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ALE MD AR 
SiNEMASINDA 

MiHRACENiN 
GOZDESi 

TÜRK<;E • Türkün netis musikisi 

1 Yar1n ba,.hyor ..J 
\..._ 

Meclisle dünkü müzakereler-Romariyadaki tevkifat 
Ba!jvekilimiz !;eker ve käfi1d Muhakemeler i~in bir 
--~~-'--~-~~-~~-„-~id izahatta bulundu divani harb kuruldu 

i ngiliz - italyan 
an1a~mas1ndan sonra 

lngiliz _ /talyan anla§mas1n
da Avusturya meselesinin az 
r;ok tesiri olmakla beraber bu 
Qnla§ma §imdiki halde A.l-
11tanya aleyhine mütevecc1h 

bir hareket degildir. -----·-

<< Y eni insaat bitince bu isleri 
' ' 

memleketin ihtiyacile müte-
nasib olarak • yürüteceg1z )) 

Prof. Pittar'1n beyanat1 
Degerli alim : « Kü~ük Asya olmasayd1, Avrupa 

•imdiki medeniyet devrine giremezdi » diyor 

Madam Pittar da ihtisaslann1 anlatt1 
Istanbul 18 - Profesör Pittar, bare • j hayran olduk. 

ketinden evvel Anadolu Ajansmm bir Hi~ durmadan büyümekte olan Yeni· 
muharririne a1ag1daki beyanatta bulun • 1ehir, bizzat bu büyümesile Türkiye ta • 
mu1tur: · rafmdan sarfedilen fevkalade gayreti 

«- Türkiye hakkmdaki inhbalanm1z göstermektedir. 
m1? Hi~ §Üphesiz bu intibalar, ~e1id ~e- Gerek Ankarada, gerek lstanbulda 
1iddir. F akat hepsi de birbirine uygun • vermi1 oldugum bütün konferanslarda 
dur. Bu inllbalan, bu memleketi daha gözümün önünde bulunan yüzlerce ve 
fazla kalamamaktan mütevellid yak1c1 yüzlerce talebenin ciddiyeti, clikkati, ala· 
teessürler i~inde terketmekte oldugumu • ka ve sempatisi pek ziyade nazan dikka· 
zu söylemek suretile hulasa edebiliriz. timi celbetti. Bu konferanslardan bilhas • 

Ankarada yalmz bir iki ay i~inde !• · sa pek aziz bir hahra sakhyorum. 
hidi oldugumuz degi1ikliklere son derece [Arkasi Sa. 6 sütun 5 teJ 

Ath müsabakalar 
Zabitlerimizin Niste 

ald1g1 dereceler 
Nis 17 (Hususi muhabirimizden • ge· 

cikmi$tir) - Buradak.i ath müsabakala· 
nn ikincisi olan Prenaes Leti~ya müsaba
kas1 bugün kalabahk bir seyirci kütlesi Ö· 

nünde yapild1. Seyirciler arasmda Or~e
neral F ahreddin Altay da bulunuyordu. 
Ekiplerin takdimi merasimini müteak1b 
müsabakalara ba1land1. 

N eticede kuvvetli ecnebi rakibleri ara· 
smda bizim ekipin ald1~1 dereceler 1un• 
lardu: Yüzba11 Cevad Gürkan dördüncü, 
yüzba$I Eyüb Öncü altmci, tegmen Sa
im Polatkan yedinci, yüzba11 Cevad Ku· 
la onuncu . ...... ' .................................................... . 
Macaristanda gizli 

Y ahudi teskilat1 
' 

H1ristiyanlar aras1nda 
Y ahudi aleyhtarhg1 

canlan1yor 
Belgrad 18 (Hususi) - Peiteden 

bildirildigine göre, Macaristanda hüku • 
met aleyhine ~ahian gizli bir Yahudi 
t~kilab meydana ~1kanlm11tir. Gizli Y a· 
hudi te1kilah Romanyada Goga kabine • 
sini düiüren tedbirlere tevessül ettigin • 
den, Macaristan hiristiyanlan arasmda 
Y ahudiler aleyhine 1iddetli bir galeyan 
ba1göstermi1tir. Gizli Yahudi teikilah 
ileri gelenleri tevkif edilmiitir. 
Macar 8Qfvekilinin beyanalt ve 

Yahudilerin protestosu 
Budape1te 18 - Ba;vekil Daranyi, 

Pesti Ujsag gazetesinin bir muharririne 
beyanatta bulunarak Y ahudiler aleyhin· 
de muayyen bir nisbet t~yin eden kanun 
ahkammm mutedil oldugunu ve ahnacak 
daha radikal bir tedbirin memleket ikti • 
sadiyahnm muvazen.sini bozmak tehli • 
kesini arzettigini söyledigi mada Macar 
Yahudilerinin milli offisi gazetelerle 1id· 
detli bir protestoname ncjrederek mezkur 
kanun projesinin hukuk müsavah pren • 
sipine bir teca vüz ve Y ahudilerin maddi 
v~ manevi mevcudiyetleri i~in bir tehdid 
oldu~unu kaydetmi1tir. (a.a.) . ................. ······················· .................. . 

Sovyetlerin Ankara 
el~isi ,ehrimize geldi 

Y eni bina, is~anbulun cumhuriyet devrinde kazan• 
d1g1 ikinci modern orta tahsil mektebi olacaktir 

Sovyetlerin ye • 
ni Ankara ekisi M. 
T eren~iyef dün sa· 
bahki ebpresle Ber
lin yolile 1ehrimi • 
ze gelmi1, Sirkeci 
istasyonunda Sov • 
yet konsoloshane • 
si erkanile Sovyet 
kolonisi tarafmdan 
kar~1lanm11hr. 36 
ya1lannda bulunan 
yeni eki evvelce Yeni Rus sefirl 
Sovyetlerin lzmir M. Tere~tyef 
konsoloslugunda bu-
lunmus. bir müddet Ankarada, Sovyet 
ekili~inde de ~ali$mI1llr. Y eni eki bu 
ak1amki ekspresle Ankaraya giderek, bir 
lki güne kadar itimadnamesini Cumhur· 
r~isimize verecektir . .......................................... , ........... „.„. 

Ankaradaki Avusturya 
eli;iligi memurlar1 

Mevkuf larin adedi 
bin alt1 yüzü buldu 

Esk.i Ba~,..,kil Yorga Mare&al Averesko 

Bükre~ 18 (Hususi) - Romanyada edilmi1tir. Mevkuflan muhak~e e~~K 
darbei hükumet yapmak istiyen Demir üzere Mare1al Averesko'nun nyasebn e 
muhaf1zlar t~kilab reisi Kadreanu ile bir divamharb kurulmu1tur. 
te1kilat mensublanndan 1600 kiii tevkif (Arkasi Sa. 6 sütun 6 da] . „ ...... „ .. „„ .......• ....................................................................................... „ ....... . 

Porsuk suyu, dün ta§tI 
iki k1y1daki 
~ok aileler 

evler su ile 
meskenlerini 

~evrildi, bir 
terkettiler 

„ . „ .. ü 
ik.i metre yükseldigi bildirilen Porsuk suyundan bir gorun ~ 

. . . E k · ehrin ortasmdan g~en 
Eski~ehir 18 (Telefonla) - 1ki gün -1 m1 ikide s 1~ b aga ve t~maj!a 

denberi sürekli yagan yagmurlar, dün Porsuk suyu a arkm Sa 3 sfllun e da) 

b. d b. 'dd tl · t · ba•Jam11tir Ar as• • gece 1r en ire §1 e enm.1§, saa yir- " • 1 111111111111111111111111•'' 
1 111111111111111111111111111111111111111111111111 

f;·;·~'i~~„„„„ .... k~·;·;~tleri, dün 
dört §ehir daha ald1lar 
Hükumet~iler, 

k1t' alann bir 

Frankist 

'iddetli 
Pirene mmtakas1nda 

ge~ide yaptiklar1 
taarruzu durdurmiya ~ah,iyor 

Dünkil merasimde Vali l\fohiddin 'Üstündng, orta mektebin 
vaz'1 esas kag1dllll imzalarken 

Avusturyanm Almanyaya iltihalu ne
ticesinde lagvedilen Avusturyanm An· 
kara el~iligi memurlan vazifelerini 
Alman el<;iligine devrederek 1ehrimize 
gelmi§ler ve dün ak~amki ekspresle Vi

Cumhuriyet devrinde 1stanbulda ye
'd . a edilen ortamekteblerden 

m en m§ · · d" . k. . . ·n temelatma meras1m1, un 
1 mc1sm1 . dd 
Fatihte Karagümrükte Nl§anca ca e-
sindeki eski bir medrese arsasmda ya· 

p1lm1~1lr. . . Ü 1.. d • 
Merasimde Vali Muhi~dm „ 5. un ~g

la ortamekteb müdürlen, Kultur di • 
rektörü, Naf1a müdürü, Fatih kayma • 

kam1, Cumhuriyet Joz ve Fatih erkek 
ortamektebleri talebelerinden birer 
grup bulunmu1tur . 

Merasime ortamekteb talebelerinin 
söyledikleri 1stiklal mar§ile ba§lanm•§, 
müteak1ben Vali Muhiddin Üstündag 
bir nutuk irad etmi§tir. istanbulun, 
Cumhuriyet devrinin teessüsündenberi 

[Arkasi Sa. 3 sütun 5 tel 

yanaya hareket etmi§lerdir. 

AnkaragOcU ve GenclerbirliQI muh
teliti, dOn Först Viyanay1 2·0 yendi 

Bu ma~a aid tafsilat 6 nc1 
sahifemizde 

. ~~~ ~ 
„ · e geri ~ckilmcge mecbur olan 

Franki.!>t kuvvetlerin taarruzu uzcrin . 
bir hükiimcto;i kit'a tren bekhyor 

(Y q,zu1 1 nci sahifemiz'cle) 



Hac1 Halile kurulan pusu! 
Namus dairesinde ~a1h~1p para kazanan bu adarn, 

Nakilcinin istedigi paray1 vermemi~ti • 
N akilcinin dügünü üdeitirmesi herke

oin ho1una gitti. F akat hareminden bir 
klZ vererek kendine ev lad edinecegi yigi
tin adm1 •G•kGa söylemesi de umumi bir 
merak uyandird1. Böyle bir nimet, böy le 
bir saadet Ocakhlar arasmda payla51la
m1yacak kadar yüksek k1ymet ta51yan 
tcYlerdendi. Cünkü Nakilcinin haremi 
• 0 aleme p:irebilmi1 olan pek yakm dost
lan istisna olunursa - birGok kimseler iGin 
efsanevi bir mahiyet ta11yordu. Orada 
bülbüllerin kadin gibi konu5tuklan, kadm
larm da bülbül sesi verdikleri rivayet o
lunuyordu. Nilüferi de • onu görmiyen
ler - bu beserden üstün mahluklardan 
biri olarak tevehhüm ediyorlard1 ve kmn 
pek müstesna bir hilkat bedias1 oldugu
nu kuruntuluyorlard1. 

Böyle bir mah!Ukla evlenmek bir bah
tiyarhk ve Nakilcinin damad1 menzile
sine yükselmek isc bahtiyarhktan da faz
la bir varhkb. 0 sebeble devlet ku5unun 
hangi bafa konacaiiuu - sarhos Mustafa
lar, Karakulak Bekirlcr, kafcsGi Ahmcd· 
)er, nefes turnacm Ömerler bir yana b1-
rakilmak $3Ttile • odadakilerin hepsi k1s
kana laskana dü1ünmege daltt111b. Adla
nm sayd1g1m1z Ocakhlar N akilci ile be
men hcmen bir scviyede olup ona damad 
olrnak screfinden rnüstagni bulunuyorlar
d1. Nakilci hesabma gülüm; olan bir nok
tada bu zorbalardan bir k1SmlDID Nilü
ferle • sarhosluk alcmlerinde bilerck, bil
miyerek • ask oyunu gCGirmis olmalany• 
d1. 0 korkunc adarn • tirndi nikahlamak 
üzere bulundugu Seherle Gülhaneli Hü
scynin Üsküdarda ilahi bir alaka halinde 
lafü'IP kendi evinde hayvani bir ask sek· 
line soktuklan gönül birliklerini sezmedigi 
p:ibi - N ilüferin de eve gidip geien dost
larm bir k1smile ve nihayet Hüseyinle 
kurdui(u sevda tezgah1m haber alm11 de
iiildi. Haromindeki has1rlar, iskemleler, 
perdeler, yataklar gibi kadmlann da öz 
malt olduguna kamil bir irnan ta51yordu. 
Halbuki o hamlara, o iskemlelere, o 
perdelere birGok ellerin degdii!i nasil mu
hakkaksa o kadmlan11. da ' iuaäktlrn• ku
caf(a allldrklan o derece aG1k11. F akat 
Nakilci kör bir gururun $erse~eubu 
~irkin hakikati gÖremedil(inden Seheri ni
kahhyor, Nilüferi de • yalmz kendi ar
t1iii bir temiz k1z olarak - bir delikanhya 
ihsan eylemek istiyordu. 

Bu karanm uzunca bir mülahazadan 
sonra, ortaya koydu: 

- Y olda1lar, dedi, kendime ogul di
ye se~tigim yigit, to~u Mustafachr, be -
gendiniz, degil rni? 

Ve ger~ekten pe!ilivan yap1h olan genc 
to~uyu yamna ~agmp elini uzatll. 

- Haydi öp s1kilma. Sefere er ~1kan 
yol al1r, er cvlenen döl altr. Yakmda senin 
de minirninilerini Öper okianz. 

T~u Mustafa h1k m1k diyemedi, 
«emrivaki» i kabul etmek zorunda kald1. 
F akat bu uysalhk onun miskin bir ruh 
ta11d1gmdan ileri gelmiyordu. 0, iligine 
kadar yigit bir gencdi. Y almz N akilcinin 
ne mal oldugunu henüz bilmiyordu ve 
ünlü zorbamn iahsmda ccsur, temiz, ci • 
vanmerd bir erkek görerek ona darnad ol
maktan zevk ahyordu. :-.li!üferin kim ve 
neci odugunu bilmedigi gibi bu kmn er· 
kek i1tiyakile ahlay1p puflad1gm1 Deli ;le
rifcnin biraz önce dile ald1gm1 da duyma
m11h. 11in Nakilci tarafmdan tasarland: -
g1m samyordu. 

Orada bulunanlann hcpsi • bu delikan· 
!1 gibi samimi olmamakla beraber - yigitlik 
iddia eden kimselerdir. Yigitligin belli ba1· 
!1 iartlarmdan biri ise merd adamlan kir
letmemek ve onlan kirden uzak tutmaktir. 
;lu halde Karakulak Bekirlerin, Kafes~i 
Ahmedlerin ya Nakilciye ihtar ederek, 
yahud genc Mustafay1 gaf!etten kurta -
rarak bu iie enge! olmalan laz1mgelirdi. 
<;:ünkü onlar Nilüferin ynhk bir ayakkab1 
oldugunu biliyorlard1, Deli ~erifenin de 
bu k1z1 nas1l tarif ettigini duymu1lard1. 
F akat ne onlar, ne ba1kalan masum gen· 
ein ba1ma kirli bir külah ge~irilmesinden 
tcessür duymad1klan gibi hadiseyi 1evk 
ile alk11lamaktan da geri kalmam1~lard1. 
Bn kay1d'1zhgm sebebi N akilciye dalka
vukluk etmekten ziyade genc Mustafanm 
h•vatmda bir leke bulunmasm1 gerekli 
bulmalar1yd1. Zira bu delikanhnm istik -
balini parlak görüvorlard1 ve onun dere
ce derece sivrilecegini anl:yorlard1. T ah· 
minleri dogru G•k1p da genc to~u bir gün 
yüksek bir mevki Alma Nilüferin koca51 
olmak noktas1m - icabmd„ - tariz vesilesi 
yapacaklard1. l,te bu ~irkin dü1ünce ile 
onun yak111km bir izdivaca sürüklenme -
sine göz yummu1lard1. 

N akilci saf bir saygl ve hatta 1ükranla 
elini öpen genc toP.,uya öbür agalann da 
ellerini opmesini emrctti, delikanh bu em· 
ri yerine getirmek i~in geri ~ekilirken De
li ;\erifc a11lcli: 

- llkin, dedi, benim e!imi öpsün. <;:ün
kü kaynana say1hnm. 

Ve yüzü kizaran gencin omuzlarm. 
ok1ad1ktan sonra Nakilciuin kulagma e -
gilip fo1ldad1: 

- lki ~1plak hamarnda yak111r. Nilü
ferin ummam ki ~ehizi ham olsun. Gö
veyin de palasile tabancasmdan ba1ka 
malt, menali olmasa gerck. Bezirgan Sa
lamona haber yolla da hem Gülsümle 
Mahmudun, hem de Mu>tafayla Nilüfe
rin ev tak1mlanm bugün yeti1tirsin. Y arm 
gece ba1ka türlü ü~ gerdek birden kurula
maz. 

Nakilci bu teklifi garib bir tebessümle 
kar11lad1. Müsbet veya menfi bir cevab 
vermiyerek Karakulak Bekire yüzünü ~e
virdi: 

- Zahmet edip, dedi, yamrna gelir 
misin? 

Kaldmm kabaday1lannm en az1hlarm· 
dan biri olan Bekir bu davete icabet e
dince dudagm1 onun kulagma yap111Ira
rak sordu: 

- Ha.;h Halilin i1i ne oldu, henüz 
ba1anlmad1 m1? 

- Sekiz on yolda1 onun izindedir. El
bette elleri bo1 dönmezler. 

- Soru1umun sebebi var: Ben Ha1tl1-
dan almacak paray1 1u iki dügüne sarfet
mek istiyorum. Sen nza gösterirsin degil 
mi? 

Karakulak Bekirin yüzü biraz ekiir 
gibi olduysa da kendini ~abuk toplad1 • 
gmdan N akilci i1in farkmda olmacli ve 
onun cevabm1 da beklemeden ilavc etti: 

- Bir adam daha yolla da ~in sonu
nu ögren. Salamona elirnizde para varken 
yük olm1yahm. 

lki zorbanm gizlice konuituklan me -
sele. Unkapam tacirlerinden Hac1 Halil 
Aganm soyulmas1 iiiydi. N akilcinin Ha~
h Halil diye and1g1 bu adarn namus da· 
iresinde ~alt11p para kazananlardan ve 
kazand1gm1 da sakhyanlardan oldugu i~in 
Yeni1terilerin ikide bir "'mak istedikleri 
balt;Jara ehemmiyet vermezdi, kanu111u~ 
vergi ödemege yana1mazd1. Nakllcinin 
..lüi>Ünlj" mynas•hetile ~endi~' d~n isJen, ;J~. 'tnif'ln~ • '\Y,nT""'. ·,., .::. J1YT r: f ol\1'1l k il\\ 
para}'I da vermedigin en zor alar en 1-
sini ag1r bir cezaya mahkum ctmi1lerdi, 
gizlice tarassud ediyorlard1. 

Ocak bezirgam Salomon bu zavalh ta
cirin her ~ar1amba günü sarrafma para ya-
1Jrd1gm1 haber verdiginden ve o gün de 
~ar1ambaya tesadüf ettiginden gün aga
m agarmaz bir pusu kurdurulmu1tu, Hac1 
Halilin sarrafa gönderecegi paralann 
gasbolunmas1 kararla111nlm1111. 

N akilci i1te bu pusunun neticesini so
ruyordu. Karakulak Bekir, hayli zah -
metle elde cdilecck olan paramn N akilci 
tarafmdan tamamile almmak istenmesine 
i~in i1tin luzmakla beraber onu k111Dak e
linden gelmedigi cihetle odadan cbian 
~1krn11 ve pusu yerine adam göndermege 
kalk11m111J. F akat bu zahmete hacet kal
macb. \:1plak kollarmda Yeni~eri ni1an
lan kabaran sekiz on hamal boy göster
di ve bunlann eleba11s1 oldugu anla1ilan 
biri Karakulak Bek1ri görür görmez iler· 
liyerek boyun kircli: 

- Asmaaltmda, dedi, Hacmm adam
larm1 yakalad1k sarrafa gidecek ~uvah 
ald1k. 

Bekir, sadece bir oda}'I gösterdi ve 
emir verdi: 

- <;:uvah oraya götürün. Siz de kah
ve ocagma gidin, dinlenin. Ben Aga ile 
görüiürüm, hakicm:z1 verdiririm. 

Biraz sonra Nakilci de ona iltihak et· 
mi1ti. güpegündüz gasbolunan paralan 
saydmyorlard1. Bu i§ bi6p de Hac1 Ha
lilden yedi bin be§ yüz ~il kuru§ (bugüne 
göre yedi bin bei yüz lira) almd1g1 anla-
11lmca N akilci kailanm devirdi: 

- Az, dedi, iki dügüne yetmez. Sen 
pusu kuran yolda1lara bei yüz kuru1 da
g1t. Salamondan da yedi bin kuru1 getirt. 
Bir iyiliktir ediyoruz. Bari yapllg1m1z ii 
1amm1za uygun dü§sÜn ! ( 1 ) 

(Ark481 var) 

(!) cevdet tarlhlnde CC: 11. S: 207). Bu 
hA<l!se §U tekllde yaz1hd1r: cistanbulda 
Unkapam tüccarmdan Hac1 Halll nam 
klmesnenln blr ~uval l~lne koyarak ve blr 
hama.la yükleterek h!zmetkll.rlle b!rl!kte 
sarrahna gönderd!~l yedl bin be§ yüz ku
ru§ darünnedvel e~klya olan Asmaalt1 nam 
mahalde göz göre göre ahzü gasbolundu. 
Bu makule e~klyadan baz1lart hlrlstlyan 
dükkanlarmdan elbl.se ve 03ya ahp •Bezlr
gän halll.l et. HGl<;a kal> deyüp savwiurlar 
ve gürültü ~ikartp kaq1 koymak lstlyenle
rl, öldürdükten sorua aheste reftar lle '8-
kal&farak: •Gll.vur dellJ rrll. Hep.sl blrdlr. 
D•§aridakllere gltmeden önce bunlar1 k1r
mahd1r, derlerd!., 

"'\ 
<;ocu[tun en ~ok sevdigi ~eylej 

annesi, güne§, su ve temiz havad1r. 
Bunlar1 c;ocuga hergün veriniz. 

cmrinrniYET 

daha yakaland1 

Sab1kah su~lular, Adli
yeye teslim edildiler 

Kumbarac1 yoku§und1 oturan Arab 
Seyfinin eroin satllg1 haber verilmi1 ve 
evvelki gün, ka~ak~1hk bürosu memur -
lan tarafmdan araihrma yap1lmak i~in 
evine gidilirken yolda sab1kah eroinciler
den Ovakim ve Muhiddine rasgelinmi1tir. 
Bunlar memurlan görünce ellerinde bu
lunan birer paket eroini yutarak ka~ma
ga teiebbüs etmi1lersc de yakalanm11lar
dir. Seyfinin evinde bir masa üzerinde 4 
gram kadar eroin ile bir miktar eroin bu
la11k kag1d bulunmu1, o mada evde bu
lunan eroinci Bekir de yakalanm11hr. Sey
finin eroini Ovakim vas1tasile sab1kalilar
dan Galatah F "yziden ald1i!J anla11lm1~ 
llr. F eyzinin evinde yap1lan ara1hrmada 
dam üstünde eroinli kag1d ve mendiller 
bulunrnu1tur. Ara1hrma esnasmda evde 
bulunan sab1kah eroincilcrden Mahmud, 
Cemil, F aruk, F uad ve Receb yakalan -
m11lardir. Bu on er9inci dün Adliyeye 
teslim edilmi1tir. 

Tutulan esrarcilar 
Evvelki gün Receb isminde birisi, Fa

tihtc bir torba ~inde bir b~uk kilo csrar 
satarken memurlar tarahndan su.;üstünde 
yakalanmak istenmi1. fabt ka~ak~1 ka~
m11hr. Arkasmdan alllan silahlardan kor
karak durmaga mechur kalan Receb, 
F atih camii avlusunda yakalanm11t1r. 

ADLIYEDE 

Pulsuz zab1t varakaun1 
imzahyan memur 

Maliye Tahsil §Ubcsi memurlarmdan 
Osman Nuri, haciz karar1 almmadan 
haciz yapmak ve üzerine pul koyma -
dan zab1t varakas1 imzalamak su9Jarile 
asliye üc;üncü ceza mahkemesine ve -
rilmiitir. Osman Nuri, dünkü duru§ma· 
smda, bu gibi pullarm bulunmak im • 
kän1 olm1yan yerlerde, sonradan yapl§
tmlmak üzere kagidm imzas1 caiz ol -
dugunu, esasen pul yap1§tt.r1lmamas1 
suc;unun bei misli para cezasma tabi 
bulundugunu söyliyerek beraetini is -
temi.§tir. 

Mahkeme, haciz hakkmdaki muam~ 
Jenin Defterdar!Jktan sorulmas1 ii;i.11 
duru~mayi ba§ka güne b1rak.m1§tir. 

..ßir„a~ h&pte mahki'im -oltlu 
Samatyada oturan simidci Hasan, 

evvelki alqam zilzurna sarhoi olarak, 
etrafmdakileri rahats1z etmege ba§la • 
rn11 ve kendisini karakola götürmek is
tiyen polise hakarette bulunmuitur. 
Simidci Hasan, evrakile birlikte Adli
yeye verilmi§ ve dün dördüncü asliye 
ceza mahkemesinde, yap1lan duruima 
neticesinde, bir ay hapse mahkfun ol • 
mu§tur. 

Bir palto, .parde1ü hirsizi 
Kasunpaiada Niizimm evine anahtar 

uydurarak pardesü, ve palto aimnak 
ve diger bir~ok evlerden muhtelif gi • 
yecek ve kullanacak eiya c;almaktan 
su~lu N csim isminde biri, dün Adliye· 
ye verilmi§ ve yedinci sorgu hakimli -
ginde sorgusu yap1ld1ktan sonra, ikinci , 
asliye ceza mahkemesine sevkolunmu~
tur. 

Hüviyeti karitikmit! 
Sahte nüfus tezkeresi kullanmaktan 

su9Ju Anjel'in, dün Agirceza mahke -
mesinde duruimasma devam edilml§ • 
tir. Dünkü celsede, Kumkap1 Ermeni 
kilisesindeki vaftiz defterinden c;1kan • 
Jan ka}'ld okunmu§tur. Bu ka}'ldda, 
suqlunun anasi Mari, babas1 mec;hul o
larak gözüküyor ve kendisinin 1897 
dogumlu oldugu bildiriliyordu. 

Beyoglu Sicil Muhaf1zhgmm evra -
kmda ise, Galatada bir arsa ile bir kar
gir evin, Samatyali Agavni tarafmdan 
kendisine ölünciye kadar bakmalar1 
§artile klZl Filomena ile Anjel'e veril
mi§tir, deniliyordu. 

su,Ju, kendini müdafaa ederek: 
•- Ben her nekadar evrakta, Agav· 

ni'nin klZl olarak gösteriliyorsam da, 
onun km Filomena'd1r. Benim hüviy~ 
tim ise, nüfus tezkeremde yaZllidir!. 
dedi. 

Evrakm tetkiki i,in muhakeme, ba§
ka güne birak1ldi. 

Bir yaralamanin muhakemesi 
Silivrinin Tar9alh köyünde bir ka

g1d oyunu yüzünden eniitesi Kiimili 
sopa ile yarahyan $akirin Ag1rcezada 
muhakemesine dün devam edilmi.§tir. 
Dünkü celsede, T1bb1adli meclisinin ra· 
poru okundu. Raporda, Kiimilin bai1 • 
mn so! tarafmdan aldigi yaralarm il~ 
ride ölümü intac etmek ihtimali bulun
dugu bildiriliyordu. 

Müddeiumumi iddianamesinde; öl -
dürmek kasdi olmad1gm1 ileri sürerek, 
ceza kanununun 51 inci maddesi gözö
nünde tutulmak §artile 456 nc1 madde
sine göre suc;luya ceza kesilmesini iste
di. Karar ic;in muhakeme, baika güne 
ka!di. 

Meclisinde 

Y eni talimatname tatbik Muallimler, istihkaklarm1 
• • gir1yor rnevkiine 

Mayi mahruk depolarma aid yeni tali -
matnamenin tatbikatma önümüzdeki cu -
martesi gününden itibaren bailanacakhr. 

Bundan evvel de petrol, benzin, benzol, 
motorin ve sair yaglarm gümrüklendigi de
polara aid bir talimatname rnevcuddu. 
F akat müteaddid emirlerle bu talimatna · 
me bir~ok noktadan tadil edildiginden ve 
esasen ihtiyac1 da kar11lamad1gmdan, Av
rupada bu nevi gümrük gaz depolarma 
aid talirnatnameler gözönünde bulundu -
rularak yeni talimatname haznlanm11hr. 
Bu talimatnameye iitial tehlikelerine kar11 
yap1lacak emniyet tertibah i~in esash mad
deler konulmuitur. 

$ehrimizde mayi mah1uklann gümrük
süz olarak muhafaza edilebildigi yerler, 
Serviburnu, <;:ubuklu, Kartald1r. 

Y eni talimatnamenin tatbikmdan isti -
fade edilerek bir heyet depolan ve bura
larda bulunan tanklarla te~hizall muaye
ne edecek, emniyet tertibahm, yang1n 
söndürme imkanlanm ve mayi mahrukun 
hazine aleyhine har!ce yikrnasma rnani o
lacak tertiball gözden geyirecektir. 

imtihan suallerinin 
• 1saas1 meselesi 

' 
Sualler izmirde de 
önceden Ögrenihni• ! 

haziranda alacaklar 
;lehir Meclisi, dün, birinci reis vekili 

N ecib Serdenge~tinin riyasetinde toplan
d1. llkmekteb muallimlerinin k1dem zam
lan hakkmdaki makam teklifi bü~e en • 
cümenine göndeuldi. Bu teklifte 936 ve 
93 7 senelerinde k1dem zamm1 alan ve 
fakat iimdiye kadar bundan istifade ede
miyen alll yüzden fazla muallimin zam • 
larmm hazirandan itibaren verilmesi is • 
tenmektedir. 

Hamam suyunda tenzilat 
Hamamlara aid k1rkGe1me suyu sahib

lerinin bu sular üzerindeki tasarruf vazi
yetleri hakkmda kavanin ve mülkiye en
cümenlerinin mü1terek mazbatas1 okun -
du. Makamm teklifi ve~hile hamam sa • 
hibleri kirk~e§me sulan üzerindeki tasar
ruflarmdan Belediye lehine feragat eyle
dikleri takdirde hamamlara verilecek 
T erkos sularmdan metre mikäb baima 
ü~te bir nisbetinde tenzilat yap1lmasm1 
mü1terek encümen de rnuvahk görmekte
dir. F akat yap1lacak tenzilattan dolay1 
arada has1l olacak farki Belediye kendi 
büt~esinden ödiyecegi i~in bu noktadan 
mazbatanm bir kere de 'büt~e encümenin
ce tetkikine karar verildi. 

M e:zarliklar ücret tarifesinde 
tadilat 

Mezarhklar ücret tarifesinde yap1lan 
tadilata dair mülkiye encümeni mazbata
s1 okundu. Her nekadar mezarhklar i~in 
bir tarifc mevcudsa da bundan ayn ola
rak Zincirlikuyudaki asri mezarhkta yer 
almak istiyenlerden bir kiiilik yer i~in as-

!kinci yaz1h imtihanlarda talebenin gari yüz lira almrnaSI ve azamisinin ta
ald1g1 notlann hükümsiiz oldugunu bil- yini hususunda da makama salahiyet ve
diren emir, dün bütün ortamekteb ve rilmesi istenmektedir. Bu hususta me -
Iise direktörlüklerile Kültür direktör • zarhklar müdürü de izahat vcrerek bura
lüklerine teblig edilmi§tir. Talebenin da on, yirmi ve otuz lirahk yerler mevcud 
terfii sm1fmda birinci yaz1h imtihan 
notlarile kanaat notlarmm vasatisi esas oldugu gibi fakirler i~in de bir saha tah
tutulacakttr. sis edilmi~ oldugunu ve lakin tarh ve 

Ancak Maarif Vekaletinin verdigi bu tanzim edilen k1S1mda asgari yüz lira üc
karar, bazt yerlerde yanh§ anla~1lm1§ - retin tatbik edilmesi muvaf1k olacagmJ 
tir. Emir, yalmz sualleri Vekaletten söyledi. Bu da tasvib olundu. 
gönderilen ders imtihanlarma §amildir. Zabitai belediye talimatnamesi 

l:zmirde ac;ilan tahkikat müzakereleri 
ikinci yaz1l~ imtihan suallerinin ta ~ Bundan sonra zab1tai .belediy• •!ali ·• 

lebe U.1t1f~ ögsenllmMi, !91 ü•erin• matnamesinin müzakereoine ge~1lerek 
de tzmirde de t ahkikat a~1ltru ~ tir. Ha - pasta, §eker ve tereyag gibi ieyler yapari 
dise, daha meydana 91kanlmadan ön -' itnallitli~lfell!t 1\Md6'ntfalll " bai1~mtd~ler 
ce, bazi lise muallimleri, talebelerin münaka~a ve kabul edildi. Y ann tekrar 
kimya sualleri üzerinde baz1 konu§ma- ictima edilmek üzere celse kanand1. 
larm1 duym~Jardir. Suallere daha ev
velden muttali olduklan anla11lan ta • 
lebelerin isticvab1 devam etmektedir. 

Orla Tedrisat Umum Müdürü 
fehrimizde 

Maarif Vekaleti Orta Tedrisat Umum 
Müdürü Avni §ehrimize gelmi§tir. U • 
mum Müdürün bu ziyareti, son imtihan 
sualleri meselesile aJakadar görülüyor. 

MOTEFERRIK 

Ü1tüncü Umumi Müfettif 
tl'c;üncü Urnumt Müfetti.§ Tahsin 

Uzer bir müddet evvel Viyanada mü -
hlm bir ameliyat gec;irmi.§ti. 

Kiymetli Umurnt Müfetti§imiz, ta • 
mamile iadei afiyet ederek dün Viya
nadan §ehrimize dörun~tür. 

Tahsin Uzer, birka~ gün !stanbulda 
kalarak istirahat edecek ve a}'ln 24 ün
cü günü Ankaraya gidecektir. 

Ticaret Oda11ndaki i1ttima 
Dün Ticaret Odasmda bir toplanti 

yap1Jm11, kadm ~orablan ic;in yap1lan 
standard nizamnamesi üzerinde görü • 
§ÜlmÜ§lÜr. 

Kasablarin gönderdigi heyet 
ve Kasablar cemiyeti 

!stanbuldaki perakendeci kasablarm 
Ankaraya gönderdikleri heyetin §ehri
mize dönüiünden bahsedilirken yanh§
hkla Kasablar cemiyetinin ismi de ka
rJ§ffil§l!r. Kasablarm gönderdigi bu he
yetle !stanbul Kasablar1 cemiyetinin 
aJakaSJ yoktur. 

A 

asr1 bir S1vasta 

ONIVERSITEDE 

T ercüme bürosu ~ahtmala
r1na bathyor 

Yüksek tahsil talebesine ders ve 
mehaz kitab1 olarak tercüme ettirile • 
cek eserler ic;in bir talimatname hazir
lanm~hr. Bu talimatnameye göre, her 
y1l Üniversite fakülteleri tedris heyet
lerince kläsik ve ilmi eserlerin en mü· 
himleri sira ile tercüme ettirilecektir. 
Bu maksadla bir Tercüme Yurdu te§
kil edilmi§tir. Maarif VekAleti Neiri -
yat direktörü, icabmda büronun mesa
isini kontrol edecektir. 

Tercümeyi yapacak profesör ve do -
~entlerden mürckkeb 72 ki§ilik heyet, 
ilk toplanhsm1, bugün Rektörlükte ya
pacal<tir. 

Fransiz profesörünün 
konferansi 

Paris Üniversitesi sosyoloji profesö • 
rü Maurice Halbwaches, dün ak§am 18 
de Edebiyat Fakültesi cografya dersha· 
nesinde bir konferans vermi§tir. Pro • 
fesör ikinci konferansm1 yarm Hukuk 
Fakültesi birinci smlf dershanesinde 
vereccktir. -···---Denizyollar1 müdürü 

Ankara,ya gitti 
Yeni Denizyollan i1Jetrnesi rnüdürü 

Raufi Manyas dün ögle trenile Anka -
raya gitmi§tir. Raufi Manyas Ankara
da yeni vazifesi etrafmda Deni'.llbank 
Umum Müdirile temasta bulunacaktir. 

rnezbaha yapdd1 

S1vas ( Hususi) - Belediyemiz, iehrin y11lardanberi ihtiyac1 olan fenni 
bir mezbahay1 ikmal etrni~ bulunmaktad1r. Mezbaha Sivas • Malatya yolu 
üzerinde geni~ bir sahada 36 bin Iira sarfile S1hhiye Vekäletinin fenni ve s1hhi 
projelerine göre yap1lm~tir. Kabulü kat'i muamelesi itmam edilen binanm 
yakmda merasimle a~il1§1 yaptlacaktir, 
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Siyasi icmal 
Ar ab 
garbl1 

alerni ve 
devletler 

D
a slam aleminin dörtte ü~ünü te1kil "". 

den ve bunun bir k1sm1 olan Arab 
dünyasmm heyeti umumiyesi bugün 

garbh Üy büyük devletin ya dogrudan 
dogruya idaresi yahud niifuz ve lesiri al• 
tmda bulunmaktadir. Y akm zamana ka• 
dar bunlardan !talya kenarda duruyordu. 
Siyasi rekabet yalmz lngiltere ile F ransa 
arasmda idi. 

1talyan milleti siyasi birJigini temin 
eder etmez, yani bundan yanm as1r evvel 
Kml denizin garb sahilindeki kü~ük sul• 
tanlarm Asab'dan baihyarak yerlcrine 
sokulup Eritre müstemlekesini vücude 
getirdigi zaman, daha ziyade deniz tica• 
retini ve umumi ikllsad menfaatlerini gö
zetmiiti. Daha sonra T rablusgarba ve 
Bingaziye harben girmi§ ve buralarda 
yerle§mii oldugundan yalmz bu memle· 
ketlerin Hmilen rnüslümari olan halkla • 
rile degil; bütün Arab dünyas1 ve islam 
alemile dü1man olmuitu. 

ltalya ancak nüfusunun yansmdan zi• 
yadesi müslüman olan Habeiistam zap • 
tetmege karar verdigi zaman dünya Arab: 
lannm ve müslümanlannm kalbini cel • 
betmek i~in fngiltere ve F ransa ile §id • 
detli bir rekabete ba~lami§b. Habeiistan• 
daki müslümanlar, itidai bir h1ristiyan 
millet olan Habe~lilerin hükümdarlan 
tarafmdan k1hc vc ate§ kuvvetilc bu im• 
aratorlugun hududlan i~ine ahnm11 ol • 
duklanndan bunlara kar§l ltalya mü1fit 
bir halaskar rolünü oynam1111 . 

Bu esnada fngilterenin Filistinde A• 
rablarla kanh mücadcleye giri1mi1 olrna• 
s1 ve T unusta, Cezayirde, F asta yerli 
halklann F ranSJZ müstemlekecilerinin ida· 
resine kar§J gayrirnemnun ve münfail 
bulunmalan ve bunlann haricden yard1rn 
ve meded beklemeleri ltalyanm bütün 
Arab alemine kar§1 rol oynamasm1 kolay· 
laitirm11t1r. 

ltalyanm cenubunda, Bari' deki kuv • 
vetli telsiz istasyonlannm arabca ne§ri • 
yah gerek Filistinde gerek 1ngiliz nüfuz 
ve tesiri altmda bulunan diger 1ark mem· 
leketlerinde lngiliz politikasma kari1 o ka• 
dar fena tesir yapm!1hr ki bu telsiz mu • 
harebesine bir nihayet verilmesi 1imdi 
Romada imzalanan lngiliz - ltalyan an• 
la1masmda 1ngilterenin hesabma en bü• 
yük bir kazanc te1kil ctmi§tir. . , 

• 1talya ile lngiltere bütün · tark · lcri 

h.~~k\~~a, .~?l~it~~larm~an Arap ye müs• 
luman alem1 üzenndeki rekabet ve müba• 
reze arbk ltalya ile F ransaya rnünhas1r 
kahyor. 

Bir haftadanberi T unus Beyliginde 
Frans1zlann hakimiyct ve hirnayesine 
kar11 umumi bir ayaklanma varchr. Trab
lusgarb hududundan Bon burnuna ve 
Cczayir hududuna kadar bütün memle • 
ket, istiklalci « Y eni düstuJ')> partisinin ha• 
mlad1i!i plan üzcrine harekete gelmi1 • 
tir. 

Her tarafta F rans1z bayraklan indiril• 
miitir. Bunun yerine T unusun bütün kale. 
lerine istiklal bayrag1 ~ekilmi1tir. F ransa, 
1imali Afrikadaki rnuazzarn rnüstemleke 
irnparatorlugunun fark cenah1 olan Tu • 
nusu kaybettikten sonra Cczayir rnüstem• 
lekesi ve aslan pay1 kendisine aid bulu • 
nan F as Sultanl1g1 ve bütün Sahray1ke • 
birin iirnali elinden ~1km11 olacag1m dü • 
1ündügünden derhal sevkettigi azim kuv• 
vetlcrle bütün T unusu askeri i1gal alllna 
ald1. 

F rans1z kuvvetleri istiklal bayraklarini 
her tarafta indirip yerine FranSiz bay • 
raklann1 ~ektiler. Tunustaki bütün 1e • 
hirlerde örfi idare ilan edildi. F rans1zlar 
bu 1iddetli hareketlerine sebeb olaralC 
ltalyanm T rablusgarbdan yapt1i!J tesir vc 
propagandalan gösteriyorlar, bu tcsir ve 
nüfuzu bertaraf etmek istediklerini iddia 
ediyorlar. 

lngiltereden sonra F ransa dahi ltalya 
ile anla§mak temayülünü göstermi1tir. 
F rans1z kabinesi Romadaki maslahatgü• 
zan Blondel'i zemini yoklamaga vc te• 
mas teminine memur ctmi1tir. F rans1zlarla 
ltalyanlar arasmda rnüzakere ba1larsa 
Arab alemi üzerindeki te•ir ve propagan· 
da en rnühim mevzuu te1kil edecektir. 

MuharTem Fey:zi TOGAY 

CEMIYn"LERDE 

Ayakkab1cdar idare heyeti 
Ayakkab1ci ve San'atkfu-an cemiye • 

tinde dün i<iare heyeti s~imi yap1lm1t' 
t1r. Yeni idare heyeti Abdullah Vahdl, 
Mehmed Nur!, Mehmed Ali, Hüsnii 
Bora, Said Bezmez ve Onnik Karpuz • 
oglundan müteiekkildir. 

Bahc;1vanlar cemiyeti idare heyeti se• 
c;imi de bugün yap1lacakhr. 

Cumhuriyet 
NOshBSJ 5 kurustur 

Abone ~eraitl { 
Senelik 
Alb ayhk 
Oe ayhk 
Bir a1hk 

TOrkiye 
icin 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
llO • 

Barlc 
ldn 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktar 
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SON HABERLER San'at 

Kazanc vergisini tadil 
eden läyiha Mecliste 

Bazi vergi nisbetleri mühim 
halkm ucuzca eglenmesi 

surette indirilecek, 
temin olunacak 

Ankara 18 (T clefonla) - 2395 nu- vergilerinin agir geldigi anla11ld1gmdan 
lnarah kazanc vergisi kanununun baz1 bunlann da bilet bedellcri üzcrinden ver
lnaddelcrini dei!i1tiren layiha, bugün giye tabi tutulmalanm temin i~in kanu _ 
Meclise vcrildi. Bu layiha ilc halkm cg- nun 37 nci maddcsinc yeniden bir fikra 
lencc vc istirahat ihtiyac1m daha ucuz eklenmi1 vc bunlann i~ ba1lama ve tah
tatmin etmck vc diger taraftan inhisar silat hükümlcrinde de icab eden deiiiiik
lnamulahmmn istihlakini arbrmak im· likle~ yap1lm1.1hr. Gene bu layiha ile bey
kaolarm1 hamlamak üzere tiyatro, sine- nelm1lcl mah1yette a~1lan sergi ve barlar
lna, birahane, i~kili ve ~alg1h lokanta, da eglence ve istirahat mahalleri iileten
gazino ve bah~eler gibi eglencc ve isti- ler, evvclcc kazanc vergisile mükellef ol
rahat yerlerinden almmakta olan kazanc ~u:'· olm~sm, bir . ay müddetle vergiden 
Vcrgisi nisbetleri % 75 ve 90 dan % 43 e IShsna ed1lmekted1r. 
indirilmektedir. Serb~st .vergi crbabmdan ahnan mak-

D iiier taraftan mahiyetleri itibarile tu vergi miktarlanm göste1en t 1 d 
b 

. b" k"I ce ve e e 
Üyük ve irad1 gayrisafisi yüksck olan yem ir ie 1 verilmi1 fevkal"d f 

b 
. . b. . . ' a e s1n1 1n 

inalarda i1letilmesi zaruri bulunan otel- 15mt mnc1ye tahvil ve bu vergi miktan 
ler ve kaphcalann vergi nisbetleri % 35 1 ()()() den 650 ye indirilmiitir. Bu 
lcn % 25 e tenzil edilmektcdir. Ayni c~tvcle nazaran, nüfusu 200 bin ve daha 
Jnaksadlarla gayrisafi iradlan 20000 li- ~i~a~e olan iehirlerde birinci smif (650), 
radan fazla yerlcrde arilan istirahat vc ikmc1 (200), ürüncu·· (80) d"" d"" ·· • (30) b . . • , or uncu 
•iilence mahallerinde san'at icra cden •. e11nc1 (10), nüfusu 50 binden 
•an' atkarlarla temsil ve oyun heyetlerinin 200 bme kadar olan 1ehirlerde ikinci 51 _ 
\rergilerini hafifletmek vc bu gibi san' at- nif ( 150), ü~üncü (80) d .. d"" ·· (30) k b b · . , or uncu , 

arlann celbine imkan vermck üzerc un- e1mc1 ( 10), nüfusu 1 O binden 50 bine 
larm vcrgileri ald1klan ücrctin % 10 u kadar olan 1ehirlerdc de dördüncü smif 
olarak tcsbit cdildigi gibi tiyatro, sincma <?O), be1inci sm1f ( 1 O) lira vcrgiyc ta
\rc konser salonlarmda vcya dii(cr ycrlcr- b1 tutulacaktir. 
de ~cndi hcsablanna münfcr~d vc~a toi;i- Bu tcnziller\e kazanc vergisinden ba51\ 

lu bir haldc konser verenlenn gund~hk 0_lacak zayiatm, istihlak :niktarmm artma
gayrisafi kazanc üzcrinden tarhed1lcn S1le kapanacag1 ümid cdilmekted· 

· · ·-··'''''' •9!1lll•lllUllllllO!llßl110111111111KllUIUUW111lßHIUnlllni1""'t.'""-'"'"'"- '-"- l?. 

Filistin hadiseleri 

devam ediyor 

Kudüste bu vaziyetin 
yab,aca~1 umuluyor 

Kudüs 18 - Paskalya günü burada 
kanb hädiseler cereyan etmi§tir. Mez
klir mmtakada vuku bulan blr 9arp1§· 
rna esnasmda elli ki§i ölmü§tür. Ak§am 
Kudüsün Yahudi mahallesinde bir 
bomba patlaml§ ve bir ihtiyar ölmii§ • 
tür. 

Hayfada bir Arab kahvesinde de bir 
bolrlbä pathyarak mü1terilerden birl· 
lli öldürmÜ§ ve yoldan g~en sekiz ki
§iyi yaralam1§tll". Portakal toplama za

rnamna tesadüf eden kar1§1k1Jklarm va
harnet kesbetmesinden korkulmakta • 
dir. Bununla beraber bu ayin sonunda 
Yeni bir kraliyet komisyonu buraya 
geldigi zaman vaziyette bir gev§ek!ik 

has1! olaca~ ümid edilmektedir. 
Komisyon, esasen telkin edilen fakat 

tatbikatta mü§külah mucib olan mem
leketin taksiml lmkanlanm tetkik et -

mege rnemurdur. (a.a.) 

lspanyol bayram1 

Cumhurreisimizle 8. 
Azana arasmda teati 

olunan telgraflar 
Ankara 18 - 1;;;;;,01 milli bayram1 

~Ünasebetile, Reisicumhur K. Ata • 
Urk!e !spanya Reisicumhuru M. Azana 
~rasinda A§a~daki telgraf!ar teati o -
unrnu§tur: 

!'kselcins M. Atana 
Reisicumhur 

B~SELON 

1spanyol milli bayram1 münasebetile 
ekseJansimzm en hararetli tebriklerimi 
\re ~ok samiml temennileriml kabul et
rnelerini dilerim. 

K. Atatürk 
i-1cs.„ 

«Ins Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

ANKARA 
l!ötspanyo! milli bayram1 münasebetile 
la~derdiginiz tehrik telgrafmdan do • 
•d .•kselans1mza hararetle te§ekkür 

•run. 

Manuel Azana 

l<.anton ,ehri yeniden 
t bornbardiman edildi 

gör:~~ra 18 (Hususi) Gin ajansma 
II! b Japon tayyaresi Kanton §ehri
lar~ko;bard1man etmi§tir. tlk defa o
r;11, k apon hava fi!olari Kanton §eh -
}'anrna~?' bu kadar mühim bir hücum 

13 ad1r. 

C. ornbard1man n t" . d .. 1 •nlinin ö .. • .. e 1cesm e yuz erce 
F'a~Ja taf .1?ugu haber verilmektedir. 
tllt kl ~ilat. almamami§br. 

e 1 bir Yunan gazeteciai 
i\tin öldü 

e a l8 - M ht 1·f •1r>iveu . u e 1 edebi ve sosyal 
"• r.·len erin rei.sli~ini ifa etmi§ olan 
"•n "M:. y ga~etecilerinin en eskisi bulu
~a dün ö~~~. banvergis. ihtiyar bir ya~· 
'"let h U§ ve cenaze töreni bugün 

esabma yap1lm1§trr. 

Bursadaki 20 bin 

liral1k sahtekarhk 

Sucrlu Mehmed Eminin 
muhakemesi dün ba,Iad1 

Bursa 18 (Telefonla) - Yirmi bin li
rahk sahtekärhk meselesinde su9lu 
görülen Mehmed Eminin muhakemesi
ne bugün ba§land1. Mahkemede Meh • 
med Eminle avukah Sadi Rlza ve Em
iäk Bankas1m temsil eden Avukat ha
z1r bulundular. 
. Su9lu $ark tütün deposu üzerine te

sis edilmi~ olan ilk ipotekten malßmah 
olmad1g1m, bunun o zaman vekili bu
lunan Ali Kema! tarafmdan yap1lmi§ 
bul~ndui!unu söylemi§ ve esasen o ipo
tegm muvazaah oldugundan 1stanbul 
~ukuk mahkemelerinde iptal edilmek 
uzere bulundugunu bildirmi§tir. 
.. M~~med Eminin vekili müekkilinin 
uo yuz b" 1· · ' 10 irahk b1r servete sahib ol-
d~gunu .ai:I~tarak bövle bir su~ i§liye
miye~egim ileri sürmü1tür. Su~lunun 
ttalebi kabul edilmi§ ve neticede 
stanbul mahk · d . emes1n en muvazaal1 
ipot~~ .d~vasmm fahkiki ve tarihinin 
tesb1h I"m muhak . • eme dokuz msana b1-
rak!lm1§llr. 

Bir hava kazas1 

~ökor k1rrnak istiyen 
Italyan tayyaresi Trab

lusta dü,tü 
~ 

Londra 18 (Hususi) _ Londra _ Ü-
midburnu tayyare rökorunu kt k 
.. d.. L d rma 
uzere un on radan cenubl Afrk 
hareket eden dört !ta!yan ta 

1 
. a~a 

. T bl t b" k yyarec1S1 -
~~n 1„~~ ~sha b ll' aza neticesinde yere 

U§ ui ein a er verilmektedir. Me§ -
hur ta yan tayyarecisi Alb 1. . d 
d.. t .1 er im e 

u§en ayyaerc1 ~r arasinda bulunmak-
tayd1. Tayyarecilerin sag old kl 

1 t 1 
. . u ari, 

ya mz ayyare ermm par9aland1~1 söy-
lemyor. Kaza hakkmda henüz tafsilät 
ahnamam1§br. 

F ransa ile italya arasinda 
mii7..akereler bashyor 

Paris 18 (Hususi) - Hari~iye Nazm 
Kont Ciano. yarm Frans1z maslahat . 
güzar1 M. Blondel'i kabu! edecektir 
Mülakatm Frans1z • italyan anla~masi 
etrafmda cereyan edecegi söyleniyor. 

Y eni kurulacak kazalar 
Ankara 18 (Telefonla) - Siird viläye

tinde merkezi Hoza olmak üzere Koz
!uk ve Baykan admda iki kazamn te§
kili haklondaki läyihalar, Meclise ve • 
rilmi§tir. 

S1hhat tefti§ heyeti 
nizamnameai 

Ankara 18 (Telefonla) - S1hhat Ve
käleti tefti§ heyeti nizamnamesi, bu • 
günden itibaren ~er'i~.ete girmi§tir. 
Sihhiye tefti§ heyeh, mulhak ve husu
si idarelerle belediyelerin s1hhi te§ki -
lahm da tefti§ edecektir. 

Pariste bugün ite batlan1yor 
Paris 18 - Maden sanayi amele 

-.ndikalan birligi bir teblii! ne1rederek 
hülrumetin karan ve akdedilen itilaflar 
mucibince bütün i1~ileri sah günü tekrar 
i§e ba1lamaga davet ebni1tir. 

Cezayirde f eci bir 

tren kazas1 oldu 

Kasdi bir hata yüzünden 
he, yolc~ öldü 

Cezayir 18 - Oran' dan gelmekte o
lan Oran - Cezayir ekspresi Attafs istas
yonuna iki kilometre mesafede yoldan 
c1km11hr. Lokomotif hattm üstüne dev -
rilmi1 vc yatakh vagonlar furgonun ü~
tüne y1k1lm11hr. 

Kaza neticcsinde bei yo\cu ölmü1 ve 
ücü ag1r olmak üzere 12 yolcu yaralan
m11hr. 

Kasden tertib olunmuf 
Oran 18 - Simendifer kaza51 ge~en

de hizmetinden c1kanlan bir 1imendifer 
memurunun kasdcn makas1 bozmas1 yü
zünden vukubulmu1tur. 

Mücrim tcvkif edilmi1tir. (a.a.) 

ingilterede bir halk 

cephesi kuruluyor 

Müstakil isci ve amele 
f1rkalar1 birle, iyorlar 
Londra 18 (Hususi) - fngiltcre 

müstakil i1~i fnkas1, lngiliz amele hrka
sma yakla1m1ya karar vermi1tir. Siyasi 
mehafilde bu yakla1madan maksad bir
leimek olmad1g1m, sadece F ransada ol
dugu gibi bir halk cephesi vücude getir
mekten ibaret bulundugu söyleniyor. 

Milli meclise talimat verilecek 
Londra 18 - Senelik kongrcsi halen 

M an~ester 1ehrinde toplanm11 olan müs
takil amele partisinin kabul ettigi bir tek
lif mucibince hükumete kapitalist partiler 
aleyhinde harekete ge~ilmek üzere par -
tinin icra komitesile temas etmcsi i~in mil
li meclise talimat verilecektir. 

Milli meclise, umumi intihabatta nam
zcdler arasmda mücadele 9kmamasm1 
teminen iki parti arasmdaki münasebetlere 
aid bütün meselcleri bilhassa sm1f mesele
sindc mü1terek harcket ve intihabat hu -
susunda itilaf i1lerini mü1.akere etmek sa
lahiyeti verilecektir. 

Deniz konferans1 

Amerika her nevi 
tahdidata muariz 

Londra 18 - Havas ajansmm deniz 
muhabirinin Ögrcndigine göre fngiliz, 
F rans1z ve Amerikan deniz ekspcrlerinin 
son toplanhs1 csnasmda Amcrikan mu
rahhaslan zirhhlarm tonaj1 i~in konula
cak her nevi yeni tahdide muanz olduk
lanm bildirmiilerdir. 

Bu tam harekete sebeb J aponyanm 
tasavvurlan hakkmda hüküm sürcn ka
rars1zhk11r. (a.a. ) 

<;ocuk Esirgeme Kuru
munun bir ayhk f aaliyeti 

Ankara 18 - <;;:ocuk Esirgeme K u -
rumu genel merkezi tarafmdan 16-3-938 
tarihinden 16/ 4/ 938 tarihine kadar bir 
ay zarfmda 4435 ~ocug• yard1m edil -
mi1tir. 

Bunlardan 615 hasta ~ocuk ve anne 
gencl mcrkezin po\ikiliniklerinde bak1l • 
m11 ve tedavi edilmijlir. Aynca di1 bakim 
evinde de 607 ~ocugun diileri bak1lm11 
vc tedavi edilmiitir. 

2453 ~ocuk ve anne genel merkezin 
banyolanndan istifade etmi1tir. 

Süt damlasmdan hergün 141 ~ocuga 
süt verilmi1 ve b1r ay zarfmda yekun ola
rak 1345 kilo süt tevzi edilmi1tir. 

Y archm i~in genel merkeze ba1vuran 
13 yoksu! yavruya para yard1m1 yap1l
m11hr. Ankara ilk okullanndaki zay1f 
ve kimsesiz ~ocuklar i~in a~1lan a1hane -
den hergün 603 ~ocuga s1cak ctli ögle ye
megi verilmi1tir. 

Kurumun Ke~iörendeki Anakucagm1 
görünüz. D ikkat ve 1efkatl• bak1lan yurd 
ya~rul.arm1n saghklan ve neicleri s1z1 
sevmdirecektir. 

Üyun aletleri reaimleri 
hakk1nda layiha 

~nkara 18 (Telefonla) - Oyun alet
leri.nden almmakta olan resimlerin be
lediyeler ve köy idarelerine devri ka • 
rarla~tmhm§, haz1rlanan kanun läyi -
hast Medise verilmi§tir. Läyiha ile ha
len ~yun aletlerinden ahnan resimler
de bir de~i§iklik yap1lmamaktad1r. 

{\_ KISA HABERLER "'\ 
'---::-~--~~~~--"/ * BRÜKSEL 18 - Kral Leopold blrkac 

gün lstlrahat etmek üzere Tlrol'a g!tmt,. 
tlr. 

* AMSTERDAM 18 - ic!nde yedl genc 
bulunan blr otomobll Rotterdam clvarmda 
blr kanala dii9m~tür. Bef kl§I boJtulmU.j· 
tur. 

Bir • • serg1n1n düsündürdükleri 

Bu am, plastik san'atlar arasmda bil
hassa resim i~in, sonu hala gclmiyen bir 
tercddüd ve endiic asn oldu. Mazi ile 
istikbal arasmda tereddüd; realite ile in
san araSinda tereddüd; hatta, eo korkun
cu, resmin maksad1 ve manaSI üstünde 
tereddüd. Bir san' at i~in en tüylcr ürper
tici buhran, kendi ifade vaSitalanm veya 
herkesin kabul ettigi bir hcdefc giden 
muhtelif yollan münaka1a ettigi zaman 
degil -s:ünkü bu tereddüd her devre mah
sustur-, fakat gayesinden 1üpheye dü1tü
gü zaman ba1lar. Bu, dogrudan dogru
ya, kendi varhgmm sebebine aid bir en· 
di1edir. 0 zaman, önüne mazinin koydu
gu bütün kiymetlerden, bütün taamüller
den ve prensiplerden ürkerek, tereddüdü
nün vc 1üphesinin, dogrudan dogruya 
temele, varhgmm dibine düien y1ldmm
larile sars1hr. Fransada modern reime 
ba1lang1c diye kabul edilen 1905 tarihi 
böyle bir buhranm dogum y1hd1r. 0 ta
rihtcnbcri, asnn ressam1, kendinde bir bo· 
ya tübünü s1kmak ccsaretini bulmadan 
evvel, Eflatun' dan F royd' a kadar bütün 
felsefe, psikoloji ve estetik nazariyelerini 
yeni ba1tan münaka1a etmcge ve bunla
rm i~inde, sag clini k1m1ldatm1ya imkan 
vcrecek bir karar aramaga mecbur kald1. 
Bir y1gm sistem ve nazariye, bir y1gm 
ikrar; bir o kadar da inkar. 

Evvelki gün Güzel San'atlar Akade
misinde eserlerini gördügümüz F rans1z 
ressam1 Leopold - Uvy, bu am ba1lar
ken, böyle bir iddia vc itiraz havras1 orta
smda fir~asm1 elc alm11 bir san' atkard1r. 
Sövalesinin ba1ma oturdugu zaman cm -
presyonizm gözlerini kapamak üzere idi; 
bugün, modern resmin iefi tclakki edilen 
Sezan ( Cezanne) da o tarihte gözlerini 
kapmak üzere idi, fakat 1erefi yeni do
guyordu. Bir tuvalinin ka~ türlü yeni 
iddiay1 emzireccginden haberi yoktu: 
Fütürizm, kübizm, fovizm v. s. 

F akat Leopold - Uvy bütün bu cere· 
yanlann icinde ve onlann dogumlanna 
bir ebe kadar yakmdan 1ahid olarak ya11-
yordu. Bu asnn her büyük vc müstakil 
ressammm i~inde ta11d1g1 endi1e onda da 
vard1: Bu cereyanlardan hi~birinin i~in
de bogulmamak, fakat her birinin ebedi 
tarafm1 sezerek bcnimsemek; bütün bu 
nazariye vc spekülasyon aleminin karga-
1ahg1 önünde kristalize olmak, onlarla 
beraber gitmek, fakat onlardan ayn dur
mak ihtiyac1. 

Bu cndi1e ve bu ihtiyac, harikulade 
bir sükunet ve muvazenenin albna sakla
narak, Leopold - Uvy'nin evvelki gün 
ac1lan sergisinde yalmz ellidcn fazla csc
ri degil, bu amdaki F rans1z resminin bü
tün iddialanm vc tekamül merhalelerini 
de bir .uada teihir ettirmi1tir. Luvr' dlm 

ingiliz • italyan 
anla,mas1ndan sonra 

CBasmakaleden llevam 1 

lunca ltalya i~in lngiltereden gelebilecek 
herhangi bir tehlike cidden ve hakikaten 
mevcud degildir. lta\ya i1te kendi kar11-
smda böyle olan fngiltereyi kendi hesa • 
bma temin ediyor. Bu teminah ciddi ka
bul etmemege sebeb yoktur. 

lngiltcrenin ltalya ile anla1maS1, F ran· 
sanm da ftalya ile anla1masm1 zaruri k1· 
lacakhr. Meselcler aynidir. ltalyanm fs

panyol tamamiyetini kabul etmesi ve Ak
deniz cmniyeti i~in söz vermesi F ransay1 
da talmin etmek laz1m geien sebeblerdir. 

Bizce F ransanm ltalya ile anla1mas1 hat
ta lngiliz - 1talyan müzakerelerinin bin
nisbe ~ok ~abuk biten müzakereleri kadar 
da uzun zaman istemiyecektir. 

Akdenizle sahildar diger devletler bu 
deniz üzerindc emniyetin teessüsünden 
elbet memnun olacaklard1r, ve icab 

edince Akdeniz emniyetinin bu devletle
rin de iitirakile tarn ve kamil bir 1ekil al
mas1 ihtimali arhk ufukta ayan beyan gö

rülen bir hakikat olmu1tur bile denilebilir. 
Filhakika Akdeniz emniyetinin tarn ve 
hamil tahakkuku i~in bu denize sahildar 

bütün devletlerin iitirak edecekleri bir 
anla1may1 zaruri saymak laz1md1r. 

flave cdelim ki fngiliz - ltalyan anla1-
masmda Avusturya mesel<sinin az~ok te· 
siri olmakla beraber bu •nlaima 1imdiki 

halde Almanya aleyhine müteveccih bir 
hareket degildir. Zaten Almanya da 
Avusturyadan sonra fütuhahm1 her istika
mette ilcri götürecegim d;yen iddialarda 

bulunmadi. Tarn tersine olarak bu ilhak
tan dolay1 her tarafa sulhpcrvcr temi
nat verdi. 1ngil1z • ltalyan anlaimasmm 

halyan cephesinden te~ manas1 olsa olsa 
M. Hitler tarafmdan verilen teminah tc
yid edici bir vaziyet ihdasmdan ibarettir. 

Hakikati halde Avusturya ilhakm1n 
Alman dahili siyaseti bak1mmdan ~ok 
gürültü ilc sahncye konmas1 o sahneye 
yakm veya oralarile alakadar bütün 

memleketleri uyandird1 ve ayakland1rd1. 
Bunlar sulhun korunmas1 lehine ~ok 1yi 
ncticelerdir. Almanya ilhak1 tasdik et-

' 
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ald1g1 klasik dersten tutun, asnnm da hi~ 
bir tesirine lakayd ve bigane kalm1yan 
san' atkar, i~inde her eski kiymetin ve her 
ink1labm ayn ayn ürpermelerini duyarak, 
bütün eserlerinde, ya1amaga lay1k bir 
sentez aram11 görünüyor. Bu, mazisine 
lakayd kalm1yarak, zamanmm bütün te
mayüllerini de i~ine ald1ktan sonra hcp
sini a1mak ve 1ahsiyetinin farikas1 icinde 
kendini yakalamak iradesidir. Bunun 
icin, eserlerinde birbirinden ~ok Farkh ifa
de nevileri var. Sevretti~imiz resimler 
i~inde 1916 dan 1938 e kadar muhtelif 
tarihlerde yap1lm11 olmaktan geien farkh
hga, her eserde yeniden dogmak ihtiyac1-
m da ilave etmeliyiz. Bu ihtiyac, yaphg1 
eserlerden zivade yapacaklarile magrur 
olan her büyük san'atkarda vardir ve 
mükemmeliyete susam11l1gm en a~1k i1a· 
retlcrinden biridir. 

Fakat, Leopold - Levy'nin her birinde 
ayn bir ifade tecrübesi ortaya koyan eser
lerinin hepsinde müiterek baz1 vas1flara 
dikkat edilebilir: Zamamnm telakki 
anariisinden geien endiicleri derin bir sü
kunet ve muvazeneye kalbetmek muvaf
fakiyeti. Bunun i~in de, reel nisbetlere 
adeta klasik bir sadakatle bagh kald1g1 
halde renklerde ve kompozisyonlarda is
tiklal. Her türlü ihmalin ' 'e te:eddüdün 
kirinden ka~an zarif bir sadelik ve kibar
hk. V e nihayet tabiat önünde uzun bir 
murakabeyc dalm11 mistik bir ruhun her 
hangi sert bir tezahürden ka~an durgun, 
saf, temiz vc ~ffaf aksi. 

Leopold - Levy'yi herieyden evvel 
tabiatle, bilhassa agaclar ve bir ~ok ne· 
bat~arla uzun uzun, mahrcm konu1mu1. 
tab1atle dost olmu1 bir san'atkar diyc ta
mmahy1z. Y agh boyalannda oldugu ka
dar dcsenlerinde, sulu boyalannda, gra
vürlerinde, üstüne y1llarca eiiildigi, rea
list bir dikkatle etüd ettigi, fakat Rou· 
sseau'yu andiran romantik bir a1kla sevil
mii. yapmac1ks1z ve ~ok samimi bir labi
al var. Muhtclif inzivalannda san' atka
r1n ona yaklaimak i~in cemiyetten ka~h
g1 ve hi~bir ekolde bulamamaSI ihtimali 
olan ebcdi destekleri bir agac kütügünde 
veya herhangi bir otun sakmda anvarak 
bütün ümidile ona sanld1g1 belli. Bence 
anekdotun insan yüzünde bir devamm
dan ba1ka 1ey olm1yan portrclerin sergi
de az yer i1gal etmi1 olmas1 da böyle bir 
ihtiyac1 cle veriyor. Zamanmm kötü a
nar~sinden ka~mak istiycn san' atkar, her 
türlü cereyamn müdahalesinden kendini 
kurtarmak vc bulmak i~in, llpk1 Cezanne 
gibi, Aix'in derin tabiatine s1gmm11hr. 
Y almz Cezanne gibi degil, tabiat kadar 
eski ve tabiat kadar taze olabilmenin 
mnm aram1$ her san'atkar gibi. 

-
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Hariciye Vekili 
Ankarada 

Ankara 18 - Hariciye Vekilimiz dok
tor Tevfik Rü§tü Aras bu sabah bera· 
berindeki zevatla birlikte Toros eks • 
presile §ehrimize dönmü~ ve istasy<m· 
da Hariciye Vekäleti vekili ve Adliye 
Vekili Saracoj!lu i;iükrü ve Hariciye 
Vekäleti ileri gelenlcri ve diger bir9ok 
zevat tarafmdan kar§1lanm1§tir. -

Karagümrük orta 
okulunun temelatma 

töreni yap1ld1 
! Bar tara~ 1 fnef sahftede) 

tahsil vesaitini haz1rhyan viläyetlerin 
en ileri gidenlerinden birisi oldul!unu 
söyliyen Vali, ilk tahsil devresini yüz
de yüz okuyan tstanbul 9ocugunun or
ta ve yüksek tahsil ihtiyacma il;aret 
etmi•, temeli atilmakta olan yeni orta
mektebin de cocuklarim1z i9in hayirh 
olmas1m dilemi1tir. 

Muhiddin Üstündag bundan sonra 
mektebin vaz'1 esasma dair malßmab 
havi käg1dh ~i§eyi topraga koymu$ ve 
ilk tas1 temele yerle$tirmi§tir. Bunu 
müteak1b Cumhurivet k1z ortamektebi 
müdürü Cafer güzel bir nutuk irad et· 
mi§tir. 

Mektebin müstemilati 
Yeni vap1lacak orta okul 58.000 liraya 

insa edilecektir. Sekiz dershaneli ola -
cak, yirmivi mütecaviz oda ile kalori· 
fer. s1ji10ak dairelerini de ihtiva ede • 
cektir. Binanm yan ve kars1 tarafm • 
daki mezarhk arsas1 mektebe bahce o
Jarak ayr1lacakt1r. Bina, 1939 ders yth 
basmda aq1lacakbr. 

--

tiren gürültülü nümayiilcrden sonra ihti
yath hareket etmege mecbur olacakhr. 
Sarho1lukla ileri götürülmek istenilecek 
hareketlerin Almanyayi her tarafmdan 
kar11hyacak ve hatta ku1atacak mukave
met kuvvetlerini ayaklandirabilecegini 
binnefis Almanya dahi pek iyi takdir et
mekte olsa gerektir. 

11te lngiliz - ftalyan anla1mas1 üzerin
de bugün i~in umumi mülahazalar ... 

YUNUS NADI 
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HEM NALINA 
MI HINA 

Alman mar,1nm 
altmc1 m1sra1 

a talyan gazetcleri, lngiliz - ltalyan an· 0 la1masmm Roma - Berlin mihverini 
zay1flatam1yacagm1, ltalyanm Al

manya ile cl ve iibirligi yapmakta devam 
edecegini yaz1yorlar. Olabilir. 

Almanya, Brenner ge~idinc dayand1k· 
tan sonra. ltalya i~in iki 11ktan birini ka· 
bul etmek laz1m geliyor. Ya. fngiltere ve 
F ransa ile anla1arak Almanyanm T riyes· 
teye ve Adriyatige inmesinin önüne ge~
mck, yahud da Alman politikasmm peyki 
olmak. Almanyanm Adriyatige, yani 
Akdenize inmesi, lngiltere, Fransa ka
dar ftalyanm da i1ine gelmez. Nitekim 
ltalya, Avusturya fmparatorlugunun 
miras1 taksim edildikten ve kü~ük bir A
vusturya devleti kurulduktan sonra, sene
lerce Avusturya istiklalinin, Almanyaya 
kar11 cn birinci hamisi ve müdafii idi. 20 
mayIS 1925 te Mussolini ftalyan ayan 
meclisinde «Avusturyanrn Almanyaya il
hakrna asla müsaade ve müsamaha ede· 
mez. <;ünkü, bu ilhak !talyan zaferleri
nin semerelerini imha eder.» demi1ti. 

Mussolini 1938 marhmn 11 inci günü· 
ne kadar hep bu politikay1 takib etmi1. 
Almanya ile A vusturya01n birleimesine 
mani olmuitu. Hatta 24 temmuz 1934 te 
Brenner gcc;idine dört seferber firka gön· 
dermek suretile tehdidkar bir vaziyet bile 
alm11h. F akat, 11 mart 1938 günü, Al
man kolordulan bir nefcste Brenner' e 
dayanmca bütün eski siyasetini inkar etti. 
16 martta «Biz, ne dogrudan dogruya, 
ne bilvas1ta, ne tahriren, ne de 1ifahen 
Avusturyantn istiklalini korumag1 taah
hüd etmedik.» dedi. 

11 mart 1938 de Al man ordusu Avus
turyaya girerken Hitler'in Mussolini'ye 
gönderdigi mektubda, «ftalya tarafmda 
Brenner'i kat'i hudud olarak ~izdim» de· 
mesine ragmen, Almanya, ilk f1rsatta, 
T riyesteye inmege ~ah1acakhr. Akdeni· 
zin mavi ve 1hk sulannm cazibesine A
vusturya - Macar fmparatorlugunun va• 
risi olan Almanya, mukavemct edebilir 

mi hie? 
Zaten, T riycste, ltalyanm degil, !"· 

vusturyanm limamd1r ve Almanlar, 11m· 
diden Avusturya mallanm, Hamburga 
dogru ~ekcrek T riyesteyi ikusaden ölü· 
me mahkiim etmege ba1lam11lardir. 

Brenner g"$idinde, Alman - ltalyan 
hududundaki ltalyan nöbet~ilcri, hergün, 
smmn öte tarannda «Almanya, Alman
ya her1eyin fevkinde l» mar1mm gürledi
gini i1itiyorlar. ltalyan askerleri arasmda 
almanca bilenler, bu mar11 duyduk~a mut
laka bir ürperme hissediyorlarclir. <;ünkü, 
marim altmc1 m1sra1 «Adifden Baltiiia 
kadan> uzanmaktan bahseder. Adij 
nehri vadisi ise, 1918 denberi Avusturya· 
dan ltalyaya intikal etmiitir ve burada 
yaiiyan 260,000 kiiiden tarn 212,000 
ki1isi Almandir. 

Bu vaziyet kar11smda ltalya i~in ya 
Almanyamn peyki, yahud da .h~sm1 ol : 
maktan ba1ka ~are yoktur. !k1smde_n ~·
. · k de tabii ltalyanlara a1dd1r, nn1 scc;me . 

ltalyan gazetelerinin son nein~~hna. b.~
k1hrsa ltalya, bizim «kesemed1gm eh o!' 
de baima koy !» atalar sözünc uygun b1r 

siyaset takib ediyor. • 
191 4 teki gibi «muka~des. ?odkam.hk• 

politikasma intizaren, k:mb1hr, belki de 

1imdilik. 

Porsuk suyu dün ta•h 
fBaftara~ l Incl 1ahtteddl 

Saat 24 e dogru feyezan, suyun ikl 
tarafmdaki mahalle halk1m .. 9ok kor • 
kutrnu§ ve artan heyecan uzerme ha
k"ki bir panik görülmü§tür. Bir9ok ev
l:rde e§yalar toplanm1§, bir Josun halk 
da evlerinden 91kamam11Iard1r. 

Su iki metreden fazla yükselmi1tir. 
tki k1y1da bulunan evlerin etrafi tama
men su ile 9evrilmi§tir. 

Porsuk suyunun merkezden uzakta 
bulunan k1smmda tahribat fazlad1r. 
Feyezan henüz durmam1§br. Vali, tef
tise ~ikm11hr. itfaiye te1kiläb, feyezan 
tahribatm1 önlemek ve icab ed.en t~r
tibah almak üzere faaliyet hahnde.~ir. 

Gök9ek1s1ktan ö~endigime gore, 
suyun yükseli§i §iddetlenmi1tir. Suya 
civar evlerde oturanlar. ko~~~dan mcs
kenlerini terketmi$)erdir Butun ba~ ve 
bah,eler, 9ay1rhklar ta111amen su al -

tmdad1r. 
Köprüba~mdaki magazalara sular 

girmekte devam edivor. 

Tunusta aükunet 
T unus 18 - Ne1redilen bir tebli~dc 

v ziyette has1l olan sükunet nazan itiba· r: ahnarak yanndan itibarcn gündüz vc 
gece seyrÜseferin serbest~e yap1lmasma 
müsaade edilmesine karar verilmi1tir. Al
l! ki1iden fazla gruplann top\anmas1 
memnuiycti ipka edilmiitir. 
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" II KU~Uk 
~ hlkAye 

Vapuru ka~trmak endiiesile köprüde da eridi. Kaldm m1 sokak ortasmda„ Ba
ayakkablanm1 boyatamam11, Kad1kö- zan kendi kendime: «Ulan Ömer, diyor
yünde vapurcian ~1karken de kalabahgm dum, nolacak bunun aonu? Ölmek daha 
acelesine kap1larak hemen Suadiye tram- haytrh degil mi ?» F akat ic;imde bir ses 
vayma atlam11 ve ancak, yolculardan bi- bana: « Ya1amak laz1m I» diyordu. 0 sc
ri yanhihkla sag ayag1ma basllg1 zarnan, se uyarak ya1ad1m, herber ~trakhg1, lo -
aclSl hafiltesin diye onu silkerken ayak - kanta garsonlugu, u1akhk, hamalhk, nc
yablanm: boyatmak lüzurnunu hattrla - ler neler yapmad1m 1 Kai; p;eceler a~ kal
rniit.Jm. Bunun i~in Sa1k1nbakkalda d1m, köprü altlannda yatllrn. Soguktan 
tramvaydan inince ilk i1irn bir boyac1 dondugum ve sabaha ~1kam1yacag1mdan 
aramak oldu. Göklerde ma,inin, kirlar - korktugum geceler oldu. Ba1kalan apar
da ye,ilin hüküm sürdügü, köiklerin gÜ.- bmanlarda otursunlar, s1cak yemekler ye
lümsediR,i, insanlarm neie ile k1m1ldad1g1 sinler, kürkler giysinler, kanlarla luzlarla 
böyle gün~li bir nisan günü, boyas1z a - safa sürsünler ve sen bütün bunlara agz1-
yakkablarla misafirlige gitmek mevsime nm suyu akaraktan bak„ Eh biz de ana 
oldugu kadar insanlara lcar11 da sayg1S1z- baba evlad1y1z, gün gördük; ya1am11l1g1-
lik olacakt1. Asfalttaki kahvenin önünde, miz var. Neydi benim kusurum? Tahsil
kutusile beraber güne1i de kar11sma al- sizlik mi? Dünyada herkesin tahsili yok 
m11, elindeki fir~ay1, m.,.hul kemanc1lan, ya, tahsili olmadan da zengin olanlar, 
viyolonistleri, piyanistleri idare eden bir müreffeh ya11yanlar yok rnu? Z eki mi 
ork.,.tra 1efinin degnegi gibi havada saga degildim? Zannederim herkes kadar zc
sola salhyan ve kendi kendine neieli bir kam vard1. Elirnden i1 de geliyordu. Fa
hava mmldanan deliimen bir boyac1ya kat i1te a~hm; talihirn yaver gitmiyordu. 
dogru yürüdüm. Müiteri geldigini gö - Lolcantada usta ile kavga ettim, vapurda 
rünce, kü~ük ham iskemlesinde jäyle bir diger bir ~1mac1 ile bir oruspu yüzünden 
k1ptrdand1, kutusunu önüne dogru ~ekti ah1hk, herber dükkimnda sinirli bir mü1-
ve gaibe hitab eder gibi, yüzüme bakma- teri, ayagma kazara hra1 suyu döktüm 
dan: «Buyurun beyirn !» dedi. Sag aya- diye beni tokatlad1, has1h hi~ bir yerde 
g1m1 ayakhga koydum, paketimden bir si- 1ans1m yürürnedi, bir baltaya sap olama
gara aldun, bir tane de boyac1ya uzat - d1m. ÄRZlrna bir lokma ekmek koyma
hm, y1ldmm süratile cebinden ~1kard1g1 d1g1m soguk bir k11 geccsi kendimi denize 
kibritle sigaram1 yakarken gözgöze gel - atrnag1 dü1ündüm, fakat i~irndeki ses: 
di.k, elleri titredi, biraz geri ~ekildi, ve «Ya1amak laz1m I» diye tekrarhyordu. 0 
gözlerini gözlerimden ayum1yarak, adeta ses beni ya1atll. D ayand1m, y1lmad1m, 
korka korka: ya11yacag1m dedim, hamalhk ettim, i1te 

- Beni tamd1mz m1? diye sordu. iimdi de boyac1y1m. Eh All aha bin kere 
- Hayir, dedim. 1ükürler olsun, günde altm11 yetmit kuru1u 
Elindeki fir~ay1 yere btrakti, benim dogrultuyoruz. Bu kahveci de baba a -

görmedigim bir kap1y1 a~ar gibi eline ha- damdtr, arama ayalr. üstü iilerini görü -
vada bir kavis ~izdirdi ve 1ikayetle sevinc rüm, geceleri burada yallyorum, gündü
arasmda mütereddid, rnahcub bir sesle: zün de ayakkab1 boyuyorum. Ge~inip 

- Ben sizi tamd1m. dedi. !ptidai be- gidiyoruz. Elbet bize de gün dogacakllr, 
~inci sm1fta sizinle beraberdik. Hatirhyor herhalde ya5amak liizim„ 
musunuz? Hani riyaziye hocammn püs- Ömeri gittik~e artan bir alaka ile din-
küllü bela dedigi bir Ömer vard1. liyordum. Onun bu ya1amak a1kma 

Hanzamdaki sisler anide dag1ld1„ Ö- hayran olrnu,tum. Hele kötü talihine ka
meri tamm15llm. Sm1fm en haylaz ~ocu- fa tutarak p;österdiii;i cesaret ve sebat ha!
guydu. Hele tenbellikten yana bitirrni1- hbasma bir ya1amak dersiyd i. 
ti. Mektebe daima püskülü uzun bir fesle Ömer c;ay1m i~misti. Gözleri ayakka-
gelcliiii ve tahtaya kalkt1g1 zaman hoca- b1lanrna kayd1: 
nm karimnda bir heykel lakaydisile dur- - Müsaade et, d edi. A yakkab1larm1 
du~u ic;in. hoca ona püsküllü bela achm bir p;Üzelce boy1yay1m. 
takm1•h. Ömer tenbellili;ine ra~men zeki, Halbuki ben ayakkab1lanm1 boyat
sevimli. herkesle iyi gec;intn, tath bir ar - maktan • daha dojlrusu Ömere boyat· 
bda1h. fptidaiyi bitirip lstanbula gel - rnaktan - vazge~i1tirn . F akat 1srar etti. 
dikten spnra, onu bir dah;< giirmemjitim. kim parc;alanarak ayawm1 ayakhga 
Bunun i~n, c;ocuklugumun ,belki en güzel koydum. Öm~r b.irden~!rc ~yac1 hüviye
ve kayg1siz devresine iahid olan bu eski tine avdet ett1. Öyle 1tma de boyuyordu 
mekteb arkada11m1, nas1l gec;tigini bilme- •kil Ay11khb1lanm hi~bir boyac1 fi~u 
digim on iki ~eneden sonra ilk defa ola- tarafmdan bu kadar ok1anmam11h. hini 
rak gönnekten nekadar memnundumsa, bitirince, kendisine yarchm olur kanaati
vaziyetinden de o kadar müteessirdim. le, bir lira uzatt1m. Haram parayu111 gi-
Ayag1m1 ayakhktan c;ekerek: bi liray1 p;eri iterek : 

- Ömer, dedirn, gel bir kahve i~e _ - Olmaz, dedi. Senden de mi para 
lim, eski günleri yad etmis oluruz. alacaibz? Eski bir sm1f arkada51m ayak· 

kab1m1 boyad1 diyerek ben1 arasira hallr-
Maksad1m hayahm Ögrenmek, ona lar<an benim ic;in Hfidir. 

elimden geldiii kadar yard1m etmekti. Onun bu isti~nasi milyonlar deRerdi. 
Kirli menneri ortasmdan yank kü~ük bir Ve milyonum olmadiii;i i~in sefil liray1 
masamn önünde kar,1hkh oturduk. Ne - tekrar cebime indirmek mecburiyetinde 
dense gözlerini gözlerimden kac;myor - kald1m. s„. s1k1ya p;clince beni arama
du. F akat k1lh gögsünü nisan rüzganna Slnl dostane rica ederek aynldm. 
arzeden yirhk gömlegi gözlerine hiyanet Aksama dogru, dönüite, tekrar o kah-
ediyordu. Kahvclerimiz gelmiiti; sigara- • d · N ' · Ö · venin önün en ge~llm. 1yebm men 
lan tazeliyerek: beraberirne alarak K ad1köyüne gec;mek 

- Eh, dedim, anlat balr.ahm, bu on ve onunla kafalan c;ekmekti; zira mül" 
iki scne ~inde neler yaptm ~ terek hatiralan anmak i<;in rak1 sofrasm-

Gözlerini asfalttan ayirm1yarak: dan daha müsaid bir zemin yoktur. T arn 
- Görüyorsun iite, dedi. Cehaletimi- kahvenin önüne gelmi1tim ki bir kalaba

zin cezas1m c;ekiyoruz. Siz okudunuz, hk p;ördüm, küfür edenler, vah vah di
tahsilli oldunuz,, yüksek memuriyetlere yenler, ba1lanm kederli kederli salhyan
ge~tiniz, halbuki ben„ Hahrlarnmz ya, lar merak1m1 mucib oldu, hamal k1hkh 
c;ok tenbeldirn, mektebden kac;ar, ma- birine sordum: 
halle c;oculdanle kaydirak oynard1m. Za- - Ne var yahu? Ne oldu ? 
valh ihtiyar babam bana ka~ kere: «Üg- D i1lerini kinle s1karak: 
!um Ömerl Akh01 ba,ma topla ! D ersle- - Ne olacak beyim, dedi. Su 1oför 
rine i;ahi; son piimanhk fayda vermez.» milleti yok mu? Azraili ge~ti vallahi. 
dedigi halde, 1eytana uydurn, d ersin, va- Bir boyac1 vard1 burada, ad1 Ömerdi, 
zifenin, mektebin kadrini bilmedim. Si - zavalhVl ( clile asfaltm öteki tarafmda
zin 1stanbula hareket ettiginiz sene SI - ki iki kath modern bir köskü p;Östererek) 
n1fta ialdun, babam okumaga hevesirn su kö1kten ~aihrd1lar, kutusunu kapt•R• 
olmad1gm1 görünce beni bir marangozun p;ibi kostu, caddeden ge~erken, K ad1köy 
yamna verdi, ilk zamanlar iitlahla c;ah1- tarafmdan p;elen bir otomobil zaval11y1 
timsa da sonralan marangozluk da beni ahma ald1. Havdarpa5a hastanesine kal
sarmad1, haftada kazand1!(1m bes giimüs dird1lar„ Kurtulacajla benzemiyordu. 
mecidiyeyi teperek, ustamm dükkanma Hemen tramvaya athyarak K ad1kö
ugramaz oldum. Evde •! piiiyordu, ya - ye p;~tim. oradan da sandalla Haydar· 
tak hamd1, onun ic;in hayat1m1 kazan • pa~va. Hastanede bana öldü haberini 
mak diye bir endi•em yoktu. Fakat felek \.erdiler. 
insana öyle oyunlar oynuyor ki ! Babam Ölüm düsü ncC!linin agirla1hrd1ih ba
kalb sektesinden öldü, anam zaten hasta· <1m önüme iiiik, p;özlerirnde belirsiz ya1-
!o'kl1 bir kadmd1, o da babamm ölümün - lar, haotaneden Haydarpasa iskelesinc i
den üc; ay sonra •izlere ömür„ Kü~ük bir nivordum. Ayakkab1lar1m, her tcvden bi
evimiz vard1„ Onu bin liraya okuttum. haber. p;üne'IC tutulmu1 aynalar p;ibi, ba1-
•olugu fstanbulda a!d1m. 1<tanbul gibi livan karanlikta panl panl parhyordu. 
bir v.rd~ bin lira nedir ki? Param ü~ ay- Y uamak laZlm, deRil mi ? 

C U M A '.12 n;san 1938 saat 21 de 

F R A N S 1 Z tiyatrosunda 
ALFRED CORTOT 

65 kltlhk 
Konservatuar Orkestrast 

Refakatile ~ef: CE MAL RE$ i D 
Hami~: Biletler Evvelden sablmaktad1r. Telefonla kapablan 

verle r1n biletleri ayni pÜnde alinmu1 liz1md1r. 

C UMHUJUl'.ll'f 19 Nisan 193M 

Sirkeci gar1n1n 

etraf1 a~d1yor 

Gar kapdar1nm önü 
geni' mevdan olacak 
Sirkeci garmm etrafm1 tanzim i1i sürat-

le ilerlemektedir. Garm deniz cephesinin 
mühirn bir k1Sm1 a~1lm11t1r. lstasyonun i;1-
k11 kap1sm1 teikil eden kmmda bulunan 
tek kath bina da on bei güne kadar kal -
dmlacakllr. Burada bulunan askeri yol -
lama subayhg1 e<ki yatakh vagonlar mer
kezine nakledilecektir. 

Y atakh vagonlar bin"'mm yanmda ve 
gar1n kari• cephesinde giimrük idaresinin 
Sirkeci müdürlügü i~in bir bina yap1lacak
tir. 

Y eni iekilde garm ~1k11 ve giri1 kap1 -
lanmn önü büyük birer meydan halini ala
cak ve halen \:1k11 kapm kar11smda bulu -
nan parmakhklar da kaldmlacakhr. Mey
dana Atatürkün bir heyl..linin dikilmesi 
de dü1ünülüyor. 

1zmit ve Edirneye seyahat 
1stanbul Fen Fakültesi son s1mf tale

besi 23 nisan Hakimiyeti Milliye bayra
m1 münasebetile, tzmite bir seyahat 
tertib etmislerdir. 

Kafile, 23 nisan sabah1 husus! bir 
trenle hareket edecek ve kai!Jd fa bri -
kasile diger ban müesseseleri gezdik -
ten sonra ak~ma dönecektir. 

Fen Fakültesi P. C. N. talebeleri de 
o gün $irketi Hayriyenin 66 numarah 
vapurile Bogazi~i ve Adalarda bir gc
zinti yapacaklardir. Gezinti sabah se -
kizde ba~hyacak, gece 22 ye kadar de
vam edecektir. 

Diger taraftan bir talebe grunu da . 
Kaz1m Dirij!in daveti üzerine, 21 ni -
sanda Edirneye l(:idecektir. 

~·-·~ 
Bir mübaair tecavüze ugrad1 

1kinci sulh ccza mahkeme~i müba
§irlerinden Mehmed, dün ögleden son
ra, Adliye koridorlarinda, kendisine 
kalabahk arasmda yol a~mak isterken, 
Hüsnü isminde birinin hakaretine ma
ruz kalml§ ve kendisinden bir de tokat 
yemi~tir. 

Mütecaviz, hakikmda zab1t varakas1 
tutularak cürmü me~hud mahkemesi -
ne gönderilmi§tir. 

~···-HALKEVT_P.RINl>'I! 

Konferana 
Usküdar Halkevlnden: 
19/4/938 .sah riünü saat 2Q,30 da ÜSkü

dar Halkevi salonunda Dr. KAztm Karaca
lar taratJndan c Keytf vericJ ~hirll i:na~C 
dele r ve vi.lcudde yapt1R:1 tahrlbä.t> mevzu
lu blr konferans verllecelt ve proJek..Styonla 
h~sta tlpler canlandmlacakt1r. Salon q~r.;, 
kC!IC a91kt1r. -···· Müaamere tehiri 

$i§li t;ocuk Esirgeme kurumundan: 
~i~li <;:ocuk Esirgeme kururnu adma 

bu ak§am Tan sinemasmda tertib edi • 
Jen müsamere san'atkär Na§idin ay. 1•
na yap1lan bir ameliyat dolay1sile 15 
gün sonraki sah ak§amma tehir edil -
mi~tir. Biletlerin o gün ic;in muteber O· 

Jacagm1 saym davetlilerimize bildirir, 
özür dileriz. -·-Konaervatuar orke1tram1z1n 

yeni ve pek mühim bir 
muvaffakiyeti 

Vali ve Belediye Reisimiz Muhiddin 
Üstündagm eseri olan Konservatuar 
orkestras1, 22 nisan curna saat 21 de 
Frans1z tiyatrosunda verecegi konser • 
de Avrupanm herhangi bir konserva • 
tuar orkestras1 seviyesine yükseldigini 
ispat edecektir. Cemal Re1idin idare -
sindeki bu konsere dünyaca me§hur 
piyanist Alfred Cortot i§tirak edecek 
ve orkestram1z refakatinde Chopin~e 
Schumann'm komertolarim dinletecek
tir. Beethoven'in bir uvertürile ba~h -
vacak olan bu konser san'at hayatim1z
da iftiharla kar51lanacak pek mühim 
bir hädise te§kil etmektedir. -·--Te1ekkür 

Sevgili refikam Gülsünü vazifem yo
lunda bana destek olurken Allah elim
den aldJ. 

Felaketim i9inde bana filen, manen 
hertürlü yard1m1 yapan Kolordu ku -
rnandamm Korgeneral Muzaffer Er -
JlÜdere, Tümen kumandamm General 
Baki Vandemire, Karaköse valisine. 
Trabzon garriizon kumandan1na, bütün 
bu ac1 günlerimde yard1m1ma kosan as
ker ve sivil mü§fik sayis1z kalblerc, 
Tar1 vaouru süvarisine, nihayet tstan
bulda Dokuzuncu Kor !rtibat subayh
gma, Süvari Binicilik okuluna, Sipahi
ocagma. bütün dostlarma, onun ideal 
:volunda öldü~ünü ögrenen ve tamma· 
dan tabutuna takilan herkese, ve niha
vet Gülsünün cenazesini ad1m ad1m ta
kib eden cCumhuriyeh gazetesine abe· 
di minnet ve tcsekkürlerimi arzetmeni
zi gene k'''rr'"'"li J?azetenizden rica ede
rim. 

Süvarl te~en 
Fahreddin ilhan 

~ .... __.. 

Tetekkür 
Validemizin vefali üzerine, telefon, 

telgraf, mektub ve bizzat cenaze mera
siminde bulunan ve bu suretle derin 
teessürlerimize i~tirak eden akraba ve 
ehibbava arz1 te~ekkür ederiz. 

K1zlar1: U!viye, Avniye, Nezihe 
Ogullari: Lutfi, Vamik 

Damadlari: Fahri, Nizameddin 

---------

Güzel sesli Lili Pons 
Amerikada filimlerde oyn1yan ve Nev· 
york'taki Metropolitan operasmda 
mütemadiyen ~h~an Frans1z artisti 

ü~ mevsim 
Parise geldi 

Arnerikada gerek sahnede, gerekse 
beyaz perdede büyük muvaffakiyetler 
kazand1ktan sonra bugünlerde Parise 
p;elen F ranS1z artisti p;üzel sesli Lili Pans 
Fran51z payitahtmda verdii(i konserlerle 
mütemadiyen alk1slanmaktad1r. Lili 
Pons'un hayah hakikaten bir peri masa
lma benzemektedir. Lili, Fransanm Alp
lar civarmdaki kü~ük bir kasabasmda 
dogmus ve minimini bir yavrucak iken 
bile musikiye kar11 büyük bir istidad ve 
heves p;Österrnistir. Büyüyünce konserva
tuarda tahsil p;Örmüs • ve 5ark1 söylemeRe 
ba1lad1ktan sonra 1öhreti sade F ranslZ 
hududlanna münhas1r kalmam11, bütün 
dünyaya yay1lm15, yeni dünyadan vaki o
lan davetler üzerine kalk1p Amerikaya 
p;itmistir. Lili'nin orada kazand1i(1 para -
mn haddi ht„b1 yoktur. Bizim param1z
la birkaG milyon lira„ 

Lili, bunun bir kismm1 sinemada oy -
namakla cle ge~irrni•se de aS1l mühim ye
kt'.inunu konserlerinden ve bilhassa Nev
yorkta Metropolitan operasmdaki temsil
lerinden kazanm11t1r. 11k defa Alsas -
Loren sehirlerinden Mülhuz'da «Lak • 
me» operasmda sahneye ~1kan Lili 
Pans, Nevyorkun bu me1hur operasm -
da tarn ü~ mevsim durmadan, dinlenme
den ~ahsm15t1r. Bu kadar mütemadi me
sai orada oymyan artistlerden pek ende
rine nasib olmu1tur. 

Mülhuz tiyatrosunda afülere ismini 
yazd1rmak hakk1 bile kendisinc verilmi· 
yen Lili Pons, Metropolitan operasmda 
31 ikincikänun 1931 de verdigi ilk tem
silden sonra bütün Amerikahlann p;özbe
be~i olmu5 kadar büyük bir kiymet ikti
sab etmistir. 

Lili, filimde ilk defa olarak Al J ol • 

Lili P ons aynadaki hayalile yan yana 

son'la birlikte «Caz mugannisi» nde gÖ • 
rünrnÜ$ ve dinlenmi1tir. F akat sesli fit -
min ilk tecrübe devresinde vücude geti • 

rilrnis olan bu kordela, onun beyaz per· 
dedeki k1ymeti hakkmda bir fikir vermek

ten ~ok uzakhr. Artist, aS1! mühim e • 
oerlerini ondan sonraki faaliyetile gÖster
micr;tir. 

Lili Ponsun yeni dünyada kazand1g1 
muvaffakiyet hakkmda daha vaz1h bir 
frki r verebilmek iGin 1u misali de zikrede· 
!im. Amerikada bir küGük kasabaya ve 

bir de kü~ük nehre Lili Pons'un ismi ve -
rildi~i p;ibi muhtclif «L ili P ans kulüb» 

leri tesis edilmi1tir. Bundan maada t1pki 
muhtelif azizlerin hahrasma tahsis olu

nan p;ün ler gibi bir de «Lili Pons gÜ
nii» vard1r„ 

(~~~-B_i_r~i_k_i_s~a_t_1_r_l_a~~~-) 
* V aktile Olaf Fiyord ile «Güne1 * Bir zamanlar birka~ filmini arka 

prensi» ve Gustav Frölih'le «Kadmlar ne arkaya seyrettijlirniz Fransamn me,hur 
isterler?» filrninde oymyan Avusturyah tcnorlarmdan A ndre Boje ü~üncü defa 
artist No(a Gregor bundan bir müddet olarak evlenmi1 V• nikah1 birkaG gÜn ev
evvel Avusturyanm mühim 1iya1i , ah· vcl P a riate k1y1lm1,ltr. Andre B ojc'nin 

siyetlelin~en Prens Von Straremberg .ile yeni karm bir zabitin km olan genc ve 
evlen'inl~fi." Avusturyanm Almanya ia- güzel Süzan' LaycW/er'~ir~ 
rafmdan i1p;al hadisesinde tevkif olun· * G ec;enlerde sinema perdesinde gör
dugu 1ayiaS1 ortaya ~1kmasma ragmen dügü D oroti L amur'u pek begenerek o
bir iki p;Ün sonra prensin ailesile birlikte nunla evlenmei(e kal kt1g1m yazd1g1m1z 
lsvi~rede bir dai( otclinde bulundugu an- Yehor Sultam D oroti'nin evli oldugunu 
la1ilm11h. Üc sene kadar gerek sahneden anlaymca bu fikrinden vazge~mi& ve bir 
ve p;erekse sinemadan ~ekilmi& olan No- sinema kumpanyasmm reklam olsun di· 
ra'da son zamanlarda gene artistlik his- ye kendisine zevce olarak teklif ettigi 
leri kabarm11h . Eger Avusturyanm i1ga- genc Olemp Bradna'y1 almaga te5ebbüs 
li hadisesi vuku bulmam1& olsayd1, gene etmi1tir. F akat bunun da bir latife ve 
Viyana sahnelerinde p;örünmek üzere bir- reklam oldui(unu p;örünce fena halde kiz
~ok tiyatro direktörlerile müzakereye p;i- m11 ve bir daha sinemaya gitmemege ka
rismi~ti. Yak'alar bu sekli alinca simdi rar vermistir. 
faaliyet p;ayesini baska bir noktaya tevcih * Meri Pikfor, idare heyeti azasm
etmistir. Bir F ran51z filim kumpanyas1 dan bulundugu «Birle1ik artistler» sine
hesabma filim cevirmege karar vermis tir. ma sirketinin bazi isleri hakkmda idare 
Bu kordelay1, haliharnda D ita P aria ve heyeti reisi Aleksandr K orda ile görü&
Erih fon Strohaym'le bir fil im vücude p;e- mek üzere Londraya gelrnistir. Orad an 

RADYO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA: 
12,30 kar1§1k pläk ne$riyati - 12,50 pläk: 

Ttirk muslklsi ve halk §ark1lan - 13,15 da
hlli ve haricl haberler . 17,30 He.!kevincten 
naklen Inklläb dersl. {Mahmud Esad Boz
kurd) - 18,3-0 pllikla dans muslkisl - 19.15 
T\lrk muslklsi ve he.!k §ark1lar1. (Hikmet 
R1za Sesgör) - 20,00 saat ayar1 ve arabca. 
ne$riyat - 20,15 keman solo: Necdet Remzl 
Atak - 20,30 muhtellf pläk ne$rlyat1 • 21,00 
musikl konlljmas1 (Halil Beeil) - 21,15 
stüdyo salon orkestras1 - 22,00 ajans haber
Jerl - 22,15 yannkl program. 

iSTANBUL: 
12,30 pläkla Türk muslklsl - 12,50 hava

dls • 13,05 pläkla Türk muslki.sl - 13,30 
muhtelif pll!.k ne$rlyat1 - 14,00 SON - 17,00 
Inklläb tarlh! ders!: Ünlverslteden nak
len. Yusu! Kemal Tengir§enk - 18,30 pll!.k
la daru; musiklsl - 18,45 Emlnönü Halkevl 
ne§rlyat kolu namma Nusret 8a!a - 19,00 
pllikla daru; musiki.s! • 19,15 kon!eraru;: 
Emlnönü Halkevl namma. Dr. 8abrl &ad 
Slyavw;gll. (Karagöz hakklnda} - 19,55 
borsa haberlerl - 20,00 Vedla Riza ve arka
da$lar1 tara!mdan Türk muslklsl ve .halk 
tark1lan - 20,45 hava raporu - 20,48 ömer 
R1za tara!mdan arabca söylev - 21,00 Tah
sln ve arka.dai;lan tarafmdan Türk musl
ki.sl ve halk $arkllar1, (saat ayanJ - 21,45 
ORKESTRA - 22,15 aJans haberlerl - 22,30 
pll!.kla sololar, opera ve operet par9alan • 
22,50 son haberler ve ertesl günün progra
Inl - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 
20,15 Brltl§ Nai;yonal: Faust (Guno'nun) 
22,05 Mlläno: Ayda (Verdi} nln. 
B üyük konserler 

20,45 Mtinlh: §lllng'ln eserlerl. 
20,50 Läypzlg: Mozart'm eserlerl. 
21,05 Berlin: Alrnanya - Flnlanda mü-

badele koru;erl. 
21,35 Belgrad: Bah'm eserlerl. 
21,35 Paris CP. T. T.J Bah'm eserlerl. 
21,45 Sarbrükken: HendeJ ve Moza.rt'm 

eserleri. 
22,05 Frankfurt: §lllng'ln eserler1. 
22,20 Qekoslovakya Devlet ra.dyosu; 

Bah ve Mozart'1n eserlert. 
23,05 Beromüru;ter: Haydn'ln eserlerl. 

1,05 Stutgart: Verdi ve Ros.slnl'nln e
.serler1 (gramofonla). 

Oda musik ileri 
21,15 Frank!urt: §ubert ve §uman'm 

eserleri. 
22,45 Qekoslovakya devlet radyosu: 

Boherlnl'nln eserlerl. 
22,45 Londra: Bethofen'ln plyano so. 

· naUar1. • 
23,25 Sarbrükke: Jos. Has'm plyano par• 

~ala?l ve ~arkilar1. 

Askeri bandolar 
20,15 Hamburg: Bahrlye have.!an. 

NÖBET<;i ECZANELE 
Bu gece §ehrimlzln muhtell! semtlerln-

dekl nöbe~I eczaneler: • 
i.stanbul clhetl: 
Emlnönünde {Sallh Necatll, Alemdarda 

CEsadl, Kumkap1cta (Belkls). Kücükpazar• 
da (Yorgl). §ehzadeba~mda. (i. Hakk1), 
Fenerde CHiisameddln), Karagümrükte 
<Suad), §ehremlnlnde (Näz1m), Aksaray • 
da CE. Pertev), Samatyada CErofUos), Ba
klrköyde CHlll!.ll, Eyübde {Ar!! Be~er) ec· 
zanelerl. 
Beyo~lu clhetl: 
Pangaltida (Narglleclyanl, Takslm :t. • 

ttkläJ caddeslnde CLlmonclyanJ, istlkläl 
caddeslnde CDella Suda), Galata Karaköy. 
de (Hiiseyln Hiisnül, Kasunpa§ada (Mü -
eyyed), Hasköyde CNeslm Aseo), Bebekte 
(Nall Halid), Ol·taköy, Arnavudköy, Bebek: 
eczaneleri. 

Kad1köydc Moda caddeslnde (Bahaed • 
dln), Pazaryolunda CR!fat), Üsküdarda 
CAhmedlye), Büyükadada (§lnasl Riza> , 
Heybelladada (Halk), Beykoz, PQ§abah~e. 
A.Hisar eczanelerf. 

tirmekte olan rejisör Herzetski idare ede- F ransaya p;e~erek bir müddet Pariste ka- Im ~ehzadeba~1 Turan 
cektir. lacakhr. tiyatrosunda 

____ z_•_R_A_H ___ L_E_A_N_D_E_R-•T-·u·· R-K-.1 Hakk1 Ru~en ve 
Herkes ... arkada~lari 

La Habanera filminde s1NE'llAs•N-1 1 " Matmaze1 Mi~e . O!?Uyor DA Pen~ef varyetesi 

Bu ak!Jam saat 9 da ===== K1yamet günü, komedi 3 perde 
HALK OPERET! 

Pangalb K U R T U L U !1 sinemas1nda 
BUyUk mUsamere 

AR~IN MAL ALAN 
lsmall DUmbUllU • $evkl ve Karaka•. heyetl blrlikte 

Avr10A: Varv•te. !ievf\ - H•lk TO rko lef! ve ovun lA TI 

Bu akljam Gedikpa§a 
Azak sinemasmda 

saat 9 da 
RAHMET EFEND! 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Süruri 

Uwn sen~ler liütün dünya srnema perdelerinde hA~im olan sar1§1D mabude 

J E A N H A R L 0 V 'un en son \:evird~g~ 
ve son sahoeler101 

yapbktan soora hastalamp vefat ettigi 

SARATOGA 
Frans1zca sozlo, birmci Erkek rolOnde: 

CLARKE GABLE 
Yann ak~am M E L E K sine;:i~te1:::ti!~kdim 1 

LOREf lA TEHLiKELi A$.K iePyEiKa] 
[ Y 0 U N G sinemasmda 

r- Mi L Li sinemada YAK!N matinelerden itibaren-. 
lkl sUperfilm birden 

SARI ZAMBAK 
M ART H A E G G E R t H tarafrndan büyük operet 

lllve olarak M i H R A c E N i N G 0 z D E s i 
Türk~e sözlü muazzam tilm •••••••••••••••• 
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iktisadi hareketler c-Te rb i y e- ba h i sl er!__-) 
KÖ~E 

PENCERESiNDEN 
Muvaffak olman1n s1rr1 -B-alk_a_n-ia._r_a-ra-s1-ik_t_1sa_d_i ihtisas meselesi 

Merhum Ziya Pa1amn 1u beyti altm 
harflerle yaz1lmaii;a deii;er: 
Evvelce diifiin bir 4• ya baflama evvel, 
Ya baflad.Ytn kdrt peztrayt hitam et. 

Sahidi olduii;um bin;ok hadiseler var
d1r ki bana daima Ziya Pa1arun bu bey
tini hatulatm11hr. Bir gün evime dört bei 
ate1li genc geldi. Bir kulüb tesis edecek· 
lerini söylediler. Aman ne hararetli ko
nu1uyorlard1 ! Biri bitirmeden, öteki ba1-
ltyordu. Projelerini anlatt1lar! Nizam
namelerini gösterdiler! Hükumete müra· 
caat ic;in yazd1klan istiday1 okudularl 
Birkac; kere daha geldiler, gittiler, ku· 
lübü tesis ettiler. Sonra yava1, yava1 i1i 
gev1Cttiler. Bir gÜn bu genclerden birine 
rastgeldirn. Bana bu scfer yana yak1la: 

- Nafile hocaml Akmhya kürek c;e
kiyoruz ! Ben adeta kulübün bekc;iliii;ini 
Yap1yorum. Devam etmiyorlar. Caii;mlan 
günde gelmiyorlar ! ldare heyeti azala
rm1 bile ayda bir tophyam1yoruz 1 Böy· 
le giderse kulübün kap1lanm kap1yaca· 
g1zl 

Gene bir gün ba1ka bir genc geliyor: 
0 da ümidle dolu: 

- Hocam, bir m•cmua c;1kanyoruzl 
lsmini söylesem ho1unuza gidecek. ($a
hin), naS1l beii;endiniz mi? En yüksek
lerde uc;an bu ku1I Ayni zamanda c;ok da 
cesurdur, deii;il mi? Biz de öyle y1lm1ya· 
caii;1z, önümüze c;1kan zorluklan yenece
giz, bir fikir alemdan olacai1;1z 1 Ruhla 
cisim arasmda tarn bir muvazenet kura
caii;1z. Bize yazarnmz, olur mu? 

Bir iki, bei on nüsha ne1rettikten son
ra, gene ayni genc beni gelip buluyor: 

- Ne yaz1k hocam genclik ciddi 1ey• 
ler okumuyor ! Bizim ;ahinler oldui>;u Ri
bi y1ibnlarla duruyor. Satam1yoruz. Zi
Yana tahammül edemiyeceii;iz, kapamai!a 

mecbur olacag1z galiba 1 
Bu iki genc gibi büyük heveslerle ba1-

lad1klan i1i yanda birakanlara c;ok tesa· 
düf ettim. Acaba bunlar devamh ve se
bath bir cehdin insam günün birinde eme
line kavusturacaii;m1 bilmiyorlar m1? Ay
ni noktaya düien damlalann en sert mer· 
merleri oyduii;unu görmemi1 midirler? 

Evet, birc;ok kimseler hayat sava1mda 
rnuvaffakiyetlerini bilgilerinden, istidad 
ve kabiliyetlerinden, yüksek zekalarm
dan, tcsadüflcrden, hususi dostluklardan 
ziyade azim ve sebatla tuttuklan i1i so
nuna kadar götürmelcrine borcludurlar. 

Dünyaca tan1nm1~ mc~hur keman vir
tuozu Paganini'ye sormu1lar: 

- Böyle harikulade bir meharetle 
keman c;almaga nas1l muvaffak oldunuz? 

0 da 1u cevab1 vermi1: 
- T am yirmi y1l günde on iki saat 

dik~atle i;ah1tim 1 • 
Üniversiteli bir genc imtihanlardak1 

rnuvaffakiyetsizlii>;inden müteessir olarak 
kitablan bir tarafa atm11 ve tahsile de· 
Vam etmemeii;e karar vermi1. Bir gün 1eh
rin fakir bir semtinden gec;erken yoksul 
bir kadmm küc;ük bir demir teli iii;ne ha· 
line getirmek ic;in sabahtan ak1ama kadar 
ta1a sürtüp eii;elediii;ini görmüs ve derhal 
eve dönüp kitablanna sanlm11. Bir sene 
•ebath bir mesai sayesinde doktorasm1 
Vermeii;e muvaffak olmu1. 

Me1hur Malibran söyle dermi1: 
Bir gün ekzersizleriroi ihmal etsem 

derhal farkma varmm. lki gün ihmal e
dersem dostlamn farkma vanr. Bir haf· 
ta b1rakirsam dünya farkma vanr. Onun 
harikulade san'ati ancak devamh sayi • 
nin neticesi idi. 

Me1hur fngiliz hakimi (Carlyle) 
Karlayl Fransa büyük ihtilali tarihini ya· 
zarken baima 1öyle bir vak' a gelmi1: 
Birinci cildini bitirdikten sonra el yaz1la
nn1 okumak üzere bir dostuna vermi1. 
0 zat biraz derbeder olduiiu ic;in eseri 
masasmm üzerinde lüzumsuz Hii;1dlar a
ras1nda unutmus. Hizmetc;i kadm da on
lari bilmiyerek sobaya atm•$· 
lc Karlayl bunu haber ald1g1 zaman ar
ada$1na: 

- Ne yapahm bir kazadir olmus hM
tan Yazanm, demi1 ve o cildi tarn bir se• 
nede tekrar kaleme alm11. 
. ~e1hur Dickens' den, eserlerinden bi

nni halk huzurunda ezber okumaSinl ri
~ etrnisler. Alt1 ay müsaade istemis ve 

Yazan: SELIM SlRRl TARCAN 

ancak iyice ezberledikten sonra onu is
tedl!iim mükemmeliyette okuyabilirim 1 
demi1. 

(Virgile) Virjil me1hur (Eneide) ini 
tarn onbir senede yazm11. (Montesquieu) 
Monteskiö nihayet bir iki saatte okuyabil
diii;imiz (Esprit des lois) adh eserini yir
mi bei y1lda yazm11hr. 

Meshur (Euripide) Öripid c;ok dü1ü
nür ve pek az yazarm11. Bir defa dört 
sahrhk bir siir yazmak ic;in tarn dört gün 
c;al11m11. Rakiblerinden biri kendisine 
tariz ic;in: 

- Senin dört günde yazd1ibn dört sa
hra bedel, ben dört yüz sahr yazanm, 
demi1. 

0 da cevaben: 
- E vet amma, senin iiirlerin dört 

günde unutulur, benimkiler ise dillerde 
gezer, demi1. 

(Y ahya Kemalin kulaklan c;mlasm) 
(Aristode) Aristod (Orlando T ur·: 

oso) adh eserini on vilda yazmi• v 
1
_ 

k 
.. b ,ean 

ca yuz tane sata ilmistir. 
Meshur (Thoreau): 
(A Weck on the Concord and Me

rimac Rivers). 

Konkord ve Merimekte bir haf
t~ adh. eserinden bin tane basm1s ve 
n~hayet Üc; yüzünü satabilmi1. Bir gün 
bir dostuna: 

« Kütübhanemde dokuz yüz cild escr 
var, bunlann yedi yüzü kendi eserimden 
sahlm1yanlardm> demii. 

. A:yni hal benim de ba51ma geldi. Be· 
m ziyarete geien bir genc tavanlara ka
dar hkhm, tikhm kitabla dolu olan mesai 
odam1 gÖrÜnce: 

-:- Arnan hocam, ne zengin kütübha
nemz var? dedi. 

Ben de kendisine gülerek: 
. - Onlar satilm1yan eserlerimdirl de

dim ve bundan hie; fütur getirmedim. 
Yalmz muhakkak olan bir ICY varsa o 
da süratli bir tavsan olan zekadan, ;i!1r 
~ürüyen bir kaplumbaii;a olan sebat daha 
once gayesine ula11r. 
. Bulwcr der ki: Sabir ve sebat fatihle

nn cesareti, kadere kar11 cidal ac;anlarm 
kuvvctli bir silah1d1r. 

Emin olmahy1z ki birc;ok muvaffaki
yetsizliklerin bashca sebebi sebatSizhktir. 
Sebatsizhk büyük bir kusurdur. Bu ku
sur bu günün milyonerini, 'yarm dilenci 
Ya?abilir. Hic;bir zafer gÖsterilcmez ki 
az1m ve scbattn mahsulü o1mas1n. 

ßur~e pek güzel söylüyor: 
m1dle ya5aym, ye' se kap1lmaym 1 

Sayed ümidleriniz bo1a c;1karsa, buna raii;
m_en gene sebat edip mesainize devam c· 
~m~ Caliimanm ba1hba11na bir saadet el-
u~unu unutmaym. 

~ir ~ün, bir 11:azeteci, merhum Edi
son u z1yaret edip sormu1: 

- J<Ses~fleriniz bir tesadüf eseri mi, 
yaksa b1r ilham neticesi midir? 

Edison ccvaben : 
« F otoii;raftan ba•ka h' b" · b" k" 

b
.• h ' 1c m 1r sev 1 

ta u ma sulü deii;ildir H h . b' 
. k"k · er ang1 ir s•· 

ym tet 1 e ve tahlile d • b" k . Jd • eger 1r 1ymet1 
~ ugudna kanaat getirinee arhk onunla 

urma an me1gul olurum M d 
k d 

• . . ey ana c•· 
ar 1g1m $CYlerm hirbir k f . . 
k · ' mn vo . 11m1 

c;o sevBer1m V"_ sevdiiiim ic;in de c;ok c;ah-
1mm. a1lad111:1m bir 1·,1· b"t' d 
d 1 ' 1 1rme en on-

an ayn mam. dernis. 

•. ( G. Ste~~enson) Stefanson, icad etti-
g1 lokomohf1 tckemmül ett' k .. 
k. d irme ic;m se· 

1zMseneh urmadan uii;raimii .. 
e1 ur (Wat) buhar mak' · . . . ld mesm1 yir-

m1 YI a meydana c;1karmi• D kt H 
k 

,. o or ar-
vcy, anm cevelanm1 ke<if · · k" 

„ · · . ~ 1~10 SC lZ Sew 
ne ugra1m11. Oncelen meslek k d I 

f 
d b . . ar a a1 an 

tara m an u 1dd1a51 alayla, istihfafla 
kar1ilanm11, fakat sabir ve seb t . 
d 

„ .. b" . d a 1 sayesm• 
e gunun mn e iddiasmi me 1 kd l 

k b l 
. . s e •$ a· 

rma a u ethreb1lmi1tir. 
Bütün bu arzettiii;im misallerle bilhas

sa p;enclere 1u fikri telkin etmek 1· t · 
td 1. . d . II s enm. 

ea IOIZC ort e e sanlm1z. Y1lmaym1z, 
b1kmaym1L, usanmaym1z ! Sabirla, azim
le ~":h~m1z. ~~ki.ruza degil, ai.yinize, 
talihm1ze deg1l, aebattmza g üveni-

• IQ .. n1z. zaman m~m muvaffak olami-
yoruz diycmezsiniz. 

SELIM SIRRI TA RCAN 

lila l.ondra - Anavatan 
nevra yaparken .. 

filosuna mensub harb gemileri Man~ denizinCie 

münasebetler ve 
bir nokta 

Balkan Antand1 ikhsadi konseyi itti -
haz ettigi kararlarla denebilir ki, Balkan
larda müiterek hareket ve kardeilik ga· 
yesinin en mükemmcl örnegini vermiitir. 
Bu kararlar kamilen tatbik edildigi za • 
man Balkan Antandma dahil memleket
lerin iktisadi münasebah karada ve de • 
nizde en büyük kolayhkl•ra mazhar ola
cak ve bütün dünyaya ikt1Sadi düzenin 
b1r misalini göstere<ektir. 

Ancak bir noktamn, unutuldugunu 
zannediyoruz; Balbnhlar m birbirile arzu 
edilen S1k1 temas1 tabiidir ki turistik mü
nasebatm artmasile kabil olacakhr. Bu, 
seyahat edeceklere azami derecede ko
layhk ve ucuzluk imkanlanm haz1rlamak
la mümkündür. Bugünkü ieklile pasaport 
ücrcti ~ok ag1rd1r. Bu üc,ctin baika mem
leketler i~in olan cephesini bir tarafa b1-
rakahm. F akat, Balkan memleketleri a • 
rasmda tercihan teessüsü arzu edilen eke
nemik ve turistik münasebat i~in yap1la • 
cak fedakarhga, her halde pasaport Üc • 
retlerinin tenzilile bailanmahdu. Ta ki, 
Balkanh ticaret ve sanayi erbabmm ve 
Balkanh her sm1f halkm temaSI kolay 
la1sm. 

F. G. 

lzmit kag1d ve karton 
fabrikas1n1n f aaliyeti 

Fabrika 1937 de 3 bu~uk milyon liraya yakm 
k1ymette, 10,204 ton kag1d ve mukavva ~ikarm1~b.r 

(C3} ir Alman müessesesinde bana 

\g) yetmii ya1m1 a1.m11 . gibi gör~
nen bu adam gosterd1ler ve mu• 

essesedeki k1ymetini 1u surctle anlatt1lar: 
- Bu ihtiyar, kuk bei y1ldanberi bu· 

rada, ayni yerde, ayni makinenin ba1mda 
ayni i1i görür. Uzunca demir bir mustati
le sekiz delik a~maktan 1baret olan vazife· 
sinde tarn bir iht1Sas sahibidir. 0 delikleri 
-hi~bir aletin temin edemiyecegi isabetle
müsavi mesafelerde ve müsavi zamanlar· 
da a~ar. Hergün ayni miktarda dcmir 
mustatiller üzerinde ayni muvaffakiyetle 

~ah1ir. 
Sonra ilave ettiler: 
- 1htiyarm yamba1mda -sagh sollu· 

~al11an i1c;ileri görüyorsunuz, degil mi )., 
Onlann da ayn ayn vazifeleri vardir, 
her amele gibi vaktinde i1ba1ma gelirler, 
vazifelenni görürler. ;iimdi siz ihtiyara 
sorunuz. Sagmda veya solunda ~ah1an 
i~inin ne yaphgm1 anlamak isteyiniz. 
Muhakkak ki menfi cevab alacaksm1z vc 
ihtiyarm kom1ulanna verilcn i1ten tama • 
mile bihaber olduguou göreceksiniz. 
<;:ünkü o, k1rk bei y1l i~inde belki bir sa• 
niye bile kendi vazifesi üzerinden ba1m1 
kaldmp da sagma, soluna bakmam15hr 
ve yamndakilcrin neyle me1gul oldukla· 
nm ögrenmege lüzum görmemiitir !. 

Londrada da bana bir adam gösteril· 
izmit Kag1d fabrikammn ic;inden bir görünü~ di. Sa~lannm dardaganhgi bak1mmdan 

GVMROKLERDE t "t (H ') B ll k d" · 1 Lo1"d Corca benziyordu, fakat onun deli 
zm1 usuSl - c1 y1 1 en ustn yan arm gösterdigi fazla ragbet dolay15i-

program1 tatbikatmdan olarak lzmitte Sü- Ie 1937 senesinde tonu 30 liraya kadar deli bak11lan bunda yoktu. Gözleri dal· 
mer Bank tarafmdan kurulmui elan bi- c;,ikmiitir. Kirpmh kagidlan ltalyamn ve gm görünüyordu ve ilk bak1§ta mütefek • Reami verilmiyen ve aabla · 

m1yan e§ya ne olacak? 
Gümrüklerden resmi verilmedigi i~in 

'ekilememi§ ve satiita da mü~terisiz 
kalm11 olan eiya, Halkevlerine ve sair 
hayir teiekküllerine veriliyordu. Bun
tarm en münasib 1ekilde fakir talebeye 
elbise ve ayakkab1 yap1larak 32 nisan 
bayrammda fakir ilkmekteb talebele • 
rine tevzii takarrür etmi§tir. Bu suret
le giydirilecek ~ocuklarm adedi iki bin· 
dir. 

Avrupa d an d önen 
müfetti§ler 

Gümrük iilerinin muhtelif subelerin
de ihbsas kazanmak üzere Avrupaya 
giden gümrük müfetti5lerinden Hamid 
ve Rahmi dönmü1lerdir. Bu iki müfet
ti~ Almanya ve isvi,re ile Bel<;ika 
giimrüklerinde tetkikler yapm15lardir. 
Gime Bel,ika ve hvic;r~ gümrüklerinde 
staj yapan müfetti~lerden Zeki ve A
merika gümrüklerinde tetkikat yapan 
Mümeyyiz Sabahaddin de yakmda dö
neceklerdir. Hazirandan sonra, muhte
lif Avruna memleketlerine yeni bir ka
file pönderilecektir. 

Mü§terek nizamname 
tatb ikah 

Gümrükler idaresile Posta Umum 
Müdürlügü arasmda takarrür eden 
esaslara göre hazirlanan yeni paket 
postane<i muamelabna aid nizamname, 
evvelä tstanbul naket postanesinde tat
bik edilecektir. Bu tecrübeden senra 
bütün Türkiyede haziran baimdan iti
baren tatbikata !!e<;ilecektir. 

istanbul Gümrük ve Posta Ba5mü • 
dürlükleri nizamnamenin tathikatma 
aid temaslara ba5lamislard1r. Teerübe 
may1s ba5mda bashvacakhr. 

~...-·~ 

Az1h aarho~un yaphklari 
Evvelki gece. Taksimde 42 numarah 

Astro'nun mevhanesinde raki i'mekte 
elan kalayc1 Ali. hesab meselesinden 
dolay:i meyhaneci ile anlasamaml§, ara
larmda münazaa ba5lam15tir. 

Bu s1rada sokaktan gecmekte bulu • 
nan 1212 11umarah polis irfan, meyha
necinin müracaati üzerine meseleye 
vaz1yed etmi~tir. Ali de bundan müte
essir 0lmus. cebinde ta11d1i(J sustah c;a
k1y1 Astre'nun karnma ve so! koluna 
sanlam15. polis memuruna da saldir 
mak istemi5tir. Suclu yakalanm1~tir. --·-Paskalya münaaebetile„. 

Evvelki gün, Kecamustafapa1ada 21 
numarada eturan 14 ya5mdaki Yakob. 
paskalya münasebetile ej!lenmek iste • 
mi5, ata binmi5tir. Atm ürkmesi üze • 
rine kanlar ic;inde yere yuvarlanan Ya
kobun sol baca~ kmlm11hr. 

Cocuk Esirneme Kurumunun 
T ebrik Telgrafname'eri 

<;ocuk Esirgeme kurumu umuml 
m.erkezi tarafmdan sureti hususiyede 
V1yanada bastmlan (Lüks) tebrik tel· 
graf kägidlari her telgraf merkezinde 
bulunmaktadir. 

Tebrik telgraflmzm bu süslü kag1dla 
muhatabaniza verilmesini isterseniz ar
zunuzu telgraf memuruna söyleyiniz 
veya t.~lgraf müsveddesinin bir köiesi
~e (Luks) kelimesini yaz1mz. Telgraf 
ucretmden ba§ka vereceginiz en be§ 
kuru5 maksadm1Zl temin eder. 

Bu telgraf käg1dlarmm hasilah dog
rudan dogruya kimsesiz yurd yavrula
rmm b.ak1mma tahsis edilmi5tir. 

Tebnk telgrafm1z1 süslü kägidla alan 
muhataban1Z1n fazla memnun olacal!1 • 
na ve zarafetinize hükmedecegine §iip
he yektur. 

· · k"' d k f b 'k 937 k1"r b1'r sun' a inhba1 uyandmyordu. Önü· 
nnc1 ag1 ve arten a n am1z 1 lzmit fabrikasmm iyi fiatla satm almaSI 
y1hm, milli endüstrimiz i~in ~ok ierefli ve yüzünden, memlekette ~öplüklerden eski nü görmiyerek yürüyen, altinda ne bu • 

l
'ft1'h r ed1'le k h' f 1· tl b't' · 1· k'" dl l k lundug"unu sezmeden oturur görünen ve . a ce 1r aa 1ye e 1 irm11 u. ag1 arm top anara cinslerine göre tas-

Bu fabrika senede 1 1 bin tonluk bir nif edilmesi faaliyeti artmiihr. lzmit fab- duymadan konu1an bu garib adam1 bana 
imalat kudretinde kurulnmitu. 1936 nm rikaS1, miktan fazla olmiyan bu kirpmh tan1tanlar kendisini §Öyle tarif eylediler. 
tecrübe aylanndan sonra tarn kadrosile kag1dlan 1936 senesine nazaran, bir ve - Bu, «mutfak art1klan» mütehass1· 
faaliyete g~tigi ilk y11 olan 1937 de, fab- hatta iki misli fazla fiat vermek suretile s1dir. Kirk y1ldanberi o artiklar üzerindc 
rikanm 10,204 tonu bulan imalatile bu temin edebilmiitir. inceleme yapar, o artiklar arasmda dola· 

rakama rok yakla•m 1 1 k 11r ve su"'tun sütun yaZl ne<reder. 
' ' 1! 0 maSl, mem e e • Görüldügü gibi kag1d imalinde kulla- ' 

tl.m1'z 1'r1' ye · 1 b d'" t · 'ht Ne yalan söyliyeyim, ilk lahzada ga• 
, n pyem o an u en us n ve 1 1- mlan en mühim ham maddelerin fiatla • 
b · d k 1 h k"k' b' f f1'l bulundum. Adamcag"mn nas1l bir ihll· 

sas !U esm e azam m11 a 1 l tr za er nnda tezahür eden yükseli• yüzünden 
tela'kk" ed'I l"d' ' sasla koca lng1'lterede •Öhret ve klymet 1 1 me 1 lr. fabrikanm maliyet fiatlan artm11hr. ' 

lzmit kag1d ve karton fabrika 51 , iim- kazand1gm1 kavnyamad1m. Onunla be· 
dilik ham maddelerinin büyuk bir k

15
mmi F abrika idaresi umumi masraflarmdan nim aramda bir tam11khk temin etmek is· 

haricden getirmek mecburiyetinde bu • ve diger ihtiyaclanndan tasarruflar yap- tiyen zat, gafletimi sezmi1 olacak ki izah 
mak suretile bu tesiri azaltmaga ral1•m1• ett1· .· lunmaktadir. Bu ham maddeler odun, ' ' ' ve bu sayede kag1d fiatlanna ancak cüz"i f d · · · 

sellüloz, re~ine, kaelin, 1ap ve eski kir • - Ma!Um ya. nsan me emyehnm 
pmt1 kag1dlard1r. zamlar yapmakla iktifa ctmiitir. Cihan neolotik (yeni ta•) denilcn devri ba1lan· 

F 
kag1d ve karton piyasasmm da 1937 se- ' k 1 

abrikanm senelik edun ihtiyac1 15 g1cmdaki halk, süprüntülerini mes en ~-
bin metre kübtüi. Orman kanununun mü- nesinbde yükbselmbii olmaS1 delayJSilc esa- rinin civarma atarlard1. Bunlann teikil 

sen unu ta ii ulmak laz1md1r. 
saadesizligi ve nakliyatm ~ok pahahya etmi1 ve 1imdiye kadar da bir k1Sml mev• 
mal olmaSl yüzünden memleketimizde 1936 senesi zarfmda fabrikanm ald!gi cud kalm.11 olan tepe bi~imindeki y1gm~a· 
lhevcud ormanlardan istifade etmek kabil sipariller yekunu piyasadan 722,8 t6 ~ ra tarihciler mutfak artiklan ad1n1 ven • 
olmamakta ve fabrikanm bu ihtiyac1 Rus- devletten 464·617 liraydi. 1937 sene • yorlar. 11te !U gördügünüz alim, yanm 
ya ve Romanyadan kar11lanmaktad1r. sinde bu rakamlar masile 856,091 ve asra yakm bir zamandanberi tarihin yal· 
Y akm bir ishkbalde mevcud engellerin 2· I 96· 119 liraya ~ikmi1hr. F abrika, bu mz bu k15mile mutfak arilg1 denilen tcpc· 
hldmlarak Karadeniz mmtakaS1 orman- sipari~leri kar1ihyacak surette imalatml lerin esrarm1 ~özmekle meiguldür. fsvi~· 
larmdan odun tedarik etmek kabil ola - teksif etmi1, 673,868 lira kiymetinde rede, Danimarkada, lrlandada y1llarca 
cakt1r. Dünya piyasasmda sellüloz fiat· 2452 Ion mukavva ve 2,630,713 lira k1y· oturmu§, oralarda bulunan .mutfak a.rtik· 
larmm artmaS1, sellülez imalinde kulla111• metinde 7751 ton kag1d imal etmi1tir. lanm uzun uzun tetkik etm11 ve yem tat 
lan odunlann da fiahm yükstltmiitir. lmalat yekunu bu suretle 10,204 tonu ve devri insanlannm ne yediklerini tesbit ve 
Evvelce Derinceye metre kübü 21 iiline 3,304,581 liray1 bulmu1tur. 1936 da tcvsik etmege ~ah1m11hr. Kendisine fn • 
geien odunlar 1937 de 23 iiline ~ikmiitir. imalat yekunu 3960 tondu. F abrikanm giltere tarihinin en yak1n vak1alarmdan 
Bu sene 30 11Iine kadar firlamiihr. kulland1g1 i1~i miktan vasati olarak 1936 birini sorsaniz bilmez. F akat mutfak ar• 

Kagid imalatmm en mühim ham mad- da 394 iken 1937 de 559 a ~1km1§hr. tiklanndan söz a~tm1z m1 belki bei. bclki 
desini te1kil eden sellüloz, gene lzmitte Fabrika 1937 senesi zarfmda piyasa • yirmi bei saat o mevzu ~.zeri~de konuiur.1 
in1a edilen scllüloz fabrikam1z faaliyete ya 1.089,504 lira k1ymetinde 4, 153 ton Tarihin tek bir satm uzennde koca bir 
g~inciye kadar haricden ithal edilecek- ve devlete 1,643,863 lira k1ymetinde ömür tüketen bu adama bakarken g~zü· 
tir. Sellüloz ayni zamanda harb endüs • 4780 ton kag1d ve karton satm11tu. Satii mün önüne bizim her teldedn ~a8l~n1 eski ve 
trisindc kullamlan bir madde olma51 ve yekunu 8934 ton ve 2,733,367 liradu. yeni yaz1c1lanm1z geliyor u. 1.z .er aca• 
harb endüstrisinin her memlekette gitgide 1936 yekiinlan ise 2464 ton ve 617 999 ba, iht15a51 bu 1ekilde anlamak 1~m daha 
daha geni1 öl~üde faaliyete gec;mesi do - lirayd1. ' ka~ y1l ge~irecegiz? .. 
layJSile, fiatlar, yükseldigi gibi, fabrika f~i. usta ve teknisyenlerinin tecrübele- M. TURHA 'N TAN 
sellüloz tedarik etmekte mü1külat da ri bir yandan artarken, bir yandan da en ,...---------------
c;ekmi1tir. 1937 de fiatlardaki yükseli1 mühim iptidai maddelerini memleket i~in· - Muallim Ziya Akbulut 
1936 senesine nazaran % 80-100 nisbe • den tedarik edecek vaziyetc girdigi gün, d ld" 
tini bulmu1tur. Fabrika bu sene sellüloz 1imdiden bu kadar mühim neticcler alm11 dün defne i 1 
ihtiyacmm 3300 tonunu Avusturya tü • elan kag1d fabrikammn kudret ve veri -
tün idaresinin memleketimizden ald1ii;1 minin nekadar daha artacag1 kelayca ta
tütün mukabilinde takas yolile tedarik savvur olunabilir. 
etmi1 ve diger k1Sm1m da f,kandinav Kag1d ve karten istihlaki yurdumuzda 
memleketlerindcn ve ikinci elden sahn inamlm1vacak bir h1zla artan maddcler -
alm11hr. 1937 senesi zarfmda sellüloz dendir. lzmit kag1d fabrika51 kurulurken 
mubayaa yekunu 4650 tonu ve 541,000 memleket ihtiyac1nm yan 51m kari1hyaca

liray1 asm11hr. g1 tahmin ediliyerdu. F akat 0 tarihtenbe-
Kag1d endüstrisinde diger bir yard1m- ri ge~en zaman zarfmda istihlakimiz c;ok 

c1 madde olarak kullamlan kaolin husu • artm11hr. Birincisile ayni kudrette olan 
sunda fabrikamn senelik ihtiyac1 1500 ve in1a halinde bulunan ikinci kag1d fab
tondur. Memleketimizde bilhassa Kütah- rikam1z da tamamlanarak cah1maya ac;1l
ya civarmda fazla miktarda ham kaelin d1g1 gün, memlekette senede 30 bin tona 
bulunmaktadu. Kag1d fabrikam1zda ku • yakm kag1d ve karton imal edecek kud
rulmakta olan yeni bir tesisat sayesinde rette mühim bir endüstri 1ubcsi kurulmui 
Kütahyadan getirilecek ham kaolinler • ve bu sahadaki ihtiyacimizm en mühim 
den ihtiyac kar11lanacakhr. Simdiye ka - k"ml yurd i~inden kariilanmii olacaktir. 
dar bu madde bilhassa Y unanistand•n Bilhassa ham maddeleri de i~eriden te -
tedarik edilmekteydi. Kaolin fiatlan ge • darik edildikten sonra, bu endüstrinin, 
~en sene %20 nisbetinde yükselmiitir. bize tasarruf ettirecegi döviz miktan l,ü-

Gene yard1mc1 madde olarak kullam • yük bir rakam teskil edecektir. 
!an 1ap da keza haricden getirilmektedir. 
Memleketimizde mevcud !•P madenle
rinde ham cevheri tasfiye cdecck tesisat 
bulunmad1gmdan, bu husus temin edilin
ciye kadar fabrikanm senelik ihtiyac1 o
lan 400 Ion 1ap1 d11andan getirmek zaru
rcti vardfr. 

Y akalanan kumarbazlar 
Evvelki gün Mercan ham i•indeki 

Yusufun kahvesinde kumar oymyan 
Hüseyin, Dervi5, Muhiddin ve Takri 
ismindeki kumarbazlar yakalanm1§!1r. ---Mevlid Kag1d imalinde tali maddelerden biri 

elarak kullamlan ve senede 200 ton sar-
fedilen re~ina da Yunanistandan getinl • Erzincanh merhum Mehmed Tevfl • 
mektedir. gin istirahati ruhu i~in bugün Kad1köy-

de Osmanaga camiinde ögle namazm1 
Kag1d imalatmm esasli bir ham mad- müteakib Bay Haf1z Riza tarafmdan 

desini de cski k1rpmh kag1dlan teikil e- Mevlidi icrif okunacagmdan arzu eden 
der. 1936 senesinde bu kag1dlarm tonu akraba vc ahbablarmm te~rifleri rica 
lzmitte teslim 10 liraya ahmrken, ltal- olunur. 

Vefahm teessür
le bildirdigimiz 1n
k1iäb Müzesi mü
dürü ve 
San'atlar 

Güzel 
Akade-

misi menaz1r mu
allimi Ahmed Zi
ya Akbulutun ce
nazesi, dün kald1-
nlmi§, merasimde 
muallim ve talebe
lerden mürekkeb 
büyük bir kalaba- Merhum muallim 
hk bulunmu$tur. Ziya Akbulut 

Maarif Vekili Saffet Ankan da bu a· 
c1 kay1b münasebetile Maarif V~kA.letl 
nam1na merhumun cenaze meras1m1n • 
de bulunmalta ve ailesine taziyetlerinl 
bildirme~e Güzel San'atlar Akademis! 
direktörü Bürhan Topr•!ii memur et • 
mi~tir. 

Merhumun k••a hol terciime•i 
Merhum muallim Ziya Akbulut, 1288 

de tstanbulda do{mlu<tur. Yüksek tah. • 
silini askeri mektebl rd~ ikmal etmi~. 
1305 te pivade mülä7.imi olarak dioloma 
almisllr. 1308 de Sanavii Nefise mekte-

b . de kavdolunan Z1ya. bes senel k 
me . 1 t 

t h 'Iden sonra res<am e mu~ ur. 
a :;;~~diye kadar bir9ok .me.kteb'.erimiz

de lisan ve resim mualhmhklen yapan 

hum !329 da binbas1hktan arzu,ile 
rner • . .. , 
tekaüd edilm1§, Guzel San atlar Akade• 
misinin riyaziye ve menaztr hocahgma 
ta~<in elunmu§tur. 

Riyaziye ve heyete aid telif ve tercü· 
mc bir9ok eserleri vardir. K1vmetli ba· 
zi peyzajlan Delmabah,e Resim müze
sindedir. 
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~a R~~~' 
Först Viyana Ankarada maölOb oldu 

Dün ya p1lan ma~ta Ankaragücü ve 
G. Birliginden müte§ekkil muhtelit 

tak1m, Viyanal1lar1 2 ~ 0 yendi 

inkarada euuelki giin yap1lan lutbol mat;tndan ue seyircilerden iki inhba 

Ankara 18 (T elefonla) - Pazar 
günü iyi te1kil edilmiyen Ankara muhte
litinc 5-0 galib geien Först Viyana, bu
gün Ankaragücü - Genclerbirligi mubte
litine 2 - 0 maglub oldu. 

AnkaragÜ<:Ü sahas1m dolduran on bin
lerce seyircinin önünde Viyanahlar, cski 
takamlarile, Ankara muhteliti de §U la· 
k1mla c;1kti: Rabim ve N uri (Geneier), 
Abdül, Semih, Nusret, Ali R1za (An -
kuagücü), Hasan, Selim, Mustafa 
( Genclcrbirligi). 

Üyuna hakem Asamrn hakemliginde 
ba1land1. Ankaragücü - Cenclerbirligi ta
k1m1, Semihin güzel vuruiile inkiiaf ctti. 
Üyunun ilk 1ütü F abrinin ayagilc avuta 
gitti. Muhtelit, muvaffakiyetli hücumla -
rile Först Viyanay1 S1k11tmyordu. Oyu -
nun ortasmda Alinin yerine gec;en Musta· 
fanm pa9lm demarke vaziyette bulunan 
Huan, gole tahvil etti. Sahada fevkala
de bir heyecan i;örüldü. 

Birinci devre sonlarma dogru muhte • 
litin hücumlan golsüz kald1. 1kinci dev -
rede, Avusturyahlar, birinci devre mag
lubiyetinin ac1Sm1 ~1karmak i<;in ustahkh 
hücumlar yaphlar. F akat Ankarahlann 

tcyakkuzu sayesinde bu hücumlar tama.· 
men önlendi. Avusturyah!ar hakemin her 
karanna itiraz suretile vaziyeti kurtarm1ya 
c;al11t1lar. Hakem, bu mülemadi itirazlar 
kar§JSmda Viyanahlann .olac;1gm1 oyun • 
dan <;1karm1ya mecbur kald1. 

Oyun, Avusturyahlaf'.n• mütemadi fa
vüllcrile gec;ti. Bek halhnda güzel i§liyen 
Simav Ankararun bir<;ok hücumlanm ön
ledi. Oyunun ortalarma dogru Hasanm 
verdigi bir paSI kaleye sokmak üzere bu -
lunan Aliyi Viyanahlard.m birisi tutun • 
ca hakem penalti cezaSJ verdi. Ali, güzel 
bir vuruila muhtelite ikinci golü kazan • 
dird1 ve oyun muhtelitin galibiyetile 2 - 0 
nihayetlcndi. 

F ransada kupa ma~1 
Bu mevsimin kupa finalistlerinden 

biri olmak 1~m Olempik Marsey'le 
Havr tak1mlari bundan evvel berabe"re 
kald!klarmdan ikinci defa olarak kar-
11l~ardlr. Olempik Marsey, birinci 
kümede ügüncü, Havr ise ikinci küme
de birinci vaziyetindedirler. Olempik 
Marsey ikinci devrenin sonlanna dog
ru sola91gi Kohut vas1tasile yaphg1 gol
Ie magtan 1 - 0 galib 91karak finale kal
m11br. 

Final ma<;t 8 mayista Olempik Mar
sey'le Mets takunlari arasmda oynana
caktir. 

A ,k ue maceTa romanr : 4 9 

Eskrim birincilik 
müsabakalar1 

Pazar günü Beyoglu 
Halkevinde ba11hyor 

Eskrim, bu asil spor §Ubesini yakm
dan tamyanlar, onun 9ok zevkli cazi • 
besine kapilarak bütün zorluklarma 
ragmen devamh ve sebatkär bir ~al!§
madan c;ekinmezler. 

Bilhassa acemilik devrinde, her spor 
§Ubesinden daha üstün bir fedakarhk 
emreden eskrim; ~evikligin, süratli ve 
isabetli kararin, vücud hakimiyetinin 
birer sembolüdür. Eskrimciler ekseri -
yetle ~ok mütevan ve kelimenin tarn 
manasile birer centilmendirler. Uzun 
seneler ~ah§irlar, bir90k maddi ve ma
nevi külfetlere severek katlamrlar ve 
senelerin verdigi yüksek tecrübelerle 
kazandlklan muvaffakiyetleri de gene 
eksei;iyetle !l)Üst~sna bir tevazu)a kar -
a1l1y"rak sporun ve sporculugun haki
ki hüviyetini meydana koyrnak ister
Ier. 

Beyol!lu Halkevi salonunda, hafta -
mn iki gününde, c;a~mba, cumartesi 
ak§amlan toplanan ve i;ah§an eskrimci 
gencleri yakmdan görenler ve tamyan
lar; günlük 9ah~malannda bile §Uurlu 
bir disiplinle gönülleri saran karde§lik. 
mcrdlik hislerini kolayhkla sezerler. 
Bu mütevaZI kö~ede herkes yekdigeri· 
ne bildigini ögretmek zevkini duyar. 

Muallimlerinin önünde, bütün ener • 
jilerini esirgemeden sarfederek kan ter 
i~inde ~ali§an bu genclerin devamh ve 
metodik mesaisi de Halkevinin Spor 
komitesine medyundur. t;ünkü onlarm 

dej!erli yard1mlar1 bu spor §ubesine se
verek baglanan merakh genclerin bir 
araya toplanrnasma ve eski, tecrübeli 
arkada§larmdan istifade ederek 9ah§ -
malarma güzcl bir örnek te§kil etmek
tedir. 
Ajanl1~n tertib ettigi bölgenin es -

krim birincilik müsabakalan da gene 
Beyol!lu Halkevi salonunda bu pazar 
günü saat 17 de ba§lryacaktir. 

Bölgemizde bulunan her eskrim a • 
matörüne a~1k olan bu müsabakalara 
eskrimi ve eskrimcileri seven herkes 
davetlidir. 

Erkekler arasmda epe, flöre ve lohe, 
bayanlar arasinda da flöre müsabaka -

llC C~ fi.AI 
Nakleden : Hamdi Varoglu 

F akat, ya dedigini yaparsa? 1ki om-l beyazhg1 ortasmda, arkama giydigim si
zumun aras1nda, mhmda buz gibi sogui< yah roh, kara bir leke gibi duruyor. Sir
bi11ey dola11yor. timda mavi yünden, mütevazi bir robla, 

Deli miyim, neyim bilmem ki? Hi<; bu muhte§em •alona ilk girdigim günü 
böyle 1ey olur mu? Böyle manaSJz ölürn hahrhyorum. 
tehdidi yerine getirilir mt? flk gün ve o ilk akiam. „ 

Akhm1 ba11ma toplay'p iiime devam Kalbim bir kere daha c;arp1yor. Zih-
etmege ~ah11yorum. Ne yap1yordum ?.„ nim, Yusuf Haddada aid bir hahraya 
Ha! Y atagunm bajucundaki, annemin tak1hnca yüregimde duydugum bu <;ar -
portresini alacaktoo. pmtJ neden? 

Evet amma, onu da, onu bile burada 1Ik alc1am L. Acaba o akiam onun il 
birakmaga mecburum. Me1hur bir arti'- lifatlanna mukabele ctseydim, bugün, ge
tin imzasm1 ta§iyan bu m!yatürün, paraca ne bu sefil yaln:zhk i<;inde, buradan c;~
büyük bir k1ymeti var. kilip gitmege mi hamlanacakhm? Ve 

Bogaz1m1 yirtan bir hr,kmk arasmda: 1imdi kocamla benim aramda yükselme-
'- Scni de ona b•rak1yorum anne ! di· ge hazirlanan korkunc g•renin, o tak • 

ye inledim. Giti;gim yerde, ruhun beni dirde, güzel bir geco olmak ihtimali yok 
korurken, burada da onu s1yanet etsin... muydu? Güzel, sevimli bir gece ... 1kimi· 
Seni de ona b1rak1yorum. z:in de istiyerek, özliyerek, severek ya§l· 

Son defa olarak. bu ,evgili yüze bir yabilecegimiz bir gece ..• 
kere daba bak1~orum. Salonun yald1zh Mukabele etseydim ..• 

lari yap1lacak ve her üc; silahm ayri 
ayr1 birincileri taayyün edecektir. Ay -
r1ca gene her silahm birden dörde ka -
dar derece alanlari o silahm takunla· 
nru te~kil edeceklerdir. 

May1s ayi ic;inde Ankarada, !stanbul
Ankara eskrimci!eri arasmda müsaba -
kalar yap1lacagi Federasyon ba~kanl1gi 
tarafmdan emredilmektedir. 

Bu k1yrnetli, temiz sporun yurdun 
her kö§esinde, daha geni~ ölc;üde ya -
yim1m görmegi ve daha degerli c;alt~

ma firsatlarma kavu~mag, candan te
menni eder ve bütün eskrimci arka -
da§lara bijyük muvaffaltiyetler, ba~a -
rilar dileriz. 

istanbul.eskrlm ajam 

H. Güreli 

*** T. S. K. istanbul Bölgesi Atletizm A-
janhgmdan: 

1 - Taksimdeki tamirat dolayisile 
idmanlar bir hafta müddetle Fner sta
dmda yap1lacakl!r. 

2 - Bozuk hava yüzünden tehir edi· 
len dekatlon müsabakas1 yarm ve ö -
bürgün saat 15,30 da Fener stadmda ya
p1lacaktir. Kay1d sahada kapamr. 

Deniz lisesi atletleri galib 
Dcniz lisesi atletlerile Bursa Askerl 

lisesi atletleri arasmda yap1lan atle -
tizm müsabakalar1nda 84 puvanla De -
niz lisesi galib gelmi§tir. 

Yunan ve M1s1r milli talam
lar1 davet edildi 

1zmirde münte§ir Anadolu refikiml
zin verdigi malfunata nazaran, Futbol 
Federasyonu, haric! futbol temaslarma 
büyük ehemmiyet atfetmektedir. Yu -
nan mill! tak1mi, haziranda Ankaraya 
davet edilmi§tir. Bu teklif kabul edil -
digi takdirde Yunan millt tak1rru An • 
kara. fstanbul ve fzmir muhtelit talam
larile kar51la~acakhr. 

Ayrica MISlr milli talom1 da Agustos 
ayinda Türkiyede üi; müsabaka yap -
mak üzere davet edilmi!;tir. M1sirhlar, 
uzun zamandanberi Türkiye tak1mla -
rile müsabakalar yapmak arzusunu gös
termekteydiler. M1sir milli takim1 mü· 
sabakalanmn, fuann ag1k bulundugu 
zamana tesadüf etlirilecegi haber ahn· 
m1~t1r. 

Futbolda lskilip <;orumu 
yendi 

!skilip (Hususi) - <;orum muhteliti 
burada iskilipsporla, §iddetli bir yag -
mura ragmen bei bine yakm bir seylrci 
kütlesi önünde, bir ma~ yaph, neticede 
<;:orum 2 - 1 ma,glii.b oldu. 

F akat, o ilk akiam, koc.am sözlcrinde 
ve hareketlerinde bdkahm samimi miydi? 
Ondan sonraki müiterek haya.tumz.da da 
samimiyet göstermi, miydi? 

Bu nokta akhma geliuce, sini?lerim 
gene dikenle1iycr. Artik, burada daha 
fazla durmak istemiyorum; gidccegim. 

Mantomu, 1apkam1, cldivenlerimi a.11-
yorum. Bir1ey unutup unuhnad1g1ma 
emin olmak ic;in bir kere daba bakunyo
rum. Hayu ... Unulinanqim. Her,eyim 
tamam. 

Bavulumu yakaliyorum, mcrdivendcn 
a1ag1, azimli adimlarla in1yorum. 

Koca evin i~inde i;1t yok. Hizmetkarlar 
yemekte olsalar g•rek. Kalm halmm üs· 
tünde, ayaklanm p1t1rh bilc c;1hrm1yor. 
Kapidan ~1ktig1m1 kimsc duym1yacak. 

F akat, bu 1ekilde gitmek, bir mücrim 
gibi kac;mak oh:uyacak m1? Bir mücrim ... 
Bir h1rS1z gibi ! 

Durdum. Bavulum climde, kararS!z, 
düiünüyorum. 

- Mücrim gibil diyorum. 
Cözlerim, Yusuf Haddadm oda ka

p1sma tak1hyor. ~u dakikada, onun orada 
bulundugunu biliyorum. 

- Ciz!i gidetsem, ccsa.retsizligimc 
hükmedecek ... diyc dü1ünüyorum, fakat, 
bir veda sahnesine ne lüzum var? Hcm, 

- ~~ - --

Duymad1klarim1z ve Prof. Pittar'1n beyanat1 
bllmedlklerimiz _I _ 

ingiltere batzyor mu? Degerli alim: « Kü~ük Asya olmasayd1, Avrupa 

• 1sk~yah me§hur 11imdiki medeniyet devrine giremezdi » diyor 

' 

bir alim, profesör 
Mak Kioto§, 1ngiliz
lere deh1et salan bir 
haber veriyor. Pro -

\ 

fesöre inanmak la -
z1m gelirse, Britan -
ya adalan, yavai 
yavai c;ökmekte imi1 

"'""~ ve bir gün gelecek, 
koskoca 1ngiltere, 
denizm dibine dala

cak, yok olacakm11. 
Profesör, büyük bir ilmi mecmuadaki 

makalesinde ileri sürdügü bu iddiaya, 
Britanya adalannm, elli asn mütecaviz 
bir zamandanberi dibe dogru kayd1g1 
keyfiyetini de ilave ediyor. Daha fenaSJ, 
son zamanlarda, bu c;ökme keyfiyeti süra· 
tini artlrm11. fngiliz ada!an, 60 senede, 
sahillerinden 30 santime:re eksile eksile 
ufal1yormu§. 

Bütün bu malumattan sonra profesör 
Mak Kintoi. gelecek dört am ic;inde, 1n
giltere sahillerinin, mühim surette degi1-
mi1 olacag1m söylüyor. 

Bence, ilk nazarda gerc;ekten tüyler 
ürertcn bu kehanetin sonu, ba11 kadar 
korkunc degil. 

Öyle ya ! Profesör, 1ngilterenin, suya 
birakilm1, bir demir parc;aSJ gibi, günün 
birinde «lüp» diye dibe dalacag1m söy • 
lemiyor. Tarife göre, B1itanya adalan, 
k1yilanndan eriye eriye ufahp yok olma
ga mahk\immu§. 

Eh, merak edecek bir§eY yok. K1y1lar 
eridikc;c, yali boyunda oluranlar ic;erilere 
c;ekilir. 

lc;erisi dolarsa? diyeceksiniz. 
Bu sual benim de akhma gelmedi de

gil. Bereket bizim ressam arkadaia. Ka
lemi clinc ald1; Allah raz1 olsun, bir c;ir
p1da mü1külümü hallcdivcrdi. ..„ .... „ .. . . . ... .... .••••.••••••• ... „ .. „ ..••....•...•... 

Al Bra vn son bir galibiyetle 
ringe veda etti 

Ge,en aylarda !spanyol boksörü 
San~ili'yi yenmek suretile tekrar s1k -
letinin dünya §ampiyonlugunu kaza -
nan Panama'li zenci Al Bravn son de
fa Pariste Angelman'la dögü'lfllü~tür. 

Mac; sekiz ravund sürmü~ ve bu ara
lik Al Bravn ~eneyi bulan kontra bir 
sal! yumrukla hasrnm1 ringe sermi1tir. 
Ange!man dizüstü vaziyette hakemin 
ona kadar saymas1n1 beklem~ ve aya· 

~a kalkmI§hr. Fakat hakem kendisini 
korunam1yacak kadar aciz bir vaziyet
te görünce mac;1 durdurmu§ ve zenciyi 
galib ilan etmi§tir. Angelman bunun 
üzerine kendisine dokunulmad1g1 hal -
de tekrar ringe yuvarlanrru§ ve bay1! -
rni§llr. 

Bu ma~ Al Bravn'm son müsabaka -
S1ycli. Kendisi ringden ,ekilecek ve Pa· 
risin me§bur eglcnce yerlerinden Med
rano'da caz §efügi yapacakhr. 

Baaketbolda ltalya Fransayi 
yendi 

Pariste !talya ile Fransa milli basket
bol takimlan c;ok he~?canli bir ma~ 

yapllll§lard1r. Pale de Spor kapah sa
lonunda binlerce seyirci önii.nde oyna
nan ma9 bittigi vakit iki taraf 34 der 
say1 ile berabere vaziyctindeydiler. Be~ 
dakika daha tcmdid edilen müsabaka 
neticesinde italyanlar 40 - 38 galib gel· 
mi§lcrdir. 

~efkat pullar1 

1 Ba~taraf• 1 lnct sahtfccteJ 

Büyük $elimi:z hakkindaki 
ihtisaslar 

<_;:ankayada memleketin Sefi olan, 
mümtaz devlet Adam1 Atalürk tarafm • 
dn kabul edilmek gibi büyük bir saadete 
nail olduk. Kendisinin mcmleketine ta -
alluk eden bütün ilmi i~lere kar~1 göster
mekte oldugu ihtirash al1ikaya bir kere 
daha iahid olduk. 

Büyük Sef, gündelik ag;r kaygularla 
soo derece mc§gul olmakla beraber, 
Türk milietinin en eski men~eleri hakkm
da bizimle görü~mek !utfunda bulundu. 

Bu i1;timada Bayan Afet, Bay Sükrü 
Kaya, Bay Süreyya ve Bay 1sfendiyar
oglu haz1r bulunuyorlardi. 

Pek kJSa olan ikametimiz csnasmda 
Bayan Afet, hakk1m1zda zarafetle mem
zuc bir alaka ve dikkat gösterdi. 

Beraberce Hitit devrine aid bir arke -
oloji mmtakasm1 vc baz1 kasabalan ziya
ret ettik. Gene beraberce Etimes'ud ka
sabaSJ civannda <_;:ubuksu lahkiyatmda 
kablettarihe aid c;akmakta§lan bulduk. 

Bir müddet sonra birka, gün Ad1ya -
manda ikamet ettik ve orada yapm11 ol -
dugumuz kablettarihe aid arkeolojik a -
ra§hrmalanm1z muvaffakiyetle neticelen· 
di. 

Toplam11 oldugumuz <;akmakta§lan -
nm uzun sürecek olan tetkikini yaptiktan 
sonra bu müiahedelerimizin neticelerini 
ne§redecegiz. Bu mÜ§ahedelerin Türki • 
yenin en ilk zamanlanm biraz olsun ten
vir etmekten hali kalm1yacag1m ümid e -
diyoruz. 

tlniversitemiz it;in 
istanbulda Üniversite Rektörü, haIC -

k1m1zda <;ok büyük bir alaka ve teveccüh 
göstermege §itab etti, bundan dolay1 
kendisine kar§l derin bir minnet ve §Ük
ran hissetmekleyiz. Üniversite arkadai • 
lanmm ve kendilerine tekrar kavuimak -
la büyük bir haz duymu§ oldugum eski 
talebelerimin de bu minnet ve iükran his
sini kabul etmelerini dilerirn. 

Vermek ierefile mübahi oldugum kon
feranslarm, bir müddet sonra Anadolu 
i<;lerine yay1lacak olan talebeyi bulun -
duklan yerlerde kablettc.rihe aid araitu
malan teksif etmege tahrik ve tC§vik c
decegini ümid ederim. Onlar bunu yap -
makla pek canli, pek faal vc her an Rei
sicumhurun alaka vc dikkatine mazhar 
olan . Türk T arih Cemiyetinin kendisi i~ 
<;izmii oldugu gayenin elde edilmesine 
kuvvetle yard1m etmi§ olacaklard1r. 

Devlet Reisinin bu dikkat vc ihtimam1, 
henüz Türk milletinin <;ok eski mazisini 
örtmckte olan örtüleri yLTtacaktir. 

Küt;ük Asya olmaaaydt„. 
Son konferan51mda Avrupa'nm kü<;ük 

Asyaya neler medyun oldugunu göster -
mege c;ah§hm. Eger kü,ük Asya olma -
sayd1 Avrupa k1t'a51, eski meden1yeti olan 
yontma tai devrinden §imdiki medeniye -
tinin esaSI olan neolitik medeniyete nas1! 
ge9ebilirdi? Buna akil erdirilemez. 

Biz, küc;ük Asyaya, hububah, ehli 
hayvanlan ve A vrupamn büyük bir las -
mim iigal eden insan rrkma medyunuz ve 
bu i§te Anadolu büyük bir rol oynam1§ -
hr. Su balde biz, buraya geldigimiz za ·
man tski bir vatam aramaga gelmii olan 
ziyaret<;iler vaziyetinde bul unuyorduk. 

Simdi bütün ikametimiz csnasmda bi -
zim hakk1m1zda her~ün a.zikane ihtimam· 
lanm bczletm1§ olan lsfendiyarogluna 
teiekkür etmeme müsaadc edilmcsini rica 
ederim.» 

Madam Pittar'in beyanati 
Mm. Piltar da iu beyaoatta bulun 

mu§tur: 

30 nisana kadar devam edecek olan 
~ocuk HaftaSI ic;inde mektub, kart 
ve telgraflanruza <;:ocuk Esirgeme 
kururnunun §efkat pullariru yap1§t1-
riruz. Siz de fakir, yoksul yavrulara 
bu suretle yard1m ediniz. «- Türkiyeden aynhiak, her zaman 
____________ _ .) ic;in bir kederdir, fakat bunun sebebi yal-

oe diye gururumu kmp onun odaSJna ug
nyacag1m? Gitmek me1ru hakk1m degil 
mi? Bundan dolayi bcni kim ay1bhyabi
lir? 

F akat, elim, kapmm tokmagma uzanr
yor ve kap1 a91l,yor. Yusuf Haddad, o
rada, masasmm ba1mda, yaz1 yazmakla 
m~gul.„ 

Ba11m kaldmp bana bakt1; gözlerimiz 
kar11la§h ve ruhlanm1z, amanS!z bir ~a · 
tiima ic;inde, birbirini didiklercesine ba
k11tik. 

0, hic;bir söz söylemedi, bi~bir hare· 
ket yapmadi; fakat anlad1g1m hissettim. 
K;prkulan saat gelip i;atm11t1. 

Yüzünün sarard1g1m gördüm. Gözle
ri büyür gibi oldu; i;ehresinin lan§an 
hatlannda ISl!rabla kan§1k bir ha§yet 
manas1 sczdim. Buna ragmcn bütün sü • 
kunetini muhafaza ediyordu; yalmz, sa
raran <;ehresi, gitgide moranyor gibi olu
yordu. 

!dam karann1, hndi istegimle, bile bi
le imzalad1g1m bir ölüm mahkiimu kar11· 
91nda bulundugumu sandam. Ve kaskah, 
ta1 kesilmi§ gibi kat: bir bale geien vü -
cudümü hie; k1pl?da tmadan, kar1imdaki 
bu adaau, katil gözlcrile süzüyordum. 
Zira, bu facial1 an ic;inde c;ok kuvvetli bir 
tahminle anliyor ve inan1yordwn ki, Yu· 

suf Haddadm tchdidi kuru laftan ibaret 
degildi ve ben, 1u yasland1g1m kap1dan 
9kar c;1kmaz, o, b~na tarif ettigi hareketi 
yapmalcta tereddüd etmiyecekti. 

Cözlerim, bir cellad gözü gibi, deh -
ietle doldu. Bu adamm kurban1 oldugu· 
mu zannneden ben, soguHanhhkla onun 
ölümünü hamhyordum. Buradan aynl -
makla onu ben ölc.lürmü1 olacakhm. Bu 
hareketim, elime bir ham;er al1p onu öl -
dürmekten farkS1zd1. 

0 dakikada, gözümün önünden ge<;en 
manzaramn dehietini o kadar a1ikar ola
rak gördüm ki, gözlerimi kapamaga mcc
bur oldum. Dudaklaroodan bir inilti c;1k
tJ. Buna bir ba~ka eninin cevab verdigini 
iiitir gibi oldum. hitilmemesi ic;in örtül -
mege yeltenilen bir h1c;kmga benziyordu. 

Korkudan büyüyen gözJerirni, tekrar 
Yusuf Haddada c;evirdigim zaman, o ar
t1k, bana bakm1yordu. Baim1, asabi par
makh beyaz cline daya.'ll% dalgm bir 
tavrrla yere bakryordu. Bana bakmad1iii
n1 görünce serbcst bir nefcs ald1m. 

Aram1zdalci bu ezici sükilnetin doldur
dugu dakikalar nekadar sürdü bileiniyo
rum. Ben, bir ebediyet ya1ad1goo zeha
bmdayd1m. 

Nihayet, dogruldum. Art1k 
bir nihayet vermek laz1md1. 

bu hale 
Kendimi 

mz birc;ok dostlara veda etmek zarureti 
degildir, bclki bizim i<;in Avrupada ye • 
gane olan ve naS1! tarif edecegimi bile • 
medigim bu muhitten aynhp uzakla1mak 
zaruretidir: 

Bu muhit güzellik muhiti, asalet ve ay· 
ni zamanda saadet muhitidir, herkes tara· 
fmdan riayet olunan intizam, ve disiplin, 
hararetli bir gencligin ievk ve heyecam, 
maddi terakkiden pek yüksek olan «ve 
birka<; sene i<;inde hayranhklar uyandira· 
cak surette tahakkuk ettinlmii bulunan» 
fikri terakkiye dogru müiterck cehd: 11 -
me hürmet, bilmek ve anlamak i<;in hisse
dilen ihtirash ihtiyac. Soma herkcste müi
terek olan, her an teneffi15 edilen ve bü
tün bir milletin gözlerindP. okunan büyük 
aik. T opraga kar11 olan aik ile kan1m11 
olan bu büyük ajk, Sefe dogru, memle • 
keti kurtarm11 olan. onu kiyasetle, basi· 
retle, hayirhabhkla idareye devam eden 
ve bir sulb istikbali ha21r],yan kabramana 
dogru yükselmektedir. 

Endiieden kurtulmu§ ve sevmekte ve 
hürmet etmekte oldugu b;r Sef kendisine 
rehberlik yapmakta olan bahtiyar Türk 
milleti . 

Türkiyede kendimi bir ecncbi addet• 
miyorum. Güzideler oldugu gibi köylü -
!er de, lise direktörleri ve profesörleri ol· 
dugu gibi genc k1zlar ve talebeler de be
nim dostlanmdirlar. 

fstanbul, senden aynld1g1mdan dolayi 
aghyorum, 

Anadolu, scni yakmda görebilecelC 
. . ) ( ) m1y1m. » a.a. 

Romanyadaki tevkifat 
LB<J1tara/1 l Incl 1ahlteae1 

Eslci Ba§vclcillerden profe.ör Nikola 
Y orga, divambarb reisinc gönderdigi bir 
mcktubla cfkan umumiyenin beyecanda 
bulundugunu bildirerek, mevkuflann 
iiddetle cezalandmlmas1m istemi§tir. 

Mare1al Averesko, profesöre, mektu • 
bundan dolay1 t~ekkür etmi1tir. 

Polis, bugün de Demir mubaliz te§ki
lati mensublannm evlerinde ara1hrmalar 
yapm1§ ve birc;ok bomba ve silah bulmu§
tur. E vlerinde silab bulunanlar tevkif e -
dilerek, divamharbe verilmiilerdir. 

Romanyada örfi idare ilan edildiginc 
dair yabanc1 mcmleketlerde tikan ba -
berler, salabiyettar mehafilde reimen 
tekzib edilmektedir. • 

Dahiliye N azm, gazetecilere beyanat· 
ta bulunarak, suikasdcilerin kamilen tcv -
kif edildigini, Romanyanm her tarafmda 
tarn asayi§ hüküm sürmekte oldugunu ve 
emniyeti ihlal etmek istiyenlerin adalete 
tevdi edildilr.lerini söylemi1tir. 

Dahiliye Nezaretinin tebligi 
Bükrc$ 18 - Dabi!iyc Nezareti tara

lindan ne$redilen bir tebligde cumartesi 
gününü pazara baghyan gece vc pazar 
gÜnÜ eski «her i!CY vatan i~in» isimli hr
kanm bütün 11Cflerinin evinde polis tara
lindan yap1lan ara1tirmalar neticesinde 
tüfekler, bombalar, batta mitralyözler 
bulundugu zikredilmektedir. Bu silahla
n evlerinde bulunduranlar askeri mahke
meye sevkedilmek üzere tevkif edilmi1-
lerdir. 

«Her 1ey vatan i~in» eski demir muha· 
lizlarm resmi unvamdir. 

Tebli~de tevkif edilenlerin miktan zik
redilmemekte, bütün maznunlarm pro -
fesyonel tahrik~i olduklan ve bu te~kkü
le mensub aza ekseriyetinin bu barekete 
yabanc1 kald1klan ilave edilmektcdir. 

Ara$hrmalar büyük bir sükunet i~in -
de yap1lmt$hr. Bükre1te tcvkif edilenler 
ey<1lette bir manashra sevkedilmi$lerdir. 
Kadreanu Predeal sayfiycsinde muhafa
za altma ahnm1$ttr. (a.a.) 

zorlad1m: 
- Cidiyorum, diyebildim. 
Yusuf Haddad, gözlerini asabi asabi 

kirp111trd1 ve keskin, korkunc bakt§lan 
tekrar bir burgu gibi gözlerimin i~ine dal
d1. T ekrar ettim: 

- Cidiyorum 1 

F akat, onun ölü rengi baRhyan ~ehrc
sincl'e gördüRÜm tarife SJRmaz deh1et ifa
desi, bcni oldugum yerde durdurdu; iki
mizin de ayni saniyede zihnimize sapla
nan korkun<; manzaray1 itmek ister gibi, 
elim ileri dogru uzand1. 

- Gidiyorum, fakat biraz sonra dö
neceRim, dedim. 

Kelimeler, k1S1k dudaklanmm arasm
dan, adeta ezilerek ,1k1yordu. Llkin, 
Yusuf Haddad, söyledii(imi anlad1 ve 
yüzünün sanhih azaltr Ribi oldu. Cehre
sinin kattla1an hatlarmda bir canhhk be· 
lirdi. 

Daha kat'i bir tavrrla tekrar ettim: 
- Ak1ama dönecei(im. 
Bunu söyledikten sonra, damarlanm· 

daki kamn daba serbcst bir ak11la dola$-
111aga ba~lad1gm1 hissctmi1tim. Onun öl
mesine mani olmu,tum, fakat hayata ye• 
niden dogan bendim. 

CArkasi ~ar) 



19 Nlsan 1938 ---~- 5 CUMHURtYET 
'1 

p-

Köy Kalk1nmas1 Yugoslavyada 

intihabattan sonra 
Meclisteki müzakereler Franko kuvvetleri 

dün dört sehir 
Köy kätib ve muhtarlar1 
nas1l tayi11 edilmelidir? Hükfunetin vaziyeti 

gittik~e kuvvetleniyor 

Ba§vekilimiz 
aid • r1ne 

§eker ve 
izahatta 

kag1d i§le
bulundu 

' 
daha ald1lar 

Köy kat·ibleri nahiye müdürünün riyasetindeki 
bir heyet tarafindan, köy muhtarlar1 da maa~h 
olarak gene ayni heyet tarafmdan tayin edilmelidir 

Paristc c1kan Lc Tcmps gazctcsmm 
Belgrad hususi muhabiri, Yugoslav inti
habah hakkmda gazetcsine verdii!i tafsi
lat arasmda, 1 nisan 1938 den itibaren 
mer'iyete gircn bütccnin tasdikmdan son
ra gerek meb'usan, gcrek ayan meclisle
rinin bir daha toplanmamak üzere dag1l
d1klanm vc ycni intihabata, yaz aylarm
da dcgilse bile, sonbaharda ba5lamlma
sma muhakkak nazarile bak1labilccegini 
söyliyerek ezcümle diyor ki: 

<BClf tarat• 1 tnct salltreae> 
dirn. Mesela kendi!e1inin de temas 
buyurduklan ve,hilc, pancar fiatlarmm 
hali, miktar ve vaziyetidir. Evvelcc pan • 
car fiatlan diger mahsullerimizin fiatlan
na nazaran, mesela bugdaya nazaran, 
daha ~ok elveri1li idi. Ve hatta denile -
bilir ki, en iyi fiatla alman mahsulleri -
mizden biri pancar idi. F akat son 
zamanlarda toprak mahsullerimizin yük -
selmi1 olmast pancar zürra1 üzerin • 
de eskisi gibi • cazib bir tesir yapmamaga 
ba1lad1. Seker 1irketi bunun üzerinde te
vakkuf etmei!e vc tetkikat yapmaga ba1-
lam15hr. 

Bu kanun hükümlcrine göre, 2294 sa· 
y1h kanunun birinci maddcsile verilen sa· 
lahiyete istinaden: 

Londra 18 (Hususi) - lspanyol ih· 
tilalcileri bugün T ortosa civannda b~ -
yük muvaffakiyetler elde ederek on k1l.o· 
metre daha ilerlemiiler ve Ankolta ile 
Santa Borbanta iehirlerini zaptetmiiler • 

- 2 - [*J 
Bundan evvelki yaz1m1zda nahiye mü- Ellerindeki köy kanunu dolabda kalm11-

dürlerinin vaziyet ve tayinlerindcn bah - hr. Hi~bir maddesini tatbik §Öyle dursun 
1Ctmi1tik. Bugün de köy kätiblcrinden. bilmezler bilc. 
köy muhlar ve azalanndan bahsedece lntihab manasile bu heyet masm1 sav-
„ mak üzere i1 ba1ma gelmi1tir, pek rok 51-giz. ~ 

Köy kätibleri 
1 - Köy katiblerinin tayini, kanuncn 

köy ihtiyar meclislerinin hakk1 ise de, bu 
hcyctlcrin köy katiblerini intihab, imtihan 
Ve tayinlcrinde yüzde 95 isabctsizlik ol
dugundan, ihtiyar meclisleri mümcssilleri 
Ycrine bu salahiyet ckser kaza ve vila -
Yetlerde kaymakam ve valiler tarafmdan 
kullamhr. Bu hal ihtiyar heyetlcrinin köy 
katibi tayin salahiyetini kullanmak kabi
liyetinden mahrumiyetlcri itibarile isabe~
li bir harcket görünürse de, nahiye te1.ln
lat1na bagh köylerde bu tayinlerin nahire 
müdürleri riyasetinde köy ba§ffiuallun 
Ve muallimlerinden ve jandarma karakol 
kumandanmdan köy muhtarile ihtiyar he
yctindcn iki azadan müte1ekkil bir heyet 
larafmdan intihab ve bilimtihan kaym~ -
kaml1k veya vilayete imtihan evraklanl_e 
· r" k"' ahi inhalan daha musib olur. ..,un u 0 -

Ye müdürleri köy muamelat ve idaresine, 
köyün ahvali hususiyesine kaymakam vc 
valilerden ziyade agah ve birinci ~e~ece
de mes'ul bulunduklanndan bu mtihab 
ve inhada daha ziyade isabet ederle.r. 
Ekser vilayctlerde 1imdiki tarzda taym 
edilmi1 olanlar i,inde, o 1ehir veya kasa
ba c1rafmdan veya hi~bir yere kipirdami
Yarak kendi memleketinde memurluk 
Yapmakta bulunan kimselerin kay1rdikla
n hatta isimlerini bile dogru yazamiyan 
katibler mevcuddur. Binaenaleyh kör~er 
muamelatmm intizam1 cereyaomdan bmn
ci derccedc mes·ut bulunan nahiye mü -
dürlcri köy katiblerinin mevcudlarmm i1c 
yaram1yanlannm azillerile yerlerine mu
vaf1klanmn intihab ve inhasma, i1e yan
yanlann dcvami istihdam101 inhaya yuka· 
nda yaz1ld1ii1 tarzda teskil e~il~cek .inti
hab heyeti kararile memur ed1ld1klen su
rctte bu aksakhk bertaraf olur. 

2 _ Bundan maada kaza veya vila· 
Yclten tayin suretile geien bir köy kiitib~ 
nahiye müdürlerinin de ayni. 1e~ilde y~m 
kaza veya vilayet,e tayin ed1lm11 oldugu
na bakarak kcndisinin de ayni surctle sa· 
lahiycttar bir mcmur 11fah01 haiz oldugu· 
nu levehhüm etmekte -hatta köy ihtiyar 
meclisinin bile madunu oldugunu unuta • 
rak- nahiye müdürlerinden ~ekinmez. 
Ahalisi i~inde orta münevver bi~. kimse 
bilc bulunmtyan geri ve kena~ ko~.le~d.~ 
ise bu katibler ikinci bir nah1ye muduru 
kesilir. Köy kalkmma i1leri de. iht.iyar 
meclislerinin degil bu kii11blenn elmde 
kahr. 

k11irsa istifa edcr. <;ünkü köyün hakiki 
muhtan, köyün ilcri gelcnidir. Bu zat hü
klimet dairesine gidip gelmemek i~in nü
fuzunu kullanarak se~tirdigi ihtiyar he -
yetini kcndine pcrdc edinmi1tir. Binaena
leyh resmi muhtar ve azalar, her isi yap
madan önce bu ilcri geien adama dami1r
lar. 

4 - N ahiye" müdürleri köylerde ken
diliginden yürümesi laz1m geien en ufak 
bir iii bile uzun takib ve marlarla yaptl
rab.ilir. Mesela köy kitibi maa§I, korucu 
elb1se paralan, köyün kayid defterleri 
i,in. Iüz~mu olan paralar bile (müdürün 
bu 11len kontroldan ba1ka bir vazifesi 
olmad1~1 ha~dc) gene onun pek ~ok takib 
ve tazy1klenle gene de taksit taksit ve 
hatta bazan jandarma göndermek sureti
le toplattmlabilir. 

5 - Naf1anm yol mükellcfiyet tebli -
gall da ckseriya derhal mesmu olmaz. 
He~ nekadar mükellef amclenin gitme· 
mest kanuni cczay1 müstelzem ise de, bu 
cczalann tatbik1 i,in beklemcgc vakit 
yoktur. T ayin edilen mmtakadaki yol 
~n1a vcya tamirinin geri kalmamas1 i~in 
11 gene nahiyc müdürlcrinin ve jandar -
manm müdahalcsini icab ettirir. 

6 - Bütün bu aksakhklann ba1hca 
scbeb ve giderilmesi <;aresini bir de zeki 
ve olduk~a müncvver bir muhtarm agzm· 
dan dinliyelim, bu zat diyor ki: 

«Bir köy halkt ekseriya h1s1m ve ak
rabadular. Aralarmda s1hriyet ve iyi kö
tü baz1 an' ane ve adetlcr vardu. Ben de 
tabii onlardanim, aza arkada1lanm da 
öylc. Binacnaleyh bizler köylü üzerinde 
rcsmen nafiz olamay1z, i1ler ekseriya ha
hrla gördürülür. Köylü ekseriyetlc cahil 
?lduiiundan kendiligindcn ve güzellikle 
11 Y•P.'."az .. Kcndisine kalsa köyün orta • 
SJnt gubreh~ yapar. Bunun i~in her i§in 
cez.a korkusile zorla yaptmlmast laz1m 
gehr. Buna da kalk11mca dargmhk vc 
hatta dü1manhk ba§lar. Bu da fena ncti· 
celer dogurur. Bunun i~in biz de «ne §il 
yansin, nc kebab 1» deriz. Sonra okur va
zar da dcgiliz, köy katibi käh gelir kah 
gelmez, gelse de iki sahr yazar gider. 

Hükiimetin gene bizim i,in faydah 
dileklerini ve tc•ebbüslen·n· 1 • 
f 

k . . ' 1 an 1yoruz, 
a at aym koy halkmdan ekscriya hahr 

ve nü.fuza kapilarak se~ilmi1 ihtiyar hc-
yetlenlc muntazam ve tarn t f 
'd't• I ara s1z ve 
a 1. an~ 0 arak imar, s1hhat, hcsab ve ya
z1 11len ba1anlamaz. 

« Gelecek intihabatta tatbik edilecek 
olan yeni kanun hakkmda henüz tafsilat 
tere55uh etmemistir. Yalmz, 1935 tarihli 
kanuna nazaran, yeni kanunun daha faz
la serbesti „eren baz1 maddeleri ihtiva et
tigi tahmin olunabilir. Y eni kanunun, in
tihabata istirak hususunda kücük zümre· 
lere de imkan bahsedecegi söylenmekte· 
dir. Maamafih, hakikatte, M. Stoyadi
novic'in riyasct cttigi Yugoslav radikal 
itimad partisilc, ba5mda Dr. Macek'in 
bulundugu H1rvat köylü demokrat ve 
harb muhalefet partilerindcn mürekkeb 
grup kar51la1acaktir. Bu iki zümre, bele
diye intihabatmda da kar51la5m15 ve ne
ticcde hükumet partisi ezici bir ekseriyet 
kazanm15h. 0 zamandanberi vaziyette 
bir deiiisiklik olmak söyle dursun, hüku· 
met partisi büsbütün kuvvetlenmi1 bu
lunr".lktadir.>> 

lstihsal meselesine gelince, fabrikala • 
rm istihsalat1m art1rmak, müstehlik ihti • 
ya~larma cevab verebilmek imkam mev· 
cud iken, Avrupadan memleketimize ila
nihaye velev k1smen olsun 5eker ithaline 
devam etmek hicbirirnizin arzu etmiyecc· 
gi bir keyfiyettir. 

Su halde 5eker sanayiinden beklenen 
menfaatlerden biri zürra1m1za fayda ver
mektir. !kincisi de, memleketirnizde mo-
dcrn ziraati tamim vc tcvsi i~ine vas1ta 
olmakhr. Böyle olduii:una göre, memle
ketimiz dahilinde bunun elemanlan mev· 
cud olduguna göre Avrupadan gelccek 
1ekerin ithaline sed cekmek bizim 1cm 
zaruridir, fakat 1ekli haztrlamak l!Brtile. 
Sirketin yeniden sermaye bularak ve koy· 
dugu sermayenin emniyet altma girdiii:i
ni gördükten sonra memleketimizin muh· 
telif yerlerindc yeniden büyük 1eker fab
rikalan kurmak laz1md1r. 

Muhabir, Yugoslav radikal ittihad 
partisinin, bütün memleket dahilinde, hat· 
ta Dr. Macek'in nafiz oldugu mmtaka- Seker sirketi bu vazife ile tevzif edilmis
larda kuvvetle taazzuv ettigini, Yugos • tir ve kcndilerine hükitmet namma yar
lavyamn, Dr. Stoyadinovic idaresi altm- d1m da vadolunmu5tur. Scker sanayiini 
da iktISad ve maliye sahasmda parlak bir kurarken daha cok 1ark1 ve 1ark ha valisini 
vaziyet idame eyledigini, Yugoslavyanm, nazan itibara almak istiyoruz ve daha ~ok 

o sahay1 tetkik ihtiyac1 vard1r. <;ünlr.ü 
Berlinle tesis ettigi münasebetler saye- memleketimizin garb k1S1mlarmda csasen 
sindc, bugün hududlanndan yana hicbir 
endiscsi olmadigmi söyledikten sonra, bu 1eker sanayiinin muvaffakiyetle kurulabi

lecegi ve idare edilebilccegi, kendiliginden 
vaziyeti, intihabatm Stoyadinovi~ partisi anla11lm11tir ve bugün i,in bir hakikat ha
lehine tezahürü i<;in en büyük amil ola- lindcdir. ÄSII mühim mesele §arkta ku • 
rak kaydctmcktedir. rulacak sanayiin rantabl olup olm1yacag1 

Temps muhabiri, bu mütalealardan keyfiyetidir. Eger tctkikatimiz bizi, ran
sonra, An1lus'un Yugoslavya ve Hirvat tabl olmasa dahi mühim bir zarara sok • 
unsuru bak1m1ndan tetkikine ge<;erek di- k . .. „ •• k „ • d k-. m1yaca nehceye gotururse, 1ar m musa1 
yor 

1 
· A Al 'lh olan mmtakalannda 1eb~ fabrikaSJ kur • 

«- vusturyanm manyaya 1 •-, mak karar ve azmindeyiz. Mevcud istih-
kmdan sonra, H1rvatlar, Bclgrada, daha salatim1z istihlak miktarile mütcvazin bir 
mütcmayil bir 1ck2l~c tcvcccüh etmis bu: h._Je gcti~ck iiinc aynca programimizda 
l~nuyorlar. Bul tad1Sc,ls;1rvath hal.re~cfll ycr vermek istiyoruz. Bu suretle hcm 1ark
ruesasmm, ayn 1 muta ahm ay 1 za a ta hem de garbda memleketin yükselen 
düsürecei!i gibi, harici bir tehlikenin mev- ieker istihlak miktarile mütenasib bir 
cudiyeti dü5Üncesi, Yugoslav ittihadm1 istihsal miktanni cldc etmiye ,ah1acag1z. 
tarsinden hali kalm1yacakhr. Ger~i. bun· Seker istihlak miktan ambalaj meselesi 
dan, M. Ma~ek'in, muhalefetinden la· vc sair ahm sahmda müessir noktalann 
mamen vazgectigi manas1 c1kanlamazsa eger bunlar varsa degi1titilmesi arzu edi
da, arada baz1 uzla5malar husule gelcce- len 1eylcrdir ve bittabi alakadar Vekii. ~ 
i!i ve Almanya Orta Avrupa ve Balkan- let~c vc alakadarlarca nazan itibara ah· 
lardaki hulul siyasetini kuvvetlendirdik- nacakhr. Ümid ederim ki, heyeh umu -
Ge H1rvat meselesinin de siddetini tedri- miye ve burada söz söyliyen katib arka • 
cen kaybedecei!i gitgide daha muhak- da11m1z1 memnun edecek bir neticeye va-
kak görülüyor.» nhr. 

Kaii1d mcselesine gelince, bunun idn 
de lktisad Vekilinin vekili olmak 51fat ve 
1erefile siz;e hitab ctmek isterim. F abrika
lar kuruldugu zaman laakal 3 scne bir 
tecrübe devresi gecirirler. Bu da mevcud 
personelin, mütehamslarm, amelenin ve 
müessescnin, memlekctin 1eraitinc adap
te olmaSI i~indir. Ekseriya bir memleket
te bir fabrika a,1ld1g1 zaman, ilk ÜG senc 
kar beklcmemek laz1md1t. 

a - Gazetelerin ve Maarif Vekaleti 
tarafmdan resmi kitab listesine ithal edi
lcn mekteb kitablann1n baSilmasma mah
sus käii1dlarla wii:er ncvi käii1dlarm, 

ilir. , N 
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b - Kömür yakan vcsait beynelmilel 
sergisi münasebetile getirilen e1yanm, 

c - Küb 1eker ambalajmda kullam
mak üzerc Türkiye 1eker fabrikalan ano
nirn 5irketi tarafmdan ithal cdilen keres
telerin, 

d - Matbuat Umum Müdürlüiiü tara
fmdan Almanyada bastmlan «Fotograf
h Türkiye» adh albümden memleket da· 
hilinde tevzi edilmek üzere getirilecek 
5.000 adedinin, 

c - Orman ~iftlii!i bira fabrikas1 icin 
bir defaya mahsus olmak üzere getirilc
cek bira 1i1elerinin, 

f - Haricden ithal edilecek 1ekerle -
rin, 

Gümrük resimleri hakkmda lcra Ve
killeri Heyetince muhtelif tarihlerde a· 
lmm11 olan kararlann tasdiki istenilmekte 
idi. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 
söz alan Hüsnü Kitabc1 (Mugla) ga -
zete, mecmua ve mekteb kitablan icin 
kullamlacak kaii1dlardan alman gÜmrük 
resminin tenziline dair kararnamenin ~ok 
yerinde olduii:unu takdirle kaydedcrek 
bu tenzilin diger kitab kaibdlarma da te1-
mil edilmesinin memleket i~indc geni1 
mikyasta kültür yay1mma yard1m edece
Rini söylemistir. 

Hatib, bundan sonra küb 1eker amba
laii i~in d11andan ithal cdilecek kerestc
ler hakkmdaki kararnameye tcmas ede • 
rek, böyle bir zaruretle hr1ila11lm11 olma
mn üzücü bir 1ey olmakla beraber kabul 
etmemege imkan bulunmad1ii:m1 söylemi1 
ve bu tarz ihtiyaclardan varcste kahnma
maSI i~in tedbirler almmaSI temennisinde 
bulunmuitur. 

Hüsnü KitabG1 gene bu münasebctlc 
1eker fabrikalanmmn bugünkü vaziyet
lcrile istihsal kabiliyetleri ve mcmleketin 
5eker ihtiyac1 üzeri11de durmu5, haricdcn 
getirilen 5ekerlerin gümrük resminin zarf
tan da almmast dolay1sile torbalarla gc
tirilmesi yüzünden bircok zararlar husu• 
Je gelmekte bulunduguna i1aret ederck 
gÜmrük tarifesinde yap1lacak ufak bir ta· 
dilatla bu mahzurun önüne gecilcbilece
gini kaydeylemi1tir. 

Hüsnü Kitab~1. gene kararnamelcr a
rasmda bulunan ve Matbuat Umum Mü
dürlüiiü tarafmdan mcmlcketimizi tamt -
llrmak i~in tertib edilcn ve haricde bash
nlarak memlekete ithal olunan «F otog • 
rafla Türkiye» albümlcrinin gümrük re· 
simlerinc aid kararnameye de temas cdc· 
rek Matbuat Umum Müdürlügünü bu 
cserinden dolayi takdirc 5ayan gördügü-
nü söylcmi1 ve dcmi5tir ki: 

«- Bu tescbbüslcrin tevali etmcsi, 1a
yam arzudur. Ancak bunun kendi vas1· 
talanm1zla, kendi varhklanm1zla temini, 

i1gal ctmi~lcrdir. . .. 
Akdeniz cephcsindc F rank1stler dun 

T ortosa istikametinde 1iddetli bir taar • 
ruza ge<;erek ögleye dogru Lag~lera ve 
Mas de Barbcrano kasabalannt 11gal et • 

mi1lerdir. 
Ögleden biraz sonra bu kuvvetl~r 

Ebro'nun mansabmda kain Amposta c1• 
vanna kadar ilerlemi1lerdir. 
Akdeniz cepheainde yeni hudud 
F rankistlcr dün hatlarim tashih ettik· 

ten sonra Akdeniz eephesi iu suretle te • 
1ekkül etmi§ bulunuyordu: 

Cenubda hat Tirig'in önünden, Ca • 
ti'nin cenubuna takribcn 10 kilometrelik 
bu mesafeden ge<;mekte ve Benicarlo' nun 
tahminen bei kilometre cenubunda denize 
inmektedir. 

Simalde hat sahi~den. Vina~oz'un tak· 
riben 12 kilomctre 1unalmde b1r no~tad~n 
baihyarak mukabil sntlari F rankIStlenn 
elinde bulunan La Sierra 'y1 ba§tan baia 
katettikten sonra U!decona' mn dört ki· 
lomctre iimalinden ge,ip Cherta vc tor • 
tosa'nm arasmda Erbc'yi katetmektc ve 
Benifallct ve Benisanct .önünden d?la1a
rak nchrin cercyanm1 tak1b etmcktedir. 

Lerida önünde vaziyet 
Barselon 18 - FranSIZ hududundan 

Akdeniz sahilinc kadar imtidad cden 
ccphedc dün Frankistlerin, Segrenin so! 
sahilinde Camarassa elektrik s~n~rahnm 
hizasmda bir mahalle yerle§mek 1~10 yap· 
t1klan bir teiebbüs akametc .ugram1~t1T. 

Balaguer'in ctrafmda vaZ1yctte b1r de· 
gi1iklik yoktur. 

Lerida önände cumhuriyctcilcr mev • 
zilerini muhafaza ctmektedirler. 

Ebro'nun cenubunda mühim bir de· 
gi1iklik olmam15t1r. 

Pirene mmtakasmda F rankistler Rio 
Noguera Palarcsa önünde durmaiia ~ec;
bur olmu~lardir. Hükumetciler Sort ISII· 
kametindcki yolun üstündc bulunan Ba· 
loiimc gccidini muannidanc müdafaa et • 
mcktedirler. 

Papa General Franko'yu 
takdia etti 

Londra 18 (Hu~usi) - Vatikan'dan 
bildirildigine göre, Papa General ~ra.n· 
ko'ya bir takdis mektubu göndermi1tir. 
Papa, General F ranko'yu tebrik cderck 
1spanya katoliklerinin bundan sonra r~f~
ha kavmacaklan ümidini izhar etm1~hr. 
Papa ilk defa olarak, General Franko yu 
takdis etmektedir. 

memnuniyetimizi bir kat daha arhracak
hr.» 

~ark11lada büyük bir ya~.~n 
$ar~la (Hususi) - Burada buyuk 

bir yangm >ikmt~, be~ bu>uk saat de -
vam ederek belediye dairesinl: bir lo -

. a·· t dükkanla btr fmDl raathaney1, or .. .. .. .. 
tahrib ettikten sonra söndurullnu§tur. 

Yangin belediye binasma biti~ik k1· 
raathanenin kahve oca~mdan ba§lam.1§ 

b .. tün nayretlere ragmen feläketm 
ve u ~ Jed' ed kurta· önil ge~ ahnmt~tir. Be iy en . 

l rak bo•alttlan ilkmekteb bma -
r1 an ev ' · di 
sma ta§mrm§tir. Kahve ocaj!l §":.' Y.e 

3 - Mahzur bununla da kalmaz, köy 
katiblerinin hodserane hareketlere kalk11-
malan nahiye müdürlerinin de presti! ve 
oloritelerini bozar. Nahiye müdürlen bu 
kabil köy kätiblerinin yolsuzluklan hak
k1ndaki hakh iikayetlerini bile gü~lükl_e 
duyurabilirler. Ve bu yüzdcn de eksen· 
Ya bu kätibleri tutan kasabantn hah.rl~ 
•naf veya yerli memurlannm huswnehnl 
davet ederler. 

Köy muhtar ve azalari 
1 - Ankara Istanbul, Bursa, lzmir 

Rib; ileri vilayetl~r müstesna olmak üzer~ 
digor vilayetlerin ekseri köy ihtiyar he • 
Yetleri Dahiliye Vekaletince bir ~ok mas· 
raf ve emeklerle tcrtib edilen köy kalkm
ma Programlanm tatbik edecek kudrette 
degildirler. 

Bu heyetleri nahiye rnüdürlerinin, köy 
mua!limlerinin mütevali nasihat ve kon • 
leranslan da ir5ad cdemez; ecdaddan 
kalma ihmal vc adetlcrini terketmezler. 
Bu i1lerde biraz titiz davranan nahiye 
küdürlcri ;„ ekseriya bu köylülerle ala
h •dar c1rafm veya yerli me.murlarm 
Usumetine hedef olurlar. 

k 2 - lhtiyar heyetleri valua mevzuah 
d \nuniyeye göre herhangi bir suihallerin-
c mcmurin muhakemat kanunu ahkäm1-

na t'b' · k da, a 1 1seler .d: hi~b~r mu.htan~ ~e ar a· 
. '.lannm da1m1 vaz1felcrmdck1 1hmalle

t1nden veya nahiye müdürlerinin resmi 

~ -„ Muhtarlarm kanuni se~im müd
deh dort ~enedir. Halbuki hi,bir köylü 
velcv ma 1le olsun bu müddetle muhtar • 
hg1 kabul ctmcz. Binaenalcyh sc~im iek
len ya~ihr, bir sene sonra da muhtar isti
fa yohle bu yükten kurtulmanm ,aresini 
bulur. ~u~a kar§1 b!ricy denemez. $u 
halde bmbu nazla b1r sene ic'in uht 1 • 
k b 1 d k

. _ m ar 1g1 
a u c en imsc bir sira savucudur. 

Sonra'. muhtarlara lay1k olduklan ücrct 
de vcnlmez. Mesela 1 ()()() nüfuslu bir 
köyde bile y1lhk olarak 80 lira verilir ki 
ayda 666 kuru1 gibi bir para mukabilin _ 
de eidden yorucu olan muhtarhk vazife
sini kabul etmek hcrkesin kan degildir. 
Halbuki nüfusu ve halk1nm emlak ve ser
vetleri üzerindeki tcdiye kudretlcrine na· 
zaran muhtara y1!11k 400 lira verecek 
köylcr pck ~oktur. F akat öyle köylülcr 
vard1r ki ayda yirmi kuru1 muhtar ha kkt 
vermegi ~ogumsar da bcri tarafta yalmz 
ba1ma iki bin liraya bir cami veya bin li
raya bir ~e1me yapllnrl Camie iki yüz 
lirahk hah hediyc edcr. 

Ak1akl1klara ~are 
8 - Bu aksakl1klann cn kestirme gi

derme ~aresi 1öylc olabilir: 
Köy muhtarlan 1imdi oldugu gibi ayni 

köy halkmdan se~ilmck suretile degil, yu
kanda köy katiblcri hakkmda söylendigi 

kilde hükumet tarafmdan orta ya1h. 
~eüzgün sicilli ve hi~ olmazsa ilk tahsil 

edilecek bu memur muhtarlarm maiyetini 
köy katiblerile her köyden se,ilecek, 
mümkünse ilk tahsilli ve ahlak1 mazbut 
ü, aza te1kil edecektir. Ve böylece me
mur muhtar maiyetindc meydana gclecek 
bu heyetin köy kanunlanna müstenid ka
rarlarile köy i1leri muntazam ve bitara • 
fane tedvir edilebilecektir. Esasen mev -
cud köy koruculan da bu heyetin icrai 
karakolluk vazifesini göreceklerdir. 

Böyle mcmur 51fatile tayin edilecck 
muhtarlarm maa1larma gelince: Simdiye 
kadar köylerin sand1klarmdan muhtarla· 
rma tcdiyc ettikleri para veya zahire tu
tan mazbut bir usul tahtmda muntaza • 
man tahsil edilirsc bu memur muhtarlann 
40 lira olarak tensib cdilecek maa1lanna 
kifayet eder. Filhakika 200 nüfuslu bir 
köyde veya bu nüfusa balig olacak u, 
dört köyden mütc§ekkil bir köy birligin -
de nüfus ba1ma vakit vc hallerine göre 
vasati olarak verilecek ayda yirmi kuru1 
veya bu miktar zahire k1rk lira tutar ki 
bu para ilc devlet hazinesine yük olma -
dan zikrolunan memur muhtann maa11 
pekala temin edilebilir. 

10 - Fikrimce köy kalkmma i1leri an
cak ge<;cn 8 ve 9 uncu maddelere göre 
tayin edilecck memur muhtar (köy 1efi -
köy birligi 1cfi) icraatm1 köy kanununa 
ve maiyebndcki azanm kararlarma göre 
köylünün karabet ve Sihriyet tesirlerinden 
azade bitarafane olarak yapmalan ve 
yapt1klanndan memur 51fatile mes'ul tu
tulmalan 1artilc aksamadan yürüyebilir. 
Cünkü bu köy vcya köy birligi iefleri ay
km icraatlanndan mes'ul olacaklanm 
bilirler. N ahiye müdürlerinin her an tef
ti1 vc murakabeleri alhndadular. Bunla
nn köy ycrlisinden se~ilmi1 muhtarlar gi
bi i1lcri angarye telakki etmelerine imkan 
yoktur. 

Normal olan budur. E~er fabrika ku· 
rulduiiu zaman kar cdecek olursa, anor
mal telakki olunabilir. Bizim kag1d fab
rikam1z bu 5crait hilafma olarak ilk se -
nesinde kar temin cderek bizi memnun et· 
mistir. Kaii1d maliyet fiatlanm1z hie ol
mazsa Avrupa ile ayni seviyededir. ASII 
mü1kül olan mesele bütün dünyada kag1d 
fiatlannm yükselmesidir ki, bu da kag1-
dm maddei iptidaiyesinden olan sellülo· 
zun ayni zamanda harb sanayiinin de 
maddei iptidaiyesi olmasmdan ileri gel
mektedir. Muhtac oldugumuz käii1d ihti
yac1mm fabrika kurulurken hesab ctmi1-
tik. F akat käg1dm muayyen kalitele -
rini ve diger nevilerinin hepsini memlc • 
kette istihsal etmek i~in hädiselerin icba
rile ve bizim arzumuzla alllm15 adunlar 
da vardir. Elimizde mevcud kii.ii,1d labri
kasmt büyütmek icin in5aata devam edi
yoruz. Sellüloz fabrikasmm in5asma da 
devam ediliyor. Bunlar bittiii,i zaman a· 
radaki münakal!Bya meydan kalm1yacak
hr. Memlcketin ihtiyacile mütenasib o • 
larak bu i,leri yürütecegiz. Cünkü i5in 
tekniii,indc ve hesablarmda muvaffakiyet 
kendisini gÖstermi1tir. 

Muiila mcb'usu, haricden ithal olu -
nan bira 1i1eleri münascbetile de bira is
tihlakinin artmas1m temin icin bundan a· 
Iman resimlcrin indirilmesinin faydah o
Iacaii1 noktas1 üzerinde de durmu1 ve ge
ne haricden ithal olunacak küb ve toz 1e
kerlcr resimlerinde yap1lan tenzilat vesi· 
lesile de memlcket scker ihtiyacmm ge
ne memlcket icinden temini kin almma
" icab cden tedbirlcre aid dü1üncclerini 
izah eylemi1tir. 

Ahmed 1hsan Tokgöz (Ordu), 
Hüsnü Kitabcmm, kitab kag1dlan rc -
simlerinin indirilmesi hususundaki noktai 
nazanna i1tirak cttiii:ini ve bu yolda ah
nacak kararlann hayuh neticeler verece
gini söylemi1tir. Ahmed 1hsan Tokgöz, 

Ordu meb'usu Ahmcd lhsan Tokgöz, 
Hüsnü Kitabcmm kag1dlann pahah ol -
dugu hakkmdaki fikrine i1tirak ettigini, 
ilmi ve cdebi eserlerin gittik~e azalmakta 
oldugunu söyliyerek ilave etti: 

«- Ben bu san' at i,inde 50 senedir 
bulunuyorum. $imdiye ladar ilmin ve 
edebiyatm bu kadar geri kald1gm1 gör -
mewm de.cm yeridir. Bunun da ba1hca 
saik1, kig•dm pahah olmaSidIT.» 

Ziya Gevher, yerindcn cevab verdi: 
«- Senin bashgm escrler arbk okun-

muyor .» . 
Ahmed fhsan kcndi basl!gl eserlenn 

~ok sahld1gm1 v: hi, kalmad1gm1 •Öyledi. 
V crdigi bir takrirde ilan maksadile ~1kan 
tarife vc katalog kitablan mü•tesna ol -
mak üzere, telif ve tercüme olan ilmi ve 
edebi kit•hlarm tenzilden istifade etme • 
sini istedi. 

k d l"ki defa daha parlam11 ve sondu· 
a ar b" r 
..

1 
.. til Zarar ve ziyamn 6 m U"ayt ru mu§ · 

buldu~ tahmin edilmektedir. ...... ... -
Atlle, yeni anla1may1 tenkid 

etti 
Lo;dra 18 - Muhalefct i1ei „amcl~ 

partisi reisi Atlle bugün Pört'te soyled1· 
• . b" nutukta, lnRiliz • ltalyan anla1~~-
gi " 1 ·1· h'"k' t n tenkid ederek ng1 1z u ume 1~ 1 

""' 1· . f d 1 d Milletler Cemiyeti idea m1 e a ey ~- ~. • 
•. · söylemis ve bu anlasmanm butun 
p:mi J • • • 'dd t 
d.. demokrat kuvvet cn 1cm 11 e • unya . . d b' 
li bir darbe ve mütecavizler 1,1~ . c 11" 

teivik te•kil eylediii,ini ilavc eyle.m15t1r. 

Ba§vekil Celal Bayar, kürs~ye . geldi. 
Metnini yukanda bildirdigim1z izahal.I 
verdi. 

Bu izahah müteak1b kanun layihasi re· 
ye konularak kabul edildi. 

Gene bugünkü toplanhda Türk gay -
. ..b d'll · e tahsi', edilen mallarm ver· nmu a t enn . b' 
.1 • • k'an kanun lay1hasma IT g1 ennc vc 1s 1• "h 1 •1 maddc ilävesine dair kanun ay1 a an e 

t . t l f tesisatmm satm almmasi zm1r e c on 
hakkmdaki kanunlar müzakere ve kabul 

•mi 1 • • . r enn1 yapmad1klanndan dolayt tec· 
k'?'c edildigi görülmemi§ gibidir. Ancak 

oyl sand1g1 parasmdan yapllklan suiisti
ma ·b· 
1 81 1 su~lanndan dolay1 uzun tahki • 
. 't • • vc muhakcmeden sonra nadiren mah-
''llt olduklan vakidir. 

• , ~k-: F.k<cri ihtiyar hcyetlcrinin köy 
- 1 "'<rmde hi<bir nüfuzlan yoktur. 

rtieitl Blrlncl yaz1 18 nLsan tarlhll Cumhu-
e c;1km1~t1r. 

„ u··
1 

kimselerden devlet memuru Sifa -
gorm J'd' E k" "b' ·1 tile tayin edilme 1 u. s 1s1 gt 1 se~1 e-
cek ihtiyar heyctleri .bu ~e.mur m.~htar • 
I efakatine venlmehdu. Nufuslan 
·1r.a~m .. r e daha ziyade köylcr i~in bir 
II yuz V 

ht ·u· fuslan iki yüze balig olunc1ya 
mu ar, n .. .. d lc'l d' 
k d .. VI·r ür dort koy en te~ 1 e 1-

a ar muca " . . . '-. 
lecek köy birlikleri i~m de b1r muhtar ,;1-

fayet eder. . 
9 _ $imdiki muhtarlar yerme tayin 

BiTTi 

Eski bir nahiye müdürü 

Sözlerim bundan ibarettir.» 

Meclisin dünkü 
müzakereleri 

Ankara 18 - Büyük Mille! Meclisi 
bugün Hilmi Uramn ba1kanhii,mda top
lanarak baz1 maddelerin gümrük resim
leri hakkmda hükumet'e ittihaz olunan 
kararlarin tasdikma aid kanun layiha
s1n1 müzakere clmi~tir. 

edilmi1tir. . . 
Büyük Mi!let MechSI ••r1amba günü 

Hatiblerin bu mütalealanni ~kiben toplanacakhr. 

KAN S 1 ZLI K ~=~~ 
bemzsizhk icin yegAne deva bnl ihy~-~d:- SIROP DESCHIENS, PARIS 
Enmuntahipelibba taraluida.D tertipod-1.uau~ • 
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SOldan saka: 
1 - Ba§1miz1 kazana ~evlren (llti kell

me). 2 - Gözlerlni yak1n olm1yan yerlere 
diken (lkl kellme). 3 - Ceml edab, öküd. 
4 - Evllya, alfabeden 11<1 hart yanyana, Ls
tlkbal. 5 - K!rll blr ~yln lzl, kuru ~ayir. 6-
Dalma mevcud olacak olan, par~a. al!abe
den !kl hart yanyana. 7 - Blr ~In halllnln 
kolayllklar>. temiz olm1yan §eyln eserl. 8 -
Sahib, btr say1n1n ter~f. vücudünü ortadan 
kald1rma. 9 - Bir mevsLm., Fransada maden 
sularlle me~hur blr yer, blr emlr. 10 - Lü
zum.suz israr göstererek, bir edat1n tersl. 
11 - Binanm takslmatmdan, yayma. 

Yukaridan 11.l&k1ya: 
1 - Yüksek blr yere tirmanan (lk! kell

me). 2 - Tekdlr, matbuat. 3 - Blr eins mu
zir hayvanlar, blr hayvarun tersl. 4 - ö
rümcekln san'at eserl, blr soru edatI, Lsmln 
tersl. 5 - ~re!, elektrlk öl~üsü. 6 - Cüm
le, blr emlr. 7 - Demlr ~·~ve, vll.sll olan. 
8 - Blr say1. kalbe saplanirsa fenadir, blr 
~yden baklye kalan teslrln tersl. 9 - Sa
kln, blr rengln tersl, me~gullyet. 10 - Sa
Yl manasma geien blr kellmenln tersl, blr 
yemek. 11 - Teclm. 

Evvelki bulmacanm balledilml' oekll 
t 2 8 • & & , 8 • 10 11 

ijHI t ]M A Y E IGlöfRIE IN 
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Karadeniz 
Orman i~letme T ürk 

A nonlm •lrketlnden 
$irketimizin; 1937 bilan~osile meclisi 

idare raporunu tasdik ve kabul eden 
heyeti umumiyenin tensibi üzerine, §ir
ketin, tesviye edilmi§ sermayes1 üze
rinden, beher hisse senedine yüzde alti 
miktannda temettü tevzi edilecegin -
den, aläkadarlarm, sahib olduklan his
se senedlerini müstashiben 1stanbul 
Bah9ekap1da 4 üncü Vakif harunda 
4 üncü katta 36 numarah §irket yaz1ha
nesine 1 mayis 1938 tarihinden itibaren 
tiazartesi, 9ar§amba, cuma günleri ög
leden sonra saat ikiden be§e kadar mü
racaatleri ilän olunur. 

Türk Bira Fabrikalan 
Bomonti -Nektar 
Türk Anonim ~irketi 

ikinci davet 
ikinci ilan 

31 mart 1938 tarihinde fevkalade 
toplanbya davet olunan heyeti umumi
ye nisab1 müzakere has1! olmad1gmdan 
dolayi i9tima edememi§tir. Hissedarlar 
yeniden 6 mayis 1938 cuma günü saat 
11 de Galatada Agobyan hanmdaki §ir
ket yaz1hanesine ayni ruznamenin mü
zakeresi i9in i9timaa davet olunurlar. 

Müzakere ruznamesi 
1 - $irketin feshile tasfiyeye vaz'1, 
2 - Tasfiye memurlarmm intihab1, 

salfihiyetleri ve ücretleri, 
3 - Hesab murakib ve müfetti§leri

nin intihab1. 
Hisseleri miktar1 ne olursa olsun her 

hisse sahibi, hissesi kadar rey sahibi 
olmak üzere, i~bu i,timaa i§tirak ede
bilir. Hissedarlar ticaret kanunu -
nun 371 inci maddesine tevfikan hisse 
senedlerini umumi heyetin toplanma 
gününden bir hafta evveline kadar §ir
ket merkezine veya Cenevre'de Ban -
que Federale'e tevdi etmelidirler. 

Hisse senedlerinin depo edildigine 
dair mall müesseselerce verilecek mak
buzlar hisse senedlerinin umumi heyet 
i9in tevdii mahiyetinde sayihp mute -
her olacakhr. 

tdare Meclisi 

DiUROL 
Böbrek ve karaciger sanc1Janru, 

bei, diz, kal9a agnlanru ge<;irir. 
!drar yollarm1 temizler. Kum ve 
tll§lar1, asitürik ve okzalah, maf
sallardaki birikintileri eritir, atar. 
$i§manhga mani o!ur. Kornprime 
halinde emsalsiz bir müdrirdir. 

CUMHU.IUl(ET 
19 Nisan 1938 

EMLAK SATISI 
J 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden: 
Bigatris ve Katinanm 19450 hesab numarasile 1300 lira borclarm

dan dolay1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borclanm ödemec!.ik
lerinden haklarmda yap1lan takib üzerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 
maddesinin matufu 40 mc1 maddesine göre sahlmas1 icab eden Kad1köy • 
yünde Caferaga mahallesinde Rizaiye soka~mda eski 8 yeni 17 kap1 nu
rnarah kärgir bah<;eli bir evin tamam1 bir bu<;uk ay rnüddetle a<;1k art
ti :m1ya konmu$tur. Sah$ Tapu sicil kaydma 2öre yap1lmaktad1r. Artttr. 
rn1ya girmek istiyenler ( 250 ) lira pey ak<;esi vel'l!cektir. Milli bankala -
rnn1zdan birinin teminat rnektubu da kabul olunur. 

Birikmi$ vergilerle <;Öp ve fener resimleri ve vakif icaresi ve taviz be
deli borcluya aiddir. Artbrma $artnamesi 20/4/938 tarihinden itibaren tet
kik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk 1$1eri Servis_inde a<;1k bulunduru -
lacakhr. Tapu sicil kayd1 vesair lüzumlu izahat da $artnamede ve takib 
dosyasmda vardir. Arthrzmya girmi$ olanlar, bunlari tetkik ederek sa
bhga <;1kar1lan gayrimenkul hakkmda her $eyi ögrenmi$ ad ve itibar olu
nur. Birinci artbrma 23/5/938 tarihine rnusadif pazartesi günü Cagalog
lunda käin Sand1l(1rn1zda saat 15 ten 17 ye kadar yapilacaktir. Muvakkat 
ihale yap1labilmesi i<;in teklif edilecek bedelin tercihan almma•n icab eden 
gayrimenkul rnükellefiyeti ile Sand1k alacagm1 tamamen ge<;mi$ olrnas1 
$arthr. Aksi takdirde son arthranm taahhüdü baki kalmak $artile artbr
ma on be$ gün daha temdid edilerek 7 /6/938 tarihi,pe musadif sah günü 
ayni saatte son arthrmas1 yap1lacaktir. Bu arthrrnada gayrirnenkul en 
<;ok &rtbranm üstünde birak1Jacakhr. Haklari tapu sicillerile sabit ol
m1yan aläkadarlar ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile 
faiz ve rnasarife dair iddialanm ilän tarihinden itibaren yirmi gün i<;inde 
evrak1 rnüsbitelerile beraber dairemize bild.irmeleri Iäz1mdir. Bu suretle 
haklarm1 bildirmemi$ olanlarla haklan Tapu sicillerile sabit ohmyanlar 
sab$ bedelinin payla$masmdan haric kahrlar. Daha fazla ma!Umat al -
mak istiyenlerin 937 /IIl dosya numarasile Sand1g1m1z Hukuk 1~leri ser
visine müracaat etmeleri lüzurnu ilän olunur. -

D i K K A T 
Emniyet Sand1,ii1 ; Sand1ktan ahnan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere tahmin edilen kiymetin yarmna kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolayhk göstermektedir. ( 2192 ) 

Ayvahk Sulh Hukuk Mahkemesinden : 
Ayvahgm 1smetpa$a mahallesinde mukim iken 27 /5/935 tarihinde vefat 

eden Mehmed o,iilu Pe~kirci Halilin miras<;1s1 oldugunu iddia eden e§hasm 
bu ilän tarihinden itibaren Ü<; ay i~inde mahkememize müracaatleri ilan 
olunur. ( 2217) 

istanbul Marangozlar Cemiyetinden : 
tdare heyetimizin nJSfmm <;ah$ma müddetlerini ilanal etmesi dolay1sile, 

yeniden yap1lacak se<;im i<;in Cemiyetirniz azalarmm 22 nisan 938 cuma gü
nü saat 10 dan 16 ya kadar Galatad.a Bankalar caddesinde Adalet hanm
daki Cemiyet merkezine gelerek reylerini kullanmalan ilän olunur. 

Polis Mektebi Müdürlügünden : 
Mektebimizde mevcud 26 par<;a müstamel e~ya sahlacagmdan artt1r

rn1ya konulmu$ ve bu arttirrna 22 nisan 938 tarihine musadif cuma günü saat 
onda Y1ld1zda Polis mektebi binasmda icra kllmacagmdan taliblerin Mek· 
teb Müdürlüi;üne müracaatleri ilän olunur. ( 2174) 

SUMER 
Umum Müdürlügünden: 
lmtihanla memur ahnacaktir. 

Müfetti• muavinlii i - kontrolörlük - mea'ul memurluk gibi 
vazifelerde istihdam olunmak üzere Yüksek lktrsad ve Ticaret 
mektebi mezunlari almacaktir. 

Son ü~ sene zarfmda iyi de rece ile mezun bulunmak ve a1· 
kerligini yapmtt olmak f &rttir. 

Jmtihan 5/5/1938 tarihinde Ankarada ve lstanbulda ayni za. 
manda yap1lacakt1r. 

Talibler teraiti Ankarada Umumi Müdürlükten; lstanbulda 
t ubemizden, diger mahallerde müe11e1elerimizden ögrenebilirler. 

istanbul Dördüncü icra Memurlugundan : 
EmJak ve Eytam Bankas1 Türk Anonim $irketine birinci derece ve 

sirada ipotekli olup tamamma ü9 yeminli ehli vukuf rnarifetile 6380.
alti bin ü9 yüz seksen lira kiymet takdir edilmi§ olan Gedikpa§a civann
da Eminsinan rnahallesinde Pertevpa§a caddesinqe eski 13 mükerrer yeni 
39, 58 numarah ve sag, 2, arkas1 12 parse! numarah mahaller ve di!ler iki 
taraf1 Pertevpa§a ve Piyerloti caddelerile mahdud 197 bu~uk metre murab
bamd.a iki kmmdan ibaret bah~eli evin evsafi: ( ~erefiye ) yeni Piyerloti 
sokagma nazir 58 numarah gayrimenkulün evsaf1: Zemin kat: Zemini mer
mer dö§eli ve dört kömürlügü bulunan ve alh sarm<; olan bir avludan 
ibarettir. Asma kat : Bir sofa üzerinde iki oda bir merdiven alt>, bir arahk 
ve bir ha!Adan ibaret olup diger k1sma ge~en kap1s1 vard1r. Odalardan bi
rinden ge~ilir ve zemini karosirnen dö§eli ve adi ocakh bir mutfak olup 
mutfaktan kap1 ile bah9eye, diger kapt ile Pertevpa§a sokagina 9i.kihr. 
Bah~ede bu kata girmek i~in Ü<; basarnak11 bir kap1 vard1r. Bah<;ed.e iki 
erik agac1 ve bir kuyu mevcuddur. Birinci kat: Bir merdiven ba§mdan 
camekänla ayrtlm1~ bir sofa üzerinde iki oda, bir hala olup sofadan diger 
kisma <;1k1lir iki kap1 vardir. 1kinci kat: Bir sofa üzerinde dört oda bir 
halä olup odanm birinin i9inden zemini 'irnent1> ve malbz ocakh dolaph 
bir mutfaga girilir. Terkos, havagazi ve elekttik tesisati rnevcuttur. Per
tevpa§a sokagmd.aki 39 nurnarah ikinci k1S1m: Diger k1smm asma kab hi
zas1 bunun zemin kabd1r. Zemin kat: Mermer dö$eli bir sofa üzerinde do
laph bir oda ve bir halädan ibaret olup sofanm diger k1srna kap1s1 vardir. 
Birinci kat: 1~ 1,e iki oda olup bu odalarm diger k1S1m sofasma kap1lan 
vard1r. Bodrum kat: Zemini karosimen bir ta$hk üzerinde bir ocak, bir 
oda, bir rnerdiven altt, bir rnusluk vardlr. Zemin ve bod.rum kat pence -
releri demir parmak11kh ve 9ah alafranga kiremidlidir. Mesahai sathiyesi 
115 i musakkaf ve 82,5 baht;i! olmak üzere 197 bu~uk metre murabba1dir. 
1ki sokaga cephesi olan ve ayn ayn kullantlmaga müsaid bulunan adi kar
gir gayrimenkulün tamam1 a<;1k arthrm1ya konmu$ olup ilän tarihinden 
itibaren §artnarnesi herkes tarafmdan görülebilecek ve 27/5/938 tarihine 
rashyan cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde a<;1k atbrma su
retile satilacaktir. Sat1$ Emläk ve Eytam Bankasmm 844 nurnarah kanunu 
hükümlerine täbi oldugundan mezkO.r kanunun 15 inci madd.esine tevfi. 
kan ikinci bir arttirma yapilmaksizm gayrimenkul, yukar1da yazil1 gün
de en fazla artbranm üzerinde birak1lacakhr. Arttirm1ya i§tirak i~in mu
hammen k1ymetin yüzde yedi bu9ugu nisbetinde pey ak<;esi veya milli 
bir bankarun terninat mektubu tevdi edilmek Iäz1rndir. Biriken bina ver
gilerile <;Öp ve fener resimleri ve telläliye ve vak1f icaresi sab§ bedelin
den ödenir. 20 senelik evkaf taviz bed.eli mü§teriye aiddir. Sab§ bedelini 
pe$in ödemek läz1md1r. icra ve lfiäs kanununun 126 nc1 maddesine tevfi
kan ipotek sahibi alacakhlarla diger aläkadarlarm gayrimenkul üzerin
deki haklarm1 ve hususile faiz ve masraf!arma dair olan iddialarm1 evrakt 
müsbitelerile birlikte 20 gün i<;inde dairemize bildirmeleri läz1md.ir. Aksi 
halde haklar> tapu sicillerile sabit olmad1k~a sab$ bedelinin payla$masm
dan haric kahrlar. Aläkadarlarm i~bu kanun rnaddesine uygun surette ha
reket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 937 /2330 dosya 
numarasile dairemize müracaatleri ilän olunur. ( 2212) -
Emlak ve Eytam Bankas1ndan: 

i11bu gayrimenkulü sahn alanlar arzu 
ederlerse Bankaca takdir edilecek k1ymetin 
% 50 si kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

TAMAMLANDI 
Dört mükemmel clld tefk!l eden bu em

sat.slz eser, 1600 sahl!e, 7500 reslm ve 
tablodan mürekkebdlr. f?ark1n ve garbin 
en me§hur slmalar1mn hayat ve eserler!
nl bu klymetll Anslklopedlde bulablllrsl
nlz. C<>k sa~lam ve ne!ls blr §eldlde clld
lenen bu eserln beher clldl 275 kuru§tur. 
Dört clldi blrden almak lstlyenlere tek
mll eser 10 llraya glinderlllr. Posta hava
leslle 10 llra gönderenlere tam kolleksl
Yonlarr derhal gönderlllr. Kendlnlz! 
•msalslz eserden mahrum etmeyln!z. 

ADRES : 

lstanbulda, Ankara cadde· 
slnde ( YEDIGUN ) ne,rlr a t 

d l r ektörlUAU 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

1skän Umum Müdürlüi!ü !~in Viläyetler iskan i$lerinde istihdam edil • 
mek üzere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtiya<; vardir. Talib olan
lann bihlmum vesaik ve $imdiye kadar bulunduklar1 vazife ve i$lere aic!. 
evrak ve üc aded fotografla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrak1 gönder -
rnek suretile S1hhat Vekäletine müracaatleri llän olunu•. c857• (1748) 

1stanbul ü9üncü icra memurlugun • 
dan: 

Mahcuz olup sablrnasma karar verl
len ve 5/12/936 tarihindenberidir LI • 
man idaresinin Sarayburnu 5/9 sayilt 
sa9 ambarmda bulunan Amsterdam 8 
poli~ada kay1dh 892 kilogram sikletin
de F. D. M. marka ve 46000/09 numa • 
rah 10 sand1k gomalaka 25/4/938 tarl • 

ikbal Kocaeli Nakliye $irketi hine rnusadif pazartesi günu saat 14 

EminOnli Valide Hamnm Belediyece istimll\ki dolll.y1sile §irketimiz mer- ten 15 e kadar yukanda gösterildii!l 

k · · T üzere bulundugu mahalde gümrük ver• 
ezmm ntnngörurnk meydam 38 numaraya nakledildigi muhterem mü§• 

gisi, ardiye ücreti ve saire resirnleri 
~~~~~~~~~~~~t~er~i~le~r~im~1~·z~e~i~IA~n~o~lu~n~u~r~.~~~~~~~~~~~ _ mü§teriye aid olmak üzere sablacaj~m· 

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

ve Corluya teslim edilmek $artile idari ve fenni $artnarnesindeki evsaf1 havi 
8 rr.etre tulünde 2190 aded me$e cinsinden telefon diregi 2490 sayil1 kanunun 
kirk.inc1 maddesine tevfikan 15 gün rnüddetle kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu$1ur. 

2 - Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminatt 1231 Jira 88 ku
TU$ olup ihale 25/4/938 pazartesi günü saat 11 de Kirklareli p T T Müdiir-
lü,i!ü ncle yap1lacakt1r. · · ' 

3 - 1stekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka rnektubu Ti
caret Od&s1 vesikasmdan baska müteahhidli.k vesikast ve teklif mektu • 
bunu rnuhtevi kapah zarflarm1 o gün saat on bire kadar Komisyona ve
receklerdir. 

4 - Fenni ve idari §artnameler Kirklareli P. T. T. Müdürlügünden 
parasiz verilir. 

5 - Bu ili hakkmda Cumhurlyet gazetesinin 8 nisan 938 tarihli nüs-
hasmda yr..ptlan ilän hükümsüzdür. (1982) 

dan talib olanlarin yevrni mezktirda 
gösterilen mahalde haz1r bulunmalan 
ve daha fazla mah1rnat almak istlyen• 
!er 937 /1716 say1 ile dairemize müra • 
caat etmeleri ilän olunur. (7002) 

Zayi - Nafia Vekaletince §irketimi• 
ze ihale edilen Mara§ viläyetindeki be
tonarme dört büyük köprüde ~ah§tml

mak üzere $ose ve Köprüler reisli~nce 

Bulgar tebaasmdan rnütehass1s usta 

cPetko. ya verilen vesika zayi olmas1• 

na mebni yenisi ~1kartlrn1§tir. Eskisi • 

nin hükmü kalrnadl~m ilän ederiz. 

Mühendis Dad1k Siri - Halid Köprücü 

!n§aat Kollektif §irketi 



NEOKALMiNA 
-------------------------~~~~~------------------G R i P e BA' ve Di' AGRILARI e NEVRALJI e 

bütün agr1, 51z1 ve sanc1lar1 derhal dindirir. 

MüDURLUGüNDEN 
Hali tasriyede U~alt T. Z. T. A. ~irketi!'e aid olup. esh~b1 ta~ahndan zayi edildig~ bildirilen &lj&gt.da isim 

numara ve miktar1 yaz1h nama muharrer hisse senetleri yerine ka1m olmalt üzere ikinci bir vesika nrilecegin: 
den esltilerinin hükmü kalmad1g1 ila.n olunur. 

Eaami Doküm No. SenetNo. HisseNo. Lira 
Utaiim Retadiye köyü Mustafa oglu Talib 3602 3868 1 2 

» lt lt Hüseyin oglu Hüseyin 3601 3867 1 2 
» Kayali » Hac1 Mehmedoglu Halil lbrahim 3668 3933 3 6 
lt lt » Ekiz oglu Ali 3676 3938 4 4 
lt lt » Kara Hasan oglu Mehmed 4238 4100 1 2 
lt Sorkun » Karat Hasan oglu Kadir <:avus 733 1944 3 6 
» Karacahisar » Acem Hasan oglu Mehmed · 543 1818 3 6 
» lt )) Abdil Hasan oglu Sad1k 544 1819 3 6 
» • » Halebli Betir 545 1820 3 6 
» » » Pannaks1z oglu Mehmed 548 1823 3 6 
lt Budaklar )) Kelleci oglu Mebmed 2822 3392 3 6 
» » » Karaca oglu Ahmed 2823 3393 3 6 
» » » Eyüb oglu Eyüp 2824 3394 3 6 
» » lt San oglu Halil 2837 4007 3 6 
» Yayalar » <:1plak oglu Mustafa 2648 19404 2 4 
» » » Hac1 Yusuf oglu Hüseyin 2659 19415 3 6 
» » » Hac1 Osman Sad1k 2664 19420 3 6 
» » lt Deli Ömer oglu Halil 2670 19426 3 6 
» » » Hac1 Yusuf oglu Meltmed Ali 2674 19430 3 6 
» » » Deli Bekir oglu Ahmed 2677 19433 1 2 
» » » Derlei oglu fzzet 2680 19436 1 2 
» » » Hasan oglu Hac1 Ahmed 2988 3654 3 6 
» » )) Ramazan oglu M. Ali ve Bayram 2994 3660 12 24 
» » » Hatib Veli 2995 3661 6 12 

Manisa Hac1 Hüseyin oglu Cevdet 4125 3197 25 50 
» » 

' ' 

Haydar Rifabn 
eaerlerinden 

Karagömlekliler thtlllll 100 Kr. 
Etrüsk V azosu 20 • 
lll~ln Olümil 50 • 
Etendl tie U §ak 40 • 
Vikontun Ölümü 30 • 
lkllmler 100 • 
tlk ~k 100 • 
Felsefe 35 • 
Kü~k HlkAyeler 100 • 
Mevud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebl 75 • 
Tar!h Felsefesl 125 • 
Anar~lzm 60 • 

U§ak asliye hukuk mahkemesinden: 
286 
Karner mahallesinden Türkmen oglu 

Veli klZl Emine tarafmdan, Bolunun 
Gök~esu nahiyesinin Kazkebir köyün -
den A§ir ogullarmdan $akir oglu Ah -
medin bulundugu mahal ve lkametgä
h1 malfun olmad1gmdan kendisi, gazete 
ile ilänen davet olundugu 5/4/938 sa!i 
günü mahkemeye gelmedigi cihetle 
hakkmda giyab karan ittihaz edilerek, 
davac1 tarafmdan ikame olunacak §R -

hidlerin dinlenecegi ciheti de dercedil
mek suretile i~bu muameleli giyab ka
rarmm da ilänen tebligi i9in muhake -
me 9/5/938 pazartesi günü saat 9 a ta
lik edilmi§ oldugundan, bu karara 5 gün 
iginde itiraz etmedigi ve mualläk gün
de gelmedigi takdirde bir daha mahke
meye kabul edilmiyecegi H. U. M. 
K. nun 141 ve 405 inci maddelerine tev
fikan ilanen teblil( olunur. c2176. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Röntgen mUtehess1s1 

Her gün öglcden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

Nuriconker sokak No. 8 - 10. 

, 

Kala!Ill§ iskelesi, denize yalon, Züh-
> )) $evket 4141 4182 25 50 

-------·--------------------------------------- tüpa§a sokagmda 31 numarali, güzel 
manzaral.t 7 oda, her türlü konforu havi 

Tasfiye ha!inde 

istanbul R1ht1m Dok ve 
Antrepo Türk Anonim 
~irketi hissedarlanna 

1 LAN 
~irketin itfa edilmemi§ hisse sened

lerinden herbiri igin 50 ( elli) Fran51z 
frankhk bir meblagm, sermayeye mah
s~ben ii9üncü tevzlat olmak üzere, te
diye mevkiine konulmu§ oldugu hisse
darJarma !Ul.n olunur. 

t,bu tediyat 25 nisan 1938 tarihinden 
itibaren O!llilanli Bankasmm lstanbul, 
Paris ve Londra gi§elerinde, hisse se • 
nedt 1nukabilinde icra edilecektir. 

lUmmer l§bu meblägm bedelini ts
tanbul. ve Londrada mahalli para ile ve 
lediye günü fiatile alacak!ardrr. 

Tasfiye meclisl 

istanbul Defterdarbgmdan : 
Mükellefin ad1 ve i~i Eski adresl 

Gömlekci Käz1m Mercan, Hayriye caddesi 14 No. 
Yukanda ad1, i~i ve eski aC.resi yaz1h mükellef 934 senesi kazanc ver

gisine ayni yerde mukim Benon ile mü~tereken itiraz etmi~se de itiraz 
merci!erince ayn bir itiraz istidas1 verilmesi karar altma almdigmdan 
keyfiyet kendisine teblig edilmek ve münferiden itiraznamesi almmak üzere 
aranm1~ ise de bulundugu yeri terketmi~ ve yeni adresi de me~hul kalm1~ 
oldugundan tarihi iländan itibaren bir ay zarfmda tstanbul Kazanc !ti
razlan Tetkik Komisyonuna ayr1 bir itirazname vermesi Iüzumu karar 
mucibince ilänen teblii\' olunur. ( 2184) 

l Güzel bir villa 
arsasile beraber satiltktrr. 41647 numa· 
raya telefon edilmesi. 

Bi~ki dersleri 

1 lnhisarlar Umum Müdürlügünden: -:1 
Evinde hocas1z bi>ki ve diki§ Ög· 

renmek lstiyenler i>in Be§ikta§ 
Diki§ Yurdu direktörü $ükrü 
Canal tarafmdan yaz1Jan kadm 
terziligine aid kitablarm birinci 
cildi iki, ikinci ve ü,üncü cildleri 
iki§er bu,uk lira olarak yalruz 
Yurdda satihT. Ta§ra sipari§lerl 
bedeli pe§in geldiginde derhal gön· 
derilir. Pasta paras1 alinmaz. 6 

I - $artnamelerine ekli listede miktar, eb'ad ve müfredati gösterilen 
55 metre mikftb1 kereste pazarhkla sahn almacaktrr. 1 

b t I~ -LPazarhk 22/N /938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka-

i 
a ak~ta evazun ve Mubayaat l;lubesindeki Alun Komisyonunda yap1 • 
aca ir. 

1 nb~l.- Sartname ve Iisteler parasiz olarak hergün sözü g~en §Ubeden 
a ma r ir. ' 

IV - lsteklilerin pazar)ik !~In tayin edilen gün ve saatie % 7,5 gü -
v~nme paralari!e birlikte yukanda ach gecen Komisyona ~elmeleri ilän 
o unur. . ( 1999 ) 

f.E./A1 

Adres: Be§ikta§ Dikl§ Yurdu, 
Akaretler No. 87 

Huausi ve münferid 
dana dersleri 

Yeni danslar: Ba§ - BS§a 
Hot - Foks: Konga 

Beyoglu Karlman 'kar§ismda Nurzi
ya ookak No. 3. Müracaat saatleri, pa
zardan maada hergün (12-14), (17-21). 

Profesör Panosyan 

Motorlu vas1talar 
Adnan Halet Ta,pmar 

Otomobil kullananlara ve §Oförlere, 
motör i§lerinde >al.t§anlara läZim bir 
kitabd1T. Kitabc1lardan arayuuz. 

Tevzl yerleri: !stanbulda Kanaat, lk
bal, Ha§et ve Erich Kalis, Ankarada 
Akba Kitabcvlerl. 

Operatör ' 

RIZA üNVER 
Dojjum ve kad1n haatallklan 

mUteh•UISI 
Cal!alo~u, Nuruomnanlye caddesi 

No. 22, Mavl yapi 
Telefon : 22683--111 

Sat1hk 

Kargir ev 
Kachköyünde Rihtim caddesinde Re

§idefendi sokagmda 24 numarah iskele
ye iki dakikahk mesafede nezaretli 9 
oda, banyo, iki mutfak, terkos ve elek
trigl bulunan ev sahltktir. !~indekilere 
müracaat. ________ , 
Kat'• Aleka 1 
Anadolu Anonim 
Türk Slgorta ~irketinden : 
~irketimiz tahsildarlar1ndan 

Ekrem Erko\:'un müessemizle 
olan alAkasm1n kesilmi§ ol

dugu ilän olunur. __ „ 
Eczac1 aran1yor 

Karadeniz sahilinde kalabahk bir 
kazamn eczanesi yoktur. Bu kazada ec
zane a~acak eczac1ya, meccani dükkän, 
ev kir8Sl, sermayesi kifayet etmiyorsa 
faizsiz borc da verilecektir. Galatada 
tl'nyon han 63, Bay Cemile müracaat. 

Btlltfl> "" BIJ#mullfl1'71111 Yanaa Nad1 
Umuml n8fT'lllatt ldar• •den F<IZI ltleN 

llflldllNI: ffilrmel Münil 

c;Jlm1'U1111a mat!>aczn 

9 
• 

Davlel Demiryollar1 ltlelme Umam Müdürlügünden 1 
Avrupa hattmda ta§macak odun ve od.un kömürlerine 20/5/938 ta

rihinden itibaren ana hatta mer'i tarifeler tatbik edilecektir. Fazla tafsilät 
i>in istasyonlara müracaat edilmelidir. cll31> ( 2189) -Muhammen bedeli 7,900 !ira olan 1000 aded orta ve 400 aded büyük boy 
Türk bayraW. 9/5/938 pazartesi günü saat 15 te Haydarpa§ada gar binas1 
i'indeki Satmalma Komisyonu tarafmdan kapah zarf usu!ile satm all • 
nacaktir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik. Resmi Gaze
teninl/7 /37 T. 3645 No.II nüshasmda inti§ar eden talimatname dairesinde 
almm1§ ehliyet vesikas1 ve 592 Iira 50 kuru§luk muvakkat teminatlarm1 
muhtevi teklif mektublarm1 eksiltme günü saat 14 e kadar Komisyon Rc
isligine vermeleri Jäz1md1r . 

Bu i§e aid ~artnameler Haydarpa§ada Satmalma Komisyonu tara -
fmc'.an paras1z olarak dag1hlmaktadrr. ( 2205 ) 

Bolvadin Belediye Riyasetinden : 
c 23,000 • lira c 40 • kuru§ bedeli ke~ifli elektrik ve tesisatma talib zuhur 

etmediginden §artnamede yaptlan tadil~t ve~hile 19/4/938 tarihinden iti
baren on gün müddetle eksiltme müddeti uzattlm1§hr. 

~ebekede dahil beheri dört liradan iki yüz aded diregin aynca ve ayni 
günde ihale edilecegi ve §U hale nazaran tesisat bed.eli • 22,200 • lira • 40 • 
kuru~ oldugu i!an olunur, ( 2175) 

EMLAK SATISI 
• 

istanbul Emniyet Sand.g1 Direktörlügünden: 
Bahrinin Sand1g1miza 17460 hesab numarasile 400 lira borcundan dolay1 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediginden hakkmda 
yap1lan takib üzerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 mac';:lesinin matufu 
40 mc1 maddesine göre sablmas1 icab eden Unkapanmda (Tapu kaydmda 
Hac1kadm ve borc sened.ine nazaran Hizrrbey) mahallesinde eski Zeyrek 
yeni Unkapam ve Ortaminare sokagmda Eski 117, 117 Mü. 117 Mü. yeni 
127, 129, 6, 8 kap1, 522 ad.a, 6 parse! numarah bah~eli ah§ab bir ev ve iki 
dükkämn tama!Ill bir buc;uk ay müddetle ac;1k arttirm1ya konmu§tur. Satl§ 
Tapu sicil kaydma göre yapilmaktad1r. Arttrrm1ya girmek istiyenler ( 300) 
lira pey ak~esi vei;ecektir. Milli bankalarimizdan birinin teminat mektu· 
bu da kabul olunur. 

Birikmi§ vergilerle >öp ve fener resimlerl ve vaklf icaresl ve tavlz be· 
deli borcluya aic';:lir. Arttirma §artnamesi 20/4/938 tarihinden itibaren tet
kik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk lsleri Servisinde a~1k bulunduru -
lacakhr. Tapu sicj! kayd1 vesair Iüzumlu izahat da §artnamede ve takib 
dosyasmda vard1r. Arttrrm1ya girmi§ o!anlar, bunlar1 tetkik ederek sa· 
tihga ~1kar1lan gayrimenkul hakkmda her §eyi Mrenmi§ ad ve itibar olu
nur. Birinci arthrma 23/5/938 tarihine musadif pazartesi günü Cagalof
lunda käin Sand1i(Jm1zda saat 15 ten 17 ye kadar yap1lacakhr. Muvakkat 
ihale yaptlabilmesi i~in teklif edi!ecek bedelin tercihan almmas1 icab eden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandik alacagm1 tamamen ge~mis olmas1 
~arthr. Aksi takdirde son arttrranm taahhüdü baki kalmak §arti!e arttrr
ma on be§ gün daha temdid edi!erek 7 /6/938 tarihine musadif sah günü 
ayni saatte son arttirmas1 yap1lacaktrr. Bu arttirmada gayrimenkul en 
~ok arthramn üstünde b1ralolacaktir. Haklar1 tapu sicillerile sabit ?I
m1yan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklarm1 ve husus1le 
faiz ve masarife dair iddialarm1 ilän tarihinden itibaren yirmi gün ic;inde 
evralo müsbitelerile beraber dairemize bild.irmeleri Iäzimdrr. Ru suretle 
haklarm1 bildirmemi§ olanlarla haklan Tapu sici!lerile sabit olnuyanlar 
sah§ bedelinin payla~masmdan haric kalrrlar. Daha fazla malumat. al -
mak istiyenlerin 37/207 dosya numarasile Sand1ll,1rruz Hukuk i§len ser
visme müracaat etmeleri lüzumu ilän olunur. -D i K K A T 

Emniyet Sand1J!i. ; Sand1ktan lman ,iiay;rimenkulü ipotek fiÖsteq~~ck 
istiyenlere tahmin edilen ktymetin yar1S1na kadar ikraz yapara~ usulune 
göre kolay!ik göstermektedir. ( 2193) 

25incl TERTiB 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Birinci keside 11 MAYIS 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 O. O O 0 liradtr 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki aded mükäfat vard1r. . . 
i;;imdiye kadar binlerce ki§iyi zengin eden bu piyangoya 1§ttrak 

etmek suretile siz de talihinizi deneviniz. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Adapazar1 - Arifiye yolunun 44 ~ 108 ilä 48 + 319 kilon;ietre

leri arasmda yap1lacak 4976 lira 47 kuru§ ke§if beqelli moloz ta§l ihzan 
i§i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmUiltur. V'!! et maka• 

2 - Thale may1sm ikinci pazartesi itinü saat 15 te 1 Y 
mmda yaptlacaktrr. 

3 - Bu i§e aid evrak §UD!ardir : . 
A - Baymdrrhk i§leri genel §artnamesf, 
B - Hususi §artname, 
C - Mukaveleuame, 

""' "~"<).\~„ V"' 
D - Ke§if cetveli. l '.•"'""viläyet Nafia Mü • 
4 - !steklilerin Ticaret Odas1 kay1d : . 5 kur Iuk muvak • 

dürlügünden almm1§ fenni ehliyetname ve ~~a ur~~f mek~~blarmm 2490 
kat teminat mektubu veya banka makb':'zu ile t~ 1 ihale - ünde zikrc-
saytlt kanunun 32 inci mac';:lesindeki tarifat ve9hile gun 1 . 1• 

. . . d V'IByet makamma verme en azim-
dilen saatten b1r saat evvelme ka ar 1 . . 1 kabul edilmez. Bu 
dir. Pasta ile gönderi!ecek mektubl~rdaki ~~~~er~ Vilayet Nafia Mü· 
i§e aid ~artname ve diger evrala gormek 15 iye e ( 2179) 
dürlügüne müracaatleri. 

Türk Hava Kurumundan: 
• 1 k üzere muhtelif boya ve tutkal, ~elik 

1 - Planör insaatinda kullam ma ~-!' tandör tekerlek mafsah 
bo ht lif t 1, ata ve somun, ron= a, • ' 

sa~ ve ru, mu e e c1v . J·ä fk kable ~kence vesaire satm 
kablo makaras1, radanza, kaplama bez•, s 1 ' 
almacaktir. . d 3694 Iira ilk teminati 277.05 

2 - Muhammen bedeli sif Hay arpa§a • 
liradrr. . . tn es' ve mukavele müs-

3 - A11nacak malzemenin tarn llstesi, ~ar am 1 

veddesi hergün Kurumda görülebilir. „ „ aat 15 te 
4 - Kat'i ihalesi 27/4/938 tarihine rashyan >ar~amba gunu s 

Kurum binasmda yaptlacakt.rr. tt 'k ve teminatlarile birlikte Ku-
5 - tsteklilerin belli gun ve saa e vesai ( 2169 ) 

rum merkezinde haz1r bulunmalart. 

Ankara Valiliginden: 
'b et 1 Ankara - Irmak Armud 

Ke~if bedeli 55537 lira 93 kur?~tan 1 ar 0 , an „ stahdemin evleri in§a
fidanhgmda Meyvac!11k istasyon l§Jle memur ~ e mu 
ab kapah zarfla eksiltmiye konmu§tur. t . günü saat 15 te An-

Eksiltme 9 may1s 938. gün?ne. rashyMa?d'lla~~!,;es~dasmd.a te§ekkül eden 
kara Viläyet binas1 dahihndeki Z1raat u ur u„„ 
Komisyonda yaptlacaktir. . esikasi ve 4027 lira!tk mu-

lstekliler teklif mektublarm1 Ticaret Odasi Nafia Vekaletinden 938 tak
vakkat tcminat mektubu veya makbu~.Iari h~~dlik vesikalarile birlikte sözü 
vim ytlma mahsus olarak ald1klar~ mutea islii!ine vermeleri. 
ge~en günde saat 14 e kadar Komisyon Re. h gün Ziraat Müdürlügünde 

tstekliler buna aid ke§if ve §artn8JTleY1

112~r. ( 2178) 
görebilirler. • 

Denizbank Akay i~Ietmesinden: 
Adalar • Anadolu _ Yalova hathnda 20 nisan 938 >Sr§ambadan 

tatbik olunacak ilkbahar tarifesi .i:;kelelere asiliru.§trr. 

itibaren 
( 2155) 
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RADYOLiN Y emeklerin k1nn
hlan, salyan1n ifraz 
ettigi mikroblar, d1 -
§andan ahnan muzir 
mevad kar§1s1nda di~ 
ler ve di§ etleri eger 
mütemadiyen temiz
lenmezse bozulma
ya, ~ürümeye mah
k umdur. (:ürük di§· 
ler mide ve barsak 
ihtilatlar1ndan za -
türrieye kadar her 
nevi hastahga yol 
a~abilir. 

ile muhakkak sabah ve ak!Jam her 
yemekten sonra f1r~alamak ,artile 

Gazianteb Naf1a Direktörlügünden : 
Kesü bedeli Mahalll 

Lira K. 
19446.75 Tahtaköprü 
15796.20 MelikanlI 
15796.20 Alagöz Banisi 

Bedeli ke~iflerile mahalleri yukarida yaz1h gümrük karakollarmm in
§aati kapalI zarf usulile eksiltmiye Glkaril~ ise de talib zuhur etmedigin
den 2490 sayih kanunun lorkmc1 maddesi mucibince ve evvelki ~artlar da
hilin& bir ay müddetle pazarlt.i!a konmu$tur. 

!halesi 25/4/938 tarihine mttsadü pazartesi saat 16 da G. Anteb Naf1a 
Müdürlügünde mütesekkil Komisyon tarafmdan yap1lacakhr. 

Daha fazla ma!Cunat almak istiyenlerin G. Anteb Naf1a Müdürlügüne 
müracaatl~ri ilan olunur. ( 2011 ) 

rrvtodern TÜRKiYE mecmuasmm 

8 inci say1s1n1 muhakkak al1n1z. 
Görmediginiz güzellik, ak1llara hayret 

verecek zenginlik ve nefis bir tab1. 

Pazarbk Suretile Eksiltme ilan1 
Bingöl Nafza lUüdürlügünden: 

1 - Eksiltmiye konulan i$: Bingöl !Ii merkezi olan <;apak~urda yap1-
Iac k hükftmet konag1 insaah olup kesü bedeli • 46607 • lira • 91 • kurustur. 

2 - Eksiltme 30/4/938 cumartesi günü saat 15 te <;apakGurda Naf1a 
Müdürlül!ü odasrnda aG1k pazarhk suretile yap1lacaktrr. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna mütefe,;ri evrak1 istekliler Ankara, 
Eläzig, Tunceli ve Bingöl Naf1a Müdürlüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin; isteklilerin • 3496 • lira muvakkat 
teminat vermeleri ve kanuni vesikalari haiz ve Nafia Vekaletinden altn
m1~ yap1 ~leri müteahhidlik vesikasm1 ibraz etmesi läz1mdir. 

5 - !stekliler ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Reislil(i odasmda haz1r bulunmalari muktazidir. ( 2040 ) 

KURTULU$ 
Doktorlar, Bankactlar, Kätibler, Mektebliler velhas1l bütün 
mürekkepli kalemle yaz1 yazanlar, mürekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegäne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Ac1k b1rakil

&/!1 halde her ne 

CUMHURIYET 

- T~Ui1-li 
-~~ J "'" " .._.„ „h nn•••• ,,,..m • .o. ~-. 

, (75) kurutluk polta pulu mukab!Hnde adreolnlze de g8nde-
r1 L 

rillr. A dreo 1 latanbul, Ankara caddeal Y edlgün. 

Mugla Defterdarl1g1ndan: 
Cinsi 

Dalyan gölü ve tevabii 
Ta~h11ay bahkhaneleri 

!car müdd.eti 

ti~ senelik 

Muhammen bedelinin 
her seneligi 
Lira Kr. 

15500 00 

1 - 1 haziran 938 tarihinden 1 haziran 941 senesine kadar beher se
nelik icari 15500 liradan 46500 lira üzerinden 3 sen müddetle icara veril· 
mek üzeredir. 

2 - 1 nisan 938 tarihinden itibaren 21 gün müddetel müzayedeye ko
nulmu$ olup ihalesi Köycegiz Maliye dairesinde 21/4/938 per§embe günü 
saat 16 d.a icra edilecektir, 

3 - Kat'i ihalesi i~in Vek'aletten mezuniyet almacaktir. 
Talibler muhammen bedelin % 7,5 u olan 3487 lira 50 kuru$u teminah 

muvakkate olarak ihaleden evvel Sand1ga yatirmaga mecburdurlar, 
4 - Bu arttirma i$i Köycegizde a~1k surette yap1lacakt1r. 
5 - Bu bahkhaneye aid ~artname ve demirba~ esya cetveli Köycegiz 

Malmüdürlügündedir. Okumak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 
Köycel(iz Malmüdürlügüne müracaatleri ilän olunur. (2085) 

andlcptilc 
Dlf MACUNU 

kullamruz. Lezzeti 

ho;, di§lerl inci gi

bi parlatan Kolino

su dünyada milyon

larca zevat seve se· 

ve kullanir!ar. Tü
pün muhteviyat1 teksü edilmi§ oldu~dan uzun müddet ihtiyaCtnJzi t emin eder 

Büyük tüpü 42 kur~tur. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Nevsehir 

' 
aid 

Kasabasi l<Jme 
Pro je Tanzimi 

Suyu Tesisatzna 

M ünakasasi. 
Ne$vehir kasabas1 iGme suyu tesisatma aid projelerin tanzimi i§i ka

pah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
Kesif bedeli maktuan ( 3000) liradir. Muvakkat teminat ( 225 ) lirad1r, 
Eksiltme 30 NiSAN 1938 cumartesi günü ögleden evvel saat 11 de Dahi

llye Vekaletinde Belediyeler 1mar Heyetinde yapilacakt1r. i;Jartnameler bi
läbedel Belediyeler !mar Heyeti Fen i;>efliginden ahnabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarinm iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihayet saat ona kadar KomisJ,lona gelmi§ bulunmas1 läzimdir • 

• 998 • '( 2046 ) 

~ Arada büyük fark var 
Pertev <;ocuk Pudra11; 1imdiy• kadar hl1;bir benzeri taraf111dan 

taklic edilmemi§tlr. Bu pudrarun, en büyük meziyetl bllhassa ~ocuk 

cildleri ~in hazirlanm1§ olmas1 ve terkibinde tahri1 edici hi~bir madde 
bulunmamas1dir. 

PERTEV COCUK PUDRASINI 
i;li§man vücudlü, yash kimseler de kullam:naktadirlar. Vücudün 

iltivalarmda ve koltuk altlarmm pl~iklerine 1'ar§1 bundan daha mües • 
sir bir pudra henüz ke~fedilmemistir. 

ONU D!C:ER AD! ( TALK PUDRA ) !an !le kart§tlrmaymiz. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yozgad Tesisahna Sehri 

' 
Suyu 

aid Proje Tanzimi Münakasasi. 
Yozgad $ehri i~me suyu tesisatma aid projelerin tanziml i~i kapah zarf 

usulile eksiltmiye konulmu$tur, 
Ke$if bedeli 4000 !irad1r. Muvakkat teminat 300 liradir. 
Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü öj!leden evvel saat 11 de Daht

liye Veki\leti Belediyeler !mar Heyetinde yapilacakbr. $artnameler bila -
bedel Brlediyeler !mar Heyeti Fen $eflil(inden almabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihayet saat ona kadar Komisyona gelmi$ bulunmas1 läzimd.ir. 
„ • 999 • ( 2045 ) Avrupada dahi tasdik \maa\ui(u gibi 

Almanyanm bu icadt r:.u•·L •• _!'ibli 
kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan halki 

sekilde durursa dur- 111'·---
sun mürekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullarush mürekkebli 

$0KOLAKSiN 
hakikatcn bu eziyet
ten kurtarm1$tir. 
TIKU ucu a§m
maz, bolmü
rekkeb ahr. 
kuvvetli 
bas1!1rs2 
3-4 kop

kalemdir. 
Siyahtan maada ye$il, mavi ve kirmm 

renkleri de ayni fiatta sahlmaktadir. Her 
yerde araym1z. Fiah 3 liradir. . 

Deposu : Havuzlu han No. 1, Istanbul. 

ya ~1ka Ta~raya posta ile 11önderilir. 
rilabllir. 

RESSAM 
LEOPOLD -LEVY SERGiSi 

17 nisan 938 pazar sabahmdan 2 mav1s 1938 ak$amma kadar Fmd1khda 
Güzel San'atlar Akademisinde. Hergün saat 10 dan 18 e kadar. ( 2170 ) 

Duhuliyesizdir. 

istanbul Defterdarligmdan : 

Kumkap1da Muhsinehatun mahallesinin ibrahimpasa yoku
§Unda eski ve yeni 2, 4 say1h ve 329 metre mu
rabba1 arsa ve iQinde bulunan dükkan ve ah1r 

Lira K. 

enkazile beraber tamam1. 411 25 
Aksarayda ; Baklahkemaleddin mahallesinin Kü~üklänga so-

ka!tmc'.~ eski 19 ve 19 say1h k1rk metre doksan 
desimetre murabba1 arsanm tamam1. 245 40 

Baktrköyünde Cevizlik mahallesinin Yeniyol sokagmda eski 
135 yeni 7 say11I evin 2/60 pay1. 26 00 

Kasunpa§ada Emincami mahallesinin Eyyühümahmed camii 
sokal!mda eski 10 yeni 1 ve halen üzerinde 17 
nümerotaj yaz1h evin tamam1. 160 00 

Yukanda yaz1h mailar 26/4/938 sah günü saat 14 te sahlacakhr. Sah§ 
bedeline istikraz1 dahili ve yüzde bes faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
T~l1blerin yüzde yedi bu~uk pey akQelerini muayyen müddetten evvel yab
rarak Deftcrdarhk Milli Emläk Müdiriyetinde mütc§ekkil Sah$ Komisyo • 
nuna milracaatleri. • "· • ( 1979 ) 

En muannld kab1zlarda. blle teslrl kat'T, lezzetl gayet lltlf re· 
klbslz mUshll C:iKOLATASIDIR. Eezanelerden aray1n1z. 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden : 
Miktar1 C ! N S t Muhammen Tutari 

fiati 
Kuru$ Lira K. 

420 kilo Tabii renkte sar1 sabunlu kösele 280 1176.00 
20 aded Tabii renkte dana derisi 1200 240.00 
90 • $eker rengi me~in 100 90.00 
50 kilo Kuru &aplt manda derisi 220 110.00 
87 • Yagh vaketa 260 226.20 
10 aded KeGi derisi 150 15.00 
60 kilo Siyah ya_{(h kösele 150 90.00 

Y e k u n ................•...... .. .... .. ...... ....... • 1947.20 
Yukanda eins ve miktarile muhammen fiat ve tutarlan yazth saraciye 

malzemesi on be$ gün müddetle a,1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 4 
mayis 938 tarihine musadif 11ar&amba günü saat on be$!e !stanbul Baytar 
Direktölügü binasmda yap1lacakhr. Bunlarm topunun muhammen fiatlan 
1947 lira 20 kurus olup muvakkat teminat 147 lirad1r. 

!steklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri dairesinde muayyen 
olan giln ve saatte eksiltmiye i~tirakleri ve $artnamesini görmek istiyen -
lerin tatil günlerinc'en ba$ka hergün 1stanbul Baytar Direktörlügüne ve 
Rara Müdürlügüne müracaatleri. ( 2087 ) 

«BERN ARD>) 
MOTOPOMP ALARI 

Ziraat ve in$aat i$lerinde bir 
$aheser olarak tanmm1$hr. 

Ka)itesi yüksck, fiah ucuzdur 
Türkiye merkez cl.eposu: 

Türk A vrupa Ltd. ~ti. 
t stanbul, Galata Per§embepazan No. 57/ 61 

19 N isan 1938 

Sihirli Göz 
Pu.dra renklerind 

ink1lab yapt1. 

Bu yeni 

sihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 
On kadmda dokuzu, 
tenlerine uym1yan bir 
renkte pudra kullantr· 

~ Ar hk; sizi YB$tn1Zdan fazla ihti;,;;:-1
1 1 lamt$ gösteren ve yilziinüzc •Plii-

1 kalar• halinde yapt$an adi pudrala?J 1 

L lumz ve bir güzellik mütehas
SlSlnm dediklerini okuyunuz. 

- . -lar ve yüzleri aun' i 
«makyaj görmÜf>> bir 
fekil ald1klar1 gibi ya, Iarm. 
dan fazla ihtiyarlamit gö • 
rünür ler. Yeni icad edilen 
f&yam hayret «Chromoa· 
cope» makineai, pudra 
renklerinde bir ink1lab yap· 
h g1 gibi sihirli bir göz, mev· 
cudiyetinden bile tüphe e
deceginiz nisbette pudra 
renkleri arasindaki ahengi 
ift a etmift ir ki bu, Toka· 
Ion müeasesesi kimyagerle
rine bir~ok tabii renkleri e· 
sash bir tarzda mezcetmek 
imkamm vermittir. Art1k 

plakalar halin-yüzünüze 
de yapifan adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugün· 
den Tokalon pudrastmn sih
ramiz renklerini tecrübe edi
niz. Yüzünüzün b ir tarafma 
bir renk ve diger tarafma 
da bat ka bir renk bir pudra 
aurunuz ve cildinize hangisi 
daha uygun geldigini görü
nüz. Bu yeni pudray1 kulla· 
narak cazib, sehhar ve ade
ta tabii bir güzellik temin 
ediniz. 

Bayanlar1n Nazar1 Dikkatine : 
Sabn ald1g1mz Tokalon kremi vazolarmm büyük 

•-•! bir k1ymeti vard1r. Onlar1 bayiinize iade ettiginizde 
beheri is:in 5 kuru~ alacak, ayni zamanda k1ymettar 
mükäfattan bulunan Tokaloo milsabakasma i§tirak 
hakkm1 vereo bir bilet takdim edecektir. 

izmir Beledivesinden : 
B.eher tonu b~ 011 ku~ustan kirk yecli bin dokuz yüz yetmi§ be, lira 

bedeh m~h~!1'.i:nenh dort bm yedi yüz elli ton Zonguldak Zerodis o 10 Jäve 
ma~e.n komuru. Hava Gazi Direktörlügünden iki yüz kirk kuru$ bedel mu
kab1lmde tedarik edilecek &artnamesi ve,hile 2490 say1h kanunun maddei 
mahsusasma tevfikan kapah zarfla eksiltme ile satm almacaktir. 

1~uvak1:<at teminat miktari .. ü~ bin bes yüz doksan sekiz lira on iki kuru$ 
olup ihales1 29/4/938 cuma gunu saat on alhdad1r. 1$tirak etmek istiyen· 
ler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanm1s teklif mektublarmt 
ihale günü olan 29/4/938 cuma günü azami saat 15 e kadar Encümene 
vermelic!.irler. ( 2051 r 

BOYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
SiYAH 

Saclara l(ayet tabii surette iste

nilen renl(i verir. Ter ve yikan

makla kat'iyyen ctkmaz. 

Bütün dünya serfri lerinde sthhi evsaft haiz 

sac boyalar1 arasinda birinci gelmistir. Sac· 

lari ve cildi kat'iyyen tahris etmeden iste • 

nilen renkte boyayan yednc sihhl sa11 bo • 

yalarulu. 

INGiLtz KANZUK ECZANESi 

BEYOC:LU • 1STANBUL 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden: 
1 - idare ihtiyac1 i~in 500,000 tane kag1d rnasura a~lk eksiltme ilc 

satm ahnacaktir, 

2 - Muhammen bedel 1500 lira. muvakkat teminat 112,5 lira&r. 
3 - Eksiltme 3/6/938 tarihine musadif cuma günü saat 15 te An • 

karnda P. T. T. Umumi Müdürlügü binasmdaki Satmalma Komisyonun
da yap1lacaktir. 

4 - !steklilerin muvakkat teminat makbuzile kanuni vesaiki hami
len mezkiir gün ve saatte Sabnalma Komisyonuna müracaatleri. 

5 - $artnameler, Ankarada P. T. T. Levazun ve !stanbul, Beyoglu 
P. T. T. Levaz1m Ayniyat $ubesi Müdürlüklerinden parasiz verilir. (2160) 

istanbul Defterdarlig1ndan : 

Beyoglunda, Taksimde, Ebülfadil mahallesinin Defterdar cad-
Lira K. 

desinde eski 49 yeni 61 say1lt ve 111 metre 37 santimetre mu-
rabba1 arsamn 2/5 pay1. 310 36 
Kumkap1da <;ad1rciahmed <;elebi mahallesinin Bazubend soka-
gmda eski 5 yeni 13 saytl1 cvin 6/20 pay1. 345 

Yukanda yaz1h mallar 17/5/938 sah günü saat on dörttc pazarhkla sa· 
hlacakhr. Sah$ bedeline yüz& bes faizli hazine tahvilile istikraz1 dahili 
tahvili kabul olunur. Taliblerin yüzde yedi bu,uk pey ak11elerini vakti mu· 
ayyeninden evvel yabrarak bu müddet zarfmda haftanm sah ve curna 
günleri Defterdarllk Milli Emlak Müdürlügünde müte~ekkil Sat~ Komis
yonuna müracaatleri. • F. • ( 2210 ) 


