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MAGAZÜN 

3 Üncüd . ~1 e · •. usahabe: Eti senin, kemi· 
g1 benim 

' 4. „ .. Hüseyin Rahmi Gürpinar 
uncude: Hikaye: tntikam! 

5 incide Murad Sertoglu 
: l\Jmr mektublari: Rü&tü A· 

ras, Kahlrede nastl istikbal 
olundu? 

\.__ 
--
!Iman matbuatrnda 

bazr falsolu 
ne~riyata dair 

~ cn zamanlarda Alman matbu
~ au bizi oldukc;a hayrete dü1ü
ba!lad r~ .~az1 yaz1lara sahne olmaga 
hadise!~ . ki uc; yüz sene evvelki tarihi 
llluha . ~ ~evzu olarak s°'en Alman 
kiltn ~r •n Türklerin Avrupadan c;e· 

••inde C l'k h' · d" llluvaff . ermen 1 1ssesme u§en 
~al11ly •

1
kiyet pay1m tebarüz ettirmege 

B· or ar. 
g„ ~ ay kadar oluyor galiba Hambur
bir In Tndenblatt'ta bu zihniyeti güden 
Ber]i a ale c;1km111t. ;iimdi, haftahk 
h nerrn t' .. „ ••tnd . us rirte gazetesmm son nus-
ta11nd a V1Yanamn ikinci Türk muhasa
lltan •n kurtanlmas1 hadisesini bir Al· 
lahif lzaferi 1eklinde göstermege c;ah§an 

e er da! b' „ „ 
u~u uzun 1r yaz1 goruyoruz. 

E:: *** hl~~er Alman matbuah Nasyonal Sos· 
•den b' ftrkasmm direktiflerile hareket 

lt „ 1 lein muessese olmasayd1 bu yaz1 ara 
,... •• •tin • b lk d'k "ec; . egc e i de lüzum görmez ' · 
ll!anJk1 zamanlardaki muharebeleri, dü1-
btlat' an, askeri muvaffakiyetleri ha
ga •

1
rak lerdlere yurd sevgisi a11lama• 

· ~a 1'mak d ·11· 'l'k •1pJ · ' mo em m1 1yetc;1 1 pren· 
•t1ne u b' ld" B „ ~i~ok ok Ym1y.an ir usu ur. ugun 

J~in k' umu1 msanlar yurdlanm sevmek 
te k' esbiden oldugu gibi ba1ka bir mille· 
a•at .~•lemege veya diger milletleri 
ler. B ßormege ihtiyac kalmad1g1m bilir
lürlü ~~1 „Alman muharrirlerinin ba1ka 
•liniy b~1un~ü1 olmalan bizi alakadar 
buat e 1 ird1. F akat bugün Alman mal· 
ßane

1 
na:Yonal sosyalist fikirlerinin ye· 

Inane ~e1ir va„tasid1r. Bütün Almanlar 
ftrka vi gidalanni N asyonal Sosyalist 

•tnin k 1- 1 d k k' b gazet f' . ontro u a tm a c;1 an 1ta , 
l<um e, d •hm ve piycslerden ahyorlar. 
ken/? a51 alttnda bulundugu makamm 
bir k 

1110
' telkin ettigi fikirleri muhkem 

lin)j Ai ladakatile muhafaza eden disi(>'. 
okutt rnl an cemiyetine bu gibi yaz1larm 

uru llla k 1 „ ••ad . s1 veya o utturu masma mu-
tnin ededilmesj Almanyaya ne fayda te-

e er bT Ptlan h 1 1nemez. F akat herhalde ya-
dostluk areket iki memleket arasmdaki 
deijld' havas1n1 kuvvetlendirecek bir§eY 

lt, 

· Dailfus * * * 
l'J Yola 5 Avusturyasmm tutunacak ye· 
~uk ~ .,u. 0 topraklarda ya11yan alt1 bu-

"'1 Yo ' •~abe l ~ Insan, yamba1lannda koskoca 
ki1a1 ~ ek~ varken her türlü ekonomik in· 
lnUstak:l •nlaraidan mahrum bir halde 
Yordu D Y•lamamn manasm1 anhyam1-
tiyanl;kl oll fuss bu cemiyetin izah1m hiris· 
Bu u• a, katoliklikle yapmaga c;ah1b. 
1 RUrda h' b' ••~1rtn •c; 1r propaganda f1rsabm 
ler tar 

1r0 rdu. 1933 te Viyananm Türk
ei len a .10.dan muhasarasmm iki yüz ellin
ln1yan es1~1 hahane ederek, bir türlü tut· 
fa olar ~Ustaki! Avusturya fikrini son de· 
\:?de -j.„ ~ilarna~a kalk111t. Viyana 1eh-
1r~ok ur ler aleyhinde eskiden kalma 

:Yenidc "b~ler bulundugu halde bunlara 
Ye.•ler,\ ir s~.rü plakalar, kitablar, pi-
11Yatro atta 111rler ilave eclildi. Devlet 
de du sunun Yan1ndaki sokaklardan birin· 
fu,,·u vara kak1h duran bronz levha Doll-
01an N "•ridir. Sehrin en i1lek bir yeri 
•'1 • •ver M k' - '" K . k'l' n1n 0 „ ar t._..1 apuc;mer 1 1se· 
I~ ed;tunde, geceleri tenvir eclilen (ha
heykeJ;1~0~ mu}) Marks D'Aviano'nun 
da 'tü~I ~ Dollfuss yapbrm11h. Bu ara· 
lnanJ1;,1 •n barbarhkla, medeniyet dü1-

" ~1 c ta 'f d . . ~Otiilu" vsi e en c1rkm yaz1lar da 
.... Yordu C h . "'lnas1 · um unyet, o zaman bu 
'den z Ve bayag1 ta1kmhklara kar11 icab 
Dollf~e~ablan vermj.,ti. Bu sütunlarda 
tnill;y,:\un. Yanh, hareket ettii!ini halka 
liir tnill 1" 1 a11lamak ic;in mutlaka baika 
•ütülm etc kar11 düimanhk hislerinin öne 
'k es1n ]" 1 tisad· e uzum olmad11!1m ve ic;timai • 
tniU,11-

1 
blartlardan mahrum bulunan bir 

n u b' • Yaca~1 . R• 1 sun i 1mngalarla ya1am1· . Nad~~f a~ eden bircok ~az1lar yaz1Jd1. 
d1kler· . enn aldanmad1p;1mm göster-

1n1 tekr !" F' •kat ara uzum görmüyoruz. 
„. 

A * * * "'Vustur Al sonra kYamn manyaya ilhakmdan 
arti b 'b' •ona u. g_i 1 mana51z telkinlerin de 

fuis'u~rehe~l~nn1 ümid ediyorduk. Doll • 
lllek ist d 1~•.shyan Avustu1yaya mal et • 
tulu,~ ' tgi H«Yiyanan1n Türklerden kur-

w unu tl " C hesab . ' er in ermen Almanya 
etme in~ bir zafer olarak kayde te<ebbüs 

'1mvebu dbb ' da tuh f „ ara a a alanm1z hakkm-
le ka al mutalealar yürütmesini hayret

r11 anz Irkr1J k · ·•· "d naJ sos r . ' 1 m1Shg1 gu en nasyo-
Ve mi!(~ •zmk Alrnanyasmdan diger irk 

e ere ar11 hürmet beklemek hak-
N ADIR NADI 

CAr.lca..1 Sa, 5 •ütun 3 t•l 

Ayhk san'at e 

salon 
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mecmuas1 
~1k1yor ) 1 May1sta 

Bol ve ucuz elektrik 
Bütün yurdda elektrik 
santrallar1 tesis ediliyor 

ispanyada harbin sonuna doöru 
Ihtilalci kuvvetler dün 

ikinci be, y1hk sanayi plam projesine giren 
santrallerin ~rtnameleri haz1rland1, 

i~in ciddi firmalardan teklifler 
tesisat 

ahnd1 
Ankara 15 (Telefonla) - Ög· Kütahya santralmdan almacak 

rendigime göre, memlekete hol ve elektrigi lstanbula kadar nakledecek 

Vinoroza' y1 zaptettiler 
Yumurta ihracat~1larrn1n l Bu suretle hükumet~i ispanya 
ispanyadan alacaklarr birbirinden rab1tas1z iki ayr1 

ucuz elektrik enerjisi temini yolunda- hava hattmm güzergah1 da arazi üze· 
ki cah~ma mühim bir safhada bulun- rinde tetkik ve tesbit edilmi1tir. 
maktad1r. ikinci bei y1lhk sanayi Elektrik istihsalinde Ankara, ls • 

Para, ispanyol bloka
j1ndan tediye ediliyor plan1 projesine giren Zonguldak ve tanbul, Eskiiehir ve Kütahya mmta-

Kütahya mmtakalan santrallarma aid kalarmda (kömür, su, linyit) S1vas • lspanyaya ihrac cttikleri yumurtala -
fenni 1artnameler bitirilmi1 ve ciddi Amasya, Erzurum • Erzincan • rm bedelini lspanya dahili harbi dolay1-
firmalardan bunlara dair teklifler a- Kars, Malatya • Elaz1g • Diyarba- sile iki senedenberi alam1yan yumurta 
linmt§hr. Zonguldak santrahndan kir, Antalya ve civan, Adana, Kay· ihracatc;1lanmmn bu alacaklarmm Mer -
ahnacak enerji, güzergah1 arazi üze- seri mmtakalannda (su) dan, Zon· kez Bankasmda mevcud lspanyol bloka-
rinde tetkik ve tesbit edilmi1 olan elli guldak mmtakasmda da (kömür) jmdan tediye edilmesine dair hükumeti· 
kilometrelik bir hava hattile Eregli den istifade edilecektir. mizin verdigi karar, yumurta ihracatc;1la-

... „li„m11a„n111n„a11k„a11d„a11r„gilio„·t11üru11"„le'"c•ek'"t•ir•. --------.i[iiiA;.irkiiias;;.•-.sa,_.„s ... sv.11·t,jiunii.i4i.t;öiei;;,J .C n tarafmdan fevkalade büyük bir mem

Garib ve manastz bir hareket ! 

Elektrik §irketile yap1lan 
müzakereler dün durdu 
~irketin 

zapbn1 
delegeleri, haz1rlanan müzakere 

Vekalet imzadan istinkaf ettiler, 
ahyor esasb tedbirler 

Ankara 15 (T elefonla) - lstanbul 1 zab1tlann imzasmdan seliebsiz olarak is· 
Elektrik 1irketi murahhaslarile Naf1a tinUf etmi1lerdir. Bu vaziyet Üzerine 
Vekaleti arasmda 1stanbulun umumi ha· müzakerenin devam1 imkans1z hale gel • 
yahm tehdid edecek derecede bozuk o • miitir. 
!an teoisatm 1slah1 ve halktan fazla alt • .Sirketin iki senedenberi münakaiada 
nan paralann iadesi etrafmda müzakere· olan vaziyetinin ve ihtilaflann müzakere 
ler cereyan etmekte oldugu malumdur. 
Müzakerelerin bailangicmda iki taraf suretile halli cihetine gidildigi §U sirada 

murahhaslann bu tam hareketleri müza· 
murahhaslan bir program tertib etrni1ler 
ve müzakere edilen meseleleri zab1t alh· 
na almag1 ve bu zaph imzalamag1 tesbit 
ve kabul etmi1Ierdi. 

Günlerdenberi devam etrnekte olan 
müzakerelerin zab1tlan bu suretle haz1r
lanm11 ve iki tarafc;a da imza edilmi§tir. 
Ancak son günlerde 1irket murahhaslar1 

kere prensipleri ve salahiyetlerile kabili 
telif görülmemi1 oldugu gibi müzakere 
suretile dahi 1irketin samimi hareket et • 
miyecegine yeni bir delil addedilmekte • 
dir. Bu hal kar1mnda V ekaletin icab 
eden daha esash tedbirleri alacag1 zan • 
nedilmektedir. 
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Balkari lkt1sad konseyi 
dün mesaisini bitirdi 

Bir tebliö ne~redildi 
Mü,terek demiryolu tarüesi i~in eksperler Bük
re,te, ihracat delegeleri de Atinada toplanacaklar 

Dün son toplantmm yapnn Balkan 1khsad konseyinde bir görünü~ 

Konsey gelecek i~tima1n1 
Bükre,te aktedecek 

Balkan Antant1 Ekonomik konseyi, 
dün ögleden sonra toplant1sm1 yapmt§ ve 
6 nc1 i~tima devresi mesaisini bitirmi§tir. 
Konsey, bir teblig ne1retmi§tir. Bu tebli
iii aynen ahyoruz: 

Ne,redilen teblijj 

Konsey, ge~en i~tima devresindenberi 
dört devlet arasmdaki ticari mübadele 
hacminin hissedilir derecede artm11 oldu
gunu memnuniyetle mü1ahede eylemi1tir. 

Konsey, Balkan Antanlt memleketle· 

:i?i? ekonomi müessesahnm te1riki mesa· 
1s~m .~1kla1hrmak üzere, ihracat ve bu gi
b1 d1ger müessescler delegelerinin bir an 
evvel Atinada toplanmalanna karar ver· 
mi1tir. 

Konsey, Balkan Antanb memleketle· 
rinin tertib ettikleri enternasyonal fuar -
lara bu memleketlerin bundan böyle 
mecburi olan i1tiraklerinin daima daha zi
yade geni1ledigini de mü§ßhede eylemi1-
tir. 

Ticaret oCialarr 
Konsey, Bükre1te biri Yunan • Ru -

men ve digeri Türk - Rumen Ticaret 0-
dalannm tesisini memnuniyetle kaydet • 
mi1tir, lArka11 s~. 7 1ütu1t " itel 

nuniyetle kar11lanm1§tir. 
lki senedenberi hükumetimizin siyasi 

bir nezaket göstererek tediyesini bekledi
gi bu paramn miktan 400 küsur bin lira
d1r. Ayni miktarda Merkez Bankam1z • 
da lspanyanm blake paras1 vardir. Bu 
paranm ahnamamas1 yüzünden c;ok mü • 
teessir olan piyasada dün umumi bir ge• 
ni1Iik ve ferahhk görülmÜ§lÜr. 

[Arka.tt Sa. 5 sütun 2 deJ ............................................................ 
Denizbankta yeni 

tayinler yap1ld1 

Bu suretle umumi te,ki
latm temeli kuruldu 
Denizbankm f,. 

tanbul teikilattna 
aid esas tayinler ya· 
p1lm11, bu suretle 
bankamn umumi te§
kilatmm temeli ku -
rulmu1tur. 

Denizbanka rap
tedilen idarelerden 
Istanbul ve Trab -
zon limanlan müdü
rü Raufi Manyas Yeni Denfzuollari Md. 

Denizyollan müdür. Rauft Manya.s 

lügüne tayin olun • 
mu1tur. Seyrisefain idaresinin lag
vmdanberi Denizyollan idaresi mü
dürü bulunan Sadeddin Serim de ye• 
ni ihdas olunan bankanm Materyal §U· 

besi reisligine getirilmi§tir. Liman idaresi 
müdürlügünü vekaleten bu idarenin mü
dür muavini bulunan Hamid Saracoglu 
idare edecektir. 

Dün sabah Raufi Manyas Denizyol • 
!an idaresine giderek Sadeddin Serimden 
vazifesini tesellüm etrni1tir. 

Denizbank Umum Müdürlügü, De • 
nizyollan idaresini k1sa bir zamanda a • 
zami istifadeli ve yüksek bir i§letrneye 
mazhar kilacakhr. 

[Arkasi Sa. 5 sütun 5 tel 
„ ......................................................... . 

Gayrimübaclilleri 

sevindiren haber 

Emlak sabit1n1 tanzim 
i~in yeni bir kanun 
layihas1 haz1rland1 

Dün Ankaradan 1ehrimize geien bir 
haber, gayrimübadilleri fevkalade mem • 
nun etmi1tir. Bu habere göre, Maliye 
Vekaleti, gayrimübadil iilerini tasfiye 
ic;in tetkiklerini tamamlam11 ve bu tel • 
kikler neticesinde bir proje hamhyarak 
Ba1vekalete vermi§tir. 

Bu projeye göre, gayrimübadil heyeti 
lagvedilecek, i1leri Gayrimübadiller ce • 
miyetine devrolunacakt1r. Diger taraftan 
gayrimübadillere aid emlakin satJ11 iiini 
tanzim ic;in de bir kanun layihas1 haz1r • 
lanm11tir. Meclis ruznamesine almm11 o
lan bu kanun layihasmda, gayrimübadil
lerin istihkaklanna kar11hk olarak sah -
lan emlakin tahakkuk edip tahsil edile • 
memi1 devlet vergilerile belediye resimle
rinin terkin olunacag1 hakkmdaki hüküm 
de vard1r. 

CArkasi Sa. 5 sütun ~ d•l 

p~r~aya bölünmü~ oluyor 

• 
BU~G05 

Akdeniz ktyilannda bulunan Frankistlcrin ve Hükilmet~ilerin 
cephelcrini gösterir harita 

Londra 15 (Hususi) - lspanyadan Tortosa'mn cenubunda ve Akdeniz sa • 
ahnan son habcrlere göre, General A • hilinde Hin Vinaroz 1ehrini zaptetmi§ • 
randa'mn kumandaSl altmda bulunan lerdir. 
ihtilalci kuvvetleri bugün saat 15 ,45 te [Arkas• sa. 7 sütun 2 de] 
.................. „ ........................... „ .. „ .................. „ ... „ ....................................•.... „. 

ingiltere - italya anlasmas1 
ltiläf1n sal1 günü 

imzalanmas1 bekleniyor 
Pariste bu anla,manm 

aras1ndaki bir ~ok 

halletmi' olacag1 

Fransa ile 

meseleleri 
dü,ünülüyor 

italya 

de 

Roma 15 - Öiirenildigine göre sah kabil menfaatlerinin ehemmiyetini takdir 
gÜnÜ imza edilecek olan lngiliz. ltalyan eden 1937 tarihli muvakkat anla1manm 
itilaf1, bir mukaddeme ve birkac madde- hükümleri tekrar edilmekte, Y akm1arkt": 
den ibaret resmi bir beyannameyi havi bir devletlerin nüfuz mmtakalan hakkmdak~ 
protokolla müzakerelerin mevzuunu tei· 1927 tarihli fngiliz • ltalyan muahede;i 
kil etmi1 olan bütün meselelere dair mcr- teyid ve Süven kanahndan bütün gemi• 
butab ihtiva eylemektedir. Bu meseleler lerin serbcstce ge~melerini temin ed~n 
Akdeniz, Y akmiark, '8rki Afrika ve J 888 tarihli beynelmilel mukavelemn 
lspanya iilerinden ibarettir. mer'iyeti tasdik edilmektedir. 

ltilafta, iki tarafm Akdenizdeki müte- fArkasi sa. 7 sütun 5 tel 
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~ehir plani üzerinde ilk tetkikler 

M. Prost'un projesine aid 
rapor ~ehir meclisinde 
Munzam proje raporu üzerinde tetkikat yapacak 

olan muhtelit komisyon azalar1 se~ildi 

~ehir Jl.feclisinin l\fuhtelit Encüm~n azolan &ehir plamna bajl 
üzerinde ilk tetkiklere ba•larken 

Istanbul Umumi meclisi, dün ögleden 1 hir planma göre hamlanan harita ve ka· 
sonra ikinci reis vekili T evfigin reisligi bartma planlar konulmuitu. Azadan 
altmda toplanm11br, l~tima salonuna, 1e· [Arkas1 Sa. 7 satun ~ teJ 
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fD~E(tl~l ( $ehirve , = == ~ehrimiz büt~inin Memleket Haberleri ) Siyasi icm« 

Tarihi roman: 65 Yazan: M. TURHAN TAN 

Serife • 
•• •• eksitti: 

' 

•• yuzunu 
- Ka~amakh konu~ma. A~ik söyle : Hüseyinden 

vaz ge~iyor musun, ge~miyor musun ? dedi 
_ Sen ev y1km1ya m1 geldin buraya. rerek aralarmda bir mukayese yaph ve 

Deli de ol san Allaht•n korkmahsm, ya- yüreginin korkunc zorba lehine meylet -
rm gerdege girecek bir kadma iftira et· tigini gördü. 
memelisin, kir bula~brmamalmn! Evet, Nakilciyi c da~ikada samimi o-

Serife, bagdai kurdu, pürüzsüz bir ta- larak Hüseyne tercih ediyordu. \:ünkü 
lakatle cevab verdi : onda - korkutucu olmakla beraber • ka -

- Ev y1kmaga degil, y1lulas1 ev1ru dm iradesine diz ~öktüren bir mehabet 
yiktlmaktan korumaya geldim. Buras1 la- görüyordu. Hüseyin bile genc ve dinc ol
netlenecek bir yer. Nakilci dedigin herif masma ragmen ii te o mehabet önünde bo
burada soygunculuk ocag1 kurmuitur. yun kmyordu. Sonra Nakilci kendine ser· 
Dünyadan hara~ toplar. Bak, 1u yatak vet, kudret ve saadet getiriyordu. Su ev 
bile bazirgan Salamondan paras1z almd1. ve i~indeki k1y.netli effa hep kendinindi. 
Ccne bu ev, eski Melekgirmez harumn Bundan sonra bir~ok ieylere daha sahib 
bir e1i. Sunun km, bunun ni1anhs1, o • olacagma §Üphe yoktu. Halbuki Hüse -
muzlamp buraya aimhyor. Sen de on • yin fakirdi, Nakilcinin sofrasmda ya11yor
lardan birisin. Kocan sagken s1rtlamp ge- du ve hi~bir zaman bu debdebeli hayat1 
tirildin, kaltak yap1ldm. Simdi, herifin kendine temin edemezdi. 
aklma bir ycl esti, seni nikah11yor. Yann Bu hakikate Nakilcinin elinden kur · 
baika bir kadm getirir, seni ona hizmet•i tulmak, Hüseyin ile birle1rrrek imkanstz· 
yapar. l1g1 da kattlmca almacak kararm korkunc 

Sir nebze sustu, sonra devam etti: zorba ]ehine ol11:as1 tamamile zarurileii • 
- Görüyorsun ya, !emeline kadar yi- yordu. Bu zarurcti tekmelemek i~in orta

k1lacak ugursuz bir yuvadtr bu ev. Ukin da kuru bir sevgiden ve Hüseynin genc
bana ne. lcinde a111D pi1miyor, ba11m do- ]iginden baika oebeb yoktu. Halbuki o 
lal'llllYor. Gelgelelim ki sen, Gülh.aneli sevgi • tehlikeli temaslarla - aylardanberi 
Hüscyinlc de egleniyorsun. Y,cugu sever hakkm1 alm11h. N 3kilcinin öküz deviren 
görünüp aldatJyorsun. hte ben bu kepa- yumrugunda ise bir degil, bir ka, Hüsey
zelige göz yumamam. Ya Hüseynin Y•· nin gencligi ya11yordu. 
kasm1 buak, ya gününe haz1r ol 1.. Seher _ kISa bir Iahza i,inde • bunlan 

Seher ne cevab verecegini kestireme • düiündü, Hüseynin en hararetli aik ve 
mekle bcraber yatak odasmda UZWl za· hieran günlerinde - bilerek, bilmiyerek • 
man kapanmanm 1üphe uyandtracagim Nilüferle bir yast•ga ba1 koydugunu ha
dü1ünerek tela1 ediyordu. Deli Serifenin tJrlaymca kalbini biraz s1kan son tereddüd 
• nereden ve ne suretle Ögrenmi1 olursa halkasmi da kmp ath: 
olsun • ken(!i hayahnm i~yüzünü bildiiii _ Baci, dedi, adtm and1gm ,ocuk 
i1te belliydi. Bu durumda inkar yoluna dünyada, ahirette kardeiim olsun. Kendi
sapip da pervas1z deliyi k1zd1rmak buda-
lahk olacakh. Onun i~in 1u tads1z sah • ni görürsen öyle söyle ! 

V e parmagmdaki yüzüklerden birini 
neyi ustahkla kapamak istedi: rtkanp Deli Serifenin avcuna tutu1turdu, 

- Benim, dedi, bir ba1kasmda gÖ • Y 

1. 1 ilave etti: zürn olayd1 1u k1bga girmezdim, ge m o • b 
- Bildigini unut, gencligime ac1, ir mazd1m. 

Serife, yüzünü ek§itti, hoinudsuzlui!u- dahi Hüscyin sözünü dile alma. Bir gÜ· 
nu sezdiren bir takim iiaretler yaplt ve on- nahbr i1Iedim. Simdi tevbe ediyorum; yü· 

h b. · d" reg" imi helalime veriyorum. Senden de dan sari 1r söz 1ste 1: . 
- Kac;amakh konuima. A,1k söyle: iyilik beklerim. 

Hüseyinden vazge<;iyor musun, g~miyor ~„ §r.rift:..J'i~ ko1111la.11 clmas ;:il~ '.: 
IDUSUß? , gü evire ~evire clütÜnÜyordu, göz\enm SU· 

esaslar1 

lzmir Fuar1na 

haz1rland1 hükumetin alä.kas1 

Y ol vergisi, eskisi gibi 6 
lira olarak tesbit edildi 

Sehrin 1938 y1h büt,esinin esaslan 

Nakil masraflar1 ve 
paviyon kiralar1 

indirilecek 
haznlanm11hr. Büt,e, ü, faSI!du: Birinci fzmir (Hususi) - Hükiimet, lzmir 
fas1lda vilayet iileri adi büt, e muhassa- fuanna olan alakasm1 gÜ'l g~tik,e arbr
sah olarak 4,970,330 lira gÖsterilmii tir. maktadir. lkbsad Vekaleti, bu münase
F evkaliide büt,e muhassasah ise, 902 bin betle valilere, bankalara, ticaret odala -
381 lirad1r. Gerek müiterek ve gerek di- nna ve sair makam ve teiekküllere bir ta· 
ger masraflara i§tirak hissesi olmak Üzere, mim göndererek 20 agustosta a,1Iacak ve 
vilayet varidahndan 595,394 lira aynl - bir ay sürecek olan lzmir fuan hakkmda
m11hr. 1kinci fas1l, belediye iileri iidi mas- ki fikir ve dileklerini bildirmiitir. 
raf büt,esidir. 938 y1h belediye iidi Vekalet, bu tamiminde hulasatan diyo: 
masraf büt,esi muhassasab 4, 188,580 ki: 
Iira 50 kuru§, fevkalade büt,e muhassa- «Seneden seneye inkiiaf ve tekamül 
sah ise 1,329,340 lirad1r. O,üncü fasla eden fuare bu sene daha önem verecegiz. 
konulan rnüiterek rnasraflar rnuhassasah Smai, zirai, kültürel varhg1mm yabanct· 
1.329,340 lira olmak üzere, umumi rnu- Iara tamtmakhg1m1z ,ok faydahd1r. Tür
hassa.at yekunu 10,925,686 liraya balig kiyenin bu yegane rnilletleraras1 fuamu 
olmaktad1r. g~en sene 608,000 kiii ziyaret etmiitir. 

Yol vergiai: 6 lira Bu sene, bu rakarnm bir milyona ,1kmasi 
Haznlanan büt,e kararnamesine göre, urnuluyor. 

yol vergisi, eskiden oldugu gibi 6 lira o- F uarm gördügü bu ragbet, sanayicile-
larak tesbit edilmiitir. nmiz i,in de bir muvaffakiyet ve teivik 

Y ol vergisi, biri haziran, öteki birinci- vesilesi olmahd1r. Herhangi bir sanayi 
te1rin aylarmda olmak üzere iki taksitte müessesesi, bütün mamulahm Türkiye • 
tahsil olunacakhr. de satbg1 düiüncesile fuara iitirakten u • 

Mükellefiyetlerini hedenen yapmak zak kalarnaz. <;ünkü sanayiimizin teka • 
istiyenler, bu mükellefiyetlerini ey!UI, bi- mülü, hususi rnenfaatler kadar milli men
rinciteirin ve ikinciteirin aylarmda ifa faatlerle de alakadard1r. 
edeceklerdir. Bedeni rnükellefiyet, alb Bunun i,indir ki hükumet, fuara ala -
liraya mukabil sekiz gündür. kas1m, arhrmakta ve iitirak edenlere ko · 

f!EHIR ISLERJ layhklar temin etmektedir. ~u ~1! nakl~ • 
'>l ye masraflan asgari hadde mdmlecekhr. 

Kasablarin itirazlar1na Be· Paviyon kiralan ,ok ucuzlat1lm11hr. Bü -

1 d b d• tün smai müesscselerin ~imdiden iitirake e iye ceva ver 1 H h 
haznlanmalan matlubdur. em sab§, em 

Kasablar cemiyeti et narh1 dolayisile teihir ;,in fuare layik ei_ya hazirlamal:, 
bazi arzularmm kabulü i9in Ankaraya ümkünse bunlarm üzerme ( 1938 1zm1r 
bir heyet göndermi§tl. Bu heyetln Ba§· m ) kcl" 1 · 
vekalete verdigi istida 1stanbul Beledi- entemasyonal fuan hattrasi ime en 
yesine gönderilm~. Belediye bu mata • konmahd1r. 
Jibin yersiz oldugunu madde madde Vekalet, kü,ük, büyük bütün smai 
izah ederek raporunu 1kt1sad Vekaleti- müesseselerimizin hemen hemen istisna • 
ne gönderm~tir. SIZ denecek blr alaka ile fuarmuza iiti • 

Belediyede fazla telefon raklerini arzu ve bunu hassasiyetle takib 
muha veresi etmektedir. Simdidcn bu müesseselerden 

taahhüd mektublan aTmmah ve iitirak 
etmiyecek olanlann da adresleri V ekale
te bildirilmelidir.» 

V ekalet, tamimin sonunda bu mevzu 
üzerinde stlt s1k malumat verilmesit)i de 
istemekl~dir. 

Bir sahtekarhgm 

muhakemesi 

Su~lu, dünkü duru,ma· 
dan sonra tevkif edildi 
Kuleclibinde seyahat acentaltgi yapan 

Sevket isminde birinin, vaktile Türki~e 
vatandaihgmdan ,1kanlm11 olan lsak IS· 
minde bir Museviye sahte bir nufus cüz
dan1 uydurmak suretile pasaport 9karmak 
su,undan dün sulh birinci cezada sorgusu 
yap1lnu1hr. 

1ddiaya göre, lsak, senelerdenberi 
Türkiye vatanda1hgmdan ~1kanlrm1 ve 
uzun müddet Avrupada dola1m11, fakal 
hi,bir yerde tutunamam11hr. Nihayet bir 
kolaym1 bularak Atina tarikile fstanbula 
gclmiitir. lsakm akrabalan, burada seya· 
hat acentabg1 yapan Sevket ismindc 
birini bulrnu1lard1r. Sevket, 600 lira mu

kabilinde 1saka sahte bir nüfus Hg1dile 
pasaport ~1kartm11, fakat yola ~1kan fsak 
Edirnede yakalanm:1hr. 

Dün sulh birinci cezada yap1lan sor • 
guda Sevket: 

«- Benim sahte nüfus kag1dmdan 
hi,bir haberim yok. Bana nüfus kag1dt01 
getirdiler, pasaport muamelesini yaparak 
Yunan ve F rans1z konsoloshanelerinden 
vizc ald1m ve kendisine 115 lira muka -
bilinde ikinci mevki bir bilet verdim.l> 

Sevketle beraber bu su,ta alakas1 o • 
!an Avram isminde bir de Musevi vard1r. 

A vram, duruimada bir gün Roza is • 
minde bir k1zm gelerek Sevket isminde 
birisinin gclip kendisini anyacagmt söy • 
ledigini, filvaki Sevketin gclerek Roza 

ile konuitugunu, Rozanm F ransa i~in bir 
vize istedigini, Sevketin de «yapanz» ce
vabm1 verdigini, bundan ba1ka bir 1ey • 
den malumah olmad1gm1 söyledi. 

Sorguyu mütealub reis Bay Reiid, 
gördügü lüzum üzerine Sevketi !evkif et· 
mii. A vram1 da ikametgaha raptan serbest 
buakm111Ir. 

Sevketin yaz:hanesinde yap1lan ara1· 
tJrmada 25 • 30 nüfus Hi!1d1 ve pasa • 
port bulunmuitur. Bulunan bu pasaport 
ve nüfus kag1dlan üzerinde tahkikat ya· 
p1lmaktad1r. 

Japonya ve Sovyetl 
Birligi 

<C in arazisinde Japonlan~ 
harekiitt tevakkuf halin 
<;ünkü, <;inin, eski delt~I 

te1ekkül eden gayet mümbit araz!S 
mür ve demir gibi zengin madenler 
lundugu rnmtakalan kamilen JaPo 
eline g~mi1tir. Demiryollarm yüzd 
seni de J aponlann i1gali alt1ndad11 

As1l Cin arazisinin diger aksaml 
hk ve y;idan mahrumdur. J aponlar, 
vetlerini, muayyen hedefleri ve 
beldeleri bulunm1yan bu geni§ s 
1imdilik yaymak istcmiyorlar. ~~ 
ge~en zengin ziraat arazisini ve tu 
mcz madenleri i1letiyorlar ve bir t1 
tan sevkulceyi ve ikt1sad cihetinde~ 
him yeni demiryollan yapbnyorlar. 

Mesela Deyli Telgraf gazetesini1 
kin muhabiri J aponlann bu iehirle 
,urinin Jehol eyaleti merkezi ara 
gayet dagbk arazide bir demiryolu 
ttklanm haber vermektedir. Muha 
ilk ecnebi olarak gezdigi bu demiry 
yapmak i~in J aponlar ikiier kilome~ 
a1ag1 olmamak 1artile on iki tüncl 
m11lar, nehirlerin mecralanm degii~ 
!er ve binlerce kadcm yüksekliktekt 
lara zikzak yollar yapm11lard1r. 

Altt ayda ikmal edilen bu yolun 
iasmdan maksad lüzumu halinde ! 
<;indeki fazla kuvvetleri dogrudan 
ruya Man~uriye atmak ve yahud ~ 
,urideki büyük kuvvetleri iimali 
sevketmektir. Simdiye kadar iki m 
ket arasmda deniz k1y1S1m takib ed< 
lngilizler tarafmdan yap1lan tek hal 
demiryolundan baika muvasala va 
yoktu. 

Simali <;indeki kömür madenl1 
bir~ogu zaten Japonlann ve kalam d1 
giliz 1irketlerinin elindeydi. Simdi 1 
bu madenler J aponlar tarafmdan iil 
mektedir. Buradakai demir madenle 
orta <;indeki zengin demir madenler 
hi J apon harb sanayii ~ iiletilmek 
J apon 1irketlcri <;inin merkezi olan 
kin' de 1imdiden büyük ~elik fabrik 
kurmaktadirlar. Senede 5 milyon to1 
lik istihsal cdeceklerdir. 

Japonyanm ag1r sanayii artik .J, 
kömür pamuk ve emsali ham mad 

VJLAYETT_E i,in harice ihtiyac1 kalmarnt§hr. He 
1 ' l 11' 

Ziraat kongresi i~in Vilayet· 
Seherin yüzü biraz daha kizard1 ve zeJÜze_bi~ teyJ~r _he~~hro_rdu. On,un„bu 

gözleri dalgmlaih. Belki istemi~er~~ Hü• durumu Iiayli sÜrdÖ, sonunda ,eliresme 
seyni düiünüyordu, onunla N aktlc1y1 bey- garib bir ciddiyet geldi ve yavai bir sesle 
ninin ic;inde yüzyüze getirerek yüreginden konuitu: 

Belediye riyaseti, belediye daireleri • 
ne gönderdigi bir tarnimde telefon mu
havere miktarmm tebligata rajtmen 
atttJgma i~ret ederek resmi muarne • 
lat hat;icif_Yapuan

1
, telefon ,m1u~~.v1 ereJ~,; rinden a akadar arm mes u ea1 eceKJ.e

rinl blldlrmi tlr. 

Belediye ve.-gilerlnln ·- -· 
tahsilinde haciz 

MCJ,'f.EFERRll'1 te komisyonlar tetkil edildi 

Cinclen zaptettigi zengin yerler'l!~'' 
vermeksizin temin etmektedir. Bu yt 
de Japon paraSI tedavül etmekttdlr. 
vakkat hükiimet mahalli asayip kc 
makta ve Japonlarla hertürlü mukav 
!er akdehnektedirler. bir fikir alrruya sava11yordu. 0, genc a• - Ben seni smamak istedim. Sen de 

11 kmm kollan arasmda heyecanh anlar galiba korktun, yalan söyledin. Sevda a
yaiarken bclali adm1 verdigi kork~nc. zor· teii hi~ lifla söner mi? .. Yürege :anlan 
bayi ve onun dizleri dibinde ~ed1l~~uke~ muhabbet y1lam kolay kolay sokaga a~ • 
«ceylamm» dedigi Gülhaneh Huseym hr mi ? •• Sen Hüseyni candan sevdm. 
düiünmege ah1m11tJ. Ukin ikisi arasmda Nakilci Aganm ikinizi de k1llr k1tir kese· 
bir tercih yapmak 1shran01 o güne kadar bilecegini dü1ünmeden aylarca onu~ ya : 
duymu1 degildi. <;ünkü böy]e bir 1stuar runa gittin. Simdi ni~e ol~r da Hus~y~1 
0 evdeki hayat 1artlanna göre vücud bu: b1rak1rsm, helalim d1ye elm yaban o.k~
lamazdi. Nas1l bulabilirdi ki Nakilciyi züne nefsini bag11lamn. Bu, olmaz t§~r 
tercih etmekle Hüseyinden kurtulm1ya Seher, onun ic;in iakayi b1rakahm ~a. do~
imkin yoktu. Hüseyne nefsini tahsis et • ru konuialim. Hüseyni umdugum g1b1 ~ev1-
mesi ise muhal denilecek kadar gücdü. . yorsan yürcgini pek ~ut, y~r~d~na s1gm1p 

Belediye vergilerinin tahsili i~in mü
kellefin e§yasma haciz konulurken 
mahcuz mahn muhammen miktanmn 
da tesbiti lüzumu aläkadarlara bildiril
mi§tir. 

Et narhina riayet etmiyenler 
Azaml et narhma riayet etmiyenler 

hakkmda tatbik edilecek ceza hükümle· 
rine cazaml fiattan fazlaya her nevi et 
satanlardan yirmi ~ lira. ceza al1rur 
kaydmm da ilavesi lüzumu icab edenle
re teblig edilmi~tir. 

Cenaze nakli i~in nahiye ko
miserlerine müracaat 

F akat 1imcli bir lr.arar almak mecbun- §Öy]e bir ab!, N akilc1 teresm1 g1der, scv • 

yetine dü1ürülmü1tü. N akilciye nikahl~n- gilinle yaia !.. . . Cenazelerin Belediye tarafmdan nak-
mayt kabul ederken bile hatmna ~~hm: Seher, bön bön bakh, htreye htreye linin temin edildigi malfundur. 

edilecek 

yen bu mecburiyetten kurtulmak 1,m bu sordu: • . Belediye riyaseti aläkadarlara gön • 
yol bularruyordu. Ayni zamanda §U du- - Ne diyorsun baci? ... Ben helabmc derdigi bir tamimde cenazelerini Bele
rumdan istifade ederek yannki hayabna düzen mi kuracagun? diye vas1tasile naklettirmek istiyenle • 
kat'i bir istikamet vermegi de gönlü gö- - Düzen kurm1yacaksm. Ondan ken- rin nakil ücretini nahiye komiserlerine 
rür gibi oluyordu. hte bu karmakan11k dini, Hüscyni, hatta koca lstanbulu kur- tevdi etmelerini ve almacak paramn 
saiklerin zorile dalgm dalgm düiünd~. taracaksm? derhal o mmtakadaki Belediye tahsil 
HüseV:n ile Nakilciyi kar11 kar11ya geh- (Arkas1 vor) §Ubelerine yatmlmas1 mukabilinde ce-
;.::::~,:::. ·~.:.;,:;:::::.:.:__..:_ _ _:.:_.;;.,...,.;,.,,,,,._..,._,,,_.,,_.,,_.,,__,.--------......,_ nazenin tekfin ve defin muarnelesinin 

Sabiha Gök~en Ankaraya dönüyor 

Sabiha Gök~en, u~u~ sahasmda, hmir kadmlarile beraber 

lzrnir (Hususi) - Sehrimizde bulun· 
makta olan Atatürk km Sabiha Gök~en 
Türkku~u talebosim anlr<ne etmekte ber
devamd1r. Sabiha Gök~en, bunun ha
ricinde, gazetecilerle berabcr de u~mu~. 
hatta baz1 ailclerin ve talebclerin ziyaret 

ve ricalanm kabul ederek onlara Gazie· 

mir sahasmda güzcl bir havac1hk günü 
ge~irtmiitir. 

T alebeden bir k1•mm1 kendi tayyare· 
,inde; bir k1smm1 da arkada11 Ögretmor. 
Muamrnerin tayyar>sinde u~urmui ve av

nca kendi tayYaresinde akrobatik hare • 
lr.etler yapm11, büyük tezahürat ve alk11· 

larla kar11lanm11t1r. 
Sabiha Gök~en 1ehrimizde daha bir 

hafta kadar kalacakbr. 
Pazar günü bir arahk at ko1ulanmn 

ge,tigi Kml~ullu sahasma gitmi§ ve ko· 
iulan takib etmiitir. 

Antrenmanlar bitti 
lzmir 15 (T elefonla) Sabiha 

Gök~en, Türkkuiu talebesi i~in tertib et

tigi antrenmanlanm bitirdi. Y arm ögle· 

üzeri Gazi Evinde 1erefine verilecek zi· 
yafette bulunacakbr. 

Kadm tayyarecimiz, pazar günü tay· 
yaresile Ankaraya dönecektir. 

icras1 lüzumunu blidirmi§tir. 

lstinye • Bebek yolunda 
istimlak 

Asfalt olarak in§asma ba~lanan istin· 
ye • BebeJc.yolunun güzergahu:'a _tes:i : 
düf eden bina ve arsalann 1shmlak1 
939 rnali senesi nihayetinde ikrnal edil
mi~ olacaktir. Bunu temin i9in, mütea
kib seneler bQt~elerine konulmak üze
re, yedi yüz bin !iraya kadar taahhüde 
giri~ilmesi i9in Belediyeye mezuniyet 
verilmi§tir. 

AD[fYEDE 
' 

Bir dayak hadisesi 
A!i achnda bir su9luyu dövmekten 

maznun korniser Eternin dün Agirceza
da muhakemesine devam edilmi§tir. 

1ddia rnakarn1, geien raporlarda Ali • 
nin vücudünde dövüldügüne dair bir 
eser bulunmad1gm1 bildirmi§ ve ortada 
kafi delil olmad1gm1 ileri sürerek Ete
min beraetini istemi§tir. 

Davac1 Ali, darb ve tazminat nokta • 
lannda 1Srar etmi§tir. Muhakeme, karar 
i9in ba§ka bir güne biralnlmI§hr. 

T evkif edildi 
Muhtelif yerlerde garsonluk yapan 

Dursun Ali isminde birisi h1rs1z11k su
~undan dün ikinci sorgu hakimlij\inde 
yap1lan sorguyu müteakib tevkif edil • 
mi§tir. 

Dursun Ali, evvelki gece Yüksekkal· 
dmmda bir dükkanm carnm1 kald1r 
mak suretile i~eri girmi~. fotograf ma
kinesi, iskambil kag1d1, elbise, ~ama§ir 
ve saire ~ahru§tir. 

lkllsad V ekili 
X1zmm rahats1z1tgi dolayisile Viya • 

nada bulunan iktisad Vekili $akir Ke • 
sebirin yarm 1ehrimize gelmesi muh • 
temeldir. 
San'at mektebinden yeti1en· 

lerin tan11ma gecesi 
Türkiye San'at Mekteblerinden Ye • 

ti§enler cemiyeti, bu ak1am Parkotelde 
bir tanl§ma gecesi tertib etmi§tir. 

<;ocuga ~arpll 
Dün saat on bu9ukta Büyükdereden 

gelmekte olan A vninin 34 sayih otomo
bill, Mecidiye köyünde Likör fabrikaSl 
önünde Tevfik isminde bir 9ocuga 9arp
m1§tir. Yarah 9ocuk hastaneye kaldml
m1§tir. 

Marat ~eltik fabrikasi pirin~ 
unuyap1yor 

Sümer Banlon Mar!l!j <;:eltik fabrikas1, 
§imdiye kadarki istihsa!3tma i!aveten 
pirin9 unu istihsaline de ba§laml§br. 
Pirin~ ununun sthhat üzerindeki tesiri 
ve bu rnaddenin bilhassa 9ocuklarm gl· 

dasm1 te§kil ettigini dii§Ünen Mara§ 
<;:eltik fabrikas1 §irketi bu los1m i":1al~
tmda bilhassa bütün s1hhl kaideler1 go
zeterek irnalat yaprnaktad1r, 

KVLTVR ISLF.RI 

Muallimlerin maa§ zamlar1 
veriliyor 

Henüz kendilerine maai zamnn ve • 
rilmiyen muallirnler, känunuevvel, ka
nunusani, §Ubat, mart aylarma aid mü
terakirn zamlarm1 dünden itibaren al • 
maga ba§lam1slardir. Nisan zarnm1 1 ma-
yista veri!ecektir. .. 

Dilter taraftan ge~en yil zam goren 
700 den fazla muallim 1 haziranda, bu 
ytl gören 300 e yalon muallim de bi -
rincite§rinde istihkaklarm1 alacaklard1r. 

Rütcede münakale yaptlacak 
Bu k1dem zamlannm haziran 938 den 

itibaren verilmesini temin i~in. Vilayet 
büt9esinin ögretmen maa5lar1 tertibine, 
diger tertiblerden münakale yap1lm~s1 
kararlasm1s ve münakale icrast l~m. 
Daim! Encümene sal8hiyet verilrni§tir. 

Dr::NT7 T.~1.FRI 

100 seyyah geldi 
Yunan banchrah Hellas yatile dün 

§ehrimize yüz seyyah gelmi§tir. Sey • 
yahlar dün 1ehri gezm~lerdir .. Yat bu
gün Akdenize hareket edecektir. 

« Trak» geliyor 
Denizyollan hesabma Krupp tezgah

larma sipari§ edilen vapurlarm ilki olan 
Trak, Almanyanm Kiel limanmdan ya
rm hareket edecektir. Tralon son uzun 
sefer tecrü besi de muvaffakiyetle neti· 
celenm11tir. 

Büyük ziraat kongresi hakktnda Ba§
vekfiletin tamimi üzerlne Vilayet<;e ha· 
ZII'lanacak raporu ihzar i9in istanbul 
Ziraat Odas1 dün bir toplanti yaptru§tir. 
Bu toplant1da hazirlanacak raporu muh
telif ihtisas §Ubelerine göre ayrrmak ü
zere hayvanc1hk, §ehir süt~ülügü, mey
vac1hk, bagc1hk ve ~arabc1hk, sirkeci • 
lik, konservecilik i~ln yedi U.11 komis • 
yon te§kil edilm~tir. Bu komisyonlar 
bugünden itibaren ayr1 ayr1 toplamp 
haricden icab edenleri de davet etmek 
suretile raporunu hazirltyacak ve bu 

raporlar Odanm önümüzdeki hafta zar
fmda yapacag1 toplantida gözden ge<;i· 
rilerek Valiye takdim edilecek, Vall de 
kendi mütalealarile beraber raporlan 
Ziraat Vekaletlne gönderecektir. 

SACLIK l$LERI 

lki maruf operatörümüz Av
rupa kongrelerine gittiler 

Haydarpa§a Nümune hastanesi opera
törü doktor Feridun $evket Evrensel, 
Berlinde toplanacak olan Alman cerrahl 
kongresine i§tirak etmek üzere bugün
kü Romanya vapuri!e ve Köstence ta • 
rikile hareket etmektedir. 

K1ymetli operatörümüz Feridun 
$evket Evrensel, Berlin Cerraht cerni
yetinin bu seneki akademisinde asl! a
zahga intihab edilrn~ ve kongreye da
vet edilmi§tir. Kongrenin programmda 
irsl anomaliler, pankreas cerraht hasta
hklar1 ve ak ciger vereminin cerrahl 
tedavisi gibi pek mühim mevzular bu
lunmaktad1r. Almanyadaki cerrahl ce
miyetine Üniversitemiz d°'entlerinden 
doktor Fahri Erel'in i§tirak edece~ de 
haber almmt§tir. Saym doktorlar1m1za 
muvaffakiyetler dileriz. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Bir Frans1z sosyoloji pro• 
fesörü 1ehrimizde 

Japonyan1n <;inde kendisine ikhsa1 
askeri cihctten lüzumu olm1yan ar• 
iigal ederek kuvvetlerini dag1tmam1 
bir sebeb de kendisile Sovyetler aras 
ihtilaf ve harli zuhuru ihtimalinin güt 
güne kuvvet bulmas1dir. 

Son zamanlarda J aponya ile Sov 
ler Birliginin arasmda gerginlik artI 
hr. <;inlilerle harbde bir Rus tayyar 
sinin esir düimesi üzerine J aponyi 
kendi Moskova sefiri vas1tasile pro 
ettigini Sovyet gazetcleri ya21yorlar. 1 
!arm verdikleri tafsilata göre Sovyet 
kumeti, resmen hali harbde bulunma 
smdan dolay1 <;ine kendisinin yardm 
mesine bir mani görmcdigini kayded 
esir olan tayyareci ile bir alakas1 bt 
mad1gm1 bildirmii ve aradaki münat 
mesclclerin görüiülmesi i<;in Tokyo 
rine talimat verdigini ilave etmi1tir. 

<;ok g~meden Man9urideki Ja 
bomba ve takib tayyarelerinin Sibery• 
girdikleri ve bir J apon takib tayyare: 
dü1ürüldügü Moskovadan bildiri)m1 
Bu defa da Sovyet hükiimeti J apon 
protesto etmiitir. lki taraf da birbi 
kar11 azim kuvvetler tah1id etmi1 old• 
lanndan vaziyet tehlikelidir. 

Dahili Mogolistanda bir seyahat ~ 
pan T aymis gazetesinin Pekin muha 
ilkbaharda, dahili Mogolistandaki . 
pon ordusunun Sovyetlerle aSI! <;in ' 
smdaki irtibat yolunu büsbütün kes1 
i~n Ninghsia iehri üzerine yürüycee 
ve evvelce kcrvanlarla silah gönde: 
oldugu Kansu müslümanlarile birle~ 
gini haber vermektedir. Hulasa JaPofl 
dusunun ancak bu havalide harekat l 
pacag1 ecnebi mü1ahidlerin ifadelerin 
anla11lmaktadtr. 

Muharrem Feyzi TOGA 
Paris Edebiyat Fakültesi sosyoloji-. c --....,.,,,,.,,,,,,,,,,...,...,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,~ 

profesörü Moris Halbvahs (Maurice GVMRVKLERf) 
Halbwachs) bir haftadanberi §ehrimiz • 
de bulunmaktad1r. Daha bir hafta is • 
tan bulda kalacak olan ve bu müddet 
zarfmda Edebiyat Fakültesinde (beye • 
canlarm kollektif ifadesi), iktisad Fa • 
kültesinde (nüfus ve ikhsadt §artlar) 
mevzulan üzerinde pazartesi günü E
debiyat Fakültesinde, 9ar1amba günü de 
ikhsad Fakültesinde iki konferans ve-
recektir. 

<;:ocuk, insanlann 9i9egidir. Seviniz, 
koklay1ruz, fakat öpmeyiniz. 

'----------./ 

Tarn tarife tatbikab 
Gümrüklerde bir Josrm e§ya !~in .f 

bik edilen tenzilath gümrük tarifesit 
yerine dünden itibaren tam tarife tat 
kma b&§l&mru§tir. 

Cumhuriyet 
Nüshasi 5 kunqtur 

Abone ~eraltl { ~:· 
Senelik 
Alb aybk 
Ce aybk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Barhi 
i~ 

2100 au 
1450 • 
800 • 

lloktut 
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~ON HABER LER 
HAdise!er aras1nda 

Dünya saga rm gidiyor, 

In •lt • A •k sola rm? g1 eren1n mer1 a ya III Imin bir sag. so\ davas1 yoktur. 

Y .., • 1 A h • • • 0 Bu aynhg1 yalmz politikada gö-ap a c agJ SI a s1par1~1 rüyoruz. ~ai.bir m.n.i· '°' bir m~ 
~ yok, fakat sag bir polihka, sol b1r 

..\m , politika vard1r. ~ünkü ilim yalmz 

erika önümüzdeki sene i~inde ingiltereye had.is~leri .izah eder; politikamn ga-
yes1 1se b1r talam sosyal hareketler 

1500 tayyare ihrac edebilecek ve hadiseler yaratarak insan yii1nla
nna v~he vermektir. v •. 

nin ,;i'.h~ton 15 - Burada, fngiltere- j deki y1! icinde 1500 tayyare ihra~ cde
lllerih a •nma•101 tamamlamak ic;in A- bilecek vaziyette bulundugu bildirilmek-

1. Ya layyar . . . . b kl d. llle•tcd· A e s1pan11 vermes1 e en· te 1r. 
beYana:r.d vam Kamaras1nda yap1lan Diplomatik mahfillerdc, fngilterenin 
lakerc] a bu hususta Va1ingtonla rnÜ· henüz bu hususta müzakerclcre giriimc-

1-f av er ccreyan ettigini gösteriyor. diiii söylenmcktedir. 
Rittik~ 1 lllahf11lcrinde, fngiliz imalat1nm, Ordu ve bahriyc mahfillerinde cldc e· 
reced: j''makla beraber, henüz kafi de- dilen inl!baa göre, Amerika hükumeti 
•inin is 

0 n;a~1 RI ve Amerikan endüstri· fngiltercye ve icabmda F ransaya yapi
de, 1 

1 
'· 15hhsal h1z1m arttird1g1 takdir- lacak teslimata mümkün oldugu kadar az 
'lllmuz 1938 de baihyan önümüz- zorluk gösterilecektir. (a.a.) M .„ ""'' ,,.11t1111nmumunnmm111m11umu1num11111m11m11111111•·1111•„111„„.'" •...... •• „_,_ 

· Ruzveltin yeni Kiz1brmak tast1 
bir mesaj1 ' 

<;oruma bagb bir köy 
;eisicurnhur, i,sizlere sular albnda kald1 
ardun i~in 7 milyarbk Corum 15 - Kml1rmak ta1rn,1 

k 1skilip vc Corum arasmdaki 1osenin 
redi istiyor 150 mctrcsi ve mnak k1y1smdaki 

R Va1ing1
00 15 

-M 
1
„ k Karaburun köyü tamamen su altmda 

1•Ye g" d - . Ruzve l m on- kalm11hr. Vali vekili ve Naf1a mü-
•aj kenJ~~ ~rmi1 oldunu mühirn bir me· du"'ru" vak'a mahall1'ne n't · 1 d" 1 b "" 7 " 1 „1 m11 er 1r. 
• •de ~~ 1 ~ milyardan fazla kredi ta- Maddi zarar henüz tesbit edileme • 
~es~J~101 

tasrih ctmektedir. mi~tir. 1nsanca zayiat yoktur. (a.a.) 

4,962 f~izlcrc yard1m i~in takribcn 

2 Yen1 kredi tal b' __ y _c 1. 

Yatta b I aln1z kredi membalarma tedi· 
d u unmak · · d · a llIÜst h]"k . 1~1n cgil, aym zaman· 

h
lllak v/ .

1
1
1 

lenn i1tira kuvvetlerioi art1r-
. m1 ; ·d lt •urett van al!n daha munsifane 

21 so m .1• levziini tcmin cylcmek i~in 
n' IYonm"k d b' k d' Jb' 1 'llutaz 1 tarm a 1r re 1 ta e 1· 

M: •mrnmd1r 
h ••ai1n b' · 

ur, «h in iraz ilerisinde Reisicum• 
lit 'k Ususj „ 1 tatJn muessesclerde ~al11anlarm 
nerjileri~c~h~rmak kin» rnilletin bütün c-

1\1. Ru Ilal b ve müracaat etrnektedir. 
«B zvc t, diyor ki: 

en büt" 
l"!n1n 1,;m un vati1Dda1lann varidatla -
"•c buia ~" 51Yesinde i1lerin tekrar re-

1\1 .cagina cminim.» 
csaun 

l'•11i kan '<>n f1kralar1, Rcisicumhurun 
ta ·h. unun •· „ 
/' 1ndc~ 193 m7 

er Iyct rnevkunc konmas1 
1lmi1 ola bahanna kadar takib e· f uhran1n ;°tidsullcrc mümasil usullerle 
~nrnak h 1 •dina kar11 mücadcledc bu-

d1t ususund k' . . „ k . a 1 azrn1m gosterme tc-

SiYas' b 
'••11· · 

1 
•kundan • R • · h ' n1sanid mcsaJ, cmcum urun 

lnokrat f ke Yap1lacak intihabat ic;in de· 
tay Ir asinin b" .. l b' a Retir k utun unsur arm1 1r a• 
'Ylemelctc~e •z.rnindc olduiiuna delalct 

b Ir, 
" 7 eaQ„ 

l itt rnQhiyeti hakk1nda 
\! tah · l k •sin '"'" er 

•naar Rton 15 S' • .. h'd] . 
falciy l~e RÖre R; 1'r.•S1 mu~a I ermf 
d , •ls1z]J'· .' zve t m rnesa11, muva • 

b?Rutin151nRinin daha vahim neticeler 
lt a rn"' · 

f les•hb" an1 olmak kin yap1lm11 
•k. us rnah. . d d f ... l:Yetsiz]"· 1Yctm e ir. Bu rnuva · 

" 1ly · 1Rin ba 1 b . • k •n1n R 1 ica se eb1 husus1 scr-
ttaa „. c~cn ilkbah d h''k' · · de •Rratti • 'k ar a u umctm m• 
llielllsidir Rl 1 hsadi faaliyeti takib c -

h 1-fatir] d. 
U.u • •r a old " h 11 scrm Ugu vc~hile Ruzvelt'in 
U•usu d ayc ilc t y · k •iill n aki ein 1 mcsa1 elme 

b 
1 lc ncf 

1
Rayretlcrinin muvaffakiyct-

ah lcc •nm · „ · 1 •rda R . , csi uzenne ge~en son· 
•tle . cis1cumh . b 

avd 11111!; ek .ur, 1ca eden tcdbir· 
et •dilcc • ~n.om1ye vard1m siyasctine 

egin ·1 • Suba 1 1 an etmi•tir. (a.a.) 

ha:~arin evlenmel e r i 

! Ankar •nda b i r pro j e 
•a 'V a 15 (T 1 f 
~iy eka\etj d e e onla) - Milli Müda-
ziri:tleri hak~i~ sub~ylann evlenme va
giir nl!taktact da bU: kanun projesi ha· 
tne~'. •sker! ~· Pro1edeki hükümlere 
oJ hkte ilt· ektebler talebelerile teg-

an "'·b ' sene hilf"'! h ' tn ' "" ay 11 1zmet etmemi§ 
tn~teceklerd~: ask<;rl memurlar evlene

leblere k · Evh olan gencler askerl 
LI abu! edilmiyeceklerdir •1at · 

avda dalavere ve 
t,k hile hareketleri 

\! endcrun 15 (H 
•lan Pa . . . ususi) - ittihadi 

~~lerj dev:inm. yolsuzluklan ve dalave-
1Ye ve A c~iyor. 1skendcrun, Süvey

tnünakaoal rsus t.a naf1a i1leri i~in a~1lan 
h;acak ara guccek mütcahhid ve c;a • 

usta v · .1 • 
aza layin edil e 1~~1 cnn önceden partiyc 
C:ebbarc b mcsi 1art ko1uluyor. Hasan 
lad1r. u dalavcrclcre Önayak olmak-

A
lf aaan Cebbaren1·n b• • 

k 1r emr1 nta Ya 15 (H • 
Maliye T usu•i) - Uhdcsinde 
urn .1'. apu, Emlak Posta "d" · um, ikleri . mu m 
iiü ~bi bir oke Z1~aat banka51 müdürlü
Ccbbare .~f vaz1felcr bulunan Hasan 

nu us rn 1 
na cclbed k H •mur arm1 tekrar yam-
k1tn adami:~ .. atay haricindeki bir la· 
retmi1tir, nufusa kaydctmesini em • 

• Romanyada yen1 
bir O A s1yas1 • part1 

Tataresko'nun kuracag1 
partiye eski liberaJlerin 
büyük bir k1sm1 giriyor 
Belgrad 15 - Vreme gazetesine Bük· 

re§ten bildirildigine göre, Tataresko 
yeni bir parti te§kil etmektedir. Eski 
liberal partl azalarmm büyük bir kis
mmm yeni partiye girecekleri anla§1l
maktad1r. 

Bu gazete, bu münasebetle eski libe
ral partidekL .nifaka kat'i nazarile ba -
k1labilecegini ve yeni liberal partinin 
Tataresko'~un bu te (\bbüsüpd~,l\ .fO!\I/ 
Bratyano ailesinin • hegemonyasmaan 
kurtulmu~ oldugunu iläve eylemekte • 
dir. (a.a.) 

Frans1z sosyalist 

partisinde ikilik 

Azalar aras1ndaki husu
met had bir ,ekil ald1 

Paris 15 - Sosyalist partisinin daimi 
idari komisyonu Sen sosyalist federas
yonunu ilga etmi§tir. Bu tedbir sosya -
!ist partisinin ikiye aynlmasm1 intac; e
decek kadar vahim neticeler verebilir . 
Bu karara sebeb, evvelki gün Sen fe -
derasyonunun umuml kätibi Marso Pi· 
ver aleyhinde verilen hükümdür. Bu 
hükümle Piver'in partide mes'uliyeti 
mucib olacak vazifeler almak hakk1 kal
dmlm11br. Bu tedbire ragmen Piver 
dün Sen federasyonu meclisini ic;timaa 
davet etmi§, meclis de bir karar sureti 
kabul ederek mücadeleye ba§lanmasma 
karar vermi1 ve bunun üzerine Sen fe
derasyonu llga edilmi§tir. 

Bu ihtiläf sosyalist partisi genel sek
reteri M. P<>l For ile M. Piver arasm • 
daki husumet yüzünden aylardanberi 
gizli bir ~ekilde devam etmekte idi. Bir 
kac; gündenberi, ihtiläf häd bir §ekil al· 
m1>br. Sosyalist partisi bürosu. ihti13f1 
halletmek ic;in Blum, Öryol ve Sero! ta
raflarmdan sarfedilen emekleri bosa 
<;1karmak maksadile grevlcr esnasmda 
takmd1klar1 tav1r ve hareketten dolay1 
Piver ve onun taraftarlarm1 muahaze 
etmekte idi. Di~er taraftan Piver, sos -
yalist gencliklerini partinin umumi di
rektiflerine täbi olm1yan muhtar bir 
te§kilät haline ,1?etirmege c;ah.b. Bun -
dan ba§ka Piver'in sosyalist partisi mil
li konseyi tarafmdan ac;1ga c;1kanlm1§ 
olan elemanlarla münasebette bulun -
maga devam etti~i söylenmektedir. Bu 
meselenin sosyalist kon~esinin gelecek 
toplanbsmda mevzuu bahsedilmesi bek
lenilmektedir. (a.a.) 

Y eni hütc;:enin encü mendeki 

müzaker esi 

Ankara 15 (Telefonla) - 1938 mali 
y1h bütc;esini tetkike ba§hyan Bütc;e 
Encümeni Divam Muhasebata kadar o
lan fas1Jlarm müzakeresini bitirmi>tir. 

M e cli s e verilen hir takrir 

Ankara 15 (Telefonla) - Manisa 
meb'usu Refik ince, Meclise verdigi bir 
takrirle askeri rü§tiyelerinin orta tah
sil müessesclerinden say1hp say:ilm1ya
c?g1mn tefsirini istemi§tir. Takrir Maa
nf ve Milli Müdafaa encümenlerinde 
görü§ülecektir. 

«Dünya saga nu gidiyor, sola nu ?» 
tarzmdaki bir sorguya ilimden cevab 
alamay1z; fakat politika hadiselerine 
bakarak bugünkü dünyanm, rotasm1 
saga dogru mu, sola dogru mu <;evir
digini görebiliriz. 

Kabataslak bir tasnifle an' aneye 
bagh politikalarm hepsine birden sag, 
ona ka"' i;1kan po'litikalarm hepsine 
birden sol demek adet olmu§tur. De
rine gitmeden bu tasnifi kabul ede
lim. 

Büyük Harbden sonra, kanh tec
rübeden dogan umumi nefret, dün
yamn biri;ok memleketlerinde sol 
hareketleri k1§lartt1 ve sol politikalan 
inkitaf ettirdi. Serbest sei;im memle
ketlerinde sosyalistlerin, hatta ko· 
münistlerin te§rii hacimleri geni§leyi· 
verdi. Avrupamn biri;ok taraflarm
da komünist ihtilal hareketleri bile 
görüldü. 

B u sola dogru alan, ftalya ve Al
m anya gib i iki büyük m1emlekette 
dogan kuVV'etli nasyonalist h areket· 
lerin m ukavemeti önünde ilkönce 
duraklamaga, sonra gerilemege ba§
lad1. 

Bugün, hemen her memlekette, 
saga dogru gidi§in bu ai;ik i§aretleri· 
ni görüyoruz: lngilterenin batmda 
muhafazakar bir kabine vard1r Eden 
gibi nisbeten so! bir uzviyet{ feda 
ederek ltalya ile anl&§maga batlaml§· 
hr; F ransada sol hareketi temsil 
eden ve iki senedir iktidar mevkiin· 
de bulunan Halk cephesi arttk iJ ba
tmda degildir ve yerini radikal sos· 
yalistlerin merkeze dogru geni,liyen 
sag grupundan mürekkeb bir h üku
mete terketmi~tir; ftalya ve Alman· 
ya sag1n sag1dir; lapanyada sag ha
reketi memleketin dörtte Ü<; bui;ugu
n u kazanm1§, sollar1 Akdeniz laym
na s1k1Jtirm1thr; Lehistanda tiddetli 
milliyeti;i bir sag rejim var; Y unania
tan . sol hareketlere i;oktan paydos 
dedi; Yugoslavyada ve Romanyada 
saga dogru gidi§ h1zh ve ai;ikhr • 
Bulgaristan sol hareketlere asla mü~ 
samaha etmiyor; §arkta naayonalist 
layamlar1na aid hadiseleri ajanslar 
iki günde bir haber veriyor; A syada 
Japonya, sag olmakta italyadan ve 
Almanyadan hii; &§ag1 degildir .... 

Bize, !ahud da hem m illiyeti;i, 
hem de mlalabc1 Türkiyenin bir <;o· 
cugu oldugumu kabul ederek sadece 
bana aoraraamz, bugün de si>le §U 

man zum cevabirm verebilirim: 
Ben ne sagtm, ne solum, 
Hakka dogrudur yolum. 

PEYAMI SAFA 

Meksika petrolleri 

Amerika ihtilaf1n önüne 
ge~mege 

Va1in11:ton 15 - Meksika hükumeti
nin petrol kumpanyalarmm sahn almma
s1 hakkmdaki 1ngiliz notas1n1 reddettigi
ni Ögrenen Hariciye Nezareti memurlan 
Amerika hükumetinin takib ettigi siya
set dolay1sile memnuniyetlerini izhar et· 
mi,lerdir. Cünkü bu siyaset sayesinde 
Meksika hükumetile bir ihtilaf ~1kmasmm 
önüne ge(ilmi1tir. Bu memurlar Amerika 
hükumetinin 1no:iltereden daha realist ve 
sempatik bir 1ekilde hareket ettigini kay
deylemekte ve Meksika mahkcmelerinin 
da_vayi henüz ha!letmemi1 olmalarma 
rap; „ k 1 . men muza ere ere faa!iyetle devam e-
d1lmesi la'z Jd"' · ·1· . im ge 1gm1 1 ave eylemekte-
d1rler. 

Tazminat meselesi Reisicumhur Kar
denas. ile Meksikamn Amerika sefiri 
FransISk·o·· Kastil~o Naiera arasmda ya
p1lan p;.oru1melenn mevzuunu te1kil et
mekted1r. 

A "k n:ien an makamlan pek yakmda 
Mekksikanm bu husustaki teklifini beklc
me tedirler. (a.a.) 

Sovyetlerin yeni 
Türkive sefiri 

~osk?v~ 15 - Sovyetler Birliginin 
yem Turk1ye elc;isi M. Trentiyef 13 ni· 
sanda Avrupa yolile Moskovadan Tür
kiyeye hareket etmi§tir. Büyük elc;i 
garda Türkiye maslahatgüzan ve Ha -
riciye komiserligi erkäm tarafmdan se
lämlanm11tir. (a.a.) 

M osk ova h üyük el irimiz 
Ankara 10 (Telefonla) - Moskova 

büyük elc;imiz Zekäi, Ankaraya geldi. 
Sefirimiz burada birkac; gün kalacakbr. 

Mu s aha b e 
-

Eti • sen1n, kemigi benim 
HEM NALINA 

MIHINA 

Gazetecileri atlatan 
müvezziler Yazan: ·HOSEYIN RAHM/ GORPINAR 

Ertesi sabah ycldirmesini giydi. Ba11-
m örttü. Eline kahn bir baston ald1. Gene 
benim climden tuttu, mekteb yolunu tut
turduk. Gözlerinden ta1an öfkenin asabi 
yüzüne verdigi buhranh ifade ile kap1dan 
ic;eriye girince bu gcliiten hoca, kopacak 
firtmay1 anlad1. Harninnern kavukluya 
yakla1h. Biraz igilcrck: 

- <;ocugumun ensesine yara ac;m11sm, 
dedi. 

Kavuklu hocahk vakanm bozmaz bir 
sertlikle cevab vcrdi: 

- Olur a„ Mektebdir bu .. Adam ol-
sun .. 

Büyük annem buhranmm birinci dal
gasile: 

- Bana bak Kayserili, ben adamm 
ellcrini arkasma baglal!r da silaSina gön
deririm. Elalemin cocuklanm pastmna· 
hk e1ek yavrusu mu samyorsun ?. Ben o
nu anas1z büyüttüm. Bu ya1a gctirinciye 
kadar cektigimi Allah bilir. Görmüyor 
musun? Zay1f, cöp kadar cocuk„ Biz o
na güllen dokunmay1z. 

Bütün ~ocuklar susmui dinliyorlard1. 
Talebe huzurunda hocal1k haysiyetine 
kar11 savrulan tahkirlerden tahammülü 
sars1lm1ya baihyan Kayserlinin ba1mda 
kavugu karagözvari bir iki tcpreiti. V c 
bagird1: 

- <;ocugun bu kadar k1ymetli isc al 
götür kadm .. 

Pesten ba1hyarak yavai yavai yük -
seien bu muhavercnin sonu ncye vara -
caktJ? Küc;ük akhmla endiieleniyordum. 
Harninnemin clinde bir bastonu, hocanm 
hesabs1z sopalan vard1. 

Aklma korku getirmez bir pervas1zlik
la haminnem cevab verdi: 

- Götürccegim. F akat scni de bura
da b1rakhrm1yacag1m. Maarif Nazm 
akrabamdir. Y aray1 gösterecegim, ceza
s101 istiyeccgim .. 

Kavuk as1l 1imdi ycrinden birkac dcfa 
z1plad1. 

Harninnern dcvam etti: 

- Bir iki a1ir czberlemi1 olmaktan 
ba1ka nc mcziyctin var? Etrafmdaki 1u 
falakalara, sopalara, smklara bak, bir de 
§U birer damlac1k yavrularm masum yüz
lerine bak sankh haydud .• Mekteb hoca
smdan ziyadc büyücü oyununun kavuk
lusuna benziyorsun. Bu ya1ta cocuklara 
guslün farzlan ve onu icab ettiren 1er'i 
sebcblcr okutturulur rnu? <;ocuk bizdcn 
baz1 icyler soruyor, ccvab vcrmege uta -
myoruz. <;ocuk terbiyesi ncredc, siz nere
de? Kavukla, sopa ile adarn korkutuyor
sunuz. T ulumbac1 bozuntulan. 

H<icamn surahna bagmlan bu tahkirle
rin sevincile cocuklar arasmda nk1r f1k1r 
gülü1me kayna1malan dalgalamyordu. 

Kendini o postun derebeyi bilcn hoca
nm gözleri haminncmin clindeki bastonla 
kcndi sopalanm mukaycscye kayd1g1 s1-
rada mektebden i~eri ihsan Bey girdi. 
Büyük anncmin clinde büyüycn mektebli 
genc, gürbüz bir yüzba11 .. Vak' ay1 i1it -
mi1, hemen ko1mu1„ Artik galebe f~rah 
bizimdi. 

1hsan, haminnemin yava~a kolundan 
~ekcrek: 

- Haydi anac1g1m gidelim. Scnin bu
raya gelip de bu yobaz1 muhatab tan1man 
bir tenczzüldür„ dedi. 

Rahmetli büyük anncm bu tcsahubdan 
biraz 1i1ti. $1mard1. Azarnetle hocaya 
döncrek: 

- Sarikh zebani seni öldürtmem .. 
Sakalmdan 1u dut agacma ast1rtir da ib
ret i~in seyrinc bakhrtmm„ 

T ehdidini savurdu. 1hsan Bey bizi 
mektebden c;1kamken hocaya döndü, 
nefretini sesinin sertligile anlatarak: 

- Bu masumlardan önce as1I sen so· 
pa terbiyesine rnuhtacsm. Hele bu ma -
halleden bir cocugun burnu kanad1gm1 
i1iteyirn. Vallahi gclir, anamm 1imdi 
söyledigi cczay1 tatbik ederim, dcdi„ 

0 günü hocanm talebe nazarmda ka~ 
paralik itibar- kald1gm1 bilmiyorum. Eve 
döndük. 

*** 
0 hafta okulu degi1tirdiler. <;mgirakh 

bostanm yanmdaki ta1 mektebc veril -
dim. 

Sonra Pertevniya! Valide Sultan rü1-
1iyesi„ Bu mektebin falakas1 nammm 
sultanhgma uygun bir alayi1te gumu1 
kaplamah, k1rbac1 da gene sap1 gümü1lü 
fil uzvundand1r. Baniyeye rahmet, fakat 
bu dayak aletinin gümü1lendirilmesindeki 
istihza nedir? F alakaya yahp dayak ye
dim amma gümü1lü kirbacla yedim diye 
ögünebilirse de bu lüksün ac1y1 daha az 
hissettirdigine kimscyi inandiramaz .. „„„ 

Kimbilir nekadar say1s1z Türk cocu -
gunun IShrab ya1larile 1slanm11 barbar ho
calar devrinin bu i1kencc aletini bugün 
müzede seyredenler elbette bu elirn vesi
ka önünde insani bir hislc ürpcrti ge~irir
ler. <;ünkü onda vücudleri k1rbaclanm11 
ge~en am yavrularmm yeni ncsil kardc1-

lerini heyecanlandiracak tazallumla 
hyan bir tarih dili vard1r. „„„ 

ag -

Bu mektcbden kalma bir hatiram var 
ki akhma gcldikc;e hala gülcrim: 

F arisi dcrsindeyiz. Hocam1z Said De-

JR\ ün akiarn saat sekizde, .! ah;ir 
ß::&' müdürlügü odasma, purtela1, 

iki gazcte rnüvczzii geldi. Bir 
tanesi nefosnefese anlatb, ötcki de teyid 

ctti: 
Binbirdirektc, Eminönü Askcrlik 

iubesinin kar11smda, iimdi bir cinay~t 
oldu. Bir kadm1 arkasmdan kocaman bir 
kama ile vurdular. Vuram yakad1lar. 
F akat kadm kanlar ic;inde yal!yor. Polis 
kamay1 ahp götürdü. Kadmm ismi Hay· 

de gayet mubarck bir mcvlevi. Nur gibi 
bir adam. Karmcay1 incitmez„ Ders al
d1k. Manga manga yere oturduk, müza
kere yap1yoruz. 1c;imizde on alb, on ycdi 
ya1mda bir z1pir var, Muhtar... Enine 
boyuna bir genc irisi„. Aman Allah1m 
u~an m1 uc;an. Cakir manday1 andiran nyc imi1. Bu heyecanh cinayet haberini gctircn 
lokma gözlerilc bir kcre yüzünüze bakti müvczzilere bei on kuru1 ikramiye ver • 
m1 sizin i~in iyi bir1ey düiünmcdigini der· dik. Ondan sonra, zabita muhbirimizle 
hal anlarsm1z. Derse, müzakereye zirmk · b' fotograf~1lanm1zdan biri hemen Bm ir • 
kiymet vermez. Hi~ orah degildir. Muh-

ld d direge koitular. 
tar aram12.da kollarm: havaya ka ir 1. kadm 
Gögsünü iiiire ii§ire kemiklnini <;atirda • Arkada1lanm1z, orada kanh 
tarak tath tath gerine gerine süzgün süz- ccsedini anyor, fakat böyle bir1cy görc
gün: miyorlar. Olabilir ya, aradaki zaman 

- kim sikiliyor Varayim biraz pi • zarfmda, yarali kad101 kaldm011lard1r, 
yasayi dolaiayim dedi. diyorlar. Tahkikata giriiiyorlar. Orada 

Hep birden sorduk: bir hadise oldugunu, bir kadmm Hascki 
- Azada daha üc; saat var. Sokaga hastanesine nakledildigini bir dcdikodu 

nasil ~ikacaksm? 1eklinde ögrenerek hastaneye telefon edi· 

- Azad1 sizin gibi avallcr bekler. yorlar. 
Benim cami avlusu kumarbazlanndan - Binbirdirekte bir cinayet olmuj, 
Bcyaz1ddaki papaganh Accmc kadar bin bir kadm agir yaralanrn11. Sizc getirmii
türlü dalaverem var. Bu dört duvar ara- !er öyle mi? 
smda kapana tutulmu1 fare gibi ü~ saat - Buraya serc;e parmag1 jiletle c;izil· 
durabilir miyim hi~? Siz burada müza - mii bir kadm getirdilcr. Y aras1 pek 
kere havyan kcsiniz. Ben iimdi hocadan chemmiyctsiz oldugu ic;in yatmnaga lü • 
yalmz izin dcgil biraz da ceb harcl1g1 a- zum görmcdik. Geri gönderdik. 
hr öylc giderim.... Müvczzilerin anlatt1klan kanh cinaye• 

Muhtar kalkti. Önünü kavuiturdu. Fe- tin jiletle bir serc;e parmagm c;izilmcsin • 
sini bastird1. Biraz yanpti1ü külhani du-

1 
den ibarct oldugu ve iki a~1kgöz ~ocugun 

ruiile hocanm kar§!Slna dik.ildi. Kui uy- bizi atlattiklan anla11lch. 
kusu uyuyan mubarek mcvlevi derviii G t ··vezzilerinin gazetecilcri at-

„ l . . M h h aze e mu 
goz enm ac;b. u tar gay et ma rem m 1 tm 1 k k tckerrür etrneg" e ba •lad1. 

d. d I h k' b' a a an SI si • tev 1 e cn ere ma sus ~e mgen ir surat- E lk' ·· de Salkimsög"üdde bir oto -
l h k 1 • "ld" M '"h' b' vve 1 gun 
a ocanm u agma ~g1. 1. u im Ir§CY büsün tutuitugu ve ic;inde adamlar yan• 

f1S1!dad1. $ekcrlcmes1 P'' olan zavalh a- d - "vezziler haber vermi•lcrdi 
d h k 1 d H 

1gm1 gene mu , • 
amm emen ai an ~ahl 1. avaya u- K k h'd"se rnahalline giden arka· 

'k" l'I Mh dfl. E oia oia a1 . 
z.a~an 1 d1. e F ck u ta;a e -~· gilb„ 7 - dailar, bir garai önünde duran bo1 b1r 
nm ver_ 1. a •.t muhp og_ an l se e~ otobüste kü~ük bir yangm ~1k1p bastml· 
'harp1tl!g1 kbol y~1le clab. a 'k~a~a~oz aia;a d1gm1, fakat, Allaha 1ükür, adam filan 

ocanm u agma 1r 1 mc1 ns ge~h„ · d - .„ ek gerÖ dönmü1lerdi 
Mubarek adam lahavle tavrile ba11m sa- yanma igim ~gren.cr. . . tl k. 
- J II II r · b' d Jd Gazetecilenn birbmm a atrna mera 1 
gda ~ ka sad ~ya .~ak.~yll~ eb.'m.bc~ _mek a dlf· malumdur F akat bizim atlatma mera -

1, .,_1 ar 1g1 pus u u ir 1 ni1m ese cn · '. .• k d 1 d 
M h !. b' ·· ·· d k1m1z bir havadis1 d1ger ar a •! ar an 

u tarm e me 1r gumui para sun u. 'b" · · b' d' 
Bizim hayta te1ckkür pati!eri c;akarak llg cvvcl, neirc c;ah§Jllak .81 1 1Y1 iricy ir. 

· · d d B ··vczz1"ler isc birka' kurui almak g1b1 dcrshanc kap1sm an Zivla 1. ay rnu • ~ . 
Biz, kapah oynanan bu acayib kome· i~in habbeyi kubbe, devey1 p1re yapiyor• 

di kar11smda meraktan k1vramyoruz. lar. . . 
Muhtar mubarck adarn1 kafcse koydu. Bunlar, galiba, yalancmm ev1 yan • 
Bu 1üphcsiz, fakat ne dcdi? ml§, kimse inanmam11 1ekli~de~i ~tal.a~ 

Ertcsi günü mcktcbcle sabirs1zhkla ~ap- sözünü bilmiyorlar, gazetcc1le'.m . b1r 1ki 
k1m bekliyoruz. Nihayet gcldi. Yakala - defa aldand1ktan sonra, kcnd1lenne ha· 
d1k. Hcp bir ag1zdan soruyoruz: vadis gctiren müvezzileri kap1d11an ede· 

- Anlat bizc birc imans1z hocaya ccklerini düiünmüyorlar. 
nc dcdin? $imdi, bu yazun1 okuduktan s~nr•: 

0 hamakatimizc gülcr bir istihza ile siz gazeteciler arasmda da böyle p1reyi 
ccvab vcriyor: devc yapanlar yok rnu diyc dü~ünecck • 

- Bu kadar enayi hi,bir §CY anhya • <iniz. OraSI da öylc„. Fakat bazan da 
mad101z ha? devcyi pire yapmak rnecburiyctinde kal· 

- Vallahi anhyamad1k„. d1g1m1z da oluyor, 
- llk cgili1imde: «Affedersiniz cfen-

dirn gcnclik hali bu . „ su ikhza etti» de • 
dim. Hoca hiddetle: «Haydi defol ha • 

mama git>> dcdi. tkinci egili,imde de= Fransadaki· grevler 
«Ba1üstüne cfcndim amma param yok» 
dedirn„. 

HOSEYI N RAHM/ GORPINAR 

~ekoslovakyada 

umumi af 

Dokuz yüz Südet Alman 
serbest b1rakdacak 

Prag 15 - Cumartesi günü geni1 bi• 
umumi af ilan edilecektir. T akriben 900 
Südet Alman serbest biralulacakhr. 

Südetler ifin yeni bir te~kiltit. 
Prag 1 S - M. Haynlayn, bir «m1lle

tin tcnsiki bürosu» ihdas cdilmii oldugunu 
bildirmi1tir. 

Y eni te•kilat m~halli komilelerin faa· 
liyetini 1da,re cdccek vc bütün Südctleri~ 
harekatJm tanzim eyliyecektir. Bu te1~1-
lat, bütün Südetlerin bir listcsini• tanz1m 
cdecektir. 

Malum oldugu vec;hile Südctlerin me· 
talibinden biri de Alman milletine men>ub 
olan bütün C::ekoslovaklarm bir sicilini vü
de gelirmektir. (a.a. ) 

Ankara hapisanesinde 

cinayet 
Ankara 15 (Telefonla) - Ankara Ce

za evinde bir cinayet olmu§, yedi sene
ye mahkum bir katil, on be§ seneye 
mahkilm bir katili ucunu sivrilterek bi
<;ak haline koydugu iri bir 9ivi _He .. bir 
'ok yerlerinden b1c;akhyarak oldur • 
mü1tür. 

Atina radyosunun kütad1 

tehir olundu 

Atina 15 ( Hususi) - Bugün a,11 • 
maSI mukarrer olan A tina radyosunun 
kü1ad1 tekrar tehir edilmi1tir. 

Amelenin sah günü i•e 
ba,lamas1 muhtemel 

Paris 15 - Hususi fabrikalarm patron 
ve amele mümessilleri hükilmetin ha • 
kemlij!ini kabul ettikleri i9in bütün tay· 
yare fabrikalarmda greve nihayet veril· 

mi§tir. 
Amele birliginin tebliii 

Paris 15 - Lö Pöpl, Lö Popüler ve 
ümanite gazeteleri, Paris mmtakas1 ma
deni sanayi amelesi sendikalar birligi 
umumi kätibliginin bir tebligini ne1ret· 
mi§lir. Bu tebligd7 mad~ni _sanayi ale : 
mindeki ihtiläf ic;m ser1 bir hal sureh 
bulunmu§ <ildugu vc sah günü tekrar i1e 
bailanmasmm muhtemel bulundugu 
beyan edilmekted1r. 

Mesai Nazirtnrn bir mektubu 
Paris 15 - Mesai Nazir1, madeni sa -

navi ihtilatmda aläkadar olan bütün 
airon ve amele te1kilätlarma bir mek

fub l?öndererek milli müdafaayt ve 
memleketin hayati menfaatlerini temin 
etmek ic;in i1lere yeniden ba§lamlmast 
Iüzumuna i1aret etmi1tir. 

Camiamn mü~terek iyiligi namma 
nüfuzunu istimal eden naz1r, bütün pat· 
ronlarla amelcyi a§a~1 daki hususata ri· 
ayet etmege davet eylemektedir: 

Bütün fabrikalarm derhal tahliye<i ve 
bütün müslahdeminin 19 nisanda tek • 

rar iie ba1lamalan, 
NaZir, nisan sonundan evvel tanzim 

etmek arzusunda bulundugu kolJektif 
mukavele meselesini tetkik maksadile 
patron ve amele heyetlerini 16 nisanda 
i9timaa davet etmektedir. 

Grev hädiseleri sebebile bir giina ce
za tertib edilmiyecektir. 1§ b1rak1\d1 , 
g1 anda istihkak kesbedilmi§ olan üc • 
retler, fabrikalarm tahliyesinden son • 
ra, derhal tediye edilecektir. (a.a.) 



. 

r KU~Uk hiktye lntikam j 
:intikam almaktan bahsediliyordu. 
Fakat öyle kanh, b1c;akh cinsinden de

gil.. Herkes, kendisine vefas1zhk gös • 
teren, kendisini aldatarak ba§kasma ka
c;an sevgilisinden nas1l intikam ald1g1m 
anlatiyordu. 

S1ra ona geldi; o da anlatti: 
- Belki size garib gelir, inanmazs1 

mz. Fakat emin olunuz ki benim ba§im
dan gec;en en büyük B§k macerasmm 
kahramam, yani sevdigim genc loz, hä
lä kendisini sevdigimi, bana kar§J vefa
s1z!tk gösterdigini ve bunun üzerine be
nim de kendisinden mükemmel bir in
tikam ald1j:itm1 bilmez. 

Bir dakika kadar sustu. Hepimiz bu 
garib maceray1 dinlemek ic;in kulak ke
silmi§tik. Bu nas1l kabildi? Bir insanm 
haberi olmadan kendisinden nastl inti
kam ahnabi!irdi? 0, gözlerimizde uya
nan tecessüsü memnuniyetle seyrettik
ten sonra bu merakh maceranm sonu -
nu anlattJ: 

. - 0, elä gözlü ve 9ok güzel balo§h 
b1r genc lnzd1. Onu o kadar 90k seviyor
dum ki. tarif etmege imkan yok„ Ho§ 
lüzum da yok ya, ne ise g~elim. Fa • 
kat maalesef bu i§te yalmz degildim. 
iki samimi arkada§im vardi ki, onlar da 
kendisini seviyorlard1. Rakiblerimden 
biri bir atletti. Mükemmel bir vücudü 
demir gibi adaleleri vardi. Ve sevdigi,.,; 
k1z. onun vücudüne ve adalelerine ä§ik· 
ti. !kinci rakibim ise, sinema artisti gi· 
bi güzel ve ince bir yüze malikti. Sev -
gilim onun da yüzüne ve inceligine a
§lktJ. Bana gelince, bu hususlarda on • 
larla mukayese edilemiyecek derecede 
geri idim. Onun i9in ikinci planda kah -
yor ve sadece onlan uzaktan takib et
mekle iktifa ediyordum. Bir taraftan 
da maruf tabirile ate§i a§ktan cayrr ca
y1r yamyordum. 

Bu yüzden 9ektigim azab1 tarü ede -
mem. Rakiblerimi tepeliyemiyordum. 
9ünkü onlarm malik olduklari silahlar 
bende yoktu. Her §eyi göze alarak ona 
icimi ac;am1yordum, ~ünkü bu 91lgm k1-
zm her ikisi!e de a!akadar oldugunu bi· 
livordum. Ben bu vaziyette iken, o, ac; 
bir sari an gibi oradan oraya, o 'icek
ten öbürüne konuyor, egleniyordu. !§ -
te bu sirada, yani bir diken gibi bu ha
rikuläde san armm bana da konmas1m 
beyhude yere beklerken, ba§kalar1 ta
rafmdan koklanan ve tad1lan kadmla -
nn, bakir olanlardan daha ziyade §a -
yani arzu, daha cazib olduklanna inan
d1m. Ba~kalar1 tarafmdan sevilen ka -
dmlar muhakkak ki, erkekler üzerinde 
sevgisiz kadmlardan ~ok daha kuvvetli 
tesirler yaparlar. Sevi!mek, bir kadm1 
'ok güzellestiriyor ve cazibelendiri' -
yor. her halde„ 

Murad Sertoglu 
ediyordum. Beni, bittabi 9ok 9abuk u
nuttu. Yeni muhitinde ayni süratle ye
ni arkada§lar buldu. <;aylara, balolara 
muntazaman devam ediyordu. Kulüb -
lere yaz1ld1. Bir ara, ata binmege, son
ra da dagc1hga merak etti. Daha sonra 
bir tak1m seyahatlere 91kh. Ve §imdi.„ 

Hepimizin yüzüne ayn ayn bakh: 
- „. Sunu itiraf edevim ki. onu hala 

'takib ediyorum. Bu a~da bile nerede 
oldugunu, kimlerle dü~üp kalktigm1 bi
liyorum. Ve o, gene tabiatile bütiin 
bunlardan bihaberdir. Ben onun yüzün
deki her c;izginin yerini ezbere bilirim, 
o belki yolda bana raslasa beni tan1ya
maz. 

$imdi gelelim, as1l mevzua„ Onu. ta
mamile, yüzde yüz olarak kaybettikten 
sonra, i9imde garib bir intikam arzusu 
uyand1. Bu hissimin membarm, ve se
bebini bir türlü ke§fedemedim. Neden, 
ni9in ondan intikam almak istiyordum? 
Bana ne yapm1~h? Bana kars1 hi~ bir 
taahhüdü yoktu ve dedigirn gibi, kendi
sini sevmekte oldugumun da kat'lyyPn 
farkmda bulunmuyordu. Nitekim hälä 
da bilmez: bilmiyecektir de. „ 

Buna ragmen ondan intikam almak 
azmi ve karari bütün fikrimde yer et -
mi$ti. Gece gündüz ondan hüyük bir 
intikam almak pJäm dü§ünüvordum. 

Nihayet bu f1rsat has1l oldu. !yi ha
hrlam1yorum amma, aradan galiba bir 
sene kadar bir müddet geGmi§ti. Ben 
vaziyetimi oldukGa voluna koymustum. 
l§te bu sirada tesadüf, kar§ima yeni bir 
genc k1z 91kard1. 

$ayani hayret olan nokta, bu genc 
klZln. sevgilime fevkalade benzemes'i 
idi. Vak1ä ondan biraz daha zayif ve 
belki biraz daha k1sa boylu idi. Fakat 
bal renginde gözleri ve bal renginde -
ki gözlerindeki o, biraz cür'etkär. biraz 
magrur, biraz kadmca bak1§, tipkt t1p· 
k1sma ayni idi. Ka~lar1, yüzü, alnt, yü
zünün §ekli biraz daha ufak mikyasta 
olmak §artile hep, hep ayni idi. 

Tam§mam1z ve bunu takiben anlas -
mam1z ve sevi§Dlemiz sayani hayret de
recede süratli oldu. A<kta hicbir zaman 
bu kadar cür'etli ve bu kadar c;abuk 
muvaffak oldugumu hahrlam1yorum. 
Ve §ayani hayret tesadüften dolay:i son
suz bir heyecan ve memnuniyet i~inde 
bulunuyordum. Cünkü onunla her za
man ve kolayhkla bulu§uyor, onun bal 
rengindeki gözlerine her zaman, doya 
doya, istedigim kadar bakabili.yordum. 

BelJ.l,. ar~~~lanmdan birka<lJ. d• bu. 
yeni sevgilimle birlikte gördüler. On -

lar ?~, l;m, ,~N·ai:i hayr~t n;ü~~beh~tin 
fkrkma vararak bana bunu söyled1Jer. 
i§te o andan itibaren, memnuniyet ve 
gururum. son haddine varm1s bulunu -
yordu. Arhk vefasiz ve beni aldatan sev
gilimi, her an kollanmm arasmda his -
sedcbiliyor, ona her zaman istedi~im 

CUMHURlYET 16 Nisan 1938 

<;ayh dans1n tehiri 
K1z1lay c;aq1 §Ubesinden: 
:;lubemiz menfaatine 16 nisan cu -

martesi ak§affil Alaykö§kü salonunda 
tertib olunan c;ayh dansa muhterem hal
klm1zm fazla ragbet göstermeleri ve 
mevkiin dar!tgt hasebile i§bU müsamere 
Taksimde Dagc1hk kulübünde yap1lmak 
üzere 7 may1s 938 cumartesi ak§amma 
tehir edilmi~tir. 

Evvelce davctiye alanlarm 7 may:ista 
Dagc1!tk kulübünü te~rifleri rica olu -
nur. ----Halkevi yürüyÜf müsabakas1 

B<?yoglu Halkevinden: 
1 - Evlmizin tertlb ettigl 937 - 938 sene

sl yürüyii§ müsabaka.s1 17/ 4/ 938 pazar gü
nü yap1lacaktrr. 

Müsabakaya saat 9 da Evimlzin blna.sm
dan ba„Ianacak, tramvay yolu takib e:::Iile
rek Taksim cumhuriyet abidesi etraf1nda 
bir tur yap1Jd1ktan sonra, §~U tramvay de
pooundan ge~i1erek, Maslak jandarma ka
rakoluna varllacakt1r. 

Avdette aynl 1?0Se taklb edllerek, yar13 
tramvay deposunun öniinde nlhayetlene -
cektlr. Mesafe 25 kllometredir. 

2 - Hakemlerin kontrolünü ko!ayla1t1r
mak ic;in, her mi.isab1k1n komttenin verece
g1 numarayi gögsüne ili§tirmesi Iäz1md1r. 

3 - Müsabakada ko1arak yan~acaklar 
veya kestlrmeden yürüyecekler diskallflye 
edileeekler<lir. 

Bir takrmda 10 yürüyücüye kadar mü.sa
bakaya 11\!rak edileblllnlr. On müsab1ktan 
fazlast !erden dahll olur. 

Blrlnci talumm tesbltinde en lyi derecell 
lkl müsab1k esa.s tutulacaktir. 

4 - Hata yapmadan yar~t birincl olarak 
bitlren atlete blr kupa, blr!ncl, !kincl, ü -
~üncü Qtkacak takunlar1n atletlerine de 
m~dalya verllecektlr. 

5 - Müsabakamn kaydl 17/ 4/938 sabah 
saat 8 de kapanmt~ olaeaktir. Müsabaka
m1z federe ve gayrifedere bütün kulüb ve 
mekteb takrm!arma a~1kt1r. 

Mevlidi ~erif 
Ge>enlerde vefat eden sevgili valide

miz merhume Zeynebin ruhuna ithaf 
edilmek üzere 17 nisan 938 pazar günü 
KlZlltoprakta Zühtüpa§a camii §erifin
de ögle namazm1 müteakib Mevlidi Ne· 
bevi okunacagmdan k1ymetli dostlari -
mizla arzu buyuran zevatm huzurlarm1 
temin ic;in enzan 1ttilalarma arza gaze
tenizi tavsit ederiz. 

Doktor Hasan Vas1f Somyürek 
Sehime Somyürek, Rldvan Korur 

( GaOnlar, Konteranslar, konnre ler 
Konferans 

Kad1köy Halkevinoden: 
l!i nisan 938 cuma ak§am1 saat 21 de E

vlmlz salonunda Proi. Dr. Sedad Tavat 
(Vitamin lere dalr) blr konferans verecek
tlr. Konreransa herkes gelebWr. 

Konferans 
Beyoglu Hal'kevlnden: 
19 nlsan 938 .sa.11 günü ea.at 18-i30 da Ev1-

mlzin Tepeba~mdaki merkez blnasmda Ah
med Sellm Art.k tarafmdan csügjeslon ve 
otosügjeslonun hayat ve terblyedeki teslr
leri> mevzuunda konlerans verilecektlr. 
Herkes geleblllr. 

Be§ikta§ Halkevindeki 
konferans 

«Ar~1n mal alan» opereti 
Amerikadaki Kafkas artistleri ta raf1ndan film 

haline getirilen bu eserin sözleri ve , arkilar1 
memleketimizde türk~eye ~evrildi 

Memleketimizde senelerdenberi oyna
nan, gerek melodisi, gerekse mevzuu iti
barile cok sevilmi> olan bir Kafkas ope
reti vardir: Ar,m mal alan„ Bu operetin 
>Öhreti Amerikaya kadar gitmekte gecik
memi> ve oradaki Kafkasyalt artistler ta
rafmdan filim haline konmu,tur. Sahnede 
türkt;e olarak oynand1g1 iGin takdir ka
zanm1, olan bu opereti burada ba$ka bir 
dilde oynamak hit; >Üphesiz manas1z bir 
hareket olurdu. Onun iGin bu kordelanm 
konu,malan Marmar - Film stüdyosunda 
türkt;ele,tirildii(i gibi >arkilan da keza 
türkGeye cevrilmi$tir. Bu filmin ba$artist· 
leri yerine türki;e olarak konu!<'nlar mem
leketimizin tanmm•l san'atkarland1r: Ha· 
z1m, Mahmud, Muammer, .Saziye, Ha
lide, Necla, Samiye ve Perihan„ Mu
sikisinin yeniden tanzimini T arzen Hüse
yin ve arkada,lan deruhde etmiilerdir. •Ar&m mal alan• fi!minden bir sahne 

.Sark1lan da Safiye ve Diradoryan tara· Halasi eski an' anelere sad1k bir kadm
fmdan söylenmi,tir . .Sarkm eski bir izdi- dir. Böyle bir te1ebbüse kat'iyyen mu
vat; an' anesinin gülünG taraflanm mü- vafakat etmiyor. Bunun üzerine Asgar, 
kemmel bir ,ekilde karikatürize eden bu arkada$t Süleymana müracaat ediyor. 
operetin mevzuu cidden ho,tur. Süleyman ona bir yol gösteriyor. Asgar, 

Zengin bir tacirin oglu Asgar Avru- seyyar kuma> satms1 k1yafetine giriyor„ 
pada tahsil görmÜ$ uyamk bir genctir. «Är>m mal alan !» feryadile sokak sokak 
T ahsilini bitirdikten sonra memleketine dola$iyor. Tabii bu vesile ile bircok ka
dönüyor. Evlenmek istiyor. Bu arzusunu dmlar ve ktzlarla konu,mak fmahm bulu
en yakm akrabasmdan olmas1 itibarile yor, neticede Sultan Beyin genc km 
halasma a<;1yor. Arada ,öyle bir mütalea Gülcehreye a.,1k oluyor, bircok gatib ma
da yürütüyor: ceralardan sonra onunla evlenmege mu-

- Halac1g1m, ben evlenecegim k!Zl vaffak oluyor. 
evvela görmek, birlikte ya,ay1p ya,1ya- Filmin birkac part;as1m gördük. Mem
m1yacag1mm anlamak it;in kendisile uzun leketimizde bir operetin seslendirilmesi te
uzad1ya konu1mak isterim. T abii bu a· ,ebbüsü ilk defa vuku bulmasma ragmen 
rada ona kar11 kalbi bir alaka duyup birGok mü,küller iktiham edilerek iyi bir 

~ADYO 
( Bu ak~amki prograrn) 

ANKARA: 
13,30 ka.r·1§1k pläk ne1riyat1 - 13,50 p!ä~: 

Türk musikisi ve halk §ark1lan - 14,45 do
hili ve harici haberler - 18,30 pläk ne§rl• 
yat1 - 18,35 ~ocuklara m11.Sal. (Kü~ük All) • 
19,15 Türk mu.sikisi ve halk ~arktlart. (ser· 
vet Adnan ve arkad34lan) - 20,00 saat •• 
yar1 ve arabca ne~riyat - 20,15 Türk rnu "' 
sikisl ve halk §arktlari. CH!kmet Riza v• 
arkada§lan) - 21,0() kon.!erans, ctsmet>. 
(Vak1flarda lcareteyn ve bunlarm kanunl 
ta.sfiyesil - 21,15 stüdyo salon orkestraa1 ' 
22,00 ajans haberlerl • 22,15 yarmki pro
gram. 

ISTANBUL: 
12,30 pläkla Türk muslkisi - 12,50 hava· 

d!s • 13.0o plakla Türk muslkisi - 13,30 
muhtelll pläk ne1riyat1 - 14,00 SON - lß,30 
i;ii§U Halkevl gösterit kolu taraf1ndan bit 
temsll - 19,15 konferans: Ünlverslte naml· 
na d~nt Esad R~ld TuksavUl tTansyon 
ve beylndekl akl.sleri) - 19,55 borsa ha.ber
leri - 20,00 Necmedd!n Rlza ve arkada~larl 
taralmdan Türk musiklsl ve halk §ark1 -
lar1 - 20,45 hava raporu • 20,48 Ömer Rlll"' 
taralmdan arabca söylev - 21,00 Beim"' 
ve arkad34lan tarafmdan Türk musiklsi 
ve halk i;arkllart, (saat ayan) - 21,45 o~· 
KESTRA - 22,15 ajans haberler! - 22,30 
pläkla sololar, opera ve operet par~alan • 
22,50 son haberler ve ertes! günün progra• 
m1 - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 
18,20 Brüksel: Han1m hlzme~J (Pergo• 

lesl'nln). 
20,50 
22,05 

isko~ya: La Bohem (Puccinl'nlnl . 
Roma: KJeopatra (La Rosa Paro
dil. 

22,05 Monte Kanart: Giyokonda (Pon• 
~iyelll'n!n). 

Büyük konserler 
20,15 Viyana: B<?thofen (piyano konse· 

rll. 
21,05 Sottens (lsvi~rel §uman, Llszt, 

Brams (2 ncl senfonU. 
Oda musikileri 

18,05 Strasburg: Bethofen'ln 
plyano sona tlan. 

21,55 Beromünster (lsvl~re) 
deJ, Brams. 

Askeri bandolar 

keman ve 

Bah, Hen„ 

duymad1i!1m1 da hissetmi> olurum !. netice elde edilmesin.e cahi1lm1>t1r. 20,l5 Läypzlg: Mar§lar. 
20,15 Frankfurt: Muhte!lf par~alar. 

( Bir iki sat1rla ~ NÖBETGi ECZANELER 
'----------------------------- Bu gece ~ehrimizin muhtellf semtlerln• 

* ~irley Templ'in büyümege ve be- cektir. dek! nöbe~i eczaneler: 
yaz perdedeki hakimiyetini kaybetmege * Franstz edibi Piyer Mak Orlan'm Istanbul ciheti: 
b 1 b. · b ld • k da b1'r eser1' f1'lme rek1'lecek11·r. Bunun ad1 Emlnönünde CB<?~ir Kemal) • Alemdarda •! amas1 ne cest mensu o ugu um - , (Strri Rasim). Kumkapida CHaydar). Kü• 
panya kü~ük artistin esmerle1mesini ve « T ayfalann jark1s1» dtr. ~ükpazarda (Hüseyln Hulüs.l). .;;ehzadeba-
~·~ ttJvaletini d egiJtirmeslni karatla~!tr • * ~apart' , n M m r se • ~mda IA:saf>; Fenettle (Hüsameddln) , Ka• 
m11tir. Bakaltm, bu ickildc socuklann vc ferine aid bir filim vücude gctirilcccktir. ragümrükte lArl!l, '>ehremtninde CH - -

di), Aksarayda CZ. Nur!), Samatyada CEro
seyircilerin daha ziyade m1 ho111na gide- Bu kordelamn d1 <i:Uyamil» olacaktir. fllos.), Balnrköyde fHllal), Eylibde (Hlk-
cek ! Rejinin idaresini Jak F ayder'in deruhde met Atlamaz) eczaneler!. 

* Frans1z rejisörü «D enizcilere !» is· etmesi muhtemeldir. B<?yoglu Ciheti: 
Haläskärgazl caddesinde (Narglleciyan), 

minde yeni bir fi lim ~evirecek, bu kor - * Tino Rossi'r.in yakmda ~evirmege istlkläl caddes!nde (Llmonc!yan), istlkl.äl 
delada bairolü kam1 Fransuvaz Rozey ba1hyacag1 yeni filminin isrni «Riviyera» caddesinde (Della Suda), Asmallmesc!dde 
oymyacakttr. Eserin d11 sahneleri Fran - olacakllr. CK1nyoli), Galata Karaköyde (Hüseyin 

Ben de nelerden bahsediyorum. Ne 
diyordum, evet, i§te böyle, genc k1zhg1n 
en delice ve en ba§ döndürücü ~aglarmi 
ya§iyan sevgilim, benim kendisine kar
§1 besledigim hislerden tamamile bi -
haberdi. Beni bir arkada§ gibi teJakki e
diyor, onunla yalmz iki samimi arka • 
das gibi konu§uyorduk. 

seyleri söyliyebiliyordum. Ve O, bütün Dr. Fahreddln Belen bu ak1am Be§lk\a§ 
bunlan din!iyor, coskun sevgime ayni Halkevlnde (Qkul ~ocuklarmda sürmenaj) 
hislerle mukabele ediyordu. mevzuu etrafm<la blr konlerans verecektlr. 

"'imdi bir tek §ey kalml§h: intikam Gösterlt komltesl tara!mdan aynca blr u-

• f] " 1 Hüsnü), Kas1mp34ada cva.s1!), Halw1og-
samn baihca limanlarmda vücude geti • * Saia Gitri nin yeni i mi «,;anze i- lunda (Barbud), Be§ikta~ta (Nall Halldl , 
rilecektir. zede piyasa edelim I» eserinde muhe.rrir- Ortaköy, Arnavudköy, Bebek eczanelerl. 

* Jan Piyer Omon «Tren saat sekizi den maada Lüsyen Baru, Lizet Lanven, Kad1köy Moda caddesinde (Nejad), Alt!• 
d 1 d b f 1 J B 1 J kl . D l b k d yolda~ (Nam1kl. Üsküdarda (Merkez), Bü· 

.., lusa! temsll gösterllecektlr. 
almak, c;ünkü sevgilim bana vefas1z!1k .-----------------) 
göstermi§, beni baskalarile aldatmi§tl. ( Yeni Eserler 

yirmi e ka k1yor I» ismin e yeni ir i im an uvate , a m e Ü a a oymya· yükadada (i;iina.sl Rtza), Heybelladada 
~evirecektir. caklard1r. (Halkl, Beykoz, Pa;abah!;e, A.Hisar ecza-Arkada§hjpm1z, günden güne ilerile

di. 0, sevgililerinden b1kh. Ba§ka bir 
muhite girdi. Bu muhitte daha henüz 
yeni dostlar, yeni arkada§lar edineme
mi1ti. Öyle bir an gelmi§ti ki, ona ben
den daha yakm hi' kimse kalmam1§tl. 
Haftamn ekser günlerini beraber g~i
riyorduk. Ona i~imi a,mama ramak kal
m1$h. 

* Fransada yap1lmakta olan «Sen * Mejhur Fram1z piyeslerinden «Al- nelerl. 
Bunu onun yamna kar b1rakm1yacak - '---------------
bm. Güzel bir program hazrrladlm. Bai lnsan 

Petersburg ieytam» ismindeki filmin faa- datilan koca» eseri filme ~ekilecek, bu 

Fakat son dakikada ba§lma hi9 um -
mad1g1m bir feläket geldi. islerim bo • 
zuldu. iflas ettim. Cemiyetin en a$ag1 
tabakalarma kadar dü§tÜm. 0, zengin 
bir ailenin biricik km, bense günlük 
mai§etini 91karabi!mek i~in günde 16 
saat gah§an ufak bir i§gi vaziyetinde 
idim. DÜ§Ündüro, ta§md1m. Münasebe
timizin devamm1 imkans1z gördüm. Ve 
onu bir daha görmemege karar verdim. 
Hi, um1tmam, o gece müthi§ bir yaii • 
mur yag1yordu. Ben, onun perdeye dü
secek gölgesini bir saniye görebilmek 
ümidile saatlerce sokakta, evinin kar§t
smda beklemi$tim. 

Durdu: bir sigara yaktJ. Ve yavas ya
va§ irerekten hikayesine devam etti: 

- Simdi onu, uzaktan uzaga, kendi · 
mi gösterme~en ve belli etmeden takib --

renginde güzel sevgilimi bir ba$kasile 
aldathm. Randevusuna gitmedim. Ve o, 
bütün bunlar1 ögrendi. Müteessir ol • 
dugunu, agladl~m1, bir hafta evinden 
dl§an G1kmad1gm1 ö)!rendim. Nihayet 
muvakkaten uzak~a bir yere gitti. Ve 
i§te ben de böylece senelerden beri iqim· 
de ya§iyan intikam arzumu tatmin et
tim. 

inanir m1s1n1z, masum ikinci sevgi -
limden ald1g1m intikam. beni sanki bi
rincisinden alm1s1m kadar teselli etti. 
Hakiki sevgilimin gözlerine 9ok benzi
yen bir Gift gözün yas dökmesi, hak1kl 
sevgilimin alnma benziyen bir alnm k1-

r1$masi. beni 9ok avundurdu. Yaptig1m 
i§ten dolay1 asla bir vicdan azab1 c;ek
medim. <;ünkü bu zavalh k1zcal'itz a~ -
lar ve teessür duyarken, icindeki ac1 • 
nm as1l vefas1z sevgilime de intikal et· 
mi~ oldu~una garib bir iman vard1 be
nim ic;imde„. 

Yazan: 
MURAD SERTOC!.U 

Ayllk flklr ve san'at mecmuas1 
Nurullah Ata~. Hllml Zlya, Sabahaddln 

Eyüboglu, M. §ekib, Agaoglu Ahmed, Celä
leddin Ezine, §alr Ahmed Hamdl, Pertev 
Nalll ve diger muharrlrlerin mü~terek me
saislle nesredilmege ba;hyan bu ayllk lel
sefe, edeblyat ve lllm mecmuaam1 okuyu
cular1m1za tavslye ederiz. 

ikinci Dünya 
Samim Kocagöz :iklncl Dünya adl1, bir 

roman ncsretmlstlr. FlatJ 4-0 kurustur. 

Osmanh Banka111 
!LÄN 

Osmanh Bankasmm Galata, Yenica 
mi ve Beyoglu daireleri Hakimiyeti 
Milliye Bayram1 münasebetile 22 nisan 
(ögleden sonra) ve 23 nisan 1938 tarih
lerinde kapah bulunacaktir. 

AFYONDA 
A. i;;eref Ayy1ld1z Kitabevl 

Cumhurivet Gazetesinin. mekteb 
kitablan. pul. Tavyare biletleri ve 
bütün gazete ve mecmualarm tev
zi veridir Hükilmet caddesi No. 1 

!iyetine meihur «Cigit» kazak heyeti de kordelada bairolü Madelen Reno oym-
i§tirak etmiitir. yacakttr. 

* G. V. Pabst «Sanghay'da bir * Rus edibi Tolstoi'nin hayatm1 tas-
facia» filminin dahili sahnelerini ~evirme- vir eden bir filim haz1r!rnmaktadir. Bu 
ge ba1lam11ttr. Bu kordelada bairolleri eserin vücude gelmesi i<;in müteveffanm 
Lui J uve ile Reymon Rulo oynamakta- km Tatyana T olstoi de yard1mda bu -
dirlar. lunacaktir. 

* F rans1Z edibi Pol Moran'm «Le - * «Haydi uzun ehne, evlenelim I» 
vis ve Iren» ismindeki eseri filme ~ekile- eseri yeniden filme ~ekilecektir. 

Bugün T Ü R K sinemasinda 
Güzelligine, sesinin tntl1ltgma hütün dünyanm 

hayran oldugu en gözel film y1ld1z1 

ZARAH LEANDER 
LA HABANERA 
Misli gOrülmiven a~k filmi, A~km, bissin, en 

güzel romam. Büyük y1ldmn en nelis ~ark1lan, 
lspanyol havnlan ve rak1slan. 

Saat 1 de matlne „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

Pek yakinda S U M E R •sin•e•m•a•s1n•d•a•'t .-• Eugün iPEK si nemasinda 2 Büyük ve fevkalade, 
film Birden 1 

Hac1bey zade Bay Uzeyr'ln 11'81fhur !jiiark Operetl 

Ar§zn Mal Alan 
Art1stlzrrlen 1 Haz1m • Muammer - Mahmud • Halide • !pazlye 
Semlye ve Bayan Dlraduryan'm i§t•rakile Marmara Stildyosunda 

cevrilen Türk~e sözlü ve ~ark1l 1 operet ftlmmi takdim edecektir. 

Rejisör: SETRAK VARTYAN 

KURTULU' t'angalb 
Senenln 

sinemas1nda 
2 bUyUk fllml 

Komedi operet Türk~e sözlü 

Cennet Perisi 
DOLORES DEL RIO 

Geeeler : Korelle • 8 30 

KOR EBE 
Adolph Wohlbruch • f1enate Müller 

Cennet Perisi 9.30 da •••••I 
r-_ Samatya 'EN Sinema Matlne 14,ao akt am 20,45 de 

... itAZRETi iSA ve HAYATl-~EYTANLAR DU!?MANI 

1 • SPENGER TRAGY - FRANGHO r TONE 
ve GLADYS G :ORGE tarafmdan 

Siläh Kuvveti 
Heyecan - MUthlfJ ve muazzam 

Frans1zca söz .u ~aheser 
Si...vare saat 8 30 

' 

2 - Meksika Gülü 
Frans1zca sözlU •tk ve sergUzett fllml 

Ba§ rollerde : 

GLAOYS SWARTHOUT ve JOHN BOLES 
2 tilm birden 

.---------------------------------------!----· Bugün eglenmek - Gülmek - Zevkli 
2 saat ge~irmek istiyenler 

CLAUDETTE 
COLBERT 

MELEK sinemas1nda 
ROBERT YOUNG 

ve 
MELVYN DOUGLAS 

taraf1ndan Frans1zca sözlU olarak yap1lan 

PAR iSTE BULU$ALIM 
Netis ve mükemmel lilmi örmelidirler . A n ca : Parmo 

Ni~an 
Emläk ve Eytam Bankas1 Umum mü· 

dürlük serveznedan Kerim Rendamn 
k1z1 Nihal Renda ile emekli General 
Tevfik Alpsoyun oglu T. C. Merkez 
Bankas1 !zmir §Ubesi memurlarmdan 
Re§ad Alpsoyun ni§an töreni 14 nisan 
peqembe günü Perapalasta aile yakm
lan arasmda yap1lm1§tlr. Gene ni§anlt -
Jan tebrik eder saadetler dileriz. 

rn 
Bu gece 

:;lehzadeba§I Turan 
tiyatrosunda 

Haklo Ru§en ve 
arkada§lan 

Matmazel Mic;e • 
Pen~ef varyetesinin i§tirakile 
(Tatlt günler) komedi 3 perde 

15 nisandaki müsamere 29 nisana te
hir edilmi§tir. 

HALK OPERETI 
Pazartesi ak~am1 saat 
9 da Kad1köy Süreyya 

sinemas1nda 
RAHMET EFENDI 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Süruri 
Sah ak§amI 9 da Azak tiyatrosunda 

RAHMET EFENDI 

T ~ FAKiR TALEBE 
N EKLER JURNAL 

A; Miki Mavs 
iläveten ilk seansta 

N: 
1 

Ebedi Senf oni 
Fernand Gravey 

r-ALEMDAR' da 
2 $EDöVR 

1 • MALAKALI 
KADIN -.i 

P. R ICHARD WILM 

2 • A'K I N 
UYANl$1 

CLAUDETTE COLBERT 



16 Nisnn 1938 

~imonluk cenneti 

Bel~ika 
Bugün bu i~te ~·-l-1~-a-n_a_d_a_m_l_a_r_ZO,OOO i bulmakta 

serleri 

ve senelik istihsal miktar1 senede SO - 60 
liraya varmaktad1r 

CUl\1HURlYE't 

------------------·---------iktisadi hareketler 

ihracat~1yi himaye 
meselesi 

Son y11lann ikt1Sadi kl!delerindeki de-

MISIR MEKTUBLARI: 

Rü§tÜ Aras Kahirede 
nas1l istikbal olundu ? 

gi1iklikleri, ticaret anla1malarmm serbest Hükumetin kuvvetlenmesi • Azhar medresesi ve 
saray- Birinci Faruku halife yapmak fikri 

dövizle ticaretten klering yolile mübade
leye dogru gösterdigi meyli bilmiyen yok
tur. Bütün bunlann; üzer:nde en mühim 
tcsiri yapbg1 unsur muhakkak ki ihracat~1 
olmu1tur. Ticari kaidclcrdeki degi1iklik
ler, dünya siyasi havasrnm bozuklugu, 
bir~ok mcmleketlerin ötedenberi mukad -
des say1lan ticaret kaidelerim ve hatta 
muahedeleri hi~ saymalan daima ve da-
ima ihracat~1y1 yeni cndi;elere, yeni kül
fetlere sokan vaziyctler o!muitur. 

5 

K0$C: 

PENCERESiNDEN 
Sekiz ~atalh yol 

{E9} izim diyarun1zda ü~ yol agz1, 
l,g} dört yol ba11 gibi tabider c;ok· 

tur, hatta Dörtyol adh b1r kasa
bamiz ve Kad1köyünde de Alllyol agZl 
ismini taiiyan minimini bir köiemiz var. 
Aziz yurdumuzun bir~ok yerlerini dolai· 
mii oldu~um halde 0 Alt1yol a~zmda be
liren rekoru geride birakacak b1r ad duy· 
madim. y ani yedi yol. sckiz yol, d~kuz 
yol ail;zi gibi bir tabir iiitme~m. Öyle 
zannediyorum ki bütün Türk1ycde alh 
yolun birleitigi tek bir nokta vardir ve 0 

da Kad1köyündedir. 

Hoeylaret serlerinin ku~ bak1~1 bir rnanzarasi 

Devlet, sanayii himaye politikasma va· 
Slta yaphgl le§Viki sanayi kanunile, bin • 
lerce vatandaim sanayi sahasmm tehlike

.a siz i~ yamas1n1 temin etmi§ ve sanayici her 
türlü himaycye mazhar olmuitur. 

F akat Londrada sekiz yol agz1 olarak 
tesbit olunan yerler pck ~ok. Bunlardan 
birini ilk gördügüm vakit 1a1nd1m. Ba· 
na fngiltere payitahtm1 gezdirmek zahme· 
tine katlanan nazik vatanda1a da hay· 
retimi söylemekten geri kalamad1m. 0, 
gülerek iöyle bir cevab verdi: . 

- lngilizlerin dimagmda da (sek1z 
~atalh yol • Le chemin aux huit embran· 
chements) i1ler !.. . 

l,tvrupanm i;ii;ek yelij<ire~ memleket· \ i;i.i;e_~~il::i, se~i halinde ~i~ek. ye.ti1tirmegi 
arasinda, Beli;ikanm inkar kabul et- du1unmu1lerd1r. Bunun net1cesmde, burl bir tefevvuk sahibi oldugu muhak - gün, Gand hava!isiude, sonenin bir iki a

~ ~r. Beli;ikada 51k 51k ai;1lan ~ii;ek ser· y1, muazzam begonya tar!alan görülme • t •ri hallr. arasmda öyle büyük bir reka- ge ba1lam11hr. 
Uyt Ve i;i,ek,ilige kar11 ö!le bir merak Bcli;ika topragmm, . üzüm yetiitirmek 
tin iltd1rm11hr k1, modern t1caret usulle - hususunda da i;ok venmh oldugu, am • 
bu ci uygun olar~k iiletilmege . b~1lanan larca. evvel anla~1l~11it1. F a_kat, b~ servet, 
k •hhsal 1ubeS1. Bcli;1kada, m1lh servd Beli;1ka eyaletlennde bag yeh§tirmeyi 
h •r.naklannm en belli baihlarmdan bir. yasak eden kardinal Mazarin'in emrilc 
•Be gelmiitir. . . iiletilmez olmu~tu. Sonralan, 1865 sene-

•n bcl.i;1k.a. ~i,eki;iliginin .bu mk11afmda si~de, bir Bel,ik.ah. b~ torakl~r~~ bagci • 
l1J 1t1nc1 am1] Kral lkmc1 Leopold ol • hga ,ok elven1li oldugunu duiunerek il
d uitur. Onun, Locken' deki limonluklar- züm yeti1tirmek ic;in bir limonluk vücudc 
lc~ ?arikulade güzel ~ii;ek ve fidan ko • getirmii, onu digerleri takib etmii ve do-

ls1yo ] b..... d"" d evcud hu lusj 
1 
~an, ULun .. unya ~ .m - kuz sene sonra, bu ilk ]imonlugun yamma 

CSisatm en mukemmehdn. 35 000 limonluk pcyda olmuitur B 
l1J Otuz all! sütun üzerine istinad eden 35:000 limonlugun ifade ettigi ser~ ·u 

b 
Uozzam bir kubbenin örttügü bu camh .. . .k f ay e 
•hre · ] • d 

2 
bo d yuz m1lyonlarca Beli;1 a rang1 ve senevi 

, ' '~ erm e metro yun a yap - k"" .. 1· 150 000 b 1 1•klar] .. 1.. .. .. 11 . ]"k 1 al omur sar 1yah , tonu u uyordu. 
. a sus u ui; yuz e 1 sene 1 u u P • B l" 1 - b" d · · d" · 

l!Jiycieri 1·· 1·· k k kuda nadide ri- u 1mon ugun, 1r sene e yeb§hr 1g1 
L • ur u ren ve 0 

' ·• ·• "k 350 ·1 400 k ·1 ld Scl]crile bir binbir gece manzaraSI gös- uzum mi tan ; a 1 o o uguna 
lcrir. göre, istihsalin mecmuu 10 milyon kiloya 

<,;:ii;ek,ilige fevkalade elveriili olan balig olmaktad1r ki, bu da 50 ila 60 mil
lleli;ika toprag1 mahsulleri, harbden ev • yon frank bir k1ymet ifade etmektedir. 
~c! pek i;ok miktarda ihrac edilirdi. Fa • Bel,ikanm, limonlukta yetiitirdigi i;i -
k at harbin felaketlerine inzimam eden i;ek ve üzüm, milyara yakm bir sermaye 
I 0ntenjan, döviz kontrolu, gümrük tari • i1idir. Limonluk miktan 40-50 bindit ve 
b:Ierinin artmlmas1 ilah gibi ikhsadi ted· b11 i1te i;ahian insanlann saylSI 20 bini 
trler ihracah durdurdugundan, Beli;ika bulmaktadn. 

Scrlcrde yeti~tirilen üzümler 
"""""~----~------.....:.::.;:....::.:.:..:......,--~~-------------------
. Gayrimübadilleri 

sevindiren haber 
<Ba~ tara/1 l lne1 •ahtrede) 

Layiha 1on feklini ald1 
Ankara 15 (T clefonla) - Gayri -

l!tiibadillere tahsis edilen. n:iallann vergi
lcri hakkmdaki kanu.n lay1haS1 Maliye 
Vc büt,e encümenlermd~? ge~er~k son 
leklini aldi. Uyihaya gore gaynmüba _ 
dillerin istihkakma kar11hk. tutulan gay
tilllenkullerin sat1larak tes~il ve müiteri
lerine teslim olundugu tanhe ~adar ta • 
hakk k 1 · e tahsil cd1lmem11 olan bi
' u e ~11 v ·1 "le bclediyeye aid r . "a ve araz1 verg1 en .. e 
8;_1 . 1 k" 1 nacak ve henuz satilma-"" en er m o u I .. .1 l!t11 olanlardan dahi sat1 ip mu1ten erine 
te 1. . 'h" k dar tahakkuk edecek s 1m1 tan me a 
olan vergi ve resimler .•r~_nmk~~acak1 br. 
1 •. h M 1. . zarteSI gun u top an-
t..ay1 a ec 1s1n pa 
ti„nda görü,ülecektir. •.•. ~ 

1 .1. ele partisi ng1 1z am . 
l 'd . · yahall 1 er1n1n 11e 

artisi meb'usla-
Londra 15 - Amele P per§embe 

r1ndan Arthur Henderson. Naib Horti 
günü Budape§teye giderek edecektir. 
l>e diger baz1 ricalle temas bulunacak 
Meb'us 26 nisanda Pragda ve Südet 
l>e bu §ehirde Bencs. ßodza J<tir 
ekalliyetinin seflerile görü§ece 

1 
· ar 

• ti ame e P -
Henderson'un bu sehaya tasvib 

tisinin icra komitesi tarafindan 
edi!mi~tir. • '}d' 

« Y e~i düstur» feshedi 
1 
d 

• okaklar a 
T unus 15 - Hükumet, '. • 

1 
bu-

llliisellah nümavislcrde vc tahrkkat atcca
lunmu1 ve hami devletin huku un~ Düs
'<Üz etmii olduoundan dolay1 « Yenki n 
tun> ad-ndaki T unus liberal fir aSllll 
fc,L:ne karar vermi1tir. 

Bu tedbir, T unusta vukua geie~ .
500 

b,oa•ahklar üzerine ittihaz edilrr•1111r. 

Yumurta ihracat~dar1n1n 
ispanyadan alacaklar1 

1 Ba1tara/1 1 tnct saht/cde f 

Yumurta ihrac nizamnameai ve 
bir teklil 

Yumurta ihracahm tanzim eden yeni 
ihracah murakabe nizamnamesi dünden 
itibaren mer'iyet mevkiine girmii bulunu
yor. F akat nizamname filen bugün tat • 
bik edilecek ve ilk defa bugün Y unanis
tana sevkolunacak yumurtalar bu esasa 
göre kontrol olunacakbr. 

Yumurta ihracati;1lan lkhsad V ekale
tinin iehrimizdeki kontrol heyetine mü -
racaat ederek ,ok müikül olan sand1klan 
~ellen:ie i1inin ba1ka bir iekle sokulmasm1 
15tem11lerdir. Yumurtac1lar bunun yerine 
sand1gm ortaSindari bir demir i;ember 
vurulmaS1m teklif etmektedirler. Kontrol 
heyeti tellifi lktisad Vekaletine bildire • 
cektir. --„··-Macariatanda tevkifat 

Budapcite 15 - Zab1ta, Y ahudi ka
nununa karii mukabelebilmisil olmak ü -
zere «Macar devleti 1 h" b" b k . . a ~" 1ne 1r oy o-
tai» tertib etmii olmakla ·.th d"l .. k d k. . . 1 am e 1 en yuz 
a ar 111Y• tevkif etmiitir. 

Yugoalav hanedan1n1n 
seyahati 

Belgrad 15 - M·1 
k .' o~er §atosuna git • 

me te olan Kral Piyer il V l"d . M · p e a 1 e Krah-
i;e . an ~e rens Tomislav ve Andre 
Spht §ehrmden ge~mi•ler . t • d l . . ' Ve IS asyon -

• .. resm·1'1 s1.~1l ve askeri makamlarm 
mum

1
kess

1
1 eri e halk tarafmdan hararet

le a 1~ anm1§lard1r. 

lngiliz Bahriye Naziri Par' t 
. 1 ( 111 e 

Paris 5 Hususi) - Bugün L d on ra-
dan buraya geien ingiltere Bahriye Na-
z1ri M. Daf Kuper. Fransiz Bah _ 
riye Naz1rile uzun bir müläkatta bu _ 
Junmu§tur. 

Devlet, madenciligimizi de himayeye 
muhtac görmüi ve yeni maden kanunile 
bu zümre i~in de bir~ok himaye tedbir -
leri alm111Ir. Bunlann yan.nda zannede • 
riz, ihracat~1 i~in de himaye tedbirleri al-
mak zamam gelmi1tir. Kahirede Azhar camii 

Ticari eksperlerin ilk defa ticaret an- • Kahire, I O nisan • s1kla1maktad1r. Bugünkü M1S1nn en 
laimasmda rol almalan miinasebetilc yaz- Türkiye Hariciye Vekili Dr. Aras, mühim bir siyasi simas1 mahiyetini alm11 
d1g1m1z yaz1da 7.ikri ge~en konuimada; dündenberi M1s1r topraklarmda bulunu· olan Al Marazi pck Sik olarak saraya 
o zamanki 1kt1sad Veka!eti müsteian ve yor. hkenderiyeden itibaren her ayak gidip gelmektedi1. Her hafta, cuma na· 
iimdiki Ziraat V ek1limiz F aik Kurdoglu, basbil;i ve kendini gösterdigi yerde Mm- mazma giden hükümdan Azhariler, he· 
bu mevzua da ehemmiyetlc temas ctmii nn halk kütleleri tarahndan hararetle men daima «yaiasm halifc I» diye al • 
ve ihracat~mm himaye edilecegini hatta ve heyecanla alkiilanan Dr. Arasm 1ah· k11lamaktadirlar. 
bir k1S1m ihracata prim verilmesi cihetinin smda Türkiyeye ve Atatürke kar11 gös- Bir zamandanberi dönen rivayetlere 
de tetkik edilmekte oldugunu söylemiiti. terilen sevgi ve hürmet cidden beklenildi- göre Birinci F arukun da halife olmaga 
Bunun tahakkuk edecegi günün uzak ol- ginden fazla oldu. M1S1r, 1stiklalini ya- meyli artmaktad1r. 
mad1gm1 ümid etmek isteriz. F akat bu • nm veya tarn idrak ettigi tarihtenberi ilk Birinci F aruku halif~ yapmak fikri et
nun tahakkukundan daha evvel ihracat~1 defa olarak Kahireyi ecnebi bir devlet rafmdaki hareketler, arllk teiebbüs dev
i~in almabilecek baz1 himaye tedbirleri Hariciye Vekili ziyaret ediyor ve bu da rine bile girmi1 bulunuyor. Gazetclerde 
olabilecegi kanaatindeyiz. Türkiyenin mümessilidir. Bunun i~in M1· görüldügüne nazaran, 1eyh Marazi muh· 

Mescla ihracat~mm vergilerinde baz1 m, bir taraftan müstakil varhgmm ilk tclif islam memleketlerindeki ulema mu -
degiiiklikler yapmak kab1ldir. Eskiden hadisesini görmek zevkini tadarken, öbür hitine birrr mektub göndererek «umumi 
ihracat tacirlerimiz maktu vergiye tabi taraftan da bu kadar eski hatiralarla bag- bir islam meclisi» kurulmaSI hakkmdaki 
idi. Her ihracat\I, kazansa da kazanma- h oldugu Türkiyenin misafirligini kabul fikirlerini sormuitur. Muhtelif islam 
sa da verecegi para miktanm bilmekte ve etmii bulunuyor. MISmn eski sahibi olan memleketlerinden gönderilecek bir ta • 
bunu göze alarak i1 yapmakta idi. Hai- Osmanl1 imparatorluil;unun bugünkü va- k1m murahhaslardan mürekkeb bir mec
buki iimdi 2395 numarah kanunla ihra • risi sifatile, istiklalini kazanan MISmn ilk lis toplay1p bunda bu memleketler ara -
cai,, da beyannameli vergiye tabi tutul- resmi ziyaretini yapmakla ona kar11 i~in- smdaki mü1terek menfaatlerin müdafaaSI 
muitur. Bunun 1cab ettirdigi külfetlerden deki dostluk duygulanm tarn gÖstermi1 maksadile bir elbirligi yap1hp yap1lam1 -
bir,ok tacirler ~·kinerek ruhsatnamelerini bulunmaktadir. • k"k d"l k · E" yacag1 mevzuu tel 1 e 1 ece tn. ger 
bilc geri vermiilerdir. Bu iekilde ihracat- Son iki haftadanberi Dr. Arasm ziya· bütün islam memleketleri bu müracaate 
,1hgimmn hacmi kü~ülmü1tür. ret günü tesbit edilmi1 bulunuyordu. Bu müspet cevablar verecek olurlarsa o za-

Vak1a §U iekil ithalat~1ya da 1amildir. iki haftanm biri, bir~ok ölüsü ve pck ~ok man bu meclis toplanacak ve bunda hi • 
F akat ihracat,1 ithalat~'Y' nazaran na • mecruhile bir intihab mücadelesi degil, lafct meselesi de görüiülecektir. Eger bu 
mütenahi tehlikelere girmit. döviz. takyi-1 bir intihab muharebesi 1eklini alm11 olan esnada da murahhaslar arasmda hilafet 
dah, harici rekabet ve para,amm almama- siyasi vukuatm gürültüleri i~inde ge~ti. bahsine kar11 mülayim bir fikir izhar edi
mas1 ihtimallerile mütemadi rnü~adcl,ede Buna rail;men, bütün M1s1r matbuah Dr. lirsc Mim hükümdanna bu vazifenin ve
bulunmaktad1r. Bu itibarla her cihetten Arasm ziyaretini, daha ilk günden itiba- rilmesi teklif edilecektir. 
kolayhga lay1k ve muh•ac bir vaziyette- ren makalelerle kar11lad1lar. Al Mokat- ~imdiki halde bu mesele, mf Azhar 
dir. lhracati;1y1 ba1.1 vergilcrden muaf tut- tarn, Hariciye Vekilimizi «Ävrupamn muhitinin hususi bir teiebbüsü halinde 
mak, prim vermr.k ideal b1r tedbirdir. Fa- bu me1hur dip]omah» diye tavsif etti. Bü- meydana konuluyor. Resmi Mismn bu 
kat ondan evvel hi, degilse alman vergi- tün p:azeteler, M1S1rla Türkiye arasmda· teiebbüsle bir alakaSI olmamakla beraber 
lerin tahsilinde kolayhk göstermeliyiz. ki tarihi münasebetlere aid hatnalar yaz· eger teiebbüs yürüyüp umumi bir tema • 

F. G. d1lar; MISmn yüksek aileleri lstanbulun 
aileleri ve Osmanh devlet adamlan ara
smdaki akrabahklardan bahsettiler. Hal

AJman matbuabnda bazt ka mahsus kahvehanelerde Atatürkün, 

falsolu nesriyata dair 
[Ba1makaleden devam 1 

k1m1zd1r. Türkl•r merke1i Avrupaya ne 
maksadla gittiler. Ru gid1s Avrupa me • 
deniyeti ic;in bir afet olabilir miydi? Vi
yananm kurtuluiunda muvaffakiyet A -
vusturyal1lara m1 aiddir? Alm an prens • 
lerine mi? Polonya Krah Jan Sobyeski'ye 
mi? Y oksa bütün hnistiyanh~a m1? Bun
lan burada uzun uzun tahlile giri1Ccek 
degiliz. Objektif ve hakiki tarih ilmi hük· 
münü vermiitir. 

Y almz §U var ki milliyet hissini kuvvet
lendirmek ii;in ge~mi1 düjmanhklanm ha
llrlatmak ve tazelemek .akat bir siyaset 
sistemidir. Türk matbuatmda hii;bir ya
banc1 millet aleyhinde neiriyat görülmü
yorsa bu, halk1m•zda ve matbuahm1zda 
milliyet duygusunun insanl1k menfaatle • 
rine en uygun dereccye yakla11Igm1 isbat 
eder; yoksa Tür k gazeteleri kontrola ta
bi degildirler. Biz Türkler. milletlerin 
birbirlerine dii bilemelerile degil, ancak 
kari1l1kh sevgi ve sayg1 duymalarile ha
kiki bir medeniyet yarat1labilecegine ina
n1yoruz. 

Bunun i~indir ki arasna gözümüze ili
ien Türk aleyhtan ne~riyatm Alman 
matbuatmda tesadüfen ve dikkatsizlik yü
zünden yer buldugunu kabul ederek nas
yonal sosyalist hükume1inin arhk buna 
mini olaca81n1 umuyoruz. 

Dr. Arasm resimleri aS1ld1. Hulasa. M1· 
m, Türkiye mümessilini büyük bir heye
canla kar11lamak i~in günlerdenberi ha
mland1 ve dündenberi de Dr. Aras1, her 
yerde ve her vesile ile alk1•lwip duru-
yor. 

*** 1ntihabat, bildigimiz gibi Vefd'in 
kat'i mail;lubiyetile neticelendi. Son ne· 
ticeler belli olduil;undanberi, adedleri o
tuzdan fazla olan müstakillerin büyük 
bir k1sm1 hükumet firkasma iltihak ct
mekte olduklarma göre hükumet, meclis· 
te kuvvetli bir istinadgaha sahib olmui 
demektir. Bundan dolay1, ge~en hafta 
i~inde kabinenin istifaSI ve yeoi bir 1ekle 
girmesi bir hayli bahis mevzuu olduktan 
sonra, 1imdi buna lüzum kalmam11 gÖ· 
rünüyor. 

yü] kendisini gösterecek olursa o zaman 
ilC resmi M1S1r da a!aka gösterecektir. 
Hatta gazctelerde bahsedilen ve k1Smen 
de rivayet ve tahmin halinde bulunan bu 
hareketin aSil mahiyeti, ieyh Marazinin 
te~ebbüsüne gelecek cevablardan sonra, 
yakmda iyice anla11lacakhr. 

M. TEKER 

Denizbankta yeni 
tayinler yapdd1 

1 Bastarafl l lnel sahH•del 

Müdür muavinleri geliyorlar 
Denizbankm Almanyada bulunan U

mumi Müdür muavinleri Harun vc Ta
hir Kevkeb yann iehrimize dönecekler· 
dir. 

Bal1k~il1k ve denir. mahsulleri 
subeai 

Ankara 15 (Telefonla) - 1kt1Sad 
V ekaletinde Bahkc1hk ve deniz mahsul
leri 1ubesinin Denizbanka baglanmaSI ta· 
karrür etmi~tir. 

Konak vapur iskeleai geldi 
lzmir 15 (T clefonla) - Denizbank 

tarafmdan yaptmlan Konak vapur iske
lesinin ac1lma töreni dün yamlm111Ir. tI
bay F azh Gülec, Sarbay Beh~et Uz. 
Müstahkem Mevki komutam General 
Ra•imle da vetlilerin bulundugu törene 
askeri mmkanm ~ald1g1 lshklal mar~ile 
ba<lanm11hr. Müteak1ben flbay Fazh 
Gül~ hay1rh muvaffakivetler temenni 
eden sözlerle kordclay1 keserek ;,kcleyi 
iilemeye ai;m11hr. __ ....,„_ 

Cevab cok zarifti. Cünkü bu söz b1r 
yandan Buda'nm (Bouddha) hala k1y· 
metini muhafaza eden 1ncilindeki temel 
hükümlere temas ediyor, bir yandan. d.a 
Jngilizliil;in o hükümlerden ne yolda ISh· 
fade ettiklerini hissettiriyordu. 

Budizmin fclsefe denebilecek en can· 
h tarafm1 bu kadar kuvvetle kavr1yan 
genc vatanda1a o felsefe ile fngilizlik ara• 
smdaki münasebeti izah ettirmek iste• 
dim. Ricam1 reddetmedi ve anlatb: 

_ Buda'nm, dedi. sekiz ~atalh yol 
akidesile ne derin bir hikmet tclkin ettiiii· 
ni bilirsiniz. 0, sckiz ~tah iu ma ile tes• 
bit etmi1ti: 

1 - Her fikir, mutlaka tenkid olun• 
mahdir. Cünkü tenkide ah1an kafa, hie; 
durmadan hakikat ardmda koiar. Y anhi 
itikadlan ve tclakkileri • cazib dahi olsa· 
lar • yikabilmek i~in de tenkide ahimak 
Iazimdir. fngilizlerde bu hassa, ~ok kuv· 

vetlidir. t 
2 _ Doiiru irade ve doil;ru emel. n· 

gilizler bunu ilme, san'ata baghhk man•• 
sma alm11lardir. 

3 _ Dogru söz. lngilizler, siyasette 
bile, bu akideye sad1k kalmail;a ~ali11r• 
lar. 

4 - Doil;ru i1. 
5 _ Doiiru mai1Ct. Bu, y1y1p 1~me, 

giyinip ku1anma masraflarmda yorgan.a 
göre ayak uzatmak demektir ki he~ 1.ng1• 
lizin 1landir ve hayli bir zahmete 1hhyac 
gösteren bu yoluo temin ettiiii haz da 
«a~1k almh» kalmaktan ibarettir. 

6 - Doil;ru ihtimam ve doil;ru dikkat. 
Jngilizler bunu yap1lan iyi i1lerden v7 ya• 
hud yap1lmasmdan ~ckinilen kötü 11ler: 
den dolay1 maddi mükafat veya ."'a?ev1 
1anü1eref beklememek 1eklmde telakki _et· 
miilerdir. F erdi hayatlarmda bu telki_ne 
göre davramr gibi görünüyorlarsa da hiz· 
metin mükafatlandmlmaSI, umuma zarar 
veren kayidsizliklerin cezalandmlmasi 
meselesini bu mevzu ile kan1hrmamaYJ. 
da unutmuyorlar! 

7 _ Doil;ru ~ahima. Buna verileo 
manalar • fnp:ilizlerce • kendi yurdlarm1 
yübeltecek her iie el ':'~mak ve h~r te• 
1Cbbüse tereddüdsüz gmlffiek §Cklmde· 

dir. h 
8 _ Dogru murakabe. Bu düstur er 

fngilizin ruhunda yer alm11 ve .. t.~giltere 
tarihi «millet~e murakabe» usulunun adc-
ta ayna51 haline gelmi1tir. . . 

Londrada rehberim olmakla bcm mm· 
nettar edcn genc vatanda,m bu izahm1 
dinledikten sonra sekiz büyük yolun 
birleitiil;i genii meydana bir daha. bakbm 
ve böyle sekiz catalh yollann bilde de 
vücud buldugunu görccek mes'ud nesle 
imrendim. 

M. TURHAN TAN 

Prof. Pittar'1n altJnc1 
konferans1 

Profesör Pittar, dün altmc1 konfe • 
ransmi vermi§tir. Degerli alim, bu kon
feran51nda kablettarih san'at& aid ilk 
ke§fin yüzüncü y1ld~nümü~ü te~'id et • 
mek mümkün oldugunu soylemi§, kab
Jettarih san'atta iki hususi vasf1 teba • 
rüz ettirmi§tir. Mal!daleniyen'lerin ha • 
vatma da temas eden profesör ezcümle 
dem~tir ki: 

Dostluklanm1za oldugu kadar kendi 
mazimize ve kendi 1erefimize de bagl1yiz. 
Dünyanm neresinde olursa olsun hakk1 • 
m1zdaki cereyanlardan Türk efkarm1 ha
berdar etmek vazifemizdir. 

Vefd'in ugrad1g1 maglubiyetten son • 
ra, M!Slr, dahili siyaset bak1mmdan yeni 
bir devreye girmii bulunmaktadn. Bu 
devrenin mümeyyiz vasf1, bundan böyle 
Mim iilerinde hükümdarhk makammm 
nüfuzunun temin ve hatta tahkim edil • 
mi§ bulunmasile tavsif edilmek laz1md1r. 
V efd'i maglub eden kuvvet hükumet ve 
taraftarlannm siyasi nüfuzlan degildir. 
Bu, bizzat Birinci F arukun halk arasm
da kazanm11 oldugu teveccüh ve mu • 
habbetin eseridir. Buna, bizzat Vefd'in 
ha1in idaresinin de tesiri oldu. Temsil et
tigi demokrasi kuvvetine güvenen N ahas 
Paia bir taraftan yüksek siyaset muhiti
ni, diger taraftan da hükümdan kendisin
den sogutmui olmasayd1, hükumetin 
yaphg1 bütün müdahalelere ragmen, bu 
derecede maglub olmazd1. 

.- Magda!eniyen'lerin magaralar • 
daki häkleri ve resimleri magaralarm 
en karanhk k1S1mlarmda, methalden 

Atlantikte bir facia 500. 600. 800 metre ileride vücude geti· 

K., rilmi•tir. Artistlerin ufac1k liimbalarla 

NADIR NADI 

Galatasarayhlar cemiyeti ya
r1n ak§am bir dansh ~ay 

partisi veriyor 
Galatasarayhlar cemiyeti tarafmdan 

yarm ak~am Tokathyan salonlarmda 
bu y1! mezun olacak Galatasaray lisesi 
son sm1f talebeleri ~erefine dansh bir 
i;ay partisi verileceklir. 

Davetiyeler, lisc kap1smdan ve Ga 
latasaray Spor kulübünden temin edi
lebilir. 

Simdi, MISlr i~in yeni bir tarih baih -
yor, demektir. Bu tarihin hususiyeti, 
memleketin muhtelif siyasi kuvvetlerinin 
tedrici olarak Birinci F arukun ctrafmda 
toplanmas1 ieklinde tezahür edecektir. 
Bariz surette görülüyor ki hükümdar bir 
taraftan orduyu, öte taraftan Azhar 
medresesi muhitini ve nihayet yüksek si
yaset mehafilini tedricen daha kuvvetle 
nüfuzu altma alacak ve ayni zamanda 
halkla da me1gul olacakllr. 

*** Azhar medresesile saray arasmdaki 
münasebetler, bir zamandanberi ~ok 

Atina 15 (Hususi) - «Üros " • ' k sahayi tenvir etme te olduklan zanno-
loni» isminde bir Yunan vapuru Atlan - lunuyor. Fakat sayani hayret olan nok
tik denizinde Asur adalan 1imalinde se- ta ~udur ki, bu artistler, bu kadar az 
fer yapmakta iken i~inden vaki olan bir te~vir vasitalarma malik olduklari hal· 
infiläktan ik.iye bölünerek batm11tr. Tay- de hayvanlarm nisbetlerini muhafaza 
fasmdan dört kiii par~a par~a olmui di • etmej:te muvaffak olmuslardir.• 
gerleri denizden toplanarak kurtanlm11- ::==-------------
lardir. T e§ekkür 
Yugoslavyada fena havalar K1ymetli hem§iremin irtihali sebebile 
Belgrad 15 - Sirbistanm cenubunda gerek cenazesine gelmek ve gerek muh-

~~r~:~:u:.~:i~~·~~~~~:r y~e;~af:~:~~ ~~i1u~~:e~~~~:ae~e;;:~~!:~e~t~~~ :~m8e~ 
t d. H b 1 d • g·· Krure ve kadashrima bütün ailemizle te•ekkür e ir. a er a m 1!l'na ore, , • 
civarmda kann yüksekligi bir metroyu ve minnettarhklanmi arzeylerim. 
bulmu§tur. Bu §ehirle Gostivar arasm· Valoflar Umum müdürü 
da münakaliit durmu~tur. Fahreddin Kiper 
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Istanbul muhte l i t in in A.sri Karaku~! azirinin 1 Nezle, Grip, Bron~itle tekmil ag" r1-

k·1· d • f hh •• Gülünc hükümle _ Katerin Pol ismile ~ 
te~ 1 ID e su1te e um ri arasmda insam Budnadannsböi'rzmluü·_gdv-e ba~hyor 1 Jar1n yegane ve en kuvvetli ilac1? ~ dü1ündürecek kada1 ///1 • 

manllkhlan c;ok bu · ""::~~t:==i-r 
Mesele bir anlal?amamazbktan ibarettir, Hakk1 

ile ~eref bugünkü ma~ta mutlaka oynablmahd1r 

Bugiin saat ü~ bu~ukta Tal<sirnde lstanbul muhtelitile roa~ yapacak 
olan Först Viyena takuru Sirkecide 

!stanbul ve Ankara muhtelitlerile hr· I olduklan kulübler vas1tasile davet edil -
11lasmak üzere davet edilen Först Viya- meleri~e. taraftanm. F utbol ~ja~1, Bükrej 
na futbolculan dün •abah Konvansiyonel muhtehtJle yap1lan mac;m anfesmde hu • 
trenile gelmii ve Sirkeci istasyoounda me- susi surette kulü~e gelerek. t~kun tesbitile 
rasimlc kar~1lanm11lard1?. meigul. oldu. <;agmlanlar 1c;mde b~lunan 

Först Viyana tak1m1 bugün ilk mac;1 • Hakk1 1le ~eref hasta olduklanm soyhye
m Taksim stadyomunda saat üc; bw;ukta rek oymyam1yacaklarm1 b1ldud1ler. F ut-
1stanbul muhtelitine kari. oymyacak ve hol ajanmm bu iki futbolcunun ha~eket· 
akiamü•tü trenle Ankaraya hareket ede- lerinden mugber olar~k Ar.karaya b1r r~
relr. yann orada Ankara muhtelitile ikinci por yollad1gm1 ögremnce, mmtakada, bJ? 
mac;m1 yapacakhr. ~c;tima masmda Bay ~bdu!lah il~ y~ph . ." 

V . f tbolcularma kar•i Istanbul g1m1z tamam1le husus1 mah1yettekt bJ? go-
1yana u ' d h l • 1 ] 

muhtelitinin ne tertibde c;tkanlacagmi dün rü1me e, m~ te. it_e ~ag~n an ~yuncu ann 
telefonla futbol ajani Abdullahtan sor • c;agmh1 1ek1llenn1. tenk1d ethkteo sonra 
duk. Kendisi bize iunlari söyledi: bundan sonra aym 1ek1lde yap1lacak da-

«- Takim kaptam Fikretle konuia • v~tlerde has~a veya ~akat olanlan gene 
rak kaleye Cihad, sag beke Salim, sol gönder.emey1z, • d._dun. 13u konuimam1z 
b k Reiad sag hafa Mehmed Reiad, tamam1le husus1 1d1 ve yamm1zd~ yalmz 
m°.r~ez mu~vinlige de Rizayi muvahk F en7rbahc;e kulübünün mümess1h var?1· 
bulduk. Sol hafta ya Musa, yahud da ~enun, .bundan sonra lstanb_ul m.'.'.htel1 • 
Fikret oyn1yacakt1?. Fikret sol haf oyna- hnedBe~'.kta~.tal~ oyb~lncu v~r'.°1~edceg1mh yo
d1g1 takdirde hücum hattmm soldan iti • lun a soz soy 1ye .' me.m ic;m 1 are eye: 

b R b.. Ha•i·m Salahaddin Niyazi tinin karar vermes1 laz1md1r. Halbuk1 
aren e u, , • • • 1 - b" 1 b' k " 

N ecdet ieklinde c;11<anlma!I mutasavver - toplanh anmizda oy e !?§~Y at 1Y.Y~~ 
dir. Sol hafa Musa getirilirse Fikret hü • mevzuu bahsolm~m11t1?. Bei1kta1 kul~bu, 
cum hattmda Rebiinin yerine ge~ecek • !stanbul muhtehtmde oyuoculanm gor • 

mekle 1ercf duyar.» tir.» 
F utbol ajam, Mtlihin neden oyna\JI • 

madig1 sualine; bu oyuncudan tak1m i<;in 
rand1man alabilecek sag ve so! ic; bulun
madtim1 söyleyincc Hakk1 ile ;lerefin 
oynahlmalan icab ettigi hakkmda evvel· 
ki güo pazd1klanmlZl kendisine 1ifahen 
tekrar ettik. F utbol ajam bu sözlerimize: 

«- Ne Hakk1 ile ~erefi, ne de Beiik
ta§ kulübünc mensub diger futbolcular1 
!stanbul muhte.litinde oynatmamak hak· 
k1nda bir karartm1z yoktur. Yalmz bir 
gün mmtakada, bir i~tima csnasmda Be-
1ikt31 kulübünün baikam F uad Balkan 
bana, bundan sonra Istanbul muhtelitine 
oyuncu vermiyccegini söyledi. Kulüb ii
lerinin resmen konu~uldugu bir yerde Be-
1ikta1 kulübünün en salahiyettar rüknün
den i1ittigim bu sözler üzerine mcvkiimin 
otoritcsini tezelzüle ugratmamak ve ye
niden nahoi vaziyetlere meydan verme • 
mek i~in bu kulübden oy1mcu c;agirmaz 
oldum.» cevabm1 vermiitir. 

Meselede bir suitefehhüm olabilece -
gini dü1ünerelr. ajan Abdullahtan soora, 
henüz Karamürselden avdet etmi§ bulu • 
nan Be1ikta1 kulübü ba1kamn1 da tele • 
fonla aray1p bulduk ve Be~ikta§ kulübün· 
den oyuncu ~agmlmama•J sebebi hak • 
kmda futbol ajamndan ögrendilr.lerimizi 
kendisine tekrar ettik. F uad Balkan bize 
1unlan söyledi: 

«- Esas itibarilc, lst;mbul muhteli 
tinde oynahlacak futbolculann mensub 

A1k ve macera romanr : 46 

lhtilafta olan bu iki makamm anlat -
11klanndan da anla11ld1g1 üz.cre ortada 
bir suitefehhüm vardJ?. Ve bu suitefeh • 
hümden baita f5tanbul futbolünün kredi;i 
olmak üzere pek <;ok 1eyler zarar gör • 
mektedir. 

KJSaca; futbol ajanhg1 oynatm1yaca 
g1m, Be1ikta1 kulübü de vermiyecegim 
yolunda bir söz sarfetmemi1 veya karar 
vermemii bulunduklarma göre, bugün 
Hakkmm sagic;te, ~erefin de solic;te yer 
almalanna bir mani kalm.im11l!r demek • 
tir. 

Suitefehhümün ortadan kalkmasmda 
biraz gec; kahnm11 olmakla beraber, iki 
taraf hüsnüniyet gösterirse bugün muhte • 
litimizi !stanbulun en ku\-vetli on biri ha· 
linde görmek kabil olacaktJ?. Ye bu. ya
p1lmahd11. 

Milli güre, tak1m1m1z 

bugün gidiyor 

Estonyanm T allin 1ehrinde yap1lacak 
Avrupa Greko-Romen gUre1 1ampiyona· 
sma i1tirak edecek Türk milli tak1m1 bu· 
güo ögleden evvel, Köstence yolile hare
ket edecektir. 

F enlandiya, lsvcc;, N orvei;, Estonya, 
Letonya, Polonya Almanya, <;ekoslo • 
vakya, F ransa, Macaristan, !talya ve Ro
manya milli tak1mlannm i,tirak edecek • 
leri bu müsabak..larda milli tak1munll.l 
56 da küc;ük Hüs•yin, 61 de Y a§ar, 66 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

.. -.- HayJT, inanmam. <;ünkü, sizi~ en 1 - Bu al_c;ak~a. hareketi irt~kaba nas1l 
buyuk fenaliklan yapaca:- l!ynette bir a- cesaret ethmz? V1cdan101z mam olmad1 
dam oldugunuza aruk kat'i surctte kanaat m1? Sizde hi~ namus duygusu denilen 
getirdim. ieyd•n eser yok mudur? 

Yusuf Haddadm yüzünde bir i§mizaz Yu•uf Haddadm yüzü biraz daha sa-
seyirdi: rard1; fakat hic;bir §CY iöylemedi. Ben, 

- Sözleriniz ~ok ag!I Mukbile Ha- yüzüne kar•• bunlan havkimken, onun 
mm, dedi. susmas1, c;ok feci bir ieydi. 

- Yapl!g1n12 h3rtketc, benden, naSJl - F azla olarak. yapacagmlZI da ön-
mukabele bekliyordunuz? ceden ta•arlam 1k vicdan'1zhgm1 göster • 

Sinirlerimin gerginligi avn haddini bul- diniz, dedim. Ak1amki uykum tabii de -
mu1tu. Bogaz1mdan fJrla.naga hazJ? du- gildi. fi;tigim kahvenin i<;:'.ne bir ilac koy· 
ran h1~kmg1 zaptedemedim; ellerimi yü- dunuzdu deöil mi? Kahveme zehir ak1t
züme örterek yaz1hanenin üstüne kapan • tm1z, sonra da fmcan1, bana kendi eli • 
d1m. nizle uzattm1z degil mi? Bu hayas1zhga 

Yusuf Haddad, oldugu yerden k1mil- na'11 cür'et ettiniz Yusuf Bey? 
damam1.>. yambaiunda, ayakta duruyor, Yusuf Haddad: 
dalgin, bo§ ve manaSJz nazarlarla önüne - Kafi! R1ca ederim susunuz, diye 
bak1yordu. Ben, hu kmklar arasmda, ru- kekeledi: 
humun 15yamm bir kere daha hayk1rmak- Yüzünde, büyük bir 1shrab ifadesinin 
an kendimi alamad1m: dola1t1g1m gördürn. 

det evvel M. <;ör-
lunan Karaku1 rah- 'il'in km Sara <;:ör· 
met istedi. ~il sahneye inti • 

Bir !ngiliz haki - sab etmi§ ve bü -
minin, boianmak is· tün dünya matbu • 
tiyen bir kan koca ahm, haftalarca 
hakkmda verdigi ka- me. ~! etmi§ti. 
rar, bana o derccc karaku,i, fakat Öy • Paris gazeteleri • 
le de manllkh ve insanca geldi ki, mer - nin en son geien 
humu anmaktan kendimi alamad1m. nüshalarmda oku • 
Vak'a §U: dugumuza göre, es-

t b
. . ki Frans1z Ba~ve-

Grigg, isimli bir ngiliz ve karm, m- kili Pol Bonkur'un klZl da, Katerin Pol 
birlcrini mütckabilen dava ediyorlar. Da- ismi!e sahne hayatma atilin1§ bulunu -
valar tcvhid ediliyor. Kan koca, yekdigc- yor. 
rinden iiddetle müiteki. !ddialan c;ok Matmazel Katerin, ilk dansm1, ufak 
kuvvetli. Gec;imsizligin, boianmadan gay- bir tiyatroda, ismi etrafmda fazla dedi· 
ri ilacla tedavisi imkansiz hale gelmi1. kodu yapilmasmdan ,ckindigi i'in hü

Hakim, 1ahidlcri dinliyor ve gec;imsiz viyetini gizli tutmaga 9ah§arak temsil 
kan kocanm aynlma sebebi diye ileri sür· etmi§tir. 
dükleri noktalan cidden 9ok kuvvetli bu· Kü9ük yasmda dansa istidad1 olm1yan 
luyor. Mesela, zcvc, müstehccn bir filim Matmazel Katerin'in, dört sene evvel 
seyretmek ic;in batakhane nev'inden bir si- birdenbire merak sard1rd1gi bu san'at • 
nemaya gitmi1, kam1n1 orada bulmu§. ta §Öhrete eri~ecegi ve pek yakmda, is
Senmoric;'te, zevc, zevcenin odasmdan, minin, en büyük sahne artistleri arasm
bir kayak muallimini kendi elile c;ikarm1§. da görülecegi ümid ediliyormu§. 

Bilmukabele, zevce, ayni yerde, zevcin 
odasmda bir cürmüme1hud yapml§ ve sa· 
. . 
ire, ve sa1re ... 

Hakim. erkegin karm aleyhinde, kad1-
nm kocaS1 aleyhinde maya dizip, 1ahid -
lerle isbat ettikleri sürü ile c;irkin vak'ay1 
dinledikten sonra, hie; tereddüd etmcden 

karann1 vermi§. F akat, accle etmeyin, 
bo1anma karan degill 

- Hi,bir kan kocanm, hic;bir mah • 
kerne huzurunda, ahlak dü1künlügüne bu-

kadar kuvvetli misaller gösterebilmesine 
imkan tasavvur edemiyorum, demi1. Siz, 
biribirinizc cidden la.y1k, idea~ bir c;iftsi • 
niz. T alak karan verip sizi serbest baak· 
m1yacag1m. Ta ki, namuslu insanlarla 

evlenmege kalk1p, ba1kalann1 da ifsad 
etmeyinizl 

Karaku1 da olsa ancak bu hükmü ve· 
rirdi. 

Bol ve ucuz elektrik 

[B11Jtaraf1 1 Incl sahlfede) 

Elektrik hleri Etüd idaresi su kuvvet· 
lerimizin tesbiti yol unda yurdun her ta -
rafmda taramalar yapmaktadir. Sakar -
ya nehri • 1zmit gölü, Adana - Kayseri 
mmtakas1 sulan, Ege sulan, Firat nehri 
ve kollan üzerinde etüdler ilerlemi1tir. 

Firat nehrinde baraj yap1lmasi bak1-
mmdan Kemah, Kemaliye, Ke~epan, 
Geyikta§J, Karakilid, Güngörmez ve Mu
rad ~ay1nda Ardulir ve Hun bogaz • 
!an mühim görülmü1tür. Bu ycrlcrden 
yalmz Keban bogazmda kurulacak san· 
trahn 400,000 beygir kuvveti raddesin • 
de bir kudret temin edecegi daha ilk he
sablarda anla11lm11tir. Kemaliye, Ke • 
ban, Kad1köy, Bak1ran, Karakilise, Ar· 
duiir, Palo ve Erdekte kurulan raS1d is· 
tasyonlarile barajlardan ne miktar su ve 
enerji temin edilecegi hesablanmaktadir. 

da Yusuf Aslan, 72 de Saim, 79 da Su kuvvetlerinden istifade ile yap1la -
Mersinli Ahmed, 87 de Büyük Mustafa, cak santrallar ve tcsisattan yalmz ikt1sa
ag1?da da <;oban Mehmed temsil ede- di degil, zirai ve SJhhi sahalarda da fay
ccklerdir. 1htiyat olarak 56 dan Kenan- dalanmas1 io;in etüdler de bu cihetlerde 
la 61 den Ankarah Ahmed .~ötürülmclc.- nazar1 dikkate almmaktadir. l':"'•selä Scy: 
tcdirlcr. Kafileye ~inasi Ozdemir ile harun yukan taraflannda hazme bendlen 
antrenör Pellinen refakat etmektedirler. ve elektrik santrallan yap1hrsa elde edile-

Aslan güre§,ilerimize hayirh yolculuk- eck faydalann baihcalan 1öyle bulasa e· 
lar ve muvaffakiyetfer temenni ederiz. dilmektedir: 

1stanbul atletizm bayranu F eyezan sularmm hepsi veya bir lmm1 
hazine bendlerinde tutulmakla Adanada 

T ertib heyetinden: 
Amatör atletlere ac;ik Istanbul atle • <;ukurova su bask1m tehlikesinden kurta • 

tizm bayrami müsabakalonmn dokuzun- nlacak, <;ukurovanm sulanmas1 en elve
ri1li §ekilde tanzun edilmij olacak, mah

cusu bu sene (8) may1sta tekrarlanacak- sul, zamanmda ekilerek tohum yctiiecek, 

tu. nehir yatagmm dolmasm1n önüne gec;ile· 
Dokuz senedenberi tarihleri degi1mi - eck ve arazi de batakhk hale gelmiyecek· 

yen mü•abakalarm tarihleri bu sene At- · !11. 
letizm F ederasyonunun kararile degi§ti • 

rilmiitir. Bu seneki müsabakalano sec; • 
melcri ( 1) may1s pazar günü sabah1 ya
p1lacakllr. Atletlerin bu müsabakalara 
kayid ve kabulü (25) nis3n tarihine kadar 

devam edecektir. 25 nisandan sonra ya • 
p1lacak müracaatler sureti kat'iycde ka -
bul edilmiyecektir Bir atlet yaln1z iki 
müsabakaya i1tirak edebilir. 

Kulübler verecekleri listelerde bu nok
taya ,ok ehemmiyet vermeleri ve atlet 
isimlerinin behemehal soy adlarile yaz1l
masma dikkat edilmesi rica oluour. 

Bu sene yapilacak müsabakalar: 
100, 200, 400, 800, 1.500. 3,000, 

110 metre maniah koiularla uzun, yük • 
sek, smkla atlama, ü~ adun atlama, disk, 
cirid, gülle atma. 

H1c;kmkh sesiml•, yalvanrcasma sor
dum: 

- Bunu nic;in yaphmz Yusuf Bey? 
Nic;in yaptm1z? 

Yusuf Haddad, boguk bir sesle mu
kabele etti: 

- Beni, siz ~iledeo i;ikardm1L Müs -
tagni tavulann1z tabam:nülürnü tai11d1. 
!nHr ettiginiz hakk1m1 knllandlill. 

- Hangi haktan bahsediyorsuouz? 
- Bir zevcin, zevcesi üzerinde sahib 

oldugu haklardan. 
Sükunetini kaybetmi§ti. Sesinde, bü -

tün bir kin hücumunun ahengi vard1. Di
di1mege amade iJ.:i dü§IDan vaziyetine 
tekrar girmi1tik. 

- Bu kadar büyük bir yalam ömrüm
de i1itmedim, dcdim. Kcndinize verdigi
niz bu ,.,fa\J, maceraperesl bir kadmdan 
aldm1z, benden degil. Bunu, benden an
cak ga•betmi1 bulunuyorsunuz. 

- 0 halde, evimde siz ne Mfatla otu
ruyorsunuz? 

- Beni ilzam ctmek i~in buldugunuz 
delil bundan ibarelse, hu deliü uzun za
man kullanam1yacaks11Uz. <;:ünkü, be -
men bugün, bir daba avdet etmcmek üze
re, bu evden c;1kip gidecegim. 

- Bu tchdidi daha evvel de i1itmi1 • 
tim. 

Salranbolu' da 
Safranbolu 15 Safranbolunun 

elektrik i1i belediye meclisi tarafmdan 
tanzim edilen bei senelik mesai progra • 
mma ahnm11 ve bunun i~in 25 bin lira 
sarfedilmesi kabul edilmi1tir. 

Almanya ile Finlandiya ara
s1nda dostluk tezahürleri 
Helsiski 15 - Finlandiya Harbiye 

N azm. 1918 de Finlandiyarun istiklali 
i~in carPllffil$ olan Almanlar ~efinc bir 
caY vermi1tir. 

Alman eli;isi fon Blüher de bir ziya
fet vermi$ vc bu ziyafetc Finlandiya or
dusu ba$kumandanile diiier biri;ok geoe
rallcr ve yüksck rütbeli askerler i$1iralr. 
eylemi•tir. 

- Bugün son dcfa olatak i1itiyorsu
nuz. 

Yusuf Haddad, barid fakat mütehak
kim bir tavJrla: 

- Ben bJ?akirsam gidebilirsiniz, de
di. 

- fsteseniz de istemeseniz de karanm 
kat'idir. 

- Benim de irade sahibi bir adam 
oldugumu ve bunu dün ak!am ispat etti· 
gimi unutuyorsunuz. 

Vicdans1zhgm1 hal!rlatan bu söz üze
rine hayk1Td1m: 

- Beni zorla yammzda tutmak iddi
as1nda m1s1n1z? 

- Baika c;are kalmazsa, tabii ! 
- 0 halde beni bir yere kapatmamZJ 

tavsiye ederim. Zira, en ufak bir dalgm· 
hktan istifade ederek buradan kac;acagJ· 
ma hie; $Üpheniz olmasm. 

Kocam, büyülr. bir sogullanhl1kla o· 
muzlanm silkti. 

- Hay1r, dedi, size kar§l 1iddet kul
lanacak degilim. Hatta göz hapsine bile 
almaga lüzum görmüyorum. Benim ya· 
mmda kalacaksm1z, c;ünkü, bunu kendi
niz böyle arzu edeceksioiz. 

- Sac;mal1yorsunuz, Yusuf Bey! 
- Halta o kadar söyliyeyim ki, bu-

rada benim 1c;m, saf benim hatmm ii;in 

Harareti süratle dü~ürür 
ü~ütmeden ileri geien 
rahats1zhklan önler, mi
deyi bozmaz, kalbi yor
maz, böbreklere zahmet 

• 

vermez 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal 

agr1lar1n1 durdurmakta 
kat'i tesiri haizdir. 

icab1nda gUnde 3 ka,e allnabilir. 

Makinesi ilän1 
Karacabey Merinos Y eti,tirme 

~iftligi Müdürlügünden : 

Mücssesemiz icin on altr kollu bir Kirk1m makinesi a~Ik eksiltrne ile 
ahnacakt1r. 1 

Eks11tme 19/4/938 tarihine musadif sah günü saat 15 te ~iftlik mer· 
kezinde yap1lacaktir. 

Makinenin muhammen loymeti 880 lira olup muvakkat teminat 66 
lirad1r. 

Sartnamesini eörmek istiyenler hergün !stanbul Baytar Müdürlü -
j:!üne ve isteklilerin mezkür gün ve saatte ~iftlikteki Komisyona müracaat
leri. (1817) 

ü T~1l.11i 
·~~ Fioh 75 kurwitur. Bütün YEDIGUN bayllerfnde bulunur. 

, (75) kunqh1k poota pulu mukabllinde adreoinize de g6ode· 
r1 l rifu. Adrc• : latanbul, Ankara cadd„1 Y edigün. 

K1rklareli P. T. T. Müdürlügünden : 
1 - Kirklareli Dereköy nahiyesi Kurudere Devlet ormarundan kesilmek 

ve Corh.;.ya teslim edilmek ~artile idari ve fennt ~amesindeki evsaf1 havi 
8 rr.etre tulünde 2190 aded me~e cinsinden telefon direj:!i 2490 say!h kanunun 
kirkmc1 maddesine tevfikan 15 gün müddetle kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminati 1231 lira 88 ku· 
rus dJup ihale 25/4/938 pazartesi günü saat 11 de Kirklareli P. T. T. Müd.ür
lü.iWnue yap1lacakhr. 

3 - !stekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu, Ti
caret Od&SI vesikasindan baska müteahhidli,k vesikas1 ve teklif mektu • 
bunu muhtevi kapah zarflanm o gün saat on bire kadar Komisyona ve
receiderd1r. 

4 - Fcnni ve idari sartnameler Kirklareli P. T. T. Müdürlügünden 
paras1z ,-erilir. 

5 - Bu i~ hakkmda Cumhuriyet 
hasmda y;.p1lan ilän hükümsüzdür. 

kalacaksm1z. 
Sinirli sinirli gülmege ba§ladun: 
- Ne hacet ! dedim, biraz daha mu

balaga edin de, size a11k oldu@umu da 
iddia edivetin 1 

Yusuf Haddad ciddilC§ti; yüzü tasah 
bir hal ald1, ac1 bir dudak büküiile: 

- Hayir, dedi, a~1k demiyorum. Ha
yalim o kadar uzaga gitmiyor. Sizden ne 
muhabbet, ne de merhamct ümid ettigim 
var. 

- Hislerimi tahlil hususunda aldan
mad1gm1Z1 görüyorum. 0 balde. lutfen 
söyler mi•iniz, beni burada tutmak ic;in 
ne yapmak niyctindesiniz? 

Yusuf Haddad, garib nazarlarla, u
zun uzun yüzüme bakt1. Sonra, yaz1ha
nesinin <;ekmesindc bir1eyler arad1gm1 
gördüm. 

- Ne yapmak niyetinde miyim? de
di. f1te. Gayet basit. „ En ufak firar te-
1ebbüsünüzde bunu kullanacag1m. 

Elinde, bir rövelverin, pmldiyan kal>
zas1m gördüm. Rengim biraz sarardi: 

- Ya ! dedim, mükemmel l Zehir -
den, namusa tecavüzden sonra bir de ö
lüm tehdidi öyle mi? hte o zaman ta • 
mam olur, Yusuf Haddad Beyefendi ! 

- Bu vaSJtay1 kullanmak mecburiye
tinde kalmamag1 ben de <;ok isterim. Ma-

gazetesinin 8 nisan 938 tarihli nüs
(1982) 

alesef, karanmz buna imkan b1rakm1yor. 
- Bu ölüm tehdidinin beni buraya 

baghyacagm1 m1 zannediyorsunuz? 1s • 
terseniz öldürün, fakat gidecegim. Hi,
bir §ey beni karanmdan döndüremez. 
Simdi ~yam1 hazirlamaga gidiyorum. 
Hem de ka~ak 1eklinde gitmiyecegim. 
Haz1rland1ktan sonra, sizc vedaa gelece

gim. Mademki serbest ve sizden uz.akta 

ya•amak hakkm1 hayal!m pahasma öde· 

meklii!im icab ettigi kanaatindesiniz, ve

daa geldigim zaman, beni rahat rahat öl· 

dürmek imkamn1 bulmu1 olacaksm1z. 
Ba111n yukanda, vücudüm isyanla, yay 

gibi gerilmij, kap1ya dogru yürüdüm. 

T am odadan ,1kacagim anda, Y usuf 
Haddadrn 1u cevab1, beni oldugum yer· 
de durdurdu: 

- Hayahmz pah;!\;ma m1? Bu •ilah1 
size atacaRunJ nu zannediyorsunuz? 

- Y a kirne atacaksm1z? 
Yusuf Haddad, rövelveri, ag11 ag1r 

yukan kaldird1, 1akagrna dayadi. Eli, 
silah1n kabzaSJru SJk.i s1k1 tutmu1, titrcmi· 
yordu bile. Bu kafi derece manidar ha· 
reketi, bir kelime ile de aynca izah etti: 

- Kendime! 
<Arlcasi 1>ar) 
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Balkan Ikt1sad konseyi 
dün mesaisini bitirdi 

Bir tebliQ nesredildi 
Mü~terek demiryolu tarifesi i~in eksperler Bük
te~te, ihracat delegeleri de Atinada toplanacaklar 

(Bai taraf• l tnct salttteae1 \ mi1 olan. konfera?sm muv~ffakiyeti sebe

k Konsey, Balkan Antanh memle • bile tebnklenmm arzedenz.» 

CUMHUR1YE'I. 

(:inliler, dün iki 

ald1lar sehri daha 
' 

~ehir plan1 üzerin

de ilk tetkikler 

Mare~al <;an-Kay-~ekin M. Prost'un projesine aid 
yaraland1ih bildiriliyor rapor ~ehir meclisinde 
Londra 15 (Hususi) - Japon meha -

filinden alman haberler <;inlilerin bü -
yük zaferini teyid etmektedirler. 

<;:inliler ileri hareketlerine bugün de 
devam edcrek, Sari nehrin §imalinde iki 
§ehir daha istirdad etmi§lerdir. 

Sovyetlerin iki notast 

ingiltere - italya anla~mas1 
ltiläf 1n sal1 günü 

imzalanmas1 bekleniyor 
Pariste bu anla~manm 

aras1ndaki bir ~ok 

halletmi~ olacag1 

Fransa ile italya 

meseleleri de 
dü~ünülüyor 

etlerinin Balkan harici memleketlerle *** 
raPacakla11 ticaret muahedelerine Bai - lstanbul 15 - Balkan Matbuat Bir-

Tokyo 15 - Harbiye Nezareti namma 
söz söylemel!e salahiyettar bir zat mat
buata §U beyanatta bulunmu§tur: 

LBa$tarat1 1 lnct saltlfedeJ 
mühim bir kJSmmm toplantidan evvel bu 
harita ve planlar üzerinde, hususi 1ekilde 
münaka§alar yaphklan görülüyordu. Sa
at 15 te celse a~1larak baz1 azaya istek • 
leri üzerine mezuniyet verilmi1 ve nisan 
devresi ic;tima müddetinin 15 gün müd • 
detle uzatild1gma dair olan tezkere, oku· 
narak kabul edilmiitir. 

Floryada yap1lma'1 zarurl görülen ba
z1 iniaat i~in 938 büt~esine konulan tah
sisattan 5000 liraya kadar taahhüde gi
ri§ilmek üzere, kararnameye bir madde 
ilävesine ve büt~enin baz1 fa51J ve mad

delerinden (20,000) liranm 142 nci 
fashn birinci amele ütreti maddesile mü
nakale yap1lmasma dair olan teklifler 
Büt<;e tncümenlerine, Beyoglu kazas1 
T adilät komisyonuna yedek aza se<;ilme· 
sine dair olan teklif Ka van in encümeni • 
ne, mesire yeri olarak Belediyeye terko
lunan F cnerbah~ede Deniz kulübüne ay
nlacak yerin kirasma dair teklif, Mülkiye 
cncümenine havale edilmii ve baz1 borc· 
lular hakkmda tahsili emval kanununun 
tatbik edilmcsine dair olan tezkereler o· 
kunarak, muvahk görülmü1 ve Konser • 
vatuar talimatnamesi projesinin tetkik ve 
tasdikma dair teklif Kavanin encümeni
ne havale edilmi1tir. 

1 Ba$taraf1 1 tnct sah~tede I 1 ber ayni derecede Akdenizin. ve dola~. • 
!tilafta 1u noktalar tasrih edilmekte- sile Avrupanm vaziyetindeki. gergmhgm 

dir: izalesini de istihdaf etmekted1r. 
1 - 1talya Aden'in himayesini tam- Fransa ile italya araSJndaki meseleler, .an klozunun koyulmasm1 istihdaf eden ligi konferans1 tarafmdan c;ekilen telgra

'1Yasetlerine devam lüzumunu ehemmi • fa cevaben Romanya Ba§vekili Patrik 
Yetle kaydeylemiitir. Miron Kristea Bay Yunus Nadiye a§a

d Konsey, bu karara müteallik tatb.ikata ii1daki telgraf1 ~ekmi1tir: 
a ba1lanml§ oldugunu memnumyetle Balkan Antanh Matbuat konferan51 • 

lllü~ahede eyler. nm mesa1sini sulh ve karde§lik gibi güzel 
EIQlkan iatihsal maddelerinin aaflft eserinde muvaffak olmaSJ temennisile de-

K B lk A t t memleketle· rin bir muhabbetle takib ettim. 
. onsey, a an n an I 

11nden iki veya bir~oklan i~in müiterek 
olan baz1 istihsal maddelerinin Balkan 
harici piyasalarda satl! hususund~k_i.' da
ni.1kJi hareketi meselesinde iark tutunle • 
tinin Mhima dair daha ge~en iubatt~ ls
lanbu!da bir toplanh yap1lm11 oldugunu 

lllii ahede eyler. 
Konsey, keza, antant Merkez Banka

lan Genei Direktörlerinin son toplanhsma 
l;d zab1tlan da kaydeylemi1tir. 

Derniryol nakliyattnda müfterek 
tarife 

*** 
1stanbul 15 - Balkan Antanh Mat· 

buat kongresindeki Yunan heyeti, milli 
komite reisine a1ag1daki telgrafi ~ekmi§
tir: 

Güzel memleketinizi terkederken, Yu
nan heyeti kardeilik hislerinin ve üc;üncü 
Balkan Antanh Matbuat konferanSJ es
nasmda kendisine gösterilen hararetli ka
bulden ve antantumz eserine te§Vik edici 
gayretlerinizle yaphgm1z hizmetten dola
y1 te1ekkiirlerimin kabulünü ve buna 
Türk matbuat nezdinde tercüman olma· 

E.konomik konsey, demiryollan mü 
kk 1 d mz1 rica eyleriz. 

nakaJatmda clde edilen tera i ere. e 
llluttali olmu1 ve dört memleket dem•~ : 
Yol!an idareleri arasmda yolcu, bagaJ 
Ve e ya nakliyatl i~in mü,terek .tarife~er 
Yap1lmaS1 ve birbirinin ayni nakhyat m • 
larnnamesinin tanzimi i~in mayis ay1 scr 
nunda Bükreste bir demiryollan eksper • 
ler komitesinin toplanmasma karar ver· 
llli,tir. 

Konsey, mesaisinin devamhhgm1 ve d~: 
llliryollan meselelerinin tetkikinin tesrn 
i~in daimi bir Balkan Antanh demiryol • 
la11 komitesi teskilini kararlastlrm11llr. 

Balkan deniz hattr anlafmast 
Konsey, son toplant1smdanberi daimi 

deniz '<omitesmin faaliyetini tasvib ettik • 
len sonra, mevcud Balkan deniz yollan • 
nin direkt vesaik vas1tasile tesriki mesa· 
ileri hususunda mezkur komitenin verdigi 
di~er karan keza Yup;oslav heyetinin ya· 
k1nda temim bildlrdiiH yeni bir Balkan 
hatti icm has1l olan anlasmay1 memnu • 
nivetle kaydeylemistir. 

Konsey, hava scyrüseferleri tali komi· 
tesinin mesaisile daimi turizm komitesinin 
faalivetine vc dört Balkan Antant1 mem· 
leketinin posta ve telgraf sahalanndaki 
te„iki mesaileri ndicelerinc memnuni • 
Yetle muttali olmustur. 

*** 
Diger taraftan Basm Genei Direktörü 

N aci K1c1man da aiag1daki telgrafi al • 
m11tir: 

Uzunköprü 15 - Yugoslav gazete • 
cileri sevimli memleketinizi terkederken 
unutulmaz hahraSJm sakhyacaklan hara
retli ve karde§c;e kabülden dolay1 derin 
teiekkürlerini arzederler. 

Kosfa Lukovi~ 

Beyoglu 15 - Yunan heyeti, 1stan
buldaki ikameti sirasmda sizden ve me • 
sai arkada1lanmzdan gördügü karde§~e 
kabulden dolayi samimi teiekkürlerinin 
kabulünü rica eder. 

Seferiadis 

*** 
Filibe 15 - Rumen heyeti, unutul • 

mal bir hahrasm1 götürdügü yüksek ve 
tath misafirperverlik ve kardeilikten do
lay1 hararetle size te5ekkür eder. (a.a.) 

Dragu N asta 

ispanyada harbin 
sonuna dogru 

c- Habarovsk ve Blagovesc;ensk'teki 
Sovyet makamlan 10 nisanda bu iki §e
hirdeki Japon konsoloslarma birer nota 
göndererek 15 nisanda bu konsolosha
nelerin kapanmasm1 istemi!;lerdir. 12 
nisanda ne~redilen Hariciye Nezareti -
nin bir tebli~inde Japon makamlarm1n 
bir tarafh olan bu notalan kabul edc
miyecekleri, c;ünkü bu meselenin halli 
iki memleket aras1nda §Ubattanberi ya
p1lan müzakerclerin mevzuunu te§kil 
etti~i bildirilmi§tir.> 

Bu zat. netice olarak, iki memlekette 
bulunan konsolosluklarm miktan ara -
smda müsavat teminine matuf olan Sov
yet prensipinin Japonya tarafmdan ka
bul ed'lemiyecegini kaydetmi§tir. 

Can-Kav-Sek yaralt mt? 
Tokyo 15 - Hariciye N ezareti nam1 -

na söz söylemege salähiyettar bir zat, 
matbuata beyanatta bulunarak demi§" 
tir ki: 

c- <;ank§anm J apon deniz tayyare -
leri tarafmdan bombard1mam esnasm· 
da <;:an-Kay-:;:ek'in bacaklarmdan ya -
raland1g1 nisbeten emin bir membadan 
bildirilmektedir. Ayni habere göre, Ma
liye Naz1ri Sung da ayni zamanda ya -
ralanm1~hr.• -------

Türk- Rumen 
Ticaret Odas1 

Odan1n kü~ad resmi 12 
may1sta yapdacak 

Bükres 15 - Anadolu ajansmm husu· 
si muhabiri bildiriyor: 

Kon„y, bilha5'a, posta Ücretlerinin ve 
tdp;raflarda da son memleket ücretinin 
tenzili sayesinde mübadele islerinin his • 
sedilir derecede artm11 oldugunu kaydey
lern;•tir. 

Balkan Antantl, ekonomik konseyinin 
Re1--·k toplantm Bükreste yap1lacakhr. 

Delegelerin te,ekkiir telgraflart 

!Ba1taraf1 l lnct saltlfedel 

Bu suretle Barselon "la Valansiya a • 
rasmdaki 1imendifer münakalat1 kcsilmi§. 
hükumet~i l<panya ikiyc bölünmü§tür. 

lspanyol ihtilalcileri ak§amüzeri Beni· 
karlo ve Alkanar iehirlerini de zaptet 
mi§lerdir. 

Mcmleketimizle Romanya arasmda 
gi-tik~e inkisaf bulan ve ehemmiyet kes
beden ticari münasebetlerde ihracat mad· 
delerimizi Rumen piyasalanna daha ko • 
laylikla yerle1tirmek ve bu iki memlcket 
tüccarlanm birbirlerine tamtmak maksa • 
dile kurulan Rumen - Türk ticaret oda • 
smm fahri reislij:iine Bükres ekimiz Sup· 
hi Tannöver, reislij:iene eski Maliye Na· 
zm ve Romanya bütün endüstriciler bir· 
liiii reisi M. Viktor Slavesku, ikinci reis
ligine de ticaret atasemiz Ncjad Ayta • 
mam se~ilmislerdir. Oda nizamnamesi 
mucibince genel sekreterin lktJSad Veka· 
Jeti tarafmdan tayini beklenmcktedir. 1-
dare meclisinin Romanyamn ekonomi ve 
endüstri hayatmda mühim mevkileri olan 
dört cski nam, iki banka umum müdürü, 
ü~ ihracat~1 ve bes de ithali.t~1 maruf 
tüccar bulunmaktadir. Baraelon - V alansiya kara 

münakalcit1 durdu 

makta, radyo dalp;alan harbi meselesini lngiltere ile yap1lan müzahre!er esnasm· 
ve Arab memleketlerinde ve bilhassa Fi- da genii mikyasta halled1lm11 bulun • 
listindeki sivasi lngiliz • !talyan rekabe- maktadir. Bu itibarla Fransa ile ltalya a
ti meselesini halleylemektedir. ra!mda yap1lacak müzakereler süratle in· 

2 - ltilafta ltalyanm Habe•istan tac edilebilecektir. Pariste haSJI olan ka· 
lmparatorluäunun tanmmas1 derpi0 'edil- naate göre bu müzakereler ba1lad1g1 tak· 
mekte ve ik'i tarafm 1arki Afrikadaki dirde Milletler Cemiyetinin. ~ay~s aym· 
müstemlekeleri arasmda iyi komiuluk daki toplantmndan evvel b1tmlm11 ola • 

münasebetleri idame edeceklerine dair caktir. 

Bundan sonra, afiiai talimatnamesi 
projesinin tetkik ve tasdik1 Mülkiye en • 
cümenine havale olunduktan sonra yeni 
tc1ekkül eden T esellüm heyetinin vazife 

ve salahiyetini tanzim eden talimatname 
hakkmda Daimi encümen mazbataSJ o· 
kunmu1tur. 

Azadan Avni, Tcscllüm heyetinin bü
yük bir k1ymeti oldugundan bahsederek 
bu talimatnamenin umumi heyetin tasvi
binden ge~mesi muvaf1k olacag1m söy
lemis ve teklifi kabd edilmi§tir. 

Müteak1ben mülhak bütceler hakkm
da, Büt~e encümeninin esbab1 mucibc 
mazbatas1 okunmuitur. 

Et fiatlart 
Bu sirada, azadan baz1lan arasmda 

mülhak büt~elcrin müzakeresine umumi 
büt<;e müzakeresind<m evvel ba1lan1p 
ba1lanmamaS1 hakkmda kJSa bir münaka
§a olmui, ve neticede mülhak bütc;elerin 

daha evvel müzakeresi esaSJ kabul edile
rck Karaagac mezbahasm1n bütc;esi okun-

muitur. 
Bu esnada azadan bir zat et fiatlan 

indirildikten sonra mezbaha varidatmda 
nekadar bir eksiklik kaydedildigini sor • 
mu§, Mezbaha müdürü cevab vererek, 
son hesablara· göre, mezbaha varidatmda 
4 7, 7 derecesinde bir noksanhk görüldü
günü söylerni§tir. 

Bei dakika istirahatten sonra, celse 
tekrar ac;1lm1§, Floryada yaz mevoimin • 
den evvel ikmali zaruri görülen kazino 
ve sair in1aat ic;in 50 bin liraya kadar 

taahhüde giriiilmcsi hakkmdaki teklifi 
tetkik ve kabul cden encümen mazbatas1 
okunarak, umumi heyetc;e tasvib edilmi1· 

Muhtelit komisyon aefimi 

mütekabil terninati ihtiva eylemcktedir. ltalyan • Frans1z tediye anla,masi 
3 - ltalya, Libya' daki askeri mevcu· imzalandt 

dunu hissolunur derecede azaltmaR• ta- R 15 _ Hariciye Nazm Kont 
hh"'d k d' oma a u etme te ir. Ciano ile Fran51z maslahatgüzan Blon• 

4 - lspanyaya gelince, iki hükumet beklin iki memleket arasmda yeni bir te• 
garbi Akdenizdeki mülki statükoya ria· diye anlaimasm1 imzalad1klan resmen bil• 
yet etmeiii taahhüd eylemektedirler. dirilmektedir. 

Roma mahfilleri bu itilafm akdinden Belgraddaki akisleri 
memnun olmakla beraber ehemmiyetinin Belgrad 15 _ ingiliz • italyan müza• 
bilhassa psikoloiik oldugunu kabul etmek- kcreleri Yugoslav matbuat1 tarafmdan 
te ve k1ymetinin onu tatbikde hakim ola· büyük bir alaka ile takib edilmektedir. 
cak olan zihniyete kuvvetle bagh bulun- Bu münasebetle Vreme sazetesi Roma • 
dugunu beyan eylemektedirler. Bununla dan aldigi bir hab~ri neiretmektedir. Bu 
beraber, iki me~leket arasmdaki yakmlas· habere nazaran Romanm d1plomat1k 
ma yolunda ehemmiyetli bir merhale cl- d F ·1 d u" akerele• mahfillerin e ransa ' e e m z 
de edilmis olup bu sayede Roma ile Pa- re bailanmasma inlizar edilmektedir. 
ris arasmdaki münasebetlerin 1slahma da L d 

l 1 1 k d 
F rans1z ncuarlartnin on ra 

yo a<;1 m11 o ma ta ir. 
•eyahati 

Gayrimüsaid mütalealar 
Paris 15 (Hususi) - Londradan bil

dirildigine göre, birc;ok lngiliz gazc • 
teleri Roma anla§mas1 ha~kmda gayrimü
said mütalealar dermeyan etmektedirler. 
Gazeteler, anla1may1 Mussolini tarafm • 
dan büyük bir meharetle idare edilen bir 
manevra addcderck bu oayede müstakbel 
projelcrinin tahakkuku hususunda M. 
Hitler' den daha kuvvetli müzaheret te • 
min edcbilecegini yazmaktadirlar. 

Fransa da ltalya ile müzakerelere 
giri,ecek mi? 

Paris 15 - Salahiyettar mahfiller 
Romaya bir FranSJZ el,JSi tayini hakkm
da henüz bir karar verilmedigini ve veri
lcmiyecegini bi:dirmektedirler. Bu husu
sa dair muhtelif gazelerde ~1kan haber • 
ler menimsiz addedilmektedir. 

ltalya ile Fransa arasmdaki gerginli • 
gin izal~sini hakikaten istiyen Fransa hü
kumeti, Romaya bir sefir tayin edilme • 
den evvel arada ingiltere ile yap1lan mü· 
zakerelere benzer müzakereler cereyan 
etmesi laz1m geldigi kanaatindedirler. 
Bu müzakerelerin Habe1istanm 1talya 
tarafmdan ilhakmm tamnmasm1 icab 
cden kirinalin formüllerine uygun bir §e· 
kilde cereyan etmesi icab etmektedir. 

Paris 15 - Sa!ahiyettar mahfiller 
Daladye ve Bone'nin Londra seyahat • 
leri hakkmda malumatlan olmad1gm1 bll 
sabah beyan etmiilerdir. lngiliz gazete • 
leri bu seyahat hakkmda tafsilät ver • 

mekte idilcr. 
Franstz Hariciye Naz1rt Paristeki 

/ngiliz sefirile göriiffÜ 
Paris 15 (Hususi) - Hariciye Na

zm M. Jorj Bone bugün 1n_gili~. ~üyük'. 
elc;isi Sir Erik F1bs ile uz1m bir mulakatta 

bulunmu1tur. . 
Bu mülakat Baivckil M. Daladya ile 

Haridye Nazm M. Bone'nin .• ~ondr~ 
scyahati etrafmda cereyan ethgl habe 

verilmektedir. 

Belifa Napoli'de 
Roma 15 _ lngiliz Harbiye N aziri 

Beli1a Marsilyadan tayyare ile Napoli• 
ye inmi§tir. Malta'ya yann hareket ede. 

cektir. ---------
Yunan • Alman ticaret 

muahedesi 
Berlin 15 _ Yunan • Avusturya lica• 

ret muahedesini Yunan • Alman tlcaret 
muahedesile telif i'in 11 nisandan 14 

nlsana kadar müzakerelerde bulunul • 

muitur. In 
Tedivat, Yunan • Alman kler g nn • 

la§maslle yap1lacakhr. Ankara 15 - Balkan Birligi Matbu
at kongresine i1tirak eden Yugoslav he
Yeti Türkiyeden aynhrken Dahiliye Ve
kili ve Parti Gene! Sekreteri ~ükrü Ka • 
Yaya a1ag1daki telgraf1 c;ekmiilerdir: 

Ekselans Sükrii Kaya 
Dahiliye Vekili 

• ANKARA 

Merella 15 - Frankist'ler Cervera 
de Mae.tron'un ilerisinde bir noktaya 
kadar gclerek Barselon'dan Valans'a 
giden yolu ate§lerinin altma ald1klan ic;in 
bu iki ichir ara„nda karadan yap1lan 
münakalat bilfiil durmuitur. 

Dün Frankist'lerin süratli ileri hare • 
keti neticcsinde Canet mmtakasmda mi
lisler bozguna ugram15lard1r. Dün sabah 
milisl.~r anudane mukavemet etmekteydi
ler. Ogleye dogru mukavemetleri zay1f· 
lam1~ ve biraz sonra seri bir ricat 1ckline 
ink11ab etmistir. F rankist'lcr bu sayede 
ates etmege lüzum görmeden San Mateo
yu zaptetmi1lerdir. 

lki memleketin ekonomik münasebet • tir. 
lerinde mühim rol oymyacak olan Odanm 
küsad resmi Romanya milli ekonomi na· 
zmnm riyasetinde 12 mayista yap1lacak· 

Büt~ede baz1 münakaleler icrasma 
dair olan encümen mazbatalan da bu 
meyanda kabul olunduktan sonra 
(Prost) un 1ehir plam naz1m projesi ra
poru üzerinde tetkikat yapacak muhtelit 
komisyon azalan se<;ilmi§tir. 

tu. (a.a.) 

Bir facia 

Bilha'5a matbuat taraf1r.dan gösterilen 
sabirs1zhklara bir mukabele olmak üzere 
fngiliz - ltalyan itilafmm bile iarta mu • 
allak oldugu, c;ünkü bu itilafm lspanya • 
daki ltalyan gönüllülerinin geri ~ekilme
sini ve lngiltere tarafmdan Habeiistan il
hakmm tanmmasm1 müteak1b mer'iyete 
girecegi söylenmektedir. 

Diger cihetten bu itilaf iki memleket 
arasmda bir sükunet temin etmekle bcra· 

Jül Romen Belgradda 
Belgrad 15 _ Meihur Frans1z muhar• 

.. J"l Romen dün akiam Sofyadan 
nr1 u irlt • 
BeJgrada gelmiitir. Muharr s asyon 
d htelif Fransiz • Yugoslav ceml • 
atlm~ ·n mümessilleri ve blr~ok tale-

ye erm• k 1 ...., 
b 

tarafmdan hararetle ar11 anrn1, •• r. 
e • 

Güzel Türkiye topraklarmdan aynhr· 
ken Yugoslav matbuat heyeti gördügü 
samimi misafirpen·erliktcn dolayi ekse • 
h\n„niza hararetle tesekkür eder ve mem· 
leketinizin refah ve büyüklügünü candan 

diler. 
Yu11oslav M atbuat M erkez Bürosu 

· Reisi Kosta Lukovi~ 
'1-'f.'I-

B, Jkan Antanh Matbuat konferansm· 
,.i, Yugo<lav murahhas heyetinin re151 
M. Stoimirovi~ Yovanovi~ Uzunköprü
den konferans reisi Bay Yunus N adiye 
• „~1daki telgraf1 göndermiitir: 
· «- Güzel Türkiyeden aynhrken bü

tün Yugoslav murahhas heyeti namina, 
liakk•mizda gösterilen hararetli, unutul
maz kahulden dolay1 minnettarhg1m1z1 
b;Jd" ·r ve bütün Türk matbuatma dosta-

m 1· 1 ne ve uhuvvetkirane se am anmm teblig 

etm„nizi rica edtrim. 
B'"t"n Yugoslav matbuatmm her an 

-,.„ ku u ll tial• , .• kahraman Türk mille-
1 ur m~ 1 ... • •• 

t'I .. 1 ni'd olacagmdan emm olab1hr-
1 ,,. mu e~a 

*** 
B lk A t ntl Matbuat konferanSJ • 

a an n a .11• k . . . 1 Rumen m1 1 om1-
na iitirak etm:1 o an .1 R 

. . . L" . Nasta 1 e omanya 
tesi re1„ l'V'. 1v1u .

1
. M J D 

M 
. „ esSJ 1 • an ra· 

athuat idareSJ mum .. B y 
g Flb 'd k nferans rem ay u • 

u, 1 1 e en •0 k' 1 raf1 göndermi1-
nus N adiye a1ag1da ' te g 
1 d' er ": andiran mem-

«- Kahra!Tlanl1klar uy ld • 
1 

har 0 ll>!UIDU7 
eketinizi terkederken maz h 111· te 
k • d 1 arare • 
ardcs~e kabuloen o ayi 'b d'l 

• . „ 1 tertl e 1 
••kkürlerimiZl v• pek guze 

General Aranda birka~ dü§man topu
nun Frankist'lerin eline gec;tigini beyan 
etrnistir. General son günlerde düiman • 
dan tarn mevcudlu iki fnkay1 te~hiz ede
cek miktarda makinelitüfek igtinam edil

digini ilave eylemistir. 
lapanyanin yeni Paris 1efiri 

Paris 15 _ M. Bane, bu sabah !s • 
panyanm yeni Paris sefiri .Marselin.o 
Paskua Martinez'i kabul etm11 ve sefir 
kendisine itimadnamesinin bir kopyasm1 

vermi~tir. 

Mülteci akin1 ve hiikiimetin 
tedbirleri 

Perpinyan 15 - Franko k1t'alannm 
seri ileri harcketi kars1Smda Katalonya • 
dan külliyetli miktarda mülteci gelmesi 
ihtimaline mebni hükumet makamlan in
tizam1 temin etmek i~in aleläcele tedbir 
almaktad1rlar. --.... ·-

Polonya Münakalat Naz1r1 
Yugoslavyadan ayribyor 

Belgrad 15 - Yugoslav Münakalat 
Nazm Spaho. misafiri Polonya Müna • 
kahit Nazm Urlih'in §crefine dün ak • 
§am Save nehri üzerinde cKara Jorji• 
vapurunda bir \•eda ziyafeti vermi§tir. 

inegölde bir ~ocuk 
ha,Ianarak öldü 

Bursa (Hususi) - 1ncgölde bir ~o
cuk kaynar su ile ha§lanarak ölmü5tür. 
Osmaniye mahallesinden fmnc1 Y aku • 
bun kar.s1 Zülfikar, ü~ ya1mdaki oglu 
Erdoganla birlikte sobanm yanmda ya· 
tiyorlarm11 ... Bu sirada d11andan kap1y1 
süratle a~an alh ya5mdaki diger ~ocugu 
Hikmet, sobamn üstünde bulunan kaynar 
suyu annesinin ve karde1inin üstüne dök
müitür. Anne ayaklarmdan, c;ocuk da 
gögsünden bu k!!)'nar su ile yamp ha1-
lanm15lardir. Hastaneye kaldmlan yara· 
hlardan ü~ ya5mdaki Erdogan ölmüitür. 

Erzurumda f1rbna ve kar 
Erzurum (Hususi) - Mütemadiycn 

ya~an kar ve durmadan devam eden tipi 
yüzünden Kop da~1 ve yollar kapand1g1 
i~in 1ehrimize uzun müddettenberi posta 
gelememekteydi. Posta son defa mtta 
k1zaklarla ta11nmak suretile 1ehrimize ge
tirilmistir. 

Kar ve hrtina baz1 kazalara scbcbiyet 
vermi,tir. Bu cümleden olmak üzere Kop 
yolunda devrilen posta kamyonunda 
posta mutemedi ölmüstür. Bundan baska 
Ovac1k nahiyesi Aiiz1a~1k köyü halkm
dan 20 yaslannda bir dclikanh tipiye tu· 
tulup donmustur. Zavallmm cesedi bir 
hafta sonra gözleri ve yüzü kuslar tara
fmdan didiklenmis bir halde köylüler ta· 

rafmdan bulunmustur. 

Komisyona, Mülkiye encümeninden 
Ali R1za ve lhsan Nam1k, Büt~e encü • 
mcni namma Halil Hilmi, Tevfik Amir, 
Kavanin encümcni namma, ~evket ve 
Ahmed Arif, Naf1a encümeni namma 
Hilmi Naili, Hayri Akyüz, Maarif en

cümeni namma Refika Hulusi Beh~et, 
Baha Tone!, 1kt1sad encümeni namma 
Kamil ve Hamdi, Tetkik encümeni na • 
mma T evfik Ra1id, S1hhiye encümeni 
namma Etem Akif ve Refik M ünirin i1ti· 

rakleri umumi heyetin tasvibine arzedile
rak ittifakla kabul olunmuitur . 

Azadan bir zat, iilerin ~oklugu yüzün
den ic;timalann haftada Ü<; güne ~1kanl • 

masm1, pazartesi, <;ar1amba, cuma gün • 
leri toplamlmaSJm teklif ctti. T eklif ka
bul edilerek pazartesi günü toplamlmak 
üzere ic;timaa nihayet verildi. 

Celse kapand1ktan sonra, (Prost) un 
avan proiesini tetkike memur edilen muh
telit komisyon, toplanarak ge<; vakte ka

dar iehir plam üzerinde tetkiklerdc bu • 
lunmu~tur. ·-------

<;anakkalede bisiklet 
yar1ilar1 

<;anakkale (Hususi) - Büyük bir 

heyccanla yap1lan mmtaka bisiklet yan1· 

larmda Türkgiicünden Ömer birinci gel

di vc kendisine hir bisiklet hediye edildi. 

Bayrami~ Genclerbirliginden Rü1tü ikin

ci, Biga idmanyurdundar. Mustafa Ü • 

<;Üncü oldular. Onlara da birer kol saati 

hediye edildi. 

Y e~ihrmagm yaptiii _ tahribat 

b 
·1 bir feyezan esnaomdaki manzaraSI 

Amasya ag armm . 
·1 • \ ular altmda kald1g1 §ekhnde yay1ld1. 

Amasya (Hususi) - Y e!' irm•r
0 

Güllük köyünden geien Zileli Mehmed 
ta§arak civanm su ile kapladigml 1

1 
te ." mmda biri valiye kadar giderek sular 

fl b'ld" . k b"f' Amasya' ar g1· na . k" . . 1 gra a 1 mr en u un . d r„ ltmdaki köyünde on bir ljmm su ar \C 

b. b d b h·d· · bekhyor um . ..,_un· a ld • ·· 1 · 1 en e u a isey1 . d • "'lümle pen<;eleimekte o ugunu soy eyin· 
kü nisan aymm bailangicmda~ben udr 

0 
1· belediye reisi, jandarma kuman• 

'dd 1 • a murlar an ce va '· 
madan ve !' et e yag~n Y J •"Jd' F • dam, nafia müdürü, jandarma ve itfaiye• 
ak1beh keifetmek zor biriey egi '·. a d „ kkeb birer müfre1.e orava gitti· 
k h

. k" f b kadar fec1 ne· en mure · 
at '' 1mse eyezanm u . I B on bir ki1i fedai bir delikanlmm 

· 1 d • k k d r tahnbat yapaca· er. u hce er oguraca a a . . "'f' d„gü atlarla Kavak<;aym köyüne 
gm1 tahmin, hatta tasavvur b1le etm1yor· go ur kul h '·k k b" ··1·· d k t 1 

d d Y 
·1 k F hadarasl ge,me e mu a~ a 1r o um en ur u • 

u. Amasya a, e11 irma ' er . d 1 
denilen bogazdan akar ve burada nehnn u ar. • l . 
·k· f A tena ve ve - Sular agac ara pek tem yapmad1ysa 
1 1 tara 1 masyan1n en mu b 
· 1· b ·1 r"ile kaplidir da 1eker pancan, hububat ve una ben-

nm 1 ag a · · h ] • b" b"' ·· ·· ·· ·· ·· 
F h b · r gu"n"u' ö"gleye ka· zer sair ma sn ah us utun goturmu1tur 

eyezan a en paza . b h . „ . • 
dar devam eden bir yagmurdan <onra; Birc;ok a ''van ve koylu evlen de y1 1 

civar köy, bag ve bah~elerin tamamen kilm1jhr. 
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Soldan salla: 
1 - Kaztlm111 b!r yere yuvarlanan (!kl 

tellmel. 2 - Ale§ yanan yer, b!r yeml§, si
Jlhll bir sporun tersl. 3 - Bir gün, ist1rab 
veren. 4 - Uzayan1n mei.;hulü. yenl beyin 
tersl. 5 - Birb!rile Jätlfe eden. 6 - Mükem
mel, italyadakl bir nehrin tersl, b!r edat. 
~ - Harbde ele gec;!rilen e§ya, b!r defa da
ha tekrar ederseniz kap1n1n önünde kahr. 
8 - Merkez, fazla smtan. 9 - Polonyall, b1-
~agm zulmüne ujjnrru§. JO - Z<!vce, haz1m 
cihazlar1ndan. 11 - ic;lne kokulu bir ot kon
In1J4, yld eden. 

Yukandan ll.$a1l1ya: 
1 - Küc;ük yavruya faz!a tebessüm eden 

(ikl telimel. 2 - PahalJ dellll. §erld. 3 - Zi
yadan müteeosir olan (göz ic;!n kullamlan 
bir tlblr), mlsa!!rhane. 4 - Herkese aktl 
öllreten, dumamn klr!, bir em!r. 5 - Kis1r, 
b!r emlr. 6 - B!r vlläyet!mJzin eskl isml, 
garb! Anndolu. 7 - B!r mu.s!kl älet!n!n ter
ai, aicak memleketlerde yet~n b!r ajlac;. 
8 - Mürekkeb bir emir, cenubi Amerikada 
b!r hükftmetln merkezl. 9 - Müstesnanm 
tersl, Cln!n eskl merkezlerlnden. 10 - Alle 
reis! C!ki keUrnel, ism!n tersl. 11 - iran d!
llnde ekrnek, Fransada b!r ~ehir, ne§'el!. 
Enelki bulmacanm balledilmi~ §ekli 

1 

1 

1 2 8 4 6 6 7 8 • 10 11 
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BIEIZIEINIElNl• INIE vl 
<;orlu asliye hukuk mahkemesinden: 

85/938 
!stanbulda Tophanede Saltpazannda 

Bay Raif veresesinden Hayreddin ve 
Refet ve saire vekilleri 1stanbul avukat· 
lanndan Mahmud Kamil tarafmdan 
rnüddeaaleyh <;orlu Tapu memurlugu 
aleyhine ai;1!an tapuya tesi;il davasmm 
bak1Imakta olan muhakemesinde müd
deiler vekili müvekkillerinin murisleri 
Sanca oglu Raifin uhdei tasarrufunda 
bulunan <;orluya bagh 1nanlt <;iftligi -
nin dört hisse itibarile bir hissesinin 
müvekkilleri namma intikal muamele
sinin icrasile keyfiyetin olvei;hile tes -
c;ilini taleb etmi~ ve müddeabihin seh • 
ven Ragib veresesi namma kaydedildi
gi hakkmda ~ahs1 salis s1fatile dahili 
muhakeme edilmeleri i<;in müddeiler 
tarafmdan ayr1 ayr1 tapu kayd1 vei;hile 
tebligat ifa ettirilmesine ve bu rubu his· 
se ii;ln gazete ile i!an, bir gima aläka ve 
iddialan bulunanlann muhakeme gü -
nünde isbati vücud etmeleri lüzumuna 
llair gec;en celse mahkemece karar ve -
rilmi~ ve §ahs1 salis s1fatile dahili mu
hakeme edilmelerine karar verilen ze
vattan ve vereseden Bayan Fatma Kä
mile ve Ay~e Tevhide Tosun ve Bulga -
ristan Türkiye sefiri Bay $evki karis1 
Bayan Fethlye hakkmda müddeiler ve
kilinin talebile ilanen tebligat ifasma 
;rnahkemece karar verilmi~ ve muhake· 
me 26/5/938 pe11embe günü saat 14 e 
b1rak1lm1§ olmakla keyfiyet ilan olu -
nur. (2097) 

or. HORHORUNi 
(Nakletti) 

Sirkecl tramvay caddesinde Viya· 
na oteli yamnda hastalarim her 

gün kabul eder. Telefon: 24131 

ü r olo g · Operat ör 

Pr. Behaeddin Lütfi Varnall 
Böbrek, mesane, idrar ve tena· 

sül vollan hastahklar1 mütehass1-
s1. Bevoi(Ju . 1s Bankas1 kars1s1 E
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

lLAN 
Bahkpazarmda Helvac1 sokak (5) nu

marada c;ay, kahve, §eker, pirinc; ve sa
ire ticaretile i~tigal etmek üzere 11/9/ 
932 tarihinde Mehmed o.~lu ibrahim 
Sami ve Hamza Ali tarafmdan teskil 
k1hnm15 olan sirketi ticariyenin 30/3/ 
938 tarihinde istanbul ikinci ticaret 
mahkemesince fesih ve tasfiyesine ka. 
rar verilmi~ ve emri tasfiye»e taraf1 -
m1zcian bu kere ba,Janm1s oldu/'iundan 
mezklir ~irketi münfesihe zimmetinde 
bir l(Cma alacak ve saire iddias1 bulu . 
nanlarm (Sirkecide Kücük K1nac1van 
han No. 1) de tasfiye memurlarma lü
zumu mürac11atleri (Cumhuriyet) )!a • 
zatesinin 15/4/938 tarihli niishasile ilan 
olunmu<tu. Müracaat müddeti olarak 
bir av tayin ve tahdid k1hnd1gmdan ta
rihi iländan itibaren bir av zarfm-ia 
müracaat edilmesi Jaz1m gelecegi de ilän 
olunur. 

Tasrive memurlan: 
Avukat: Rifat Ahmed Avukat: Sabri 

Harman dal1 ..._ 
ybek ~ark1s1 ilk defa ikinci Bal
n festivalinde oynad1!ar ve milli 

1 
raks1mm notast ve güftesile EV-1$ 
mecmuasmm dün c;1kan say1smda 

hulahilirsiniz. 

1stanbul asliye 3 üncü hukuk mahke
mesinden: 

Himayyak km Nivart ile Pan11altida 
1cadiye ve elyevrn Babil sokak 26 No. 
lu hanede mukim Leon Sirunyanm 
11/2/923 tarihinde evlendiklerinin ve 
küc;ük Surenin de mumaileyhimadan 
tevellüd ettiginin sübutuna karar ve -
rilmesi hakkmda Surenin kayyumu 
avukat Yervant Latif tarafmdan Leon 
Siruyan aleyhine mahkememizin 937 / 
1845 No. h dosyasile ai;1lan davanm 
yevrni muhakemesi olan 8/4/938 tari • 
hinde mahkemcde bulunmas1 ic;in ika • 
metgah1 mec;hul olan müddeaaleyhe ve
rilen karar dairesinde ilänen tebligat 
icra edildigi halde gelmediginden, hak
kmda giyab karari ittihaz ve ilanen teb
ligine karar verilerek durusma 23/5/938 
pazartesi günü saat 14 e talik edilmi§ 
oldugundan, müddeaaleyh Leonun mez· 
kur gün ve saatte mahkemede haz1r bu
lunmas1 veya bir vekil göndermes!, gel
mediiji takdirde giyabmda muhakeme· 
le ~evam olunarak bir daha mahkeme
ye almm1yacag1 ilän olunur. (6916) 

s. s. c. i.-. 
Ticaretl Hariciye 

BANKASI 

iSTANBUL SUBESi 
Beyoglu istililäl caddesinde 
443 No. ya naklettigini muh· 
terem 1T'Üsteriler;ne bildi rir. -Fatih sulh 3 üncü hukuk hakirnligin-

den: • 
Bahkh Rum hastanesi ihtaiyarhane -

sinde iken vefat eden ve terekelerine 
mahkememizce vaziyed olunan Todori 
Aspropulos ve Kostanti Sari ve Virjin 
Ksanaki ve Telksiopi Kazancmm tarihi 
ilandan itibaren alacak ve borclularmm 
bir ay ve iddiayi veraset edenlerinin üc; 
ay zarfmda mahkememize müracaatleri 
aksi takdirde terekelerinin hazineye 
devrolunacag1 a!akadaranm ma!Umu ol
mak üzere ilan olunur. (6928) 

Zayi - 1stanbul seyrüseferinden ald1· 
g1m 3168 numarah ehliyetnamemi kay • 
bettim. Yenisini alacag1mdan eskisinin 
hükmü yoktur. 948 

Arabac1 Mustafa 

Merzifon ~ehri i~me Suyu Tesisah Münakasas1 

Dahilive V ekä.letinden : 
Merzifon 5ehrine yedi kilometre mesafeden suyun is"lesi, bir depo ve 

vehir §ebekesi in5as1 ve müteferri diger i~Jerin yap1Jmas1 kapah zarf USU· 
lile münakasaya konulmustur. 

1 - 1sin rnuhammen bedeli 87,000 lira ... kuru5tur. 
2 - 1stekliler bu i~e aid sartname, proje vesair evrak1 435 kurus mu

kabilinde D \hiliye Vekä.leti Belcdiyeler imar Heyeti Fen $efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 may1s 938 tarihine rashyan sah günü saat on birde 
Ankara& Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heye. 
tince yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i'in isteklilerin a5ag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis olma
lan li\z1mdir. 
A - 2190 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5600 lira .„ 

kurll,';luk muvakkat teminat. 
B - K•nunun tayin ettil(i vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyelerimar Heyeti Fen $ef!iginden münakasaya girme i9in 

alacaklari vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale l(iinü saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüclJü olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 lanmd1r. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar He-

yetl Fcn ~cf!igine müracaat etmeleri. • 1105 • ( 2113 ) 

CUMHURIYET 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Emniyet Sand1gma boro;lu ölü Bay Halil varislerine ilan yolile 

teblig. 
937/202 

ibrahim oglu Bav Halil, Tophan~de Firuzaga mahallesinde Hasanaj~a 
bahcesi sokai(mda eski 8 yeni 4 No.h bar, senedinde hududu yaz1h arsa 
üzerinde insa ec',ilmis ve edilecek bilcümle binalarm tamamm1 birinci de· 
rccede 1potek göstcrerek 10/12/934 tarihinde 20390 numarah hesapla San
d1f.!1m1zdan ald1g1 ( 600) Jira borcu vermediginden 17/12/937 tarihine ka
dar ra:z. komisvon ve masarifile berabcr bor' ( 756) lira ( 23) kuru5a var
m1•hr. Bu 'ebeple 3202 numarah kanun mucibince hakkmda icra takibi 
ba;lanmak üzere tanzim olunan ihbarname borclunun mukavelenamede 
l!ÖSlerd:gi ikamet~'ihma gönderilmis ise de borc;lu Bay Halil 937 senesinde 
Galatada eski Ingi!iz hastanesinde öldügü anlas1lm1s ve teblig vap1lama
m1'tir. Mezkur kanunun 45 inci mac'desi vefat ha!inde tebligatm ilim su -
retile \•a01lmasm1 amirdir. Borclu ölü Halil miras,1lan isbu ilän tarihinden 
itibaren bir bu,uk av i,inde Sand1i\1m1za müracaatle murislerinin borcunu 
ödcmekri veya kanunen kabu!e savan bir itirazlan varsa bildirmeleri lä
z1mdir. Miras,1lar ipotegi kurtarmazlar vevahud t>ashvan takibi usu!ü 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gavrimenkul mezkur kanuna göre San
d1k,a sat1lacakhr. Bu cihetler aläkadarlarca bilinip ona göre hareket edil
mek ,.„ her birine avn ayri ihbarname tebligi makamma kaim olmak üze
re keyfiyet ilim olunur. ( 2125) 

Kocaeli iskan Müdürlügünden: 
Kocaeli Vi!ayeti c;erGevesinde iskun edilcn gö,mcnlere dag1hlmak üzere 

( 363) bas c;ift öküzü kapah zarf usulile cksiltmive konulmustur. 
Eksil!me 28 NiSAN 1938 persembe günü saat ( 14) te Kocaeli iskän Mü

dürlügtindc toi:: lanacak iskan Komisyonu huzurunda yapilacaktir. Teklif 
mektublan ihale günü saat ( 12) ye kadar iskan Müdürlügüne teslim 
erl;Jmelidir. Almacak ( 363 ) ba$ öküzün muhammen bedeli ( 19.965) lira
dir. Sartnamesi Kocaeli iskan Müdürlügünd.en paras1z verilir. 1stekli!erin 
% 7,5 muvakkat teminat paralari ve Ticaret Oc'.1s1 vesikalarile birlikte 
yukanda yaz1h )!Ün ve saatte Komisvona müracaatleri ilan olunur. (2039) 

1 inhisa r lar Umum Müdürliii7ünden: --, 

I - Sartnamelerine ekli listede miktar, eb'ad ve müfredah gösterilen 
655 metre mikab1 kereste pazarhkla sahn almacakhr. 

II - Pazarhk 22/lV /938 tarihinc rashyan cuma günü saat 14 te Ka
bata0ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakhr. 

III - $artname ve listeler paras1z olarak hergün sözü gec;en subeden 
almabilir. 

IV - 1steklilerin pazarhk iGin tayin edilen 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en 

gün ve saatte % 7,5 gü -
Komisyona gelmeleri ilan 

( 1999 ) olunur. -I - Sartnamesi mucibince 90,000 metre k1rm1z1 kenarh kanavic;e pa
zarhkla sahn ahnacakhr. 

1I - Pazarltk 18/IV /938 tarihine rasltyan pazartesi günü saat 14 te 
Kabata&ta Levaz1m ve Muba aat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakfir. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge,en ~beden almabilir. 
IV - isteklilerin.pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 

me paralarile birlikte yukarida ad1 ge,en Komisyona gelrneleri ilan olunur. 
( 1683) -I - Sartname ve nümunesi mucibince 600 kilo kazan sakiz1 pazarhkla 

sahn almacakhr. 
II - Pazarhk 2/V /938 tarihine rasltyan pazartesi günü saat 15 te Ka

batasta Levazrm ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 
III - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü geGen subeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk iGin tayin edilen l(Ün ve saatte % 7,5 güven

me paralari!c birlikte yukanda ad.t gec;en Komisyona gelrneleri ilan olunur. 
( 2108) 

- CONGA RUMBA • CA R ME N PAOY idaresindeki T A P i R • C 0 L M A N 
emsalsiz KQba orkestras1 hergUn 

PARK OTELiNDE 
Zengin ve yeni repertuvarile muvaflakiyetli seanslarma devam ediyorlar. 

Bugün saat 17 l ·2 da m~tine 

- CONGA RUMBA_„ 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Emniyet Sand1gma boro;lu ölü (Y ani Papazoglu) varialerine ilan 

yolile teblig. 
9Z7/357 

Anastasya Papazoglu ve Yani Papazoglu, Bogazic;inde, Büyükdere ma
hallesinde eski <;ar51 iskelesi yeni Hamam sokak, eski 10 mükerrer, yeni 7 
numarah on alh zira mü5terek ge,it mahallini müstemil kargir bir apar -
hmanm tamam1m birinci derecede ipotek göstererek 30/4/935 tarihinde 
( 21260) h~sab n11marasile Sand1g1m1zdan a!d,1klan ( 420) !ira borcu 19/ 
1/938 tarihine kadar ödemediklerinden faiz, komisyon ve masarifile bera
ber borc ( 402) lira ( 16) kurustur. Bu scbeple ( 3202) numarah kanun 
mucibince haklarmda icra takibi baslanmali: üzcre tanzim olunan ihbarna
meler borc;lulardan Anastasya Papazogullarma tcblig edilmis ise de C.iger 
borc;lu Yani Papazoglu Büyükderede öldügü anlas1lm1s ve teblig yap1 • 
lamam15hr. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatm ilan 
suretile yapilmasm1 amirdir. Borclu ölü Yani Papazoglunun miras,i!an is
bu ilän hrihinc'en itibaren bir buGuk ay ic;inde Sand1g1m1za müracaatle 
murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule 5ayan bir itirazlan 
varsa bildirmeleri läz1md1r. Miras,1lar ipotegi kurtarmazlar veyahud bas
hyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur 
kanuna göre Sandikc;a sahlacakhr. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre harcket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebligi makamma 
kaim olmak üzere kevfivet ilan olunur. ( 2124) 

1 BevoiHu Vak1flar Direktörlügü ilanlar:.J 
Muhammen 
k1ymeti 
L. K. 
941 01 

800 00 

1000 00 

396 20 

Boyac1köyünde 4 üncü sokakta eski 11 yeni 13 yedi odalJ ve 
bahc;eli ah~ab hanenin tamam1. 
Kamerbatun mahallesinin Karnavala sokagmda 33 No.h c!ört 
odah vanm kärgir hanenin tamam1. 
Kabatasta Ömeravni mahallesinin Beytülmalci sokagmda 32 -
34 numaralt altmda dükkam ve 5 odah ahsab hanenin tamam1. 
Hüsevinaga mahallesinin Visne sokagmda eski 34 yeni 13 nu
marah dört odah yarim kargir hanenin tamam1. 

Yukanda yaz1h gayrimenkullerin mülkiyetleri pesin para ile sah51 15/ 
4/938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle a,1k arttrrm1ya c1kanlm15hr. iha
lesi 30/4/938 cuma günü Beyoglu Vak1flar Müdürlügü ihale Komisyonu 
huzurile yap1lacakhr. 

Taliblerin % 7,5 pey paralarile Akarat ve Mah!Ulat §Ubesine müraca • 
atleri. ( 2107 ) 

16 Nisan 1938 

'in neden bu kadar sevildigini ögrenmek 
ve mükemmel bir ev, kad1n gazetesfni 
görmek is te rsen iz dün ~1kan NiSAN sav•· 
s1n1 ahn1z. EV • i!;' in Nisan say1s1 8 say· 
fahk ekile beraber 60 sayfad1r. Bu 60 
sayfada 50 den fazla örnek ve faydal1 
yaz1 vard1r. 15 kuruftur. 

Tokad 

Dahiliye 
i~me Suyu T esisab 

V ekä.letinden : 
Eksiltmesi 

Tokad sehrine 11700 metreden su isalesi bir su deposu in5as1 5ebeke 
yapilmas1 ve diger müteferri islerin vücude getirilrnesi kapali zarf usu· 
li!e eks:ltmiye konulmustur. 

1 - ii;in muhammen bedeli 150,000 lira „. kurustur. 
2 - istekli!er bu ise aid sartname, proje vesair evrakl 750 kuru$ mu· 

kab1lindc Dahiliye Vekaleti Belediyeler 1mar Heyeti Fen $efliginden a!a· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 mav1s 938 tarihine rashyan sah günü saat on birde 
Ankarac'.1 Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heye
tincP yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin a$ag1da yaz1h teminat ve 
vesai ki ayni l(iin $aat ona kadar Komisyon Reislij!ine teslim etmi$ olma· 
!an Jäz1md1r. 
A - 2190 say1h kanunun 16 ve 17 nci madclßlerine uygun 8750 lira „. 

kurusluk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tavin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girrneye bir mani 

bulunmad1.ihna dair imzah bir mektub. 
D - Beledivelerimar Heyeti Fen i;>efliginden münakasaya girme i~in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüc!.!ü olmas1 ve 

nihavet bu sante kadar Komisyona gelmis bulunmas1 Jäz1md1r. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar He· 

yeti Fen Sefligine müracat etmeleri. • 1106. ( 2114 ) 

NERViN 
Sinir agn lan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba~ ve yanm ba~ agns11 ba~ dönmesi, bayg1n

hk, ~arp1nh ve sinirden ileri geien bütün ra -

hats1zhklan giderir. 

C. H. P. Seyhan 

ilyönkurul 

• 
4/4/1938 tarihine musadif pazartesi l(iinü saat , 15. te kapah zarfla ve 

eksiltn.e yolile ihalesi ilän edildig! halde isteklisi ~1kn11yan Adana Part! 
ve flalkevi binas1 in~aat1run uazarl1kla ihalesine karar verilmi tir. 

1 - Pazarhkla yap1lacak is : Adana Parti ve Halkevi binas1 in$aahd1r. 
2 - Ke$if bedeli ( 117 ,468 ) yüz on yedi bin oort yüz altm15 sekiz 

lirad1r. 
3 - Eksiltme : 21 nisan 1938 tarihinde persembe günü saat ( 15) te 

Adana Parti binasmda tesekkül edecek Komisyon odasmda pazarhkla ya
pilacakhr. 

4 - Eksiltme sartnamesi ve buna bagh müteferri evrak ( 1) lira be
del mukabilinde 1stanbul, Ankara, Adana Naf1a Müdürlüklerinden ahna
bilir. 

a ) Pazarhga girmek icin istekli!erin ( 7124 ) yedi bin yüz yirml dört 
lira muvakkat teminat vermeleri ve yetmis be§ bin liralik i$ yaphgma dair 
evrak gö•termesi läz1md1r. 

b) Istekli!erin 21/4/1938 persembe günü saat ( 15) te Aeanada C. H. 
P. binasmdaki Komisyona müracaatleri ilan olunur. ( 1913) 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Bor~lu Baruh Beron k1z1 Bayan Saliveryanoya ilan yolile teblig. 

GösteriiJPn ikametgah : Erenköv Sahray1cedid Suadiye mahallesi Mekteb 
sokak No. eski 8 yeni 6. 

937/444 
16737 hesab numarasile Erenköyünde, Sa.hray1ced.id, Suadiye mahalle

sinde Mckteb sokai(mda eski 8, 8, 8, 8, yeni 6 numarah kärgir maabahc;e bir 
evin tamamm1 birinci derecede ipotek göstererek 19/7/933 tarihinde San
tl1gm:mlan ald1gmiz ( 1200) lira borcu ödemediginizden 24/1/938 tarihine 
kadar faiz, komisyon ve masarifile beraber borcunuz ( 300) lira ( 45) ku
rustur. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucibince hakkmizda Sand1kGa ic· 
ra takibme baslanarak yukanda yaz1h ikametgahm1za ihbarname gönderil
mis ise de ikametl(ahm1z1 terketmeniz ve nerede oldugunuz da öl(renile
'1lemesi hasebile ihbarname teblig edilemediginden kanun hükrnüne tevfikan 
ilän yolile tebligat icras1 icab etmi~tir. 1$bU ilan tarihinden itibaren bir bu
,uk ay ic;inde Sand1ga borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule 5ayan bir 
itirazirm. varsa bildirmeniz Jaz1md1r. Hakkm1zdaki takibi usul dairesinde 
durdurmad1gm1z takdirde ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre San
d.1kc;a sahlacakhr. Bu cihetler borc;lu ( Saliveryanca ) bilinrnek ve ihbarna· 
me teblig1 makamma kaim olmak üzere ilan olunur. ( 2128 ) 

Bergama 

Dahiliye 
i~me Suyu T esisati 

V ekä.letinden : 
Münakasas1 

Bcrgama sehrine takriben 9 kilometre mesafeden suyun isalesi ve bu
na aid kaptaj vesair müteferri islerin yap1lmas1 kapah zarf usuli!e eksilt
miye konulmustur. 

1 - isin muhammen bcdeli 80,000 lira .„ kuru5tur . 
2 - 1stekliler bu ise aid sartname, proje vesair evrakl 400 kuru~ mu

habilinde Dahi!iye Vekäleti Belediyeler !mar Heyeti F en $efhginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 may1s 938 tarihine rashvan salt günü saat on birde 
Ankarac'.l Dahiliv,e Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler 1mar Heye
tince yap1Jacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in istekli!erin a5ag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis olma
lar1 Jaz1md1r. 
A - 2490 say11t kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5250 lira .„ 

kurus muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeve girmeve bir man! 

bulunmad11hna dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler1mar Heyeti Fen ~efliginden münakasaya girme ic;in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublari ihale günü saat on11 kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reislii!ine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüC.lü olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komisvona gelmis bulunmas1 läzimd1r. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak istiven lPrin Belediyeler !mar He-

yeti Fen ~cfligine müracaat etmeleri. • 1104 • ( 2112 ) 



---
18 Nhan 1938 

MiDENiZ 
BOZUK, DiliNiZ P ASLI, 
KABIZ <;EKiYORSA -

NIZ MUTLAKA 

CUMHURIYET 

MAZON MEYVA TUZU'nu 
9 

tecrübe edinlz. Mide ve baraaklan yormaz ve allttlrmaz. t~Umesl latif, tesirl 

kolay ve müleyyindir. Hi~bir müstahzaratla kiyas kabul etmez, ~iinkü son 

derece teksif edilml§ bir tuzdur. On binlerce kl!I gib! siz de MAZON !steyinil 
ve mü§abih isimli ve taklidleri reddediniz. Horos markasma dikkat. 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-:-:-:-::-:-::-:-

Y AV RUN UN gürbüz, tombul, saglam, ne3eli olmas1n1 istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bah~ekap1 SA Li H NEC A Ti -
SUT MAKiNALARI Istanbul Emniyet SandJi1 Direktörlügünden : "1 . 

Emniyet Sand1g10a bor~lu ölü Bayan A y,e $1dtka varislerine ilan 
yolile teblig, Düoyamo eo büyilk fabrikas1 

mamuläbndand1r. 
MtELE Ekremözlerin imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MiELE Ekr<0mözlerin otomatik yag

lama tertibatl vardir. 
MtELE Ekremözlerin bütün aksa

m1 paslanmaz nevindendir. 
MiELE Ekremözleri bilfunum Zi

raat mektebleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

MtELE Ekremözleri en asrl ve 
diger markalardan daha 
ucuzdur. 

Sat1~ deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker tra$ b1caklan deposunda 

~nkir1 Viläyet Encümeninden: 
lia 1 - Eksiltmeye konulan i~ . Cankir~ Vilayet. Merkezinde yapilacak Na

b1na ve garaj in~as1 olup ke$1f bedeh 19,664 hra 77 kuru~tur. 
2 - Bu i$e aid ,artname ve evrak &unlardlr : 
~ - Eksiltme 1artnamesi. 

- Mukavele projesl, 
C - Baym&rhk i$lerl genel ~artnamesl, 
b - Fenni &artname 
J;; - Hususi $artname. . l . . 
:F' - Ke$if cetveli, silsilei fiat cetveh, metrai cetveh. 
C :- Proje ve grafik. . . .. „ „ „ _ „ 

reb·htivenler bu evrak ve §artnamelen <;ankin h1 Naf1a Mudurlugunde go
Ihrler. 

tla· 3 ,- tksiltme 2 may1s 938 pazartesi günü saat 16 da <;ank1n Vilayet 
1rn1 Encümeninde yapilacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usu!ile yapilacaktlr. 
t., .5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklinin 1467 lira 36 kuru$ muvakkat 
v rninat vermesi bundan ba$ka en az on bin liral1k yap1 i$i yapm1$ olmas1 

8 e ~af1a Vekaletinden almm1$ ehliyet vesikas1 ibraz etmesi ve Ticaret Oda
Ina kay1dh bulunmas1 $arttir. 

at 6 - Teklif mektublan yukanda ü<;üncü maddede yaz1h saatten bir sa· 
•ilecvveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisligit.1e mak~u.~ ~ukabilinde ve
Zi}i Cektir. Posta ile gönderilecek mektublarm „n'1.1ayet ur;~cu. l'.'addede ya
rn saate kai!.~r gelmi$ olmas1 ve du; zarfm muhur mumu 1le 1y1ce kapatil ~ 
·~rnas1 Iäz1mdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2067) 

HAZIMSIZLIK 
PERTEVatmKARßONATde~omprimeleri 

C:ok temis bl·Karbonattan ve toz karbonat almaktakl mU$kttl&.t 
gö~ önünde tutularak yapilmqbr. 

HER ECZANEDE SATILIK. - ::::::::: 
~a2:ianteb Naf1a Direktörlügünden : 

Ke$if bedeli 
Lira K. 

Mahalli 

19446. 75 Tahtaköpril 
15796.20 Melikänli 

1 

l:I . 15796.20 . Alagöz Banisi .. _ . 
~a81, edeh ke$iflerile mahaller1 yukanda yaz1h gumruk karakollarmm m· 
den 

2 
kapaJi zarf usulile eksiltmiye <;1ka~llll$ fae. de talib zuhu; etmedigin

hilin~ 490 .sayili kanunun lurkmc1 maddes1 muc1bmce ve evvelki §artlar da-lh bir ay müddetle pazarli.i(a konmu$tur. 
l>tüdu aJes; 25/4/938 tarihine musadif pazartesi saat 16 da G. Anteb Naf1a 

b •lui(ünde müte$ekkil Komisyon tarafmdan yap1lacaktir. 
~ta~~~' fazla malumat almak istiyenlerin G. Anteb Naila Müdürlügüne 
~eri ilan olunur. ( 2011 ) 

937/362 
Bayan Ay§e S1d1ka Be§ikta$ta Sinanpa$aY1 cedid nam1 diger Kllmc;ali ma

hallesinde Mecsid sokagmda eski 15 yeni 23, 25, 27 numarali ah$ab bah<;eli 
bir evin tamamm1 birinci derecede ipotek göstererek 7 /5/935 tarihinde 
( 21297) hesab numarasile Sandi1(1m1zd.an ald1g1 ( 750) lira borcu 19/1/938 
tarihine kadar ödemediginden faiz, komisyon ve masarüile beraber borc 
(1112) lira (05) kuru$a varm1$br. Bu sebeple 3202 numarali kanun mu
cibince hakkmda icra takibi ba$lanmak üzere tanzim olunan ihbarname 
borclunun mukavelenamede gösterdigi ikametgähma gönderilmi$ ise de 
borc;lu Bayan Ay§e Stdtka 13/9/935 tarihinde Sandiga merhun hanede öl
dügü anla§1lm1$ ve teblig yap1lamam1$tir. Mezktir kanunun 45 inci madde
si vefat halinde t<!bligatm ilän suretile yapilmas1ru ämidir. Bor~lu ölü Ba
yan Ay$e St&ka miras<;ilan i$bu ilan tarihinden itibaren bir buc;uk ay 
i~inde Sand11(1miza müracaatle murislerinin borcunu ödemeleri veya ka -
nunen kabule $llyan bir itirazlan varsa bildirmeleri lazrmdir. Miras~1lar 
ipotegi kurtarmazlar veyahud b~hyan t;ikibi usul diresinde durdurmaz
larsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandikc;a satllacaktlr. Bu 
cihetler alakadarlarmm bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ay
ri ayn ihbarname teblil!i makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilän olu • 
nur. ( 2123) 

Tekirdag ~ehri i~me Suyu Tesisah Eksiltmesi 

Dahiliye Vekäletinden: 
Tekirda~a 4800, 5300, 3800 metre mesafedeki membalardan . su isa

lesi ve §ebeke· ve iki su deposu in$as1 ve mü~ferri diger i§lerin vücuda 
getirilmesi kapal1 zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - 1$in muhammen bedeli 165.000 lira .„ kuru$tur. 
2 - istekliler bu i$e aid $artname, proi!! vesair evraki 825 kuru§ mu· 

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler imar Heyeti Fen $eflig!nden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 may1s 938 tarihine rashyan sah günü saat on birde 
Ankara& Dahiliye Vekfileti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heye
tince yapllacaktir. 

4 - Eksiltmiy<? girebilmek !c;ln isteklilerin a$aj!1da vazili teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisli.i(ine teslim etmi§ olma· 
Jan Iiiz1mdir. , 
A - 2490 sayih kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 9500 lira .„ ku

ru$11lk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesl mucibince eksiltmeye girmeye bir man! 

bulunmad1J(ma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler!mar Hevetl Fen ~efliltinden milnakasaya girme l~in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklü mektublarmm !adell taahhüdlü olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komlsyona gelmi$ bulunmas1 liiznndlr. 
Bu i$ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar He-

yeti Fen §efligine müracaat etmeleri. ( 2111 ) 

Antalya 

NA S I R 
i L A C 1 

DOKTOR JEMStN 

AMERtKADA UZUN TET
KIKAT NETICESI OLARAK 
BULDUCU BIR FORMOL
DOR. KANZUK NASJR JLA.
C J en eski na11rlar1 bile kö
künden !;tkarir. Ciddi ve taya· 
ni itimat bir na11r ilac1d1r. 

iNGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOCLU - ISTANBU( 1 ---------1 Viläyetinden: 
1 - Antalya - Burdur yolunda Kirkgöz köprüsü 1n$aah 15,047 lira 64 

kuru~ ke$fl Uzerinden 25/~/1938 r;ar1amba günü aaat 15 e kadar kapali zarf 
usu!ile eksiltmeye konulmu~tur. . 

2 - 'leklif mektublarmm 0 günü saat 14 e ~ada_: V1layet makanuna 
verilmi$ veya gönderilm~ olmas1 ve 2490 sayil1 ithalat. kanununun 32 nci 
madclesindeki tarü dairesinde tanzim ed.ilmesi ve 1128 lira 58 kul'\llilU~ te
minatm yatmld1jpna dair olan makbuz veya banka .mektubun~ v~ aym za
manda Naf1a VekaJ.etinin umuml müteahhidlik vesikasmi da ihhva etmesl 

läzrmdir. k bT d N ft 
3 - Taliblerin istedikleri evrakm suretini 75. kuru$ mu . a 1 ~ e. ~~ 

Müdürlü"ünden ve sair lzahat1 Encümen Kalemmden alab1lece eri 
1 s <™m o unur. 

Ziraat Vekäleti 
Sabnalma Komisyonundan : 

I - Kapah zarf usulile 500 adi Slrt Pülverizatörü sahn alinacakhr. 
Il - Muhammen bedel 9000 lira, ilk teminat 675 liradlr. . . 

III - Eksiltme 26/4/1938 tarihinde saat 15 te Ziraat Vekaletl bmasmda 

Buz Cihaz1 Al1nacak 
"Konya ElektrikT'airk .Änonim !;irket inden: 

' IV - Sartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmalma ~o.misyonundan, 
istanbulda Ziraat MüdürlüJtiinden paraSlz olarak ver1lir. 1 

, vap1lacajct1r. . 

'7 .::.. lsteklilerln teklif mektublann1 ilk teminatlarile birlikte muayyen 
günde 2490 sayil1 kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinc!.e zikredilen v_e
$ikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komis)~ - 24 saatte 3 ton buz yapacak otomatik ~ah1an yeni bir buz ciha:u pa

zarhlt suretile sahn ahnacaltbr, 
2 - Bu cihaz bütün teferruatile nok sans1z olarak fenni ve uhhi 1eraiti haiz 

bulunacakbr. 
3 - Bu cihazm en nihayet 10 baziran 938 taribine kadar Konyada monte 

edilmi, c;ah$1T bir §e]ci!de teslimi me1ruttur, 
4 - Yukanda yazih evsaftalti (mü stamel veya ba,ka evsan haiz) ciha:u 

olanlar 30 nisan 938 nihayetine lr.adar telr.liflerini ~irket direktörlügüne 

yona vermeleri. • 974 • ( 1942 

KOLINOS 
·cmdlePdlc 

Dlf MACUNU 

kullan:UUZ. Lezzetl 

ho§, ~Ieri incl gi• 

bi parlatan Kolino

su dünyada milyon· 

larca zevat seve se

ve Jrullamrlar. Tü• 

!} Urf a i~me Suyu T esisab Eksiltmesi bildirmeleri ilan olunur. üdd t ih.tl c•ft·~ temin eder 
·-- --- ---------------------•• pün muhteviyat1 teksü edilmi§ oldu~dan uzun m e ya ~ 

ahiliye V ekäletinden : Emniyet Sand1a. Direktörlugun„ V „ den: 
· l!rr -e• 1S~Jes; a $•hrine takriben 4 ve 2 kilometre mesafedeki membalar.<l.an suyun d ~ 1 B • l • l 11 

istanbul 
vucud~ 1k1 .d~po in$asi ve $ehir ~~ekes~n v_e buna aid bilcümle i~lerin Emniyet San 1g10a bo.,;lu ö Ü ayan F abna 't'&nl enne i an yo i e 

1 -..gttiriJmesi kapah zarf usuhle eks11tm1ye konulmu$tur. teblig. 
2 _ $In rnuhammen bedeli 175,000 hra „. kuru$tur. 938/51 

tah;Iind 1stek1ner bu i$e aid $artname, proje vesair. evrak1 875 kuru§ mu- Bay Galib km Bayan Fatma, Fatih, H1rkai$erif, '.Akseki mahallesi <;1k-
1lirJer e bahiliye Vekäleti Belediyeler imar Hey,eh Fen $efliginden ala- mazkad1 sokak eski 6 yeni 6 numarah natamam kargir bir evin tamam1 bi-

3 • rinci derecede !potek göstererek 7 /10/931 tarihinde 11996 hesap numarasile 
~nitar;- l!:ksiltme 31 mayis 938 tarihine rashyan sah g~nü saat on bird!! Sand1~izcl.an ald1g1 ( 400) Hra borcu vermedii!inden 4/2/938 tarihine ka-
1nce Ya"l bahiliye Vekäleti binasmda toplanacak Beled1yeler Imar Heye- dar faiz, komisyon ve masarifile beraber bor~ 706 jira 14 kuru$a varnu§tlr. 

4 -..'"lacaktir. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucibince hakkmda icra takibi ba$lanmak 
r~•iit; Eksiltmiye girebilmek i<;ln lsteklilerin a$ai!tda yazih teminat ve üzere tanzim olunan ihbarname borc;lunun mukave~enamede gösterdigi ika-
~r1 la~1~n1 !lÜn saat ona kadar Komisyon Reislii!ine teslim etmi.$ olma- metgähma gönderilmi~ ise de bor<;lu Bayan Fatmanm yukanda yaztl1 

...._ 24~ dir. Sand1k<;a ipotekli hanede vefat ettilti anla$1lm1$ ve teblig yap1lamam1$hr. Mez-
1:1 kur~ saytl1 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 10,000 !ira „. kO.r kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatm ilän suretile ya • 
c ...._ leanu&luk muvakkat teminat. p1lmasm1 amirdi~. Bor<;lu ölü Fatma mirasc;1lan i$bU ilan tarih!nden itl-

...._ leanu nun tavin ettii!i vesikalar. . . . . . . baren bir bu<;uk ay icinde Sand1jltm1za müracaatle murislerinin borcunu 
b huJ nun dördüncü maddesi muc1bmce eks11tmeye g1rmeve b1r maru ödemeleri veya kanunen kabule $ayan bir itirazlan varsa bild.i.rmeler! l&.-

...._ lleJ~~lllad1i!n1a dair imzah bir mektu?· znndir. Mirasc;1lar ipotej:ti kurtarmazlar veyahud ba$1.tyan takibi usul da-
aJ~CakYeler!mar Heyeti Fen $efllltmden mii.nakasaya glrme i~in iresinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezktir kanuna göre San-

d 5 ...._ 't' lari ves!ka. d1kca satilacakhr. Bu cihetler aläkadarlarca billnip ona göre hareket 
e leolt\is ekJ;f rnektublan lhale günU saat ona kadar makbuz mukabilin- edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebligi makamma kaim olmak 

n;; i>osta Y~n Reislijtlne verllecektlr. üzere keyfiyet ilän olunur. ( 2122 ) 
'Yet b le gllnderllecek teklif mektublar1run iadeli taahhüi!JU olmas1 ve 1 

Yer l:lu i& \ saate kadar Komisyona gelmi$ buluni;ias1 lflz1:nd1r. 1 Eml k E Bankas1 1· Ja" nlar1 
l'"'llll

1 ~F'=e~n~IS~a~kk~m~d:a~f~a~z~la=iz~a:h~a~t~a~l~m~a~k~is:t:iy~e:n:le:r:m:.B:e:l:ed:1;y:e:le:r.:im:arl;H:e-~ ä Ve ytam 
eflii{ine müracaat etmeleri. · ( 2109) ••••••••••••••••••••••••••••-' 

-~lVt:~u;h ~I<:a~d~ik;o~· y~V~ak~If!!!Iar:_~D~i:r:ek~t~o:· r:lu~· gu~·~· ~i~Ia:n~l~a~r1!...!I EstlS No. 
No.s1 Nev'i 

· b •t:irne 669 
Ledelj II. lVIuvakkat 

YERi 
Büyükada, Nizam ve Bakkal 
Nizameddin sokag1 
Büvükada Nizam, Nizam 
c~d~~si ve Bakkal sokaj!l. 
Buyukada, Nizam, Nizam 
caddesi. 

1, 3 

Depozitosu 
L. K. 
700.-

· !( teminat 
aoo oo· L. K. 

22 50 
Jso oo 

26 25 
500 oo 

37 50 
510 88 

38 32 
Joo oo 

22 50 

Üsküdarda i:hsaniye mahallesinde Bostan sokagm· 
da Es. 19 mükerrer yeni 6 say1h evin tamam1. 
Üsküdarda Selamiali Tekkei~i sokagmda 29 sayili 
evin tamam1. 
Üsk:üdarda Atikvalc!.e Tekkearkas1 sokajltnda 8 
evin tamam1. 
Üsk:üdarda Solaksinan mahallesinde Tophaneliog • 
lu sokaj!mda eski 11 yeni g say1h evin tamam1. 
Ü sküdar !cadiye Maruf sokagmda 27 sayili evin 
tamam1. 

8 27 Pa$abah~es!nde $ekerpare sokagmda 315 metre mu-
Yukarida tn k' raba1 arsanm tama1JU 

llo 25 

l!Ün ev 1 ve cinsle . 1 . 
}<: d U~atilmi&br. !hal 1 . 

2 
n yazi 1 yerler sahlmak üzere arttirmalari 10 

a Ikoy Vaktflar M:d7."r· ~(4/938 „pazartesi günü saat 15 tedir. isteklilerin 
- ur u„"ne muracaatleri. , (2151) 

E:lll . . 
n1yet Sand1gi Müdürl„ V d„ • 

„_ Bayramict b '-- ug unen . "-'gun e er.,.,r Mehmed Od b 
tolu t •zza buak1lan para icin . a a$ tarafmdan 1/3/938 tarihinde San-
i!~ u~~ ~ud1e yeni tevdi sen ~rilenil30691 numaral1 tevdi senedi zayi ol-

e....,riz, e ver ecegmden eskisinin hükmü olmad1j{m1 
.( 2121 l 

670 

671 

672 Büvükada, Nizam, Bakkal 
sokag1. 

21, 21/1 

19, 19/1 

19/2, 19/3 

• 800.-

• 1400.-

• 500.-

Adresleri yukanda yazili kö$kler actk arttirma usulile ve pe§in para 
ile satilacakhr. 

. ihale 2/5/938 pazartesi günU saat ondad1r. !steklilerin hizalarmda gös
tenlen pey ak~esi, nüfus tezkeresi ve bir vesika fotograf1 ile birlikte yazi
h gün ve saatte Bankamiza müracaatleri. • 730 • ( 2092 ) 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Müessese ihtivaci ic;in be§ aded al':tr traktör Diskharosu a~Ik eksiltml

ye konulmu$tur. Eksiltme 2/5/938 pazartesi günü saat on birde lstanbul 
Baytar Müdürlügünc!.e yapt!acaktir. Beher Diskharonun muhammen kiy
meti 400 lira olup muvakkat teminat 150 Iirad1r. i;lartnamesini görmek is
tiyenlerin tatil günlerinden maada hergün lstanbul Baytar DirektörlüJtüne 
ve Hara Muhasebesine müracaatleri. isteklilerin belli gün ve saatte temi
natlarm1 istanbul Maliyesine yabrarak alacaklar1 makbuzlarla istanbul 
Baytar Müdürlügünde müte§ekkil Rara Satmalma Komisyonuna müra • 
caatleri, ( 2100 l 

Büyük tüpü 42 kuru§tur· 

Zonguldak i~me Suyu Tesisab Münakasasi 

Dahiliye Vekäletinden: 
. . „ 1 !n§asl §ehir §ebekesl ya-

Zonguldak $ehrme 3 kilometreden su ~epo an . . 1 k all zarf 
p1lmas1 ve müteferri diger bilcümle islerm vücude getirilmes ap 
usulile eksiltmiye c;tkarilm1$tlr. 1 

1 - !$in muhammen bedeli 120,000 llr~ kuruJtur. - 600 kuru mu-
2 - 1stekliler bu i~e aid §artname, pro:re vesair evralO efliginde~ ala· 

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyetl Fen $ 
bi!irler. all ..nftu t on b~de 

3 - Eksiltme 31 may1s 938 tarihine 1'&1hyao s "~ saai H 
Ankara& Dahilive Vekaleti binasmda toplanaca.S Belediyeler mar eye-

tince yap1lacaktir. . g da yazili teminat ve 
4 - Eksiltmiye girebilmek !<;in ist?klilerinR :J:. .1 

e teslim etmi§ olma• 
vesafäl ayni gün saat ona kadar Kom1Syon e gm 
lar1 läzrmdlr. d 1 · u gun 7250 lira ku-
A - 2490 say1li kanunun 16 ve 17 nci mad e erme Y 

ru$luk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. . . eksiltmeye girmeye bir man! 
C - Kanunun dördüncü maddesi muc1bmce 

bulunmadii!ma dair imzali bit mektub. münakasaya girme i~in 
D - Belediyelerimar Heyeti Fen $efliginden 

alacaklan vesika. „ „ t 8 kadar makbuz mukabilin-
5 - Teklif mektublar1 ihale gunu saa on 

de Komlsyon Reis!iglne verilecektir. bl n iadell taahhild.lü olmas1 ve 
Posta lle gönderilecek tekllf mektu ari~~lunmasi Jäzimdir. 

nihayet bu saate kadar Komisyona ge~m.i$ti enlerin Belediyeler !mar He-
Bu f$ hakkmda fazla izahat a~a 15 Y ( 2110) 

yeti Fen i;lefligine müracaat etmelen. 

Ha dar a a Lisesi Satmalma Kurumundan : 
Y p ' . . . lir k ii bedelli spor sahasmm tesviye ve tan-

Haydarpa$a hsesmm 500 . a e~ 
1 

tur 
zimi pazarhk suretile eksiltmiye ko?,u m~$ l4 · te Istanbul Kültür Direktör

Pazarhk 18/4/938 pazartesi günbu s.~a"inde toplanacak olan Komisyon-
lügü binas1 ir;inde Liseler Muhase eci 15 · 
da yap1lacaktir. 

illc teminat 38 lirad1r. „ Trler 
!steklil.er §artnameyi okulda gorleb\1 bi~likte belli gün ve saatte Ko
Taliblerin ruhsat, unvan tezkere eri e ( 2099) 

~nu~·s~y~o~n:a~g~e~l~m~e~le~r~i~.-=::--:-;~~-~-;;:::;-::-j ~ AR Zayi - 1328 numarah arabac1hk eh· BA Y ANL Jiyetnameml ~ayb:ttim. Yenisini ~1ka· 
Gene bayanlar, her b!rl.s! 200 Uradan 

500 J!raya kadar Bay DAVID'e borcludur· 
lar. 

Bu borcu nas11 ödlyecekler? 
N~anland1klar1 zaman n~anltlarllllll ~ 

y!zlerlnl DA viD ma~azasmda yapt1racak
lar1 fevkallde rob d~ambrlar, Jpekl! plja
malar1, gömlekleri, lc; c;ama.fll'lan ~rlne 
vereceklerl slpar~lerle babalarma ödete· 
cekler. j 

Adres, Beyoitlu, Galatasaray u.es1 tar· 
§1Smda 178 numaralt DAVID ma~azasi. 

racag1mdan hukmu yoktur. 
!smail oglu Mustafa -

Her KADIN 
endi el emegile ilkbahar i~in gü-
1 bir ~apka yapabilir. ~apkanm 

izahab ve yap1h§ tarzi dün ~1kan 
EV • 1$ mecmuasmda vardir. Ba-

viinizden bir EV - ts isteviniz. 



10 CUMHURlYET 

•• HASA MEYVA OZU \RAD Y 0 Li N 
Midenin iyilefmesi 

Barsaklar1n faaliyeli 

Hazm1n kolay1a,mas1 

h;tahrn ziyadelefmesi 

Nefenin artmas1 

Srhhatin düzelmesi 

Haaan Meyva Özü ile kabildir. 
Cok saf meyvalarin usarelerinden 
istihaal ve istihzar edilmif olup 
mideyi ve bar1aklar1 islah eder, te
mizler. Ektilik, , i,kinlik, agr1, 1an
c1 ve ink1baz1 defeder. lttihay1 tez
yid, hazm1 kolaylattlr1r. 

Her yemekten bir saat sonra ya
rim ila bir !j:Orba kat1im1 yarim 
bardak au i!j'ine karitbrarak ve kö
pürterek, i!j'enler, mide rahats1zhk
lar1 ~ekmezler. Her aa.bah alt kar
nma. bir l;Orba ka,1g1 müleyyin ve 
ikiai müahildir. Cocuklar yar1m 
tertip almahd1r. 

NGazoz •• •• ozu 
MUZ, c;iLEK, Vl,NE, LfMON, KAYISI, AGA~ c;1LEGI, ANA· 

NAS, SiNALKO, tJEFTALI, PORTAKAL, MANDALiNA, 
FRENK UZüMü 

--

Hasan Gazoz özü, Meyva Özünün evaaf1nila olmakla beraber l;Ok lezzetli, tampanya gibi nefistir. 
Hasan Ga.zoz Özü fekerli ve meyvah olup kolayhg1 ve temizligi ve ucuzlugu aebebile Avrupada ka

zinolarda i!;'ki ve ta.mpanya yerine istimal edilmektedir Büyük aileler mise,firlerine Hasan Ga.zoz Özü 
ikram ediyorlar, "-

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

gööUs nezlelerine KA TRAN HAKKI EKREM 

NESTLE 
etiketleri bUyük mUsabakasmm 

15 nisan 1938 tarihli 
ke~idesinde kazanan numaralar 
222541 237593 215102 222423 237824 
219617 227117 216667 215074 214218 
213997 218851 214908 221801 224053 
219977 223556 228803 216980 213996 
229996 221914 215320 219758 221582 
222660 219582 216176 218241 220068 
223944 238064 225885 226895 224009 
213592 220978 214068 215060 214817 
220027 219660 232739 232018 219280 
227754 214513 220188 222465 237920 
218959 216030 225344 237100 217947 
217902 216092 221699 232704 234676 
221734 222112 237765 219261 226935 
218656 222506 223737 224023 232758 
223697 214500 221602 217376 23177~ 
223635 215431 229944 232574 215582 
225541 214356 232543 222844 219756 
219628 215759 218037 217879 233680 
233189 234125 217350 228269 218187 
21602~ 214620 217086 220185 226798 
220242 215690 224092 229257 222129 
215314 204201 229640 221576 229118 
222455 225759 217532 229570 236526 

.222608 218560 220841 215451 219735 
220829 233137 214803 218496 218702 
221619 233230 236215 213530 227632 
216107 Q13589 219297 214867 232034 
216122 231686 221638 213542 220364 
213653 227331 222813 213983 223618 
208717 223612 219751 237835 236296 

BAYAN 

En muannid öksürüklerle 

bron§it, astm, ve bogmaca 

öksürügünün kat't ilaci

Gögüsleri zayif olan

vikaye edici tesiri 

§ayani dikkattir. 

Btl'TüN ECZANELERDE 

BULUNUR. 

iNGiLiZ KANZUK 

ECZANES1 

$URUBU 

Dahiliye V ekä.letinden : 
Konya Vil'ayetine bagh Eregli kasabasmm hali haz1r haritalanrun tan

zimi i$i kapal:I zarf usulile eksiltmiye i;ikar!.l.m~tir. Maktu ke§if bedeli 3000 
lirad1r. 

Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü ögleeen evvel saat 11 ae Dahi
liye Vekäleti binasmda Belediyeler imar Heyetinde yap!.l.acaktir. 

Muvakkat teminat 225 liradir. 
$artnameler biläbedel Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden al:I -

nabilir. • 991 • ( 1959 ) 

ve BAYLARIN 
_ Sevinerek ko~tugu ve i;1kan ikramiyeleri yegane mahrem tutan 

Ma UI • es1 
Istanbul Bahkpazari ba,1ndaki gifemin istlmliki dolay1sile 

\ 

'~ 

Di~lere hayat verir 
r ANCAK 1 

Her sabah ve ak§am, her ye
mekten sonra mutlaka f1r,alamak 
§artilr. Bu usulü §a§madan, mun
tazam bir metodla taki.b edenlerin 
di§leri mikroblardan, hastalrklar
dan muhafaza edilmi§ olur, paslan
maktan ve ,ürümekten kurtulur. 
Her zaman temiz, parlak ve güzel 
olarak kalrr. 

Sabah ve ak§am her 
yemekten sonra 

di§lerinizi fir~alay1n1z -Hali T asfiyede Bulunan 

<<BOZ KURT>> 
Türkiye Umum 

Sigorta ~irketinden: 

cBozkurt. Türkiye Umum sigorta §ir
ketinin hissedarlar fevkaliide heyeti u
mumiyesi, 31 ikincikänun 1938 tarihli 

toplantismda §irket faaliyetinin mez • 
ki'.lr tarihten itibaren tatilile i§lerinin 
tasfiyesine karar vermi§ ve münferiden 
ifayi vazife edebilmek üzere Bay Nus -
ret, S. Aya§li ve B. R Debeire'i tasfiye 
memurlari olarak nasb ve t ayin eyle -
m~tir. $ irkette alacaklan olanlarm ni
hayet blr sene zarfmda dogrudan dog

ruya istanbulda, Galatada, Voyvoda 
caddesinde 17 numarali J eneral , harun
da mukim tasfiye memurlarma müra -
caat etmeleri lüzumu ticaret kanunu -
nun 444 üncü maddesi hükümlerine tev
fikan ilan olunur. 

GELiYOR 
EI örgüsüne merakh bayanlar, §im
diden yazhk, bluz, süeter ve ma
yolarrm örmege ba§laduar. EV - ii;> 
mecmuas1run dün i;1kan sayismda 
siz de igne besablarile verilmi§ bu 

modelleri bulabilirsiniz. 

Y eniköy sulh häkimliginden: 
Büyükderede Hacet sokagmda 9 nu

marah evde mukim iken 14/1/938 tari
hinde vefat eden Hilmi Daldiklinin met· 
ruk e§yas1 ai;1k arttirma suretile 18/4/ 
938 pazartesi günü saat 10,30 da mahal
linde satilacagi ve mirasi;1si küi;ük Sel
i;ukun velisi tarafmdan terekenin tas
fiyesi istenilmi§ olmasma mebni kanu
nu medeninin 561 inci maddesi muci -
bince ölünün kefalet sebebile alacakb.
lan dahil olmak üzere alilkadar olanla· 
rin alacaklarile borclanru ilan tarihin -
den itibaren en gei; bir ay zarfmda 
varsa evrak:i müsbitelerini bilmilen mü
racaatle beyan ve kaydettirmeleri ve 
569 uncu maddeye tevfikan alacaklar1ru 
vakti zamanile yazdirm1yan alacakhla
rm mirasi;J.l.an ne §ahsan ve ne de ter
rekeye izafetle takib edemiyecekleri 
ilän olunur. 

DOKTOR ~iPRUT „ 
Cildiye ve Zühnviye miltehass1s1 1 

Beyoglu Yerli Mallar Pazar1 
kar§Ismda Posta sokagi kö§esinde 
Meymenet apartlman1. Tel: 43353 

Salihli mahkemesi ba§katibliginden: 
Mithatpa§a mahallesinde oturan izzet 

16 Nisan 1938 

YEN i , 

VEEDOL 
- .... ._ 

YAGI 
FAZLA. 'KiLOMETRE 

YAPMAGA BIR DAVET 
Uzun senelerin ara~t1rmalar1, ince ve 
itinal1 muayenelerl ve bütün ~erait daire·' 
sindeki tecrUbesi , neticesinde sabit ol
mu-?tur, ki yenl1 VEEDOL ya'11 !iimdiye 
kadar. görmedi~i°nlz ve elde edemedi{li
niz en mükemmel rand1man1 ve devaml1 
bir ya'11ama temin edecektir .. 

Sizi bu bapda bir tecrübeye davet edi
yoruz. Yeni VEEDOL yag1 % 23 nisbe
tinde daha dayan1kh ve gayri kab i li 
tahammuzdur. Tortularin te-?ekkülüne 
mukavemet eder, ve binnetice galon 
ba~1na fazla. kilometre yapma.~1 müm
k ün • k •!ar. B il h assa me!lhur " himaye 
tabakas('~ sayesi nde kat'i teminat , , , 

Slzin i<;:in fazla kilQn:ietreye m1.,1k~l;>ll , , . 
Fazla ekonoml '\.-.-.„ · 

Yeni VEEDOL~ ya'11 ; s1fir1n a.ltinda. 20 
• 

derecede bile seyyaldir. Herhangi ha-
vada. olursa olsun motörüne ani bir 
hareket yapma{11 teshil ve daha. itaatli 
bir. kuvvet temin eder. Motörün rand1-
man1n1 art1rir, karbon te~ekkülünü azaJ
br ve tamir masraf1ndan kurtarir, 

Daha ekonomik ola.n bu yeni ve mü
kemmel yag1 , ara.ba.n1z1n fazla iktisadh 
rand1man1n1 temin eder. 

Hemen tecrübe ediniz . 

VEEDOL 
TUrklye Umum Oepoz lter ve Satu; Merkezl 

Amerikan Ma.deni Ya{llar Evi 
Y.KARAYANOPULOS 

B;,_ltk Pazar Yagc1 eoka k No. 10 - 3 c ü kat ISTANBUL 

istanbul i$ Bankas1 kar,1s1nda 
15 numaraya nakledilmi$tir 

Birman kans1 Servet tarafmdan kocas1 ___________ .:...._ _ ______________ _ 

Bal1kpazar1 ba~1ndaki gi~em de henüz ac;1kt1r. 
Bu defa da büyük ikramiyelerden : 

40.000 Lira ve 15.000 Lira 
gi§emden verilmi§tir. Arzulan Üzerine adresleri te§hir edilmemi§tir. Say1n 
Bayan ve Baylar1n yeni tertib biletlerini herkesi zengin eden gi§emden 

almalan kendi menfaatleri ikhzas1ndand1r. Telefon : 22954 

Ta~ra sipari~leri muntazaman ve süratle gönderilir. 

aleyhine ai;1lan bo§amna davasmm ya -
p1lan muhakemesi sonunda: Tarafeynin 
kanunu medeninin 134 ve 138 inci mad· 
deleri gerekince 11/3/938 tarihinde ka
rar verilmi§ ve davanm da ikametgäh1 
mei;hul bulunmu§ oldugundan ilam su
retinin tebligi makanuna kaim olmak 
üzere ilanen teblig olunur. (6927) 

~Dr. lhsan Sami 

1 "'-~~~sürük Surubu 

IJ
Öksürük ve nefes darligi, bol!
maca ve k:izam1k öksürükleri i~in 
pek tesirli ilacdir. Her eczanede 
ve ecza depolarmda bulunur. 

Sa/lfb ve Ba.smu /larrtr1: Yanaa fVadi 

Umuml nelf"fllat• fdare eaen Yazt trtert 

Milaara: Hikmet Münil 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Bor!rlu Bayan Nuriye Müzeyyene ilan yolile teblig. 

Gösterilen ikametgah ; K ad1köyünde Zühtüpa~a mahallesinde Bagcl.ad cad • 
desinde No. eski 18, yeni 130, 132. 

11904 hesab numarasile Kad1köyünde Zühtüpa~a mahallesinde Bagdad 
caddesinde eski 18, 18 yeni 130, 132 numarah ah§ab zemini kärgir maabah
Ge iki evin tamamm1 birinci derecede ipotek göstererek 10/9/931 tarihinde 

Sand1g1m1zdan ald1gm1z (2200) lira borcu vermediginizden 18/2/938 tarihi
ne kadar faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borcunuz ( 2368 ) lira ( 62 ) 
kuru~a balig olmu~tur. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucibince haklu-

ruzda Sand1k~a icra takibi ba~lanarak yukanda yaz1li ikametgahm1za ihbar
name gönderilmi$ ise de ikametgahm1z1 terketmeniz ve nerede oldugunuz 
da ögrenilememesi hasebile ihbarname teblig edilemedi~inden kanun hük -
müne tevfikan ilän yolile tebligat icras1 icabetmi$tir. I$bU ilän tarihinden 
itibaren bir bu,uk ay iGinde Sand1ga borcunuzu ödemeniz ve kanunen ka • 

bule ~ayan bir itirazmiz varsa bildirmeniz lilz1mdir. Hakkm1zdaki takibi 
usul dairesinde durdurmad1gm1z takdirde ipotekli gayrimenkul mezkUr ka

nuna göre Sand,1k,a sat1lacaktJr. Bu cihetler bor,lu Bayan Nuriye Müzey • 
yence bilinmek ve ihbarname tebligi makamma kaim olmak üzere ilän olu
nur. ( 2130 ) 


