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G1da maddelerinin kontrolu i~in 
bir nizamname haz1rlan1yor 
Gittikce daha ucuz G 1 d a l a r 1 m 1 z 1 n i m a l 

. ve istikrarl~ tarzlar1 da ~ok s1k1 bir 
bir hayata dogru kontrola tabi tutulacak 

lf<l[h lehine konan tedbirlerin kon· 
1
' 0 1u ifi bu kontrol organlarindan 
b;, h1s:.imn ellerinde •uiistimal 
~"Pildigma aid tevatür haddini 
ie~en bir rivayet vardtr. Bilhasaa 
~eledi tedbirlerin bu noktadan 
•bretle tetkik ve mülö.ha:za;va altn-

rnaga degeri oldugunda hi~ 
süphe yoktur 

~ eliil Bayar hükumeti, ii;tima~ 
~ hayatim1za ve mai§etimi.ze i;~k'. 
1' .. düzen vermek gayreti~ded1r · 

abu onu daha muntazam ve mes ud kil
lllak iyi maksadile. Hükiimet ve beledi: 
Yelerce ihtiyar olunan f.daHrhklarla eil 
b~llilatan tedbir bu cümleden oldugu gi-
1 alt§veri§te pazarhk usulünü kald1racak 
~aktu fiat tesisi ii;in hamlanan kanun 
baY1ha51 da gene bu cümlcye ithal. ~lun~-
iltr. Nitekim hayall ucuzlatmak J<;m b1r 

llliltehassisa umumi surettc icra ettirilmck
;e 0lan tetkikler de hep bu maksad1 kova
'Yor. Gide gide bütün bu gayretlerin ba

Zt Prensiplcri tebcllür ettirecegine inan
lllak lh1mdir. Filhakika ii;timai hayat ni-z 1 . . ., 

arn1n1 te§kil eden münasebet erm 1y1 e1-
lt\esi ve haya!:m ucuzhyarak kolayla1mas1 
•n sonunda münferid tedbirlerden ziyade 
;:rnurnj prensip kaidcle~ne dayan~rak ta-

akkuk edebilir. Bu itibarladlT k1 hayah 
Ucuzlatmak ii;in tetkikler icra eden zabn 
~ahirnalan neticesini ehcmmiyetle bekli
~oruz, Bu tetkikler biter bitmcz onlan 
ulasa edecek raporun derhal ve aynen 

ke1ri pek muvahk olacagtn1 da 1!mdid."n 

1 ayd~tmi§ bulunahm. Bu yoldak1 .1et~1~
"'1n 1yj ve fena taraflarm1 tesb1t 1i;1n 

".'Nnleket cfkiin umumiycsinden daha tc
Stt!i bir kontrol tasavvur edemiyoruz da 
"nun i~in. 
l:l l-Jerhalde muhakkak olan bir§ey var: 

a1bakan Celiil Bayar Türkiyemizde ha-
Yat . . h 1 k f h 5ev1yesme behcme a onu azc;o re a-
ll• &ötüren bir yükseklik vcrmek istiyor · 
o)u ~ok milletsever azme bütün milleti;_c 
'·'~ca kuvvetimizle muzaheret etmekh
&•rniz Jaz1md11: Fikren ve filen. 

rn lViaktu fiatta nark maksadt da var 
ci~ Yok mu bilmiyoruz. Layihanm mu-

L. sebcblerinden bunu anhyamad1k. 
a 'h r1J l'l a, ah§veri1in pazarhktan kurta-

•' lll1 .~s1 lüzumunda 1srar ederken i§in 
ll ak· . 

Yet 1 • cephesine daha i;ok ehemm1-
Ve "°'1Yor görünüyor. Pazarhkla ahc1 
clen 5atic1 iki vatanda§ID bin dere
rn,' su getirerek yekdigeri kand11 -
z,rh t;ali§ma51 hakikaten güzel bir man

•lcl:n:e iyi bir hareket degildir .. ~u ~§!" 
lkt1, cl;ak ekseriya al1c1 oldugu 1~m 11~n 
tleyhi 1 mana51 da ekseriya müstehl_1k 
kin h ~~ <;1kar demek olur. Elbette bu ~IT
Bi~ ba l!1 düzeltilmesi ~ok iyidir. N as1! L u .. 
•ii1r 1§• yaln11 kanunda temas olunan 
llla) tezalann halledebilecegine pck ihti
•ak k'".rrniyoruz ve maktu fiat i~in kona
t;1lar ~•.de ve müeyyidelerin fena tatbikat
rin; de tnde birer zulüm aleti olabilecekle-

B e hesaba katmamazhk edemiyoruz. 

~anikJi~~lkta~~ :ok ~Cl. ~ir y~ray1 ola~c~ 
Onüne ~ e hukumetlmmn d1kkat gozu 
ledb;,1 ~Ymak isteriz: Halk lehine konan 
lar1nd •rui. kontrolu i1i bu kontra! organ
•leti ;n ~ir k1Sm1mn ellerinde suiistimal 
t;en birap~ digma aid tcvatür haddini ge-
1•dbirl nvayet vard11. Bilhassa beledi 
rn··1 er1n bu k d b 1 k'k h·u ahaz no ta an i ret e tct 1 ve 

'<; !Üph aya ahnmaga degeri oldugunda 
YaPacaki° Yoktur. Herhangi bir kontrolu 
rn•had .~nn. o kontrolla istihdaf olunan 
hrecek vuzkennde vicdani hnaat has1! et-
lllü u uf !' tehhe I • ma umat ve karakterle 

'<.ontr~! 0 malan laz1mdir. 
tna! <ni d'u Yapanlar vazifelerini suiisti-
trof • 1Yorlar} O h ld l 
k •deriz d . a e on an da kon-

001tolu •nilemez. <;ünkü bu takdirde 
kontra! e~pkanlan kontre! edecekleri de 
mez bir yo): ~az~m gelir diyen sonu gel
. Urnurn· h g•rmt§ oluruz. 
1khsad· 

1
h .ayati tanzim edecek bu tü'" 1·· 

h '· a lak· . . r u 
••1tan tkti d'· ve •<;hmai tedbirleri mün-

tey"d sa 1 ola b k , 1 ve tak . n a1 ·a tedhirlerle 
8unu takdir vidye etmege ihtiyac bulundu-
cui! e •Yoru2 Et' k •tnasi h lk . . · m on Uru§ u-

a •~in büyük bir iyilik teikil 

CA YUNUS NADI 
rkasi Sa. 4 sfitun 3 te l 

Ankara 17 (T elefoula) - Zaruri 
ihtiyaclardan olan ve memlekette urnumi 
§ekilde istihsal edilen g1da maddelerinin 
esash ve S1k1 hir kontroldan ge~irilmesi 
hükumeti;e kararla1tmld1. S1hhat Vekii -
leti, g1da maddelerinin yalmz evsafm1 
degil, ayni zamanda imal tarzlanm da 
tesbit eden bir nizamnamc hamlarnakta-

dir. Nizamnamede yag, süt, pekmez, 
past1rma ve sucuk gibi halkm zaruri 1hti
yaclanndan olan maddelerin ne §crait 
dahilinde ve ne 1ekilde hamlanacag1 
hakk1nda hükümler vardtr. 

Ba1ta pashrma ve sucuk olmak üzere 
bu gibi maddeler imaliitinda ekseriya 

[Arkasi Sa. 7 sütun 5 te] ··················· ····· ·················· ............................................................................... . 
Filistinde vahim hä.diseler 

Kudüs ve Hayf ada dün 
müsademeler oldu 

Pusuya • • y1rm1 dü~ürülen Arablardan 
öldü, bir~ok da ag1r yarah var 

Yeni mücadelelere sahne· olan Kudüsten umun:U bi~ görünü~ 

Kudüs 17 - fngiliz kuvvetleri, Arab
lan bir pu•uya dü1ürmü1lerdir. Cereyan 
eden $idcletli müsademede 20 Arab öl-

mü1 ve biri;ok Ärah da yaralanmt§hr. 
Bu müsademe Cenine nuntakasmda ol-
mu~tur. [ArkaS1 Sa. i sütun 6 da ] 
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lngiliz - ltalyan anla§mas1 
her tarafta iyi tesir yapt1 
Alman ve Fransiz gazeteleri Romada imzala~an 
anlal}may1 sulh i~in bir muvaff akiyet addediyorlar 

Londra 17 - Evening Standardgaze
tesinin yazd1gma göre, BaiVekil Cem· 
berlayn'm noktai nazan lngiliz - ltalyan 
anla1masmm bütün Avrupada sulh ve 
istikran temin cdecek geni$ bir hareketin 
ba1lang1c1 oldugu mütaleasmdadir. 

Cemberlayn derhal buna mümasil di
ger bir tak1m anla;malara tevessül edil
mesi te;ebbüsünde bulunacak ve bu an-

la>roalar F rans1z - ftalyan mukarenetile 
ba;hyacak ve bunu Aimanya ile bir an
la;ma takib edecektir. 

Alman gazetelerinin nepiyatr 
Berlin 17 - Alman gazeteleri, ltal

yan • !ngiliz itiläf1 hakkmda müsaid mü
talealar serdetmekte ve bu itilafm M. 
Cemberlayn ile Mussolini'nin realist zih-

[Arkas1 Sa. 7 süttLn 5 tel 
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Profesör Pittar _dün gece 
§ehrimizden ayr1ld1 

Degerli alimi Üniversite 
kalabahk bir 

erkan1, talebeleri 
halle te,yi etti 

Profesör 

ve 

Pittar, dün ak;am hareketind.en evvel Sirkeci garmda 
kendisini te~yie gelenlenn arasmda 

(Y a:z1s1 1_ nci sahifemizde) 

Demir muhaf1zlann gizli faaliyeti 
Romanyada dün mühim 

tevkif at yap1ld1 A 

s1yas1 • 

Dag1ld1g1 resmen bildirilmi' olan « De mir muhaf 1zlar >{ 

te,kilä.t1n1n gizliden gizliye f aaliyette bulundugu ve Bükre,, 
, 

üzerine müsellah bir yürüyü' hazirlad1g1 kesf olundu 
Bükre1 17 - Yüzbaii -~-------~~- daf ederek bütün siyasi parti. 

Codreanu ile muhtelif demir ler ve cemiyetler aleyhinde 1id-
muhaf1z te1ekküllerinin 1ef- detli tedbirler alm11tt. 
lerinden 200 ki&i tevkif edil- Hareketin 1efi Codreanu 
mi1tir. Bu tevkifat Bükre1- derhal partinin feshedilcligini 
te ve rnemleketin birGok yer- resmen iliin etmi1 ve Rumen 
lerinde yap1lm11hr. topraklarmt terkedecegini bil· 

D iger cihetten demir mu- dirmiiti. F akat bu hir manev• 
hanzlarla bilhassa s1k1 müna- radan ibaretti. Cünkii polis 
sebetler idame eden ve Al- Cordreanu'nun arkada1larma 
man taraftan müfrit sag ce- yazd1g1 bir mektubu ele . ge~ir· 
nahm na1iri efkiin olan Cu- · • mi1ti. 
rentul gazetesi kat'i surette Codreanu mektubunda par-

kapahlmi1t1r. _ Demir muhaiiz. te~kiläb reisi Codreanu tisini ziihiren feshettigini ve 
Rumen hükii.meti bütün e- bir teftii esnasmda faaliyetine devam edilecegini 

yaletlerden geien haberlere istinad ecierek Clemir muhaf1z ha- bildirmekte idi. 
reketine kar11 hu tedbirleri almak lüzumunu hissetmi1tir. Polis bundan bafka partinin Bükre1 üzerine hir yürüyü~ 

Mal um oldugu vei;hile yeni kanunu esasi ilan edildigi za- hamlad1gm1 ögrenmi§tir. 
man Mironcristea hükurneti bilhassa demir muhafizlan istih· [Arkas1 Sa. 3 sütun 6 dal 
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Ankara yolunda « Miknatis firtinasi » nedir 
Adana 17 (T elefonla) - Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüitü Aras, bugünkü 
Toros .ekspresile Suriyeden 1ehrimize gel
di. Vekil, istasyonda kendisini kar11ltyan
larla bir müddet görüitü. 

A ras'1 hamil bulunan Iren, ynnm sa
atlik bir tevakkuftan sonra Ankaraya 
dogru yoluna devam etti. 

Beyrutta 
Trablus1am 16 - Hariciye Vekili 

doktor Aras, Providans vapurile Beyruta 
gelmi1tir. Lübnan Hariciye N azm, Bey
rut ve Antakya ba1konsolosluklan, fs • 
kenderun konsolosu ve ali komiserlik er
kam tarafmdan motörlerle vapurda kar-
§llanm11t1r. CArkas1 Sa. S sütun 4 tel 
••••••••. .. . ... ... ...•..••.....••••••.•••••••..•. „ .......•. 

Atinada dün 

verilen ziyafet 

Toplanb, Türk · Yunan 
dostlugunun bir daha 
tezahürüne vesile oldu 
Atina 17 - Atina Rotari kulübü, 

dün T ürkiye büyük el~isi Ru1en E1ref 
Ünaydm ierefine bir ziyaFet vermi1tir. 
Türk - Elen dostlugu etrafmda haxaretli 
tezahürlere vesile te1kil eden bu ziyafet
te, ayni zamanda, Türkiye el~iligi yük -
sek memurlan da haz11 bulunmuitur. 

Ziyafct esnasmda sab1k Matbuat cli
rektörü M. Moshopulos, Türk edebiyah 
hakkmda parlak bi! musahabe r.apmt§ ve 
bu münasebetle Ru§en Eiref Ünaydm1n 
edebi eserlerini okumu§tur. 

[Arkasi Sa. 7 slltun 3 tel ·················· ........... ....... ········ ............... . 

t 

Büyük san'atkar 
Cortot'nun konseri 

Bu ak;am 1ehrimizde bir konser 
verecek olan büyük Fransiz 

piya.n.isti A. Cortot 
(Yazisi 3 iincii sa.hifemizde) 

ve nas1l vuku bulur ? 
Pusula ibrelerini de ,.a,1rtan bu f1rbna hakkmda 
Rasathane müdürümüz .p.yani dikkat izahat veriyor 

Evvelki sabah Amerika, Kanada ve 
Büyük Britanyada ~ok mühim mete -
orolojik tahavvülat ve te§ettütleri mu • 
cib olan kuvvetli bir manyebk hahise
lerin vukua geldigini, Londradan bir 
telgraf haberi olarak bildirmi§tik. 

lngilterede geceyansma dogru hisso
Iunan ve bilhassa telefon ve telgraf mu
haberatm1 altüst eden bu hädise esna
smda pusula ibreleri mühim aykin!Jk • 
lar kaydetrni'l, elektro • rnanyetik cere
yanlar yüzünden bütün telefon zilleri 
1;a1Im'l, muhaberat durmu„tur. 

Bu 'la§1rtic1 hal, ku!ub fecri gibi oiddi 
hadiselerle müterafik oldugu i'in Ra -
sadhane müdürü Fatine müracaat et -
tik ve kendisinden bu hädise hakkmda 
izahat istedik. Rasadhaflenin degerli 
müdürü, bu hiidisenin yeni bir ke§ifle 
aläkadar olam1yacagm1 kaydettikten 
sonra §Unlan söyledi: „ .. .. .. d Fatin 

[Arka3t Sa. 5 sütun 6 daJ Ra~athane muduru usta 
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Istanbulda dünkü 
spor_ha_r_e_k_etleri 

ma~lar1, bisiklet 
basketbol 

Muhtelif sahalarda futbol 
ve yürüyü~ yar1~Iar1 yaptld1, 

turnuvalar1na devam edildi 

Viyanalllar Anka-ra -mu-htelitini 5- 0 yendi 

i;;ampiyonlugu kazane n :;>i;li ve Arn~vudköy takunlar1 
kupalaIIDl aldJktan sonra bu arada 

Dün 1ehrimizin muhtelif semtlerindef la~n i;am~'. d~rya:1 h~linde bulunmasm 
i;eiidli spor hareketleri yap1lm11 ve bun- ragmen, bmnc1 plam t§gal etmiitir. 
!arm io;inde fu tbol, havamn yag11lt, saba· [Arkasi Sa. 6 sütun I de] 
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Siyasi i~mal 

• 
Nakilci istemiye istemiye güldü: ~in mühim tamimi 

ingiliz - italyan 
muahedesi 

• lzmir 
- Benim kerametim 

delisi olanlan 

m1 var bac1, dedi, gerdek 
bilirim ben ? 

Fuarma gelecek 
ecnebiler ~ok kolayhk 

görecek nasil 
- Eh, dedi. ~ok gczip tozdun. <;oi.: 

yol ahp gezdin. Sonunda yoruldun. ;lim· 
di ~oluga ~ocuga kanjlp dinlenmek isti· 
yorsun. Hayuh olsun . 

- Ka~ genci ba§gÖz ettin? 
-Hi9! 
- Ün alm11s:n, ~an alm11sin amma a-

dam olamam1 •m. Senin gibi koca lstan
bulu haraca kesen, bir dtdigi iki olm1yan 
yigit ki~iler kendileri i~in gerdek kurar -
ken gerdek kuruntulay1p i,lerini 9ekenle
ri de düiünmelidir. 

Dahiliye Vekrueti, 20 aguslosta ac;1-
Iacak !zmir fuar1 münasebetile aläka -
darlara bir tamim göndermi§tir. Vcid\
let, bu tamiminde hudularumza girecek 
olan ccnebilere kanun ve nizamlarm 
bah§ettigi bütün kolayhklarm gösteril
mesini, gümrük veya pasaport muame
lelerinin mümkün oldugu kadar sürat
le yap1lmasm1 istemi§tir. 

N akilci nej • es1z görünüyordu, ckjice 
yüzlüydü, düsünceliydi. Hünkar Delisi 
nin yamna gdip de ak1lli bir üslubla ko· 
nuim1ya bajlamas1 üzerine belli belirsiz 
gülümsedi: N akilci istemiye istemiye bir kah -

kaha savurdu: 
Aynca Yunanistandan gelecek mü -

badil ve gayrimübadillere döviz veril
mesi ic;in Hariciye Vekäletinden ve 
Gümrük ve !nhisarlar Vekaletinden ri· 
cada bulunulmu§tur. 

- Var ol baci, dedi, güzel söylüyor
sun. lite dedigin gibi biz de evlendik.. 
baba olmak yolunu luttuk. Bakahm, ken
dimize ~ki düzen de verebilecek miyiz? 
Y oksa eskisi gibi gözümüz gene elin ta
vtJ8unda nu kalacak ? .. Malum ya. Huy 
canm altindadu. Aliim1~ da kudurmui -
!an beterdir. NiUhla. dügünle insan da
dand1gr agacdan elini lurtaramaz. 

~erife lw lw güldü, korkun~ zorbanm 
müiahau!lDa iitirak etti: 

- Horoz ölse de gözü ~lütte h -
lu. Senin dabi hovardahl.tan el c;ekeccgi
ni mmnam Llkin ne urar var? .. Bir yi
gite bin Im gerektir. H~ üzülmc, imam 
sözüne de kulak asma. Carun kimi c;eker
se onu bagnna bas. Babana, "°vketlu 
Hünkar bile sana nisbetle bir tutam caru 
varken günde bir gözde degiitiriyor, sen 
iu kalin boynunla, 1n iri boyunla ondan 
11eri mi kalacaksm. Sev. durmad:~ ~cv. 
I,lemiyen ktlte paslanu. Scvda dcgqbr -
miyen gönül de c;abuk karam ! 

Herkcs. dcli diye tanman hu mejhur 
kadinm düzgün konujmasma hayrel edi
yordu. Gene berkcs onun hayli d~~ 
ve hayli güzelleimi1 oldugunu görerek 
garib mülahazalar g~riyordu. Nakilci 
de ayni vaziyette hulunuyordu. Kendisine 
teklifsizcc c;aphn ya,amak dcrsi veren 
kadm1 derin derin süzerek onun gers:ek -

ten deli olup olmad1gm1 Jn!am1ya sava -
i1yordu. ~rife, makul konupnaSI yüzün
den mecli<c sereyan eden ~aikmlriJ sezdi 
ve §iihretine gercksiz yero yara ac;1lmas1ru 
istemiyerek i i delilige c;cvirdi: 

- Buraya, dedi, dügününü kutlula -
ma}'a gelmi1tim. Mtger 1\ffibMide birc;o'ic' 
dostlan da görmek varm11. Vallahi scvin
dim. Bak, ilk gözagr1lanmdan cSarlm~ 
Mustafa kar11mda. Onuula biz. Ü<; yU 
önce Bayrampa1a bostanlannda ne dügün· 
!er yapt1k. ne dernekler kurduk L Aii;1rh· 
g1m Allah artmm. $irndi Rumcli kazas
keri gibi uslu oluruyor. Y a 1u kö1eye bü
zülen Kel Hüsmene ne dcrsin? .. Ben o

nu. galiba senin emrinle olacak, lag1mci
ba11y1 soymak ic;in Süleymaniyede pusu 
kurarken gördüm. 0, hemm oralarda do
la11p er arad1gmun farkmda degildi. Se • 
kiz on kopukla sokak kö1clerini tutmui -
larch. Sakland1gtm yerden §iiyle bir ku -
lak verdim. fokoslanm dinledim, ~i c;a
kmca kendilerine bir oyun oynamak istc
dim, yavatc;a yüzgeri edip lagamciba11yi 
önledirn, baskma ugnyacagtm f1s1ldadtm. 
Herif, leb demeden lcblebiyi anlar tak1 -
mmdanm11. Kuru gürültüye de pabuc 
buakmazm11. Ben daha sözümü bi
tirmeden: «Vtz gelir Kel Hüsmen 
bana> dedi, abm dört nala kaldud1, sc
nin kopuklan c;ilyavrusu gibi dag1tb, ara
lanndan süzülüp gec;ti ( l ) . Orada olup 
da keloglarun nas1l c;1rpmd1g1m görmeliy
di. Ben onun 1a1kmltgm1 fosal saydun, 
yanma yana11tm, ik! kahkaha savurdum, 
ü~ c;imdik alhm, kederini giderdim, kolu· 
na girip bir yangm yerine götürdüm. saba
ha kadar ahkoydurn. Aradan 9ok zaman 
gec;medi amma beni unulmu1a benziyor. 
Halbuki topugumu ac;sam belki dijlerinin 
ycri görünecek, benimle o kadar dala1 -
m1c::t1. 

- Benim kerametim mi var bact. 
Gerdek delisi olanlan naSI] bilirirn? 

- Y a ben evliya klZI m1y1m ki böyle
lerini biliyorum, belliyorum. 

- Vay, öyl.,.i tamd1klann var m1? 

- T opkaptda ~ifte asmah konagm 
kar11smda aktar Haci Mehmed var. 0-
nun klZI Gülsüm, kend;lerinin kap1bir 
komiusu tablakar Mahmuda a11k. K.iZ1n 
~ehizi, Mahmudun paras; yok. Onlan 
birbirlerine kavusturursan sevaba girer -
sin. Sonra senin hereminde de geline ba
hp i~ini c;eken bir kiz gördüm. Onu da 
bir delikanh bulup evermelisin. <;ünkü 
gözlerile munav diyor. Belki ere hasrc
bndcn gizli s1lmaya tutulur. 

Nakilci, kendi hareminde ya§tyan bir 
kmn evlenmcge i1tiyakm1 iddia eden ve 
bu iddiastm düzinelerle adamm yanmda 
söyliyen deli kadm1 u1aklara tutturarak 
bir güzel 1slatmayi ve sonra sokaga firla· 
ltp attmnayi dü1ündü. Lakin Sarho§ 
Mustafa, Kel Hüsmen gibi zorbalarm 
ipliklerini pazara ~1karan bu pervas!Z 
delinin kendi hakkmda da dedikodular 
yapmaktan ~ekinmiyecegini hesabladtgm
dan hiddetini yendi, kerim görünmek yo
lunu tuttu: 

Fuar devam ettigi müddet<;e bir ta
Jom eglenceler tertib edileceginden 
bunlan görmek ic;in tehalük gösterecek 
olan yerli ve ecnebi halkm bu gibi yer
Iere giri~ ve c;1k1slarmda da intizam ve 
asayi§in temin edilecegi bakkmda ve 
dt§andan gelmesi muhtemel muzll' ei'" 
hasm hareket ve gayrime§ru ~ah~ma
lanna imkän verilmemesi hususunda 
gene alakadarlarm nazar1 dikkatleri 
celbedilmi~tir. 

Uydurma haber ! 
Bir ak~am gazetesi, evvelce ilkmck • 

teb muallimlerine verilmekte iken bilä
hare barem kanunile kesilen mesken 
bedellerinin yeniden tediyesine h"• 1 a -
nacai!Jru yazmt§hr. Tahkikal!miza göre, 
böyle bir §eyin maddeten imkaru yok
tur ve ~ayia, uydurmadll' . Mesken be -
delleri barem kanunile kaldmlm1~l!r. 
Bu paranm yeniden verilmesi, bu ka -
nunda icab eden tadilatm yap1lmas1, 
yahut bu hususta yeni bir kanunun ka
bul vc tatbik mevkiine konulmasma 
baghdir. -···-Dövdüler mi? 

- Demek sen haremdeydin 1 Dün, Kmltoprakta Bagdad caddesin-
- E.vel 11kin oraya @irdim. Gelini de 67 63y1h fmnda 9ah§an Osman <>glu 

gördüm, begendim. Sana layik bir mel~. ibrahimi dövdükleri iddia olunan ayni 
Keodisinin fahna da bakttm, kuk yil b1r caddede 122 sayida oturan 17 ya§mda 
yasltga baj koyacagmm anlad1m. hte o Htristo ile Aristidi yakalamru§lardll'. 
mada dedigim letz da gözüme c;arplt. Haklarmda takibata b3§lanm1§tll'. 
Ben deliyim amma adamm yüzüne bak1p ---

] · d" Kuyuya dü„en r ocuk i~ini görürüm. 0 kmn da ge ine imren ,. '" "' "'L • d 1 
gini, d~üne imrendigmi bir bak1~ta •e2· Dün saat 11 bu~ukta Heyoglun o. 
dirn. Hastarun yarunda dohna yenmez. Bayram sokagmda 21 nun;iarah evde o-
:y. •· 'f ·y~1·~ · ona ·da -bir ·tallo nl-" turan AJeksandr krn KatnramI'IP 3"~tl-i emrse 11 a m ~ Im• · . 

1 k kt'r Benim gördügüm §mdaki km Teodora, evm kuyusuna 
sun dyutb~rmha gedre 

1 kf y„ .. 1„ bira 1 dü,,mü§tür. Yaralt olarak kurtar1lan >O-
ktz a ir as'.~ .. eme rr. udtzus u - cuk hastaneye yatmlmi§tll'. 
k1rsan mutlak olur. yahud <;1! nr. _ , •, • 

- lyi ya bac1. Bu ktz kimin nesi? Erzurumda apor faaliyeti 
_ Senin halaytklarmdan biri. Ach da geni§liyor 

Nilüferl d 
0 Erzurum (Hususi) - Erzurum a 

- Nilüfer miL Amm3 yapbn ha. ' spor, son günlerde fevkalade taammüm 
nur topu mbi bir kizd1r. Ne er diler, ne Y 

eo· etmi$tir. $ehirde kulübler i;ogalmt§br. e. ev. Benim hizmetimde kalmayi can3 d 
niden jehrimizdo Avctlar, Atl1 ciri ve 

minnet bilir. Y enispor kulüblerile, Aikale kazasmda 
_ Sen gcne öyle bil. Lakin dedigimi 

da Kopspor kulübleri a~1lm11br. Erzu-
yap ! rum bu sene Türkiye birinciliklerine gire-

0 mada odaya sülün gibi bir deli • cek gibi. F utbolcu, atlet ve güre§c;ilerden 
kanlt girdi, Nakilcinin elini Öptükten mürekkeb bir kafile de bisikletlerle Tür· 
sonra misafirleri selamhyarak bir kö§eye kiye turuna c;ikaralc her gittikleri bölgede 
oturdu. Deli $erife, hcnüz pek genc gö- müsabakalar yapacaklard1r. Ki1 sporlan 
rünen bu yeni misafirin topc;u ocagma bölgemizde eo 1leri bir spordur. 
mensub oldugunu kolundaki ni§~nda~, ~ehrimizde yap1lasma böige ba§kanl1-
ya1mm küc;üklügüne ra8:".en ·~~~le§b- ginca karar verilen stadm etüdü bibniitir. 
gini de bu zorbalar .m~~hsme g:rebilm;. • Stad 100,000 ]iraya c;ikacak ve aynca 
sinden anlad1, Nakilcmm kulagma egil- stadm yamna bir de abJ poligonu yaptla-

di: cakhr. ;iehir plam ikmal edilir edilmez 
- Nilüferi. dedi, bu ~ocuga ver. stadm inJasma ba1lanacakbr. 
Söhretli zorba ilkin afallar gibi oldu, • • • • • 

bir nebze dü1ünmegi mütealub o haletten lzmirde yeni bir veremliler 
siynldi. Afallamas1 «ere mütehassir» di- pa viyonu 
ye dile alman bir halay1ih lopc;u ocagm- !zmir (Hususi) - Emrazi sariye has-

!simleri ve sudan amlan ocak $ehle -
vendleri k1zanp bozanrk~n öbür misafir
ler de telaj ediyorlardi, homurdamyor -
lard1. <;ünkü klerinden pgunun - henüz 
sivrilip de ün ahnadan önce - Deli ;lerife 
ile - uzun veya k1sa sürmü1 - münasebet
ltri vard1. Bu gizli kalmit suc;lann Nakil· 
c1ye if1a edilmesini ho1 görmüyorlard1, 
titizleniyorlard1, bizzat 'akilci de deli 
lradmm bu mevzulara lemas etmesini iste
miyordu. Ondar. ötürü yan serl, yan yu· 
mu1ak bir sesle hdmin sözünü kcsti: 

da bir yildtz p;ibi parlamaga ba$hyan tanesinde elli yatakh yeni bir verem -
yigit delikaohya teklif etmegi yak11iksiz liler paviyonunun temel atma merasimi 
buldu!(undandt. Gene to~unun bu mev· yap1lm1§tll'. Hastane Josmmda da 30 ki
zua taalluk eden muhavereyi duymad1g1· §ilik bir kadro vardll'. ~u suretle mües
m düiünmekle de afallamaktan kurtul· sesenin bundan sonra veremlilere ayi
mustu. Simdi Deli Serifenin teklifini rabilecegi yatak adedi seksendir ki, ih
kendi c;tkarma uygun buluyordu, Nilü- tiyaca mümkün mertebe cevab verebi
ferle topc;u Mustafay1 evlendirmegi lasar- lecegi cihelle, fzmirde sagltk balomm -
hyordu. Gerc;i Nilüfer yaln1z bir hala- dan yepyeni ve herkesi sevindiren bir 

Ylk deibldi, arama odahk vazifesi de R.Ö- hädisedir. 
b k 1n§aa!t, Viläyet Umumi Meclisi yap

ren kadmlardand1. F akat u no lay1 gtz- brmaktad1r. Merasimde Vali, meclis a-

- <;ok 1ey biliyouun, dedi, anlad1k. 
Lakin dügün evind• ba1b 1eyler konu -
1ulur. Sen hele ne ic;ecegini söyle. Ayran 
m1. 1arab m1, 1ürub mu? 

li lutarak onu 1u dclikanhya verirse top- zasi, doktorlar, matbuat erkam ve bir 
c;u ocagmt da avucu ic;ine alnu$ olacaktt. ~ok zevat hazir bulunmll§lar, Vali ve 
Cünkü Mustafanm • hele kendisi lara- Sthhat müdürü söz söylemi§lerdir. 
fmdan himaye olunursa - yakmda 0 oca- Hastane idaresi, misafirleri hastane 
ga aga (kumandan) olmast yüzdeyüz bah9esinde bir kll' ziyafetile aiiJ.l'laml§-
muhtcmeldi. t1r. 

hte bu mülahaza ile Deli Serifeye 
yava1c;a «peki !» dedikten sonra yüzünü 
misafirlerine c;evirdi: 

-···-Kopenhag' daki auikaadciler 

Son 
deki 

rakamlar, istihsal· 
inki~af1 anlabyor 

Bazi kimseler, define 
aramak Lahanesile yeni 

bir hile bulmu~lar 

~ emini Londrada lngiliz Baive • 
~ kili ile ltalyan sefiri arasmda ha' 

z1rlanan ve Romada ftalya Ha• 
riciye N amile !ngiliz sefiri arasmda ce• 
reyan eden müzakerelerle metni kararla§' 
brilan muahede dün irnzalandt; birka<; 

Cumhuriyet rejiminin madencilige ver
digi ehemmiyel malumdur. Memleketimi
zin yeraltt servetlerini i~letmek hususun
da sarfedilen himmetler gittikc;e artan bir 
randtman vermektedir. 1936 ve 193 7 y1-
lmda dört nevi madenimizde görülen iler
leme fark1 $Öyledir: 

1936 1937 
Krom 163,880 199,043 ton 
Kur~un 7,632 8,393 > 
Qlnko 17,126 24,999 > 
Antlmuan 1,070 1,399 > 
Zonguldak kömür havzasmm kömür 

istihsalatma gelince, 1923, 1936 ve 1937 
y11lanna aid olan ~u rakamlar, topraktan 
~1kanlan kara elmasm nekadar ar1t;gm1 

Son zamanlarda birc;ok kimseler ala
kadat makamala müracaatle define ara
mak ic;in müsaade istemekte idiler. Bun
larm ckserisi müracaatlerinde saGma sa
pan bahaneler ileri sürmüjlerdir. Son 
müracaatlerde aray1c1larm hep ceviz a
gac;lan dibinde hafriyal müsaadesi iste
meleri nazan dikkati celbetmi1, Kartal 
kazas1nda yap1lan bir hafriyat neticesinde 
baz1 ac;1kgöz kimselerin hu i&teki kurnaz
hklan meydana c;1kanlm1$!Ir. 

gün sonra da ne§redilecektir. 

Bu muahedenin akdi, !talyamn, Al • 
manya ve Japonya ile Avrupa ve düoy• 
politikasmda, birbirine arka vererek yü· 
rümek ii;in Berlin - Roma • T okyo mih ' 
veri üzerinde kararla1hrm1j olduklar1 p<>' 
litikaya herhangi suretle tesir etmiyecegi• 
ni M ussolininin gazetesi dahil oldugd 
halde, bütün ftalyan matbuatt •hemmi • 

yetle kaydettiler. Ve Roma anlajmasm• 
dan yanlif manalar i;1kanlmamasm1, ba• 
husus Stresa konferansmda oldugu gibi, 
ltalyamn logiltere ve F ransa ile bir cep• 
hede yürümege laraftar olacaiJ beklen ' 
mcmesini bütün dünyaya ve bahusus 
F rans1zlara ihtar ettiler. 

gösterir: 
1923 : 597,494 ton 
1936 : 2,298,649 > 
1937 : 2,306,869 > 

1923 ten 193 7 ye kadar 15 y1lhk kö
mür istihsalalt mütemadiyen artm1~1tr. 
F akat en fazla istihsalat 1935 senesine 
aiddir. 0 y1] 2,340,491 ton kömür istih
sal edilmi$tir. Dahilde kömür istihlaki de 
gittik~e artmaktad1r. 

1923 : 518,880 ton 
1936 : 967,000 > 
1937 : 1,177,000 > 

Malum oldugu üzere agac; kesmek ka
nunen memnudur. Bilhassa ceviz aRacmm 
ihracma bile müsaade edilmemektedir. 
Bazi kimseler, define aramag1 hahane e
derek ceviz aRac;lannm köklerini kazarak 
bunlan devirip paha!tca satt1klan anla
~1lm1&ttr. 

Kartal Kaymakamhg1 bu ac;1kgözleri 
MüddeiumumiliRe vermi$tir. Muz1r mak
sadlarla hareket eden dii(er e1has aley
hinde icab eden takibata ba1lanm11t1r. 
Bundan sonra define aray1c1lara müsaa
de verilirken esas!t tetkikat yaptmlacak-

Ecnebi memleketlere ihrac ettigimiz -'-"-· -------------
kömüre gelince, bunda birincilik 1935 Emir Han1n servetine aid 
y1ltna aiddir. muhakeme 

1923 : 85,540 ton 
1935 : 749,960 > 
1936 : 570.868 > 
1937 : 327,123 > 

Harice kömür sahsimtzin azalmasmm 
bellibajh sebebi dahildeki kömür sarfi
yatmm artmaSidtr. 1936 ya nazaran 193 7 
de ic piyasam1zda kömür saltst 200,000 
Ion fazladu. Kömür istihsalat1m1zi ve 
harice salt11m1z1 arhrmak i~in üc ytl!tk 
bir program kabul edilmi~tir. Kömür is
tihsalaltmtz üc; sene sonra bir misli arta
cakltr. 

Tamamen dahilde istihlak edilen lin
vit istihsaline gclince, munlazaman art· 
maktad1r: 

1929 : 11,558 ton 
1936 : 95,817 > 
1937 : 117,631 > 

Etibankin hirnmetile djier madenleri
mizlli. de istibsaliiti artmaktadir. Bu cüm4 
ledcn olarak Artvin vilayetindelci metriik 

t::u;:~~~~n„ b,~k1;: ,ljlade_ni ).9~{ Ae i~l~ih 
mege lia1lam11 ve Amenkaya 400 Ion 
bak1r gönderilmistir. Keskinde molibden 
madeninden 43 ton molibdcn ihrac; edil
mi~tir. Erganinin 20 kilometre sirnali §ar
kisindeki Guleman krom madeninde de 
48, 173 ton krom istihsal edilmijlir. 

Cimenlo sanayii de ciddi bir geli1me 
devrindedir. 

1935 : 131,175 ton 
1936 : 137,086 > 
1937 : 214,794 > 

Son iki y1] arasmda ~imento istihsal 
farlu 77,608 londur. Bu da yurdun ima
n hususunda sarfedilen gayretin bir deli
lidir. 

iktisad Vekili Viyanadan 
geldi, Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi Viyanada bulu -
nan !kbsad Vekili $akir Kesebir, dün 
sabahki Semplon ekspresile §ehrimize 
gclmi§tir. 

!ktisad Vekili, istasyonda Denizbank 
Umum müdür ve muavinleri, Balkan 
!kttsad konferans1 münasebetile §ehri
mizde bulunan iktisad Vek3.leti mü • 
messilleri, ikttsadi müesseseler erkam 
tarafmdan kar§ilanmi§hr. 

$akir Kesebir, ak§amki ekspresle An
karaya hareket etmi§, istasyonda ugur.. 
lanm1~hr. 

Kütahya saylaV1 Receb Peker de ay
ni trenlc Ankaraya gitmi§tir. 

Hindistanda ölen Ermeni zenginlerin· 
den Emir Hamn varisleri, Tayyare ce
miyetine müracaatle bu verasetlerine 
aid muameleyi cemiyetin tekemmül et
tirmesini teklif etmi~ler, bu takdirde 
hisselerine isabet eden servetin yüzde 
yirmisini kuruma b1rakacaklarm1 taah
hüd eylemi§lerdi. 

Hala iki avukat Hindistanda bu i§le 
me~gul olmaktad1r. 

Hindistandaki aliikadar mahkemenin 
sordugu sual üzerine Konya mahkeme
si, bu veraseti tesbit edecek bazt husu
sah ara§hrIIU§ ve bazi vesikalar1 gön -
dermi§tir. 

Veraset i§ine aid muhakeme, müsbet 
bir sahada ilerliyor. Varislere verilmek 
üzere bankada yaln1z nakid olarak 300 
bm..1ngiüz J.irasi .vardtr. Emläk .ve arazi 
de bundan haricdir. ····-'.fürkkufu kampi • I 

Türkku§llna kaydedilen talebeler, ev
velce tahsil derecelerine göre, ayri ayn 
kamplara 91kanlmakta idiler. Bu sene 
gerek lise, gerek yüksek mekteb talebe
Jeri, birlikte ve temmuzun birinde !nö
nü kampma 91kanlacaklardlr. -···-H1rs1z hizmetc;i 

Beyoglunda Tepeba§mda Bedreddin 
sokai!Jnda 4 numarah aparhmanda o
turan Remzi. evvelki gün polise müra
caatle hizmet9isi Sid1kanm ban e§yay1 
9alarak ka,bgtm iddia etmi§!ir. 

Su9lu hizmet,i yakalanm1§, 9ald1i!J 
eyyalar istirdad edilm~tir. 

.._ ...• 
Elini makineye kaptird1 

Anadoluhisarmda <;:akal mahallesin
de 45 numarah evde oturan halat fab -
rikas1 amelesinden Zileli Hasan, evvel
ki gün, !abrikada 'ah§1rken so! elini 
makineye kaphrmt§hr. ····-T1ra§ makinesini yaglarken 

Balat vapur iskelesinde 61 sayih nal-
9a fabrikasmda mey<lanc11tk yapan 
Mti§tak admdaki bir 9ocuk, lll'a§ maki· 
nesini yaglarken sag elinin parmakla -
nru makineye kaplll'mI§IIr. <;:ocuk, Ba
Iat Musevi hastanesinde tedavi altma 
almm1~hr. 

Mürettibler Cemiyeti kongresi dün yap1lamad1 

Gerek Londradaki ihzari temaslardao. 
gerek Romadaki müzakerelerden ltalya 
hükilmetinin, Almanyay1 muntazam su • 
reite haberdar ettigi malum oldugundan 

ltalya, müttefiki Almanyadan bi<;hir nok• 
tay1 gizlememi§ ve tabiatile reyini alm1§ " 
hr. 

Zaten ftalyamn fngiltere ile anla§ • 
masm1 ilk istiycn Almanya olmuitu. 
Yeni Almanyaom, nüfuzunu ve faaliye• 
tini geni1letme sahast, 1imdilik deniz a§I• 
n mcmleketler olmay1p Avrupamn orta• 

s1 ve 1ark1 oldugundan bu sahada lngiliz 
irnparalorlugundan bir engele tcsadüf et· 
memek ic;in, Almanya ingiltere ile anlar 
magt ve uzla§magt politikasma esas tut • 
mu§tur. 

Almanya, yalmz bir noktada yani Ak• 
denizde ltalyanm davas1m müdafaada 
lngiltere ile ~arpt§abilirdi. Roma anla§ • 
masile Almanya, ingiltere ile ~arptfmalt 
tehlikesinden kurtulmu§ oluyor. 

Roma muahedcsile fngiltcre ile ftalya, 
hem kendi milli menfaatlerini hem de de• 
niz a1m memleketlerde kurduklan impa• 
ralorluklann hudud ve rnahiyetlerini sa• 

rih bir surette lesbit ederek aralarmda 
1üpheli ve karan!tk noktalar btrakmamw 
lardir. 

Bunun i~in cski anlaimalari. gizli ve 
aleni akidleri yeni muahedcnin ~en;evesi 
ic;ine alm1tlard1r. Bunlardan -ba1hcas1, 

Akdenizde iki larafm vaziyel ve men " 
faatlerinin ehemmiyetini layin ve tarif 
eden centilmen anla§mas1d1r. 

Süven kanalmda gerek sulh gerelt 
harb zamanmda harb gemilerinin serbesl• 

c;e gec;meleri hakkmda 1888 sencsinde 
akdedilen beynelmilel muahedenin ah • 

kam1, aynen yeni muahedeye almara11 

tecdid ve teyid edilmi§lir. Malumdur kl 
Umumi Harbde, ingiltere kanal1 kapat• 

hgmdan bu muahedeyi Almanyaya ve 
müttefilderine kar11 latbik etmiyerek ih • 
lal elmi§li. 

Roma muahedesine ithal olunan diget 
bir akid dahi, 1927 scnesinde lngiltere 
ile !talya arasmda bütün Ärabistani 
taksim i~in kararlaitmlan hirinci centil• 

men anla§mas1d1r. fngiltere ile ftalya 
Milletler Cemiyeti azasmdan olup gizli 
muahedeler akdetmemegi taahhüd elmi§ 

olduk.lan halde hu anla§may1 gizli tut • 
mu1Iar ve Milletler Cemiyetine tesc;il et• 
tirrnemiilerdir. 

fii kitaba uydurma!.: ic;in de anla1maya 
<<mutab1k kaltnan kayid» ad1 verilerelt 
diplomatik bir mukavele yap1lmamt§ ve 
irnza konulmamt§br. Bunun müzakeresini 
Arabistandaki lngiliz diplomasi ajan1 Sir 
Clayton'la ltalyanm Eritre müstemleke< 

sinin valisi Gasperini idare etmi1lerdi. 
Arabistan mukadderabnm daha 1 1 se< 

ne evvcl lngiltere ile ltalya arasmda ka• 
rarla§tmlnut oldugu Roma müzakere • 
leri münasebetile meydana c;1kmt§hr. Bu 
anla1maya göre Y emen ve Hadramut 
ltalyan nüfuz mmtakas1 olmu§tu. Llkin 
Habe1istanm ltalyaya kalmas1 Üzerine 
§imdi bütün Arabistan lngil terenin nüfu• 
zu alhna girmi1 oluyor. 

Maharrem Feyzi TOGAY 

Y oldan i;1ktI 

Deli .Serife, gözlerine delimsi baktjlar 
mahyarak ba~1n1 salladt: 

- Benim, dedi, Ögrenmek istedigim 
1eyler var. 

- Nedir onlar? 

- Su Allahhk kadmm, dedi, bizi 
hayra sevkettiginde 1üphe yok. Atalan
m1z: «Söyleyene bakma. Söyletene 
bak» derler. Ben hem söy]iyeoe, hem 
söyletene bakbm. Ortada hayirdan ba1-
ka biroev p;Örrnedim. Onun ic;in T opka
p1daki M ahmudla Gülsümü simdi buldu
rup nikahlarim k1ydiracag1m. Bizim Nilü
feri de evlad sayd1i(1m bir yigite verece· 

Kopenhag 16 - Adliye Nazmna 
suikasd hakkmda yap1lan tahkikat neti
cesinde devletin emniyeti aleyhinde bir 
suikasd le§kilab mevcud oldugu anla -
11lm11t1r. 

Basltca tahrikatc;1lardan 4 kisi yalca • 
lanmts ve falcat evlerinde yap1lan taharri
yatla hic;bir sey c;1kmam111tr. Diger baz1 
nasyonal sosyalistler hakkmda da taki • 
batta bulunulacakltr. 

!stanbul Mürettibler cemiyetinin ytl-1 bu i§9ilerden bir Josm1run paskalyJ.1lar1 
hk kongresi dün saat 14 te Eminönü oldugu cihetle i9timaa gelemediklerini 
Halkevinde toplanacakll. söylemi§ ve k<>ngrenin tehirini istemi§

Cemiyet reisi ve cCumhuriyet Bai" tir. 

Evvelki gece saat 21,45 te, 1057 No. 11 
vatmanm idaresindeki 23 numarall 
tramvay arabas1, A.rnavudköyünden 
Beyi.kta§a dogru gelirken Kuru~§mede 
Emaye fabrikas1 önündeki viraj1 sürat• 
le almt§ ve yoldan 91km1§b.r. Ön lnsml 
hasara ugrami§tll'. 

Cumhuriyet 
- Ka, öksüz •evindirdin bu dügün -

de? 
-Hi~! 

- Ka~ yoksul doyurdun? 
- Varhkla, yohulu ay1rd etmem. 

)ügünüme gelenlere bir akc;eden bin ak· 
;eye kadar para dag1tltr;yorum. 

(iim. 
(Arkas1 var) 

(!) UA-rmc1ba'1)•1 - Ocak A~alarmdan 
olma..•nna raA'men - Ocakhlar1n soymak Js
tedlklerl vak'anüvls Esad Efendinln (ÜS
süza!erJ lnde talsllätlle y"2IIIdJ.r (S: 141), 

1: 
Merhamet ve §efkatin ylld1zlar1 

ksüzler ve terkedilmi§ yavrulardir. 
Bunlan kanadm1z altma altmz. 

mürettibi> Selim hasta oldugundan Kabul edilen teklife göre, kongre, 
kongre ba~kanltgma Etem s~ilmi§tir. 15 mayista toplanacakhr. Bu kon~rede 

Etem, maksadl izah ettikten sonra, nizamnamenin tadili ile Mürettibler ce
her nekadar azamn ekseriyeti mevcud miyetinin feshi ve yeni bir cMatbaa !i'" 
ise de bunun käfi gelmedlgini, toplan - ~ileri Birligi> te~kili meselesi müzake
tida diger makinist, mücellid, linotip ve re edilecektir. 
~inkograf gibi matbaa i§9ilerinin de ha- Yukar1ki resim, dün toplana11 azadan 
ZU' bulunmalan icab ettigini, halbuki bir losm1m göstermektedir. 

Nüshan 5 kunqtur 

Abone ~eraitl { ~~:ya 
Senelik 
Alb aybk 
Oe aybk 
Bir ayb.k 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 „ 

Raric 
fein 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

l'.oktur 
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SON HABER LBR 

Almanyada Yahudi aleyhtarllg1 
Y ahudiler, zirai i§lerden 
tedricen uzakla§t1r1l1yor 

Almanyaya Macaristandan 
Yahudiler, diger 

kolaybklardan 

gidecek olan 
vatanda~lara gösterilen 

istifade edemiyecekler 

Berlin 17 - Zelle §ehrinin ziraat rnah
kemesi §U karari verrni§tir: 

cYahudilerle ah§veri§ eden bir köy
lü, narnusa rnugayir bir harekette bu -
lunmu§ olur .• 

N asyonal sosyalizrnin na§iri efkär1 o
lan Die Landpost gazetesi bu hüküm 
hakkmda tefsirlerde bulunarak Alman 
köy)ü ofisinin Yahudileri ziraati aläka
dar eden bütün rnesleklerden tedricen 
Uzaklasbrrnaga gayret ettigini yazmak
lad1r. Bu gazete bilhassa hayvan tica -
reti yapan Yahudilere hücurn etrne.kte
dir. Hessen eyaletinde 1933 senesmde 
Aryen rrkmdan 435 ve Yahudilerden 
de 360 hayvan tüccari vard1. Son tahriri 
nüfusa göre, 1938 senesinde bu eyalett~ 
hayvan ticareti yapan bir tek Yahud1 
kalmami§br. 

smm bir tebliginden anla§1ld1gma göre, 
bundan sonra Almanyaya gidecek olan 
Yahudiler diger vatanda§lara kar~1 gös
terilen kolayhklardan istifade edemiye
ceklerdir. 

Bu teblige göre, Alman hükfunet ma
kamlan Budape§tedeki Alman sefareti
nin hususi bir müsaadenamesini hamil 
olm1yan Macar Yahudilerinin Alman • 
yaya girmesine muvafakat etmemekte
dirler. 

M acar Y ahudiler cemiyetinin 
proteatoau 

Budape§te 17 - Macar Yahudileri ce-
miyeti matbuata tevdi ettigi bir beyan
namede hükumet tarafmdan parlamen
toya tevdi edilen Yahudi kanununu 

Macar Y ahudileri i~in bir karar 
Buda e te 17 - Macar telgraf ajan - §iddetle protesto etrnektedir. (a.a.) 

p § "III ll'llU1flillmtl'11fll"f11Rlltmll llll'ltll'llfllftllllltl•lllU•1t1M" ""'"_ "_ "_"_ 

Ankar~d~·~„„ ;~ptla- . ispanyada harb 

cak iki toplant1 

Bazi müesseselerin 936 
yil1 hesablan tetkik 

edilecek 
Ankara 17 (Tel~a) - Büyük Mil

let Meclisinin Bü~e. Divani Muhase -
bat, iktisad Encürnenleri, Ba§vekalet 
murahhaslarile birlikte önümüzdeki 
sah ve per§ernbe günleri toplanacaklar
~ir. Bu encürnenler Etihank, Elektrik 
ll;leri etüd idaresi, Maden Tetkik ve A
rama Enstitüsile §imdi Denizbanka dev
redilmi§ olan Deniz ve Lirnan i§letme
lerinin umurni heyetini te§kil etmek -
tedirler. 

Umu1Jli heyet!n salt günkü toplant:t
Slnda Denizyollar1, Akay, Fabrika ve 
liavuzJarm 1936 y1h bilän~osile kär ve 
zarar hesablan tetkik edilecektir. Ruz
namede bu idarelerin 1937 büt~elerine 
munzam tahsisat verilmesi hakk1nda ve 
V an gölü i§letrnesinin 937 kadrosunda 
degi§iklik yaptldigma dair Ba§vekalet 
tezkere!eri de vardrr. 
. Per§embe günkü beyeti umumiyede 
1se Etibankin, Elektrik i§leri etüd !da
resinin ve Maden Ararna Enstitüsünün 
936 Y•h bilan~olari ve raporlar1 tetkik 
'\1e tasdik edilecek muraloblara verile
Cek ücret tayin ol~caktir. 

Y eni Ziraat Vekilinin 
bir tavzihi 

Ankara 1 7 - 15 nisan tarihli T an ve 
~k!am gazetelerinde Ankara muhabirle
l'tn~ atfen c;1bn metinleri ayni yaz1 dola
~"•le Ziraat Vekili F aik Kurdoglu a1a • 
ß•daki beyanatta bulunmu§lur : 

t «- lkhsad Vekaleti arkadailanma 
y~l~ b~r halde veda etmek ve Ziraat 
J· kaleti arkada1lanm1 hep bir arada se
.:':,7larnak i~in 14 nisan periembe günü 
~g e vakti Vekalet konferans salonunda 
~„ b' .da •r toplanh yap1lm11t:i. Bu toplant1ya 
j' . olrnak Üzere T an ve Ak1am gazete -
re~ndeki metinleri ayni telgraflan hay -
l et e /kudurn. Muhabir, bana veya top
anti a bulunan her hangi bir arkada1a 
;o~sayd, bu aile toplanhSI hakkmda daha 
:~ dalurnat alabilirdi. Telgraf1nm so -
te~ a. bana «Ziraat i1lerindeki düiün -
ti"' ~iraatte~ evvel ziraatc;i yeti1tirmek -
nun b l ded1rtmektedir ki bu beyanah -
kalk 

1 
hassa sebebi de budur. Ben zirai 

lend~n.rnl a demek ziraatc;inin de k1ymet -
•nm .d. d M es1 ir, cmi~tim. 

ger ku.habirin cümlesi bundan galat olsa eyr,,' _<a.a.) 

unan11tan1n yeni aene 
büt~esi 

Atina 17 - S k b' Mali N on a me toplanhsmda, 
1 Ye azm M A l'd' . 938 • 1939 • · . po.~to 1 .'s: ~em 
di-· . mah senes1 hutc;es101 b11 -

""'!hr. 
Yeni büt~e . 

dundur. 193 71R~3c;e8n sbe.?em~ bdütc;esinden 
16.455 . utc;esm e varidat 
du. 193B;lyon'.. ma~arif . 16.883 milyon
ma.a 'f• : 39 but~e" vandati ise 14.5 19 

n 1 1Se 15 l 06 ·1 d ' Elz • m1 yon rahrnidir. 
tün ern olrn1yan ve semere vermiyen bü
•ind:asraflann ortadan kaldmlma51 bah-

J; . gayretlere devam olunmaktad 
ai1n~nin m . . . ir. 

bebil )' en:mumyet ver1c1 vaziyeti se-
•errn~' ldunamstan Bankasmm Devlete 

'! 0 u· 400 'l 1 runul gu IIll yon uk avansa do-
rnarn11hr. 

art1k sona • • erm1st1r 
' 

Milliyetperver ordu ba
dema ufak ~rp1~malar 

olacag1 kanaatinde 
Saragos 17 - Havas muhabiri bil -

diriyor: 1 

N asyonalist ordu erkan1harbiyesi, 
Akdenize dogru son nasyonalist taar -
ruzunun tarn muvaffakiyetle neticelen
mesi üzerine, büyük harekata pratik 
bak1mdan bir nihayet verilmi§ oldugu 
ve bundan böyle ne olursa olsun ancak 
ufak ~arpt~alarla i§in bitirilecegi ka
naatindedir. Erkamharbiyenin dii§ün • 
cesine göre, 16 temrnuz 1936 tarihinden 
bugüne kadar birbirini takib eden ü~ 
muhtelif askerl devreden sonra dördün
cü ve son devre olacaktir. 

A~1kta dola, an gemiler 
Vinaroz 17 - Nasyonalist harb filo -

suna mensub birka~ gemi bugün Vina
roz'un §irnalinde Benikarlo sahilleri bo
yunca gözükmü1 ve actkta dola§tnl§SB 
da hi9bir tarafta kara ile irtibat tesisine 
9ah§rnam1§hr. • 1 

S1k1f t1rma hareketine devam 
ediliyor 

Saragos 17 - Sierra Montenegrello 
ile Sierra Razas'm cenub s1rtlarm1 halen 
ellerinde bulunduran hükumet9iler, he
men hemen muhasara edilmi~ vaziyet
tedir. Hükumetciler, nasyonalistlerin 
Vinaroz'dan Tortosaya inmelerini ge -
ciktirmek rnaksadile bütün gecitlerde 
§iddetli muharebe etmektedir. Nasyo -
nalistler, Tortosa'nm dü§mesile netice· 
lenecek s1k1§brma hareketlerine devam 
eylemektedir. lieri lot'alar, Sierra 
Montenegrello i1e deniz arasmdaki bir 
ge<;idi ele ge~irrni§ler ve Lagalera'ya 4 
kilometre rnesafeye kadar yakla§tnl§ • 
larchr. Lagalera'da hükfunet,iler, nev • 
midane bir surette mukavemet etmek • 
tedir. (a.a.) 

500 milyon frank 

ispanya Fransadan bu 
paranm iadesini istiyor 
Paris 17 - Eski ispanya Krah 13 ün

cü Alfons'un tahttan ~ekilmesi üzerine 
fspanyaya yap1lan ikrazatm tesviyesi 
hususunda bir garanti olmak üzere ve 
Fransiz hükumelinin talebile ispanya 
tarafmdan Fransa Bankasma vaktile 
yahrilrnl§ olan bi~ ;nilyar 500 milvon 
altm frangm iadesm1 cumhunyet~1 is -
panya hükilmeti istemi§ ve Fransa Ban
kas1 aleyhine bu babda bir dava a~rnl§
hr. 

Paris ticaret rnahkemesi bu davanm 
salähiyeti haricinde oldugunu beyan et
mi§tir. 

Bugday 111Iahi ~ah§malar1 
Ankara 17 (Telefonla) - Ziraat 

Vekäleti bir tecrübe olmak Üzere Eski -
iehir, A nkara vilayetlerile T rakvada 
bui:{day cinsinin 1slahma karar vermi1tir. 
Her sene üretme ~iftl iklerinde yetiitiri le
cek bugdaylar köylüye bir senelik vade
lerle verilecek ve bui:{day cinsi bei senede 
t•m•men venilesmis bulunacakhr. 

( KISA HABERLE" _ ) 

* FLORANSA 17 - Romanya VeUahdi 
Prens ~el bu sabab buraya i•lml~tir, 

CUMHUR1YET 3 

MUSIK/ : 

Cortot istanbulda c~-==--B=--ü=--yü=--'k=--da=--v=--ala=--r~---==-~J HEM NALINA 
MIHINA 

Bu müjdenin sevindirrniyecegi tek 
bir san'at merakhst var m1d1r? 

Evet, uzun bir ayrihktan sonra bü -
yük Frans1z piyanistini bu ak§am din· 
liyecegiz. Cortot, biri Ankarada ikisi 
istanbulda olmak üzere bu sene Türki
yede ü9 konser verecek. Her biri esa -
sen ha§h ha§ma bir hädise sa}'llan Cor
tot konserlerinden bilhassa sonuncusu 
istanbul i9in bir yenilik te§kil ediyor. 
Cortot, Cemal Re1idin idare edecegi 
Konservatuar orkestrasmm refakatile 
Chopin'in fa minör ve Schumann'm Ja 
minör bir konsertolanm ~alacakhr. 

Türkleri ve Türkiyeyi ~ok seven bü
yük san'atkar, 1stanbul Konservatuan 
orkestrasile beraber Chopin'in eserini 
icra etmeyi kabul etmekle, Türk genc
ligine ve Türk san'atkarlarma nekadar 
itimad ettigini gösterrni§ bulunuyor. 
Cortot, her daveti kabul eden profesyo
nel ruhlu kirnselerden degildir. Onun 
hayah ba§tan a1ag1, güzellik okyanusu
na akan büyük bir nehre benzer. Henüz 
yirmi ya1mda iken Bayreuth tiyatro -
sunda ~an klStnl §efi olmu§tU. 

R. Wagner tarafmdan tesis edilen bu 
en kuvvetli Alman tiyatrosunda yirmi 
ya1mda ve üstelik ecnebi olarak bir 
mevki kazanmantn ne demek oldugu 
dü~ünülürse Cortot'nun mesleki rnu -
vaffakiyetlerine dair fazla söz söyle • 
mek lüzumsuz görülür. Fakat dedigimiz 
gibi o, durmadan akan bir nehri and1 -
nr. Yirmi dört ya§mda Pariste Lirik 
festivaller cemiyetini kurarak Wag -
ner'in &erlerini Frans1zlara tan1tm1§t1r. 
Bir sene sonra yeni tiyatroda kendi is
mile konserler tertib etmi§tir. Umumi 
repetisyon usulünü kurmak suretile 
genc san'atkarlara büyük eserleri daha 
iyi ö~renmek imkanlarm1 veren Alfred 
Cotot'dur. Her sene Avrupada turnele
re ~tkarak yüzlerce konserler veren 
san'atkar, }'lprabc1 'ah§malan arasm -
da cögrenrnek istiyen gencler. Je de 
me~gul olacak vakit bulabiliyor. Umu
mi Harb esnasmda Maarif Nezaretinde 
kalemi rnahsus rnüdürlügü yapttktan 
sonra Musiki Muallim mektebine müdür 
tayin edilmi§tir. Cortot'nun rnesaisile 
Paris Musiki Muallim mektebi buiiün 
dünyamn en ciddi rnüesseselerinden bi
ridir. Kendisi ayni zamanda cAnnales ... 
müessesesinin tertib ettigi ilim ve san
at toplant1larmda konferanslar vererek 
loymetli fikirlerile halka hizmet et 
mektedir. 

Chopin'in etüdlerini tefsir eden bü -
yük eseri piyano edebiyatma yeni ufuk
lar aQml§br. 

Bu itibarla büyük san'atkarm Türk • 
lere kar~1 gösterrni§ oldugu alaka, ~üp
hesiz hepimii,i sevindirecek, kendisine 
müte§ekkir b1rakacakhr. 

N. 

Man~uko - Sovyet 

aras1nda ihtilä.f m1? 

Hududda yeni tahrikat 
ba~lad1g1_!.ÖYleniyor 

Moskova 17 - Blagovec;ensk'ten bil
dirildigine göre, rnahalli salähiyettar 
mehafil, Amur nehri üzerindeki vazi -
yet hakkmda Domei ajans1 muhabirinin 
Gantung'dan gönderdigi haberlere bü
yük ehemmiyet vermektedir. Kvantung 
ordusu erkäntharbiyesinin ilharnile ya
z1ld1gma §Üphe olm1yan bu haberlere 
göre, Arnur nehri üzerindeki adalarm 
aidiyeti meselesi hakkmda Sovyetler 
Birligile Mancuko hükumeti arasmda 
yeni anla~mazhklar c1kacag1 rnuhak -
kakbr. Mancuko bu meseleyi halen tet
kik eylemekte ve läzim geien tcdbirler 
almmaktad1r. Gcrek kara, gerek nehir 
hududlar1 üzerinde Mancuko ile mazi -
de hadis olan bütün vak'alann Japon 
tahrik~iliginin birer neticesi bulundu -
llu nazan dikkate alm1rsa Amur üzerin
de yakmda cikacak hädiseler hakkmda 
verilen bu orijinal haber. burada, Kvan
tung ordusu erkamharbiyesinin Sov -
yet - Man~uko hududunda yeni tahrik
ler hazirlamakta oldu~una bir bürhan 
l'ibi teläkki edilmektedir. 

Türkiyede bilhassa Ankara-
n1n timalinde yaylac1hk 
Ankara 17 (Telefonla) - C. H. 

P. nin tensib ettigi seri konferanslanndan 
olmak Üzere, dün saat 16 da Halkevi 
konferans salonunda, T arih, D il, Cog -
rafya F akültesi docentlerinden Cemal 
AlaRÖz «Türkiyede, hilha.sa Ankara -
n1n $irnalinde yaylac1hk» Ribi cok mühim 
bir mevzu üzerinde hamlad1g1 k.onferan
" "' verdi. K onfera ns aläka ile dinlendi. 
Cemal AlaRÖZ,. Hamlig1m bizzat mem
leket i~inde yaptiib tetkiklere dayanarak 
yapm11. ve konfera nsm1 memleketin yayla 
hayatma aid zenRin bir proieksiyonla süs
lemiitir. 

Pariste grevler bitiyor 
Paris 17 - Dün saat 18 de Paris mm

takasmdaki büyük fabrikalarm ekseri
sinde ezcümle Röno ve Sitroen fabri -
kalannda i§9iler binalan tahliye etmi1-
lerdir. Halen 140 bin amele i§leten 130 
fabrika tahliye edilrni§ bulunmaktad1r. 
Sah günü hakemin kararm1 müteakib 
bütün fabrikalarda i§e ba~lanacag1 kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

« Sarka dogru » 11un 
ikt1sadi cephesi 

Avuslur11aya ve T una memleketleri11c 
ikllsadi hulril i1ini ba1armai/a en fazla 
kabili11etli bir devlet adam1 olan doktor 
Saht'm M. Hitler'in levcccühünü 11eni
den kazanmas1, lnRiltere ile ltal11a ara
s111da husule Rclen anla1ma üzerine daha 
fazla nazan dikkati ~ekmektedir. Alman 
nüfuzunun orta ve 1arki Avrupada büqü
mcsi keyfiqetini ltalqanm endi1e ilc kar• 
1ilamas1 da bu surctle izah edilmektedir. 
Bu meselenin umumi hatlanm izah eden 
a1aii1daki makaleqi Pariste münle1ir <Jr.
formation» dan iktibas edi11oruz: 

Alman 1kt1Sad Nezm doktor Funk, 
ge<;en pazartesi günü Viyanada söylcdigi 
nutukta, Almanya ile Avusturyaya kom-
1u olan memleketler arasmdaki mübadc
lelerin kuvvetlendirilecegini ve arhnlaca
g101 anlatt1. Anilus, bu su;etle, <;oktan -
beri Cermen gayelerim!en biri olan 
Drang nach Osten (iarka dogru) nun 
tahakkukunda bir merhale te1kil etmiitir. 

Esasen, Almanya, son y1llar zarfmda, 
Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Yunanistan gibi T una AvrupaSI 
ve Balkan memleketlerile olan mübade • 
lelerini a rt1rmaga kuvvet vermi1 bulunu -
yordu. Bu mübadelele•, 1934 tenberi 
takriben üc; misli artm11hr ve 1929 da 
Alman harici ticaretinin ancak % 4 ü 
nisbetinde bulundugu halde, bugün % 10 
nisbetine balig olmu1tur. 

Avusturya harici ticaretini de Alman 
harici ticaretine ilave edince görülüyor ki, 
bugünkü ierait dahilinde, o memleketler, 
ithal ettikleri eiyanm takriben yam1m hu 
iki devletten satm alacaklar ve onlara 
hemen hemen ayni nisbette mal satacak
lardir. Y almz Bulgaristan ve Romanya, 
hissedilecek derecede ziyade ve Yunanis
tan daha az sah§ yapacakhr. 

Alman ticaretinin, Avrupa 1imali 1ar
kisinde eri1tigi tezayüdü teshil cden iey, 
ticaret muahedelerine, primli mubayaa -
lara, mübadele esa51 dahilinde anlaima
lara, klering, turizm anlaimalanna, lcredi 
kolayhklarma müstenid Alman siyaseti 
olmuitur. 

Almanya, bu memleketlerden, 2 mil
yar mark raddesind,, yani ithalatmm tak
riben Ü<;te birine muadil nisbette sahn al
d1g1 zaruri g1da maddeleri mubayaatmm 
nisbetini ~k arl!rm11hr. 

Filhakika, 193 7 senesinde, Almanya, 
haricten talcriben yarun milyarhk et ve 
115 milyonu tereyag1 olmak üzere, c;ift
lik mahsulat1, 156 milyon markhk bug
day, 178 milyon markhk m1Sir, 220 mil
yon markhk meyva, 250 milyon markhk 
yagh tohum ve saire sahn alm11t1r. 

T una memleketleri, Almanyanm za
hire ihtiyacmm büyük bir k1sm1m kar11h
yabilirler. Zira, birka<; milyon kentale 
dü1ecek kadar gayrimuntazam olmakla 
beraber, bu memleketlerin bugday ihraca
h, son kampanya esnasmda 20 milyon 
kentali tecavüz etm11tir ki, bunun 10 mil
yon kentali, aynca 7 m•lyon kental de 
m1sir ihrac eden Romanvanm, 6 milyon 
kentali Macamtanm, 7 °milyon kentali 
Yugoslavyanm ve 2 milyon kentali de 
Bulgaristanm ihrac ettigi bugdayd1r. 

Bununla beraber, sahc1 memleketlerin, 
zirai mahsullerini Almanyanm ihtiyacla
rma uydurmak maksadile, yagh tohurn ve 
lifli nebat istih•alini zahire aleyhine ola ·· 
rak arhrmak suret1le sarfettikleri bütün 
gayrete ragmen, Almanyanm, bu bei 
memleketten yaphg1 mubayaatm heyeti 
mecmuaS1, takribe~ yanm milyar mark1 
kat'iyyen tecavüz etmemektedir. 

Almanya, Avrupamn cenubu 1arkisin
de, zirai mahsullerden gayri, istifade 
mevkiine konulacak daha ba1ka tabii 
servetler bulacag1 ümidindedir. 

Oradan, bilhassa Yugoslavyadan, tah
ta, sellüloz ve elektrik cereyam tedarik 
edebilecektir. Elektrik cereyamm kendi
sine 1imdiden temin etmek!~ olan Avustur
yada ise, arazinin Ü<;te birinden fazlas1 
ormanlarla örtülüdür ve elektrik tesisatl 
870,000 beygir kuvvetinden 4 milyon 
beygir kuvvetine yükselehilecektir. 

Almanya, yeralt1 servetlerini i1letmek 
suretile bugün mahrum bulundugu ma -
denleri ve cevherleri k1smen tedarik im
kamm elde edecektir. Avusturya Alpla -
rmda, daha 1imdiden bir miktar kuriun ve 
~inko istihsal ediliyor. Bu daglarda mü -
him tuzlalar ve grafik madenleri mevcud
dur. 1934 tenberi, bu madenlerin verimi 
dört rnisline c;1khktan sonra, 1937 de iki 
milyon tona yakm demir cevheri istihsal 
edilmistir. Avusturyada manyezi pek bol
dur. Ezcümle demir ocaklannda kullan1-
lan bu maddeden bul!Ün F ranm fahrika
lan birdenbire tedarik edemez olmuilar 
ve Sovyet Rusya, Yunanistan, Yugos -
lavya ilah, gibi diger manyezi ihracat~ISI 
memleketlere baivurmak zaruretinde kal
m11lardir. 

T ahta ve elektrik bakimmdan zengin 
olan Yugoslavyada, <;ok daha fazla ma
den vard1r. Senede hir milyon ton cevher 
ihrac etmektedir. Bor madeni, senede 
40,000 ton kadar bak1r, trepka madeni 
50,000 tondan fazla kuriun ve biraz 
'noksan rniktarda c;inko ihrac eder. Yu -
goslavyanm diger baz1 havalisinde de ay
ni madenler mevcud oldugu gibi, aynca 
krom ve pirit de vardir. Macaristan ve 
ltalya gibi, boksit de istihsal etmekte ise 
de, Fransa, bu maddeyi en fazla istih -
sal eden memlekettir. Yugoslavya, Rus -
yadan ve fngiliz Hindistanmdan sonra, 
dünyanm en mühim manganez müstahsili 
olan memlckettir. 

Bulgaristan, tütün, ipek, pamuk, bug
day verdikten baika, bak1r, kuriun, c;in
ko manganez, demir, kömür madenlerine 
de sahibdir. 

Yunanistan 193 7 de, hir milyon tona 
yakm cevher ihrac etmii olup bunun he
men hepsi Almanyaya gönderilmiitir. 
Almanyanm Yunanistandan ithal ettigi 
cevherin miktan 1936 da 476,000 ton -
dan ibaret bulunuyordu. Ve bu bir mil -
yon tona yakm cevherin ü~te biri, he§te 
biri pirit ve manyezit, yirmide biri de 
Boksit ve kronit cevheridir. 

Romanya, K arpatlarda, aitm, demir, 
bak1r, kur1un, c;inko, manganez, krom, 
c1va, hizmut ve hoksit <;1kannaktad1r. 

Ve nihayet, Romanya, külliyetli mik
tarda petrol istihsal eden yegane Avrupa 
memleketidir. Romanya petrolü, cihan 
istihsalinin takriben yüzde 4 üne muadil 
ise de 1934 te sekiz bu<;uk milyon ton 
petrol istihsal edildigi halde, 193 7 de bu 
miktann yedi milyona inmii olmaSI, pet
rol istihsalatmda bir tedenni bulundugu 
nu göstennektedir. 

Almanya, senede 4 ila 5 milyon ton 
petrol ithal etmekte ve bu miktann yans1-
m Amerikadan getirtmektedir. Harb za
manmda, hu miktar belki de bei misline 
c;1karacaktir. Gen;i, Almanya benzol ima
latm1 süratle inki1af ettirmekte ve bugün, 
senede 500,000 ton benzol ve 1936 da
ki 350,000 tona mukabil, 1937 de 850 
bin ton sun'i mahruk imal etmi1 bulunu -
yorsa da bir ton benzin elde etmek tak -
riben 4 ton kömüre vabeste bulunmakta
d1r. 

T unanm en mühim filosuna Amlus sa
yesinde sahib olan Almanya, mayi mah
ruk ihtiyac101, yeni hududdan ancak 300 
kilometre mesafede käin Romanyadan 
temin edebilecektir. 

D. 

Hariciye Vekili Ankara yolunda 
t BMtarat• 1 Incl •ahttede 1 

R 1htunda bir bö!ük asker selam res
mini ifa etmi1tir. 

Vekilin ge~i1inin resmi mahiyette ol -
mamasma ragmen Beyrut halk1 haz1rla
d1g1 ipekli Türk bayraklarile ve «ya§aSln 
Atatürk ve ya§asm Aras» sadalarile co§
kun ve kalbi tezahürlerd~ bulunmuitur. 
Kont dö Martel' in ögle ziyaleti 

Äli komiser, kö1künde Vekile bir ögle 
yemegi verdi. 

Gencligini ve tah>ilini l:urada ge~iren 
Vekil hir~ok eski dcstlannm ve halk mü
rnessillerinin ziyaretlerini baikonsolosluk
ta kabul ve necib hissiyata teiekkür et -
mi§tir. 

Saat 17 de K ont dö Martel konsolos· 
luga gelerek Vekili ugurlam11tir. 

Otomobille T rablus§ama hareket eden 
Vekil, yollarda, köylerde ve bilhassa 
Trablusta co§kun tezahiir lerle kar11lan -
m11t1r. Halkm dost ve kom§U millet Ve
kiline gösterdigi hu alaka ,ok samimi o
larak trenin hareketine kadar devam et· 
mi1tir. 

Halebden ge~erken 
H aleb l 7 - H ariciye V ekilimiz 

doktor Aras, bu sabah T oros ekspresile 
Halebden ge~mi1tir. 

lstasyonda Haleb vali,i, Frans1z Ha· 
leb murahhaSI, 1imali Suriye ordu ku -
mandam, Haleb emniyet umum müdürü 
ve polis müdürü, vilayet ve kumandanhk 
erkan ve ümerasile jandcrma, asker ve 
polis müfrezeleri ve! Antakya ve fskendc
rundan geien heyetler ve Halebde bulu· 
nan Türk vatandailan tarafmdan ~ok bü
yük tezahüratla kar11lanm11t1r. -·---

Huru~ hareketinin 
y1ldönümü 

Atina 17 - Bugün Misolongi 1eh • 
rinde, me§hur huruc hareketinin y1ldö -
nümü kutlula nm1§br. 

Gazeteler, bu münasebetle, Avrupa -
nm vaktile bu muhasara ve neticesi hak
kinda duymu1 oldugu heyecan ve hay -

ranhg1 hatirlatt1ktan sonra bu huruc ha -
reketile K ral ve M . M etaksas'm yüksek 
idaresi altmda Y unanistanm bugünkü 

gayreti arasmdaki mü1ahrheti tebarüz et

ti rmektedir. 

Ko"r "I" o ur„. 
11§ ör ölür, badem gözlü olur: 
~ diye bir söz vard1r. F ranSIZ ga· 

zetelerinin A vuS1urya i~in yaz
d1klanm okuduk~a hep bu söz akhma ge· 
Jiyor. Meger, Frans1zlar, Avusturyaya 
ezeldenberi vurgun ve tutkunmu1lar da 
bizim haberimiz yokmui. F rans1z gazete
lerinde, hala, müteveffa Avusturya hak· 
kmda methiyeler ve mersiyeler devam 
ediyor. Alman ordusunun Avusturyay1 

iigal ve ilhakmdan sonra, A vusturya ic;~n 
siyasi gözyailan dökmü1lcrdi. Devletlenn 
hemen hepsi, emrivakii tasdik ettikten 
sonra da, katolik Avusturya ic;in gözya§l 

dökmege ba1lad1lar. Laik Frans1zlann 
katolik A vusturyahlar i~in hüngür hün• 
gür ajilamas1, M1S1rda cenaze alaylannda 
para ile tutulan aglay1c1lann haline neka• 
dar benziyor. 

Fransanm tanmm11 siyasi muharrirle • 
rinden Pierre Boi.selot «Ä vusturyada 
katolik faciaSI» diye hir makale yazm11. 
Siyasi faciadan sonra, Y ahudi facias1, 
§imdi de katolik facias1. 

Bu muharrir, §imdiye kadar yaz1larma 
yalmz imzasm1 atard1. Bu defa kato~ik 
papazlarmdan oldugunu da ilave etm11: 
bakm1z ne diyor: 

«Avuslurya, Avrupa medeniyelinin 
temella§I idi. Avrupa ahcsle bir surelle, 
müikültitla tqekkül etmii, garb medeni· 
11elini te1kil eden, az~ok m_üt!ehid bir m~I· 
terek vicdan haline gelm11trr. Akdemz, 
Cermen ve Slav himmetleri, Avusturya 
sayesinde, mülecanis bir. ~eyeli mecmu~ 
halinde birlqmii ve bu 1tt1had Avrupayl 
zenginlc1tirmi1, k1t'am1z1 dolduran mil • 
letlerin müiterek ve medeni bir hayat 
sürmelerine imkiin bahietmiitir. 

Latin i•e Cermen kültürlcri araslnda 
rabita vazifesini gören ve Slav milletlere 
dogru sürülmü§ bir ileri karakol ?lan A· 
vusturya, Avrupay1 vüc~de . get'.re~ ~n· 
surlarrn tJhenk i~inde brrleillklen 1ml1 • 

yaz/1 bir loprakt1. 
0 ortadan kalkmca, da~1n1kl1k, anarii 

ve ~arPllima muhakkak surette mukadd~r: 
dir. Kald1 ki, Avustur11a ruhunun 11enm 
alan Cermenlik, bütün di~er 1rklll"a kaql 
mütecaviz ve 1uurla, lasmimle muanz ol· 
duiiu Ribi, öteki kültürierle birl;1'!'ck, 
ka11na1mak ~öqle dursun onlan 1strhfaf 
elmekte ve imha11a ~al11rnaktad1r. Avru
pa111 oücude Reliren unsurlar arasmd~ 
vah~i bir mücadele ba1l111cicak ve bu mu• 
cadele, onlar arasmdaki vifak ve ahen• 
gin .11erini alacakl1r. Ve bu ittihad~n ~·~~
di makammda olan katoliklik, bu_mhrlalin 
ilk kurbam olmu1tur.» 

Pierre Boisselot haydi, bir katolik pa· 
paz1 taassubile höyle düiünmekte hakh 
degilse bile mazurdur, diyelim. F a~at hu 
meselede bir ~ok Frans1z gazete_l_e~'· hat• 
ta sosyalist muharrirler ve komumst ~a· 
zeteler bile, katolik Avustury~ya mern~e 
okumakta birbirlerile yan§ ediyorlar. Bu· 

tün hu vaveylanm sebebi ~e, ~vusturya
daki katolik kardinali lnmtzer m. «Kay: 
sere aid olam Kaysere, Allaha a1d olam 
Allaha veriniz» diye Avusturya katolik· 
lerini mahud plebisitte, Almanya - ~· 
vusturya birlejmesi lehinde rey vermege 
davet etmii olmaS1d1r. 

A vusturyanm Almanyaya • iltihb~lkil_e 
katolikligin mahvolup olmyacagm1 ' m1• 

Bildig"im hiriey varsa, bu kadar 
yorum. f l -
k1ymetli olan Avusturya mpar~tor ugu• 
nu 191 9 da par~a par~a edenlerm ba§m• 

da Fransanm bulundugudur. «Ävrupa 
medeniyetinin temelta11 olan» A'":1stur• 

B „ "k Harbden sonra temelmden 
yay1 uyu F 

kt klan zaman, hütün bu ranSIZ rnu• 
y1 1 1 • . k 
harrirleri neden hi~ ses enm ~1 anna~11· 

1 Avusturya fmparatorlugunun yenne 
ar, b' . 

k kabiliyeti olm1yan, IZltn rner• 
ya1ama 'b' b' d 
hum Pazarola Hasan Bey g1 1 ir ev• 
let~ik kurulurken neden alk11lam11lard1? 

F l
zlar •imdi, gahba, o zaman, zafer rans , y d .. 

h lug"ile yapt1klarma ne amet gozya1• sar o§ .. •1 d 
!an döküyorlar? Oyleyse ag 1ya ursun• 

larl 

Demir muhafizlar1n 
gizli f aaliyeti 

csa~ tarati 1 Incl •ahlt elle) 

D ün yap1lan bir~ok ara1hnnalar netice• 

sinde külliyetli miktarda silah, cepane ve 
risaleler ele gecirilmi1tir. 

Bükrei civarmdaki «Y e1il eV>> ile de
ir muhaf1zlara aid bir ~ok ocaklar ve 

~ooperatiller polis tarafmdan i1gal edil· 

mi$tir. 

~fkat pullar1 
30 nisana kadar devam edecek olan 

Gocuk Haftas1 i~inde mektub, kart 
ve telgraflarimza i;;ocuk Esirgeme 
kururnunun §efkat pullanm yap1~h
rimz. Siz de fakir, yoksul yavrulara 
bu suretle yard1m ediniz. 



Bir ziraat gazetesine 
nas1l müdür oldum? 

Bir ziraat gazetesmm müdürlügüne 
muvakkaten tayin ediliiim, pek korkusuz 
olmad1. Karada yai1yan bir insan da, 
bir geminio idaresini deruhde ederken 
korkar. Falr.at, bcn, öyle bir vaziyettey
dim ki, ücret meselesi her mülahazay1 ge
ride birak1yordu. Gazetenin müdürü me
zuniyet alm1jh. Bana yapl!g1 teklifi ka
bul ettim ve onun yerinc ge~tim. 

Y eniden ij bulmanm zevkini tatt1m ve 
bütün hafta, pürüzsüz bir ncjc ile ~ahi -
hm. Gazeteyi makineye verdik; mesai -
min nazan dikkati celbe:lip etmiyece -
~in: görmek i~in, akjam1, halecanla bek -
ledim. Günün batmasma yakm idareha -

neden ~1karken, merdivenin alt ha1mda 
bekleien bir tak1m adamlar ve ~ocuklar 
hep birden dag1ld1lar, bana yol verdiler. 
t~lerinden bir ikisinin: «1ite bu !» dedik
lerini i~ittim. Bu hiidise, tabiatile koltuk
lanm1 kaharth. 

Ertcsi sabah, merdivenin alt baimda, 
gene öyle bir kalabahk gördüm. Daha 
enel, sokakta, yolumun üstünde, birer 
ikijer durmuj, merakla heni seyreden 
kimselerc tesadüf etmiitim. Ben yakla -
9mca merdiven baimdaki kalabahk da -
ii;1ld1, adamlar uzaklaihlar ve hir tanesi
nin: «Gözüne baktn !» dedigini 111thm. 
Bana kar11 gösterilen bu merak ve te -
cessüsü görmemezlige gelmekle beraber, 
icin i~in ~ok memnun olmuj ve bütün hun
lan halama yazmaga karar vermijtim. 
Merdivenden ~1ktim, kap1ya yakla1hg1m 

sirada, ic;eriden 1en sesler ve yüksek bir 
kahkaha iiittim. Kap1y1 a~mca, iki genc
le kari1la1tim. Beni görür görmez bu 

genclerin renkleri soldu, yüzleri degijti 
ve ikisi birden. büyük bir gürültü ile pen
cereden diian atlad1lar. Hayrette kal -
dtm. 

Takriben yanm saat sonra, odama, sa
kall1, necib yüzlü, ciddi tavuh, kibar bir 
ihtiyar girdi. Kendisine yer gösterdim, 
oturdu. Zihnen mejgul görünüyordu. 
$apka•m1 c;1kard1, yere koydu, ic;inden, 
ipekli bir kirmm boyun atk151 ile bizim 

gazeteden hir nüsha c;1kard1. Gazeteyi 
dizleri üstüne yayd. ve boyun atk1Sile 
gözlükle:ini parlahrken, haoa 1u suali 
sordu: 

- Y eni direlr.tör siz misiniz? 
- Evct. 
- E vvelce, ba,ka hir ziraat gazete -

sini idare ettiniz miydi? 

- Hayir, dedim, bu ilk tecrübcm. 
- Muhakkak öylc olacak. Ziraat 

bahsinde bir parc;a pratik tccrüheniz var 
m1? 

- Hayir. Zannetmem. 
1htiyar zat gözlüklerini takh, camlan

nm üstündcn, hana fena fena hakarak 
gazetcsini ahcstc aheste katladi: 

- Anlar gibi olmu1tum zaten, dedi. 
Bunu bana tahmin ettiren yaz1y1 size o
kuyacag1m. fite 1u makale. Dinleyin ve 
bunu yazanm siz olup olmad1gmm hana 
söyleyin: 

«Salgam1, topraktan sökerck c;1karmak 
kat'iyyen dogru degildir. Bu usul, 1al -
gamlan tahrib edcr. Agaca bir ~ocuk c;1-
kartip silkeletmck c;ok daha müreccah -
tir.» 

- Ne dersiniz huna ? .. Bu cümleyi 
yazan sizsiniz degil mi? 

- Ne diyccegim, gay et makul, de -
rim. Gayet dogru. Her scnc, yaln1z bu 
mcmlckcttc, milyonlarca ve milyonlarca 
kilo 1algamm, yan ham olarak kopanl
mak yüzünden mah>olduguna kanaatim 
var. Halbuki, agaca bir ~ocuk ~1kanhp 
silkeletilsc ... 

- Y ok, devenin pabucu l Azizim, 
•iz, ialgam1 agacda m1 olur zannediyor -
!unuz? 

- Hay1111r l Ne münasebet l Salgam 
agacda olur diyen kim? Bu ifade meca
zi olarak kullamlm11tir, mf mecazi 1 Bu 
sözle, 1algamm sap1m silkelemcli mana -
sm1 murad ettigim bcshelli görülüyor. 
M~er ki insan c~hel olsun da ... 

Bu söz üzcrinc, ihtiyar zat ycrinden 
kalkll, gazcteyi liymc liyme dograd1, ye
rc ahp ~igncdi; elindeki bastonla, odada, 
bir havli ~eyi parcalad1ktan sonra, benim 
bir inekten daha cahil oldugumu söylcdi. 
sonra, kap1y1 h1zla vurup .;1kh, gitti. lh
tiyar zahn tarZl harcketinden bir 1eye ca
m S1k•ld<i~m1 anlam1stlm. F akat, bunun 
nc oldugunu bilmedigim ic;in kendisinc 
favdam dokunmad1. 

Biraz sonra, iskelet zay1fhgmda, uzun 
boylu bir mahlük odama girdi. Kafasma 
dümdüz yap111k saclan omuzlanna dökü
lüyor, sekiz günlük hra51, yüzündeki 
tenclerin ve ovalann üstündc diken diken 
yükseliyordu. !.;criye ycl gibi saldird1. 

bir parmagm1 dudagma götürdü, ba11 ve 
vücudü, biricy dinlcr gibi ileri dogru u -
2anm11. kaskah durdu. 

Odada tarn bir •ÜkUt hüküm sürüyor
du. Adam, hir müddct daha dinledi. 
'Ctt yoklu. 0 zaman, kap1 kilidindeki 
rnahtan ~evirdi. ihtiyatla, ayaklarmm u
iuna basarak bana dogru ilerilcdi, VÜc'-1-

dü hana degecek kadar yamma yakla§h, 
gene durdu. 

Bir iki saniye, hüyük bir aliika ile 
yüzüme baktiktan sonra, ic; ccbinden, 
katlanm11 bir gazete ~1kard1. 

- hte, dedi, i1le. Bakm ne yazm11S1-
mz 1 <;:abuk, bunu bana okuyun. Bana 
imdad edm. F cnay1m. 

$u a1ag1ki sahrlan okudum. Cümle -
ler, dudaklanmdan döküldükc;c, adamm 
yüzüne sükimet avdet ettigini, adalcleri
nin geivedigini, c;ehresindeki S1kmt1h ifa
denin zail oldugunu, simasma, 1ss1z bir 
manzara üzerine serpilen ay 111g1 gibi, 
sükun ve asudclik yay1ld1gm1 görüyor -
dum. 

Okudugum yaz1 jU idi: 

«Guano ('l') güzcl bir ku1tur, fakat 
<;ok itina ile bcslemck icab eder. Bu ku
!U, memlekete hazirandan evvcl ve ey -
lulden sonra ithal etmcmelidir. K11m, 
kulu~kaya yatabilmesi ic;in, SJcak bir yer
dc muhafaza edilmcsi 1arttir. 

«MevSJm, zahire hasad1 i~in, besbelli 
gecikecektir. <;:ift~ilerin, bugday smkla -
nn1, agustosun yerine temmuzda dikmege 
ba1lamalan muvaf1k olur. 

«Hclvac1 kabag1 hakkmda hir iki söz: 
Bu yuvarlak taneli meyvay1, yeni 1ngil -
terenin ic kJSmmdaki yerliler pek severler 
ve iri tancli, ye1il frenk üzümüne terci -
han, pastalannda kullamrlar. Scmirtmi -
yen hir mugadd1 oldugu i~in, ahududu 
yerinc, incklere de bunu yedirirler. 

«Sukahag1 ve asmakabag1 haric olmak 
üzere hcl\'ac1 kabag1, portakal fasilesin
den olan meyvalarm, 1imalde yeti1tirile -
bilen yegane ncv'idir. F akat, bu meyva
y1, agachk vücude getirmek kin, bah<;e
lere, evlerin önüne dikmek iideti süratlc 
ortadan kalkmaktad1r. Bugün, umumi -
yetle anla11lm11hr ki, hclvac1 kabag1, 
gölge vermektcn yana, hi~bir t§e yara -
mamaktadir. 

« Y az mevsimi yakla11yor ve erkek 
kazlar ... 

Muhatab1m, cojkun bir seviocle üze -
rimc at1ld1, ellcrimi tuttu ve hayk1rd1: 

- Tamaml Tamam! Yetiiir. Simdi 
anlad1m, akhmda bozukluk yokmui. Y a
z1y1 harfiyyen, hpk1 henim okudugum gi
bi okudunuz. Bu sabah, gazetenizi ilk 
defa okudugum zaman, deli oluyorum 

'Zlltlnetmhjtim. Öyle bir fcryad cttim ki, 
iki kilomctre uzakta olsamz iiitirdiniz. 
Hemen yerimden folad1m; elime gc<;eni 
öldürmege karar vermiitim. Bu i1i nas1l 

olsa yapacakhm, biran evvel olup hitme
si daha iyidi. !yice cmin olmak icin ma -
kalclerinizden birini, ba1tan a1ag1 tekrar 
okudum, sonra cve ate1 verdim, sokaga 
~1kt1m. Y olda birka<; ki1iyi sakat ettim; 
bir adam1, bir agac kovuguna oturttum, 
dönü1te h1rakhg1m yerde bulacag1m. Bu
radan ge~iyordum, i~eri girip 1u iii hir 

anhyay1m dedim. Simdi, meseleyi kavra
d1m. Agaca oturttugum adamm talihi 
varm11. Dönü1tc mutlaka öldürccektim. 
Allaha1Smarlad1k mösyö, Allaha 1smar

lad1k. Kafam1 büyük hir yükten kurtar • 
dm1z. Akhm, ziraate mülcallik makale -
lerinizden birini okumaga tahammül edc
cck kadar saglamm11. Artik, onu hie bir 
1ey sarsamaz. Allaha 1Smarlad1k mösyö. 

Bu adamm yaphg1 cürümleri, tutu1tur

dugu yangm1 düiünerek hiraz camm SI -

k1ld1. Bu su<;lara az <;ok ortak sayilahile
cegimi düiünmekten kcndimi alam1yor -
dum. F akat, bu tecssürüm ~abuk ge<;ti. 
<;:ünkü tarn o csnada gazetenin as1l di -
rektörü odadan i~eri girmiiti. 

Direktör, kederli, öfkcli, meyus görü
nüyordu. lhhyar, kibar zahn ve iki genc 
.;iftcinin klTlp döktüklcri 1cylere baktt: 

- F ena, dedi, <;ok fena ! T utkal 1ise· 

si k1T1lm11. alh tane pcncere cam1, bir 
tükürük hokkaSJ, iki jamdan par<;alan -
m1i. F akat bu bir !<Y dei!il. A"l mesele, 
gazetenin ad1 mahvoldu, hem de korka

nm ebediycn 1 Zaten, simdiye kadar pek 
cok sattld1ih yoktu; bugünkü gibi kap111l
d1g1, bizden bup;ünkü gibi bahscdildigi 
hie olmam11t1. Lakin, delilik sayesinde 
muvalfakiyete ermek temenni edilir jey 
mi? Dostum, sizi namusumla temin ede
rim ki, sokak adam alm1yor. Duvarlann 
üstüne <;1k1p yolunuzu gözliycnler var. 

Hcrkes sizi dcli zannediyor. M athuat na
mma bir ay1b teskil eden makalelerinizi 
okuduktan sonra, dclilii(inizc inanmakta 
da doihusu hakhdirlar. Kuzum Allah 
askma, hu <;esid bir p;azctcye yaz1 yazabi
lecegini1i slZln aklm1za kim koy -
du? Ziraatin daha clifbasm1 hilmi-

yorsunuz, goruyorum... <;:iziyi sa -
pandan tefrik edemiyorsunuz. lnek -
lerin tüy degi1tirme mevsiminden bah
scdivorsunuz; kokarca oyunu scver, 
fare tutar diyorsunuz. Hcle, midyelcrin 
musikiyc kar11 hassas olduklan hakkmda
ki mütaleamza hie; diyecek yok. Azizim, 
midye musikiden 3nlar m1? Size biriey 
söyliyeyim mi? Eger hayatmlZI cehalet 
tahsiline hasrctmii olsayd,mz, doktora 
imtihanmda, bugünkü kadar parlak bir 

Y erli mahsuller 

Ziraat Bankas1, yeni 
bir ~irket kurdu 

Ziraat Bankas1, dört ortakla birlikte 
yüz bin lira sermayeli bir yerli mah -
suller Türk Anonim §irketi te•kil et -
mi~tir. Sirketin merkezi Ankara, faali
yet merkezi de 1stanbul olacakhr. 

$irket, yerli mahsullerle bunlarm is
tihsal. i•letme, sahn alma ve istihläkini 
temin edecek. maddeler ve malzeme ü
zerine ticaret, komisyonculuk, ortakhk, 
vekelet, delfilet islerile me~gul olacak
hr. $irket va1>araih islerle dogrudan 
doaruya Il'Üna•e"etli bulunan bütün 
mali. tic-ari. s1nai P1tlameleleri icra ve 
bu islerle uara•an d'~er s;rketlerin his
se senedlPri ve tahvillerini sahn alabi -
Iecek ve bu nevi ~irketler tesis edebile
cektir. 

Yerli mahsuller sirketi 25 sene müd
detle kurulmaktad1r. Yeni idare heyeti 
~~i!mi<tir. -------
Citti'cre da'„a ucuz ve is-

• 
tikrarh bir 1~~n;:>t'\ dogru 

Sar1~m artist sade k1ymettar ta~larm · gittigine 
degil, bu hadisenin kendisine bir ugursuzluk 

getirecegine üzülüyor 
Holivud' dan 14 nisan larihilc bildirili · 

yor: 
Bir iki ay evvel rejisör Anatol Lit -

vak'la evlenmi1 olan sani:n y1ld1z Mir -
yam Hopkins dündenberi beyaz perdc
deki o me1hur tath tebessümünü kaybetti. 

ünkü artistin mükellef v:!laSJna son de
rece kurnazca n mahirane gircn bir ta
k1m hirs1zlar kendisini müthii bir ziyana 
sokmu1lardir. 1~eriye ne vaS1ta ile girme
ge muvaffak olduklan henüz liiy1kile an
la11lam1yan h1rs1zlar gavet dikkatli ve 
yavai ad1mlarla Miryam'm yatak odasma 
kadar sokulmuilar, elmas, zebercüd ve 
yakut gibi bir~ok k:ymettar tailan c;al-

1 Basmakaltden dernm l m11lardir. hin tuhah, uykusu soo derece 
etmi1tir. Bu ucuzluk daha ziyade hüku- hafif olmakla iöhret bul:nuj olan Mir -
met ve bclediyc cephesinden fedakiirhk- yam Hopkins bütün bu iilerin cereyanm
larla temin olunmu1 oldugu halde kasab- dan zerre kadar haberd~r olmam11 ve 
lan mü1tcki görmekte devam cdiyoruz. hirbir gürültü duy:nam11hr. Bu ta1larm ' 

r k b k d h k ' Miryam Hopkins Ni<;in? vÜn ü u arar, onu a a ~o kiymeti bizim para1mzla asag1 yukan 25 
kolay k1lacak digcr ikttsadi. tedhirlerle bin Jira kadar tahmin edtlmektedir. La - - Sen hayatmda ilelebed mes'ud ve 
hcnüz takib olunamam11tir. Istihliik ma- kin mesele, sade kiymetinde degil, san1m muvaffak olacak5ln, yaln:i daima üstün
hallerine etlik hayvan sevkeden kimsele- yildiz onlan kendi•ine adeta hir ugur ge- de ü~ zebercüd ve bei yakut taiunak 1ar
rin zapt ve rapt altma aimmaSl ve ara- tirme vasitasi sayard1. Bocaklanndan bi- tile!. 
daki bir <;ok mutavass1tlarm ortadan kal- rinin bilek kemi\!i k1Tlld1g1 i~io müzik hol 0 sözleri hatirhyan Miryam Hopkins 
dmlmas1 liiz1md1r. Dün bir arkada1 anla- artistliginden ~ekilen „ki dansöz sinema- sade mücevherlerin kaybdmaSJ degil, ay
llyordu: Anadoludan geien kasabhk da kazandigl muvaffakiyeti bu mücev - ni zamanda talihinin de ters dönmesi ih
hayvan hir kere Istanbul tarahna ge~erek hcrlere atfctmekteydi C,::ünkü hirkac; sene timali kar11Smda son derece büyük hir te· 
biricik mezbahaya gidiyor, sonra et hal!n- evvel fahna bakan Hindli bir fakir ona: cssür hi„etmektedir. 
de tekrar Anadoluya avdct ederek Üs-1 ... -----------------------------) 

r a· 1"k1" 1 küdara, Kad1kövüne dag1hyor. Sclimiyc l 1 r 5 G t 1 r G 
mezbaha.i da i1letilerek hayvan ba1ma . _ 
fuzuli 70-80 kuru1 fazla masraf1 icab e
den bu beyhude scyahatlerin önüne gec;i
lcmcz mi? 

* Bajrolünü Dita Parlo'nun oyna
makta oldugu «Kasvetli sokak» filmi bit
mi1 ve hususi surette münekkidlere gös
terilmi1tir. Pariste yapilm11 olan hu kor
delii ile 1923 te basrolü Greta Garbo 
tarafmdan oynanm1s ve rcjisi G. V. 
Pabst tarafmdan idare olunmu1 esenn 
bir alakaSI yoktur. 

aksamki orogram) 
ANKARA: 
12,30 kan~1k plak ne§riyati - 12,50 pläk: 

Türk mu.siklsi ve hall< ,arkllan - 13,15 da• 
hlli ve harici haberler - 17,3-0 Halkevinden 
naklen lnk1iäb dersi. tMahmud Esad Boz
kurd) - 18,30 kar~1k pläk ne§riyati - 18.50 
tngilizce ders. (Azime ipek) - 19,15 Türk 
m!L'!lklsi ve haik 'ark1Iar1. <Servet Adnan 
ve arkada~lar1) - 20,00 saat äyar1 ve arabca 
ne§riyat - 20,15 Türk mu.sikl.sl ve halk §ar
kllar1. (Halük !Wcal ve arkadafian) - 21.00 
musikl konU§IDOSl. <Halil Bed!) - 21.15 
salon orkestras1 - 22,00 ajan.s haberlert • 
22.15 yannkt program. 

iSTANBUL: 
12,30 pläkla Türk mustkls! - 12,50 hava

dls - 13.05 pläkla Türk mu.sikl.sl - 13.30 
muhteltf pink ne,r!yat1 - 14,00 SON - 18.30 
pläkla darui rnusiklsi - 19,15 ~ocukiara ma
sal: Nine - 19,55 borsa haberlert - 20,00 
Rlfat ve arkada,1ar1 tarafmdan Türk mu· 
slklsl ve halk §ark1lan - 20.45 hava rapo • 
ru - 20,48 Ömer Riza taraf1ndan arabca. 
söylev - 21.00 Fas1! saz heyet!: Ibrahtm ve 
arkada~Ian tarafmdan, Csaat ayan) - 21,45 
ORKESTRA - Haft! müzik - 22,15 aJans 
haberleri - 22.30 pläk!a sololar, opera ve 
operet par~alan - 22,50 son haberler ve 
ertesl günün program1 - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 

19.35 Münih: Palestrina. <Pfl~ner'ln) 
btrlncl perdest. 

20,05 Vlyana: Don Kar los (Verdi) ntn. 
21,05 Paris (Radyol: Samson ve Dalila. 

<Sen - Seen) in, büyük i<ikender 
Cl;lubert) in. 

Büyük konaerler 

19,35 :;>arbrükke: Hendel'ln Arls ve 0•• 
letas1 Cgramofonla). 

22,50 Brit~ Ney~inal: Rimsk! Korsa ~ 

kof. Debüsst ve Caykofski'nin eser
lert. 

Oda muaikileri 
18.05 Strasburg: Bethofen'in keman ve 

piyano sonatlar1. 1 

20,15 Hamburg: Mozart ve l;lubert'ln 
~rkllar1. · 

23,35 Doy~land Zender. Bah'm eserlerl. 
Operetler 

21,05 Doy~land Zender: Venedtkte blr 
gece (Y. :;>traus•un). 

21,10 Frankfurt: Qlngene baron (Y. 
i;itraus'unJ. 

21,15 Stokholm: Pagantnl (Lehar'ml. 
21,20 Polonya devlet radyosu: ~n Dul 

CLehar) m. 
22 Hllversum: Q!ngene baron (Y. 

§traus'un). 
Sarkt konserleri 

23,35 :;>tutgart: Berger ve Kraus 
ta operasmdan par~alarl. 

Aakeri bandolar 

(Mar-

!stanhuldaki ckmek fiah bizdeki hayat 
pahahhgmm tipik bir misalidir. Bugdaym 
kilosu bei buc;uk kuru1 oldugu zaman 
1stanbulda ekmek fiah 7 kurujlan fazla
ya olmamahd1r. Bilemedin 7 bu~uk ku
ru1. 0 halde lslanbulda ekmek ni~in 9-
10 kurui? C,::ünkü 1stanbulda 200 den 
fazla fmn vardir, i~lerinde 5-10 ~uval un 
isliyecek kadar az i! görenlerine kadar. 
l•tanbul ekmcgini haznhyanlarin bu ka
dar ~oklugu fiati bizzarure yükseltmi1 
bulunuyor. <;:ünkü azc;ok ckmek c;1ka!J1D 
bu kadar fmm ve onlann adamlarm1 ya-
1atmak liiz1mdir. Halhuki ekmek fiatmda 
bir kuru1luk fark 1stanbulda ortalama 
hesabla .cnevi bir milyon lira yapar. Su 
hesaba göre fmnlan azaltsak da a~1kta 
kalacak fomc1lara ayhk versek hizim da
ha karh ~1kacag1m1z anla~ilir. Kald1 ki 
bunu yapmaga mccbur da dcgiliz. Mem
lekette görülebilccck i1 yalmz fomc1hk

* Holivud'da bugünlerde ölüm vu
kuatJ coiialm11t1r. Radyo y1ld1Z1 Lid
ya Roherti' den sonra senaryocu Kubek 
Glasmon da vefat etmiitir. Y1ld1zlann 
doktoru ve Simone Simon'u hastaland1g1 
zaman tedavi eden doktor Hari Blond 
da 31 ya1mda oldugu halde ölmüitür. 
lki saat sonra da gene o doktorun müi
tcrilerinden, Marlene Ditrih'in «Allahm 
bah.;eleri» filmindeki elbiselerini vücude 
getirmii olan terzi Ernest Drayden de 
ölü olarak bulunrpu1tur. Miryam l-Jop
lc.ins'in eski kocas1 senaryocu Ostin Par~ 
ker de beynine kan hücumu neticesi ve
fat ' ctmi51li. Aktör ve sahne vazn Dear 
Appel de ölmüitür. Dear, son zamanlar
da Sari Buvayye'nin Amerikada cevir
digi filimlerden birinde F rans1z artistine 
partönerlik etmiiti. 

* F rans1z komigi Düvales'le Süzan 
Dehelli de «Ücretli t,ttil !» ismindc bir fi
lim ~cvireceklerdir. Bu kordcliinm rejis1· 
ni Moris Kamai idare edecektir. Bu fil
min hari.;i sahneltri Monte-Karlo·da a 

N 1 20,15 LAypz!ji:, Muh ellf havamr. 
lmacakhr. Ayni rejisör, haziranda oe - ~- .,-.--~== ..... ==~,;,;;;;~;.;.;.~...,,,. 
Noel'lc ve temmuzda Fcrnandel'le bircr NÖßETCi ECZANELER 
filim <;evirecektir. 

tan ibaret bulunmuyor. 

Ayni dü1ünceyi hemen hcmen toptan
c1 ve perakendeci bütün ah1veri1 1uhele
rimizde düiünebiliriz, ve galiba her 1u
bede bilir bilmcz, kifayetli kifayctsiz lü
zumundan pek c;ok bir sürü sahc1 ile kar-
11la11T1z. Ondan dolay1dir ki diger tedbir
ler yanmda bu iilerin aslma bir nizam 
vermek li.z1m geldigini dü1ünüyoruz, ve 
bütün bu i1lcrin bu cihetlerinin de efkiin 
umumiye önünde ve efkiin umumiye ile 
beraber tetkikini c;ok faydah ve elzem bu
luyoruz. 

YUNUS NADI 

* Annabella'nm kocaSJ Jan Müra 
Amerikadan dönmü1tür. Jan Müra'nm 
verdigi malumata nazaran Annabclla 
Holivud' da «Süveyj kanah» isminde bir 
filim <;cvirmek üzeredir. Bu kordeliida 
artistc Loretta Y ang, Georg Arliss, T ay
ron Pover, partönerlik edeceklerdir. Jan 
Müra'nm kendisine p;elince o, Fransada 
Edvij Föyyer'lc hirlikte «Ben bir mace
ra kad1nty1m !» admda bir kordelii vücu
dc p;ctircccktir. * Fran51z muharrirlerindcn Lui Vcr
nöy kendi cscrind„n iktibas edilmi1 olan 
«Venedik' e harcket eden Iren» filminde
ki ba~rollerden birini temsil edecektir. 
Kordeliinm diger artistlcri arasmda Hü
'!el Düflo ile Vikt<>r Ru~r. ve Maks Der
lev'in i•imleri zikrtdilmeltedir. 

* F ransada «Gögsün harareti» ismin
de orijinal bir filim vücude getirilecektir. * F ernandel'in «Spor krall an» ismin
deki filminin <;ok ragbet görmesi üzeri -
ne F ransada bu tarz kordcliilar ~evirmek 
pek büyük ragbet kazanm1itir. Me§hur 
komik Düvales de «icraSJ mü1kül ma~!» 
admda bir brdelii vücude getirecektir. * «Zafer hm1zlan» ismindeki Fran
SlZ filminin ~evrilmesinc önümüzdeki tem
muz iptidasmda bailanacaktir. * Eskiden filim operatörü ikcn 1imdi 
rejisörlüge ba1lam11 olan Kurt Bern -
hard'm ~evirccegi <<Sehrio d11 mahalle -
leri» filminde F rans1z artistleri ~arl Va -
nel ile Suzi Prim ba1 rolleri oymyacak -
lard1r. * F ransamn tanmm1~ senaryo ve pi
yes muharrirlennden Marse! Ma1ar'm 
«Hindi,tan cev1zi» ismindeki piyes filme 
cekilecek ve ba<rolii Remü oymyacaktn. 

Mü::f·b;:ya 1 3 1 s1 M CLP.RK GABLE 
Memlekete ilmi ve irfanile yüksek 1 1 JEAN HARLQW 

hizmetler etmi~ olan riyazii §ehir 1nk1-
lab Müze'i müdürü ve Güzel San'atlar 
Akademisi manazir muallimi Ahmed S A R A T Q G A 
Ziya Akbulutun vefahm teessürle bil-

Bu gece $ehr!m!z!n muhtel!f semtler!nde
kl nöbet~i eczaneler: 

i<itan buJ clhet1: 
Emlnönünde (Mlnasyan), Alemdarda CA· 

11 R1za), Kumkap1da <Cemll), Kücükpazar• 
da (Necat! AhmedJ, ~hzadebP4mda (Harn
d!J. Fenerde IEmilyadll. Karagümrükte 
IFuad), l;lehremlnlnde <Hamdl), Aksaray
da. <Sanm!, Samatyada (R1dvan), Bak1r -
köyünde (I.stepan), Eyübde (Hlkmet Atla
maz) eezane!ert. 

Beyoglu c!hett: 
Osmanbeyde Cl;lark Merkezl, istikläl cad

des!nde IKemal Rebilll. Tünet clvarmda 
<Matkovl~J, Yük.sekkaldmmda (Yenikopu
lo), Top<;ular cadclesiode CY!c;epulos), Ka
s1m~da <Vas1f). Hahc1oglunda (Bar
bud), Be~ikta$t.a !Sü!eyman Receb), Orta
köy. Arnavudköy, Bebek eczaneleri. 

Kad1köy esk! l.skelede !Sad1k) Yelde -
girmenlnde CÜ~ler), Üsküdarda 'c:itt!had), 
Büyükadada (Halk), Heybeliadada (Ta -
n~l, Beykoz, P04abahce, A.HJ.sar eczane· 
lerl. 

:;>ehzadeba~1 Turan 
tiyatrosunda 

Hakln Ru~en ve !m w arkada~Ian 
Matmazel Mi~e -
Pen~ef varyetesinin 

i~tlrakile, halk gecesi: Localar 100, her 
yer 20, paradi 10 

iki oyun birden: Hieran piyesi, 1 perde 
Ya~1yan ölü. komedi 3 perde 

diririz. I' b k ME L E K . e d Pazartesi ak~am1 saat 
Cenazesi bugün Beyaz1dda 1nk1lab yar~am a a ~am1 s1n mas1n a 9 da Kad1köy Süreyya 

Müzesi civarmda Yahnikapan sokagmda sinemasmda 

HALK OPERETi 

19 numaralt hanesinden kaldmlarak ög- RAHMET EFEND! 

le namaz1 Beyaz1d camii §erifinde k1Im- Bugün $ 1 K sinemada Operet 3 perde 
d1ktan sonra Silivrikap1smda aile me- 1 Yazan: Yusuf Süruri 
zarhi{mdaki ebedi meskenine tevdi k1h· 1 ikl muazzam film birden : Sah ak~am1 9 da Azak tiyatrosunda 

nacakhr. 1 Ali Baba Hindistanda RAHMET EFENDt 
3 Ma}'ls Sah 

muvalfakiyet kazanamazd101z. Ya o at- EDDIE CANTOR M •u• N 
1
• R 

kestancsinin, piyasada gitgidc ragbct gÖr· Turk musikisinin en müntehap par~olarile ve hu senenin cn 
dügünden bahscden yaz1niz! Bunu, ga- liüyük Türk~e sOzlü filmi 

zctemi mahvetmek icin bilhassa yazd1g1· ~ E y T A N ve G E N ~ L i K N u R E D D i N 
ntza 1üphem kaimad1. Derhal iiinizi b1-1 ADOLPH VOHLBRUCK - DOROTIHA ViECK konseri 
raktp ~ekilin ~d~. 1stiraha~ ihtiyaam :~~~~~~~A~~=k~v=e~=h~e~y=e~c=a~n~l:l=e~d~o~l~u~,~a:h~e:s~e=r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kalmad1. Sizin, yerimi iigal ettiginizi dü-
1ündük~e bu istirahatten, imkiin1 yok is -
tifade edemem. lstridye tarlalan yamma 

«bcdii bah~1vanlk» ha1hii;1 koydugunuzu 
dü1ünüyorum da ~1ldira~ak gibi oluyo -
rum. Rica ederim c1km gidin. 

Ben, vadimi yerine getirmi1, her sm1f 
ha1k1 alakadar edebilecek bir ziraat ga
zetesi c;1karacag1m1, yirm1 bin nüsha ba· 
'8cag1m1 söylem11tim. lki hafta daha 
gec„ydi, bu rakam1 tutmak iiten bile de · 
gildi. «Günah1 dircktörün boynuna» de
dim ve iii biraktim. 

<;:eviren: 

HAMDIVAROCLU 

1'J Bir nevl k~ gübresl. 

~EYH AHMED fllmini göstermi' olan 

SUMER SiNEMASI 
önümtizdeki \:ar§amba ak§amindan 1tibaren senenin ikinci büvük 

.§j Türk~e Sözlü ve $ark1l1 

~~-;;~ AR~IN MAL ALAN 
. ·~ 1 Me~hur 1;1nrk operetini takdim edeccktir. Reji"örü: SET1 AK VARTYAN 

Artlstlerden : HAZIM, MUAMMER, MAHMUT, HALIDE, SAMIYE 
lle Bayan DiRADORiAN'1n i!fliraklle MARMARA STUDYOSUN• 
DA TUrk~e adaple e~ilmli; gayet gUzel bir film. 

MUSiKI - DANS - SARKI • NE~'E • KAHKAH~ 



.._.,..._..,;:;18;_~~8~~~~~~~~~~~....,,=""""""",....."""',.....~~~~~~~~ ..... .,,..,.~~~~~C~Ul\;.;.;.;.fH::.;:U~R~iYE,;;;;~T....,,,,,,,,~~.....,."""~~~---..... ~~..-...... .,,..,. ..... ~~~~~~~~~~~~.,....~~~~~~..;;.5~~ 
IHMALI IMKANSIZ BIR MESELE: BERLIN MEKTUBLARI 

lhracat meyvac1l1g1 
1 ürk meyvac1hg1n1n inki§af1 i~in, ilk Önce 
1srarh ve bilgili bir ~ah§ma ve bilinecek 
§eylerin yaln1z meyvalanm1z1 sand1klamaktan 
ibaret olmad1g1na inanmak laz1mdir. 

Yazan: M. NERMI 

Oreaden: Niaan 1938 sail;lam ve köklü yap1lmas1 sarttu. Cai!-
Her y1l turfanda yemislerimizle bir - da1 milletler, «yeni p;Ün, yeni nzk» zih

likte, o kadar turfanda olm1yan bir me· niyetile hareket edemezler. Buna en k1sa 
•cle de p;öze carpar: Meyvacihil;im1z.„ sözle ikt1sad tevekkülcülügü derler. 
Bu y1l da, p;azetelerimizde ayni mesele lhracat ticareti, bellibash bir hedefe 
lnünakasa edilecektir. Büyük ulusal bir ~evrilmis sab1rl1 ve sürekli faaliyet ister. 
Zcnginlik kaynagmm ni~in ihmal edilmis Bilhassa, meyvac1hg1mizda, bu noktaya 
oldugunu, ni~in tedbirler düsünülmedi • ~ok büyük bir ehemmiyet vermemiz la
gini, belki de olduk~a sinirlenerek öii; - z1mdir. Meyva ail;aclan bak1m istedigi 
tcnmek istiyecegiz. Bu arada resmi ma- !(ibi, temelli bir bilp;i de ister. Gelisip;üzel 
kamlanmiza da catmaga ~ahsacag1z. her elma, her armud ihracat mevzuu ola
Hcr y1l bu mesele böyle yürckler par • maz. Rekabete elverisli cinsleri secmek 
~ahyan derd yamilarile baslar, her üzün- ve ona göre p;eni1 meyva bah~eleri ye
tü p;ibi normal seyrini yaphktan ~onra. bir tistirmek liiz1mdir. Bu bah~eleri kurmak 
Y1l sonra tepmek üzere yat151r: Alem ge- da büyük bir ihhsas i1idir. Ai!aclarm 
ne 0 alem, dünya gene 0 dünya„. vaktinden önce uyanmamas1 (ci~ek a~ -

Zaman, her derdi yahshnr. Fakat, mamasi) icin bah~elerin verlerini iyi se~
biz, p;ünün birinde bizi apansmn mutla- mek, meyvalann ileride pidesmemesi i~in 
ka bashracak olan bu periodik derde meyva bah~elerini kötü yemis veren 
kar51 p;enc derman aramam15izdir. Bu meyva bah~elerinden muayyen uzakhk
ihmalin sudusunu arad1i1;1m1z vakit, he- ta kurmak laz1mdu. Agaclarm ycmis 
lncn buluruz. Sudu; devlctten ba1ka kim vermc kudrctini arhrmak maksadile 
olabilir? Devlct, kocaman bir y1h, bos budanma sekilleri de p;özden uzak tutul
Yere ge~irmis. bamyamm. pathcammm, mamahdir. Böyle ihracat meyvac1hg1 
kabail;imm, karpuzumuzu, kaysmuzi, maksadile yetistirilmis kac bah~emiz 
leftalimizi, v.s., hi~ düsünmemi;tir. Türk- vard1r? D15 pazarlarda en iyi fiat kaza
ofis, ihmal postu U.tünde baii;das kur- nan mcyva cinslcrinin hangileri oldugunu 
lnustur. Bu duygusuzluga kar11 sinirlen· biliyor muyuz? 
lnemek mümkün müdür. „ ilah. Sezgili müte5ebbislerimizin gayretile 

Böyle tenkidler, böylc muhakemeler, portakal bahcelerimizin artmaii;a ba5lad1-
a~1k söylemeliyiz. en ufak bir fikir ~~r- , ih.~1.' .••.;~ncl~ p;ÖrÜyoruz. M~z yetisti~il : 
dah1 görmemis kafalarda yer bulab1hr. d1gm1 op;remyoruz. Daha bir~ok degcrh 
Cök ve yildizlar ilminde güne1in tu - yemislerimizin cinslerini iyile5tirmck yo
tulacaii;mi hesablamak naS1l mümkünse, lunda da iyi ad1mlar at1lm15t1r. F akat, bu 
ihracat meyvacihibmizm periodik derd- kim1ldam5lar, henüz p;enis öküde meyva 
lcrini de hesablamak o kadar mümkün- ihracati ~agma ayak basm15 olduil;umuzu 
dür. F akat biz neden kavun ve karpuz p;Östermekten henüz olduk~a uzakhr. 
~iccklenmeden bunu düsünemiyoruz? Meyva enstitülerinin ba5aracag1 isler he
Bunun da her i~timai hadisc p;ibi, sag- nüz pek ~oktur. Bunlardan birincisi ve 
lam sebebieri vardir. Bunun en ba1ta ge- en ba•ta p;eleni, yurdumuzun iklimlerine 
leni, bize göre, ihracat meyvac1hg1 hak- ( ~ü?~~: yurdumuzda iklimle~de? bahs~
k1nda köklü fikirlerimizin olmamaS1d1r. deb1lmz) en uygun ve en venmh llplenn 
Biz, hatt Türkofis ve teskilatm1, geni1 tesbitidir. Y almz meyva yetistirmek de
bir simsarl;k teskilah gibi muhakeme g'.l, ay~i ~".manda bah~enin ~e te1ebbü
tdenlerc de rasgeldiii;imizi, burada a~1k- sun venm!m arhrma~ maksad1le meyva
~a. söylivebiliriz. Devlete ve ferde düsen dan azam1 surette 1st1fade etmek vollanm 
•azifcler, elbette, birbirinin ayni deii;ildir. da ara1t1krm1 ~k vde buMnlarm en

1 
_uygunla_n

Dcvlet, vu d enfaatlerine uygun bir ta- m secme az1m IT. eyvac11p;1m1zm m
rife politik:., ~üdebilmek i~in milyonlar kis~f~ nisbeti?de, ~üyük istihsal merkez· 
borc1yara demiryollarmi satm allT, tica- !enm1zde. ce11d ce11d alkollü ve alkolsüz 
ret anlasmalan yapar, claering hesablan ickiler icm ~csis.at vücuda getirilebilir. 
•car 1· t ata•elerile d11 pazar ha - Cok ucuz bir fiata sat1lmas1 mümkün o-

• 1care ' I t l · · · t h' reketleri hakkmda bize bir fikir verir, an . aze mcyva. l!Ta an 15m1 n 1sar ida-
hcr kolayhgi gösterir. Arka tarafi ise re~i: muvaffak1yetle ba1.a~ab!lir. Halkm 
ferde d" lhracat bir p;üre1 sahas1d1T. saghp;1 bak1mmdan bu g1b1 11Talarm ya-

B 
u1er. 1 y1lma k · t ·1· b' d' Al ecerikli. muvaffak olur. kt1Sad; gü - SI ~o . 15 em IT ITleY ir. manya-

tesen ve ~üresmesini bilen tesebbüsün en ta ~~a, vi1ne, üzüm slTalan cok sevi-
diri mevz d Bu sahada bir yoksul en 1~k 1 ler arasmdad1T. 
1 uu ur. lh T urk 1 " · k' '- · · lk ar yurdu ( darüliiceze) kurulamaz. - „ meyvac1 _1g1~~n ~n 15an 1cm, i -
racat iktisadmda devlet yard1m1nm mu- rnce, 1STarh ~e bilg1h b1T cah5ma ve bi
•yYen smirlan vardir. Bu devlet yar - ~~ktek 5eylen~ yalmz meyvalanmm san
d1nu normal cerccveyi gecerse, ihracat l' amaktan 1baret olmad1gma inanmak 
lc1ebbüsünün hamlaiacagmdan, p;ürbüz - aznndir. Bu zaru~etler kavramld1ktan 
lügünü kaybedecei(inden kat'iyyen emin soi;;a taze .~e~a 1hracah mesclesi mü • 
olmahdir. y almz saälam bir ikhsad mü· nal aiha 51. mumku~ ve ehemmiyetli bir me-

~ b'I' se e ahne p;elm15 l bT B" l l tadelesi sail;lam ihracat~1y1 yarata ' IT. . say1 a ' IT. oy e o -

t 
· mazsa, meyva 1hracah daha ziyade 

. hracat isleri, mk ve k1Smet hcare· yabanc1 nakliyat •irk 1'1 · · k · · ·1' 
hn · h' d · d • 'ld' B 'hniyeti .1 d' ' e ermm esesm1 1 -
b 

10 1c e aym ep;1 1r. u Zl p;1 en 1ren bir i1 olm kt k l 
az k h · d"kk' d k. 1 h 1 r ne . a an urtu amaz. 
„ 1 a vec1 u amn a 1 ev a a Bir mahsul kalemi ise dd h k'k' b' 

Ruzel belirtir: refah kaynai/;1 olma~a·byulr d ~ a k
1
. 
1 

'kir 2" " ,., a& a 1g1 va 1t, 1 „ 
lt 4 •abahtan be•meleyle al;ilU' dukkdmmtZ t1sad bakimmdan ulusal b' k ""•tl Veys-el-Karani pirlmiz, suztanim1z l A d IT mana azan-

1 
m1s o ur. masya an Samsuna Bursa -

d 
hracat ah1verisi. milletleraraSI ikt1sa • dan lstanbula geien meyval ' h 

in b . l'kl . . k d' . 1· . k d anm1zm a-in ütün p;üre1 mce 1 enm en 1sme m1 ya m an gördükten sonr 'h 
prensip edinmedik~e. sail;lam temellere meyvac1hi1;1m1zda nekadar a,d 1 'd~~~at '•"'· p k . . b'I' .. k k sen e e 1p;1 • 
k. '"5mu5 sayilamaz. e 1y1 11yoruz. mm avramama mümkün d "'ld' C 
' 'II d l . . B . . ep;1 IT. e-
. tru etleraras1 pazan ev et otontcs1 - lal ayar p;1b1 tecrübcli ve b ·1 ·1· b' 

nin b" b· d d B d f h · · b k 
1 

&II IT f us litün d11m a 1r. ura a muva - ;a s1yetm a1 anhg1 altmda b l 
a
1
kiYet, mutlaka bcceriklinindir. Claering Türk hükumeti, iktisad yükseli< u .unan 

a 11v · · 1 b' l · d • 'ld' d k' h k ld '
1 

up;run-„ en11, norma u a 11ver11 eg1 IT ve a 1 er 1m1 an151 mutlaka kuru k 
RUnün birinrle ortadan kalkacakhr. lhra- hr. Cünkü: ulusun en ehemmiyetsi~acal_
tak t' · „ k " b'l 1 l k ge IT ha 1caretinin böyle bir vaz1yete gore ayna~1 1 e ~ .u~a udretin ihmal edil-
b Z1tlarunasi liizimdu ve bu; memleket mez. bir desteg~d1T. F akat, müteiebbis 
/k1ln1ndan cok ehemmiyetlidir. !hracat ferdm de kend1 ulusal vazifesini baiar _ 

t'caretinin ana temeli öz yurddad1T. Bu cak olp;unlugu göstermesi lazimdir oa 
•tncl ' „ · -

• • nekadar saglam olursa yarmm gü- nun 1~m yumurta kap1ya p;elince deäil 
„,ln • bhl'•. ~. •rtrn, Uvaffakiyeti imkiinlan da o kadar meyva ~ ce .::1~1~ ~1~eklenmeden, ne 
ha / .olur. Bir isin hemen yapilma51 da- yapmak 1sted1g1m1z1 düsünmeliyiz. 
~ru,u nas1l olursa yap1lmas1 deiiil, M. NERMI 

Salihli Halkevi degerli bir ~ekilde ~ab~1yor 

t Sa~ihl! (Hu • . . 
<'ttis11 i \' sus1) - Halkev1m1z san'at 

ve kitab~ ITnai Y•rd1m, köycülük, spo; 
k1n bi'r ka_ray kollarile muhitin bihak-rn ult „ •ktadir ur kaynag1 halinde ~a!J~ _ 

t,rb"Tnleketin bütün 
llralardaki münevverle -

vazifelerini seve se--

ve yapmaktad1rlar. Haftanm her günü 
ve gecesi konser, temsil, konferans, köy 
gezmeleri, spor müsabakalari ve sürek 
avlarile doludur. 

Gönderdigim resim, Salihli Halkevi 
idare heyetini komite reis ve azalarile 
birlikte göstermektedir. 

Hitler gencligi 

Bu te~ekkül istikbale 
kuvvetli idareci 

yeti$tiriyor 
Bundan on sene evvelisi, o zamanki 

Alman gencligi hareketi üzerine bir hü
küm vermek, bir mütalea yürütebilmek 
güc; bir iiti. Umumi Harbi takib eden se
nelerdc Alman gencligi, bütün milletin 
siyasi tefrikasmm hakiki bir ma'kesini ar
zediyordu. Konfedere denilen say151z 
gruplar, profesyonel gruplar, ve muhte
lif siyasi firkalar gencliginden terckküb 
etmi1 olan gruplar, öyle bir intizams1zhk, 
kan11khk teikil ediyorlard1, ki o devrin 
iartlanm en iyi tan1yanlar bile yollanm 
bulmakta güc;lük c;ekiyorlard1. 

1926 senesinde, nasyonal sosyalist fIT
kas1 rchberi, fITkanm Vaymar'da akdet
mi1 oldugu ikinci kongresinde, küc;ük bir 
genc grupuna «Hitler gencligi» namm1 
verdiiii zaman, diger genclik te1ekkülleri 
bu yeni teessüsü istihfafkar bir tebessüm
le kar11lam1§h. Efkan umumiye, bu «Hit
ler gencligi» nin teiekkül etmii olmasile 
zaten mevcud olan say1S:z gruplara bir 
yenisinin ilave edilmi1 olacagm1 zannedi
yordu. F akat nasyonal sosyalistligin 
mevcud hrkalarla hic;bir müiareketi ol -
mad1g1 1c;in, «Hitler gcncligi» hareket iti
barile, tamnm11 teiekkül!erle mukayese 
edilemezdi. Diger genclik gruplan, aza
larmm c;okluguna dayanarak «Hitler 
gencligi» ve Alman amele gencligi te -
ickkülü s1fatile, Alman amele gencligi 
üzerine tahakküm etmek niyetini besli -
yen inhisan kITmak, bozmak cesaretm1 
gösteren birkac; delikanh ile egleniyorlar, 
onlara hakaret ve eziyet ediyorlard1. 

1930 - 32 senelerinde «Hitler gencli
gine» nasyonal sosyalist mekteblilcr ce • 
miyeti, genc Alman milleti cemiyeti, Al
man genc k1zlar cemiyeti, Alman küc;ük 
k1zlar cemiyeti, ve genclik ic;in nasyonal 
sosyalist teessüs hüceyreleri iltihak etti. 

1933 senesi kiinunusanisinin otuzunda 
nasyonal sosyalist firkas1 1efi ba1vekil o
lunca, Alman gencligi esas iekli göze a
lmd1. Ve pek az bir zaman zarfmda 
«Hitler gencligi» nin adedi c;ogald1. 
Baldur fon ,Sirah Alman gencliginin 1efi 
olmuitu. Diger genclik gruplan lagve -
dilmiiti. Konfedere denilen genclik de, 
semere vermiyen baz1 müttehid teiebbüs
lerden sonra lagvedilmek mecburiyetinde 
kald1. Jimnastik cemiyetleri, ve spor te-
1ekkülleri, azalarm1 «Hitler gencligine)> 
gönderiyorlard1. 1933 senesi nihayetine 
dogru protestan kilisesi genclik teikilah 
Hitler gencliiii tarafmdan ihata edildi; 
yalmz baz1 katolik gencler te1kilah grup
lan, Alman gencliginin büyük ittihadm
dan uzakta bulunuyorlard1. 

Bugün Hitler gencligi atideki te1kilah 
ihtiva ediyor: 

1 - 14 ya1mdan 18 ya1ma kadar o
lan delikanhlardan mürekkeb «Hitler 
gencligi11. 

2 - 10 ya1mdan 14 ya1ma kadar 
erkek ~ocuklardan mürekkeb «Hitler 
gencliginde genc Alman milleti». 

3 - 14 ya1mdan 21 y a1ma kadar 
genc k1zlardan mürekkeb «Hitler gencli
ginde genc k1zlar cemiyeti». 

4 - 10 yaimd•n 14 yaima kadar kü
c;ük k1zlardan mürekkeb «Alman genc 
k1zlar cemiyetinde Alman küc;ük k1zlan». 

Bugün alh milyon aza51 olan Hitler 
gencliginin muazzam teikilah a1ag1da 
gösterildigi gibi 26 kazaya taksim edil -
miitir, ki bu da: 

400 Hitler gencligi dairelerile 600 
genc Alman milleti daireleri ve genc k1z
lar ve küc;ük k1zlar cemiyetleri cüzütarn
lanndan ibarettir. 

«Hitler gencligi» te1ekkülleri, hic;bir 
ic;timai seviye, sm1f, ve konfesyon fark1 
gözetmeden Alman gencligini ihtiva 
eder, onu nasyonal sosyalist mefkuresile 
te1kil ve ileride üc;üncü Rayh1 sevk ve 
idareye tahsis edilen firkanm bir fidam 
olarak haz1Tlar. Heyeti umumiyesi itiba
rile, Hitler gencligi teikilatmm büyük te
messük kuvvetine ragmen teikilat daire
lerinin herbirinde yani «Hitler gencligi», 
&~nc millet, gen°' kizlar cemiyetile ve kü
c;uk k1zlar cemiyetlerinde, cinsiyet vc ya§ 
farkmm tahmil etmi1 oldu~u hususi bir 
mesaiye ihtiyac vard1r. 

Z.B. 

Bisiklet yar11lar_1 __ _ 
Ankara. 17 - Bisiklet ajanhg1 tara -

tm?abn terhb ve ilan edilen Vites eksersiz
-~r~.' u •.abah Akköprü süvari karakolu 
onunde hIT kilometre mesafe uzerinde ya
pilacakh. 18 bisikletc;inin ham bulundu
g~ b~ eksersizlere sabah saat 1 O da ha
f,_f . bu Y_ai!mur altmda ba1lanm11sa da 
g_ithk~e 11ddetini artITan yagmur, ekser _ 
51zlenn devam1na imkan b1Takmadigm _ 
dan hakem heyeti kararile ba1ka bir güne 
birak1lm11hr. 

Bir hafta geri b1Tak1lan seri yamlarm 
altmc1s1, 24-4-1938 pazar günü sabah sa
at dokuzda bailamak üzere 75 kilometre 
mesafede ve <;ubuk köyü yolunda yap1-
lacakhr. 

KO~&: 

PENCERESiNDEN 
Emmek • Yutmak 

F rans1z hava ordusunun ü 
ngilterede siyasi tenkid üslubu ger· 
~eklen garib. Gecen y1] Maliye Na
zmm - yeni vergilerden dolay1 - ten· 

zay1f taraflar1 
Birka~ sene evvel ha vac1hkta birinci olan 
Fransa, bugün Sovyet Rusya, Almanya, Amerika 
ve ingiltereden, hatta italyadan bile sonra geliyor 

• 

-~ 

kid eden bir muharririn yaz1Sm1 okumu1-
tuk. 0 zat, a1aii1 yukan söyle diyordu: 

«Domuz, karn1m doyurmak icin otu 
yer. Midesini, dislerilc yakalad1g1 ot 
par~aSI kafi derecede doldurmazsa o otun 
kökünü de ~ah11p ~abalayip söker ve ke· 
mirir. Sayed gene doymazsa toprag1 e1e
ler, bir 1cyler daha bulmail;a ~ah11T v_e 
bulamazsa oradan uzakla51p baska bir 
verimli ycr aramaga p;ider. Maliye Nazi· 
nm1z, kökü de ahnm1s bir otun önünde 
hala duruyor. hiila bir 1eyler anyor. Ona 
domuzlardan ibret almasm1 tavsiye ede
• 1 nz„.» 

Dün de bana yeni bir tenkid yaz1S1 ter• 
cüme ettiler. Ho1uma gittiP;i icin dei!il, 
c;ok p;arib buldugum icin i5te yaz1yorum: 
«Müstemlekecilikte emmek siyaseti ha
yir gctirir. Eski Romahlann uzun bir 
zaman yan dünya üzerinde hakim olma· 
]an o siyasete uygun bir tutum sahibi 
olmalan yÜzündendi. 0 emperyalist dev· 
!et emmegi b1Tak1p da yutmail;a ba1laym• 
ca vaziyet degi5ti. Cünkü kurutulmadan 
emilen nesnenin yeniden dolgunla1maS1 
ve gene emilecek bir bicim almas1 müm
kündür. Yutulan 5ey ise mahvedilmit 

demcktir.» 
Muharrir müstemlekcciliP;i yaii;mac1hlt 

Frans1z harb tayyarelerinden bir filo muntazam ucu~ halinde haline koyan c;agda1 devletlerden örnek-
F ranS1z havac1hi1;1. son zamanlarda bir lan avc1 tayyarelen saatte ancak 360 ki- !er veriyor ve mahkum milletler hakkm

buhran ge~iriyor. Halbuki, 1918 den lometre gidiyorlar. Buna mukabil hiz - da 1efkatli bir ai1;1z kulland1ktan sonra 
sonra, uzun müddet, Frans1z hava ordu- mette bulunan Alman avc1 tayyareleri - tarihe de p;ecerek 1u f1krayi yaz1yor: 
su her cihet~c dünya birincisi idi. Sonra, nin sürati 470 ve 500 kilometredir. Fran- «Eski Roma Kü~ük Asyay1 ve Babili 
birinciliii;i, hie olmazsa, say1 itibarile Sov- SIZ hava ordusunda ku!lamlan bomba yagma etmi1ti. Bunu yapmasayd1 Hindis
yet Rusya ald1. Son zamanlarda ise, tayyareleri, 260 - 280 kilometre sürate tana dogru kolayhkla genisliyebilirdi. Ni
F ransay1 havac1hkta Almanya, lnp;iltere, maliktirler. Almanlarmk1 ise 400 kilo • tekim Korenti ve Kartacayi cmecek yer
hatta tayyarelerin yenilii!i bakimmdan metreye yakm sürattedirler. Henckel III de höpürdetip yuttugu icin Afrikamn 
ltalya bile ge~tiler. FranS1z havac1hgmm isc 400 kilomelreden fazla gitmektedir. ve Yunanistanm ic;erilerine nüfuz ede· 
bu gerilemesi iki sebebden ileri gelmekte- lngilizlerin Blenheim bomba tayyares1 medi. 
dir. Birincisi, öteki devletlerin cok büyük de saatte 462 kilometre gibi büyük bir «Bugün 1u örneklerden ibrct almak 
gayrctler sarfetmesi, ikincisi de F ransada- sürate sahibdir. Y eni F rans1z bomba tay- gerektir. Müstemlekelerin canhhii:1m ehe· 
ki parti ve parlamento kavp;alarmm bu yareleri de buna yakm siirattedirler. Fa· di sayanlar hata ederler ve bir gün Crus
devletin silahlanmas1 üzerindeki tesirleri. kat 1u farkla ki lngiliz bomba tayyareleri siis'ün akibctine ugrarlar. ZamammlZln 

Fran•anm Avrupadaki birinci hat tay- bölüklere dag1hlm11. buna mukabil yeni harb zenginlerini andITan bu spekülatör 
yareleri 900 e inmi1 ve p;ecenlerde, kabul Frans1z bomba tayyareleri, mesela 460 sarraf, kasa anahtan yerine k1hc kullana
edilen tahsisatla bu miktarm 1500 e ~1- kilometre giden (Potcz 63) !er henüz rak servetini milyon milyon ~oii:altmak 
kanlmaSI kararla1tmlm11tir. F akat. para fabrikadadIT. isteyince iarka, T uranhlar diyanna sal
ve endüstri itibarile en zenp;in memleket- Görülüyor ki Frans1zlar da yüksei<. d1Tm11h. Emmek deii:il yutmak istiyordu. 
lerde bile kara, hava ve deniz ordulan, süratli avc1 vc bomLa tayyarelerine sa - Turan halk1 onu kcskin ses c1karan me1• 
öyle ü~ p;ünde mantar gibi bitmez. Fran- hibdirler. F akat bunlar henüz fabrikada, hur oklarile kar11ladilar. Sürekli harbler
s1z hava kuvvetlerinin ilk hat tayyarele- imal halindedir. Has1mlat1nm veya dost- le uzun uzun h1rpalad1ktan sonra boi(a• 
rini 1500 e c1karmak karan da bir hayli latmm ayni kudrette tayyateleri ise hava· zma erimis kuriun dökerek öldürdüler. Bu 
müskülatla karsila1m1shr. Evvela, hava ordularmda hizmet etmektedirler. Bugün cezada, emmei(e kanm1yarak yutmak is• 
ordu<unun insan malzemesini, yani zabit- bir harb patlarsa, Franslz hava ordusun- tiyen haris bir müstemlekecinin o uil;ursuz 
lerini artITmak laz1md1. Acele bir tedbir da kullamlan tayyarclerin hava hakimiye- i1tihasm1 tecrim eden bir mana vard1 !. „» 
olarak yalmz hava ordusunun deil;il, kara tini kazanmalarma imkiin yoktur. Hava Görülüyor ya. Üslub cok p;arib ve böy· 
ve deniz ordulannm yedek subaylanna hakimiyetini düimamna kaphran bir dev- \e bir ifade ancak Taymis k1y1lannda o-
müracaat edildiii;i gibi hava ordusunun let ise pek feci bir VdZiyctc dü1er. turanlara tatl1 gelebilir. 
bascavuslarmdan bir k1Sm1 da zabitlige 0 halde, Fransanm hava ordusunu bir M. TURHAN TAN 
terfi edilmi•tir. Böylece hava ordusuna an evvcl yeni tayyarelerile te 

Telefon ve telgraflar1 
altüst eden hadise 

550 zabit p;irmi1tir ki bunlann muvazzaf etmesi gerektir. Bunun ic;m de, h • c1hk 
hava zabitlerinin seviyesine yükselmesi endüstrisinin c;ok seri c;ah1ma az1mdir. 
havli zamana muhtacdIT. Halbuki F ran51z tayyare v motör sana-

F akat F rans1z havac1l1il;1m as1l zay1f- yii, diger devletlerinki ~adar h1zh i1 c;1 • (Ba§larat• 1 lnci sahlfelfel 
latan materiyel, yani tayyare noksamdir. karam1yor. Bir ayda, Italya 200, lngil- •- Bu manyetik hädiseye cmiknatis 
T ayyarc mühendisliil;i ve endüstrisi fevka- tcre gittikc;e artmak üzere 250, Almanya flrhnas1> ismi verilir. Bu, nadir vukua 
l.d b' kk' 300 350 F f b geien hädiselerden degildir. Hemen a e ir tera 1 göstermekte, tayyarelerin - tayyare yap1y<>r. rans1z a - ht lif 
k d 

· d l hemen iki, ü9 senede bir mu_ e . 
u reh mütema iyen artmaktad1T. F ran- rika an ise, 1500 tayyarelik yeni progra- · t l mmtakalarda kaydedilm~ ve esir eri 

s1z tayyare mühendisleri, diii;er devletle- mm icab ettirdigi ayda 140 tayyareyi bile 
· k' d l hissolunmu~tur. 

nn m en as a a1ail;1 olm1yan ve bazan yetiitiremiyor. F rans1z neiriyatmda, F ran- Miknatis firtmasi, bizim bulundugu· 
onlara üstün bulunan bir teknik kudrette- SIZ havac1hk endüstrisinin ayhk venm1 muz arz dairesi üzerindeki memleket • 
dirler. Onlann yaphklan prototip deni- hakk1nda sarih bir rakam yoktur. Bu da, lerle hath üstüvaya yalan yerlerde his
len örnek tayyareler, bunlarla ayni za. F rans1zlann Almanlara, lngilizlere ve ~olunmaz. Buna mukabil, kutublara ya
manlarda vücude p;etirilen ecnebi örnek- hatta lta!yanlara nazaran c;ok geri kal • km §imal memleketlerinde daima du • 
lerile her cihetce van13bilecek mükemme- d1klanm gösterir. F ransanm tayyare yap- yulur ve kaydedilir. . . . . 
l. t d' l F k F b kt d'" d l 1 d · k I cMiknat1's f1rtinasu LSmmi verdi • 1ye te ir er. a at, ransamn ir zaf1 ma a 1ger ev et er en gen a mas1, 
vardir ki o da, yeni örnekleri seri halinde evvela p;ecen y1! havac1hii;a az tahsisat gimiz bu manyetik hadise esnasmda 

tahtelärz Courant tellerique adh elek· 
yapip hava kuvvetlerini bunlarla terhiz verilmesinden iler.i gelm11tir. F akat, ha- d d ' trik cereyanlari tezayü e er· 
etmekte p;ec kalmaS1dir. Mesela, 1932 de vac1hk endüstrisinin millile1tirilmesi, tay- Neticede arz üzerinde o mmtakada 
ilk örneil;i hamlanan bir F rans1z avc1 tay- yare ve motör fabrikalanmn bol ii c;1ka- elektro • manyetik bir saha husule ge
yaresi, seri halinde ancak son aylarda racak modern makineler ve aletlerle mü- 1. t t bu saha irinde bulunan ve elek· 

l b " "· ~ e ' f 11 · t 1 yap1 mail;a a1lanm11t1T. U~ y1l evvel, ilk cehhez olmamaS1, i~i noksam ve haftahk trikle i~liyen telefon, telgra te eri. e • 
nümunesi hazIT bulunan ve gecen sene i1 saatlerinin azhg1 gibi sebebler de var- siz aletleri miknatis f1rtinas1mn devami 
seri halinde yap1lmail;a ba1hyan (Moran dir. Meselii, Almanyada 80,000 amcle müddetince bozulur, ed~al;1amaz, man • 
405) avc1 tayyaresinin ilk yap1lanlan bi- haftada 48 saat c;ah11Tken F ransada yetik te~ettütler kayd 'air~ b' t . 
le h „ h d b"l' kl · 1 40 000 1 d" k d h f d I M1'knatis' firtmasmm '.se.r ir esi_· enuz ava or usu o li erme tes im , ame e une a ar a ta a ya mz 
edilmemi1tir. Buna mukabil Almanyada 40 saat ~ah51yordu. F azla olarak F ran· ri de 1imal kutbu fecirlermm daha ZI· 

1 
d vükselmesine sebeb olu§udur. 

937 senesi ba1lang1cmdanberi seri ha- s1z amelesi fazla 11marm11 oldugu ic;in, es- yac::·e ~I kutbu fecri yükselince onu yal
linde yap1lan (Meser1init 109) tayyare- kisi kadar da ii c;1karmamaktad1r. Grev - "''';uksek ~imal arz dairelerindeki 
sinin ilk örnegi, bir sene evvel yani 1936 ler, fabrikalan zorla ii&al gibi sebebler ::::mleketler degil, daha a1ag1 arzl~rda
y1h ba5mda yap1lm11l!. fnp;iliz, ltalyan de caba. ki yerlerden de mü§ahede etmek im • 
tayyareleri icin de ayni vaziyet mevcud- hte bütün bu sebebler, F ransanm 1500 kiin dahiline girer.• 
dur. Fransa, bir nümuneyi en az ve en birinci hat tayyarelik planmm tarn zama- ===:;~;::;===:;:::~::::~~= 
acele ü~ yil sonra. seri halinde yapabildi- nmda tahakkukuna mani olmu1tur. Ve "ocuk fsirgeme Kurumunrn . 
ii;i halde, diger memleketlerde bu müd- Fransa, havac1l:kta, Almanlar, Amerika- Y 
det en fazla bir seneden ibarettir. hlar, Ruslar ve gec;en senedenberi lngiliz- Tebrik Telgrafname'eri 

Gene bu yüzden Almanya, Amerika ler tarafindan gecilmi1tir. Bugün, bu c;ocuk Esirgeme Kurumu umumi 
ve fnp;iltere, 1imdiye kadar mükemmeli- 1500 tayyarelik program da, Almanya - merkezi tarafmdan sureti hususiyerle 
yetleri bütün dünyaca kabul edilmis olan nm dev ad1mlarla yilrümesi kar11smda. ih- Vivanada bastmlan (Lüks) tebrik tel· 
F ran51z motörlerini bashracak yeni mo- tiyaca kiifi gelmemektedir. F ransa, Al- gr~f kag1dlari her telgraf merkczinde 
törler yapm11 ve bunlan hizmette bulu- manya:µ mukabele ic;in, daha geni1 bir bulunmaktadir. · d d' Tebrik telgraf1mzm bu süslü käg1dla 
nan tayyarelere koymuolardIT. Motörle- program takib etmek mecburiyetm e ir. ' A muhatab1n1za verilmesiui isterseniz ar-
rin üstünlüii;ü veya ziif1 tayyareleri'n de Yeni Frans1z kabinesi, Fransanm v - zunuzu telgraf memuruna söyleyiniz 
Üstünlügü ve ziif1 demektir. lnp;ilizlerin rupada gittik~e azalan nüfuzunu kuvvet- veva telgraf müsveddesinin bir kö~esi· 
H~vker Harricane sistemi avc1 tayyare- lendirmek icin. Frans1z milli müdafaasim. ne. (Lüks) kelimesini yaz1mz. Telgraf 
lenne konulan 1065 beygir kuvvetinde- bilhassa ordu ve donanmaya nazaran za- ücretinden ba§ka vereceginiz on be§ 
ki (Merlin) motörü bu tayyareye hie y1f dü1en hava ordusunu süratle takviye kuru§ maksadm1z1 temin eder. 
rüzp;iir51z havada 550, saatte 80 kilomet- etmek mecburiyetindedir. Bu telgraf ka.i\1dlarmm ha>ilah dog
re süratle tarn arkadan dei>;il, biraz yan- FranSIZ havac1l1gm1n gec;irmekte oldu- rudan dogruya kimsesiz yurd yavrular1· 
dan escn bir rüzp;arla saatte 650 kilomet- gu buhrandan almacak ders 1udur: Dün- nm bak1mma tahsis edilmi~tir, 
re vaphrm11tir. Halbuki bugün yapilmak- yanm bugünkü halinde, milli müdafaa is- Tebrik telgrafmlZI süslü kag1dla alan 
ta olan yeni F rans1z avc1 tayyarelerinin lerinde gösterilen herhangi bir ge1veklik muhatabm1zm fazla memnun olaca~1 • 
azami sürati saatte 500 • 520 kilometre- ve tereddüd c;ok pahahya mal oluyor. na ve zarafetinize hükmedecegine ~üp • 
dir. 1ngiltereden sonra, Fransa da, bunun a- he yoktur. 

Fakat Frans1zlann, orduda kulland1k- c1sm1 tatm11t1r. AB/DIN DAVER ============== 
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Istanbuldaki spor hareketleri 
Muhtelif sahalarda futbol mac;larz, 
bisiklet ve yürüyü$ yarz$larz yapzldz 

tBarta>atz 1 tnct sll/tltedel 
T ahim sladyomundaki dünkü ma:<;lar bir 
müddeuenbeti federe olrmyan kulübler a
rasmda. devam eden lik, turnuva ve kupa 
ma9armm sonuncula.nru t~1kil eltigi i~in 
~ok haiaretli olmu§tu,. Ögle<:len evvel A 
ta lnmlan madarmda §ampiyonluii.u ka • 
zanan ~i~li kulübüne büyük bir lmpa ve
ril~. B tak1mlan §8Jßpiyonu olan Arna· 
vudköy lrulühü de bir k~ alm11t11. Ku
pa tcvr"i mcrasimi stadyoma getirilen bir 
bandonun istik.la.I marjlIDlZI „almasile 
baJlamiF-

Sifli: 4 - Arnavudköy: 1 
Mera•irnden sonra Necib kupasr lur -

auva!!nda ü,üncüliilrle dördiinciilüt i~in 
~i,li ile AmavudkÖy talomlan kar~laj • 
m1~ard1T. lki hafta evvel Arnavudköy, 
~i,!iyi ycnerek §ampiyon namzedlerini Beyog!u Halkevinin tedib eUigi yuru~ müsabakasma 
teh1ikeii vaz?yete •akmuilard1. Bn sebeb- il;fuak edenler hareket yerinde 

le cfünkii müoaba:lca. adeta bir intihm ma- ragrnen, Güne§lilerin bu rna~ kazanrna • üzerinden yap1!ch. Mecidiye köyünden 
~1 mcoabmndcyd!i. Birinci devreyi ~~li !an ihtimafi muhalkak: sayrhyordu. <;:ün- hareketle T arabya yoku~undan inen mii· 
Nubann attJii golle 1 • 0 galil> bitirdi. kü bir ih i:;llsna.;?e, oyuncular birinci ta· sabtklar Boyaoköy asfa!t yolunun sonuu-
1kinci dewede vaziyet bir arahk 1 - 1 kim ka.drosuna dahil clemanlarch. dan geri dönerek Büyiikdcre tayyare han 
berabere oldu. F akal Nubar penaltidan Oyun tahmine uygun bir seyir takib et· ganna ve oradan da Tarabya yoku§anu 
Siilinin ikinci goliinü yapt1ktan sanra ÄI· ti. F akat netice ne tahrnine, ne de oyu- ttrrnanaralt MecidiyekÖy likör fabrikaSI 
navudköy gC'Y§edt. Bundan istifade emn nun cereyan tarzma uygun dü~edi: önünde yall§L bitirdiler. 
Siili de iki gol daha ath ve ma~ 4 • 1 GiinC§liler her iki devrede de hakim Neticede bir saat 14 dakika iie Sü • 
galib bitirdi. oynad1lar. Fakat birinci devreden 3-2 leymaniyeden Limbo birinci. Feneryil· 
Galatasaray: 1 - Anadolu: 0 maglilb ~1kt1klan gibi ikinci devrede de mazdan Torkum ikinci, Gala!asaraydan 

Ögleden sonra, Taksim stadyomunda, vaziyerferini kurtaramadilar ve sahadan Mubsin Ü<;i.incü oldular. 
ilk ma~1 Galatasarayla Anadolu tak1m· 4--5 maglub ola.rak ~1kt1lar. YiirilyÜ§ müsabakasi 
Jan yap11fa.r. Galatasarayda, birinci ra - F enerbah\:e: 9 - 1. Spor: 0 
k1mdu yalmz Bu1end, Salim, Musa ve lk:inci ma~ F enerbah<;e ile htanbu!.por 
Mustafa vard1. Digerleri B ve genc ta • arasmda idi. F enerliler sahaya §U kadro 
k1mlarmdan almm1~ oyunculard1. Ana • ile i;ik.tilat: 
dolu tak1m1 da tarn kadrosile oynam1yor· Hüsameddin • F aruk, Lebib • Re~ad. 
du. Birinci devre il<! taraf gol yapama • Ali Rna. Necdet • Niyazi. Naci. Y a -
dan berabere bitti. Ikinci devrede Musa iar, Bülend. Orhan. 
frikikten Galatasaraym tek goliiDü yaptJ lstanbulspar talam1 da iu kadro ile 
ve mai; 1 • 0 Anadolunun rnaglubiyetile oynadi: 
bitti. Mecdi • Hayn Hau:n • Eni« T atik. 
Yedek Subay: 4 · B. Gücü: 1 Faruk • Kemal. Adnan, Bahri, Nejad. 

Dün Baklfköy Barutgücü sahas1nda 1•met 
Y edek Suhay ve Barutgücü taknnlan Üyun. tarnamen Feneililerin tazyik1 „J. 
i;ok hararerli bir ma<; yaptilar. Havaum tinda ge~ti. Bi.rinci sa)'lyi Niyaz.inin bir 
muhalefetine ragmen sahada ik.i binden nrtalayr1m1 kafa ile Bülend yapl!. lkinci 
fazla seyirci vard1. Birinci devrede riiz • golü de Na:ci. yinni bq mctret:ltn yolla -
gan ar~alarma alarak oymyan Y edek d1~1 bir iütle kazandr. istanbuhporlular 
Subaylar elde ettii]cri fü:ünlüiten istifa- canl1 bir oyun .;rkard.tlar. Bu gayret sa -
de e.krek ~ gol att1lar. ikinci devrede y1lann artmauna maru olclu ve ilk devre 
oyun nisbeten mütevazin bir iekilde cere- 2-0 hitti. 
yan etti ve · iki taraf birer gol yaptl.. Neti- F enerliler ikinci devrede tarn bir haki
cede mai; Y edelr. Subay takunmm 4 · l miyetle oynad1lar. Dördüncü dakilr.ada 
galebesile bitti. Ma~tan 5<l1lra Barutg~- Y a~ann athg. ~üncü golden !Onra doku
lüler rulüblerindc mi•afirlere bit ~ay n· zuncu dakikada Y a1ar dördüncii, 13 iin
yafeti verdiler. cü dakikada Naci ~inci golii ~1kard1 -
Anadoluhisar: 5 • Güne§: 4 l ar. 

Dün Kad1köy stadyomuncla husU5i !stanbulspor müdafaasi bütün gayreti-
mahiyette ilr.i ma~ yaptl~hr. Bunlardan le ~abaliyor, fakat birbirini rakib eden 
birinci•ini önürnüzdeli:i hafla milli k.üme Fener hücumlarma kar§I koyam1yorclu. 
deplasman ma1;lanm yap:nak iizere An· lyi ~ir anla§ma ile oyruyan Fenerliler on 
karaya gidecek olan Güne~le Anadolu • yedinci dakika.da N acinin ayagile alt1nc1 
hisan tak1mlan yapmi§lardrr. Gün~ bu golü de athlar. 
ma~a Cihad, Faruk, Re~ad, Ömer, Yu- Fenerlilcrin tazyik1 i.tanbulsporlulan 
suf, Rcbii, Niyazi ve Selirnden mahrum 
olarak fakat bununla beraber olduk~a nefes aldirmiyacak hale getirmi~ti. Y aiar 

yedinci, Naci sekizinci golleri de kuvvetli 
k1ymetli olan §U tertibdeki bir kadro ilr. iütlerle atlllar. Devrenin sonlarma dogru 
iitirak ettiler: Bülend de dokuzuncu golü att1 ve ma~ 

Safa • Yusuf, Celal • ismail, Riza, 9-0 F enerlilerin lehine bitti. 
lbrahim • ilyas, Necdet, Sala.haddin, 
Murad, Canbaz. Bisiklet yar§l 

Milli kümc ma~larmda kulüblerini ll!DI· Istanbul bisiklet •eri yan1lanmn dör • 
sil edcn tarn takunla oynamamalanna düncüsü dün 40 kilometrelik bir mesafe 

A,k ve macera romani : 48 

llC 41 f~A IM 
Nakleden: Hamdi Varoglu 

- Sizi zcngin edecek olan bu serveti j inanm1yorum, inanmak isterniyorum ! 
ni<;in reddcdiyorsunuz! dedi. Ben, sizc - Na!!! isterseniz öyle yapm. Ben, 
elzem olan serbestiyi temin etmek i<;in ha· son sözürnü söyledim. Bir daha bu rnev
yahm1 fedaya haz1r bulundugum halde, zua kat'iyyen avdet etmiyecegim. 
siz bc.nden hicbir 1ey kabul etmiyorsunuz. - Y ani, kararmlZI tatbik edeceginizi 
Neden ! mi sövlemek istiyor•unuz? 

F akat, bu mevtai projeyi daha fazla - Hi<;bir karanmdan · dönmü1 adam 
dinlemek istemediii;im itin ayai>;a kalk- deii;ilim. Ho1, bunda da sizi alakadar e
t1m ve birdenbire, sanki bütün bu salme- decek cihet yok ! 
nin <;irkm bir ,antajdan ibaret olduii;unu, - Haklmmz. Bir delinin hareketini 
benim de bu santaia kapild1g1m1 anlay1- dü$ÜnÜp tasalanacak degilim. Y arm, fa. 
vermi1 gibi, gÖzya1lanm1 sildim. Ani bir raza ayni tehdidi bir baskaSJ savursa, ha
aksülamelle: yat1m1 o divanenin de hahn i~in degi1ti-

- Simdi de siz beni dinleyin, Yusuf remem ya ! Hay1r. Siz ve ben, ikimiz de, 
Haddad Bey, dedim. Demindenberi, kendi yapllklar1m1zdan kendimiz mes'u· 
korkunc tehdidinizle, azmimi sarsmai'\a lüz. Bildiii;iniz gibi harekette serbestsiniz. 
cah,1yorsunuz. Sizi dinliyecek olsam, Zaten, bu kadar divanece bir i,e te1ebbüs 
bütün hayat1m, ikama kendinizde kabili- etmenize imkan yoktur. Mant1gm1z, akli 
yet gördü~ünüz bu tehdidin günün birin- seliminiz buna manidit. Ben de, üzerim
de tahakkuk edecegi korkusile dolu ebe- de müessir olmak i<;in ba1vurdugunuz bu 
di bir i$kence haline gelecek. Sözlerinize menfur 1antaja k1ymet vermeden, kendim 

Beyoglu Halkevinin lertih etrigi yÜJ'Ü.. 
~ müsabakasi dün yap>ldi. Beynglu 
Halkevinden harek.et eden 25 müsah1k 
lramvay caddesini takiben Tabim mey
danma geldiler. Orada hir tur yapbktan 
stmra gene tramvay caddesinden Siili -
Mecidiyeköy • Maolaka kadar giltiler ve 
oradan döne1ek Si1li tramvay depnsunda 
yarw bitirdiler. 25 kilomctre mcsafe tu
tan bu yanu Be.yoiilu Halk.evinclen lb
rahim bir saa.I 5 7 dakikada birinci gclmek 
suretile hzandi. Akm!pordan Remo i
kinci, Pera.dan !zak ü1;üncü, Beyoglu 
Halkevinden Huk1 dördüncü, Kurtul~
tan Lipyadi, be§ine~ Beyoilu Halkevin
den Mehmcd altmc1 oldular. 

T ak1m itibarile 5 puvarua Beyoglu 
Halkevi birinci, 9 puvanla Akmspor i
kinci, 14 puvanla Pera Ü<;Üncii, 15 Plf
vanla Kurtulu> dördüncü oldular. 

Basketbol turnuval.an 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib o

clilcn basketbol turnuvalanna dün m dc
vam edil.ru.tiI. Bu turnuvalar, nihayete 
ermelc Üzeredir. Üc kategori üzerinden 
yapilan bu müsahakalann bir k1srn1 biti
rilmi1tir. Büyüklerde Kurlul~ 1ampiyon
luil;u kazanm1~hr. Ortancalann final ma• 
{I dün yap1lm1> ve neticedc Galatasaray 
30 a kar!I 31 le Barkovayi yenerek >•m
piyon olmu>tur. Küc;.ükler arasmdaki $am· 
piyonaya pek <;.ok kulüb i$tirak cttigmden 
bunlar Ü<; seriye aynlm11larch. A oerisin
de Galatasaray, C serisinde de Mübendi! 
birinciligi kazanrm$lardu. B serisinin fi. 
nal ma<;1 dün Robertlcolej ve Kabata1 ta
k1mlan arasmda yap1lrro$l:!T. Neticede 
Kabata~ 17 - 25 ile oeri birinciligini lta
zanm1$l1r. Kücükler kategorisinin l!"mpi· 
yonluil;unu ortaya <;1karmak üzere Ga.la
tasaray, Kabata$ ve Mühendis takunla
n birbirlerile kar,1lal!"caklarchr. 

icin cizdigim yolda yÜrÜyor, kendi haya
hm1, lr.en<li diledigim 1ekilde taozim ede
run. 

- T ekrar ediyorum, Mukbile Ha-
mm, bu dakikadan itibaren serbestsiniz. 

- Son sözünüz mü bu? 
- Baika söyliyecek sözüm yok. 
- Beni, tesiri altmda b1rakt1i>;m1z vah-

1i tehdidden kurtarsaruz daha alicenab 
hareket etmi> olurdunuz. 

- Sözlerimin, ne ila veye ne eksilmege 
ihtiyac1 yoktur. 

Bir iki saniye kadar kapmm yanmda 
durdum. Elimde olm1yan bir tereddüd, 
a.yaklanm1 yere <;iviliyordu. Yusuf Had
dad yamma geldi. lki elini yava1<;a om
zuma koydu. Korsai1mm ipekli kumaim· 
dan gecen, parmaklarmm hummah ha· 
raretini, cildimde hissettim. 

- Yolunuz atik olsun, Mukbile Ha
mm, dedi. Bahtmmn cizdigi yolda, 
mes'ud ilerleyin ve geriye dönüp bana. 
bakmaym. Sizi kendime baghyamad1m„. 
Aram1zda, <;ok. elim dakikalar ge<;ti, 
bunlan tekrar etmiyelim. 

- Rica ederim, Yusuf Bey, biraz iu
safli olun ! 

Yusuf Haddad, son söyledigim söz· 
den incinmii gibi, beni, kap1dan d11an 
dogru kuvvetle itti: 

• 
1 mac Ankaradak „ 

Först Viyana tak1m1, dün Ankara 
muhtelitini 5 - 0 magliib etti 

Ankara 17 - lstanbul muhtelilile 
yapt1g, kar11la1mayi 3 • 1 kazanarak ieh
rimize geien Avusturyamn Först Vienna 
tak1m1 bugün ilk l<a;i:laimasu11 ~ehir 
stadmda yapacakti. F akat, sabah baih -
yan ve bir arahk §iddelini amran yagmur 
giinlerdenberi beklenen btr büyÜk ma~r 
görmelr. i~in hazirlanan meialdtlan derin 
bir •ukutu hayale ugra~ bulunuyordu. 

Hwn1 kaybetmelr.Ie beraber saat l 2 
ye kadar devam eden yagmura ragmen 
stadyoma giden büyiik cadde kesif bir 
merakh ile doluydu. 

Mas; •aati yaklaitiiJ vakit kapah tri • 
bünfer tamamen dolmui. a9lc tribünlerin 
de biiyiik: bir bsmr merakf1lar tarafmdan 
i§gal edibnii bulunuyordu. 

Bundan bir müddet evvel iehrimfae 
&"'len Rumenleri buyült bir say1 farkile 
yenen muhtelitin, bugünkü lmvvelli ra • 
kibi hr11s1nda alac11g1 n<tice hakikaten 
tribünleri dolduran 25 bme yakrn seyirci 
tarafmdan meralla bekleniyordu. 

Saat 16 da, evvela Vryanah futbolcu
lu, mavi pantalon, beyaz zemin iizerinde 
mavi bir ku1agr taizyan formalanlc saha· 
ya c;ikhlar. Ve lialb nazi usulile selam -
lryan Viyanah misafoler ~ok alki1land1-
lar. 

K1sa bir fas1ladan sonra yeiil renklerile 
Ankara rnuhtchti sahada göründü. Ve 
1iddetle alk11land1. 

M utad merasimden sonra tak1mlar 
kar11!1kh siraland1klan zaman Ankara 
mubtelitini §U kadrosilc göriiyoruz: 

Fuad • Saffet, !hsan • Ke1fi, Cihad, 
Celäl - Mücahid, Hasan, R1za, lzzet, 
Mus!afa. 

Buna mukabil Viyana tabrm da §U 

1etildeydi: 
Havli~e • Kaller, "5mavs • Lodvnon, 

Hofmann, Mahu • Molzc:r, Anmann, 
Fiier, Baryli, Kadner. 

Hakem hmirli Saim Seymenin idare· 
si altinda baihyan oyun iiddetle esmekle 
olan riiz.gara kari1 oynamaga mecbur kal
malarma ragmen top Viyanal1lann ayak
larmda ve bir an i.;inde k.alemiz önluinde 
göründü. 

Birinci gol 
Merkez muhaci:nin 'uli~e ge9rdigi 

top, soli~in ani bir 1ütile Ankara aglanna 
talolch. Bu ouretle 10 • 12 saniye kadar 
~ok k1sa bir zaman zarfmda ve büyük bir 
meha1etle yap1lm1~ll. De,hal Viyananm 
hakimiyetine ge~en oyunun 1:.alemiz is:in 
olduk~a tehlikeli olacaSi a§ikard1. 

llk akm1m1z soldan oldu. Ankararun 
yapllgi bu ~ok sik1 ini§i Viyana müdafaas1 
büyük bir zorlukla ve anc.ak kornerle dur
durabildi. F ak.at anlan lrorner bir netice 
vermedi. 

Viyanalilar kabul ettirdikleri oyun sis
temlerile kalemizi adamak1llt tazyika 
ba1lad1lar. Buna mukabil de Ankara 
müdafaa•1 muvaffakiyetsii; ve bozuk biI 
oyunla bocahyarak topu uzakla1tumakta. 
mü~külat ~elciyor. 

9 uncu da.kikada tekrar Viyana. ka.lesi 
önlerine geien akmctlanm1z, soli~n 
ofsayd vaziyetine dü1mesi yüzünden elde 
ettikleri milkemmel gol vaziyetinden isti
fade edemediler. 

- Haydi, haydi l dedi, Allah sela
met versin l Artik. 1shrab cekmek istemiyo
rum l 

Yusuf Haddad, arkamdan kap1y1 ka· 
parken, ben, ate>ler icinde yanan ba11· 
m1 ellerimle tutmu1. kalbimi bir mengene 
gibi sik11t1ran 1eyin, kulaklanrnda hala 
cmhyan tüyler Ürpertici tehdidden mi, 
yoksa, onun bak1,lannda okudugum Ü· 
midsizlikten mi ileri p;eldigini dü1ünüyor· 
dum. 

XXIII 
Öi>;le yemegme inrniyecegim1, Yusuf 

Haddad'a bir hizmetkarla söyletmi1tim. 
Kocamla tekrar kar11la1mak cesaretini 
kendimde gÖremiyordum. Bu evden bir 
an evvel uzak!a,mef;a karar verdigim itin, 
en dogru hareket, aram1zda tekrar bir 
münaka1a sahnesi yaratmamakh. 

0, benim yüzümden artik azab <;ekmek 
istemiyordu. Ben de, son gÖrÜ>IÜgümüz 
dakikalarm korkun<;lugunu bir kere daha 
ya1amak cesaretini bulam1yordum. 

Bilha.ssa, kendini öldürecegi tehdidini, 
onun agzmdan tekrar i1itmege taha.m· 
mülüm yoktu. Gururu, belki de, bu de· 
dii>;ini ona yaphracak kadar kuvvetliydi. 
Lakin, ne de olsa, rnübalaga ettigine, 
i~i bu kadar divanece bir neticeye götür
mek istemiyecegine hükmediyordum. 

Dün Ankara muhlelitile yapbg1 ma<;ta da galib geien. Först Viyana talo.nn 

14 iincü dakikada 
Kalemize, birbiri arkasma akm yap • 

maktan hali la!mryan Viyana takum, 
ikinci go!ürrü r 4 üncü dakikada oagic;leri 
vas1tasile yaprnaga muvaffak oldu. 0 . 
yun bu suretle daha ziyade Viyanahlarm 
basl.1S1 altmda ve biiyÜk bir süratle devam 
ediyordu. 

25 inci-dakikacla muhtelirimizin Viya
na kalesine yaptiih bir ini1i cle henüz pek 
gen<; ve tecrübesiz olan ve böyle tem
sili madarda oynalllmas1 dogru olm1yan 
küc;.ük Mustafanm ayagmda ziyan oldu. 
Söndü„ 

Birbiri arkasma yedigi iki golden son· 
\a biraz kendini toparlar i;iibi görünen 
kafeci F uadm yaptiib birka<; g,Üzel mÜ· 
dahale gollerin ziyadele1mesine mani ol
du. 

30 uncu dakikada muhtelitin tekrar 
•a!i;dan inki~f eden hücumunu Viyana 
müdafaasmm hatah dlll'durmas1 üzerine 
hak.cm frikik. cez:ast verdi.. Bu suretle fri
kikteu geien top k.ale önlerinde tahm11D1z 
lehine güzd1 bir vuiyet ihdas ettise de 
Hasanm havadan bir vur~u mesdeyi 
halletti. Mnhtelitin, Viyana kalesini "k 
s1k ziyarete ba1lacliiU malarda k.alecinin 
bloke edemiyerek elinden ka<;mhg1 top
lara ~ok bati bir sure.tte hareket eden 
muhacimlerimiz yeti§e.IDediklerinden isti
fade edemediler. Bu 1erait altmda devam 
etmekte olan mac;m ilk kisllll bu suretle 
2 • 0 Viyanahlar10 lehine neticelendi. 

Jkinci devre 
ilcinci devrede Ankara talwrunda u

fak bir iki tadilat yap1lm1[>tl. 
Sol müdafaaya Sabr~ sag muavin ye

rine de Nihad getirilmi,ti. 
Bu devrede Ankarahlar Viyanahlarm 

oyun tarzlanm kabul ettiklerinden ve iid
detini arthran rüzgarlil da aleyblerinde 
olmas1 Viyana!Jann i1ini kolayla1!myor 
buna mukabil de müdafilerin yükünü bir 
kat daha ziyadele1tiriyordu. 

Ankaranm devam etmektc olan bu 
bozuk oyunu ka.r11smda tok iyi istifade 
etmesini bilen Yiyana tak1mmm >Ütör ve 
firsat<;1 soli<; S1k1 bir vu1u1la 7 nci da -
kikada takimma yeni bir gol daha kazan
dird1. 

Dördüncü gol nasd oldu? 
9 uncu dakika.: Viyanah muha.cimler 

gene Ankara kalesi önlerinde.. Merkez 
muhacimin tok uzaktan tektigi §Ut, ka -

Uf söylernek kolaydu. Hele, insanm, 
kendi vücudünü ortadan kald1rmas1 
mevzuu bahsolunca, i1in läftan öteye 
ge~emesi ihtimali ~ok kuvvetlidir. 
Hem, Yusuf Haddad, tehdidini yerine 
getirecek bile olsa, benim bu i1e zihin 
yormama ne lüzum vard:. Ger~i, beni 
bu adama baghyan bir§ey mevcuddu. 
F akat, geceki kahbece hareketinden son
ra, ona kar§1 en ufak bir merhamet hissi 
duyabilir miydim? Kendisine bir vaidde 
bulunmu1 m1yd1m? Hay1r. Ona kar11 
herhangi bir taahhüde girmi1 miydim? 
Hay1r. 0 halde ! Bütün iddialarmda, 
bütün tehdidlerinde haks1z ve manas1z 
olan Yusuf Haddad1 düiünmege borclu 
degildim. 

Y amma alacag1m bir iki par>a e1yay1 
bavuluma ~abucak yerleitirdim. 1>inde 
bulundugurn debdebeli haya.ta aid cn 
ufak bir cser götürmek istemiyordum. 

Pararm uklad1g1m ~ekmeceyi yokla.
d1m. 1~indeki paranm, bu eve gcldigim 
zamankinden daha fazln miktarda ol -
mad1gm1 görünce sevindim. Para <;an -
tarn, bei on ufakhk müstesna, M1ma a
yak ba•t1g1rn günkü ag1rhktayd1. 

Acaba, evinizde ge>irdigim 1u k1sa 
misafirlik devresini, ileride hatmmza ge· 
tirdiginiz zaman, benim hakk1mda ne 

leci F uaclrn ofsayd düdügii i;almd1i:i1na 
zahrb olarak durma!!I ne!icesinde top ko
layhkla dördüncü defa aglara !al1ldi. 

Dördüncü golü de bu sure!le yiyen 
Ankarahlann esasen yüksek bir oyun 
<;rkaran Viyana takrrnmm kaf§1smda, luv• 
vei maneviye!l samlrm~ olaralt bocalama· 
ga basladr. Öyle ki, kale yabnlannda frr. 
sab;1 olarak tanman R1za bugiin en bece
rik,;z bir oyuncu gibi ayagma geien frr
satlan ka<;mnakta •anki israr ediyordu. 

Mat; yeniden bcq;lam11tr, lakat„. 
15 inci dakikada wl a~1k bariz bir of· 

sayd vaziyetinde ald1g1 pasla tak1mmm 
beiinci go]ünü S1k1 bir kö~ vur~le yapt1, 
Bu gol halk tarafmdan IShkla protesto e· 
dildi. F akat, olan olmu1 ve rna~ yeniden 
bailarm1tJ. 

F akat büyÜk bir cnerji ile yenidcn ta· 
lihini denemege kalkan tahm1m1z miiline 
endcr tesadiU edilen c;ok güzel bir gol 
frrsati daha ~rd1.. 

K. Muotafa, kendisine atilan bir pasi 
kovahyarak, kari1sma ~1kan müdafii de 
atlathktan sonra Viyana kalesine dogru 
siizüldii. Kaleci muhakkat olan bu gole 

mani olmak i~in yerinden hrlad1. F alat 
kü~ük Mustafa bunu da meharetle g~e
rek henüz yerde yatan ve kaleciye rag• 
men bo1 kalan kaleye yapt1g1 vakit•iz ve 
isabetsiz bir VUTU§la tak1mmm yeganc ie
ref sayismi ka~1Trn11 oldu. 

Bugün le§kil olunan mulitelit on birin
nin en iyisi bulunan izzetin her defasmda 
da Viyana kalesine kadar sürükleyip 
ortalad1g1 top muhacimlerimizin ayakla • 
rmda netice vermekten uzak k.al1yordu. 

Nelice 
Oyunun sonlarma dogru gene, K. 

Mustafarun Viyana kalesine gönderdigi 
top gol posta 9arparak geri gcldi. F akat 
güzel oymyan Viyana müdafi!erinin u • 

zun vuruilarile kaleden uzakla1tmlcli. 
Üyunun bundan sonra.ki k1smmda ne· 

tice üzerinde bir degi§iklik. olmacligmdan 
ma~ bu suretle 5 / 0 Viyanaltlann ga.libi· 
yetile nihayetlendi. 

Yarrnki ma~ 
Viyan•h futbolcular, yann, Ankara· 

gücü • Genclerbirligi muhtelitile bir ma~ 
yaprnay1 kabul etmi1lerdir. Bu ma~ saat 
14,40 ta Ankaragüeü saha•mda yap1la • 
cakllr. (a.a.) 

dü1üneceksiniz, Yusuf Haddad Beye • 
fendi? Belki de, ati bunu bana Ögretecek• 
tir. Muhakkak olan bir§ev var ki. eviniz· 
de, sizin yammzda ya1ad1g1m müddet,e, 
yüreßimi en ufak bir menfaat endi1csi bi· 
le yoklarnam11br. Bununla iftihar ediyo
rum. ~imdi, buradan aynhrken de, bü
tün servetinizden, bütün ihti1amm1zdan 
ve debdebenizden, ~limde hi,bir 1ey kal· 
m1yor. Buradan giderken, buraya gcl • 
digim zamanki kadar fakirim. 

Odam1 bir kere daha gözden ge~ir • 
dim, biriey unutup unutmad1g1ma bak • 
tim. 

Hay1r, hi,bir 1ey unutmam11t1m. Ha• 
y1r, arhk, buradaki e§yadan hi,biri•i ba• 
na aid degil; bunlarm hepsi, mevcudiyc
tinden ka,t1g1m adamm malt. Kendisine 

darbe vurmaga hazuland1g1m kimseden, 
herhangi bir1ey almag1 kendime yak11 • 
t1ram1yorum ..• 

Bu dü1ünce, kalbimde gcne ufak bir 
9arpmh uyand1rd1 Yusuf Haddad, ara• 

m1za, bu tehdidi ni>in soktu sanki! Metin 
olay1m, diyorum; bu tehdid, kuru laftan 

ibaret; beni korkutmaktan ba§ka bir 

maksadla söylenmi§ degil, diyorum. 

c Arkaat varl 
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Atinada verilen ziyaf et lngiliz ~ ltalyan anla§mas1 
dostlugunun her tarafta iyi tesir yapt1 

Köy Kalk1nmas1 

idare Mekanizmas1nda 
-Nahiye Müdürleti 

Toplant1, Türk - Yunan 
bir daha tezahürüne vesile oldu 

Mülki idaremizin iyi i~lemesi i~in nahiye müdürleri· 
nin de Dahiliye Vekaleti tarafindan tayini lazlßld1r 

N ahiye müdürlerinin memleket idare 
lllckanizmasmdaki ehernrniyeti pek bü • 
Yüktür. Cünkü nahiyelerin iyi i1lemesile 
dcvlet mekanizmas1 da aksamadan i;ler. 
Bunun ii;indir ki köy kalkmmas1 i1lerile 
•Yni zamanda nahiyelerin idari te;kilätm1 
da aksaks1z i;liyecek hale getirmelidir. 
Bu i;e de nahiye müdürlerinin behem~ : 
hal Dahiliye Vekiileti tarahndan tay1m 
esasim koymakla bailamahd1r. 

Filhakika nahiyelerde, devletin bütün 
Vekaletlerini tcmsil eden ve mülkiye me· 
tnurlan rüesasmdan nahiye müdürlerinin 
halen valiler veya bazan bunlara vekälet 
•den mektubcular tarafmdan tayin edil
lllcleri birGok mahzurlara yol aGffiakta· 
dir: Cünkü baz1 valiler istedigini iyi ve~a 
kötü bir nahiyeye tayin ve tebdil edeb1l
diklerinden bu korku ile bir nahiye rnü
dürü kanuni salahiyetlerini tatbiktan Ge· 
kiniyor, nahiyesindeki hahrh ,ehir e1raf 
ve yerli memur mensublanna kar11 tarn 
Otoritesini kullanam1yor. 

bette Goktur. Halbuki böy]e nahiyelerin 
müdürleri her zaman masa basmda kala
mazlar; köylerini daha ziyade tefti;e 
Glkmak mecburiyetindedirler. Karakal 
Gavu;lanna bile baz1 nahiyelerde bir on
ba11 muavin verildigi halde, nahiye mü • 
dürlerinin refakatinden bir katib k15kan
mak Hazineye büyük bir kar temin et -
mez. Bilakis bu katibler nahiye müdürle· 
rinin teftis. hastahk, mezuniyet gibi gay
bubetlerinde yaz1 i;lerini idame edebile
cekleri gibi, nahiye müdürlerinin halefleri 
gelmeden infikakleri halinde nahiye ku
yudatmm hüsnü muhafazasm1 temin 

ederler. Yeni geien nahiye müdürleri de 
a_radiil;i~i ?ulamamak, baz1 i;lerin geGmi
sme darr 1zahat alamamak gibi yoksuz -
lukl.ara maruz kalmaz. Filhakika öyle 
nah1yeler bulunabilir ki karakollarmda 
Maliye ve Muhasebei Hususiye borclu • 
larm.a aid dört be; bin lirahk yüzlerce 
tevk1f müzekkeresi birikmi0tir, takib edi
lememektedir. Yeni si;elen müdürse bun • 
lardan haberdar degildir. Binaenaleyh 
her nahiyeye bir katib verilmesile bu 
mahzurlara meydan kalm1yacagmdan 
doii;acak faydalar bir katibin degi] bir • 
kaGmm istihdam masrafma tekabül eder. 

1 Baftarafl 1 Incl sahttede] 

M. Kolinas'm nuthu 
Rotari kulübü reisi sab1k namlardan 

M. Kofinas ziyafet sonunda söyledigi 
nutukta ezcümle demi1tir ki: 

«- lki memleket arasmda dostlugu 
tenmiye etmek i~in. iki milletin edebiya • 
tm1 tetkik eylemek ve ögrenmekten daha 
iyi bir ~are var rn1d1r? Bilhassa Türkler 
ve Elenler gibi amlarca ayni rnüiterek 
hayah ya11yan ve bugün samimi dostluk 
ve ittifak münasebetlerile birbirlerine bag
lanm11 bulunan 1ki millet mevzuu bahso
lunca, bu hakikat daha 1iyade dogru o · 
larak tecelli etmektedir.» 

M. Kofinas, sözlerini kendisini. yalmz 
Türkiyede degil, fakat ayni zamanda 
yabanc1 memleketlerde de tamtm11 olan 
Ruien Eiref Ünaydmm Türk edebiyatm1 
zenginle1tirmi1 bulunan edebi eserlerini 
tahlil ederek bitirrni1tir. 

El!;imizin sözleri 
Bundan sonra, Ruien E1ref söz alm11 

ve sok güzel bir nutuk söyliyerek Türk 
edebiyah tarihinden ve Türkün idealle • 
rini temsil eden büyük Atatürkün yap1c1 
ve ink1labc1 ilharn1 altmda yeni Türkiye
nin dogu§U tarihinden bahseylemiitir. 

Ru1en Eiref, sözerini §Öy]e bitirmii
tir: 

«- Güzel Atinada R,Jtari kulübünün 
organize ettigi bu kültürel dostluk teza · 
hüründe ham bulunmak benim isin 9ok 
rnemnuniyet ve icrd vericidir. Bu teza • 
hürün memleketimd~ de güzel akisler u
yandiracagma eminim. E!enleri ve Türk
leri birbirlerine aynlrnaz bir tarz
da baghyan baglann tebarüz et
tirilrnesine herhalde bu gibi teza· 
hür büyük mikyasta yard1rn edecektir. 
Gerek cografya ve gerek tarih baklffim • 
dan korn§u olan ve kültür bakimmdan ise 
karde§ bulunan vatanlanm1z, politik sa· 
hada da karde1!ik göstermekten hali ka· 

iamazlard1. Türk inkilabmm yeni man • 
talitesi ve Elenlerin büyük ve hakim an· 
lay111d1r ki bu dostluk ve fikir beraberligi 
pakti temhir etmi§ ve bu, hem her iki mil · 
letin hem de dost ve müttefik Balkan 
devletlerinin nef'in<' olmuitur. Gözlerimi· 
zi istikbale dogru -likerek, bugün, bu kar· 
11hkh ve samirni anlaimamn hayat verici 
havas1 i9inde gittik,e daha s1k1la1acak o· 
!an bu yakla1mamn iyiliklerini daima le· 
barüz ettirmeli ve övmeliyiz.» 

Bir~ok defa ha•aretli alkiilarla kar§!· 
lanan bu nutuklardan sonra Majeste Kra.l 
Jorj'un ve Reisicumhur Atatürkün s1h • 
hatlerine isilerek ziyafete nihayet veril· 
mi1tir. 

<;in muvaffakiyetlerinden 
sonra ... 

Paris 17 - <;:inin son askeri muvaf • 
fakiyetleri hakkmda ba1makalesinde tef
sirlerde bulunan T emps gazetesi, vaziye
tin 1imdi !ngilterenin te,~bbüs etrnek ü • 
zere bulundugu tavassuta müsaid oldugu
nu tahmin etmekte ve General Ciang'1n 
<;in kuvvetlerini tophyarak bunlarla yal • 
mz ~ete harbi yapmaga degi] ayni za • 
manda taarruza ge,mege muktedir mun
tazam k1t' alar halinde bir ka~ milyon k.i-
1ilik ordular vücude getirrnege muvaf • 
fak oldugunu kaydetmektedir. -·-Be§ikta§ta yap1lan dün 

geceki güre§ler 
Be,ikta§ Halkevi Spor 1ubesi tarafm

dan tertib olunarak prograrn1 evvelce ha· 
mlanan güre1 müsabakalanna dün gece 
ba1lanm11hr. Be1ikta1 kulübü salonunda 
yapilan güre1ler, büyük bir alaka ile ta
kib edilmi1 ve müsabaka ges vakte kadar 
devam etmi1tir. 

61 kilo güreiinin finali cuma ak1am1 
yap1lacaktir. 

Gene valilerin dogrudan dogruya ta • 
Yin, nakil ve tebdil salahiyetlerinin tesirile 
lllesela bir nahiye müdürü senelerce her
türlü i& kolayliih ve refah1 olan .mam~r 
Ve güzersi;äh, olduki;a müternedd~n b~r 
nahiyede b1rak1ld1g1 halde diger b1r nah1-
Ye müdürü de bunun tarn tersine olarak 
hertürlü vesaitten, hatta medeni insanlara 
layik mesken ve si;1dalardan bile rnahrurn, 
lehir ve kasabalara uzak, yolsuz, bir se
nesi on seneye bedel bir yerde kahyor. 
Kald1 ki böyle geri muhitlerdeki nahiye~ 
!erde • vazife ayni olmakla beraber • na
hiye müdürlügü daha güGtür. Cünkü hal
ki daha gÖrgüsüzdür. medeniyet ve icab
larma daha biganedir. hi öi'(üdleri ka • 
bu] ctmemege mütemayildir. Vukuat da
ha Gok olur. Kadm ve k1z kaG1rmak, 
haYVan hir • ,Jii1;1, arazi vukuah, adi hir· 
•1zhk, cerh hadiseleri eksik olmaz. Bun· 
lara kar11 nahiye merkezleri de kasaba • 
dan uzaktir. yollar ya yoktur veya i;ok 
bozuktur. Halbuki nahiye müdürünün 
Ufak bir beygir gibi nakil vas1tas1 da yok· 
tur. N ahiye karakolunun ise iki iandar
~a neferi vardir, onba11 veya i;avu1 na· 
~ir olarak verilir. Halbuki kanun, halle
n birbirine zid her iki nahiyeden de ay
ni mctalibde bulunur. Netice olarak na
h~ye müdürü yalmzhk, vas1tas1zhk ve tarn 
bir Yei• ii;inde bunahr. 

Nahiye müdürlerinin maaflari 
Bunlarm asli maa;lan 20, 22, 25 lira 

olmak üzere ÜG s1mfbr. Bu asli maa1lara 
göre ele si;e<;en ise 49, 52, 55 liradir. An
cak bu ÜG sm1f üzerinde de isabet pek az
d1r. Mesela 20 senelik bir nahiye müdü
rünün asli maa11 20 lira oldugu halde 
be, senelik bir nahiye müdürünün asli 
maa,1 25 lirad1r. K1dem esas1 ekseriya 
kanun yapraklan arasmda kahr. Sebebi 
de gene nahiye müdürlerinin tayin hak
kmm vilayetlerde olmaSidu. Cünkü bu 
salahiyet as1l müstahak olam maii;dur, 
müstahak olm1yam terfih edebilmege 
rnuktedirdir, istedii?;ini birinci sm1f bir 
nahiyeden kaldmr; diledigini oraya ta
yin edebilir. 

...................................................... „ ....................................................... „.„ ..... . 

Esasen nahiye müdürlerinin maa;lan 
rnevki ve i;lerine nazaran azd1r. Bazi 
nahiyelerdeki karakol kumandam gedikli 
ba0Gavu1lan 60 ve hatta 80 lira ahrken 
arnirleri bulunan nahiye rnüdürleri 48 lira 
alir. 

~on zarnanlarda po]islerin maa11 da 
n~h1ye müdürlerine müsavi kilmd1g1, na· 
hiye müdürlerinden madun bulunan mu
avin ve komiserlerin maa;lan artmld1g1 
halde nahiye rnüdürleri hala yukanda 
y~Z![, rnaa;lan ahyorlar. Halbuki azGok 

Alman ve Fransiz gazeteleri Romada imzalanan 
anla,may1 sulh i~in bir muvaffakiyet addediyorlar 
. . . .. [Bastaratr l In~ salitt~d~I 1 zerinde ne kadar 1srar edilse kafi degil • 

myetlenm gostermekte oldugunu 1lave dir.» 
eylemektedirler. Bu gazeteler, itilalna· Bu gazete, mütalealanna nihayet ve~r: 
rnenin akdi hususunun iki tarafh müzake- ken, Romaya derhal bir Frans1z sefin 
reler usulünün k1yrnetini isbat etmekte gönderilmesini taleb etmektedir. 
olduii;unu yaz1yorlar. Ayni gazeteler, Eko dö Pari diyor ki: «F ransanm ta· 
Rorna • Berlin misakmm bu yüzden sar- kib etmesi lazim geien yol, ~izilrniitir. 
s1lmam1~ oldugunu ilan etmekted.irler. . <;:abuk hareket edelim.» 

Doy~e Algemayne ("aytung, d1yor ki: Pöti Pariziyen, yaz1yor: 
« Mussolinj, lmparatorluk siyasetinde «fngiltere ile italya sulhu akdetmi1 

büyük bir muvaffakiyet kazanm1;tJr. M. olduklanndan F ransa hükumeti Roma • 
Cernberlayn, Avrupanm alm1s oldugu daki maslahatgüzan M. Jül Blondel'e 
yeni istikametin lngiliz !mparatorlugu l· itayan hükumetinden iirndiden ltalyan • 
Gin tehlikeli olduii;una kail degildir. ln- Fransiz ihtiläflarml lngiliz • iralyan iti • 
~iliz Ba1vekili, silahlanma i1ine hararet- lafmi nümune ittihaz ederek halle teves• 
le devam etmekle bcraber diplomasi usul- sül etmcgc amade olup olmad1gm1 sor • 
lerini takibden feragat etmemektedir.» masi ve ayni zamanda F ransanm iki mem 

Bu si;azete, lngiliz - ltalyan itilafmm Jeket arasmda normal dostluk münasebet· 
so! cenah mensublanmn muhalefetine lerinin teessüsünü mü1ahede etmek arzu· 
ragmen pek yakmda fngilterede rnergubi- ounda bulundugunu iblag etmesi isin ta· 
yet kazanacag1 fikrindedir. limat vermiitir.» 

lokal Anzayker gazetesinden: Övr gazelesi, diyor ki: 
«ltilaf, bütün Avrupa iGin bir paskal- <«;ok salahiyettar zevat, itilafm ihti • 

ye hediyesidir. lki taraf arasmda doRru• yath vc geni§ olduguna hüküm _etmek'.": 
dan dogruya temao yap1lmas1 usulü, rnu- dirler. Bu itilafname, rnakul bir teink1 
vaffakiyete isal eden yegäne usuldür.» mesai i<;in miikemrnel bir sersevedir.» 

Hamburger Fremdenblat gazetesi, ya- Popüler'den: 
z1yor: «hilafnamede hisbir nokta, «sulhun 

«halyan fmparatorlugunun !ngiltere ten>iki» nden ibaret olan Avrupa •iyasc~ 
tarafmdan tanmmast, bir realitedir. Cün- tinin umumi direktiflerini hatJT!atacak 
kü. Cemberlayn'm i&i Cenevre yolundan hiG biriey yoktur;». • 
gei;irmeoini rnuhalifleri talmine matuf vc Sooyalistler, hisbir memleke.t hanc b1: 
hemen hemen gülünG bir fonnalite telakki rakilrnamak suretile bcynelm1lel mesat 
etmek rnümkündür. Maamafih itilalna- birliginin kabulü ve harbd~n feragat rn~ : 
me, Akdenizdeki baz1 1eniyetleri hi~ de nalanm tazammun eden b1r hal surehnt 
degi;tirmemcktedir. ltalya, bu denizin 

bl d 
tercih etmektedirler. 

rnerkezi gesidini her zaman a uka e e· 
b b Lo d b Ümanite, 1öyle diyor: . 
ilir. Uzun müddetten eri n ra, har „ft1'la·fnamc, bir sulh mukave.l.es1 d~ • 

esnasmda Akdenizde emin bir geside " d • 'ldi En dogru ieklin c, mutecav1ze 
güvenmcmei!e ah1m1$llf.» gi r. 'd' 

ltalyan matbuatmda mükafatm bir nümunesi ir.» l'f 
M d V fd anlafmaya muha t 

Rorna 17 - italyan gazeteleri, fngi- rstr a e ahfll · 1 
1. 1 1 k 1 . . . 1 Kahire 17 - Hükiimet m .~ ~rd1 b~-
1z • ta yan rnüza ere ermm nehce en • ·1· lt 1 1't1'laflarm1 pek musa1 ir 

mesi dolay1sile 1evk ve n~e isindedir. Ve gi iz • a yan 1 · · 1 l 
bu müzakereleri ltalyan diplomasisinin 1ekilde kar11lamaktodirlar. ngihz • tak• 
bir muvaffakiyeti addetmektedir. yan münascbetlerinde hasil olan gev~e • 

lik dolay1sile bu mahfillerde memn
3
un
6

iyet 
II M e.<Sacero diyor ki: . b yede 19 se• 
«Muadelet fikri fa•ist ltalyanm impa· beyan ed1lmekte ve u sa , . k • ' . d M . .1 ve Libya dak1 as en 

ratorluk satvctinin en genii bir surette ta· nesm e avmi .1 1 1 
1 H b · hamhklar dolay1sile lng1lter

1
e d1 e t~. tya 

nmmas1 demektir. Muade et, a e11stan h l l iahk er en mu e· 
seferinin ve Mussolini'nin basiretli siyue- arasmda as1 o an ~erg' • „ l k· 
tinin zarur1 bir neticesidir. vellid endiielerin zail oldugu soy enme 

Yakm,arka müteallik olan itilaflar, tedir. . •. b. b nna· 
lngiliz • ltalyan münaoebahnda cn mü· Millete hitaben neirettigi 

1
'.. ;ya 

d V fd t 'liz • ltalyan 1tilaflarmm 
hirn k1s1md1r. Bu itilaflar, iki devletin rne e e • ngi . k 

M 
.d hka"mm1 tammak 1Sterneme • 

menfaatleri arasmdaki ayniyeti göster • 1sira a1 a · ·k1·1· · ··• 
h„k. ti memleketin 1St1 a m1 mu 

rnektedir.» te ve u ume I 1 ·1tereyi de 
Fransadaki ahisleri dafaa etmemi1 olmak a, . ~81 

k t. .. k ye gm1me sure ,. 
Paris 17 - Pöti Jumal yaz1yor: M1sir narnma muza ere h kl 

1 k bir le müttcfik s1fatile rnali koldugu kat da~ra 
«lngiliz - talyan itilaf1, ha ik! kl ·th m etme e 1 · 

sulh muahedenamesidir. Ehemmiyeti ü- tecavüz etmi; olma a 
1 

· a . 

Porf~ Pittar, dün gece 
,ehrimizden ayril~1. 

Yilayctlerce tayin edilen nahiye mü • 
dürlerinin, vilayetin pek basit bir iki ;n~: 
zekkeresile Vekalete arzedilecek zahm 
esbab1 rnucibeler üzerine Vekälet ernrine 
ahnmak, i1ten el Gektirilmek, tebdil edile
bilmek gibi muameleleri hemen hemen 
bir odac1 hakkmda yap1lacak muameleler 
kadar kolayd1r. Halbuki nahiye müdür
lerinin VekaletGe tayinleri esaSI kabul 
•dilince bütün bu mahzurlar ortadan kal
k~r. Muktedir, fedakar, ciddi bir nahiye 
llltidürünün prestij ve faaliyeti artar. 

bir 1ehirde rnedeni bir hayat iGinde ya
IJYan ?ir. komiserle, en hücra bir köyde 
rnede~i bir mesken ve g1dadan bile mah
rum: icabmda e;k1ya takibinde gezen bir 
n.ah~ye müdürünün Ya1ay1;1 si;özönüne ge· 
hnhr~e bunlara kar11 daha 1efik davran
mak 1cab eder. 

Meksiko - Cumhurreisi Lazaro Kardenas, !ngiliz ve Amerikan petrol 
§irketlerinin devletle~tirilmesini müteakip 250 bin Meksikahmn te§ekkürüne 
radyodan mukabele ederken. · 

G1da maddelerinin kon· 
trolu i~in bir nizamname 

hazirlan1yor 
B' „ ddettenberi memlcketumzde 

ir rnu k Halke>~nde alh, lstan· 
bulun'.'n~ ~ a:a l ve Yamanlarda 
bul Ümvers1tes1nde a tl k f nslan 

IVahi.ve müdürlerinin aalahiyet 11e 

ic;timai me11hileri 
d Devlet binasmm temel tailan mevkiin· 
.' bulunan nahiye müdürleri, rnafevkle

tince hususi bir muameleye mazhar ol • 
lllalan iktiza ederken baz1 kaymakam ve· 
ja. valiler, nahiye müdürlerini de daire • 
hrinin hergün ternasta bulunduklan her· 
angj bir kag1d imzalatmaii;a geien kätib r• .tnemurlan gibi kabul ederler. Nahiye· 

berin ahvali hakkmda soru ve hasb1halde 
13~!unmaz, maruzatlanm dinlemezler. 
k 0.Ylece de ekseriya semeresiz iilere ve 
irtasiy ·1·· l B •c1 1ge yo] ai;ar ar. 

l unun ii;in kanunen mülkiye memur· 
an rü • h. . . 

id esasmdan say1lan ve na 1yesmm 
naare, umran ve asayi;inden rnes'ul bulu
bir\"•hiye müdürleri, hiG olmazsa ayda 
R•ld'kre maa1larm1 alrnak üzere 1ehre 
ler 1 lerinde kaymakamlan, müstak.ilse-

"•hler· . l b. 'f h. llia' 1 z1yaret e 1r 11 a 1 rapor yap-
de i,• rnecbur tutu!mahdirlar. Mafevkler 
lllin u temaslan her vesile ile ihzar ve te-

N •tmelidirler. 

hel!!:hiye müdürlerinin salahiyetleri de 
ayk

11 
n hok denilecek derecede azdir. En 

le, anl dareket cden bir köy muhtanm bi-
in a v l . k • l'h. Y•tler 0 a getirece kanum sa a l• 

b'J 1 Yoktu E · b b. · · ! e ck . r. n rnt.i rem resmi 1r J~l 
hrin,k •enva emirle deii;il, hahrla yap • 

mecb · · d k 
IV<:hive u~'.ve.'.m e. ~hrlar. • 

l mudurlerinm vazt i~lert 
v·J· stanbul A k B 1 . 'b. 1 ayetl . b• n ara, ursa, zmir g1 1 
lllak u" enn az1 nahiyeleri mÜ•tesna ol -
· zere d'• . • 

hbi Yokt ' 11>;er n~h1yelerin tahrirat ka-
Yan Öyleur. l-:1albuki tahrirat katibi olm1-
Yast va . nar'Y.eler vard1r ki cografi, si • 
lerj dahZlYet ken daha mühim, köy aded· 
r· d a eo ka ·1· in en d • za ve v1 ayet merkezle-
bu l e uzak vols · · d' ra arin h lk ' ~z .ve vesa1ts1z 1r; 
dedir. Bu a k1 daha 1phdai hayat icin • 

na arsi Yaz1 i;leri de bu nis • 

~ ahiyeler araSJndaki cografi ve rne • 
deh~ fark·l·ad~' da. nazan dikkate almarak 
na ~y~ mu urlen münavebe ile deil;i1tiril
mehdirler. Mesela ;ark vi'Ja·yetl · · h 
h 

. . ennm er-
ang1sme rnerbut ve merkezd be . . en on ~. 

yirm1 saat mesafedeki yoldan ·tt 
hertürlü iGtimai ihtiyacdan h• t;esahi k~n, 

.1• d b .1 , a a e im 
ve .. d1 .~".l anb 1 e mahrum bir nahiyenin 
mu un e unun aksine mesela 1 · . b. h. . zmirm en 
mamh ur . ir na .. iyesmde senelerce hiGbir 
ma rum1yet si;ormeden yaiiyan b · "d" .. . l l 1r mu ur 
~usav1 tutu mama 1dir. Aralarmda mÜ· 
h1m maa~ far~. y~~1larnazsa bile, ÜG dört 
senede bir d~g11hnlrnelidir. Ayni yj]• 1 
dahilindeki böyle farkh nahiyeler ~.~e
dürlerinin de bir iki senede bir tebdilreri 
muvaf1k1 msfet ve muade!et olur. 

Bundan on sene evveline kadar Mül
kiye ve Hukuk mezunu bulunm1yan ve 
fakat liyakat si:österen k1dernli nahiye 
mü~ürl~r!nden ba.z1lan kaymakamhga 
terfi ed1hyordu. N 1tekim, halen o suretle 
terfi etmi1 kaymakam ve valiler de var • 
dir ki, Dahiliye memurlan lodern tablo
sunda menie vc terfi zamanlan mukay
yeddir. On senedenberi kabiliyet ve k1 • 
demle terfi sistemi kaldmlm11tir. Simdi 
Mülkiye ve Hukuk rnezunlan iki senelik 
nahiye stajmdan sonra kaymakarn yap1• 
hyor. Bu tarzda k1dem nazan itibara a
lmmaz, diplorna kifayet eder. Läkin bu 
son usulün ne;rinden evvel daha evvelki 

kanuna davanarak terfi ümidile bu rnes· 
lege intisab edenlerin magduriyetlerini 
önlemek iGin hiG olmazsa liyakat ve k1 -
demine göre maa1larma ÜG dört senede 
bir münasib zamlar yamlmak suretile bir 
formül bulunamaz m1 ~ Böyle olunca bu 
nahiye müdürleri hem rnüteselli olurlar, 
hem de köy muallimlerine de bah1edilen 
bu 11:ibi terfihlerden istifade ii;in daha zj. 
yade i;ah;malanna medan te1vik olur. 

Eski bir nahive müdürü 

Londra -
tarikta yap1lan 
lileri. 

130 tayyare, 50 z1rhh ve 10 tahtelbahrin i§tirakile Cebelüt
manevralarda tayyare defi toplan kullanan ingiliz bahriye-

Londra - !ngilterede, posta müstahdemini zehirli gazlara kar§I müca· 
dele kurslarm1 takibe mecbur tutulmu&lardir. Resmimiz Dahiliye Nezareti 
müfetti~Jerinin nezareti altmda olarak gaz maskesi istimal eden posta me -
murlarmdan bir grupu gö~teriyor, 

(Ba1 tarafl 1 tncl 1alllfe4e) 

vatanda1m hayat ve 01hhatini gözetmiyen 
bir yol tutulmu1 oldugu, bu arada bil • 
hassa pasllrma ve sucuk imal tarz1 müz
rnin bir hal olarak tavsif edilrnektedir. 
Hatta S1hhat Vekaleti bu suretle Kayse
rideki irnalathaneleri kapatm11h. 

Sonradan yap1lan müracaatler ve bir 
sene isin s1hhi bir mezbaha in~•ile pastir· 
rna ve sucuk imal tarz1nm s1hhi 1artlara 
uydurulacag1 yolundaki vaid ve taahhüd
lerle imalata müsaade edilmiitir. Bu mÜ· 
nasebetle alakadar bir zat iunlan söyle-

di: 
«- Piyasada makbul olan Kayseri 

pashrma ve sucuklan, s1hhi ieraiti haiz 
mezbahanm in,asmdan sonra s1hhat ba -
kimmdan da itimad cdilir bir iekil ala • 
caktir. Gelen haberler, bu husustaki ha .
mhklann ilerlernekte oldugunu gösten· 

yor.» 
Nizarnname projeoinde halkm s1hhatile 

oymyan amillcr hakkmda cezai bükümler 
tesbit olunmu1tur. ------
Beyoglunda dün geceki 

yaralama vak'as1 
Dün geceyansma dogru Beyoglunda 

Y1ld1z sinemas1 önünde kadm yüzünden 
bir yaralama vak' as1 olrnu1tur. . . 

y uouf, Kenan, !brahim, Ahme.d i~im
lerinde dört arkadai. Melahat 15~.mde 
bir kadmla yoldan gesmekte olan Suley· 
mana hücum ederek b1sakla Sülcyman• 

karnmdan agir surette yaralam11lar~1r: . 
Vak' ayi müteakib mütecavizlerden 1ki51 

yakalanm11hr. Firar eden diger. i~ •.uslu ~a 
s1k1 takib neticesinde ele ge~mlm11lerdir. 
Süleyman hastaneye kalclmlm1jtlr. Tah • 
kikata devam olunmaktad:r. 

Pe§tede büyük bir dini 
kongre toplan1yor 

Budape§te 17 - 25 mayista Budape§· 
tede toplanacak olan dünya din kon. • 
gresine iki milyon ki§i ~tirak edecektir. 

f 
ren ve on era 

iki kon ~rans "~. "k bir alaka ile ta· 
memlckehm1Zde buyu „ p· re· 
kib edilen degerli profesor k1ttar ~e 1 • 
. d" eceki Semplon e spres1 e ' 

hkas1 un .. g 'hen harekct etrni1lerdir. 
visreye ~~te~~~~r ve refikasl, Sirkeci 

Profesor " · · Rektörü ve re • . nda Un1verS1te . 
istkasyonTuürk ve ecnebi profes?rler ve .~1le• 
fi aSJ, 1 ve refikas1 mute • 
l . 1 'rrc konso osu • 
en, svi, b Üniversite tale• 

addid fakkült1elber~ k~~;\alk kütlesi tara· 
belen ve a a a 1 
f d ugurlanm11tir. k 
m an d Pittar'a istasyonda, bir~o 
M~ ·~erilmiitir. Tren hareket eder~en 

buket erd bulunan halk muhterem m1sa· 
15tasyon • l 
f
. l . 1·z1· ,jddetle alk11 am11hr. 
1r enm ' d f p f „ Pittar ve ma am1 ;ere me 

l
rko. eskor m Üni,versite Rektörü Cemil 

evve1a1a d 
Bilsel tarafmdan Tokathyan a v'.: P.'.~-
fesör Akil Muhtar tarafmdan da du~ o.g· 

. p k te!de birer ziyafet venlrn1;
leym ar o 

tir.Ziyafetlerde Üniversite Rektörü: Ge-

l B 
· Ömer Türk ve ecneb1 pro-

nera eSJm • b 1 
feoörler ve refikalan ~ahz1r ~ ~ndmu;tur. 
Ziyafet GOk samimi b1r ava 1~m e gec· 

Filistinde vahim 
hadiseler 
tBMtarati 1 Incl sahlfede] 

Diger bir musademe ' 
Kudüs 17 - kmde 6 Y ahudi bulu

nan bir otomobile Hayfa ;imalinde A· 
blar hücum ederek bunlardan ÜGÜnÜ öl-

ra H•d' d I ·1· dürmüilerdir. a JSC en sonra DR! 1z 
polisleri yaptlklan müsademede de bir 
in~iliz polisini ai(ir surette yaralam11lar· 

dir. 
Carptfmalar durmadt 

Kudüs 17 - Bala Anepta'da asi A· 
rablarla 1 ngiliz askerleri arasmda ~ar • 
p11ma hälii devam etmektedir. Bütün 
mmtakada örfi idare ilan olunmu~ ve yol· 
lar kesilmi1tir. Dört ki1i ölü, 68 yarali 
vardir. 
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liiCumhuriyetBI 
H a u ~ s lQJ ~ lYI lrll lYI 

Nüfus umum müdürlügünün 
nazar1 dikkatine 

Galatada Yagkapan eski Bahkbane so
kak 6 numarada kahvecl Necatl T1gh lm
za.sile ald1gtm.1.Z mektubda denlllyor kl: 
cKünyemln acele elkarllarak blldlrilmesl 
Jein 60 kuru§ cnab para.sUe Galata nütu
sundan 814/ 38 tarlhlnde eekllen telgrata 
inebolu nütus memurlugu bugüne kadar 
cevab vermeml§tlr. Günlerdenberl Galata 
Ntifus ve Po.sta Idarelerl arasmda mekik 
dokumaktayim. ikl seneye yakm blr za
mandanberi Inebolu nüfusunun cevab ver
medlilnl bem~erUerlmln muhterem gaze
tenlzde elkan ,lkAyetlerlnden öl!;renlr, ta
kat bu kadar teahbura lnanmazdtm. Alä
kadar yüksek makamm dlkkat nazarlarm1 
~kmenlzl dllerlm. 

Kaa1mpafada Ahmed Zehire 
Mektubunuz aläkadar yüksek makama 

gönderllml§tlr. 
1, ar1yor 

GÜNÜN BULMACASI 
• 2 s 4 ~ • 1 8 9 10 11 

'I 1 IT 1 1 l 1 l 
1 

:1 ' 1 1 I• 1 1 1 

1 • 1 ,. 
41, 1 1•1 1 • I 
fin I ' 1 1 

1 
l•I 1 1 1 

I ~ '•I •I 1 l•I n 
, • 1 1 1 • 
! 1 1 1 1 1 1 l•I I• 

1 

g l• I 1 ,. lh 
tt•' I• • ·11 . ~I 1 1 
Sold an saga: 
1 _ Korunan (lkl kellmel. 2 - An1t, 

Katkasyal1 milletlerden blrl. 3 - Oökü gö
zetleme, bedava ele geelrllen. 4 - Bir edatm 
tersl, blr mabed kulesl. 5 - Kay1bdan ha
ber verme, kw;un elbl.sesl. 6 - Yedeklerl -
mizden, buru§turucu blr madde, al!abede 
blr barfln okunu~u. 7 - Eslr, naslhat. 8 -
itlmad gö.steren (ikl kellme), blr edat, 
zer'edllm~ teY. kücüklerln g1das1. 10 - U
zuvlanm1zdan, bugday tozunun tersl, ls
mln tersl. 11 - Vazlb, hüner. 

l.v. 

Sümer Bank 
Kayseri Bez 

Fabrikas1 
Müdürlügünden : 

Halkm saglam ve ucuz bez ih
tivacm1 temin maksadile imal et
mekte old.ugumuz 14 tip anah -
tarh kaput fiatlan : 

85 sa~!i:Ulik 778 kuru§ 

75 santtimlik 710 kuru~ 
opu 

Sahslarrm1z fabrika teslimi ve 
pe~indir. Fiatlanm1z asgari bir 
balya icindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zammedilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende sah§ 
yap1hr. 

Hahc1oglu Tur§ucu maballesln?e 40 nu
marada Hasan ol!;lu Mustata lmza.sUe aldl
i1mtz mektubda denlllyor kl: <9 sene or
dumuzda gedlkll erb~ olarak eal~t1ktan 
sonra vazlteden mütevellld blr malilllyetle 
tekaüde sevkedildlm. Ald1gim ma&.$ ü; bo
A'azt doyurmuyor, geelndlremlyor. Bana 
~ vermek lilt!ünde bulunacaklarm yuka
rlkl adreslme yazmalarm1 rlca ederlm.> 

Yukandan a§ag1ya: Balyalar 20 top, 720 met-
1 - K1m1ld1yan Okl kellmel. 2 - Tapm- redir. Sipari§in bedeli fab-

ma, blr emlr. 3 - En güzel kokulu madde, l d k 
Osküdar halk1nin bir temenni1i 
üsküdarda Gündogumu caddeslnde 434 

numarada Azml Erman lmzaslle ald1g1mtz 
mektubda denUlyor kl: c Oturdui;um evin 
kar§ismda etrat1 dört mahalle lle ~vrlll 
blr bostan vard1r. Bostanda blri;ok kuyu, 
üzerlerl ac1k gayrls!hh! halälar ve müte
addld bavuzlar vard1r. Yaz mevslmlnln ge
celerlnde penceremlz a.<;lk, elektrll1;1mlz 
yanar blr ~kUde oturam1yoruz. Slvrlslnek 
bu dört maballenln ~ be!As1 ke.<illmekte
dlr. Anadolu yaka.smda slvrlsinekle a;1Jan 
mücadele sira.smda bu bostan da unutul
mazaa eok yer!nde blr hareket yap1lm15 o
lur. Aläkadarlann dlkkat nazarlar1lll ;ek
menlzl ehemrnlyetle dllerim., 

blr edat. 4 _ insana benzlyen (lld kellme>. rikam1za väsil o ma I i;a 
5 - Ekletmek manasma geien masdardan sipari§ kabul ve sevk 
blr tlll, blr ~§ld teker. 6 - §en. 7 - istan- edilmez. 
bulda blr semt, Jähza. 8 - Mazeret, Karta- ll•••••••••••••
cahlarla Romalllar arasmdakl muharebe-
ler, altabeden lkl hart yanyana. 9 - Cltte Osmanh Banka111na memur 
atmak manasma gelen ma.odardan blr tll- ahnmak ii;in müsabaka ilan1 
lln tersi, temlz. 10 - Erkek, elblsenln düzgün Osmanll Bankasmca bu kere yeni • 
ve muntazam hall Jein söylen1r. 11 - Bon, den hizmete almacak Türk memurlann 
blr emlr. 

intihab1 i~in may1s 1938 ay1 zarfmda bir 
Evvelki bulmacarun balledilmi' aekll müsabaka a~ilacakhr. 

2 3 4 & & 1 8 • 10 II Ya§I 35 ten &§ag1 olup bu müsabaka-

Kocaeli valisinin nazar1 dikkatine 
Kocaell V!!Ayetlnln Karasu kaza.s1 Slnan

oglu köyünden Bürhan Ak;ter lmzaslle 
ald1gtm.1.Z mektubda denlllyor kl: •Bahkl1 
gölünde aclk arttirma !le müzayedeye ko
nulan keresteyi köylülerimlzle satJn ahtu-1-
tik. Muhtar Abdullab, dargmhk dolayislle 
beyannameml mühürlemeylnce blr lstlda 
lle Kaymakamhl!;a müracaat ettlm. Fakat 
bu müracaatlm semereslz kaldl. AlAkadar 
makamm dlkkat nazarlanru ~kmenlzl 
dUerlm.• 

( Yeni Eserler ) 
Hukuki iki eser 

Ünlverslte Hukuk Fakültesl esas te-1kl
iät hukuku aslstaru Mebmed All Aybar, 
istanbul Barosu mecmuas1 ii;in haz1rlad1g1 
cHukukta mecburlyet meselesl ve JorJ Da
vl'nln noktat nazar1, mevzulu bir seri ya ... 
ziy1 küeük blr eser hallnde ne„re~tlr. 

Bundan evvel, hukuk llm!nde ba„11ba„1-
na blr mevzu te„kll eden te„ru ma.sunlyet 
ilzer1nde de mukayesel.1 ve cldden alA.ka 
vericl blr etüdü ln~ar eden Mebmed All 
Aybar, bu detakl eserinde müsbet ilimlerin 
fel.seteye ve dolay!Slle hukuka yapt1A'1 te
slrlerln meeburlyet meseleslne aklslerlnl, 
sosyoloJlk mektebden JorJ Davl'nin noktal 
nazarlle lptldal ve mua.sir cemlyetlerde 
meeburlyet me!humlar1ll! tetklk ederken 
ma'~rl vlcdan ve fe'nlyetl, §Uurlanma ve 
fUurun gen1„1emesl kanunlle dlyalektlk bir 
eekilde mecburiyet! lzah etmektedir. 

1IN1 IT~IAIN AL A\Nl• y 
2

1l lR l lCIE l•ULIUMA 
s NA ~ 1 R •ITIAIM l IR 
4 EIK l p • TU KA KIAI 
1 s • R • KIEIF AIR Elr 
s l IMIE CIEl•I• DIA NIA 
, V AINI• L AIP Al• 111N' 
1 A Tl•IGIEIV 1 RIEINI• 
9~R AIH 1 B E • •ztil1 

IQ'•IR A VIE NI• MA~ Al 
11 M~lv l t KIE IT E Nl•IF 

-
SAMSUNDA 
l'lalk Kftabevl 

Cumhuriyet Gazeteslnin ve bü· 
tün mekteb lritablan, krrtaslye, 
mecmua ve gazetelerln tevzl yeri-
dir. En son model daktilo ve fo -
toltraf makinelerY,I de burada bu-
lursunuz. 

Samsun - Gazl caddesl 

MAMA Q r. HAKKI flNASQ 
mlklerl besler, adaUlt1 

kuvvetlendlrlr. 

Nigde Belediye Reisliginden: 
K1RALIK S1NEMA 

1 - Bir senelik muhammen icar bedeli 500 lira olup ÜQ seneligi icara 
verilecek olan Belediyemize aid bulvar üzerinde käin Zafer sinemasmm 
icarma 11/4/938 tarihine musadif arthrma günü.nde talib zuhur etmedi
ginden arthrma, eksiltme kanununun 43 üncü maddesine tevfikan artttr
ma müddeti 12/4/938 tarihinden itibaren on gün müddetle uzat!ld11(1 ve 21 
4/938 tarihine musad.if peqembe günü saat 14 te Nigde Belediye Encüme
ninde ihalesine baslanacag1. 

2 - istekli!erin sartnamesini görmek üzere Nigde, Ankara ve !s
tanbul Belediyelerine müracaatleri ilän olunur. 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan 

75 metre 
50 • 
50 • 
35 • 
35 • 

C t NS! Beher metresinin muhammen 
Fiatt Tutan 

K. LiraK. 
Ceketlik haki kuma~ 450 337.50 
Kilotluk fitilli kumas 1200 600.00 
Astarhk siyah seten 50 25.00 
Kol astarhg1 50 17.50 
Kaput bezi 27 9.45 
Yek1in .„ .. „ ... „.„„ ... „„.„„ .. „ 989.45 

Yukanda eins ve miktan yaz1h kuma§ ve astarhk bezler on bes gün 
müddetle aQJk eksiltmiye konulmustur. Eksiltme 3 may1s 938 tarihine mu
sadif sah günü saat 16 da !stanbul Baytar Direktörlügü binasmda yap1 -
lacakttr. 

Bunlarm topunun muhammen fiah 989 lira 45 kurus olup muvakkat 
teminat 75 lirad.Jr. isteklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri dairesinde 
eksiltmiye istirakleri ve sartnamesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden 
baska hergün istanbul Baytar Direktörlügüne ve Hara Müdürlügüne mü -
racaatleri. ( 2089 ) 

Bahkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konuldu)!u halde isteklisi Q1kmam1s 
olan Edremidde yenic!.en yap!lacak ilk mekteb in§aat1 5 may1s 938 tarihine 
tesa'diif eden persembe günü saat 14 e kadar bir ay zarfmda pazarhkla ve
rilecektir. 

Bu i~in kesif bedeli 26941 lira 16 kurustur. 
2 - Bu ise aid evrak sunlard1r : 
Proje, mesaha cetveli, kesifname: vahidi fiat cetveli; eksiltme sartna

mesi. fenni sartname, mukavele projesi, baymd.Jrhk isleri genel sartnamesi. 
lstiyenler bu evrak1 Vilayet Naf1a Müdürlügünde veya Daimi Encümen 

kaleminde görebilirler. 
3 - PazarhJ!1 Bahkesirde Hükumet binasmda tesekkül edecek Daim! 

Encümende yap1lacagmdan istekliler bir ay zarfmda hergün !Qin müracaat 
edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek IQin 1938 y1lt Ticaret vesikas1 ve Naf1a Ve
:>:aletinden ahnm1s ve bu nevi lslere girmege salähivet veren müteahhidlik 
vesikasm1 ibraz etmeleri sart!Jr . Muvakkat teminat 2020 lira 59 kurus o!up 
Maliye Vekaletinin bu babdaki tebligine göre pazarhg1 mütea k1p Malsan
d1g1na y&tinlacak ve yahud bu miktar banka mektubile verilecektir. {1889) 

ya girmek istiyen erkekler namzed ik -
lerini kaydettirmek ve kabul §artlarm1 
ögrenmek üzere nisan ay1 zarfmda her 
hafta sah ve cuma günleri saat 14 Je 15 
arasmda Osmanh Bankasmm Galata -
daki merkezinde Ki§i i§leri servisine 
müracaat edebilirler. 

Talibler hüviyetlerini müsbit evrakla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §eha
detnamelerini ve §&yet bir vazifede ts -
tihdam edilmi§seler, hizmet §ehadetna
melerini birlikte getirmelidirler. 

«TERCÜMAN)) 
Tercüme ve Y azievi 

Gnlata Billt1r sokak No. 17 

Her Jisan& tercüme ve yaz1 isleri 
Sartname - Rapor - Katalog 

1 ilDh .. tercümeleri 
En u cuz, en em in v e ~abuk 

olarak yap1hr. , ______ ,,, 
Ünye sulh hukuk häkimliginden: 
Ünyenin Kurudere köyünden Hahud 

ogullarmdan $erif oglu Mahir vekili 
avukat Käz1m Sagman tarafmdan müd
deaaleyh ayni köyden Mahir km Fallna 
ve diger k1z1 Gülüzar ve Kaledere ma
hallesinden Kalayc1 oglu ölü Arif ka -
r151 Hatice ve !stanbulda Cumhuriyet 
Buzhanesinde (23) No. h ardiyeci Der
vi§ nezdinde Ünyeli Arif k1z1 Servet ve 
Arif ogullarmdan Yusuf oglu Kadir a
leyhlerine Ünye sulh hukuk mahkeme
sine a-;J!an izalei §Üyu davasmdan ötürü 
yap1lmakta olan muhakemede Mahir 
km Fatma hakkmda <;1kanlan daveti -
yenin Fatmanm mahalli ikametinin 
mechul oldugundan bahisle bilateblig 
iade k1lmm1§ oldul\Undan taleb vechile 
müddeaaleyh Fatma hak!kmda ilänen 
tebligat ifasma ve muhakemenin 13/5/ 
938 cuma gününe talikma karar veril -
mi§ oldugundan tayin olunan günde 
mahkemede bizzat veya bilasale haz1r 
bulunmasma, aksi takdirde muhakeme
nin giyaben devam edecegi i!anen teb
lig olunur. 

s. s. c. i.-. 
Ticareti Hariciye 

BANKASI 

iSTANBUL SUBESi 
Beyoglu isti ldäl caddesinde 
443 No. ya naklettigini mub
terem 1rüsteriler'ne bildirir. 

Eczac1 aran1yor 
K aradeniz sahilinde kalabahk bir 

kazanm eczanesi yoktur. Bu kazada ec
zane a<;acak eczac1ya, meccani dükkan, 
ev kiras1, sermayesi kifayet etmiyorsa 
faizsiz borc da verilecektir. Galatada 
Ünyon Han 63, Bay Cemile müracaat. 

Doktor 

Osman Serefeddin 
Dahilf ve sarl hastahklar 

Yeni adr esi: Cagaloglu Nuruosroa
mye caddesi 5 - Saat: 2 - 61/, 

Telefon: 20893 

Memur aran1yor 
Muhasebe dairesi i~in tecrübeli, fran

s1zca ve yahud ingilizceye väktf Türk 

tebaasmdan ciddi ve iyi referansli me -
mur aramyor. Tahriren 522 posta ku -
tusuna m ür acaa t. 

VEBOLiD 
ACI SUYU TATLI YAPAN 

Portatif cihazlar ve sabit tesisat 

Umum sah~ deposu : 
Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Tel. 44507 Posta kutmu 1094 

$ubesi : Ankara Bankalar caddesi No. 22 Tel. 2681 P. K. 45 

Büyük §ehirlerde sab§ yerlerimiz vard1r. 

Bayrami~ Jandarma Sabnalma Ko. 
Ba~kanhgmdan: 

Cinsl Mlktar1 Tutan Teminah M. Teminat K. lhale 
K tlo Li ra Lira K. Lira K. 

Birinci r.evi (210,400) 27,752 2051 40 4102 80 20/4/9.l8 
has ekmek-
lik un. 

Giln Saat Eksiltme 
••kli 

Qar~amba 15 kapah 
zarf 

1 - Bayramicteki kit'alarm 1 mav1s 1938 den 30 agustos 1938 giinüne ka
dar dört ayltk ihtiyaclari olan birinci nevi ekmeklik unlar kapah 
zarf usulile münakasaya konulmustur. 

2 - Yukartda miktan yaz1h (210,400) kilo un 20/4/1938 carsamba giinü 
saat 15 te Komutanhk dairesindeki Komisyonda eksiltmesi kat'i su -
rette yap1lacaktir. 

3 - Teminat mektublart Komisyon günü saat 14 e kadar Komisyona veril
mis olacaktir. 

4 - Teminatlar hükumetQe muteber banka mektublan, esham ve tahvi 
Jät kanununa tevfikan ahmr. 

5 - Sartnamelcr Bayramicte Jandarma Satmalma Komisyonunda para -
SIZ görülür ve verilir. (1724) 

Aile Kayidlar1 Yan1lacak ... 
istanbul Belediyesinden : 

1580 say1h Belediye kanunu mucibince istanbul Umumi Meclisi 
··ahg1 iQin · yap1lacak seQimlerle intihab1 meb'usan kanununa tevfikan 

ledivece haz1rlanacak intihab defterlerine esas olmak üzere ls -
•anbui Umuml Meclisi her nahiyede, intihab defterleri k1lavuz kar
tonlari nam1 altmda aile kay1dlari tesisine karar vermi§tir. Umumi 
Meclis kararmm tatbikine &imdilik Beyoglu kazasmda ba$lanacak!Jr. 
Önce Beyoglu kazasmm merkez Nahiyesi Müdürlügü ve bundan sonra da 
bu kazadaki dil(er Nahiye Müdürlükleri kendi mmtakalarmda bulu -
nan ikametgahlara her aile iQin birer sual varakas1 dag1tacaklardir. 
Aile reisleri, bu varakalan ald1klan tarihten en cok on gün geQmeden 
okunakh bir surette doldurup ikametgählara gönderilecek memurlara 
veya bagh bulunduklan Nahiye Müdürüne iade ve teslim edecekler
dir. KenC.ilerine imza mukabilinde teslim olunacak sual varakalarmm 
müddeti iQinde iade ve teslim etmiyen aile reisleri 1608 say1h Bele
diyelere müteallik ahkam1 cezaiye kanunu hükümlerine göre ceza -
landmlacaklard1r. 

Hemserilerin Belediye ve Meb'us secimlerine i~!irak gibi en büyük 
haklarmm istimali hususunun kolayca temini icin Belediyenin ihtiyar 
ettigi külfeti göz onune alarak bu i§in tahakkukuna yard1m etmeleri 
hassaten rica olunur. ( 2163 ) 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden: 
1 - t dare ihtiyaci i<;in 500,000 tanc käg1d masura aQ1k eksiltme ile 

sahn almacaktir. 
2 - Muhammen bedel 1500 lira. muvakkat teminät 112,5 lirad.Jr. 
3 - Eksiltme 3/6/938 tarihine musadif cuma günü saat 15 te An -

karada P. T. T. Umumi Müdürlügü binasmdaki Satmalma Komisyonun
da yap!lacaktir. 

4 - isteklilerin muvakkat teminat makbuzile kanun! vesaiki hami
len mezkiir gün ve saatte Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 

5 - Sartnameler, Ankarada P. T. T. Levazrm ve istanbul, Beyoglu 
P. T. T. Levaz1m Ayniyat $ubesi Müdürlüklerinden paras1z verilir. {2160) 
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ASiPiN KENAN 
Romatizma agr1lr1 

i~in en iyi ilacdir. 

Kirklar eli asliye hukuk mahkeme 
sinden: 

K1rklarelinin Kaynarca köyünde 
Kerim oglu Raif tarafmdan orah olu 
halen yeri me~hul bulunan kar1S1 A 
med km Ane aleyhine terk sebebil 
ac;ilan bo§anma davasmm yap1lan du 
ru§ffiasmda: 

Müddeaaleyhanm kocas1 davac1 Ra 
fin evini terkedip ikametgahm1 me~h 
b1rakmasi, ev!iligin tahmil ettigi vaz· 
feleri yapmamak maksadma matuf v 
bo§anmay1 mucib sebeblerden bulund 
gundan medcnl kanunun 132, 134 v 
138 inci maddelerine tevfikan tarafe 
nin bo§anmalarma ve 400 kuru§ mali 
l<eme harcmm müddeaaleyhadan tahs 
line 4/3/938 tarihinde karar verilmi§ o 
dugundan i§bU ilamn kendisine yap1! 
mt§ teblig makamma kaim olacag1 v 
bir ay ic;inde itiraz vuku bulmad1g1 tak 
Jirde bu babdaki hükmün iktisab1 kat'i 
yet edecegi ilanen teblig olunur. 

UNUTMA YlNIZ: 
T. H. K. Piyangosunun 

UGUR Gi~ESi 
Sizi zengin edecektir 
Adres : Galata, Karaköy pos• 

tane kar§1Sm da 
T el. 4-0021 

DOKTOR 

ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mütehass1S1 
Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 
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MiOENiZ 
BOZUK, DiliNiZ P ASLI, 
KABIZ ~EKiYORSA • 

NIZ 1V1 UTLAKA MAZON MEYVA TUZU'nu 
• Antivirüsle 

tedavi 
Kan ~1banlan, el ve ayak parmakJanmn aras1ndaki ka§inblar, 

dolama meme iltihab1 ve ~atlaklar, yamklar, hrq 
y~alan, ergenlikler, koltuk alb ~banlan. 

Tedavlsini en erken ve en emln blr surette temln eder. 

istanbul Defterdarbgmdan : 

Cins ve mevkii 

Beyo)i;lunda Hüseyinaga maballesinin Kilid sokagmda 8 No.h 

kargir ev : 11 · · Aks ki k 
Karagümrükte Muhtesebiskender maha esmm e so a-
gmda 28 No.h ab.ab ve harab ev: . 
Zindankapida Kasunpa•a iske_lesi sokaj!mda b1r numarah 
kargir c'iikkiinm altmlll dörtte u<; pay1: . . 
Aksarayda Horhorda KIZllminare mahallesmm Toprak soka
gmda eski 3 yeni 29. 31 No.h ah~ab evm yan pay1 : . 
Kad1köyünde Caferaga mahallesmm R_1z~pa_~a<;e~es1 soka -
i(mda eski 2, 4 yeni 2, 2/1 ~um~rah ik1 dukkamn alti yüz 
:vetmi• iki hissede virmi ü<; h1sseSI : . . 
Fatihte Kad1<;e•me Alttboga<;a mahallesm1n eski Mühendis 
yeni ihvan sokagmda 81, 92 metre murabba1 arsa beher 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

1200 

140 

75 

400 

50 

metre murabba1 : 1 20 
Yukar1da eins ve mevkileri yazih gayrimenkuller hizalanndaki bcdeller 

i.izerir:den a<;ik arthrma usulile ayn ayn sattlacaktir, isteklilerin ve tedi
ye •craiti ile diger •artlanm ~grenmek istiyenlerin 25/4/938 pazartesi gü
ni.i saat on dörtte yüzc'.e yedi bu~k pey ak<;elerile Milli Emläk Mü -
dürlügünde toplanan Komisyona müracaatleri. c M. • ( 1960 ) 

Devlet Demiryollan l$1alme Umum Müdürlüpnden 

Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan 11$8,gida yazih 3 grup mal
zeme her grup ayn ayn ihale edilmek $artile 21/4/1938 pe„embe gi.inü 
saat 10,30 da Haydarpa~ada _gar binas1 i<;indeki Komisyon tarabndan a~Ik 
eksiltme ile satm almacakhr. 

Bu ~e girmek istiyenleri.n kanunun tayin ettigi vesaik ve hizalannda 
yaz1h muvakkar teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis
yona müracaatleri läzundir. 

Bu i•e aid ~artnameler Komisyondan paras1z olarak dag1hhnaktadir. 
1 - 10 aded 150 ve 200 m/m lik tevzi vanasi, muhammen bedeli 1130 lira, 

muvakkat tcminah 84 lira 75 kuru&tur. 
2 - 700 kg. kur•un levha ve 13500 k_g. vagon kur.unu ve kalo pil yapma. 

ga elveri~li kül<;e ku~, muhammen bedeli 4551 lira, muvakkat te
minah 341 lira 33 kurustur. 

3- Nazari s1kleti 15960 kg. 445 aded muhtelif eb'adda demir levha, mu
hammeu bedeli 2099 lira 80 kuru§, muvakkat teminah 157 lira 49 ku-
ru•tur. ( 1868 ) 

Vize 

BA~KURT 
Catal, b1~ak, ka~1k fabrikas1 

Balkanlarm birincisi ve Avrupamn 2 ncisidir. 
(:ATAL, KA$IK ve BICAK ald1g1mzda muhak
kak BA$KURT markasm1 araym12. Paslanmaz, 
sararmaz ve kmlmaz. Avrupa mallarmdan 'daha 
yüksek ve daha ucuzdur. 

TOPTAN SATI$ YERi: 

Tahtakale caddesi No. 51 

Belediyesinden: 
1 - Vize kasabasmm imar plamna esas te§kil egecek olan hall hazir 

haritalannm yapilmas1 i$i 10/4/938 tarihinden ba§hyarak on be§ gi.in 
müdcletle a<;1k eksiltmiye <;1kanhn1$hr. 

2 - ihalesi 25(4/938 razartesi günü saat 16 da Vize Belediye Encü-
meninde yap1lacakbr. . „ „ „. „ 

3 - l• Naf1a Vekaleti Yap1 i•len Umum Mudiirlugu tarafmdan tan
zim edilen talimatname, §artname ve formüllere tevfikan yaptir~acakt!r. 

4 - 67 hektar meskun k1smm hektar1 18 ve 135 hektar gayr1meskun 
losmm hektan 10 lira hesabile muhammen bedeli 2556 Jiradlr. 

5 - Bu i• hakkmda Belediyeden fazla malfunat almabilecegi ilän 
olunur. ( 2162) 

f;iDI tobDDIU 
Londrada me§hur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 

Jibrelik bakild Raygras ~ tobumu Türkiyede yalruz müessesem namma 
gelmi§tir. Bir defa ekildlkten sonra senelerce devam eden bu ~ tohumunu 
bab<;e sabiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 üncü Valof han, 4 üncü kat 18 No. da Bah~e Miman MevUld Baysal Tel: 23426 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan CtNSt Beher mctresinin Tutan 

muhammen fiah Lira K. 
208 metre Yazhk elbiselik kuma§ 200 kr. 416.00 
180 • K!§hk elbiselik kuma$ 330 • 594.00 
160 • Kaput bezi 27 • 43.20 

45 • Seten 50 • 22.50 
10 • K.irrruz1 zirh 300 • 30.00 

- 1105.70 
Muhammen bedeli 26000 lira olan Kayseri • S.vas hath üzerinde km. Yukanda eins ve miktan yaz1h kuma$ ve astarli.k bezler on be§ gün 

~81 de yapilacak demir köprü 2/6/1938 per•embe günü saat 15 te kapah müddetle a<;1k eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltme 3 mayis 938 tarihine mu. 
zart usulile Ankarada tdare binasmda sahn ahnacaktir, sadif sah gi.inü saat an be$te lstanbul Veteriner Direktörlügünde yaplla· 

Bu i$e girmek istiyenlerin 1950 lirahk muvakkat teminat ile- kanu • caktrr, Bunlarm topunun muhammerl fiatr 1105 lira '70 kuru§ olup mu • 
null tayin ettigi vesikalan ve NafJ.a müteahhidlik vesikasi ve tekliflerini vakkat teminat 87 liradir. isteklileri 2490 nul)larah kanunun hükümleri 
ayni gün llaat 14 e kndar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. dairesinde muayyen olan gün ve sa<1 eksiltmiye i$tirakleri v~ §artna r 

i;;artnameler ( 130) kuru~a Ankara ve Haydarpqa veznelerinde sa- mesirii görmek istiyenlerin tat11 günlermden ba~ka hergün fstanbul Vete-
t1lrnaktadir. ( 2105) riner Direktörlügüne ve Hara Müdürlügüne müracaatleri. ( 2088) 
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iri 
/ 

$ootler &irbirini tok1p ediy0t ve h614 $0bchle)'W\ 
tote bir kuvvetle kolkobi1mek i~in bir.e l~zi~ 
olon tdkin bir uykuya bir tilrlü kovu~om1yoruQ 

ftte burado"' 

VALI DOL imdad1m120 yeti1ir1 

Onu bir kere ttcrGbe edU-.iz. Zorar11z ve 
smirleri teskin edici olon bu ilc~u; uykusuz.luQa 
ko111 umulmoz bir deWchr. 

VAUDOL: domlo, toblet ve hop 
ha!inde her eczanede, bulunull, 

Dahlllire mDtehaH••• 

Dr. Hüseyin Usman 
Lllell Liitüf apa.rtunam 4-7 ye t.adar 

Telefon: 22459 

or. Nl$ANV AN 
Hastalarim hergün ~ama kadar 
Beyoglu, Tokathyan oteli yamn • 
da Mekteb sokak 35 No.h muaye-

1 ••• nehanesinde tedavi eder. -

Dr. iHSAN SAMI 

BAKTERIYOLO JI 
LABORATUARI 

Umumi kan tah!Uäti, frengl nok
bi nazanndan Vasserman ve Kahn 
tt?amülleri, kan küreyvat1 sayilmasi. 
1'ifo ve 1S1tma hastahklan te$hfsl, 
lc.lrar, bal_gam, cerabat, kazurat ve 
su tablillti, ültra mikroskopl, bu
susl S$dar lstihzan. Kanda üre, 
~<'ker, Klorür, Kollesteri.n mlktar
lurmin tayinl, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Dr. KUDRET VEHBi 
KURUTLUOGLU 

I~ hastahklar1 mUtehass1s1 
Beyoglu lstikläl cnddesi No. 81 

Pazardan bß'ika günler saat 14· 18. 
Sah günleri bakik! fnkaraya meccanen 

bak1lrr. 

Sahib w BC11mu1&GT1tr11 Yanua Nad1 

Umuml nqrfl/att tdan e<I"" !'1121 t11en 

llrfldanl: Hikmet Münil 

cum1'urf1/et matl>aan 

• = 
tecrübe edlnlz. Mide ve barsaklan yormaz ve ahttirmaz. !~ilmeti lltlf, tesiri 

kolay ve müleyylndir. lli~bir mll.stahzaratla luyas kabul etmez, •ünkü aon 

derece teksi.f edilmlf bir tuzdur. On blnlerce kl§i gib! gjz de :MAZON i&teyhiiz 
ve mil§abih lsimll ve taklldleri reddedlnlz. Horos tnarkasma dlkkat. 

Neden 
r A • • ? '1sp1r1n ., 

<;ünkü ASPiRiN seneler
denberi herJfürlü sogukal•) 

g11il1klanna ve .agr1lara kar~ 
tesiri ·~a~maz1 bir ilä~ -oldugunu 

' • t• • isbat etm r~ 1r • 
A S Bai .B i. !" in .tesirinden 

eniii}JolmalcJ.i~~J.1~tfen - EB m~ICa~) 
sina,..dikkat ediniz. ' '~ 

~ 
~~~~ 

1
1 
__ .;;in;h;i;sa;r.;lar;.;...;U;m;w;;n..;M.;ü;;;d;;ür;.;l.11ügun•"·' •d•en~: ... ~ 

I - !daremizin 1zmir $arap !ma!Athanesl i~in §artnamesi mucibince 
2000 kilo tartma kabiliyetinde bir aded demiryol baskülü pazarhkla sahn 

ahnacaktir. · t 187 50 lir dir 
II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat .te~m-~ 1 t • 1

4 
te 8 Ka: 

III - Eksiltme 2/V /938 tariihne rashyan pazartes1 gunu :a tl kt 
bata§ta Levazun ve Mubayaat ~besindeki Ahm Komisyo_nun /;J'if aca k tr~ 

IV - Eksiltmi~ i•tirak etmek istiyen firmalann ~~~IZ Je M";nske'•at 
. „ „ d 3 .. lin kadar mmsar ar u ~ tublarm1 mlinakasa gunun en gun evve e .. vesika 

Fabrikalar $ubesine vermelerl ve tekliflerinm kabulünu mutazammm 
alm&lan 13.zundir. . . _ atte IV üncü 

v - isteklilerin pazarli.k l<;m tayin edilen gun v~. sa alarile 
maddede yaztl1 eksiltmiye i$tirak vesikas1 ve % 7,5 guverune PC 

2025
) 

birlikte yukanda adl ge~en Komisyona gelmeleri ilän olunur. 

• ... ... w .... - „...,, - · • ~ "a 9 „ ~ a sa 
I - Likör Fabrikasmda mevcud 35 aded müstainel fl~1 pazarhkl • 

hlacaktir. -- .. .. aat 14 te Ka-' I! _- Pazarli.k 22/IV/938 tarihine' rl\sliyall cuma gunu s aktir 
bat&$ Levazun ve Mubayaat $ubesi Sah$ Komlsyonw;id.~ yapblla~ da gö-

Ill - Sattlacak mallar, hergün Mecidiyeköyü Likor Fa r asm 
rülebilir. tt ?l 15 te-

l V - fsteklilerin pazarhk !<;in tayin edilen gün ve s~a e tieri ilan 
minat paralarile birlikte yukanda ach g~en Komisyona muracaa ( 

1950 
) 

olunur. -b. 115.000 aded beyaz ~ul •ba§• I - Sartname ve nümunesi muci mce 
bagh• pazarhkla satm ahnacaktir. .. „ saat 14 te 

lI - Pazarhk 25/IV /938 tarlhine rasbyan pazartesl g;inu unda ya _ 
Kabata§ta Levazun ve Mubayaat l;iubesindeki Alun Kom1syon 

p1lacaktir. .. .. ubecl.en ve tz. 
III - Sartnameler paras1z olarak hergun sozil g~ § 

mir Ba$müdürlügünden almabilir. .. tte % 7 5 gü-
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilep. gun ve s~a aat ~~besin· 

venme paralarile birlikte Kabata§ta kllin Levazun ve Mu ay ( 1952 )' 
deki Alun Komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. - . +-•~· l B .. d„ 1··,.,,~ ba"h Malazgirt kazaSl dahi· I - Erzurum .rnn1sar ar a§mu ur u„~e i; • k ifll bir idarehane, 
lfnde Saray Ak tuzlasmda 7211 !ira 98 kuru$ b~d~li eJ 

11 
iki aile evi ve 

3325 lira 22 kuru§ bedel~ ke$~li bir <;all altm_da 1~er bo a kapah zarf usu-
5801 lira 77 kuru• bedeh ke•ifll 600 tonluk bir tuz am ari 
lile toptan münakasaya konmu$tur. 

1 
- il saat 14 te Erzu· 

II - ihale, 25/IV /938 tarihine rashyan _pazart~s ~a apllacaktir. 
rum Jnhisarlar Bru,müdürlül!ünde müte§ekki~ K_om~li~n Jir/ 41 kuru§ mu • 

III - Eksiltmiye girebilmek ii;in isteklilerm 
vakkat teminat paras1 vennelerl !Azundlr. er! 82 kuru• bec1.el muka • 

IV - 1steklilerin, ke§if §artnarne v.~ .?r~je~. Tu Fen ~besile Ankara 
bilinde lstDnbulda 1nhisarlar Umum Mudurlul!ü z 
ve Erzurum Ba•müdürlüklerinden alabilirler.. -t ahhldlik vesikasm1 ve 

V - Eksiltmiye girebilmek !~in ist~kliler~t mu a~bklarlDI ispat edecek 
on bin lirahk buna benzer i~aah lyl bir . sm:e e dnakasa ve ihale kanu • 
vesikalan ibraz etmeleri sarttir. Ve istekhler~ ~a!an lilZimdir. 
nunda gösterilen •erait ve evsaf1 tama~~1'.. ~~z ofdu~ halde yukar1da ikln-

VI - Teklif mektublan mumla muhur m inhisarlar Ba•müdilrlültü 
ci maddede yaz1h saatten bir saat evvel Erzur;:abi!inde verilecektir. Posta 
Eksiltme Komisyonu Riyasetine makbuz ~u misyond.a bulunmalan !äz1m
ile gönderilecek mektublarm da bu saat~lme 0 

( 1983) 
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edi ez. 

Türk Hava Kurumu 
25ind T,ERT!B 

BÜYÜK PIYANGOSU 
Birinci ke ide 11 MA YIS 938 declir. • 

Büyük ikramiye: 4 0. 0 0 ~ b.radir 
l2 000 10 000 lirahk ikram1yelerle 

Bundan baeyka: 15.000, !' ·1 k'iki ·aded mükafat vard1r. 
. . ( 20.000 ve 10.000 ~ \rai lzengin eden bu piyanl(oya i§tirak 

S1md1ye kadar b1knlercet·1e$ ysiz de talihinizi deneviniz. 
etme sure 1 · 

Defterdarbg1ndan : istanbul 
Senelik muha1DD1en . - . 

kiras1 K1ra mudde!l 
Cins ve mevkii 

Käg1dhanede Dere boyuneaki seyir yed kahve 
ocaklan (senelik kiras1 pe•in verilecekhr) lu 
Kä~1dhanede Ko•uköskü kar51smda Cend.ereyo 
üz~~inde 4166 metre murabba1 tad~: katmda 32 Mahmudpa$ada Cuhac1 hanmm ust 

Lira K. 
200 

8 35 

40 

1/ 5 /938 ill 
31/10/938 
3 y1! 

2 • 

No.h oda : . . . 1 yerler bizalarmdaki kira ve müddet-
Yukanda cms ve mevkilen Y.azi 1 n ayn kiraya verilecektir. !stekli • 

ler üzerinden ai;1k art'.irma. :isulil:rt~;'rmi ögrenmek istiyenlerin 21/4/938 
lerin ve tcdiye §eraitile d~.ger $ • d.e yedi bu~uk pey ak<;elerile Milli 
per~embe „ ~U, _sa~dt 0

1
n 

1
dortnte K~,;isyona gelmeleri. • M. • (1876) 

Emläk Mudurlugun e op ana 
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Evvelki gün soguk almi~tz, 

dün yatzyordu, bu sabah 

dipdiri .ayaga kalktz. 

GR i PiN 
Bütiin agn, s1z1 

ve sanc1lar1 

dindirir. 

GR i P i N 
Soguk algmligma, 

nezleye, .gripe, di$, 

bei, sinir adale 

agruarile romatiz

maya kar~1 bil

hassa müessirdir. 

GR1P1N 
i 

TECRÜBE EDiNiz . 

iCABINDA GtlNDE 3 KA$E :ALINABiLiR. 

istanbul Naf1a Müdürlügünden: 
29 nisan 1938 cuma günü saat 15 te !stanbul Nafta Müdürlügünde Eksilt

me Komisyonu odasmda (29667,58) Iira ke$if bedelli !stanbul - Edirne yolu
nun Silivri kasabas1 dahiline isabet eden klsmmda yap1lacak beton asfalt 
kaplamah §Ose ve teferruati in§aati kapah zarf usulile eksiltmeye ~Ikanlnu§· 
tll'. 

Mukavele, eksiltme, liaymdirhk l§leri, genel hususi ve fenni $artnamele
ri beton asfalt, fenni $artnameE>ile ke$if ve si!silei fiat cetvelleri ve buna mü· 
teferri diger evrak (148) kuru$ mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) kuru$tur. 
isteklilerin teklif mektublan ve en az (20,000) Iiralik bu i$e benzer l§ 

yaptigma dair Naf1a Vekaletinden yazilm~ ehliyet ve Ticaret Odas1 vesika· 
Ianm havi kapah zarflarm1 !stanbul Nafia Müdürlügüne 29 nisan 938 cuma 
günü saat 14 e kadar vermeleri lazundtr. (1866) 

Cildinizin tahri§ edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyan1n her tarafmda seve seve 
kullaDJlan, ve cildi tra§tan sonra 

pamuk gibi yumu§atan 

POKER 
t1ra§ b1~aklar1n1 kullammz 

Naf1a Vekä.letinden: 
Eksiltmiye konulan i$ : 
1 - Kü~ükmenderes islah sahasmda yapilacak büyük kavu§utlar, kü· 

~ük kavu§utlar ve fetrek §Ütleri in$aati, ke§if bedeli { 275,954) lira { 43) 
kuru$tur. 

2 - Eksiltme 11/5/1938 tarihine rashyan ~ar§amlia günü saat 15 te 
Naf1a Vekaleti Sular Umum Müdürlügü Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yaptlacakt1r. 

3 - istekliler: Eksiltme $artnamesi, mukavele projesi, baymdirhk i$· 
leri genel §artnamesi, fenn! $artname ve projeleri { 13 ) lira { 80 ) kuru§ 
mukabilinde Sular Umum Müdürlügünden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin ( 14, 788) lira ( 18) ku
ru§luk muvakkat teminat vermesi ve ( 50) bin lirahk Naf1a su i$lerini ve· 
;>a buna muadil Naf1a i$lerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirc'lgine ve 
bu kabil Naf1a i$lerini ba$armakta kabiliyeti olduguna dair Naf1a Veka -
letinden almm1~ müteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublarm1 ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlügüne makbuz mukabilinde vermeleri laz1md1r. 

• Postada olan gecikmeler kabul edilmez. • 973 • ( 1943) 

KURU SISTEM 

~~\ ~OHTQJ>l4 ~ IJ251,i ~ 

Yenl Kontr -Pläk Ltd. Sirketi 
F abr ika11nda 

KURU SiSTEMLE 
yapdan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
~arp1lma, !;:atlama, kabarma ve 
aaire gibi hi!;:bir ar1za göstermez. 

Kontr·plaklar bu g ibi ar1zalara 
karfl garanti ile sabhr. 

KIZIL, KA YIN, KARAAGA<;'dan mamul 
Kontr·plaklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Sat1~ yerleri : 
tstanbulda : RO$T Ü M URAT OGLU, Mahmudpafa Kürk!rii 

Han No. 28 tSAK PILA.FIDtS, Galata, Mahmudiye 
caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBt KO(: T icarethanesi. 
lzmirde : KARL HORNFELD 

iHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
Y U SU F ve KADRI 1$MAN. 
$ABA N MA HMUD KöKNER. 

Samsunda : GöCMEN OGLU KARDE$LER. 
.Umumi sab~ yeri : Istanbul, Sirkeci, Miihiirdarzade Han No. 3 

YENt KONTR-PLA.K Ltd. $irketi. Tel. 22401 

CUMHURIYET 

Sa!) bakmu, giizelligin en birinci &artuhr • 

PETROL Ni Z AM 
Kepekleri ve sac dökülmesinl tedavi eden tesiri mücerrep bir ilacdlr. 

A!r1k Eksiltme ilan1 

Haydarpa~ Lisesi 
Satinalma Kurumundan: 

Haydarpa§a lisesi pansiyonu i~in 6000 kilo toz §eker a~1k eksiltm!ye 
konulmu$tur. 

Eksiltme 25 nisan 1938 pazartesl günü saat 15 te !stanliul Kültür Di· 
rektörlügü binas1 i~inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak olan Ko • 
misyonda yap1lacakhr. 

Tahmin bedeli 1620 lira ve ilk teminah 121 lira 50 kuru§tur. 
lstekliler $artnamesini okulda görebi!irler. 
!steklilerin cari sene Ticaret Odas1 vesikasile birlikte belli gün ve sa-

atte Kom1syona gelmeleri. ( 1958 ) 

-Tarsus - <;ukurova 
iplik ve Dokuma f abrikas1ndan : 

imalit1m1z, ~apkah markah 

Kaput bezi fiatlar1 : 
T ip VI 36 metroluk 85 sm. geni§lik 734 kuru, 
Tip VI „ 90 sm. geni,lik 766 kuru§ 

1 • Bu fiatlar Tarsusta fabrika ambarmda teslim fiattd1r. 
2 • Ambardan itibaren bilcümle masraflar ve acyo ahc1ya aiddir. 
3 • Fabrikaca teyid edilen sipari~, bedeli mukabilinde gönderilir. 

<;orum Valiliginden : 
20/4/938 ~ar$amba günü saat 11 de Gorum Vilayet Makammda ihalesi 

yap1lmak üzere 1950 lira ke§if bedelli Sungurlu, 3250 lirahk Osmancik, 1950 
lirahk Mecidözü, 1625 liralik Alaca olmak üzere cem'an 8,775 Iira ke§if 
bedelli yukanda isiroleri gecen kazalarm hali hazll' haritalarmm almmas1 
a~Ik eksiltmiye konulmu~tur. 

$artname ve buna aid digr evrak Corum Naf1a Dalresind~ görülebilir. 
Muvakkat teminat 658 liradtr. 
!steklilerin teklif mektublarile bu l§i yapabileceklerine dair N afta Ve

kaletinc!.en almm1§ ehliyetname ve diger belgelerini ihale günü saat 10 da 
ihale Komisyonuna vermeleri Iaz1md1r. (1904) 

SA Li H BOSNA 
TARSUS 

Fabrikamiz mamul§b ka11ut liezleri i~in 1/2/938 tarihinden 

itibaren tesblt edilen satl.$ fiatlan a&aiidadir: 

Tip II 75 sm. 36 metroluk 7.25 kuru§ 

" " 
II 90 II 36 " 8.39 

" Horozlu 
" 

VI 75 " 36 " 6.70 " 
" II IV 75 

" 
38 II 6.36 II 

1- Sah$ pe$in bedelledir ve fabrikada teslimdlr. 

2 - Bir balyadan R$al!t satI$lar ir;in yilzde 2 zam yaptlrr. 
3 - Sif masraflarile balya ambaläj bedelleri mü$teriye aiddir. 

Istanbul satllf&YI: Sultanhamam, Kendros han No. 3 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden: 
1 - idare ihtiyac1 icin 75 ton 40 X 45 eb'admda U, maktah demlr 

kapah zarfla eksiltmiye konmu$tur. 
2 - Muhammen bedel • 13500 „ muvakkat teminat • 1012,5 • lira olup 

eksiltmesi 26 may1s 938 per&embe günü saat '15 • te Ankarada P . T. T. 
Umum Müdürlük binasmc'.aki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - !stekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, ka· 
nun! vcsaikle beraber müteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu muh· 
tevi kapah zarflarm1 o gün saat cl4• e kadar mezkur Komisyona verecek· 
lerdir. 

4 - $artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m, 1stanbul Beyoglunda P . 
T. T. Avniyat $ube Müdürlügünden paras1z verilir. •931> (1855) 

Buz Cihaz1 Al1nacak 
K onya ElektrikTürk Anonim $irketinden: 

1 - 24 saatte 3 Ion buz yapacak o tomatik ~ahian yeni bir buz cihaz1 pa

zarhk suretile satm almacakllr. 
2 - Bu cihaz bütün teferruatile noksans1z olarak fennl ve s1hhl ieraiti haiz 

bulunacakllr. 
3 - Bu cihazm en nihayet 10 hazi ran 938 tarihine kadar Konyada monte 

edilmi~ c;ah11r bir 1ekilde teslimi me1ruttur. 
4 - Yukanda yaz1h evsaftaki (mü stamel veya ba1ka evsaf1 haiz) cihaz1 

olanlar 30 nisan 938 nihayetine kadar tekliflerini iirket direktörlügüne 
bildirmeleri ilan olunur. 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden : 
Cinsi Miktar1 Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 

bedeli teminat $ekli 
Paltoluk kuma$ 2850 metre 11400 855 Kapah zarf 
Pelerin 900 aded 10800 810 > > 

Cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, eksiltme &ekli yu
kar1da yazil1 pelerin ve kuma~ 22 nisan 938 cuma günü saat 11 de P. T. T. 
Umnm Müdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda ayn ayn eksilt
meleri yapilmak üzere münakasaya ~ikarilm1§tir. 

!stekliler, muvakat teminat makbuz veya banka mektubunu kanun! ve
saikle beraber müteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu havi kapah 
zarflar1m o gün saat ona kadar mezklir Komisyona vereceklerdir. $artna
meler, Ankara& P. T. T. Levaz1m ve !stanbulda Beyoglunda P. T. T. Ay· 
niyat :;?ube Müdürlüklerinden parasiz veri!ecektir, ( 1869) 

18 Nisan 1938 

• 

KOMOJEN 
SAC EKSiRi 

Sa~lara elzem olan 

blr g1dad1r. 

Sadarm köklerini Jruvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Ke11ekleri ta· 
mamen 1tiderir ve büyiime kabili
yetini arhrarak saclara yeniden 
bayat verir. Kokusu latif, lru llani~1 

kolay bir sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU •ISTANBUL 

Besiri Kaymakamhg1ndan: 
Be$iri. k~za~.1 ;nerkezinde. Y~miden yap1lacak olan 20005 lira 44 kuru& 

bedeh kee1fli Hukumet Konag1 m§aat1 kapah zarf usulile eksiltmeye konul-
mu$tur. , 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 tesbit edilerek 
Be$iri Kaymakamhk makammc'.a yapilacakhr . 

2 - Isteklilerin evrak1 fenniyesini Siird Naf1a Md. ne Be§iri Kay. den 
okuyabilirler, 

3 - Muvakkat teminah 1504 lirad1r. 
4 - !steklilerin Resm! Gazetenin 7/5/936 günü ve 3297 say1h nüsha

smda ~1kan talimatnameye göre vesikalarm1 hazirlay1p 2490 say1h kanu • 
nun 32 nci maddesi mucibince teklif mektublarm1 birinci maddede yaz1h 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon R~. gönderilmesi. Posta
da gecikmeler kabul edilmez. •965• (1919) 

$ark Sanayi Kumpanyas1 
T. A. $• • iZMiR 

KAPUT BEZLERiNiN 
F abrika teslimi sab~ fiatlari: 

Tip • 5 : Fener marka S. 90 
K. 832 

Tip • 6 : Bozkurt „ S. 70 75 80 85 

K. 657 690 723 756 
Tip • 9 : Kelebek „ S. 70 75 80 85 

K. 639 670 701 732 
Sipari~ler umumt sah§ acentah~m1zda kaydolunur. Adres : 

RIFKI ERER 
Dlkranyan Han 1/2 Sultanhamam, Istanbul 

• 

Akademisi Satmalma Komisyonundan: 
. Harb :Akademisinde bu!unan mefru$at ve demirba~ e&yadan bir kism1 
1le erat ve hayvanatm esldmi$ e$yalan pazarhkla sahlacaktir. Muhammen 
bedeli 681 lirad1r, !stekliler bu e§yalar1 hergün ögleden evvel saat on ile 
on bir arasmda Akademi Debboy Subayhgma müracaatle görebilirler. 
Be~!kta§. hzas1 Ma!müdürlügüne yatmlm1$ 51 lirahk teminat ak~esi mak
buz1le b1rhkte 25 nisan 938 pazartesi günü saat 11 de Akademi Satmalma 
Kom1syonuna müracaatleri. ( 2156 ) 

E-K mz dAra.M ~.i.„N 
kullan1mz. Binlerce hastay1 kurtarm1~hr. Eczanelernden isteyiniz. 

istanbul C. Müddeiumumiliginden : 
!stanbul. Adliye dairesi i~in sahn almacak olan 20 düzine sandalye 

a~Ik eks1ltm1ye konulmu$tur. Muhammen bedeli 720 lira olup muvakkat 
temmah 54 lirad1r. $artnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden mada 

her~ün. istan~_ul _Sfrkeci A$irefendi sokak 13 numarada Adliye Levazun 
da1resmd.e goreb1hrler. Ekslltmenin 29/4/1938 cuma günü saat 14 te Ad
liye Levaz1m dairesinde yapilacag1 ilan olunur. ( 2038) 

E 
F abrikas1 T. A. Sirketinden : 
,Sirketimiz Adana F abrikas1 Mamulab : 

Kaput Bezi Fiatleri : 
Tip Genifllik Top metre Fiat! - 2 75 36 725,-
14 85 36 751,-
14 90 36 784,-

Aynca elbiselik grizet ve diki~siz muhtelif 
boyda sipari§leri de kabul edilir. 

iplik Fiatleri : Paketi 
Vater numaras1 4 295,-

" " 6 315,-
" " 8 335,-
l' / " 10 355,-
" ,, 12 395,-
Fiatler fabrika teslimidir. 

Sipari,ler dogrudan dogruya Adana tabrikam1z Müdürlügüne 
veya Ankarada Yeni~ebirde Atatürk alanmda ~irket idarei 
merke:ziyesine yapilabilir. 

Sipari~ler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verile
bilir. 
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