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Hilmi Kitab · 

Daladye kat'iyetle iktidan eline ald1 lngiliz kabinesi dün, Roma 
itilii.flarznz tasvip etli Väsi selahiyet kanunlar1 her iki 

Mecliste büyük ekseriyet kazand1 
................................. „ ........................ . 

0alkan Antant1n1n 
hakikl vaziyet 

ve vazifesine dair 
A.ritant hakikaten 60 milyon 
11iifuslu yekpare bir kütle 
"1Qrizarasr arzettigi müddet· 
~e onun a:z;asindan hit;bir dev· 
1etiri krlina hata gelmek ihti· 
l'ti.Qli olmadrgini söylemeliyi:z;. 

~ alkan Antantl te1ekkülle.rind~n 
~ Ekonomik konseyle rnuttefik 

mernleketler Matbuat Birligi bu 
r~ ~stanbulda akdettikleri . ~oplanhla~m 

&un b1tiriyorlar. Her 1k1 te1ekkule 
?iensub saym delegelerin mernleketlerine 
'Y1 h ' ") f'k' ] .. at1ralar ve hususile sag am 1 ir er 
&otiireceklerini umud ediyoruz. Dünya· 1 

Bn &ei;irmekte oldugu garib vaziyetler 
ti ~lkan Antantmm k1yrnet ve ehemmiye· 
bl1 ~~tün alakadarlannm gözlerinde ala
A dtgme büyültmü§ olmak lazlDldir. 
h ntantin hakiki mahiyet ve vaziyeti da· 
1 a. z!yade berrakla1rm§, c;ok ciddi vazife· 
etinin ehemmiyeti ise birdenbire pek c;ok 
~ttn111tir. Bunun nekadar böyle oldugu· 
t b h~rkcsin kavnyabilecegi bir ac;1khkla 
~·tuz ettirmek ic;in antant hakikaten 60 

1 Yon nüfuslu yekpare bir kütle man· 
h~\~~1 arzettigi rnüddetc;e onun azasm.da~ 
ltl \" devletin k1lma hata gelrnek 1ht1· 
g a 1 olrnad1gm1 söylerneliyiz. Harbetme
b ~ a•la rnecbur olmaksmn hürrnete layik 
k 1'

1 
•ulhu ayakta tutrnamn bu büyük ve 

./ ay s1rn ihmal olunabilecek bir keyfi· 
et Ve k . d • 'ld' y . ern1yet eg1 ir. . • • 

tir 
1
1nninci medeniyet asrmda s1yaset 1h

has an ve ideoloji ihtilaflan be§eriyete 
t1n1 • . 1 . 'd • b' h !at , min o m1yan iptt a1 ir ayat ya· 

Vertriaga ha1lad1. Kuvvete büyük paye 
v, b~ bu usulde küc;ük ve orta rnemleket 
tna tnaenaleyh ona göre de bir devlet ol
iin~>n ne felaketli bir vaziyet olabilece· 
zi/ tci misallerle gördük. Me1ru bir va· 
Vey' 1 tutabilmek ic;in yalmz hak fikrine 
let,•lalniz filan veya falan büyük dev
tnez ;ranmak hic;bir garanti te1kil ede· 
dcvj u hakikati c;oktan bilen Balkan 
lliuh:~erj Ba!k~nlard~ .sul? ~tatükosunu 
bir •za edeb1lmek 1i;md1r ki aralannda 
rn,,;~•nt teikil ederek cümlesinin birle1· 
lin, n •n vücude gelme bir tek kütle ha· 
1\1,

0 
&~rnek lüzumunu takdir etmiilerdir. 

Zarri '~b oldugumuz At.lant memleketleri 
ha ;~ a bu görü1 ve yap11taki isabeti da
•nal ~akdire ftrsat buluyorlar, ve bina
nin ~ kendi kalblerinde antant fikri
&iirüy erfi.in daha ziyade kuvvetlendii!ini 
böyle or ar. Bu lüzum ve ehernrniyet 
~uk~ace hergün d,.ha ziyade takdir olun· 
oniinde an.~ant mecmuasmm bütün dünya 
&er,,, . suratle yekpare bir kaya haline 

"""' h.... 'l triincj a<ri•esi e kar11Ia11lacak ve Yir-
~en; j~tr. rn;lletleraras1 hayatmm en me· 
'He bo ugu kadar en kuvvetli hadisesini 
llalk u salabet derecesini bulrnui olacak 
Anta a~ Antanh teikil edecektir. Balkan 
za0,,, n daha 1imdiden bu vaziyeti ka· 
1 ""! Ve " k edir. B. gostenne te bulunmu§ bir küt· 
tak · ilerek, takdir ederek ve inana· 

F"i 
f., ' hakika B lk An . . • >•ir] a an tanbm tes1s eden 
lnarri:~ a~asmda büyük devletlere dayan· 
clü0„ ' ele onlara asla alet olmarnak, 
cl ,an1n b k" . d 

evlet! . u O§Csm e antanta dahil 
koyu t erin ke_ndi birlik kuvvetlerile statü
düsu" ut~n hir sulhu idame edip gitmek 

. ncest h'k' b' k. clugu a •m tr mev 1 i§gal etmii ol-
ler d~.u Pek iyi hat1rlariz. Uzun müddet
tenlik~?•. sulh_u i~in barut f><;ISI kadar 
Balk \ bir §U!!§ sahas1 say1lagelrni1 olan 
letle ~n arm en zay1f taraf1, büyük dev
leke~ en l~erhangi birinin buradaki mem
Bu b~_rle tstedigi gibi oymyabilrnesiydi. 
lnenf:Yle ?lmak ic;in bir tabm parlak 
kü "k atlenn hayallerile oyalandmlan 
n c;u memleketlerin o büyük devletler 

az.armdak' h . . h" b' . ,, 1 e emm1yeh ·~ tr zaman 1s-
~•tnar al t' b' k ·1 · hr 1 e 1 Ir oyunca tan 1 eri olmam1§· 
, · cabmda ahhp yüzüne bile bak1lma-
!la lene "l 1 b" f . zzu o unm1yan tr oyuncak. Bu 
.:~.'•_nm Balkanlar haricinde dahi son mi-

•ni Avustury d ·· „ „ d" 1 a a gormu~uz ur. 
YUNUS NADI 

[Ar~as1 Sa, 7 mtun 4 tel 

}< ' 

Yeni Ba~vekil M. Daladye kabinesini kurduktan sonra 
Harbiye N ezareti binasmdan ~1karken 

Meclisler tatil edildi 
Hükumet, milli 
temmuza kadar 

kalkinma hareketlerini 31 
kararnamelerle idare edecek 

Paris 13 (Hususl) Meb'usan 
meclisi bu sabahki toplant1smda M. Da
ladye'nin vasi salähiyet istiyen mali ka
nun projesini müzakere etmi1 ve sekize 
kar11 514 reyle kabul etmi§tir. 76 rneb'us 
rnüstenkif kalm11hr. 

Äyan rneclisi de ögleden sonra akdet· 
tigi toplantlda ayni kanunu bire kar11 288 
reyle kabul etmiitir. 

Ba1vekil M. Daladye her iki meclise 
de rnaymn 31 ine kadar izin venni~tir. 

(Arkas1 Sa. 7 lliltun 5 tel 
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Anslustan sonra yeni cereyanlar 
-

Musolini, Nazi faaliyetile 
s1k1 surette alakadar· 

A vusturyada Ar~idük Otto hiyaneti 
vataniye cürmile tevkif müzekkeresi kesildi, 

Fon Fri~ gene Alman ordusuna alm1yor 

M. ~u~nig Bavyerada 
bir kamµa nakledildi 
Londra 13 - Deyli Herald gazetesi, 

eski A vus!Ul'ya Ba§vekili M. $u§nig'in 
§ahsi dostu olan M. Bo§enin fotografi -
leri ernin bir mahalde mahfuz olan dos
ya ile yakmda Nevyorka gidecegini ve 
orada M. $U§nig lehinde Amerikanm 
kuvvetli katolik cemiyetlerinin yard1 • 
tillill ara§hracagm1 bildirmektedir. 

Gazete muharriri, dosya ile birlikte 
Avusturyadan kagmaga muvaffak ol • 
mu§ olan M. Zernatto'n_un hali hazuda 
sahte bir nam albnda ltalyada ikamet 

etmekte oldugunu ilave etmektedir. M. 
Zernatto, nazilerin faaliyetleri hakkm
da dosyada bulun;m malfunata kar§l bü
yük bir aläka göstermekte olan M. Mu
solini ile müteaddid temaslarda bulun· 
mu§tur. 

Berlin 13 - Havas ajans1 muhabirin· 
den: 

iyi ma!Umat almakta olan mehafil, 
eski umumi erka.mharbiye reisi General 
Von Fri<;'in Hitlerin dogumunun lork 
dokuzuncu yildönümü münasebetile bü
tün Almanyada ilän edilecek olan geni§ 
afft umuml münasebetile 20 nisanda 
tekrar orduya almacag1m tahmin et • 
mektedir. CArkasz Sa. 7 siltun 3 tel 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm11u1111111111u1111111111111111111111111111111111 

Dün Hamid'i 
i~in Üniversitede 
ihtif al yap1ld1 

Hamidin eserleri okundu, san'ati ve felsefesi 
tahlil edildi, genclerimiz kabrine ~elenk koydular 

Büyük • ,a1r 
hazin bir 

Dünkü ihtifalde hazir bulunanlar ve merhum büyük ~airimiz Hfimid 
(Yaz1si 8 inci sahifede) 

Ba~vekil bugün Avam kamaras1nda beyanatta bulunacak 
Anla,m1ya Arabistan, Süvey,, Akdeniz ve ispanya mese· 
leleri dahildir. italya M1s1rla da müzakerelere giri~ecek 

Musolini, Hitler' den teminat istiyecekmi~ ! 
Londra 13 (Hususi) - Kabine bu man beyannarnesini teyid edecektir. 

sabah toplanarak fngiltere ile italya ara· ltalyada endife mi vm? 
smda Romada has1I olan anla1mayi tas· Siyasi mehafi!de, merkezi ve 1arki Äv· 
vib etmi1tir. Ba1vekil M. C:ernberlayn rupadaki Alrnan nüfuzunun artmas1~dan 
yann bu hususta Avam Kamarasmda be- endiie eden ltalyanm fngiltere ile yakm: 
yanatta bulunacakttr. Siyasi rnehafilde te· dan te1riki mesai etmek isted.igi kanaall 
min edildigine göre, anla1ma yann (bu • mevcuddur. 
gün) veya cuma gÜnÜ imzalanacaktir. Ayni mehafile göre, M. Hitler'in Ro· 

Paris 13 (Hususi) - Londradan ah· mayi ziyareti münasebetile M. Musolini 
nan malurnata gäre, ingiliz • 1talyan an- Almanyadan kat'i teminat istiyecektir .. 
la1mas1 15 ay evvel iki devlet arasmda M. Hitler, rnay1sm 3 ünde Romayt 
imzalanan centilmen anla1rnasma benze· ziyaret ederek 6 gÜn orada kalacakt1r. 
rockte olup bilhassa Akdeniz meseleleri- lngiliz Bafvekili, M. Mussoliniye 
ne büyük bir yer aynlm11t1r. itilaflar, a· bir mektJJ.b yollad1 
1aii1daki noktalan ihtiva etmektedir: Roma 13 - M. Hore Beli1a'nin M. 

1 - Arabistan, 1929 itilaf1 nazan iti- Mussolini'ye M. <;:emberlayn'in 1ahsi hir 
bara almacakhr. mektubunu getirmii oldugu haber alm • 

2 - Süvey1 kanah, 1888 rnukavele • mi§hr. ingiliz Ba1vekili, bu mektubun?~ 
namesi nazan itibara almacakbr. ingiliz • ltalyan itilafmm akdi ve 1k1 

3 Akd · 1 1 d mernleket arasmdaki an' anevi rnünase • 
- emz, ta yanm Lon ra de- ingiltere Harbiye Nazin 

• h d · · · k k betlerin yenidcn teessüsü dolay1sile mem• mz mua e enamesu)e 11hra e arar ver- M. Hor ' Bcli~a 

mi1 olduiiu söylenmektedir. fspanya arazisinde gözleri olmad1g1 sure- nuniyet izhar etmektedir. 
4 - 1talya ve halya ile Almanyanm tindeki ilkte1rin 1936 tarihli ltalyan • Al- [Arkasi Sa. 7 sütun l de) „. „ ......... 1 •• 1 ••• „ ... ' .... 1.„ .. 1 ••••••••••••••• ' •••••••••• ' ••••• 1 •• 1 •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• 1„1 ••••••••• „ ............ ' ..............•.......... 1 
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Faik Kurdoglu 

Ziraat Vekili oldu 
Ankara 13 (Telefonla) - Manisa 

meb'usluguna se~ilen lktisad Vekaleti es· 
ki Müste1ari F aik Kurdoglunun Ziraat 
Vekilligine tayin edildigine dair olan 
tezkere, Meclisin bugünkü toplanhsmda 
okundu. 

Curnhurreisliginin buna dair tezkeres1-
ni bild.iriyorurn: 

Büyük Millet M eclisi Yüksek 
Reisligine 

1kt1sad Vekili -5akir Kesebir tarafm • 
dan vekäletle idare edilmekte bulunan 
Ziraat Vekilligine Ba1vekil tarafmdan 
se<;ilen Manisa rneb'usu F aik Kurdoglu • 
nun intihabmm tasdik edildigi arzolunur. 

Bu tezkere okunduktan sonra Meclis 
tarafmdan bu degerli arkada1a yeni va· 
zifosinde ba1anlar dilenildi. 
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Alt1n 

karar 

• • • 
1~1n yen1 

ve tedbirler 

Hududlardaki muhafaza 
te~kilab takviye edilecek 

Gümrük M uhafaza te§kilatl memle • 
ket haricine altm ka~mlmas1 imkanlarm1 
büsbütün ortadan kaldiracak tedabirin 
almrnast ii;in yeni tetkikler yapml§ bulu
nuyor. Simdiki vaziyette memleket hari· 
eine sikke halindeki alhnm ~1kmasi rnem
nudur. Buna rnukabil zati e1ya olarak 
altm tabaka, bilezik ve herhangi bir ziy
net C§Yas1, istenildigi §ekilde ~tkanlabilir. 

[Arkasi Sa. 7 siltun 4 tel 
„„.„ .................................................... . 

Balkanll delegeler i~in 
dün gece verilen ziyafet 
iktisad Konseyi ve Mat
buat kongresi bugün me-
sailerine son veriyorlar 

Balkan Antanh ekonnmik konseyi ko
misyonlan, dün saat 9,30 da ve 15,30 da 
toplanarak raporlanm haz1rlam11lardir. 
Bu münasebetle Balkan :nemleketleri ara
smda tesis edilecek denizyolu meselesi 
hakkmda M. Kokinis tarafmdan verilen 
izahat tetkik ve müzakere edilrni§tir. 

Balkan Birligi matbuat kongresi aza • 
!an da sabahleyin saat 10 da T opkapt 
saray1m ziyaret etmi1ler ve ögleden sonra 
saat 15,30 da komisyon halinde toplana· 
rak <;aL1malarma devam etmi1lerdir. 

[Arkasi Sa. 7 sl.ltun 2 de] 

Balattaki inhidam facias1 

lki ev y1k1ld1, enkaz 
aras1nda iki ~ocuk öldü 

Yap1lan ke~ifte o civardaki dört evin de maili 
inhidam oldugu anla,1ld1. ve tahliye ettirildi 

r 
.~ 

Dünkü inbidamdan sonra enkaz temizleniyor 

Dün saat l 0 da Balatta iki küi;ük yav· 1 nen feci bir inhidam olmu1tur .. d K I 
runun ölümü ve bir gencle gene 11 ya§ - Balatta H1zm;avu§ mahallesm e a • 
1 d b. k ] ·1 · l [Arkas1 Sa. 7 sütun 6 da] arm a 1r 1z1n yara anmas1 e netice e-
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''Et fiat1 yaz1n 25 kuru§a 
kadar dii§ecektir,, 

Valinin gazetemize beyanat1 
~ehir plani hükumetin tasdikine arzedilecektir. 
Yakinda Valde haninm yik1lmas1na ba,Ianacakbr 

Evvelki 11ün Ankaraya giden Vali 1 

Muhiddin Üstündag, bir gün kald.'ktan 
sonra dün sabahki ekspresle 1ehnmize 
gelmi§ ve dün B.elediyede i:ne1~ul olmu§· 
tur. Muhiddin Ustündag b1r muddet .S~-
h. 1· · 'k' · · · Necib Serdeng~ti. 1r mec is1 i 1nc1 re1s1 ... 
rnüteak1ben Kasabla· §irketi meclts1 idare 

· 1· · dan Ahrned reisi ve ,Seh1r mec ist azas1n . . .. 
Kara ile uzu:i rnüddet et rneseles1m go -

rü1müjtÜr. 
Valinin gazetemize beyanati 

Vali ve Belediye Reisi bir muharriri
mizin suallerine de 1u cevablan vermiitir: 

«- Et meselesinin yürüyÜ§ tarzmdan 
memnunuz. Fiatlar norrnaldir. lzrnir, 
Ankara, Konya ve saire gibi bütün 1e • 
hirlerimizde et fiatlan elliden a1ag1 de • 
gildir. Esasen bu mevsimde fiatlann bun· 
dan a1ag1 düimesine de imkan yoktur. 

[Arkasi sa. 8 sütun 3 tel 

' 

Vali vc Belediye Reisi 
Muhiddin tlstündag 



T mihi roman: 83 

Deli Serife 
' 

ile 
0, 

büyük 

Hüseyne ho, görünmek 
deg~iklikler yaprm,ti. 

alaylarmda eski deliligini 

Hüseyin 
i~in hayatmda 
Artik selambk 

b1rakn11,ti 

O. sevmek zevkinin ancak sevilmekle yanda kadmlar • kesif kümeler halinde -
tckemmül edecegini delikanhya telkin et- muhtc~cm dügünü seyre kosuyorlard1. 
mekle ise baslam1~h. Seherin ad1m agzma Nakilci, Abbas ogullanndan Harunun, 
almiyor ve ona uzaktan ima suretile bile Me'munun \'e onlar ayannda daha baska 
temas etmez görünüyordu. F akat kar§l· sefih hükümdarlann hareketlerini • bile
bkh sevi$megi tarif ederken kendine mah· relc, bilmiyerek • taklide kalk1sh~10dan 
sus öyle sahneler tasvir ediyor, öyle ör- her i.iyaretc;iye • haremin, yahud selamh
nekler gösteriyordu ki Hüseyin, ister iste: gm kapmnda • bükülü bir kag1d verdiri
mez, Seheri hatirhyordu ve onda, Deli yordu. Bu kag1dlarda birer rakam yaz1-
Scrifenin «hakiki ask» ic;in sart koydugu hyd1 ve herkes bahtma c;1kan rakama gö
vasiflan bulam1yarak i~in ~in üzülüyor- re Ocak bezirgam Salamondan bir para 

d almak hakkm1 kazamyordu. u. k 
Deli Serife, Hüseyne hos ve temiz g~ Deli $erifeye de, sehrin o ur yazar-

rünmek kaygusile, hayatmda büyük deg1- lanndan scc;ilen bir kadm, o ka~1dlardan 
tiklikler yapm1§tl. Sokaklarda artik na- geli,i güzel bir tanesini aec;ip uzatt1 ve 
dir dola,iyordu. Saraya giderken veya sonra sofalan, mcrdivenleri, odalan dol
aelamhk alaylarmda Padi,ahm önüne duran yüzlerce kadma i,ittirecek kadar 
cikarken eski deliligini takmi:naktan, y1r- gür bir sesle ba~ird1: 
hk pirtik elbisc giymckten gen kalmama~· - HünUr delisi geldi, k1smetini al
la beraber kiralad1ih kulübede - hele Hu- d1. Koeun, kotun. Bahtma ne c1ktigm1 
seynin geleceP;i günler - gayet 11k bir k1.h· görün 1 
ia giriyordu. O günlerde y1ka~~ay1 1se Serife, töhretine yak11an gülüeler, c;1r• 
asla ihmal etmiyordu. Bu tem1zhk ve bu pm11lar, söyleni,lerle. etrafa y1g1lanlar1 
kihk de&i~tirme onun harab olmu~ güzel- güldürürken ihsan bölü,türen kadtn ona 
liiine yepyeni bir taravet get~nni• .gibiy- verdiii Ui1d1 geri ahp ac;b ve birc;ok du
di. Samimi bir a,k, ruhtan dogan bir sev· daklarda gipta tcbessümü yaratan bir e-
gi de 0 taraveti olgunla~tmyordu. . . da ile habcr verdi: 

Hüseyin, bu kadmm ancak kendm1 - Y1l uiursuzun derler. Dogru imi1. 
sevdiiinden ~o)a~1 degi~tigini dü~ün~ü~- En büyük para bu deliye c;1kti. Ocak be
c;e ve bu deg1~1kl1kte degmc erkek gozu- zirganmdan tam bin ak~e alacak. Bari 
nün kayidsiz kalam1yacag1 güzellikler k1ymctini bilae. Korkanm ya suya atar, 
buldukca ~yecanlanmaktan nefsini ah - ya ~ukural •• 
koyamiyordu. Seher de bu takdir hissin- Sahte deli, ne denildigini anhyonnu, 
den doP;an heyecanlar arasmda yava' ya- gibi bu sözleri kayidsizce dinledi, sonra 
vat kiymetten dü~üyordu. Nas1l ~~~me- eline konulan bonoyu yamba1mda smtan 
ain ki 0 , bir deli kadmm kabul ethgl fe· bir k1z c;ocuguna vcrdi: 
dakarhklardan yiizde birini göstereme- - ~er akceysc, dedi, tcker ahrsm l 
mi,, can korkusile ve ba1ka kaygularla V c koynundan bir kesc alt1n c1kararak 

k k "' d k (tek ack) bono da~1tan kadmm önüne ath, her keli-tenini i i er ege pay e ere ~ ,.. 
d k "ht" r tm1"•t1' me u··zer1"nde dura dura bir tahkir cüm· zevkin en uza ya,\may1 1 1ya e 'C • 

T oy delikanl1, kendisinin üc kadma lesi savurdu: 
ha'yatmda yer verdigini düsünmege lü- · - Deli Serifenin ihsan1!.. Güle güle 
zum gönnüyordu. Zira o, erkeklerin tek harca, ömrüme dua et 1 •• 
kadma baih kalabileceklerini henüz dü- Okur yazarl1gile böbürlenen, Hünkar 
eünemiyen bir devrin c;ocugu idi. Cemirt· delisilc eglendigiQi ve düiün halkm1 da 
tin baiinda bulunan Pad~ah ye cemiy,e\e eilendirdigini zannedcn kadm aevincle 
_ hrev1 ve dünyevi - yollann istikameti- kan,1k bir hayret icinde yutkunurken o, 
ni uc;izme1c iddiasmda bulunaa .booalat1 yu:t1k p'a~~~lanm . sürüye . . .s~rüye yukan 
• nesebin selameti icin - kadmlan tek er- c;1kh, gehm b1rak1p kendm1 seyre ko
kekle yasamaia icbar, erkekleri ise - mü- ,an kadmlann arasmdan süzülerek Sche
minlerin saymm c;ogaltmak, bu hizmcte rin yanma vard1. 
mukabil de Allahm cn tath nimetinden Kara Süleymanm eski lcarm, Cülha
bol bol hisse almak üzere - mümkün oldu· ncli Hüscynin ilk göz ve gönül agr1s1, 
gu kadar fazla kadtn beslemege te1vik e- Nakilci Mustafanm • nikiha nam~ed .: 
diyorlard1. • kapatma11 o gijn smnadan mahluk ~1r g~· 

o aJTada garb alcmi kadmla erke~ zellik abideaine benziyordu. Bu ab1den1n 
yalmz bu noktada e1itligini kabul etm11 1,1i1 elmaslardan dökülüyor ve her lunul
bulunuyordu. Fakat imparatorlar, kral· dam1mda ipekle1mi1 rüzgarlarin dalga 
Iar, zenginlcr ve hatta papazla~ kad1n de- dalga esiti seziliyordu. Y.ak~!· .. zümrüd'. 
iiitirmekte Osmanhlardan gen kalm1yor· inci ve bunlara benzer bir suru ~.1ymeth 
Jard1. Bir degil, birkai; kadm alm1• olan ta,Iar ya tac;, ya gerdanhk, ya kupe, ya 
Büyük lakenderi, bu hareketinden dolay1 bilezik, ya halhal olarak bu smnadan 
kücük gören bir Avrupah yoktu. Metres· mahluk gijzelliiin ayagma sanlm1,lar, 
Icrini • tantanah meraaimle • aaraya ka- bileginc tak1lm1,Iar, gerdanma dolaem11-
bul ederek nikahh zevcelerine takdim e· lar, kulag1na as1lm11lar, baema malanm1~· 
den Ondördüncü, Onbe1inci Lui'lerle lar ve ili~tikleri yerden ald1klan . nurla 
benzerlerini de - bu hareketleri yüzün· birbirlerile müsabakaya giri,mi$lerd1. Fa
dcn • tel'in cyliyen ag1zlara • ne Paris- kat onun sac;lanndaki renk albnda, ba • 
te ne Londrada • tesadüf edilmiyordu. k1emdaki pmlti elmaslarda, dudaklann-

' Hüseyin ise görenek ve irsi iman ibra• daki alev yakutlarda ve her gÜlü$i~~ .et~a· 
mile böyle bir durumun münakasa mev- f mdakilerc scyrettirdigi iki m1srah ~1~m m
zuu olabilecegini bile tasavvur edemez- sicam1 incilerde yoktu. 0, kadmhg1 me
di. Onun ic;in her gece Nilüferle, arasira lekle~tiren, yahud melekligi k~dml~$t1ran 
Seherle ve ,imdi de Deli Serife ile ge<;ir- bir hilkat nefiscsi idi ve güzelhkler1le. g?· 
diii a~k saatlerinden kendisine kir bula19 rura kap1lan küme küme kadmlan c;1rk10 
himi aklma getirmiyordu. Lakin Seherin birer zahife durumuna dü1ürüyordu. On· 
iki erke~e mal olmas1m son derece c;irkin da daima artan bir irtif a var gibiydi, ya
buluyordu. mba~mda hasedden zehirlene zehirlene 

Nakilcinin kar$1 durulmasma imkan dola~an her kadm bu irtifam eteginde e
bulunm1yan kahir kuvveti önünde Sehe- nikonu cücele~iyordu. 
rin bu durumunu ac1kh bulmu~tu. Simdi Deli Serife de gelinin bu sec;kin güzel
• $crifenin ustalikla telkinleri yüzünden • ligini, bu ~siz cazibesini bir bak1~ta kav· 

0 vaziyeti igrenc; görüyordu. Hele deli rad1 ve 1arard1. Kendiai, o y1pranm1$ gü
kadmm bir c;up1da hayatm1, hüviyetini zelli~ile bu kadmtn yamnda bir pac;avra 
degi$tiriverdiRini düsündükc;e ve Seherin bile say1lamazd1. Seherde, bir aya~1 he
aylardanberi böyle bir hamle yapmad1~1· nüz tan yerine ifüik duran taze bir güne' 
m gözönüne getirdikc;e ic;ine ac1 bir Ü~Ü· pmlt1s1 vard1. Ufka dogru nazh nazh 
me c;öküyordu. yüksclecek olan bu günesin nuru derece 

Deli Serife, bu neticeyi elde ettikten ve derece artacak, azameti kademe kademe 
genc sevgilisini ilk göz agnsmdan sogut- ~ogalacakh. Halbuki kendisi hangi ,afak
tugunu anlad1ktan sonra gözünü Schere tan doRdu~unu arhk hat1rlam1yordu, val· 
(evirdi. Onun herhangi bir sinir buhram mz önünde derin derin ac;1lmakta olan 
i(inde bir delilik yaparak Hüseyne - bü- gurub uc;urumunu görüyordu. 
tün benligile - avdet etmesinden korktugu Serife ihtiyars1z bir zihin ameliyesile 
idn ihtiyath davranmak istiyordu ve kad1- bu mukayeseyi yaphktan sonra Hüseyni 
nm fikrini c;elerek böyle bir ak1betin önü· dü~ündü ve ilkin onunla Seheri, sonra da 
nü kar,1lamay1 gerekli buluyordu. $<1hsile delikanhy1 hayalinde dudak duda-

Alc1lh deli uzun bir mülahaza sonun- ga verdi. Birle$melerin ilkinde biri di~i. 
da bu gere~i de plana ba~lad1. Seherle biri erkek iki günesin kucakla~tig1m zan· 
yüzle,megi kararla,tirarak Nakilcinin e- nettirecek bir bedii tenasüb, ikincisinde i
vine gitti. 0 gün (ar,amba idi, Seher ha- sc henüz dogan bir sabahla y1pranm1• bir 
mama götürülüyordu. Ertesi pcr~mbe de hazan ak,am1mn yanyana gelieini sczdi
nikah k1yilarak Nakilci koltuga girecek· recek hazin bir aykmlik beliriyordu. De
ti. li kadm, kendi muhayyelesinde vücud hu· 

Deli Serife, yari f stanbulun tan1d1g1 Ian bu sahneleri uzun müddet tema,a e
k1yafetle ve me,hur «Padi,ah delisi» s1- demedi, elcmli lcalbini elile bastuarak he
fatile dü~ün evine geldi. Y an lstanbul da yecamn1 $<1hlanmaktan korudu ve oraya 
„ durmadan akan bir sei gibi - dalga dal- nic;in geldigini hatirhyarak Schere sokul-

Hükumet, bu 
yeni bir la viha haz1rlad1 

Dokuz ayhk müddet, 
bu aktam bitiyor 

ingiltere lle it~ya 
anla,ttlar 

a ngiltere ile !talya, A.kdtnizdeki 1' D ziyetlerini tesbit etmek ve ~arka 
meselcler hakkmda sarih ve tef 

ath bir anla1maya varmak i~in Ro „ 

Ticaret muahedelerinin do~urdugu müzakerede bulunuyorlard1. Bu ~ 
Piyasada pazarhk usulünün tamamen bir vaziyet, bu ak§amdan itibaren ni- .kereler pek ~abuk neticelendi. B~ irfc 

kaldmlmas1 i<;in bir kanun layihas1 ha- a Krupp tezgählarmda in~a havet bulmaktadir. m1ya göre, iki taraf Akdenizdc b1rb 
zirlanml§tlr. Büyük i~timat ve ikt1sadi olan yeni vapurlanm1zdan 9imdi mer'iyet mevkiinde bulunan rinin mevkiini tehdid etmiyeceklerdir· 
inkllabm temelini tc~kil edccek olan irakm tccrübelerinden sonra ticarct anla§masmdan evvelki anla§ma nun i~in Akdenizin §ark havzas1nd~lr 
bu layiha, memlek('tin her tarafmda 'ldugu anla§1lm1~ ve vapur ilk ile Almanyadan memleketimize tthal taraf da yeniden tahkimat yapm1yl'P 
perakcnde alt~veri~lerde pazarhk usu- nerhalesinin kat'i ir;in hareket olunacak bfr kisim e§ya ir;in tenzilath lard1r. 
lünü menetmekte ve bunun yerine ~ümrük tarifcsi tatbik1 kabul edildii!in- Ba~kalanna kar§l tahkimat ya 
maktu fiab esas tutmaktadir. olcu alacak bir vüs'atte olan ve den, bizimle ticaret anla§mas1 olan di • icab ederse bundan birbirlerini ha 

Bu cihctin temini ir;in sati~a r;ikaril~ i~in bütün asri konforu haiz ~er memleketlerde en ziyade mazhan edeceklerdir. T ahkimati dtvam etaii1' 
cak her mahn üzerinde fiks fiab göste • vo1&. may1sm ilk haftasmda li· müsaade memleket k1yasmdan 1·st1'fa • k k l R d Kb d J t-1 

b l k L • "h • ce no ta ar o os, 1 ns a a an. 
ren bir etiket u unaca br. ayi 

1 
a, bulurl' bulunacak ve kat'i te- de ederek dokuz ayhk blr müddet i~in fa limamdir. M1S1r, Bingazi ve Tr 

maktu fiatlar haricinde sah§ yapan ar mamm1ip1lacaktir. ayni eins maddelerf memleketi"mize L 
• „ • d 1 garb sahillerindeki tahkimat hu hakkmda r;ok ag1r cezai mueyyi e er scllümü bun Marmara tipi tenzilAth tarifeden istifade ederek sok- f 

koymaktad1r. tlk ceza nakden olacak, y . tl Trak fstanbul _ makta idiler. t~te bugiln bu dokuz ay- böyle bir lcayid yoktur. F akat iki tar• 
ceza haddi, bin liraya kadar yüksele • crrupuen~av~~hirhsis' edilecek • hk milddetin son gilnildür. buralarda birbirini tehdid edecek k 

kti r-.· külliyetli miktarda asker bulund1rJJ111' ce r. Band1rma posta1aatte yap1la- Tenzilath tarifeye tAbi olan madde • 
.1:ük~me1tin böyle ~e.zri. ~ir te~;~b~:~ tir. Yeni vapur §itmn bir ge- ler, yünlil kuma~lar, deri ve kösele ile caklardir. · 
gm~ml§ 0 masi, se nmiz e a a a bilen fakat hakikatt• arasm- mamulAh ve §i§e gibi esva oldu~ndan fngiltere, Filiatindelci mevcud va 
mehafilde büyük bir alaka ile kar~1lan- . 1' 1 t t b 1 Jtede b b 1 d 1 111~ 1talyanin aleyhine ve zaranna deg"" · .. ··ia 'Ik 1 · · cesm a an s an u • • u su e er e ~a lf&n m i sanayi zarar 
m1§tir. Bu mu§ku e 1 . zaman ar llflD daki mesafeyi iki bu1fuk"1)a • görüyordu. yecektir. ltalyan harb ve ticaret g 
bir yadiraama olsa dah1 halkm bu ~ok d k lh k h b d 
f d 1 t-kl kisa bir zamanda all • cektir. Bu suretle Ban mnt· Son günlerde ithalAt~ilar müddetin gere su ve gere ar zaman1n • 
ay a 

1 ~e h:slz görülüyor Erbabi tica· mm1z arasmda sabah ve ak§&. bitmeslnden evvel gümrilklerde bulu • vey1 kanalmdan serbcst~e ge~ecekl 
fa~a~„~O~etin bu te~ebbüsilnU daha zam postalar yap1labilecektir . . "b..,_ biltün bu nevi e§yay1 tenzilAtl1 ta- Kanalin idaresine ve 1'ontroluna 1 
~~' üku bir sevincle karsilamtshr. Sana· lar, Denizbanktan, Tralon mUnha~n istifade ederek gümrilkten ~ek- dahi i§tirak edecektir. ftalya Arab' 

y . f'ki d d' 1 y . t d Mudanya. tstanbul postalarina tahsi&2irler kamilen fngiliz nüfuz mmtakas1 ol J& 

byliciler del 
8k~~ ~z;e \~~k~la :~c:ae: istemi§lerdlr. Banka, bu teklf muvafn ~~ gümrilklerde müthi• bir tan1yacakt1r. Buna mukabil fngiltert r r, mem e e 1m1 1 .. U tUr -s L..il 

lenin en müsmir silah1 olabilecek ma· ~orm 5 · ,ti vard1r. Fakat yann sa • Kml denizde Arabistamn kar§1 yaP": 
hiyette telakki ediliyor. MAL/ Y E DE itlren Tilrk gümrilklerinden nm tamamile ftalyan nüfuz dairesi ol 

I bah\ e1yasi her nereden ge - gunu kabul edecektir. 
MOTEFERR K Kazanc veraiai kanunu hak· s:(~ecl'de gösterilen tarn res- Bu havalideki !ngiliz arazisinden lJf 

Türkofia reiai gidiyor londa yeni bir emir ~:et~~tr ... ·----·--- ya askeri ve ticari noktadan istifade t/I', 
Balkan Antanh iktisadi konseyi dola· ~chrimizde 500 liradan a§a~1 varidati ADLIYEDE cektir. Nas1l ki ,imdiden ltalya c 

yisile §ehrimizde bulunan Türkofis re- gayrisafiyesi olan bir k1sim esnaftn ya- Habc§istanä fngifü. Somaliaindeki ~ 
isi Bürhan Zihni, bu ak§am Ankaraya nmda r;ahtan müstahdimlerin dahi be • 1anan h1ra1z bere limamndan asker ve levaz1m 1 
hareket edecektir. yannameli §ekilde kazanc vergisine tabi lt ü1tünd,5esinde oturan mektedir. ltalya yeni zapt~ttigi Ha 

Sadeddin Gürenin cenaze tutulmak istenilmeleri üzerine Maran- Vefada Ekmt: genc, evvelki tanda istedigi gibi yerletccektir. Oll 
meraaimi gozlar cemiyeti Maliye VekAleti nezdtn- Nihad ve Nuri i~edresedeki yondan fazla nüfusu ve 1, 120,400 

Evvelki gece sektei kalbden vefat & de te§ebbüsatta bulunmu1 ve bu vaziye- gece leblebicl Alr„ suretile metre murabbai uazisi bulunan Hab' 
d tin tashihini istemi§ti. Maliye Vekäleti ardiyesine anahtar 'tlmak ls- l§istan, fngilterenin iktisadi cihctteD 

~~:e~~~Y~e~~~:s~~ c~~n r~i:!ne~~~~~e~~ bu müracaati muhik görerek dün Ma • girerek ban ufak te.1. ~1kar • takbel Hindistam. bulunan SudanlD 
evinden kaldmlmi§, Fatih camiinde na- rangozlar cemiyetine dileklerinin kabul temi~lerdir. F.akat talLi ya • temmimidir. 

maZl lolmd1ktan sonra Edirnekap1daki edildigini bildirmi§tir. lardan görülen iki hir!!Jihad ~ünkü 2,500,000 kilorr.etre mur 
G 1 bd i f. · d 500 li kalanm1ctir. Firar eden 

makberi mahsusuna defnedilmiJtir. e en ceva a, gayr sa 1 U'a 1 • aranmaktadir. arazisi bulunan Sudaru ve bunun ,· 
Kiymetli adliyecinin cenaze merasi • rayi g~miyen mahallerde ticaret ve deki 994,300 kilometre murabba1D 

minde a§aAt yukan bütün adliyeciler, san'at yapan kü~ük san'at erbabi nez - Y ag lurai2iu Mmn iska ve ihya eden Nilin iki " 
avukatlar ve kendisini seven dostlarile dindeki müstahdimlerin kanunun 20 nci Dün, Köprü üzerinde „n kolu, Mavi nehir sularm, münn 
akrabalarlndan tnu··rekkeb rok kesif bir maddeslnin B f1krasma tevflkan günde- tb h' . b" t k ~ H bc . d l 1..1 

~ ra 1mm ir ene e ya&n~ a §1stan ag anndan aldig1 gibi, .,... 
kalaballk ha~„ bulunmuctur. lik gayrlsafi kazancla„r1 üzerind.en mü· 1 ed" d fa abikall ve N 1. d l l . 

""' ~ ld ~i d 5~~ ~ ~ . 
1

. e 5 
. yaz i 1n e a11 au an gcne Habe . 

M „ dd . muminin tesekkürü kcllef tutulmalar1 laz1m ge 15 n en, f1yetm1 ik_ 1 ay evvel tkmal u„„ ael1"yor. ln-:•tere ile ltalya AL..:k u eiu · kücük san'at erbe.bmdan olan ve iradi ,;;i- " ~ rr...-1 

K1ymetli meslektai1m1z tstanbul &f·1 500 Iirädan a•am bwunan· do~-acr ~ 4.vxAJl)...(\iln.bi'-~sl.~\l ce.zap'D ü~te ikisini likin pamuk ve e 
1. bi · c· ceza mahkemesi ba§l<an1 „ l'>" _.„~„ sorguyu mütealdb tevkif edilm. dd I ; tih 1. d 
iye rm 1 larla marangoz ve buna benzer agac sa- • m ma e enn 11 11 m e en z 

Sadeddin GUrenin ebedi ziyamdan do,_- nayii ~liyenler nezdindeki milstahdim
1 

Su~lu Avram ~orgi; ~sna~tE.d~wlerini te1ki! eden yeni imparardrl 
layi: gerek dotrudurrdogruya :ve1geHa-I lerln de gündelik gayrisafi kazanclan nu 1'amam.en inb~teae~~k:h b- lnirnar hususunda karde, gibi 8~ 
se bilva51ta taziyede bulunan v~ cenaze üzerinden vergi ile mükellef olduklan c- Bemm u 69 en ·~ a er di 
merasimine i§tirak etmek suretile mer· y b'ld" .1 • t• Ben Köprünün Galata tarafmda s:,rl r. N"I" l d k • ·r . h '' t' ·ra eyliyen Deftcrdarhga 1 1n ml§ ir. d , ya 1 1n su anna o UllJlll)' 
huma son vaz1 e1 urme 1 1 • • • sabc1hk yaparim. <;alan a amm t .1 d h' t l de 

t ayri te~ekkUr etmek milm • Bu suretle 500 llradan az irad1 gayr1· bana benziyormu,. Davaci beni tai'Jl tere a 1 ta yaya her 1ure 
zk:va al ayra\,.,ndan cükranlanmlZln ts • safili. ki esnafm losm1 azam1 böyledir. yor. Evvelce sab1kam o1du,,..,.ndan 11 para cihetinden büyük yardd 

un ° ma 5 • .,.. d 1 ··st hd"ml r ald1m 5 "' b 1 lt t b 1 Adliyesi namma gazetenizl.e ib • yanm a ~a I§an mu a i . e c.· yakalad1lar• demi§tir. u unaca hr. 
i:~n~ rica ederiz. gündeligin on mislinkti lrsenehk kazanc Katil kaadi eörülmedi .ltere ~e !talya ara11nda an 

tstanbul C. Müddeiumumisi vergisi olarak verece · • • hak1kat olmakla berabcr ta 
H. Onat Bu karar, marangoz ve dogramac1lar Bir eglenceyi müteakib Samatyakte muhtac: iki iarta bail 

ISKAN ISLERI arasmda oldu~u kadar bütün esnaf ara· dönen ü~, dört arkada~tan Yani He c,n biri lspanyad:iki 1talyaD „ 
smaa da büyük bir sevincle kar§ilan - nik arasmda otomobile verilecek pa tl · . ,_ .1 .d. G 

Gö~men nakliyab haziranda 
bathyacak 

tskan Umum mUdUrü Cevdet, Anka
radan §ehrimize ge1mi§tir. Cevdet, Bal
kan Antant1 ekonomik konseymin 1eh • 
rimizdekPtoplantilarmdan istifade ede
rek bu memleketlcrle aram1zdaki g~
men nakliyah i§leri Uzerinde de temas
larda bulunmaktad1r. Bu sene, Roman
ya ve Bulgaristandan memleketimize 
g~men nakliyatl baziran ba~1?dan iti· 
baren ba§hyacakt1r. Bun~n i_~m mayis 
ba§lnda buradan göcmen i~lenle me~gul 
olacak memurlar, Romanya ve Bulga· 
ristana gidcrek haz1rhklara v~ bu sene 
ana vatana gelecek göcmenler1 sevk is· 
tasyonlannda toplama~a ba~hyacak -

lard1r. 
Bu sene gelecek göc;menler orta Ana-

dolu ve Trakvaya yerle~tirileceklerdir. 
Bunun icin 1938 y1lmda gelccek ll'kda~ 
lar1m1z i~in bu iki mmtakada daha lo§ 
aylanndanberi haz1rhk devam etmek ~ 
tedir. Bu suretle gelecek gö~menler 
derhal ycr bulacaklard1r. Fakat, serbest 
iskana tabi olacaklarla san'at ve mes
leklcri itibarile müstesna mm.~akalarda 
. k·n cdilmcsi Jazim gelen goc;menlcr, 
lS a • kll 1 
gene lüzumu olan yerlerde lS ön o una-
cakl::\rdir. tskan isi ve gö~men nakliyatt 
. in Sihhiye Vekaleti bütc;esine bu sene 
ic; . 1 k 
evvelki senelerden daha gems 0 ara 

3 5 milvon lira konulmustur. Fakat icab 
ederse bir münakale ile bu tahsisat ge· 
ni~letilccektir. -···--Amaaya elmalar1 

Amasya (Hususi) - Sehrimiz Tica
ret Odas1 Amasya elmalannm nefaset 
~öhretlerinden istifade ederek kö~~ ci.ns
leri satmnga ~h~anlann te~bbuslenne 
mani olmak ic;in bir nizamname haz1rla
d1 Bu nizamnameye göre Amasya hu
d~dlan dahilinden ic ve d1, piyasalara 
gönderilecek elmalar cinslerine göre eks
tra birinci ve ikinci olmak Üzere Ü( nev'c 
ay;1lacaktir. Boyu asgari yedi santim ve 
her taraf1 k1Tm1z1 elmalar ekstra, asgari 
boyu alh santim vc gene her taraf1 kirmm 
olanlar birinci nevi olarak aynlacaklar· 

dir. 
Nizamnamede elmalarm sand1ga dizi

lip ihrac cdilmelerine vc kontrol 1ekilleri-

·· ·· d k km y 1 b „.vve ennm ~e1u me11 ir. mi§tlr. yuzun en avga ~1 l~ ve an l~o . h'"kim l b„ .. 1 
VNIVERSITEDE Ja Onnigi boynundn yaralami§b. ·azi~ete .• o up utün all 

Dün, Agircezada neticelendirllen m~~~rmedi.k~~ ltalyan gönüll 
Maruf bir Fran11z profe1Ö• hakemede katil kasdi sabit görülmem11miyecelden ~uhakka.kbr. 

Yani 35 gün hapse mahk1lm olmUJtuflrl, Habe111t1~1n bir l!_A1 
rünün konferan11 -···- ·ce fmparatorlugu old 

Paris Edebiyat Fakültesi sosyoloji Amaayada bir Halkevi bina tarah~dan .!Asdi_k edilm 
profcsör M. Maurice Habaghe tarafin- bu emr1 valm M1lletler Cd!' 
dan Ü'niversitemizde iki konferans ve- yapihyor uile tan1mak iltediginden ;t' 
rilecektir. Profesör, Fransanm maruf A· Amasya (Hususi) - 45 bin lira salletler Cemiyeti meclisioitl 
limlerindendir. file yap1lmas1 mukarrer yeni Halkevin)planacalc i~timamm rumaio' 

Konferanslardan birisi 18 nisan gü • in~as1na haziranda ba,Ianacakbr. Taudik maddesini resmen kaY 
nü saat 6 da Edebiyat Fakültesinde ve konforu haiz ve modern bir $Ckilde inlhtimal mecli11 kendi batm• 
sosyoloji mevzuuna dair verilecektlr. edilccek olan bu yeni Halkevi yan1ncemeyip büyiik meclisi topllY' 
Dilter konferans da 20 nisan saat 6 da Evkafm ve Ziraat Bankas1n1n da banacnaleyb ikinc1 1arhn taha 
Hukuk Fakültesinde verilecektir. Mev- binalar yaphracash aöylenmektedir. ·li zamana muhtacd1r. 
zu ekonomiktir. -•••- >U prtlann ikisi de bir fiiD 

SEHIR l.~1~~RI Buraada beton ve aafalt edeceginden fngiliz • ta1 
rubukludaki Hidivin köt· yollar yap1hyor '>ir ha.~i.~at .. olaralc ~imdi 
'r . „ ve butun dunyan1n 11yast 

künden iatifade tekli Bursa (Hususi) - V~layet Naf1Jerin bir aalih temin etmit 
Belediye, eski Hidivin Gubukludaki Müdürlü~ü ilk defa olarak bir beton yt-ünkü Fransadaki yeni kabi 

kö§künü satm alm1~ti. Bu kÖ§kten isti- tecr~besi yapacaktir. T ecrübe ~ahiyeti.~f k iti ltalya ile anlaftllai• 
fade §ekli tetkik edilmektedir. BuraSI· deki bu y~l 200 met~e uzunlugunda scakbr. ltalyan1n 1ngiltere 
nm leyli bir mekteb haline konulmas1 Acemler 1stasyonu c1varmda ya'?1laca Almanyanm da lngiltcre 
muhtemcldir. Maamafih bir otel halin· hr. Mudanya - Buraa ar~~mdak1 yolua yol a~acakbr. 
de idaresine talib ~1kb~1 takdirde veri- asfalt yap1lmasma bu ay JC;mde ba~lanJf 1a F • TOGAf 
lecektir. cakhr. u mrem eyzr 

Ayvahk Halkevinin güzel bir müsamereai 1.da zehirli 1raz kur1d 
(Huausi) - Burada C. 

1erkezinde zehirli gaz kunu ' 
'n be, gün devam edecek 
• kumandanlar, subaylar, eehfl 
doktorlar ve diger meslek e 

etmektedirler. Asteimen R 
riyo]og Lutfi kursta ders venD 

. Hergün 14 ten 17 ye kadar 
en derslerden sonra imtihan 1 
muvaffak olanlar vilayetin mull 
erinde a~1lacak olan gaz kursl 
allimlik edcceklerdir. 

Cumhurlyet 
Nfbhaa 1 kunqtur 

Ttlrld„ 
ldn e praltl { 

Ayvahk ( Hususi ) - $ehrimiz Halkevi büyük bir muvaffakiyet •nellk 
bir müsamere vermi§ ve temsil kolu sarloh Tlrltllar komedisini o~b a:rbk 
Müsamereye ra~bet o kadar fazla olmu,tur ki komediyi ü~ gece arJe ayhk 
ya temail etmek mecburiyeti kar11S1nda kahnm1§tll'. Gönderdilim ril a.J'hk 

· · e ·· stermekte• 

1400 Kr. 
758 • -. 150 • 
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soN HABER LER 

Frankistler Fra11sa 
hududuna yakla§1yor 

A.ragon cephesinde 
ha~lad1. 

kanh bogu~malar tekrar 
\öiddetli mukabele Hükumet~iler 

ve taarruzlarda bulunuyorlar 
t b Salarnanka 13 - • e hg edi! . . Erkaniharbiyeden Tebligde, Balaguer'de muharebenin 

1ii1J· mi§tir: 11, b tyetperver k t t . devam ettigi iläve ediliyor. 
~! ergorzana v ~aa P1rene'de Esera, Tortosa bölgesindeki hava muharebe· 
e gelerindeki . e . allareska nehirleri lerinde, cumhuriyet9iler düsmanm u9 
trn•ktec1· Ilen hareketine devam Fiat tayyaresini dÜ§Ürmüslerdir. 

20 11· ir. K1taat F · a 30 k'l ' ransa hududuna Saragos 13 - Havas ajans1 muhabi _ 
ged.e Yirrn/ o~etre ':':zaktadir. Bu böl - rinden: 
r~ztsinin 20 kk~yle mustakil Andorre a-~uk Sort eh .'l~metre batismdaki kü _ Frankistlerin Aragon cephesinde Mo-
n~n muka~e n l§gal edilmi§tir. Dü§ma _ rella mmtakasmdaki kuvvetli taarruz. 
r1nde b~ me~e yeltendigi daglar üze- lar1, Frankistlerin denize dogru yeniden 

liükurn ~evz1 zaotettik. ilerilemelerine medar olmu§tur. 
birka e ~iler Balagu bö'l . d Tortoza önünde cumhuriyet9ilerin 
h „ ~ defa h „ er gesm e h . 1 kt k UCUJnlara 20ucuma ge9mi§lerdir. Bu cep esim zor ama an vazge9en Fran· 
Uvvetleri . . tank ve büyük piyade kistler, MQrella - Vinaroz yolu boyunca 

curn1ar „ 1§hrak etmi§tir B"t" h" cepheyi on be§ kilometre kadar geni§ _ 
Yüz) Puskürtül „ · u un u - letmi<lerdir. 

erce es· lllU§ ve dü§mandan • :Fasu k ir ahnm1§hr. Frankistler, kuvvetli bir top9u hazir-
ler· itaat d'' 1 - d ta kl b' ..,. ine Yapti~ U§ma~1n Lerida mevzi _ igm an sonra ve n ar ve ir~ok tay-
~urtmii§t" gl mukabi! taarruzlari püs- yareler kullanmak suretile yedi kilo _ 
1i F'rank;~\,1 metre ilerilemege muvaffak olmu§ _ 

orena böJ ~at Kastellan cephesinde lard1r. 
ne devarn ~e~indeki ileri hareketleri - Katalonya F rankist talebini 
m liükflrn:t ~:§lerdir. kabul etmiyor 

1 Ukabu bir ~t' er Lagrella bölgesinde Barselon 13 - Katalonya J
0 enerali'tes1' 

•rdir aarruzda yu" z ") „ • T · 0 u vermt§ - konseyi, Katalonyanm Frankistler ta -
Otfoza Önlerind k' h bl • rafmdan taleb 'edilen statüsünün ilga _ 

'k• e ' ar ere da1r sma müteallik bir beyanname ne§ret • 
BarseJa~ 

1
1
3
tara/rn tebligi mi$tir. 

re •i - C h . ~ > lllalindek' um uriyet~ilerin Eb- Beyanname, Frankistler tarafmdan 
h am ederek F' taarruz hareketlerine de- vaki davetin Katal<;myahlarm müdafaa 
d~k E:skarpe k~a~a·~'? cenubunda Gran- arzularmt takviye etmesi Jar.1m gel • 
li lari "e d" Yünu tsga!e muvaffak ol- mekte oldu~unu ehemmiyetle kavdet -
d' ~~mege ,::§~ant Rio de Segre'yi ge- mekte ve cumhuriyet rejiminin Kata -
irilmektedir.ec ur ettikleri resmen bil· lonyanm ana yasas1 oldugunu habrlat -

-······. maktad1r. (a.a.) M ···--11" 11 mn1111m1111n11rm111m1m111m11ni1111111111111m111111r11111m111r111""0""''„'""''"-"''"'"-

acaris tan ve Danimarka Adliye 

Naziler Nazir1na suikasd 
liükihnet b „ ir teblig~ le Mecliste ablan kur„unlar 

•aziyetj T 
Buda _!:_nvir etti Nazrra isabet etmedi 

end; Pe§te 13 _ 
ltazi~~lerin1 tesk· :Mutedil mehafilin 
mi

4 1 
• kar§1 ao~n „etmek i~in zab1ta, 

ne§r:i an tedbirler gunlerde ittihaz edil
F'es d rn1§tir. 13 hakkmda bir teblig 

• cuy u ledb' l mek!e . ane ris~le! ir er §Unlard1r: 
ZaJ . l\harn ft~ •

1 
.er tahrir ve necret-

ass1• · ""1 m~ • 
te"kif' ni? nazi fi k olan kumandan 
seler ~ r1saleler r asindan dört azamn 

1 8kk1nda t ~~§reden bir9Qk kim· 
do!a~onkanundanab ib~t icrasi. „ y" er1 · ll\i§t' Uzden f 

1 
r1sale tevziinden 

~r. az a adam tevkif edil • 

B e,1,„, b. y 

Londra 13 (Hu!usi) - Danimarka 
Adliye N azuma kar§t bir suika!d yapil
m11hr. Alman mütemmim malumata na
zaran, Danimarka meb'usan meclisinin 
bugünkü toplanhsmda, dinlcyiciler ara -
smda bulunan bir gcnc, Adliye N azm • 
ntn üzerine iki el tabanca bo§altm11ttr. 
N asyonal !osyalist oldugu anla11lan sui
kasdci yamndaki iki arkada1ile berabcr 
derhal tcvkif cdilmi1tir. 

Kur§unlar nazua isabet etmemiitir. 

T ahkikat neticeai 
Londra 13 (Hususi) - Kopenhag· 

dan alman mütcmmim m~litmata naza -
ran, Danimarka Adliye N arnma kar11 
suikasdda bulunan gcncin tabancasmda 
kur§un bulunamam11ltr. Suikasdc1 tcvkif 
edilmi1 fakat arkada§lan ~erbest b1rak1l -

bü~~8Pe§te ~; _ ~1tdinin tevkili 
lan m lllensucat f ~ta Avrupanm en 
Rer, t e§hur sanay~~nkas1mn sahibi o • 
tikasi evk1f ediim; ic.1 Yahudi Goldben • 
delint1 birka~ m~lhr. Buna sebeb, fab
§artu n t kendisine ran. pengö tutan be
Sldll' ; .. ngiliz firma~gilterede tesviyesi 
lir. Ca oyJe bir ka arina satm1§ olma- mt§ltr. 
b ., .a.) Ytd kanuna muhalif. Tahkikat neticesinde suikasdcmm ii • 
llUyijk 11..w• mali .Slezvig Hol§tayn

1 
daki nasyonal sos-

IYtdlet M }' • • yalist ftrkasma mensub oldugu anla§il -
d" ec ISIDID mt§ltr . .5imali .51ezvig nazileri 70 sene ev-

A Unkü • t' r-.,]nhra 
13 

T I~ 1ma1 vel Almanyadan almarak Daoimarkaya 
. 1 •t Me 

1 
.. ( elcfonla) _ 

8
„ "k ilhak edilen "5lezvig Hohtayn'm Alman· 

r1Yascf d c 1s1 bug" R f uyu yaya iadesini istemektedirler. 1919 da 
r-.,„.t in c topland un c et Camtezin •• af 1 r- k yap1lan plebisit neticesinde halk Dani -
rak h an1n vcfa.hna. ,.,.an m mcb'usu 
kOt dat1rasina h" ud tezkcrc okuna- markaya bagh kalmak arrnsunu 1zhar et-

c tldi urmctcn hir daki'ka „ mi§ti. 
Bilah . su - -------------

nun arc ask • ( KISA HABERLER ) 
k.,,,Unun ii~iinc·:n vc mülki tckaiid ka • "------------ - - -
'" rn u madd · · lllatbu •tnurlar hakki csi~m subay vc as- * ANKARA 13 - Emniyet umum Mü· 

Vaz'f at litnum „ ndak1 f1kralannda dürlü~ü taratmdan polis ter!i kadrosu ha-

dco'1· ',·klelrinc da1'r mkaudiirlügü tc1kilall v; ZIIland1. ~ 1 ]d nun b ·1 * ANKARA 13 - Türkiye - Surlye hu-
'fü k' 1 er Yap l a ag 1 cetvelde dud komisyonuna 11tirak etmek üzere Ha-
rin r l~c • <;ek~ masma, Türkiye - 1sve~. lebe giden delegeler, yarm Ankaraya dö
lung hcarj anla slo~akya arasmdaki kle- neceklerdir. 
ik' t_asdiklcri lm~s1lc buna aid protoko- * NEVYORK 13 - Hükumet, evlenmek 

1nc1 „ nc a1d k 
1
• . istiyen e~hasm frengiye müptelä olmad1k-

dild· muzakcrel · anun ayihalarmm lar1m gösteren daiml bir sertlfika elde et• 
1· Bunda cn Yap1larak kabul e _ meleri mecburiyetini vazeden bir kararna-

~Ununun I n sonra gümiiik t 'f k me isdar etmistir. 
sine . a hnc1 mad . . an e a-
Pild a1d kanunun b' _d~m1~ dcifütirilmc- * VENEDIK 13 - Bir Yugoslav denlz he-

B
1'.. 1rtnc1 muzakcrcsi ya _ yetl Beicikadan buraya gelml§tir. Heyet i-

talyada bir tetkik seyahati yapacakttr. 
Uyük '''IJ top! IVll et M I * ASOMPSiYON 13 - Paraguay Harbi· 

•nacakt1 cc i;i cuma gu" nu" y N 1 ~ dil D r e aztr 1.ma albay Lozzano tayin e • 
ahili t: mi§tir. 

lCarette b · t * BERLIN 13 - Yen! Bulgar el~isi Dra-
tnele §kill . aai mua- gano! Berline gel.m1'tir. 

Ankara 13 ('l' er1 aran1yor * BELGRAD 13 _ Polonya Münakalät 
ret muarn clefonla) D Nazm M. Ulris. buraya gelir gelmez derhal 
lunda t d elelerinl b · - ahili tica- Kralm sarayma ~lderek defteri mah.susu 
tnh . e birler 

1 
as1tle§tirmek yo • • tsarJa a mak ·· „ • imzalanu§t1r. 

te~ki! edr \rekäletind uzer: Gumruk ve * VARl>QVA 13 - Sovyet topraklarmda 
bitir"" k tld1. \' aktn e bir komisyon kurulan ve !aal komünist aleyhtari ne§ri
rarlarJ e olan korn. zamanda mesaisini yatta bulunan esrarengiz ~ok kuvvetli bir 
ol a bugün b' tsyonun ald1g1 ka • k1sa dalga radyo ista.syonunu bulmak !~in 

da~n dahili ticar"t~~k pürüzlü noktalari Sovyet polis kuvvetlerl bütün kuvvetUe ~a-
1r mu e 1§] . . l}fmaktad1r. 

lecekt' arnelelerin 1 ke'.imn ve bunlara * VAJSiNGTON 13 - M. Ru~•elt, M. Nor-
ir. n 1$af1 temin edi - •• H 1 man Davis'! Amerika Kizllha~ cemiyetl re-
e •inak'• , isli~ine tayin etmistir. 

m Helsinsk; 13 ~hin kurtulusu * PRAG 13 - <;:ekoolovakya ue Da • 
. et merkezi ola Finlandiyamn hüku - nimarka arasmda Prag'da yenl tlcaret mü

stngfors) un 13 n Helsinski (eski Hel- zakerelerine ba~Ianm1§t1r. 
raftnd altik Al * ATiNA 13 - Makedonyada havalar ~ok 
nürn" abn kurtanh•1n m~n f1rkas1 ta • !ena bozulmu~tur. "iddetli ya~murlardan 

U urada • .10 yirminci y1ldö - " • 
meras1m]e kutlulanm1•tir. sonra dündenberi bir~ok yerlerde kar ya~-

• maktadtr, 

CUMHURiYET 

Hädiseler aras1nda 

Alafranga edebiyabn 
ilk ~airi 

M us.ikimizde oldugu kadar, 
edebiyatumzda da, fakat 
birincisi kadar göze vurm1-

yan bir alaturka • alafranga davas1 
vard1r. Yalmz Türk degil, bütün §ark 
an'anelerini ifade eden alaturka ve 
yalmz F ran11z degil, bütün garb an
anelerini ifade eden alafranga tabir
lerinin delalet ettigi iki tesir arasinda 
stkt§lp kalarak bi• istikamet buhram 
ge<;irmemizin tarihi, söylendigi gibi 
Tanzimatta1 m1 bqlar, bilmiyorum; 
Mücadelenin §UUrsuz mell§elerini da
ha evvelki tarihlerde bulmak müm
kün olsa bile, akislerini Tanzimattan 
sonraki edebiyabmizda pek ai;1k gö
rüyoruz. Tanzimattan <;ok evvel Vi
yana kap1larma kadar giden, fakat 
Avrupa ortalarmda barmamad1g1 i<;in 
ordular1m1zla beraber geri i;ekilen a
laturkaya bir iadei ziyaret yapar gi
bi, alafranga, Tanzimattan sonra bi
ze gelmege ba~ladt. 0 günden bugü
ne kadar, musikimizde oldugu gibi, 
edebiyabmtzda da, hen bu iki tesirin, 
yani §ark vr garb an' anelerinin mü
cadeleaini yqadik. Bizde, bütün es
ki - yeni kavgalanmn temeli budur. 

Abdülhak Hamidin de edebiyab
nuza getirdigi yenilik ve bqkahk, 
§&rk an' anesine kar11 garb tesirlerinin 
zaferini istemekten dogmu§tu. Bu, 
Gazaliye veya Mevlanaya karJl Hü
go'yu veya $ekispir'i kar§t koymak 
demekti. Edebiyahm1za mistik an'a· 
nesinden <;ikarak o devre muasU" ro
mantik istikametini verebilmek ii;in, 
Hamid gibi her iki nevi kültür ii;inde 
yeti§mi§ ve pi§mi§ bir san' atkann, 
tarkh oldugu kadar da garph kafas1 
laz1md1. Edebiyatumza ilk alafranga 
gÖrü§Ü getiren adam $inasiden ve 
Nam1k Kemalden ziyade Abdülhak 
Hamiddir. Yalmz vatan davas1 ii;in
de kalan Nam1k Kemal, Abdülhak 
Hamid gibi memleket hududlanm 
8.§arak zamamna aid biri;ok meselele
rin heyecamm ve fikir hummasim 
duymu§ degildi. Tek gözlügile sivri 
sakalmdan Duhteri Hindu' suna ve 
Finten'ine kadar, bütün §ahaile ve 
eaerile, edebiyabmizda ilk A vrupah 
Abdülhak Hamiddir. Ölümünün bi
rinci y1ldönümünde, onu edebiyah
m1za ilk 4apka giydiren adam olarak 
da aelamhyabiliriz. 

Hariciye 

bugün 

PEYAMISAFA 

Vekilimiz 

hareke~ 

ediyor 

Beyrutta Martel'le de bir 
•• •• 

goru~me yapacak 
Kahire 13 (Hususi) - Türkiye Hari

ciye Vekili doktor Tevfik Rü~ü Aras 
yarm Beyrut yolile Türkiyeye hareket 
edecektir. Tevfik Rü~tü Aras, Beyrutta 
Frans1z Yüksek Komiseri KQnt dö Mar
tel'le görü§ecektir. 

M1s1r bankasi merkezinde 
Kahire 13 - Doktor Tevfik Rü§tü A

ras, bugün saat 11.30 da, yanmda t§ Ban
kas1 direktörü Suad oldugu halde MISlr 
Bankas1m ziyaret etmi§ ve Hariciye Ve
kilimiz orada idare meclisi reisi Mithat 
ile genel direktör Fuad tarafmdan kar -
s1lanm15tir. Banka gezilmis ve bir müd
det kahnarak görüsülmüstür. Hariciye 
Vekilimiz. bankadan ~1karken, burada 
toplanan halk tarafmdan §iddetle alkI§· 
lanmi<tir. 

Yunan eldsinin ziyal eti 
Kahire 13 - Yunanistanm Kahire el

oisi bu!(ün el~ilik binasmda Hariciye 
Ve~ilimiz doktor Tevfik Rüstü Aras §e
refme bir ÖRle ziyafeti vermi§tir. 

Ba~v~„il:.,,izin Atinayi ziyareti 
Atina 13 (Hu;usi) - Türkiye Harici

ye V,"~ili Rüstü Aras. Katimerini ga -
zetesinm Kahire muhabirine verdigi 
b~.vanatta Ba~vekil Celäl Bavarm yeni 
~urk - Yunan muahedesini lmzalamak 
u.~ere Y2 kmda Atinay1 ziyaret edecegini 
•oylemi§tir. 

Ara$m beyanati 
Kahire l3 - Türkiye Hariciye Vekili 

Doktor Rü~tü Aras bu sabah saat 10 45 
de el~ilik binasinda yerli ve ecnebi ga
zete.c1ler1 kabul etmistir. 

_Tu:kiye ~ariciye Vekili beyanatinda, 
Turk1ye . s1yasetinin bir sulh ve diger 
devletlenn dahili i§lerine ademi mü -
dahale si_yaseti oldu!lunu. Türkiyenin 
k?':'§ular1le karde§~e ge~inmek istedi -
i(1m ve Balkan antantmm buna bir delil 
te§kil eyledi.~ini, aza devletlerden baZI
larmda hükumet deg~iklikleri oldugu 
halde aradaki münasebatm daima daha 
ziyade s1kla§h~1m söylemistir. 

Rü§tÜ Aras Türkiye ile M1s1r arasm
da mevcud ticaret muahedesinin iyile§
tirilmesi i~in müzakereler ac;1lacagm1 
bildirmis ve M1smn Saadabäd paktma 
istirakinin yakm bir ati i~in derpi§ e • 
dilmedigini kaydeylemi§tir. 

Musahabe --• sen1n, kemigi benim Eti 
Yazan: ·HOSEYIN RAHM/ GORPINAR 

f1te eski kafalarm ~ocuk terbiyesine 
dair ü~ barbar düsturu. Ge~mi$ zaman • 
da hernedense dört rakammm uguru de
nenmi1 olacak ki ~ocuklan dört ya$mda 
dört ayhk mektebc ba1lallrlard1. Henüz 
kundak · kokan bir yavru, tokatmm 1ap -
lagmda bir nevi cennet icazeti tevehhüm 
eden mutaass1b kavuklunun yukandaki 
1artlarla vah1i terbiyesine teslim edilir -
di. 0 nasirh merhametsiz elin 1iddetle 
indigi körpecik yanaga fasla fasla kan 
otururdu. Ac;an gül i1tc bu cinayetin 
sembolü idi. Dayag1 cennete sokan ahmak 
kimdir ki hain hocalar onu kendi lehlc
rine ~ocuklann aleyhine tazimle oradan 
c;1kanyorlar. 

Eti senin kemigi benim mukavelesinc 
gelince arllk bunu büsbütün kasabhk bir 
ah1 veri1 buluyorum. 

Kafalanm1zda yer etmi1 gcc;mi1ten 
kalma ~ok babl ah1kanhklarla malulüz. 
Masum yavrularm ilk ncfes tedrislcrinc 
ccnnet cehennem kan1tmhyordu. Aptal 
avhyan kör taassubun bu iki mükafat 
ve ceza vas1tasmdan ba1ka akla, fenne 
uygun ne silah1 vardir ki L Üstünde ya-
1ad1g1m1z bu topragm altma aid kanun
larla idare olunmak iddiasmda musir ka
lanlar aram1zda hala eksik dei!ildir. Ba
karsm1z ki birka~ dil bilir, yüksek okul
larda Ögretmenligi, dört bei de telifi var
d1r. F akat akidc damarm1 biraz kurcalar
san1z sac;malad1gm1 gÖrÜrsünüz. ,,.,,.,,. 

Giridde mektebe ba1latild1m. Alti 
ya1mda 1stanbula geldim. Y akubaga 
mcktebine verildim. Buras1 mektcb dci!il 
o zamamn zavalh ~ocuklan i~in falaka
lan. hczarcn degnekleri. sopalan, smk
larilc bir ceza eviydi. Büyüdükten sonra 
bilc kap1smm önünden gec;crken ürpcrme
lerc tutulmaktan kendimi alamazd1m. 

Bina ta1, Asyai ufak bir medrese mi
marisinde, duvarlan kahn, pcnccreleri 
küc;ük, sai!m c;ok, 111erdiveni yok, top -
rakla beraber. „ Bu türbemsi lo1lugun 
kasveti ic;inde bogulurduk. 

D11 kap1dan dar bir bah~eye girilir. 

tulmui olur. Su9un derecesine göre po • 
tin lap~m varsa c;1kanhr. Degneklerin 
~1plak tabanlarda her iaklayt§mda ~o • 
cuk ac1 c1ghklarla k1vnla k1vnla kendini 
ycrdcn yerc vurur. Kesik kesik h1~kmk
lar. ttkanmalar, boiiuk iniltilerle yalva -
r1r .• 

- Aman hoca enti vurma köpcii;in o
lay1m. Of ölüyorum„ Annecigim anne -
ciii;im „. Allar a1kma vurma hoca enti 
bir daha yapmam„. Vallahi ezberlerim. 
Ah anam ah„ Aman ... 

Nihayet ses k1s1hr. Debelenmeler du -
rur. Bayg1m kaldmrlar. 

Cennete nisbct edilen dayak i1te bu
dur. Mcdeni yüreklerin dayanacag1 
manzara deii;il.. Bu ac1kh sattrlan mu • 
balaii;ah görenler varsa dayaktan ölmü1 
c;ocuklann velilcri tarafmdan katil ho -
calar aleyhine ac1lan dava secillerini bu
gün de bulmak kabildir. 

Türk ~ocuii;unun mckteb namma gc -
cirdiii;i bu engizisyon devresini hat1rhyan 
elbettc bcnden ba1ka berhayat ihtiyarlar 
da vardir. Kulak tozuna indirilen bir 
hüdayi sille ilc cennete u~urulmu1 yav -
rucaklarm facialanm uydurulmu1 kurd 
masallan sanmay1mz. 

Bu kadar dayak mukabilinde Ögren -
diklerimiz hicbir kelimesini anlamadan 
papaganlar gibi öttüii;ümüz arabca ibare
lerdir. Amme, Tebareke, Kasscm cüz -
lerini, Tccvid, Mizrakh flmihal okuruz. 
Akhmda kald1ii;ma göre tccvidde ihfa, 
izhar, bab1 meddi tabii vard1r. 

Mcdlerin dört elif miktan ~ekilip ve
ya c;ekilmiyeccgi tilavetinde yan1lanlara 
hoca bil' amel bu meddükasn kulaklarda 
gÖstcrir, yanaklarda güllcr a~tmr. M1z
rakh 1Imihal, abdestin, guslün 1artlan, 
(hcnüz sekiz ya1mday1z yahu) guslü 
icab ettircn 1er'i scbeblcr, mazmaza, is· 
tin§ak, sair bedenini pak etmek. Setri av
rct, kibleye durmak„ Su bulunmad1g1 
ycrde nas1l tcyemmüm edilir„ V c, hades 
vaki oldukta„.„ 

Okuma bitiminde balmumu eski ders
tcn kaldmlu, yenisine yap11hnhr. 

Allah allah k1sasa bak1mz ki bizim 
cvvel zamanda ycdiii;imiz dayaklann a
c1s1m bugünkü talebe Ögretmenlerden ~1-
kanyor. 

*** 

Yüksek duvarlarm arasmda gÜne1sizlik 
S1Skas1, yapraklan t1rttlh, boynu bükük 
bir agac sizi kar11lar. Biraz ötedeki i;atal 
ta1h iptidai halanm ai!ir kokusu gelcnlcre 
buramn s1hhi vaziyetini anlabr. 

Bu mustatil binamn bir küc;ük dil'i 50_ Körpc zckalann inki1af kabiliyetleri 
l:aga bakar. Mukabil küc;ük dil'i büsbü- bu ortac;ag tahsilile en küc;ük ya1la,da 
tün sagirdir. Büyük dihlanndan birinde böyle körlettirilirdi. Hatta bugün c;ok -
yalmz kap1 vard1r. Kar11k1 kismm pcn • lannm diinya umurunu ahiret endi1ele • 
ccreleri gcnc o namdaki cami mezarhi!ma rinc bagh tutmalan o zamamn ~ok erken 
a~1lm11tir. Biz yavrular ölülerle ayni sc- ba1lam11 s1k1 din telkinlerile dogru mu -
viyedeyiz. Hemen pcncereden elini uzat hakcme idrakjni kaybctmi1 olmalannm 

bu ahiret bah~csindcn bir da! baldiran neticcsidir · 
kopar. Ders malan akakhr. Yerle be • Bu bakar körlüi!e taassub ad1 verili -
raber. Her c;ocuk evinden getirdigi min· yor. Milli bünycmizin sinsi sinsi i1liyen 
derin üzcrine diz c;ökerek kör hafiz gibi kapanmaz varas1 .. 
sallana sallana dcrsini okur. Etraf1 ii • (Sonu yartn) 
kcnce aletlcrile donanm11 yüksek mak•-1---H_V_s_E_Y_IN_R_A_H_M_t_c_v_R_P_IN.....,A...,.R 
mmda oturan Kayserili ihtiyar hoca koca 
sangmm altmdan buru1uk, ek1i bir su -
ratla daima öfkeli bakan gözlcrini üzeri
mizde dola1hrmca hepimiz titreiiriz. 0 
bizim i~in umac1larm umac1S1d1r. Hi~ bo§ 
durmaga gelmez. Daima mmldanarak 
öne, arkaya sallanmah„ Dinlenir gibi 
biraz avarc duran ~ocuii;un beyninden a• 
1ag1ya hemencecik ü~ mctroluk koca si
nk iner. Kabahatli talebe sekiz c;ocuk a-
1m bir s1rada bulunuyorsa smi!m ucu o
na vannc1ya kadar yolda bir~ok kaba • 
hatsizlcri de ha1lar. Bu smgm tak1rt1S1, 
davak yiycnin haykm11 kam~1 ilc dörtna
la kalkan hayvanlar gibi hepimizi birden 
co1turur. Mcktcbin havas1 gürül gürül 

EU/ küsün ennl. elf/ kesa tnnl, elf/ 
tünnü, bey küsün bennl, bey kesa 
bev kütür bünnü, tey küsün lllih. 

1amatasilc dolup ta1maga ba1lar. 

*** 

lcütür 
'nnt1 

Hoca kulaklanmm kanatmak i~in sag 
el ba1 ve salavat parmaklarmm hrnakla
nnt bilhassa bu canavarhk i~in uzahr. 
Bazan bu pen~enin y1rhc1l1gile kulak 
memesi yap111iimdan aynhr. C:1lk yara 
olur. Kulag1 iki kcskin llrnak k1skacma 
ald1ktan sonra ba11 1iddetle saga sola 
sarsar. akabinde. yanaklarda pathyan 
iki 1im1eii;in alevi gözlerden ~1kar. Y av
rucak scnemler, oraya y1g1hr. Bohi;a gi· 
bi kaldmrlar onu. 

Bu i1kence ahmda can vermi1 cocuk
larm hikayelcrini i1itmi1 olanlanm1z na
dir degildir. Aram1zda cekile ~ekile uza
yan kulaklan insani 1eklini kaybetmi1 ta
lebc vard1. 0 zamanm kaba ruhlu ho -
calan okuma alm1yan kalm kafahlara 
dersi böyle i1kence ile kulaktan ak1tarak 
belletmek kabil olacai\1 zanmnda mus1r
d1lar. Y obaz akh bu ya„ Halbuki zc -
kalan durgun cocuklar bu vah1i tedris 
sistcmilc büsbütün aptalla11yorlard1. 

FALAKA 

Cocuklara tahsis edilen bu i1kencc a• 
leti ucdan uca ip baglanm11 bir sopad1r. 
Kabahatlinin ayaklan bu sopa ile ipin a
rasma g~irilir. Sopa burulduk~a ayak -
lar bileklerinden falakaya s1k111r. San 
burmada ~ocuk k1sk1vrak bu kapana tu-

Ziraat kongresi 

Ba~vekilimiz, vilayetlere 
mühim bir tamim 

gönderdi 
Ankara 13 - Baivekil Celal Bayar 

Ankara'da toplanacak olan ziraat kon
gresi hakkmda bugün bütün valiliklerc 
a§ag1daki tamimi göndermi§tir: 

1 - Ziraat Vekaletinin 6/4/1938 
tarihli ve 10.143 numarah tahrirahnm e
hcmmiyeti üzerme nazan dikkatioizi cel
bcdcrim. Memleketin en mühim ve cn e· 
sash gcliri olan z1rai istihsal kuvvetleri
mizin ne iekildc o!ganize edilmesi laz1m 
gcleccgini tayin vc umumi bir program VÜ
cude gclirilmesi i9in bir büyük ziraat kon· 
gresi toplanacakhr. 

2 - Buraya gelecek kim•elerin zira -
at i1lerinde selahiyet sahibi olmalarma 
dikkat edilmelidir. 

3 - Mmtakamzda cn büyük istihsal 
ne gibi maddelerdcn ibaret ise onlarm en 
iyi bir 1ekilde organize edilmesi ve bun
lardan rasyonel bir tarzda istifa.~e ed1l
mcsi icin neler dü1ünüldügünün bu raP.°r 
halindc kongreye iitirak edecek zeva_t 11~ 
gönderilmesini rica ederim . .Sahsi fikirlen 
.hürmete lay1k bu!urum. Anca~ rapor, 
muhitinizdeki alakadarlarm umumi _k~na
atlerini ihtiva etmelidir. Bunun h~nc.mde 
söylenilmesi arzu edilen ~mumi .z~raa~ 
politikam1za aid dü1üncelcrm de ilavcsi 
mümkün ve hatta muvaf1k olur. 

4 _ Bizzat valilerimizin bu i1le yakm
dan alakalanmalanm temenniye lay1k bu

lurum. (a.a.) 
Türk • Amerikan ticaret 

müzakereleri 
Ankara 13 (Telefonla) - Türkiye -

Amerika t1caret müzakerelerine bugün 
!ktisad Vekaletinde Manisa meb'usu ve 
Ziraat Vekili Faik Kurdoglunun ba§ • 
kanhg1 altmda ve eksperlerin de i§ti -
rakile devam edildi. Müzakereler ge~ 
vakte kadar sürdü. 

HEM 
3 

NA!JNA 
MIHINA 

Avusturya plebisitinin 
manasizbg1 

JN,.. vusturyanm ilhak1 münasebetile 
~ Almanya ve Avusturyada yapt-

lan plebisit, halkm reyine müra
caat mcfhumu bak1mmdan hakikaten gÜ· 
lünc bir1cydir. Bir i~ olup bittikten sonra, 
olsun mu, olmasm m1 diye halkm reyi so· 
rulur mu? Reylerin, mesela fngiltcredeki 
meb'us intihabatmda oldugu gibi, tarn bir 
serbesti i~inde verildigini kabul etsck da· 
hi, ilhak istemiyenlerin, olan oldu; arttk 
geri dönülmcz. diye sirf cmrivakii kabul 
etmek ii;in «Nayn!» yerine «Ya!» de• 
mediklerini kim iddia edebilir? 

Bu «Önce ilhak, sonra rey» sisteminin 
garabeti, 1u a~ag1daki muhakeme ile bir 
kat daha smhyor: Plebisitte, Almanlar 
«evet» Avusturyahlar, «hayir» deseler• 
di, ne olacakb? Avusturyahlar istemiyor, 
diyc Alman ordusu ~ekilecek, bir aydan· 
beri yap1lan bütün i1ler bozulacak m1yd1? 
Bir de aksini tasavvur edelim. Almanlar, 
«haym>, A vusturyahlar «evcb> dcseler· 
di, nc olacaktt? 65 milyonluk bir ckscri• 
yet 6,5 milyonluk bir ekalliyctin kcyfine 
boyun mu egecekti; yoksa naziler Viya• 
na saraylanndan gamah hai;lan indire • 
cek, Hitler, Göring, Göbcls Viyana hal· 
kma haiin birer veda nutku söyledikten 
sonra i;ekilip gidecekler miydi? 

Öyle kat'i bir emrivakiden sonra, bu 
plebisit komedyasma nc lüzum vard1 ?, 
Otoriter rejimler, diktatörler, ancak de
mokrasilcre vara§an böyle reyiam, inti• 
hab gibi usullerc müracaat ctmemelidir• 
ler. Yumrukla sand1gm hi<;hir münasebe• 
ti yokrur. Avusturyada plcbisit yapma1' 
zay1f ve zavalh .Su§nig'in hakk1yd1. Hit• 

lcr' c yara1an, ancak, 12 marttaki emriva• 
kidir. Bütün dünyaya meydan okuyara!C 
iki Alman millctini iki gün i~inde birlc~ 
tirivermck, ha1in ve scrt de olsa, büyü1' 
bir kuvvet tezahürü idi. F akat kuvvetin 
temin ettigi zaferi, bir de sand1klarm ii;in· 
den ~1kacak yüzde 99 bui;uk, yüzde 99 
üi; i;eyrek gibi «Ya!» larla tarsinc i;ah~ 
mak sadcce gülünc olmu§tur. Süngülerin 
zafcrini rey pusulalan takviye cder mi 

hii;? 
Hcm, halkm reyine müracaat, s..;im 

gibi demokrasi prcnsiplcrini ve usullerini 
gülünc bir hale sokmamak laz1mdir. 
<;:ünkü, otoritcr rejim, diktatörlük her za· 
man payidar olmaz; günün birinde, bir 
milletin, herhangi bir mesele hakkmda, 
hakiki reyini anlamak laz1m gelir. Rcy 
vcya se<;im, daha cvvcl bir komedi haline 
getirilmi1sc, milletin ona da itimad1 kal· 
maz. Onun i~in, istikbalin muhtemel ka• 
ranhk ve ftrtmah gecelerinde, millete yol 
göstcrcn bir t§tk, bir fener olarak kalmak 
üzcre, rey ve se<;im gibi mukaddesah ~?· 
rütmcmek, y1kmamak laz1md1r. 1918 m 

felaketli günlcrindc Almanyay1 analli • 
den nc hudud haricine can atan Almany& 
1mparatorunun istibdad1, ne d; solug~ 
Danimarkada alan Ludendorf un asken 
tahakkümü kurtarmt§br. 0 zaman, Al • 
manya i~in demokrasi prensiplcrine uy • 
maktan ba§ka ~are kalmam11 ve öyle ya• 

p1lm11h. 
San plebisitin gülünc oldugunu •?yle

mekle Almanra ile A vustury_a~m bulei· 
mesini tenkid ctmiyoruz; m1lhyetperver 
bir iman iki kardei millctin birle§ll1csi a• 
leyhinde' bulunamaz. Onun i~indir, ki 
cmrivakii, ha1inligc ragmcn begcnmi1tik. 

Hitler, Büyük Harbde bir onba11yd1. 
O zaman gencrallerin, mare§allann ve 
Baskumandan Kayzer'lerin kazanama • 
dikian büyük zafcrlcri bu onba11 kazan· 
di. «Her neferin ~antasmda bir marepl 
asas1 sakhd1r» diyen Napolyon'un bu sö

zündeki hikmetin §U son asirda bile dogru 
oldugunu gösterdi. Kayzer'i tac ve t~hh· 
m buak1p kai;maga mecbur edenler, o za• 
man bir onha§t olan iimdiki tacs1z Alman 

1efinin cmrivakileri kar§t•mda elpcni;e di· 
van duruyorlar. Avusturyanm 12 marlt• 
i!hak1, Almanya ii;in, Hitler ii;in büyük 
bir zaferdi; fakat, 10 nisan plebisiti son 

dercce heyecanh büyük bir dramm so • 
nunda oyoanan bir perde komcdiye brn· 
zedi. Buna lüzum yokru. 

Meksika petrolleri 
Kardenas hükumeti 

ingiliz notas1na menfi 
cevab verdi 

Londra 13 - Deyli Telegraf gazete : 
sine göre, petrol meselesi hakkmd•!" 
ingiliz notasma Meksikanm cevab~ d~n 
Meksikadaki tngiliz el9iligine ver1lm~· 
tir ve cevab sarih bir surette menfidir. 

Meksika 13 - Cumhur Ba~kant Kar • 
denas, el konan petrol kumpanyalanna 
aid mal ve mülklere derhal k1ymet ko -
nulmasm1 Maliye Bakanmdan istemlJ• 
tir. Bu takdir i§ine kumpanyalarm mu· 
messilleri de i§tirak edeceklerdir. 
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II :~~uy~ igne yutan adam l 
~ Murad Ser toj'j lu 

- Haydi ! fgne yutan adam burada ! 1 sözüne devam etti: 
Bajhyor .• 1ster diki, ignesi, ister toplu - Uzun lafa ne hacet! $imdi hepiniz. 
igne olsun .. Avu' avu, yutuyor. Ve dün- gözlerinizle göreceksinizl fgne yutan a
yada buodao lezzetli 1ey olmad1gm1 ye- dam bütün bu igncleri gözünüzün önüode 
minle söylüyor. Be~ kurui! avu~ avu> yutacakhr. 

Kü,ük ,admn i,i gene ag1z ag1za dol- Bu esnada bir hareket daha oldu. S1-
mu1tu. Oturacak ve ayakta duracak tek mank delikanh, ayagm1 k1sa parmakhk
yer kalmaymca d11anda ,mgirak ~alarak larm üzerinden a1irarak ortaya geldi: 
halb igne yutan adam1 görmege davet - $u igneleri muayene etmek istiyo-
eden kambur ihtiyar da i•eri girdi. Ve rum! 
sirk vaziyetind · ol~n ~admn ortasma ge- Bu söz. üzerine igne yutan adam aya-
lerek sua ile horoz gibi, e1ek gibi, öküz ga kalkti: 
gibi sesler c;1kararalc halb eglendirmege - Ne 51fatla? 
ba1lad1. Bu, kü,ük sirkin ilk numaras1 - Hi,bir 51fatla. Ben lise talebesiyim. 
idi. Böyle ieylere kanmam. Buradakilere ken-

Küc;ükler, kambur ihtiyarm e1ck takli- dilerini aldatmakta oldugunu isbat ede -
dini c;ok begenerek el c;upt1lar. Ve e1ek cegim. 
sesini taklid ederken ayni zamanda e1ek Ve daha, k1m1ldanmalarma bile mey
gibi dört ayal· üzerinde ko1masm1, saga, dan vcrmeden elini uzatt1. Masanm Ü
sola c;ifte atmasm1 istediler. Kambur ih- zerinde duran ignelerden bir ikisini ald1. 
tiyar kü~üklerin arzusunu kumad1g1 gi- fgne yutan adamla ihtiyar kambur endi
bi, horoz taklidini yaparken de kollarm1 1e ile baki1t1lar. Seyircilcr de neticenin 
llpk1 sanki kanadlan imi1 gibi ••rpb. ne olacag1m merakla bekliyord1. Delikan· 

Güzel ~irkinler 

Sinema yildizlar1n1n mu
vaff akiyet s1rr1 nedir ? 

Güzelle~cn ~irkinlerden 
Joan Kravford 

Kü.;ük sirkin ikinci numaras1m mayolu h bunlardan birmi ald1. B;raz eger egmez 
bir kadm yapardi. Eline aldigi toplan ve hemer. kmhverdi. Sonra agzma götüre - Bir zamanlar bütün dünyada yanh1 
tabaklan havaya atlp tutarak seyircilcri rek dilile tatt1 ve ieyircilere dogru iki a- bir telakki vard1. Kadm sinema artistleri
eglendirirdi. O, ortaya ••kmca kambur d1m atarak: nin daima güzel k1zlar araomdan se,ildigi 
ihtiyar, etraf. Jurmm bezlerle kapatilmii - Dedigim ••kt1, dedi. Bunlar ignc zaonediliyordu. Beyaz perdenin esranna 
ve küc;ük bir oda iekline konmui giyinme degil, igne 1eklme konulrnu1 ieker ,ubuk- aid bir<;ok malilmat gazete sütunlanna 
yerine girdi. lgne yutan ad am buradaydi. lan, bakm 1 ve avcundaki!eri agzma ata- intikal edelidenberi bu yanh1 fikir orta
Kü.;ük bir masanm üzerine koydugu ki _ rak c;ignemege ba1lad1. dan kalkt1. Kadm sinema y1ld1zlanndan 
nk bir aynanm karitsmda kirlaim•i sac;- fgne yutan adamm foyasmm meyda· hemen hemen hic;birinin «klaoik bir gü -
!arm• itina ile tanyordu. 1htiyar ic;eri gi- na ,1kmas1, küc;ük sirkte b'jyük bir gürül- zel» diye ortaya ••karilam1yacag1 haki -
rer girmez sordu: tü koparm11ti. Etraftan «yu !» tezyifleri, kati herke~e anla11ld1. Joan Kravford, 

_ Gene gcldi mi? «paramm isteriz I» haykm1lan duyul- Beti Davis, Cabi Morley gibi 1ahsiyct-
• a b 1lad1 $1mank dr.likanh güzel lerin on senedir sinema alemine hakimi -

- Celdi.. mag a . . ] . d b "dd' . d 
Ve sonra baiim iki tarafa salhyarak: k1za yana1rm1: yet en e u 1 1ay1 1spat e ecek en bü-
- Sen delisin f diye dcvam etti. An- - Haydi >•kahm 1uradan ! demi1ti. yük delillerden degil midir? 

lamiyorum bir türlü scni. Halbuki otuz lgne yutan adamla lüle lüle sa,h, iri Birc;oklannm tapmir derecede sevdik-
senedir berabcr ••liiiyoruz. Sen daha ye1il gözlü genc k1Z son defa gÖz göze leri bu tiplerden birka•m• birlikte gözden 
ihtiyarlayip iii hokkabazhga dökmeden geldiler. Bir saniye bile sürmiyen bu ba- ge<;irelim, amma beyaz perdede görün -
evvel cambazkcn ben de birinci smif bir k11ma, igne yutan adam üzerinde müt - dükleri jekilde degil. tabiatio yaratmtl 
palyac;o idim. Scninle nekadar iyi günle- hi1 bir sarsmh yapti. Ellerini havaya oldugu vaziyette tetkik edelim. M•sela 
rimiz ge~ti. Nekadar c;ok kadmlarla ta- kaldirarak gür bir sesle: Joan Kravford .. Beyzi bir •ehre, kalm 
m~hk. Hic;birisi seni bu kadar alakadar - Durun 1 diye bag1Td1. dudaklar .. Kocaman bir ag1z.. F akat 

Bu .es U··zer1"ne gu""rühu·· birdeobire ke- go""zlerdek1· bu"·yu""klu""k manal1 b k h 
etmemisti. Halbuki ka, gündür, i1te o, • • •§, a -
lüle lül~ sa~h. iri yeiil gözlü, kü~ük kiz, sildi. D11an ,,kmak üzere ayaga kal • reketlerdeki dinamiklik, tebessümlerdeki 

kanlar yerlerinde durarak 'ba1larm1 geri sempatiklik bu kusurlan derhal izale edi· 
seni deliye ~evirdi. Ne dogru dürüst uy- f b I ,evirdiler. gne yutan adam devam etti: yor .. Diger bir misa1 Norma $irer .. Ha-
ku uyuyonun, ne de yemek yiye i iyor- _ Bana bir hile yap1lm11 oldugunu fif~e 1a11.. Pek manah olm1yan bir yüz .. 

sun. anlad1m. Birisi, kutudaki hakiki igneleri Asri ölc;üye pek de uym1yan bir vücud .. 
- Sus yahu, sen de söyliyecek ba1ka 

bu 1ekerden yap1lm•1 yalanc1larla degi1 • Llkin, yüzüne yap1lan makiyaj, üstüne 
laf bulam1yor musun? 

_ Susmiyacagtm, sen hastasm .. Akil tirmi§. giydirilen elbiseler onu dünya güzeline 
!htiyar kambur hayretle arkada1ma yakm bir tarzda gösteriyor. Sonra Creta 

ha•tast •. Elli bei ya1mda bir herifin, on b kl 
bak1yor, ne yapacagmt merakla e i • Garbo, Katerin Hepbörn .. lkisi de iri ke-

be1 ya1mda bir ~ocuga kar§• ajk duyma- yordtr. K"Pan günlltüden mayolu kadm mikli„ Kad1nhk cazibeleri az.. Sokakta 
"·· Bu Zlr delilik deg"il de ncdir} 1 1. d k da mtma ince bir palto a arH 11ar1 <;I - tesadüf edildikleri zaman, kü~üklüklerin-

- Y ok camm, ben onu kmm gibi se- m11, davulcunun yanma kadar gelmi1ti. denberi fena g1da alm11 birer tip telakki 

viyorum. fgne yutan adam devam etti: • olunabilirler.. Öylc amma, fotograf,1lar 
- Onu sen, d11anda ~mgirak c;alar- 1 V ·· ·· - Herkes yerine otursun e ustun- ve sinema makinesi kullanan operatörler 

ken giydiaim külah1ma anlatl Her gece b l ·• 1 · · 
"' de, yakasmda u unan 1gne en versm. onlan cama ve filme öyle aksettiriyorlar 

sabaha kada· onu say1khyorsun. Bu i1 1 k d" 1· J Sen delikanli bu igne eri cn 1 e m e top- ve onlar temsil ettikleri 1ahsiyetleri öyle 
korkanm senin ba1ma bir bela getirecek. 1 s· d l la ve birer birer muayene et 1z e c;a • canlandmyorlar ki hi<;birimiz bu noksan-

Daha fazle konu1amad1lar. <;ünkü H d" b · 
birdenbire trampet sesleri duyuldu. Ma-

g1c1lar, ne duruyorsunuz? ay 1 emm lanna dikkat edecek vakit bulam1yoruz. 
mar11m1 c;alm 1 Keza Cing~r Rogers'te gögüs fazla, 

yolu kadm numaralanm bitirmi1, ma ig- fgne yutan adamm sesi o kadar kat'i bacaklar ince .. Yüz <;illerle dolu .. Karo! 
ne yutan adama gelmijti. d k" · k ·· L b bir mana ta11yor u 1 1taat etmeme mum- om ard'm c;enesi hi> de yüzüne uymaz 

Kü.ük sirkin orkestrasmi te1kil eden kün degildi. Y e1il gözlü güzel kiz, bu bir bic;imde .. Klodet Kolber'in elmac1k 
kemanc1 ve davulcu •imcli bir mar1 <;al- 1 lk ] b lk • sözleri heyecan a a 11 am11 ve u a 1- kemikleri hem fazla >•hk, hem de yuka-
maga ba1lam11lard1. !lkönce ortaya gene ima derhal tekmil ~achrdakiler de iltih~k 
ihtiyar kambur • 1kh. Ve az evvel, igne etmiiti. Kambur ihtiyar bu mada kend1 - n .. Fakat bütün bu tabiat hatalan onlarm 
yutan adamm önünde tuvaletini yaphgi sine yana1t1. Hafif bir sesle: milyonlarca seyircinin ruhunda birer sao-
kürük maaa ile iskemleyi sahnenin orta- __ Ne yapacaksin' diye sordu. b d · kl" d l 

Y r a 1 ma U CSI je In e yajama anna mani 
sma koydu. Bunu müteak1b igne yutan fg"nc yutan onun yu""züne bakarak ma.- j r·· k"" y· · · k o muyor. vun u 1rmmc1 asnn er egi 
adam göründü. Etraftan kopan alki1lara nal1 bir 1ekilde göz k1rph ve gülümsedi. kadmda güzollikten ziyade 1ahsiyet an -
ba1ile selam vere vere ilerledi. En sonra !htiyar, arkada1mm güzel bir hile bul • yor .. Y eter ki c;ehresi ve vücudü nefret 
sirkin en önünde yanmda yirmi ya1lann- dugunu anhyarak hemen söz ba1ladt: edilecek derecede i;irkin olmasm.. Y eter 
da bir delikanl• ile oturan !üle lüle sa•h __ Evet, bi'r hai"n b1"z1"m hakiki ig" ne - k" 1 1 k 1 gü sün, ag asm, onu§sun, öteden be -
genc kmn gözlerine bakarak gülümsedi. leri c;alm11, yerme yalancilarm1 koymu§. riden bahsedebilsin ve meharetle süslene· 
Ve iskemleye oturdu. Cöreceksiniz, bu igncleri o kadar büyük bilsin .. f,te, sinema artistleri bunlan di-

Cenc kmn usta bir heykeltra1 elinden bir i1tiha ile yutacak ki, hepinizin i1tiha31 ger bütün kadmlarda11 daha ustahkla 
i;1km11 ve usta bir ressam tarafmdan bo- kabaracak. yapabildikleri i~indir ki dünya erkekleri
yanm11 gibi harikulade bi,imli kirmlZI Bu mada delihnh ortnya avucu igne nin gönlündc yüksek mevki ahyorlar .. 
dudaklan, merakla hafif aralanmi11I. 1"!e dolu oldug"u halde geldi: y k f k 1 d ] !d kJ 0 sa ev a a e güze 0 u an ic;in de-
y anmda, ona tesahub etmek istiyor gibi _ Haydi bakahm ! gil !. 
götiinen delikanli, onun bu alaka51m k15- Lüle lüle sa,b, iri yeiil gözlü genc * Amerikada gerek sahnede, gerekse 
kan1yor ve igne yutan adama istihfafka- kizin hari"kula·de b1"rimli ag·ZI, .gene he • b d d li • eyaz per e e sesinin giizel "gile <;ok bü-
rane bak1yordu. yecanla aralanm1•t1. fg· ne yutan adam k b" ff k" k , yÜ ir muva a 1yet azanm11 olan 

Bu mada ihtiya:· l<ambur gene ortaya davulcuya do""ndü: F · · L'I" p p l ran51z artlst1 1 1 ons arise ge mi1 ve 
r1km1• ve elinde tuttugu bir kutuyu ma- - Trampcti vur ! d•:di. <:. imdi tram- b · 1 · ·1 d ~ ' Y ütün artist en temSI e en bir heyet ta-
sanm üstüne bo•altm1•, irili ufakb bir sürü pct cama rarpan dolular gibi sesler r1ka- f d k d ' ' 1 ' ' ra m an en isine vatanm namm1 ya -
igne masanm üzerine dökülmüstü. htiyar riyordu. fg"neleri avucuna doldurdu ve b d 1 d anc1 ivar ar a yükselttiginden dolay1 
kambur, bu i•leri yaparken, bir taraftan bir hamlede agzma atarak yuttu. te.ekkür edilmi,tir. 
da konu§uyordu: Herkes ayaga kd!km1& kendisini alk1j-

- hte sizo bir sürü igne ! 1gne yutan hyordu. Y almz 51mank delikanb ahk a
adam 1imdi bütün bunlan, bir tane bile hk bakm1yordu. l~ne yutan adamla lüle 
b1Takmadan gözünüzün önündc yutacak- lüle sai;h iri ye11l gözlü k1Z gene göz gö
br. Sabahtanberi bir1ey yemediginden i1- ze geldiler. 
tihasi da yerindedir. Esasen kendisi ig- M URAD SERTO(;LU 
neden baika bir~ey de yemez ki .. Karnm1 
sadece bununla doyurur. 

- Böyle sac;ma jey olmaz. Kirne yut
turuyorsunuz? 

Bütün gözler bir anda sesin geldigi 
istikamete ~evrildi. lri yeiil gözlü genc 
kmn yanmdaki delikanh ayaga kalkm11 
boynunu uzatarak söyleniyordu: 

- Bizi budala m1 samyorsunuz? 1n· 
san hii; karn1m igne ile doyurabilir mi? 
Hile yap1yorsunuz. 

Horoz gibi kabaran delikanhya ilkön
ce gene ye1il gözlü k1z cevab verdi: 

- Hile filan degil, sahiden yutuyor. 
Simdi göreceksin ! 

- B1rak camm. öyle !•Y olmaz. 
lgne yutan ada111, yerinden firlay1p 

bir yumrukta bu 11mank oglam gebert -
memek ic;in kendisini zor tutuyordu. Yü
zü sapsan kesilmi1ti. Elleri titriyordu. 
F akat hie; •es ~1karmad1. 1htiyar kambur 

Mürettib , Makinist, Mücel
lid, <;;inkograf ve bilumum 

matbaa it'<ilerine 
Türk Mürettibler Cemiyetinden: 

Cemiyetimiz, bu y1! lrongresinde 
bütün matbaa i~ilerini aläkadar e
den mühim meseleler konu§ulacak 
ve bütün matbaa i§~ilerinin hukuku
nu m üdafaa edecek yeni nizamname 
projes; müzakere edilecektir. Bina -
enaleyh bütün matbaa i~~ilerinin 17 
nisan 938 pazar günü saat (13) te 
!stanbulda Cagaloglunda Eminönü 
Ha!kevi salonunda hazir bulunmala
nm ehemmiyetle bildiririz. 

--~~~~~~~~ 
Üsküdar Haie sinemau 

LA BOHEM (Maria Eger!) 

VEFAT 
Fatih türbedan merhum Hac1 Ah -

med Efendinin k1z1, tzmir emraz1 sariye 
hastanesi ba~doktoru Lutfi Serinkenin 
validesi, sab1k Darülfünun müderrisle -
rinden merhum Naim Beyin ve muallim 
Fahri Tay,inin kaymvalideleri Bayan 
Avse Serinken vefat etmt,.tir. 

Cenazesi bugün saat 11 de Vefa ka -
rakolu kar,1smdaki evinden kaldmla -
rak, Fatih camiinde namaz1 k1lmd1ktan 
sonra Edirnekap1daki aile kabristamna 
defneclilecektir 

Akhisarda tütün hastahklarile mücadele 

Akhisar merkez Deneme fidanhkt deneme yashklan 

Akhisar (Hususi) - 1nhisarlar ida - fideliginden tohum elde etmek i>in 30 

resi Türkiyede ilk defa olarak kazam1z dönüm zer'iyat yapacaktrr. Birka~ se -
merkezinde tütün hastahklarile müca- neye kadar standardize edilmi§ bir ta
dele ve Ege mmtakasma häs bir kali - hum elde edildikten sonra Akhisar tü -
teyi deneme veya islah i'in istasyonlar tününün büyük §Öhreti her halde arta
kurmu§tur. Bu sene havalarm 9ok don· caktir. 
lu ve yag1§h gitmesine ragmen yerli 
usul kapancalardaki fideliklerin teneb· 
bütü geri kalm1§, fenni usulle haz1rla -

H ALKE V l.ERINDE 

Temsil 
nan camekänlardakiler 52 günde ke -

16 nisan cumartesi günü saat 8 bu -
male ererek muhtac zürraa meccanen 
dagitilmI§hr. Yapilan tecrübelerde ka- <;ukta Beyoglu Halkevinde Re§ad Nu -

rinin cTa• par<;as•• eseri temsil edile • 
nancalarda inta0m 20, camekända ise ' 
8 - 10 günde vuku buldugu tesbit edil - cektir. 

mi§tir. BA.RTINDA 
Mmtaka tütüncüleri her gün bu fide Azim Kitabevi, 

likleri ziyaret ederek fen memurundan tbra him Cetnal · Ah med Kemal 
Cumhurivet Gazetesinin ve bütün 
mekteb kitablari. lnrtaslve. lll!Zete 

izahat almakta ve tenevvür etmekte -
dirler. Merkez fideligi bir ay sonra tatili 
faaliyet edecektir. Saracoglu i;iftligin - ve mecmualann tevzl verld1r • 
deki kaliteyi 1slah istasyonu ise deneme „.„„.--„„„„„„„„„„„„„„ .... 

Ylrml y1I sonra neler olacak?„ BugUnUn me!fhur slmalara 
ne llf yapacaklar? 

Pu istikbalin Roman1n1 Crhan Seyfi yazd1. 
lbretle, hayrelle, kahkahalarla e11siz blr mizah 11aheserl 

okuyeceks1n1z. 
li;orisi de renkli resimlerle süslü levkalArle bi r say1 hazirhyan 

Bugüokü ( A) mecmuasmda ba~l1yor 

... „„„„„„„„ ... „ ... 1 .... „„„ .. 
AR$1N MAL ALAN 

TUrk~e sözlU ve !f&rk1h !f&rk operetl 

Yak1nda SUMER sinemas1nda 

r- Bu ak~am SA RA Y sinemas1nda -t 

/,(/~ 

PD\'fEll 
RAlÖER 

Lüks ve ihti§am1 ve netis mev 
zt.u 1t barde emsalsiz bir tilm 

<;ARIN 
CASUSU 
F rans1zca sözlü ~aheser. 

Harpten b r ka~ sene evvel 
V1yana 1le Petersburg arasmda 
ge~en casus lu k hayatma a1d ha
kiki bir safbay1 musavverd1r. 

ilaveten : FOX JURNAL dünya havadisleri 

r.- Samatya $EN Sinema Matlne 14,30 ak, am 20,45 de J 
•HAZRETI iSA ve HAYATl-$EYTANLAR Dü$Mlt.NI 

Bu AK C::AM 1 ·u· R K " sinemas1nda 

Gü7.elligine, scsinin tathligma hütiln dünyanm 
hayran oldug•t fn güz•I film yild11.1 

7ARAH LEANDER 
LA HABANERA 

misli gOrO.!miyen a~k lilmi. 
A~k m, hissin, en güzel roman1. Büyük y1ld1zm en 

nctis ~arkilan, 1spanyol havalari ve raklslan . 
Yerlerlnizl evvelden tutunuz. 

BU AK~AM 

PE K • 
1 

1 defa de§ll, 10 defa görmek istlyece§lnlz 

Heyecanh - Merakh - Müthi§ ve 
muazzam §aheserlerle dolu 

sinemas1nda 
( Frans1zca sözlU ) 

SiLÄH KUVVETi 
Heyecanm1 hayabmzda hi~ bir zaman unutam1yacag1mz bir ~aheser 

14 Nisan 1938 

RADVO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA: 
12,30 kar!.f1k pläk ne§rlyat1 - 12.50 pläk: 

Türk muslklsl ve halk tarkllar1 - 13,15 da
hlll ve harid haberler - 17,30 Halkevlnden 
naklen fnk1lilb dersl. (Hikmet Bayurl -
18,30 pläkla dans musikisi - 19,15 Türk mu
slklsl ve halk 1ark1lar1. <Makbule Qnkar ve 
arkada...,lar1 - 20,00 saat äyar1 ve arabca 
ne~rlyat - 20,15 pllikla kläslk par~alar • 
21,00 konferaru. (Sellm Sirn Tarcan)-21.15 
radyo!onlk temsU. (Salon orkestrasmm 11-
tlrakUe - Palcaz ve Mellzan:lan Materllk • 
ten plyes) - 22.00 ajans haberlerl - 22,15 
yarmk.I program. 

IsTANBUL: 
12,30 plakla Türk muslkisl - 12,50 hava

dis - 13,05 pläkla Türk muslklsl - 13,30 
muhtellf pläk ne~rlya.t1 - 14,0-0 SON - 18,30 
Beyoglu Halkevl gösterlt kolu tarafindan 
blr temsll - 19,15 spor musahabelerl: Eg -
re! i;;e!lk - 19,55 borsa haberlerl - 20,00 sa.
dl ve arka.dMlan tarafmdan Türk mu.slkl· 
sl ve hatk ~ark1lar1 - 20,45 hava raporu • 
20,48 Ömer Rtza tarafmdan arabca söy -
Jev - 21,00 Radlfe ve arko.da:;lan tararm
dan Türk mu.slklsl ve halk §ark1la.r1, (saat 
ayari) - 21,45 ORXESTR.A - 22,15 ajana 
haberlerl - 22,30 pläkla sololar, opera ve 
operet parQalar1 • 22,50 sc>n ha.berler ve 
ertesi günün program1 - 23,00 SON. 

vIYANA: 
17,05 EöLENCELi: KONSER - 19 OPERA: 

Parzl!al (opera blnasmdan naklen), 1.!tlra.· 
hatlerde haberJer - 23,45 e~lencell muslkl 
(§tutgart'tan naklen). 

PE§TE; 
18,05 PIYANO KONSERf: Bethofen'ln e

st?rlerl • 18,35 kon!era.ns - 19,05 EC.LEN -
CELi KONSER - 19,50 konu~ • 20,15 
MUSOO: Bah'm eserlerl - 23,30 gramo!on -
1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 DANS MUSOOSi - lU,05 konugma • 

19,20 daru musiklsl - 19,50 konferans -
20,05 MANDOLIN KONSERI - 20,40 YU. • 
OOSLAV §ARXILARI - 21,20 SENFONIK 
~ONSER: Bethofen, Debilssi ve R. §tra • 
iis'un eserlerl - 23 gramofon - 23,50 ha
berler. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,10 ka.ba.re numaralar1 - 19,05 gra.mo -

Ion, haberler ve saire - 21,20 Paris haya
tmdan safhalar, konu:;ma ve salre - 22,25 
gramofon - 23,05 DANS MUSi:Kisi - 23,35 
kabare numa.ralar1. 

LONDRA: 
19,05 HAFIF MUSOO - 19,40 kon~ma, 

haberler ve salre - 21,20 ORKESTRA KON
SERf - 22,05 plyes, haberler - 23,30 DANS 
MUSiKiSI - 24,35 gramofon, haberler. 

23 nisan haftas1nda radyo 
konferanslar1 

23 nlsan haftas1 münasebetlle ayin 20 
slnden 29 una kadar Istanbul Radyosunda. 
muhtell! konferarular verllecektlr. Bun· 
lan siraslle ne~rediyoruz: 

Dr. Lütfl Ak.su; 20 nisan saa.t 18,30 c<;:o
culc za.yiat1 hakkmda>, Dr. Sallh Ahmed 
<;:~kan 21 nlsan cMetrük gocuklar rl -
hlne blr nazar ve gocuk hlmayesb. Dr. 
Ih.san Hilm! 22 nlsan saat 18,30 c<;:ocuk sev
glsl>. Dr. Fethi Erden 23 nisa.n saat 18,30 
< <;:ocuk haftas1 ve bayram1>. Sellm S1rrl 
Ta.rca.n 24 nisan saat 18,30 <QOCUk>. Dr. 
Kut.si Ha.lkac1 25 nisan saat 18,30 ·~ ml• 
deler> . Dr. Fahreddln Kerim 26 nisan saat 
18,30 •Qocuk ruhu>. Dr. ibrahlm Zat! Öget 
27 nlsan saat 18,30 c<;:ocuk>. Dr. All §ükrll 
l}avl! 28 nisan saat 18,30 cMama ve oyun 
~ocuklarmm baklm ve terblyesl>. Dr. §ükrll 
Hazim 29 nisan saat 18,30 • Qocuklarda sl· 
nlr hlfzISSlhhas1>. 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece tehrlmizln muhtellf semtlerin

dekl nöbe~I eczaneler: 
ista. Jul clhetl: 
Emlnönünde (Sallh Necatl), Alemdarda 

(E.>ad), Kumkap1da (Cemlll, Kü~ükpa.zar
da <Yorgl), §ehza.<leb"'§mda CHamdlJ, Fe -
nerde (Vltali), Karagül?\rükte (Fuad), r;;eh
reminlnde (Hamdl), Aksarayda (Sarim) , 
Sama.tya<la (TeofUos), Baklrköyde (Mer -
kez). Eyübde (Hlkmet Atlamaz) eczanele
rl. 

Beyoglu clhetl: 
Kurtulu§ta (Necdet), Istikläl ca.cldesin -

de (Takslm), Istlklfil eaddeslllde (Kanzuk), 
Yenl.1ehlrde (Parunakyan), Bostanba!imda 
(Itlmad), Galata Mahmudlye caddeslllde 
(Ismet), Ka.s1mp""ada (Vas1f), Hahc1oglun• 
da. (Ba.rbud), Be§ikta§ta. <Vldln), Ortaköy, 
Arnavudköy, Bebek eczanelerl. 

Kadlköy eskl lskelede (Sad1k), Yeldeglr• 
menlnde <Ücler), Üsküdarda <imrahor), 
Büyükadada CHalk), Heybelladada (Ta
naii), Beykoz. P""abahce. A.Hlsar eczane
lerl. 

Tetekkür 
Babammn ölümü dolay1sile ac!lan • 

nuzi payla§mak ve azaltmak i9in evimf
ze kadar zahmet ihtiyar eden, cenaze 
töreninde bulunan, telgrafla ve mek -
tubla taziye eden babarmzm klymetli 
meslek arkada§larma, sevgili talebele -
rine, kadir§inas dostlarim1za ve bu me
yanda T!b Fakültesi, Di§<;i ve Ecza.1 O• 

kulu ve Yüksek Ticaret okulu muallim 
ve talebelerine borclu oldugumuz te -
§ekkü.rü ayn ayn eda etmege imkän ve 
takat bulamad1g1m1z ii;in bütün ailemi
zin minnet ve §Ükramm gazetenizle arz 
ve ibläg ediyoruz. 

Nevzad Mazhar 
Kur. Albay Yümnü Üresin 
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5 CU1\1HURiYET 

Yeni Cin maslahatgüzar1 Prof esör Pittar'la e~ini n 
dünkü konferanslan 

San'at hareketleri 

Büyü·k bir 
KO~i; 

PENCERESiNDEN • serg1 Zülüflü kizlar M. D. l~oung'un Ankara 
muhabirimize beyanat1 Madam Pittar'1n hayran- Eski Ramadan zamanimiza kadar yaptlan en 

hk hisleri gencler aras1n- ·· dd h" ed'ld' 
d h

.: .
1 

ld mel?hur portre ve bustler Belgra a teit 1r 1 1 
a teza urata ves1 eo u 

lt# admlzk aleminde erkcklerle her• 
~ ieyde eiit olmak davas1 muvaf· 

fakiyetle ncticelendiktcn sonra 
«sac;1 uzun, akh k1sa» sözünü hatirlata• 
cak ickillerin de ortadan kal.~.'."as1 g.~
rekli göründügünder, topuk do~~n o _g~· 
zelim sac;lar bir c;1rp1da kes1hverm11t1. 
Alagarson sac; kesimi, tabiatin kadmla:a 
giydirdigi ip~k atk1da?. o_ latif zümrerun 
tamamile s1ynlma 1ekh 1d1. . 

« ~in paras1 saglam ve 
Japon parasile mukayese 

müstakard1r. Bunu 
etmek dahi iki 

kafidir » 

Profesör Pittar, dün Üniverszte konfe
rans salonunda dördüncü konferansm1 
da vermistir. Degcrli alim. bu konferan
smda en eski insan iskeletinin Haydelberg 
civarmda ve derin bir alluviyon tabakas1 
altmda ke1fedildigini söylemi1, bu zrkm 
garbi Almanyanm ufak bir mevkiinde bu
lundugunu ilave etmi1tir. !zahatma de
vam cden profesör czcümle demistir ki: 

tarafm mali itibar1n1 göstermege 

«- Bu insanm adaleleri c;ok kuvvet
li idi. Kollarmm ve bacaklarmm kemikleri 

1 bu babda bizi mükemmelen tenvir etmek
tedir. Bu adamm iki iri eli ve iki kocaman 
ayag1 vard1. Boyu k1sa ve ihtimal 1 met
re 60 santimctreden a1ai!1 idi. Bacaklan 
k1sa, RÖvdesi kuvvetli, boynu da keza 
kisa idi. Zannolunduguna RÖre, ba11m 
belkcmiginin üzcrinde tamamilc dik vazi
yette tutacak yerde önüne dogru egiyor· 
du.» 

Cin maslahatgüzan, Ankara muhabirimiz ve <;in scfarcti 
mcmurlanndan Nimetullah i\o beraber 

Profesör, bundan sonra Magdalenyen 
devrinde bir bc1er 1rkma daha 1ahid oldu
gumuzu söylemi1, ancak bu zrkm nümu
nelerinin azhgmdan bahsederek, bu zrk 
insanlarmm kISa boylu olduklanm, c;ok 
kuvvetli adaleleri bulundugunu, bu insa-

Ankara 12 (Hususi) - Yeni <;:in 
~·•.1.ahatgüzan Dekien Toung'la gö
IÖ~luzn. Ayni zamanda beynelmilel bir 
1ll tet.e malik bir tarihc;i olan Cinli diplo
<:;."1, mem\eketimiz hakkmdaki inhbalarile 
Ie '? ·} apon sava11 l.akkmda bana iu söz-

ti soyledi: 

Ye «- Uzun zamandanberi, derin bir he
Yo c~n ve iitiyakla Türkiy•yi görmek isti
Yot um. _T amamen samimi olarak söylü
tir~m ki, 1arkla garbin cazibesini birle§" 
ar 1 olan Ankarada, a"l Türk halk1 
ni:·~~·. bulunmakla bahtiyanm. ;lefi -
h;i l j.h1 Atatürkün meydana getirdigi b;,\ u ade escn, senclerdenbcri büyük 
Inil! ~Yranhkla takib etmi1imdir. Türk 
Iar ~hne g~l~nce, onu bir {:inli kardeii o
Siza pck 1y1 tamd1g1m1 iddia edebilirim: 

' tanh boy • • 1·· ... f den b„ .. . unca. an anev1 ro unu 1 a e-
dcn· "Yuk b1r milletsiniz. Siz. bütün me-

'Yeti l•rkt b ·· ·· d·· ·· · di . 1 an gar a gotur unuz, ~1m-

get;,~ni Ve modern ilimleri garbdan iarka 
ve 1r.Ji~rs~nuz. Türk mil!eti, meden!~et 
dir· f ~run, her zaman büyük habercm -
leri' gib" atb •yni zamanda, sulh güvercin-

D h
'· •n1 müjdecisi de sizlersiniz. 

er al ·1· 
Kay.,s· 1 ave edeyim ki, Mare1al ;lan-
niz K 1' !arkin önderi, muzaffer ;lefi • 
lab e~a~ Atatürkü vc onun milli ink1 -

eserzn1 d · k 
dir. ,s· d"' . •1ma hayranhkla anma ta-
kün Im!!' 1 \:in rnilleti de. Kemal Atatür-

rn1 i rn„ d f 
Ve istik!T .u~a eledeki metodlarile, !~~e 
mineti ~b· ic;10 döß~iüy~r ! . _gene T ~-rk 
lü fedai• 1• 2•ref ve 1shklah 1~m. her tur
let adaznirliga _katla?acak~ir: Japon dev: 
1'ürk • E an, 11md1k1 sarrnm1 vc ku~eth 
J •Po lcn dostlugu gibi, bir <;:m ve 
ICref~ ~~k~nhg1 tesisinc ~ah1salard1, daha 
olar ~ '.'. 11 Y•pm1~ olurlard1; fakat kat'i 
ikin: soylencbilir ki · art1k mücadelenin 1 •afhas b 1 ' • J Ponia d 1 a1.am11hr vc b1zzat a -
la1111 Ir da, hesabla•mda yan1ld1klanm an

! ar 1r. 

h• \.in top k! . . 
•diseyi b~~ .•~1mn 11galine bahane olan 

van'1 ve San nehri gec;erek Hona vilaye
tine geldilcr, bir k1sm1 da Puko • Tiyen -
~in demiryolunda Santung vilayetindeki 
Tcinan'1 i~gal ettiler. ;langhay bombar • 
d1man edildi ve yanmda, sizin ye1il Bur· 
samz gibi bir ipek memleketi olan Han • 
~o'yu vc Nankini zaptettiler. J aponlar 
Lung Hay demiryolunu takib etmek isti -
yorlard1 ki, burada mühim bir merkez 
vard1r vc Türkistana kadar uzanan yo\a 
~1kmak fikrind<ydiler. Pekin vc Lung 
Hay demiryolunu tekatu' noktas1 Suc;o'yu 
cle gec;irmek niyetindeydiler. Alamad1 -
lar, geri c;ekildilcr. Hadiselerin birinci 
safhaSI burada nihayet bulmuitur. Mare· 
1al San-Kay-;li bu müddet zarfmda ha
mhklann1 yapm11t1. ,Santung vilayetinde 
Japonlarm dört ayda ald1klan Tiynin'i, 
k1t' alanm1z iki ü~ günde geri ald1lar. ;lim
di milli kahraman Mare<al ;lan-Kay~i
nin kumandas1 altmda, Kontung, Hu -
nan. Konsi vc Yunnen vilayctlerinin gü -
zide muhariblerinden müteiekkil 5 mil -
yon ki1ilik bir ordu vücud bulmu1tur. Bu
nun bir milyonu ihtiyathr, {:in akmc1 te1-
kilati da dü1mana hi~bir tarafta rahat 

vermiyor, zaten J aponlar, demiryolu, ne
hir ve deniz boyunca tutunabilmektedir, 
akmc1lar1m1z, i1gal ettikleri bütün 1ehir -
lcrin varn1lanna kadar giriyor.» 

<;:inli diplomat, vaziyeti, asri harbin 
ba1!1ca unsurlanndan addettigi kuvvetli 
maliyc, modern te~hizat ve insan bak1 -
mmdan da tetkik ederek d•di ki: 

Madam Pittar 

nm da dolikosefal oldugunu ilüve cderek 
konferansm1 bitirrni~tir. 

Madam Pittar'1n konleransi 
Madam Pittar da !stanbul K1z Lise

sinde, hlabahk dinleyici kütlcsi önünde 
mühim bir konferans verrnistir. adam 
Pittar evvela talebeye takdim cdilmi1, 
kendisinin hayat ve eserleri ayn ayn izah 
olunmu1tur. 

Bu arada, madamm en Büyügümüz • 
den en uzaktaki köylümüze kadar Türk
lüge kar11 büyük bir hayranl1k gösterdigi 
ilave edilmis. kendisinin bu hislerinin bü
tün cserlerinde görülecegi kaydolunmu1-
tur. 

Madam Pittar, konferansma baslarkcn 
e1i ile beraber yaphg1 uzun tetkikleri an· 
latm15, 1rk1m1Z hakkmda cdindigi ilmi ka
naati kalbi duygularile de mezcederek: 

«- Ben Türkiyede ayni zrktan oldu
gumuzu en iyi hissederim» demi1tir. 

Cok alk11lanan Madam Pittar, saat 
17 ~e konferansma nihayet vermistir. 

Kendisine bir buket takdim edilmi1. 

Asnm1zm teknik 

F akat sa~m zcka ile hi,bir münascbeh 
olmad1gm1 düiünen Havva k1zfan da ~~r: 
Onlar k1ymetin nedrette tecelh edccegmt 
de gö~önündc tutarak sa, dedigimiz ?~· 
dii kadm tacma örgü örgü kuyruldar 1la· 
vc ctmektcn, kesik sac;lar arasmda bu ör
gülcrlc dikht uyandirmaktan geri kal • 
m1yorlar, bu sade y1ld1zlar aleminde kuy• 

ve kültürel terakkisi 
bize ne nimetler bah
~diyor !. V ak1a son 
devirlerin kaygulan 
eskilerine nisbet edi
lemiyecek kadar faz
lala1m11hr. F akat 
Rene o devirlerin bi
ze bah1ettigi rahat
hk ve konfor, verdi
i!i elemleri izale et -
mege ekseriya kafi 
Relmektedir. Basit 
hayat ve komplike 
ya1ayi1m hayatm 
didinme saha.inda • 
ki 1iddete tesir ede -
cegi tabii bir kanun 
Ribidir. Vaktile na -
kil vas1talannm bu -
RÜnkü ba1 döndürü
cü terakkisinden ev
vel, Pariste, Lon
drada ac;1lan bir scr
Riyi RÖrrnege Ritmek 
degil, onun ac;1h1m· 

' ruklu y1ld1za bcnziyorlar. 

b d Raffaello'nun tablosu: • tkinci Giulio " 
dan bilc ha er ar o• Fl H ··k·' t M ·· si 
1 d k B f.l oransa u ume uze amaz 1 • az1 i o--

zoflar her külfctin bir nimet ve her nime-1 kadar olan inki1af1m göstcrmcktedir. Es
tin de bir külfct mukabili oldugunu söy- ki Ramadan ortac;aglara kadar portrc 
lerler. Bu mutlak bir kaide olmamakla san'ah zay1flam11hr. Onun ic;in bu devrc 
berabcr, hayatta yeri vc tcsiri olan bir aid bir nümunc gösterebilmck hcvcsilc 
prcnsip gibi kar11m1za c;1kmaktadir. duvardan masile fresklcr sökülcrek gc-

Bugün harb teknigindeki ilcrlcyi1 bizi tirtilmi1tir. 
korkutuyor, ikbsadi hayatta buhranlar Esasen o zamanlarda 
oluyor, ya1ay11 tam c;ctinlc1iyor. <;etin- bütün kuvvctini mimari 
le1iyor amma buna mukabil de bütün kISmma hasrctmi1tir. 

güzcl san'atlar 
vc demokratif 

zcvk vc hcyecanlanmm talmin cdcbilc- Ancak Giotto'dan sonra portrc san'ab 
eck sahalan bulmakta kolayhk görüyo- tekrar canlanmaga ba1lam11hr. Rönesans 
ruz. bu hususta da pck zengindir. Rönesans 

Sözümü buradan san'at hayahna nak- devrindc her 1ahsiyet kcndisine muhak
letmek istiyorum. Gec;enlerde Ankarada kak bir portrc yaphrmak ve mezarma bir 
mc1hur ltalyan gravürlerini te1hir edcn büst koymak isterdi. 
bir sergi ac;1ld1. Bir c;ok san' at merakh • Belgrad sergisinde, Rafael'in ikinci 
!an zamanm seyahat kolaylzgmdan isti- Giulio vc me1hur F orrnarina ismindc iki 
fade cderek oraya koitular. Saheserleri eseri vard1r. 
doya doya seyrettiler. Onlardan hisse Duca d'Urbino li Piere dclla Franccs-ca
kaphlar. Bu husustaki malumatlarm1 gc- s1, Tizian'm La Bclla, üc;üncü Paolo vc 
ni1lcttiler. diger bir eseri olmak üzcrc üc; tancdir. 

Marita Belgradda «Aszrlarda ltalyan Bunla{ üstadm Cl\ kuvvetli zamaw,run 
portresi» naminda bir sergi ac;1ld1. San' at mahsulleridir. 
severlerin bütün gözlcri orada idi. Oraya Sonra Leonardo da Vinci'nin bir ese
ko1up binlercc sene cvvelden zamamm1za ri, La madonna dei Camerlenghi li Tin
kadar yap1lm11 eserleri görmek ic;in can torctto ismindcki ese1i ve sair her zaman 
atzyorlard1. Bundan bir müddet cvvel zevklc seyredilebilecek 1aheserler mev

Venediktc Tizian'm bütün eserleri te§hir cuddur. 
edilmiiti. Bu; san' at hayatmda bir nimct Heykcl kISmma gelince: On dördüncü 
olarak kar11land1. asrm !talyan heykeltra1i san'atmm se~il-

Bclgrad scrgisindc 108 üstadm 118 mii nümuneleri vard1r. 
eseri mevcuddur. (Tablo, fresk ve biist- Donotello, Rosscliono, Verrocchio ve 
!er). Mikelangello'nun cserleri mevcuddur. 

Bu meyanda Tizian'm üc; büyük vc 
mc1hur eseri vard1r. Burada eserlerin 
toplanmaSI ic;in ltalyanm bütün resmi mü

zelerinden, katedrallerden, kiliselerden, 
hususi saraylardan vc 1ahsi koleksiyon· 
lardan eserler almm11hr. 

Bu yard1ma 41 müze vc 20 1ehir iiti
rak etmiitir. Bu escrler meyanmda, li 
Andrea del Castagno hususi bir usulle 
duvardan sirasile 91kanlm11 ve bir bez Ü· 

zcrine raptedilmii büyük bir freski var -
dir. 

Entcresan büstler arasmda Nicole 
Machivelli i~in yap1lm11 pi1mi1 c;amurdan 
bir büst vc Brutto (Brutus) denilen Mi
kelangello'nun bir mermcr büstü de var
d1r. Bu büst ic;in vaktile bir tak1m fikirlcr 

bcyan edilmi1tir. Mikelangcllo bu büstü 
en kuvvctli zamanmda kardinal Riodol-

fi'nin sipari1i üzerinc yapm11hr. 

Bunlardan biri dün yan1m1zdan ge~er• 
kcn sac; a1kile hayli tel lmm11 olan arka· 
da11m N... hcyecanland1: 

- N c güzcl, dedi, nc cazib. Y az1l. ki 
az tesadüf olunuyor 1 

Ve dalgm dalgm ilavc ctti: 
- Bunlan zülüflü haltac1lar kadar 

hoyrat vc «gayritabii» gören de varl 
Sordum: 
- Zülüflü baltac1dan mal<sadm ne? 
- Eskiden örgü örgü sa~ birakan lc;a• 

galanl 
Onun yakm 1ark tarihindcki zülfe yan.< 

h1 mana vcrdigini sezdim vc zehab1ru dü• 
zcltmegi gerekli bularak anlathm: 

- !c;agalan • zülüf kelimcsinden inti• 
!ca! olunan mana ile • sa, b1rakmazlardi. 
Zaten bir crkcgin beiden a1ait inecclil 
dereccde sac;m1 uzatmast kolay dcgildir, 
Ömründe sa~m1 kestirmiycn bir adarn bi• 
Je zülüf sahibi olamaz. Bclki bir y1gm 
vc bir kucak k1l ta11m11 olur. Tarihlerde 
görülen zülüflersc sun'i idi. Osmanhlar 
devrindc bunu bir saray adeti olarak tc• 
sis cdcn de Yavuz Sultan Selimdir. 0, 
yans1 01rmah sikke kullanan ~ga\annm 
bailanndaki külah1 som s1rma 1lc SivatlJ, 
altlarma birer i, fesi kattz. Sonra bu kü· 
lahlann iki yanma ikiier parrnak enindc 
bircr par~a kadife koydurdu ve takika 
dcnilcn bu kadifelerin üstünü de mmala· 
hp altlarma birer metro uzunlu~unda bi· 
rer ibiri1im örgü ilave ettirdi. Udarmda 
be1cr gram agirhgmda birer kur1un ~·k~
h olan bu sun'i sa~lara zülüf ad1 venlm11 
olup kulaklarm üstünden inerdi, omuz • 
dan a11p göbege kadar ulai1rd1. 

Zülüflü !c;agalan mevsimc göre elbise 
degi1tirirlerdi ve ilkbaharda atlastan, ya• 
zm hareden, güzin beyaz geziden, k111n 
Hind bezinden yap1lma kaftan giyerler• 
di Entarilcri de mevsimc göre yap1hr vc 
k~mailar sevayi, ,itari gibi 1eylerden in· 
tihab olunurdu. Bir zamanlar saraym en 
büyük rütbeli memurlan olan silahtarlar 
dahi zülüf takarlard1. 

koPo! 1l.1rszn1z: Avrupahlarm Man • 
••kerio dediklcri Luko~iyo'da, bir Japon 
kayboj &ece Yap1lan manevra esnasmda 
dey, Uyor. Bu mdnevra esasen muahe -

köprü~~illn degildi; Japonlar, neferin 
hisle Unk Yanznda kayboldugundan ba • 
1 • Ya ind k" V •r101 a 1 anpin kasabasmm sur-
Ia,1: «~?hrrnak istiyorlar. <;in mcmur • 
1ay10 . Z aray1p, bulahm ve bu taraf • 

«- Borsalara bakm1z: <;:in paras1 sag
lam ve müstakard1r. Bir sterlin, 17 <;in 
dolan üzcrindedir. Bunu J apon parasile 
mukayesc etmek dahi iki tarafm mali 
itibanm göstermcge kafidir. Bu bahistc, 
<;:in Ba1vekili ve Maliye N azm doktor 
H. N. Kun • un yüksek muvaffakiyetin -
den sitayi1le bahsctrnek laz1md1r. Bir ta· 
raftan dahili sanayümiz de ve tabiatile 
ba1ta harb sanayii olarak büyük bir inki-
1af göstermi1tir. Motörize kuvvetlerimiz, 
birliklcrimiz vard1r. Asri bütün silahlan
m1z vardir.. Askere gelincc, Mare1al 
;lan-Kay-,S1, her alh ayda orduya, altz 
milyon kuvveti iltihak cttirecek tedbirler 
alm11hr. Sa vaim nekadar uz1yabilecegini 
soruyorsunuz: <;:in uyanm11hr. Uzad1kc;a 
kuvvctlenccek vc her halde istiklalini, 
icrefini kurtaracaktir. 

Madam Pittar buketi takdim eden klZI 
kucaklam11hr. Müteakiben Madam Pit
tar, 1erefinc verilen mükcllef c;ay ziyafc
tinde de bulunmustur. 

Belgrad sergisinin gayesi, !talyan por
lzmit batakhg1 kurutuluyor Ire san'ahnm cski Ramadan zaman1m1Za 

Larenzino de Medici, Dük Alessen • 
do'yu öldürdükten sonra Brutüs'ün Jül 

Sezar'1 Romay1 kurtarmas1 ic;in öldürmc

sine izafe edilcrek yap1lm11hr. 

ZEYNEL AKKO<; 

Zülüflü saraylilar arasinda en ,ok ta• 
n1lanlar baltac1larch. Bunlar • bilhassa • 
Kastamonu köylerinden se~ilen gürbü:i: 
kimselerdi. Saraym cn gü~lü kuvvetli a• 
damlan da bu zülüflü baltac1lard1. Ken• 
dilerinc muhtclif vazifcler gördürülmekle 
berabcr Hareme odun taiunak dahi o " 
muzlarma yükletildigindcn ayda bir kcre 
bu iii yaparlard1 vc Haremde sag~ sola 
bakamamak ivin yakalan hcm yuksck. 
hcm cnli koyu lacivcrd dolama giyerler• 
di. Bu yaka onlann yaln1z önlerini gör• 
mclcrine müsaadc ederdi, bailanm yana: 
c;evirrnclerini imka.ns1z b1rak1rdz. 

Arkadai1m, laf olsun diyc tarihtcn ez" 
ber okudugum bu birkac; sahn dinlcdik• 
tcn sonra güldü: J •1ze te !' d 1 d •Ponl ' 1rn e • im» diyorlarsa a, 

Inane ar israr ediyorlar. Memurlann mü-
•h üz . 

luluy0 r B •nne, ka>aba ku1abhp topa tu-
dön111„ · .. u Sirada ncfer de karargahma 

U1tur. y 1 • 
"na ra - 0 unu 1•1zrd1g1 anla11lma • 
Varn ed~men, J aponlar hareketlcrinc de • 

! 1Yorlar. 
.i· !le bu b 1 . . 
~Ier, Tien •i. a~g1cdan sonra, Pekme gzr· 
.S1111end·f -\:in 1 bombard1man ettiler. 
ldi!ar 

1 
;r hattm1 takib ederek Kalgan'1 

lt ki ·b uyiyuvan vc Paotov'u da ald1-
Sonr; 

8 
ur~ldar eski Türk memleketleridir. 

-.. !•gi a .Sansi vilayctinde Tayö • 

- Peki <;:in hükilmeti, harb ilan et
mck niyctindc midir? 

- J aponlar bizc taarruz etmi1lerdir. 
Biz milli müdafaa halindeyiz. Japonlar 
rcsmen harb ilan etmemiilerdir, onlarm 
adcti budur; fakat biz de hic;bir zaman 
harb ilan ctmiyecegiz. Biz 1imdi, camm1-
z1 vererek, kan dökerek. milli haysiyet 
vc 1erefi ve ayni zamanda sulhu müda -
faa ediyoruz. <;:in hic;bir zaman harbetme
mi1tir. Bunu tarihi de felsefesi de isbat 
cdcr: <;inli su!h a11k1d1r.» 

M EK KI SA ID 

p . .... „ ...... 
ans - Frans1z polisleri bir 1spanyol rnülteci ~ocuguna süt verirken, 

!zmit (Hususi) - Naf1a Vekal~ti "'---------....,,,~====----.....,,======-----="" 
Sular Umum Müdürü 1ehrimizc gelmi1 
ve !zmit körfezinin nihayet buldui!u saha
daki büyük batakhg1 tetkik etmi1tir. fz -
mitte halkm saghg1 üzerinde fena 
tesirler husulc Retiren bu mcnhus batak
hgm N af1a V ckili Ali Cetinkaya tara
fmdan kurutulmasma cmir verilmesi vc 
derhal ise de ba1lanmas1 halk üzerindc 
derin 1ükran izleri b1rakm11hr. Batakhgm 
kurutulmas1 ic;in takriben 250 bin Iira 
kadar bir para sarfedilecektir. !zmitin 
hakiki imar ve inkiiaf1 bu batakligm ku
rutulmasmdan sonra mümkün olacaktir. 

Miraa yüzünden cinayet 
. Karamürscl (Hususi) - Buraya ta

b1 Karapmar köyünden !brahimle karde-
1~nin c;ocugu bir miras pay ebnek mesele
smden kavgaya Riri1mi1lerdir. Neticcdc 
Mehmed tabancasm1 ~ekcrek lbrahimi 
~Ögs~n.den vurmu1 vc öldürrnü1tür. Ka
hl, b1lahare tabancasile karakola giderek 
teslim olmu5tur. 

---..... „ ..... _ 
Istanbul ve Stutgart'ta kay-

dedilen zelzeleler 
tstanbu! 13 - Rasadhaneden teblig e

dilmi§tir: 
Bu sabah saat 4 ü 48 dakika 28 saniye 

ge9e §iddetlice bir zelzele kaydedilmi§
tir. 

Merkez üstünün 1stanbuldan mesafe
si 750 kilometre tahmin edilmektedir. 

Stutgart 13 - Bu sabah kuvvetli yeni 
bir zelzele kaydedilmi§tir. Zelzelenin 
merkezi 1250 kilometre mesafede Mesi
na civarlannda bulunmaktad1r. 

Ticaret Bankas1run getirttigi gece kasas1 

Bankarun cephe kisrruna yerle~tirilen yeni sistem gece kasasi 

Türk Ticaret Bankas1, 1ngiltereden Ak§amlari bankamn kapanma saatle-
bir gece kasas1 getirtmi§ ve bankamn rine tesadüf eden zamanlarda ellerin -
cephesine koydurmu§tur. deki parayi bankaya vermek zorunda O· 

Memleketimi_zd.e bir yenilik te§kil e- !an mü§teri!Pr, bu torbalarm agzmt ki-
den bu te§ebbusun faydalan §Unlard1r: l"dl . eznedeki kasanm agzmdan 
Bankamn belliba§lt mü§tetilerine mü - 1 eyip v . torba 
essese tarafmdan deriden imal ettiril _ bunlari i9er1 b1rakmaktadir. Bu . . -
mi§, 9elik fermuvarlt agzi kilidli tor _ lar otomatik tesisatla bankanm 19en -
balar dag1hlmaktadir'. Bu torbalarm i- sinde bulunan, ve her türlü yangm teh
'ine arzu edilen kJymetli evrak ve para \ikelerine kar11 emniyetli bulunan ka· 
konulmaktad1r. sa i>erisine yerle§mektedir. 

- Aman, dcdi, nc zülüf, nc balta.. 
Kadmlarm k1sa sa~h kalmalan daha: 

iyi !.. 
M. TURHAN TAN 

300 fngiliz seyyah1 geldi 
Litia vapurile dün §ehrirnize Ü> yüz 

tngiliz seyyah1 gelmi§tir. Yarm da Hel· 
las vapurile 150 tngiliz seyyaht geie • 
cektir. Aralarmda bir>ok 31imler bulu
nan !ngiliz seyyahlan §ehrimizde bir 
l(iin kald1ktan sonra !zmir havalisini ve 
Bergamay1 ziyaret edeceklerdir. -··· Teitekkür 

Bogazi9i lisesi talebesinden karde§im 
Etem <;ipamn geGirdigi §iddetli zatürrie 
dolay1silc kendisine bir baba sefkatile 
bak~1~ olan lise direktörü Tevfik Hlfzt 
ve tifa verici hazakatile karde~imi iy! 
eden doktor Zatiy<' ve mekteb hastane 
hem~ire~ine a91k te~ekkürü bir vicdan 
borcu teläkki ederim. 

Gemlik. tsmet Ekin 

ÖLÜM 
Osmanlt Bankast memurlarmdan A

rif ve Afif Bigat ile Afife. Vasfiye ,.e 
Saimenin biraderleri, 11 Bankas1 me • 
murlarmdan i;;akir Özgener. Nedim K1· 
z1läy ve Zekeriyva Dangamn kaVInbi· 
raderleri Haz1m Ferid Bigat, uzu~ se • 
nelerdenberi müptela oldugu hastahk
tan kurtulam1yarak dün vefat edip 
Pendik aile kabristanma defnedildi. 
Allah rahmet eylesin. 



6 

Kulüblerimizin 

Bu seneki milli küme haricindeki fut
bol madann1 seyredip de futbolumuzun 
atisi bak1mmdan endi5e etmiyenleri dog
rusu biraz fazla tasa!lz buluyorum. El
deki birinci sm1f oyuncularm seneden se
neye formlanndan tabii olarak dü5mele
rine mukabil yerlerine yenilerinin yetis -
medigini görmek icin ne fazla bir keskin 
gÖze, ne de futbol allamesi olmaga ihti· 
yac yoktur. 

F akat acaba vaziyette normal in fev -
kinde endiseye mahal yok ve bu bizde 
her zaman böylc gider, bir zaman sonra 
gcne kendilii\inden düzelir bir is midir 
de; biz fazla izam cdiyoruz? Ben bu su
ale müspet cevab verecek kadar her1Cyi 
yolunda gider görmüyorum. 

F utbolun bash sporlardan ayr1 bir 
vasf1, kalkmma ve yasamaSJrun herscy • 
den cvvel mümkün olduil;u kadar fazla 
müsabakaya ihtiyac gÖstermesindedir. 
Mac adedi artbkc;a futbolun istikbali de 
0 derece müemmen demektir. Ancak mac 
adedinin de geli5igüzel artmas1 gayeyi 
temine kifayet etmez. Alakah, munta • 
zam ve kendi sm1f1 dahilinde tertib edi -
lecek mah müsabakalardu ki tak1m ve 
futbolcu yetismesinde en büyük amildir. 

Milli küme haricindeki müsabakalann 
hele küc;üklerin c;arp1smalarmm üc be, 
senedenberi ihmal edilmekte olduguna 
h~ 0üphe yoktur. Bu meyanda gec;enki 
yaz1lanm1zda temas etmis oldui?;umuz 
gibi mekteblerimizde sporun terbiyei be
deniye lehine ihmal edilmekte olduguna 
da tckrar i~ret edebiliriz. Kulüblerimiz 
hemcdense son zamanlarda kücükleri, bi
zi futbolun atisinden endise ettirecek ka
dar ihmal etmcktedirler. Bunda saha az· 
hl1;1mn da rolü yok degildir. Y almz 5u
ra•m1 kat'i olarak söylemek isteriz ki en 
büyük kusur madan organize 5eklimizde
dir. Gene elemanlan te5vik icin onlara 
büyük. seyirci kütleleri önünde yanm5ar 
saatlik. müsabakalar yapllrmak kadar fe
yizli neticeler verecek hicbir tedbir yok
tur. Halbuki biz bu isi son senelcrde kül
liyen ihmal ediyoruz. 

Vaktile F enerin, Galatasaray1n ve da
ha ba5ka takimlarm küc;ük tak1mlan var• 
di ki bunlar arasmdan Zekiler, Nihad • 
lar, Alaeddinler, Bekirler, Leblebi Meh
medler ilah. gibi futbol sahasmda Tür
kün yüzünü Avrupada agartan oyuncu· 
lar yetis~ti. Bu kücükler üzerinde ken
di öz <>Rullan gibi uRia~n kulübcüleri -
miz de eksik d~ildi. Ve o günkü kü • 
cükler takimlan ve kulüblerile cok ya· 
kmdan u~ra!\an idarccilcri sayesinde idi 
ki bir vakitler futbolumuz A vrupa ile boy 
öküsecek seviyeye gelmi$ bulunuyordu. 

Bugiin halimiz bpki son scrmayesini 
riske eden bir tacire benziyor. Bütün 
gayret bir kolpo vurarak milli küme bi
rinciliiiini elde etmek ve onda.n sonraSJ 
Allah kerimdir demek istcr gibi bir hal 
Halbuki bugün birinci olsak da yann ay
ni vaziyeti muhafaza ebnek ic;in daba 
bircok tedbirlere müracaat lazim. 

Fikrimizi biraz daha etrafü anlata • 
hm: 

Son senelerde ba~ güresen F eoerbah
ce ile Güncs kulüblerini ele alahm: 

Bu iki kulübümüzün birbirinden ayud 
edici vash bence sudur: F enel'hahce bi • 
rinci tak.unda bo$alan ve bo:;alacak yer
leri doldurmak icin gayrctsiz bir halde, 
clindeki vMi vcsaittcn vc genc elcman
lardan istifade hususunda atalet göster
mektc; Günes ise buna mulabil yar1ru 
görerek hir taraftan istikbal icin ümid ve
rcn elemanlarla futbolcu kadrosunu dol
durmakta. Kendi kulübümün ihmalini 
nekadar hos 11örmüyorsam, Güne&in ted-
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CUMHURJYET 

tarz1 
Yazan: NUZHET ABBAS 

birini de pek o kadar 1afi addetmiyorum. 
Cünkü Güne~inki de esash degildir. Dol· 
durma su ile deRirmen döndürmege ben
zer. Bu scne, gelecek sene belki üc bei 
sene sürer; fakat herhalde bir gÜn gelir 
dama der bir usuldür. 

F utbolda bilhassa varhkh kulübleri • 
miz gcnc eleman yetislirmek mesclesinde 
c;ok hassas da vranmak mecburiyetinde -
dirler. Bir kulübün bizdeki sekle göre 
birinci tak1mmdan haric üc bes, hatta se
kiz on ikinci, ü~üncü derecede takim fut. 
bolcu kadrosu olmak laz1mdir. Gerisi bos 
bir birinci tak1m üc be~ sene parlay1p 
bilahare sönmei(c mahkumdur. 

Bu mütalealarla 5u hakikat meydana 
c1km15 oluyor ki futbolda ilerlemek ic;in 
kulüblerimizin cah~ma tarzlarinda esash 
dei(i~iklikler vücude getirmek laz1mdu: 
Bunlan da ~yle hulasa edebiliriz: 

Först Viyana ma~1 

Be.ikta,h Hakk1 ile E~ref 
gene oynattlrn1yacak m1? 

Först Viyana ile cumartesi günü Tak· 
sim stadyomunda kar§ila§acak olan Is
tanbul muhtelitinin, Be§ikta§ kulübün
d_en oyuncu almamak suretile Cihad -
Faruk, Reiad - Mehmed Re§ad, Salim, 
Esad • Necdet, Naci, Melih, Ha~im ve 
Fikretten mürekkeb olarak tesbit edil
digi hakkmda ortada kuvvetli bir §ayia 
dola§maktadir. 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Korkunc bir rakam 
Otomobil kaza -

lan, dünyanm her 
taraflnda gitgide ar
llyormu5. Bunu tabii 
görmek laz1m. T ek
nik terakki ettik • 
ce sürat ve konfor 
artlyor. Otomobil 
kullananlar, bu kon· 
for i~inde, o süratle kay1p gitmenin 
zevkini feda edemiyorlar ve senede 
binlerce insan, aklmda yokken, y1\dmm 
süratile ecdadma kavu1uyor. 

Ne para cezas1, ne s1k1 nizamlar, ne 
tehdidlerle bu i1in önüne gec;ilemiycceRini 
gören ingiltere 1Chirlerinden birinin bele
diyesi i0i yalvarmaga dökmü~. Sokaklara 

0öyle bir levha ast1Im15: 
« 193 7 sencsinde, $ehrin sokaklannda, 

otomobil yüzünden 28 ki~i ölmü5tür. Lut· 
fen otomobillerinizi dikkatle sürmeniz ri-
ca olunur.» 

Amerikada, facia daha büyük. Y ap1-
lan bir istatistige göre, bütün Birlciik A· 1 - Kulüblerimizin futbolcu kadro -

larm1 tevsi ctmek. 
2 - Birinci tak1mlardan maada B 

takunlan iiine <;ok fazla chemmiyet ver
mek. 

Vaktile, Bükre§ muhtelitine kar§I c;1-
kanlacak tstanbul muhteliti ic;in ~ag1 -
nlan Be§ikta!jh Hakk1 ile $eref hak -
lunda, bu davete mazeretsiz olarak gel
memeleri üzerine futbol ajanhgmm di
siplin ve otorite mülahazalarma istina
den yaphg1 hareketi dogru bulmakla 
beraber bu cezamn fazlaca uzahld1g1 
kanaatindeyiz. Burada, spor bak1mm • 
dan c;ok ag1r bir tak1m suc;lara kar§I 
verilen pek hafif ceza misallerini sayip 
dökmiyelim. Bir hukukc;u olan futbol merikada, 1 sene i~inde, fazla süratli gi
ajam Abdullahm cezayi verir ve tatbik den otomobillerin scbebiyet verdii!i cerh 
ederken bunun suc;la adilane ve mun - ve ölüm vak'alarmm saylSI tarn 1 mil
sifane bir nisbeti olmasm1 gözün?en yon 317 bini bulmu11 
kac;irmamas1m ve Hakk1 ile $erefe Is • B k b" b k k 1 k 

3 - fkinci, üc;üncü tak1mlar vücude 
getirmek. 

4 - Kii<;ükler tak1mlan leskil ede • 
rek bunlar üzerinde en ince tefcrruata 

u ra am1, ir a$ a ra am a mu a· 
tanbul muhtelitinde yer. vermeme~ ~': 1 yese eden bir merakh, Napoleon harble-
zas1m arhk kald1rma51 laz1md1r. c;:un;m · · 19 f d k 685 b' 

kl b d . · 1. . J"kl . rmm scne zar m a anca m bu c;ocu arm u 1s1p 1ns1z 1 en spor . . . . .•.. 
hayatlarmda ilk defa vaki olmaktadir. k111mn canma k1yab1ld1gm1 hesab etmi1-

• kadar nak1& isler gibi islemek. Bundan ba1ka boykot, bir hayli zaman- tir. 

5 - Mümkün oldugu kadar alakah 
maclar tertib etmek. 

6 - Bu ma~lann birinci ve ikincileri 
ic;in behemehal mükafatlar koymak. 

danberi hükmünü sürmektedir. Gec;en Bu korkun~ mukayese kar11Smda, A· 
zaman, i§lenen suc;un kar11hgm1 fazla- merikahlara, yap1lacak bir is kahyor: 
sile ödiyebilecek kadar uzun sürmüs - Caddelere 1öyle bir levha asmak: «Üto
tür. Hakk1 ve $ereften mahrum bir h- mobillerinizi lutfen yürütmeyiniz l» 

7 - Bu mükafatlan senede bir gÜn 
büyük törenle dai'(1tmak. 

i,te bugünlük akl1m1za geien futbolcu 
yeli$tirmek tedbirleri bunlard.ir. Hie ~Üp
he ctmiyoruz ki futbolu te~vik edici ted
birler arasmda kulüblerle te~kilat ba1 -
ba~a vererek daha birc;ok verimli plänlar 
vücude getirebilirler. 

Bugünkü vaziyetimiz bir kimhi'(a dog· 
ru gidiyor. Kulüb kadrolarmdaki bos -
luklar, temsili ve milli tak1mlara kadar 
sirayet ediyor. 

tanbul muhtelitinin hakiki kuvvetinden 
hayli a§ag1 olacagm1 tereddüdsüz kay • 
dettikten sonra yap1lan talum1 gözden 
ge~irelim: 

Cihad, Faruk ve Re§addan mürekkeb 
son müdafaa müsellesi c;ok muvaf1ktir. 
Ayni kulübden olan bu ü~ oyuncunun 
te§kil ettigi müdafaa milli kümenin se
kiz ma~mda ancak 7 gol yemek suretile 
kuvvetini ve k1ymetini bilfiil göster -
mi§tir. 

Muavin hattmm oyuncularm1 sec; -
mekte yalmz Mehmed Re§ad üzerinde 
isabet gösterilrni§tir. Bu oyuncu her ne
kadar g~en mevsimlerdeki muvaffaki
yetini bu sene gösterememi§Se de on • 
dan daha iyisi yoktur. Diger yan mua • 

Kulak parasi 
Birka~ gün evvcl, 

1ngilterenin Bir -
mingam 1ehri mah· 
kemelerinden biri, 
1öyle bir muarnma 
ile kar11la1m11hr. 
«Bei ya1mda bir 
luz ~ocugunun kulagmm yaris1 ka~ lira 
luymetindedir?. 

Bütün de degil, yanm kulaga paha 
bi,mek mecburiyetinde kalan hakimleri 

bu ~apra11k vaziyetc sokan ha.dise bir o

tomobil kazas1d1r. Kaza csnasmda, oto
mobillerden birinde bulunan bei yaimda-

Kulüblerimiz, icinde kaybolduklan bi
rincilik lurS1ndan biraz s1ynlarak istikbal 
ic;in bir faaliyet program1 cizmek üzere 
k1sa bir mütareke akid ve elele vererek 
<;ah$salar cok faydal1 i$ler ba~anrlar sa
n1yoruz. 

vinlikte ise, Musa, her hususta Esada li kiz c;ocugu, sag kulag:nm üst kismim 
müreccaht1r. Ma~m, aglebi ihtimal ~a- kaybetmii. 
murlu bir sahada oynanacag1m gözö -

NÜZHET ABBAS 
Cumartesi günü i~in futbol

Davac1 tarafm, yani ,ocugun haba • nü'nde bulundurursak, bu iki oyuncu 
arasmdaki cüsse farkmm da Musa Iehi- smm vekili, kaza kurbanro;n, ömrü olduk-

culara davet 
Futbol ajanl1gmdan: 

ne büyük rol oymyacag1m bilhassa he· \'.a sakat kalacag1 iddiasile bir !azminat 
saba katmak läz1md1r. Merkez muavin istemi§. Kar§! taraf avukab: 

1 - tstanbul muhtelit futbol tak1mile 
Först - Viyana tak1m1 arasmda 16/4/ 
1938 cumartesi günü saat 15.30 da Tak

yerine Salimin ikame edilmesi sebebini _ Kazaya ugnyao kJS.m, sag kulagm 
veya sebeblerini ise hayli arru;tird1g1 • yalmz üst kismidir. Binacr:!e} b, sac;m o 
m1z halde bir türlü bulamadlk. Fevka -

tarafa taranmas1 ve kulag1 yan yanya Ör· 
sim stadmda bir müsabaka icra edile • lade diyebilecegimiz sürat ve enerjisile 
cektir. muvaffak olan Salim, bir merkez mua-

2 - Bu müsabakamn hakemi Ahmed vinde bulunmas1 !az1m 11elen vasiflarm 
Adern Gögdün. Yan hakemleri Adnan bir~ogundan, bilhassa görü§ ve iki a
Akm ve Tank Özerengindir. yagm1 kullanarak besleyh;lerden mah-

3 - A~jV.da isimleri yazili futbolcu- rumdur. Müdafilikte Faruk ve Re~adla 
!arm futbol levaZJmlarile birlikte saat hemayar olan bu genci merkez muavine 
14.30 da Güne~ Jrulübünde haZ1r bu _ koymaktansa oynatmamak daha do~u-
lunmalan läzimdll". dur. • 

Günesteo: Cihad. Resad. Rebii, Me - Melih, yanmdaki arkada~lanmn yar-
lih. ~alahaddin, Yusuf ve Riza. d1mlarile muvaffak olabilen bir oyun • 

Fenerbahceden: Mehmed Re~ad, E - cudur. Hakk1 ile Seref sa~ ve so! itylere 
sad , Fikret, Naci. ikame edildikleri takdirde bu muhacim 

Galatasaraydan. Salim, Ha~im, Nec- hattmdan, bilhassa Mel;hten fazla bir 
det. Mu<a, Sacid. rand1man beklenebilir. Bu oyuncu Naci 

4 - Müsabakadan evvel saat 13,30 da ile Hasim arasmda kalacaksa. !(e<;en pa
Galatasaray birinci tak1mile tstanbul- zar günü Be$ikta0a kai;1 oldugu gibi, 
spor birinci taktm1 arasmda bir müsa - ,ok sönük kalma51 muhtemeldir. Cünkü 
baka icra edilecektir. Bu müsabakanm gerek Naci ve gerekse Hasim ba§kala -
hakemi R1fki Aksaydir. nm oynatmaktan ziyade kendileri faz-

5 - Först - Viyana talum1 15/4/938 Ja miktarda topla mqgul olan futbolcu· 
cuma sabah1 saat 10 da trenle Sirkeciye lardir. Hücum bathrun Üty ortasrm her 
muvasalat edecektir. Bölgemize bagh biri bir illern oyunculardan te§kil et -
bütün spor kulüblerinin istikhal mera • mektense Hakki ile $erefi, cezalanru 
siminde hazir bulunmalart ehemmiyet· kafi görerek, tak1ma almaktao ba~ka 
le teblil! olunur. ' care yoktur. 

ciddi, fakat zevkle intihab edilffiii olan 
döicmesini görmü1tüm. 

Evet. Yusuf Hoddadm odasmda ya -
llyordum. Bu hahl.al bei.de büyük bir 
dehset uyanchrd.i. Bu yataga oasi.l gel • 
mi1tim? Kocamm yatai!inda ne diye ya · 
!Jyordum? 

tecek iekilde bir tuvalet yap1lmas1, yaray1 
kapatmaga kafi gclir, demi§. 

Akla yakm bir ~are amma, davac1 ve· 
kili fU ccvahla, onu susturmu1: 

- Y a •a• modas1, mesela sa~m so! 
tarafa taranmaSJDI icab cttirir de müekki
lem, sag kulag1run aybm1 örtemezse ne 
olacak? 

Bu suale, akan sular durm~. Heyeti 

hakime, yanm •aal müzakereden sonra, 

kazaya sebebiyet veren tarafl 375 lngiliz 
liras1 tazminata mahkum etmi§. 

Sa\'.ml sag tarafa dogru taramaktan 
ibaret bir külfet i\'.in fena para degil 1 

Ve bu 375 lira kulak paras1, her hal

de. kazayi yapan ioförün kulagma iyice 
küpc olmuitur. 

Yoksul anneler, kimsesiz ~ocuklar, 
c;:ocuk Esirgeme Kurumunun kanadl 
altmdad1r. 

kudretim yoktu. Y aptiiii hareket tamir 
kabul etmez birieydi. Arhk onun kansiy• 
d1m r Onun mah olmu1tum 1 

Bu tamir kabul etmez vaziyetc kar11 
bütün bcnligim isyan ediyordu. Vücu -
düm h1~kmklarla sars1la sarsila bu ya -
bancr yatakta krvranrp duruyordum. 

Nalrleden: Hamdi Varogla 

Ayni dakikada , kocam1 yamba§1mda 1 killcr ahyordu, öyf„ ki, evvcla, ncrcde 
buldum. Beni kollan ar„ma alm11h. Ya- bulundugumu layin edemcdim; kendi1JU 

• Karmakan1ik olan dimagmun i~inde 
buna beozer bin tihlü sual dola1b. Duy
dugum manevi l!Nab o kadar büyüktü 
ki, gayriihtiyari inl<Illege bailachm. 

Yusuf Haddadm. benim tahmin et • 
tigimden büsbütün ba5ka türlü hareket 
etmi1 olmaSJ ihtimalini bir an hile akluna 
getinniyordum; · dü5ündükc;e, bir<;ok nok
talar, cereyan ettiltleri andaki vuzuhile 
gözümün önünc geliyordu. 

na düsen ba11m1, omzuna ya~la11Ird1g1n: 
ve yanagm1 yanag•ma degdirdigini hi> -
scttim. Ayni zamanda: 

- Korkma Mu~bile, brn yamnday:m. 
Dedigini i1itir gibi oldum. fc;ime bir 

baygmlik \'.Öktti ; gö,lerim kapand1; etra· 
f1m1 göremedim. Ölüm kadar ag1r, u~w:um 
kadar derin btr uykuya, yuvarlamrca;1 -
na daldim. 

X)(! 
Uyandigun z.aman 1yid~n 1y1ye gun 

düz olmu§lu. 
Gözüme ilk ~arpan 1ey, arabesk bir la

van ve bu tavanda oynaian ya!dizh bi? 
güne1 l§l!ii oldu. 

Uykunun mahmurlugunu henüz gider
miyen gözlerimle, tavand-ki süslerin Ri· 
rift hatlanm se,mege \'.&lislim. Uyku ser· 
iemligile, bu hatlar, kar11mda garib ~e • 

yabanc1 bir evde sandllD. 
Bu korku ile yerimden fuladun. F akat 

k1m1lda1 bmildamaz, bütün vücudüm, da 
yak ycm~ gibi S1Z!adi. Bu aCJ i\'.inde gen~ 
etraflllla bakindim. 

Kendi odamda degildim. Uyku ser • 
semligile bana yahanc1 görüncn bu yer 
hakikaten yabanci ;di. 

Yabanci bir ka')'olada yallyordum ... 
Kirm1z1 saten yorganh, biiyiik, akaju bu 
karyola„. 

Her sabah, uyand1g1m zaman, kendimi 
beyaz dantellerin ortasmda görmege al1§
m1itun. ,Simdi, karvoladan yorgana ka • 
dar her taraf1 k1pkml bir odadayd.im. Bu 
renk, bana hakikati anlatmaga kafi geldi. 

BuraSJ kocamm odas1 idi. 
Aldanm1~ olmama imkan yoktu. EY

velce, bu odaya bir defa girmi1, buran:o 

l:layahmda, ta.mir kabul ctmcz bir ha
dise vuku buldujiunu hisscdiyordum. Yu
suf Haddadm tehdidleri, bir aksam ev· 
vel, hakiki manasile ka1m olmam i9n ri · 
ca edi1i al:bma geldi; sonra: 

- Siz bilirsiniz, benden günah gitti ! 
Diye haybn11 kulaklar,mda ~mlad.i. 
Bu tehdidin manasm1 anlamam11tnn ... 

Ondaki feci mana al:hmdan ge<;memiiti 
bile ... 

Salim bir kafanm bunu dü1ünmesine 
imkan yoktu ... Bilhassa. benim g)bi na
muslu hir kadm bunu ak.lmdan ge,ucbilir 
miycli) 

Halbuki o akak, o 1rz dü~am Yu • 
suf Haddad bana zorla sahib olmu1tu. 

Bu yetmiyormu1 gibi, ona kar$1 hH;bir 
«Y yapmaga da muktedir degildim. 0 · 
mm bu akakGd hareketini tamir ctmege 

• 

Simdi, Yusuf Haddadm, yalmz söz • 
lerini degil, harekctlerini de gözönüne ge
tirebiliyordum. Kahve fincamm hana 
uzahrken titreyi1i... Herhalde o kahve
de uyutucu bir ilac vardi ve vücudüm -
deki bu kmkhk mutlalta o ilacdand1. 

Kocam, cinayctini ika edebilmek ic;in, 
kahvcmin i<;inc, bir katil gibi zehir aht· 
nu5h. 

Ben, hhvcmi icliltco sonra, onun, fin
caru lepoiyc b11almken gec;irdigi baygm • 
lriia benzer hal de ~özümün önündeydi. 
Alnmda birikcn terleri mendilile sili1ini, 
lekrar görüyordum. 

0 güne lradar, namuslu bir insan, 
kibar bir erkek zanne!tigim bu se • 
filin hareketini tarif edecek kelime bula-
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« Ne~'eyle kuvvet istihsali» 
- -Bu te§kilat Almanyada 
hem i§ rand1man1n1, hem 
i§~i ref ah1n1 art1r1yor 

Bu sayede, 1935 te 5,000 

seyahat etrni* ve patronlar 
arnele gayet ucUZ 

bu ,ekilde dinle
görmü,Ierdir • • 

.,~. nebilen • • • ver1mmm 

Berlin (Hususi) - Nasyonal sosyalist 
camiasmm «ne1' eyle kuvvet istihsali» na
m1 altmdaki muazzam teikilall 32 mmta
ka, 77 I dairc, 15051 menii gruplardan 
müte1ekkildir. Bundan fa1la olarak, faa
liyet merkezleri ayni müe•sesc dahilinde 
bulunan mücssese murahhaslannm mik • 
tan 56,606 dl!. Te1kilata i1lirak eden 
75,000 kiii i~inde 2,00 i bedelli memur
lard1r. Digerlcri is-. «bot zamanlan ho'i" 
~· g~irmek» te1kilah i~in i1 cephesi ta· 
ra fmdan meydar.a getirilmii olan bu esere 
fahri olarak hizmet ederler. 

Bu eserin manas', i~timai siyasetin kül
türel bir amili olmak itibarile, vatandai -
!arm «boi zamanlan ho1~a ge~irmelerini» 
tanzim ve tertib etmektir. Bu te§kilat bü
tün vaziyetleri ve meslekleri benimsiye • 
rek münhaman milli cemaatin refah ve 
saadeti ve menfaatlerile ugra11r. 1kt1Sadi 
siyaset tedbirlerine tevfikan i~timai ha • 
yahn yeni binaS1, kültürel noktai nazarm
dan bu suretle vaki olmu:tur. 

Uzun i§sizlik aeneleri, 1SS1zlarm, hemen 
de ahlaluru bozmu§tu. Muazzam i1 pro
gramlan, i15izi yeniden tezgah onune 
koymuj ve ona, ya1amak ~arelerini tekrar 
vermittir. «Nei'eyle kuvvet istihsali» te· 
1ekkülü i§,ilere ~ahima zevkini iade et
miitir. «Boi zamanlan ho§~a ge,irmek» 
teikilatmm umum sahalar:nda, bu te§ek
kül ve onun §ubeleri, hayatm güzellikle -
rinden islifade edecek maddi vas1talara 
malik olm1yanlara, yaiamanm zahmetc 
deger bir1ey oldugunu telkin etmek il'.in 
onlan o güzelliklere iitirak ettirmek mak
sadile ~ah§II. 

Deniz seyahatleri en ziyade arzu 
edilen ve sevilen seyahatlerdi. lstatistik -
lerin verdikleri malümata göre, «nei' eyle 
kuvvet istihsali» te§kilatile deniz scyahati 
icra etmii olan ameleler<n adedi, alelade 
yolculann adedmden bir misli fazladJI. 
Denizde, yedi büyük vapurla, 133,000 
amele 107 seyahate i§tirak etmiitir. 1935 
senesinde 3,300 amele Ü\'. büyük vapurla 
Lizbona, Mader ve Asor adalanna se • 
yahat etmiilerdir. Seyahatler il'.in ihdas 
edilen ta•arruf kartlan te;Jtilall va„tasile, 
en fakir bir amele bile, senede, pek az bir 
para arbrarak, «ne;' eyle kuvvet istihsali:<> 
te1kilatmm tertib ettigi seyahatlere iitirak 
etmek firsal!m elde eder. Patronlar, sene
de hi~ olmazsa bir defa seyahat eden 
amele i1 rand1manmm arthgm1 takdir ve 
teslim etmiilerdir. 

Yedi günlük bir seyahat masraf1 35 
mark yani on yedi bu\'.uk liradl!. Y almz, 
Berlinden Bavyeramn daglik yerlerine 
kadar bir seyahat 36 marlbr. Y ol ml! • 

raflan, iskan, ia1e, görülecek yerlcrin ziya
reti ilah, bütün bunlar, iyi tetkik edilmii, 
muktcsidane heri.hlar netic:e$inde ucuz o
larak elde edilmiitir. Bu gibi seyahatle -

rin artmasm1 mümkün k1lmak i\'.in, turut
likle alakadar olan mahfiller ve oteller, 
fiatlanm mümkim oldugu kadar tenzil 
etmege gayrct etmi'1erdir. Bu sene, Ber
linden Bel\'.ikaya kadar ycdi günlük bir 
seyahat icra!I, 16 ma:rkla kabil olacakllr. 
T e1kilil.tm gaye ve maksad1, cemiyet ma
rifetile, her scne on alti milyon Almam, 

m1yordum. Yµregimden coian isyan, 1im
di bir de tiluinti inzimam ediverdi. Me
ger, Yusuf Haddad. nekadar bayag1, ne
kadar a~gil1k bir mah!ukmu§. Ben, onun 
kurban1 olan ben, kendimi ondan öyle 
yüksek, öyle uzak görüyordum ki, bu 
kanaat. iu ümid.siz vaziyetimde bile bana 
adeta teselli ve iifa veriyordu . 

Beni art1k kendi mali telakki edebile
cekt:i öyle mi? Ne müna!Chetl Yusuf 
Haddad seviyesine ineb1lmekligim i\'.in. 
yalmz onun bunu arzu cbnesi kafi gel • 
mezdi. Bu ierait dahilinde aktedilcn ra
b1tanm nc k.iymeti olabilirdi? 

Y usuf Haddad. beni müdafaaS1z bul
mu1 bu vaziyeti suiutimal etmi1, fakat 
ncticcde kcndiru !ekele~, nazanmda 
müt~ bir surette sukut etmiiti. 

,Simdi, yataßunda dogrulm~. biraz 
evvell:ine nazaran daha sakin bir kafa ilc 
dü§ünüyor, bu maceranm bütün avaki • 
bm1, daha büyük bir vuzuhla görebiliyor
dum. 

Y usuf Haddad, bcni kcndisine böyle 
dolamba\'.h rab11alarla baglamak ve bu
rada o sayede ahkoymak niyetinde idiy
se aldamyordu. Dün, ha21 dü~üncelcr, 
fazla ileri gitmekten beni aldcoyabilirdi; 
fakat bugün tamamcn scrbcst bulunuyor
dum. 0 günden tezi yok, kaba hareke -

artbg1n1 

tatillerinden istifade ettirmektir. fitirak e
denlerin i\'.timai vaziyeti, seyahate ~1k • 
mazdan evvel doldurmak mecburiyetin • 
de kald1klan bir sual ve cevab varaka • 
smdan tamamile belli oluyor. fstatistik • 
!erden elde edilen vasati ncticeye göre, se• 
yahat edenlerin % 70 ini her iki cinse men• 
sub olan ve el iiile ugraian amele te1kil 
ediyor Geriye kalan % 30 da müstah• 
demler, ikinci derecede memurlar vc mii
tekaidlerdir. htirak edenlerin yüzde yir• 

mi beiinin geliri ayda yüz marktan a§agl 
olanlard1r. Yüzdc yirmi beiin de 100 ile 
150 mark araS1r.da varirlatlan vard1r. 
% 6 s1 .ayda 250 mark kazananlard1r. 
Bu tabaka, baihca aile babalarile aile 
efradmdan müteiekkildir. 

«Nei'eyle kuvvet iitihsali» te1kilall 
bugünden itibaren Ü\'. sene zarfmda ZOO 
bin kiiiyi barmd1rabilecek bir kaphca is• 
tasyonu in1as1m tasarlam•itJr. Teikilat, 

ayni müddet zarfmda iki yeni vapur inia 
ettirecek ve dört tane de sahn alacakbr. 
flk inia edilecek ve 1500 yolcuyu bann• 
d1rabilecek vapur 20,000 tonluk bir va• 
pur olacaktll. 1Y olcular, müiterek yatak• 
hanelere bahk istifi gibi dizilmiyecek, e• 
mirlerine amade iki veya dört yatakh ka• 
bineler bulundurulacakt1r. 

T e1kilatm baihca ve en büyük 1ube • 
lerinden birisi de, •1hhati umumiyenin in• 
kiiafma hizmet etmek, ve ahalini'n maddi 
ahvalini, i~timai seviyelerini 1S!ah etmek 
gayesile teessüs etmi1tir. Maksad atletiZJll 

i\'.in kabiliyetli ve istisnai pehlivanlar, un· 
surlar yeti1tirmek degil, halkm, mümkün 
oldugu kadar \'.Ok miktarda, ihtiyarhkla• 
rmda bile saglam ve kuvvetli bir vücud 
muhafaza edebilmelNine yard1m ctmektir. 
T e1kilat, bütün Almanyada 5 7 spor mer• 
kezine maliktir. Azalar, 229 yerde spor 

derslerini takib etmek hrsallm bulurlar. 
Spora iitirak etmek pek ziyade kolaylay 
m111Ir. Senede verilecek 30 fenik yani on 
bei kurui gibi hi~ mesabesinde bir para 
ile, bir aza gibi, spordan istifade ederler. 
BaZJ derslere, spor pullan ieklinde hafif, 
munzam bir masraf hissesi verilmek sure• 
tile iitirak edilir 

«Ne§' e ilc kuvvet istihsali» te1kilat1. 
ayni zamanda milletin kiiltürel hayatm ' 
da da mühim bir a:nildir. Kafi Va!ltalara 
malik olm1yanlara, tiyatroya gitmck, kon' 
serlerde bulunmak, müzeleri dola~mak im' 
Hnlanm verir. ,Sirndiye kadar Ahnan 
halkmm kism1 azam1, san 'at tezahürle • 
rine i1tirak ed~miyorlard1. <;:ünkü i1t:irali: 
edecek vas1talara malik degiUerdi. Hai• 
km % 58 i ayda 150 markta.n daha at 

bir para kazamr. Son üc; senc zarfind3 

maailar artmlmam1isa, buna mukabil. 
nasyonal sosyalist fukas1 pek az bir para 
mukabilinde, daha zengin olanlar gibi. 

amelenin de san'at, kültür zcvklcrini du)"' 
malarma yard.im etmiitir. «h ccphesi» 
nin yirmi milyon azasi. «Nq' e ile kuvvel 
istihsali» ccmiyeti te1kila11 saycsindc top' 

lanm11t1r. «lt ccphesi» nin hikmeti te~ek'. 
külü ic;timai sulhu, ve yaia.mak zevkinl 
idame etmek istcmcsindedir. 

Z.B. 

tmm, hürriyetimi baglamaga kafi ge\me
digini görecekti. 

Düiüncelerimin tarn bu noktasma gel
digim zaman, gözüm yataga ili1ti. Kendi 
yasbg1mm yanmdaki yasbkta bir bai ye· 
ri, yorganm alllndaki \'.ariafta da, bir vii· 
cudun buakllg1 iz görülüyordu. 

Yusuf Haddadm, o geceyi yammda 
ge<;irdigine hi~ 1üphe b.rakm1yan b~ 
kat'i delil, vücudüm• bir deh§el ürpcrtis~ 
verdi. Y amba1unda, birdenbire, zehirh 
bir hayvan görmü1 gibi oldum. 

Bir S1c;;ray11ta bu igren\'. yataktan fir ' 
lad1m, bir koltugun üzerii1e stili bu(du• 
gum iala büründüm; esvablanm1 karma' 
kan11k koltuguma s;k11hrd1m ve yalma ' 
yak, s-.Iarm1 darmadagm koridorlardall 
koiarak odama kapand1m. 

XXII 
0 sabah, Yusuf Haddad1 görebilmek 

i~in, nerede oldugunu ü~ defa sorup ara• 
maga mccbur oldum. 

T uvalctimi bitirir bitirmez, onunla son 
defa olarak konuiup h.,,.ab sormak i<;ill• 
kendisine haber göndermd. istedim. 

Hizmetkar, daha ilk sözüme cevab 1Y 

larak, onun sokaga <;1ktigm1 söyled; 5a• 
at on bire kadar bekledim, Yusuf 1 d· 
dad görünmedi. Bu sefer: 

(Arkasi var> 
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Cellubi ~indeki Japon 
cephesi ortadan kalkb 

CUMHURiYET 

Amerika ikt1saden 

f ena bir vaziyette 
Bursada yap1lan 

doland1r1c1hk 

'1 
--~ 

Daladye kat'iyetle iktidan eline ald1 
her iki 

~irnali <;indeki hezimetler dolayisile 
Ba,vekili mü,kül vaziyete dü,tü, istif a 

Japon 

etmek 

Nevyork Valisi de ~ok Mehmed Emin istanbul
mühim bir nutuk söyledi da yakaland1 ve ikamet· 

Väsi salähiyet 
Mecliste büyük 

CBat tarafi 1 Incl sahtfed.e) 

kanunlar1 
ekserivet „ kazand1 

lf konlederasyonunun kararlari 

mecburiyetinde kalacag1 zannediliyor 
ve vaziyeti izah etti gaha rapten b1rakdd1 

b Hankeu 13 D" 1 k' K . ·• .. 'h crler „ - un gece a man ha -1 Mar 1 01~I y1 1th azm1 tasavvur etmek-
er•vane gore, J aponlar, Yihsien ile T ai- te oldugu bu1 akarlar hakkmda Prens 
etrni~le~d~r~sm~aki bütün köyleri tahliye Saionci'nin mütaleasm1 almaga memur 
hcnicn .ir. C::m kuvvetleri ise Yihsiene etmi~tir. 

1' ai &irmek üzcrcdir. Marki, 20 nisana dogru prensin ika-

Va§ington 13 - M. Morgantav ga -
zetecilere beyanatta bulunarak ikt1sad! 
vaziyetin 1 sonte§rin 193 7 tarihindenbe
ri vahamet kesbetmi* oldugu mütaleasm
da bulundugunu söylemi§ ve demi§tir ki: 

Bursa 13 (Telefonla) - Bursa Em
lak Bankasm1 20 bin lira dolandmnak -
tan su<;lu olarak asliyc ceza mahkemcsi
ne vcrilmi~ olan Mchmed Eminin 1stan
bulda Parisc gitmck üzcrcykcn pasapor
tile birlikte yakaland1g1 ve üzerinde ka -
~ak ~akmak ve c;akmak ta~I ile sigara kä
g1dlar1 bulundugu, ancak kendisinin ika
mctgaha raptcdilerek serbcst b1rak1ld1g1 
1stanbul Emniyct müdürlügünden Bursa 
Müddeiumumiligine bildirilmi§ti. Bunun 
üzerinc ~imdiye kadar Pariste zannedilen 
Mchmed Emine asliye ceza mahkeme -
sinden celbnamc gönderilmi§tir. Y akmda 
muhakemcsine ba~lanacaktir. 

hlanin c;~·a~g maglubiyetinden ve dü~- metgähma hareket edecektir. 
berj 15-0Q nJ:nda ba~h~a.n ric 'ati_nd:n. - . J a~on ~az;t:Ieri. bu ~.iyar~tin pek mü-

Cin k Po~ asken imha ed1lrru:ihr. him s1yas1 had1selere musad1f olacagmi 
kain $uf 1J'7ctl~ri, Sovsien'in $imalinde haber vennektedir. 
YanR\ Y u ~e ~1mali p;arbisinde kain Nin- Bütün gazetcler, Prens Konoye'nin is-

l'sina eni cn .clde etmi$lerdir. tifaya mecbur olacagmI haber vermekte-
taarruz1 n ~ehrinc hücum eden k1t'alar, dirler. Böyle bir hal, mumaileyhin siyasi 
bir va~jarina. Y~niden ba~lamak i<;in iyi mizacma muvafik olan reformist bir fir
l'llan ic;i:ete bntizaren muvakkat bir za - ka ihdas edecek halefini bulmak husu-

l-fabcr Rar a i;ekilmi~lerdir. sunda vahim ihtilätlara sebcbiyet vere-
Santung' altnd1gina göre, Japonlar, cektir. 
•lar1 &ön~n cenubuna accle takviye k1t- Ho~i Simbun gazetesi, Prens Konoye 
fin hedcfl ei:nektedir. F akat bu k1t' ala- ic;in hem hükumeti, hem de orduyu mem
tclidir. Zi~~ne . v~rabilc:cklcri c;ok $ÜP" nun etmck su:etile \:in -} apon ihtiläfma 

0Zinaktad Cllllilcr munakale hatlanm dcvam etmenm c;ok mu~kül olacagim 
. ~ansi'd k: . kaydetmektedir. 

j' rnuvaffe ( Cin kuvvetleri, bir <;ok ye- Bu gazetc, hükumetle T okyo ve Cin-
le ~ansinina •Yetler kazanm1~ ve ezcüm- deki askcrl makamat arasmda s1k1 bir 
l!yu Yenid cenubunda Sangtse ve Ping- kontra] vücude getirmenin muva~1k ola-

Ccnubi c· iaptetmi~1erdir. cagmI iläve etmektedir. 
lllarnile ort dndeki Japon cephesi, ta - Cin harbe dayanacakttr 
<;· l3irkac; k an kaldmlmI~hr. Londra l 3 - Havas muhabirinden · 

thnlilerin e e,.red el degi~tiren ve nihayet M. Sünfo, matbuat mümessil1erine b~-
~e ri d in e k k l K b 1 k r· „ bild'n .:~ geien arar 1 an ;an~t~h yan~tta u unara «ym, muteamz1 tar-
k •rd1g1ne „ gazete muhabulermm dettik~e Avrupada harb ~Ikm1yacagmi» 

«- Amerika hükumcti, buhranm ö-
nüne ge~mek ir;in bir masarif pmgram1 
kabul ve tatbik etmelidir.» 

Maamafih hatib, M. Ruzvelt tarafm
dan derpi§ edilmekte olan tedbirleri tas
rih etm~mi$tir. 

M. Laguardiya'mn nutku 

N evyork l 3 - N evyork belediye re
isi M. Laguardiya, acil icraat program1 
hakkmda radyoda bir nutuk söyliyerck 
Cenubl Amerika piyasalarmm ihtiyacla
nm tetkike memur bir organizm ihdas1m 
taleb cbni§tir. 

Salähiyettar mehafil. M. Laguardi -
ya'mn ikhsadi sahay- vaki olan müdaha-
lesinin 1940 scnesinde icra cdilcc~k olan 
Reisicumhurlu!< intihaban i~in bir nevi 
namzedlik te§kil etmekte oldugu mütale
asm1 serdetmektedir. 

Bazi kimseler, M. Laguardiya'nm 
nutkunu, ge~en haf ta gÖrü§mÜ§ oldugu 
M. Ruzvelt'in talebi üzcrine söylemi§ o
lup olmadigm1 suale §ayan görmektedir
ler. 

aYl Kore Ja l b b . . v son def t 'k Pon ar, u mmta • cyan etrm~h:. Hatib, ezcümlc demi~tir ki: 
d:.rini&lerdit a Br ederken 300 köye ate~ Japonlarm be§ sene harbe devam edip «Diktatörlük, kap1m1zm önündedir. 

ort bin '- ·I··I· u Yangmlar esnasmda ctmiyecekleri suretinde kcndisine sorulan !k d· · · · · h f J ir; ~ Ya k bsa 1 vaz1yetlm1zm mu a azas1m temin 
0 JQP011 h nara öl~ü~tür. bir sualc ce~a? veren c;in diplomati §U etmek i~in bu yeni musibetin önüne ge~-

arb gem1•i Fufov cevabi vermishr: mege matuf bütün tedbirleri derhal itti -
1 ~anRha 1 Q~1klarznda «- Japonyanm ne yapabilecegini bil- haz etmemiz icab eder. Avrupah millet-
lnan hab y 1 

3 
- hi bir memb d - miyorum. F akat Cinin uzun bir harbden ler, bilhassa diktatörlük rejimine sahib 

Rernisi Fer ere göre otuz Japoa ahn ab korkusu olm1d1~m1 söv1iyebilirim.» 
tna b IJ~v kl n ar M l' • · . olan Avrupa milletleri, Ccnubi Amerika-bs.: tnda taha~i;i d armda Min nehri ~n~"! ·~~an p;e'.'stmn jstedikleri y1 istila etmi~ler ve bizim piyasalartmm 
F' lRer taraft ~u etmi~tir. er m - uiyuan eya etinin mer- ellerine gc~irmi§lerdir. 
rn U~o" ve Kan:n k1r~ ]apon tayyaresi kezinde ycrlc.~m~~ ol~~ M~n.golistanm Ja-

an CltniHir. onl.l 01ddetle bombard1 - pon lehtan hu. kumetmm relSl Prens T eh - Cenubi Amerikada tehlikeli ve kari,1k 
3 V V lk B b h bir propaganda sistemi tatbik edilmekte-00 ta„ ang, o 1~er eo a ter muhabirinc 
Paris J3>'Qre görtclerilec k • 

1 
a$agidaki beyanatta bulunmu~tur: dir ve diktatörlük rejimine sahib olan mil-

Moskovad - Pöti Ju 
1
e mrf • . «- Haien e<:nebi hakimiycti altmda letlerin ticari faaliyetleri altmda siyasi 

hud d an bild· '! rna gazctesine b 1 kt 1 b" „ ... h . gayeler gizli bulunmaktad1r.» 
de .ul Unda 300 ~n digine göre, Mongol du unmb .. a .. kab~ aMn utulndaral z1.y1 i tiva e- M L di 

r1 Inek „ 1'.Us tayy . c· „ en uyu Ir ongo ev eh kurmak is- . aguar 'ya, Amerikamn Avrupa 
" IJZered' ares1 lne gon· t' y · M l h k 1'le rekab t b'l · · · C b• A ~OflO.)le 

4 
• lt. iyorum. CDI ongo . Ü umeti, federaJ e yapa 1 ffiCSl !Ciln enu I -

T okyo 1 ~b'"eai rtaii kül . hir dcvlet o~n:iah ve alltrcn Seddic;in hu- tnerikaya mamul maddeler ihracma mc -
nan Pr - Nek hf h ~a%1yette d~dlan dah1hnde Mongolistanda yerle~- mur bir dev1et organizmi ihdas1 muvaf1k 

1
. ens I<onoye a ?t ahnde bulu- mI§ olan bütün <_;inlileri 'ffitiva etmeli _ oldugu mütaleasmdachr. 
ngiJiz k . ' sarnimi dostlarmdan dir.» ( a.a.) M. Laguardiya, demi§tir ki: 

rn a.b1nesj d „ R 1 D 1 1 «- Birle,ik Amerika i~sizler i~in sc-
a. itilafJ un °- e ege er ,erefine dün nedc iki yüz mi]yon dolar sarfetmektedir. 

a.r1n1 ta ·b tt• t · 1 · 'h · t · d 1 
l/Q.l IBa1tara1 SVJ e 1 gece verilen ziyafet §SlZ erm 1 racat 1§ erm e c;a l§malan 

oef ilh 1.. z l tnct saht/edel müreccahtir. Bilhassa Avrupamn totali-
Q"'"•n tanin [Ba$tarafi 1 tnct sahtfedel ter devlctlerilc rckabct hususunda mu -

. londra 1 ]• ltteiltere mcui .. Istanbul Valisi Muhiddin Üstündag vaffakiyet elde edersek.» 
tinden: - Havas · h b' dun gcce Perapalasta misafir1er cerefine y s· a1ans1 mu a 1- "k II f b. . f "$ a§ington 13 - M. Kordel Hul, M. 
h 

1Yasi in·· mu e e Ir Ziya et vermi§tir. Ziyafeti Laguardiya'nm söylemi• o1dug"'u nut'-un 
alihat;11.1 IJ~ahidler B"' "k B . bir de suvarc takib ctmi§tir. 7 " 

be i qa Sov,. ' uyu ntanyamn B lk M «enteresan» oldugunu beyan etmi§ vc fa-
ni ·u! stan fethin1· et Rusya ile <;inin Ha~ b ha an l Oatbuat BirJ;gi kongresi bu kat Amerikanm ticaret siyaseti'nI'n herkes 

1\1 stenkif '- l n tan1runas1 1 · d sa a saat da son toplantJs1m yaparak 
0 k ~a ..... 1 mese esm e l 1 "h irin adilane ve müsavi bir muamele saye-

b s ova y ~~a arinI temin etm k · · ~a l~ma anna m ayet vereccktir. Balkan y 

ulu e t-ia k e i~m k 'k k · d sinde dünyada ikttsadi bir huzur temini-nniu§ old "' n ow'da te ebbüslerde e onom1 onsey1 c ögbden sol)ra saat "' 
Aynj ltl"· Ugunu tcmin n!i k d' I 15,30 da kapam~ tvplantJsim yapacaktir ne matuf oldugunu hatir]atm1§t1r. Muma-

~uko• nu usahidler ,... . ~ e te ir er. y . · ileyh, bu siyasetin iyi neticelcr vermi§ ol-
lay1 .1 n1 te§kiJ et k'.ir-tnln b1lhassa Man~ ugoslav ticaret heyeti reisinin l d ... A .k . . 

1 
. 

. s1 e n l rne te oldu"' . l d b ugunu ve mcn anm aym prens1p en 
Y~I olinad1~

1 
•z lek!ifini kabufu U:~~a o- M"dd • . eyanati tatbika devam eden bütün memleketlerlc 

n1n ,.... '!11n1 ve B" .. e mu ema - u et1 msan scnunda bitmekte olan "k d· „ b I · d A 
"

1Ustenkif k uyuk Britanyamn ri- Türk _ y 1 . h d . . 1 hsa 1 munase et erm e salah husule 
7.I tn'• alm v ugos av ticaret mua e esmm l · · .. 'd d"I k b l d 
il· Usaadek• 1 k asina mukabil ona ba- temdidi i~in hükA t' . 1 .. k 1 ge mesmm um1 c I me te u un ugunu 

ave et k ar 1 Iard b l . „. . ume 1m1z e muza ere er- söylemi§tir 
MaJ•rne teclirler a u unab1leceg1m de bulunmak fü„r„ memlcketimize geien . . . . . .„ 

larind u~.oldugu ~ . . ':ugoslav heyeti re;si M. Bradovi~ dün Diplomas1 meha~Ili,, M. i:ul un nut ~ 
tifak a ltt1f ak § e~hile konseym karar- b1r muharririmize a§agidaki beyanatta kun~, M. Laguard1ya nm plammn redd1 

L}., ~uhiJ ad~rtdt~r. fakat istinkaflar it- bulunmu§tur: mah1yetinde tclakki ebnektedir. 
i... i-iukurn e 1lrnem kt d' H · · N · · 'k di 1'-tali et rnehafil' k e . e l~. «- Türk hükumeti kontenjantman u- anc1ye ezarebmn l hsa • müte -
ne bir :e f,H~be~istan 1' 1 abmenm «f taly.a sulünü degi§tirdigi cihetle, Yugoslavyadan hass.Islan, Laguardiya planmm a1eyhin -
nu bey e ir izarnina k rnparator~» nez_dI- Türkiyeyc ihrac ettigimiz mallann tabi dedirler. (a.a.) 

Ayn~n CIJnektedir. arar vermi§ oldugu- olacagr §artlan tesbit etmck üzcre müza- ----------
be§istanI lllehafil Büy"k B . kerclerde bulunmaktay1z. Müzakereleri
konsey· rnesefcsinin Mu .11 nltanyamn ~a- mizin yakmda bir anla~ma ile neticelene-
·1· ine o·1 1 et er Cem1yeti -· · ·· 'd d' I ave et k"'1 rnesinc mA . 1 b"l -· . cegim um1 e Iyoruz. Bu takdirde iki 

lng'[ltle ledir. am 0 a 1 ecegim de memleket arasmda mevcud ticaret mua-
1 tere b h d . „ 1 b ruya as b' u rnesel · d „ d e esme muzeyye ir anla§ma imzala-

ittif ak allt leye sevk ey1 . ogru. an dog- nacakhr. 
t k • Zar~ri d „ edebrlecektir. Orada n·-
~~ i asalllbl .egildir . .Surasi muhakkak- 1gcr tara ftan, 1936 da Türkiye ile 

fut11hatin en1n ckseriyeti H b . Yugoslavya arasmda akdedilen ticaret 
Halih in taninmas1 leh' 'd d' a e~istan muahedcsinin müddeti de nisan sonun-

.. "'1td H . m e ir. d b' k l - .. 

An,Iusdan sonra 
yeni cereyanlar 

lBa,taraft 1 tncJ sahtfedeJ 

Bu mühim sahtekärl1k i§ini Emlak 
Bankasmm istanbuldan geien bir müfet
ti§i, bankamn gayrim"nkulleri üzcrine 
tefti§at yaparken meydana c;1karm1~tir. 
Meselc bundan sonra istanbul ve Bursa 
T apularma sorulmu.1 ve bilahare adliye· 
ye intikal etmi~tir. 

Balkan Antantmm 
hakiki vaziyet 

vazif esine dair 
ve 

CBa1makale<Un deiiam 1 

Avusturya misalinin i~yüzündeki mil
liyet da valan ne olursa olsun müstakil 
A vusturyanm hayatm1 tekeffül eden bü
yük devletlerin cn lüzumlu bir mada bu 
memleketin talihile alakadar olmaga bile 
lüzum görmemi~ olduklanm be§eriyct ta
rih ve ahlak1 namma daima bir ibret misa
li diye gözönünde tutsa yeridir. Demek ki 
milletler ak1lh olup kendi müdafaalarmm 
teminini daima kendi kudret kaynakla
nnda bulmahdirlar. Balkan Antantt i~te 
bundan dolay1 düne nisbetle bugün an
tanta dahil dcvletlerin herbiri ve hepsi 
ic;in i§te böyle y~kpare bir kütle halindc 
bulunmak lüzumunu daha (_;Ok ileri tak
dir etmi§ bulunuyor. 

Ve bu beyhude bir söz degildir. Ha
diseler önünde panik yapan baz1 büyük 
memlekctlcrin gözlerinde Karpatlann ve 
:r unamn kolayca silinivcnni§ oldugunu 
hayretle görüyoruz. Hay1r, öy]e degildir. 
Balkan Antanll kütlesi ortadad1r. Onu 
te§kil cden devletler birliklerinin kuvve
tine dört eile sanldik~a ne kimse Kar
patlara tirmanabilir, ne de T una üzerin
de a§ag1 yukan kaymag1 dü§Ünebilir. De
ni7.lerinde ve karalarmda Balkanlar sta
tükosu 60 milyonluk Balkan Antant1 
kütlesinin mÜ§tcrck zaman ve kefaleti al~ 
tmdadir. 

Hatta bizce su1hun selameti i~in Bal
kan Antanh devlctlerinin bu vaziyet ~ 
vazifelcrini bir kere mutantan surette ilan 
etmelcri muvaf1k olur. Biz bu birlik küt-
1esilc kimseye dü§man degiliz. Bizimle 
dost ge<;inmel: istiyenler bizc hünnet et
mesini bilmclilerdir, o kadar. 

YUNUS NADI 

Altm i~in yeni karar 
ve tedbirler 

[Ba~tarafi 1 tnct sahifedel 

!§te bu birbirini nakzeden "aziyetin önü
ne ge~mek i~in chemmiyetli tedbirler a
hnacagI vc cenub hududlanm1zda muha
faza tc§kilattmn daha ziyade takviye edi
lecegi anla~Ihyor. 

Bu arada son gilnlerde Suriyede altm 
piyasasmm (_;ok dü~ük olu§u vc bunda da 
Türkiyedcn Suriyc piyasasma akan altm
larm sebcb olarak gösterilmesi noktasI 
üzerinde de ehemmivetle durulmaktad1r. -----·-·-M. Ruzveltin itsizlige dair 

bir mesaji 

Projenin kabulünden sonra M. Dala
dye, vermi§ olduklan reyler gerck ecne
bi memleketlerde, gerek Fransada ~ok 
büyük bir tesir has1l edecek olan meb'us
lara te~ekkür etmi~tir. 

Projenin kabulüne takaddüm cden 
müzakereler esnasmda M. Flanden, de
mokratlar birligi namma «umumile§tiril -
mi§ enflasyon yerine bir milli rnüdafaa is
tikraz1 derpi~ eden proje» lehine rey ve
recegini söylemi§tir. 

Meb'usan mcclisi, Fransanm 1939 se
nesinde, N evyork'ta a~1lacak olan bey
nelmilel ~ergiye i~tirak etmesi i~in yüz 
altmI~ milyon frank krediyi kabul etmi§
tir. 

M aliye encümenind e 
Paris 13 - Maliye cncümeni, rnali 

projcyi ufak baz1 tadilattan sonra slf1ra 
kar~I yirmi rcyle kabul ctmi~tir. Komü -
nistlcrlc sosyalistler, lebte rey vcnni~ler
dir. Ekalliyc~ azas~ müstenkif kalmI§hr. 

M aliye N aztrintn izahati 
Paris 13 - Maliye N azm Mar§an -

do, mali proje hakkmda finans komisyo· 
nunda yaphg1 beyanatta, geni~ salahiyct
leri ne bizzat kendisinin de muhalif oldu
gu Kayyo kontrolu, ne F ransa bankas1 
alt.in mcvcudü k1ymetinin yükseltilmesi 
ve ne de sermaye üzerine vergi i~in kul -
1arumyacagmI söylemi~tir. 

Hamiline yaz1h esham tahviline ge -
lince, nazu bunun ic;in hususi bir layiha 
vermek niyetinde bulundugunu ve rant ve 
amortisman hakkmda Blum'un projesin
de yazih hükümlerdcn hi~birini derpi~ 
etmemi~ oldugunu bildirmi§tir. 

N azir bundan ba~ka, kanuni askerlik 
hiz.metinc tabi olm1yan ve ayni zamanda 
kazanc .vcrgisi veren vatanda§lardan hu· 
susi bir sürtaks a1mak tasavvurunda ol -
dugunu söylcmi~tir. 

Hububata gelince, hükumet gümrük 

Paris 13 - t, konfederasyonun 
idari komisyonu dünkü toplantJsmda 
may1s i~in iKi beyannamesini hazirlam 
vc may1s i~inde Oslo'da toplanacak ola 
enternasyonal sendikal federasyonun 
mumi konsevine gidecck dclege hcya · 
tcsbit etmi§tir. 

Paris maden endüstrisinin ~imdiki ih 
tilaf1 hakkmda, komisyon kendi büros 
tarafmdan alman vaziyeti teyid etmit 
grevci ame1e ile tesanüdünü tekrarlam 
ve bu amele tarafmdan ihtilafa mümkü 
oldugu kadar ~abu!: nihayet verilmesi i~i 
gösterilcn uzla§ma fikrini tasvib edere 
mcs'uliyetin iKilcre tcrettüp etmcdigi 
ilin cylemi§tir. 

l,lerine baslryan ameleler 
Paris 13 - Polis direktörlügünün bi 

dirdigine göre, bu sabah Biyankurda mil 
li F arman tayyare fabrikalanndaki 27 
amele ile Nöpor ve Mulinodaki 300 a 
mele yeniden i~lerine ba~lam1~hr. 

Y arm da Blerio ve Süren fabrikala 
rmda i$ yeniden ba~hyacaktir. 

Borsalarda vaziyet 
Londra 13 - Daladye kabinesini 

Meb'u~an Medisindc ald1g1 itimad rcy 
ve bu kabincye gösterilen hüsnü kabu 
burada büyük bir memnuniyetle karfilan 
m1~ vc keyfiyet borsada da tesirini gös 
tererck dün 160, 12 de kapanan frank b 
sabah 158,50 ye yükselmi&tir. 

Framiz - /talyan ticaret 
müzakereleri 

Paris l 3 - Ticaret Bakanhg1 direk 
törlerinden M. Alfan, Frans1z - !taly 
ticarct müzakerelerine memur Franst 
heyctini idarc ctmek üzcre dün ak§ 
Romaya hareket etmi~tir. 

GörÜ$meler, neticelenmek üzeredir 
Anla~ma, per$embe veyahud en get cum 
günü parafe edilecektir. (a.a) 

rcsmini indirmegi asla dü~ünmemekte, ßalattaki inhidam facias 
bilakis milll mahsulü himayc i~in baz1 
mahsullere aid resimleri arhrmagI derpi§ CBCZI tarafl 1 mct sa7tffede) 

etmektcdir. pak~1 sokagrnda bir sathimail üzerine ya 
M. Mar§Ondo'nun beyanhndan sonra, pilm1§ cvler vardir. Bunlardan 11 numa 

komisyon, geni~ salähiyetlerin müddetile rallSl F ai~a isminde bir kad.ma ~i~dir 
meclis devresinin geri kalan müddeti ara- Y amndaki 13 numarah evm sah1b1 d 
smda teadül tesis cden ve bunun 12 ha- bakkal Mustafadir ve bu evdc Egcd 
ziranoan cvvcl olmamasim tesbit ve her- ~ah§an T ahsin kaptan oturmaktadir. 
haldc 31 temmuz olarak tahdid edilen bir Sathimail üzerindeki bu cvlerin ikis 
tadil teklifi kabul etmi§tir. dün sabah ani olarak y1kdmI§t1r. Y1lal 

Naz.rr mecliie teminat uerdi ma hadisesi, bu evlcrin arka k1sm1na Y1 
p · 13 M M d ali g11an topragm tazyik ve yagmurlarm t 

. . ans„ k-. · ar~an °• ~ pro- sirine tcmcllcrin mukavemet cdemcmcsin 
)enm muza eres1 esnasmda mechste yap- d .

1 
· 1 · • 

t ... b h"k"' · k en 1 en ge mI~tu . 1gI eyanatta u umetm aramame yo- . . d 1 J 
lile yap1lacak kalkmma eserini tamamlt- Bu mhidam esnasm a nu~ara 

k 1 · l · k b 1·· · · l' cvde kimse olmad1g:ndan burada nufus~ yaca o an proJe cnn a u u 1~m mec 1sc • . F k 13 ral 
müracaat edilecegi hakkmda teminat ver· Tbir hz~yiakt yoktur. da ~t dnumtü" al r 

· t" a sm aptamn otur ugu ev e Y e 
MI§ Ir. · • k l • ' 

M 1. „ " · l . „ . ürpcrtici b1r fac1a vu ua ge m1§tir. 
ec 1s, hukumetm ta eb1 uzenne, cum· V k' h 11• • }' I"tfa 

h · f d d L · M •· a a ma a me yeh§:n po 1s ve unyet c crasyonun an u1 aren m . d IA T h 1·n ka 
k cl . 'k" 1. . l"h' Iyc enkaz arasm an evve a a s ararnam enn 1 i rr.ec ism sa a iycttar • . . l . 1 En Aziz j 
komisyonlarma teblig edilmesini teklif e- ta~ad ~~5~!r ge m;§ Ta~ · k~ptamn 11 
den teklifini 107 reye kar§I 428 reylc red- mm cd 1k. k gMc e a ~1b m bir hal 
detmi~tir. ya~m a 1 1z1 uammen ayg 

• de c;1karm1§lardir. 
ll_abef mesele•1. ve Fran1a .. y aralilar derhal imdadJS1hhJ otomobi· 

Pans 13 - Ba$vck1l Daladye bugun l'l B 1 t h t sine nakledilmi•lerdir. 
H . . N B .1 b" .. 1 e a a as ane y 

A anc1ye azm onnc 1 e uzun 1r mu - Enver Azizin kürck kemigi kmlmI§t1r. 
lakatta bu1unmu$tur. Muammer de yüzünün muhtelif yerlerin• 

Bu müla~at etrafmda alman malu - den yaralanmi§hr. Ara§Urma csnasmda 
mata göre, It~lya Krah ~e H~be$. 1m - topraklar arasmdan yatak i~inde birbirine 
paratoru nezdme derhal bir ek1 taym ey- sanlmt§ bir halde ölmü§ i.k.i kü~ük yavru 
lemek mi yoksa daha önce bir delege da meydana ~1kanlm1§hr. 
göndererek iki memleket arasmdaki bazI B alh iki kü~ük T ahsin 'kaptanin 
ihtiläf1 halletmek mi muvaf1k olacagI B u zdavk' og-lu Adillc 3 ya•mda og"']u 

1 . k'k l ya§m a l y 

mese es1 tet 1 o unmu$tur. Vedaddir. fki yavrucak üzerlerine yik1· 

Her nc fckilde olursa olsun ~ransa !an topragm altmda kalarak ölmü§lerdir. 
1talya ile normal münasebetl:_r tes1s et - Hadiseyi mütcakib yap1lan ke§if te bu 
meye ve halyan fmparatorlugunu tam • k kt ki di~er dör~ evin de maili inhi „ 
mak hususunda !ngilterenin Milletler Ce· ~o a jdugtl tesbit cdilerek derhal tahliye 
miyeti nezdindc yaptig1 te$ebbüse müza- a~.1° . t' . ettm mI§ 1r. 
herete kar~r vcrm1$ bulunuy~r. Adliye tabibi Enver Karan ölen iki 

So•~al11t l1rlra•1n.1n bir lrtu~ . yavrucagI muaycn ettiktcn sonra defni
Pans 13 - Sosyahst f1rkasm1~ «Ih.tt- ne ruhsat vcrmi~tir. 

laflar komisyonu», M. Morso - Piver ile tk· "lüm vc iki yaralanma ile neticcle· 
f k d·- · d I „ scnc I 

0 

~U§~viri 1\1 a a1le Selasiye, hukuki .a 1tme te .. o du~undan, fosat~a.n. b1hs-
teatileri d · Caston Jez'le kt . tifade bu muddetm uzat1lmas1 1~m1 de 

Ha1'ln Se bulunrnaktad no a1 nazar görü~mekteyiz. 

Salahiyettar mehafil, aralannda rahib 
Marten Nimoeller de bulunan ve ke -
hanetlerde bulunduklarmdan dolayi 
hapse ablm1s olan rahiblerin de plebisit 
ferdas1~da nazi zimamdarlannin Al -
man m1lletine itimadlar1n1 go" t · • s ermes1 
Iaz1m gelen af kararmdan „ t f'd 1 

kl d mus e 1 o a-

Va§ington 13 - M. Ruzvelt, yarm 
kongreye bir mesaj göndererek ~sizlere 
yard1m igin ittihaz1 muvafik olan ted -
birleri gösterecegini ve ayni günde rad
yoda bir nutuk söyliyecegini bildirmi~ 
tir. 

I~.dadnm f kigder zi'?al~ ~r ~.I~ lu~ va nen bu facianm tC'hkikahna Müddeiumu-
mu et IT a a m~s u 1yctJ mus e zim • A vinlerinden Necati el koymu~tur. 

"f l d hd ed l . k rar ver- mI mua ZI. e .er eru e cmeme enne . 8 
• T ahkikat, dün g~ vakte kadar devam l e elA . . Ir. 

ardan 6" .. asiyc nin yakmmda b l Yugoslavyadaki Türklerin hicreti me-
n 1n51 N ., u unan- I . 1. b 
ev~eve hir 

111
• eca~1 nin behemehal Ce- se esme ge mce, u mesele Yugoslavya -

etni1~tir fj 1• ltimessil göndereceg-ini b dan gelecek hususi murahhaslarla alaka-
t' · 1 1ma) b' · eyan d T·· k k d 
lt. I2:zat kendisi gidecek _ ar ur ma amati arasmda Ankara a 

1\.1 alurn ld ,,. görü~ülecektir. Bu hususta konu§ma1ara 
rnurahhas:n: ugu . Y~hile Habei1istan aym 15 inde ba§lanmas1 takarrür etmi~ti. 
rn"kte ise d ~eye I'tiraki Iazim gel~e _ fakat delegelerimi; henüz gelmedigin ~ 
va~1n1 müda~a onseyde memlcketinin da- den, müzakcrelerc birkac; gün sonra ba§
edil't\ektedir. a etmek salahiyeti kabul lanabilecektir.» 

ltcllya ile M . Nutuklar .ve suvare 
Mii. /, r•rr arasinda da Z1yafette Vali Üstündag türkc;e bir 

Roml\ 13 ~ er~. Yamlacak nutuk söylemi§tir. E:konomik konsey na-
nin akdi hab . l~gI~iz -1talyan itilaflan- mma Yunan :nunhhas1 M. Argiropulos 
Mis1rda Orta ennin ngihere tarafmdan mukabelede bulunmu~. Bc:lkan matbuatJ 
rncrnleket ar Ya d at.il~asi dolav1sile iki namma da Yugoslav matbuat müdürü M. 
terek hudud~smh\ lkYJ kom~ul~~ ve mü~- Lukovir; bir nutuk irad etmi~tir. Alk1~ -
de t" .1 ar 11 :nda b1r 1tilaf ~·· 1 l k J 
l ge tri niesi irin lt ) ·i M rucu · ar a aq1 aMn bu r.utuk!ardan sonra dört 
'a yak d n va 1 e 1s1r arasm- Balk d 1 · · ·11· 

d in a müzak~r 1 · · .1 -· ·b an ev «"lmm m1 1 mnr~lan c;almm1~ ra a t h . e ere &ltl§J eceg1 u- ve te t 'b d.l 
a mm olunmektadtr. . r.1 . e i en .s~vare gc(_; vakte kadar 

sam1mI b1r hava ii;mde devam etmi§tir. 

ca ar 1r. 

Berlin 13 - Essen'de inti§ar etrnekte 
~~an ~ asiyonal <;aytung'un Viyanadan 
ogrend1gine göre, Avusturya makamatl, 
~v~sturya tahtmm müddeisi olan Ar -
eyiduk Otto dö Habsburg hakkmda bir 
tevk~f. müzekkeresi 1sdar etmi§tir. Bu 
tedbmn sebebi, Arsidükün ecnebi ga -
zetecilerine beyanatta bulunarak ctaz • 
yika maruz kalmI§ olan A vusturya hal
kmm imdadma ko§mak> tan bahsetmi§ 
olmas1d1r. 

Bu .saz~te, Aqidükün bu beyanatma 
vatam h1yanet nazarile bakmakta -
dir. (a.a.) 

Su,nig Bavyeraya götürüldü 
Londra 13 (Hususi) - Viyanadan bil

diri~~igine göre, eski A vusturya Ba§ -
vek1ll doktor $u§nig'in, diger Avustur-
yah siyasi mcvkuflarla birlikte Bavye
rndaki siyasi mevkuflardan kamplarm
dan birine nakledilmi§tir. 

San' at mekteblerinde 
yapdan e§ya 

Ankara 13 (Telcfonla) - Erkek ve k1z 
mmtaka san'at mekteblerindeki müte
davil sermayeli san'at atölyelerinin ma
mulätimn muamele vergisine täbi tu -
tulmamas1 kararlac;tmld1. 

lktisad Vekili Viyanadan 
hareket etti 

Viyana 13 (Hususi) - Gelen habere 
göre, kmnm tedavisi münasebetile bu
rada bulunan ikttsad Vekili i;;akir Ke • 
sebir bugün hareket etmi~tir. $akir Ke
sebir, cuma günü 1stanbulda buluna -
cakhr. 

u,ak icme suyu teaiaab 
Ankara 13 (Telefonla) - U§ak §ehri

ne i~me suyu isalesi i~in bugün 120 bin 
lirahk bir anlasma imzaland1. U~ak Be
lediye reist, bu i§i hallettigi i~in yarm 
~ehrimizden dönecektir. 

mi§hr. Bu kararm csbab1 muc1bes1, M. . . 
P . •· ·11· b' l'k l h' L k dI' etmiftJr. 1ver m mI I ir I a cy me nr anm -
ger fcdcrasyonlanna müracaat ctmi1 ol
mas1d1r. 

M. Bonne yak1nda Londraya 
gidecekmir ! 

Londra 13 - Evening Standad ga : 
zetesinin vcrdiRi bir habcre göre, ycnI 
F ransiz Hariciyc N azm Bonne yakmda 
Londray1 ziyaret ederck Cambcrlcyn ve 
Halifaks ile $ahsen tcmas edecektir. 

Pol Bonkur gene ltrkcuina 
girm•i• ~altftyor . 

Paris 13 - Cumhuriyetc;i sosyahst 
birligi rcisi M. Pol Bonkur'un tekrar sos
yalist f1rkasma girTJlege ~ah§makta oldu
gu zanncdilmcktedir. 

Bu kararm scbebi cumhuriyet~i sos • 
yalist birligi ckseriyetinin harici siyasctil~ 
kendisinin $ahsi vaziyeti arasmdaki ademi 
itilaf oldugu söylcnmektcdir. 

-···-Bir hava kazaai 
Londra 13 - Bir askeri tayyare 

Abingdon civarmda yere dü~rek par
c;alanm1$t1r. kindekilercien biri ölmÜ$ „ 
tür. Bu scncnin ba~mdanberi lngiliz ha
va kuvvetlcri 36 tayyare kazas1 kay „ 
dctmi$ vc 61 ki~i ölmü$tür. 

Diger bir ka.za 
Paris 13 - Bir askcri tayyarc bu • 

gün Sartar civarmda vere dü~erek par • 
~lanmI$ vc pilot ölmü~tür. .......... 

Kongreye davet 
17 nisan pazar günü saat 10 da !Jeri 

Bozkurt spor kulübi.inün senelik kon • 
gresi Eminönü Hnlkevi salonunda ya • 
p1lacagmdan bütün üyelerin gelmeleri 
rica olunur. 
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8 CUMHURiYET 14 Nisan 1938 

Dün Hämid'i and1k c(Et fiat1 yazm 25 li.iiCumhuriyetU! Ankara Defterdarbg1ndan: 

Büyük • 
'a1r 

hazin bir 
i~in Üniversitede 
ihtif al vanild1 • „ 

Hamidin eserleri okundu, san'ab ve felsefesi 

tahlil edildi, genclerimiz kabrine ~elenk koydular 

tirlatmalh faydah zannediyorum.), 

kurusa 
' 

kadar 

düsecektir >> 
' 

Büyük Türk 1airi Abdülhak Hamid 
Tarhan'm ölümünün birinci y1ldönümü 
münasebetile dün Üniversite konferans 
salonunda Edebiyat F akültesi tarafmdan 
bir ihtifal tertib edilmi1, 1airiazamm 
l:1ymetli 1ahsiyeti ve hallralan hürmetle 

lsmail Habib; Osmanh tarihinin bu 
feci safhasm1 anlatm11 ve Hamidin ese· 
rine p;ecerek büyük sairin bunu hangi saik
le kaleme ald~m1 izah etmi1tir. 

1 Ba~tarafl l Incl sall.jfedel 

Y almz piyasada km! karaman yoktur. 
Beyaz karaman da besi hayvamdir. 0 
da az miktarda geliyor. Buna mukabil 
fzmir ve havalisinden bol miktarda kuzu 
geliyor. ikinci ve büyük bir parti olarak 
Seyhandan mal getirtiyorum. Bir yandan 
sahcmm vaziyetini tanzim ederken diger 
taraftan piyasaya mal arzetmek surctile 
bu iii iayam memnuniyet bir 1eklc sok -
tuk. Sat1c1larm iikayetleri hakSiz ve yer
sizdir. Halktan ricam1z et vennemek ve 
sairc suretile mü1külat ~1karan kasablan 
derhal alakadar memurlara haber ver -
meleridir. 

anilm11llr. • 
Saat tarn 4 te Edebiyat F akültesi tale· 

besmden Fikret kürsüye gelerek Hamidin 
büyük hahras1 icin bir dakika sükut edile
cei(ini haber verdi. 

Bundan sonra Edebiyat F akültesi ta
lebesinden Mehmed Kaplan, alk11lar ara
smda kürsüye gelerek Makberden «Ta· 
hub> parcasm1, gene Edebiyat F akülte
sinden lbrahim «Finten» den bir parcay1 
okudu. Bu 1iirler derin bir hu1u icinde 
dinlendi. 

Ali Nihaclin 1özleri 
Müteak1ben Edebiyat F akültesi do

centlerinden Ali Nihad, alk11lar arasm
da kürsüye gelerek sözüne 1u suretle ba1-
lad1: 

«- Üniversite gencligi, benden Ha
mid hakkmda bir musahabe yapmam1 
arzu etti. Onlann bu cok tabii kadir1inas· 
l1k duygulanru takdir etmemek mümkün 
olamaz. 

Ben, aczimi dahi unutarak bu istekle
rini yerine getinnege cah1acag1m.» 

Hatib, bundan sonra Hamidin muhte· 
lif cephelerden tahlilini yapm15 ve «ben
ce bir tek Hamid vardu: Sair Hamid I» 
demi1tir. 

Müteak1ben Hamidin 1iirinin afaki ve 
enfüsi taraflanm tahlil ederek demi1tir ki: 

«- Bize kafasile cocuk, ruhile bü
yük bir tifli ekber lazund1. 

Edebiyabm1zda her1ey vard1. Y almz 
ulviyet yoktu. Hamid yuvasm1 yüksekler
de kurdu.» 

Hamidin Recaizadeye yazd1ih bir 
mektubu mevzuu bahseden hatib mek
tubdan bilhassa 1u ibarcyi okumu1tur: 

« Ekrem, karde1im; 1u sözüme itimad 
et: Benim yazd1klarun icinde garib bul
duklann hep mahsulü zatimdir. 

Garabettcn aynlam1yorum. Daha dog -
rusu o, benden aynlam1yor.» 

Ali Nihad sözlerini 1u suretle bitir -
mi1tir: 

«- Aziz gcncler, Hamide kar11 gös
tcrdii!iniz kadir1inashk bizi sevindiren bir 
tezahürdür. Gönül cok istcr ki siz de 
Hamid p;ibi - hayat sahncsinde bir figü
ran dcgil, birinci derecede bir kahraman 
ycti1<siniz, yahud yetistir.siniz.» 

Siddetle alk11lanan bu nutuktan son -
ra T1b F akültesi talebesinden Orhan Alp 
Yürük kürsüyc gclerek «Esber» den bir 
parca okumu1tur. 

l1mail Habibin hitabesi 
Bundan sonra edib fsmail Habib, al

k11lar aras1nda hitabet kürsüsüne c1km11 
ve 1u surctlc sözlerine ba1lam11llr: 

«- Muhterem Üniversiteli genc ar -
kada1lar, Hamid icin burada söz söyle
mege davet edildii!im zaman 88 ya1mda 
ölen ve ölmeden önce bitirmegc muvaffak 
oldugu Kanuni isimli 1iiri, henüz bilinmi
yen ve hayabn hazin bir tecellisi olarak 
bu 1iiri bana okutan büyÜk ölüyü dü1ün
düm. Bu escri sizc haber vermek vc 
sonra Hamidin felscfcsini, zckas1m ara1-
hrmak istcdim. 

Hatib, Hamidin, bu eseri yazmak icin 
babasmm bir p;azelinden ilham ald1gm1 
kaydetmi1tir. Eser, üc k1S1mdan mürek
kcbdir vc henüz ne1redilmemi1tir. 

lsmail Habib, Hamidin bu cserini, 
büyÜk bir kudretle okumu1 vc zaman za
man alk11lanm11hr. 

Hatibc göre, büyük ;,.ir Hamid, 1im
diye kadar ne kcndisinin, ne de ba1ka bir 
1airin tecrübe etmediiii bir usulü, son esc
rinde dencmi1 ve muhtelif 1ahislar1 muh
telif vezinlerde konu1tunnu1tur. Hamidin 
kanaatince, harbden bahseden Kanuni 
ile a1ktan bahseden Kanuninin ayni a
henkle konu1ma51 doi(ru degildir. 

lsmail Habib sözlerine 1öylc devam et
mi1tir: 

«- Görülüyor ki Hamidin 88 ya1m
da yazd1g1 bu eseri, derin, calkanllh, ha
reketli del(ildir. 

Ücüncü asir Yunanilerinden Lojo 11 -
yada ile Odise'yi mukayese ederken der 
ki: llyada, Omer'in genclik escridir. 0-
dise ihtiyarhk eseridir. fhtiyarhgm 1am 
ise hikaye anlatmakhr. Bu da Hamidin 
ihtiyarhk eseridir. 

Biz 88 ya,mda ne yapard1k? Y a11ya
maz, ölürdük. 88 ya11ndaki bu son eser 
sandir amma gene Hamid gibi bir ihti
yarm p;Üne1idirl 

Hamid nicin dramatik nev'i tercih e
derdi? Cünkü onun icin tek ~y yoktu. 
Onun ruhu düz del(ildi. Böylelikle icin
deki girdibadlan eserlerindeki esh..,a söy
lettirebiliyordu.» 

Bundan sonra Hamidin güzellik te -
lakkisinden bahseden hatib, vaktin ge
cikmi1 olmaSI hasebile hitabesini losa ke
secei(ini bildirmi1 ve alki1lar arasmda 
kürsüden inmi;tir. 

Müteak1ben Hukuk F akültesinden A
hf Bilemer Makberden baz1 parcalar o· 
kumu1tur. 

T ckrar kürsüye geien Fikret, Hamidin 
zevcesinin, rahats1z ve fazla müteessir 
old~u i9in ihtifale gelememesinden do • 
lay1 beyan1 itizar ve p;enclii(in kadir1inas
l1gma te-ekkür ettii(ini bildirmistir. 

Dün, havamn muhalefetine ragmen 
kalabahk bir p;enclik kütlesi, büyük 1a· 
irin ?incirlikuyudaki makberesine gide· 
rck Üniversite genclii(i nam1na bir celcnk 
koymu1tur. 

Gece de Beyog]u Halkevinde bir ih
tifal tcrtib edilmistir. 

Türkiye ile Yunanistan ara
unda yeni bir telefon hath 
Atina 13 (Hususi) - Türkiye ile Yu

nanistan arasmdaki telefon muhavere • 
sinin dogrudan dogruya yap1lmas1 i<;in 
Selanikten hududa kadar bir hat tem
did edilmi§tir. Bu suretle §imdiye ka -
dar iki memlcket arasmdaki muhavere 
i9in vasila olan Sofya merkezine lüzum 
kalmam1§ oluyor. 

Gene bu hat sayesinde Selanikten. 
Belgrad vasilasile Avrupa ile de muha
vere yap1Jabilecektir. 

Polonyada Y ahudi 
a leyhtarhg1 

Ma]l'lsm birinden itibaren piyasada ih
tiyacdan ~ok fazla et bulmak imkam ha
s1l olacaktir. ~unu söyliyeyim ki bu yaz 
fstanbul halk1 25 - 30 kuruia kadar et 
yiyecektir. 

Hükümetin verecegi tah1isat 
meaeleai 

- lstanbulun iman i~in hükumetin 
bei milyon lirahk bir tahsisat verecegi ve 
buna dair olan layihamn Büyük Millet 
Meclisine verildigi Ankaradan bildirili • 
yor. Bu haber dogru mudur? 

- Ankaraya hususi iilerim i~in git -
miitim, bunu bilmiyorum. 

- Gene bir Ankara haberine göre 
havayici zaruriye maddeleri üzerine kat 'i 
etiketler konacak ve bu etike!lerden fazla 
para istiyenlcr en agir cezalara ~arpbnl
mak suretile pazarhk usulüne nihayet ve
rilecekmii? 

- Zab1tai belediye nizamnamesi za
ten bunu amirdir vc tatbikma ~ah11yoruz. 
Cezamn ~iddetlenmcsi iii kanun meselesi 
oldugundan böyle bir teiebbüs varsa hü
kumet bir layiha hamhyor, demektir. 

Plan ve Eminönü meaeleai 
- lmar plam iii ne safhadadir? 

- Pl.inm tafsilatm1 bugün gazeteler-
de neirettiniz. Paftalan Sehir meclisi sa
lonuna ashrd1k. Sehir meclisi tasdik ettik
ten sonra da hükumetin tasdikma arzede
cegiz. 

- Eminönü meydamnm istimlakine 
ba1lamyor mu? 

- Valide hanm1 istimlak ettik. T ah
liycsi i~in müstecirlerine tebligat yaphk. 
Y ikilmaSI iiini de müteahhide vermck 
üzereyiz.» 

Sehir plam 
Tab edilerek Sehir meclisi azalarma 

tevzi edilen iehir plam meclisin yannki 
toplanhsmda tetkik edilecektir. 

1skenderunda garib bir 
hadise 

fskenderun 13 (Hususi} - lskende
run Alevilerinden Halil oglu F az1lm ve
fah üzcrine akrabasmdan, Hasan Ceb
bare mensublarmdan Hatay Maliye mü
fettiii F uad, merhumun babasm1 ~agira
rak «reisi dini 1eyh Abdülhamidin Türk
ler tarafma ge~mesinden dolay1 Alevile • 
rin cenaze namazm1 k1ld1rmaga salahiye
ti olam1yacagm1» söylemi1tir. F akat bu 
teklif kabul edilmemii. Türk ve A leviler 
büyük bir cenaze merasimi yapm11lar ve 
Seyh Abdülhamid de namaz1 k1ldum11-
llr. Cenazenin defnolunacag1 mezarhga 
gidilince garib bir hadise ilc kar11Ia11lm11· 
hr. Hasan Cebbarenin adamlan mezar • 
hg1 kilidlemi1 bulunuyordu. 

Halk, kap1y1 k1rarak i~eri girm11hr. 
Eseri hep bilirsiniz. Kanunlnin, oglu 

Mustafa}'I katlettirmesinden iki sene son
ra cereyan ediyor. Eseri anlamak icin 
tarihin bu cok kanh yapragm1 k1saca ha-

Var§ova 13 - Polonya bankas1 me -
murlar konfederasyonu, nizamnamesi -
ne cari. kayd1m ithal etmi§tir. 

Evvelce a<;1lan mezarm topraklan da Ör· 
tülmü1 oldugundan halk mezan ellerile 
a~arak cenazeyi koymu1lard1r. 

Olimpiyad filmi 

Bursanm kayak~ISI 
Berlin 13 - Olimpiyad filminin ilk 

gösteri§i Hitlerin do~umunun yildönü • 
mü olan 20 nisanda merasimle yap1la -
cakhr. 

Gaib aramyor 
Bandmnada Devlet Demlryollar1 yatak

hane hademesl Sallihaddin e~i A.suman ve 
k1zkarde§I Fatma lmzalarile ald11!'1miz mek· 
tubda denll!yor kl: cBiz Sel~nlk muhaclr
lerlndenlz. Mübadele esnasmda day1Jarun
la beraber oradan kalk1p buraya, Usturum
caya g~ ettlk. Blr taraftan day1m. dll!'er 
taraftan da annemle 15 senedlr birbirlerl
mizl kaybt'tmi§ vaziyetteylz. Annem Ad!le, 
babam Y~ar, day1larun Cafer A.sun ve 
Hasan Hüseyin lslmlerlnde ldiler. Alle lli
kab1miz Kü~üklsälar ldl. Bunlarin hayat 
veya mematlari hakkmda malumattar o
lanlarin yukankl adresimlze bildlrmelerlni 
JnsanJyet nam1na rica ederiz.> 

.. Bir aemt halk1m n fikayeti 
Usküdarda Sultantepede oturan blr oku

yucumuzdan ald11!'1m1z mektubda denlli • 
yor ki: 

<Mahallemizde lä1!'1m yoktur. Evlmdekl 
bah~enin . altl ~ukurdur ve bu ~ukur dol • 
mu~tur. Ikinci bir ~ukur acmaita da yer 
olmad1lt1 !~in bu plslll!;i bQ1altmalta lmkän 
kalmam1.$br. Belediyeye iistiiste blrcok mü
racaatlerlmiz hi~bir fayda vermedl. St • 
caklar yakla~1yor. Bu plsl!k yalniz ailemln 
deltil, bütün mahallenin s1hhatlnl dol!'ru • 
dan dol!;ruya tehdid ettll!'i !~in art1k Be
ledlyenin vazife b~ma gelmekte da • 
ha fazla gecikmemesini temennl ediyo • 
ruz. Qünkü bu pl.sllkten sarl hastahk!ann 
hertürliisü bekleneblllr.> 

Ada No. Muhammen kesif bedeli Muvakkat teminatl 
Lira Kurus Lira Kurus 

340 1900 142 50 
w ~ ~ 

~ - 217 ~ 
331 9500 712 50 
327 7230 542 25 
325 7140 535 50 
321 8470 635 25 
322 8245 618 38 
323 6550 491 25 
326 8995 674 63 

1 - T1b Fakültesi insa edilmek üzere S1hhat VekaJetince istimlfik ed 
Jen Nümune hastanesi civarmda kain ve 10 ada dahilinde mevcud bilß!llU 
mebanmin y1kttr!lmas1 ve enkazmm Belediyece gösterilecek mahalle nak 
ve yerinin mevcud yollar sevivesine kadar insaata müsaid bir sekiJde t 
viyesi. 

2 - Yukartda yaz11l adalar ayr1 ayr1 ihale edileceklerdir. 
3 - Y1kma ve enkazmm nakli isine aid kesif bedelleri ve muvak~8 

teminatlari hizalarmc\a gösterilmisitr. 
4 - Kapah zarfla artbrma 18/4/938 pazartesi günü saat 15 te Defte 

darhkta mütesekkil Komisyonda yap1Jacaktrr. .. 
5 - Artttrma isi yukartda yazth oldugu üzere kesif bedellerine 11° 

kapalt zarf usulile yapilacaktrr. 
6 - Kapah zarfla arttirm1ya girebilmek i~in isteklilerin 

yaz1h muvakkat teminatlarile birlikte Nafla Müdürlül(ünden 
fenni ehliyet belgesi getirmeleri. 

.. 7 - Talibleri;i teklif mektublari.m ve teminat mektublarm1 sözü 11eceÜ 
gun ve saatten b1r saat evvel Kom1syon Baskanhgma rnakbuz m ukab1 

vermis olmalan. !· 
8 - isteklilerin fenni sartname ve kesif raporlarm1 görmek üzere ?>!l

11 li Emlak Müdürlüi!üne müracaatleri. ·886· (191 
Firuzagada karilerimizden 

~inasiye 1 Bevoglu Vak1flar Direktörlügü ilanlart 
Mektubunuz aläkadar yüksek makama 11111„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„lllii„„„„„„„~1 

gönderl.lmi$tlr. 
Nüfus Umum Müdürlügünün 

nazar1 dikkatine 
Bltllste inhlsarlar tütün atölyesi me • 

muru C. G~ imzasile ald1Jturuz mektubda 
denlliyor ki: • 9ahs1m1 a!Akadar eden blr 
mesele dolayJSile Gazi Aymtab Nüfus mü
dürlü/l'ünde yapllmas1 lcab eden blr mua
melenln lkrnall !~in Bitlls Nüfus müdürlü
l!'ünün 22/1/ 938 tarihll ve 41 sayll1 yazJSile 
gönderilen evrakuna cevab alamaymca 
8/ 3/ 938 tarihlnde· tekld yap1id1. Be§ da • 
klka i~inde bitirilebllecek bu ~Im hakkm
da henüz bir cevab verilmedi. AIAkadar 
makam1n dikkat nazarlarm1 ~ekmek üzere 
~lkäyetlmin yazllmas1m rlca ederim., 

GUNÜN BULMACASJ 
• 2 s f ft • 7 R 9 1~ 11 

·p- 1 1 1 T 1- 1 
1 2 1 l• I 

8 1 • 1 1 

• 1 1 1 • I 1 
5 •l•l•I 1 1 LJ 
6 l_J 1 1 
, 

1 1 1 
8 

9 

10 

t 1 

1 1 
1 

1 I• 
1 L• 

Soldan saita: 

I• 
1 

• 

• 1 I• • • 1 I• 
• 

1 

1 L • I 1 
-

1 -~u ·eivarmda blr ~zintl yerL 2 " 
Köle, Jli.tifeyl seven. 3 - Al~ak, teces:;üs 
h!s:;I. 4 - Kolll.§u blr devlet, blr emlr. 5 -
Dünya üzerlndekl IIM!darlardan blrl. 6 -
1'rall~ellk, canl1 kmniz1 su. 7 - Taclr. 8 -
Eskiden komikl!k yapan adam~ parlak ol
m1yan, alfabede blr hartln okunu§u. 9 -
Ilkbahar renginl alan <otlar !ein kullaru
hrl, mlsafirhane. 10 - Al1abeden lkl hart 
yanyana, blr emlr, cümle. 11 - Blr soru eda
t1, para. 

Yukar1clan 34a~1ya: 
1 - K.!ymet verllecek blr vasf1 mevcud 

del!'il (lkl kelimel. 2 - Meydana getirilen ~. 
Ankarada blr semt. 3 - ParJakllk veren 
madde, bücü§ün arkad~1. 4 - Yaradan ~1-
kar, bir rengln tersl. 5 - Güm~, Avrupa
da bir nehlr. 6 - Me~iyet, gü~lükle ko • 
nWjan. 7 - Par~a dikmek manasma geien 
masdardan bir fill, parmaklarla burnun 
üzerinde yapllan bir ~ret. 8 - Zer'ederek, 
Ingiliz alfabe.sinde bir harfin okunu§u. 9 -
Kat1 blr maddenin siyah renkllsl (lki kell
me), derece. 10 - intlkam1n1 b1raknuyan, 
alevlenen seyin c1kard11!'1 ses. 11 - Devl
ren, umumt. 

Evvelki bulmacarun hal!edilmi' ~ekll 
1 2 3 f 5 n 7 R ~ 10 11 
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Kirahk Emlak 
Besikta~ $enlikdede Yeniyol 2 No.lt ev. 
Yukarida yaz1h vak1f mal 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya verilllle~ 

üzere a~1k arttirm1ya konulmustur. 
ihalesi 22/4/938 cuma günü saat 14,30 dadrr. isteklilerin 

k1flar Müdürlügü Akarat kalemine gelmelerL 

Kars 
Pazarbkla Elektrik 

Valiliginden : 

-.;a· 
Beyoj"tlu j ) 

( 204 

1 - Kars - Sankam1$ • Igdlr elektrikleri i9m 
müddeti i~inde teklif olunan pey muvaf!lc ve haddi 
!s 26 gün müddetle pazarhga brrak1lmu;trr. 

tayin olunan eksilt!1'
1 

lay!lc görüJmedigindeJI 

2 - Kars sehrinin idrolik elektrik tesisah 296,400 liradrr. f 
3 - Sarikam1s sehrinin lokomobil elektrik tesisah 80,011 lira 71 kurustu · 
4 - Igdrr sehrinin lokomobilli elektrik tesisati 84692 lira 63 kurustU~ 
5 - Kars sehrinin elektrik tesisah toptan veya kärgir toprak ahs' 

isleri ayrt. digerleri ayrt ihale olunur. ··! 
6 - Kars - Sar!lcam1s - Igdlr ayrt ayrt ihale olundugu gibi hepsi J<U 

halind.e 461,104 lira 34 kurus olarak ihale olunur ve toptan teklif tercib 
edilir. 

7 - Toptan ihale oldugu takdirde lstenirse % 20 dahilinde N af1a ~~ 
ka.Jetine tasdika gitmis olan Tuzluca, Kai(izman, Arpa9ay, Susuz ve Sel>'"" 
kasabalan elektrik tesisatlarmdan her hangi biri yaptmlacakhr. 

8 - Nafla Vekäletince tasdik edilmi$ yukar1da yaz1h üc sehrin dosY'' 
smdaki evrak sunlardir : 

Proje. kesif fenni sartname, hususi sartname, baymdrrhk l~leri genel 
sartnamesi, eksiltme sartnamesi, mukavele projesidir. sl 

9 - Talibler in bu islerl yaoabilecej:linl gösteren 938 takvim sene. 
lcin Naf1a Vekaletinden alrnI$ olduj(u ehliyet veslkas1 ile 938 senesi 1'1• 
caret Oda~t vei;ips1; 

10 - Muvakkat teminah 24,310 lira&r. f 
11 - Dosyas1 Kars ve istanbul Naf1a Müdürlüklerinde olup Karslll 1 

Jira 80 kuru$, Il\dmn 4/20, Sar!lcam1$m 4 lira mukabilinde !stiyenler a!a' 
bilirler. 

12 - Pazarltk 25/4/938 pazartesi günü saat 14 te !stanbul Beledlye E:ll' 
cümeninde ve .Kars Daimi Encümen odasmda toplanacak Komisyonca y•• 
p1lacakttr. 

ihalesinin icrasma Kars Daimi Encümeni salahiyettardrr. c18oöl 

Mustafa Belediyesinden : 
44682 lira bedeli kesifli elektrik tesisatma 4 nisan 1938 de yap1lan kJ; 

pah zarfla münakasada talib zuhur etmemis oldujtundan bir ay zarflll .JI 
pazarhkla ihale edilmek üzere yeniden münakasaya konmu$tur. TaJibJer•) 
Mustafa Kemalpasa Belediye Encümenine müracaatleri ilan olunur. (1984 

Kapah zarfla eksiltme ilan1 

Bingöl Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan is: Capak~ur - Birt;öl yolunun 38X40 kilornet• 

releri &rasmdaki Cobankavas1 tesviyei tür.abiyesi ve menfez insaatt oJ\19 
muha'llmen ke,~if bedeli 26750 liradir. i 

2 - Eksiltme 10/5/938 sal 1günü saat 15 te Bingöl Vilayeti merket 
olan Capa i:curda Daimt Encümen od.asmda kapah zarf usulile yap1lacal<• 

br 3 - Eksiltme $artnamesl ve buna müteferri evrak1 lstekliler Bingöl 
vc Tunceli Naf1a Müdürlüklerinde görebilirler . !• 

4 - Eksiltmeve girebilmek i9in isteklilerin 2006 lira muvakkat te~, 
nat vermeleri ve kanuni vesikalari haiz bulunmalart ve Naf1a VekaJet~~ 
den ahnm1s tesviyei türabive ve kargir in$aatt müteahhidlik vesikas1 1 

raz etmeleri Iaz1md1r. ., 
5 - isteklilerin teklif mektublarim ikinci maddede yaz1h saatten bl 

saat e\'vfline kadar Komisvona makbuz mukabili vermesi Iazimd1r. 
P k 1 0

,_8s1 
6 - osta ile gelecek mektublarm mühür mumu ile apah mu; "" 

lb1mrlrr. 
7 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bursa (Hususi)
Bursa Dag spor -
Jan kulübü nizam· 
namesine §Öyle bir 
madde koymu§ bu
lunmaktadir: cKu
lübe 18 ya§tndan 
kü<;ük aza almmaz. 
Ancak, al h ya§m -
dan itibaren kü -
<;üklerin de kayak 
yapm1ya ba§lamak 
suretile ayak bilek
l erinin kuvvetlen -
dirilmesi büyük 
ya§lardaki muvaf. 
fakiyetlerine en 
büyÜk ämil olaca
g1 nazart dikkate 
ahnarak bu gibiler 
kulübe namzed aza 
olarak ahmrlar.> 

Bu gösteri!ecek k1S1m, Bayan Rifen§
tal'in idaresi altmda 400 bin metrelik 
bir filimden kesilmi§tir. r -, 

Pazarl:ak Suretile Eksiltme iian1 

i§te bu esbabt mucibeli maddenin ka
yak sporculuguna verdigi hususiyet ü
zerine son zamanlarda kü<;ükler arasm
da da kayak91hk ba§lam1§ bulunmakta
d1r. Yeti§mi§ kayak91lar refakatinde ve
ya velilerile Uludaga <;tkan kü9ükler 
gittik<;e artmaktadir. Bunlardan Ulu -
'llal!a müteaddid seferler yaparak mu • 
vaffakiyetle kayak yapmt§ olan kü<;ük 
ltayak<;Ilarm U!udagda almmt§ resim· 

lerini gönderiyorum. En kü<;ükleri (6) 
ya§mda Akm Alt1oktur. Digerleri <;iy
dem ve Ugur Soyerdirler. 

Bur•acla kar 
Bursa 10 (Telefonla) - ~ehrimize fa

s1las1z olarak 24 saattenberi yagmur ya
g1yor. Uludaga yeniden 30 santimetre 
kar yagmt§ ve kar, §ehrin cenub kena
rma kadar inrni§tir. Hava <;ok sogumu§
tur. 

C Yeni Eserler ) .__ ____ , 
<;ocuk Mahkemeleri 

istanbul Ceza Müesseselert Ba§heklml 
doktor Ibrahim Zatl i~timai meseleler üze
rinde ~ok uß'ra~an, .s1k s1k konferanslar 
veren ve vaklt vaklt etüdlerinl ne§reden 
bir doktorumu:odur. Bu arada ~ocuklar, 
mücrlm ~ocuklar, ve 9ocuk mahkemelerlle 
de ~ok !IM!§guldür. Bu defa cQocuk mahke
meleri nas1J te~kiJ edllmelldlr? c;:ocuk mah
kemelerlne merbut yard1mc1 servl.sler na
sll tanzlm edilmelidir?> mevzuu üzerinde, 
tetklk mahsulü blr brO§ür ne$ret~tlr. 
Tavsiye ederiz. 

Halkbilgisi Haberleri 
Eminönü HtJkevl Dil, Tarih ve Edebiyat 

komitesi tarafmdan her ay ~1kar1Jmakta 
olan Halkbilgisi Haberlerl adh folklor mee
muas1run 78 incl sayis1 c;1knu.~t1r. Bu say1-
da Dursunbeyde klf sohbetleri, Urfada ev • 
lenme ädetlerl, Gazl Aymtab halk salrlerl, 
istanbul evlerlnde mlsaflr odas1 ve mlsaflr 
kabulil ädetleri mevzulu yazllar ve :istan
bul lllU8llar1 vard1t. 

Gecelerin Ahengi 
§alr Orhan Riza Aktunc §ilrlerinl •Gece

Jerln ahengl> lsml albnda tophyarak blr 
mecmua hal!nde ne§retmistlr. Qok güzel 
par~alar1 lhtlva eden bu eserl karllere tav
slye ederiz, 

Ankara Borsas113/4/938 
C::EKLER 

Atilq Kapanl$ 
Paris 25.2475 25.2025 
New-York 0.792292 0.7910 
MiJano 15.0585 15.0650 
Brüksel 4. 7025 4. 7072 
Atina 87.0225 87.0225 
Cenevn 3.4468 3.4470 
Sofya 63.6942 63.6942 
Amstercl 1.4270 1.4272 
Prag 22.73 22.73 
Madrid 12.7388 12.7388 
Berlin 1.9725 1.9721 
Va~Ol A 4.20 4.20 
Budape$te 3.9810 3.9810 
Bükn~ 106.21 106.21 
Belgrad 34.6337 34.6337 
Yokohama 2.8842 2.8842 
Stokholm 3.09 3.09 
Londra 628.- 628.-
MoskQva 23.825 23.825 

ISTIKRAZLAR 

Türk B. 1 PC$1n 
Türk B. 1 vadeli 

Erganl 
\.. - -

Atdt~ 
19.45 
19.475 

100.25 

Kapan1~ 

19.50 
19.50 

100.25 

Bingöl !tfiidürlii~ünden: 
' • ·1vafia 

1 - Eksiltmiye konulan is : Bingöl i!i merkezi olan Capakurd.a yaP~ 
lacak hük1lmet konaih insaah olup kesif bedeli • 46607 • lira • 91 • kurust~ ~ 

2 - Eksiltme 30/4/938 cumartesi günü saat 15 te Capakqurda N'• 1 

Müdürlügü odasmda attk pazarhk sureti!e vap1Jacakhr. 
1 3 - Eksiltme sartnamesi ve buna rnütefe.rri evrakt istekliler Ankar ' 

E!azti(, Tunceli ve Bingöl Nafia Müdürlük!erinde görebilirler. t 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin: isteklilerin • 3496 > lira muvak1<8

• 
teminat \'ermeleri ve kanunl vesikalan haiz ve Naf1a Vekaletinden allll 
mt$ vap1 isleri müteahhidlik vesikasm1 ibraz etmesi läz1md1r. d r 

5 - !stekliler ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline ka ; 1 
Komisvon Reisligi odasmda haz1r bulunmalan muktazidir. ( 2~ 

Memur aran1yor 
Türk Kömür Madenler Anonim §ir

keti Kozlu Ocaklar1 i<;i;.. türkqeden ba§· 
ka frans1zca veya !talyanca bilen ve u 
sulü muhasebeye väktf bir muhasible 
muhaberat memuru aranmaktad1r. !s • 
tiyenlerin mezkfu §irketin Galatada 
Karamustafa sokagmda 149 numarah 
Hovagimyan hanmda 4 üncü kattaki 
idare merkezine müracaatler i. 

r 
1 Cenevre t lniversiteslnden me%DD 

Dr. M. Osman Saka 
GÖOÜS VE DAHtL! HASTALIKLA~ 

MtlTERASSISI 

Her gün ögleden aonra 
hastalarm1 kabul eder 

lstanbnl Befedi:vesi kar$1Stnda Sin9~ 
Aga daireleri. Telefon: 23565 ~ 

2 J 



!t r- 14 Nisan 1938 

~lar Umum Müdürlügünden: -

1 CUMBURIYET 

lind! "&r!~r;:m 1nhisarlar Ba§müdürlü~e bajlli Malazgirt kazas1 dahi-
3325 lira 22 tuzlasmda 7211 lira 98 kuru~ bedeli ke~ifli bir idarehane, 
~801 lira 77 :•u~ bedeh ke~iili bir Gab altmda iki~er odal1 iki alle evi ve 
lUe toptan .. ru~ bedeli ke~ifli 600 tonluk bir tuz amban kapali zarf usu-

U _ 1h munakasaya konmu~tur. 
rum lnhis· i8le, 25/~/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te Erzu-

111 _ Gl~t' Ba~mudürlügiinde müte~ekkil Komisyonda yap1lacaktir. 
Vakkat tern. ksl!trn1ye girebilmek iGin !steklilerin 1225 Jira 41 kuru~ mu • 
. rv - t'nat paras1 vermeleri läz1mdlr. 

b11inde !st s~eklilerin, ke~if ~artname ve projeleri 82 kuru~ beclel muka • 
Ve Erzuru an ;!da .~n.~!sar!ar Umum MüdürlüA'ü Tuz Fen ~ubesile Ankara 

V _ ~ a~~udu~lüklerinde_n. alabilir~er.. .. . . 
on bin lir 

1
u!lltmiye girebilmek 1~m istekhlerm muteahh1dl!k ves1kasm1 ve 

VesikaJari \ buna benzer in$aatl iyl bir surette yaptlklar1ru ispat edecek 
lllUtda göst' ~fz etmeleri $arttir. Ve isteklilerin münakasa ve ihale kanu • 

\'1 _ ';{:' en 'eralt ve evsaf1 tamamen haiz olmalari läz1mdir. 
Ci llladded eklif mektublan rnumla mühür!ü oldul(u halde yukanda ikin
~ksiltrne ~ Yaz1h saatten bir saat evvel Erzurum inhisarlar Ba$müdürlügü 
~.e gönden om!syonu Rlyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
""· PostaJ ecek mektublarm da bu saatte Komisyonc!.a bulunmalari läz1m-

a olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 1983 ) 
l -

da lük;' k~~rtMme ve nümuneleri mucibince 3000 tabaka 70 X 100 eb'adm-
Batll! alma dkt tle 12,000 tabaka kirmm hArel! alüminyum kal(1d1 pazarhkla n ca hr, 
bata~tat!azarhk 15/IV /938 tarihine rashyan cums günü saat 14 te Ka
C&kttt. azim ve Mubayaat i;;ubeslndeki Ahm Komisyonunda yap1la -

lu_ ~ 
V lV - 1 ~tnam~Jer hergi.in paraSIZ o)arak SÖZÜ ge~en $Ubeden a!mabilir, 

enrne Par~ e~hlerm pazarhk iGin tayin edltne gün ve saatte 3 7.5 gii.. 
0lunur. ari!e birlikte yukarida ad1 gecen Komisyona gelmelerl llän - (1682) 

127 kilo yamahk kanavi~e 
112a kilo 1skarta kanaviGe 
1065 kilo 1skarta Guval 

41 ki!o ISkarta cul 
1 - Cins 6 kilo ISkarta k!l GUI 

b t n - Pa ve mlktari yukarida yaz1h sargilar pazarhkla sahlacaktlr. 
a a~ Levazi zarhk 15/IV /1938 tarihine rasthyan cuma ,11ünü saat 10 da Ka-

111 - S ~ le Mubayaat $ubesi Sabs Komisyonunda yapilacaktir. 
ll:ll IV - 1s~ ~ ~cak mallar Ahirkap1 Bak1mev!nde hergün ,11örülebllir. 
ol nat l>araiar':J hle~1n pazarhk iGin tavin edilen gün ve saatte ytizde 15 te· 

unur. 1 e birlikte yukarida ad1 gecen Komlsyona müracaatlert Ban 
(1767) -1 -c·b 

i ali f brik U edUen 8 asinda agustos 938 nihayetine kadar G1kacal(1 tahmin 

Haydar Rifatin 
eserlerinden 

Karagömleltlller thtlllll 
Etrüsk V azosu 
Ili,in O!ümü 
Efendl tle U~ak 
Vikontun Ölümü 
tkltmler 
flk A$k 
Felsefe 
Kü~ük flikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 

1 rar1h Felsefesf 
II Anar~izm 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

Dr. BEDßiYE BORA 
Mllnlh Tip FakUltesinden 

mezun Blrlncl s1n1f 
<;ocuk hastahklan mütehass1s1 

- Mn~ka. Pa!ao Telefon: 44092 

Beyoglu birinci sulh hukuk mahke -
mesinden: 

1 - Serpuhi, Ye§uam, Klara ve saire
nin mü§lereken mutasarrif olduklan 
(10,000) lira muhammen klymetli Ga -
latada Mahmudiye ve Tersane cadde -
sinde eski ve yenl 25, 27 numaral1 iki 
dükkänm tamam1, §Üyuunun izalesi i~in 
ac1k arthrm1ya konuldujiundan 16/5/ 
938 pazartesi günü saat 15 ten 16 ya ka
dar Beyojllu sulh mahkemesl ba§katib
ligince sat!lacakhr. Arttirma bedeli mu· 
hammen kiymetinin %7,5 - %75 olursa 
o gün ihale edilecektir. Bulmad1g1 tak -
dirde ikinci arttirmanm on be.inci gÜ· 
nüne geien 31/5/938 sah günü saat 15 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve en ~ok 
artt1rana ihale ed!lecektir. Gayrimen -
kullerin evsaf1 mahkeme ba§kAtibi nez-

- l>azsrJik 1500 • aded bo~ bobln sand1l(l pazarhkls sat1lacaktir. 
bata$ta .;;:1rv /1938 tarihine rashyan cuma günü saat 10 da Ka

In Pllacakt vazim ve Mubayaat $ubesi Satl$ Komlsyonunda ya -
IV - Satllacak' dindeki 938/6 numarah dosyada yaz1h 

- 1stek)il . mallar Clball Fabrlkasmda hergün ,11örülebllir. olduj!undan anlamak istiyenler orada 
Parala~rinb!'azarhk iGin tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat okuyabilirler. 
olunur e 1rl!kte yukanda ad1 gecen Komlsyona müracaatlerl ilän 

· (1794 ) 2 - ihaleye kadar birlkmi~ mallye 

b i_„ -
a~Ji „artnam . II Pazarhk! e ve nümunesi mucibince 115.000 aded beyaz ~ul • ba§1 

ltab - l>azar a sahn almacaktir. 
Pi! ata~ta Lev hk 2~/lV /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te 

a~aktir. azun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya -
lll! u - ~artn 

r ~Bflllildilri „ ~~eler parasiz olarak hergün sözü ge~en $Ubed.en ve fz. 
Vert - !steki.·f'lden ahnabilir. 
dek!rne Paralarue' e~in. pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

.Alun I<orn. birhkte Kabata$ta käin Levazun ve Mubayaat $ubesin-
? ISYonuna aelmeleri llan olunur. ( 1952 ) 

tl -Lik·· -
l acaltt or Fab "k U ir. ri asinda mevcud 35 aded müstamel fl~1 )lazllrhkla sa-

vergileri, belediye, evkaf icaresi ve tel
lällye lle 20 senelik evkaf taviz bedeli 
mü§terlye aiddlr. 

3 - Arthrm1ya g!rmek lstiyenler mu
hammen k1ymetin yüzde 7,5 n!sbetinde 
teminat ak~esi veya ulusal blr bsnka
nm teminat mektubunu getirmeleri 
§Brttir. 

4 - Arthrma bedeli ihaleden itibaren 
5 gün l~lnde mshieme ka.sa!llna yatin
lacakt1r. Aksi takdirde ihale bozularak hata L Pazarhk 2 • 

~l ev•z1m ve 2/rv /938 tarihine rasllyan cuma günü saQt, 14 te Ka. ,farkt iiat ve urar ve zlyan .ve b,iz..l>ila-
rüleb·~I - Satilac ~ubayaat $ubesi Satl$ Kom!syonunda yap1lacaktir. hüküm kencilsinden ahnacaktir. 

1~ r, 
8 mallar, hergün Mecid!yeköyü Likör Fabrikasmda gö-

tninat - 1stek1Uert 
olunu llara1ar11e bl likn pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 15 te-

r. r te yukar1da ad1 ge~en Komisyona müracaatleri ilan 
( 1950) 

Türk Hava Kurumu 

a ÜYQ KinciPTiEYAN G 0 s u 
Bu~k ik;~i;~: M4Ö g:soe()°o liradir 

undan ba k 
:;; . . ( 20.ooo $ a : 15.000, 12.000, 10.000 llrahk ikramiyelerle 1"1d1ye kadar ve. 10.000) .li~8:1J.k llti. aded mükAf~t vardir. . 

t btnlerce k1$1y1 zengm eden bu p1yangoya i~tirak 
e mck suretlle siz de talihinizi dene inlz. 

r:- k•l<aPah Zarf Uaulile Eksiltme ilan1 
.:.s lfeh· 

sankö Ir Naf1a Müdürlügünden: 
61nda • l Y • ldihall 
938 tar· 1571.19, li ~~ik. yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kilometrelerl ara -
kapa4 thfnden l8/~~9~e&1f ?~delli yeni &ose ve imalah smaiye i0$as1 28/3/ 
lllenind zarf USU!ile k . tar~hme musadlf pazartesl günü saat on be$e kadar 

:l.f e kapah Zarf e siltm1ye konulmu&tur. Ekslltme VilAyet Daimt Encü-
B uvakkat te Uaul!le icra edilecektir. 

snt u 1$e aid tn!nat • 868 • llradll' 
rne &art tvrak· $ t f i!A . Proieleri h natneler! · ose a s t ve hu!Asa ke~ifler!, grafik, fennt ve ek· 

5 - 2004 numarah icra ve ifias ka -
mtnunun 188 inci maddeslne tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sabibi 
alacakhlarla dij!er aliikadarlar gayri -
menkul üzerindekl haklal'llll ve husu -
sile faiz ve masrafa dair olan iddialarm1 
ispat i~ln ilan gününden itibaren 20 gün 
i~inde evrakt müsbitelerl!e birlikte sa
h§ memuruna müracaat etmelidirler. 
Aksl takdlrde haklar1 tapu kütül!ile sa
bit o!m1yanlar satl§ parasmm psyl~ -
masmdan haric kahrlar. 

6 - $artname mahkeme dlvanhane -
sinde herkesln görebllecej!i yerde as1l
m1§br. Fazla malGmat almak istiyenler 
938/6 say1sile ba§kätiblige müracaati 
ilän olunur. (6858) 

Doktor 

Osman Serefeddin 
DahllT ve sarl hastahklar 

Yeni adresi: Oagaloglu Nuruosma.
niye caddesi 5 • Saat: 2 - 6'f, 

Telefon: 20893 

1 t . er zaina~ ~e~l $artnarne, mukavele projeleri, ve imalat1 smaiye 
iclnd s ekhler 1' f s $eh!r Nana Müdürlültünde görülebilir. Dr KUOR[J VEHßl' 
ve~hi~e ~icaret o~~~ ~ ekäletinden almm1$ müteahhldllk vesikasile senesl • 

ldek~kl!t tnektu'::i an alacaklan vesikayi 2490 numarah kanunun tarifi KURUTLUOGLU 
Daiin! E ?lar 101419 anna. eklemelerl läz1mdir. II; hastallklar1 mUtehass1s1 
Zan itib ncilrnen R!ya~8 .tarihln~e saat on dörde kadar makbuz mukabilinde Beyojllu Jstiltla.J. caddesi No. 81 

l~--·a·ra~a~h:n~m~a~:et:m~e~v:e:r:1lm:e;l!~d.i:r:·.P:os:t:a:d:a~v:a:ki~o:l:a:ca:k~g:e:c:ikm:e:l~elr~n~a~-1 Pazardan b~ka gilnler saat 14- 18. z. (1633) Sah gllnleri hakikt fukaraya meccanen 

3 d 
„ ____ bakihr. ____ 11 

• 

. 'l'ahsn1 In ay Q bi~ki, diki, 
Dtki$ y n Yilksekll~ In 
bi~ki Urdunda az dik" ve t!zamile tanlllllll~ Tilrk Kadtnlan Be$ikta$ 
lnek ve dikl~ öl!retil 1' bllenler fein losa devrell kurslar a~J.lmlljtlr 3 ayda 
lar ~eh idaresinden e~:k ~u~addak dlploma verllen bu kurslarin seraltinl 

5 nlsana kadar gremniz. Bu devre 1 nisanda ba&lam1$hr. Kay1d
evam ed.ecektir . 

Adres : llesiktag. Akaretlcr No. 87. 

ICapah Zarf U · E k sulile Eksiltme Ilan1 

.---•DOKTOR • 
ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mütehass1s1 
Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 

«TERCÜMAN)) 
Tercü1ne ve Y azievi s i~ehir Naf1a M"d'· I" .... ·· d 

Eski§ehir ,... U Ur UgUn en : 
Bmda •17597 • "'1fteler yol Galata BillQr sokak No. 17 
tarihtnden • lira •18. ku unun 3 . + 080 - 13 + 000 kilometreleri ara· 
palt zart u 18/4/938 tarih!n ru~ ke$U bedelli ~ose esash tamirah 28/31938 Her lisand.a tercüme ve yaz1 i$1eri 
ninde Yap 1

3Ulile eksiltmiy e :usadii pazartesi günü saat 15,30 a kadar ka- $artname . Rapor • Katalog 
Muvakkcaktir. • onulmu~tur. Eksiltme Vilayet Daimi Encüme- 1 ilah .. tercümeleri 

ksi]
Btrnu i~e ~:d te~~kat. •$1319.78 • lirapir. En ucuz, en emin ve ,abuk 

e e ~artna 1 · ose taf ·iat .._ olarak yap1hr. 
kisehir Naf 1'.t~e .. erl, Rene! 

81 
ve hu!Asa ke$1fle_rt, grafik, fenn! ve .,.~~============'~ m!$ müt 18 , UdurlüJWnd $~r~ame ve mukavele proielert her zaman Es· ,,. 

sikayi 24~~hhid!ik vesikasn: .'IOruJ:bilir. 1steklilerin Naf1a Vekäletind.en ahn· 
IAziind nutnarah kanunu senes~ _l~inde Tlcaret Odasmdan alacaklari ve-

{1634) 

M ~t bl n tarii1 ve~hlle teklif mektublarma eklemeleri 
hllind e Du. ar lB/4/938 tarih" 

p e a.1mi Encümen R! Ind~ saat on dört otuza kadar makbuz muka
osta ile vaki olacak :~setme veri!melidir. 

g Cikm.eler nazar1 !tibara almmaz. 

Umumt ll"fNliah ldare el!"11 J'azt 

Madan!1 Hi•met Münil 

Cum1iurt11e1 mall>IJIZll 

<;orum Valiliginde~ ;·' 
- ' t ~ ' f"l 1 '" 20/4/938 ~ar.amba günü saat 11 de <;:orum Viläyet Makammda ihalesl 

yapilmak üzere 1950 lira ke~if bedelli Sungurlu, 3250 lirahk Osmanc1k, 1950 
lirahk Mecidözü, 1625 liralik Alaca olmak üzere cem'an 8,775 lira ke$if 
bedelli yukarida isimleri ge,en kazalarm hali haz1r haritalarmm almmas1 
a,tk eksiltmiye konulmu$tur. 

$artname ve buna aid digr evrak Corum Naf1a Dairesinde görülebllir. 
Muvakkat teminat 658 liradir. 
fsteklilerin teklif mektublarile bu l$i yapabileceklerine dair NafJ.a Ve

kaletind.en almm1• ehliyetname ve dij!er belgelerini ihale günü saat 10 da 
Thale Komlsyonuna vermeleri läzimdir. (1904) 

iri 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokmcm Hekim 

Dahiliye mfltehau11i 
Pazardan b8$k& giin!erde 5l5;ledell 

sonrs saat (2~ tan 8 ya) kadar tsts& 
bulda Divanyolunda (104) nwnarall 
hususl kablneslnde hastalanm kabul „ 
der. Sah, c:umartesl gllnleri sabal 
,9 '.!i • 12• IB&tlerl haklld f!karaya mahl 
sustur. M uayenehane ve ev telefoml 
22398, 2104. -

GUVEN 
ANITI 

• 

-

TÜRKiYE iS BANKASI 
I 



10 

~al1,amiyor. Devas1z bir 
gibi meyustur V 

ugram•• 

DU.UnmUyor kl blr lkl k••• 

NEVROZ N • 
1 

on ba yanm b~ agr1sile sinir agr1larmdan kurtarm1ya käfi gelecektir, 

NEVROZiN 
" 

Biltün agr1, sw ve sanctlan derhal dindirir. Soguk algmhklarma, 
gripe, romatizmaya, ba~ ve di~ agr1lanna, nezleye, sinir, adale 

ve bel agnlarile lnr1khga kar~1 bilhassa müessirdir. 
lcab1nda gUnde 3 ka,e ahnablllr. 

Eksiltme 

Haydarpap. Lisesi 
Satinalma Kurumundan: 

Haydat'J>lllla l1ses1 pans!yonu !~In 6000 kllo toz §eker a~Ik eksiltmlye 
konubnu§tur. 

Eksiltme 25 nfsan 1938 pazartesI günft saat 15 te Istanbul Kültür Di
rektörlügü binas1 i~inde Llseler Muhasebeciliginde toplanacak olan Ko -
mlsyonda yaptlacakttr. 

Tahmin bedeli 1620 lira ve llk temlnati 121 lira 50 kuru:;tur. 
tstekliler §artnamesini okulda görebilirler. 
lsteklilerin carl sene T!caret Odasi vesikasile blrllkte bell! gün ve sa-

~amttme•K„oimm1syiiiomn•amgme•lm„e•le•n•· .„„„„„„„„„„„„„„„„.(.lm95ii18 J. 

Karaciaer, böörek, ta$ ve kwnlann
dan mütevellici sanctlanruz, damar 
sertllkleri ve ~i$man1Ik $!kAyetleri
nizi U R 1 N A L ile g~iriniz. 

1 

1 
Vücudda toplanan asid ürlk ve 
oksalat gibi maddeleri eritir, karu 
temizler, lezzeti ho$, almmas1 ko
laydlr. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su i~erisinde aluur. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO<:';LU - l STANBUL 

Dahiliy:e V ekaletinden: 
Y ozgad ~ehri i~me Suyu Tesisatina 

aid Proje Tanzimi .~fünakasasi. 
Yozgad §ehri i~me suyu tesi.$atma aid projelerin tanzimi i:;i kapah zarf 

usulile eksiltmiye konubnu$1ur. 
Ke$if bedeli 4000 liradir. Muvakkat teminat 300 lirad1r. 
Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü ögleden evvel saat 11 de Daht

liye Vekäleti Belediyeler imar Heyetinde yap1lacak!Ir. $artnameler bilä • 
bedel Belediyeler Imar Heyeti Fen $efliginden ahnabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihayet saat ona. kadar Komisyona gelmi$ bulunmas1 läz1m&r. 

• 999. (2045) 

izmir Belediyesinden : 
Beher tonu bin an kuru$tan lork yed.i bin dokuz yüz yetmi$ be$ lira 

bedcli muhammenli dört bin yedi yüz elli Ion Zonguldak Zeradis 0,10 lave 
maden kcimürü Hava Gazi Direktörlügünden iki yilz k1rk kuru$ bedel mu
kabilinde tedarik edilecek ~artnamesi vechile 2490 say1h kanunun maddei 
mabsusasma tevfikan kapah zarfla eksiltme ile satm ahnacakhr. 

Muvakkat teminat miktan üc bin be$ yüz doksan sekiz !ira an iki kurus 
olup ihalesi 29/4/938 cuma günü saat an alt1dadir. i$1irak etmek istiyen· 
!er 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanm1s teklif mektublanm 
ihale günü olan 29/4/938 cuma günü azami saat 15 e kadar Encümene 
vermelid.irler. ( 2051 ) 

ikbsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Müdürlügünden: 
30 ikincile$rin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede ca

h~masma izin verilen ecnebi $irketlerinden Nestle And Anglo-Suis Kon. 

densed Milk Kampani bu defa müracaatle Türkiye umuml vekili bulunan 
Frans1z Rais, Nisim Farhi ve Evestratios Konstantinidis namma verilen 
vekaletnameler 11/12/1937 tarihli eirket meclisi idaresinin kararile 31/12/ 
937 tarihinden itibaren iptal edildigini ve yerlerine istanbulda Feriköyünde 
Arpasuyu sokagmda 27 numarada mukim Nisim Farhi ve Pierre Mercier'ye 
ayr1 ayn verm~ oldugu vekaletnamelerde münfericl.e!l ve icab1nda mÜ$1e· 
reken salähiyet vererek vekil nasp ve tayin ettigini bildirmis ve laz1m ge
ien vesikalari vermi$tir. Keyfiyet tedkik edilerek kanuni hükümlere mu
:vaftlt görülmü:; olmakla ilän alunur. 

CUMHURlYET 

SiLKO 
Romatizma, lumbago, siyatik, sinir ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien 'id • 

detli teskin ve izale eder. 

Seyhan 
ilyönkurul 

4/4/1938 tarihine musadif pazartesi günü saat • 15. te kapah zarfla ve 
eksiltme yolile ihalesi ilan edildigi halde isteklisi ~Ikmiyan Adana Parti 
ve Halkevi binas1 in$aatmm pazarltlda ihalesine karar verilmi$tir. 

1 - Pazarhkla yap!.lacak i$ : Adana Parti ve Halkevi binas1 in$aatidir. 
2 - Ke$if bedeli ( 117,468) yüz on yedi bin <lßrt yüz altm1:; sekiz 

Jiracilr. 
3 - Eksiltme: 21 nisan 1938 tarihinde per$embe günü saat ( 15 ) te 

Adana Parti binasmda le$ekkül edecek Komisyon odasmda pazarhkla ya
p1lacakbr. 

4 - Eksiltme sartnamesi ve buna bagh müteferri evrak ( 1 ) !ira be
del mukabilinde istanbul, Ankara, Adana Naf1a Müdürlüklerinden alma
bilir. 

a) Pazarhga girmek icin isteklilerin ( 7124) yedi bin yilz yirmi dört 
lira muvakkat teminat vermeleri ve yetmi~ be§ bin lirahk ~ yapt1gma dair 
evrak göstermesi laz1mdir. 

b) Isteklilerin 21/4/1938 per$embe günü saat ( 15) te Acl.anada C. H. 
P. binasmdaki Komisyona müracaatleri ilan olunur. ( 1913) 

Di~lerinizin 
güzeliginl ve sehhar te
bessümünüzü KOL!NOS 

ile fazla yükseltiniz. 

Yüzünüzün cezbedici 
güzelligl, saglam ve 
mücella di$1ere sahib ol
makla kaimdir. Simamzm 
$irinligini K 0 L i N 0 S 

ilill~::E::::.

.!?' .~ 
'"C ..c 

Aniyen $ifa 
Bulmu, Agri r/l „ § 

o ~O 
z;a~ 
::; .>i ~ Me!hur yak1lara taraftar 
0 ~ '.E olan blr zat "mübalaga 
:.:: ~ ~ deglldtr„ dlyor. 
'~ .,,ii'.i Ü"N• •: I Ba J Q C " "''··-~ _ y • . . yaztyor : """""'ry& O· 

] ·i;i S ~ kuyoruz. Anl tod&vi gören ilA.clar va.r. 
~ ·;:: ] E! m!f.. Fakat, .ALLCOCK y&lusmdan „ -~ „ " bahsedilinoe, katiyyen müh&.!Aga. degild.ir. 
,~ ] ~ .>: Y akinen bilirim ki ; bir zat aqam tatbik 
.':: ~ 'O ~ ettigi bir ALLCOCK yakm, bir gece 
s:: zarfmda. aafi tesirini göstererek ve devamlt 
;s.: ~ ~ ] bir Bicakhk tevlit ederek tamamen agriyan 
;a ~ e il maballi teskin etmi§ ve sabahleyin sapa. 
Oi :;:: eaglam ve a.~rz olarsk ka.Jk:on~tir. Ben 
J:l z ~ ~ ALLcOCK müease•esini methedecek de. 
'~ . @ ,~ gilim, fakat ALLCOCK yak1lar1 ; Siyatik, 
~ ·lj ·oi:..c Romatiz.ma. vesair bu gibi &hvaJdo ka.tl 

-ca ...... ~ ve eori semerresini gördüm.„ 
"O~;o 
-:;; ;::l Lumbago, Sivatik, iltihe.b1, Asap, del.ikll 
.:.: ,8 S ALLCOCK yak11arile sihriA.miz bir cabuk. 
,.. '" -~ lukla tamamen 'lifa.yap olm~ia.rdu. Birka.9 

:C ~ ~ saniye za.rfmda ALLCOCK yak1larmm „ .... tevlit ettHn s1hhl s1cakhk, OTOMATtK - „ 1R -,,-·;;; " > B MASAJ gibi hemen, agnyan yerin S § „ etrafnu kapla.r. Agrrlan izaJe ve kanru 
s:: s:: a oove!a.nnu tabrik ve bu ouretle tarn bir 
~ iJ 'cu sükiln temin eder. Uzun uzadzy& rztirap a ~ cekmeyiniz ve ALLCOCK yakts= tatbik 
- ... ediniz. 

Ha kikl ALLCOCK yakumm terkibindo 
Ca.peicum, Fra.nkin&enae, Myrrhe veaaire 
gib! Jaymetli maddeler vardJr. 

Hastalanm hergün ak:;ama kadar 
Beyol!lu, Tokatliyan otell yarun -
da Mekteb sokak 35 No.h muaye-

Ueuz vo t&klit yaktl&rdan oakmrmz ve 
ha.kikl delikli ALLCOCK y&lularmdaki 
kmmzt daire ve kartal reemili marlr.asm& 
dikkat ediniz. Bütün eozanelerde 291 /1 
lruru~ so.ttlmaktad.ir. „_ nehanesinde tedavi eder. _„ 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden : 
Cinsi Miktari Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 

bedeli teminat ~ekli 
Paltoluk kuma§ 2850 metre 11400 855 Kapah zarf 
Pelerin 900 aded 10800 810 • • 

Cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, eksiltme ~ekli yu
kanda yaztl1 pelerin ve kuma$ 22 nisan 938 cuma günü saat 11 de P. T. T. 
Um11m Müdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda ayr1 ayr1 eksilt
meleri yaptlmak üzere münakasaya ~tl<anlm1$tir. 

Istekliler, muvakat teminat makbuz veya banka mektubunu kanun! ve
saikle beraber müteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu havi kapah 
zadlarm1 o gün saat ona kadar mezkilr Komisyona vereceklerdir. $artna
meler, Ankarad.a P. T. T. Levaz1m ve istanbulda Beyoglunda P. T. T. Ay
niyat $u be Müdürlüklerinden parasiz verilecektir. ( 1869 ) 

A.SIPIN 1 

h akiki tabletleri soguga 
kar§1 ve bütün agnlardan 

sizi korur. 

Siz de sabahlan ac karnma 
bir kahve ka~1g1 

MAZON Meyva Tuzu 
ahrsan1z i$1iha ve s1hhatinizi 

cfüzeltirsiniz. 

Mide eki;lllk, i;li;klnllk ve 
yanmalarin1 glderlr . 

KABIZLIGI deteder. 
Ag1zdaki koku, tats1zhk ve dil 
pas!Jhg1m giderir. icilmesi gayet 
lätif, tesiri pek kolay ve mülay
yimdir. Son derece teksif edilmi$ 
bir tuz almakla mümasil HiC BiR 
MÜSTAUZARLA KIYAS kabul 
etmez. 

• M A Z 0 N • isim, H 0 R 0 Z 

Kalam1~ iskelesi, denize yakm, Züh-11„„, •• m„ a.rk•alls•m•alliidiiiikiiikliailtm. „„.l I 
tüpa§a sakagmda 31 numarah, güzel 
manzarah 7 oda, her türlü konforu havi 

Güzel bir villa 
arsasile beraber sah!Jkbr. 41647 numa· 
raya telefon edilmesi. 

Zayi - 751 numarah arabac1hk ehli
yctnamemi, kazanc makhuzumla bera
ber kaybettim. Yenilerini ,1karacag1m
dan hükmü yoktur. 

Süleyman oglu Hüseyin 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Beykoz Sulh Mahkemesinden : 
938/7 tereke 

Bogazi~inde Pa~abahcesinde Beyazer11uvan sokagmda 57 Na.h hanede 
sakin ifa kat 5/2/938 tarihinde ölmü• ve terekesine mahkemece el konul
mu•tur. Ölüye kefaletli hascbile alacakh olanlar da dahil olm?k üzere bil
cümle alacakh ve borclularm resmi vesikalarilc berabcr bir ay icinde Bey
koz Sulh Mahkemesine müracaat ctmeleri läz1md1r. Bu müddet i'inde gel
miycnlcrin miras,1ya ne $ahsen ne de terekcye izafeten müracaat haklan 
kalm1vocaktrr. ~iras~1larm da ü' ay i~indc gelmed.ikleri takdirde haklan· 
nm iskat etmi,§ olacaklan ilfm olunur. ( 2042 ) 

AGA-BALTIC 
Radyosu ile 

bütün 
dünyay1 

dinleyiniz. 

T optan sab§ deposu : Istanbul Sultanhamam 
Hamdibey ge~idi No. 54, perakende sah§ yeri : 
Galata Bankalar caddesi RA DYOFON ma• 
gazas1 ve Anadolunun bütün §ehirlerinde acen
talanm1z vardu. 

Kapah 

Eski§ehir 
Zarf 

Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlügünden : 
Eski~ehir - Sögüt yolunun 3 + 050 - 9 + 475 kilometreleri arasmda 

<12282.38 !ira ke$if bedelli $0Se esash tamiratl 28/3/938 tarihinden 18/4/938 
tarihine musadif pazartesi günü saat •16• ya kadar kapah zarf usulile ek • 
siltmiye konulmu$tur. Eksiltme Vilayet Daim! Encümenincl.e yap1lacaktir. 

Muvakkat teminat •921.18• lirad1r. 
Bu i$e aid evraki, tafsiläf ve hulasa ke0ifleri, grafik, fenn! ve eksiltme 

~artnameleri, proje, genel ~artname ve mukavele projeleri her zaman Eski· 
$ehir Naf1a Müdürlügünde görülebilir. 

1steklilerin Naf1a VekaJetinden ahnm1$ müteahhidlik vesikasile senesi 
l~inde Ticaret Odasmdan almml$ vesikay1 2490 numarah kanunun tarifi ve,
hile teklif mektublarma eklemeleri lazrmdir. 

Mektublar 18/4/938 tarihinde saat on be0e kadar makbuz mukabilinde 
Daim! Encümen Riyasetine verilmelidir. Postada vaki alacak gecikmeler na
zari itibara almmaz. (1635) 

Nisan say1s1 ile 
2 nci y1hna girerken ne§riyat program1n1 geni§ 
öl~üde zenginle§tirmi§ bulunuyor. Koleksiyo

nunuzun eksik kolmamas1 ivin 
13 üncü say1y1 

Bugünden bayiinize s 1pari~ ediniz. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Nev~ehir Kasabasi i~me Suyu Tesisatina 

aid Proje Tanzimi Miinakasasi. 
Ne$vehir kasabas1 icme suyu tesisabna aid projelerin tanzimi i~i ka

pah zarf usulile eksiltmiye konulmu$tur. 
Kesif bedeli maktuan ( 3000 l liradir. Muvakkat teminat ( 225 ) liradir. 
Eksiltme 30 NiSAN 1938 cumartesi günü ögleden evvel saat 11 de Dahi· 

liye Vekaletinde Belediyeler '1mar Hcyetinde vap1lacakhr. $artnameler bi
labedel Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden almabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihayet saat ona kadar Komis::.;ona gelmi0 bulunmas1 läz1mdir. 

• 998 > ( 2046 ) 

•r-CAGALOGLU SIHHAT YURDU-•• 
Müdiri: Operatör Doktor Orhan Ünalan 

Halk Partisi binas1 arkasmcla Prof. Ziya Nuri konagmda 
Bütün profesör, mütehass1s ve doktorlara ac1k ve en yakin hastane, 
ücüncü sm1ftan ameliyat ücreti almmaz. Dogum 25 liradir. Tel. 20181 

Bahkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmive konuldugu halde isteklisi c1kmam1s 
olan Edremidde yenicl.en yap1lacak ilk mekteb in$aati 5 may1s 938 tarihine 
tesadiif eden per~embe 11ünü saat 14 e kadar bir ay zarfmda pazarhkla ve
rilecektir. 

Bu i~in ke$if bedeli 26941 lira 16 kurustur. 
2 - Bu i$e aid evrak ~unlardir : 
Proi~. mesaha cetveli, kesifname : vahidi fiat cetveli; eksiltme $artna· 

mesi. ienni ~artname, mukavele projesi, baym&rhk i~leri genel $artnamesi. 
!stiyenler bu evrak1 Vilayet Naf1a Müdürlügünde veya Daiml Encümen 

kaleminde görebilirler. 
3 - Pazarhg1 Bahkesirde Hükilrnet binasmda te~ekkül edecek Daimi 

Encümende yap!.lacagmdan istekliler bir ay zarfmda hergün icin müracaat 
edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin 1938 yih Ticaret vesikas1 ve Naf1a Ve
:talctinden almmis ve bu ncvi i0lere girmei(e salähiyet veren müteahhidlik 
vesikasm1 ibraz etmeleri $arthr. Muvakkat teminat 2020 lira 59 kuru~ olup 
Maliye Vekaletinin bu babdaki tebligine göre pazarhg1 müteak1p Malsan
digma y&tmlacak ve yahud bu miktar banka mektubile verilecektir . (1889) 


