostaae beyanatlanna bütün kal-
18B:x:11

bir 7;:.1.:i,~•~;~ret~i 11fatile de- KAN s 1 z LI K N4
rutead. 

hakkmda alakadar eylemektedir. Bu an- ~i"?le. 1'!ekkürlerimi takdime müsaadele- iiil, fakat Türkiyenin „iJ Mmr milletine saflyet " 
latmazl1k, bütün korprasyonlara da kol - nm dilenm. kard~ ~l~mm~, u~det ve ael~et te • Claloros• 
lektif mukavelenamderimn tecdidi ve el· Bu topraklar Üzerinde bana gösterilen menn1lenn1 gellren brr delege 11fatile dost 
de edilen faydalar1n idamesi meselesin1 dos.tluk. oecib. ~ISlr mille~!nin .memle - !~kt~ bulunduiiumdan derin sevinc ~!;;'!!:::i~~~~'!fu_;!'. SJROP DESCHJENS, PARIS 

:a ketime karp bissiyatmm golgesi olarak 1~eyun.» 
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GÜNÜN BULMACASI Ir 
1 2 s • o • 1 s u to 11 !Ankara Borsas111/4/938 

1 

1 

,...._ 
1 1 1 IT 1 j 1 1 1 1 1 

2 _l 1 1 1 1 l•I 1 1 1 
1 

8 1 1 1 l•I 1 1 1 1 1 

' 1 1 1 1 l•I 1 1 1 
,. 

f 1 1 1 1 l•I 1•1 1 1 
6 l•I I I 1 l•I 1•1 1 

1 1 l•l•I 1 I I 1 l•I 
1 _J 1 1 1•1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1•1 1 1 
01 1 1 1 
1 1• 1 1• 

1•1 1 1 l=CJ 
1 1 l _I J_ 1 

SO!dan saga: 
1 _ Yüzündekl klllardan blr kLSmt ak 

(lk.l kelime>. 2 - Iman getir1", bir Peygam
ber. 3 - S...lenme, blr tarafa gitmekllk. 4 -
Bir 141 ~evirmek, bir emir. 5 - Bir Fraru1z 
müte!ekkirlnln !klncl lsml, blr emrin \er
st. 6 - Sesln dönüp gelmesi, aymm evinin 
ter..i. 7 - Al!abede blr harfin okunu§u, 
Ja.pon adalarmdan blrl. 8 - Metod, ltalya
da bir 1jehlr. 9 - Tecim, madeni lp. 10 - Blr 
tatlt, yoktan meydana getirmekllk. 11 -
A.syamn ~!mall ~arkJ.sinde blr ada. 

Yukandan a!}ag1ya: 
1 - A.sab!leljen (!ki kelime) . 2 - Blrden

blre, rüzgii.nn hareketL 3 - Büyük beY.glr, 
hl~ pahalt degll. 4 - Yäd ederek, ceml eda.
t1. 5 - St!at edat1, inleme, llmonlugun ter
sl. 6 - Bazi ha.staltklara män! olma ~are -
slnln tersl, gögü.s. 7 - ii>üphe, kü~ük ayak
kAb1. 8 - Kumanda, blr oyun vas1tasi, al -
fabeden lkl har! yanyana. 9 - ip!ik toma
r1. mürekkeb bir em.lr. 10 - K.imyevi blr 
madde, inglUz bayam. 11 - Saym §ahLS, 
a.sker del!1J. 
Evvelki bulmacamn balledilmi§ §ekll 

1 2 3 4 G Cl 1 H ,_ 10 11 

l~ IP[AITJ I IPIUIYIAIN 
: l l~l l IVIAIRl•IFIEl•IE 
1 RIAILl•IYIAIBIAINlll• 
'EIKIAILl•IKIOILIEIRIA 
t Bl•IVIAINl•IYIAINIAIN 
1 OIHl•ITIAILIAINl•IDIA 
7 LIAIGIAIRl•IMIAIDIEIR 
1 UIZIAl•l 1IRIAINI11•1.ß 
9 LIEIGIEINl•IKl•IMIEIK 

10 UIRIA Yl•lol•IHIAIZI• 
1 1 •1•1• EIMIEILl•IGIAIM 

c;:EKLER 
A~1h~ Knpams 

Paris 25.5275 25.5175 
New-York 0.791120 0.7950 
Miläno 15.0346 15.05 
Brilksel 4.6990 4.7014 
Atina 87 .0570 87 .1263 
Cenevre 3.4480 3.4512 
Sofya 63.72 63.77 
Amsterd. 1.4277 1.4287 
Prae 22.6794 22.6975 
Madrid 12.7440 12.7540 
Berlin 1.9705 1.9723 
Var5ot • 4.1910 4.1914 
Budape~t~ 3.9825 3.9856 
ßiikrt $ 106.2525 106.3375 
Beli::rad 34.6475 34.675 
Vokohama 2.7366 2.7388 
Stokholm 3.0910 3.0933 
Londra 627.75 627.25 
l\lo•kova 23.85 23.8325 

fSTfKRAZl.AR 

Türk B. 1 vadeli 
Ergani 

Stvas Erzurum 
• • n 

TAHV 

\nadolu Mü. vadeli 

Ac1hc; 
19.45 

100.25 

96.-
f LA T 
Ac1hs 

40.50 

Keoan1s 
19.50 

100.25 

96.-

Kaoanl$ 
40.50 

\... ..) 

Türkiye Natt Sanayii Anon im Sirketi 
idare Meclisinden : 

1;lirketimizin 1937 senesi muameläb 
i~in umumi hissedarlar heyeti ädi su -
rette 6 nisan 1938 9ar§amba günü saat 
14 te Galatada Bankalar caddesinde 
Danüb Sigorta hanmda 3 üncü kat 19 
numarada toplanacakh, fakat yevmi 
mezkurda i~bu aleläde i~tima i9in ni -
sab1 ekseriyet has1l olmam1~ oldugun -
dan ticaret kanunu ve esas nizamna -
memiz bu babdaki maddei mahsusast 
ahkämma tevfikan i9timam 27 nisan 
1938 ,ar~amba günü saat 16 ya tehiri -
ne karar veri!mi~tir. 

Binaenaleyh yevmi mezkurda i~bu 
ädi hissedarlar Ilmumi heyet toplanb
sma nizamnamemizin 52 nci maddesi 
mucibinre asgari yüz hisse senedatma 
malik olanlar i~tirak edebileceklerdir. 

Bundan ötürü nisab1 ekseriyetin an
( Yeni Eserler ) la~1Imas1 i,in, i~bu heyeti umumiyede 
'---------------"· asaleten veya vekäleten haz1r buluna -

lfitilmemif Hikayeler cak hissedalarm hämil olduklan hisse 
senedlerini nizamnamemizin 57 nci 
maddesi mucibince ~irketimizin vezne
sine ir;tima gününden bir hafta evvel 
teslim edip makbuz almalan icab eder. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 

CUMHURIYE 

Beyoglu birinci sulh hukuk häkimli
ginden: 

1 - Leman, Seher, Hacer ve Havva 
Hayriyenin mü~tereken mutasarnf ol
duklan alb yüz lira muhammen k1y -
metli Kas1mpa~ada Camiikebir mahal
Iesinin Dereboyu caddesinde eski 10 ve 
yeni 4 numarah evin tamam1 ~üyuunun 
izalesi icin aG1k artbrmaya konuldu • 1 
gundan 13/5/938 cuma günü saat 15 ten 
16 ya kadar Beyoglu sulh mahkemesi 
baskatibligince satilacakt1r. Arttirma 
bedeli muhammen k1ymetinin yüzde 
yetmi~ be~ini bulursa o gün ihale edi
lecektir. Bulmad1g1 takdirde ikinci art
brmas1 on be~in~i gününe !(elen 28/5/ 
938 cumartesi saat 11 den 12 ye kadar 
icra olunacak ve en ~ok arttirana ihale 
edilecektir. Gavrimenkullerin evsaf1 
mahkeme ba~k5tibi nezdindeki 937 /27 
numarah dosyada yaz1h oldui!undan 
anlamak istiyenler orada okuyabilirler. 

2 - ihaleve kadar birikmi~ Maliye 
ver~ileri, Belediye. Vak1f icaresi ve tel
lälive ile 20 senelik Evkaf taviz bedeli 
mi;c::teri:ve aiddir. 

3 - Artbrmaya girmek istiyenler 
muhammen kiymetin yüzde 7.5 nisbe
tinde teminat akGesi veya ulusal bir 
bankanm teminat mektubunu getirme
Jeri ~arthr. 

4 - Artbrma bedeli ihaleden itiba -
ren 5 gün i~inde mahkeme kasasma 
vatmlacakbr. Ak5i takdirde ihale bo -
~ularak fark1 fiat ve zaran ziyan ve 
faiz bilähüküm kendisinden almacak -
hr. 

5 - 2004 numarah icra ve iflas ka -
nununun 188 inci maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacakl1Jarla dil.ter aliikadarlar gayri -
menkul üzerindeki haklannt ve husu -
sile faiz ve ma<rafa dair olan iddialar1-
nt ispat iGin ilän güniinden itibaren 20 
gün icinde evrak1 müsbitelerile birlikte 
sahs memuruna müraraat etmelidir. 
Aksi takdirde haklan Tapu kütügile 
sabit olm1vanlar sabs parasmm payla§
masmdan haric kahrlar. 

6 - $artname mahkeme divanhane -
sinde herkesin görebilecei!i yerde a -
s1lm1<hr. Fazla mahimat almak istiyen
ler 937 /27 sa)flsile ba§kätiblige miira -
caatleri ilän olunur. 

RESSAM ve okurlar 
pazan 

Artistik ve etüd yagh, sulu, afi~ bo -
yalarile f1rr;a, tuval ve bütün resim 
malzemesini Yenipostane cad. Memduh 
Aygün'de bulursunuz. Türkr;e mekteb 

Emniyet 
Galatada yeni yapdan yolcu salonu kar,1s1nda k1ymetli bir irad 
Galatada Kemanke§ Karamustafapa§a mahallesinde K1hcalipa§a caddesinde 

Eski Paket Postanesi Binas1 
!?imdikl TUtUn Deposu 

Sekiz taksitle 
1 - Muhammen k1ymeti 45.000 liradir. 
2 - Artbrma 18/4/938 tarihine dü§en pazartesi günü saat 15 te yap1lacak ve gayrimenkul en ~ok bedel 

verenin üzerinde kalacaktir. 
3 - Artbrm1ya girmek ii;in muhammen k1ymetin % 10 u nisbetinde pey akGesi yahrmak läz1md1r. 
4 - Arttirma bedelinin dörtte biri pe§in, geri kalam sekiz senede, sekiz rnüsavi taksitte ödenir. Taksitler 

senelik % 5 faize täbidir. 
5 - Taksitler ödeninciye ka.dar gayrimenkul Sand1ga birinci derecede ipotekli kahr. ( 1482) 

NEOKALMiNA 
------------------------------------------------------------G R i P •BA$ ve Di$ AGRILARI e NEVRALJI e 

bütün agr1, s1z1 ve sancllar1 derhal dindirir. 

Malmüdürlügünden : 
1 - Beykozda Abraharnpa~a park1 civannda mevcud Hazineye aid ta~ 

ocag1 üi; sene mü&letle ve aG1k arttirma suretile icara verilecektir. 
2 - Tahmin edilen icar bedeli senevi ktrk lirad1r. 
3 - Arttrrma 13/4/938 G•r~amba günü saat 11 de Beykoz Malmüdür

lügünd.e müte~ekkil Komisyonca yap1lacaktir. 
4 - Taliblerin arttirm1ya i~tirak edebilmeleri iGin muvakkat teminat 

bedeli olan 9 liray1 mezkilr saatten evvel Beykoz Malsand1gma yatrrnu~ ol
malar1 läz1md1r. ( 1738 ) 

MODRN 

TÜRKiYE 
M E C M U A S 1 ' n1n 

7 oci sayis1 ~ok zeogin müoderecatla 

BUG UN ~ 1KT1 

Günün Mdisesi mevzuu ve sOzO. olan 
~~ 

KORFEZ 
Gazetesi 

23 1'1isan Milli Hakimi
yet bayram1 günü inti

§ar edecektir. 
ldaresl: lzmit Adliye kart1••• 

Telefon: izmlt 128 

Maruf Amerikan edibi Edgar Allan 
Poc'nln bir kmm m~hur ve kuvvetli 
hikäyeleri Saraceddin tarafmdan türk
r;eye ~evrilmi~ ve Hilmi Kitabevince 
ne~olunmu~tur. Allan Poe nev'i ~ah
sma münhas1r bir muharrirdir ve bü
tün hikäyeleri de hususiyeti haizdir, 
Tavsiye ederiz. 

1 - 1937 devresi muameläh hakkm - küreleri 2 Iirad1r. 
da meclisi idare raporunun k1raati ve 

Kapagmda Büyük Önderimizin en son resimleri bulunan bu mecmu
ada CELAL ERGUN'un Büyük Dähiye bir hitab1, mekteblerde ceza usu
lünü ihya edelim mi, politika, öksürüklerden sakmmak, Sümer medeni
yetinin sonu, yemeklerimizi nas1l pi~irelim, k1zlar1m1z1n katilleri, tarihte 
C3nlkkale; sin-em·a sahifesi, fi;imizde' casus var, avc1l1k, futbol hastal1g1, 
hlkäye, saclanm1za nas1! bakmahy1z, Hrisantos ve ( Kuklalar ) rornan 
ilävesi, ,genc istidadlar sütunu vesairl!··· 

Ar 
Faydalt ve cazib yaz1Jarlle memleketl

miz münevverleri ve san'atkä.rlar1 aras1nda 
kuvvetli blr sempatl uyandrran, ve lkl se
nedlr ülküsünden ayr1lmadan intt.,armda 
devam eden Ar dergisinin bu selerki sayi
s1nda; re.sim, tiyatro, arkeoloji v. s. hak -
kmda S. K. Yetklnin, Beclrl Rahminln, 
Nureddln Sevinin, Remzl O~uzun yaz1lari 
ve k1ymetll edib!miz Ercümend Ekrem Ta
lunun karagöu dair resimlerile cok or!Ji
nal blr makalesi vardir. Bu güzel ayhk der
giy! herkese tavsiye ederiz. 

tdare 
Dahil!ye Vekäletl tara!mdan ~1kar1lmak

ta olan idare mecmua.s1nm 117 nci say1s1 
intlfar etml~tir. Bu nüsha.smda idarecileri 
llgllendlren kanunlar, nizamnameler, ta -
m.imler, kararnameler, tayinler ve ~ah.!1ma 
raporlarlle S. Sabit Aykut ve Hasan ii>ükrü 
Adalm etüdleri bulunmaktadir. 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevlnin ayda blr ~1kard1~1 

(Yeni Türk> mecmuas1n1n 64 üncü say1s1 
lntlfar etml~tlr. Bu say1da Aziz Ogamn 
!Re.sml ruhsatla yap1ian ha!rlyat), Dr. 
Ragtb Özdemln (Dillerde ses cephes!), H. 
Namtk Orkunun (Hlung nular), M. Halid 
Bayrmm (Türk ,airieri), Zahlr S1tk1 Gü
vemlinin (Nedimde LStlrab unsurian>, Sadl 
Yaver Atamanm (Ulusal türkü ve oyunla
nl, Hlkmet Turhamn (Istanbul bibllyo~ -
rafya.s1) ve genclerin yaz1lar1 vardtr. 
~n~lerle münevverleri aläkadar eden 

yaZllari toplaml!i bulunan bu mecmuay1 o
kuyucular1m1za tav.slye ederlz. 

tasdik1. 
2' - Murak10 raporunun 0Kunmas1. 
3 - 1937 senesi devrei muamelät1 

hakkmda tanzim edilen bilanr;o ve kär 
ve zarar hesabmm okunmasi ve kabu
lü. 

4 - tdare meclisile murak1b ve mü
diriyetin ibras1. 

5 - istifa edecek idare meclisi aza -
larmm vrrine digerlerinin intihab1. 

6 - 1938 senesi icin meclisi idare a
zalarma verilecek huzur hakkmm tes
biti. 

7 - 1938 senPsi muameJab i'in bir 
murak1b intihab1 VC' t~hc;.icat1n1n tavini. 

tDARE MECLtSt 

Dinarda Salih oglu Hüseyin terekesi 
tasfiye memurlugundan: 

8/3/938 tarihinde ölen Dinarda Salih 
oglu Hüseynin miras,1lan miras1 red
detmelerinden mahkemece terekesinin 
tasfiye ve defterinin tutulmasma ka -
rar verilm~ oldugundan i~bu ilän tari
hinden itibaren bir ay ii;inde alacakh -
Jarile bor~lularmm tasfiye memuruna 
müracaatle alacak ve borclarm1 kay -
dettirmeleri lüzumu ilän olunur. 

Tasfiye memuru: !cra memuru 
Cemal <;ekemoglu 

Bu ak,am: Bayan • • 
1 y E SA F 

Eski 

AMBASADOR 
~~~~~~SALONUNDA: TEL 43716 -
Emniyet Umum Müdürlü~ünden: -

1 - Eide mevcud örnegi ve $artnamesinde yaz1h vas1flar daireslnde 
zab1ta mcmurlan iGin 10,000 metre gri renkte kuma~ kapah zarfla 19/4/938 
sah !(Ünü saat 15 te sahn almacakbr. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 75 kurus k1vmet bicilen bu kuma~lara 
aid. $artnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Emniyet Umum 
Müdürlü.<iü Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 3562 lira 50 kuru~luk teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublanm ve 2490 say1b ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme günü saat 
14 e kadar Komisvona teslim etmis bulunmalari. • 933 • ( 1834 ) 

' Türk Antrasiti 
MA RUF 

D E 
ile ~ah,an Gazojen 

u T z 
FABRIKASI 

Mamulttmdan 80 beygirlik bir motoro. idare edecek kabiliyette T1lrk 
Antraaiti kom1lrü ile ~ah~nn mücedded bir gazojen depomuzda haz1 rd1r. 

Derhal teslim edilir. 

HANS FRANS ve 'ERiKi 
Galatn, A~opyan han, lstanhul, Tel. 4 4039 

' 

ROMANY A SEYRtSEF AtN IDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

DAC!A vapuru 16 nisan CU!l'lartesi 
saat 13 te (Köstenre) ye. 

DAC!A vapuru 20 nisan r;ar§amba 
saat 9 da (Pire, iskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

Tenziläth fiatlarla Berlin, Breslau 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, 
Lwow ve Warszawa ir;in dogru biletler, 
bütün Romanya ir;in e§yayi ticariye 
sevkiyat1, gayet elveri§li yenl tarife 
mucibince Tuna Iimanlan i~in, Türk • 
Rumen itiläf1 mucibince ~arki ve mer
kezl A vrupa iGin tenzlläth fiatlar -
la sevkiyat. Fazla tafsilät ir;in Ga
lata Yolcu Salonu kar§ISinda Ta· 
hirbey hanmda 1stanbul umuml acen
tahgma müracaat. Telefon: 49449-49450 

Bankas1n1n 31 

Papye kuseye tabedilen bu nüshayi her halde ahn1z. 

Makinesi ilan1 
Karacabey Merinos Y etistirme • 

(;iftligi Müdürlügünden : 
Mücssesemiz icin on alh kollu bir Krrk1m rnakinesi a~lk eksiltme ile 

almacakttr. 
Eks1ltme 19/4/938 tarihine musadif sah günü saat 15 te ~iftlik mer

kezinde yap1lacaktir, 
Makinenin muhammen k1ymeti 880 lira olup muvakkat teminat 66 

lirad1r. 
$artnamesini eörmek istiyenler hergün tstanbul Baytar Müdürlü -

güne ve isteklilerin mezkilr gün ve saatte i;iftlikteki Komisyona müracaat
leri. (1817) 

ilkkanun itibarile 1937 • gayes1 tanzim edilen ydbk 
AKT 1 F PAS i F 

K a s a 
Banknot 

Sene-fat eüzdan1: 
Vadesine ~ay kalanlar 

• • aydan fazla 
Esham vc Tah\'ilat: 

kalanlar 

Borsada kote olanlar (Mevduat kar~1hg1) 

Avan~lar: 

Emtia ve vesaik mukabili 
Su elektrik tesisah mukabili 

• • malzemesi mukabili 
ßorclu hec;;ab1 cari: 

Ac1k kredi 
Kefalctten dola~'l borclular : 
Muhtclif horclular: 
ipot~kli alacaklar: 
l\tenkuller 

Kasalnr 
Makineler 
Mefru~at 

Gavri menkullcr: 
Banka binalan 
Sair gayri menkuller 

Näztm l1esahlar: 
Yekiin 

21877 33 

12771 25 
57057 49 

2200 00 

68166 43 
305729 69 

2824 97 

4206 75 

3500 00 
4000 00 
4500 00 

72000 00 
14530 00 

Lira K. 
21877 33 

69828 74 

2200 00 

376721 09 

4206 75 

26532 12 
147949 33 

14949 57 
12000 00 

86530 00 

7073 25 
769868 18 

Sermaye: 
ihti:vat akcesi: 

Kanuni ve nizami 
!i!!!,s1hklar: 

Muhtemel zararlar kar~1hg1 
( Bankalar kanunu mucibince) 

Tesisat kar~1hg1 
(Elektrik ve su mukavelesi murib) 

Mevduat: 
Alacakh ticari hesab1 cari 

Tasarruf tevdiah : 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Vadesiz tasarruf 

l\tuhtelif alacakhlar: 
Vadeli i•tikr~: 
Kefolctten dolav1 alacakhlar: 

itfa tah•isah: 
Ta leb olunrnam1s temettüler: 

'fi1.1m hesab1ar: 

Yekun 

bilan~osudur 

45490 40 

745 28 

2417 04 

12200 64 

7829 60 
3419 14 

Lira K. 
600000 00 

45490 40 

3162 32 

12200 64 

11248 74 

31608 63 
20374 43 
26532 12 
12000 00 

177 65 
7073 25 

769868 18 

Ak~ehir Bankas1n1n 1937 
ZIMMET 

• senes1 Umumi Kar ve Zarar Tablosudur. 

1\Jasraflar : 
Maa~ ve ücretler 
tdarc masraflan 
Vergi ve har~lar 
Sair masraflar 

Verilen faiz ve komis:vonlar: 
AmortismanJ!!.l,._ 
l\luhtelif karphklar : 

J.htiyat aki;esi 
Muhtemel zararlar kar~il1j:(1 
! tfa tahsisa t1 kar~1hj!J. 

:Yekiin 

4453 59 
779 42 
424 55 

1092 24 

1490 40 
745 28· 

12000 00 

Lira K. 
6749 80 

578 36 
669 96 

14235 68 

22233 80 

MATLUB 

.\Iman faiz ve komis:vonlar 
Muhtclif karlar: 
ßanka hizmetleri mukabilinde ahnan 

ücrct vc komisyonlar 
E•ham kar1: 
Su ve elektrik isletme kan: 

Y e k ii n 

Lira K. 
3094 72 
3644 39 

728 34 
264 00 

14502 35 

22233 80 

c 

ek 
\·e 

lir 

A 
PI 

de 
bi 



ll N!san 1938 

SiGARA TiRYAKiLERiNE MhmE 
Fennm son lcadl ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, 
Pridin, Amonyak gibi tütündeki zararh maddelerini süzen 

:ti!fl'~ S1hhi 
;;;u@emH1·• ag1zllklan 

Avrupadan gelmi&tir. 
i 10 _aded. iläcile beraber 150 Kr. Satu; yeri: PiPO PAZARI Sultanhamam 
znur: Kemeraltt, Mazhar Öngör • Bursa: Uzun~ar&1 saat~i Nureddin _ 

Ankara: Tütüncü All Tümen, Ta&han - Zonguldak: Saat~i Osman Gur
da! - Trabzon: Ha~ Atmaca, K_undura:Uar - Ad~na:. Hac1 Halil Yag
cam;; - Samsun: Itnyat§1 Hamd1 Tamturk • Eski;hir: $ifa Eczanesi. 

C. H. P. Seyhan 
ilyönkurul B fkanbg1ndan : 

11.„„E._m„n•i•y•e._t._s.a„n•d•• ... v.• ... i.ta.·.n.1.a.r„•„ ... I 
Taksitli Emlak Sat••• 

SEM T t 
Beyojtlunda $ahkulu mahallesinde 
Kü,ükhendek sokajpnda Kuledibi -
meydam kar~1smd.a eski 2, 4. 4, 4, 
mük. 6 yeni 2, 4, 6, 8, 10 No.h 

Üsküdarda Debbaglar mahallesinde 
Camii§erif sokagmda eski 24 mü. 
yeni 30 No.h 
Galatada Ktlt,alipa&a Kemankes 
mahallesinde Medrese sokagmda 
eski 12 ila 23 yeni 18, (No. taj 18, 
11/1, 11/2, 11/3, 11/4) No.h 
Üsküdarda Hayreddin~a~ mahal
lesinde <;e§me sokagmda eski 6 
yeni 4 No.lt 

Muhammen 
C 1 N S 1 klymeti 

Bört bu,uk katta yirml bir 7500 
odah altmda bir kazino ve 
bir mal!azas1 olan terkos ve 
elektrok tesisatlDI havi kär-
l(ir ü~ evin tama!Dl. 
lki katta dört odah ah~ab 500 
bir evin tamanu. 

Maamü~temilat kArgir sal- 3000 
hane ( halen üstünde dört 
odas1 olan bir kahvehane 
ile demirhanenin tamam1. 
Kargir bir dükkan (üstünde 400 
ü~ odas1 vardlr ) 

459,65 metre murabbai bir 
arsanm tamanu. 

300 Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle • 
sinde es)q Rasimagi\ yeni Abdullah 
aga so)cagmda esld 12 mük. yeni 
12/5 ~o.lt 

. 4/4/1938 tarihine musadif pazartesj günü •aat • 15 • te ka)'ah zarfla ve d • 
eks1!tn,e yolile ihalesi i!An edild!jii halde istekllsi eJkmiyan Adana Part! 1 Arthrma l'/5/938 tarihine ~en l>f!r§embe gtlnü saat on be§te 
v iI lk ' yap!lacak ve gayrimenkuller en cok bedel verenlerin üstünde kalacakt1r. 

e a evi binas1 in§aatmm nazarltkla ihalesine karar verilmistir. 2 _ Arttirmiya girmek !~in muhammen klymetin % 10 u nisbetinde 
1 - Pazarhkla yap!lacak is : Adana Parti ve Halkevi binasi in§aahdlr. l)ey ak~esi yatirmak l!zundlr. 

li ~ - Ke§if bedeli ( 117,468) yüz on yedi bin diirt yüz altm1§ sekiz 3 _ Art.tirma bedelinin dörtte biri pe•in ve geri kalam sekiz senede rao1r. " 
3 sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

- Eksiltme: 21 nisan 1938 tarihlnde peroembe ~ünü saat ( 15) te derece-
Ad P • ,., 4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrlmenkul Sandlj!a birinci ana arti binasmda te§ekkül edecek Komisyon odasmda pazarltkla ya- ( 2001) p1lacakttr. de ipotekli kahr. 

BOYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
SiYAH 

Saclara l(llyet tabil surette lste

nilen renl(i verir. Ter ve yikan· 

makla kat'iyyen ctlanaz. 

Bütün dünya serzi,lerinde SJhbl evsaft haiz 

sac boyalan arasmda blrinci ge!mistir. Sac

lan ve cildi kat'iyyen tahris etmeden iste • 

nilen renkte boyayan yegäne sihhl sac bo • 

yalandir. 

4 - Eksiltme sartnamesi ve buna bagh müteferrl evrak ( 1) l!ra be- 1 1 
de! mukabilinde istanbul, Ankara, Adana Naf1a Müdürlüklerinden alma- lnhisarlar Umum Müdürlugun°·

0 

den: ·-~====:.---------------•••• bilir. • 
. a) Pazarhga girmek icin isteklilerin ( 7124) yedl bin yüz yirrn! dört _____ [ ___________________ „ Kapab zarf usulile eksiltme ilaru 

iNGiL1z KANZUK ECZANESl 

BEYOCLU • !STANBu:r.: 

lira mu~_akkat teminat vermeleri ve yetmi~ be§ bin lirahk ~ yaphgma dair I - Sartnamesi mucibince 90,000 metre klrmw kenarh kanavi~e pa-
evrak gostermesi Iäz1md1r. zarltkla satm almacaktir. EJ" •.., N f M••d•• J••" •• den• 

b) Ist klil · / 93 A~-- d C H U - Pazarl1k 18/IV/938 tarihm· e rashyan "azartesi günü saat 14 te azJg a Ja U Ur UgUll • ,... . e enn 21/4 1 8 l)er§embe ~nü saat ( 15) te ""'""a a . . " 
,.. b d ki K · ( ) Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat subesindekl Ahm Komisyonunda ya'Pt -

..._· masm a om1svona müracaatleri ilän olunur. 1913 lacaktJ.r. 1 _ Eläzig _ Palu yolunun 
48 

_ 53 kilometrelerl arasmdakl Gülü§kür 
III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü g~en ~heden ahnabilir. Varyant yolunun 47275 Iira 15 ku~ muhammen bedel ve vahldi fiat esw Dr. Operatör SUleyman Mehmed Tezer'ln 

idaresi altmd.a actlan 
IV - !steklilerin pazarltk i'in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· üzerinden kapah zarf usulile eksiltmeye konulm~tur. 

me paralarile birlikte yukanda adl ge,ep Komlsyona gelrneleri ilD.n olunur. 2 - Bu i~e aid §artname ve evrak §unlardtr: -7000 aded Bobin 20.5 m/m S!~ara kiltldl Beyaz 
ALEMDAR SIHHA T EVi ( 1683 ) Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi, 

Fenn! §artname. 

Bilumum Cerrahl, Dahili, Nisal ve Asabl hastalan kabul eder ve en 
bävilk kolayh/:h gösterir. Hastane her hekime ac1ktir. Hastalar istedik
Ieri mütehassISa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Yatak ilcreti 2 liradan baslar 

llayrami~ Jandarma Satmahna Ko. 

cr.,.1 
Ba*ka11bgmdan: 

Ml4tart Tutan Teminah M. Temfnat K. fhale Gün Saat Ekliltme 
t•k u K:10 Ura L:,„ K. Lira K. 

~irinci r.evi (210,400) 27,752 2051 40 4102 80 20/4/938 
1.kas ekmek-
1 Un 

car§amba 15 kapah 
zarf 

1 
- Bayramicteki klt'alann 1 maVJS 1938 den 30 a~stos 1938 ~nüne ka· 

dar dort ayhk ihtiyaclar1 olan birinci nevi ekmeklik unlar kapah 
2 Zarf usulile münakasaya konulrnu§tur. 

._ Yukanda miktan yaz1h (210,400) kilo un 20/4/1938 car§amba günil 
saat 15 te Komutanhk dairesindeki Komisyonda eksiltmesi kat'i su • 

3 rette yap!lacaktlr . 
._ Teminat mektublan Komisyon günü saat 14 e kadar Komisyona veril-

4 mis olat"akt1r, 
._ 'l'eminatlar hükumetce muteber banka mektublan, esham ve tahvi • 

5 lat kanununa tevfikan almir. 
.._ $artnameler Bayramicte Jandarma Satmalma Komisyonunda para -

siz görülür ve verllir. (1724) 

~Ütehass1s Bir Muhasibe ihtiya~ Vard1r 
ihr >'abrika idare ve muhasebelerinde ~a~ml§ tecrübeli bir muhasibe 

......._ 'Ync Yardir. Referanslarile beraber !stanbul posta kutusu 422 ye mü-'< • racaat edilrnesL 

YAPI i~LERi 

tiaf 1a V ekaletind n : 
i L Ä N 1 

2000 • • 20,5 • • • Pembe 
2500 • • . 20,5 • • • Ley!Akt 

271000 • • 26,5 • • • Beyaz 
295000 • • 28 • • • • 

5500 > > 29 > • • > 

6500 • • 31 > • • • 

400 • • 31 • • • • Lüks 
I - Yukar1da eins ve miktarlan yaztl1 589900 aded cBobin· sigara ka· 

ji;1d1 ~artnamesi mucibince l)azarhkla sahn almacaktJ.r. 
U - Pazarhk 14/IV /938 tarih!ne rashyan per~embe itünü saat 14 te 

Kabat~ta Levazim ve Mubayaat ~ubesindeki Alim Komisyonunda yap1 -
lacakbr. 

IU - Sartnameler parasiz olarak hergün sözü ge~en ~heden ah -
nabilir. 

IV - !steklilerln pazarhk 1,1n tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralarile birlikte yukar1da adt ~e~en Komisyona gelrneleri ilän olunur. 

(1301) -I - $artnamelerine ekli listede miktar, eb'ad ve müfredah gösterilen 
655 metre mikäb1 kereste pazarhkla satm almacaktJr. . 

II - Pazarhk 22/IV /938 tarihiyW rashyan cuma günü saat 14 te Ka
batasta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. . ... 

' III - $artname ve 1istefer para u: olaralt hergün sozu ge~en §ubeden 
almabilir . 

IV - 1steklilerin l)azarJtk i~in tayin edilen ~n ve saatte % 7,5_ ~. -
venme paralarile birlikte yukanda adl ill!;lln l\Qmisyona gelmel~n 1lan 
olunur. ( 1999 ) 

Bursa ipekböcek~iligi istasyonu Müdürlügünden: 
Bursa fpek Böcek,illltl lstasyonu bu sene kursunu nisarun 15 incl günü 

Bursa !l>f!k Böcekcililti Enstitüsünde a~acaktJ.r. Girme sartlarmt ö~nmek 
ve kaydedilrnek istiyenlerln vakit ge~meden lstasyon Müdürlilgüne müra
caatleri. ( 1836) 

J Operat6r 'l Dr. Haz1m Pekin RIZA UNVER l. .._... . . 
"'.ks1Itrmye konulan ls : An!fau Devle~ rnahallesinde yap1Iacak Gi!m- Cerrahp~a hastanesl sabik eil· 
l"tik ve Inhisarlar Vek~leti \linaJ1 lklncl k1sim in~aahdir. Doiium ve ked1n h1Ulel1klen cllye ve zühreviye müteb8SSIB1 

2 R:esir bed.eli 683,000 )irad1r. mDtehH•••• 
. .._ Eksi!tme 20/4/1938 ~al'§arnba günil saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 Ca~oglu, Nuruosman!ye caddeir Beyoj!lu 1ngiliz sefaret! karpsi, 

3 . .._ Isler! Eksiltme Komlavonu odaslllda kapah zarf usulile yapilacakhr. No. 22, Mavl yap1 tramvay durak yerl No. 26 
'Eksiltmiye girebilmek !~in i•tekll\erin 31,070 lirahk muvakkat temi- l~~~!....:'.:Te~le~f~o~n~·:__'.2=2683~~~~~~ 11:::::~~~~~;-::::: 
nat vermeleri ve N11f111 Velcll,tinden ahnmu; ve yapttji;! en büyük 1, D 0 KT 0 R 
bir binanm bedeli 250,000 l!raibn a1aJ!1 olrnad1g1m bildiren yap1 mü- !stanbul asliye birinc! ticaret mah - 0 RH AN T 0 R 0 S 
teahhidliJH vesikas1 göstermesl ve bizzat yüksek mühendis veya mimar kemesinden: 
olmasi veya bunlardan biriyle m~tereken tekll1 yap1p mukaveley! !stanbul Muhakemat müdürlügü ta-

• birlikte 1mza etmesi Iazundir. rafmdan 1stanbulda Marpu~~ularda A-
. .._ Eks kar~~me sokal!tnda klin ticarethane • 

iltme sartnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 15 kurus bedel Ierinde mukim tüccardan Dühan!zade 
IDllkabilinde Yap1 ~Ieri Umum Müdürlügünden ahnabilir. Hüsnü ve Abdürrahman aleyhine 937/ 
!steklilerin teklif mektublarm1 2 nc! maddede yaztli saatten blr saat 500 numarasile a~tlan alacak da • 
evveline kadar Komisyon Reisll/tine makbuz mukabilind.e vermeleri vasmda oturduklari yerleri bell! 01m1-
läz1md1r. yan müddeaaleyiilere tebligatm i!Anen 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c 891 • ( 1814 ) yaptlmasma karar verilerek muhake -

Devlet Demiryollan 1$1elme Um um Müdürlügünden 

tern~'::'ammen bedellerile miktar ve vasdlar1 ~altlda yazih 3 grup mal
saa1 10 ;~ grup ayn ayn ihale edilmek ~artile 21/4/1938 per§embe günü 
e1c&i!tm' il da Haydarp~ada gar binas1 i~dekl Komisyon tarafmdan aG1k 

B e e <ahn almacakhr. 
~lttli u l§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettlgi yesaik ve hizalarmda 
~ona ~uvakkat teminatlarlle bir!ikte eksiltme günü saatine kadar Komis-

B uracaatleri Iilzimdir u j . 
l ._ 10 ~e aid Qartnameler Kom!syondan parasJZ olarak daJtiblmaktadlr. 

mu adkt 150 ve 200 m/m lik tevzi vanas1, muhammen bedeli 1130 lira, 
2 _ 700 v~ at teminat1 84 lira 75 kuru~tur. 

ga 1 g. kur~un levha ve 13500 k~. vai:on kur§unu ve kalo pi! yapma· 
min:tve~:I! lcl\!Ge kurfu11, muhammen bedeli 4551 lira, muvakkat te-

3 .._ Naza 1 l lira 33 kurui;tur. 
ham~ sililet1 15 60 kg. ~ aded muhtelif eb'adda demir levha, mu· 
rustur en bede!i 2099 lira 80 kuru§, m11vakkat teminati 157 lira 49 ku-

. (1868) 
lle\·lct n . -

Eskis e~iryol!an Birinci i&Ietme Komisyonu: 
Itömürün .': ir deposuna bir sene zarfmda gelecek olan 30,000 ton maden 
kittelere ~~h v~ro~lardan yere ~aJ;iliye ve lcabmda yerden vagona ve ma
Calttir. Bu . mi 1S1 4/4/938 tar1h113de kapal1 zarf usulile ksiltmesi yaptla· 
llYgun olrn~§e i~hrak eden iki talibin yazdiklan teklif mektublan kanuna 
11Ununun 40 masi dolay1sHe ih~l~sl yaptlam=§ ve eksiltme, arttJ.rma ka
l:ril§tfr. nc1 maddes1 11uc1bmce bu l~in pazarhkla ihalesl tekarrür et-

de l;e:::;~\ bede!i beher ton kömürün tahliye isi iGin 10 ve tahmil i~i 1,in 
Bu . •ur. 

\le Esk;~!~. aid sartname ve mukavele projesi Birinci hletme Komisyonu 

1er111 562 liir deposu tarafmdan isteklilere parasJZ olarak verilir. 1stekli -

0f1 • Resm~aG 50 ku':'§ muvakkat _teminat ile kanunun tayin ettigi vesika
b~ll taliniatnaazetenm 7/5/936 tanh ve 3297 No.h nüshasmda intisar etmi~ 
14 a.1 dabu· dme ~";lre~mde al=s vesikalarile. birlikte H. Pasada Gar 

14/938 Pe:r' e Bm.~c~. 1sletme Komisyonuna, pazarhk i~in tayin edilen 
§embe gunu saat 14 te müracaat etmeleri. (1862) 

mesi 19/5/938 per§embe saat 14 e tallk 
ve davetiyesi mahkeme divanhanesine 
as1lrn1§ oldugundan müddeaaleyh Dü -
hanizade Hüsnü ve Abdurrahmanm 
muayyen olan gün ve saatte mahkeme
ye gelmedikleri veya vekll gönderme -
diklerl takdirde davaya giyablarmda 
bak1lacai(J. ilan olunur. 

f;ok ehven fiatla 

Sat1l1k arsa 
tTsküdarda Tembelhac1mehmedefen -

di mahallesindl' Seli\mia!i caddesinde 
käln yenl 44 numaralt ve 1,erisinde 
meyvah, meyvas1z ajrnclan bulunan 
be§ yüz metro murabba\ mesahai sat
hiyeli arsamn tamam1 sahhga ~1kanl -
mt~br. Bu arsa 1i sküdar vapur iskele -
sine be§ daklka mesafededir. Sinema ve 
bahGeli kazino olarak kullamlrnaga el· 
veri§lidir. il'sküdar sulh mahkemesinde 
15/4/938 tarihine musadif cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar a~1k arttirma 
suretile sablacal!mdan talib olanlarm 
mezkOr gün ve saatte mahkemede ha -
z1r bu!unmalan. 

Sall.lll oe Biumu1u11Ttrt1 YanlQ Nadi 

Umllml Mf1'fvata ~ etJn Faa l11m 

Milllllrll: H/kmel Münil 

Kulak, bogaz, burun mütehass1S1 
Taksim Geylk Apart. Tel: 40070 

Val1n1a • 

' .J. llOUSS•L de 9at1h~ 
ISTAMIUL: TDnet M11•1m Mi. !51 
'tl .......... ,„"" .... 
••t•rl•ll, „„ •.. aood1rlllr. 

BAYANLAR 
Gene bayanlar, her blrLsl 200 llradan 

500 Jlraya kadar Bay DA VID'e borcludur
lar. 

Bu bereu nasU iX!lyecekler? 
Nl3anland1klan zaman n~anhlarmm ~e

ylzlerlnl DA viD magazasmda yapt1racal1-
lar1 fevkallde rob dÖljambrlar, lpekll plJa
malan, gömleklerl, I~ oamMirl!ll'I üzerlne 
verecekler\ Slpar~lerle babalarma lldete
cekler. 

Adres, Beyojjlu, Oalatass.ray tJ,'le.S! kar-
31Smda 178 numarah DAviD matal!aSI. 

rsiÄKERi 
mal!azalarmi 

ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu magazada 
muhtelif mobilyalarm en zengln 
~e§idlerini bulacaksm1z. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA· 
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat -
larla tedarik edebil!rsiniz. 

Husust §artname, 
HüHlsai ke§if, 
Eksiltme sartnamesi, 
Mukavelename M"d- 1„''"~d "r bi 
tsteklller bu sartname ve evrak1 vm.yet Nafta u ur u"~ e go e -

lir ler. „ ti t be• 
3 - Eksiltme 13/4/1938 tarih!ne ·müsadif ~~amba ~n saa on. w-

te Eläz1,i!da Nafrn Müdi.irlüjtü odasmda müte~ekkil ArttJ.rma ve Eksiltme 
Komisyonunda yap1lacaktir. . ku kk t 

4 -· - Eksilt,;,eye girebilmek !ein isteklilerin 3545 hra 63,. ru$_ n;~~~di~ 
teminat vermesi ~e bundan baska a5ai(ldak! vesikalan ge<.beirmes• a: 

20
oo0 

A - Nafia Vekaletinden ahnm1s 938 senesi i~in mute r 11Sgar 
lirahk ehliyetname, 

B - 938 ytlma aid Ticaret Odas1 vesikast, .. d 1 
C - 1n~aat müddetince ~ ba~mda diplomalt _bir muhendls veya ip o-

mab bir fen memuru bulunduracajhna dair taahhudname, . 
5 - Teklif mektublan yukar1da 3 üncü madd.ede y~z;11 saatte~e be~t:ra· 

at evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz n:uk?.billnde ver a~tli s~
Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 uncu ;a~d~de ~ attlmi$ 

ate kadar ge!rnis olmas1 ve d1s zarftnm mühür mum~ e yice ap (l 753) 
bulunmas1 §artbr. Postada olacak gecikmeler kabul ed11rnez. 

istanbul 
•• 
U~üncü Memurlugundan : icra 

38/1046 . ik h 1 
Mukaddema BeyoJ!lunda !stiklaI caddesmde .321 numarada en a en 

!kametgah1 me,hul bu,!unan Murada: . 1 ak 
tstanbul Sular idaresinin su s.a~ti bedeli lle su taksi~leri bo;cu f:;r ve 

zimmetinize alaca~1 iddia l!Yledljm1 ve 7278 kuru1~n. yuzde b 1 . ne 
yüzda bes aV\l!t;athlt ticreti vt! masar!fi !oraiYß ile tnrhkte _ve ~aciz ~P 1 

tahsili hakkmda mezkilr !dareye izafeten ve vekfileten darre=; m rat! -
caat eden avukat Münir Eyriboz tarafmdan taleb edilrnesine ve u ;ir:. e 
tarafm1z~ gönderilen ödeme emri ikametgäh1 hc.;iran1zm. m~hu .. ~~ ·~e 
binaen tebliji; klhnamamasma ve bu husustald tebligatm b1: ay mJ:

1 
ileän: 

ilanen teblil(ine icra Häkimli~ce karar verilm~ olmasma gore. tar _ 
dan itibaren müddeti mezkUre zarfmda. 38/1046 dosya numaras~c:~
zu vermedili;iniz veya tamam1m veya b1r ktsmml veyahud alac 
bat icrasma kar§t icranm tehirini ,:.,üstelzim kanunt b!r it!r:~a bul~ud 
dtl!m1z ve gene bu müddet icinde mal beyanmda bulunma e;U:12 vey 
hakikate muhalif beyanda bulundugu· nuz takdirde hapsen tazyikt ve

1 
ceza• 

· ··1 kib cebr cra su• landirtlacag1mz ve müddet! mezkUrenin hitamm1 mu ea ak öd e 
retile icab eden muameleye tevessül ktlmacal{1 ma~ilinun~eyfiz 0.lm t ~en ~
emrinin tarafmJZa tebligi makamma kaim olrnak uzere ye (1988)' 
lil! olunur. 

Mustafa Kemalpafa Belediyesinden: 
44682 lira bedeli ke~ifli elektrlk tes!satma 4 nisan 1938 b~e yaptl~ ~

pah zarfla münakasada talib zuhur etme'!-1~ olduitu!l?° ~turay T=~bl1!1ri! 
pazarhkla ihale edilmek üzere yeniden mun.~kasayt~ . 0~ olu~ur (1984)' 
Mustafa Kemalpasa Belediye Encümenlne muracaa er1 • · 

imar ve fen memuru aran1yor 
Z guld kt b • M d müesseaesi mesken in1as1nda tecrübe 

oo a a II' a en ktachr B 
ve mümare1eleri olan imar ve fen memuru arama • • •0 ~a-
• . 1 • di k d bulunduklan vuifelen kos• ziteye tabb olan arm §Im ye a ar • 

t . f a1 t •. 'hal ve vesaiki ve son bulunduklan vaz1-enr mu asa ercume1 • 2 
f d ld kl ·1 'mdi istiyecekleri maa§I bir mektubla 0 e e a 1 an maa§ 1 e §1 . .• 
nisan 1938 tarihlne kadar Tophane posta kutusu 8 adresme gon-

dermeleri. 

Edremid Su i,i Eksiltmesi 

Dahiliye V ekäletinden: 
Edremide 10,9 kilometre mesafeden su isale$i kaptaj ve mas!aklar in

§asi su deposu tamiri iehir . ebekesi yap1Imas1 ve müteferri malzeme te
\lariki kapah zarf usulile ek,1Itm1ye konulmu~tur. 

1 _ i~in muhammen bedeli 57390 Iira . SB kuru~tur. 
2 _ istekliler bu i§e aid ~artname, pro1e vesa1r. evraln 287. kuru~ mu· 

kabllinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler 1mar Heyeti Fen !? fhl{mden ala-

bi!ir!er 1 t · „ •• aat on 
3 _· Eksiltme 30 nisan 1938 tarihine ras 1yan c11mar es1 ~nu s . 

birde Ankarada Dahiliye Vekäleti binas1l'pa toplanacak Beled1yeler Imar 
Heyetince yap1lacaktir. . t e 

4 Eksiltmiye girebilmek !~in isteiililerin a5al(1da yaz1h temma v 
vesaik~yni gü,n saat ona kadar Komisyan Reisligine t~5lim etm1~ o!malan 

Iäz1md1r. . dd 1 • 4145 5? k<.1-A _ 2490 say1h kanunun 16 ve 17 .nc1 ma e erme uygun • ~ 
ru§luk muvakkat teminat. 

B _ Kanimun tavin etti!!i vesi 
c _ Kanunun dördüncü 

mäni bulunmadl,ii(ma dair imzah . 
D - Beled.iyeler imar Heyet 

alacaklar1 vesika. 
5 - Teklif mektublan 

de Koniisyon Reisligine verilece 
Pasta ile gönderilecek teklif 

nihayet bu saate kadar Komisym 
:Bu is hakkmda fazla izahartte 

yeti Fen :;>efligine müracaat etm• 

ar,mucibince eksiltmiye girmiye bll 

ktub. k . in 
$efliginden münakasaya girmc 1• 

saat ona kadar makbuz mukabilin-

larmm iadeli taahhüdlü 
, bulunmssi läzimdlr. 

buluistiyenlerin Belediyeler 
c 990. 

olmas1 ve 

tmar He
( 1993 l 
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lt 12 Nisan 1938 

HASA~ ·MEYVA .. -ozu -----D1§ tabibleri 
Midenin iyile,mesi 

Barsaklar1n faaliyeli 

Hazm1n kolay1a,mas1 

i,tah1n ziyadele,mesi 

Ne,enin artmas1 

S1hhatin düzelmesi 

' 

Digorlar ki: 
« Laznn olan, di~leri alabildigine 

fzrt;alarnak degildir. Evvela di* temiz. 

liyen tertibleri iyi intihab etmelidir. » 
Di~lerini ftrGahvan birGok kimseler bildigimiz halde disleri 
güzel ve beyaz pek az insan tammakhgim1z bu sözün dogru
lugunu isbat eden en kuvvetli delillerden biridir. Dis 
macununuzu iyi dü~ünerek SCGiniz. Daha dogrusu dis ma
cunu denince ilk akla geien ve en mükemmel, en müessir, 
,en GOk sevilen ve kullamlan macun olduguna süphe bulun
m1yan • R A D Y O L t N • kullammz. 

Haaan Meyva Özü ile kabildir. 
(:ok saf meyvalarm usarelerinden 
istihsal ve istihzar edilmif olup 
mideyi ve barsaklar1 JS!ah eder, te
mizler. Ek,ilik, titkinlik, agr1, san
c1 ve ink1baz1 Clefeder. l~tihayi tez
yid, hazm1 kolaylaftmr. 

RADVOL • 
1 N 

Her yemekten bir saat sonra ya
r1m ilä bir c;orba ka,1gm1 yar1m 
bardak su ic;ine karifhrarak ve kö
pürterek, ic;enler, mide rahats1zhk
lan c;ekmezler. Her sabah ac; kar· 
nma bir c;orba kßf1g1 müleyyin ve 
ikisi müshildir. !;ocuklar yarim 
tertip almahd1r. 

HASANGazoz •• •• ozu 
MUZ1 (:iLEK, Vi~NE, LIMON, KA YISI, AGA~ (:ILEGi, ANA

NAS, SiNALKO, 'EFTALi, PORTAKAL, MANDALiNA, 
FRENK üZuMü 

Hasan Gazoz Özü, Meyva Özünün evsafmda olmakla beraber c;ok lezzetli, f&mpanya gibi nefistir. 
Hasan Gazoz Özü tekerli ve meyvah olup kolayhg1 ve temizligi ve ucuzlugu sebebile Avrupada ka· 

zinolarda ic;ki ve tampanya yerine istimal edilmektedir Büyük aileler misafirlerine Haaan Gazoz Özü 
ikram ediyorlar. 

~i~esi 25, iki misli 40, dört misli 60 kuru~. 

-
HAYATIMIN 
En Büyük 
HEYECANI 

Üc; merasim gününde adi bir pudra 
------·--------------------------------------- kullarunak mecburiyetinde kaldim. 

Pudra, cildirnde parc;a parc;a yapI§I· C A G L A Y A N. D A ••••••• yor ve yüzüm cmakyajh> bir §ekil i gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 

Bu ak,am 

YAVRUNUN GECESi 
Mevcut saz heyetlne llAveten i 

Bayan H A M i Y E T Yüce Ses 
••-- ve Yavruyu seven tanmm1§ musiki san'atkärlan i~tirak edecektir, Telefon : 40335 __ „ 
~ANS KAYNAG : 

Her ke~idede oldugu gibi gene 
bu tertibin 6 nc1 c;ekili§inde 

mü~erek ald1klan 

8709 No. biletle 
25,000 Lira 

sarfl nazar ettirn ve havalandmlm1§ 
ve krema köpügü ile kan§hrilm1§ ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmaga ba§ladim. Beni görenler 
§a§iyordu. <;ünkü ben art1k ayni de
gi!dim. 

Pudra aleminde kesfedilmi§ en bü
yük sirdtr. Bu yeni pudramn formülü 
ve istimal hakkt büyük mali fedakar -
hklarla hemen Tokalon müessesesi ta
rafmdan sahn ahnmt§!Ir. $imdi Toka
lon pudras1 namile ve her gün daha 
taze, daha nermin, daba güzel görü -
nünüz. 

Bayanlar1n 
Nazar1 dikkatine 

Bay Ni~AN kazanm1i;ler ve paralar1n1 derhal Bayan MüRVET 
0.y~d, Mi<h- ..id..Wdo ALTIN Gl<EDEH alm•of"""" Ku'""""'"''" Ho~ ~••Im"' 1 S•hn ald•gvm1z Tokalon kremi 

kundurac1 "" .,. No. 84 
AKSiNi iSBAT EDENE 1000 LiRA VERiliR. vazolarmm büyük bir k1ymeti 

vard1r. Onlan bayiinize iade et-
tiginizde beheri ic;in 5 kuru• a
lacak, ayni zamanda k1ymettar 
mükafatlar1 bulunan T okalon 
müsabakasma i•tirak hakkm1 ve
ren bir bilet takdim edecektir. 

11än - Tatbik ve maa~ mühürümü 1 
kaybettim. Mezkiir mühürle kimseye 
borcum yoktur. Yenlsini c;1kardig,m -
dan hükmü olmad1g1m ilän ederim. 

Cagaloglu Tasvir sokak 16 numarada 
Sabiha Culum 

Zayi 
1338 scnesinde Darü§safakadan almts 

olduf(um §ehadetnameyi kaybettirn. 
Yen:sini alacagundan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kiral1k T ugla Harman1 
Hayvan Borsasmdan : 

Halic Sütlücesinde imrehorkö~kü cadc'"sinde Zümrezade fabrikas1 kar
§ISinda eski 19 yeni 153 numarah tugla harmaru bir sene müddetle kiraya 
verileceginden 27/4/938 tarihine musadif Garsamba günü saat on bu~ukta 
yapilacak a~1k artbrm1ya istirak edeceklerin sartnameyi görmek ve mu
hammen k1ymetin % 7,5 u olan 45 lira temin~t akGesini yahrmak üzerl' 
Sütlücede KaraagaG Mezbahas1 karsISmda 1stanbul liayvan Borsasma mü
racaat etmeleri. ( 2003) 

• 

„--Dr. lhsan Sami --„ 
Öksürük ~urubu 

Öksürük ve nefes darh/!l, holt· 
maca ve lozaIDlk öksürüklerl !ein 
pek tesirli llacdtr. Her eczanede 

• ve ecza depolarmda bulunur. 

SI • 

Mikroplar1 öldürür, di~ etlerini kuvvctlendirir, 
di~leri parlahr ve beyazlahr. 

-KURTULU!1-
Doktorlar. Bankac1lar, Katibler, Mektebliler velhasil bütün 
mürck_kepli kalemle yaz1 yazanlar, mürekkebin 
cebler1ne akmasmdan, kurumas1ndan 1 ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegäne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyamn bu icad1 mürekkebli 
kalemle yaz1 yazmak mcc
burivetinde olan halkt 

A~1k b1ralol
dig1 halde her ne 

sekilde durursa dur
sun mürekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullan~h mürekkebli 

kalemdir. 

hakikaten bu eziyet
ten kurtarm1shr. 
TIKU ucu a5m
maz, bolmü
rekkeb ahr, 
kuvvetli 
bas1hrsa 
3-4 kop
ya G1ka
nlabllir. 

Zonguldak 

Siyahtan maada vesil, mavi ve krrmlZI 
renkleri de avni fiatta satilmaktadrr. Her 

yerde aray1mz. ·Fiah 3 liradir. 
Deposu : Havuzlu han No. 1, tstanbul. 

Ta$raya 11osta ile gönderilir. 

Urbayhg1ndan : 

' . 

Yollar icin • 100,000 • aded granid parke ta51 kapah zarf usulile eksiltr 
miye Gtkanlm1„tir. 

Eksiltme 29/4/938 tarihine musadif cuma günü saat c 15 • te Zonguldak 
Belediye Encümeninde yap1lacaktrr. 

isteklilerin eksiltmiye girebilmeleri iGin mezkllr gün ve saatte • 562 • lira 
• 50 • kurusluk teminat mektublarile Encümene, 5artnamesini görmek ve al
mak istiycnlerin istanbul ve Ankara Belec!.iyelerine müracaatleri ilän olunur. 

( 1986) 

R 
Gene daima UGUR 
Dür:; gene 

. ·desadar . 
büyük ikramiyelerile yüzlerce kifiyi sevindirdi • 

. ~e:;;i1~~\dres: Galata, Karaköy postahanesi kar~1s1nda No. 1 
~1~•iri1; ve B k h• b• d 

Telefon : 40021 
1"tlek11.1._i.m.hu•l,•T1 a, G ·~ Ir yer e 

la llei]b;• 
a 1rria1r 

-ler;. 

,ubemiz yoktur. 


