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Yirmi )11! sonra neler olacak? 
Bugünün me1hur simalan ne 1§ ya

pacaklar? ..• 
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Car~amba 13 Nisan 1938 
Bu istikbalin romamm Orhan Seyfi 

yazdt. E1siz bir mizah 1aheseridir. 
Yarmki (AKBABA) mecmuasmda 

---

Türki}re - M1s1l- karde~lik 
tezahürat1 devam ediyor 

Ba~vekil Mahmud Pa~a, dün Hariciye Vekilimiz 
~erefine parlak bir zi yaf et ve suvare verdi 

l>r. Arasin ~·s•r Dr. Aras1n ziyaretleri 
seyahat1 

~uka~derat~na tamamile hci-
ir11 brr vaz1yete gefen hür 

be karde§ millete gönderdigi
~iz V ekilin, yeni hayat1na 
.
1
Qlflryan M1s1r1 ziyaret eden 
' ka I evlet adamr olmasr, kalb· 
:rimizdeki kar§1l1kl1 yakinl1· 
er" i;ekici kuvvetini ifade hu
•tiaunda mes'ud bir hcidisedir. 

ILn ariciye Vekilimiz Tevfik Rü§tÜ lfll Arasm Mmra yaphg1 seyahat 
!e k bu dost ve karde1 memlekette bi
bir •r1~ duyulan samimi hi,Jerin ifadesine 
h.ikkesile teikil etti. Kahire gazeteleri 
lila 

1
1rrnzda sevgi ve dostluk gösteren ya

lelc 'h:J dolu:. ~erek MISir büyükleri, ge· 
l!ii!Jef k Ru1tu Arasm 1ahsmda Türk 

t 101 kucakhyorlar. 
'•th VVelki ak1am Kahirede Türk sefa· 
ticiy:nvinde. verilen ziyafette M1s1r Ha
h p ezm Ekselans Abdülfettah Y ah-

«::a Rüitü Arasa hitaben: 
l!lukadd Tanh bizi beraber yürütmü1, 
de •ulh •r•.hrn1z1 birlettirmi1tir. Akdeniz
kiYllletl~b·~d~rnesine ~ahi~n .1ark ailesini.n 
htini . uyuk uzvu T urkiye Cumhun-
h L• n ''l . V k·1· . h" aut>et1 az1z e 1 1m urmet ve mu-

tS· .• •elamhyorum. 
· •z1nle . • d • llJlanla ayn1 gaye ugrun a, az1m ve 
l111y

01 
sulhun kuvvetlenmesi ugrunda ~a

l'iilcse!~z. Türkiyeyi bugünkü mevkie 
huYiik •n Büyük $efle muavinlerinin 
'1ielcte/''rlerini büyük alaka ile takib et
•iy••eii''·. Dost Türkiyenin beynelmilel 
•11 10, e '!Bai ettigi parlak mevkiden M1-

·••uz b" Ded;·. Ir sevinc duyuyor.» 
11.1'\·er ~! Zarnan, 1üphesiz bütün vatan· 
lercill!l 1mhlarm samimi duygulanna 

•nlik Y•p1yordu. 

1>. "'""' "tiw 
ht~lili ul Aras, genc ve müstakil MISin 

··1 o arak · U<ullJ z1yaret eden ilk Avrupali 
~Üstalc~Jl b?am1d1r .. Kendisinin de genc ve 
blt lesad" r de~leh temsil etmesi, güzel 
lt l!lah. u esen olarak ziyarete sembolik 

h•lina 1 'Yet "~rmi1 bulunuyor. Mukadde
lcti~ ve kmanule ~akim bir vaziyete ge~en 

il1n y ~rde1 m1llete gönderdigimiz Ve-
to1 ' •n1 ha t b 1 . •d . Ya ma a1 1yan M!Sm z1ya· 
t•~· •n 1lk d J d 
" 1•zdek. k ev et a am1 olmaSI, kalble-
~.lini if 1 ar11hkl1 yakmhgm ~ekici kuv
dit. ade hususunda mes'ud bir hadise-

t ,1'.11S1rla T·· k" · . . . 
~•011alar ur iyey1 bubmne baghyan 
1uhte lanh kadar e•ki say1labilir. Ab rem H .. 

'\ düJf · anciye Yeziri Ekselans 
d . ettah y h p 
a l§ai~t .•. a. ~· a1amn da nutkun-

Yurütrnü ethgi sib1, «tarih, bizi beraber 
1 '.t·~ c,1• ~ukadderahmlZI birle1tirmi1-
t1nde "f~rn 11 amlann kan11k labirentle
lctkikat' urk • Misir münasebetlerine dair 
neletce ~:iJ.rna~a. kalkac~k olursak düzi
lcaki.t. F k 10 kaf1 gelm1yecegi muhak-

«" k"ak at buna ne lüzum var~ 
1 „. 1 • • 

"" d 1 
1 •evg1 felaket amnda anla•i-

er cr bi b ' rok Yak 'b" z unun en canh misalini 
Yottiz. t'" Ir zamanda görmü1 bulunu-
rl · •tanbul d"' · a inJ k uiman ~1zmeleri altm-
1; er en b"· .. A 
1.,,t da • utun nadolu ile beraber 

"'nda •i agladi. Sultanahmed meyda
<e Vat Ydah hay,aklar altinda on binler-
1 "an a~ •1 zulme ve hakSizhga kar11 
"''lin l, . .''..ken bizi anhyan ve bizi kalbi
d1. lstik~~~n ~.c1sile d~y.an bir Mmr var-
1 ., 

8 
.. l . mucadelesmm ~etin ve yipra

r 'llizdn ebnde Kahire camilerinde zafe
laha de~ Ir an ümid kesmiyen eller AI-

\! ogru a~1hyordu. 
ile be lb7 rnir ahnd1i(1 gün bütün Türkiye 

•ra e b"" ·· M -...: k r utun 1'1r da sevindi 
1 ur 'II . alak rni eti M1Smn bu canrlan kardei 

1 urk;101 ~utamazd1. Gene ve müstakil 
1-'>at YdennZI.n vakm tarihi her sahifesile 

c er k1 M1s d h. b" · · . ancak b. . lrln saa e mm I~m 
•r 6evmc hvnag1 olabilir. 

"'""" Birbirlerine k b·· 1 d . . 
'>a~Ji h I ~r11 oy e erm h1slerle 

u unan rn1llctler sulh ve medeniyet 

Dün Yugoslav 
matbuat bugün 

illisir 

el~iliginin ~ay1nda bulundu, 
mümessillerini kabul edecek 

l(rali ]Jarlamentoy u 
Kahire 12 - Rü1tü Aras bugün saat bulunmu§tur. 

14 te hayvanat bah9esini gezmi§tir. Ba§vekil Semiramiste Rü1tü Aras 1e-
Saat 17 de Yugoslavya el9iliginde §e· refine büyük bir ziyafet vermi1 ve zi

refine verilen ~aya giderek ge, vakte ya!eti parlak bir suvare takib etm~tir. 
kadar kalmI§br. Kahire 12 - Rü§tÜ Aras yarm sabah 

<;ayda Balkan mümessillerinden ba§· matbuat mümessillerini kabul edecek -
ka kordiplomatik ve MISlr nazirlari ve tir. 
ecnebi ve yerli mümtaz §ah1slar hazir [Arkasi Sa. 8 slltun 8 da] 

····························· .... ······ ················ .... ····························· ·············· ................... . 
Londrada heyecanl1 ifsaat 

Hitler Tirol Nazilerine 
yeni taliinat verecekmi§! 
~u~nig'in Berhtesgaden mülakabna dair dosya

s1na a tfen yap1lan ne,riyat aras1nda 
{:ekoslovakya haritas1ndan da bahis var 

Macaristanda Nazi 

tehlikesi art1yor 

Sab1k Avusturya Harbiye 
Naz1r1 intihar etti 

Londra 12 - Dey]j Herald gazetesi, 
bir hususi muhabirinin imzasile a13g1daki 
sahrlan yaz1yor: 

• 

«M . .';iu1nig'in Berhtesgaden mülakall 
hakkmdaki gizli dosyas1 samimi dostu M. 
Zernatto tarafmdan Londraya getiril • 
mi1tir. Bu dosya M. Hitler'in mahrem 
mektublanm ve diger bir ~ok vesikalan 
ihtiva etmektedir. Bunlar arasmda bulu
nan baz1 vesikalar Alman • 1talyan mü
nasebetlerini hususi bir 1ekilde aydmlau
yor. Mescla yüksek bir Alman memuru 
tarafmdan imza edilmi§ olan bir vesika • 
da, Tirol N azilerine 1imdilik her türlü 
propagandadan sakm1lma51 bildirilmekte 1 Avusturyanin son Ba~vekili $u~nig 
ve fakat Avusturyanm Almanya tarafm- cegi ilave edilmektedir. 
dan ilhakmdan sonra ycni talimat verile· [Ark<UI Sa. 7 slltun 5 te) 
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Daladye 5 e kar§I 576 
reyle ekseriyet ald1 
Harici siyasette deöi~iklik olm1yacak 

• • 
1~1n her Hükiimet, memleketin müdafaas1 

~eyde sef erberlik istiyor - Grev yapan 
ameleler de 140 bini buldu 

Esbak Ba~vekil ve ~imdiki ßa~vekil muavini ~otan Meclis kürsüsünde 

ingiliz - italyan 

itilä.f 1 yar1n Roma

da imzalanacak 

Eski Habe~ imparatoru 
milletleri protesto ediyor 

Londra 12 - Resmi mahfillerde söy
lendigine göre, 1nsiliz - 1talyan itila!ile 
merbutah, son dakikada teahhüre ugra· 
mad1g1 takdirde per1embe günü Romada 
imza edilecektir. 

Londra 12 - Röyter ajans1 bildiri • 
yor: 

fngiliz • 1talyan itilafmm cumartesi 
gününden evvel imza edilecegi ümid edil
mektedir. Söylendigine göre, umumi iti
lafta rnÜ$1ereken tayin edilecek bir tarih
te mer'iyete konacak olan baz1 fili mad
deler derpi$ edilmektedir. Bunun manas1 
itilafm fspanyadaki vaziyetin fngiltere • 
nin istedigi $ekilde tanziminden sonra 
mer'iyete konulacag1d1r. 

lngiltere Harbiye Nazirt ila 
Romaya gidiyor 

Londra 12 - Röyter bildiriyor: 
fngiltere Harbiye Nazm M. Hor Be

li$a 'nm 22 nisanda Roma}'I ziyareti, mf 
lngiltere ile italya arasmdaki münase • 
betlerin iyile$mi$ bulunmasma bir iiaret 
olarak telakki edilmektedir. Herhalde 
M. Hor Beli$a, bu ziyaretini hususi bir 
vazife sebebile yapacak degildir. 

[Arkasi Sa. 7 sütun 4 tel 

···························· ........ ························ 
Büyük san'atkä.r 

Calyapin öldü 
Paris 12 (Husu • 

si) - Mejhur Rus 
mugann1S1 Fedor 
<;alyapin bugün öl· 
müftür. 

<;alyapin 1873 te 
Kazan'da fakir bir 
ai,lenin ~ocugu ola· 
rak dogrnu§tur. Ha
yatlm kazanmak i· 
gin tlpkl Maksim 
Gorki gibi türlü <;'alyaptn 
türlü mesleklere intisab ettikten 
sonra henüz on yedi ya§mda iken bass 
olan sesinin harikuläde vas1flan nazan 
dikkati celbederek san'at dünyasmm 
kap1lan kendisine a~1lm1§hr. 

ilkönce ikinci smif korolarda 1arkt 
söyliyen <;a!yapin s1rasile Petrograd'da, 
Akvarium yaz tiyatrosunda, Panovski 
ve Mariyenski tiyatrolarmda ~ah1m1~ 
ve nihayet Moskova operasma girme~e 
muvaffak olarak bütün Rusyamn ta • 
pmd1gi bir §Öhret olmu§tur. 

CArkasi Sa. 8 •lltun 3 fe] 
..•... „ ......... „ ................. „ .....•.•..••.••... ..•• 

Prof esör Pittar' 1n 

T uzladaki tetkikleri 
... 
Alim, dördüncü konfe-
rans1ni bugün veriyor 
Profesör Pittar ve madam1, Vekalet 

müfetti$i F ethi 1sfendiyaroglu, Üniver • 
site profesörlerinden Peropas ve madami, 
profesör Hamid Nafiz, fbrahim Hakk1 
ve asistanlan, Galatasaray lisesi Ögret • 
menlerinden Mamburi dün sabah Istan
bul motörile T uzlaya giderek o civarda 
arkeolojik tetkikatta bulunmu$lardir. 

T etkikat ak$ama kadar devam etmii 
ve saat 19,30 da lstanbula avdet edil • 
mi1tir. 

Profesör Pittar bugün saat 11 de 
Güzel San'atlar Akademisini ziyaret 
edecektir. Öi!leden sonra saat 15 te Ma
dam Pittar tarafmdan Istanbul K1z li
sesinde k1z talebelere mahsus olmak ü • 
zere F ran51z edebiyah hakkmda bir kon• 
ferans verilecektir. Konferansta k1z lise· 
leri, Ögretmen okullan talebelerile ya • 
banc1 dil muallimleri haz1r bulunacak • 
lard1r. KonferanSI müteak1b Madam Pit
tar ~refine bir ~ay ziyafeti verilecektir. 

Profesör Pittar, saat 18 de de Üni
versite konferans salonunda dördüncü 
konferansm1 verecektir. 

YARIN: 

Eti • sen1n 
kemigi benim 

... Yazan: HOSEYIN RAHMI 
NA DIR NADI 

CArka11 Sa. 7 iütun 3 teJ 

Paris 12 (Hususi) - Kabine bu sa· rafmdan tasvib edilen programlni okumui 
bah toplanarak program1m tcsbit etmiitir. ve itimad reyi istemi§tir. M~clis, be§ reye 
Ba§vekil M. Daladye ögleden sonra „. kar11 576 reyle yeni kabineye itimadm1 

at 16 da meclise giderek Reisicumhur ta- bildirmi1tir. [Arkas1 Sa. 8 siltun 4 tel =============== 

Franko kuvvet ler i 
Akdeniz k1y1lar1nda! 

Frankistler 
Akdenize 

mülteci 

cenubundan 

Fransa, ispanyadan 
gelmesini yasak etti 

dün Tortoza'nm 
indiler. 

Fransaya iltica eden ispanyol mHislerinden ~ir grup hiilii 
karla örtülü bulunan Pirene tepelcrinde ..• 

Londra 12 (Hususi) - General Franki1t karargC.htn tebligi 
Franko'nun karargalunda bulunan Röy- Salamanka 12 - Frankist ordu er.-
ter ajanSI muhabirine göre, 1spanyol Hmharbiyesi dün teblig etmi$tir: 
Frankist kuvvetleri bugiin Tortoza'nm Dün Kastellon vilayetindeki Valli • 
cenubu garbisinden Akdeniz sahillerine bona bölgesinde dü$manm 1iddetli mu • 
inmege muvaffak olmu1lard1r. Bu husus- kabil hücumlanm püskürttük. 
ta fazla tafsilat almamam11hr. [Arkasi sa. 8 slltun 8 da] 
........................................... ....................... „ ............................... „ .................... . 

i stanbulun alacagi müstakbel §ekil 

M. Prost'un plän1na aid 
rapor, dün ne§rolundu 

Mütehass1s, liman, Sirkeci gar1, 
kömür dcpolar1 ve seyrüsef er 

k1ndaki mütalealar1ni izah 

Halic, 1 yollar, 

i,Ieri hak· 
ediyor 

Sehir meclisi dün toplanarak tevzi • 
edilen rnülhak büt~eleri Büt~e encüme
nine ve Istanbul 1ehrine aid naz1m plan1 ' 
izah eden mütehasS1s Prost'un raporunu 
da Muhtelit encümene havale etmi$tir. 
Bu rapor ayni zamanda tetkik edilmek 
üzere meclis azasma da tevzi edilmi~tir. 

Sehrin alacag1 rnüstakbel ~ekil hak • 
kmda okuyucular1mmn bir fikir edinmii 
olacaklar1m dü~ünerek bu raporun ba1 • 
hca kmrnlarm1 hulasa ediyoruz: 

Galata Limani 

Galata limani Güzel San' atlar Aka • 
demisine kadar uzahlacakhr. Kara ci • 
hetinden yalmz otomobillerle münakale 
icra edilecektir. 

$ebircilik mütehassw M. Prost 

' ' 

Sarayburnu limani muvakkattir. Sa • 
rayburnunu Galata köprüsüne rapteden 
taras 1eklindeki bir gezinti caddesinin al· 
tmda kalmak üzere bir kattan fazla de· 
polar bulunm1yacakhr. iki ba$mda geni; iki meydan te;kil edile• 

cektir. 
[Arkasi Sa. 7 siltun 1 tfel 

Galata köprüsü biraz Halice dogru 
nakledilecek ve bu suretle bu köprünün 

111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t 

s·;·ik·;·~ ... M;·1·b~at kongresi 
yar1n ak§am kapan1yor 
iktisad Konseyi de son i~tima1ni yarm 

akdedecek, delegeler, dün Beylerbeyi 

sarayin1 gezdiler, ~ok begendiler 

Dün ß cylerbeyi sarayindaki ziyafette bulunan misaür delegelerden bir gruPI 
(Y an.r 5 inci 1ahilam1:ula) 
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. - ~ - - - - sküdar Adliyesini\ Takas i,Ieri ve Bursa tütünleri Fransada merkez 
partileri 

T arihi roman: 62 Yazan: M. TURHAN TAN 

ikinci Mahmud memnun! yakan adam yeni degi,iklikler 1slah ediliyor 
~ eni F ranstz kabinesini eski ßai 

ll" vekil muavini ve Müdafaa Na 
Kendisini ikide 

kadar Ömer 
bir Ocakla tehdid eden Ba.~u

kurtulmu•tu 

Agrrcezadaki muhake · Takas tetkik heyeti, yeni Ekilecek yerler tahdide 
meye dün de devam edildi muamelabn •eklini tabi tutulm1yacak 

zm Daladye te1kil etti. Yen! 
kabinenin, so! partiler ittihadi halk c<Pd

1 
hesinin iki sene evvelki umumi intihab 
ekseriyeti kazand1gmdanberi te1kil edileJI 

dört kabineden farkt, bu defa ii;ine yal 
mz sollan almay1p ayni zamanda JllCI 

kez partilerinin de adamlanm almt§ ol 
mastndadtr. 

Agadan 
Ali Aga, i1te bu cazib noktalan dü-

1ündü, kendisile Ba1c;ukadar ve Silahtar 
arasmdaki farkt ölctü. Sonra o farkt ara
dan giderip Silahtarhga yükselmelc tev
kinc kaptldt, kör bir ihtirasm cazibesine 
yenilerek - vicdam ktzara kizara, idraki 
karara karara • ccvab verdi: 

- Ali kulun ne dilersen yapar. Cün
kü senin nzam tahsil etmek T annyt ho1· 
nud eylemek demektir. Sen hemen fcr
man edegör. Üat taraftm kölene b1rak 1 

Sonra ne konu1uldu, ne gibi münaka· 
1alar yürütüldü) Buralan mal um degil
dir. T arihc;c bilinen nokta, Y enic;eri oca· 
g1run sarayda en hararctli taraftarlann· 
dan biri olup o Ocagt korumalc kaygusi· 
le padi1aha bile kafa tutmaktan geri kal
mzyan Ba~ukadar Seyid Ömer Agamn 
ansmn ölüvermi' olmastdu 1 

Bu hidise saray erkimm deh1tt ic;in
de btrakbg1 gibi Ocakhy1 da kazan kal
dirmaiia niyet ettirecek dereccde fevera• 
na aevketmi1ti. Yenkeriler - Nakilcinin 
te1vikile • küme kümc toplamyorlar, Sc
yid Ömer Äganm nc suretle öldüiiünü 
tesbit ettirmek ic;in sarayi sorguya c;ekme· 
ge haztrlamyorlar vc cllerine gec;en her 
sarayltyi • kthcla, pala ile tehdid cderek • 
•ktzim sana söylüyorum, gelinim sen an· 
la 1» tarzmda Padi1ah1 atkttbnyorlardt. 

Nakilcinin o mada düi(üne ba1lamast 
takarrür ctmemi1 ve herif, Ba11;ukadar 
meselesinin hesabmt düiiün sonuna btrak· 
mamtt olsayd1 Sultan Mahmud gerc;ek
ten mü1kül bir duruma dü1ecckti. Atkt 
o günlerde siyasetc tercih eden N akilci
nin bu müsamahas1, Ocagm müsellah bir 
sei halindc harekete gcc;ip saraya c;ullan· 
masma mani oldu. Fakat Padi1ah da Bcr
berba11yt Ba~ukadar yapamadt. Vadini 
münasib bir zamanda faizile yerine getir
mek ,artile 1imdilik Ali Agay1 mükafat
stz btraktt. Zaten Ali de, ustaca hazfetti
i(i adamm yerini hemen i1gal etmekten 
c;ekiniyordu. Cünkü Y enic;erilerin bu ci
nayetten dolayt kendisini itham cttiklerini 
görüyor ve bu töhmeti tevsik etmi1 olma
mak ic;in Ba1c;ukadarlt&a gec;memegi aktl
!thk saytyordu ( 1). 

Bununla beraber Sultan Mahmud 
memnundu. Kendisini ikide bir Ocakla 
tehdid eden Ba,c;ukadanndan kolayca 
kurtulmu$ olmasm1 ilerideki te1tbbüsle
rinin de müsbet neticelere baglanacagma 
isaret gibi telakki ettiginden ic;in it;in •e· 
viniyordu. 0, Yenic;erilerin Baic;ukadar 
isini dile almalarmdan, gürültü t;tkarma
lanndan korkmamts degildi. Lakin Gül
haneli Hüseynin Deli Serife agzile verdi
i!i jumallardan bu gürültünün kuru bir 
nümayi5 derecesini a1m1yacagmt anladt
gtndan o korku c;ok aürmedi vc bir tcYler 
yapmak hakkmdaki dü1üncesi yeni ba1· 
tan kuvvetlendi. 
Ä§klar tasfiye olunuyor ! 

Deli Serife Gülhaneli Hüseyin ii;in ev• 
vela bir tehlike, sonra bir münci oldu. 
Hain insanlann kendi ismetinc ac;ttklan 
yarayi gene o insanlardan elc gei;irebil • 
diklerine a1tlayarak ve sürekli ismetsiz • 
liklerle, ismetli g~inen küme küme erke
ge gÜnahlar i1leterek hasta dimaiima 1ifa 
tevehhüm ettiren bu kadm, Padi1ahtan 
sel&m getirmck auretile anstzm önüne i;t· 
kan güzel delikanhyi da erkek taifesinden 
alageldigi intikama kurban etmek istemi1· 
ti. llkin Hüseyini bu düiünce ile ok1adt. 
Ciddi bir delilik takmarak barmdtgt hara
benin mks1z kö1tsindc beyaz tenini mum 
yaptt, kirli ve pasakh olrnasma raii;men 
güzellii\inden, hatta yumusakhgmdan hie; 
bir1ey kaybetmemi1 olan sac;lanm ipek bir 
bornuz gibi Hüseyinin üstüne ath. Kolla
rmt ku5aga c;evirerek o bornuzun üze • 
rine sardt. Sa1kmhktan ne diyecegini bile
miyen güzel geocin kulaii;ma ftslldad1: 

- Benim erim ol, benim esim ol, benim 
oynasun ol ! 

Seste erkegini kediye c;eviren di
ii kaplanm kudretli iitahast ya • 
myor, tstkstz köieye gümü1 bir göl
ge c;izen o beyaz tende kadmla1mt1 bir 
ates kümesinin alevleri ktvramyordu. Hü
seyin o i1tihadan ürktü, o alevden garib 
bir 1shrab duydu, omuzlarmda dalgala
nan sai;l~rda iradeye musallat bir ag hoy· 
ratltii;t sezinsiyerek sinirlendi. Beline sa· 
r1lt kemerde kalbini stkan bir kernend 
tazyikt duyarak tela$a dü,tü, sert bir <;tr· 
pm11la biraz uzaii;a kac;t1: 

- Yok bact, dedi, ben böyle 1akala
n .evmem, buraya seninle oyna1maga 
gelmedim. 

Deli Serife bu kac;11 ve bu söyleyi$ Ü· 
urine bir nebze sarstltr gibi oldu. Sonra 
hndini toplad1. Kadm etine gözünü ve 
' •vecanlanmt1 kadm sesine kulagmt kapa
l"ak isteyen delikanlty1 uzun uzun süzdü: 

- Ben, dcdi, senin bacm deii;ilim. Ne 
l,jr anadan doii;duk, ne bir mcmeden süt 
emdik. Sen erkeksin, ben kadmtm. T en· 

ber 

kolayca 
ocakta beraber bulunmamtz gerek, eger 
dileii;ime kulak asmazsan camm yakanm. 

Ve elini bir köieye sokarak koca bir 
yatagan c;tkardt, o k1hfstz korkunc b1c;agt 
-bir Y enic;eri c;evikligile- baitmn üzerin • 
de evirip c;evirdikten sonra arzusunu tek
rar etti: 

- Esim ol, oyna1un oll 
Hüseyin, bu tehdide aldm1 etmedi, 

sert sert cevab verdi: 
- Deliligi bir yana koy, Hünkarm 

fermamm dü$Ün, benimle nastl birlc,e • 
ceii;ini söyle. Y oksa ba1mu ahr, giderim. 
Sevketlii Efendimize yaphgm deliligi 
söylerim. 

Serife, <;tghga benziyen bir kahkaha sa
vurdu, kastklanm tuta tuta göldü, yata • 
gam bir yana atarak yere c;ömeldi: 

- Deli, dedi, sensin, deli Hünkardtr. 
Deli Y enic;erilerdir, deli bütün erkckler
dir. Cünkü hepiniz beni deli samyorsu • 
nuz. Sonra kiminiz akhma i;anak tutuyor· 
sunuz, kiminiz etime dudak uza!tyorsunuz. 
Ben de eii;leniyorum, hepinizle egleniyo
rum. Padi1ah benim sözüme inamr, benim 
akhmla kendine yol c;izer, lstanbulu hara· 
ca kesen Y cnic;eriler, benim kokumla ser
ho1 olmak ic;in bu izbelere kadar gelirler, 
bana bac; verirler. Sen de, i1te sen de Pa
di1aha yaranmak ic;in benden yardtm di
leniyorsun. 

V c birden köpürdü, beyaz bir Pars 
gibi s1c;rad1, dclikanhyi yakalad1, kemik
lerini c;ahrdata c;attrdata kollanna sard1: 

- Y a csim olursun, ya le1ini burada 
gömdürürsün ! 

Hüseyin, Nilüferle Scherin birer kö1e
den kendini seyrettiklerini kuruntulaya
rak kml bir tsltraba kap1ldt, ic;ine düstügü 
c;enberden kurtulmaya c;a!t11t. Biraz sonra, 
bilinmcz neden ve nastl, N akilcinin kor· 
kunc; yüzü göz bebeklerinde belirdi ve 
c;trp1nmasma feie gelir gibi oldu. lradesi 
gev1emi1, kuvveti stf1ra inmi1ti. Ayni za· 
manda Nilüferi yere diz i;ökerek Na
kilcinin i;orablanm c;eker bir durumda, Sc
heri de o herife dudaklanm uzabr bir bi
i;imde görüyordu 

Deli Serife, aga dil1en baltgm sersem· 
ledigini görünc~ sesini tatl1la1ttrdt: 1 

- Sus, dedi, ziyam yok. Fakat hoy • 
rat olma. 

0 günden sonra Deli Serife ile Hü
scyin candan dost olmuilatdt. Bu dost
lugun, delikanh hesabma, tehlikeli bir 
cephesi vardt: Kadmm aika doymazltg1 !. 
Her giln ktilalardan aitk tophyan Deli 
Serife 1imdi, ba1tna kirk tas su döküp 
tövbekir olan alüfteler gibi yaityordu. 
Samimi bir perhiz ic;inde bütün benligini 
Hüseyne vakfetmi1 bulunuyordu. <;:ün
kü, kaybolan ni1anhsmtn gcncligini, gü· 
zelligini Hüseyind~ canlanmt1 görüyor • 
du. F akat delikanh bu bai!hhktan mem· 
nun degildi. Deli sevgilinin a§kt cinnet 
sahnesi haline getirmesindtn büyük yor • 
gunluklar duyuyordu 

,Serife onun Schere tutkun oldugunu, 
Nilüferle de -ziruri bir uysalltkla a1k o
yunu yap!tgtnt Ögrenmi1ti. Nakilci'nin hü
viyetini i$c -belki Hüseyinclen ziyade- bi
liyordu. Bu sebeble delikanlmtn Padi1a· 
ha söylenilmek üzere getitdigi haberleri 
• ievkle, hazla- saraya ula1tmrken genc 
~evgilisinin Schere kar§t btsledigi muhab
beti de ustaca, daha dogrusu kadmca bal
talamaya giri1mi1ti. 

Bu onun münciltk rolü idi, delikanltyt 
- yalmz ten baktmmdan de~il. kalb ve di
mag balummdan da- kend:ne baglamak i
~in Seheri kü~ültmege, c;ürütmege ~ah§t· 
yordu. Lakin bunu cepheden hücum iek
linde yapm1yordu. Ger~ekten seven ve ha
yabn her dakikasmda a1ktan ilham alan 
derin duygulu bir kadm meharetile pla
mm yürütüyordu. Nakilci'nin o strada Se

Üsküdar Adltyesini yakmaktan su~lu 
Nureddinin muhakemesine dün Agtrce • 
zada devam edilmiitir. 

Dünkü celsede tahid olarak dinlenilen 
ah~t Cevher iunlan söylemiitir: 

«- Nureddin, arama dükkamma ge· 
lir ve yemek yerdi. Bir akiam gene gele
rek ü~ köfte istedi ve cebinden ~tkardtgt 
bir ti1e rakty1 i~ti, yangm onun geldigi 
ak1amm sabah1 m1 c;tktt, bunu iyi ha!tr • 
hyamtyorum.» 

Cevher, ilk tahkikat esnasmda, yangm 
gecesi Nureddinin dükkin1na iki kere 
geldigini ve bakkal Mahmuddan bir tiie· 
ye gaz ald1gmt, hallac lsmailden iiittigini 
söylemiiti. 

Bundan sonra dinlenilen Üsküdar 
Adliyesi önünde daktilo ihsan da demi§· 
tir ki: 

«- Yangmdan iki Ül; gün sonra ahc;1 
Cevhcrin dükkanmda yemek yiyordum. 
Nuri de oradaydt. Bana tashihi karar i· 
c;in nereye müracaat cdilecegini sordu. 
Ben de kendisine Ba1müddeiumumilige 
müracaat etmesi li.z1m geldigini söyle • 
dim. Bunun üzerine bana teyzezadesinin 
mahkum oldugunu, Üsküdar Adliyesin
de diger evrakm yandtgt halde teyzeza· 
desinin evrakmm yanmamt§ oldugunu, 
onun ic;in tashihi karar yapttrmaga te • 
1ebbüs edecegini, §aycd bunda muvaffak 
olamazsa, bir akrabasma müracaat ede • 
rek kuduz olmu1tur, diye bir rapor alaca
gtm söyledi.» 

Nureddin, 1ahid lhsanm ifadesine iti • 
raz etmi1: 
«- Benim kuduz hastanesinde akra • 

bam yoktur. Böyle bir1ey söyledigimi ha· 
1trl1yam1yorum. Bu ifadeyi kabul et -
mem.» demi1tir. 

Bunlardan sonra dinlenilen diger bazt 
1ahidler de yalmz yangm1 gördüklerini, 
ba1ka bir§ey bilmediklerini söylemi1ler • 
dir. 

Muhak"eme, gelmiyen §ahidlerin celbi 
t<;m baska bir güne talik edilm~tir. 

MOTEFERRIK 
1 ; 1 '" :rr4 ~ '1* itF• \f'l 

Yumurta ihrac nizamnameai 
,. t . • mer 1ye e„gu1y01t1„"'t"' • 

1kbsad Vekaletince yeni csaslar dahi
linde hazirlanan yumurta ihrac nizam • 
namesi, cuma gilnünden itiharen mcriyet 
mevkiine girecektir. Bunun i~in yeni ni
zamnamenin icablarma göre timdiden ha· 
ztrhklar yapthyor. 

Ticaret Odast idare heyeti, yeni ni • 
zamname ile yumurt..1 kontrol heyetleri 
1i;m odanm se~mesi laztm geien iki eks -
peri dün intihab etmiitir. Bu eksperler 
Hayri Bayraktar oglu ve Hamdi Dele • 
mendir. 

Y eni nizamnamenin eskisinden farkh 
olan cihetleri, bilhassa kirli yumurtala • 
rm ihracma müsaade edilmemesi, sanayie 
mahsus yumurtalann büyük sand1klarla 
ihracma cevaz verilmesi, ihrac olunacak 
yumurtalarm sandtklanmn tellendikten 
sonra yumurta kontrol heyetleri tarafm • 
dan mühürlenmesi hakkmda konulan hü· 
kümlerdir. 

Y umurta ihracatc;1lan, bilhassa bu so
nuncu noktaya 1iddetlc itiraz ederek, bu 
maddeyi ieref ve haysiyetleri devletc;e 
tasdik edilmi1 bulunan yumurtac1lara 
kar§t bir emniyetsizlik teklinde telakki e· 
diyorlar. Bilhassa ihrac olunacak yu -
murtalann gitlikleri memlekette ekseriya 
soguk hava depolarma sokulacagt, teile • 
nn iJe rutubetten derhal paslanarak am -
bali.ja c;irkin bir manzara vereceiii göz • 
önüne konuluyor. Bu iddialara dünyanm 
hic;bir yerinde böyle bir 1ekil mevcud ol
madtgt da ilave edilmektedir. 

DENIZ ISLERI 
heri nikahlamaya karar vermi, olmas1 da lstinye Doklarinin islahi i~in 
deli ,Serifenin oynamaya g:~iitigi rolü ko-
laylaitmyordu. IAT/cast var> proje hazirland1 

(1) Ba.§<;ukadar meselesl hakktnda cev
det tarlhlnde CC: 11. S: 320 • 321) üc ve•l· 
ka vardrr. Blrinclslnde Yent~erllerln ho • 
murdanmas1 ~u sat1rtarla anlat1hyor: c:Se
yld ömer Aitamn ölümü Yenlcerllerce ha· 
ber ahndlkta • onun Berberba'' lle tyl ge
clnmedlfll rlvayet olundugundan dolay1 -
bu ölümün blr gareze mebnl olaca1t1 llerl 
sürülm~ ve kendt.slnln zehtrlencll~lne ze
hab hA.sll olarak Berberba§1ya bllhtan edll· 
meAe ba~lan~ oldugu gtbl herhangl blr 
l~ tcln k141alara geien sarayhlara yalmktltc 
hücum edllerek ömer A!l'anm ne suretle öl· 
düjtilnün ar94tmldtt1 görülmü,tür.> 

iklncl veslka Berberba~1run mektubudur. 
o Yenlcerllerln kendl.slne yüklemek t.ste • 
dl

0

klert töhmete kar~1 l<aylcl.slz görünmeAe 
ve cbunlar 4eytan1 d~üncelerdlr> dlyerek 
aflrr davranmaya callfmaktad1r. ücUncU 
veslka da B&.1cukadarhflm Ebubeklr Efen
dl adll btrtne vertldlitlnl blldlren blr mek· 
tubdur kt gene Berberb8't tarafmdan yaztl· 
mt§tlT. Kendl.slnln o vaztfeyl l<abul etm.e
mekle ""1<1 B"*ukadarm ölümilndo allka· 
st olmad111'1m l.sbat et~ olduit=u ~t
tlrme!l'e u1tr8'ttitt sezllmektedlr. Yukartda 
ge~en papabn vak'ast da gene Cevdet ta -
rlhlnln 11 Incl clldlnde ve 314 ilncü •ahlfe· 

aztl1dlr. M.T.T, 

Denizbanka ge~en 1stinye Doklanmn 
tslah1 ve burada asr! tesisat vücude ge
tirilmesi i~in bir proje haztrlanm1~tir. 

Madeni dubalar1n ikinci 
partisi de geldi 

!stan bul Liman idaresinin Pireden sa
tm ald1g1 madeni dubalardan ikinci par
ti de gelm~tir. Bu dubalar, kullam§li 
bir vaziyettedir. Diger taraftan bir tec
rübe vas1tas1 olarak Fabrika ve Havuz
larda yap1lan ü~ sa~ duba da ikmal edil
mi§tir. Bunlardan muvaf1k netice alt -
mrsa !stanbul Limam i~in ayni tipten 
yliz tane yaptmlacakttr. -·--Kur§un borular1 sökerken 

yakaland1 
Evvelki gün sabtkalt htrstzlardan 

Bürhaneddin oglu 1lyas, Üsküdar Ru
mi Mehmedpa§a mahallesinde Yakoci 
sokagmda 5 numaralt evde oturan Nu
riyenin kur§un borularm1 söküp ka~ar· 
ken yakalaruru~tJ.r, 

tesbite cali.1yor 
~ 

Hükumetin döviz vaziyetimizin isteni • 
len 1ekilde inki1aft ve ihrac ticaretimizde 
yeni irnkanlar hamlamak üzere ne1rettigi 
kararname, takas esasma dayanan ticari 
iilerimiz üzerinde mühim degi1iklikler 
yapmaktadtr. Bilhassa takas iilerinin ye· 
ni kararnameye göre tanzimi icab ediyor. 

Sehrimizdeki takas tetkik heyeti, iki 
gÜndür Türkofiste ic;timalar yaparak bu 
hususta incelemeler yapmakta ve yem 
muamelatm 1eklini tanzim ctmektedir. 

8273 numara!t kararname ile onun 
izahnamesi mahiyetinde olan lkttsad 
Vekaletinin son tebligi, harici ticaretimiz 
üzerinde büyük bir ehenuniyeti haizdir. 
Cerek kararnameyi, gerek izahnameyi 
piyasa da ayni ehemmiyetle kar11lamt1ttr. 

Son günlerde ihracat~tlar ve bilhassa 
takas üzerinde ii yapanlar, Türkofise 
mütemadiyen müracaatte bulunarak yeni 
vaziyet hakkmda izahat istemektedir • 
ler. 

Ac1 bir kay1b 

Asliye Birinci Ceza reisi 
Sadeddin vefat etti 

Bursa (Hususi) - Mmtakamtzdaki 
tütün müstahsillerile tütün tüccarlan ve 
lnhisarlar idaresi mümcssilleri, Ziraat 
Bankas1 müdürü. Ticaret Odast reisi ve 
erkam burada C. H. partisinde iki gÜn 
süren bir toplanh yapm,ilardtr. Valimiz 
$efik Soyerin riya5'ti altmda yaptlan bu 
toplanttlarda mahsulün kalitesini yükselt
mek, sah§ üzerinde görüimek, malt kty • 
metlendirmek ve av&ns meseleleri konu • 
1ulmu1tur. Verilen kararlara göre: Tütün 
ekilecek yerlerin tahdidinden ameli bir 
fayda hast! olmad1gt neticesine vartlmtt -
hr. Daha ziyade müstahsilin iyi mal ye· 
tiitirmesi ve laytk bir fiatla malt satabil
mesi i~in serbest kalmas1 t<!min edilecek -
tir. 

Satt1 i1ine gelince: Tütün ekenler, 1im
diki halde mallan i~in inhisarlardan, koo
peratifler vas1tasile Ziraat Bankasmdan, 
bir de tüccardan avans almaktadirlar. 
Köylü ve müstahsile, tiiccardan ziyade 
inhisar idaresile Ziraat Bankasmdan a • 
nns temin edilmesi, mühim bir esas ola
rak kabul edilmiitir. Bu y1l mevsim ge~
tigi i~in, gelecek sene bu tedbire müracaat 
edilecektir. Bu suretle bir~ok yanh1!tkla
nn ve tikayetlerin önüne ge~ilmi1 ola • 
cakttr. 

Satt1lar ic;in de gene önümüzdeki sene 
zarfmda bir (borsa tabiri olarak ka -

- pan denilen) uwl dü1ünülmektedir. lnhi-
Ktymetli adliyecilerimizden asliye bi • sarlar idaresinde yeni bir ambar yap1lma· 

rinci ceza reisi Sadeddin, evvelki gece st da dü1ünülen tedbirler arasmdad1r. 
vefat etmi1tir. Bir gün cvvel vazifesi ba- Köylü, tütününü bu ambarlarda muhafa-
1mda gayet sthhatli bir halde bulunan za edecek ve avansla bagh bulundugu 
Sadeddinin ani ölümü, meslekta1larm1 

ve kendisini yaktndan tamyanlan c;ok ~~: ~~d~~tl :i~~i~4 f::~t ~!rf~:::i:':·ü:a:.:~~ 
teessir etmi1tir. Sadeddin, pazar gunu le malmt ba1ka bir tüccara, yahud lnhi • 
cürmüme1hud nöbet~isi oldugundan gec; 

sar idaresine satabilecektir. 
vakte kadar vazifesi ba1mda kalmt1 ve 
i1ini bitirdikten sonra tetkik edilecek bazt . B~nl~.r~an .. ba1k~ ~}~ satt~ . ko~per.atifi 
ewakt yanma alarak evine gitmiitir. Pa· tle ?tr tutunculer b1~h.gt t.~s1s1 uzermde 
zartesi günü sabahmdan akiamma kadar , te~.k1kler Y.apmak. 1i;m muteh~ss1sl~rd~n 
evinde ~hian reis, saat 19 da hafif bir murekkeb btr kom1syon da te1k1l edt!mtJ· 

baiagrtst hissettigi i<;in hava almak üzere 1 _i_r·---------------

ADLIYEDE biraz dtian ~tkm14ttr. Fakat biraz sonra 
bu ba1agns1 hafif bir titreme ilc artmtf 
JICl,cU:rh&!. e.v".dö11111iifti.irr • . , " Bir su~lu Tevkifanede öldü 1 

<;:aiimlan doktor laztmgelen tedbirleri tk1 ay evve1 1~ted!Fbir sugtan do1hy1 
'lllll!§~ol•~~di!ddin-, ijlümU11 ~l'D~~~l:rl ,asli~~ dördüncü ce~adJI. ü~ ~ hapsej 
den lcurtulamam11 ve gece saat 23 te mahkum olan Suzan !sminde bir kadm, 
hayata gözlerini kapamt§ltr. evvelki ak§am Tevkifanede hastalanmt§ 

Ölümün sebebi, taabt dimagi neticesi ve aldt!li ilac1 müteaklb dün ak§am öl-

h 1 1 "h k lb .. . d mü§tür usu e ge en sut azmm a uzerm e Adl" · t b"bl E K • · 1 k d d ki · 1. 1ye a 1 nver aran, muayene 
yaphgt tem e an everanm a tnJU • t" . d ··i·· ·· ·· h 1· ·· ·· d ne ices1n e o umu §up e 1 gormu~, ce-
ta tr. sedi Morga ve lläc1 da tahlilhaneye gön-

M erhumun hal tercüme1i dermi§tir. 

Sadeddin Güre, Abidinin ogludur. Laatik hiraizi mahkum oldu 
Mahmudpa§ada Kürkc;ü hamnda c;a • 

h§an David isminde biri, ~alt§b!li yer
den üi; metre lastik ~alarken görülerek 
yakalanmt§ttr. 

Dün, üc;üncü sulh cezada yap1!an mu
hakemede David suc;unu tamamen itl
raf etmi§ ve neticede bir ay on gün hap
se mahkiim o!mu§tur. 

CEMIYETLERDE 

1305 ytlmda Velii;te dogmu1, Manas!tr 
idadisile Hukuk fakülttsinde okumui. 
1327 de fakülteden mezun olmu1tur. Bir 
müddet Selanilt müddeiumumiligi kale -
minde ve 1326 y1lmdan 1327 y1hna ka· 
dar Beyoglu hukuk mahkemesinde ve 
ilama!t §t'r'iye dairesinde mülazimeten 
c;ah11tktan sonra 5 teirinievvel 327 tari • 
hinde hakim smtfma dahil olmu1 ve 27 
temmuz 933 tarihine kadar strasile Ko· 
nic;e, Elbistan ve Y alva~ müddeiumumi- Esnaf idare heyetleri secimi 

Henüz idare heyetlerini intihab et • 
memi~ olan esnaf cemiyetlerinin se~im
lerl, pazartesi gününden ltibaren ba1h
yacakbr. 1ki hafta müddetle devam e
dece~i an!aSilan se~imlerde sek!z ce -
miyetteki idare heyetlerinin yar1 azas1 
degi§ecektir. Bunlardan yalniz Musiki 
San'atk5.rlan cemiyeti, heyeti umumlye 
halinde toplanarak intihabat yapacakbr. 

Eski kabineler ya radikal sosyalistl~ 
ve sosyalistlerden yahud bunlardan b!rt. 

~i 
tarafmdan te1kil edilmiiti. Mezkiir 1 

büyük parti arasmda, 29 meb'usu bulu' 
nan sosyalist cumhuriyet~iler birligi ve 
26 meb'usu olan müstakil sol partideo -~i 
damlar ahnm11u. Esucn bu iki k~,u 
parti halk cephe.inin mütemmimi idlle! 

Sosyalist cumhuriyet~iler birliginin lila 

ruf lideri sab1k Hariciye N azm Pol ~ode 
kur'dur. Müstakil sol partinin lidert 
Rönetur' dur. Komünistler ise halk ceph"' 
sine dahil olduklan halde hic;bir zalllan 
kabinelere girmemi1lerdir. Bidayette ~~ 
parti kendi serbestisini muhafaza ic;in 1, 
Blum kabinesine girrnekten imtina etJllii 1~ 
Sonraki kabinelere girmelerine de radik•

1 

sosyalistlerin, Daladye'nin mensub bU 
lundugu sag cenaht razt ohnam111t. S0j I 
yalistlerin 154, radikal sosyalistlerin 1 
ve komünistlerin 73 meb'usu vardir; 
Mezkur iki küc;ük parti ile birlikte 39 
meb'usa dayanan halk cephesi, azastD111 

yekunu 608 olan meb'usan meclisind~ 
mutlak ekseriyeti haizdir. Lakin üi; part· 
nin arasmda fikir mutabaka!t bulunJllS 
mast vt her partinin i~inde de ittifak 0~ 
mamast müttehid maksad ve usul ile i1bir 
ligi yapmalarma ve hükumeti idare etllle' 
lerine imkan b1rakmamaktad1r. 

Radikal sosyalistlerin sag cenah1 Jller 
kez partilerine mütemayildir. Sol ceP•]!i 
ise sosyalistlerle ayni fikirde gibidir. Sol'. 
yalistlerin Blum'a tabi sag cenaht radik'" 
sosyalistlerle c;ah1mak ister. Lakin Zirr 
miski ile Piver' e tabi so! cenah1 tamalll11 

komünistlerle bir fikirdedir. Bunun i~ 
radikal sosyalistlerin sag cenah ad•~~ 
Daladye, merkez partilerinin adamlara

1 

te1riki mesai etmi1tir. • 
$u kadar var ki bu i1birligi, partilcr nl' 

mma degi] dah1: ziyade 1ahsidir. D~l•J 
ye l<ablnt:si losyalistler ve kOIJllfiiisttei•' 
bjispiitüp...l~ozu1'!cak ve bunlardan reY ~ 
lamtyacak olursa o zaman mcrkcz parll' 
leri kendisine rey vereceklerdir. Bu tak 
dirde elr.seriyet §U suretle temin edilece~ 
tir: 

Radikal sosyalistlerin 111 reyi, bull' 
larm solunda bulunan sosyalist cumhufl. 
yeti;iler birliginin 29, müstakil so! par~ 
nin 26 ve kabineye Adliye N azm olar• 
gircn Pol Reyno'nun mensub bulundu 
gu müstakil cumhuriyetc;ilerin 15, kabint' 
ye alman ,Sapdölen'in sol demokr•1~ 
partisinin 36 reyi ve hükiimetc i1tirak elrl 
miyen, fakat sosyalistlerin muhalefe 
kar11smda rey vermege haztr bulun•~ 
Marin'in cumhuriyctc;i federasyonullu~ 
48 reyi toplanacakttr. Bunlarm yekOllu 

327 rey eder ki mutlak ekseriyet demektil· 

Böyle olmakla beraber bu hükiimet ~1 

zaytfttr. <;:ünkü radikal sosyalistlerin b•r 
ktsmt inztbatt birakt1g1 yahud soldaki k~' 
~ük partilerden biri yahud merkcz par 

tilerden herhangisi müstenkif kaldtgt Y1'. 

hud muhalif rey verdigi takdirde, yelli 

kabinenin de ekseriyeti dag1lacak1tr. 
Y eni kabine dahi gene F ransamn bU' 

yük derdi maliye vc para meselesi üz1' 
rinde ugra1acakur. Büt9enin ai;igm1 is ' 

liklerinde, Günan ve Erdck reisliklerinde, 
Nigdc istinaf mahkemesi azahgmda, 
Karaman ve Kayseri cinayet müddeiu • 
mumiliklerinde, Kayseri asliye ceza reis
liginde, Yozgad ve Konya müddeiumu· 
miliklerindc bulunmui ve bu Cumhuriyet 
müddeiumumiliklerinde iken gösterdigi 
daimi ikdam vc ehliyetinden dolayt iki 
defa takdirname ile taltif edilmiitir. Ce
za ve ceza usulü muhakemeleri hakkmda 
tetkikatta bulunulmak üzere Ankarada 
toplanan komisyona aza olarak iitirak e
den merhum, 30 temlI!uz 933 tarihinde 
terfian T emyiz mahkemesi raportörlügÜ· 
ne ve 25 haziran 935 tan~inde de lstan• 
bul adliye birinci ceza reisligine tayin kt· 

Diin saat 12 de Anderva o.~lu Nikola- tikraz ile kapatmak istediginden serma1t' 
mn Sahne soka~mdaki 5 No. h mezeci ye vergi ve ka1nbiy;iya kontrol koymty•' 
dükkamnm ocak bacasmdaki kurumlar cakttr. Sosyalistler, komünistler ve silih 
tutu~mu~tur. Vaktinde vefoen !tfaiye fabrikalannda grev yeparak iimdidel' 
yan1;1m1 basbrmt<ltr. Diikkänm sekiz b 

Bir yang1n batlangic1 

hnm111tr. 
Kederdidc ailesile adliyecilerimize ta· 

ziyetlerimizi bildiririz. 
Cenaze merasimi 

Istanbul asllye blrlncl ceza mahkemesl 
b~kam Sadeddtn Oüre diln gece vetat et· 
mlsttr. 

Oenazesl 13/4/938 car~amba günü aaat 
11 de §ehzadeba~1nda, Veznecllerde. Bü -
yükresldp~a caddeslnde, 21 numaralt evtn
den kaldmltp Fatlh camllnde cenaze na • 
maz1 k1hnarak Edlrnekapt hartctndekl 
makberl mahsusasma defnedllecektlr. 

Hamid ihtifali bugün 
Bugün büyük 1alr Abdülhak HAmidin 

irtihalinin senel devriyesine musadiftir. 
Bu münasebetle Üniversite Edebiyat 
Fakültesi profesör ve talebeleri, bugün 
Üniversite konferans salonunda bir top
lanb yaparak Türk edeblyat tarihinin 
en kuvvetll bir simasi olan bu bilyilk &
llinün hat1rasm1 hilrmetle yA.dedecek -
!er, eserlerini okuvacaklardtr. .,... 

Beyoglu Halkcvinden: 
Evimizin Tepeba11ndaki merkez bi

nasmda büyük 1air Abdülhak Hamid 
i~ln bir ihtifal yap1lacakt1.r. 

kuvvetini gösteren amele sendikas1 ise U' bin liraya sigortalt oldugu anla§1lmt§br. • 
Talikikat yapthyor. na iiddetle muhalefet edeceklerdir. Vat.l' 

Alacak yüzün~en varalama yet gene kanitkttr. 

Mezbahada iskembecilik yapan Türk Muharrem Feyzi TOGAf_... 
tehaasmdnn Dimitri oi.(lu Yani. bir ala--, _ ,,.... ____________ ,.,, 

cak meselesinden dolav1 evvelki !!ece 
seyyar cij!erli Aziz o~lu Receb tarafm· 
dan cakl ile so! kal~as1 üzerinden ya • 
ratanm1~br. 

Yarah Balat hastanesine kaldmlm1§, 
sue!u yakalanmt§br. 

Tütün piy„~as1r>rla beklenen 
hareket 

Son günlerde §ehrimlze gelmi§ bulu· 
nan baz1 tütün ahc1lar1, ehemmiyetll 
mubayaat yap1yorlar. Birkac; Türk fir
mas1 Almanlarla da mühim anla§malar 
akdetmi~lerdir. Bursa ve havilisl tütün 
piyasastnda son zamanlarda l(Örülen 
durgunlu~un zail olaca~1 hakkmdaki 
kanaat umumidir. 

Dün geceki yangin 
Dlin gece saat 21,4 te Kadtköyürt01 

Rasimpa~a mahallesinde Aynahfmn S~ 
ka~tnda !spironun 32 numarali ve 
kath evinde bir yangm ~;kmt§br. E-'~ 
list katmdan ba§hyan ate§, tavan '

4 

~att klsmm1 yakttktan sonra söndUrii1' 
mÜ§IÜr. 

Yangma bir Meryem Ana kandili~1~ 
parlamas1 sebeb oldu~u anla11lmt~ttf• 
Zab1ta, tahkikata devam ediyor. 

Cumhuriyet 
Nlishas1 5 lrurustur 

Yurdda, ""\ Abone teraiti { Türki:ve ~·.rtc 
't lcin •cm 

Yeni i~timat ab!Cl.k yerli mnh kul· Senellk 1400 Kr. 2700 ltt· 
kullanmaji:t emrediyor. Alb ayhk 750 • 1450 • 

Uluaal ekonomt ve arttirma kwumu Oe avhk 400 • soo • 
Bir ayhk 150 • :Yoktur 
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SON HABER LER 
aras1nda HAdiseler 

16 maddenin senaryosu 

<;inin muvaffakiyetinden M \U:~: ~;;;;",:·'" 
lngl• 1te m ' «Eger Cemiyet azalarmdan re me nun. biri, 12 nci, 13 üncü veya 15 inci 

maddelerdeki taahhüdlere muhalif 

11 Japon t • • R kl „ olarak bir harbe girer&e, Cemiyetin 
ayyares1n1n US topra a r1na tecavuz bütün diger azalanna kar§I harb ~-

ettigi ve bunlardan birisinin y • ~ mI§ tela~~~. edi~ir •• Bu azal!"r ~~unla ere 1nmege derhal butun tican ve mah munase-

mecbur edildigi söyleniyor betleri keamegi. kendi milletlerile 0 
devlet arasmda her türlü ali.kayi me
netmeiii ve Cemiyetin azas1 olsun 
olmasm, bütün diger devletlere men
aub milletlerle o devlet arasmda ma
li, ticari ve §ahsi her türlü muhabere
ye nihayet verdirmegi taahhüd eder
ler.» 

1 londra 12 B" „ 1 r · 1· J l 'I erin k - utun gazete er -..m 1· aponyanm ng1 tere hükiimetinin tavas-
yl IJJ 

as eri muvaffak1'yetlen'nden dola - sutunu 1'st d··· d · Lo d d e tgme an n ra an verilen 
lhtil'~mnuniyetlerini beyan etmektedirler. haberler, Hariciye Nazmnm mümessili 
fel;,~ 'f ba1lang1cmdanberi Japonyanm tarafmdan kat'iyetle tekzib edilmiitir. Bu 
ettigt ~ n:ticelenecek bir i1e te1ebbüs zat resmi veya yanresmi iekilde bu hu -
ha,,ant •ddia eden T aymis gazetesi bil - susta. hi~bir teiebbüs yap1lmad1g1m kay-

1...o 11\emnun göriinmektedir. detm11 ve demiitir ki: 

ler h:~a 12 - <;:indeki askeri hadise - «- Bu haberin propaganda yapmak 
8aiet . tnda tef,iratta bulunan T aymis maksadile C:inliler tarafmdan i1aa edil -
«D'~ diyor ki: digine 1üphe yoktur.» 

kaniha~t~da .veya battda herhangi bir er- Can-Kay-$eh'in öldügü yalan 
dirde d'~Yen.tn, dü1man zayial!m tak • Hankov 12 - C:ang • Kay - Sek"le 
de lutul u1eb1lecegi yanh1hklar gözönün- Sung'un ge<;en pazar günii bir hava sefe
Ye1!Uan ".'.jk suretile dahi C:inlilerin Ta - ri esnasmda ölmü1 olduklanna dair olan 
landikl g a mühim bir muzafferiyet ka- haberler. resmen tekzib edilmektedir. 
IJJ:k I;,: 11~ bir gcr~ek olarak kabul et - Rus toprahlar1nda /apon 
~lllde atm . "· Bu bölgeyi istila edenlerin tayyareleri mi? 
C::inlile/ §t~cndifer ve az iyi yol vard1r. Moskova 12 - Tas aians1 bildiriyor: 
) in mut d' •PonJ ema 1 ~ete muharebeleri 1 nisan ögleye dogru 9 J apon harb 
~iih•l'lpek · d P e..ii . z1ya e tazyik etmiitir. tayyaresi Grodekovo bö!gesindeki Pol -
~ lekra/eni takviye k1taab göndermege tavka köyünün 14 kilometro cenubunda 
"'r r- laarruz • 1 So h d d k 5 k'I lkb. r •kat J a ge~mege ~a 11acaklar- vyet u u unu ge~ere 1 ometre 
1 .•li dÜ „ apo.n devlet adamlan ve is- Sovyet topraklan üzerind~ u~mu~lard1" 
~htik •e lkneb1lecek askerler. askeri. Birka~ dakika sonra Man~uri' den geien 
•ha ~•kt'k onomik harb yükünü all! ay iki J apon tayyaresi de bunlara iltihak et

~~iiy•tte \ tcn _'Onra memleketlerinin ne mi1 ve derhal kalbn Sovyet avc1 tayya· 
h' ~inliJ 0 

•.cagm1 tctkik edebilecekler • releri J apon tayyarelerini geri ~evirmiitir. 
•11J de ilkr ISe, ~ilakis. hem cesaretle. Bir J apon tayyaresi hududun iki kilomet-

llletodla h ;(dakmden fazla insicam ve re ii;erisinde yere inmege mecbur kalm1i-

J
Yeleri Yiik a k~diyorlar. Kuvvei manevi _ tlr. Tevkif edilen tayyare l:.ir motörlü ma· 
•Po •e hr H k • · dcni bir avc1 tayyaresidir. Pilot. tayyare-IU n. ilcri h a~ . eo ya kar11 b1r 

t' Pheh bir h I areketimn muvaffakiyeti sinin Koredeki Japon ordusunun avc1 tay-
~ UllJullliye/. ~lm?ktad1r. Hulasa. heye- yareleri müfrezesine mensub oldugunu 

n •mellc/ 1ttbal'lle askeri vazivet Ja • bildirmi1tir. 
Jo.p tnc müsaid telakki edilemez.» Ciddi bir tahkikat a~1lm111tr. 
1' 0 11Yo. ve /

11 
T Hariciye komiserligi, J aponya Hari -

oky0 12 _ . 111 l.Z tavassutu ciye Bakanhg1 nezdinde protesto etmege 

1
, , .. <;;:in • J apon ihtilafmda Tokyo büyük el~isini memur etmi1tir. 

~gilte~e ,äßMekiikäjäPoiOnYälBfoslovakya 
~ ndenlen bir protesto aras1nda gerginlik 
In~ 
aid Petrol 'irketlerine 

lllallar1n . t' l"k' b' lllu 1s 1m a 1 ir 

Lo &adere addediliyor 
Potr0J°~ra 12 _ H . . N . 
•ade ~umPan"a an.c1ye ezarett. 
P rc"ni M 1. • lanna a1d emlakin mu • 

rotcst "<sika h"k" . d' d N ° edcn u umeh nez m e 
0tada .?0 tay, ne~retmi1tir. 

«B" cicu1nle d . 
te UYiik B . en1yor ki: 

Yc v ntany h"k" . . 
tin· •rtnaktad ~ u umeti, ,u neh-
p,,;n bu istihI·t kt, Mcksika hükume • 
id roI. kaynak al tn hakiki saiktm meksika 

•re„ 1 arm1d.' 1 kd 1. ha, a t1nda b I aun1 o ara ev etm 
.... 1'

1•n siYas'i b" u undurmak gibi mün -
'"•ld' Jrd"" IJJ„ • 1r. Bu . . u1unce olarak izah et· 

•!td IShJnl'k k b' na •reden b a Y•n apah 1r 
•nalcyh 1 •ika bir~v d "'ld' B. Pan ngili h" • eg1 1r. 1 -

bir Yalanna ll'J 
1 
z ukumeti petrol kum· 

•ureti hal ~ lan~1n iadesinden ba1ka 
Rorcm1yor. 

k• llfek ·k 
P " 1•ksik0 12

•
1 

0.11111 cevabt 
•trol k - M k k 1 lak. . umPan . 1 e " adaki ngiliz 

•ik •ni Prot„
10

Yädarma aid mallann istim-
a h"k e e 1 ·1 · •abd u UJneti . ? ngi •z notasma Mek-

a b re1s1 Karde d''' 
Yap ld'- u istiml. k. b. nas ver 1g1 ce· 
ku 

1 
.'8•n1 ve b? 10 •r kanun mucibince 

k "1e1Jnin k • k ~naenaleyh lngiliz hü -
lnda •v1c 5Jkam d h'I• . 

b1·1d· Protest n a 1 1 11leri hak -
•r oya l"h' . lllektedi ( sa a 1ye1J olmad1gm1 

r. a.a.) 

l<ud" 
Icuctu uste tedhi, 

l'rlerk s 12 - 'I' . 
et1n ~zlercte11 Uz ltethi~~iler, kalabahk 
't'ab e le berd a kasabalara hücum 
~ok eriye Yak evamd1rlar. Tethi1~iler 
l'rlu evleri Ya~•nda käin 'I'uran'da bir 
&ac~Unu daga k~~lmi1ler, bir polis me-
li:'• kökünden ':."':~ !lar ve biri;ok a-

A. Yfada b' sokup atm11Iardir 
,, '•b Öldür..'.r: o

1
k bombalar atm1•la; ür 

1ar !i l u1U~ er d' Y • Y 
'll'l•§larct1r. ve •ger ü~ünü de 

iif;;ler" 
}{ 111 o.d„d· l b Udüs 12 - ' a t111a ~ihti 

ornb - D" 
ve b a ile YaraJa un„ ak1am Hayfada 
nin u suretJe d" n~~ ui; Arab da ölmüi 

•dedi •lhya unkmu tedhi1 kurbanlan-

Var, ova, ~ekoslovakya· 

n1n komünizm merkezi 
oldugu iddiasmda 

Var1ova 12 - Havas Ajansmm mu
habiri bildiriyor: 

Yamrsmi Gazeta Polska'nm bildirdi
gine göre. Polonya - C:ekoslovakya hu -
dudu pasaportsuz geler. bütün Polonyah 
seyyahlara kar11 muvakkaten kapahla • 
cakhr. Polonyah "YYahlar 1imdiye ka -
dar sadece hususi bir mürur tezkeresile 
hududdan ge~ebilmekte idiler. 

Bu gazete bu kararm ne sebeble veril
digini bildirmemekte ise de iyi haber alan 
mahfiller. Avusturyah Yahudilerin Po -
lonyaya girmelerine mani olmak l~ID 
böyle bir tedbirin ahnmasma lüzum gö -
riilmü1 oldugunu zannetmektedirler. 

Diger cihetten Polonya matbuat1 C:e -
koslovakya aleyhindeki hücumlanna 
devam etmektedir. 

Askeri mahfillerin orgam olan Polska 
Zbrojna gazetesi. <;:ekoslovakyay1 orta 
Avrupada komünist propagandasmtn 
merkezi olmakla itham etmektedir. 

(a.a.) 

Konyada fiddetli yag
murlar hasara sebeb oldu 

Konya 12 (Telefonla) - Yagan 1id • 
detli yagmur yüzünden daglardan inen 
seller, Konya, Ak1ehir ve Karamanda 
baz1 bag ve tarlalan hasara ugratm11tir. 

Bilhassa Karamandaki hasar ehern -
miyetlidir. Müstacel tedbirler ahnmI§· 
!Jr. Vali, Karamana gitmi$tir. 

Yal(murlarm devam1 ihtimal dahilin
de oldugundan resm! makamlar 1imdi
den tertibat ald1rm1$lard!r. 

Halihte bir mahalle aular alt1nda 
S1vas (Hususi) - Birkac; gündenberi 

durmadan yagan yagmurlar neticesin -
de eriyen karlann sulan irmaklan ta
§trm11 ve bu arada Hafikin ~ay mahal
lesi tamamile sularm hücumuna maruz 

-2-
Bu madde sarihtir ve Milletler 

Cemiyetinin ruhudur. Bu madde ol
masa, Milletler Cemiyeti, varhgm1 
aon barmdiran yerde, yani ki.g1d üa
tünde de abes bir te§ekkül haline gi-
rer. 

-3-
lta\ya Habe§istamn üstüne yürü

dügü zaman, batta lngiltere olmak 
üzere Milletler Cemiyetinin diger a· 
zalan,1 bu maddeye dayanarak iatili. 
hareketini proteato ettiler. ftalyaya 
kar§I elli alll milleti zecri tedbirlere 
aevkeden maddelerin ba§mda da ge
ne bu madde vard1. 

-4-
ltalya, kendiainden evvel bütün 

emperyaliat devletlerin yaptiklarm
dan fazla hi!ibir haka12hk yapm1ya· 
rak, bu i§in an'anevi m odeline uygun 
bir tarzda Habe§iataru aldi; 16 nc1 
maddeye de, zecri tedbirlere de al
dumad1. Milletler Cemiyetinden !;tk
h. 

-5-
Milletler Cemiyeti, kuvvetle elde 

edilmit bir emrivakii kabul edemiye· 
cegini 4 haziran 1936 tarihli konaey 
toplanbamda kat'i karar alllna ald1. 
Kuvvet yolile yap1lan arazi degi§ik· 
liklerini tasdik edemiyecegini dünya
ya bildirdi. 

- 6 -
T aadik etmeae ne olacakt1? Hahet 

lokmasm1 ltalyaya kuaturtacak bir 
kuvvet var m1yd1? Kim Muaaolini
nin kenetlenmi§ otuz iki diti araama 
parmagm1 aokup da kü!;ük diline kll'
dar uzatmaga kalkabilirdi? Bir yan
da nazari tl~ 16 r1c1 l'nilltde, öte yan> 
da realite vardt. Realist bir politikaya 
sahib milletler, birer iki§er, ltalyayla 
eaki münaaebetlerini iade etmege, 
hatta k8§la göz araamda. italya Kral
hgma eklenen Habetiatan lmparator
lugunu tan1rr11ya b&§ladtlar. 

- 7 -
lngiltere i!rin de bir 16 nc1 m adde 

kalmamitb. Mmrdaki 16 bin lngiliz 
aakerine kart• ltalyanm Libya' da yüz 
bine yalon bir kuvvet bu lundurma11, 
lngiltere i~in 16 n c1 madde edebiya· 
tmdan !iOk daha mühim bir heaab 
meaeleai idi. Diger bazt milletler gibi 
lngiltere de 16 nc1 maddeye alangle 
bir boka m u§tall indirmege k arar 
verdi. 

-8-
1,in en garib noktaa1 §Udur : H abe

tiatan lmparatorlugunu taadika ha
ztrlanan lngiltere, bu karan ilkönce 
M illetler Cemiyeti konaeyine verdir· 
mek iatiyor; yani ona, intihar etmeai 
i!rin Leman gölünü i§aret ediyor. 

-9-
1,in en merakb taraft da §Udur: 

Bakahm Milletler Cem iyeti, kendini 
bogm adan , na11l bir formül bularak 
16 n c1 m addeyi Leman gölüne ata
cakbr? Sa Majeate Haile Seli.aiye
den batka herkea, Cenevreden bu ai
hirbazhg1 bekliyor ! 

PEYAMISAFA 

Türk • R umen ticaret odas1 
kuruldu 

Bükre1 2 - Rador afans1 bildiritor: 
Türk - Rum•n ticaret osdasmm kurul

ma.s1 .münasebetile müessis aza bugün 
T urki!e el~iliginde bir toplanb yapmii • 
hr. T1caret odasi yeni te~•kkülü itibarile 
Türkiye ile Romanya arasmdaki ticaret 
münasebetlerinde mühim bir rol oymya
cak mahiyettedir . 

/:"i/iat• . ~· •1t1r. 
•111 lo.k . 

•rrn edeceh y · L k . e111 
ondra 1 om1ayo11 

rne§RuJ 2 - Fil' . 

kalm1$llr. Herkes evlerinde mahsur bir ( ) 
haldedir. Memurlar vazifelerine atla gi· '":-'.~K""'."""l_S_A __ H_A_B_E_R_L_E_R _ __, 
dip gelmektedirler. !nsanca zayiat yok- * V~iNGTON 12 _ M. Ruzvelt, kon • 
tur. Civardan ge9en K1z1hrmak nehri greye dem!ryollarm vazlyet! hakkmda blr 
de yatagmdan ta1arak civanndaki bir - mesaj gönderml~ ve kumpanyalara yard1m 
9ok araziyi sular kaplam1itir. !q!n derhal tedbirler almmas1n1 ve bunlar-

21 n,· olacak Y .181
1
min taksimi i•ile 

sand eni T • 
ed~cekti a Lo11dradan ng1 ~z . komisyonu 
rinci r. llu ko . Fihstme hareltet 
listin .kn"1isvonun m1syonun vazifesi, bi-

tn huductJa raporu mucibince Fi-
1 • n111 tesbit eylemektir. 

§ n1zarnnamel . h er1 
A.nk az1r lan1yor 

ara l! ('I' 
n"•mn elefon!a) 
vam All'Jelerinin - Muhtelif ii 
hg ed11iyor t . haz1rlanmasma de • 
bu:'. korurn~y!~~ e~niyeti ve ijc;i sag-

b~lllercte r1k a Uf 0Jan nizamname 
• acak 

dan ekserlslnin müzmin surette ac;1k verir 
l"ek komünistlerinin vaztyettne care olmak üzere kanuntarda 
~ t.ad!tät yap1lmasm1 tekl!! etml~t!r . 

h 1 f t h h v * BELGRAD 12 - Lehl.stan NakHyat 
MU 8 e e azir gJ Nazm albay Ulr!h, bu sabah Belgrada gel-

Var1ova 12 - Leh telgraf ajansma 
Prag'dan bildirildigine göre, <;ek ko· 
münist meb'us ve senatör1erinden mü • 
rekkeb bir grup, hüki1metin Süde! Al
manlannm isteklerini talmine matuf 
her türlü kararma $iddetle muhalefet 

m!stlr. * VAf>iNGTON 12 - M. Ruzvelt, §lmdlk! 
1§ buhran1n1 önlemek üzere önümüzdek.1 
on bes ay lctnde be§ mllyar dolar sar!et
mek nlyet!ndedtr. * TIRANA 12 - Kral Adliye Nazm M. 
Orloga'mn Lsti!asm1 kabul etmistlr. Ba§ -
vek.ll Adl!ye Nezaret! Vekäletlnl yapa<:ak-

Musiki aleminde 
HEM NALINA 

MIHINA -
Türkiye de gizli bir 

m1d1r? 
Kömür yolu 

musiki var 16 irka~ gün evvelki Ulus say1lan• 
lg} nm birinde. kömür yolunu.n 

«Ülkü» mecmuasmm 62 numarah ni
san nüshasmda «Gizli halk musikisi» di
ye bir makale gördüm. 

Kar§tma, cumhuriy.etten evvel, tekke 
müessesesinin son zamanlar1nda, 1sp1rto 
ve türlü vislerle tereddi etmi1 bektaiilik 
an" anesinin. (ilim), ( folklor), (tarih). 
( etnoloji) gibi mevzularm ciddi elbiseleri 
alllnda beceriksizce gizlenmege yeltenen 
hazin manzaraSJ ~1k1t. Eger «Ülkü» gibi 
k1ymetli bir mecmuamn on bir sahifesini 
ziyan etmemi§ olsayd1 bu yazmm her sa
tmm dolduran yanhilardan bir lnsmma 
i1aret ii;in yorulmazd1m. Oradaki ters 
türs fikirlerden edebiyati;1lan alakadar 
edenlerini onlann salahiyetlerine bnaka -
rak sadece musiki ve mu•iki folklorundan 
bahseden taraflanndan baz1larm1, par~a 
parGa ele ahyorum: 

Muharrir Vahid Llitfi Salci halk mu
sikimizi «gizli» ve «a~1k» diye iki k1sma 
ayird1ktan sonra, a~1k ktsmmm cumhuri· 
yetten sonra baz1 1ah1s ve müesseseler ta
rafmdan denizden bir avuc su kabilinden 
topland1g1m ve gizli k1smmdan bir dam
la bile almamad1gm1 söyliyerek gayet 
ehemmiyetle: «.„.Hatto 1ehir gizli tekke 
musikisile gizli köy tekke musikisi arasm
da bile ayn hususiyetler vardir. Halbuki 
bunlarm ad et ve an. aneleri, inaDJ§ ve ta
pmmalan birdir. Bazi mmtaka ve kabile 
itibarile de bu ba1kahklar ve aynhklar 
görülür. T rakya Alevi musikisile Ana
dolu Alevi musikisi birbirine uymaz. 
Garbi Anadolu gizli musikisile 1arki ve 
cenubi Anadolu gizli musikilerinde ka
rakter itibarile ehemmiyetli farklar var
d1r.» diyor. Muharrir. farkmda degildir 
ki mühim bir bulu§ gibi anlatt1g1 bu fark
lar folklor ve etnoloji bak1mmdan zaten 
mevcud olmas1 l.az1m geien. zaruri olan 
farklard1r. K1hkta. k1yafette. adetlerde. 
leh~elerde hatta simalardaki farklarm ta
mamen e§idir. Bu ilimlerin mevzularmm 
büyük bir k1smmm bunlar oldugunu bil
medikten sonra acaba bu bahislerde yaz1 
yazmaga kalk11mamn hikmeti nedir? Ve 
biraz sonra makale sahibinin musikideki 
bilgisizliginin ilk i1aretine tesadüf ediyo -
ruz. Bi?' bdcta~i zarafetine yak11m1yacak 
tarzdaki imalarile ölmü1 bir musiki1inas; 
kasdederok onu• bir bekta1i nefesini yan
h1 yazd1gm1 iddia ederken bak101z ne di
yor: «Eserdeki diger par~alar da ashnda 
olm1yan yanm Ion seslerle o par~alar giz
li halk musikisi ~e1idinden ~1kanlm11 gizli 
1ehir tekk. musikisine tebdil edilmi1tir. 
Esasen o zalln yanm Ion sesleri her par
~aya bol hol serpmek taraftan oldugunu 
biliyorduk. Halbuki halk musikisinin ya
nm ton sesleri pek imsakle kullanan bir 
hususiyeti vardir .» 

Bu i;apra11k ifadenin ii;indeki (yar1m 
Ion ses) tabirile ne denilmek istendigini 
anhyabil•ne a1kolsun ! Bizim anlad1g1 -
m1z. muharririn yarun ton diye ~eyrek 
ses demek istedigidir. Fakat «~eyrek ses» 
dahi demi1 olsayd1 hem kulland1g1 tabir, 
hem de bununla ifade ettigi fikir gene 
yanh1 olurdu. Eger yanm Ion tahirlni bi
lerek kullanm11sa acaba (halk yanm ton
dal. bile mahrumdur) mu demek istiyor. 
Sayed böyle ise bu musiki on yedi milyon 
insamn bildigi musiki olam1yacag1 gibi 
kendi iddia ettigi ve misalini verdigi mu -
siki de degildir. Aksi takdirde kendisi ya
nm tonun manasm1 bilmiyecek kadar mu
sikinin iptidai bilgilerinden gafildir. Öl
dükleri i~in kendilerini haks1z isnadlara 
kar11 1imdilik müdafaa edemiyecek olan
lar hakkmda kindar bir ag1z kulland1g1 
halde «Bela Bartok>> ve «Josef Marks» a 
daha ihtiyatl1 bir lisanla fakat ayni hak
s1z ve birbirini Mkzeden dü1üncelerle i;a
ltyor. Hayatta olan bu zevat ve digerle
ri, haberdar olur ve isterlerse 1ahsan ce
vab verirler. Ben, ba1ka bir defa bu iki 
ecnebiye dair söylenen sözler dolay1sile 
devrilen ~amlardan aynca bahsedecegimi 
haber vermekle beraber ölmü1 olanlar ve 
a~1k hakikat namma sesimi yükseltiyo -
rum. 

Muharrir, «Konservatuar Türk musi -
kisi tasnif ve tesbit heyeti» nin. Türk mu· 
sikisi degil, Osmanhlar tarafmdan teren· 
nüm edilmi1 ve i1lenmi1 1ark musikisini, 
enderun musikisini, Osmanh musikisini 
derledigini. metinleri fars~a olan mevlevi 
ayinlerini, mevlid tev§ihlerini yazd1gm1, 
bunlarm Türk musikisi namma biriey ol
mad1g1m» söylüyor. 

Milliyet. Osmanhhk. Türklük gibi 
mefhumlarm art1k tebellür eden ilmi ve 
siyasi manalanm bu zata yeniden ögret -
mek gibi beyhude bir gayreti ben ihtiyar 
eisern bile kimse buna tahammül edemez. 
K1saca soruyorum: Sultanlar namma ya
p1lan mabedler. türbeler, sebillerile o e1-
siz mimari Türklerin mimarisi degil de 
hangi milletindir ve daha dün yurdun her 
tarafmda yüksek ad1n1 hayranhkla kul -
land1g1m1z Sinan Türk degil midir? Y e
ari ve Ha 1 Osman Türk degil de C:inli 

Yazan: MES'UD CEMIL 

miydiler? «F arsi;a metinler» diye istihfaf 
edilen Mesnevi müdlifti, Celaleddin Ru 
mi Türkten ba1ka hangi kültürün mümes
silidir? Ne yapal1m? Bu camileri berha
va edelim. bu yaz1 ve tez.hiblerin üstüne 
~amur s1vayalun, bu kitablan cay1r cayn 
yakal1m. ltrilerin. Zakir Hasanlann, Be
kir Agalarm. T ab'ilerin, Sadullah A -
galann, Tanburi A11k Mustafalann 
ve Dedelerin Süleymaniye kubbesi gi -
bi göze görünmeden sekiz on kiii -
nin haf1zasma iltica ttmi1 seslerin1 
duymamak ii;in kulaklanm1za kur1un mu 
dökelim? Hay1r. hayn ! Böyle barbarca 
i1lere raz1 olm1yacagm1 muharrir evvel • 
den söylemi1 ve bu suallere evvelden ce
vab vermi1 bulunuyor ve 1öyle diyor: 

«„. Sunu da söylemek la~1mdtr ki 
bunlann neirettikleri eserlerin de k1ymeti 
yok degildir. F akat bu k1ymet Türk mu
sikisi bak1mmdan degil. ileride böyle bir 
musikinin Türkler taraf1ndan da kulla -
mld1gm1 göstermek bak1mmdand1r.» 

Bravo koca bilgin 1 Bir sözle kendi 
kendisini ebediyyen susmaga mahkum et· 
megi ne güzel bildi ! Konservatuar nizam
namesinin bir maddesine göre te1ekkül e
den «Tiirk musikisi tasnif ve tesbit heye
ti» on senedenberi 180 numarada 200 
den fazla muhtelif devirlerin muhtelif ie
killerde «san' at musikisi» eserlerini ne1-
rettikten sonra Maarif Yekaletinin sarih 
bir emrile dini ve mistik eserleri tesbit ve 
neire ba1lam11 ve yüz elli ilahi. hicri se
nesinin her ayma mahsus temcid ve tev-
1ih ve iki cild Bekta1i nefesi ve her biri 
bir forma dolduran 34 mevlevi ayini ne1-
retmi1, bunlardan bir k1sm1 Konservatu· 
arm plak ar1ivinde madeni kahb halinde 
muhafaza edilmek Üzere plaga aldmlm11-
hr. Aynca halk musikisine aid 12 cild -
den maada Konservatuarm plak ar1m 
yüzlerce halk musikisi nümunesini ihtiva 
etmektedir. Bunlar her ves1le ile ve git
tik~e zenginle§ßlekte ve usuller daha sa
lim 1ekillere istihale etmektedir. Bir ta
raftan da tasnif ve tesbit heyetinden 
«Doktor Suphi» o sahada 1imdiye kadar 
hi~ kimse tarafmdan yüzde bir nisbetinde 
bile yap1lamam11 bi.- i1i ba1armakta. Türk 
musikisine dair binlerce sahifelik bir ese
ri bitirmek üzere bulunmaktad1r ( 1 ) . 

Bay Vahid Lutfi bu ne1riyattan ve 
ar1ivdeki plaklardan haberdar m1d1r? 
«Gizli halk musikisi» ne dair kendisinde 
bulundugunu iddia cttigi malumattan bu 
neiriyall yapanlan ni~in habcrdar etme • 
mi1 veya resen ne1retmemi1tir? Muayyen 
ve mahdud 1erait altmda ~ah1an Türk 
musikisi tasnif ve tesbit heyeti muhtac ol
dugu ve daima iükranla kar1,hyacag1 böy
le bir yard1m1 red mi etmi1tir? Muharri
rin deniz te1bihi dogrudur. Bu muazzam 
i1leri ne bir heyet, ne bir adam bir ömür 
i~inde ba1aramaz. Herkes ~ah11r ve birbi
rine yardun ederek ~ah11r. gizli maksad • 
lan olm1yan ve k1ymetli bir1ey bilen her
kes bildigini meydana i;1kam. T asnif he
yetinin vazifesi ve zihniyeti budur. 

müstakbel inki1af1 hakkmda b1r 
anket vard1. K ömür yolu. biliyorsunuz, 
Karadeniz kömür havza>o m Türkiye de· 
miryolu 1ebekesme bagl1Yan lrmak -. Zon
guldak demiryoludur. Bu hat, yed1 sene 
süren ~etin bir ~ahimadan sonra 12 a • 
gustos 193 7 de Zonguldaga va:m11t~. 
O gün. «Zonguldakhlar. ista syon~ 1lk ~~
ren trenin düdük seslerini refahm 1lk muJ· 
deleri telakki etmekte h•kh idiler. C:ün· 
kü Zonguldak istasyonunun iile~~y.e 
a~1ld1 g1 10 ilk t~rin 1937 d_e~ 31 btrtn'.'.1" 
kanun sonuna kadar ge~en 1k1 ay on gun 
i~inde Zonguldak istasyonundan . d~hi.le 
30,000 tona yakm kömlir nakledilm111Jr. 
Kömür yolunun Filyos - <;:atalagz1 k1.''?'" 
nm i1lemeye a~1lm~ tarihi olan 15 1km· 
cite1rin 1936 dan 193 7 senesinin sonuna 
kadar. 70,000 tondan fazla kömür ta1m· 

m11t1r. 
F akat bu. bir §<'Y mi? Sümer Bankin 

Karabükte kurmakta oldugu demir ve 
~elik fabrikalan faaliyete ge~tikten son • 
ra. Zonguldakla lrmak arasmda yap1 • 
lacak nakliyata bir bakm1z: 

Karabük - demir ve ~elik fabrikalari 
1939 baimda i1lemeye ba1hyacak ve bu 
ytl ii;inde trenler fabrikaya 130 bin ton 
ham maden. 120,000 Ion kömür. 30,000 
ton kire~ ta11, 15.000 Ion muhtelif olmak 
üzere bir senede cem' an 295.000 tonluk 
nakliyat yapacaklard1r. 1939 y1hnda fab· 
rikalardan memleketin muhtelif k1s1mlan· 
na yap1lacak nakliyat ise. ~5.000 ton <;.e· 
lik. 5,000 ton dökree dem1r 6.000 mut' 
takat, 10.000 ton muhtelif olmak üzere 
66.000 tondur. 

Ertesi y1I. yani 1940 da Karabük fa~
rikalanna yap1lacak ham madde ve ko
mür nakliyah 805.000 Ion. fabrikalardan 
memlekete yap1lacak mamul madde nak· 
liyah 200,000 ton olacakttr. 

Karabük fabrikalan 1941 de tam ve
rimle ~ahimaga baihyacaklard1r. 0 sene 
fabrikalara 1, 100.000 tonluk ham mad· 
de gelecek ve fabrikalardan 624,000 ton· 
luk mamul madde i;1kacakttr. Zonguldak 
havzas1. Karabük fabrikalan.na her yt! 
500,000 ton kömür verecekttr. Havza, 
1imdi 2 milyon ton olan kömür istihsala • 
tm1 5 milyon tona i;1karmaga hazrrlan • 

maktad1r. 

Arkadapmmn verdigi rakamlara bir 
s1fat lazunsa «muhte1em» demekte hata 
yoktur. F akat. kömür yolunun ehem_m~ : 
yetini anlatmak i~in biraz da„ g~zlenmm 
maziye ~evirmek laz1md1r. Buyuk Ha~b
de, Karadenize Carlarm donanmas1 ha • 
kim oldugu j~in. donarunammn lstanbu: 
lun, demiryollanmmn. ve mahdud fabn
kalarun1zm kömür ihtiyact, ancak ka~a
mak suretile tedarik edilirdi. Eide mev " 
cud vapurlarm ~ogu. kömür ta1trke? Rus 
donanmasi tarafmdan batmld1. Nihayet 
kömürsüz kald1k. Zengin kömür havza • 
mtz burnumuzun dibinde dururken ta 
Almanyadan üzerlerinde Enverland (En· 

· emleketi) yazih vagonlarla lstan· 
vermm b·'hl 
bula kömür getirmek mec unyeb . • 51 

ld Eg• er Almanyadan kömür gehrt • 
0 u. • 1 k . b" 
mek imkam olmasayd1. mem e et.m . u • 

t„ nnanlanm yakmak mecbunyetmde un o 1 • I 
kalacakt1k. Dü1ününüz Al o z~~~ ~.r. 
Kadtköy ve Ada vapurlannm komu~suz 
kalarak Beykoz deri ve bndura fabnka· 

k"sele ve deri art1klarm1 yaktiklan 
51010 0 

olurdu. 
Kömür yolu, memleketin sulh ~e harb 

zamamnda kömür ihtiyac1m temm ~den 
bir can damandtr ve bu da, cmnhur1ye • 

tin eseridir. 

Muharrir. muhtelif karakterleri i~inde 
ayni musiki olan Türk musikisine toptan 
«zümre musikisi>> gibi köhne bir s1fat 1za
fe ediyor, yüzlerce sene muazzam bir mil
letin tercnnüm ettigi ve •ekamül ettird1gi 
musikiyi, nihayet o milletin i~indeki bir 
tarikatin hep gizli kalm11 ve millet tara
fmdan hi~bir zaman bihrunemi1 me~hul 
ve mevhum musikisine feda etmek istiyor. 
Akli selim ve insaf sahibi herkese sora • 
nz: Bugün 17 milyon ve dün daha ~ok 
olan bir milletin kalbinde ve dilindeki mu
siki mi zümre musikisidir. yoksa cem a-
yinlerinde gizlice söylenen musiki mi züm· ____ ,..._....,. ___ _,. .... ----

re musikisidir? Bekta1ilcr ve k1z1lba1lar hassa refakat eden ü~üncü ses (Men -
bir millet midir. yoksa bir zümre midir? delssohn) un veya baika birinin Bar.ka • 

Muharrir: «Bugünkü ilim dü.nras1 rollanndan birisine fakirane benz1yor. 
(armonisi olmiyan bir milletin mus1~1s1 de Kuiun kanadmdan kopmu1 bir tüy gibi. 
kendisi ile berabe• iptidaidir) d1yor.» O kadar ku1a aid ve o kadar ku1tan uzak! 
Sözlerile bugünkü ilim nam1na sahte ve Bu par~a herhangi bir tarikat mensubu 
uydurma bir iddia ortaya atm11t1r. tarafmdan uydurulmu1 bir par~ad1r. Bay 

Hayir ve bin hre hay1rl „ B.ugü~kü Vahid LUtfinin bunu halis bir eser zan
ilim böyle söylemiyor. iöyle soy~~~or · k nmdaki samimiyetinden 1üphe etm1yorum. 

• k d butun e - Ancak •am1.miyet aldanm1ya mani deg'1I· «Garb san atmm ar11sm a . 
zotik musiki kültiirlerinin iptidai b~r (ge: dir. Türk kültürü, aynca ve ehemmiyetl~ 
ri safha) da kald1klan hakkmdakt . es.ki tetkike ,ayan olan bekta ilik müe<se~e~i 
telakki geride b1rak1lm11tir. (Ge~ilmi1. ile beraber bir (kül) dür. Bekta1ihK 
terkedilmii. batJI oldugu anla11lm11 • Türklük olamaz. Onun ii;in bu ve bunun 
ttr.) » (2) gibi eserler Tekirdag! karpuzunun i~inden 

Muharririn, (gizli) veya. ~evhu~. mu- ~1kan hamsi bahg1 kadar inamlm1yacak 
siki namma temcid pilaVJ 81~1 ver1~1tgi {e- 1eylerdir. 

• · 1 kadar zavalh bn de 1 0 8 - llim narnma mushet i• yaparak ~ah1an 
gane m1sa . . kk d ·1 ' d d 

B arramn mah1yeh ha m a t er- insanlara tarafgirlik ve saire isna e er • 
maz. u P • - hl „ k 
d t SI üzerinde yapacagtmtz la 11 ken ilim ve tenkidden ziyade tari at P.ro-c no a ... .,, 1 
«Cumhuriyet» in bu sütunun~ 51.gmiyac~g• pagandac1hg1 gibi görünen iddia an~ ner 
· · kadanm 5öylemekle 1kt1fa edehm tu"rlu" tehlikesine bilha'5a i1aret edenz. 
i~m iu 'lk 'k' . MIL 
ki „ olan bu par~anm 1 1 1 SCSI gayel MESUD CE 

u~ b. · k 
acemice tertib edilmi1 ir hyer~ ano?u - _ _ U_)_Is-. -ta_n_b_u_l _K_o_n.se_ rvatuan ne~r!yatm· 
dur. Ü~üncü s~s ise ~a~ond•kt tonaÜte - dan: cNazarl ve amell Türk mus!kl.sb (üC 
leri tutmiyan bn la mmor tomk akor par- clldl. Yazan: Dr. suphl EZglcl. 
fe brizesile, bir ikinci derece veya (Wech- (2) cÜberholt Lst die Altere Auf!assun:~ 
.eldoml.nante) akor brizesinden mürekkeb als blieben gegen die abendländische rf::u

slk alle exotischen Tonkulturen au! P 
bir «refakat» dir. Polifondan ziyade t!ver vorsture.> 
Politonal bir manzarau oldugu gibi, bil • J. M. Moser - Muslkle$1kon - S. ' 
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hlkalye Fedakärl1k j 

Peride Cel Al 
MasaSl°.tn önündc kitablara gömülmü§ \ Gene kadtn susm~Si ic;in clilc onun ag· 

turan Muf1d Hakki yava1c;a ba1m1 kal- zm1 kapam111I. Rc11d hürmetle bu eli 
1rch. Tanmm11 tarihc;ilcrdendi. Bir ilim öptü, bir daha avuclartndan b1rakmad1. 
dam1 oldugunu yüzünden ilk ba11kta an- Otomobilin sarsmllsma vüeudlerini terke
amak kabildi. <;enesini sivri kir bir sakal derek, sükut ~inde bak111Jlar ve arllk 
evreliyordu. Gcni1 alnmda yol yol inec bütün yol boyunea konu1mad1lar. 
m11klar vard1. Gözlüklerinin altmda * * * 
avi c;ocuk bak11h gözleri gülümsüyordu: Cananla Re1idi geri getiren otomobil 
- Gidiyorsunuz, öylc mi diye, mm!- sabaha kar11 evin önünde durdugu za -

and1. Haydi iyi eglenin. Y akam iyi ört man kap1nm önü tclaih bir kalabahkla 
anan. D11ans1 soguk yavrum. Sen de dolmu1tu. Otomobil durunea bütün ba1-
e1id kanma dikkat et, zatürrie olduktan lar 0 tarafa c;evrildi, fmlblar ba1lad1. 

onra, yataktan kalkahdanberi ilk defa Canan birdenbire sapsan olmu1, kürkü • 
okaga c;1kiyor. nün ic;inde titremege ba1lam111J. Re1id 

Gene kadm kürkünc sanlm11, kapmtn ondan evvel davranarak: «Dur tclai et
"nünde duruyor. kesik kesik gü[üyordu: me, bakahm ne var» diye, otomobilden 

- Sözlerinizi duyan beni küc;ük bir atladi. Kalabahg1 yararak ic;eri girdi. 
oeuk sanaeak Müfid. Bize naoihatler Biraz sonra döndü. Yüzü sapsar1 idi. 
ereeeginize kalkip, beraber gclseydiniz Derhal otomobile bindi. $oföre «sÜr» di
e iyi olurdu? Biraz kafamz dinlenir, eg- ye, bagirdi. Canan köieye büzülrnüf, 
enirdiniz. Gene kac; gündür 1u odaya diileri birbirine vurarak «söyle ne var, ne 
apandm1z. Etrafm1z eild eild kitab, bir var?» diye, kekeliyordu. Otomobil ha • 
ürü kag1d dolu. Durup dinlenmeden c;a- reket eder etmez gene adarn bitkin bir 
111yorsunuz. tav1rla arkasma yasland1. Boguk bir ses-
R~id uzun boylu esmer bir adamd1: le: 
- Evct üstad, eidden §U malarda faz

- Müthi1 §ey! diye, mmldand1. 
Sonra döndü, gene kadma dogru igil

di, onu omuzlanndan tutarak: 

a yoruluyorsunuz diye, söze kan11I. 
Müfid Hakkmm gözlerine hafif bir 

ölge düimü§tÜ. Dikkatle kad1m süzü -
yordu: 

- Bu kitab1rn1 ikmal edenem bili • 
yorsun ki zengin olmam1z c;ok muhtcmel 
Canan. 0 zaman gec;ende görüb de c;ok 
begendigin spor otomobili alabileceksin. 
Sayfiyedc küc;üeük bir kö1kün olacak. 
Bunu ne zamandanberi arzu ediyordun. 

Gene kadm ic;ini c;ekti, ecvab vermedi. 
Müfid Hakk1 sakahm ok11yarak gözlcri 
hep öyle tath, mü1fik manalarla dolu 
sordu: 

- Ne balosu idi bu Canan, unuttum, 
hattrlal!r m1S1n yavrum? 

- Öksüzleri yeti§tirme yurdunun ba
losu Müfid .. 

Müfid Hakki birdenbire ayaga kalk -
mijlI: 

- Saat on bire geliyor, 11ec; kalmay1-
mz, dedi. 

Canan ilerledi, onu öpmek ister gibi 
igildi, fakat Müfid Hakk1 daha evvcl 
davranarak ellerini uzath. Gene kadmtn 
yüzünü avuclannm arasma ald1, gözleri
ne c;ok yakmdan uzun uzun bakh ve ga· 
yet al~ak bir sesle mmldand1: 

- Haydi, git„ 

*** 
Canan ve Re1id otomobilde yalmz 

kald1klan zaman gene kadm ic;ini ceke
rek rnmldand1: 

- Beni nehdar seviyor yarabbim 1 
Reiid iokuldu. Onun elini ahp dudak· 

larma götürdü: 
- Herhalde benim kadar degil. 
Gene kad1n döndü, ona bakti. Yüzü 

yeis i~inde idi: 
- 0. benim i~in ~1rp1n1r, didinir, gÖ

zünün ve kafum1n 111g1m aarfederlr.en bi
zim b'! yaphg1m1z„ 

Gene adam: 
- Oh riea ederim Canan gene ba1la

ma, diye, onun sözünü kesti. Ne yapahm 
!Cvmiyorsu:i. Hem unutma ki, kocan gÖ•· 
terdigi bütün 1efkate, sevgiye ragmen 
senin i"in hic;bir fedakarhkta bulunmam1i, 
kitablanndan bile aynlamam11t1r. Emin 
ol geec gündüz, yemesini, ic;meaini hatta 
uykusunu feda edorek <(ahirnas1, sana is
tedigin §eyleri yapacalr. paraya malik ol
maktan ziyade Müfid Hakk1 ismini biraz 
daha yüheklere "ilr.armak hm1dn. 

- Evel, o, daima kitablann1 bana 
tereih etti. Benim i<(in hi<tbir zaman ate1-
li bir a11k dei!ildi. F akat beni bir c;oeuk 
gibi korur, himaye eder, 1efkat gösterir. 
Belki aram1zdaki ya1 farkmm bunda bü
yük bir tesiri var. Benimle ~ok az konu· 
1ur. Daima cal1pna odasmda ve yalmz -
dir. Arada mada ko1ar gelir, dizlerimin 
dibine oturur. Bir söz 1öylemez. Yalmz 
gözlerimc bakar. Muhakkak ki benimle 
~ok alakadar. Sonra öl~üsüz bir emniyeti 
var. Scninlc bu kadar serbest b1rakmas1 
da bu yüzden degil mi? Hasta oldugum 
malarda ba1ucumdan hi~ aynlmad1. A
te1im yükselip de buhran ge~irdigim za -
manlar onun aglad1gm1 gördüm. 

- Evet, gene de kitablanndan aynla
m1yarak yatagmm ba1ueunda ~ah1hgm1 
unutuyorsun„ 

- Ne yapsm? Bir kere ruhan öy]e 
yarahlm11. Nihayet bir ilim adam1. Yap
raklan sararmI§, cild cild eski tarih kitab
lan, onun ic;in yemek, su gibi biriey. 

- Emin ol sevgilim demin dedigim 
gibi bu adamm nazarmda en k1ymetli 1ey 
onlard1r. Seni evin bir köiesindc hoiuna 
giden bir bebek gibi sakhyor. Kitablan
na igilip de yüzlerec sene cvvel eereyan 
etmi1 vak' alan karanhklardan ~1karma
ga, bir kördügüm c;özer gibi gec;miii kur
ealamaga koyuldugu mada aen onun 
nazannda bir s1f1rdan ibaretsin. 

Gene kadm sesin' ~1karm1yordu. Re -
1id ona biraz daha sokuldu: 

- Halbuki benim i~in öyle rnisin? 
Seni düiünmedigim bir dakikam yok. 
Ondan aynhp kanm olman i~in nclcr 
feda etmezdim. F akat senin merhamctin, 
1efkatin yüzünden„ 

- Metin olmahsm, metin olmahsm 
sevgilim, dedi. 

Canan1n merak ve deh1etle gözleri bü
yümü1, kendisine bakhgm1 görünee ba11 
ycislc önüne dü1tü, di1lerinin arasmdan 
mmldand1: 

- Kocani sabaha kaq1 kütübhanesin
de 1akagmda bir kur1un yarasile ölü bul
mu1lar. 

Canan birdenbire oldugu yerde 11c;ra
d1, k111k bir sesle: «Aman Allah1rn I» di
ye, hayknd1. Vüeudü 1iddetli bir titreme 
i~inde kalm11b. Yüzü bembeyazd1. Gene 
adam ona bir zarf uzatarak «sana b1rak
m11» diye, ilavc etti. Gene kadm bitkin 
bir halde arkasma yaslanm11, gözlcrini 
halsiz halsiz kapam111I: «Sen oku dinli
yorum» diye, fJSI!dad1. Re1id ona endi-
1eli bir bak11 fulat!J, sonra zarfi y1rtt1 ve 
okumaga ba1lad1: 

«Dün gazetede c;oeuklari yeti1tirmc 
yurdunun verdigi balonun bir hafta son
raya tehir edildigini ve bunun davetlilere 
bildirildigini okudum. Demek beni ~ok
tanbcri aldattyormu1un 1 Bazi geeeler 
Re1idle sinemaya, konsere, bir davete 
c;1khgm zarnan nereye gittigini arttk tah
min edebiliyorum. Bu geee onunla gider

ken sana bakhm. N ekadar tabii ve ma • 
1umdun. Hayret ic;indeyim„ Bir ba1kas1-
m sevdigini ni~in daha evvcl söyleme • 
din 1 Belki de sana kIZip, kmlacag1m1, 

nefret edeeegimi samyordun. $unu bil ki 
aeni, en büyük 1uc;lanm affedeeck kadar 

1iddetle seviyordum. Bu geee kitab1m1 
bitirdirn. 0, büyük bir emegin, c;1lgm bir 
~~h1manm netieesinde meydana geldi. 
Oyle zannediyorum ki ondan iyisini asla 
yazamazd1m. Bu escr bcni 1öhretin son 
basamagma c;1karacak vc servete kavu§· 
turaeaktt, Art1k bunlardan birincisine lü· 

zum yok. Servete gelinee bu senin ic;in 
laz1m. Böylelikle sana biraz faydah ola
bileecgim ic;in seviniyorum. Bir daha be

ni göremiyeeeksin. Saadetine mani olma
mak ic;in yerim1 sevdigin adarna terlr.ede -

rek aran1zdan c;ckiliyorum. Bu geee öle· 
cegim. Son sözüm 1udur: ln1allah mes
ud olursun.» 

Re1id mektubu bitirinee ba1m1 c;cvirdi. 
Gene kadma bakll. Canan hareketsiz du
ruyor, yalm= gözlerinde yailar parhyor
du. Kirpikleri aralamp da bak1~lan kar-
11lajhg1 zarnan, hi~ bir§ey söylemedigi 
halde Re1id derin matemli sükiltu ic;indc 
onun 1unu demek istedigini dcrhal his • 
actti: 

- Gece nekadar halrnz ve ae1 konu1-
tugunu 1imdi anhyo; musun? Onun ki -
tablanndan, her1eyden ~ok neyi scvdigini 
ögrendin. Bak mas1 gelince ne dereceye 
kadar da fedaHr olabiliyormu1. 

Gene adam Cananm bab1larmdan 
kurtulmak istiyormu1 gibi derhal ba1m1 
c;evirdi. Gen: kadms&. ellerile yüzünü ka
p1yarak k1•a, kesik h1c;kmklarla aglama
ga baslam11t1. 

Sandahm geliyor, varda! 
Yazan: Osman Cema! Kayg1!1 

Basan: <;tgtr Kitabevi 
Uzun y1Jlardanberi hemen bütün 

gazetelerde ve bir9ok mecmualarda 
sirf kendine mahsus yaz1larile bin -
lerce okuyucusuna kendini pek sev
dirmi~ olan Osman Cemal Kayglhmn · 

Sandabm geliyor, varda! 
fsmile ~1kan bu romanm1 okuyueu
lar1m1za bilha<sa tavsiye ederiz. 

Mevzulan, üslClbil, anlahjI, tasvlr
leri hi~ kimseye benzemiyen Osman 
Cemal bu romanile size yepyeni ve 
i~itilmem~. ayni zamanda gayet me
rakh ve heyecanh bir deniz maceras1 
anlatmaktad1r. 

Fiat!: 25 kuru§tur. 

......__~~~~~~~-../ 
Oaküdar Haie 1inema11 

KÜ<;ÜK LORD 

CUMHURlYET 13 Nisan 1938 

TURAN TiYATROSU 
Bu a§kam 

San'atkär Na§id ve 
arkada§lar1 

Hakk1 Ru§en birlikte 
Beyand Nahiyesi Cocuk Esirgeme 

Kurumu müsameresi 

CEMAL SAH1R 

A§k resml gec;idi 
Büyük Paramunt 
operetini temsil 

- RADVO 
Annabellan1n 

filmi • yen1 

Artiste Amerikada fena 
bir rol verdiler 

Annabella Vilyam Povel 

-
ediyor. 

Pek yakmda §ehri-

$enlik Gecesl komedi 3 prde mizin büyük tiyatrosunda 

938 Ylll 

ALEMDAR 
ltdatlarin1 hayrete du,uren dolgu11 haftalarlle 

lstanbulun blrlclk sine • lokali oldu. 

Eu program 2 §edövr: 

Malakal1 Kad1n 
EDWIG FEUILLER • PIERRE RICHARD WiLLM 

ve A $ K 1 N U Y A N 1 $1 
CLAUDETT COLBERT • CHARLES BOYER 

BUGÜN 

( Bu ak$ainki program) 
ANKARA: 
U,30 kar~!lt pläk netrlyatl - 12,50 pläk: 

Türk muslltJ.sl ve hallt ~ar~llar1 - 13,15 da• 
hlli ve harici haberler • 17,30 Halkevlnden 
naklen ink1läb dersl (Hikmet Bayurl • 
18,30 muhtellf pläk netrlyat1 - 19,15 Tßrk 
mu.slklsl ve hallt ,ark1lart (Servet Adnan 
ve arkada§lar1) • 20 saat ayar1 ve arabca 
ne§rlyat - 20,15 Türk mu.slklsl ve halk ~ar
lulart (Makbule Qakar ve arkadai;lar1) • 
21 kon!erans ccemal Ar1tman) - 21,15 stüd• 
yo salon orkestras1 - 22 ajans haberlerl • 
22,15 ye.rmkl program. 

ISTANBUL: 
12,30 p!Akl& Türk mu.slklsl • 12,50 hava

dls - 13,05 pläkla Türk mu.slklsl - 13,30 
muhtellf pläk ne~r!yat1 - 14 son • 18,30 
Fatlh Halk.evl Gösterlt kolu tarafmdan blr 
temsll - 19,15 pllkla dans mu.slklsl - 19,55 
borsa haberlerl - 20 Nezlhe vc arkadQflarl 
tarafmdan Türk mu.slklsl ve haJk §arklla• 
Tl - 20,45 hava raporu - 20,48 ömer Riza 
tara!mdan. e.rabca söylev - 21 klll.slk Türk 
mu.slk!sl: Nur! Halll ve arkad8§lar1 tara-

Paristen yazihyor: =Jiil;J;~~~k;::ili::~k"J::;~:;~;:-J!liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiä fmdan, saat ayar1 • 21,45 orkestra. • 22,!5 

A b II • Am "k d · d .•. •••••••- Alk1•larla kar•ila•aeak bir müJ'de l _ aJans haberlerl - 22,30 pläkla sololar, ope• 
nna e a nm en a a ~cVIr 1g1 • • • ' • ra ve <>peret par<;alar1 - 22,50 son haber • 

ilk filmi «Kibar kadm vc u,ag1» eseri bu· Bu hafta s u M E R sinemas1nda !er ve ertesl günün progranu - 23 800. 
raya geldi ve gösterilmege ba,!anch. ViYANA: 

17,05 IKiNDi KONSERi - 18,05 kart,tlt 
Kordelay1 görenler maatteessüf Frans1z Mevsimin zaferi olan ve parlak ytld1z yaym • 20,15 MUSiKi VE $AN. 21,05 VI-
artistlerinin Amerikada ugrad1klan he - D E A N N A D U R B i N • in YANA MUSiKISi - 23,05 haberler • 23,25 
zimetc bir daha 1ahid olmak felaketini EC1.LENCELI MUSiKi:. 

r;layam hayret temsili bulunan Fransizca sO•IO. PE.WrE: 
idrak ettiler. Annabella Amerikanm en 18,05 KEMAN KONSERi - 18,40 konfe• 

kuvvetli jönprömiyclerinden biri olan 1 0 0 E R K E G E B 1 R K 1 z rans - 19,10 CiNGENE ORKESTRASI • Yilyam Povel'e partönerlik etmesine 1 20,40 plyes - 22 haberler - 22,20 konser • 
23,35 CINGENE MUSiKLsI • 1,10 son ha• 

ragmen büyük bir muvaffakiyet kazana- berler. 
mam11t1r. Cünkü Amerikah filim amil • BUKRE$: 
leri ve rejisörleri, Gevik, Galak, sporeu bir §aheserini gOrmek ivin yer bulamamI§ binlerce ki§inin 18,05 gramofon _ 19,20 mu.slkl tarlhl • 

umuml talep ve ariusu Qzerine 20,10 $iMAL MUsi:K:rsi - 20,55 kon!erans• 
gene k1z, bir gene kadm rolüne pck mü- ß H f 21,15 KEMAN MUSiKisi - 21,50 gramo • 
kemmcl yakiian Annabella'yi zorla ki • ir a ta Daha Gösterilecektir. ron, haberler - 22,50 ha!lr mu.slk1 - 23,50 

bar kadm ,ahsiyetine sokmaga ~ah,mak- Lo.tfen dostlar1mza da mOjde\eyiniz. Kendilrrine hizmet etmi~ olursunuz. haberler. 

1 k b k b
. h . 1 d A . PARis [P.T.T.J: 

a GO üyü IT ata elln11 er ir. rhst, 17,20 gra.mofon • 17,35 $ARKILAR • 17,55 
tabiilii!i tamamen kaybetmi1tir. ••••••• 18 nisan pazartesi &k§am1 saat 21 de ••••••llti konu1ma - 18,05 $ARKILAR - 18,20 ko • 

Mevzu vak1a k1smen egleneelidir. Ma- F.RANSJZ Ti"YATRQSUNDA nu.sma • 
19

·
35 

viYOLONSEL MUsiKtst • 19,50 fal'kllar • 20,05 haberler - 21,05 ske~. 
earistanda GOk kibar vc zengin bir ailenin gramofon - 22,05 OPERA: Turandot (Mi - : 

malikanesindcyiz. Ba1kahya da cfendisi Piyanist A L f R [ D C O R J O J _'nun konseri lll~~~~enJ. 
gibi siyasetlc ugra~1yor. Efendisi ba1ve- 19,05 ORKESTR.A KONSERi: Dvorak, 
kil olduiiu zaman o da meb'us SCGiliyor :i Ho!man, ~ubert, ~uman'm e.serlerl • 19,45 
vc efendisinin Ir.mm alarak damad olu· konu~ma, haberler ve salre - 21,05 OPE• 
yor. Fakat siyasi i~tihad netieesi aralan Güzelligine, sesinin Misli görülmiyen ~io ii"~~ ~~~=): 2:~3~5 ::::,~~ : 

ac1lmca km bnakmak meeburiyetinde tathhgma hütlln dün- a~k tilmi 24,55 haberler. 
kahyor. 0 vakit Katerin ötedenberi sev- yanm hayran oldugu A1lnn, bissin en gü-
mektc olduiiu u1akla evleniyor. zel romam. 

en güzel tilm yildiz1. B" „ k Jd 
Vilyam Povel, u~ag1 her zamanki eg- uyu YI IZID en 

lenecli vc tabii halilc temsil ediyor. An- nefis §&rlulan, lspan· 
ne ve babay1 ya,atan artistler de filmi Yarin aki,am yol havalan ve 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece gehrlmlz!n muhtellf semtlerln

dekl nöbe~l eczaneler: 
i,,tanbUl clhetl: 

v v ..- ' ' Emlnönünde (Mina.syan), Alemdarda (A· kurtarmak irin rok r~h·m1·lar•a da yu- T u-- R K rak1slan 
kanda izah ettii!irniz sebeblerden dolay1 Yerlerinizl 11 Riza), Kumkap1da (Asadorl, Kü9Ukpa -
eser herkesi inkisan haya]e düimekten evvelden za.rda CNecatl Ahmedl, $ehzadeba,mda 
menedememiitir. slnemas1nda tutunuz. CUnlversltel, Fenerde CHüsameddln), Ka • ,...=.=.=..:.... ___ ......;;..... ___ ...., ragitmrüklle (Kemall, §ehremlnlnde (Nil • 

( Bir iki sat1rla ) zun), Ak.sarayda l§eref), Sall,)atyada (Ero-. • • • - Sa t CEN s· l t llo.sl, Bio!urk-Oyde (H!liU), E:yiibde (Arlf 
• .! c.: ma ya y Jnema M•tlne 14130 •kt•m 20,45 de Be~rl eczanelerl. 

~ Reiisör_ Georg Cukor, ~olivud'd.a HAZRETI ISA ve HAYATI • $iRLEY ASI Beyo~lu clhet1: 
yem parlama11a hMhyan arllst Dons M~kada CFeyz!l, Parmakkap1 istlkW 
Nolan'1 Katerin Hcpbörn'ün yeni filmi P • caddeslnde lKemal l«!billl, istlkllll cad • 
«Tatill» de oynamak üzere angaje et· Bu cuma ak~am1 SAKARYA s1'nemas1nda deslnde (A. cevad), Po.sta sokakta (Qarlh), 

• . • • • T Galata Top<;ular eaddeslnde (Hldayetl, 
m11hr. Bu kordelada ba1 erkek rollenm Kas1mpalj&da (Müeyyed). Ha3köyde <Ne • 
Cari Grant'la Lev Ayres temsil edeeck- • MARGERITA » nan unutulmaz y1ld1z1 s!m Aseol, Be~lkt04ta CNall Halldl, Orta-
lerdir G R A c E M o Q R E l<öy, Arnavudköy, Bebek eczanelerl. · . , . Kad1köyde Söküdlü~e""1ede (Osman Hu• * Hohvud da cevr1lmekte olan «Ka- J(lsl), Üsküdarda (Ahmedlyel, Büyükada • 
dm parmaibl» ismindeki filim bitmiitir. 1837 Haziranmda bOtün dOnya konserTatuvarlar1 eo bOyük musiki~inasla· da (Halk), Heybelladada (Tana§), Beykoz, 
Bu kordelada ba,rolleri Mclvin Dag- rmm i~tiraltile Nevyor&ta yap1lan bOyQk lestivalde cevrilen Pa.sabah9e. A. H!sar eczanelerl. 

las'la Joan Blondcl oynam11lard1r. Meri Yaln1z • 1· ~1· n 
Astor'la Fransi Drake de onlara partö- sen1n 
nerlik edeeeklerdir. * Kolumbiya 1irketi hesabma Yalter 
Connali, Con Hovard ve Jan Parker ta
raflanndan ~evrilmi1 olan «Cezalanm 

cekenler !» filmi bitmi,tir. Bu kordelanm 
mevzuu büyük bir hapisanenin mahpus

Hi~bir sinemanin yapam1yaeagi 
büyük fedakArlik : 

Dllnyaca tanmmI§ Amerika'nm 
iki büyük film ~irketi Metro 

Goldwyn Mayer ve Paramount stüd 
yolarmda ~evrilen 2 bilyllk inedi 
tilm birden 

lanmn hayattndan ahnm111Ir. * Holivud'da «Wide Open Faecs» 
filmini cevirmi1 olan Polonyah mugan· 
niye Lida Roberti birkaG gün evvel vefat 
etmi1tir. * Fransi Lederer'le Fransi Drake'nin 
Gevirmis olduklan « T ek ba1ma Rezen 

kurd» filmi, Arsen Lüpcn' e benziyen een
tilmen bir h1mzm hayallm tasvir etmek
tedir. * Coktanberi beyaz perdcde görme· 
diiiimiz iki artist Ri<;ard Arlen'lc Me
ri Astor «Evlenmenin zamam deiiil 1» is • 
minde bir filim cevirmi1lerdir. 

ÖLÜM 
Emlak Bankas1 Ba~mühendlsl Bay 

Cemaleddin Üstünay, Vak1flar Gene! di
rektörü Bay Fahreddin Kiper. ve Ba~ • 
vekälet Harici lstatistikler §Ubesi di -
rektörü Bay Hüsameddin Kiperin bü
yük hem~ireleri, Bak1rköy Emraz1 Ak
liye hastanesi ve Darüläceze göz müte
hass1s1 Bay doktor Ahmed Cevdet U· 
~urun kayinvaldesl ve tüccardan Bay 
Halil KAmilin validesi, 

Bayan FATMA SABIHA 

Frans1zca sozlo filmind~ ( TOSCA • MARTHA ) ve LAHABANE • 
RA ESPANYOL ) §ark1larm1 taganni edecektir. 

Bu suvare l~in blletler ,1mdiden satilm11ktad1r. 
•·-------••Telefon: 41341 ________ „ 

BU AK~AM 

ME LEK 
slnemasanda 

Zevkll • EQlencell • $en 
nefls bir komedi 

ve 

PARiSTE 
BULU~ALIM 

( Frans1zc11 sözlU ) 
Ba• rollerde : 

CLAUDETTE COLBERT 
MELVYN DOUGLAS 
ROBERT YOUNG 

Ayr1ca: Pnrumou'1t dQoya havodisleri 
Numarah hiletleri evvelden aldmn1z. 

'l'•l•lon : 40868 

Pangalb KURTULU~ sinemas1nda 
Senenln 

Türkce Sözlü 

Cennet Perisi 

2 bUyUk fllmi 
Kornedi 

KOR 
operet 

EBE 

1-TEL ORGU 

ea, rolde : Me~bur dünya yOz· 
me ~ampiyonlarmdan ve Aslan 
Adam Kaspa filminin kahramaru 
BUSTER CRABB 

Ba!lltan a,agi h'yecan ve kahramanhk tilmi 

2 • Bir Gecede 
3 Cinayet 

Ba, rollerde: ROBEHT YOUNG 
FLOHENCE RICE 

r;limdiye kadar misline raslanma• 
m1~ mOthi§ ~angster tilm 

BUGUN 
Matinelerden itlbaren 

ALKAZAR 
rahmeti rahmana kavu~mu~tur. DOLORES DEL RiO Adolph Wohlbroch - Renate Müller sinemas1nda ba~hyor 

Cenazesi bugün Te~vikiyede Emlak 1 ~~====~G~e~c~el:er~:~1'~ö~r:e~he~·~8~,:so~~C~e~n~n:e~t ~P~e;ri:s~i ~9;,30~:d•:.:::::::::::::::::::::= sokagmda 34 nurnarali aparhmandan 
kaldmlarak namazt ö~leyin Te§vikiye 
camiinde k1lmacak ve Karacaahmedde
ki aile makberesine defnedilecektir. 
Merhume salihah nisvandan ldl. Allah 
garikl rahmet eylesin. 

YARIN AK~AM i PE K sinemas1nda 
Ba§tan &§Bgl beyecan - Merakh - Mütbi~ ve muazzam sahne• 

lerle dolu, Frans1zca sözlU 

Gregoryen Ermenilerinin 
Katogikoau öldü Si LA H KUVVET Gregoryen Ermenilerinin Katogikosu 

piskopos Horen, Erivan civanndaki E~ Hayabn1zda habras1n1 hi~ bir zaman unutm1yacaQ1n1z 
miyazin manastmnda sektel kalbden 
ölmü§tür. 1932 y1lmda katogikos se~ilen ,aheser. Ba' rollerde : 

1 

1 
blr 

piskopos Horen altm1~ be§ ya§mda bu-1 SPENCER TRACY - FRANCHOT TONE - GLADiS GEORGE 
lunuyordu. ·---------•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
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Süvarilerimizin Avrupa seyahati 

Ekipimizden bu y1l daha 
iyi neticeler bekliyoruz 

Ekip 
16 

bu sene, 8 subay 
atla rnüsabakalara 

:ve bazdar1 yeni 
i~tirak ediyor 

Bu seneki müsabakalara i$tirak etmek üzere Nise vanm~ 
bulunan süvari ekipimiz, vapurda 

tna~•rsilya (Hususi) - 2 nisan cu - ve (Kamga) y1 da ilave etmek mümkün
da~ h~rgiinü Lama~tin ~apur!l~ l~tanbul- dür. (Yal~m) ile (Serke§) müteaddid 
aiinliik b~et e~en suvan ekip1m1z, all! defalar tecrübe edilmi§ en kudretli atla -
n~•nda IT de~1z seyahatinden sonra 9 run1zdan ise de ge~en sene ge<;irdikleri 
dan d ~ars1lyaya vastl olmu§, bura • ayak anzalarmdan dolay1 tedavi görmÜ§ 
~r. a §llnendiferle Nise hareket etmi§ • olduklanndan, yukandaki atlar derece • 

t.i . . 
lan1 t~iz bu sene Binicilik okulu komu
•ekiz 

5 
bay Cevdet Bilki1inin riyasetinde, 

dir Du ay 16 at ve 16 erden mürekkeb
hi~bir eniz seyahati ekipimizin kuvvetine 
ile 1\1 za.rar vermeden ge<;mi§tir. Atina 

ars1lya d .. "alll d arasm a demzm 24 saat de-
'•llan~ en rnuhalefeti ve geminin fazlaca 
etllliis: ~•Prnas1 bilhassa atlan müteessir 
Zas1z v e abnan tedbirler sayesinde ka
bir haf: zararSiz ge,i§tirilmi§tir. Atlann 
siz bulua "•purda bokslar i~inde hareket
§ey old n_malan, Sihhatleri i~in zararh bir 

ugund b 1 ve her llÜ b an una da <;are bu unmu§ 
bütün atl n u~.unduklan ambar dahilinde 
dekte &ez~· ~u~a~ebe ile iki§er saat ye -
atlar Ma .~ilm1itir. Netice olarak bütün 
itibatile ~\~aya Sihhatleri ve idmanlan 
dir. ' lt Zarar gÖrmeden t1km11Jar • 

Niste 16 . 
"•lll edecek nisandan 24 nisana kadar de
kalara &ir klan milletleraras1 müsaba -
~eklen ati°ce h olan subaylarun1z ve bine
ayda]i 8 .~r akkmda malumat vermegi 

t.k" orrnekteyiz. 
k 'P 1efi Alb 

Uz sene ay Cevdet Bilki§in do • 
d.•nligina ~vv~j Binicilik mektebi kuman
&unkü k •Yin edildigi gündenberi bu • 
lllek . 1Ytnetli k" „ . 

t~in I e 1p1m1z1 meydana gehr· 
'~nedenbe~~ ~~~ ~e esasen §ahsan da 20 
'UJde ord n ln1c1bk ve at terbiyesi i1le-
he1k llrnuzun il · · · b' b' · . es,e ta en g1tm11 1r za 1!1 ve 
llltlel lllüs btnmii bir süvaridir. Beynel -
~e vak1f b jkalann bütün inceliklerine 
v 11 llzuvdu~ y.?usundan ekipin kuvvetli 
. ad Ciirka · u~~ai~. Cevad Kula, Ce-
11!! Pol k n, Eyub Oncü ile tegmen Sa
llliisabak1] an 1imdiye kadar beynelmilel 
ve en a•a rarbda bir,ok zaferler kazanmt§ 
l!!" 4 u u d 
k 

Usabak 1 as1T anberi uluslararas1 
u a ara d k VVet)ileril evam eden milletlerin en 
Udrette ld rnuvaffakiyetle yan§acak 

lll11ler ve b utlann1 mükerreren ispat et
Zanlll1ilard un ar arasmda birincilikler ka
lt hem tak '~· Bu kuvvetli müsab1klanm1-

l
nelerde b "'

1
Ye etmek, hem de gelecek se-

erj . un ann d 1 . . b 1 . 1,;0 )• erece enm u abilme • 
n1 az1m ve • 1 

„ •rttl1nak ü zarun o an tecrübeleri-
~ort !lenc s b zere, b~ •.eneki seyahate 

Unlar d u :y daha l§ltrak ettirilmi§tir. 
teglllen Aa, ~egmen Hamdi Barlas as • 
d" vn1 lh • Ort sub ' san ve Kudrettir Bu 
b ld ay1m1z b r. 

1
· 1 u a Ve A k u sene zarrmda stan -

•rda ve nk arada yap1lan müsabaka • 
es rne teb d h'l' d k' nas1nda ok „ . a ' m e l <;ah1malar 
Yetler 

8
„ ~ . um1d verecek muvaffaki _ 

cisi ol osterm11lerdir. Bunlann b1'r b . 
an te" F . e1m-

•Yltk hastaI~-~en . a1k Emre son bir iki 
ettirilern·m· ~ na bmaen seyahate i•tirak 

' 111tr. • 
T Ekipe refakat d 

aton'un bü "k b: en mütehass1s M. 
r tl vu " hu ·· · e e gösterdi"i .. snumyet ve gay -
retmek kadir ~ . mesaiyi de takdirle zik • 

At! §tnashk borcudur. 
B anm1za gelince: 
. u seneki ulusl 

nettcesinde atla ararasi müsabakalar 
rec 1 . • nm1z1n k kl e er llan e~'ld ~ azanaca an de-
~:rakla takib :d·i' b~:1 • memleketimizde 
1<t1r k d 1 e 1 m · „ a e en atla r °'1 1~1n scyahate 
ferruath malumat1~1z h"._~kmda biraz te
yoruz. ermeg1 faydah görü _ 

Atlanm1z i<;ind 
tecriibe edilmii t ~n kudretli olduklan 
i Bekär) il~ (C~~~~r· c,i<:-ulamn bindigi 
('\:'tld1z), Öncünün bind'~'.kanm bindigi 
(Unal), Polatkanir b' d~~~ (Sahin) ile 
1 !\kmc1), Avninin b' '~·-'.81 (\:akal) ile 
Bu sekiz ata tarn b' tn tgi„ (Akm) du. 

• tr tecrubed 
'Ult§ olm arm • en ge,me-

sinde say1lmamaktad1rlar. Bununla be -
raber gördükleri tedavinin hüsnü neticesi 
bir iki müsabakadan sonra tezahür eder
se, en kudretli atlanrruz derecesine gire -
cekleri muhakkakhr. (Kanad), (Efe), 
(Rüzgar) uluslararas1 müsabak:ilara i§
tirak edecek yeni atlarun1zdir. Istanbul
daki <;ah§malar esnasmda büyük kudret 
gösterrni§lerdir. Gelecek seneler i~in en 
yüksek sm1ftan birer konkur all olacak • 
lan muhakkak ise de bu sene i<;in kat'i 
bir§ey söylenemez, mühim bir derece ala
mazlarsa bile, gelecek seneye yetiimele· 
ri i~in zaruri olan bu seneki tecrübe saf
halann1 ge<;irmii olurlar. 

Yukanda isimleri ge<;en atlardan 
(,Sahin) ile (Ece) ve (Yal<;m) 1930 
senesinde, (Bekar), (Akm), (Serke§) 
1937 senesinde. (Efe) ile (Ok) vc 
(Kamga) 1935 senesinde, ~ (Y1ld1z ile 
Rüzgar ve Gü~lü) 1936 senesinde, 
(Ünal) ile (Akmc1) ) 937 senesinde 
Fransadan sahn ahnm1ilard1r. 

K1ymetli süvarilerimizin yabanc1 mem• 
leketlerde biraktiklaTI tesirler <;ok iyidir. 
Süvarilerimiz Türk milletini, Türk ordu· 
sunu ecnebi milletlere milyonlar sarfile 
elde edilemiyecek derecede tamtmaga 
muvaffak olmaktadtrlar. 

Nis müsabakalan Avrupada yap1lan 
milletleraras1 müsabakalarrn en mühim -
lerinden olup kismen ferdi, k1smen de e
kip müsabakalaT1d1r. Her milletin en 
yüksek derecedeki atlan ve subaylan 
Nis müsabakalarma gönderilmektedir. 
Bu itibarla kazamlacak derecelerin k1y -
meti de bu nisbe.tte yüksektir. 

Bu sene son günlerde istanbulda ya
p1lan tecrübe müsabakalannm neticeleri 
de gösterdigi ve<;hilc, süvarilerimizin bu 
sene yapacaklan uluslararas1 müsabaka
larda, §imdiye kadar ald1klan dereceler
den daha üstün muvaffakiyetler göstere
ceklerini ümid ediyoruz. Gene ve ateili 
subaylanm1z, bu ümidimizi bo§a ~1kar • 
m1yacaklard1r. 

lzmir fuar1na iittirak edecek
lere verilecek döviz 

müsaadesi 
Ankara 12 (Telefonla) - lzmir fu

arma i§tirak edeceklere verilecek döviz 
müsaadesi hakkmda Heyeti Vekilece 
bir kararname kabul edildi. Buna 
göre, ithalat rejimile hususi anlaimalara 
nazaran ithali serbest olan ecnebi malla • 
nm teihir etmek ve satmak üzere sergiye 

bizzat iitirak eden ecnebi firmalar, veya 
bu firmalar namma hareket eden sala -
hiyettar yerli te§hircilerin izmir enternas -
yonal fuanna getirecekleri mallarm bedel 
lerine hasredilmesi iartile ticari ihtiyac -
lar meyamnda 100 bin lirahk serbest di:>
vizin 1938 lzmir entemasyonal fuanna 
tahsis edilmesi kabul olunmustu. 

Bu l 00 bin lirahk serbest döviz te§ -
hircilerin i§tirak derecelerine göre, fuar 
komitesi karan ve fuar hiikumet komise
rinin tasdik1 üzerine her te1hirciye en c;ok 
2000 liray1 ge<;memek üzere tevzi ve t•k
sim olunacakttr. 

Ancak, klering vaziyeti derhal tedi -
yeye müsaid memleketler veya anla§ma
lannda 'Sergi ve panaytrlar hakkmda •arih 
stras1 beklenilmeksizin klering yolile te -
diyat yap1lmas1 esaSI kabul edilmi~ ü!ke
ler te~hircilerine anla~ma hükümleri d~ -
hilinde bu müsaadeler klering yolile ve-

CUMHURlYET 

........................... ,„ .......... 

iktisadi hareketler 

Balkan memleketleri 

Bir Yugoslav ticaret 
heyeti §eh1imize geldi 

aras1nda yeni ticaret 
anlasmalar1 • 

Sehrimizde toplanll halinde bulunan 
Balkan Antanh Ekonomi Konseyi, kon· 
seyin bundan evvelki toplanlJsmda te1eb· 
büs sahasma konulmu$ bir kararmm ye
rine getirilmesine vesile verdi. Yugoslav
ya Ticaret ve Endüstri N ezareti direk
törlerinden Sava Obrodovi~'in riyaseti 
altmda bulunan ü~ ki$iden mürekkeb bir 
Yugoslav heyeti, konseyin ge<;en toplan· 
llsmda verilen karara uyarak ve bu defa
ki toplanttdan istifade ederek Türk -
Yugoslav ticaret anla:;masm1 yenilemek 
üzere ~ehrimize gelmi1 bulunuyor. Bunu 
Yugoslavya ile Yunanistan ve Türkiye 
ile Yunanistan arasmdaki anlaimalarm 
yenilenmesi i~in ba$hyacak müzakereler 
takib edecektir. 

iktisad Konseyi i~tirnalarmdan bilistifade yeni bir 
Türk - Yugoslav ticaret anla~mas1 imzalanacak 

Balkan Antan!l 
Ekonomik konseyi -
nin bundan evvelki 
toplant1smda yap1 -
!an temennilere u -
yularak B a 1 k a n 
memleketleri ara • 
smda yeni ticaret 
anla§malan ve bu 
suretle mevcud ikt1-
sadi münasebatm 
takviyesi i~in ilk a -
d1mlar alllm1§hr. 

Konseyin §ehri -
mizde topland1g1 §U 
mada Yugoslavya '· . 
·1 T" k' d ~ehrimtze geien Yugoslav ticaret heyeti azalari istasyonda 1 e ur iye aras1n a · 
yeni bir ticaret anlajmas1 aktedilecektir. 

Bu mksadla Yugoslavyadan bir heyet 
§ehrimize gelmiitir. Bu he)•et, Yugoslavya 
ticaret vc endüstri direktörlerinden 
Sava Obradovi~'in riyasetinde bu neza -
retin mÜ§avirlerinden Mihailovi~ ve ayni 
Nezaretin sekreterlerinden Tami~'tir. 
Türk - Yugoslav müzakereleri bittikten 

lanacakttr. istanbuldaki konu1malar ik • 
mal edilince, Yugoslav heyeti,' Atinaya 

gidecek, Yunanistanla Yugoslavya ara • 
smda yeni bir ticaret anlaimas1 da akde • 

decektir. Bu suretle Balkan memleketleri 
arasmda yepyeni esaslara dayanan ikti • 

sadi münasebetlerin temelleri kurulmui 

Konseyin iehrimizde toplanmas1 vesi· 
lesile yazd1g1m1z bir yaz1da, Balkan mem
leketleri arasmdaki iktisadi münasebatm 
kafi derecede gürbüz olmad1gma i$aret 
ve bu münasebatm seri bir iekilde inkiia
h yolunda konseyden ~ok iey beklene
cegini de ilave etmi$tik. Bu ümidin bu 
kadar süratle tahakkuk etmesi, ancak Bai· 
kan Antanh camiasmda görülen samimi
yet ve hüsnü niyetin yaratabildigi bir fev
kaladelik telakki edilmelidir. Su seri ha
reket, Balkan Antanh devletlerinin I§ 
birligi kollarm1 teikil eden konseylerin 
hareket ve faaliyetlerinin lafta kalmad1-
gm1 da isbat eden en yakm misaldir. 

sonra, Yunanistanla da görüimelere bai- olacakt1r. 
................... „ ................. „.„ ..............•.•..•................................• „ .. „ ... „.„„.„ ...... . 

Antanta dahil memleketlerin kendi ic; 
iktisadi i$lerinin tanziminde gÖsterdikleri 
1u c;abukluk ve hassasiyeti, mÜ$1erek d1§ 
ticaretlerinin inki1afmda da göstermelerini 
bekliyebiliriz. 

F. G. 

Balkan Matbuat kongresi 
yar1n ak~m kapan1yor 

Balkan Antanh ekonomi konseyi ile 
Matbuat Birligi kongresi delegeleri. dün 
sabah saat 10 da Ytld1z saraymda komis· 
yon halinde toplanarak ~ah:;malarma de
vam etmi§lerdir. 

Ögle yemegini Perapa!as otelinde yi
yen misafirler, saat 15 te Dolmabah~e 
saraymdaki tarih sergisini ziyaret ettik • 

ten sonra hususi bir vapurla Bogazda bir 
gezinti yapm1~lar ve dönü1te Beyler · 
saraymda Matbuat Umum Müdürlügii 
tarafmdan §ereflerine verilen ~ay ziyafe
tinde bulunmuilard1r. 

Misafirler, saray1 ~ok begenmi§lerdir. 
Delegeleri hamil vapur, saat 18,30 da 

lstanbula dönmüi. misafoler Tophane 
r1httmma ,1km11lard1r. Bu tenezzühe 1s • 
tanbul matbuatma mensub pek ~ok zevat 
ile iehrimizdeki konsoloslar ve a1ans mü
messilleri de iiti:ak etmi§lerdir. 

(:altfmalar yarm nihayetleniyor 
Balkan Birligi matbuat kongresi yarm 

sabah saat 10.30 da son toplanbsm1 ya • 
parak ~ah§malarma nihayet verecek ve 
kongre merasimle kapanacaktu. 

Balkan Antant1 ekonomi konseyi de 
sabahleyin ve ögleden s<mra komisyon 
halinde toplant1lar yapacak ve saat 15,30 
da son i~timam1 akdedecektir. 

Vali ve e~inin z.iyaleti 
Vali Muhiddin Üstündag ile refikas1, 

bu ak1am Balkanh mura!ihaslar §erefine 
Perapalas otelinde bir z1yafet verecck, 
onu bir suvare takib edecektir. 

Vali bu sabah geliyor 
Ankara 12 (T elefonla) - Hususi 

baz1 i§leri i~in dün gece Ankaraya gel -

mi§ olan 1stanbul Valisi Muhiddin Üs -
tündag bu ak§am lstanbula döndü. 

Hayvan kayidlar1 devam 
ediyor 

Ankara 11 (Telefonla) - Memleketin 
her tarafmda yapllmakta olan havvan 
kay1d ve yoklamas1 nisamn 15 inci cu
ma günü bitecektir. Yeni kanun muci
bince, at, e'ek ve kabr, arbk yaz1lma
maktad1r. Haziramn ilk haftasmda ko
yun, k1I keGi, tiftik, merinos ve deve -
lerin ilk taksiti almacaktir. Maamafih 
Maliye Vekäletinin, memleketin iklim 
§artlarma göre. ba21 mmtakalarda ko
yun, ke<;i ve tiftik i<;in taksit zamanla
r1n1 temmuz ve a~ustos avlar1n1n ilk 

S1hhat teskilat1 
' 

ve mütehass1slar 

Y eni layihaya mühim 
bir madde kondu 

Ankara 11 (T elefonla) - S1hhat 
Vekaleti te§kilat vc memurin kanununun 
ba21 maddelerini degi§tiren layiha, bu -
günlerde, Mecliste gÖrÜ§iilecektir. Ve • 
kalette bir müste§ar mua vinligi de ihdas 
eden bu layihada, mühim iilerin ba§mda 
yeni müteh<tsSIS elemanlann ~ahi11nlma • 
sm1 temin edici bir hüküm de bulunmak
tad1r. Muvakkat bir madde ile ifade edil
mii olan bu hükme göre, müste§ar mu • 
avinligine, H1fziss1hha hleri dairesi ve 
ktimai Muavenet iileri dairesi reislikle
rine, kanunun mer'iyetinden itibaren bir 
sene zarfmda ve bir defaya mahsus ol -
lnak iizere 145 2 say1h kanunun 8 inci 
maddesinde yaz1h müddetleri ikmal etmi
yenler de -yüksek mekteb mezunu olmak 
§artile- tayin olunabileceklerdir. Bunlara, 
1452 say1h kanunun hükümleri dairesin
de müstahak olduklan derece maa§I ve
rilecektir. Bundan baika, derece maa§ • 
larile, tayin olunduklan vazifelere mu -
hassas maa§ arasmdaki fark mükteseb 
hak te§kil etmemek iartile maai tertibin
den ücret olarak verilecektir. 

Bundan baika, yeni layiha ile, hmir 
liman ve §ehir baktriyoloji müessesesi, 
maa§ kadrosu dahiline almmaktad1r. Zi
ra lstanbuldaki mümasil müessese, te~ -
kilat kanunile Hudud ve sahiller sthhat u
mum müdürlügü maaih kadrosuna alm
d1g1 halde, lzmir müessesesi ücretli ola -
rak kalmt§hr. 

~~~------~~~ 
F ahri konsoloslar1m1z 

Ankara 12 (Hususi} - Birmingam 
fahri konsolosumuz Frank Hovker vefat 
ettiginden yerine yegeni Stanley tayin 
edildi. 

Yeni Zelanda'nm merkezi Okland 
$ehrinde fahri bir konsolosluk ihdas edil
di. Bu vazifeye ayni $ehirde mukim da· 
va vekili Kovell tayin olundu. 

Antakyaya yeni konsolos 
gönderiyoruz 

Ankara 12 (T elefonla) - Vekalet 
emrine alman Antakya konsolosu Firuz, 
$ehrimize 1teldi. Antakya konsoloslui(una 
tayin edilen Celal T evfik Karasapan ya
"" ak$am memuriyeti basma ~idecektir. 

Ziraat kongresi icin haz1r· 
lanan raporlar 

Ankara 12 (Telefonla) - Ziraat 
kongresi hamhklarma devam ediliyor. 
Komisyonlar, ~al1$malann1 bitirerek ra
porlanm vermeil;e ba$lad1lar. Zirai asa
yi$ kanunu proiesi de bu arada Vekalet 
makamma verilmistir. 

Bir Amerikah maliyeci 
mahkeme huzurunda 

haftas1 olarak tesbit etmesi muhtemel- Nevyork 12 - Yüzbinlerce dolara 
dir. yükselen ihtilastan su,lu Amerikah ma-

Avusb·alya ve Yahudiler j liyeci. Riiard Vint_ey dün sabah Nevyork 
Londra 12 S'd 'd b'I . . . temy1z mahkemesme ~1km11hr. 

- i ney en i dmhyor: M l' · k d "k 1 b'l 
Avu t 1 D h

.
1
. · a 1yec1 on seneye a ar yu se e 1 e-

s ra ya a 1 iye Naz1n M Mc E- k h · hk' 1 B A · · · ce ap1s cezastna ma um o mustur. u 
ve~,. vustralyamn Avrupa Yahudi - müddetin kat'i olarak ne olacai/;1, suclu 
lermm muh t' · · k 1 1 k „ t acere l 1<;m o ay 1 gos e - mahpus bulundugu esnadan sonradan 
recek vaziyette olmad1 .~1m bildirmi§tir. tesbit edilecektir. 

Meksikada siyasi bir arbede Bir Yugoslav generali 
Meksiko 12 - Puebla devletinde ~i- agir hasta 

ultengo kasabasmda belediye intihaba- Belgrad 12 - Avala ajans1, Akademi 
tmda kaybeden namzedlerle arkada§la- azasmdan ve harb esnasmda S!rb ordu
rrnm intihab edilen namzedlere hücu- sunun en ziyade i§tihar etmi§ olan as -

' keri rüesasmdan General Givko Pav -
mu üzerine <;tkan bir arbede esnasmda 

lovi~'in ag1r surette hasta oldugunu bil-
• 

Divrik demirlerinin 

kalite derecesi 

isve~ A cinsine 
olarak 

muadil 
bulundu 

Ankara 12 (Telefonla) - Bugün 
Maden Arama Enstitüsü izabehanesinde 
ilk defa olarak Divrik cevherinden Türk 
demiri akttild1. 1500 derecede nanbeyza 
halinde akan demir, kalite itibarile birin:i 
sm1f 1sve~ A cinsine muadildir. Divrikte
ki servetin asgari 15 milyon ton oldugu 
hesabland1gma göre bu miktar demir en
düstriroizin 30 senelik ihtiyacma tekabül 
edecektir. Bundan baika gene Malatya 
civarmda Hasan~elebide ikinci ve zengin 
bir demir cevheri bulunmu§tur. Divrikte
ki demir istlhsalinin Firattan istifade ilc 
yap1lacak elektrometri tesisatile daha u • 

cuza maledilmesine <;ah1ilacaktir. Diger 
tara ftan Bolgar dag1 madenlerinden 
enstitü laboratuarlarmda ilk altmlar da 
~1kanlm11 bulunuyor. 

Bolgardagmdaki cevher, 300 bin ton 
olduguna göre, 3,5 tona yakm ve 5 mil
yon lira degerinde, altm istihsali kabil o
lacakt1r. 

Bundan baika enstitünün bu seneki <;a
h§ma planlarmda Kastamonu, Bolu, Or
du, Giresun, Konya, cenubi Toroslar ve 
T rakyada jeolojik etüdler de vard1r. 

Memlckette petrol aramalarma bilhas
sa ehemmiyet verilmesi de takarrür etmi§· 
tir. 

Fransadaki ihtilal 
komitesi tahkikab 

Paris 12 - C. S. A. R ihtilal komi
tesi i ini tetkika memur olan sorgu ha 
kimi Dölonkl'u tekrar sorguya c;ekmi1 • 
tir. 

Dölonkl demi$tir ki: 
«C. S. A. R isminde bir komite hi~bir 

vakit mevcud degildi. Hakikatte ben C. 
S. A. R. in - milli naz1m icraat i~in hu
susi te~ekkül - ün $efi idim. Bu le$ekkül 
U. C. A. D - müdafaa komiteleri bir -
li~i • nin bir unsuru idi. Kanuni $ekilde 
ilan edilmi$ bir cemiyet olan bu birlik ko
münizme kar11 müdafaa te1ekkülü oldu
gu halde C. S. A. R. B icraatla müca • 
dele gayesini istihdaf etmekte idi.» 

Dölonkl, C. S. A. R. in 50 kadar a· 
zas1 mevcud oldugunu bildirmi§, fakat 
bunlarm isimlerini vermek istememi1tir. 
Bununla beraber General Düsenyör'ün 
kol'l'iteye dahil oimad1i\m1 söylemi;tir. 

C. S. A. R. gizli bir cemiyetti. 
Siiah depo!aTt te;kiline gelince, bu de

polar ispanyaya olan silah sevkiyatm1~ 
mevridleri degi1tirilmek suretile te$kil 
edilmi$tir. 

Komitenin ordu ile irtibat ve istihbar 
münasebetleri vard1. Bu münasebetler: 
P · "h' k mu"nizm nüvelen ar1ste ve mu lffi o .. 
mevcud olan büyük mcrkezlerde teinki 
mesai imkanm1 tetkika matuftu. „. 

Dölonkl, ismini vermek ist:~~d1~1 ~az1 
zabitlerle münasebete giri$1Igmi bildir • 
mi;tir. (a.a.) 
Amerika, iitsizlere 300 mil

yon dolar dag1tacak 
Va§ington 12 - Ruzvelt, Maliye Na

zm Morgentau, federal reserve board 
müdürü Eccles ve diger bazi zevatla i§
sizlik meselesi hakkmda görü§mÜ§tür. 

:ii;timadan sonra ayan azasmdan 
Barkley beyanatta ~ulunarak Ruzveltin 
1939 mall senesinin ilk yedi ay1 i<;inde 
issizlere bir milyar 300 bin dolar tevzi 
edilmesini derpi§ ettigini söylemi§tir . 

KO '?~ 

PENCERESiNDEN 
Muattar dayak ! 

H erifin kalm bastonunu savura 
savura, pardesüsünün eteklerini 
a<;a a~ saldm§l koca bir ,am 

agacmm dallanm da harekete ge<;irerek 
korkunc gövdesile c1hz bir erik, <;elimsiz 
bir vi1ne fidanma <;ullanmasmt andmyor

du. 
Sokaktan ge<;enler -di§ili erkekli- hep 

durrnuituk, kuvvetin zah nas1l dövece~i: 
ni seyre dalm1§1Ik. Kavganm sebebm1 
anyan, ara§ltran yoktu. Y almz ka~ini.n 
zay1h ezmesine §ahid olmak ve fam b1r 
tarih salln okuma zevkine ermek istiyor• 
duk. 

<;am azmam muhacim bir hamled.e 
hasmm1 k1sk1vrak yakalam1§1l, kü<;ük b1r 
~ocuk bi~imine koyarak kolunun altma 
s1k11t1rm1§h, kalm bastonile -sesi solugu 
<;1km1yan- adamcag1zm kaba etleri üze
rinde birler, onlar hanelerini doldurmaga 
ve belki yüzler hanesine ula§maga giri1• 
mi1ti. 

Dördüncü bastonda m1yd1, lbC§incide 
miydi, bilmem, bir nesnenin kmld1g1 zan• 
mm uyandITan bir ses duyduk. Dövüleo 
bedbahhn kemigi mi, di§i mi kmlm111l. 
Bunu kestirrnege zaman bulamadan bur• 
numuza keskin bir koku ~arph ve ,am 
azmam herifin so) kolu arasmda uzanan 
gencin pa<;alanndan damla damla lavan• 
ta S1Zm1ya ba1lad1. Y ambaiunda durao· 
bir ad am derin derin bumunu ,ekti. Ne• 
ieli ne§eli mmldand1: 

- Oh, ne muattar dayak !.. 
Bu manzara bana, yetmi§ seksen yi} 

önce Beyaz1d camii avlusunda cereyao 
eden bir sahneyi hahrlalt1. 0 tarihte 
yüksek rütbeli hocalardan birinin ikiyüz·. 
)ü]ügü, dogru özlü kimselerden bir ,ogu• 
nu sinirlendirirrni§. <;ünkü herif her gece 
rak1 sofrasmdan ba§ kald1rrnazken gün
düzleri camilerde kürsüye <;ikarmt§, bir. 
katresi haram olan i~kiye dudak sunan • 
!arm ahirette katran dolu kazanlara all-' 
larak zakkum i<;mege mecbur tutulacag1• 
m söylermii. 

!stanbul ,Sehremini muavini olup gene 
o mada ho1 sözlerile, gülünc i§lerile bü· 
yük bir iöhret kazanan Halis Efendi de 
bu hocaya k1zanlar arasmda bulunuyor
mu§. Bir RaMazan günü hoca. yanm ok
kahk rakt ii§esini ialvarmm cebine yerlei
tirir, iftar vaktini ( 1) beklemek üzere 
Beyaz1d sergisine gelir, ag1r ag1r dola1 • 
maga koyulur. Biraz sonrn da Halis E
fendi boy gösterir ve hocamn durumun
dan cebinde raki bulunduguou sezdigin
den bir muziblik yapmay1 kararla§brarak 
guya kalabahk arasmdan bir yankesiciyi 
kovahyormu1 gibi bastonunu kaldmp 
«tutun, tutun» feryadile ko§maga bat
lar. 

Bir yandan koiuyor, hem bir yandan 
da bastonunu havada salhyorrnuj. F akat 
hocanm yanma yaklaimca -görrnemezlik
ten gelerek- kalm sopay1 herifin ilkin, 
sag, sonra so! dizine yapt§lmr ve iyi ni
ian ald1gmdan §alvarm cebindelci §i§eyi 
par<;alar. 

Rezaleti tarifo hacet yok, degil mi?. 
Kerli ferli hocanm pa~alarindan rak1 s1· 
z1yor ve sergideki oruclu halk "burunlan
m tuta tuta- sahneden ka~1yor. Bu ka<;I! 
masmda onun yüzüne tükürenlerin de 
haddi yok, hesab1 yok. Yukandaki hika· 
ye ettigim sahneyi «muattar dayak» diye 
tarif eden zat, §U ikinci vak'ay1 da gör
seydi acaba ufunetl'. kepazelik mi derdi ?„ 

M. TURHAN TAN 

Adliye T efti!f 
heyeti reisligi 

Ankara 11 (Te
lefonla) - AG1k o
lan Adliye Tefti§ 
heyeti reisligine, 
müfetli§lerden Se>
zai Bilgenin tayini 
Yüksek Tasdikten 
,1kt1 ve yeni tef
t~ heyeti reisi va
zifesine basladi. 
Adliye mehafilin -
de de.~erli hukuk - Se2al Bilge 
i;umuzun bu yeni vazifesinde de büyük 
muvaffakiyetler ,gösterecegi hakkmda
ki kanaat umumidir. -·----

Belgraddaki yeni Rumen 
ata§emiliteri 

Belgrad 12 - Ba§vekil ve Hariciy~ 
Nazm, dün Romanyanm Belgrad eli;1s1 
M. Kader'i kabul etmi§tir. Sefir, kenrli
sine yeni at3'e>niliter yarbay idieru A· 
leko;andr'1 takdim etmi§tir. 

Ayni zamand • . ski atasemiliter yar • 
bay Teodoresku da Ba§vekile veda et
rni§tir. • 

Amerikada bugday rekoltesi 
fazla 

Va~ington 12 - Ziraat Nezareti, 193~ 
. . b . d mahsulunu senesi ki~ mevs1m1 ug ay . 

725 milyon bu§el tahmin etm_ektedir. 
1937 senesinde bu miktar 685 müyo~du. 
Bu tahmin. kanunuevveldeki tahmm ~ 
leri 100 milyon gei;mekte ve bu faz_l•1:d 
la§m tatll ge~mi§ ve havanm . musa 
gitmi§ olmasile izah edilmektedir. 



6 CUMHURJYET 

Valilere dair 
kanun layihas1 

Büt~leri yeniden tesbit 
eden layiha bugünlerde 

Meclise veriliyor 

Almanya harbetmeden 
zaferler kazan1yor 

Ankara 12 (Telefonla) - V &Ü!erin 
derecesini 10 bin, 12 bin 500 ve 15 bin 

Alman ordusu, Damokles'in kuru1 asli maa§h ü~ Mmfa ayuan kanun k kuvvetlenen 
layihasi bugun" lerde Medise ven'leccktir. 

k1hc1 gibi, Avrupanm bafI Üstünde duruyor Simdiki dereceler, 8 bin, JO bin, 12 bin 
-----.-.• . . 500, 15 bin kuru§ maa1h dört 1m1fnr. 

Büyük Harb ba1ladt&i ve !ngiltere, Adnyabge ba~an Brenne~ g~idin~ ka- Y eni l.iyiha kanunlaibS'i takdirde, bir y1l 
lc;ikanm bitarafhg1 ihlal edildigi ba- dar, Damokles m lahc1 gi"b1, her an mme· sonra, dördüncü stmf valiler kalmtyacak 

anesile bu harbe girdigi zaman, Alman- ge ~ZJ~ duruyor. Alm.an ord~\an~n bu ve mevcudlar kamilen 1 O bin kuru§ ma • 
ar !agiliz deniz sevkülcenini anhyama- t~hdrdkar duruiu sayesmdc. Hit~er m po- a§a gec;mi~ olacakllr. Bu senc dördüncü 
1i!ard1. Alman dcnanmasi ba1k.uman - h~ikas1 d~, her da~ayi kcndi lehme halle- simf valiliklerin saym 16 ya indirile • 

1, ingiliz demz kuvvetlerinin Alman d1yor. Brr d~vlclln ordu;u!1a dayanarak cektir, birinci smtf valilere de ü~. ikinci 
)'llarma turruz edecegilli zannediyot Avrupa ~l.1tik~sma ?aki:" olmasi .ve sm1fa ü~ ve üc;üncü s1mfa 8 vali ilave olu· 

e lngilizleri, evvela küc;ük harble y1p - harbetmelmzm birc;ok s1yas1 muvaffak1 • nacaktu. Ayni \ayiha ile mektubcu ma-
attiktan ve kuvvetler arasuidaJci nisbeti yetler kazanmas1, nadir gö:ülmüitür. Or- ailan da 40 45 ve 55 lirahk iic; derecc
zaltt.Jktau sonra, büyiik bir dcniz cen • dunun mcvcudi~erile harbsiz k:azamlan ye aynlmak;a v~ aynen kaymakamliklar 
ine giri§mek tasavvurund;,. bulunuyordu. zaferlerde. ta1:ii. Almanya1nn kar11smda c!erecesine getirilmektedir. Mektubcu ma· 
akat ingiltere bamba.tka bir sevki.ilcey1 bulunanlann za~nm da tesm var. F akat, ailan iimdi 30 Jiradan bailamaktadir. 
akib etti. ingilizlerin Fleet in bcin11 de- yukanda anlathgimiz donanma veya or • Nüfus müdürleri de alti Clercceye '.aynl _ 
· eri bu sevkülceyJ, <1aa dollllll.Dl8y1, dumm varhgile hakimiyet tesis etmek maktadu 
er türlü taarruzdan masun bir limana sevkülcey§i ve siyaseti de daha ziyade · 
apay1p oDun mevcudiyetile denizlere ha· krrvvetliler tarafmdan zay1flara kar§J tat· Mevcud t~kilata yeniden ~ vali mu-

olm.akti. fngiliL donanma!I baiku • bik edilir. avinlil:i ilavesi de takarriir etmi§tir. 

dam Amiral Celiko kendi muharebe Almanyantn bu yolda yürüyecegi mu· 
filolarm1 cografi • sevki.ilcey~ vaz.iyeti hakkaktir. Bunu dünyay1 yeniden pay -
"tibarile mükemmel bir yer olan Skapa Ia~maktan bahseden Alman Propaganda 

ov' a ~ti. lngiliz donanmas1, burada, Nazm Göbels de söylüyor: 
lmanlarm kendisine indirmek istedikleri «13iz gelecek emellerimizi Je Ren ve 
ünferid darbelerden t.amamile em-E 0 • Auusturya i~lerinde oldugu 11ibi, harbet• 

arak yatt.J. Y epyeni gemilerle kuvveti meden ve kan dökmeden dde etmek i~in 
itt.J1:c;e artan bu muazzam armada, har • gene f1rsatlar koll111aca/i1Z.» 
in sonuna kadar, Fleet in being yani do- Almanya, bu fusatlan kollar, Al • 

panm•nm mevcudiyetile denizlc.re hii.ki.m manya bu fusatlan iead cderken emel • 
oldu. Amiral Celiko, gene bu sevkülcey- lerinin harbsiz tahakkuku i~in harb -
§C riayet ettigi ic;ind.ir ki Skagerrak mu • den korkm1yan bir ~litika takib etmek 
harebesinde, Amiral Togo'Dun <;U§ima'da lazrmgddiiiini hiliyor. Harbden kori<ma· 
yapt1g1 gihi, filolanru layas1ya muharebe- mak i~n de, Arm11 in being yapabilmek 
ye sokmadi; Alman donanmaSIDl 1 hazi· ~in de kuvvetli olmak gerektir. 
ran sabaln ~ddetle takih edip büsbütiiD Almanya Avusturyay1 ilhak ederek 
imha i~ kendisini tehlikeye atmadi. 1918 nüfusunu 75 m.ilyona ~ikanmttrr. Alman 
ikincite§rininde Büyük HarL bittigi zaman, ordusu 1938 de 18 kolordudan, Alman 
fngiliz donarunast, ugrad;g. z.ayiata rag· bava ordu•u 2,900 birinci hat tayyare -
men, 1914 agusto5undakindcn daha kuv- sinden mürekkebdir. 194 l de hava kuv • 

;1~tli ~ta~~:l <;.:~ae~fz'Ie~:n~~: vetleri 5,000 t.ayyareden t~eilül edecek-

d tir. Alman donanmas1 da gün ge<;tikc;e 
olmak isteseydi. o z.aman Alman onan-

k yeni gemilerle takviye ediliyor. T ezgah-
mas1 Fleet in being yaparalc müstah em ta.kilerle beraher 4 muharebe gemisi, :3 

Büyük san'atkar 
~alyapin öldü 

(BaJ tara/i 1 lnel mhlfei!e) 

<;alyapin, 1902 senesinden itibaren 
Avrupada s1k s1k turnelere ~1km11 ve 
her gitti~ yerde "tlginca alkl§lar top -
larm1tir. Harbden evvel Milänoda, Pa· 
riste, Monte Karloda, Nevyorkta, Boe
nos Ayres'te ve Londrada müteaddid 
eserler temsi! eden san'atkar, harb es· 
nasmda yalruz memleketi i"in gah§ • 
m1§br. 

<;a!yapin ilk zamanlarda Bol§evik ih· 
ti!äline kat"§t bir sempati duymu~ ve 
Leninle, Tro<;ki ile ar'kada~hk etmi§tir. 
Fakat kendisi san'atkär oldugu i~ jid
det siyasetinin aleyhinde bulunuyordu. 
Bir!;Ok insanlar1 kurtarmak ~in ih ti • 
lälciler nezdinde te~ebbüsleri vardtr. 
Eski rejimin bazi adamlan hayatlanm 
ona borclu olduklanru. söy!erler. 

1921 senesinde ihtiläl hareketinin ta. 
hayyül ettigi §eki!de inki§af etmedigi
ni görerek Rusyay1 terkeden <;alyapin 

limanlannda yatacak ve ingi!iz ana filo
sunu münferid baslanlar, denizalll bar • ceb zirhlm, 2 tayyare gemisi, 3 büyük son zamanlara kadar san'at1 sayesin· 

· b kruvazör, 10 kü,ük kruvazör, 22 mubrib, de hayatmJ. kazaruyordu. 
bile zay1flatacak, aradaki kuV"fet ms e • 30 ~ "d b t, 61 d · 1 · · 120 . k •• b" uh b •vrp1 o o en1za 11 gC1D1S1, Kendisi yalmz hariku11de sesi olan 
tm1 azaltt.Jktan sonra, at 1 IT m are e· · ta k k \ · · · bir" bass de"il, avn; zamanda lirik b1"r . . . . k. B'" l b" h maym rayici, ara o g= ve sam: - „ ,-
de talih1m1 il~erudyece t.J. oyl7b irlmub~l • den mürekkebdir. tiyatro san'atkär1 idi. 
rebede ng 1z onanmas1 ga 1 ge se t e, 

k. Almanya Versay muahe-'-names1n1° · o··lümü san'at Alemi ioin büyük bir kimbilir, nekadar zayiat verccek ve 1m- • ae ~ 
bilir, dünya deniz kuvvelleri bakmundan ytrtllktan sonra, karada, sahilde ve de - kay1bd1r. 
ka,mci dereceye dütecekti. Halbuki mü· nizde müatahkem mcvkiler vücude getir
tareke imzaland1g1 ve koca Alman do • mi1tir. Batta Hdigoland adast olmak ü
nanmas1 te.lim oldugu zaman, fngiltere zere, Alman sahillerindeki adalar ve li • 
1345 muharib gemiden mürekkeb manlar hep tahkim cdilerek bu suretle 
3,250,000 tonluk korkunc bir annadaya Almanyamn denizden gelecek bir taarru· 
sahibd.i. (Bugün !ngiliz donanmas1 1937 
programile tezgaha konulmu~ olan gemi
lerle beraber 1,758,000 tondan ibaret • 
tir.) 

Hulasa Fleet in being sevkülceyp, 
büyük zararlara ve zayiata ugramadan 
tam bir muvaffakiyet ve zaferle netice • 
ICWIÜ§tir. 

" " " 
Hitlenn :Almany8!1. hc; yildtr devam 

ei!en politika harbinde ayni 1evkülcey1i, 
'.Alman ordusile takib ederek adeta 
'Ann.11 in being yap1yor; yani harbetme • 
den, sadece ordunun mevcudiyetile siya· 
set alemine hak.im o\uyor. 

T opyekWi harb ic;in erkegi ve kadmi 
ile h~bir memlekette görülmemi1 bir su· 
rette le§kilatlandmlm11 olan Almanya, 
birliklerinin saym. silahlan, techizab ve 
insicam1 gittik~e artan kara ve hava or • 
dulan, Balllk denizine 1imdiden hakim 
bulunan donanmasile, ~imal denizinden 

.Afk ve macera romanr : 43 

za ugramasmm önüne g,,.,ilmi1tir. 
Böylece, Almanyanm kudreti arttilu;a, 

ordunun mevcudiyetile Avrupa siyaseti -
ne hakim olmak imkanlan da artmakta -
dir. Fakat, bakalrm, bu hal ne vakte ka
dar dcvam edecek? 

AB/DIN DAVER 
.. „ ..•. „ ... „ ..... „.„„ •...•.•..• „„ ....... „ ......•... 

Bir aabah gazetesinin 
gülünt; haberi 

Ankara 12 (Telefonla) - Adliye Ve· 
käletinin !stanbul Müddeiumumili~e 
bir (kadro kanunu) gönderdigi §eklinde 
bir sabah gazetesinde ~tkan gülün~ ha· 
ber hakkmda allkadarlar dediler ki: 
.- Eger maksad t~kilatta degi§ik -

likler yapa.n ve yahut her hangi bir ter· 
fihi istihdaf eden bir Uyiha ise, bunun 
tstanbul Müddeiumumiligine degil, ev· 
velemirde kanunla§mas1 i~in Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderilmesi 
icab eder .• 

llCClf~AI 
Nakleden: Hamdi Varogla 

- Aikta sm1r olmaz. [ c;areye bat vuruyorsunuz. 
- Boi laf 1 Hakikati gozonune gcti- Yusuf Haddad omuzlann1 silkti. 

rirsek, ayni dam altmda yß}amaga bai • - Ben mcram cdcrsem. sizi burada 
lad1g1m1z gündenberi, hic;bir noktada u· tutabilirim. F akat, zorla degil, kendi ar-
yu§amadigmuz meydana 91kar. - zunuzla kalmanm isriyorum. . 

- Aramizda bir aik rab1tas10m dog- - Beni buna hic;bir zaman 1kna ede-
mas1 ihtimalini siz bic;bir zaman kabul mezsiniz, iyice bilin Yusuf Bey. 
etmediniz. - Sözlerimi samimi tdakki etmcdigi-

- Bunu bizzat kcndiniz de dü1ünme- niz ic;in tcklifimi reddediyorsunuz. Sami· 
diniz. mi oldugumu isbat edersem kalir mm • 

- Ne biliyorsunuz? mz? 
- A,1k konuiahm Yusuf Bey ... Da- - Hayir, gene kalmam. 

ha biraz evvel, kininizi yüzüme kar11 hay- - Ni~in? 
kmyordunuz. - <;ünkü, bcn sizi sevmiyorum ! 

Yusuf Haddad, bezgin bir tavirla m1- Sözüme daha fazla kuvvet vermek 
nldand1: i~in, kelimeleri tekcr tekcr, a~1k a~1k te • 

- Belki de, biraz evve\, o ilk ak1am· laffuz etmiitim. 
ki kadar samimi idim ! Yusuf Haddadm gözieri öfkeden bü-

- Ooo ! Ona eminim. Hatta daha yüdü. Elleri, oturdugu koltugun kenan -
bile samimi idiniz. Deminki sözlerinizc 01 silu s1h kavrad1. 
kanmad1m. Beni burada tutmak i~ her - Budala glbi size ya\vard1g1ma 1a • 

Tunusta aükunet 
Tunus 12 - Tunus ve Sus'da dün 

bazi karga§ahklar olmlcyla da Tunus 
beyligi.nin heyeti umumiyesinde sük1'.l • 
net tedricen iade edilmi§tir. 
„ .......•...••. „ .. „ ..•....•.•..... „ ...•.••.• „„ .... „ •• 

1 

Londra - Müteveffa Kral Be~inci 
Corcun küi;ük heykeli Akademi sergi
sine nakledilirken. 

11yorum, dedi. Hakhs1mz hammefendi. 
Sizi sevmiyorum ve maksadnn, sizi arzu
lanma inkiyad ettirmek i>in daha yumu· 
1ak bir vas1ta kullanmakt•n ibaretti. 

- 0 arzulanmzdan vazge~seniz daha 
dogru olacak. 

- Hay1r ! Mücadele istiyorsunuz ! 
istediginizi yapacagrm. 

- Hay hay! Gayct muvaf1kl 
- Anlaimamm bütün kalbimle te • 

menni ediyordum ... Mademki rcddedi • 
yorsunuz, benden günah gitti. 

Bu sefer, omuz silkmek mas1 bana gel
mi1ti. Kocamm tehdidi, üzcrimde hi~bir 
tesir yapm1yordu. Beni, kendisile berabcr 
ya§'lmaga nas1! icbar edccegine akhm 
ermiyordu. 0, bu memlekette mevk.i sa
hibi, ~öluet sahibi bir adamd1; fakat ben, 
M1mm tamamen yabancm idim. 

lstanbulda olsa, rezalet ~1karmak kor· 
kusile biraz dü1ünürdüm. F akat burada, 
benim ismim etrafmda gürültü koparma· 
ga kalksa, evvela kendi ad1 kirlenirdi. 

Hem, bu adamm, bu gibi ~arelere ba1 
vuracagm1 da pek zannetmiyordum. Mi
zaclanm1z birbirine uym1yabilirdi. Lakin, 
Yusuf Haddadm, hakikaten ~ok kibar 
bir erkek oldugunu inkar edemezdim. 

Bütün bunlan dü1ünerek, kocamm öf
keli sözlerine, ki!tm bile k1pudamadan 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimlz 

lnad kurbani 
Belgn:d civa • 

rmda, ahalisinin 
sarho1lugile ~öh - 1...-...ll~~ 
ret bulmU§ bil "'--:::0~ 
köy vard1r. Bre- ..--.i;, 
zilyanm kaltvesi, 
Mis.mn pamuku, yahut Degirmendere -
nin fmchg1 kada:r, o kasabamn da sar -
ho~u me§hurdur. 0 kadar ki, dünyanm 
hi~bir yerinde m<!Vcud olm1yan ci~ -
ye dayamkh adamlar. kulübü orada a
~tlm1§hr. Maama'fih, halk, kulübün is
mini söylerken bu kadar tekellÜfe fü • 
zum _görmez, cSarbO§lar kulübü. der 
g~er. 

i~te bu lrulüb azas:t, cemiyetlerinin 
ko.rulu§Undalti maksach yerine getir ~ 
mek i~in her hafta top'lamr!ar, el birli -
J!ile §i~er devirip i~kiye dayaru.kh ol
maga ~§lrlar. G~en hafta, cemiycle, 
ciört sene müddetle yeni bir reis intilia· 
b1 igin toplanan kulüb azas1, cünbiiilii 
bir celsede Rankovi<; admda birini se~
tikten sunra bu mes'ud bäd\seyi lrutlu
lamak üzett bir 8.lemi ab tertib eder. 

Yeni reis, arkad~larmm, iooDdisini 
läy1k gördülderi mev-kiin hakllmW?l ehli 
oldu~u ispata kalla.§1r. Bir cem~t 
dolusu aza i~inde i<;ki,ye en d•yarukh ol· 
malt kol~ m1? Ranlrovi~ arkadaila:n • 
nm allailar1, aferinleri ortasmda ~arah 
~§'elerini bO'§altm~a koyulur. Fakat, 
alt1 litreden öte.ve ge~mege ömrii vefa 
etmez; altlnc1 litrenin dibine dan ek
tikten sonra, kendisi de bo~ §i§.elerin 
yanma devrilir. 

Rankovig, bir ~ kurbam amma, i<;· 
ki kurbam m1, vazife kurban1 m1, Yok· 
sa inad kurbaru nu, tayin edemedim. 

l~de ben de vart1•m 
Nasreddin Hoca 

merhumun evinde 
pa tirch i§i ten kom. 
§Ular, merak edip 
Hocaya bu patirti

nm neden ileri gel
digini sormU§lar. 
- Bizim hatun blr 

§eye öfkelendi; e- :---. 
line cübbemi g~ir- ti __, 
di; bir tekme vurup tangw: tungur 
merdivenden ~ yuvarladt, demiJ. 

- Aman hocam, cübbe yuvarlamrken 
tangirdar m1? demi§ler. 

- Fazla ilerisine gitmeyin, cübbenin 
i<;inde ben varim, cevabm1 vermii· 

Otomobil lurs!ZI Amerikah kadln1n 
m.aceras1n1 okuyunca, akhma Roean1n 
bu f1krast geldl. 
'Herkes bir yoI tutn1U§ gidlyor ya! Bu 

Amerikah kadm da otomobil lursizh • 
J!ile g~nir durunnU§. Gilnün birinde, 
San Fransisko'da a§mhnaga elveri§li o
tomobil ar~mrken, ba41b0§ bir lüks 
araba gözüne lli§mi§. V akit kaybeder 
mi ya? Direksiyona atla)'lnca, ver elini 
Los Angeles demi§ gekmLj! 

V aktaki sinema diyarma gelmi§, O• 

tomobili satihj!a <;tkarmt§, o zaman i§in 
- ve ayni zamanda hlrsiz kadmm • ren· 
gi deifümi§! Meiler, otomobilin sahibi 
bir i~ llemlnden sonra, körkütük ara· 
basma girip Slzrtu§, yerde yatiyormu§. 
Los Angeles'e kadar da uyanmadan geJ. 
m4. 

1§, mahkemeye dayanmt§. Hadisenin 
gizlenecek taraf1 kalmad1g,. i9in, kadm, 
otomobili filhakika ~ldi~m1 itiraf et· 
mi~. Llkin, mal sahibi, 

- Evet amma i~de ben de vard1m, 
demi§. 

Ve h1rs1z kadm, Lindberg'in gocugu 
vak'asmdan sonra yap1lan §iddetli ka • 
nun mucibince, "ocuk ka~1rma su~un -
dan, müebbed hapse mahklim edilmi§. 
................... „ ............ „ ....................... „ 

Kongreye davet 
Beylerbeyl Spor kulübünden: 
Beylerbeyl lskele civarmdaJkil C. H. P. 

blnMmda 2414/938 pazar günü >aat 11 de 
senellk kongremlz lcra edllecektlr. Yurdu
muza kay!dJJ. üyelertnllzln bell! gün ve sa
atte Yurd binasmda bulunmalanm diler!z. 

cevab verdim: 
- T ehdid mi? Dogrusunu isterseniz 

bu §Ckli daha ziyade begeniyorum. Hi<; 
olmazsa sahte hissiyata aldanm11 olmam l 

- Sizi ikna etmekten ümidimi kcstim, 
hammefendi. Arti.k, sizden hic;bir hüsnü 
niyet beklemiyorwn. 

- En büyük düimammz oldugumu 
söylcyip itin i~inden c;ihamza 1 

Kocam cevab vennedi. Ba1m1 ellerinin 
i~ine alm11. kafasmdaki kannakanttk fi
kirleri toplamaga ~ahiu gibi s1k1yordu. 

- Divane 1.. •. Hala ne bekliyorsun 
sankil 

Diye mmldand1g1m i1ittim. Sonra a • 
yaga kalktt ve birdenbire, büyük bir öfke 
tufam i~inde elini uzatlJ, etajerin üstün
de duran ufak bir heykeli yakalad1, h1zla 
yere firlatll. Heykel, yerdc bin parµ 
oldu. 

Sonra, sanki gerilen sinirleri sükWict 
bulmu§ gibi, bana döndü: 

- Korkmay1n Mukbile Hamm, dedi, 
öfkem ge~ti ... ~imdi, artik sakin olaca· 
g1m ..• Sizin gibi sakin ..• Sizin gibi ba • 
rid vc müstagni ... 

Ben, bu ani feveran kar11smda fena 
halde 1a1alam11tun; kolumu bile k1p1r • 
datmaga cesaretim kalmam111t. Ve sanki 
bütün bu aahne bir riiyadan, bir hayalden 
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Yalmz b.ir tüb kullandlktan sonra aynaya bakmtz ! 

RADYOLiN'in 

Mükemmeliyeti 
en dogru 

haklonda en son 
sözü o söyliyecektir. 

ve... 

Bembeyaz, lJinl -::im! parhvan dA~eri, tath bir nefes, lJembe, Slhhatll 
d.i§ etl..-ri, temiz bir dil, mikrobsuz bir aj!IZ... 1~te RADYOLtN"in eseti ! ••• 

BUGÖNDEN h'iBARET 

istanbul Kap1c1lar Cemiyetinden : 
Birinci ~al~a yihm bitiren ic.are heyetimizin msh usulen kur'a Ue 

tebdil edilecegind.en yeniden yap1lacak se~im i~in eemiyet azasmm 26 nisan 930 
sah günü saat ondan on altiya kadar Türbedeki cemiyet merkezine cüz.. 
dan!arlle beraber gelerek reylerini kullanmalan ilan olunur. 

Beyhude 1shrab ~ekmeyin 

Soguk algmbg,., nezle, km.khk, 
grip, ba~. di~ ve sinir agrilan, 
romatiDna sanctlari !~in rakipsiz 

deva GBlPiN'dir ! 

Bu kan~ilt havalarda 
yaruruzdan 

GRiPiN 
oeksik etmeyiniz ! 

f 

iCABINDA G'ÜNDE 3 K~E ALINABiLiR. 

Tarsus Beledive Riyasetinden : 
Belediyemizce muhammen bedeli ( 6780 ) lira olan bir yangm arazBzü 

~rtnamesi dairesinde bir ay urfmda pazarhkla almacagmdan isteklilerin 
28 nisan 1938 per§embe gününe kadar Belediyemize mürcaatleri ilän olunur. 

( 1917) 

1>iNL~UiN 

~ TÄ.Ui11i ·~Y Flab 75 kuru,tur. Biltlln YEDIGQN bayilerlnde bulunur. 
, (75) kuru.tluk poata pulu mukabilindc adreainizc de göode-

0 rll.j l 0 ri.llr. Adrea 1 letanbul1 Ankara cadde1i Yedigün. 

ibaretmii gib~ Yusuf Haddadm, orta 
masasmm yanma bir koltuk yakla11.Jrd1 • 
g101 gördüm. Bcni bu koltuga dogru gÖ· 
türüp oturttu. Sonra, biraz evvel, hizmet· 
c;ilerden birinin getirip masanm üstüne 
b1rakhg1 kahve fincanlarmdan birisini al
d1, bana uzatb. 

Bütünbunlan o kadar büyük bir soguk· 
kanhhkla ve nefsinc öy!e hakim bir ta· 
virla yapmt~ ki, bir iki saattenberi kar· 
§lhkh ald1g1m1z vaziyetin bir komediden 
ibaret olduguna hükmedecegim geliyor • 
du. 

F akat, fincam bana uzat1rken, elinin 
müthi1 surette titredigini, yüzünün de ölü 
gibi sarard1gm1 gördüm. 0 zaman, ta 
i~imden bir aci, büyük bir s1z1 gec;ti ... Be
nim yüzümden 1sllrab c;eken bu adama 
kar11 duydugum büyük bir aci! 

lstirab1r ist~r sukutu hayald~n. istcr 
izzeti nefsinin yaralanmasmdan, isterse 
öfkesinden olsun, bunun fark1 yoktu. Bu 
istirabm sebcbl bendim 1 

Eii;er, Yusuf Haddad, bana tam c 
anda tatl1 bir söz söylemi1 olsaydi, ina· 
dimdan hi~ eser kalm1yacakti. Hatta, bir
denbire duydugum ban1ma arzusunu an· 
lamas1 ic;in, gözlerim onun gözlerini ara
d1. Lakin, onun bak11lan benden kar,m1 • 
yor, 1srarla, elimdeki kahve fincamna ta· 

k1lm1§, duruyordu . 
Demindenberi gec;irdigim heyecan VÜ• 

cudüme hararet vermiiti. Bogazim kuru
mu1tu, susam11t1m. S1cak kabveyi, i1tiha 
ile hemen bir hamlcde ic;tim. $ekeri biraz 
fazla ka~m11 gibi geldi. 

Kocam, ayakta durmu1, hie; ses ~kar• 
madan benim kahve ic;i1imi seyrediyordu, 
Kahvemi bitirince. fincam elimden ald1

0 

masamn üstündeki tepsiye b1rak1J. F akat, 
fincam birakir birakmaz, baygmhk ge~i
rir gibi, birdenbire halsizlikle masaya da• 
yand1gm1 gördüm. Almnda ter damlalari 
birikmi§ti. Bunlan elile sildi. Cebinden 
~1kard1ii;1 beyaz bir mendille takaklanni 
kuruladi. Rengi bembeyazdi. Gözleri bü• 
yÜ!nÜ§tÜ ve bu gözler, büyük bir dikkat• 
le bana bak1yordu. 0 zaman, birdenbire. 
b.enim i~imde bir§ey kopa1, devrilir gibi 
oldu. Vücudüme bir ag1rhk ~öktü. Anr 
bir yorgunluk, tarife s1gtmyacak kadar 
büyük bir aguhk her taraf1 kaplad1. Haf· 
talarca uykusuzluktan sonra ölüm gibl 
derin bir uyku baskmma ugramt§hm san· 
kil 

Birdenbire, odadaki eiya, etralimda 
hora tepmege ba1lad1. Bu gayritabii ha· 
!in verdigi korku ile, yerimden lirlamaga 
c;al11t1m, ellerimi ileri uzatllm. 

<Arkas1 varl 
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i stanbul.an alacagi müstakbel §ekü 

M. 
ra 

Prost' un plin1na ai 
or, dün ne~rolundu 

BQftatAfl 1 tnct sahl/e4B 1 

Ätatürk k""prüsii tatbik edilmekte olan 
Projeaine matab1k olarak lk111al edilecek
tir. 

Halic ahilleri ticaret ve mahalli sa
nayiin rasyonel bir •urctte te~kkulune 

ii\aid bir eekilde tanzim edilecektir. 
Büyük sanayi iGih At türk köpriiaün

den Halicin membaina doi\ru olan ma -
haller tahsis edilecektir. Bunlarm cinsine 
"Ve lllanzaralann1a nev'ine göre en rahat
rtzh~ rnucib obnlar Halicin dibine dog• 
ru uzakla1tmlacakhr. 

~Sal~~"!e l!idi$ eli, kolayla tmlacak, 

1 1k1 ah1lde de Reni1 sinai yo) tesis edi· 
ecehir. 

111 
lki köprij a.rasmda, ·~ sahil ll'lda 

td~elen mu1taka!l111n i11ki•afina taht.i 
..:;ceai Ribi hallet teni edi1ecek, bahk· 

Y iden kurulacakbr. 

111 
So! &ahil-de, iki kiiprü ara mda umu • 

t~~tnah us bit nhtim in a edilecek. A\a
Re) bulvarm1n nihayetindc Avrupadan 
la~" lrenlerin p;ar binasile Haydarpa • 
~'1>11 ~k trenler i.;in fmbot limam 

•cakt1r. 

Sirkeci aar1 

tr~rit_eci gan yaln1z elektrikli banliyö 
llll ti11e ve muvakkat Sarayburnu li
le~~ ~lecek e ya trenlerine tah ·, cdi-

•/1r. 
leij ;itih1n metkeli K•tile feribot iske -
l:i!i~. tnuhafaza .:den cl duvanmn tt1-
lll<>rJ.1 • Ye_nikap1 körfezinde in a edilecek 
teeiea~ b1r limanla bu limanm icab etti
llli~d ~'~ mikya a va münakalesine 
~ iok1ld tertib edilecektir. 

l:u! rgi tamamile modem bir ~kle eo • 
lll/tak, fakat umu1ni tejekkülü tama • 
1: l~· •Y

1
nen birak1lacakt1r. Üniversite; 

ba llrt Akropol • Beya21<lla Sehzade • 
h; ~·~11nda inki1af edecek ve en iyi sih· 
ttkti r ari havi hir mahalle te1kil ede • 

r. 
Üniv · 

bir Yo! er~1te etraf1ncla talebcye mahsus 
t) • bir Park yap1lacakt1r. 

1 niver "t • h b · · · b ube er et 51 enin er $U e5t IGm u l -
ta\ij 'jfin-da fenni ve ilmi mecburiyetlere 
tnii .j'd arak müstakil bir surette inki1afa 

Mill• v, k&fi bir saha aynlacalct1r. 
ni0 ~ \.kütübhane Ünivusite mahallesi-

""1•ez· · · 1 -~ k · y . In1 IsRa e<tCCe ttr. 
taf10~ni4~de kale duvarlannm i<; ta
koUtk •. nebatat ve hayvanat bahGeleri ve 
biYevj '~.0n bah~elerinden müteiekkil ter
ha'ari 'dr bah~e tesis edilecek. spor sa • 

y '.1b Inan sahalan yap1lacakhr. 
•n1 h.; 

taf1nd ka ede kale duvarlannm d11 ta-
'r a 0111 Yeri olacakhr. 

t>i{1 are meydam etüd edilmektedir. 
l\ii\til.1 ar tanzim edilecelc, Sarayburnile 
te.j1 ed~]Yasofya arasmda arkeolojik park 

S 
1 •eckt' 

ar b "· 
ledrict\.. urnu, liman ve Sirkeci 11arm1n 
Parazit b~r •uretle kaldmhnasile buraSI 

l\ara •nalardan kurtanlacakhr. 
•1a~ 5~•raf1ndaki kalelerin d1$inda en 
lllentdj] J:1· 11:enislii!;inde bina yap1lmaS1 
hallel•r'ece. • lcale boyunca mevcud ma· 

l ' •n I k" P1 •caJr. t n .1saf1na muvaf1k olarak ya-
•di!ecek b?21111 ameliyelerine 11;öre tesbit 
Yapilma, Ir R•ni1likte bir saha bina 
nulacak1i

1 
memnu mmtakalar arasma ko-

D r. 
•ni k 

ve~a te~y" ~Yls1ndaki kaleler arkeolojik 
•d11ec0kti '"' k1Ymetlerine göre muhafaza 

L> r. 
bo '<alic k 
d ~'Yacat:1ndalr.i kalelerin, seyrüseferi 

k1 k1 Im] Urctte muayyen noktalar • 
.~hir !lt::: muhafaza edilecelttir. 

huh,tn ••er] z~rastna hikim olan ba1hca 
•lle~ b erin mevcud bulundugu ma· 

rtlit v~ lt Unlara Yakin binalarm yük· 
mac.ilr.ttt. ar kttri hakkmda tedbirler a· 

E•ki 1:-j· 
kal_dthlarak~drom ortasmdaki binalar 
re'.•mlcrine tn „ur~s1 büyük askeri gec;id 
•d1lecck h usaid olacak -ekilde tan2im • , •rn M , 
Razdan RÖ „1 •rmaradan, hem Bo • 
•embolik b ~u Ccelt v~hile R&yel yüksek 
~ktir. Ir Cumhuriyet abide i kurula• 

d._Abidenin bir 
1Rer idare b" yanmda Adliyc binast ve 
. Atatürk b I~a •n olacakhr. 

nu1. birlc ti~i \vjrile F ev2ipa,a caddesi • 
Relirken 11:·· .. 

1 
u varin cenub cihetinden 

1 oru ecek h"l . 
~''"• temas ed b~e<; 1 e mk1lab hallra-

llr.T en Ir abide tesis edilecek-
aksim 

vült ·1. mevdan1 t d"I · 
k 

"''•Yasta b„ . .' .. a ' ed1lmi1 ve bü-
ca v b" 0 Yutulm„ b" h 

1 e lt taraf d . u ir alde ola-
sa onu. in a hy 1 k f ' •crai .„1 1 a ro, on erans 
mac • 1 1 - "" an · · I · a an &r1, kulüb] • 1<;hma salonlan, 
ari. otomohil k er, Dosta otabüs gar-

Okul ve ha ~ar lar_i bulunacakhr. 
~ad · 1 •n•lenn t · ar sev11 erle b· . evz1 tarz1 ala -
tir. irlikte tekkik edilecek· 

~lidn sa~ h'l. 
H 1. . _ ... sa 1 1 

a 1cm sai( sahT d 
am vaziyette olan' IR \ birbirinden pek 
adedine göre yol sah1:," enlerin rnahdud 

1 Rayet Goktur. Bu 

kadar c;ok •deddeki eokaldarm in1a ve 
iyi urette tamiribe hi~bir biitG'.e Ufi gel· 
mez; likin eski lstanbulun te~kkülü; en 
iyi vücud ve moral s1hhatine e muvafik 
1artlan havi olmak ü2ere büyük yeiil sa
halar kinde yaP1lm1' .al~ak evlerden mü
tejekkil p;eni~ bir 1ehir parGa&1 te1kil et· 
mege müsaiddir. 

Bir~ok mahallelerdeki fayda112 yollar 
kaldmlacak v.. in~aat faaliyetini modern, 
s1hhi tesisata malik yollar üzerinde teksif 
edecek veGhile müteacldid mahallerin ye
ni bir plam yap1lacakt1r. 

1stimlak edilerek yiktmlacak sahalar
da J)ot ve f!<!2inti yerleri yap1lacak ve 
buralan agaclandmlacakhr. 

Halicin aol sahili 

Halicin so! yakas1 da kesif bir surette 
iskan edilmi1 yülcsek binah dar sokaltlar
dan JOÜte1ekkildir. 

Beyoglu ve Galatanm bu ~olc dar so
kaklanm hem seyrüsefer ve hem sihhat 
babmmdan geni1le!::!ek iktJza eder. 

Nazari olarak Halicin sol yakas1n1 
Tabime kadar y1kmak ve yeniden bir 
p!Sn üzerine yapmalt laz1m gelirdi. 

Ameli olarak i1i birka~ safhaya a)'lnp 
a aiiida söylenildigi gibi harekct etmek 
~ektir. 

Heniiz !best bulunan yerlerde seri 
nakil v.asit•lanna malik havadar mesken
lerdcn müte1ekltil t int_mile yeni mahal
leler t · s etmek. 

T esis cdilccek yeni mahallelerde kac 
meskcn yap1lma eski mahallelerde o k • 
dar meseknin katlanm istimlak kan nu • 
nu tatbik ederek y1kmak. En sonra aki 
mahalleleri yeni p]ana göre yapmak la-
21md1r. 

Bu proRram münasib mali V&Sitalarla 
uzun umanda tatbik edilebilecek bir i1-
tir. 

llk iki safha, ayni zamanda yap1lacak 
ieylerdir. 

Harbiye okulu b1las1 ba1ka yerde in
$& edilirse gayet gü2el meskenler in1asma 
müsaid mliltemmel bir yer daha has1l o
lur. 

Mac;ka ve Be1ikta1la Mecidiye kö -
yiindeki Likör fabrikas1 arasmdaki bü • 
yük sahada, vadinin derin yerlerinde ve 
iki yamac1nda 11111umi park ve spor yer • 
leri teais edilir, meskenler de sirtlara ve 
yamac;lann yük k yerlerine tcv2i edilir. 

Kurtulu, Slrb ile yaniac1n yüksck lu • 
simlan doiirudan doiinlYa Kuunpatan1n 
yühek taraflanna aclir. Burayi mevcud 
yollar ve bir kÖJ)rii d~rudan dogruya 
T aksim meydamna baglar. 

Galatasaray kö1esi tadil ve ta,.hih ve 
tamamile yeniden tan2im edilmelidir. 

Beyoglunda ve Galatamn yüksek k1-
s1mlannda sokaklann ve i~ avlulann ge
ni1liRi bina yübekliklerine nazaran cok 
azdir. Evler lüzumundan ~ok az günet
leniyor ve havalamyor. 

Sokak geni1liRi ve avlu baknnlanndan 
yeni mahallelere tatbik edilecek s1hhi ni· 
zamlarm müsaade ettiiii yübeklikten faz
la yüksek olan bu gibi gayriS1hhi binala
nn da yukan htlar1n1 istimlak edip 11hhi 
1artlarm buralarda az zamanda 1slah1 la-
21md1r. 

Bu kat istimliki ameli~ini yeni ma • 
hallelerde bina yap1ld1kca tedrici ve de
vamh surette tatbik etmelidir. 

Y eni yol tebekesi 

Yeni ana yollara hemen ba1lanmah • 
dir. Modern 1ehircilik teknigine geni1 
mikyasta uygun olan bu yollar bugünkü 
vaziyeti radikal bir surette 1slah edecek· 
tir. 

Halicin so! cihetinde hususile T akiim 
meydanile köprüler araSinda bu yeni yol· 
larla iehir i~inde hakiki otostratlar ya -
p1lm11 olacak ve bunlar k1ymeti az küc;ük 
evlerin üstünden a1mak suretile vadileri 
Re~ecektir. Gü2ergahlarm10 uzun bir k1s
mmda hiGbir ev önünde durmak mecbu
riyeti olm1yacagmdan burada büyük sür
atler temin edilecektir. 

Halicin sag cihetinde ise müteaddid 
noktalarda bilhassa Galata köprüsile Be
ya21d araSinda bir tak1m smai imalatla 
daha basit gü2ergahlar temin edilecektir. 

Bu yollarm smai imalah i~in sarfedi
len paralar in1aat islerine sarfedilecciiin· 
den sehirde mühim bir faaliyet ba1göster
mesine yard1m eder. Büyük istimliklere 
sarfedilen paralarm ise piyasada hi~bir 
tesiri gÖrülemez. Bunun i~in 1ehirciniz, 
viayadükler ve tüneller gibi büyük smai 
imalah istimllklere tercih etmi1tir. 

Sehrin ana damarlanm le$kil eden bu 
yollar tamamile vücude getirildikten son· 
ra diger ameliyeler bunlan takib edecek
tir. 

Münakalit. ticaret, kü~ük san'atlar, 
sanayi 1ehrin esash unsurlar1d1r. 

Sehirci bunlann inki1af hareketlerine 
yard1m edebilecek muvaf1k tedbirleri da
ha evvelden görüp tatbik etmek üzere 

bunlann inki~aflarm1 dikkatle takib ede
cektir. Ve kISmi planlan buna göre ya• 
pacakhr. 

I<ömür depolar1 

Liman idaresinin limall ptojeleri U · 
mumi Harbden evvel te1kil edilen mevzii 
limanlar usulünü !tabu! ediyot. Ve lima
m buna göre inki1af ettiriyot. Az za -

manda tatbik edilccek olan bu tevsi i:ito· 
jesi fstanbulun bugünkü ticari ve smai 
vaziyetine tekabül ediyorsa da ileride 
i~tinab1 mümkün olrmyan eko!IOmik ih • 
tiyaclarla ticarel vc sanayi; el emegi ve 
iiletme meselelerini daha ucuz bir surette 
halle mecbur olunca bu limanm tamami1e 
matluba rnuvank gorülece~ 1üphelidir. 

Gerek ckonomik ve gerek estetik ba -
lumlarclan yukar1da söylehen mütalealar 
ve Kuru~e!f!le kömür depolan hakkinda
ki niuhik itirazlar kat11s1nda radikal bir 
karar ahnma'1 gerekmelctedir. 

Boiia2iGindeki hütün sanayi müessese· 
lerini ve depolarm1 kaldirmak ve bunlan 
bir yere toplamak ve Kuru~elffiCdeki kö
mür limanm1 yeni limana n&klet k. 

F abrikalan Halicin nit.ayetine getir • 
mek, depolan liman ve demiryolu civa • 

rmda yapmak. ve demiryolile irtibati o
lan modern bir liman tesis etmek lat1m -
dtr. 

Seyrüaefer itleri 

Seyrüseferi hemen 1slah ebnek, bu i1i 
ekonomik bir surette vüoude getirmek la-
2und1r. 

Bir 1ehirde seyrüseferi 1slah ic;in en ev
vcl akla geien ~rc sokaklan geni~t • 
mektir. Zahirdc mantiki aörülen bu fikir 
hakikatte bir hayalden ibarettir. 

A vrupa 1ehirlerinin ink1lab1 gÖlteriyor 
ki bu tevsi nazariyesile ~ok uzun zaman 
sonra tahalckuk edecek netK:eler i~in 
muanam paralar sarfedilir ve ek1eri fe
hirciligin esas maksadlarma tamamile 
muhalif tesirler husul bulur. 

Vak1a, sokaklar geni,leyinCAt seyrüse
fer ISlah edilir; fakat buna mu'kabil bina 
arsalanmn sahas1 lcü~ülür. Ve bunlar da 

zaten kücük arsalar Üzerinde oldugun • 
dan arsalar daha küGülünce meskenin 
s1hhi olmas1 i<;in muhtac oldugu a~1lt !a· 
halardan büsbütün mahrum hhr. 

Diger taraftan bu at!a ve bu binalann 
sahiblerine, kirac1lat1ba rtrilniesi lamn 
geien istimlak bedelleri o kadar büyük o

lur ki bunu tahakkulc ettinnek iGin uzun 
seneler ister "Ve yap1lan 1slah amcliyesi 
hissolunm1yacak kadar yava gider. 

Nihiyet geni.ietilen caddeletde t~l
ce tee üa etmi1 ob.11 tiatd d&gihr vt 
hayat aha pahahlaflr. 

Bi enalcyh modern arabalann 1ey • 
rü eferine müsaid yeni bir yol te ·, et • 
mek zaruridir. 

Uk ameliyat 

flk merhalede yapilmas1 la11m geien 
ameliyeleri de birkac par<;aya ay1rmak 
la21md1r. 

Birinci par<;a: Atatürk bulvan ve bu 
bulvann Beyoii;lu tarafmda fngili2 sefa
retine kadar temdididir. 

Bu yol Atatürlc kÖpriisile beraber a -
~1lmahd1r. 

Bundan sonra büt~e müsaid olduk~a 
fngiliz sefareti öniindeki münakaleyi de 
bir taraftan Galatasarayma, bir taraftan 

da T arlaba11 caddesine doiru sevkede -
reit neticelendirniek icab etmektedir. 

fngili2 sefaretile T aksim arasmm a • 
~1lrnas1 ilcinci derece müstaceliyetle ya -
p1lmas1 icab eden mühim bir istimlak a
meliyesidir. 

Te1kil edilecek yeni mahallelerden bu 
•G1h1 dolay1sile y1kilacak binalarda otu· 
ranlat1 alabilecek kadar bina yap1ld1ktan 
sonra tatbik edilmelidir. 

Doktor Araa1n M1s1r 
seyahati 

lB(lfma.tatedm dnclmJ 
yolunda birinci derecede rol 0 yn'1ßaga 
namzeddirler. Milletlerimizin kalbinde 
ya11yan mütekabil sevgi Türk ve M 151r 

hükumetlerinin mil1terek mesailerine h12 
verecek bail1ca bir amildir. fki memleket 
arasmda gerek elrnnomik, gerek kültürel 
bak1mdan i1birliii sahalan ~ok geni1tir. 
Birbirimi2i daha iyi tan1maga ve müobet 
yolda en ufak noktay1 ihmal etmiyerek 
beraber ~ah1maga mecburuz. 

Gene 1ahsiyetile genc M11m en gü2el 
bir 1ekilde temsil eden Sa Majeste Kral 
F arugu aram1zda kucakhyacag11111z aü
nü sabirs12l1kla beklerken iki milletin 
sulh ve medeniyet yolunda ilerlemesi i~in 
en samimi temennilerimi2 bunlardir. 

NADIR NADI 

in iliz - ltalyan 

itilaf1 yar1n Roma

d imza anac k 

S1hlh t ~alhü 
.......... „ .... --................ ~ ........... --

G ö z e a§I yap1l1r m1? 
Yazan: Dr. NUR/ FEHMI AYBERK 

Eski a lmpartl toru y abanc1 matiruatla nakl n bi2im ga-1 dugu yere ve biiyuklük. kü~üklügüne gÖ

milletleri protesto ediyor zetelerde arama (gö2 a11 1) hakkmda ~1- re az veya ~ok b~rnlur. Llk:ler, karmy_e· 
lcan havadisleri saym okuyucular elbette nm ort„ina (yam tarn bebege) rastgehr· 

[Biutarat• 1 lnct •ahtfedeJ hatirlarlar: se, gönne kabiliyeti ~ok azahr. Buna 
lt<ilyada memnaniyet - Bir lcörün gö2üne saglam bir ada- mukabil kenardaki lekcler rüyeti o kadar 

Roma 12 _ lngiltere hükumetinin mm gö2ü a11lanarak körlükten lcurtanl• bo2mazlar. 
d1. Y ahud ,· Bu lckeleri (bilhassa ~ocuklarda) 

Habe~istan meselesinin halli i~in Cenev - b d 
d bbü t b J lt 1 d bü - Amerikada imdiye ka.dar görül - ilacla iyi etmek yani eritmek ir ereceye 

re.ke ~~ e 'e . u u~m~~~ 8 ~·. a R • memi ; i itilmemii bir ameliyatla bir kadar mümkündür; lakin ü2erinden ~ok 
Y~ Ihr fi:r1llemnul "'.Y

1
et etv 1 ._ etdmijbr. les- ßencin gözünün beya21 ~1kanld1, yerine zaman ge~mii olanlarla yaih kim.elerde-

m1 ma er np;1 tere arann an yap1 an b k b. .. .. b k ld ·1·h k"I ·1· k t · tm b h k · h l"h d J( fr · t" a1 a 1t go2un eyaz1 ta 1 1, ve 1 a .. 1 ere 1 ac pe e. ir e e2. 

k
u „ are etm a_ik az•~~-a .1 .. 1

1
1 vkatZIYd~ 1 

Baz1lan hakiki resimlerle tevsik edilen Lekelerin görmeyi azaltmaktan ba~ka 
at, surette tevs1 eth"1n1 soy eme e 1r- b . d" 

1 1 d y . ·k· · b" h d h t · kmlik I u 1d 1a ann as 1, astan var m1 Ir? am 1 mc1 1t ma 2uru a, as aya ~Ir 
erB .. „. f I hf"ll . f .

1 
.1 ger~ekten, di1 ~11r.anhr gibi hasta bir gö2 vermeleri ve aydmhga kar11 bakmasma 

utun ta yan ma 1 en ng1 tere 1 e · d k I · b" ·1 k ] ] 1 d 
t . . .. .. yenn en ~1 an 1p yerme 1r Saß am1 o- enge o ma an 1r. 
talya arasmda 1y1 munasebetler teessus I b·i· ., c:··ph · ,_. h Bö" 1 l•te go··2e a•• yapmak fikri ilacla teda· · · b'" ··k b. · I k nu a 1 ir m1< yu esiz 1<1 ayir.. y e , , , 

e
1 

tmeslcmI uyu . Ftr memnhu"~ki~et e. u~i1 • 'bir §Cye imk.in oldußu gün, tababet, bo- visine imkan olm1yan bu ~eiid karniye 
~ma t~ ve y~m ranuz u ume~mn n- wlmu1 böbrelcleri <;ikanp yerine batka lekelerinin {keeafetlerinin) ameliyatla 
giltkered~ltaklid etmMim temenm eyle böbrek takmak, ylj)ranm11 bir yürek ye- <;1karhl1J> yerlerine tcffaf bir ka_miye 
me te Ir er. . b" ba k k k .. .. .. . kl k d"" •u··nc•s1nden nne ir ! a 1m oyma , ~ru:inut c1- par~as1 e eme arm ve u, • 

Roma gazefelerinin 1tefriyatt ßeri bir •aglamile degi§tirmek ve nihayet ~1km11br. Su halde (göze a t yap1hyot) 
Roona 12 - Gazeteler, lngili2 - ltal- dü2eni bozuk bir bcyni ~1kanp yerine bir denildigi 2aman. bugünkii fenni duruma 

yan mü2akerelerinde elde edilen muvaf • bi~imlisini yerleitirmek kudretini elde et- gore anhyacag1m12 1ey. komea tabaka.1· 
fakiyeti büyük memnuniyetle tebarüz et- mq, demektir. na {o da k1smi bir ~ekilde) a11 yapmak• 
tirmektedir. Söylemege hacet yolctur ki bütün bu hr. Y oksa bjr atmud gibi gö2ü kökü~den 

KorTiere D.,lla Sera, diyor ki: ihtimaller, hayal Ueminin 'Cßginlerinde kopanp, yenne ba•kasm1 koymak deg11l 

«Habeiistan mesclesini Milletler Ce - dola1an birer efsaneden ibarettit. Ta- .. . . * * *. . . 
miyeti önüne ~1karacak olan ln!(ihere, bu hakkuklan. Jül Vern'in romanlan lcadar Tabnd1r k1 her ameliye g1b1 bunun da 
karann1 Romada imzalanmak ""2ere bu - <;abuk ve kolay olmtyacakhr. usulü. erkam ve iartlan vard1r: 
lunan mukaveleume zihniyetine tevfikan c: c ld ·· 1· · 1 Her karniye ke1afeti vak'u1na (yan1 yU na e goz a~1M ame 1ye t ya an mt· I h d 1 
alm1 .... r.» d ' H 1 d ··1 1 h gözünde boz o an er a ama) at1 yap1 a• „. tr, a)'lr, ya an eg1 • yan 1 ur ve yan- K . . . I · 1. .. 1 · 

Popolo di Roma, diyor ki: 1 .1 k e la b r · · ·nd maz. arn1ye at1s1 ..;111 e vent 1 go2 enn 

b
'"':, v;..~. k"" u{ .~me iyen)in mm! en 1u iki esash artl haiz olnialar1 icab eder: 

«fngiltere hükumetinin Milletler Ce • a'l'ar. ,,..un u go2 a11s1 yap1 maz, 1 K . d k" 1 k • .. 
miy<>tine gönderdiii bu nota müukere - (göze •'II) yaptl1r. -k arm(y:·r~ 1 

e ~~e r~gmen go • 
lerin müspet neticelerinin bir teyididir.» Bu iki tabir, birbirinden farkhd1r: zii

1
"n i~ .. 1smib k 

1 
)assa.

1
gotmelge I dmemur 

B" · · · k d ·· led'x· · "b' .. o an sm1r ta a &SI Saß am o ma 1 1r. 
Stampa, diyor ki: ·~i;n~1·~· r'Jc·~"d a "°i 1 11 1m1~ gi ~· rz 2 - Karniyedeki kesafet dagm1k de· 
«M. Eden'ill. ~ekilmesindenberi ge~en gu e mlci 0lc un I en <;• anp

1
. ye~me a1 a- gil mümkün mmebe bir yere münham 

iki ay, iki memleket araS>ndaki bütiin ger- 11m ta ma an amma ge Ir ki. fen, he- • f k ol 1 • 
·· b"' 1 b" · d h b d d olmah, etra a yap1 mama 1 ve c1va• 

ginlik oebehlerini izaleye ve tthlike dolu nuz oy e Ir muc1ze en a er ar e- d d b ] 1 d · ·rd· hn a amar u unmama 1 ir. 
hava)'I teskine kafi gelmi1tir. Bu mes'ud 111 t~· .. ( . „ k) . Bütün bu tattlan cami gözlere yap1lan 
neticc, her iki tarafm gösterdigi hü nü incm ya?1 goze a1i_yapma ise, aiilann ~pk defa tutmadJim1 da, bu i1le 
niyetle kabil olabilmi tir. lngilterenin al- benzetmek gibi olmasm, aß&clau. yapilan • ·1· ] ·· 1·· B' b "het"1 

k l 
·b· b" ugraian a 1m er soy uyor. ir u c1 , 

d1ih bu te~bbüs, umumi Avrupa vaziye- a em a11&1 gi 1 IrfeY· b" d b"" ··k ·· "dl 1 b !' ata 
Bu a nm ne maksadla ne zaman ve Ir .'. uyl~ _ ~mi her el u k ambe .'Y 

tinde müsaid tesirler icra etmekten hali I ld • L • .' 
1
. kendm1 tes 1m eaen uta ann isa Ir za· 

k 1 kt nasi yap1 ""DI "' aca gore 1m: 1 a miyaca 1r. Y I d" d . ed .. man sonra -a11 anan par~anm tutmama· 
Necafinin prote.ton k a niz _sa e. e gmn en once, 1urasmi 1mdan yahud tekrar bulanmasmdan ötü· 

aydedey1m k1: Bu konu!lllada muha • .. .. 'd · 1.• d'" t'"kl · d'kk te 
Londra 12 - Habeiistan scfareti ta- tab olarak kars1m12da münevver halk1 tu- um1 s12 i~e ~! u be~ -n":.2,an. d' a 

rafmdan netredilen bir notada ez<:ümle f .•. . . : .. 1• . d"I alm1rsa, amehyenm ta aoel a emm e ne• 
fÖyle <lenilmektedir: a_rz~ttiHgtmlr.ii~ 1

1~'" mev~u hpopulanz~. e ~!- den dolay1 revac bulmad1gm1 anlamak 
m11tir. e m er ve mute ass1s ar go2eh - .. 1 «fngiltere hükilmeti tarafindan Mil - · t" guc o mat. 

1 1 C d memii Ir. Karn'1yeye a•,1 yapmak (Keraton-
et er emiyeti umumi k.itibligine gön - • * * ,.. 
tilen tezkereye baz1 mahfillerde verilen lastie) ameliyesi yeni deßildir; a1ag1 yu· 

Göze a•1 yapmak ih•:"acmt do:;uran k 10 d b · · d 1 \ b" man.aya göre lnniltere hükumeti, Millet• • .., " an sene en en ü2enn e ~a 111 an ir 
"' sebeb, göz ak1n1n Ön k11m1m te1kil eden i•tir. 

!er Cemiyetinin azasl olan devletleri Hit- ve bir saat camt gibi ... ffaf olan komu ' 
L · 1 J t f d f h" · .- A•1 irin önceleri, tav•an karniyesinden 
<>el1Stanm ta ya ara in an et III! ta • {karniye) tabakumm herhanoi bir se- ' ' ' 

• "k t k t d b 0 ' istifade edildi, daha sonra yeni ölmü1 
mmap;a te1v1 e me aoavvurun a u • beble 1cffafhg101 kaybetmesidir. 
l\U1dup;u takdirde, Sa Majeste 1mpatator ~ocuk ve en nihayet de büyük in.an k r-
Hailc Selasiye böyle bir karann tatbik1· ~ffafh8Jnt kaybeden bu tabaka, niyesi kullamld1. 

• . I k . . 1. d I . buzlu bir cam gibi, d1 atdaki e1yaya aid Du""nyanin hemen her tarafmda tecrü· na mam o ma 1~m e m en ge en1 yapa-
caltl!r. Bu yolda bir karar verilmesine ekillerin görünmC$ine enge! olur. be edilen bu ameliyattan iyi netice alan• 
esasen pelt az ihtimal vard1r. Cünkü Mil- Karniye tabaka11m donukla1hran bai- lar arasmda Pragh profesör (Elescenig)" 
letler Cemiyeti mukavelenamesinin esas hca amiller, bu tabakada husulc geien ile Rus ilimi (Palatoff) un isimleri u· 
prensiplerile dii!er beynelmilel muahe _ .;1banlann b1takm11 olduldah nedbeler )nlabilir. Bu son alim i(in, Rus hükumeti 
deler bu 1ekilde bir karar verilmesine (itler) dir. Ode ada büyük bir enstitü kurmu1tur. 
mhidir. Bundan maada 4 /6 '936 ta • Bu nedbeler ball. dilinde: Misafir, le- 11te on zamanlarda Amerikada görül• 
rihli iGtimada A.amble, cemiyet azala • ke, bo2, duman j!ibi ~etid i imler al1r. memi~ bir hadise diye kaydedilen ve va• 
nnin ku~tle elde edilmii olan hiGbir a- F en dilinde bunlare. {karniye kesafeti) kit vakit bizim gazeteleri de heyecana: 
razi deli~ildii\ini tammamagi tuhhüd ad1 verilmi1tir. düiüren göz a11S1 hikayesi bundan ibarel· 

ettiklerine dair bir karar vermi tir.» Karniyesinde böyle leke. dun1an olan tir. 
Bir lngili~ gazetesine göre mahalil bir insanm görmesi, bu anzan1n bulun - Dr. Nuri F eltmi Ayberlr 

kalacak devletler 
Londra 12 - Deyli Herald gazetesi, 

Cin, Sovyet Ru ya vc Y eni Zelanda' nm 

ltalyan fütuhatm1 tammai!a muhalefet 
etmelcri sebebile c1n~iliz - ltalyan itila· 
fm1n, mer'iyet mevkiint girmeden evvel, 

önümüzdeki ay i~inde, Cenevrede ölüme 
mahkOm olabilecegi» mütaleasmda bu • 
lunmaktadJr. 

Bu guete, karar ouretinin ittifakla a
lmma51 laz1m gelmekte oldui!unu hallr· 
latmaktadir. 

Ayni gazete ezcümle diyot ki: 
«Cenubi Amerika devletleri ihtimal 

mllstenkif kalacaklard1r, fakat Sovyet 
Rusya, Cin ve Y el'li lelanda bu suretle 
hareket etmiyeceklerdir. Y eni Zelanda
nm son dakikada menfi bir rey vermek 
ouretile i1leri ltan1hrmakta tereddüd et -
mesi mümkündür, fakat geriye Sovyet 
Rusya ile Cin kahyor. Sovyet Rusya. ih
timal chay1r» diyeccktir. Cine gelince, 
kat'i surette «haym> demekten ba1ka ne 

yapabilir? Habe istan ilhaktnin tahmma
lma yol a~mak, Mancuko ilhakmm ta -
nmmasma yol a~maktan ba ka biriey de
~ildir.:t 

Muhafazakar gazeteler, fngiliz te • 
1ebbüsünü tefsirden i~tinab etmektedir • 
!er. Yalm2 Deyli Mey] müstesna olup 
memnuniycl izhar etmektedir. 

Auam Kamara•rnda cevab11z 
lralan bir aual 

Londra 12 - Avam kamarasmda 
muhalif itei partisi reisi Attlee. ln11iliz • 
ftalyan müzakereleri masmda Habe1 
hududunun tashihi veya T ana gÖlü hu
susunda yni bir u2la1ma yap1lmas1 hak -
kmda lngilterenin mar edip etmedigini 
Ba1vekilden sormu1tur. 

Cemberlayn bu suale cevab vermiye • 
ceiiini ve bu babda malumat verebilecek 
vaziyctte olmad1gm1 söylemi1tir. 

Londrada heyecanh if~at 
(Ba1tarll/t 1 Incl aahlfedel 

M. Hitler'in dooyada mevcud 4 mek· 
tubundan bir tanai bilhasoa enteresandir. 
Avusturya hadi clerindcn önce yazilm11 
bulunal\ bu mektub kurtulu1 aatinin ya • 
km oldu~unu bildiriyor. Mektubda Sü • 
detlerin vaziyeti Alman müdahalesini is • 
tilum ettigi halc taalluk etmek Ütere A· 
vusturya ve Cekoslovakya haritasmdan 
bahsedilmektedir. 

Bir de dosyada von Papen'in talima· 
tile ya21lm11 ve bütün dogu Avrupasile 
Macaristan ve Balkanlarda endüstriyel 
nüfuza dair olarak 1imdiye kadar elde e· 
dilen neticeyi de göoteren bir plan1 muh
tevi vesikolar mevcuddur.:t 

Ealri Avustur)'a Harbi.ve Nas1rr da 
ititihar etti 

Viyana 12 - Y anresrni bir memba

dan bildiriliyor: 
Sab1k federal A vuoturya ordu•undan 

sab1k Harbive Na2m General Zehner, 
evinde intihar etmittir. Fevkalade mah • 
kerne azasl 11fatile General Zehne~, 
1934 temmuzu hädiielerini mUteakib bir 
,ok nasyonl • sosyalist hakkmda idam ka
ran vermi<ti. Generalin intiharmm bu .'.e· 
bebden ol~p olmad1g1 daha malilm degil-

dir. 

" 

t l • ••e endif• M acari•tan a e af ~ 
Budape,te 12 - Havas AjanSintn 

muhabiri bildiriyor: 
Nazi propagan~asmm artma!I ii mah

fillerinde büyük b1r end11e dogurmu1tur. 
Borsa fiatlan gittik>e al,alm11 ve bir •ok 
eshamm luymeti yü2de on nisbetinde 
düimüitür. 1k11sadi hayatm her safha11n· 
da Y ahudiler i<;in bir ni1bet tayin eden 
kanun doloy1sile marttan beri ba1hca e&
hamin ktymetleri yü2de kirk kadar dü1 -

müttür. 

Belediye meclisinin dünkü i,timamda 
hiristiyan milli partisinden Andre S1lle

rik milli ikbsadiyatm muvazenesini teh• 
did eden Yahudi aermayelerinin uzak ' 
laimasi keyfiyetin1 proteoto etmittir. 

Hitler'in bir emri 
Berlin 12 - M. Hitler. sak1t rejim 

tarafmdan disiplin ce2asma ugraulan bü• 

tün Avusturyo memur ve müstahdemleri
nin zararlannm ödenmeoini ve vaziyet • 
lerinin normalle1tirilmesini emretmiitir, 

(a.a.) 

Antakyada yeni 
bir hadise 

Antakya 12 (Hususi) - 1ttibad1 Va • 
tanl parti.oinin Hamidiye mahal!esinde• 
ki merkez binas1 balkonuna garib 
bir bayrak ~eklldi. Yarm slyah, yar1st 
bcyaz vc ilzerine de .ittthad1 Vatan!t 
!bares! yaulm1~ olan bu bavragm ~e 
kilmesine müsaade edildi~i takdlrde 
Tütklet de Hatay bayrag1 ~ekecckletln 
bildirmi~lcrdir. Bunun üzerine bu aca 
yib bayrak indirilml~tir. 

Diger taraftan Cencvre konu~mala 
rmda parlllanlarm da~1tilmas1 ve üzer 
lerindeki silahm ahnmaSl kararla~lml 
m1§ ve bu karar üzerinden 25 gün g 
mi§ oldu~ halde, gene bir~ok partizan 
lar, ~ehir sokaklarmda dag loyafrlll 
ellcrini kollanm salbyarak gezmekte 
dirler. 

Allahabad'da tiddetli 
,.:arp1fmalar 

Londra 12 - Allahabad'dan bildirili 
yor: Müslümanlarla Mecusiler arasmd 
vuku bulan ~arp1§malarda ikl ki~i ol 
mil!j, 16 kl9f yaralanml§br. K1taat mil 
dahaleye mecbur kalm1§hr. 
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Piyango ke~idesi dün bitti 
Büyük ikramiyeyi 277 611 Bu ke,idenin 

k d talihlileri kimlerdir numara 
20 bin lira 31795, 

10 bin lira 11195 
Tayyare piyangosunun yirmi be§inci 

tertib altmc1 ke§idesine dün de Bey
oglunda Asri sinemada devam oluna -
rak bütün numaralar <;ekilm~tir. 

Bu ke~idenin en büyük ikramiyesi o
lan iki yüz bin Jira 27761 numaraya <;1k
m1~hr. K1rk bin ve yirmi be§ bin lirahk 
ikrainiyelerin son ü<; numarasile niha
yet bulan biletler biner Jira mükäfat 
a!d1klan gibi fäi yüz bin; yirmi bin ve 
on be§ bin lirahk ikramiyeyi kazanan 
numaralarm son ü<; numarasile nihayet
lenen biletler de biner lira ikramiye a
lacaklard1r. 

Bundan ba§ka en büyük ikramiyeyi 
alan numaramn nihayeti tek oldugu 
icin sonlan tek olan yani 1, 3, 5, 7 ve 9 
Ja nihayet bulan bütün biletler de iki
§er lira amorti alacaklard1r. 

E!li bin lirahk ikinci mükafat, ke§ide 
sonunda <;ekilen yüz numara arasmda 
taksim edilmi§tir. Bunlar be§er yüz li
ra kazananlar arasmdad1r. 

Dünkü ke§idede ikramiye ve müka -
fat kazanan numaralar srra tertibile a
§Sgtdadtr: 

200,000 lira 

27761 
20,000 Iira 

31795 
15,000 lira 

33851 
10.000 lira 

11195 
3,000 lira 

1869 2612 
1,500 lira 

8798 11208 15122 19351 34064 38387 

1000 lira 
2331 5602 27853 27997 31708 35002 

35761 36525 

500 lira 
396 576 774 1804 1835 2873 

3308 3589 3758 3842 4022 4332 
4350 4402 4480 5070 5527 5761 
5770 6248 6468 6802 6807 7335 
7401 7743 8041 9030 9688 10485 

10667 10889 11375 11600 12678 12700 
12731 13355 13994 14278 14604 15926 
16461 16728 16832 16869 16959 17486 
18647 19669 20115 20178 20842 21682 
21703 22845 22934 23246 23524 25151 
25354 25963 26436 26485 26707 26744 
26831 27281 27388 27713 28374 28739 
29207 29224 29510 29623 29937 30051 
30496 30767 31297 31334 31630 31719 
32507 33191 34488 34952 35057 35429 
36657 37982 38150 38340 38364 38471 
39158 39273 39315 39403 

200 lira 
354 406 1273 1567 2096 3856 

4245 4824 5554 6233 6249 6326 
7033 7203 7207 8281 8811 12371 

12586 14616 14865 15180 16392 18185 
18218 20127 20555 22732 22932 22936 
23024 23222 24158 24227 25278 25490 
25762 26213 26583 26616 27191 27759 
28844 28914 29461 31811 31832 32562 
33244 33533 33694 34584 35010 35367 
35681 37933 37955 38641 38678 ~oi53 

70 lira 
330 645 939 1437 1544 1564 

1902 2022 2118 2278 2308 3682 
4023 4476 4879 5068 5208 5281 
5924 6268 6456 6502 6957 7016 
86~5 9070 9374 9612 9705 10272 

10365 10776 11221 11658 11883 12303 
12518 12952 13400 13471 13481 13490 
13756 13834 15185 15385 15402 15510 
15691 15738 15741 15787 15816 16270 
17303 17784 17951 18019 18622 18807 
18837 19153 19438 19445 19854 20016 
20191 20464 20616 21416 21803 21901 
2~082 22249 22615 22785 22825 23084 
23288 23397 24016 24130 24 766 24807 
21925 24941 25060 25593 25730 25843 
26749 27101 27553 27561 27783 28085 
28232 28421 28508 28742 28799 29164 
29353 29583 30186 30484 31482 31584 
31621 32162 32449 32568 32572 32600 
32742 32864 33?41 33600 33755 33787 
33821 3~961 34011 34327 34514 34859 
34987 34992 30037 35341 35366 35856 
3'\891 36192 37601 38053 38154 3~188 
3o?•O oq~79 38800 39397 395oo 00017 

227 
1501 
1856 

318 
1569 
2155 

50 lira 
377 

1606 
2207 

858 
1798 
2368 

1285 
1805 
2440 

1426 
1852 
2681 

azan 1 

15 bin lira 33851, 
numaralara ~ikb 

2737 2904 2909 2979 3684 
4283 4342 4434 4442 4569 
4788 5057 5144 5199 5392 
5682 5800 5816 5976 5985 
6173 6234 6322 6355 6524 
6615 6702 6958 7092 7187 
7499 7515 7562 7960 8083 
8363 8387 8400 8420 8648 
9177 9228 9306 9487 9547 

10039 10214 10347 10954 11203 
11349 11382 11404 11922 11948 

3903 
4686 
5548 
6099 
6603 
7441 
8118 
9142 
9752 

11214 
11970 

11975 11995 12278 12393 12889 13065 
13284 13292 13348 13610 13682 13833 
13980 14022 14167 14222 14225 14299 
14386 14421 14450 14490 14702 15374 
15645 15718 15808 15811 16099 16175 
16286 16354 16528 16557 16608 16782 
16881 16925 17039 17126 17252 17402 
17432 17468 17726 17740 17753 17777 
17813 18099 18204 18272 18973 19087 
19184 19371 19603 19662 20267 20286 
20516 20560 20593 20689 20755 20966 
21007 21206 21760 21856 22008 22015 
22111 22182 22205 22597 22868 23229 
23415 23505 23618 23937 24368 24857 
24974 25063 25097 25104 25842 25874 
26000 26064 26102 26367 26447 27233 
27294 27307 27360 27377 27414 27423 
27629 28034 28241 28260 28327 28370 
28387 28438 28445 28592 28891 29032 
29089 29142 29175 29458 29660 29923 
30182 30448 30503 30515 30713 31060 
31068 31082 31363 31367 31374 31578 
31757 31920 31970 32186 32192.32334 
32400 32418 32528 32610 32678 32751 
32818 32839 32842 33087 33388 335~7 
33530 34036 34084 34207 34209 34450 
34507 34679 34748 34792 34866 34891 
35040 35065 35241 35280 35783 35909 
36083 36176 36218 36238 36269 36376 
36544 36932 36941 36973 37107 37267 
37283 37432 37550 37640 37828 37953 
37979 38196 38242 38315 38761 39154 
39473 39783 

40 
31 81 125 

272 288 346 
843 1011 1230 

1791 1972 2101 
2444 2502 2602 
2895 3007 3036 
3180 3193 3310 
3982 4000 4044 

lira 
172 
492 

1421 
2168 
2642 
3064 
3330 
4058 

256 
513 

1740 
2220 
2787 
3090 
3397 
4067 

261 
569 

1776 
2381 
2855 
3113 
3958 
4104 

4151 4273 4285 4313 4410 4539 
4581 4608 4615 4702 4704 4792 
4808 4836 4888 4936 4939 4946 
4962 5033 5141 5373 5485 5535 
5876 6182 6340 6361 6375 6426 
6434 6650 6659 6681 6694 6734 
6769 6775 6780 6827 6892 7047 
7045 7137 7368 7478 7559 7608 
7639 7798 7805 7819 7928 8054 
8165 8262 8341 8448 8471 8483 
8495 8527 8621 8701 8807 8856 
8931 9209 9224 9341 9404 9429 
9430 9469 9503 9974 10107 10135 

10285 10317 10404 10409 10490 10636 
10708 10823 19841 10914 10944 11128 
11237 11242 11301 11386 11532 11543 
11678 11740 11744 11780 11781 11803 
11934 12126 12141 12248 12ö82 12396 
12456 12598 12617 12688 12751 12792 
12816 12911 12991 13070 13152 13202 
13203 13272 13349 13507 13707 13825 
13826 13975 14002 14063 14123 14188 
14219 14404 14424 14464 14505 14728 
14794 14971 -14988 15522 15613 15651 
15764 16081 16153 16203 16209 16456 
16516 16626 16642 16789 16877 16898 
17193 17224 17ö62 17574 17598 17735 
17768 17828 17886 18021 18076 18146 
18171 18189 18299 18515 18486 18597 
18624 18796 18863 19052 19081 19127 
19229 19346 19413 19474 19571 19664 
19797 19952 20064 20107 20176 20192 
20311 20476 20692 20766 20814 20858 
20906 20916 21069 21174 21252 21286 
21426 21722 21887 22099 22140 22212 
22227 22240 22324 22483 22575 22601 
22629 22736 22852 22848 23189 23286 
23299 23374 23375 23442 23522 23624 
23701 23708 23840 24056 24092 24132 
24178 24191 24275 2437;; 24382 24571 
24582 24786 24855 24858 25086 25093 
25200 25244 25263 25379 25648 25819 
25863 25882 25981 26025 26086 26137 
26204 26520 26651 26666 26841 26847 
26861 26934 270öl 27046 27049 27059 
27066 27114 27305 27314 27531 27400 
27691 27709 27856 27956 27990 28022 
28023 28151 2~170 28181 28192 28224 
28404 28546 28615 28669 28686 28694 
28710 28762 ?8976 29080 29493 29528 
29782 29791 298QO 29979 29987 30011 
30176 ~0222 30282 30506 30524 30842 
30860 30863 31055 31142 31478 31533 
31725 31753 31824 31853 31868 31890 
32056 32066 32118 32125 32171 32203 
32246 32296 32375 32409 32614 32682 
32748 32770 32771 32841 32903 33008 
33019 33136 33379 33439 33502 33575 
33786 33881 33915 33950 33974 3400~ 

34004 34082 34109 34360 34460 34524 
34529 34627 34761 24910 34925 35033 
35047 35151 35176 35182 35232 35253 
35371 35529 35535 35586 35794 35807 

200 bin liray1 kazanan 
bah~1van Bayram 

anlabyor 
(27761) ... dünün en ideal numaras1 

idi. tl'zerinde bu sihirli numara yazih 
olan bileti kim ta§1yorsa, kendisini zen· 
ginler arasmda sayabilir. 

Emek sarfetmeden, sermaye kapat -
madan, hatta ahn teri dökmeden kaza
mlan bu servetin sahibleri arasmda, bir 
de bah<;1van bulundugunu haber almi1-
hk. 

Bileti kendisine satan Nimet gi§esin
den talihlinin adresini ögrenmek pek 
gü<; olmad1. Fakat, bah<;1vam hayli mü~
külätla ele ge,irebildik. 

Arnavudköy s1rtlarmda, Bostan '1k
mazmda oturan bah,1van Bayram, ba
§!Ila devlet kU§U kondugunu, ancak ya
nm saat evvel haber almi§h. Kendisi 
45 - 50 ya§larmda tahmin edilebilen fa
kir bir bah,1vandi.r. Simdiye kadar ev
Jenmemi§tir. iki yüz bin lirahk büyük 
ikramiyeye nas1l kavu§tugunu bize §ÖY
le anlath: 

c- Kulübede ögle uykusu uyuyor -
durn. Kulag1m biraz agu i§ilir. Fakat, 
kap1 o kadar hizh ~ahmyordu ki, duy -
dum. Uyku sersemligile, kap1y1 a,hm. 
Kar§irnda piyango biletini ald1g1m Ni -
met Ablayi görünce ne yalan söyliye -
yim, ayaklanm ba§ladi. geri geri git -
mege!.. 

- Anlad1m ~i... 
- Ka, lira vurdu? diye bagrrd1m. 
Nimet Ablanm yanmda bir adam da

ha vard1. Galiba o da sizin gibi gazete
ci idi. 

ikisi de: 
- Kendine gel, Bayram! dediler. 
Sonra, yava§ yava§ anlattilar: 
- Sana bin lira dii§tü! 
-Yok be! 
- iki bin lira dü§tü ..• 
-Radi camm ... 
Derken, '1ka ,1ka yirmi bin liraya ka

dar c1khlar. Paralar1 avcuma sayar -
ken, titremege ba§larnt§Im. 

E ... Biz de vaktile az ,ok para gör
mü~ adamtz amma, yirmi bin lira bu ... 
Neyse, talihimiz varmI§ l§te! Kazand1k! 

- Simdi, bu para ile ne yapacaksm? 
- Bankaya yahrd1m onu.. Yammda 

birak1r rmy1m hi'? 
- Onu anlad1k. Kazand1gm para ile 

ne i§ göreceksin ? .. 
- Daha bir §ey dü§ünmedim. Belki 

ileride, bir bah,e satm ahr, i§letirim. 
- Evlenmek akhndan ge<;miyor mu? 
Bah<;1van Bayram, b1yik altmdan ha

Cif9e gülümsiyerek bu suali cevabs1z b1-
rakm1§hr. 

200,000 Jira!Jk büyük ikramiye <;1kan 
biletin diger bir par,as1 da, Bursada 
Fidan hamnda 110 numarada oturan 
lbrahimdedir. Ayni biletin yarlSl Sir -
keti Hayriye muhasebe memurlarmdan 
Nureddinde, diger yans1 da Akay ida
resi memurlarmdan ihsanda, bir par<;a
s1 da Samsun manifesto memuru Avni 
ile arkadas1 Refiktedir. 

K1rk bin liral1k ikramiye 
40 bin lirahk ikramiye, Zonguldakta, 

Istanbul oteli sahibi Hüseyne, Kadm -
handa Musaya, Galatada Bayan Pri
moya, Adanada fabrika yagc1larmdan 
ibrahime, Antalyada Naila hat ,avu§ -
larmdan Hüsnüye '1km1§hr. 

Eski§ehirde Simendifer hastanesinde 
hasta bak1c1 hemsirelerden S1d1ka ile iki 
arkadas1 25,000 lira kazanm1§lard1r. 

Ayni biletin dii!er par9alar1 da Kur -
tulu§ta Bayan A~avninin, Karagüm -
rükte Bayan Mürüvvetin, Beyaz1dda 
kundurac1 Nesetin, Kula mensucat fab
rikasmda makinist sabitin, Anta!yada 
terzi Melihanm. Elektrik §irketinde En
verin ellerindedir. 

20 bin lirahk ikramiyeyi Unkapanm
da Yesiltulumbada Süleyman ve Adern 
isl"linde iki arkadas kazanm1§lard1r. 

ikramiye kazanan ta!ihliler, dün ba
vilerine giderek ikramiyelerini alm1§ -
lard1r. 

15.000 Jirahk biletin bir par<;as1 Sam
sunda seyvar sat1c1 Ariftedir. 

Di~er ikramiyeler 
Beyoglu istikliil caddesinde tamnmt~ 

Y1ldmm gisesinden sahlan 33851 nu -
marah bilete ~1kan 15.000 lira:vi Beyo.glu 
Galata•arav lisesi kars1smda Abdurrah
man terzihanesi is,ilerinden Bayan 
Adrivadini ve 31795 numarah bilete <;1-
kan 20.000 lirav1 Sirkecide Sahinoasa o
telinde Fevzi En'(in kazanm1slard1r. 

36010 36195 36208 36216 36225 36268 
36334 36406 36438 36618 36620 36698 
36720 36811 36831 36853 36912 37040 
37108 37204 37246 37287 37417 37494 
37660 37674 37684 37814 37819 37870 
37985 38075 38089 38204 38210 38221 
38238 38245 38ö68 38378 38401 38568 
38651 38707 38930 39071 39332 39336 
39369 39442 39643 39769 39840 39849 
39985 

Daladye 5 e kar§I 576 
reyle ekseriyet ald1 
Harici siyasette degi~iklik olm1yacak 

• [B~~taraft 1 Incl sah1;edeJ 

1 

t~v.di edilmi§ ola~. hü.k_umet beyanname -
Hükumetin beyannames1 smm met01le bugun ogleden sonra der -

Daladye'nin okudugu beyannamede hal müzakeresi talebile parla~entoya 
d ·1· k" tevdi edilecek olan mahdud salah1yct te-

eni iyor i: . . . . ·1 k'l "d k 1· 
M '[]• ··d f "I b"r parayi ve mim i~m 1stem en vc a ete a1 anun a-« 1 1 mu a aa, sag am 1 • "h · · · "f kl d"k · 

hi,bir zaf alameti göstermiyen maliyeyi Y1 asmm met0101 ith a a las ' etm11 -
d f b"lh tir.» iltizam cder. Milli mü a aanm 1 assa 

k d . · "d d"" "d · l · d rekoslovakyay verilen teminat en 1Sme a1 en ustn e 1$ enn urmaS1 ~ 

$Öyle dursun istihsalin yava1lamasma bilc Paris 12 - F ransa Hariciye N azm 
tahammülü yoktur. Bonne Cekoslovakya ekisini kabul ede-

Hükumet patronlarm ve i1Gilerin dira- rek yeni hükumetin Cekoslovakya ve or
yetine ve vatanperverligine müracaat ta Avrupa hakkmda evvelki hükumetle
eder. hGiler $Unu anlamahdir ki, fabrika· rin siyasetini takib edecegine dair teminat 
!arm i~ga]i, hürriyet rejimine tehlikeli o- vermi1tir. 
labilecek bir endi$c hissini memlekete Pol Bonkur ne diyor? 
yaymaktad1r. Patronlar da iGtimai ka - Paris 12 - M. Pol Bonkur, riyase • 
nunlan halisane tatbik etmelidirler. tinde bulundugu cumhuriyet~i sosyalis 

Hükumet modern i§ kanununu tamam- birliginden istifa etmi§ olduguna dair o 
hyacak olan metinlerin tetkikine devam lan haberi ne teyid ne de tekzib etmii 
edecek ve bu metinleri meclise sevkey!i- tir. 
yecektir. Hükumet memleketin emniyeti Mumaileyh demiitir ki: 

t 

-. 

GÜNÜN BULMACASI 
1 2 s 4 0 ~ 7 8 9 10 11 

1 _j 1 1 1 1 1 1 1 1 I• 
2 _J 1 1 l•I 1 1 1 1 1 
a 1 1 1 1 1 1 1 l•I 1 
4 1 1 1 1 1 l•I 1 1 I• 

0' l•I l•I •I l•I 1 1 
6 1 •I 1 I• 

' 

1 1 · I I• 1 l•I , 
8 1 1 • 1 1 • 1 
911 1 1 1 l•I 1 1 

lo •I 1 l•I 1 
11 1 1 LI• 1 1 1 l•I 

Soldan sa~a: 
1 - Blr gl\)ek (mürekkeb kellme). 2 -

Gayret, eczanelerde ruhu satihr. 3 - .Par-
ga parga (Ud kellme), sahlb. 4 - Iman 
getlren, blr vlläyetlmlz. 5 - Blr emlr. 6 -
Bir notanm tersi, yorgun ve harab, bir so-
ru edatl. 7 - Fakat, yeme~ln lezzetlnl ve• 
ren. 8 - Elln !~!, cansiz cesed. 9 - Mek• 
tublar, "'IY"· 10 - Sevgill, istanbulun kn• 
zalarmdan. 11 - Glzll §CY, yurd. 

Yukar1da.n ll.§ag1ya: . 
1 - Kocaya varan (lkl kellme). 2 - Itl· 

mada Iäylk, mahkemeye müracaat eden. 
3 - Btr erkek !sml, fena ltiyadlardan bl• 
rl. 4 - Zer eden, hasad yapan. 5 - Blr irk, 
yanardal!'dan f1rhyan. 6 - Duadan sonra 
söylenlr, Asyada bir nehlr. 7 - Iran dllln-
de cagiz,, son günl.erde memlekettmtzde 
konteranslar veren Isv1~rell pro!esör. 8 -
Ate~ten g1kan, blr hayvan, yemegln tersl. 

iGin lüzumu olan silahlann imalatma tek- «- Tasavvurlanmdan arkadailanm 
rar ba1lanmasm1 temin ey]iyecektir. haberdar edecegim.» 

9 - Nota, blr renk, yer. 10 - Hararet a-1 !an, blr emlr. 11 - iskambllde k1ymetll blr 

Hükumet cumhuriyetin müdafaasma Bu fuka Jiderlerinden M. Moris Vi 
da tevessül eyliyecektir. Bu babdaki ic • yolet, dün istifa etmi$ oldugunu, Giinkü 
raatm, Fransamn müttefikan sarfede - Sen ayanligi intihabatmda fukadan Jor 
cegi kalkmma gayretlerile elele gidece - Toma'nm ilk iki turda baita gelmekt 
ßine kanidir. Hükumet, harb masmda olan komünist Marran'a kar11 namzedli 
hakiki sulhun kurulmasmda taahhüd edi- gini muhafaza etmek ve sonra halk~1la 
len asil prensiplerden vazgeGmemekle be- cephesi namzedi Marran lehine feraga 
raber, F ransanm menfaatlerini ve im - etmekte oldugunu tasrih etmeksizin fe 
paratorlugun tamamhhi!m1 her nerede o- ragat eylemek suretile kendisini rencid 

-
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-
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lursa olsun müdafaaya azmetmi1 bulunu- etmii oldugunu söylemi1tir. 

yor. Leon Blum partiainin karar1 
Hükiimet Fransa hududlarmda, ve Paris 12 - Bu sabah toplanan sosya 

müstemlekerile olan müdahaleleri Üzerin- Iistlerin parlamento grupu Daladye hü 
de tehlike bulunmasma asla müsamaha kumetine muzaheret meselesi hakkmd 

-
-
a 

-gösteremez. hi~bir karar venneden dag1lm11tir. Bu 

-Hükfunet, harici tesirleri, arzu edilmi- nunla beraber yapilan müzakerelerin he 
yen baz1 yabanc1lar tarafmdan yap1lan yeti umumiyesinin b1rakhg1 intibaa gör 
tahrikatin kendi kararlan üzerinde mü - grup dahili ve harici vaziyeti nazan iti 

e 
-

essir olmasm1 tecviz edemez. bara alarak bugün reye i1tirak etmemek -
h F ransamn dostluklanm S1k1la1hnnak tense kabine lehinde rey vermegi terci 

ve akdettigi bütün pakt ve muahedeleri edecektir. Ziromski kabineye muzaher~ 
sadakatinj teyid etmekte olsun, muhik edilmemesini telkin etmiise de Blum ka 
müzakerelere giri1mek hususunda olsun binelerinin eski namlan ve bilhass 
bütün milli enerjisinin ahengini temin ey- Donnua ve Lebos halk~ilar toplanhsm1 
lemek kat'iyyen zaruridir. dag1lmasmm sosyalist partisi i~in muci 

.t 
-
a 

n 
b 

n 

F ransa, bütün memleketlerle, siyasi re- olabilecegi tchlikeleri göstenni1lerdir. 
jimleri her ne olursa olsun, sulh istiyor. Toplantmm ba1lang1ctnda Venso 
F akat bu sulh hakka istinad etmelidir, e· Oryel dün ak1am Daladye ile yaph 

saretin ba1lang1c1 olan feragate degil.» mülakat ve Mar1ando'nun kendisine ve 
g1 
r-
. 

käg1d. gerlye dogru glden. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 

1 2 8 4 5 5 7 8 9 10 11 

II SIAIKIA LI I IBIEIYIAIZ 

2 1 IN AINI 1 I~ •IMIUISIA 1 
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Franko kuvvetleri 

Akdeniz k1y1larmda ! 
(Ba1 tarafl 1 Incl sahtfecte> 

Sinktorres - Mo;ella yolunun 1imalin· 
ki de birkaG mevzile Ebre'nin $imalinde i · 

mevzi ald1k ve all! köy i1gal ettik. 
F as k1taah dü~manm bir hücumun 

püskürttüler. Dü1man 100 den fazla öl„ 
u 
u 
n verdi. Bir tank tahrib ettik. Bir dü$ma 

tayyaresi dü1ürdük. 
Fransaya mülteci girmesi yasak 
Londra 12 (Hususi) - Frans1z hü 

kumeti lspanyol mültecilerinin F ransay a 
ginnesini bugünden itibaren yasak etmi§ Beyanname, Fransanm daima sclame- digi izahat hakkmda arkada1lanna ma 

tini temin eden F ranS1z vatanperverligine lumat venni1tir. Mumaileyh Mar1ando ... tir. 
müracaatle mhayet bulmaktad1r. nun Frans1z bankasmm deviete verdigi a 

Meclis saat 20 de tekrar toplanarak vanslarm seviyesini azami on milyara ~ 
Daladye kabinesinin hamlad1g1 mali kannak ve takriben on be$ milyarhk b 

. 
1-
1r 

Baraelon, bir Frans1z hariciy e 
·memurunu idama mahkiim etti 

Paris 12 - Epok gazetesine Perpin 
projeyi müzakere edecektir. istikraz hamlamak tasavvurunda bulun 

Hükiimetin istedikleri dugunu teyid etmiitir. 
• yan'dan bildirildigine göre, Tarragon • 

Paris 12 - M. Daladye meclisten 31 Grevci amelcnin i~gal ettiii 
temmuz tarihine kadar kararnamelerle labrikalar 

daki F ranS1z konsoloshanesinin bir me 
muru hükfunet~i ispanya makamlan ta 
rafmdan ölüm cezasma mahkum edil 

paranm müdafaasma, mali iilerin 1slah1- Paris 12 - Paris ve civannda ame le mi1tir. Barselondaki F rans1z büyük el~is 
na, iktisadiyatm kalkmmasma müteallik tarafmdan i1gal edilmi1 olan fabrikala 
tedbirleri ittihaz etmek müsaadesini taleb rm adedi 110 ve grevcilerin adedi 13 

• hükmün tatbikinin tehiri i~in teiebbüst 
1 

e 
0 bulunmu1tur. 

etmi1tir. bin olarak tahmin edilmektedir. lngilterenin mülteci ~ocuklara 
Röno labrikalarrndaki amele yard1m1 

set;iminin neticeleri Londra 12 - Hariciye müste1an M 

-

Salahiycttar mehafil, mutasavver ted
birler meyanmda daha 1imdiden M. 
Blum'un me1hur planmda derpi§ edilmi1 

olan tedbirlere mümasil tedbirleri zikret
mektedirler: lki sene müddetle düyunu 
umumiye amortismamnm ilgas1, Bank dö 
Franstan bei milyar frank munzam avans 
almmas1, on be§ milyarhk bir milli mü -

dafaa istikraz1 akdi i~in mezuniyet itas1, 
gümrük tarifelerinin tadili .. ilah .. 

Paris 12 - Röne fabrikalan müdi 
riyeti dün ak$am amele arasmda yap1la 
int~habatm a1ag1daki neticeleri verdigi 

Butler, dün ak1am Avam Kamarasmda 
n lngiltere hükumetinin ispanyada mühe Cl 

bildinni1tir: 
874 rey grev lehinde 

2922 rey grev aleyhinde 
25 rey bo$ pusula 
90 rey beyaz pusula 

F abrikalar müdiriyetinin bu hususta 
teb]iginde $Öyfe denilmektedir: 

lll 

ki 

et 
k-

«Grev aleyhindeki büyük ekseriy 
sah günü saat 8 de i1e badanmas1 ha 
kmda müdiriyet tarafmdan mesai arka 
da1larma yap1lan teklifi muhik göster 

-
-

mektedir.» 

~ocuklarma yard1m i~in enternasyona 1 
komisyon emrine 1imdiden 10 bin lngili z 
liras1 vermi1 oldugunu, yalmz diger yar 
chmlar yekununun hi~ olmazsa bu raka 
ma müsavi bir hale gelmesini §art koy 
mu§ bulundugunu bildirmi1tir. 
Fransiz hududuna dogru ~ekilen 

hükiimett;iler 
Saragos 12 - Ebro nehrinin cenu 

bunda harekatta bulunan Garcia fuka SI 

Las F nenstos istikametinde bugün tek 
rar ilennege ba$lam1$hr. 

DiRer taraftan da ~imalde hükumetG l" 

1-lerin 43 üncü f1rkas1 Franko kuvvetler· 

Ögleden sonra Reisicumhurun riyase
tinde akdedilen i~timada hükumetin mec
liste okudugu beyannamesi kat'i olarak 

tesbit edilmiitir. Beyanname, 1imdiki ah
val ve 1erait dahilinde askeri, mali, hari

ci ve dahili sahalarda milleti müdafaa 
i~in her1eyin seferber edilmesi fikrinden 
mülhem olacaktir: Teslihatm artmlmaSI 
ve kuvvetlendirilmesi, frankm müdafaaSJ, 
altm mevcudu seviyesinin muhafazas1, it
tifaklann te1didi, ademi müdahale siste· 

Tebligde netice olarak $Öyle denil 
mektedir: - ne kar~1 harbederek F ranS1z hududun a 

minin ipkas1. 

Hükumet beyannamesinin 1936 sene· 
sindenberi amele kanunlarmda vücude 
gelmi1 olan terakkileri teyid ve fakat ay
ni zamanda sosyal ihtilaflara süratle ni -

hayet verilmek i~in patronlarla amelenin 
vatanperverligine müracaat edecegi tah
min olunmaktad1r. 

Diplomatik mehalile göre yeni 
program 

<<Ämelenin takriben yüzde onu, ya 
35 bin ki$iden ancak 3500 ki$i fel-•'ka 

DI 

lan i1gal etmektedir.» 

Nihayetlenen grev 

-

Paris 12 - T ayyarc fabrikalan 
Gilerinin grevi nihayet bulmu1tur. 

1§-

e-

Grevciler grupu 160 bine t;ikti 
Paris 12 (Hususi) - Grevci amel 

nin miktan 160 bine balig olmustu 
Grevciler .103 fabrikayi i!gal etmi1 bu 

r. 
-

lunmaktad1rlar. 

Blum Paristen ayrild1 
Paris 12 - Baivekil Daladye'nin Paris 12 - M. Blum, istirahat i~ 

buRÜn mecliste söy)edigi sözler aG•kGa cenubi Fransaya, Riviera'ya hareket e 
m 

gösteriyor ki, hükumet evvelce almm11 mi1tir. 
bütün taahhüdlere kat'iyyen riayet ede - (_"'.;_ ___________ _ 

t-

cektir. Fransa akdeyledigi pakt ve mu- _ Askerlik i~leri ) 
ahedelere sad1k kalacakhr. Avrupanm 
bugünkü vaziyetinde bu bcyanat hususi 
bir ehemmiyet iktisab eder. 

Kabinenin bir tebliii 
Paris 12 - Bu sabah Harbiye Ne -

zaretinde bir kabine toplantm yap1lm1§hr. 
T oplant1dan sonra matbuata a1ag1daki 
teblig verilmi~tir: 

«Kabine meclisi Daladyc tarafmdan 

Beyoglu Yabanc1 Askerl!k §Ubesi ba§ka n-
l!A'Jndan: 

Beyoj!lu ve Be§lkta§ kazalarmda 13 
dogumlu ve bu dogumlularla muamele 
täbl kLSa h!zmetll gayrlmilsl!m erler l m 

33 
ye 
a-

YLS 938 de hazirhk k1t'alarmda bulunm ak 
üzere 'ubemlzde kay1dll ve kayld olm1y an 

ek yabanc1larm ~ubeler1le muhabere ed1lm 
üzere bugünden lt!baren Beyoglu Yaban 
Askerl!k ~ubeslne müracaatlerl. 

Cl 

dogru Gekilmektedir. 
Barselan kabineainin levkalade 

kararlan 
Barselon 12 - Resmen bildirildigin e 

göre Reisicumhur Azana' nm riyaseti al 
tmda fevkalade bir kabine toplanhs1 y a-
p1larak askeri vaziyet ve yeni FranSI z 

r 
e-

hükumetinin iktidara gelmesile alakada 
olarak beynelmilel vaziyeti tetkik eyliy 
cektir. 

Fevkalade mühim kararlar almma SI 
bekleniyor. 

Türkiye - M1sir karde~li k 
tezahürab devam ediyo r 

[Ba6taraft 1 lnci sahlledel 

Y eni M1s1r parlamentosu ai;1ld1 
Kahire 12 - Röyter ajansmm muh a-

biri bildiriyor: 
Kral Faruk, yeni parlamentoyu mu 

tad merasimle a<;mI§hr. 
Ba~vekil Mahmud Pa~a tarafmdan O· 

e kunan Kralm a~Ih§ nutkunda ezcüml 
~öyle denilmektedir: 

cHükCunetimin i<tirak ettig1 Ro 
ma müzakereleri ~imdiki müsaid hav " 

n i<;inde neticelendigi takdirde sulhun e 
sa !am amili olacakhr.• (a.a.) 
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l--~·-----------;;-1-. inhl 1 Umum Müdürlügu· ·· nden: ~~~~sa~r~a·r~~-...~~m.;.;:.;;;;;;;;.;_...I 
I - l;lemsip~a Tütün depolan arasmda oartname ve projesi mucibince 

yaptutlacak beton yol inoaah pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tu 
II - Keoif bedeli 3043 lira 76 kurus ve muvakkat teminati 229 lirad r r. 

III - Eksiltme 15/IV /1938 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te K
1 b 

taota Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a a a: 
lacaktu. yap1 

IV - $artnameler 16 kuru~ bedel mukabilinde !nhisarlar Levazrm e M 
bayaat oUbesinden a!mabi!ir. V U• 

V - Eksiltmeye iotirak etmek istlyenlerin fenn! evr.ak ve ve a'k' i t 
V 

hisarlar In0aat $ubesine ibraz ederek aynca vesika almala: ~ -m d n-
1 - htek!ilerin pazarhk i~in tayin edilen ..;;n ve saatte 01. 7 5

1 ~zim ir. 
l il b. likt k d „~ i o ' guvenme 

para ar e u e yu ari a ad1 ge~en Komisyona gelmelerl ilan 
olunur. - (1706) 

I -. l;lar~amel7rine ekli listede eb'ad ve miktan gösterilen 60,000 
aded mhayets1z 0ent pazarhkla satm almacaktu. 

II - Pazarhk 27/5/938 tarihine rashyan cuma günü asat 14 te Ka
bataota Levazrm ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacaktu. 

III - $artn~m~ler paras1z olarak hergün sözü ge~en §ubeden ahnabilir. 
v IV - !ste~1Jer~ .pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

enme paralarile birlikte yukar1pa ad1 ge~en Komisyona gelmeleri illin 
olunur. ( 2024) -2 

I -;- ! d&remizin izmir $arap imalathanesi 1~m §artnamesi mucibince 
000 k1!0 tartma kabiliyetinde bir aded demiryol baskülü pazarhk!a sahn 

ahnacaktir. . 
II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminah 187,50 liradu. 

III - Eksiltme 2/V /938 tarühne rashyan pazartesi günü saat 14 te Ka
bataota Levazun ve Mubayaat 0ubesindeki Ahm Komi•yonund.a yap1lacaktu. 

IV - Eksiltmi~ ~tirak etmek istiyen firmalarm fiats1z teklif mek -
tublar1ni münakasa gününden 3 gün evveline kadar !nhisarlar Müskirat 
Fabrikalar $ubesine vermeleri ve teklif!erinin kabulünü mutazammm vesika 
a!ma!an läz1md,1I'. • 

V - !stekli!erin pazarhk !~in tayin edilen gün ve saatte IV üncü 
maddede yaztl1 eksiltmiye i~tirak vesikas1 ve % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte yukanda ad1 g~en Komisyona gelmeleri i!än olunur. ( 2025) 

lstanbulda son deta pek ragbet bulan 

BA~ BA~A 
'i eni dans musikisini sureti mahausada Te itina ile 
Almanyanm me~hur ERHARD BAUSCHKE 
DANS ORKESTRASI tarahndan ~ahmp maru! 

POLYDOR 
m11rk11 pllk Uzerlne lmUi edllmh;tlr. 

V 8000 1 BA$ BA$A 
l MeUihat (Rumba) 

Bu pläklar Almanyada imal edilerek istanbula gelmi~ ve sat1§& ~1kanlmt§br 
Gramofon bayllnlzden lsteylniz 

Adalar Kazas1 Malmüdürlügünden : 
, llüyükadada <;mar caddesinde eski 50 yeni 58 say1h evin sahibi Mustafa 

0111u lV!ustafa ve Osman oklu Salimin emläk bedelin&en borcu olan 2809 
ltra 14 kuru~tan 707 lira 29 kuru0 eml.ik bedclile 65 lira 83 kurus faizin 
~e~inen ve mütebaki 2101 Jira 85 kur':1~u haziran 938 de~ itibaren her s_ene 

ai1ran aymda 234 lira 30 kuru§ ted1ye etmek ve haz1ran aymda veril -
medigi takdirde % 9 faize täbi tutwmak ~artile yukar1da yaz1h evin ta
marn1 21 gün müddetle müzayedeye ~1kartld1. Teklif olunacak bedel mu
Vaf11t görüldügü takdirde 2 may1s 938 pazartesi günü saat 14 e ihal~si ya-

• ll•lacagmdan istiyenlerin Kaza idare HentJne müracaatleri. ( 2013) . --....::-~~_.;.~~~--~~~~--''--~~~~~~~~~--'~~-

latanbul Lokantacilar Cemiyetinden : 
Ankara Anonim 

Türk Sigorta ,Sirketinden: 

9 

i•te ikramiyeler kaynag1 ! ... 
Bütün sathgi bitetleri K A D E R ' in cilvesine mazhar olan 

KADER Gi$ESi 
Bu son ke~idede dahi 3 büyük ikramiyeyi birden verdi : 

' 

200,000 40,000 25,ooo . 
Llrahk bUyUk ikreiniyeyl Llrahk lklncl lkr•mlyeyl Llrahk U~UncU ikramlyey1 

Akay ld11reslnde B11y lhsan 
ve !?lrketl Hayriye muh11se• 
be memuru B11y Nureddln 

B11y11n Frlma Erlf G11latad11 Bayan Ag11vnl 
Kurtulu,, tramvay c11ddesl 

kazandilar ve paralann1 K A D E R gi~esinden ald1lar 
Adres : EmlnönU Valde han No. 4 • latlklll c•ddesl No. 109 

idaresinden : 
!daremizce Edirnekap1 Su Havuzundan ba§lamak üzere Zeyrekyoku0u 

basma kadar konulacak 600 milimetreli.k borular il;in tanzim edilen proje 
ve §artnamesine göre : 

a - Hendek hafriyah ve im18sl, 
b - Hafriyat esnasmda bozulan adi ve parke kaldmmlarm tamlrl 

i~leri kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - $artname ve teferrüah 100 kuru0 mukabilinde idaremiz vez

nesinden almal;>ilir„ 
2 - 1hale 27/4/938 ~arsamba günü saat 16 da 1dare Merkezinde mü

te§ekkil Komisyonda yap1lacaktu. 
3 - Talibler $artnameye göre haz1rhyacaklari kapah zarflarm1 yu • 

kar1da yaz1h saatten evvel Müd.ürlüge vermeleri. ( 2018 ) 

Taklld hl~ blr zaman 
aynl olamaz 

T aklid benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
Bu ltlbarla en UstUn 

kremdlr. 

1 
llirinci cah0ma YJlm1 bitiren idare heyetimizin msf1 kur'a ile ~1ka

l1 arak a~Ilan aza!Jklar i~in yeniden secim yap1lacakhr. Cemiyet men -
;;illlarmm 21 nisan 938 per0embe günü saat 10 dan 16 ya kadar Türbe 

1 .~biaJi caddesi Esnaf Cemiyetleri . merkezine hüviyet cüzdanlarile bir 
~ gelerek reylerini kullanmas1 r1ca olunur . 30 mart 1938 tarihinde Ankarada „•••••••••••••••••••••••••••-! 

Türkiye !§ Bankasmda aleläde olarak 
C~ianteb Naf1a Direktörlügünden : 

Kesif bedeli Mahalll 
Lira K. 
19446.75 Tahtaköprü 
15796.20 Melikänh 
15796.20 Alagöz Banisi 

k lledeli ke0iflerile mahalleri yukarida yaz~1 l(Ümrük karakollarmm in
doat, kapalt zarf usulile eksiltmiye c1kar~m1~ I~e. de talib zuhur etmedigin
lr·{~ 2490 say1h kanunun kll'kmc1 maddes1 muc1bmce ve evvelki sartlar da-
1 1nc.e bir ay müddetle pazarhi(a konmustur. 

:!.!„ 1halesi 25/4/938 tarihine musadif pazartesi saat 16 da G. Anteb Naf1a 
lldürlügünde mütesekkil Komisyon tarafmdan yapilacaktir. 

l?i" Daha fazla malumat almak istiyenlerin G. Anteb Naf1a Müdürlü/'(üne 
~aatleri ilän o!unur. ( 2011 ) 

Adalar Malmüdürlügünden : 

Dölaplaj Oteli Satdac~kt1r 
llu..,··k ,u ada: 

Muhammen de/'(eri 
Yah mahalleslnin Alhnordu caddesincl.e 

lta 8/4/1938 
tilnu~tir. 

17 /19/21/23 otelin tamam1-.. 9800 lira 
gününden itibaren bir ay muddetle pazarhkla arthrm1ya ~1-

ll Sat1s 9/5/1938 pazartesi günü saat 14. te yap1lacakt1r'.. Talibleri~ 
~kcelerile Adalar Malmüdürlügündeki Kom1syona muracaatlen. 

% 7,5 
(2009) 

Haydar RifatJn 
eaerlerinden 

~t~agörnlekliler thtllA.11 
lJ rüsk V azosu 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 

1~ 1n Oiüm!I 
~fendt he U~alr 

lkontun Öl" „ lk1· umu 
UO!er 

ltk '4k 
Fetsete 
l<ü „ 
M c;uk liikAyele1 
St:~d Toprak 

~entn Mezhebi 
1\ lltlh Felsefest 
nar~fzm 

100 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

Dr. HORHORUNi 

S
. (Nakletti) 
•rke · t ci ramvay caddesinde Viya-

na oteli yanmda hastalarm1 her 
i!iin kabu! eder. Telefon: 24131 

C:iöz Hekimi 
Dr. $ükrü Ertan 

CaP;atoj\Ju N 
Tel 2 r uruosmantye cad No. ei 2066 1 Ur Osman ljereleddlD 

1.part1m an1) 

Tasfiye halinde bulunan 

Istanbul Türk 
Anon"m 

su SiRKETi 
1 may1s 1933 tarihinden itibaren te -

diye mevkiine konmu§ olan 39 numarall 
hisse sencdlerine kuponlarmm kanunu 
mahsusu mucibince 1 may1s 1938 tari -
hinde müruru zamana ugnyarak bedel
lerinln hazineye tediye edilecegi hisse-

darlara ilän olunur. 
Tasfiye Heyeti 

Fatih sulh 3 üncü hukuk häkimligin

den: 
Haseki Sineklibakkal Kätibmuslihid

din sokak 21 numarah hanede mukim 
hususi hastabakici olup 19/2/938 de 
Cerrahpa§a hastanesinde vefat eden Ze
kiyenin tarihi illmdan itibaren alacak 
ve borclularmm bir ay, iddiayi verasct 
edenlerinin üc; ay ic;inde mahkemeye 
müracaatleri, aksi haldc terekesinin ha
zineye devrolunacag1 ilan olunur. (!'839) 

toplanan hissedarlar umumi heyetinde 
sirketimiz hisse senedlerinin beheri i
c;in iki numarah kupon mukabilinde 
kazanc ve buhran vergileri tenzi! edil
dikten sonra safi (10) on kuru§ temettü 
tevziine karar verilmi§ oldu~ndan 10 
nisan 1938 tarihinden itibaren Türkiye 
!§ Bankasile Türk Ticaret Bankasmm 
merkez ve !stanbw §ubelerinde tediya
ta ba§lamld1g, saym hissedarlar1m1za 
ilän olunur. 

<;alitma kudret1mi.r: oi:.oliyor 1 

elimizden t.i,bir lemir. it (1km1yor ve 
h•f'l•Y bizde holsi:.l1k, 0Qt1 do{luruyor. 

fit• burodo 

VALI DOL im d o d 1m 1zo ye ti 1irl 

Onu bir kere lecrübe edtni.t Kendinizde yeni 
bir 1ö0'1tmo zevkin1n uyond1ain1 g6recekllniz . 

VALIDOL domlo, tob!et ve hop 
holinde her eczantde b1,1lunur. 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta ~irketinden: 

30 mart 1938 tarihinde Ankarada 
Türkiye i§ Bankasmda aleläde toplanan 
hissedarlar umumi heyetinde §irketimiz 
hisse senedlerinin 13 numarah kuponu 
mukabilinde kazanc ve buhran vergile
rinin tenzilinden sonra hisse ba§ma saf! 
olarak (150) yüz elli kuru§ ödenmesi 
takarrür etmi§ oldugundan 15 nisan 938 
tarihinden itibaren Türkiye i§ Bankas1 
Ankara idare merkezile !zmir ve Bursa 
§Ubelerir.de ve istanbulda Postane kar
§lsmda Büyük Kmac1yan hanmda käin 
§irkctimiz muamelät merkezinde tedi -
yata ba§lanacag1 ilän olunur. 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri a§ag1da yazlh muh
telif rondehl., gupilya ve vidalar 10/5/1938 sah günü saat 15 ten itibaren sira 
ile ve kapah zarf usulile Ankarad.a idare binasmda satm almacaktll'. 

Bu i$e girmek istiyenlerin hizalarmda yaz1h muvakkat teminat lle ka
nunun tayin ettigi vesikalan. Naf1a müteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ay
ni gün saat 14 e kadar Komisyon Roisligine vermeleri Ja:mmdu. 

$a1 tr.ameler parasi;i: olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar • 
paoada 'lesellüm ve Sevk l;lefligincl.en dagittlmaktad.lr. ( 1944 ) 

Muhammen Muvakkat 
Liste C 1N S1 be&el t eminat 
No. Lira Lira 
1 29 kalem Rondelä ve yay h halka 9740 730,50 
2 55 > Gupilya ve bakir per,in 8880 666,00 
3 69 • Muhtelif maden vidas1 19707 1478,03 

ve c1vata 
4 94 > Demir ve pirin~ aga' 23666 1774,95 

Profesör K. Kömürcan'1n 

vidalan 

Amell ve tatblkl kambfJO 
Yen! muha.sebe u.ulll 

Kr. 35 
122,5Q 
105 
87,50 !!1m1••••••1111!1~•-•••••••••••••••••1m!!! I Tlcarl mallunat ve banblclllk ik tJ.Sad 1Jm.I 

1 
istanbul Üniversitesi Arttirma, Eksiltme :1!~ :::fbelerl C§lrket, sanayt, 175 

Tlcarl ve mall 11e>ab 1 lnd lusml 70 
ve Pazarlik Komisyonu ilanlan z lhn1 hesab kaldelert 2o 

Logarltm& cetveller! (yenl rakaml 26 

1 - 51289 lira 16 kuru$ keoifli Gurabada vap1lacak ikinci dahiliye 
anfisi in~as1 vahic!.i fiat üzerinden kapah zar!!a eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu iöll aid evrak ve 0artnameler 0unlardu : 
A - Eksiltme 0artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - B~ymd1rhk ioleri genel 0artnamesi, 
D - Özel sartname, 
E - Ke0if cetveli, 
F - Proje. 
!stiyenler bu 0artnameyi ve evrak1 257 kuru~ bedel i!e Rektörlilkten 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektör

lüitünde yapilacakbr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin 3814 lira 46 kurU§ mi:vak

kat teminat vermesi ve bundan baska a0a/'(1daki vesikalan getirmes1 la
z1md1r. 

1 - 1937 senesine aid 50.000 lirahk Bavmduhk Bakanhgmdan ahn· 
m1s in$aat müteahhidlik vesikas1 ibraz edecektir. 1 5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazih saatten bir saat ev~e 

Komisyon Ba$kanh~ma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile ro~
derilecek mektublarm en ge' 3 üncü mac'dede yaz1h saate kadar g~ mt~ 
olmas1 ve d1s zarfmm mühür mumu ile iyice kapattlm~ olmasi $&r~l~Bl) 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 

Marmara Üssübahri 
Müstahkem Mevki 

Kocaeli ve 
Komutanbg1 

Askeri Mahkemesinden : 
izmit Deniz Komutanhgmda asker iken bir beylik BURANDAYI za~i et

mek sucundan Askeri Mahkcme kararile mahkum olmu$ olan .Be~1kta~. 
Ortaköy, Mandra sokak No. 5 te oturdul!u ve Ortaköyde kahvec1hk yap
t11!1 bildirilcn !nebolulu 1329 dogumlu 934/890 tertib No.II Mustafa oglu 
Cemalin hakkmdaki hüküm Askeri Temyiz mahkemesince bozulmas1 üzerine 
yeniden cluru&masmm yap1lmas1 i~in yap1lan tebligatlard.a suGlu. Cemal gös
terilen adreslerde bulunamad1gmdan mahkemece kend1smin ga1b addedile
rek meskeninin bildirmcsi ve mahkemede ispati vücud etmesi i~in ilänen 
tebligat icrasma karar vcrilmi$ oldugundan askeri usulün 215 inci mad
desine istinaden iländan itibaren bir ay zarfmda mcskenini bildirmesi ve
Y" mahkemede ispati vücud etmesi hususu ihtar olunur, ( 2008 ) 

Yen! hcsab• ttcart cmutassal eserl 200 
Mall ceb!r cr..tttraz ve algorta he-
aablan l . 100 

B~llca satlf yer1: D:bal X1tabevl 

En t1UES5ill iLACIDIR 
Eskifehirliler 

Yeni a~1lan blrlclk piyanko 
gi~esi sizi pek yakinda zengin 
edecektir. T alihinizi bir kere 
de bu gi~eden deneyiniz. 
Bahaddln Nail Biriclk 
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Unutmay1n1z ki: 

ZENGiN Gi~E 
Bu ay da birinciligi kazand1. 

Her ke~idede oldugu gibi bu son 
ke~idenin en büyük ikramiyesi 

200,000 liray1 
olan 

CUMHURlYET 

Tavtanc1l'da Bay Remzi Ergenc'e kazand1rd1 ve sevindirdi 

ZENGiN Gi~E SAHiBi 
Kendisine müjdelemek ve paray1 vermek üzere dünkü 3,15 trenile 

Tav~anc1l'a gitti 

13 Nisan 1938 

TAMAMLANDI 
Dört mükemmel cild te~kll eden bu em

sal.slz e.ser, 1600 sahlfe, 7500 reslm ve 
tab!odan mürekkebdlr. l;larkm ve garbm 
en me§hur slmalanrun hayat ve eserlerl
nl bu k1ymetll Anslklopedlde bulabllirsl
nlz. (,(ok saji;lam ve nefl.s blr §ekllde clld
lenen bu eserin beher clldi 275 kuru§tur. 
Dört clldl blrden almak l.stlyenlere tek
mll eser 10 Uraya gönderlllr. Posta hava
leslle 10 llra gönderenlere tarn kolll!ksl
yonlarr derhal gönderlllr. Kendln!zl bu 
emsals!z eserden mahrum etmey!nlz. 

ADRES: 
lstanbulda, Ankara cadde• 
sinde ( YEDIGUN ) ne~rlyat 

dlrektörlUgU 

Gene bu son ke~idenin ikinci büyük ikramiyesi olan 

40,000 Liragz ONA HERKE8 HAYRAN 
Bayan Ani inzel kazand1 ve paras1n1 gi,emizden ald1 
ADRES: Eminönü, Valde han1 albnda mahallebici yan1nda No. 2 

!jubesi : Beyoglu, istikläl caddesi Frans1z Tiyatrosu yan1nda 
No. 138 

Pud.Pa __ 
-, •. ·VENUS 

<;ünkü ASPlRiN senelerdenberi 

her türlü sogukalg1nl1klarina ve ag

rtlara kars1 tesiri ~a~maz bir ilä<;: 

oldugunu isbat efmi~lir. 

• • 

ASP 1 R 1 N in tesirinden emin olmak i<;:in 

lütlen markas1na dikkat edin iz. 

Tahih al1nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden : 

Ankara yalorunda K ayar; ve Kü~ükyozgadda cah~tmlmak üzere iki ta
bib •lmacaktir. 

Kabul $artlarm1 ögrenmek istivenlerin istida ile nisanm yirminci gü-
n ü aGamma kadar Umum Müdürlüge müracaatleri. (1646) 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

!skän Umum Müdürlügü icin Vilayetler iskan i~lerinde istihdam edil -
mek üzere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtiya~ vardir. Talib olan
larm bilumum vesaik ve $imdiye kadar bulunduklari vazife ve i$lere aid 
evrak ve üc aded fotoi(rafla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrak1 gönder -
mek suretile S1hhat Vekäletine müracaatleri ilan olunur. ·857• (1748) 

Sa~ bakmu, güzellii(in en birincl sarhdir 

PETROL Ni Z AM 
Kepekleri ve sac dökülrnesini tedavi eden tesiri rnücerrep bir ilacdir. 

Gümrük Muhafaza Genei Komutanhg1 
Satinalma Komisyonundan : 

1 - 67 kalem köhne masa ve sandalya gibi e$ya 15/4/1938 cuma günü 
saat 11 de pazarhkla sattlacaktir. · 

2 - Tasmlanan tutan 50 lira ve ilk teminab 8 lirad1r. 
3 - Köhne esya Muhafaza Basmüdürlügü Ambarmda görülebilir . 
4 - Isteklilerin teminat makbuzlarile o gün Galata eski !thalät Güm-

rügü binasmdaki Komisyona gelmeleri. ( 1883 ) 

1 Maliye V ekaletinclen: 
Aded 
20200 Muhtelif eb'adda cilclli defter 
45000 • • Kl\g1d kapakh defter ve Clld 

460000 • • Cetvel 
Malzemesi Vekaletten verilerek bastmlacak olan yukanda yazih mat

bu evrnk kapah zarfla eksiltmiye kom!lrnu$1Ur. Tahmin bedeli on bin dört 
yüz elli üc lira yirrni alt! kurus ve ilk teminah yedi yüz seksen dört 
liradir. 

Eksiltme 14/4/938 persembe günü saat on be$te Vekalet Levaz1m Mü
cfürlüi!;ünde toplanan Eksiltme Kom;syonunda vap1lacaktir. 

Sartname Ankarada Levaz1m Müdürlügünde ve istanbulda Dolma -
bahcede Vekalet Evrak1 Matbua Amban Memurlugundan almabilir. 

tstekliler 2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yaz1h bel
geler ve ilk teminat makbuzu veva banka kefalet mektublarile birlikte ka
nunun tarifat1na ve sartnamedeki $eraitine tamamen uygun ve noksan~1z 
olarak vazacak1ar1 teklif mektublar1n1 h avi kapah zarflar1n1 eksiltme ~a
atinden bir saat evvel Komisyoh Rtv~ c m"i!'""V"Mil:ifil_f'.l. • (1701) 

Edirne Naf1a Müdürlügünden: 
Uzunköprü Hükfunet Konagmm zemin kat betonarme dÖ$enmesile 

kts1m heden duvarlan vesaire insaatl ve diger aksamm yap1lmasma hazirhk 
olmak üzere "artname ve kesifnamesinde yaztl1 oldugu üzere betonarme 
demiri, cirah kereste, tugla ve Marsilya benzeri kiremid ihzaral! 16 n isan 
1938 cumartesi günü saat 11 de ihale edilmek üzere 15 gün müddetle ka
pah zarf usulile eksiltmiye c1kanlm1sbr. 

Gerek insaat ve gerekse ihzarata aid ke$if bedeli yekunu (21,848) !ira 
(48) kuru$lur. istekli!erin proje resimleri kesif käi(1dlari ve sartnameleri 
mukavelename sureti vesair evrak1 parasiz olarak Edirne Nafrn Müdürlü
günden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 1639 ) liradir. 
Eksiltmiye girmek icin bu gibi bir defada en az 20,000 lirahk b ir in$aat 

isi yaptlgma dair vesika ile Nafia Vekaletinden 938 senesine mahsus ah.nm1$ 
müt~ahhidlik vesikas1 ve senei haliye Ticaret Odas1 käg1dlar1 ve eksiltme 
~artnarnesinde yaz1h $artlan haiz bulunmak laz1mdir. 

Müteahhidlerin 2490 say1h kanuna göre hazirhyacaklan teklif mektub
larmm yukarida yaz1h günde saat ona kadar Edirne Nafia Müdürlüi(ü 
odasmda'<i Eksiltme Komisyonu Baskanhgma teslim etrneleri läzimdir. (1832) 

Sinir agrilari, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba§ ve yanm ba§ agr1s1, ba~ dönmesi, bayg1n

hk, c;arpinh ve sinirden ileri geien bütün ra

hats1zhklan giderir. 
' . - .,_ ' . ' ' . „ 

Besiri Kaymakamh~1ndan: 
Be~iri kazas1 merkezinde veniden yap1lacak olan 20005 lira 44 kur us 

bedeh ke~if]j Hükumet Konag1 in~aat1 kapalt zarf usulile eksiltmeye konul
mu~tur. 

1 - Eksiltme l(ilnü 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 tesbit ediler ek 
Besiri Kaymakamhk makammd.a yap1Jacakbr . 

2 - isteklilerin evrak1 fenniyesini Siird Naila Md. ne Ber;iri Kay. den 
okuyabHirler. 

3 - Muvakkat teminati 1504 liradir. 
4 - isteklilerin Resmi Gazetenin 7 /5/936 günü ve 3297 say11I nüsha

smda c1kan talimatnameye göre vesikalanm hazulay1p 2490 say1h kanu -
nun 32 nci maddesi mucibince teklif mektublarm1 birinci rnaddede yaz1h 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon R~. gönderilmesi. Posta
da gecikmeler kabul edilmez. .955, (1919) 

Denizbank Akay i11letmesi Direktörlügünden: 
1 - i$letmemizin nefsi Kad1köy vapur iskelesi üstündeki kazino 

27 nisan 938 tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilecek tir. 
2 - Ac1k arttirma suretile müzayecesi 20 nisan 938 car$amba günü 

saat on be$1e Karaköyde idare Merkezinde $ efler Encümeninde yap!la -
caktir. 

3 - Sartnameyi görmek ve mütemmim malumat almak istiyenlerin 
hergün !dare Levaz1m $ubesine ve müzayedeye i~tirak edeceklerin yaz1lt 
gün vc saatte teklif edecekleri bedelin yüzde yedi bucuitu nisbet inde te
minatlarile ~efler Encümenine gelmeleri. (1882) 

Terkibinde, altm kremi bulunan havaland1nbn19 VENOS pudrasi, 
herkesi hayran b1rak1yor. 

Cünkü: Hilkatin cazibesine, kendi hususi cazibesini katan VENOS 
PUDRASI, yüzde yay1lm1yor ve S1Vafm1yor. Rengi mat gösteriyor. 
Cildi gergin tutuyor. 

Bugüne kadar milyonlarca ki,i 
sebepsiz yere begenmif 

onu elbette 
degildir. 

Siz de bu kremden ~a~may1n1z! 

BALSAMiN KREMLERi 
S1hhat BakanlIJ!mm resm! ruh

satim haiz bir fen ve bilgi mahsu
lüdür. Bütün cihanda elli senedir 
daima üstün ve e.s•iz kalrn1stir. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücucla getirilmis yegil.ne sihhl 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
$öhretini söz ve sarlatanhkla 

dei(il, si.hhl evsafm1 Londra, P aris, 
Berlin, New-York güzellik enstitü
ler inden yüzlerce krem arasmda 
bir incilik mükäfabru kazanm1s ol
rnakla ispat etmistir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz icin yags1z, gece i<:in 

yagh ve hal!s ac1badern !Je yap1~ 
gündüz ve gece sekilleri varchr. 

Kemalpafa Belediyesinden : 
44682 lira bedeli kesifli elektrik tesisatma 4 n isan 1938 de yap1lan ka

pah zarfla münakasada talib zuhur etmemi~ oldugundan bir ay zarfmda 
pazarhkla ihale edilmek üzere yeniden münakasaya konmur;tur. Taliblerin 
Mustafa KEmalpasa Belediye Encümenine müracaat leri ilan olunur. (1984) 

ER°zama ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i~in 

EKZAMiN 
ku1Jaml'1Z. Binlerce hastay1 kurtarmi§hr. Eczanelernden isteyiniz. 

Etimesgudda in,a Edilecek Lojman Binas1n1n 
Kapab Zarf U.sulile Eksiltmesi. 

P. 'I . T. Umum Müdiirlügünden: 
1 - Ankarada Etimes{{udda in$a edilecek 51,684 lira 75 kuru~ ke~if be

delli Lojman binas1 kapah zarfla eksiltrniye konulmustur. 
2 - Muvakkat teminat 3834 lira 24 kurustur. 
3 - Eksiltme 22 nisan 938 cuma günü saat 15 te P . T. T. Umum Mü

dürlügü binas1 i~inde tonlanacak Arttirma, Eksiltme Kornisyonunca ya • 
p1hcaktir. 

4 - $artname ve plil.nlar 258 kuru$ bedel rnukabilinde Ankarada P. 
T. T. Levaz1m Müdürlügünden, !stanbulda P. T. T. Ayniyat .$ube Mücfilr
lügünden altnacakhr. 

5 - Taliblerin kanuni vesaikten rnaada N afia Vekaletinden a!mrn1r; 
müteahhidlik vesikas1 ile birlikte bir defada en az 55,000 lirahk lnsaatl 
taahhüd ve ikmal eyledigine dair vesika. 

6 - Taliblerin bizzat diplomah rnühendis veya mimar olmas1 veyahuf 
diplomah rnühendis veya rnimarm bu in$aat ve tesisatm fenni mes'uliyetini 
deruhte eyledigini ve mukaveleye bu sartla imza koyacag1m havi bir taah
hüdnamesini ibraz etmeleri Jäz1mdir. 

7 - Talibler teklif mektublarile rnuvakkat teminat rnakbuzunu veya 
banka teminat rnektubunu ve diger kanunl vesaiki ihtiva edecek kapalt 
zarfm1 yukanda ücüncü maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
!.nka1ada P. T. T. Umum Müdürlügü binas1 icinde top!anacak Eksiltme 
Komisyonu Reisligine rnakbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

• 905 • ( 1830 ) 



Tek Kollu Cemal 
Gene rekorlar1n rekorunu k1rd1 
Bu son ke~idenin en büyük ikramiyesi olan 

1 

' 1 
Kazanan Bursada Fidan han1nda 110 No, da Bay 

Jbrahim'e bizzat vermek Üzere dün ögleyin 
Yalova tarikile Bursaya hareket etti. 

TEK KOLLU CEMAL 
Bu suretle bayiler aras1.nda 

birinciligi gene kazand1. 

Adrese dikkat : 
Eminönü, köfede No. 57 

Tek Kol l u Cemal Gi$es i 
Sahibi • • CEMAL GUVEN 

Hi~ bir yerde §Ubesi yoktur. 

NAY11611iM 
~fzn 

Kat'iyyen 
ihtiyarlam1yan 
Kad1n1n S1rr1 

45 ya§mda oldugu halde ;yüzünde 
hi9bir 9izgi, hi9bir buru§uk yoktur. 

KIZIL, KAYIN, 

u 

Yenl Kontr • Pläk Ltd. ~lr keti 
Fabrikasmda 

KURU SiSTEMLE 
yapilan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
Carp1lma, ~atlama, kabarma ve 
1aire gibi hi!;bir ar1za göstennez. 

Kontr-plaklar bu gibi ar1zalara 
karfl garanti ile sabhr. 

KARAAGA<;'dan mamul 
Kontr·plaklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Sat1, yerleri : 
lstanbulda : RO$TÜ MURA T OGL U, Mahmudpa,a Kürk!;ü 

Han No. 28 lSAK PILA.FIDlS, Galata, Mahmudiye 
caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBI KOC Ticarethanesi. 
-izmirde KARL HORNFELD 

iHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRI 1$MAN. 
$ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöCMEN OGLU KARDE$LER. 
Umumi sah~ yeri: Istanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENI KONTR-PLAK Ltd. $irketi. Tel. 22401 

Cildi a91k, yumu§ak ve bir genc 
k1zmki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! F akat bunun da fenni bir iza· 
h1 vardir: 0 da, Viyana Üniversitesi 
profesörü doktor Stejskal'in §ayani 
hayret ke§fi olan cBioceJ. nam cev· 

herin sihrämiz tesiridir. cBioceJ., yu- '---------------------------
mu§ak ve buru§uksuz bir cild 1,1n istanbul Nafia Müdürlügünden: 
gayet elzem gencligin tabii ve kiy-
metli bir unsurudur. Bu cevher, §im . 29 msan 1938 cuma günü saat 15 te istanbul Nafi'! Müdürlügünde Eksilt· 
di pembe rengindeki Tokalon krem! me Komisyonu odasmda (29667,58) lira ke&if bedelli Istanbul • Edirne yo!U• 
terkibinde mevcuddur. Siz uyurken nun Silivri kasabas1 dahiline isabet eden klsmmda yaptlacak beton asfalt 

kapl~mah •ase ve teferruati iru;aati kapah zarf usulile eksiltmeye ~1kartlm~· o cildinizi besler ve gencle§tirir. Bu su· 

retle her sabah daha genc olarak uya- hr. Mukavele, eksiltme, baymdirhk i•leri, genel hususl ve fenni §artnamele
mr ve yüzünüzdekl 'izgi ve burU§Uk·· ri beton asfalt, fenn! ~artnamesile ke•if ve silsllei fiat cetvel!eri ve buna mü· 
luklarm kayboldugunu görürsünüz. teferri diger evrak (148) kuru• mukabilinde dairesinde verilecektir, 
Gündüz i'in beyaz rengindeki (yag- Muvakkat teminat (2225) lira (07) kuru'ltur. 
s1z) Tokalon kremi kullammz. Bü • Isteklilerin teklif mektublari ve en az (20,000) lirahk bu i•e benzer i§ 
tün siyah benleriniz erimi§ ve cildinizi yaptigma dair Nafia Vekaletinden yazthnu; ehliyet ve Ticaret Odas1 vesika· 
beyazlahp yumu§atm1§ ve an :ya§ genc- lanm havi kapah zarflanm istanbul Nafia Müdürlügüne 29 nisan 938 cuma 
le§mi§ olursunuz. günü saat 14 e kadar vermeleri laz1md1r. (1866) 

<;irkin t enden kurtulmak, daha kullarumz. Leueti 
genc görünmek, taze ve nermin bir O NO. S 
yüze malik olmak ir;in mutlaka ha· K LI ho§, di§leri inci gi• 
kik! cild unsuru olan Tokalon krem - anrisef>rilc bi parlatan Kolino-
lerini kullammz. 

Bayanlar1n 
nazar1 dikkatine 
Satm ald1g1mz Tokalon kremi 

vazolar1mn büyük bir kiymeti 
vard1r. Onlar1 bayiinize iade et· 
tiginizde beheri i~in 5 kuru, a· 
lacak, ayni zamanda k1ymettar 
mükafatlar1 bulunan Tokalon 
müsabakasma ittirak hakk1m ve· 
ren bir bilet takdim edilecektir. 

, .... $okolaksin 
En muannid kab1zlarda bile 
tesiri kat'i. lezzeti gayet 

lätif rakibsiz müshil 

<; i k o l a t a s 1 d 1 r. 
Eczanelerden arayin1z. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Zühreviye mlitehassISI 

Beyoglu YerU Mallar Pazan 
kar§ismda Pasta sokag, kö§esinde 
Meymenet apartimam. Tel: 43353 

' 11TERCUMAN,, 
Gatata'da BillOr sokak 

17 No. da 

Af;ILDI 
Her li sanda tercüme, yaz1 · ve 

daktilografi i§leri 
En ucuz, en emin ve en 
~ebuk olarak yap1hr. ,I ________ , 
Bayan aran1yor-. 

Türk~e ve lngilizce bili r, tercüme
ye muktedir muhaberatta istihdam 
edilecek bir bayana ibtiyac vardir. 
Tal iblerin pazartesi, per~embe saat 
2 den 4 e kadar Galata eski Güm • 

rük sokag1 Ada han No 6· 7 ye 
m üracaatleri 

Hususi ve Münferid 
Dans dersleri 

Yeni danslar : Ba~ • Ba~a 
Hot • F oks: Konga 

Beyoglu Karlman kar~1smda Nur 
Zlya sokak No. 3 Müracaat saat
leri, pazardan maada her gün 
(12. 14), (17. 21). 

Profesör Panosyan „ 
Dr. IRFAN KAYRA 
Röntgen mUtehass1s1 

Her gün ögleden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

Nuriconker sokak No. 8 • 10. 

BaltQ> .,. BaamultarNN: Yunu• Nadr 

Umuml nef"lllatt ldaN eclen f1111 t11srt 

M1ld1lTt!: Hikmet Münil 

C11m/u.i111tet matbaan 

Dlf MACUNU su dünyada milyon· 

larca zevat seve se

ve kullamrlar. Tii· 

pün muhteviyat1 teksif edilmi§ oldugundan uzun müddet ihtiyac1mzi temin eder 
Büyük tüpü 42 kuru~tur. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Konya Vi!ayetl Veterlner DirektörlüRü i~in (800) lira muhammen 

bedeli ihsa ve allt ve edevatI ve saire ile lüzumu olan edviye a~ 
eksiltme ile satm ahnacaktir. 

2 - E l<sil tme mücl.detl 15 gün olup 15 nisan 1938 gününde n ihayet bul· 
maktadir. 

3 - Eksiltme ayni günde Konya Vi!ayeti Daimi Encümeninde saat 15 te 
yaptlacakhr. 

4 - Muvakkat teminat (60) liradlr. 
5 - Almacak malzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren azam! 15 gün 

zarfmda Konvada teslim edilmi~ olacaktir. 
6 - !stekli olanlarm buna müteallik sartnameyi görmek üzere Daim! En· 

cümeni ile Veteriner Dr. müracaatleri. (1747) 

KARAMüRSEL Fabrikas1n1n 
Hayat ucuzluguna hizmeti 

Birinci sllllf harc ve diki' ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tamnm~ ~ok 

saglam ve zarif yünlü kuma~larmdan ~ok mahir makastar t arafmdaa 
itina ile dikilmekte olan 

lsmarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
ilzerinden !mal edilmektedir. MuBIDelenib ~lndir. 

(Pek yakmda ucuz hazir elbise dairemiz de a~acakhr.) 
( Sultanhemam lklncl Vak1f han1 alt1nda ) 

istanbul Telefon Müdürlüi!ünden: 
24/3/938 tarihinde kapah zarfla münakasas1 yap1Jacag1 gazetelerle i!An 

edilen 17.385 lira muhammen bedelll muhtelif eins v eb'adda 5 kalem fand 
boru 'lartnamelerinde yap1lan bir deffe:i•ikllk dola:Ylsfle eks!lt_me 22/4/938 tari• 
hine musadif cuma giinü saat l 5 te Müdürlük merkez bmasmda top!ana-
cak Ahm Satim Komisyonu huzurunda kapah z.~~ u~~ile yap~acakhr. 

$artnameleri hergiin Levazim Dalremizde gorülebilir. !stekliler mez• 
k • t iht t 14 k d 1304 lira!Jk muvakkat temmat makbuz veya ur ar e saa e a ar , . klif kt b 
banka mektubu ile beraber müteahhidlik vesikf.~· ~e te me uc1f5~u) 
muhtevi kapab zarflarm1 Komisyona tevdi etme 1 ir er. 

SAYIN KöSELE ve AYAKKABI TüGCARLARINA 1 
Kösele ihtiyaclanmz1 temin ederken 

ADAPAZAR KöSELE 
F abrikasmin nefis köaelelerinin fiatlanm ögrenmeyi ihmal 

etmeyiniz. 
Adres : Adapazar Ahmed Tezemir kösele fabrikast 

K1rklareli P. T. T. Müdürlügünden: 
1 _ Kirklareli Dereköv na_hiy~si Kuruder e. Devlet ormanm~an kesilmek 

ve Corluya teslim edilmek sart1le _1d~r! ve fenru sartnar:iesindeki evsaf1 havi 
8 rr etre tulünde 2190 aded me$e cmsmden telefon d1reg1 2490 say1h kanunun 
ki~kmci niaddesine tevfikan 15 gün müddetle kapab zarf usulile eksiltmiye 
lc.onulmu•tur. 

2 _ Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminati 1231 !ira 8~ k,11• 
ru• olup ibale 25/4/938 pazartesi günü saat 11 de K1rklareli P. T. T. Mud.Ur· 
Jüj1üntle yap1lacakhr. 

3 _ !stekliler muvakkat temlnat makbuzu veya banka mektubu, Ti· 
caret Od•s1 vesikasmdan baska müteahh!dli,k vesikas1 ve teklif mektu • 
bunu muhtevi kapab zarflar1m o gün saat an bire kadar Komisyona ve
r eceklerdir. 

4 - Fenni ve idari sartnameler Kirklarel! P. T. T. Müdürlügünden 
paras1z verilir. 

5 - Bu i~ hakklnda Cumhuriyet gazetesinin 8 nisan 938 tarihll nüs· 
hasmda yi.ptlan ilan hükümsüzdür. (1982) 
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12 CUMHURIYET 

• • • 1 1 .. 1 
Bu son ke§idenin en büyük ikramiyesi olan 

200,000 LiRAY• 
27761 No. biletle 

Arnavudköy, Köyi~i Bostanc1 ~1kmaz1 3 No. da 

BAHCIVAN BA YRAM kazand1 
Bu resimde : 

Parayi derhal N i M E T gifesinden ald1. HACI NiMET ABLAVI 

• 
1 

6 ke§idede mÜ§terilerine tarn 

207,430 Li RA 
net para dag1tm1fbr. Gi,emiz, bu hakikati isbat 

i~in kazananlarm fotograflar1n1 bir araya getirmif 
ve bu suretle büyük bir « BAHTIY ARLAR SERGISI » 

haz1rlam1ftll'. 1 

Bütün istanbul halki bu sergiyi görmeye davetlidir. 

NiMET Gi$ESi 
Mütterilerine bila istis na her ke§.idede büyük 

ikramiyeleri kazand1rmaktad1r. Bu sebebdendir ki 
mü,teriler, NiMET Gi§ESiNE paralar1n1 bankaya 

yat1nr gibi emniyetle veriyorlar. Ve gene bu 
sebebdendir ki NiMET Gi§ESlNiN satt1gl biletler 

hergün para gibi kapi§.i liyor. 

Siz de beklediginiz müjdeye bir an evvel kavu,mak 
istiyorsan1z 'u adresi belleyiniz. 

Istanbul, Eminönü, No 16, Telefon : 22082 
... -----------------------------------!· 

• 
1 

• 
1 

ve gifeslnln zengln ettlgl vatandatlarin realmle· 
rile dolu albUmUnU görUyorsunuz • 

1 
Dünkü ke,idede kazananlar : 

200,000 LiRA Y• 
Arnavudköy, Köyir;i Bostanc1 ~1kmaz1 3 No. da BAH~IVAN BA YRAM 

kazand1 ve parayi derhal Nimet gi~esinden ald1. 

40,000 - LiRA Y• 

14.178 No. bilet sahibi 
Demirköyde tan1nm1, Ziraat~i Bay NA Ci 

kazanm1' ve paras1 Gi,emden verilmh;tir. 

25,ooo - LiRA Y• 
8709 No. bilet sahibi 

ee,ikta,da, F1r1n sokag1nda, 7 No da 
Bay N A Z M i kazanm1, ve paras1n1 alm1tt1r. 

-----

20,000 LiRAVI 
31795 No bilet sahibi 

Betikta,da kasab !;ükrü kazanm1,t1r ve paras1n1 alm1tt1r. 

D i K KAT : Yeni biletlerimiz gelmittir. 

1 LiRADAN SATILIYOR. 
Siparitler seri ve muntazam gönderilir • 

• • 1 1 
Yaln1z son alt1 ay zarf1nda hi~ bir piyango gi,esine nasib olm1yan nimet, 

NiMET ABLA Y A nasib olmut tam 24 büyük ikramiye ~1km1,t1r. 


