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Tarud1g1ruz bütün m~hur simalar~ 
yirmi y1l sonraki hay.JWhru bu m1zah1 
romanda okuyac , 'Wil&.. ve hayretle 
güleceksiniz. 
Bugünkü ( Akb 

·--

elze lenin Korkunc Tafsi 811 
~~~~~~~~~~~~~~~~-... 

Ir§ehir ve 
\Te yaral1 var. 50,000 ki§i a~1kta kald1 

Prensipler 
adamlar ve 

milli menfaatler ---.., _______ ~ 
~ aladier kabinesi her iki F rans1.z 
U meclisimn de ittifaka yakm bir 
d k ekseriyetle itimadlann1 kaza~
y~· lan •o,nra F ransanm iileri düzelmege 

Uz luttu. Grevlerin nihayet buldugunu, 
""lli "d f „ · ·1 · · t krar rnu a aa sanayu 1~1 enn1n e 
~•'11rnaga ba1lad1klanm ögreniyoruz. 

'•nsada dahili buhranm nihayet bulma· ,, d" . l unya siyasetine de iyi bir tem yaph. 
talya Hariciye N azm dün F ran>1z cl~i-

•ile 'k· · k. I 1 l dev!et arasmdaki anlaima im an· 
~nna dair uzunboylu görüitü. Bei on 

gun i~inde Daladier Londraya giderek 
~harnberlain ile konuiacak. Maymn ilk 
•ftalannda toplanacak olan Millctler 

Ce · · 1· . rn1yeh kon<cyinde, tamnmamas1 p ato-
nik bir serzeniiten ba~ka hi~bir mana ifa
de etmiyen Habe•i•tan !mparatorlugunun 
:••dik edilccegine muhakkak nazarile ba
<u1yor. 

. Konseyi0 toplanh•mdan sonra Fransa, 

t eneo • b ra1' "' om , 
lalyan Krah ve Habeti>tan lmparatoru 

hezdine yeni bir eki göndererek iki Latin 
rnernleketi arasmdaki tats1z havanm dü
Zeltilrnesine dogru birinci ad1m1 atacaktir. 

Daha bir hafta evvel herkesin hayal 
1•nd1g1 hadiselerin böyle birdenbire im
kan ~er~evesi i~ine girivermelerinde amil 
olan nedir) Eski ve yeni ba1vekillerin 
l•hsiyetlerini gözden g~irmekle bu sualin 
cevab1 bulunabilir. 
rn Chautemp•'m düimesi üzerine hük~-

•t baima gr~en Leon Blum orada b1r 
ay hdar ka!d1 Yazifesi ~ok gü~tü. Milli 
lliüdafaa mesel~leri kendisine hususi sala

~Yetler .veriln:esini icab ettiriyord.u: Uon 
lurn b1r proie haz1rhyarak mechsm kar

~1~1n~ <;1kti. Projede, F ra"'1z bank.asmm 
ukurnete yaptigi normal avans m1ktan

~1n 'oiialtilma" gibi enfläsyon tedbirle-
11; döviz muamelelerinin k0ntrolu ve ser
lllay, Üzerine vergi ihda•1 ~ibi de dikta
t?,~ük idclialan vard1. Blum'un teklifle
;;n1 meclis zay1f bir ekscriye~e ~~~ul et
'' F ak.t Senato bunlarm h1<;bmn1 be· 
Ken 'd' d' rne 1 ve hükumete rey verme 1. 
k Leon Blum likirlerini müdafaa eder

en ayan meclisi kürsÜ•Ünden patetik bir 
•esle „ 1 b 1oy e ag1rm1•ti: 
b.

1
:- T ekliflerimi kabul etmiyeceginizi 

k' 'Yorum. F akat söyleyin, F ransanm 
k Urtulrna„ i,in baika ~are var m1 t Bugün 

•r11n1zda ben bulundugumdan dolay1 
J,'ddetrnek istediginiz bu maddeleri yann 
h:rka biri,i önünü:c_ geti•~i.gi za~an de~
•. . kabu! edeceksmiz. Smn begenmcd1-glllt fikirleri:n degi!, fakat ~ahS1md1r! . 
be]· ~on Blum'un hakk1 vard1. Fransanm 
, ~ni dogrultabilmesi i<;in bir tak1m hu
kUsi tedbirlere baivunnak läz1md1. Nite-

'rn B!um'un dedigi gibi Daladier de 
mec]j, ve • k .. ··1 . k -el · d ayan ursu enne ~1 t1g1 zaman 
p '". e f" kaläde salähiyetler istiyen bir 
kroie. Vard1. Ve gene Blum'un dedigi gibi 
h endis1ne verilmekten <;ekinilen bu sala-

b~~·.~Iker Daladier'ye, meclis tarafmdan 
uyu b' k . 

ittjf k' Ir e SCnyetJe, ayan tarafmdan da 
a ia bahiolundu, 

Leon Blum n 1· • d h • k" „ „ e 1cey1 a a ayan ursu· 
sune <;1kmadan t h · · · r" k" k d' . . a mm etm1111. .,,..un u 

en 1•1010 efk" · • '11 ' an umup11yc tarafmdan na-
tanmdigm1 biliyordu O b"tü F san·n • • u n ran-

ridi~ ~~.z~nnd_a &osyalist fnkasmm lide
m • b utun ~hretini ve i<;timai mevkiini 
„:n;u „ b_ulundugu t', ekküle borcludur. 

b 
, kkulun pren„plcrme körü k" „ 

•Rlid llk orune 
tatb'k \ firsatt~ onlan mcmlekette 
ald'1 a alkmak, Leon Blum i<;in, bir ide-1r, 
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F rankistlerin • yen1 muvaf f akiyetleri 

Dün bütün kollarla 
ileri hareket devam etti 
Pirene hududunda Franko kuvvetleri Fransaya 
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olmu1tur. Bu 18 köyün iigal ettigi saha
da yeraltmdan müthi§ gürültüler gelmek
te ve halk1 deh1et i~inde birakmaktadir. 
S1hhi imdad otomobilleri köylerle K1r1e· 
hir h„tanesi arasmda fas:las1z i1liyorlar . 

Köylerde enkaz ara•mda cesedlerin 
~1kanlmuma devam ediliyor. ;limdiye ka
da. ~1hrilip gömülen ölülerin saym süo
hesiz 150 yi bulmu1tur. Bunlarm ekscrisi 
~ocuk ve kadmd1r. Havalideki korku ve 
heyecanm husule getirdigi umumi panigi 
tarif edemiyorum. 

Ankaradan geceyarisi yeniden Kml
ay heyetleri ve kamyonlar geldi. Kir1ehir
de ne kadar kazma kürek varsa enkazda 
ara1hrmalar yap1lmas1 i~in köylere gön
derildi. 

Y arm a~1kta lialanlarin liarinmalari i
~in Ankaradan bin iki yüz ~admn gel
me•i bekleniyor. K1r1ehirliler de bugün ve 
bu gece aralannda bin liu kadar tophya
rak civar köylere yard1mda bulundular. 
Kiriehir i~inde nüfus~ zayiat yoktur. Fa-

O kat binalann hasara ugraroasmdan ve kor-
rta Anadolunun feläkete ugr1yan kudan hemen bütün 1ehir halk1 a~1ktad1r. 

ve Kir§ehirdcn bir manzara c:· d .,.1m i size bu telgraf1 verdigim tel -
Sureti niahsusada giden arhadas, innzin telgraflari: grafhane binas1 müthi1 bir sarsmti ile ~at

Iad1. F akat memurlar ii baimdadir. 
Kirfehir 20 ( Geceyarrs1) - bei dakikada az ~ok 1iddetli bir sarsmt1 MEKKI SAID 

Z:elzelenm en i1ddetli sahas1 olan Kirie- oluyor. Akpmar, Hac1mirza, Erdekliler, Kir fehir . 21 (Sabaha karf1) -
hir "' havahsmde elli binden fazla vatan- Sofrahlar, E§refli, Derviili, <;:ürükler, Bütün gece devam eden zelzeleler ma -
dai bu geceyi a~1kta ge~iriyor. Zelzele Hanyeri, Deveci, Pekmezci, Aliiar, Ta- '1nda Kc.kin kazas1 civannda bulunan 
k1'a fahs~lal~rla devam etmektedir. Koi - tarilyasl;, Beiler, Ü~ler, Hamurlular, ~clitli dag1n1n muazzam kayalan, müt -
ker na 1yesme bagl1 köylerde hemen her Gölbai1, Dulkadriler, E1adhocah köyle- (Arkas1 Sa. 5 siltun 1 de] 

„ ·1~·µ~~ ... k·;;;;gäh~ .. „y~~i.„„„ .. Sü~~·~il~~i;;;i·~· .. 
zaf er Ier hab er veriyor Nis'te yeni 

Ba,vekil Konoye'nin mevkiini muhafaza edecegini ff k' f I • 
bildirmesi Tokyo'da büyük bir sevincle kar~ilandi mUV8 8 IYB 8rl 

Vazife ba~mdan ~ekilmiyccegini bildircn J apon Ba§vekili 
l'rens Konoye, hiikümct crkanile berabcr„, 

(Yaztst 7 nci sahilemizile) 

Ekipimiz yedi millet ara
s1nda ikinciligi kazand1 

Ni1 20 (HuBusi muhabirimiz bil· 
Jiriyor) - Bugün yap1lan uBel~i
ka 1ü11arisi mükcilatrn m ü1abaka -
s1na yedi millet iftirak etti. Tasnil 
fahai degil ekip üzerine idi. Neti -
cede Türk ekipi birinciligi alan e
kiple ayni pu11anlart eld e ettigi 
halde aür' atte bef 1aniyelik bir lark 
yüzünden ikinci addolundu. 

Türk ekipi Yüzbaft Ce11ad Kula, 
Yüzba ft Ce11ad Gürkan, yüzbaft 
Eyüb ljncü 11e tegmen Saim Polat· 
kandan mütesekkildi. 

Yiyana tak1m1, dün 
lzmirde 1._:] yenildi 

Y az111 6 nc1 sahifede 

i spanyadan dün geien fotoi:raflardan: Son , .e korkunc bombard1mandan 
sonra Barsclon sokaklanndan bir manzara 

Salamanka ·20 - Umumi .karargahm mi1 ve 2500 den fazla esir ahnmiitir. 
teb!igi: Navar f1rkalanm1z ise Tortosa'nm ce• 

Lejyoner kuvvetlerimiz, T ortosa min- nubundaki · m111takayi temizlemiiler ve 
takasmda ileri hareketlerine devam et - San-J aime, San-Karlos ve Alfakes köy• 
mektedir. lerini i1gal etmi•lerdir. 

Roketas mmtakasi tamamile temizlen· CArkas• Sa. 8 sütun 5 tel 
„ '········ ••••• •••••••••••••• •• ••••••• „„.„.„ ... „.„.„.„ ... „ ...• „.„.„ ... „ ............. „.„.„„ .. „.„„ ... „„ ' 

<<Dörfler pakt1» n1n ihyas1na dogru mu. 
Bir lngiliz gazetesi son 
anla§maya Almanyan1n 
da girecegi11i bildiriyor 
Londra 20 (Hususi) - fngiliz amcle 

firkasmm naiiri efkän olan Deyli Herald 
gazetesi Almanyamn da lngiliz • !talyan 
anlaimasma iltihak edecegini haber vere
rek 1unlan yaz1yor: 

«Haien imzalanm11 olan !ngiliz • !tal· 
yan ve yakmda imzalanacak bulunan 
F ranSlz - ltalyan anla~malarmdan sonra, 

1 1 r bir "dörtler pakti» mahiyetinl 
a§ffia a ' 1 T Al 

alacakllr. M. <;cmberlayn, ng1 1z •. • 
"ru" •melerine bailamak fikrmden man go \ 

caymii degildir. M. Daladye de uzun 
zamandanberi, bir FranSIZ • Alman an • 
laimasma taraftar bulunmaktad1r. Her • 
halde bu meocle, F ranSiz naz1rlarmm 
Londrayl ziyaretleri esna•mda yap1lacak 

„ „ lerin „„ mevzutmu teik1! ede • 
Almanyanm da bu anhmalara iltihak et- gor~ime ' ~ k Sa 7 sütun o tel 
mesi i~in ~ah11lacak ve bu takdirde bu an· cekt1r.» C r asi · """""""'""" 

„.F~~·d;k „„„piy·;·~;~~;„„„„c;ok 

hareketli ve saglamd1r 
ingiltere, ~ekoslovakya, Macaristan ve 

Polonyadan vaki talebler artmaktad1r 
_.,.,,..-,,.......,.,,,.,,,,. 

Giresunda bndik toplama faaliyetlerindcn bir görünü~ 
(Y az111 1 nci sahilemizCie) 
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Tarihi roman: 70 Ytzan~ M. TURHAN TA!f '• • ' 

Serifenin • 
alaydaki mevkii! 

Seherle, Nilüferle pervasizca rekabete ~ikan 

deli kachn1n yan1 ba§1nda at oynatmaSJndan 
Gülhaneli Hüseyin huylan1yor 

Ve Serife ic;in de arabalardan birinde t mi bu :> 
yer aynlmasllll emredecek oldu, lakin - ................. . 
sahte ddi bu emrin yerine getirilmesine Serife bu muslarih sükiitu <efkatli ve 
nza Kfisiumedi: ' pek. s1cak bir bak1~la kucaklad1, ahna bir 

- Ben, dedi. kadin k1hii:mck erke • c;ark yaphrarak tahllrevaftln :xarnna dön
ii:im. Sizin yolda$.anmz, c;apkm ocakh - dü, haremaii:alarile \akala~maii:a l:oyul • 
larmiz arama hatirlatmasalar kadmhg1- du. Kahkahas1 gelinin kulagma kadar 
m1 c;oktan unuturdum. Onun ic;in beni a• c;arp1yor ve bu alayda kendi güzelligine 
rabaya !Okma. ta bindir. Hayvam $ah- vadolunmu$ engiu bir ikbalin sesini du
land1ra sahlandrra gideyim. Hamama yarak sürur iGinde, gurur iGinde kalan 
var-a bir iki saat M;in RCDe kadm olu • Sehcri titrete titrete hulyadan uyudm • 
rum.. ebik e~klerle birlikte c;imerim. yordu. A11k deli hamamda da gelinin 

Mabad1 Hiiseyinle yanyana bulun • yanmdan aynlmad1, c;e$id c;e!id maskara· 
makh. Bu sözile o maksada erdi, kahka· hklarla onu görünü1te güldürdü, hakikat
halar arasmda altma c;ekilen giizel bir ,... le ~iind\irdü. Seher, hayallnlD Wita • 
ta hmdi, alaym önüae ~ti. <;e1id c;e1id nah bir biGimde beliren !U dönüm nokta
masbralillir yaparak yoJ almaia ko • smda yafmz nefsile ba'!hasa lalmak, i>
yuldu. Erkekkr C>llUB tuhafhklanna gü- nünc konulan aynada istikbalinin saade
lüyorlar, alaym ha1metine ise parrnak ISI• tini 1eyrederek gec;mi1 günlerin gizli ve 
nvorlarcL. Bunda da haklan vard1. Cün- ac;tk kirlerini unutmak istiyordu. F al:at 
kü alay gerc;cktcn ha~etli bir sirna ta11- Deli Serife o ruhi yalmzhk zevkini bal
yordu ve adeta sokaklara S1gm1yordu. lahyor ve o ruhi tema~daki tad1 sal:at
N akilci. bu vesile ile de kudrctini halka eyordu. Onun bakislannda Cüllianeli 
göstermek istediiinden lstanbulda araba Hüseyne sunulmu1 mücrim bir a1km ha
ta1unaga kanun dairesind< mezun ka~ ki- tiralarm1 görüyordu, onun sesinde her • 
~i vana hepeinin uabalann1 getir~ pa• hanai hir sebeble yÜzÜlle TUrulacak gÜ • 

disahm Hasahmnda bulunanlan da is • nah!aJm velvelesini bulu.yordu ve sahane 
teyip alm11 •e dolgun sayili hir araba ka- gdinlii1:iain hütüu haziaruu kaybeder gi
filesi vücude getirmi ti ( 1). Bununla be- bi oluyordu. 
rabcr Seheri arabaya bindirm~ti. 0 · Sabahleyin wkua geien yüzl~me s1 • 
na Hind mibracclcrini bile imrcndirecek rasmcla bu deli kaduun naS1! bir maksad 
l(Özcllikte bir tahtcrevan bazirlatnutb. Ea 1iittüiiinii tamamile kavnyamam11 ve 
k1ymetli .-Jlarla örtülü olan bu tebtere • Hüseynia namrna bir t~hbüste bulunul
varu il:i kabr ~ckiyor ft önünde, ardm- duiunu sanm~ Biru sonn Niliifcrin 
da; saimda, solunda Pcyk.ler, Solaklar, dile ahnmasa e bele o bzm ansmn de
Ha.sekilcr, Deliller. aiyah ve beyaz ha- nilecd• bir "'kilde gelin hli&ma soltula
d1mlar yÜrüyordu. Hüseyin}e Serife ala· rat gerdeie bamludmlmas1 üzerine Se
ym batmdaych, arabalar tahterevum rifcnin bir pÜriiz temizleme ~ ~ti • 
arkasmda bulunuyordu. iini se~ ii;in ii;in sevinmi1ti. Hiiseyai 

Hallt, YJllardanberi yap1l1DJyan saray kcndine nya ba1kasma tahsis etmelt dü· 
düiiünlerinden birile lar11la1hiun zan • 1ünceoile ~cvrildijioe bültmettiii bu do • 
nederek yollara döltülijyordu. E~lerin lablardan memnundu. Güi:el sesli deli • 
kafeslerine 111a 111a 11özler yap1$&lak ve ltanh ile alilasnu ltökünden kesmegi a!'
aralanan kap1lann ardina 11öl1eler kü • bk gerekli 11ördiiiünclen Serifenin bare
melencrek bu mubl"1Cm alaYJn Ke<;1'l ketlerini kendi hesabma da llYIUD bulup 
hayran hayran seyrolW1uyord11. Padi1ahtll sevini,ordu. Uki11 onun hamama kadit.r 
ev lenecclt ~aiida km ve kocaya vcrilecck gelme$i n manali bakiparla etrafmda 
hemsiresi bulunmad1g1 i~in herkcs bu ge- dola~malL it;inc korku !fCriyordu ve bu 
linin hangi devletlinin yavrusu oldugunu yil1s1Hktan ugursuzluk sezinsiyerck sinir
merak ediyor ve Nakilci ad1 duyulunca leniyordu. 
dudaldarda istihza ile kan,1k bir gayiz 
gülüm•emeiie buhyordu. 

Hüseyin, 1u alay1n ~inde kendisinin 
hakiki mevkii ne oldugunu dü1ünerek ic;in 
icin üzüldüj!ü gibi Serifenin yan1ba1mda 
at oynatmasmdan da enikonu huylam • 
yordu. Delilik pecesi altmda cok kan11k 
i•lere burun aohn fU kadmm bo1 yere 
zabmet hbul etmiyecegini biliyordu. 
Likin nasil bir maksadla alaya sokuldu
iiunu kestiremediiiinden titizleniyordu. 
Seherle, Nilüferle pervaS1Zca rekabcte 
~1kan ve onlara pay edilmi1 bir kalbde 
zorla yer alan bu ferman dinlemez kadm 
acaba bir felaket mi haznhyordu? .. Hü
seyin, kendi durumunu mü1külle1tiren bu 
suale cevab ararken Serifenin yanma 
yakla1tiiim1 gördü ve titredi. Alay1 sey
re duranlarm ve alayda bulunanlann bu 
yakla1maya c;e1id ~e1id manalar verecelt
lerini dü1ünüyor, iliiine kadar k1zanyor· 
du. 

Serife, mahir bir süvari hareketile hay
vanm1 delikanlmm ahna yakla1hrd1ktan 
sonra yüzünü cevirmcdcn yavai<;a konui· 
maiia ba1ladi: 

- Civamm, dedi, Seheri gördüm, 
uzun uzun konustum. 

Hüseyin, ih1iyars12, cevab verdi: 
- Bo.hoiiazhk m1 yaptm? Kadmca· 

iimn yüreiiini mi hoplattm? 
0, belli bclirsiz gülümsedi: 
- Hophyacak yürei!i böyle la.n1yor· 

san yaz1k sana. Kadm sevincinden zil ta
k1p ovn1yacak halde. Seni dü1ündüiiü bi
le vok. 

- Yalan! 
- Dönü~te valan m1, gercck mi ol -

duiiunu kulaiimla duyup anhyacaksm !.. 
Simdilik beni dinle. Seher, seni sevmi • 
yor, Nak1lcive art1k ihanet edemiyeceiii
ni söy]üyor, senin de kendini unutmak • 
l1~m1 istiyor. 

- Yal•nl.. 
- Dedim ya, bunu kulaj!mla da du-

yacaks1n. Ben kadmm sözlerini eksiksiz, 
gediksiz sana bildiriyorum. 

- Daha ne haber var bakahm. 
- Nilüfcr de nur lopu gibi bir deli· 

kanh ile varm gece gerdeiie 111iriyor. Sen 
evde yokken N akilci Aiia emir verdi, o 
kizla topc;u Mustafay1 nisanlathrd1. 

- Allah muharek etsin. Sahih de, 
valan da olsa bu i1le ben ilgilenecek de
ihlim. 

- Seherin seni vüreiiinden atmasile 
ill(ilenirsin, öylc mi? .. Korkma c;ocugum, 
korkma. 0 seni ahyorsa ben ahyorum, 
yüregirne koyuyorum. Hoiuna gitmez 

(!) Tarlhl Roman ba§ll~t altmda Jazmp 
da tarlhle hlQblr aläk"-'• olnuyan masal • 
Jardan birinde Tanzimattan ÜQ yüz sene 
evvel istanbul ahall.s!nden her önüne ge
Jenin araba kutland1~1 zehablill u~diran 
blr tlkra nnh. Halbukl Yenl~rllerln ltal
dmlmo.k üzere bulund~ su:ada. d&hl a
raba kullanmak herkes !Qin mümkün de • 
tlldl. Nlteldm bizim 1e!rlt.a?l11Zln taallült 
ettW 1lllar l~lnde bu nokta yeni btr ter
man!A teyid ed!lm!~ olup Cevdet P2.4a da 
keyf!yetl kendl tar!hlne <C: 10. S: 209) ~u 
sat1rlarla geQlr~ttr: 

c istanbulda arabaya b!nmek §eyhülls
lamla ltazaskerlere mahsus olup vnirler, 
devlet rlcall ve gayrlmüslim tebaadan me
zun olanlar ancak ata blnebtllrler ve salr 
memurlar hep yayan cezerlerdl. Kalem za
bltlerl blle vazlfelerl ba§m& atla gldlp gel
mete mezun de~lllerdi. Blr vaklttenberi bu 
mtslllft kaldelcre rlayet edllmez olup hatta 
rayr!mililllmierden blr lasm1 mezun olma
dllrlar1 balde mUzeyyen atlarla meslrelerde 
aörütür oldutundan ve bu da halka ~lrkin 
geldltlnden gayrlmiisllmlerden mezun o -
laolarla plr ve alll olarak lzln tezkeresl a· 
Janlardan b"'™mtn ata b!nmesl ya&ak 
edildl.> 

Halbuld o muharrlr arkad"' lki, ÜQ yüz 
Yll evvel bedesten taclrlerinln araba kul -
landtklar1m yaz1yordu !. .• 

M. T. T. 

Türk - Rurnen pamuk 
mukavelesi mer'iyette 
Son Türk - Rumen ticaret anla§maSI 

hükümlerine dayanarak Romanyaya ih • 
rac olunacak 11,500 balyahk pamuk 
mukavelesi mer·iyet mevkime girmi§tir. 
Bu mukaveleye göre, 3000 balyahk ilk 
parti M ersinden vapura yükletilmege 
ba§lanm1~hr. 

Bundan evvel Romanya fabrikalanna 
en büyük milli ihracal müesseselerimiz -
den biri tarafmdan sat1lm1§ olan pamuk -
lar daha evvel sevk ve teslim edilmiiti. 
Bu pamuklar nümuneye mutabakah ve 
kaliteleri bak1mmdan Rumen ahc1larm1 
memnun etmi1tir. 

Ögrendigimize göre, bu partiden ba§
ka yeni talebler de vardir. Aalakadar 
mehafilde Romanya 1le aram1zda 1u 
suretle yürüyen ikt„adi münasebat, Bal
kan Antanb ve bilhassa son ekonomik 
kon•eyin dogurdugu havanm fili teza • 
hürleri telakki ediliyor. Bu yakmla1ma -
nm husulünde ihracat müesseselerimizin 
de dürüst hareketleri, bilhassa amil ol -
mak1ad11. 

Bu sene Rumen klering vaziyetinin 
ancak bu kadar müsaid olmaS? dolay1sile 
nisbeten dar bir <;er<;eve i<;inde kalan bu 
ihracatm gelecek sene daha geni§ bir §e
kil arzedccegi muhakkak görülüyor, 

müzakereler Her taraEta zengin hir muhakemesi bitti 
Afi~j talimatnamesinin programla tes'id edilecek Dikkatsizligi sabit olan 

vatman iki sene hapse 
mahkum oldu 

baz1 maddeleri müna· 
ka~lara sebeb oldu 

Istanbul Umumi meclisi, dün öiile 
den sonra, saat 15 te, Necib Serdenge~
tinin reisliiii altmda toplanrrn1hr. Ce~en 
celseye aid zab1tlar okunup kabul edil· 
dikten sonra, Üsküdarla Kad1kiiy ara • 
smda ve demiryolu ge~idinde kurulacak 
köprü masrafma Belediyenin i1tirakine 
dair olan Bütce encümeni mazbatas1 o • 
kunarak kabul edildi. 

Müruru :zamana ugram1yan 
resimler 

Beyoilu, Üsküdar, Fatih, Eminönü 
1ubeleri dahilinde bulunan emlak sahib
leri ve müstecirlcrin, müruru zamana ug• 
ram1yan tenviriye, tanzifat, levha, ilan, 
tente, siper ve tellaliye resirnlerinden mü
tevellid 14,434 lira 80 kuru1 borclanm 
vermediklerinden dolay1, haklarmda tah
sili emval hnununun tatbikma dair olan 
Kavanin cncümcni ma2batas1 ok1marak 
kabul edildi. 

Ali~aj talimatnamesi 
Bundan sonra, tadil edilmis olan afi-

1ai talirnatnamesi madde madde okundu, 
F eridun Manyas talimatnamenin ikinci 
maddesinde, arka arkaya gecen «derhal» 
kelimelerine itiraz ederek bunlardan bi • 
rinin hldmlmaSim istedi ve umuml he • 
yetce kabul edildi. 

F eridun Manyas, ü~üncü maddedeki 
ilin ve afi lerin hamlanmazdan evvcl. 
Belediyeden müsaade almmak l.iz1m ge· 
leceiii hakkmdaki kayda da itiraz etti vc 
bu itiraz1 da tasvib olunarak madde o su
rctlc tashih edildi. 

Galib Bahtiyar, be1inci maddede, io
rayi san 'at edilen dükkan ve müessesele
rin nerelerinde yapilacak afit ve ilanlarm 
kasdedi!diiini sord11 ve maddeye, teklifi 
vechile «cephenin d111nda» kelimesi ilave 
edildi. 

F eridun Manyas: 
«- T asdikli olm1yan ilanlar hakkm· 

da, Belediyeye ihbar mechuriyeti konu • 
lahilir. Y oksa, ta dikli bir ilim bashib 
1<;1n, matbaaciy1 Belediycnin pefindo 
k.,.turmak dogru deiiildir,„ dedi. 

Calib Bahtinr da, baz1 itiu,zlar~~ 
bulundu. Neticcde, madde tetkik vc ta· 
dil edilmek üzere aid olduiu encümene 
havale edildi. 

Y edinci madde, davetiye tekli vcril • 
mek istcnen ilanlua dairdi. Bu maddo de 
tadil edilmek üzere encümene 11önderil
di. 

Ahmed Esadm, Ücretler hakkmda iza· 
hat islcmesi üzerine, münaka,a umumi • 
le,ti. Azadan bi~ok kimseler söz alarak, 
ücret tarifesinin muhtelif noktalar1na iti
razlarda bulundular. Belediye Hesab 
hleri müdürü, bu ilirazlara cevab veri • 
yordu. 

Ye1ilköy, Balt11köy, Adalar ve Ana
dolu cihctile Bebekten itibaren Boiazici 
tarafma asilacak afülerin muayyen üc • 
retten yüzde otuz zamma t&bi olma11, 
bilhassa, umumi bir firllna kopard1. Ne· 
ticede, i,in i~inden G•k1lam1yarak bu mad
denin de encümene havalesi, muvaf1k gö
rüldü. 

Getirtilec•k otobü.ler 
Sehir münakalesinin teminine hasre • 

dilmek üzere Belediye tarafmdan getir • 
tilecck olan 30 • 40 kadar otobüs i.;in 
500 bin lirahk bir krediye ihtiyac oldu
gunu bildiren makam teklifi aid oldugu 
encümene havale edildi. 

Be1ikta1, Sanyer Arazi komisyonu a• 
zasmm, i1leri stlui1k bir vaziyete giren 
F atih mmtakasma da yardlfl\da bulun • 
mas1 teklifi muvahk görüldü. 

On dakika kadar, teneffüs edildikten 
sonra, celse ac1ld1. 
Belediye :zab1taa1 talimatnameaine 

aid mü:zakereler 
Belediye zab1tas1 talimatnamesinin 

müzakeresine devam edildi. 
fspirtosuz i~ki, 111a ve buz satan dük

kanlann lemizligine tcmas eden sekizinci 
maddenin, kahvehanelere aid maddenin 
müzakeresi s1rasmda görü1ülmek üzere, 
tehiri muvaf1k görüldü. 

Azadan bir zatm kahvehanc ve kazi • 
nolardan, kargir tabirinin kaldmlmas1 
hakkmdaki teklifi kabul olundu. 

Hamdi Bütün: 
«- Burada bir~y unutulmu1: Ma • 

salarm üzeri mermer, mozaik, camla ör
lülü olacakbr, deniliyor. 1stanbulun bir· 
GOk yerlerindeki kahvehanelerde bunu 
temin etmek imkam yoktur. Masalar 
yagl1boya ile boyand1g1 takdirde, malt • 
sa.9 has1l olur, kanaatindeyim.» dedi. 

Neticcde f1hanm encümene iadesi 
kararla1tmld1. Bu s11ada ckseriyet ol • 
mad1ii;inm farkma vanlarak, önümüzde· 
ki pazartesi 11ünü müzakereye devam 
edilmek üzere celseye nihayet :verildi. 

23 nisan Hakimiyeti Milliye ve <;:o
cuk bayram1 i,in zengin bir program ha - 1 
z1rlanm1§hr. Programa göre, o gün saat 
10 da Beya21d Cumhuriyet meydamnd~. 
bir toplanh yap1lacakhr. Merasime Sehir 
bandosunun <;alacag1 1stiklal mar1ile 
ba1lanacak, müteak1ben Cocuk mar§1 <;a· 
lmacak ve Istanbul yoksul <;ocuklarma 
yard1m birligi, Cocuk Esirgeme Kurumu 
ve Kmlay genclik te,kilah tarafmdan 
birer söylev verilecektir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, Belediye, ilk okul öksüz 
,ocuklarma yard1m birligi, C,::ocuk Esir
geme Kurumu, K1Z1lay genclik te1kilat1 
tarafmdan T aksim Cumhuriyet abidesine 
i;elenkler konulacakhr. 

1Ik okullarda, talebe aüsledikleri okul 
binalarmda, ve sm1flarda toplanarak <;o
cuk haftasmm ba1lamasm1 kutluhyacak -
lard1r. 

Kaza ve nahiyelerde de, i;ocuk hafta-
11, muhtelif tezahürlerle müsamereler v~ 
rilmek, i;ocuk oyunlan ve müsabakalan 
lertib edilmek suretile kutlulanacakhr. 

23 nisan ,ocuk bayram1 günü, lstan -
bul Kumandanhgmm temin edecegi bir 
tayyare, saat on birde, 1ehir üzerinde bir 
dola,ma yaparak, Bak11köy, Sehremini, 
F atih, Beyaz1d, Sanyer, Beykoz, Eyüb, 
Taksim, Si1li, Üsküdar, Kad1köy, Kar -
tal ve Adalar üzerinde ui;u§lar yapacak 
ve <;ocuklara aid vecizeler atacakhr. 

D•vair yarrn öileden sonra tatil 
Hakimiyeti milliye bayram1 dolay1sile 

devair yann ögleden sonra tatil olacak ve 
cumartesi günü de kapah bulunacakllr. 

Yeni otobüsler 

Belediye k1rk kadar yeni 
otobüs getirtiyor 

Si§hane tramvay faciasmm muhakeme
si dün Ag1rcezada sona ermi1tir. 

Su<;lu mevkiinde vatman F ahreddin, 
atölyede müstahdem J'iuman, Hasan ve 
1smail bulunuyorlard1. 

Muhakeme neticesinde vatman Fahri
nin tedbirsizlik, dikkatsizlik ve acemilik 
neticesi, dört kiiinin ölümüne ve yirrni ye
di ki§inin yaralanmasma sebeb oldugu 
ehli vukuf raporu, tahkikat evrak1 ve 1a
hidlerin ifadelerile sabit görüldügünden 
vatman F ahreddin 2 sene hapse ve 200 
lira ag11 para cezasma mahkiim olmu1 -
tur. 

Bu facia ile alakalan olmad1g1 anla • 
11lan Numan, 1smail ve Hasan beraet et
mitlerdir. 

MOTEFERRIK 

Y eni yarsubaylar 
Yedek Subay okulunu ikmal eden ve 

yarsubay o\an gencler, cumartesl günü 
merasimle Atatürk abidesine ,elenk 
koyacaklar ve sonra mektebe giderek 
orada and 1,ecekler ve hep bir arada 
yemek yedikten sonra da k1t'alarma da
i!iJlacaklard1r. 

Konserve fabrikatorlar1n1n' 
bir müracaati 

Konserve fabrikatorlarmm bir kmm 
dün, Milli Sanayl Birligine b!r müra • 
caatte bulunmu§lardir. Bu müracaati 
yapanlar büyük fabrikalardir ve kil,ük· 
lerin rekabetinden §ikiiyet etmektedir
ler. Rekabetl do~uran ba§hca sebeb, kü
'ük kon~erve fabrikalannm te§vik! sa
nayi kanununun hususl hükümlerinden 
istifade ederek muamele ve istihläk 
vergllerlnl vermemekte olmalaridir. 

Elektrik §irketi delegeleri 
Ankarada Naf1a VekA!etile rnüiake • 

rede bulunmakta olan Elektrik §frketl 
Istanbul Belediyesi, §ehrin kara mü • delegeleri ~ehrimU:e dönmii§lerdir. De

nakale ihtiyacm1 lemin etmek üzere 35 • Jegelerin burada merkezden talimat al· 
40 kadar otobüs getirtmege karar ver • diktan sonra tekrar Ankaraya gitmelerl 
mi1tir. muhtemeldir. 

Bu otobüsler son derece konforlu ve Verilmiyen it cetvelleri 
emniyetli olacakllr. Bdediye, otobüsleri Müddeti dört ay ge~t!gi halde henüz 
getirlmck üure umumi meclisten bet· yii1 j~ cetveller.ini vll!'ll1i)ten fabrikalar, cet
bin liraya kadar, kredi a,1lmasma mü • vellerl verme~e ba~lam1§lard1r. 
saade istemi1tir. lavi~re ile akdettigimiz ticari 

Buna aid formaEte ikmal cdilir cdil • anlatma 
mez, otobüsler !ipari1 edilecektir. Cetir· 

tsvl~re ile aram1zda akdedllmi§ olan 
tilccek otobüslerin nüfusu en kesif olan tlcaret anla~asi dün gü.mrüklere bil • 
hatlara tahsis edilmesi kararla1m1§hr. dlri!ml~tlr. Anla~ma hükümlerine göre, 
Otobüslere sarfedilecek paranm be§ se- t!carl tedlyeler lkl memleket devlet 
nede ödenmesi esas1 kabul edilmiitir. bankalari vasitasile yap1lacakbr. 
Bei sene sonra, otobüalerin temin edecek- V/ LA Y ETT E 
leri istifadc sayesinde bunlar i,in sarfe • 
dilen para tamamen itfa edilmi1 olacakhr. 

SEHIR ISLERI 

Valide han1 bo1altt1r1ld1 
Eminönü meydamnm a~1lmas1 dola -

y1sile istimliikine karar verilen Valide 
hanmm I~ ktammdaki bütün dükkänlar 
tahliye ettirilmi§tir. Handaki demirba§ 
e~yamn ka~mhp ba1ka yere nakledil • 
memesl i~in i~eriye nöbet,i olarak blr 
polls ikame edilml§tir. May1sm birinde 
bütiln dilkkiinlar tamamile tahliye e
dilmi§ olacakbr. 

Belediye, Valide hammn yanmdaki 
dükkinlarm da istimläk muamelesini 
tekemmül ettirmektedir. 

Hamn lttisalindeki los1m da tama • 
mile y1k1!d1ktan sonra kar11 losrna ge
,necek ve Y enicamiin kaI"§isma tesadüf 
eden k1s1m }'llold1ktan sonra ü~ilncü o
Jarak Yenlcami kemerine muttas1l bl • 
nalarm y1kilmasma ba§lanacakt1r. Maa
mafih her adanm y:ikilma muamelesi 
uzun formalltelere miltevaklof oldu • 
gundan Evkaf idaresi Yenicami kenar1 
ittisalindeki b!nalanm daha bir sene 
milddetle lcara vermektedlr. 

H1fziaaihha komiayonu 
bugün toplanacak 

Bugün Vilayette Vali muavini Hüda
inin yamnda Vilayet Hifz1ss1hha komis· 
yonu bir toplant1 yaparak §ehrin s1hhl 
vazlyetlni tetkik edecektir. 

tstanbul S1hhat müdürlügü bit mü • 
cadelesine aid esaslar1 tesbit etmi§tir. 
Tifo a§JSI olmam1§ bütün dükkän sahibi 
ve müstahdcmin, mecburl ~1ya sevke
dilmektedir. -···· Ilginda madenler bulundu 

Konya (Hususi) - Buraya tabl Ilgin 
kazasmda yap1lan jeolojik tetkikat SI· 

rasmda demlr, kömür, a\~1 ve bak1r ma
denlerl asarma tesadüf edilmf§t!r. Kö • 
mür <;avu§, bak1r Rus, demir Degi§te 
köylerindedir. Bu havalide derhal son
daJ!ara ba§lanacak!Jr. 

-+<••-·--Y ang1n ba~lang1c1 
Evvelki gece saat 23 ,30 da Topkap1da 

Arpa mahallesinde Arablar sokagmda 
dokumac1 Durmu§un evinde üst katta 
yanan malhidan s1~r1yan bir k1v11c1mla 
ba§hyan yangm, odanm dö§eme tahta • 
Jar1ru, duvarlan ve pencere ~er,eveslnl 
yakbktan sonra söndürülmü§tür. 

Edirne Halkevi orkestras1 konserler verecek 

Edirne ( Hususl ) - Mükemmel blr hale 
kestra heyeti ,ah§malarma devam etmektedir. 
evinde halka s1k s1k konserler verecektlr, 

.11zas11u mua!llmlerile birlikte göstermcktedir, 

getlrilen Edirne Halkevl or
Orkestra bundan aonra HaJk. 
Gönderdlg!m resim orkestra 
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Siyasi icmal 
ispanya meselesi bitiyor 

D
a spanya meselesinin siyasi ciheti, lngi• 

liz • halyan anla§masile halledilmii 
oldugu gibi, askeri ciheti de, kat'i 

neticeye varmak üzeredir. General F ran• 
ko gei;en sonbaharda 1imali 1spanyanin 
Atlas Okyanusu mailesini tamamile ZBP' 

tettikten sonra bütün kuvvetlerini 1imali 
fspanyamn Akdc.niz mailesindeki cep • 
hede yani Katalonya ve Aragon hudud • 
larmda tah1id etmi§ti. 

Maksad1 Akdenize dogru ve Valensi· 
ya üzerine bir i;1kmh te1kil eden T eruel 
koridorundan sarkarak hasmmm elindeki 
yerleri ikiye aynmak ve tcnradan bunlan 
birer birer i§gal etmekti. Franko'nun bu 
maksadm1 takdir etmi1 olup merkezin 
Madridden Valensiya'ya ve daha sonra 
Katalonyanm merkezi Barselona'ya nak· 
Jeden sollar hükiimeti daha evvel davra • 
narak Teruel üzerine baskm yapm11h. 

Burasmm istirdad1 uzun sürmÜ§, k11 
harbi bununla gei;mittir. Franko T eruel'i 
ald1ktan sonra Akdenize buradan sark • 
maktan vazgei;erek buradan taarruzu 
bekliyen ve buna göre hamhk yapan 
Barselone hükiimetini 1ai11tmak ii;in Eb
ro nehrinin cenubunda Aragon cephesine 
yüklenmi1tir, 

Franko'nun kuvvetleri burada k.ifi dere· 
cede ilerledikten sonra durmu1 ve bu defa 
Ebro'nun 1imalindeki kuvvetli Katalon· 
yanm ortas1na v~ Barsel.ina' nm anahtarl 
Lerika üzerine yürümü1tü. F ranko'nun 
kuvvctleri, ayni zamanda, Katalonya ile 
Fransa arasmdaki hudud boyunda yani 
Pirene daglannm 1spanya tarafmdaki 
yamadan boyunca ilerleini§lcrdir. 

N eticede F ransa hududunun Akde • 
nizdcn itibaren 65 kilometrelik k11m1 müs
tesna olarak Atlas Okyanusundaki 1run 
müstahkem mcvkiinden kü~ücük bir hü • 
kumet olan Andorra'ya kadar lspanyan1n 
bütün kara hududlari Franko'nun eline 
gc<;mi1tir. 

Cenubdaki kara hududlar1 yani Por • 
tekiz ve Cebelüttanktaki lngiliz hudud • 
!an i;oktan Franko'nun eline gei;mi1ti. 
F ransa hududundan T eruel' e kadar bü • 
tün §imal cephe!inde Franko, hasmmm 
müdafaasm1 muhtelif noktalardan sars • 
tiklan sonra Ebro'nun munsab1 cenubun• 
dan kuvvetle sarkm11 ve Vinaroz' u ZBP"' 

tederek Akdeniae inmi1tir. Bura1;la,~ahil· 
deki mevkiini elli kilometre geni lettikten 
sonra Katalonya sahilindeki cn jl\Ühitn 
beldelerinden biri bulunan Tortoz„mn 
kap1lanna dayanm11t1r. 

Bu suretle bütün Katalonya sol l.pan• 
yol hükiimetinin diiier arazisinden tecrid 
edilmi, bulunuyor. Bu yerlcrin müda • 
faas1 Madrid muhafm General Miaja'ya 
tevdi edilmi1tir. Hükiimet timdilik Bar • 
selona' da kalm11t1r. Belki F ransa hudu• 
du büsbütün kapanmadan cvvel KaB • 
lonyadan aymlacakhr. Deniz yolu ai;1k'. 
degildir. Cünkü deniz hakimiycti 11ei;en• 
!erde modern bir kruvazörü torpillenerek'. 
batmlm11 olmas1na ragmen Franko'nun 
elinde bulunmaktad11. 

Balear adalanmn en büyüi;ü olup Bar• 
selona'nm kar11smda bulunan ve Akde • 
nizde Franko' nun deniz kuvvetlcrine ve 
bahri tayyarelerine bathca üs tetkil eden 
Maiorka adas1 va11tasile Katalonya sa • 
hilleri tamamile abluka edilmi1 bulunu • 
yor. 

Katalonya bütün 1spanyamn en zen ~ 
gin yeridir. Cünkü memleketin büyük sa• 
nayii burada loplanm11hr. Sanayi amelesi 
en cok olan yer dahi buras1d1r. Bu itibar• 
Ja so! hükiimetine en ziyade samirni taraf1 
tarlarm bur~da bulunmu1 lazJIDgeliyor. 
Ukin hakikatte böyle degildir. Evvela 
Katalonya amelesi komünist, sosyalist ve 
anar1ist diye u, büyük te1kilata aynlm11· 
t1r. Her üi;ünün de sendikalan ve bun • 
!arm konfederasyonlan ba1ka ba1kad!l. 

Eskiden, aralannda s1k s1k kanh mu -. 
sademeler oluyordu. Cumhuriyet~i Bai • 
vekil Ncgrin ancak Katalonya büsbütün 
tehlikede kald1ktan sonra kahinesine anar• 
1istlerden hir iki aza alm11h. Komünist • 
!er arasmda bile T roi;ki aleyhtan vc !eh• 
dan diye iki cereyan peyda olmas1 yü • 
zünden tefrika vardir. Amele sm1fma 
mensub olm1yan Katalonya'hlarm bütün 
dü1ünceleri 1spanyadan aynlmakt11. Bu 
haller Katalonya'nm F rankoya kal§l u • 
zun müddet mukavemette bulunmasma 
imki.n b11akmam11llr. Sanayi merkezi 
Katalonya'y1 kaybettikten sonra sollartn 
Madrid yaylasmda ve Endülüs ovasm • 
da mukavemetleri uzun sürmiyecektir. 
Meselenin askeri ciheti bitiyor, demektir. 

Maharr•m Fey:zi TOGAY 

Cumhuriyet 
Nüshas1 5 lruru~tur 

Abone $eraitl j 
Senellk 
Alb ayhk 
"Oe ayhk 
Bi? ayhk 

Türldye 
icin 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
lliO • 

Barte 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

Yoktur 
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Hädise!er aras1nda 

SON · HABER LE .R ., Sigara, gözlerimiz Büyük davalar 

D •• 1.k b• • t ve ruhumuz ort sene l 1r Zll c a lc::>~ ir Frans1z doktoru iddia edi-

c 
Alm an kuvvetinin 

unsurlar1 

) HEM NALINA 
MIHINA 

Garb san'atkarlar1 
ve radyo 

program1 1 
t:::) yor ki sigaradan ald1g1m1z 

hazlr an1yor tad1n en büyük payt gözleri-
mize aiddir. Tütünün ate§ini, hele 
dumamm görmezsek sigara ii;tigimi
zin farkmda bile olmazml§IZ. Bunun 
ii;in, tiryakiler bile karanhkta sigara 
ii;mekten ho§lanmazlar ve anadan 
dogma körler tütüne ah§mazlarm1,. 
Gözlerini sonradan kaybedenlerse si
garadan vaz gei;erlermi§. «Tecrübesi 
kolay. Gözlerinizi kapay1mz ve siga
ramzdan iki üc; nefes c;ekiniz. Tadm 
s1f1ra yakla§acak kadar aza.ld1gm1 
farkedeceksinizl» diyor, bu Frans1z 
doktoru. 

i~timai s on zamanlarda, 1stanbula bazi 
me;hur garb san'atkarlan geli· 
yor. Bunlar, bir iki konser ver· 

-------
Devlet ziraat i~letmeleri kurumu, memlekette bira 

istihlakini ~ogaltacak esash tedbirler ahyor 
. Ankara 20 - Devlet ziraat i§letmele-1 cesi olarak ~imdiye, kadar 22,000 hekt.,_ 

ti kurumu, dört scnelik bir ziraat vc ziril- litre olan b1ra sarfiyati bugün 35,000 
at san'atlan program1 hamlamakhtad11. hektolit~~ye. i.:ikmi~t~r. :"' ~k1~ .b~r zaman-

Kurum. memlekette bira istihlakinin da S1hh1 1<;k1 olan b11a JStihlakmm 60,000 
artrnas1 ve bu suretle dünyanm en iyi bira hektolitereye <;1kmasm1 temin edecek ted _ 
~1l>asin1 yetiitiren memleketimizde arpa birler almmaktadir. z 
11.hhsalatmm yükseimesini temin ii.:in mü- Alrnan tedbirler 
t•rn kararlar almi§ ve bu kararlan tatbi· Kurum, arpa ihracmm artmlmasi baki-
a ba1Iam11t1r. Bu kararlarm ba1mda bi· mmdan da faydah tedbirler almaktad1r. 

da fiatlarmm ucuzla1Ilma51 gelmektedir. Umumi harbden evvel para ihracat1miz 
M emlekette bira sar/iyab 1911 senesinde 120 bin Ion, 1912 sene • 

Ankara bira fabrikasmm ai.:1lmasmdan sinde de 192 bin to~ ve 1913 te 114 bin 
'"'°el §imendifer hattmdan uzak olan vi· ton iken 1930 senesmde 3.600 tona düi-
J• ' - '' 
ayetlerde biranm ii~si doksan kuru§a ga mu1tür. . . . . 

dar. sa!Jlmakta iken bugün memleketin h•r . Memleketimmn hi~ ~ok mmtakahn 
Yennde bira ayni fiata ve 1i1esi 30 kuru- bilha~s~ ~~ara'. Esk11eh1r, Afyon ve U
la Sahlmaktad11. Bundan baika 1imdiy,e 1ak vil~y~!Jnm h11 i.:ok mahal!eri dünya • 
kadar muvasala vesaiti noksan olan b1r mn en. IY1 arpas1m yetiitirmektedir. Ku -
~ok Yerde bira bulundurulmazken kuru • ru.°': hilhassa bu mmtakalarda arpa eki -
hl1Jn ald1g1 tedbirlcrle cn ücra yerlcre ~a- mmm arhnlmas1m teivik edecektir. 
dar bira sevkedilmektedir. Bunun nett • (a.a.) 
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C. H. P. Meclis Balkan 

Grupunun seyahatine ~dc1yor 

liariciye Vekilimiz, M1s1r Atina, Belgrad ve Bükre~ 
seyahati etraf1nda ziyaretleri on iki . 

izaha t verdi gün sürecek 
Ankara 20 -CH. P. B. M. M. 

Crupu dün _ 19/ 4/ 1938. Trabzon say· 
lavi Hasan Sakamn ba1kanhgmda top • 
land1. 

Hariciye Vckilimiz iki mcmleket .~ra
•1ndaki baiihh~m bir tezahürü olmak ~ze· 
re MISira yapllgl scyahat ctrafmda 1za· 
hat Verdi. ' 

M1s1rda ikameti esnasmda Türk millc· 
tine ve onun Sefine kars1 M1S1r milletinin 
Ve ricalinin gösterdikleri muhabbet vc 
Yüksek tezahüra!J beyan cderken grup 
Umumr heyeti M 151r milletine ve Kralma 
kar~1 sürcldi alki1larla memnuniyctini 
&Österdi. 

Avdetinde Beyrut yolile gelmi1 ve o
rada F' ramiz Ali komiserile görü1mü1 o
lan doktor Aras, Beyruttan, Trablus· 

tamdan ve Halebden ge<;erken halkm 
:$efimiz Atatürkc ve Türkiyeye kar11 iz· 
har ettikleri ve bizim duygula11m1z1n bir 
tnakesi olan derin muhabbet alakasm1 an
latirken grup umumi heyetinin ~ok mü: 
lehassis oldugu herkesin yüzünden belh 
'!luyordu. (a.a.) 

lngilterede teslihat 

Bir heyet Amerikaya 
tayyare 1smarliyacak 
Londra 20 - Hava nezaretine men -

s~b eksperlerden mürekkeb bir heye,t, 
!Itndiden tarn rand1manla i.:ah1an 1ngihz 
fabrikala11 imalatla11m artmnc1ya kadar 
derha! tayyarc satm almak imkanlarm1 
letkik etmek üzere bugün Amerikaya ha
teket etmi§tir. Zanncdildigine göre heyet, 
~rnerika i~in memnuniycti mucib bir nc
~oe elde edemedigi takdirde bu mescleyi 

anadada tetkik edecektir. (a.a.) 

Bahri infaat 
B Lo.ndra 20 (Hususi) -. Amerik~ 
. •hriye Nezareti 26 muavm harb gem1· 

' 1 dh· k ··t d a a msasma arar v~rm111Jr. nsaata 
b~rha] ha1lanmak üzere 1cab eden ted -
•der almm11hr. 

'trabzon-Erzurum yolun· 
daki korkunc kaza 

'I'rabzon 20 (Hususi) - Yirmi be§ 
Yo!cu ile Trabzondan hareket eden bir 
kani · · 'k' k . YOnet, yoldan da ald1g1 yirm1 ' 1 

l 1§•le ceman kirk yedi yo!cuyu hami • 
en " "t ., "'rzuruma giderken Ziganamn o e-

;uzünde köprü ba§mdan giderken fre
r '~ tutmamas1 yüzünden be§ yüz met -
1.~ '.k bir uguruma yuvar!anm1•, on altI 
"''' "J „ ' • 0 tnu§, alh ki§i hafif yaralanm1§hr. 

Yir · b Ya rni e~ yolcudan dokuzu ~ok agir 
'!'/ah, on altlSI da hafif yarahd1r. Hepsi 
da •b.z~n.a getirilmi~tir. Ai(ir yarahlar -
E: n 1kis1 bu sabah ölmü§tür. 

""=urum - Erzincan yolunda 
E hir tünel bugün a~1hyor 

denir.zurum 20 - Erzurum - Erzincan 
en •ryo~u üzerinde in~a edilmekte olan 
y Diuhim tünelin ag1h§ töreni :yarm 

ap1Jacaktir v·1· , , . 
zasin · ' ayetimmn A§kale ka -
bir bin 30 kilometre bahsmda olan ve 
"1üh Ucu.k y1!da bitirilen bu tünel Türk 
"•ff •n.dis ve i~cilerinin büyük bir mu
~an •kiyetidir. Törende Vali Ha§im !§· 
'lak~l\ ba§kanhgmda bir heyet buluna -

ll'. 

:'>"kara 20 (Te!efonla) - Ba§vekili -
m~z Celal Bayar, bu cuma günü §ehri
m1z~en hareket ederek istanbula gide
cektir. Kendisine Hariciye Vekili Tev
fik Rü§tü Aras, Refik Amir, Cevad A
c;1kalm, Bald Sedes refakat edecektir. 
Ba§vekilimiz, aym 25 ine kadar istan • 
bulda kald1ktan sonra Atinaya gitmek 
üzere hareket edecektir. 

Seyahat programma gäTe, Ce!al Ba· 
yar, Atinadan sonra Belgrada gidecek 
ve orada da üg gün kaldiktan sonra 
Bükre§i ziyaret edecektir. 

Dost rnemleket merkezlerindeki bu 
seyahat on iki gün sürecektir. 

Matbaat heyeti 
Ba§vekilimizin Atina ziyareti s1ra -

smda bir Türk matbuat heyeti de Ati • 
nad~ bulunacaktir. Bu heyet, Nadir 
Nad1 (Cumhuriyet) ve Mümtaz Faik 
(Ulus) la Zekeriyya, Kemal, Ekrem, 
izzet ve Sedaddan müte§elclcildir. 

Atinacla haz1rl1klar 
Atina 20 (Hususi) - Türkiye Ba§ve

kil'. Celä! Bayann Atinayi ziyaret gün· 
leri yakl"§hki cihetle büyük hazrrhklar 
yaptlmaktad1r. 

Hariciye N ezareti, ziyaret program1· 
m tesbit etmi§, fakat henüz ne§tetme _ 
mi§tir. 

Nisamn 28 inci ak§ami cKra! Tiyat _ 
rosu• nda bir kabui resmi t t'b edil _ . 

1
. er i 

m•§ ir. 

Hitler'in yddönümü 

Bütün Alrnanyada 
bayramlar yapihyor -

Berlin 20 (Hususi) - M. H'tl . d ... .... .. iermo-
gum gunu munasebetile dün _,_ 

1 
, ~§am 

ba§ 1yan meras1m bugün de ak§ama ka-
dar devam etmi§tir. Berlinde Führ „ 
h d b ... ,k b er m 

uzurun a ~yu ir ge<;id resmi ya-
p1lm1§br. Gec;1d resmine i§tirak eden A
vusturya k1taa!J §iddetle alki§lanmi§tir. 

Prag'da bir h8diae 
Prag 20 - Bir tak1m amele Hit] . 

yildönümü münasebetile, bay;ak •=~~n 
olan Alman sefareti müste§an M. Andr! 
Kenke'nin evinin penceresine ta§ at • 
m1§lardlr. 

Amele, Gamah hagh bir bayrak gör
dükleri zaman bunun Haynlayn taraf _ 
taTlarmm bir tahriki eseri olduguna za
hib olmu§lard1r. 

Hariciye Nezareti erkänmdan bir zat 
Alman sefirine itizarda bulunmu§tur. ' 

Olimpi.vad lilmi gösterildi 
Berlin 20 (Hususi) - M. Hitlerin do -

gum günü münasebetile olitnpiyad fil -
mi liugün ilk defa olarak M. Hitlerle 
kabine azas1, valiler, Zays inkart, fir • 
ka erkam, ordu §efleri, kordiplomatik 
ve beynelmiiel olimpiyad komitesi aza
SI önünde gösterilmi§tir. 

Kü~ük Antant 
yak1nd::t tonlan1yor 

Bükre~ 20 - !yi malllmat almakta o· 
Jan mehafil, Kü9ük Antantm yakmda 
burada bir konferans akdedecegini ha

ber vennektedir. 
Kü<;ük !tilil.fm Macari.'ltanla muka • 

reneti meselesinin bu konferansta mü
zakere edilmesi muhtemeldir. (a.a.) 

On sene kadar evvel bir fngiliz 
muharririnin «Kendini psikanaliz u
sul ile tani! » adh bir eserini okumu§
tum. Bu kitabm mevzuu, müellifinin 
sigaray1 terkettigi andan itibaren 
kendi nefsi üstünde yaphg1 tahlilden 
ve vard1g1 neticeden ibaretti. Bu ne
ticeye göre vücudümüz tütüne aht -
maz, ah§an ruhumuzdur. Zehirlere 
aid her türlü itiyadlar1m1zm kök!eri
ni uzvi degil, manevi bünyemizin 
ii;inde aramahy1z. 

Bana da öyle gelir ki sabahleyin 
uyamr uyanmaz gazete okumaya a· 
html§ bir adamla sigara ii;meyi itiyad 
edinmi§ adam arasmda fark azd1r. 
Birinin elinden gazeteyi, ötekinin 
elinden sigaray1 ahmz, ikisi de hemen 
hemen ayni mahrumiyet s1lnnhsma 
dii§ecektir: ikisinde de ayni botluk 
duygusu; ikisinin de arad.gm1 bul
mak ihtiyacile bu bo§lugun üstüne 
sarkan §Uurlannda ayni sersemlik, 
ayni ruhi bat dönmesi. Ruhi, evet, 
ruhi •... 

·Sigaray1 gözlerimizle i<;tigimizi id
dia eden Frans1z doktoru da bu nevi 
itiyadlanm1zda ruhi amili b8§a gei;ir
mit oluyor. Bu iddiay1 -hatta itiraf1 
diyelim- maddeci \'e müsbet bir ilim 
adam1mn, bir doktorun agzmdan itit
mek de ho§ bir1ey. (:ünkü bu nevi 
ilim adamlar1, tütün ii;mek gibi görü
nii§te vücudümüze aid bir itiyadm 
sebeblerini ruhta aramak §Öyle dm·· 
sun, qk gibi, hem de platonik a§k 
gibi manevi heyecanlaruruzm amille· 
rini uzvi bünyemizde, haMa -aman? 
amanl- barsaklanmizda bulduklar1n1 
1öylerler. Atki.it amel iliicl!lril11„,1:d11.· 
visi mümkün oldugunu iddia etme
mi§ler miydi? 

Gözlerimizle sigara arasindalri ru
hi münasebeti anhyan Frans1z dokto
ru onlardan ayrilm1§, bizim tarafa 
gei;mi§ oluyor. Hot geldi, safa geldi. 
Simdi biraz daha rahat konu§abiliriz. 
Sigara dudaklarumzin tesbihidir. Ü· 
nunla ruhumuzu oyahyoruz. Tütün 
dumanmm i;izdigi karmakan§ik ve 
oynak, <;apr8§ik ve kivrak tekil dün
yas1 i<;inde ruhumuzun en s1cak 'Te 

mahrem kimildam§lann1, ürperifleri
ni, savrulutlarm1 görür gibi oluyoruz. 
Adeta sigaramn ucunda tüten bizim 
ruhumuzdur. Bunu seyretmek hazzI· 
mn bedenimle veya itkembemle ne 
münasebeti var? Haydi oradan, kaba 
materyalist, hödük materyalist ! 

Kovanlarmdan firbyan anlar gibi 
gözlerimizden <;1kan ve renklerin, 
l§Iklarm üstüne konan bakitlanm1z, 
önüne serilen bu gen~ dünya bahc;e· 
sinde en güzel §ekillerin bahm eme· 
rek ruhun peteklerine dolduruyor. 
Bu §ekiller arasmda, kendi i<;imizin 
d1§ar1da c;izgilenmesini andiran bir 
§ekille,me halinde sigara dumam da 
var. Onu daha ziyade gözlerimizle 
seviyoruz. Belki vücudümüzün -bey
nin veya sinirlerin- dolay1sile ald1g1 
bir keyif de yok degil, fakat gene 
muhayyilenin delaletile. 

Vücude ayni tad1 verecegi muhak
kak farzedilse bile ate§siz, külsüz ve 
dumans1z bir sigaray1 kim eline al
mak isterdi? 

PEYAMI SAFA 

( KISA HABERLER "'\ 
:----------') * MOSKOVA 20 - i:ran büyük el~isl 

Muhammed Sald dün buraya gelml§tir. 
* PARIS 20 - Dük ve Dil.ies dö Vindsor 

Kan'a hareket etmi.jlerdlr. ' 
* TULON 20 - 1926 da Briyan kablne

s~nde Harbiye müste~ar1 olan <1:Harb ma -
lulleri cemlyet1, reisi mlralay :i:ves Picot 
76 Y•§md~ vefat etml§tlr. 
* IZMIR 20 - Vlläyet mmtakasmdakl 

batak1Iklar1n kurutulma.s1 i)i etraf1nda 
tetklkler yapmak üzere Naf1a Vekaletlnden 
bir mütehassis gelmi§tir. 

* ANKARA 20 - Slhhlye Vekäletl has
tanede ölenler hak..ktnda yap1lacak ~ua. „ 
meleye datr aläkactarlara. bir tamtm gön
derml§ ve hastaneler talimatnamesintn 
52 ncl maddeslne göre muamele tfas1n1 is
teml~ttr. 

. * IZMiR 20 - Beledlye, havagazl fab
r1kas1 ic;1n Almanyada Lidya fabrikas1na 
70 bin llrahk otomatik maklne lSDlarlam1~
t1r. 
* Londra 20 (Hususi) - Londra He gar

bi Afrika aras111da. bir tayyare servisi tesis 
edi!~t!r. 

Diktatör!ük usulleri, milletin manevi 
ve maddi hayat ~artlarm1 düzelten mu
kabil icraatta bulunmazlarsa, tesirleri 
sathi kahr. Bunu diger bir tabirle anlat
mak ic;in diyebiliriz ki, bir diktatörlük 
idaresi, muhtelif i~timai sm1flarm tasvi -
bini kazanmak yollarm1 bulamad1g1 tak
dirde, nüfuzunu ve kuvvetini azc;ok k1sa 
bir zamanda bitirir. Binaenaleyh, otori· 
ter devletlerin, istinad noktalanm ve di
namizmlerini, bizzat milletin arzu ve 
iradesinde bulduklanm kabul etmek za
ruridir. Bu cümleden olmak üzere, Al
man diktatörlük idaresinin, naSI! bir isti
haleden mülhem olduii;u bilinmezse, o -
nun dahili ve harici siyasetini kavramak 
imkiim bulunamaz. 

Demokrasilerde, millet mefhumu, ha
yatta bulunanlarm te~kil ettigi camiay1 
anlat11. Halbuki, nasyonal sosyalizm mis
tiginde, bunun organik ve biyoloiik bir 
manas1 vard1r, en uzak maziden gelip en 
uzak istikbale kadar giden sonsuz nesil
ler silsilesini gÖsterir. 

Nasyonal sosyalist mistigi, ;uurlu bir 
«yeni adam» yaratmak suretile yeni bir 
millet vücude getirmek iddiasmdad1r ve 
bu yeni adam, onun akidesine göre bir 
ferdden ibaret degil, aileden ve bütün bir 
11ktan müte;ekkildir. Alman milleti, ta
azzuv elmi$ bir vahdeti teskil eden s1h· 
hatli ailelerden mürekkeb bir camiad11 ve 
mezheb haline geien 1rk prensipi bu esas 
telakkiden dogmustur. Irk prensipinin, il
mi noktai nazardan ne derece kaydi ihti
yatla telakki edilirse edilsin, son derece 
kuvvetli bir fikir oldugu muhakkakhr. Bu 
fikrin tatbik1, $Üphe yok ki, birc;ok ifrat
lara meydan vermektedir. Bununla be • 
raber, bu ifratlara muhakeme ile, man -
hk!a mukabele etmenin faydas1 yoktur. 
Daha iyisi, bu fikrin, suurlarda ve vic -
danlarda yaphg1 tesiri ve verdigi neticelc
ri anlamaga !;_al11mali1Ir. 

N aziler, iktidar mevkiini ele gec;irir 
ge<;irmez, ilk i; olarak amme s1hhati mc· 
selesile mesgul oldular. Dogum, Yinninci 
asrm hasmda takriben iki milyon oldugu 
!fälde, 1932 de bir milyondan da a;ag1 
dü$mÜstü. Bundan ha$ka, yeni dogan c;o
cuklardan birc;ogunun. hic;bir i$C yaram1-
yacak ;ekilde kusurlu olarak dünyaya 
geldiii;i görülüyordu. 

Alm an Dahiliye N azm F rik, bir deli
nin, camiaya, günde takriben 4 marka, 
bir adi mücrimin 3,50 marka, bir kötürü· 
mün 5 - 6 marka mal oldugunu, halbuki, 
alelade bir i~<;inin günde 2;51 mark, ma
dun bir memurun 3,60 mark, vasal mc
murun 4 mark kazand1gm1 hesab etmi1· 
tir. Dahiliye Nazm, bu rakamlara isti -
nad ederek, böyle neticeler veren bir sis
temin merdüd oldugu hükmüne varmak
tad11. 

Alman Dahiliye Nazmmn merdüd 
buldugu bu sistem, irsiyet, 1s1Ifa ve 11k 
h1fz1ss1hhas1 kanunlanm nazan itibara 
almadan ferdin mukadderatile me$gul o
lan liberalizmdir. M. F rik' e nazaran, li
beralizm, nihayet s1hhatli i$c;iyi bezdir -
mekte ve aile fikrini öldürmektedir; has
talara ve zay1f!ara kar11 insani muamele 
etmek bahanesile, milleti, tahammülfersa 
yükler altma sokmaktad1r. 

fste nasyonal sosyalizm, bu fikri hare
ket noktas1 ittihaz ederek, irk siyasetini 
tatbika ba~lam1~. doii;um ve amme s1h • 
hati islerinde, c;ocuklarm, dünyaya gel • 
meden evvel alakah bir bak1m mevzuu 
te$kil etmeleri; c;ok c;ocuklu ailelerin sa • 
y1S1m arhrmakla iktifa etmeyip, büyük 
irsi kusurlan olanlan nesil yeti;tirmekten 
menetmek prensiplerini koymu1tur, 

Nazi zimamdarlan, ilmin, irsiyet ve 
1s1Ifa kanunlan bahsinde, devletin mü -
dahalesini zaruri kilacak derecede büyük 
terakkiler kaydettigini; bu müdahalenin, 
millete kar$1 bir vazife oldugunu; gec;en 
amlardan kalma kilise nazariyelerine ve 
sözüm ona hemcinse kar$I muhabbet saf
satalanna kanarak bu vazifeyi ihmal ede
miyeceklerini, hastalarm, kendi vücudla· 
nndaki kusurlan, gelecek nesillere nak -
letmelerine göz yumam1yacaklanm söy -
lüyorlar. 

Yazan: FLORIAN DELHARB 

vak'as1 kaydedilmi;ti. Bunun ifade cttigi 
doil;um noksam senede k1rk bin kadard11. 

Nazi hükumeti, bu afetin önüne gec; -
mek maksadile, eski kanunlan bütün ;id
detile tatbik etmekle iktifa etmi;tir. Bir 
baikasma zührevi bir hastahk a11lamak
tan su<;lu olan kimse, Ü> seneye kadar ha
pis cezasma \;arp1lmaktad11. Y ap1lan bir 
istatistige göre, zührevi hastal1klar yüzde 
40, 9 nisbetinde dü 0mü,tür. 

Almanyada, evlenme meselesi de bu 
prensiplere istinad etmektedir. Nasyonal
sosyalist akidesi, evlenecek olanlara, ya!
mz kendilerinin saadetini degil, <;ocukla
nmn hayotm1 ve Alman milletinin atisini 
de dü1ünmelerini tavsiye etmektedir. De
mokratik hürriyetin, hukuku beiere isti
nad etmesine mukabil, yeni Alman ka:iu
nu esasisi, 119 uncu maddesinde, ai!eyi, 
devletin temeli diye tarif etmektedir. 

Kanunun metinlerini, hal~a daha ko
lay ve daha iyi izah edebilmek ic;in Pro
paganda Nezareti, bunlan bir tak1m ve
cizelerle hulasa etmiitir, 

Maamafih, Nazi hükilmeti, yalmz 
vaiz ve nasihatle iktifa etmemi;, tavsiye
lerini cazib bir ~ekle sokmak >arelerini 
de dü§Ünmüitür. Her yerde oldugu gibi, 
Almanyada da, evlenmek istiyen genc 
>iftler vok degildi. Ancak, bu ii pahahya 
maloldugu ii.:in, bunlar serbest izdivac1 
tercih ediyorlard1. Y ap1lan resmi istatis
tikler, 193 7 senesinde, paras1zhk yüzün
den 300,000 i.:iftin resmen izdivacdan 
sarfmazar ettigini meydana koymuitur. 
Nazi hükumeti, bunlarm da imdadma 
yeti1ti. Evlenmek istiyenlere bin mark ö
dünc para veriliyor, evliler, bu borcu u
zun vadeli senelik taksitlerle ödüyorlar 
ve her dogan \;ocuk i>in, borc itfa edili
yor. Nazi hükiuneti, §imdiye kadar, tak
riben 700,000 i.:ifte para ikraz etmi,tir. 
Yap1lan hesablar, bu ödünc para sayesin
de evlenenlerin, 500,000 i.:ocugu oldu
gunu meydana c;oymu§tur. 

Alman kanmm himaycsi kanununu <;I
kartmaga amil olan mülahazanm esaSI d• 
yukandanberi izah edilen bu prensiptir. 
Nazi hükumetinin noktai nazan, tarihin 
verdigi tecrübelere ve nüfus ilminin csas
larma göre, bir milletin mukadderatmm, 
hel§eyden evvel temiz ve salim kalmas1 
icab eden kana bagh oldu&u merkezinde
dir. 

N asyonal - sosyalizm akidesi, Alman
yada irklar meselesinin, Yahudi meselesi
le bir olduguna inamr. Alman yurdda§l 
olmak, kanunen, Alman milletine mensub 
olmaga ve Alman milletine mensub ol
mak' da, ta11d1g1 din ne olursa olsun, Al
man kamndan bulunmaga vabestedir. 
Bu sebeble, hii.: bir Yahudi, Alman mil
letine mensub olamaz. Alman vatanda01 
olm1yan kimsenin, orada ancak misafir 
;eklinde oturmas1 ve misafirler hakkmda 
tatbik edilen kanun ahkamma uymas1 
mecburi oldugundan, Y ahudiler Alman
yada, birdenbire yurdsuz kalm1;lard1r. 

Ger<;i, Alman devleti Alman milleti
nindir esasma dayanan kanun hükümleri. 
Y ahudileri hii.: de ho;a gitmiyecek bir 
vaziyete düiürmüise de, Almanyanm 
Y ahudi aleyhtarhg1 etrafmda bütün dün
yada kopanlan yaygara yersizdir. lnti
kal devresinde ifratlar ve hatalar olmo
m1§ degildir; ancak, bunlan, Y ahudile
rin, amme hizmeti islerinde Yabudi nüfu
sile hii.: de mütenasib olm1yacak derecede 
fazla yerler isgal etmekte bulunmalarma 
atfetmeliyiz. Almanyada oturan ecnebi
ler bedbaht degildirler ve Y ahudiler de, 
badema orada ecnebi misafir say1hyorlar. 

dikten sonra memleketlerinc dönüyorlar. 
Bu suretle onlan dinlemek ancak lstan • 
bulun, daha dogrusu Beyoglunun mah • 
dud bir k1S1m halkma nasib oluyor. Hal
buki bunlan radyo vas1tasile bütün abo
nelere, yani binlerce ki§iye dinletmek k~
bildir. F akat, 1stanbul radyosu arbk kla· 
sik daha dogrusu veknasak bir iekil al • 
m1; olan mahdud ve muayyen program~nm 
dar i.:er,evesi ii.:ine, bir türlü garb san at• 
karlanm sokmak istemiyor. Paras1 m1 yok, 
hevesi mi yok, zevki mi yok, bilmiyoruz. 
Her halde bir eksik taiafi var ki iehre 
geien tenorlar, viyclonistler, piyanistler 
istanbul radyosuna ugramadan gei.:ip gi· 
diyorlar. Radyomuzun, bunlara yirmi da
kikahk, yanm saatlik bir konser verdire• 
cek kadar fakir oldugunu zannetmiyoruz. 
Esasen, bir defa buraya gelmi; olan bu 
san' atkarlann da, radyoda kisa bir kon
ser vermek ii.:in, FranS1z tiyatrosunda sa• 
atler süren konserleri kadar para istiyc • 
ceklerini zannetmiyoruz. 

lstanbul radyosu. bu üstadlar1, bütün 
memlekete dinletmek ve san' at zevkimizi, 
terbiyemizi yükscltmek ;,in biraz feda • 
kiirhk etmegi göze aldmnahd11. 

Ham. radyodan bahsederken. ;una 
da söyliyeyim ki ögleyin yap1\an plak 
nesriyatmm bilhassa alaturka k1smmda, 
baZI öyle tadsiz tuzsuz seyler c;alm1yor 
ki bunlann radyo programma nas1l gir· 
dii\ine ~asmamak kabil dei(ildir. 

Merhum tamburi Cemilin oglu olan 
Mes'ud Cemil, babasmm yüksek musiki 
kudretini vc zevkini tevarüs etmi;tir. On· 
dan, bo; zamanlannda bütün plaklan 
dinleyip bir tasfiyeye tabi tutmasm1, az· 
c;ok bir san' at k1ymeti olm1yanlanm, c1 • 
yak c1yak bag1ranlan atmasm1 rica edi • 
yorum. Hemen hergün ögle yemcil;ini 
yerken dinledigim bu plaklardan baz1la
n, vallahi, insanm i;tahm1 kapatiyor. 
Y almz, benim ve benim gibilerin olsa, 
ncysc, ;ismanlamamaga yard1m ederek 
bir i~e yaram11 olurlard1 fakat, bol g1da
ya muhtac olan zay1flann s1hhati ic;in 
mumdir. Onun iGin bali;myorum: Aman 
Mes' ud Cemil. ~unlan bir temizle !.. 

4'2~ 

Hatay intihabat1 

Kontrola memur heyet, 
dün ~ehrimizden ge~erek 

Hataya gitti 
Hatay intihaba!Jm kontrol etmek ~ze

re Milletler Cemiyeti tarafmdan se,1len 
heyet dün sabahki ckspresle Cenevreden 
iehrimize gelmi; ve Sirkeciden dogru 
Haydarpaiaya gei.:erek saat 9 d~ h~r~ket 
eden T oros ekspresilc Hataya g1tm11t1r. 

Yirmi iki kiiiden mürekkeb olan heye
te !svi<;reli M. Roje Sekretan riyaset et• 
mektedir. 

ff eyet reisinin izahatt 
Heyet reisi dün sabah. iehrimizden ?,a· 

reketinden evvel gazetecilere iunlan soy-

lcmi1tir: . . 
«- Haziran sonunda b1tmeS1 mukar· 

rer olan intihabah kontrol etmek üzere 
H ataya gidiyoruz. Biliyorsunuz ki, Ha : 
tay ii.:in evvelce bir. sec;im ni~amn~~eS! 
tanzim edilmiiti. B1lahare, T urk huku • 
meti bu nizamnamenin gerek tertib tar • 
zma, gerekse metnine müteallik baz1 esas· 
h noktalara itirazda bulunmuitu. Bunun 
üzerine mesele Milletler Cemiyeti kon • 
seyinde yeniden tetkik edilerek, „~ürk 
hükumetinin noktai nazan hakh gorul • 
mÜ§ vc Türkiye ile F'ransa murah.haslan• 
nm da i;tirakile teiekkül eden kornIS~~nda 
yeni bir nizamname haz11lanar~k 1hraz1 
mucib olan noktalar, baztlan tad1l ve ba· 
z1lan ise tamamen degiitirilmiiti. 

Almanyada, ecnebilerin intisab edebil· 
dikleri baz1 meslekler vard1,r ki, Yahudi
lerden esirgenmemi;tir. Berlindeki 3500 
avukattan 1158 i, yani yüzde 30 u Y a
hudidir. 6203 doktordan 2549 u, yani 
yüzde 41,2 si gene Yahudidir. T ekaüde 
sevkedilen Yahudi devlet memurlan, ka
nun mucibince tekaüd maailanm ahyor
lar. 

Hulasa, Alman milleti, gamah hai.:m 
arkasmda toplanarak kalkmmI§ bulunu
yor. Alman milleti, yeni bir ruhla ,ahi -
maga ba1lam11hr. 

Cezire 

yap1lan 

(Sonu qnrrn) 

valisine 

Simdi, intihabat bu yeni nizamnam:· 
nin iartlan dahilinde cerryan edecekt1r. 
Hataya muvasalat eder etmez, i~tihabat 
hamliklarile meigul olacagiz. Nizamna: 
me cvvelce Fransa tarafmdan Hataydab 
FransIZ makamlanna bildiri!digine göre, 
F ranslZ memurlannm bize yard1m ede -
ceklerini ümid ediyoruz.» 

taarruz 

Jandarman1n ate~i 
albnda üc ki~i öldü 

Erzurumda firtma ve kar 
E m 20 - !ki gün süren f1rtma rzuru ... 

ve kar yüzünden Kop dagi yolu gene 

k mls!lr Bu dagda agilan 8 metre-apan :i: • • 

lik kar tüne!leri araSinda yemden ame-
le cah~aktadir. 

Milyonlarca nüsha baSihp dag1hlan 
propaganda risalelerinde, halihamda 
Almanyada, irsi hastahklarla malul 
400.000 insan mevcud oldugu, bunun 
230,000 inin delilerden müte$ekkil bu -
lundugu, Alman milletinin, bunlara bak
mak ic;in günde 920,000, senede 336 
milyon mark sarfettigi, halbuki bu para 
ile, s1hhatli Alman ailelerinden 230,000 
tanesine ya$amak imkiim verilebilecegi, 
kusurlu insanlann daha süratlc döl ye -
ti;tirdikleri, saglam vücudlu insanlarm da 
delileri beslemek i<;in yorulup didindiii;i 
.vaz1hd11. 

S1hhati umumiye meselesini, naziler, 
ayni zamanda müteaddid cephelerden ele 
alm11lard11. 1934 senesinde, Almanyada 
175,000 belsoguklugu ve 47,000 frengi 

Beyrut 20 - Dahiliye Bakanhg1, 
ge,en pazar günü Cezire valisinin Has~<; 
iehrine girerken ahalinin taarruzuna ug
rad1gm1 ve hafif surette yaraland1gm1 
teblig etmiitir. Valinin yanmda bulunan 
jandarmalar müteamzlara ate; ai.:m1;t1r. 
3 kiii ölmüi ve on iki kiii yaralanm11t11. 

Romanya Krah rahats1z 
Bükre§ 20 - Saray Mare~all1g1 tebli~ 

ediyor: 
Majeste Kral, girtlakta baz1 hafif te-

sirler kra etmi; olan gripten do!ayJ o· 
dasmda istirahat etmektedir. Ak>arn 
hararet 38 derece, nabzt ise 84 tü. Ma • 
jestenin umuml vaziyeti iyidir. 
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Ke~ki evlenmeseydiler ! ] 
Halimle Mediha birbirlerinden ho1lan

m11lar, beraber ya1amaga karar vermi1 -
lerdi. Ha!tm bir •igorta kumpanyasmda 
memur, Mediha bir avukat yaz1hane•in
de daktilo idi. Delikanh genc ktza bir ak
;am ge<; vakit Voyvoda caddesinde ra<t
gelmi1, güzel vc .taze yüzünü, parlak ve 
ye1il gözlerini gorunce dayanamam11, 
tarn yanmdan ge<;erken hafif<;e: 

- Pek güzelsiniz 1 
Demis. «Haydi oradan, aptal I» ccva

bm1 almasma ragmen k1zmam11. o kadar 
tat!t ve nazikane af dilemiiti ki Mediha 
gülmü1. Halim de onu yemege davet et -
mi1ti. 

Bu maceranm üstünden 1imdi tarn yedi 
sene ge<;mi1 bulunuyor. Mediha, yaz1ha
ne•ini terkederek bütün hayahm Halimin 
•evgisile ev i1leri ara.mda taksim etti. 
Delikanh <;ok <;abuk ileriledi. Cah1tig1 
müessesenin muhasebecisi oldu. Ge<;en -
lerde tan111p •evi1tiklerinin yedinci y1lm1 
tes'id cttikleri gün Mediha: 

- Halim, dedi, •ana <;oktanberi •Öy· 
lemek istedigim bir1ey var.. F akat bir 
türlü dilim varm1yor .. Halbuki giinden 
güne ya1lan1yorum .. fki ay evvel yirmi al
t1ya bastim .. Biliyorsun .. 

- Y ahu .. Zaman ne <;abuk ge.;iyor .. 
Caddede birbirimize tesadüf edi1imiz, 
•anki dün imi1 gibi halä gözümün önün
de .. 

- Allah nazardan „kla!ln, mes'ud -
duk .. Gencdik, egleniyorduk, sevi1iyor -
duk, günlerin degil, aylann, •enelerin bi
le farkmda olmadtk .. 

Halim, Medihamn ince uzun parmakh 
beyaz ellerini dudaklanna götürerek ora
da uzun bir müddet durduttu. Hayatta 
böyle makule bir kadma rastgelmek dog
rusu horkese nasib d~gildi. Y edi senedir 
hem bir evli, hem de bekär hayati ya1a

m11t1. Mediha •adtk bir kadm oldugu ka
dar k„kanc da degildi. Gününün ondan 
uzak ge<;en zamanlarma aid manastz su

allerle kendisini iz' ac et:niyor, bazilan 
gibi ufaktefek fikir ve zevk aynhklarm1 
vesile yaparak gürültü patuh <;1karm1 -
yordu. 

- Y a, Halimcigim i1te böyle .. Simdi
ye kadar akhmdan ge<;miyen 1eyler, ya1· 
land1k<;a zihnimi kemirmege ba1lad1. Bir 
gÜn b1k1p da beni terkedersen, halim nice 
olur! . ' ~ 

- Sa<;malama Mediha.. lmkan1 m1 
var .. 

- Haydi onun imkam olmasm:. Fa- : 
kat dünyamn bin türlü hali var.. Ben, 
bundan sonra ne kocaya varabilirim .. Ne 
de tekrar calt maga katlanmm !. Rcsmen 
e;·lensek, daha iyi degil mi, ne dersin? 

- Vallahi Medihac1g1m .. Bunu sana 

daha evvel ben teklif cd,cektim amma, 
biliyorsun ki anncm, e•ki terbiye gör -
müi hir kadm .. Hala o manas1z an' ane -
lere sad•k .. Beni elile kendi s~ip begen -

digi birile ba§gÖz etmek istiyor .. Simdiye 
kadar belki on bei yirmi kere bu iie te1eb
büs etti. Her defastnda bir yolunu bulup 
onu cayd1rd1m .. C:ünkü seni seviyorum, 
ba<ka bir kadmla •enin yanmdaki kadar 
mes'ud olacag1ma kat'iyyen ihtimal ver -

miyorum. Yalmz ne var .. Zatcn kalb has
tas1 .. Eger onun bu arzusuna zoraki kar§l 
koyarak seninle evlenecek olursam, bir -
denbire bir sckte gelmcsi ihtimali var .. 

Doktor bana belk1 yüzlerce defa tenbih 
etti.. Heyecan ve üzüntü anneniz 1<;m 
<;ok tehlikelidir, dedi. 

- Pekäla Halimcigim .. Kendi saade
tim ve istikbalim i<;in anncnin katili ol -
mak i•temem. Ne onun, ne de diger ya
kmlannm haben olmadan gizlice evlene
lim .. 

Bak, böyle bir kurnazhk hatmma 
gclmemi1ti yavrum .. Bunu iyi dü1ündün 
Medihac1g1m 1 •• 

- Y a.. Hem onun kalbi kmlmam1~ 
olur, hem de bizim i1imiz yoluna girer !.. 
Sonra akhmdan bir~ey daha ge<;iyor .. Bir 
va!lta bulup sanki bir yabanc1 imi1im gibi 
annenle tan11mak ve ona hulul ehnek .. 

- Bu da fena fikir degil !.. 

"""'"' 
Halim ve Mediha kendi muhitlerile hi~ 

alakalan olm1yan iki iahid tedarik ede -
rek gizlicc evlendiler. Bir ay sonra Kub
belizadenin kamt Serifenm evindc bulu-
1an Mcdiha ile Halimin annesi pek sevii

tiler. Mediha kcncfüinin bir dul oldugunu 
söyledi. C:ünkü onun hu•usi hayatmdan 
orada bulunanlardan hi<;birinin haberi 
yoktu. 

Mediha o akiam Halimi nihayetsiz bir 
sevincle kari1lad1. Kaynanasile aralarm -
da ani bir y1ldmm darbesi gibi beliren 
kayna§may1 uzun uzun anlath. Halim, 
pek yakmda bu S1k1c1 hayattan kurtula -
cagma, anncsile kamm1 bir <;all altmda 
birlcitirebilecegine kanaat getirdi. 

F akat gci; vakit ihtiyar kadmm yamna 
döndügü zaman müthii bir inkisan haya
le ugrad1. h bü,bütün mü~kül bir safha-
ya girmi~ti. 

Annesi: 

- Halim, dedi, bu •efer elimden kur
tulamazsm .• Bugün öyle bir ho§ kadmla 
tan15hm ki sorma .. Öyle güzel, öyle " -
cak kanh ki .. Dulmui amma .. Ne zaran 
var .. Muhakkak onu sana alacag1m .. Bir 
ayag1m <;ukurda.. Mürüvvetini görme -
den mi öleyim .. 

Halim, ne cevab verecegini §a1nd1. 
Hay1r, de.e. bu fmahn bir daha cle gei;

mesi ihtimali var m1yd1? Evct. dese, evli 
oldugu kadmla bir daha evlenmesi na•tl 
kabil olacakh? Hakikati söylemesi im ka
m da yoktu .. Ne olacakh, ne yapacakt1, 
yarabbil 

Ah .. Keiki, biraz daha beklcmi1. ni
kahlanmam11 ol&ayd1!ar. Simdi, serbest 
serbcst evlenirlcrdi. 

fßtiyar \amn oglunun derin bir dü • 
§Ünceye dald1gm1 görünce: 

- Y oo .. Halim, dedi, eger bu kadm
cagm da reddede„en muhakkak ölü -
rüm! 

Halim: 

- T elä1 etme ennec1g1m, diye cevab 
verdi, reddetmiyorum .. Fakat yirmi dört 
saat düiünmeme de mÜMade yok mu? 

- fstedigin kadar dü1ün, fakat ag -
zmdan «evet» ten baika bir söz <;tkhg1-
m duym1yay1m .. Yoksa bu hayahma mal 
olur !. „„„ 

Halimlc Mediha ge<;en pazar ba1ba1a 
verip ak§ama kadar müzakere ettiler. Ge
lecek scne ihtiyar kadmm huzurunda ye
niden evlenebilmek i~in mahkeme vaS1ta· 
sile aynlmaga karar verdiler !.. 

Ahmed Hidayet 

Eo güzel 
fihmlerio 

eo j!"Üzeli 

La Habanera TURK i 
SINE~~SIN- 1 ZARAH LEANDER 

"•·•' - t>~• ,, •"'·~· ,, •r:, ·~·~· ,• \ ,· ' , , „y t '•. \ .„t,.;.I'~~· 

CUl\lHURl\IET 

KONY A MEKTUBU 

Ereglide batakl1k 

etüdleri bitti 

Kurutulan batakhklarla 
halk1n Sihhati ve serveti 

kurtard1yor 
Konya (Hususi) - Vilayetimizdeki 

batakltklan kurutma faaliveti alakadar 
Vekaletce chemmivctle takib olunmakta
du. llgm batakl1klarile Seydi•ehirdeki 
Sugla batakliklan kurutuiarak sular mun

tazam kanallara almm11 Ercgli batakhk
lanna aid etüd i1leri bit•rilmijtir. 

Bataklik kurutma ve araziyi .ulama 

isleri vilavctimizde iki noktadan el.emmi
yetli i:iörülmekte ve ona göre takib edil
mtktedir: Bunlardan birinci•i, halkm 
sthhtidir. 

Batakl1k verlerdeki halk, istatistiklerlc 
sabittir ki 'ltmanm tahribah altmda eri
mektedir. Bu vazivet devam ettii!i tak -
dirde tahribat nisbetin;n korkunc bir su -
rette artacaih muhakkakti. Konya gibi 

hava ve su itibarile cok varay1•l1 bir mm
takada bu batakliklar vüzünden hasta, 
c1ltz vc dalakl1 bir nesil vard1. Gecmi, 
idarelerin ihmali vüiünden bozulan •a~

lik vaziveti, bu batakltklarm tehdidi al
tmda hakikaten biiyük bir tehlik. karst -

smdayd1. Cumhuriyet idaresi bu batak -
hklan kurutarak halk1 kurtarmak gaye -
sile faaliyete gecmesi üzerine bunun ilk 
müspet cserleri de görüldü. 

~ii karmlt <;ocuklarm gittik<;e artt1g1 
görülen köylerde 1imdi bamba1ka bir ha
yat gÖze carp1yor. Halk, eneriile i~ine, 
l(ÜcÜne sanlarak zengin oluvor, kurutulan 
batakhklann ziraate elveri,li bir halde 

ortaya c1kard1g1 geni1 toprak par<;alanm 
sürüyor, buralan ekip bi<;iyor. inbat kuv
veti pek fazla olan bu topraklardan, 

sagl1g1 icin asirlarca zarar gÖrmüs in•an· 

larm istifade etmesi, kazanc verici bir ha
le gelmesi, 5üphesiz ki, <;ok sevinilecek 
bir hadisedir. 

fkinci cihet de Konya ovasm1 sulama 
mesclesidir. Batakl1k yaparak umumi 
s1hhat üzerinde menfi roller oymyan •u

lar, ayni zamanda kcndilcrine <;ok ihti -
yac duyulan nimetlerdi. F akat bunlan 

afet halinden <;1kanp nimet haline getir
mek isi simdiye kadar takib edilmemi1ti. 
Kurutulan batakhldarla halkm .ihhati ve 
ak1t1lan sularla da halkm servcti kurta 
rilm1i oluyor. 

VEFAT 
Bostanc1h Gazi Nazml <;:elikka • 

lenin kaymvalidesi Esma, dün vP
fat etmi§tir. Cenazesi bugünkü öJt
le narnazm1 müteak1b Bostanc1da -
ki hanesinderi kaldmlarak t~ Eren
köyündeki aile mezarhgma defnedile -
cektir. Kendisi hay1rsever ve f1karaya 
yard1m eder bir kadmdi. Mevlä rahmet 
eyliye. 

Mevlidi $erif k1raati 
22 nisan 938 tarih ine musadif cuma 

günü saat 14 te Te§Vikiye camiinde Be
§ikta§h Haf1z Riza tarafmdan Orgene
ral Cevad Cobanhnm ruhuna ithaf edil
mek üzerc Mevlidi $erif kiraat edile -
cektir. Arzu edcnlerin te§riflerl rica o
lunur. 

Hutiusi ve münferid 
dans dersleri 

Yeni danslar: Ba~ - Ba~a 
Hot - Foks: Konga 

1937 deki filimcilik faaliyeti 
Ge~en sene bütün dünya üzerinde 2267 film yapdd1 
ve Amerika 475 kordela ile gene birinciligi ald1 
Birinciligi ald1 m1, almad1 m1, pek iyi 

bilmiyoruz. Ge~en sene dünya Üzerinde 
kendi•ine mevzu scrmayenin büyüklügü 
itibarile filimcilik endüstri sahasmda ikin
ciligi ihraz etmiiti. Birinci olarak kon -
serveclik geliyordu. Az faaliyet mi bu !. 
1937 •enesinde bütün dünyada tam 
2267 fil:m yap1lm11.. Her millet, pro -
paganda iilerine pek ziyade yarad1g1 i<;in 
son zamanlarda sinemaya fevkalade e

hemmiyet veriyor. Milli fi!imcilik inki1af 
ettigi zaman haric propagandasmdan 
kurtulunmas1 da bu husustaki faaliyeti 
bir kat daha te1vik ediyor. 

Her •ene oldugu gibi 1937 de de bai
ta tabiatile Amerika geliyor, ondan sonra 
Japonya, Almanya, Fransa, ftalya, Ce· 
ko,Iovakya, Arjantin, Mcksika ve Hin -
distan sincmac1l1kta en <;ok <;al11anlar a -
rasmdadirlar. Vakia Japonya say1 itiba

rile her memleketten fazla 500 filim yap
m1isa da bunlar ancak Japonya ve Man
<;ukoda ge<;mekte olmas1 ve az masratla 

vücude getirilmi1 bulunmaSJ itiharile 1üp
hesiz o memleket Amerikaya takaddüm 
edcmez. 

Amerikada her filme a1ag1 yukan bi
zim param1zla 1 bu<;ukla 3 milyon lira 
arumda bir meblag sarfedilmektedir. 
Avrupanm eksen memlcketlerindc i•e bu 
masraf 1 SO bin liray1 g~memektedir. 

Birlesik Amerika dahilinde 193 7 
senesinde 475 büyiik filim vücude 
getirilmijtir. Buna mukabil bütün Avru

pa memleketlerinde 743 kordela yap1l -
m11hr. fngiltere bu yekuna 225, Fran•a 
111, Almanya 108 filimlr i1tirak ctmi§· 

tir. 1937 de Rusya filimcilik husu.unda 
diger senelere nazaran <;ok kü<;ük bir faa
liyet göstermi§, ancak 60 filim yapabil • 
mi1tir. Cekoslovakya ile ftalyada ise di -

ger senelere nazaran mühim inki1aflar 
görülmü1tür. Birincide 52, ikincide 3 7 
kordela yap1lm11ttr. Macari•tan 34, fs -

' ')I,. )lo.o • • 
~( r 

r 
An1crikan1n en büyük film imillerin„ 
den L.B. Mayer, Norma ~irerle birlikte 

v~ 25, Polonya 25, Avusturya 18, Fin
land1ya 14. Danimarka 13, Bel<;ika 6, 
Norve<; 4, fsvi<;re ve F elemenk Ü<;er, 
Türkiye iki filim yapm11ln. 

Cenubi Amerika hükiimetleri dahilin
de yap1lan filimlerin yekunu 90 a balig 
olmustur. Bu grupa Meksika 52, Arjan -
tin 30, Brezilya 4, Peru 2 filimle dahil 

olmu,lard1r. Meksika ve Arjantinde vü -
cude gctirilen filimlerin ekserisi <;ok eo -
teresan olmui ve bütün cenubi Ameri -
kada büyük muvaffakiyetler kazanm11 -
hr. 

Uzak5arkta yukanda mevzuu bahsetti
gimiz J aponya ile Sovyet Rusya haric tu· 
tulmak üzere Hindistan 325, Cin 252 
kordela ilr dünya imalati arasmda mevki 
alm1l,ard1r. Diger taraftan M1S1rda Arab 
dilinde 19 filim vücude getirilmi,tir. 

f§te 1937 de filimcilik faaliyetinin ki5a 
bir bilän<;osu .. Televizyonun büyük te -

rakkiler gösterecegi tahmin edilmekte o -

!an 1938 •enesi zarfmda bakahm, bu fa. 
aliyet eksilecek mi, yoksa daha ziyade 
artacak m1? 

* Almanyamn me~hur musiki1inas • 1 * Dinna Dörbin büyüdük<;e babalar1 
lanndan iken son vaziyetler dolay„ile kü<;ülüyor. Dinna ilk filmi «Ü<; modern 
oradan ctkmaga mecbur olan bestekar ktz» 1 <;evirdii(i vakit 13 va&mdayd1. Q. 
Kurt Vayl Holivud' a gitmi1 ve Para • rada babas1 rolünü oymyan Sari Vinni
munt filim 1irketi tarafmdan angaje edil- ger ise 53 ya1mdayd1. ikinci filmi «100 
mi1tir. Vagner ve Risar Straus ayannda erkege bir ktz» filmini <;evirdigi zaman 
bir opera bestekän oldugu iddia edilen 14 yasma basan Dinna'nm babas1 47 ya
Kurt bu kumpanyaya re115or F rii; smdaki Adolf Menju oldu. Ü<;üncü fil
Lang'm tavassutile intisab etmi1 ve onun mi «Musiki icin yarat1lm11» eserini 15 
idare etmekte oldui(u «Sen ve ben» fil • vasma girdii(i zaman <;evirmei(e ba1l1yan 
minin musikisini vücude getirmistir. Bu Dinna'mn bu kordelada babaSI olmay1 
kordelanm ba1rollerini Silviya Sidney'le Herbert Maria! deruhde etti. Bu artist 
Corc Raft oynamaktadular. de 46 va1mdadu. 

Kurt Vayl vaktile Dessau' daki bir ti- * Simdiyc kadar birkac Olimpiyad • 
yatroyu idare ederken Pari•e <;ai(mlm11 da buz üstünde kayma &ampiyonlugunu 
ve «T avaris» muharriri Jak Deval'in ka1anm15 olan Sonya Heni sinema artist
Florel tarafmdan oynanmaSl mukarrer li!!i etmekle profesyonellige ge<;mi1 say1J
«Capkm Mari» ismindcki piyesi icin mu- mazsa 1940 Olimpiyadlarma i1tirak et
siki motifleri hamlam11, Mako Rayn - mek ve 5amoiyonlugu uhdesinde muha • 
hart tarafmdan da Nevyork'a celbedile- faza eylemek fikrindedir. 
rek gene bir tiyatro eserinin musikisini * Nisanda doganlar: Melvin Doug-
vücude getirmi1ti. las 1 nisan 1901, Jak Buhanan 2 nisan 

21 Nisan 193b 

~ADVO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA: 
12,30 kan-11k pltl.k ne-1riyat1 - 12,50 pläk: 

Türk mu.slk!s! ve halk §arkJlari - 13,15 da· 
hili ve hark! haberler - 17,30 Halkevlnden 
naklen ink1lAb dersi (Hlkmet Bayur) -
18,30 p!äkla dans muslk!s! - 19,15 Türk 
muslk1s1 ve halk .iarlalan (Makbule c;:a -
kar ve a.rkada§lar1> - 20 saat ayar1 ve a
rabca ne.jrlyat • 20,15 radyo!onJk temsll • 
21 Q-Ocuk Eslrgeme kurumu namma (Dr. 
Sadl, Bursa saylav1J - 21,15 stüdyo salon 
orkestr1131 - 22 aJaru; haberlerl - 22,15 ya· 
rmkl program. 

iSTANBUL: 
!a,30 p!:\kla Türk muslk.!sl - 12,50 hava

d!s - 13,05 pläkla Türk muslkl.sl - 13,36 
muhtellf pläk ne§rlyat1 - H son - 18,3Q 
kon!erans: 23 n!san Qocuk haftas1 ve bay• 
ram1 münasebetile Qocuk Esirgeme kuru~ 
mu namma doktor Sallm Ahmed (<;:a~kar. 
ve metrük ~ocuklar tarihlne blr nazar vl 
~ocuk hlmayesl) - 18,45 §1.jll Halkevl Gii&
terlt kolu tarafmdan Abdillhak Hämld!n. 
(E.$berl 1 - 19,15 pläkla dans mu.slkl-si . 
19,30 spor mu.sahabeleri: E.$ref ~flk • 19,5~ 
borsa haberlerl - 20 Sacll H~s ve arka 
d~art tarafmdan Türk muslkl.s! ve hal~ 
§ark1tar1 • 20,45 hava ra.poru • 20,48 öme1 
Riza tarafmdan arabca söylev - 21 Radlf• 
ve ark.ad3.-$lar1 tarafmdan Türk mus!k!sl v. 
halk $Ork1lar1, saat ayan - 21,45 orkestra • 
22.15 aJaru; haberlerl - 22,30 p!Akla sololat, 
opera ve operet pa~alari - 22,50 son ha 
berler ve ertesl günün progranu • 23 son. 

Y abanc1 merkezlerder. 
müntahab par~alar 

Operalar 

21,35 L!yon: Fra Diavolo CAuber'lnl. 
21,35 Parls (Radyol: Toska (Pucclnl • 

nJn), Dansa davet (Veber'Jn, 
22,35 Mlläno: Dank.arios (Verdl'nln>. 
Büyük konaerler 

20,15 Kolonya: Skrlyabtn • <;:aykovskl , 
nln e.serlerl. 

20,35 Danztg: Kusterer - Bethoven'lh 
eserleri. 

21,05 Beromünster: Bah - Hendel (ke· 
man konsertl. 

21,35 Londra: Scarlaitl, Corelll, Vol! • 
Ferrari'nin eserleri. 

22,20 Stutgart: Veber'!n e.serlerl. 
22,30 Brlt!~ N8,4yonal: Hendel'tn (Apa..-

Io ve Dafne'sl). • 
23,05 Polonya devlet radyosu: Sigma • 

novskl'nln eserler1. 
Oda musikileri 

21,35 ~lmal! irlända: Mozart ve Doh • 
nany!'nln e.serlerl. 

22,20 Budapeste: Bethoven'ln p!yano 
par~alari. 

23.25 Sarbrükke: Teleman (trlo F-durl. 
23,25 Lll.ylpzlg: Bethoven'ln eserlerl. 
Operetler 

20,15 Münlh: Musik! dfu;maru (Gene • 
ntn) . 

A•heri bandolaT 

20,25 Qek Jstasyonlar1: Muhtell! ha.va.
lar. 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gee<1 ~hrlmlzln muhtellf semtlerln • 

deki nöbet.<;1 eczaneler: 
istanbul c!hetl: 
Emlnönünde CBeslr Kemal), Alemdarda 

CSirr1 Rastm), Kumkap1da (A.sadorl, Kü
~ükpazar.da <Hüsey!n Hu!Ci.stl, ~ehzadeba
~mda (Unlverslte), Fenerde (Emllyadl), 
Karagümrükte (Kemal), ~hremlntnde 
<NAz1m), Aksarayda C~ref>, Samatyada 
(Rldvan), Bakirköyde <istepan), Eyübdo 
(Arlf BeS('r) eczanelerl. 

Beyoglu clhet!: 
Kurtulu§ta CNecdet), ist!klll caddeslnde 

CTak..•lml, istlkläl caddestnde CKanzukl, 
YenJ~hlrde (Baronakyan), Bostanba~mda 
(Itlmadl, Galata Mahmud!ye cadde.slnde 
cismetl, Ka.s1mpa1ada (Müeyyed), Hasköy
de (Neslm Aseol, Be~lktasta (Silleyman 
Recebl. Ortaköy, Arnavudköy, Bebek ec
zaneleri. 

Kad1köy Söltiidlüc;esmcde COsman Hu -
!Ci.st), Üsküdarda CSellmlye), Büyükadada 
(Halle), Heybeltadada (Tan3.-$), Beykoz, 
Pasabah~e. A. HL•ar eczanelerl. 

Kad1n hekimleri ayhk ilmi 
toplanbu 

22 Nis&n Cuma saat 21 de 

FRANSZ TiYAT.KOSUNDA 
Beyoglu Karlman kar~1smda Nurzi-

1 ya sokak No. 3. Müracaat saatlerl, pa
zardan maada hergün (12-14), (17-21). 

* Luise Rayner «Matmazel Fm· 1891, Spencer Trasi 5 nisan 1900, Beti 
Fru» isminde bu filim ~evirmektedir. Bu Davis 5 nisan 1908, Valter Huston 6 
kordeladaki ba1 erkek rollerini Melvin ni<an 1884, Gavin Gordon 7 nisan 1901, 
Dagla• ile Robert Y ang oynamaktad1r • Meri Pikford 8 nisan 1893, C:arli C:ap
lar. lin 16 nisan 1889, Fifi Dorsev 16 nisan * Franiot Ton, Rober Yang ve Ro- 1907, Morta Egert 17 nisan 1912, An 
ber Taylor «Üc arkadai» isminde bir fj. Sirlev 17 nisan 1918. May Robson 19 
lim <;evirmektedirler. Bu kordelänm mev- ni.an 1865, Lili Pons 17 nisan 1904 
zuu Umumi Harb etrafmda cereyan et- Vendi Bari 19 nisan 1912, Briyus Keb~ 

Türk Ginekologi kurumu bu aym 
toplantlSlru Prof. Kenan Tevfik Se -
zenelin ba~kanhgmda yaptJ. Bu celsede: 

Dr. Mahmud Ata: Miyom ameliyesin· 
den sonra appcndicite suppurce vak'as1 
takdim etti. 65 ki,illk Konservatuar orkestras1 taraf1ndan 

1 Profesör Panosyan 

Senfonik Konser ARTO BENON 
~EF: CEMAL RE,iD 

Solist : A L F R E D C 0 R T 0 T 
Piyano Resitalini 

3 May1• sah aklfam1 21 de 

SARA Y sinemas1nda 

• Bu ak~am 

: Ouvuture (Beetheweo) 
CONCERTO (Schuman) 
CONCERTO FA (Chop o) -

verecektir. Yerler evvelden 
sablmaktad r. 

mektedir. 20 nisan 1906. 

LA TOSCA ... SCHUBERT'1n SERENAOL. LA HABANERA 
~ark•l•ri, aiti.n G R A c E M O O R E' un 

ve tath •eRh / 
CARY GRANT ile beraber c;evirdigi Fraos1zca sözlü 

YALNIZ SENiN i~iN 
Parlak komedi lilminde ta~anni ve 

SAKARYA SiNEMASININ 
hllyük muvnflakivetini te~k1l Ptmektedir. 

Dr. Halis Sankad1oglu: Dört tane 
granulosa hücreli yurnurtahk uru gös • 
terdi ve bunlar hakkmda tafsilat verdi. 

Dr. Ahrned Asrm Onur: Gü<; do~urn • 
dan sonra tamamile kapanan bir meh· 
bil vak'asmdan ve yapacag1 sun'i meh
bil ameliyesinden bahsetti. 

Dr. Ahmed As1m Onur: Evipan nar -
kozuna dair teblillatta bulundu. 

Yap1lan münaka1alara: Kenan Tevfik 
Sezenel, Mahmud Ata, Ahmed As1m 
Onur, Hadi th~an Gediz, ihsan Arif, 
Abraham Salamon ve Sinay i~tirak et -SARA Y sinemas1 

r- Samatya !1EN' de -. 
--- 1. Tophat • Cinayet Masas1~ 

Sinemamo eo ihti~amh y1ldm Bugün matinelerden ba~hyarak - <;ocuk Bayram1 Haftast i~in ~ t_u_e_r·-~~~~~~~~---~ 

1 

CEMAL SAH1R 

ilaveten 

JOAN CRA WFORD'u 
FRANCHOT TONE ve 

ROBERT YOUNG 
ile berahtr son ~evirdikleri 

' Me~hul 
·, Kad1n 

Fno11zca sözlü filmiode 
takdim edecektir. 

Mevzuu, Her kadm bulyasmm 
hakikat olmu1 auusudur. 

: FOX JURNAL dünya havadisleri 

i P E K sinemas1nda 2 büyük film birden 

1 - TEHLiKELi MACERA 
Ate~li Kanlt • Heyecanh ISPANYA SERGUZE!;TLERINI gOsteren Fransnca sozlll bllyük film 

Ba, rollerde : LORETTA YOUNG • DON AMECHE 

2 • L 0 R E L - H A R D i ~~~~~:DA 
Senenio eo büyük muvaftakiyetioi kazaoao, Türkc;e sözlü - egleoceh büyük komedi. 

BUG ü N JEAN HARLOV 
MELEK' te CLARK GABLE 

Frans1zca 
sözlü SARATOGA filminde 

-
Birka~ gün i~in git
tigi Trakya turne • 
•inden geldi. Haz1r• 

hklar1 tamamile 
bitmi~ olan 

A~k resmi ge9idi 
büyük Paramunt operetini birka~ güne 
kadar ~ehrirnizin büyük tiyatrolarmda 

te!Tl$il ediyor. Büyük müzik ve bale 

i;iehzadeba§l Turan 
tiyatrosunda 

Hakkt Ru'ien ve m 
,WJ arkadaijlari 

istanbul Ar tiyatrosu 
san'atkärlan birlikte 

Mii;e • Pen~ef varyetcsi, iki ovun bivden 
KIRAL ÖDÜP. 5 P. 

Mütcrcimi: Recai .Smay, 
Konya küliih1: Komedi 
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Zelzelenin korkunc tafsilat1 Hariciye Vekilimiz Beyruttan gecserken PENCERESiNDEN 
. . Halk f evkaläde heyecan 

K1r~ehir ve havahs1nde yüzlerce ölü ve sevgi gösterdi 
Ve yaral1 var. 50,000 ki§i a~1kta kald1 

Bir konf er ans 

~ ardagan k1yafetli bir adamd1: 
lb:::::U Sadan kirli, yakas1 kirli, eilen 

kirliydi. Etrafma halkalanan 
yirmi otuz ki1ilik bir kümeye yüksek scsle 
bir5eyler söylüyordu. Saiimda, solunda; 
daha ilerisinde -kimi stk, kimi pejmürde
birka~ hatib daha ba~myordu. Bunun da 
onlar gibi siyaset gevezelii(i yaphibnt 
zannettiiiimden ve zaten ingilizce bilme· 
dii(imden kirli adamm neler söyledii(ine 
ilgi göstermedim, yürüyüp ge<.:mege kal
k11hm. F akat bana o p;Ün Hayd park1n 
her kö1esini gezdirmek zahmetini kabul 
eden genc bir yurdda11m kolumdan tut

tu: 

tki gündenberi devam eden zelzeleler esnasmda hasara ugnyan §Chirlerimizden : !(ankin 

(Bllf taraf1 1 lnct 1a1t1te<te> Dün muhtelif vilayet ve kaza merkezle- ugrad1. Dün saat biri birka<; dakika ge~e 
hi1 ve ~ok korkunc bir tarraka ile vadiye rinde duyulmui olan zelzelenin verdirdigi memleketin muhtelif yerlerinde az~ok 
Yuvarlandt. Gene 0 civarda Hasandede insan zayiah ve maddi zararlar hakkmda hissedilen bir yer teprenmesi oldu. Top -
l:öyünde yeniden nüfu,~a zayiat oldu. alman habcrler, bir k1S1m mmtakalarda rak <.:öküntüsü, en <;ok orta Anadoluda 

Karakaya köyü durmadan sallanrnak- zelzelenin hi<.: bir ziyam mucib olmama _ hissedildi. Bunun merkezi Kir1ehir, Y oz
ladir. y atagmt, yorgamm almt§ ola? sma mukabil bir k1s1m vilayetlerimiz na- p;ad, Akdai(madeni ve havalisidir. Mem
Yiizlerce felaketzede, korku i~inde pan1- hiye ve köylerinde büyük tahribah ve leketin bircok yerleri, bu sarsmtty1 hisset-
•e . k k 1 k 1 e geceyi bir~ok vatanda1lanm1zm ölümünu" i'ntac ti. 
c ugnyara ir ara ~1 m1~ ar v · b 1 
dag tepelerinde gecirmiilerdir. etmii u undui(unu bildirmektedir. En <;ok zarara ugnyan Kirsehir vila -

Kt!lehirde altmii bei hanelik Hac1mi~- F elakete sahne olan yerler yetimizdir. K1r1ehir vilayetimizde Kö1 -

k "k 1 B f ]'k kir nahiyesine baiih bir~ok köy\erde ev -za öyünde §U anda y1k1lm1yan, ~o m - u e a ete sahne olan mmtakalar 
Yen hi~ bir ~ah ve duvar kalmam11tir. Kir1ehir ve Y ozp;ad vilayetlerinde bulun- ler yuold1. Diger taraftan Y ozgadda ve 
Ak k „ " " " t" r kt d K h Y erköyde nahiye ve istasyon binalan o-pmar oyu tamamen go~mui u · n:ia a. ir'.. ir1e ir'de Ko1ker nahiye • 

Y ozgad civannda Sekili de bu gece sa: smdekt k~~lerde bir~ok binalar yikilmii turulmaz bir hale p;eldi. Sekili köyünde 
t b. d 35 k 1 tJr Gen ve 200 k "l „ „ y 59 evden 49 u kamilen hasara ug" ram1•. a ir en sonra ev y; 1 m1§ · 111 o mu1tur. ozp;ad vilaveti ' 

k 1 15 · d d t lan k!S· · · d S k'l' k hr. Bir ölü ve bir de yarah vardir. Co -a an evm e uvar ve ~· 1 1~m e e 1 1 öyündeki 59 evden 49 u 
lllen 9ökmü1tür. yikilm11 ve geri kalanlan da ktsmen ha-

Kmlay müfetti1i Mazlüm, bir ka9 •a· sara ui(ram11ttr. Buradaki köylüler yer 
at sonra buradan Ko1kire gidecek ve bu depremi esnasmda tarlalarda bulunmak
nahiyede a~1kta kalanlara K1zilaym yar- ta olduklanndan, bir evde <.:öküntü al _ 
d1m1 olan ür bin liray1 dag" 1tacaktir. tmda k 1 3 d k b ~ a an Y•1m a i ir yavru müs -

Ko1kir, Kir1ehirde zelzclenin harab et- tesna olmak üzere, nüfus~a zayiat olma -
tigi en bahts1z nahiyedir. m11hr. 

Bu nahiye, hala sars1lmaktadir. Nahi
ye merkezinde hi~ kimse kalmamt§hr. Bu

raya giden yollar, tamamen kapanm11ttr. 
Patika ve dag yollarmda bir~ok yanklar 

Ye ~öküntüler olmuitur. 
MEKKI SAID 

Evvelki gece olan zelzeleler 

Ankara 20 - Geceyansmdan sonra 
saat biri 15 p;e<;c ~hrimizde dünküne na· 
zaran daha hafif bir zelzelc him:dilmi1-
tir. 

Istanbul rasadhanesinin bu zelzele et
rafmda verdigi malumata göre, rasad~a
ne, ilki saat biri 10 dakika ve 18 samye 

ge~e hissedilen 1iddetli ve ikincisi iki.yi 
39 dakika 16 saniye p;e~e hissedilen ms
bcten hafif iki zelzele kaydedilmiitir. 

On halil zelzele 

Bunlardan birincisi dün saat 13 de vu
kua gclen ve 1ehrimizde de hissedileo 
zelzcleye nazaran yan 1iddettedir. 

Gene Istanbul rasadhanesinin bildir -
dii(ine göre bu sabah hissedilen bu iki zel
zelenin merkez üssünün fstanbulun 480 
kilomctre 1arkma tcsadüf ettigi tahmin 
olunmaktadir. 

Rasadhane bundan ba1ka sabah se -
kize kadar ayni merkezden geldii(i tah
min edilen on hafif zelzcle daha kaydet
rni1tir. 

Ktz1laym yard1mlar1 

Kmlay derhal her iki mmtakadaki 
felaketzede karde1lerimize yard1ma ko1-
mu1 bulunmaktadir. Kmlay bu maksad
la Y ozgad Valisinin emrine muavenete 
muhta~ bulunanlara ilk ve acil yard1m ol
mak üzere 1000 lira p;önderdiii;i p;ibi a

~1kta kalanlarm barmmalanm temin mak
sadile de 60 ~adir sevketmi1tir. 

Kir1ehir mmtakasma da derhal bir 
müfettis göndcrdi~i vc emrine 2000 lira 
tahsis eyledigi gibi 300 de <,:adir sevkey _ 
lemi1tir. Diger taraftan fc lileri Bakan _ 
hgi da dcrhal bu mmtakalara müfetti1ler 
p;öndermi$ bulunmaktadir. 

Ra•adhane m··a·· ·· „ u urunun 
izahati 

Rasadhane mudürümüz F atin dün Or· 
ta Anadoludaki bu zelzeleler 'h kk d 
b. 'h ama 

ize 1u iza ah vermiitir: 

«- Zelzelenin as1l merkezinin nerede 
oldugu henüz tesbit edilememiitir. Fa • 

kat, ~u olduk~a büyük bir zelzele ve sa
y1h bir yeraltt cöküntüsüdür. 

.• B~ g:ce de sabaha dogru biri 1iddetli, 
d1gen bir saat sonra olmak üzere iki zel _ 

zele ve bundan sonra da daha on kadar 
hafi.f zelzcle kaydedilmiitir. Bu zelzelcler, 

aym merkezden geien hafif sarsmhlar<l1r. 
Sarsmhlar, volkanik mahiyette degil, ttk

toniktir, yani amn dahili ~öküntülerin 
den ileri gelmektedir.» 

Zelzelelerin teairleri 
h l·f Büyük Millet Mecliainde 

Bu son yer depremelerinin mu te ' 
vilayct ve kazalardaki tesirleri etrafmda Ankara 2?. (Telefonla) _ Büyük 
IU dakikaya kadar ald11(1m1z tclgraflara M1llet Mecl1st bug~n toplanmii. dün ve 
nazaran Kayseri' de saat biri 25 ge~e. bu sabah memleketm muhtelif mmtaka • 
S1vas'ta saat biri 36 ge<.:e birer hafif yer larmda vukua ri;clen zelzele etrafmda 

galmamasm1 temenni ettigimiz bu zarar
lar hakkmda peyderpey almacak malu -
mat aiansla ne1redilecektir. 

M addi zararm ehemmi.lfeli lfoktur. Bu 
memleket ve bu millet, maddi hasarat1 
eskisinden daha ilfi olarak derhal tamir 
edebilecek kabililfel ve vazi!leltedir. 

T abiatin aksiliklerine daima p;ÖgÜs ger
mege ah1km olan milletimiz, memleketi
miz, tabiidir ki, bunu derhal tamir ede -
cek, vatanda1lanmmn p;önlünü alacak • 
ltr. 

Bir sefkat ocaih olan Kmlay ccmiye
ti derhal zelzeleden zarar görenlerin ve 
matemzedelerin imdad1na ko1tu. Genii 
mikyasta malzeme p;Önderdi. Hükumeti -
niz de derhal 30 bin lirahk bir in1aat yar

d1m1 yap1lmasm1 gÖzeten bir kanun layi
has1n1 Meclise sundu. 

M addi zararm asla ehemmilfeli lfok • 
tur. F akat asrl bugün memleketimizin 
bir kalb gibi etrafmda ye' se dü~tüiW l1a
ber, 200 vatanda~1m1zm enkaz altmda 
ölmesidir. Bu, bir türlü lelufi edemi11ece
ijimiz bir ac1d1r. 

T abiatin 1uursuz hareketleri kar11Sln -
da yap1lacak baika bir 1ey yoktur. Y al
mz bunlarm clemlerine, matemlerine iiti
rak etmekten baika bir iey elimizden gel
mez. Kazazedeler hükumetiniz tarafmdan 

maddeten ve manen temin ve tatmin e
dileceklerdir.» 

Meclis curna günü toplanacakbr. 

Elcilerin taziveleri 
Ankara 20 - Kir1ehir zelzelesi mü

nasebetile ftalya büyük elcisi M. Galli, 

buri;ün Hariciye Vekili doktor Arasa ~ok 

samimi bir mektub p;öndererek Türk mil

letinin ugrad1g1 felaketten dolay1 1talya 

hükumetinin ve bizzat sahsmm duydugu 

teessürat ve samimi hissiyah bildirmi1 ve 

Hariciye Vekili de cevaben hükumetimi-

zin bu husustaki tehassüsat ve te1ekküra

tm1 ifade etmistir. 

*** depremi olmu•tur. D h'l' V k'l' P · G ' a 1 iye e 1 1 ve artt enel Sekreteri 
Aksaray'da ilki saat biri 15 ge~~· .ikin- Sükrü Kayamn verdigi izahah dinlemi•- A k 20 Y · So b" "k 1 

cisi saat 3 ü 15 ge~e olmak üzere 1k1 Y.e~ tir. ' n ara - cm vyet uyu. e -
depremi olmustur. Cankm' da saat .bin <.:isi M. Ren<;iyef bugün Hariciye Ve -

15 d k . daha •td - Dahiliye Vekilinin beyanatt kilimizi ziyaretinde Sovyet Birliöi hüku -
p;e~e ve ün une nazaran ' ~ 

<letli bir hareketiarz hissedilmi1tir. Dahiliye Vekilimizin zelzelc hasarah metinin Kir1ehir felaketinden dola}'I ta -

K b. k hakkmdaki izahah 1udur ·. · tl · · b'ld' · H · · V k'l' iriehir' de de biri 20 ge<;e ir~o ev- z1ye enm 1 irm11 ve anc1ye e 1 1 
lerin yikilmasmt mucib olan bir hareketi- «- Saym arkada!lar, dün memleke- tarafmdan kendisine bilmukabcle te1ek -
arz olmu1tur. timiz ansmn bir aciya dü1tü ve bir yasa kür ve tahassüs ifade olunmuitur. 

····· ····························································· ............ ············ .......... ··········· ................... ········' ······· .... ······· .......................... . 
Filiatin hadiaeleri ve bir Arab 

gazeteainin ne§riyab 
„ Kudüs 20 - Filistin kari11k!Jklarmm 
U~üncü y1ldönümü münasebetile bütün 
gazcteler Filistin vaziyetile meigul ol
tnaktad1r. 

Arab!arm naiiri efkim olan cAddfaa• 
gazetesi diyor ki: 

•9imdiye kadar vaziyete bir 9are bu
lunamam11ttr. Yeni gelecegi bildirilen 
ve bizce vücudüne hi9 de lüzum olm1 -
Yan yeni komisyondan maada ortada ya
P1lm11 hi9bir ij yoktur. Käbus bir daki· 
ka kalkmam111tr. Filistinin devamh bir 
•ükunet devresi tathjli Osmanh idare -
''."denberi kan~1khklar bir an olsun ek-
5111memi~tir. Maamafih hü•nü nivet gös-
eri]ct · • · · . 1g1 takdirde bir tarz1 hal bulmak 

1rnkäns1z dei(ildir • 
Yahudi cHaaretz, gazetesi ise Bri -

~anya hükumetinin arttk azimkär bir 

t 
arekette bulunaca~m1 ümid eylemek • 
ed1r. 

$anghay - Japon tayyarecileri tarafmdan •idA!etle bombardrman edilen 
$eng.ov •ehrinin bombard1mandan sonraki manzaras1. Bu bombard1man ne

ticesinde bin ki>i ölmüi;tür. 

Bir genc, Beyrut Arablar1 Atatürk ve Türkler 
i~in her an ölmege haz1r gönüllülerdir, diye bag1rd1 
. . 

- Tarihten bahsediyor. dedi, isterse· 
niz dinliyelim. 

Ve kclime kelime su sözleri tercüme 
etti: 

Hariciye Vekili, Beyrut nhhmmda Lübnan Hariciye 
Nazuile yüksek komiserin mümessili arasmda 

- Yeryüzünde dram, Yunan alemin· 
de ba1lad1. Sarab mabudu Diyoni • 
sos'u kutlamak i~in muayyen zamanlarda 
yap1lan ayinlerde dram ~e$nisi ta11yan 
bir kü<.:ük sahne bulunduruluyordu. Bu 
ayin hep bir ag1zdan söylenilen, ilahm 
ba1ard1ii1 veya ba1aramad11(1 i1leri hahr
latan bir terennümden ibaretti. Teganni 
masmda Korifös denilen bir adam orta• Beyrut (Hususi) - Türkiyc Harici· 

ye V ekili doktor T evfik Rü1tü Arasm 
Beyrut yolundan ge~ecegi ve buradan 
kendisine tahsis edilecek hususi vagonla 
vatanma avdet edecegi haberi tarif ka
bul etmez bir ~abuklukla etrafa yaytld1. 

V ekilin Beyruta geliiinden dört gün 
evvcl alman bu haber üzerine evlerde, 
umumi yerlerde, resmi makamlarda «Rüt
tü Aras gcliyor» cümlesi bütün muhave
relerin esasm1 te§kil ediyo1du. Herkes, o
nun geli§inden, Türkiyenin, Atatürkün 
varhgmdan birer par~a sezinlemek isti -
yordu. ;limdiye kadar Türkiye aleyhine 
yap1lan propagandalara ragmen Türk 
i~in sevgi hislerinin gittik~e büyüdügü io
tikbal hazirhklarmdan bariz bir 1ekilde 
anla11ld1. Bu mevsimde Beyrut ve civa
rmda gül ve karanfil gibi ~i~eklerin bol
lugundan ge9ilmezken Tevfik Rü1tü A
rasa verilecek büket ve ~elenkler i~in kir
mm ve beyaz yiyekler buhram görüldü. 
Beyrut Arablan da ~iyekten büyük bir 
ay y1ld1z haznlam11lard1. Bunun ortasm
da Atatürkün resimleri vard1. 

Harnlanan program mucibince Türki
ye Hariciye V ekili cumartesi sabah1 saat 
sekizde vapurdan karaya ~1kacakt1. Ala
ca karanhkta nht1mda kesif bir halk küt· 
lesi toplanm111t. Saat yedi bu~ukta ise nh
hm ile Türk konsolosanesi arast müba -
lagastz bütün Beyrut halkile kapl1 idi. 

Evvela Beyrut Ba1konsolosumuz Fa
ik Zihni Akdur, Antakya konsolosu Ce
lal Karasapan, lskenderun konsolosu F et
hi, Sam konsolosu N ecati Menemencioglu, 
Beyrut Viskonsülü Kami Güven, Yunan 
kon<olosu ile Türk kolonisinden mürekkeb 
bir heyet Beyrut limam kay1kc1lan tara -
fmdan Türk bayraklarile süslenmi1 mo • 
törlü kay1ga binerek vapura gitti. Orada 
Türk kolonisi tarafmdan hamlanan bü
ketler T evfik Rü1tü Arasa verildi. Tür
kiye Hariciye Vekili vapurun salonunda 
bu ilk kar11lay1c1larla oturup gencliginin 
ve tahsilinin bir k1smm1 Beyrutta yaphgm
dan ve ~ok sevdigi bu §ehri özlediginden 
bahsederken Suriye yüksek komiseri Kont 

Bir umumi ihracat~ilar 
birligi kurulmas1 i~i 

lhracahmmn te1kilatlandmlmas1 ve 
ihracat~1lanmmn grup grup birlikler yap
mas1, ötedenberi bu sütunlarda temenni 
ve müdafaa edegeldigimiz mevzulardir. 
Bu yolda yürüyen ihracat~1 zümrclerinin 

bulundugunu görüyor ve sev1myoruz. 
Bazi maddeleri ihrac eden ihracat~1lan • 
m1z, ~imdi böyle birlikler etrafmda top • 
lanmt§ bulunuyorlar. F akat diger ihra -
catc1lanm1zda böyle bir hareketi ümid 
ettirecek bir meyil yoktur. Eger beklenir

se, günün birinde bütün ihracat~1 züm -
relerin bu yolda birle~ecekleri muhakkak
hr. F akat art1k bu i<in beklemege taham
mülü kalmam1<hr. Zaman gelmi§, ve hat
ta ge~miitir. Eide bu husmta kanuni 
müeyyidcler de mevcuddur. Devletin 
bunlardan istifadesi zararh degil, bilakis 
~ok faydah olacakhr. 

Bunun yamnda hahra geien ve mu • 
hakkak ki büyük faydalan dokunacak o
lan bir cihet de bulunuyor: 1hracat bir -
lilderinin bir merkeze baglanmaSI takdi
rinde bir taraftan birliklerin devletle mü
nasebah kolayhkla tanzim edilmii, diger 

taraftan da umumi ihracat i1lerimiz üze -
rinde toplu kararlar verecek bir santral te
iekkül etmii olacak, ve nihayet Türkofi -
sin bir yard1mc1 kolu kurulacakllr. 

Bir federasyon mahiyetini gösterecek 
olan bu merkezi bütün ihracat~1lar birlik
lerinin te1kil etmesi ve bu birliklerin 
mümessillerinden mürekkeb bir meclisi 
idaresi bulunmas1 tabiidir. 

Üzerinde iilenebilecek olan bu mev -
zuun tahakkuku halinde memleket ikti
sadiyatm1n kazanc1, elbette ki kat kat 
fazla olacakllr. 

F. G. 

dö Martel'in umumi katibi M. Miriye 1Ie 
Lübnan Riyaseticumhur te1rifat~1st M. 
Nikola Bistoros ve diger bazi yüksek ze- ya <.:1kard1, yalmzca bir terane tutturur
vat vapura gclecek T evfik Rüitü Arasa du, onu dinliyenler de - bir aii1zdan • ce• 
hoi geldiniz dediler. vab verirlerdi. 0 terane ve bu cevab i1te 

Nihayet tarn saat sekizde Franstz hü- ilk dram olup ac1kh dü1ünceleri ihti,·a 
kumeti tarahndan tahsis edilen motöre eden bir sahnecik halinde idare olunu • 
Türkiyc Hanciye V ckili, konso - yordu. 
loslar, F rans1z ve Lübnan ricali; diger Miladdan 525 y1] önce doiian Eshi • 
bir motöre de Türk kolonisi binerek nh- los adh edib bu merasime bir aktör daha 
hma ~1kttlar. Orada ashri bando milli ilave etti. Korifös'~ 1imdi cemaat ~e~il 
mar1lan ~alarken bir k1t' a asker de selam bu aktör .cevab ve.nyordu .. D•.m:k kt ikl 
resmini ifa etti. Bu mada halk bir taraf· I aktörlü bir sahne ica~ e~'.lm1~h. Otuz 
tan bu ziyareti alk1ilarken « Y a1asm Tür- kirk y1l sonra„~~o~hs aktorlerm _s~yts1?1 
kiye, ya1astn Atatürk I» diyc bagmyor ve Ü<.:e c1kard1. Onp1d1s mevzuun dm1 ay:n 
ekseriyet sevinc gö1ya11 döküyordu. ~klinde kalmasm1 yak151ks1z bularak . h~· 

Hariciye V ckili önünde 1anh bayra - disclerin ac1kh taraf1m sahneye gettrd1, 
g1m1Z1n nazh nazh' salland1g1 konsolosluk yaz1h dram usulünü kat'i surette tesis etti. 
otomobiline binince halk heyecanm1 da- Hayd park konferan~1s1, sözü buraya 
ha fazla zaptedemedi ve kordonu yararak getirdikten sonra bir nebze sustu. Mini • 
otomobile hücum etti. Halkm bir k1sm1 mini bir cemaat teskil eden biz dinleyici· 
otomobili kaldmp omuzlannda ta11mak lcrini p;özden p;e~irdi. Rakamlarla isim • 
i~in davramrken baz1lan Türk bayragm1 leri yazmak i~in elimde kalem ve defter 
ÖpÜyor, baz1lan da aiila10rak, baiin1a • bulundugundan dolay1 olacak, beni bil
rak T evfik Rü1tü Arast ok1amak istiyor- hassa süzdü. Sonra öksürdü, bir elini sol 
lard1. Manzara tasavvur edilemiyecek böiirüne dayad1: 
derecedc heyecanhyd1. Nihayet halk da- _ Eshilos'tan, Sofoklis'ten, Öripidis
g1t1ld1 ve otomobil gü~lükle konsolosha • tenberi iki bin dört yüz }'II ge~ti. Lltin • 
neye varabildi. Bu müddet zarfmda T ev- ler Cermenler, Aglo-Saksonlar, Slavlar, 
fik Rüstü Aras otomobildc ayakta dura- TUrkler Macarlar ve her millet bin;ok 
rak halkm t~zahüraltna c~erile .elarn traicdil~r yazdi, bir~ok traiediler seyret• 
vermek surehle mukabele ed1yordu. Kon- t' Llk' 

soloshane binas1 hmcahmc doluydu. 0 - '· Gen~nd~rdu, gene cemaati gözden ge• 
rada EI Scyh Ali El Sadi yazm11 oldugu ~irdi ve birden sadan dikile dikilc, agzt 
arabca 1iiri heyecanla okudu. Bu mada köpüre köpüre bagirmaga koyuldu: 
bir Arab p;enc ileri ahlarak: «Beyrut A-
rablan Atatürk ve Türkler i~in her an - Lakin traiedi tarihinin dogup da 
ölmege harn gönüllülerdir» diye bagirdt. tekemmül ettiiii 1u yirmi bei am kinde 

hirbir muharrir, l;tir damla mürekkeb sar· 
Bu fevkalade tezahürlerden ~ok mü - ' 1 

h 1 T f k R d
. · fetmeden ve bir tabaka k8g1d kir etme• 

te assis o an ev i ü1tü Aras ken m1 
tutamad1 ve «ya13sm Beyrutlular» diye den son p;ünlerde haz1rlanan ve oynanan 

b k h b 1 1 d f
• tl Avusturya facias1 kadar kuvvetli bir 

a~irara aztr u unan ara e a e te- · 
kk 

dram vücude aetirmedi. Gene bu yirm1 
1e ür etti. ~ 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüi- bes am arasmda Japonyanm aylardan• 
tü Aras öi(le yemegini Kent dö Martel'in beri Uzakiarkta sahneye vazetmekte ol• 
evindc yedikten sonra saat on yedide duiiu müthi1 dramm e1i ~y.rol~n!Y!a?•• 
Beyruttan avnldi. bup;ünün Eshilos'lan, Sofokhs len, Ön • 

Mehmed Halil BaJaran pidis'leri„ · 
Gene arkada11mm koluna girdim, f1 • 

Tuna seyrüsefer konfe
rans1 toplan1yor 

Belgrad 20 (Hususi) - Tuna seyrü
seferile alakadar devlet murahhaslari 
bu hafta Pe.tede bir konferans akdede
ceklerdir. Konferans Avusturya ile Al
manyanm birleimesi neticesinde Tuna 
seyrüsefer i•inin yeni vaziyete uygun 
bir •ekilde tanzime ~ahiacakttr. Kon -
feransa Alman Profesörlerinden Otto 
Kohn riyaset edecektir. 

Franaada bir tayyare facia111 
Paris 20 - Liyon tayyare kararga

hmda bir bombard1man tayyaresi bu 
sabah yerc dü1erek par~alanm11hr. l~inde 
bul11nan bei ki,i ölmü1tür. 

Yugoslavyada Yahudiler 
aleyhine kanun 

haz1rlanm1yor 
Belgrad 20 - Avala ajans1 bildiri -

yor: 
Yugoslavyada Yahudiler aleyhinde 

hususi bir kanun ihzar edilmckte oldu • 
~una dair olan haberler dolay>sile salä
hiyettar mehafil nezdinde yapm11 ol -
dugumuz tahkikat neticesinde ögrendi
~imize göre, bu babdaki haberlerin kaf
fesi as1ls1zdir. Böyle bir tedbiri muhik 
l(Österecek hi9bir hususi sebPb mevcud 
de~ildir. -·-ÖLÜM 

s1ldad1m: 
- Tarih bitti, z1rva baslad1. Haydi 

yürüyelim 1„ 
M. TURHAN TAN 

• Bir Alman gazetes1 

ve Arsidük Otto 
' 

Am Mittag ~iddetli bir 
makale ne~retti 

Berlin 20 - «Arnmittag» gazetesi, 
«Sonuncu Otto» hMhg1 altmda yazd1g1 
bir makalede Otto de Habsburg' a kar11 
~1kanlan tevkif müzekkeresini mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

«Tarih Habsburg hanedam hakkmda 
herhalde son sözünü söyliyecektir. F akat 
bu sonuncu mümessil i~in söyliyecei(i pek 
az 1ey vardir. Sonuncu Avusturr• 1'.'.1~·
ratoru ve Macaristan Krah Sari m buy•ik 
oglu Otto aramyor. F akat milletinin <eV· 

gisile degil polis tarafmdan. Ge~en mar
tm en buhranh günlerinde ecneb1 d~vl•t· 
leri Avusturya i1lerine kans irmak !Sie • 
mekle itham edilmektedir. f'."paratorluk 
hanedam bu hatt1 hareket• s1ya"t ad1m 

. B. buna sadece vatana iha11rt venyor. 12 f 
Mütekaid Temyiz reisi $evkinin zev- d' Siyaset art1k hanedan tara m • 

N iyoruz. f d .11 cesi, Bakirköy Belediye Ba.doktoru a- d d • ·1 · milletler tara m an ve m1 e • 
S h . an eg1 . 

smn annesi Bavan Fatma up 1ye ve- . . . den ~ikan devlet adamlan taraf•n
fat etmiitir. Ce.nazesi Sultanselimdeki tm t~m 

dan van11'bilir.» 
camii ierif kar11s1nda 24 numarah ha - u;~-------~----
nesinden kaldmlarak ögle namaZJ Fa - il - ...,. 
tih camiinde eda edildikten sonra Edir- Marsilya kiremidi isteoiyor 
nekapidaki aile kabristanma defnolu - Satihk Marallya klremidl olanlann 
nacaktir. Merhume salihattan ve hay1r· mlktar ve fiatlar1n1 Istanbul 246 po1· 
severdi. Kendisine Allahtan rahmet di- t• kutu1u adre1ine yazmalan. 

lerken kederdide ailesine sab1rlar te • l..iiKiiiullllailn•''•m•''iilllm•a•l •d•a•k•ab•u•l•ol•n•u•nu•r•. „ 
menni ederix 



. _IPOR~·~ 
Atina mektublan : 

Cellad1n kalesinde 
F rankistlerin • ven1 muvaf f akivetleri 

Dün bütün kollarla 
ileri hareket devam etti 

Y azla beraber güre§ 
mevsimi de ba§l1yor 

Birbirlerini yeneceklerini yeniden iddia etmege 
ba,hyan Kara Ali ve T ekirdagh kabil olursa 

önümüzdeki pazara tutu,acaklar 

Tekirdagh Hüseyin Kara Ali 

Viyanaldar, izmirde 

de 3 -2 yenildi 

Ma~, intizam i~inde 
sükunetle cereyan etti 
izmir 20 (T elefonla) - Viyanahlar 

bugün hakem Üi;oktan Mustafanm idare
sinde oynad1lar. 3-2 yenildiler. Saha i;ok 
kalabahktt. 

fzmir tak1m1, Hilmi, Cemil, Ali, Adil, 
Enver, Rasim, Saim, Sa1d, F uad, Ömer, 
Hamdiden mürekkebdi. 

Ilk dakikada F uad bir say1 ka1<1rd1 vc 
fzmir muhteliti Viyana kalesini i;ember 
ii;ine ald1. Viyanahlar, topu korner ve 

taca atarak bu tazyiki kird1lar. Bütün bir 
devre a1ag1 yukan lzmirin nisbi hakimi -
yeti altmda gei;ti. Buna ragmen Viyana
lilar teknik kudretlerini gösterdiler. 17 nci 
dakikada sagai;1klarmm soli<;e verdigi bir 
pasla devrenin ilk golünü i;1kard1lar. 

ingiliz BaFekillerinden Balfur: cO
telciler devletin ecnebileri kabule me
mur murahhaslardtr• demi§ Ben bu sö
zün manasm1 Nopli'de anlad1m. <;ünkü 
insan bir, memleketi ya resmi veya hu
susi olmak üzere iki s1fatla, ziyaret e
der. Resm! s1fatla gelenler protoko!a 
täbidirler; onlarla me1gul olanlar var -
dir. 

Fakat hususi yani turist s1fatile ge -
lenler yalmz, otelcilerle kar11la§trlar. 
On!ar da otelcilerden ald1klan iyi veya 
kötü intiba ile ayr1hrlar. ~imdi gele!im 
Nopli'deki mii§ahedeme: Nopli vaktile 
bizim Mora, §imdi, Yunanhlarm Pele -
ponez dedikleri yerde yedi bin nüfuslü 
bir limand1r. Nopli'de Türklerden kal
ma i.ki cami, bir medrese, bir de kale 
vardir. Bugün caminin biri sinemaya, 
digeri postaneye tahvil edilmi1tir. Med
reseyi de müze yapm11lar. Kalesi ol -
dugu gibi kalm11tir. El'an türk9e ismini 
bile muhafaza etm„ktedir. Cedlerimizin 
Nopli'de biraktiklari asan tetkikten 
sonra en ziyade nazan dikkatimizi 9e -
ken Nopli'nin kar11smda ada üzerinde 
käin Burjis denilen Celladm kalesi ol -
mu~tur. <;ünkü müte1ebbis bir Yunanll 
bu kaleyi modern bir otele 9evirmi1tir. 

Pirene hududunda Franko kuvvetleri Fransaya 
on bef kilometrelik bir mesaf ede bulunuyorlar 

• 1 Ba~tara11 1 tnct saht/ccte 1 / men ~iddetli bir mukavemet gÖstermekte· 
Diger kuvvetlerimiz, Peniskola ve di'rler Ulld a'ni · 1· d t " 

S , . . econ n ~1ma 1n e ecssus 
anta-Magdalena y1 gec;erek btrkac; ki - eden ye-ni' h d b' d •· 'kl'k J 

1 ·1 · 00 · cep c c I! eg1~1 1 o ma • 
ometre 1 erlem11ler ve 2 em alm11lar- t z d'ld" · „ h"k' ·1 dir. m1~ ir. anne 1 1gme gore u umetc;1 er 

Pireneler' de kuvvetlerimiz, Aran va • 
disinin 1imalinde Biela-Baragos hattm1 
gec;mi1lerdir. . 

Fransaya 15 kilometre kaldi 
Saragos 20 - Havas ajans1 muhabiri 

bildiriyor: 

kendilerini tophyarak mmtakada müessir 
bir miidafaa hath tesis etmi1lerdir. 

Frankiatlerin bayram1 

23 üncü dakikada 1zmir sag hafmm 
uzaktao bir §Ütüne Viyana kalecisi i;1k11 

Mutad' mevsimin yakfa1t1g1ni hissettiren f Simdi sarahaten iddia edebilirim ki yapti; topu iyi bloke edemedi. Ömer, bu
havalar görülünce 1ehrimizdeki serbest Hüseyin pehlivan «beni yenecek pehli - nu kafa ile gole tahvil etti. 
güre§ faaliyeti de derhal nazan dikkati van yoktur» demekte hakSJzdir. Misafirler ia,mr gibi oldular. 25 ve 
celbedecek bir 1ekil alm11t1r. Hüseynin yencmiyecegi <;ok pehlivan-j 30 uncu dakikalarda 2 favul yapt1lar. 

Geceyi ge9irmek üzcre bu orijinal o
tele indik. Kaleye girince hayrette kal
d1m. Nöbetc;ilerin ko~U§U, güzel bir ye
mek salonuna, Celläd ve maiyetine 
mah.sus höcreler her türlü konforu 
mevcud yatak odalarma döndürülmü~. 
Her tarafta elektrik Jämbalar1 pml pml 
yamyor. Yemegimizi yedikten sonra 
bir ftrsat bularak otelciyi isticvab ey • 
ledim. Kaie, deniz hücumundan Nopll
yi muhafaza etmek üzere Venedikliler 
tarafmdan in§a edilmi~, Yunan istik!al 
hükiimeti 1823 ve 1833 senelerinde iki 
defa halkm hükfunete kaq1 ayaklan -
mas1 üzerine bu kaleye ilticaya mecbur 
kalrn1§. 0 tarihte Yunanhlar Frans1z -
1ardan giyotinle idam usulünü alm11 -
lar imi§. Bu idam usulü ise halkta nef
ret uyandirrm§. Cellädla maiyetinin 
hayatlan tehlikeye girmi§, hükiimet de 
onlan muhafaza i~in bu tkalede oturtur. 
mu§. i§te bu sebebden dolayi mezkil.r 
kaleye Cella.dm kalesi nam1m vermi§ -
!er. 

General Sol1aga kumandaS1ndaki kuv
vetler Pirene hududuna dogru ileri ha -
reketlerine devam ederek F ranSJz hudu -
duna takriben 15 kilometrelik mesafede 
bulunan Val d'Aran'm merkezi Yiella'y. 
i$gal etmi1lerdir. Bu suretle mühim cum
huriyet kuvvetlcri tarafmdan i1gal cdilen 

geni1 bir dail;hk muitakamn yollanm bil· 
fiil kesmi1lerdir. 

Bilbao 20 - Bütün F rankist !sp~nya 
dün lspanyol falanimm y1ldönümünü tcs
id etmi1lerdir. Politik tezahürler vuku 
bulmu1 ve yüzbinlerce aza General F ran
ko' nun önünde bir gec;id resmi yapm11t1r. 
Bu münasebetle Saragosa' da 1spanyanm 
en büyük telsiz istasyonu ac;tlm1$ ve teza
hürat General Franko'nun bütün Fran • 
kist telsiz istasyonlan tarafmdan ne§re -
dilen bir nutkile nihayet bulmu1tur. 
/ngiltere ademi müdahaleye sad1k 

oldugunu tekrar ediyor 

Bir taraftan T ekirdagh Hüseyin, E - lar
1 

vard1r. Avr~pa?an ~unlan birer. ~irer Hakem, penalti cezasi verdi. lzmir bu 
dirncden sonra, Bahkesire giderek orada ce beder_ek bu 1dd1am1 1spat edeb1lmm. suretle iki gol daha kazanarak birinci 
tertib edilen güre•lere i§tirak ederken di- Bu bnkar ay zarf1 d h d" 3 , • , . n a me§ ur unya devreyi -1 galib bitirdi. 
ger taraftan Bandirmah Kara Ali, Hirn- agir s1klet 1amp1yoou Amerikah Jak Se -
met Pehlivanlar da iehrimize gelerek ri'yi, !svecli Negrin'i ve beynelmilel iöh
idmanlara ba1laml§ bulunuyorlar. Bun - reti olan Amerikah Serman'1 celbedece -
lardan baika Mülayim pehlivan da orga· gim. Bakal1m Hüseyin pehlivan onla1·a 
nizatör Asunm !ngilterede T ekirdagh kar11 koyabilecek mi ?» 
Hüseyin ii;io yaphg1 angajmanlan yeri- Organizatör As1m, Hüseynin Pariste-
ne getirerek lstanbula dönmüitür. ki zehirlenme hadisesile Deglane'nin ken-

Edirnenin Saray ii;inde, mejhur Kirk- disine dant§tkh dövÜ§ ii;in 1000 lira tek
pmar güre§lerinde parhyan T ekirdagh lif ettigini kat'iyetle tekzib etmi1tir, 
Hüseyin 23 nisana tesadüf eden cumartesi * ** 
günü Bahkesirde gÜre§ tutacaktir. 0 gü- Londrada Hüseyin yerine güre§erek 
nün ak1am1 istanbula hareket edecegi söy- 4 ma<;ta da galib geien Mülayim pehli -
Jenen Hüseyin, yeti:irse, Istanbul serbest van da dünkü trenle Avrupadan gelmi§ -
güre§ merakhlan pazar günü, T aksim tir. Pazar günkü müsabakalara girmek 
stadyomunda cidden merakh ve heyecan- karanndad1r. 
h bir müsabakaya iahid olacaklardir. Kara Alinin aöyledikleri 
Zira T ekirdaglmm pazar günü Kara Ali 
pehlivanla tutu§maSJ mevzuu bahstir. Ma- Kara Ali pehlivan dün akiam matba
lfun oldugu üzere Kara Ali Pehlivan ge- amiza gelerek T ekirdagh Hüseyinle gÜ
c;en yil T aksim stadyomunda bir gÜrei reiecegini bildirmiitir. T ekirdagh Hüse -
esoasmda kolunun üzerine düimüi ve bi- yin Pazar günü §ehrimize gelecegini mek
lcgi kmlm1§h. 0 tarihtenberi bir daha tubla bildirmiitir. Kara Ali Pehlivan 1an
ringe c;ikamiyan bu yagiz yigitimiz ta - Slnt son defa olarak lstanbulda Tckir -
mamile iyileimii bir halde burada idman- dagl1 ile deneyeccgini ilave etmi§tir. 

larile me§guldür. 
Tekirdagh Hüseyin - Bandirmah Ka

ra Ali mac;mdan baika bir de Mülayimle 
Himmetin güre§meleri muhtemeldir. Mü
layim bu ay ic;inde !ngilterede yapt1g1 
dört mac;m hepsini tuila kazanmak sure
tile idmanh bir halde bulundugunu gös
termi1tir. Himmel ise mütemadiyen Kara 
Ali ile idman yapmak suretile haznlan -
maktad1r. Bu iki pehlivan•n güreii de her 
halde hararetli olacakhr. 

Dünkü trenle Londradan §ehrimize dö
nen Tekirdagh Hüseynin eski meneceri 
matbaam1za gelerek 1unlan söylemi1tir: 

«- Hüseyin Londraya gitmemekle 
c;ok zarar etti. Asil kiymetini !ngilterede 
gösterecekti. Ben, daha Hüseyin Pariste 
iken, dört m•<; ic;in ingilizlerle mutab1k 
kalmt§hm. F akat T ekirdaglmm kararnz
hg1 i1imizi bozdu. Nitekim o gid<r git -
mez Mülayim pchlivam getirttim ve bu 
güreii;i de parlak neticeler elde etti. Man
i;estcr' de King Kurtus nammdaki mei -
hur pehlivanla yaphg1 güre1te 21 dakika
da tu1la galib geldi. Keza Liverpulda 
Bonne Muiar'1 13 dakikada ycndi. Lon
dra civanndaki Muy Breton 1ehrinde 
Dick William'1 16 dakikada ezdi ve ni
hayet Motingam'da Joan Smit'e 27 da· 
kikada galib geldi. 

AJk ve macera romani : 51 

Fenerbah~e milli 
kümeden ~1karild1 

Cumartesi günlerinin deplasman mac;
lanm Taksim stadyomunda oynama -
makta mar eden ve son defa 1zmir seya
hatini de yapm1yan F enerbahc;e kulübü, 
F utbol F ederasyonundan lstanbul mm -
takasma gönderilen bir emirle milli kü -
meden <;1kanlm1§hr. 

F enerbahc;e kuliibüne, tnilli kümeden 
i;1kanlmak cezas1 verildikten baika milli 
kümeye mensub diger kulüblerle hususi 
ve resmi temas yapmas1 d„ mcnedilmiitir. 

Milli kümede F enerbahc;eden münhal 
kalan yere, !stanbulda birinci kümenin 

diger alt1 kulübü oyuncularmdan mürek
keb bir muhtelitin ikamesi kararlaitml • 
m11tir. Bu vaziyet kariismda önümüzdeki 
pazar günü milli kü"'e ic;in yap1lmas1 icab 
eden F enerbahc;e - Galatasaray ma<;t ye
rine Beykoz, Vefa, Istanbulspor, Süley -

maniye, T opkap1 ve Hila! taktmlanndan 
sec;ilecek bir muhtelitle Galatasaray mü
sabakas1 yapilacak demektir. 

Birinci küme muhtelitinin yapacag1 
mac;lar puvan vaziyetine dokunm1yacak ve 
bununla kar11la1acak diger tak1m magliib 
olsa da gene Ü<; puvan kazanacakt1r. 

ft<'Clf~AIM 
Hayahm1za hakim olan hadiselerin, 

böyle ufak tefek izlerden dogdugu i;ok 
vakidir ve bu ehemmiyetsiz izler, ekseriya 
felaket müjdeciligi ederler. 

T abii, ilk fnsatta tiyatroya kojup g1-
1edeki biletci ile konuitum. Biletc;i: 

- Bu dediginiz tarihte frans1zca bir 
gala müsameresi verilecel.., diye anlath. 
Bu münasebetle, Paristen bir <;ok büyük 
artistlcr gelecck. Her zamanki fiatlarm 
on misli fazlasma bilet sahl1yor amma, 
fevkalade muhteicm bir gece olacak. 

Bu maliimatla iktifa ctseydim i;ok iyi 
olacakt1. F akat, !eytan bir kere zihoime 
girmii bulunuyordu. 1ii sonuna kadar gi>
türme~•e karar verdim. B1letcinin verdigi 
izahah dinlerken, ilk akl1ma geien §CJ, 

kocamm bana bir sürpriz haznlad1g1 fikri 
oldu. F akat, zihnim bu hükme inand1g1 
halde e" ""1 •u su•li sordu: 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

- 8 numarah locay1 alabilir miyim? 
8 numarah loca biletinin kocamda ol

dugunu biliyordum; bu sualin manas1z
hii;1 meydandayd1. Buna ragmen, bilctc;i
nin verecei(i cevab1 sabirs1zhkla bekliyor
dum. Biraz ara1tird1ktan sonra cevab 
verdi: 

- 8 numarah loca tutulmu1. Aktris 
Matmazel Maud Assy tutmu1. 

Bu i•mi i1itir i1itmez kalbime bir darbe 
vurulmu& gibi oldu ve sarard1g1rru hisset
tim. F akat, fazla hayret etmedim. Hafe
ketlerimize hakim olan kablelvuku baz1 
hisler mevcud olduil;u muhakkak. Tesa
düfün, loca biletini gözümün önüne koy
masmdaki ve bana, lüzumsuz sand1gtm 
bir suali sordurmasmdaki hikmeti anh -
yordum. 

Biletc;inin, sualime cevab verirken ko
camm ad1m söyliyecegini bilseydim aca-

lkinci devre 
1kinci devrede Viyanahlar ba1tan so

na kadar hakim oynad1lar. F akat ians -
mdilar. Solic;leri 12 nci dakikada ikinci 
gollerini c;1kard1. Bundan sonra oyun, 1z. 
mirin nlSlf sahasmda gc~ti. F akat !zmir 
kalecisinin muvaffakiyetli kurtan1lan sa
yesinde ba§ka say1 yapamad1lar. 

Edirnede pehlivan -

lar 

Edirne (Hususi) - General Kaz1m 
Dirikio köylerden se~ip getirdigi genc 
pehlivanlann bir arada ahnmt§ bir resmini 
gönderiyorum. En öndeki 19 yaimda 
1,90 boyunda ve 96 kilo ag1rhgmda Hü
seyin isimli ~ok müstaid bir pehlivandir. 

Bunlar burada oski peh!ivanlardan Ka -
ra Emin pehlivamn idaresi altmda yeti§
tirilmektedirlcr ve hepsi bu sene Edirne
nin me1hur Kirkpmar güreilerinc i1tirak 
edeceklerdir. 

Konyada spor faaliyeti 
Konya (Hususi) - ~ehrimiz Halke

vi spor komitesi sivil ve askcri bütün mek

teblerin iitirak edebilecekleri müsabaka
lar tertibine karar vermiitir. F utbol, at • 
letizm, endbol, voleybol ve atletizm ol -
mak üzere bu k1s1m üzerinde yap1lacak 
bu müsabakalarda derece kazanacak 

eporcularla tak1mlara kupa ve madalya
lar verilecektir. 

ba onu gene sorguya c;ekecek miydim? 
Hatta, tiyatroya kadar gelmek zahmeti
ne katlanacak m1yd1m? Demek oluyor ki 
burada, mec;hul ve yeni bir1ey bulmak 
ümidile gelmi1tim. 

Art1k, merakim tatmin edilmi1 oldugu 
halde, hala gi1enin önünden aynlrmyor
dum ve, irademi tamamen kullanmadan, 
gene mec;hul bir kuvvetin sevkile bilet~iye 
hitab ettim: 

- 8 numarah loca tutulmu1sa, onun 
yanmdaki localardan birini veriniz. 8 nu
maraya cn yakm loca hangisi ise„. 

- Bo& bir tek loca var. !sterseniz onu 
vereyim. 12 numarah locadir. 

-Veriniz. 
Dört koltuklu bir locay1 iki bu,uk sa

at i1gal etmek ic;in avuc; dolusu para ve
rerek ald1gtm kiiibd parc;as1 elimde, so -
kal(a c;1ktig1m zaman bir iki saniye müte
reddid kald1m. 

Bileti alrn1$t1m. F akat 1imdi ne ola -
cakh? Tiyatroya belki de hi<; gitmiyecek 
oldui(um halde, bu bileti hangi garib fik
re saplamp alm11t1m? T ek ba11ma dört 
koltui(u birden i;gal edemezdim. Sonra 
da, kesemin vaziyeti bu kadar divanece 
masraf etmeme müsaid miydi? Simdi bu 
loca bileti ne i;ime yanyacakti? 

Saatlerdenberi aklima tuhaf tuhaf fi-

1865 senesinde kale, istihkämhktan 
~1krnt§. Muhatab1m otelci 1930 senesin -
de burayt 25 sene müddetle kiralamJ§. 
Yunan Matbuat ve Turizin Vekäleti 200 
bin drahmi yardim eylemi§, kendisi de 
bir o kadar sermaye koyarak kaleyi bu 
hale sokmuitur. Otel ilk ve sonbahar -
larda mü§teri reddedecek kadar dolar
mu1. Oteldeki intizama hii;bir diyecek 
yoktu. Otelci ve hademesi bizi ve bi -
zimle beraber orada tesadüf eyledigi • 
miz ingiliz turistlerinl memnun etmek 
ii;in ne yapacaklanm bilmiyorlard1. O· 
telden ayr1hrken Balfur'un sözü hatin
ma geldi. Kendi kendime, bu bir otelci 
degil, Yunan devletinin Nopli'de turist
Jeri kabule memur murahhas1dir, de -
dim. 

Ziya Emiroglu ............................................................ 
Nazillide yakalanan §erir 

hastanede öldü 
!zmir 20 (Hususi) - Nazillide evvel

ki gün musademe neticesinde yaralana
rak yakaland1g1m bildirdigim 1erir Ab
dullah, bugün hastanede ölmü§tür. A
lman tafsilata göre, Abdullah, yanmda 
bulunan arkada§1 Bekirle birlikte Na -
zilli köylerinden birini bas1p ihtiyar 
bir kan kocadan i§kence ile para ve 
mücevherat alm1§, imdada yeti~en köy· 
Jülere de ale§ ac;1p kac;mi§tir. iki hay -
dud biraz sonra Nazilliye gelince, za -
b1tamn pususuna dü§rnÜ§ler, yanm sa
at musademe etmi§lerdir. Neticede iki
si de yaralanmt§hr. Bekir hastaneye 
kaldmllrken ölmü~tür. 

Yugoslavyada kar yag1yor 
Belgrad 20 (Hususi) - Bu sabah Bel

gradda birdenbire kar yagmaga ba§la
m11tir. Yugoslavyanm diger birc;ok §e
hirlerinde de kar yagrmya ba§lanu§tlr. 

kirler sokan ;eytan acaba beni yan yo]. 
da m1 birakm1;h? Maalesef hayir. Yo -
luma c;1kan bu iblisin, beni delice bir ma
ceraya sürüklemesi mukadderdi. 

XXV 
Günler ~e<;ti. Mahud tiyatro ak1am1 

nihayet geldi. 
Ögle yemeii;inde, kocam, ak1am ye -

megine gelmiyecei>;ini haber vermi1, ye -
mei!i bir tabile beraber d11anda yiyece -
gini bahane etmi1ti. Gecc, saat kac;ta eve 
dönecei!;ini bilmediiii ic;in, kendisini bek
lememekliiiimi de aynca tenbih etmegi, 
bittabi unutmad1. 

Hie; sesimi <;1karmad1m. Y az1hanesi -
nin gözünc kilidledigi loca bileti hakkm
da, o zamana kadar i~ime 1üphe girme
mi1 bile olsayd1, uydurdugu bu bahane 
kar11smda 1üphelenmemege imkan kal • 
mazd1. Muhakkak olan nokta, kocamm, 
coktanberi metresi olan bir kadma aid lo· 
ca bileti elinde oldugu halde, o geceyi 
evden ba1ka bir yerde gec;irecegi idi. En 
basit bir muhakeme, o ak1am, kocamla 
o kadmm bulu1acaklarm1 meydana ko
yuyordu. 

Y cmege gelmemek idn icad ettii>;i ba
haneleri söylerken sesinde en ufak bir 
dei>;i1iklik bile olmad1i>;m1 görünce, buo
dan, hakikati tahrife ve yalan söylemcge 

Hükiimetrilerin müdalaaS1 
Barselon 20 - T ortoza'mn 1imalin

de Serta mmtakasmda ve Tortoza'mn ce
nubunda Ämposta civarmda dün pek 1id
detli muharebeler cereyan etmiitir. 

Hükiimet kuvvetleri tank ve tayyare· 
lerin himayesinde yapilan hücumlara rag-

Londra 20 - Hükumetc;i fspanyanin 
Hariciye N azm Delvayo tarafmdan 
Milletler Cemiyetine gönderilen notaya 
telmih eden baz1 iyi haber alan mahfiller 
lngiltere hükfrmetinin ademi müdahale 
siyasetine sad1k kalmaga kat'i surette ka· 
rar vermi1 oldugunu_ beyan etmektedir • 
ler. 

• izmitte sanav1 faaliyeti 

!zrnit (Hususi) -1kinci käg1d ve sel
Iüloz fabrikalat1n11zm in§aatl hararet1e 
devam etmektedir. Her iki fabrikanm 
montaj1 bitmi§tir. Gelecek sene haziran 
ayi ic;inde i§lemege b~hyacaktir. Kä -
g1d fabrikasmda bir de kaolin imalät -
hanesi yap1lm11hr. Burada fabrikanm 
ihtiyac1 olan kaolin istihsal edilecektir. 

izinitte bir de klor istihsal edecek bir 
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fa brika kurulacaktir. Fabrikanm saha
s1 istimläk edilrni§tir. 
Ka~1d ve sellüloz fabrikasmm iskele

si bitirilmi§ ve vapurlar buraya yana§a• 
rak tahmil ve tahliyeye ba§lam1§lardir. 

Gönderdigim resim, bu iskeleye ya
na§an son sistem motörlü bir §ilepi gös
termektedir. 

·························································································································· 
Lapsekide bir futbol ma~1 

L 

Llpseki ( Husus! ) Gelibolu idman Yurdu ile Läpseki Geneier Birligi 
takunlan <;ardak sahasmda bir dostluk rna<;1 yaphlar. Rüzgari arkalarma 
alan Geli,bolulular bundan istifade ederek birinci devreyi 2 - O galib bitir
diler. !kinci devrede de Lapsekili!er vaziyeti teläfi ic;in <;ok c;a11&hlar, fakat 
bir golden fazla yapam1yarak sahadan 2 - 1 magliib aynldllar. Yukanki resim 
Läpseki Geneier Birligi takim1 oyuncularm1 bir arada göstermektedir. 

ali;m11 bulundugu neticesini c;1kard1m. 
Almnda, can sikmt1S1na delalet eden bir 
cizgi peyda olmu,tu. Sanki, tabile kar11 
kar11ya ak;am vemei!;i yiyeceiiini dü&ünüp 
tasalamyordu. F akat, ben, bunun bir ko· 
mediden ibaret olduiiunu pekiila anh -
yordum. Hakikatte, kocam, geceyi d1 -
1anda gec;irecegine ic;in ic;in seviniyordu. 

Öii;leden sonra, vakit cabuk gec;ti. Ak-
1ama doi>;ru, gündüzden haber gönderdi
i(im berber geldi, sac;lanm1 yapt1. Ondan 
sonra, bir müddet terzi ile oyaland1m. 
Bu, hayli uzun süren ve o zamana kadar 
hie; me1gul olmad11(1m neviden bir tuvalet 
seans1 oldu. 12 numarah loca biletini al
d1i1;1m gün, ilk i;im terziye ugramak ve 
basit, fakat c;ok güzel bir tuvalet 1smar
lamak olmu1tu. Paray1 esirgememi1. ak
tris Maud Assy'nin tuvaletini, nekadar 
muhte1em olursa olsun, mutlaka sönük 
birakacak ;ekilde giyinmegi akhma koy
mu1tum. 

T uvaletim, kakalanm1 ve bütün vü
cudümü bclli cden, ince $•rmözden bir 
robdu. 0 arkamdayken, giyinmi1ten zi
yade soyunmu1 görünüyordum. 

Bu rob, beni daha uzun boylu, daha 
ince gÖsteriyor, vücudüme, vari ~.,;ilü bir 
heykel manzara51 veriyordu. - 'mm 

mehareti, beni kat kat güzelle1tirmi1ti. 
Y almz, takacak mücevherim yoktu. 

Elimde bulunan aile yadigan k1ymetsiz 
bir iki parGa 1eyi, bu tuvalete yak1;hra -
miyordum. Bunlarm arasmda, eski ta1 -
larla süslü bir pandantif vard1; onu tak
tun. Bu pandantif, dekoltemin matltgt 
üzerinde, cok güzel durdu. 

0 esnada, ismarlad1ii1m kira arabaSl
nm geldigini haber verdiler. F azla dü -
sünmeden arabaya atlad1m. Y aphg1m 
i1in tehlikeli bir netice dogurmas1 ihtima
li, beni bir dakika bile tereddüde dü1ür· 
müyordu. 

Kocamm elinde, tiyatro biletini gördü
güm andanberi, bile bile kaymah ba,
lad1ii;1m bu yoku1 üzerinde, beni hic;bir 
mülahaza durdurmuyordu. On be1 gün 

evvel, birdenbire karar1m1 vermi&, prog -
rarmm1 c;izmi1 ve bugüne kadar o prog • 
ram1 noktas1 noktasma tatbik etmi1tim. 
Program1mm sonuna yakla1tii!;un 1u an• 
da, ayni azim ve ayni kararla yürüyor
dum. 

Kocam, yabanc1 bir kadmm locasmda, 
o kadmla meogul olurken, benim, bir b„. 
ka locada yalmz ba11ma oturdui\umu, 
herkesin görmesini istiyordum. 

< Arkast var) 
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Zirat kalk1nma 

Zirai verimi art1rmak 
tedbirler al1nacak • • 

l~lß 

tabiatin 
b1rakmamak, 

liitfuna 
sular1 

veya k1skan~hg1na 

1slah etmek lizimd1r 
-1-

. \1 atanda1lanmmn yüzde sekseninin 1 senenin ~eliiine, daha dogrusu. talih ve ka
b1lfnl ve yüzdc onunun da bilvasita zira - dcre bagh bulunuyor, demcktir. 
atlc i1tigal cttiklerini de nazan itibara a- Bu da gösteriyor ki zirai kalkmma i1i 
lacak olursak biz.im hcrieyden evvel ~ift- bir motör, bir makine, bir kombina i1i ol
~i bir millet oldugumuz \'C iktisadi kal - maktan ~ok uzakhr. 
kinma yollanm evvela ziraat cephesinden Bir k~rak .yilda makine ve motörün 
aramak mecburiyetinde bulundugumuz d~vlet butc;esi~e bar olmaktan baika hie 
llleydana <;1kar. bir. fa,rda temm etmiyccegi gibi, memle • 

Zirai kalkmma demek eift~inin topra- kehmizde csascn inkuaza yüz tutmui 0 • 

iia verdigi emek nisbetinde topraktan isti- lan hayvan nesl.inin büsbütün ortadan 
fade etmesini temin etmek \'C c;ift~iyi bol kalkma.~na da b1r sebeb teikil cdebilir. 
Ve devamh bir gelire sahib k1lmak demek- Bu ihbarla zirai kalk1rnna iii bir ta • 
tir. raha~ toh~mlanmmn lcuraga müteham • 

Bir c;iftc;inin, bilhassa bir orta Anado· mil bir 1eki~de islahile iberaber diger ta • 
lu köylüsünü yakmdan tetkik edersek raftan esas '.hb~'.ile ve bütün manasile bir 
köylünün, dünya üzerinde ilk icad edilen su ~ elek.~~.k .~11 ?lduguna iüphe yoktur. 
adi bir saban ve nesli bozulmu1 ke<;i ka· . IS!r <;olunu bir zahire smban haline 
dar bir <;ift öküzle ziraat yaphgm1 ve h~- gehren ya~~iz Nildir. Bunun iein zirai 
men hemen hububattan ba1ka ziraatm kalkmma 111 bu gün memleketimizin her 
diger k1'1mlarile alakadar olmad1gm1 ve tarafmdan sade boiu boiuna ak1p git • 
Y•1ama tamnm da ~ahima tarzi kad~r ~ekle de kalmay1p ikide birde etrafmda
basit ve iptidai oldugunu ilk nazarda go· ki mezru~h da mahveden ve yaphgi ba • 
rebiliriz. t~kh~lar ile de nüfus siyasetimizi ~ok cid-

Bir orta Anadolu köylüsü alb üstü d~ b1r iekilde tehdid eden, serseri sularm 
toprak (kerpi~) iki yer odaSinda yaiar. agiz~anna gern vurulmakla kabil olabile-
K11m tezrlde ISIDIF ve yaz k11 ekme~ ~e ce~1r. „ . 
yemegini tezekle pi~irir. Senede vasah bir uyun tabu 1ek1lde basbg1 yerleri 
hesabla bei yüz defa bulgur pilaVI yer. ~olayca ~uladiktan sonra gene sudan is • 
Ya1ad1g1 evin bir veya iki odaSiru cfradi tihsa·l· .edilecek kuvvetli ve ucuz elektrik 
ailcsine, üc;üncü odasm1 da öküzlerine ve e~erimle de yüksekleri sulamak ve mede
varsa ineklcrine tahsis etmi1tir. Sihhi ba- ~'.!ebn. e~i ayag1 olan clektrigi en ücra 
k1mdan pck fena 1erait altmda ya1adigi b oylenm1Ze vannc1ya kadar götürmelc 
i~in c;ocuklanmn ancak yanst hayatta ka- u eorak ve kurak boz k1rlan yeiil birer 
labilir. Zirai bilgisi mahdudd~r. Ba~a~a- ha~at kaynag1 haline ifrag edecek ycgane 
rmm vc dcdclcrinin tecrübelennden isb • dogru yoldur. 
fade edcr. . . . h ~.esela geni1 ve mümbit <;:ukurovay1 

Bir eiftc;inin bir scnelik faahyellnt tet- crgun ba1tanba1a y1kayacak bir durum· 
kik edersek sonbaharda harmandan <;tkan d~ bul~n.a~ Seyhanla Ceyhan nehirleri • 
c;iftc;i ekim i~in yagmur ve tav bekler. ni~ ka~ih l!tifade bir hale ifrag edilmesi 
Bcklenilen yagmur yagarsa c;ift~.inin ge- b-umbit ve m~hsuldar <;:ukurovay1 ikinci 
ceyi gündüze katarak var kuvvettle .!0~. • tr M.15ir halme getinnek demektir ki bu 
raga tohum atllg1 görülür. Buna .g.uzluk ~al elh altm11 milyon liraya mütevakkif 
ekim denilir ki c;ok makbul added1hr. u unmaktadir. 

Bundan sonra kanunusani ve iubat ay- Orta Anadoluda bu i1 <;:ukurovaya 
„ · 'ft · nazar b lk' d · lan ic;erisinde loprak donmem1pe c;i et k an e 1 e biraz daha masrafh ola-

gene ekime devam eder. Buna da y1ld1z ~adhr. An~ak her sene muntazaman sar
tav1 tabir edilir ki bu da güzlük kadar e ilecek Y1rmi otuz milyon liraya, bir de 
makbul addedilir. 50.Y v~ elelttrige kavu1an yerlerdcn te • 

Sonbaharda yagmur bulamiyan ve yil- m~ edilecek merlfaat de ilave cdilirse A· 
d1z tavmdan istifade edemiycn bir ~ift~i na olunun. bugün tema1as1 bile gözlcri 
ilkbahar yagmurlarmt beklemek mecbun- yor.an .engi~ o~alanm on bei sene sonra 
yetinde kalir. !lkbaharda ilk_ yagmurla~ • ve~i.ml.1 YC!!l b.~rer bahc;e haline getirebile
dan bilistifade tohum tooraga at1lma~a cegHimize hie iuphe edilmemelidir. 

d '] b k er sene • bailamrsa da yazhk em en u e im I d b Yagmur mevsimlerinde ufuk-
makbul addedilmez. ar k a ul~t ~r~yan gözleri topraga eevir • 

Tohumun topraga aulmasmdan sonra ~\ v~ c;iftc;iyi verdigi emek nisbetinde 
her1cy y1lm yag11h veya kura~ s7lmesine 15.~ s.a. yapabilecegine inand1nnak, suyu 
baghd1r. Eger y1I yag11h ise eiftc;t mem • c;i .. tc;ik~'n tarlasimn baima getinnekle 
nundur. Büyük bir zevk ve neie ic;inde mum. un olabilir. 
sonbaharda ekecegi tarlalan nadas yap • . .? 1~ 1~.aftan memleket sulanm kabili 
makla mc•,gul olur. 
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a d°.. tr iekle sokmaga eah•makla be-
i k hl'k · ra er 1ger t f ' Artik o y1l ic;in ne ·~ ka ma te 1 esi, 1 b' k ara .tan da almmast laz1m ge-

ne de tohum derdi kalm11tir. Bu~da~. bol: enl ~eo i~e~buler vardir: 
ot bol saman boldur. Yalmz bir mu1ten . I eiye Ucuz ve kolay kredi te· 
k;ygu;u vardir. Eger bir de bugday para mi~ ctm;.:„ „ 

edcr de ~iftei. dcvlet borcunu verdiktcn k I -k urk koylüsünü topraga sahib 
· l'k h \ nna 1 ma • topraks1z k" )" b k sonra bu sene 1 tuzunu ve ayvan • 3 B „ „ . oy u ira mamak, 

bir giyim nal ile efrad1 ailesine bei on k. -.- k utun _?1ft al.lt ve edevatm1 hü • 
metre bez ve bir ka~ metre alh b~sma a· h u~ehk :;:~cagi f~brikalarda imal ve 
labilirse köylünün keyif ve nc1esme pa- a4 a rTe 1htle levZI etmek, 

- o umlan 151 h k yan yoktur. 5 M'W a etme , 
Bu ne<e rok saridir. Memleketin en bü- k -lc 

1 1 mahsulatim1zm fiatlann1 
' Y d k" "k oruma , 

yük tüccarmdan tutun a en u~u esna- 6 M 1 k .. 
fma vannciya kadar ihracat~1, komisyon- k-b'I' e".' ~ 'beh .1klim ve topraklanmt· 

. b d h' zm a 1 1yeb 1h anle h )'f b cu leblebici tenekec1, u ne1e en !!SC· k . 'h mu tc 1 ölgelere 
. '. 1 ' ay1nna ve ISh sal nevilerini t hd'd 

S!m a u. mek a 1 et • 
Neie devlete de sirayet eder. Tahsi • 7°- Zirai te k'l• 

lat yüzde yüzdür. Bütee ümidin fevkine vuzluk cd k b ~ ihatl1m1Z1'. c;iftc;iye k1la • 
·~~. " • e get1rmek, 

c;1km11tir. . 8 - Butun köy mekt b . . . 
Eger y1l kurak gelirse; btr sene zarfm- her sene ür ayl1k z1'r • b' ek mualhmlenn1 

„ „„„„ ' aiuurs d 
da verdigi emegin scmennm goz~nun ° . ." mecbur tutmak, a evama 

nünd~ s~s~zlukt~n 5.~r~.np soldugun~ goj 9 - Zirai davalann kISa bi • 
ren c;1ftc;mm eilen bogrunde kahr. !s~ikba da neticelenmesi j in C" „ r zaman 
karanr, ·~ kalmak tehlikesi öküz~e~n •1~- nunu gibi bir ka;un r ~mu Mk e1hubd" ~~-

1 k k k mas1 1hhma 1, 'd • 1• yl arma ve utun 
manSiz 1 lan 1 1 c;1 arma . . I „ 1 an ve ma 1 memurlan · • k lk 
toh d d' b"t" düiüncelenru a tust .. d f d I b' mm zira1 a m-

um er i . u un k" I" h"k. - ma l§lß e ay a t Ir unsur olarak yeti -
eder. Bu vaz1yet karmmda oy u u. u tinnek, 1 

met kapISma ko1ar. Hükumetten bkirb§~Yl 10 - S1hhi te1kilahmt 'd 
t · d d'"' 'h · na te a u z1 yem en ten • emm e eme 1g1 veya 1 t1yac1 .•. sik etmek, • 
edecek miktarda yard1m göremedigl tak- 11 - Köylerde meske · k 
dirde bizzarur murabahac1ya ba1vurur. trol altma almak. n miaatmi on· 

Murabahac1va vurulan bu ba1m y~r~llan Bu tedbirlerden umdu;umu f d 1 • 
a k • „ • senede 1y1 e - d 'k' . b' „ z ay a a . nca asgan uc;, azam1 on n a 1 mc1 ir yaz1da izah ederiz. 
§Ir. Bir kö lü 

Bol yilm neiesi yerini kurak y1lm is!i· Y 

rabma terketmiitir. Köylü meyustur. 
Ciftcinin neie51 oldugu gibi teessür~ de 
saridir. Piyasa durgun, herkes ne1es1zdir. 
Her toplanhda, her kahvcdc bir tek mev· 
zu vardir: KURAK. 

Bazi kurak y11larda ve bilhassa bu 
kurakhgm birbi1ini takib cttigi senelerde 
kurakhgm memleket bünyesi üzerinde ne 
büvük yaralar ac;llg1m bilmiyen yoktur. 

T opraklanmmn verimi mcvsiminde 
Y•gacak yagmurlann miktarile ölc;ülür. 
Yü1de sebenimizi te<kil eden vatanda1· 
larm maisetlerioi ziraat yolile temin et • 
ikleri gözöniinde bulundurulacak olursa 
nilyonlarca vatanda1m refah ve saadeti 

Macar nazilerinin !efi Viya· 
naya iltica etti 

Budapcste 20 - Kont Betlen'in or • 
gani olan Nitlo - Oren • Ujsan gazetesi· 
nin Vivanadan öj!rendij!ine göre, Ma • 
car nazilerinin sefi Kont Zoltan Bos • 
zormenzi. Viyanaya iltica etmi~tir. Vi
yanada siyasi zab1ta, kendisine iltica 
hakkt bah~etmi~tir. 

Kont Boszormcnzi bir na,yonal • sos
yalist k1yam1 tPqtib etmi~ oldugundan 
dolav1 1937 ilktc~rininde iki sene iki 
ay a·g1r hizrnete mahkum edilmi~ti. Mu
maileyh, davay1 istinaf etmi~ ve beraet 
kazarum~tir. 

CUMHURIYET 7 

Haydarpa~da in~a 

edilecek köprü 

Belediye bu i~ i~in her 
sene büt~eye 50 bin li
rabk tahsisat koyacak 
Seyrüscfer vaSitalannm ve yaya giden 

halkm hergün ugrad1klan mü1külat gözö
nünde tutularak Haydarpa1a gannda, 
Üsküdar • Kad1köy yollann1 birle1tiren 
gec;id ycrinde, fevkani bir gec;id köprüsü 
yap1lmaS1 ic;in, Naf1a Vekiletinin 938 
y1h bütc;esine 200 bin lira tahsisat ko • 
nulmu§lur. Demiryollan idarcsi, !stanbul 
Belcdiyesinden bu köprünün masrafma 
yan yanya i1tirak etmesini istemi1tir. 

Demiryollan idaresinin bu teklifi, Be
lcdiyece tetkik edilmi1 ve neticede, 939 
senesinden itibaren bu i1 i~in her scne 
büt~eye (50) 1~r bin lira konulmaSI mu
vafik görülmü1tür. 

1stanbul Belediyesi, senelerce evvcl, 
bu ihtiyact gözönünde tutarak, Üsküdar· 
la Kad1köy arasmdaki ge<;id yerinde ya
p1lacak bir köprünün m1aS1 masrafma 
yan yanya i1tirak edeceil;ini, mülga A -
nadolu - Bagdad Demiryollan idaresine 
bildirmi1ti. 

Ancak araya Atatürk köprüsünün in-
1851 vc diger baz1 in1aat masraflan girdi
il;i ic;in tahsis edilmesi kararla1t1nlan elli 
bin lira 938 bütc;esine konulamam11hr. 

Belediye, köprünün ancak ü~te bir 
masrafma i1tirak etmektc oldugundan ö
nümüzdeki scneden itibaren her scne büt
<;cye bu i1 ic;in (50) bin lira tahsisat ko· 
nulmasma, dört yüz bin liranm üc;te biri 
temin edilinciye kadar devam edilecck • 
tir. 

Tunusta tevkifler 

Dün yeniden nümayi~ler 
ve tevkif at yapild1 

T unus 20 - Zab1ta ve asker kuvvct
leri, askeri hastane etrafmda 51 ki1iyi 
tevkif ve mütenevvi asliha musadere et • 
mi1lerdir. Gayrikanuni toplanh yapllk • 
larmdan veya F ransa aleyhinde fesad • 
cuyane haykm1larmdan dolay1 da baz1 
kim•cler tevkif edilmi1tir. 

Birka~ ki1i de bir nöbetc;iyi ta1a tut • 
tuklanndan dolay1 tevkif olunmu1lard1?. 
$imdiye kadar 57 kifi mahkum 

oldu 
Sus 20 - Bled'dc sükiinet tamamile 

teessüs etmemi1 olmaSina ragmen fikir • 
lerdeki gerginlik mahsus derecede zail 
olmu1tur. 

Sus mahkemesi 1imdiye kadar 5 7 ki1i
yi mahkum etmi1tir. 

Bin;ok heyetler T unusu dola1arak 
muhtelif T unus ricalini isticvab etmek • 
tedir. ( a.a.) -------
F1nd1k piyasamJZ ~ok ha

raretli ve saglamd1r 
Hükumetin, Türkiyede i§ yapan ec • 

ncbi §irketlcrin bloke kalm1§ dividant 
ve sermayelerini fmd1k ihrac1 suretile 
memleket haricine 91karmalar1 hakkm
da 91kard1g1 kararname, aläkadar ma • 
kamlara teblig edilmi§lir. Bu kararna
menin metni ecnebi müesseselerce ma
lum olunca derhal bundan istifade te • 
§ebbüslerine giri$ilmi1tir. 

Kararname hükümlerine göre, yap1 • 
lacak ihracat Ziraat Bankas1 kanalile o
lacakttr. Bunun !~in bankaya bu husus
ta müracaatler tevali etmektedir. 

Bu senenin fmd1k ihracatmda en ka
raktcristik nokta, Almanyamn her se • 
neden daha az mal almas1 ve fiatlan da 
daima ktrmak yolunu iltizam etmesine 
mukabil ic; piyasammn bu tesir<len mu
ta1arr1r bulunmas1d1r. 

Diger piyasalara yaptlan ihracat, Al
manyaya yap1lan ihracattan daha c;ok
tur. 

-

Bir doland1r1ctl.g1n Biikre§te heyeca1i uyandiran vesika 

merak11 duru~mas1 Ba§vekil Dükan1n katlile 
Su~lu, koca aparbman1 K d ] "' k d ? 

sahibinden habersi~ 0 rean u a a a ar m1 • 
üzerine cevirttirmi~! 

Dün aslive birinci cezada merakh bir 
dol•ndmc1hk davasma bak1lm11hr. 

Suc;lu, kendi•ini M•ni<ah sthid Halid 
Pa1anm oi(lu Ahmed Rifat diye tamtan 
bir adamdtr. 

Davac1, FiruzaO:ad• Haynlt aparhmam 
sah;bi Bavan Serife Kamerdir. 

D•vanm e-asma nazaran, Ahmed Ri
fat, Bavan Kamerle tan11m11 ve onun 
resmi dairelerdeki baz1 i1lerini takib et -
mege ha,lam11 ve bundan istifade cderek 
Havirh aparllnlamm üzerine cevirtmi1. 
bei bin liraya iootek ettirerek Yunanista
na gitmi• ve Bavan Kamerin oradaki ba
z1 emlakini de kendi üzerine covirttikten 
sonra Londraya kadar uzamp Kral Al • 
tmct Corc•un li'C givme merasimini sev • 
rettikten sonra !stanbula avdetinde tevkif 
edilmiiti. 

Bu enteresan dolandmc1hk davaSinm 
dünkü celsesinde cvvcla baz1 1ahidlcr 
dinlenmi1tir. Bunlardan tüccar Kara Os
man, Ahmed Rifatm, Halid Paianm og
lu olup olmad1g1 hakkmda 1unlan söyle • 
mi1tir: 

«- Manisah Halid Pa1a benim bü • 
yük halamm ogludur. Mehmed ve Nam 
isminde iki oglu ve Scmsi ve Semine is • 
minde de iki km vardl!. Bir defa evlen • 
mi1tir ve baika h~bir eocugu yoktur. 
Ahmed Rifat isminde bir oglu olmad1g1· 
na da sureti kat'iyyede eminim.» 

Suelu bu ifadeyi reddederek: 

«- Ben bu zalt tamm1yorum. Aile • 
miz eok geni1tir .» dedi. 

Bundan sonra dinlenen Türk ve lslam 
asan müzesi müdürü Abdülkadir de, su~
luyu 1stanbulda tamd1gm1 ve Rifatm ken
disine daima hemieri diye hitab ettigini ve 
bir gün Rifate Konya hükiimet binas1 • 
nm yanmdaki mühürcünün kendisine ~ok 
benzcdigini söyledigini «Evet, kardeiim
dir.» cevabm1 ald1g1m, fakat babasm1 ta
mmad1gm1 ve Rifati Konyada hie gör -
medigini söylemiitir. 

Su~lu bu ifadeye de itiraz etti: 
«- Abdülkadir gec;en seferki fahidin 

ifadcsini tekrarlamaktad1r. Sahidle bir 
iki defa konu1tum. F akat mühürcünün 
kardeiim olduguna dair aram1zda hic;bir 
muhn"re g~memiitir. Esascn böyle hir 
ieyin ash yoktur.» 

Bunu mütcak1b, bir müddet evvel Ha
yirh aparhmamnda kap1chk yapan ve bi
laharc tramvay 1irketinc giren Hasan da 
§U ifadede bulunmuitur: 

«- Rifah Hayirh aparhmanmda ka
p1e1 oldugum zaman tan1d1m. Bayan 
Kamere Sik Sik gelir giderdi. Bayanm 
resmi dairelerdeki muamclelerini takib e
derdi. Bayan Kamerle bir vekilet mua -
melesi i~in birkac; kere beraber d11an e1k-
11klarm1 gördüm. Bir arahk Rifat Yuna· 
nistana gitti. Bir gün Bayan Kamerin ev· 
raki arasmda bir aparbmanm kuntrahm 
ararken cvrak ic;inde bei bin lirahk bir 
ipotck kag1d1 elime geeti. Bayan Kamc
rin bu ipotek muamelesinden hi~ haberi 
yaktu. Ertesi günü Polis müdiriyetine 
müracaat ettik ve Rifat 1stanbula dönü • 
1ünde polis tarafindan yakaland1.» 

Bundan sonra !zmir müddeiumumi 
muavinlerinden Halidin istinabc suretile 
ahnan ifadesi okundu. 

tfadede, s~lunun !zmirdc Bademyag1 
fabrikaSI •ahibi Mustafanm kansmt do • 
landuarak mahkum oldugu ve mahku • 
miyctini ikmal ederck 9ktiß1, 1sminin 
Mevlud oglu Mevlud oldugu ve kcndisi
nin Manisah 1ehid Halid Pa1a ile alaka· 
SI olmad1g1 bildiriliyordu. 
S~lu bu ifadcye de itiraz ederek, Ha

lidin komiser bulundugu zamanlar aley • 
hinde dava ai;t1gmdan kendisine husume
ti oldugunu söylemiitir. 

N eticcde muhakeme, iddia makamt -
nm baz1 isteklerinin sorulmaSI ve dosya -
nm tetkiki i~in baika bir güne b1rak1lm1,-

Romanyada Demir muhaf1Zlar te,kilab reisinin 
,imdiye kadar gizli kalm•f bir mektubu ne,redildi 

Bükrc§ 20 - Gazeteler, bir vesika 
ne~retmi§lerdir. Bu vesikanm ne§ri, ef
kan umumiycde §iddetli bir heyecan 
tevlid elmi§tir. Bu vesika, Kodreanu ta
rafmdan gönderilmi§ olan bir mektub
dur. Mumaileyh, bu mektubunda eski 
Ba§vekil Düka'nm katillerinin proje -
sinden ma!Umattar olduf(unu ihsas et -
mcktcdir Bu mektubda Demir muha -
!tzlar te~kilatm1n tedhi§ vas1talanna 
müracaat ctmesi ve bilhassa Yahudiler 
aleyhine müteveccih c;ok §iddetli bir 
mücadelede bulunmas1 lüzumu tasrih 
edilmektedir. 

Demir muhaf1zlar te§kilati mensub -
larmdan birine gönderilmi§ olan bu 
mektub, Düka'nm katlinden evvel gön
derilmi§tir. 

Y eni bir kararname 
Bükre§ 20 - Bugün yeni bir karar -

name ne§redilecektir. Bu kararname, 
ecnebi memleketlerde ya$1yan ve Ro • 
manya devletinin menafii aleyhinde 
tahrikatta bulunan veya fesadcuyane 
propagandalar yapan bütün Romanya-

hlardan Rumen tabiiyetinin istirdadim 
nahk olacakhr. 
Ve•aik askeri iatintah dairesinde 

Bükre§ 20 - Radyo ajans1 bildiriyor: 
17 nisanda bütün memlekette sab1k 

Demir muhaf1z le§kilatma mensub tah-
rikc;ilerin evlerinde yap1]an ara$ltrma • 
lar esnasmda elde edilen vesikalar Bük
rc§tc bir araya toplanm11hr. Gok mü • 
him vesikalan da ihtiva etmekte olan 
bu evrak, sivil ve askeri istintak ve id· 
dia daireleri tarafmdan tetkik edilmek· 
tedir. Bu daireler, tahkikah pek yakm· 
da bitirecek ve adli takibat ic;in rapo • 
runu verecektir 

Kodreanu da mahkemeye 
müracaat etti 

Bükres 20 - Kodreanunun Profesör 
Yorga alevhinde makemeye müracaat 
ettil!i bildirilmektedir. Bunun sebebi, 
profesörün muhakeme esnasmdaki ifa· 
desinde Kodreanu'nun evinde vatana 
ihanet suc;unun subut bulmas1m intac; 
edecek evrak bulundugunu söylemi§ ol· 
mas1dtr. (a.a.) 

Prensipler, adamlar ve 
milli menfaatler 

« Dörtler pakb » n1n 
ihyas1na dogru mu? 

LB111tara/1 l tnct sa/ttfed•J [Bll$1nakaleden <fetiam1 
Almanyada memnuniyet Halbuki bugünün FramaSI herhangi 

Berlin 20 - Resmi mehafil, Alman • bir fikrin tecrübe tahtahgtru yapacak bir 
yamn fngiliz • ftalyan itiliifmdan fevka- vaziyette bulunmuyor. Evet ink1lib her 
läde memnun oldugunu teyid etmekte • yerde, hemen herkes tarafmdan arzu edi~ 
dir. lir birieydir. Hatta bozuk düzen, aksak 

Korespondans Politik Diplomatik ga- ink1lablarda bile insana sempatik geien 
zetesi bilhassa diyor ki: bir taraf yok dogildir. Fakat i~timai bün· 

«Alman - ftalyan müna~ebah, mihvere yenin müsaid anlarm1 kollamak iartile. 
istinad etmektedir. Bu mihver ise mürura Rökor kumak gayrctile hergün c;ah1an 
mini bir cidar degildir. Almanyanm ha- bir atlet hastaland1g1 zaman faaliyetini 
rici tazyiklerden kurtulmaSI !talya i,in bir müddct olsun durdurur. Yoksa büs· 
faydalidir. ltalyanm !ngiltere ilc dogru - bütün kötürüm olabilir, hatta ölebilir. 
dan dogn;ya bir itilaf akdederek iki mem hte F ranSIZ sosyalistlerinin anhyama· 
leket arasmdaki ihtilaf1 ortadan kaldir - d1klan nokta buradadtr. Ve Leon Blum 
maSI da Almanya ic;in faydahdll.» da böyle bir fokanm adam1 oldugu i<;m 

Amerika Cumhurrei11i /ngiliz • tutunam1yarak düitü. Memleketin hayati 
/talyan paktindan memnun mcnfaatlerini korumak iddiasile istedigi 

Londra 20 (Hususi) - Amerika salahiyetler kendisine vcrildigi takdirde, 
Cumhurreisi M. Ruzvelt ingiliz • ltalyan onlan mensub bulunduiiu fnkanm men• 
anla,maS1n1 taovib etmittir. M. Ruzvelt faatleri hesabma istismar edeceginden 
bu hususta bey anatta bulunarak dem1r :- korku!du. 
tir ki: Daladier böyle tanmm1yor. Birc;ok de· 

«- Amerika ba1ka dcvletlerin i1lcri· falar namhk, hatta ba1vekillik yapm11 
ne kan1maz. Ancak 1talya ile lngiltcre olan bu politikac1, her nckadar yüzü Na· 
arasmdaki ihtilaflarm muslihane müza • poleon'u andmyorsa da herkes tarafm· 
kere yolile halledilmcsini, dünya sulhu- dan yüzde yüz F ranSiz ve yüzde yüz de· 
na bir hizmet addeder. Bu itibarla Roma mokrat olarak bilinir. lstedigi salahiyet· 
anla1masm1 sempati ile kar11lanz.» leri ancak cemiyetin öz menfaatleri mev· 

Amerika diplomasi mehafili, M. Ruz- zuu bahsoldugu ve baika türlü ~a~eke~ 
vclt'in gazetecilere !ngiliz • ltalyan itilah etmek imkam kalmad1g1 zaman 1st1Sna1 

• " d 
hakkmda yapm11 oldugu beyanalt Cem- bir tedbir olarak kullanacag1na 1t1ma 
berlayn kabinesi taraf1ndan tatbik edil • vardl!. Fransa Daladier'yi, milli me.~~~
mekte olan siyasete müiabih «rcalist» si- atler mevzuu bahsoldugu zaman. butun 
yasetin Büyük Britanya vcya sair mem- öteki baglardan ve bütün prens.1plerden 
leketlerdeki taraftarlarm1 te§<;ie matuf te- S1ynlmasm1 bilen bir demokrat d1yc tam• 
lakki ctmektedir. yor. 

Maamafih iyi malQmat almakta olan Eger aldanm1yorsa adam1m .bulm.ui 
mehafil, M. Ruzvelt'in bu beyanatmm demektir. ~ünkü hakiki demokra51 de 11" 

kendisinin !ngiltercnin hath hareketine tc budur. 
mümasil bir hath hareket takib edec<gi NADIR NADI ___ „_ 
manaSim tazammun etmemekte oldugunu 
beyan etmektcdir. 

Hitler, ltalyaya büyük biT heyetle 
gidiyor 

Berlin 20 - Politik mahfillerdcn ah
nan malumata göre, M. Hitler' e !talya 
seyahatinde alh nam, birkac; müstciar ve 
bir c;ok general refakat edccektir. 

M. Hitler'in, Avusturya seyahatinde 
oldugu gibi, bu sefer de gaybubeti esna· 
smda kendisini, F cldmareial Göring'in 
temsil edecegi bildirilmektedir. 

Leningraddaki Finlandiya 
konaoloshanesi 

(:in • Japon harbinde 
son safha 

Pekin 20 - ~imali <;indeki Japon or· 
dusu karargahi son günlerdeki muha • 
rebeler hakkmda tafsilät vermemek • 

tedir. • „ • 

~ansi viläyetindeki harek~tm mus:1d 
surette inki§af ederek 16 n~san~a bu • 

ük bir muva!fakiyetle b1tt1,1!1, kml 
~üfrezelerden mürekkeb bir <;in or • 
dusunun tamamen imha edildigi, <;in • 
lilerin yedi saatten fazla süren bir mu • 
harebede 2000 ölü verdikleri ve bir~ok 
malzeme b1rakttklar1 bildirilmektedir. 

Ba,vekil mevkiini muhalaza 
ediyor 

Fmdtk mahsulünün dörtte üc;ü, agus
tos 937 tarihinden mart 938 nihayetine 
kadar sahlm1§ bulunmaktadir. Bu müd
det zarfmda Giresun, Trabzon, Ordu ve 
Göreledcn ihrac olunan fmd1k miktar1 
(80 kiloluk ic; fmd1k c;uvah olarak) 270 
bin c;uvald1r. Bütün mahsul 350,000 c;u

val lahmin edildigine !(Öre. elde bulu • „11il"c::::::::::::: 
nan k1s1m, gayet cüz'idir. Bu miktarm • 

Moskova 20 - Sovyetler Birligi ve 
Finlandiya hükfunetleri arasmda Fin • 
ländiyanm Leningrad konsoloslugunun 
pek yakm bir istikbalde kapattlmast 
hususunda bir anla§Jllaya vanlm11tir. 

Tokyo 20 - Basvekil Prens Konoyc· 
nin mevkiini muhafaza edece~ine dair 
vaptt~1 beyanatt bütün matbuat se~c
le kar11lamaktad1r. Gazeteler art1k s1 • 
vasi endi1e devresinin nihayet bulaca~I 
ümidindedirler. 

veni mahsul almmc1ya kadar kolayhk
la sahlacagma §Üphe yoktur. Esasen 
paskalva yortulan dolay1sile durmus o
lan talPbler yeniden ba§lamt§hr. Bi! -
he•sa. Ingiltcredc hie; stok kalmam1~tir . 

!nl(iltere, <;:ekoslovakya Macaristan 
Avusturya ve Polonyada~ talebler de '. 
~am. etmektedir. Bu taleblerin tesirile 
19 nivasa yükselmi§tir. 

Haien Piyasalarumzda 38 kuru§tan a
hci var, fakat sat1C1 yoktur. 

::;u vazi.vet, memleket mahsulünün 
olasman1 icin fmd1k ihracat i§lerimizin 
her hanRi bir piyasamn tesir ve nüfuzu 
altma Rirmivecek kadar kuvvetli ve 
v~rim!i le$kiläta sahib bulundugunu 
gostcrmektedir. 

Denizyollar1 ve Akay 
müdürleri 

Ankarada bulunan Denizyollan mü • 
dürü Raufi Manyas ve Akay müdürü 
Cemil bugün §ehrimize döneceklerdir. 

Cocuk Eslrgeme Kurumunun 
Tebrik Telgrafname'eri 

<;ocuk Esirgeme kurumu umumi 
merkezi tarafmdan sureti hususiyede 
Viyanada bastmlan (Lüks) tebrik tel· 
graf käj!1dlan her telgraf merkezinde 
bulunmaktad1r. 

Tebrik telgraflmzm bu süslü kag1dla 
muhatabamza verilmesini isterseniz ar· 
zunuzu telgraf memuruna söyleyiniz 
veya telgraf müsveddesinin bir kö§esi
ne (Lüks) kelimesini yazm1z. Telgraf 
ücretinden ba§ka vereceginiz on be§ 
kuru1 maksad1mz1 temin eder. 

Bu telgraf käg1dlarmm has1lah dol!· 
rudan do~uya kimsesiz yurd yavrula
r'lnm bak1mma tahsis edilmi§tir. 

Tcbrik telgrafmlZI süslü käg.dla alan 
muhatabamzm fazla memnun olacag. • 
na ve zarafetinize hükmedecegine §Üp
he yoktur. 

K1n1kta elektrik 
1zmir (Hususi) - Bergamanm Km1k 

nahiyesinde yen1 elektrik tcsisah yap1l • 
maktad1r. Vali F azh Gül~. dün bizzat 
Km1ga giderek tcmelatma merasiminde 
bulunmu, ve ilk ta11 koymuitur. 

Leh milli birlik kamp1nda 
ihtilaf ~1kti 

Var1ova 20 - cMilli birlik kamp1• 
partisinde ihtilaf 91km1§hr. Polonya 
genclik birligi mensublarmdan 40,000 
ki§i cmilli birlik kamp1• nm genclik §U· 
belerinden c;1km1§lard1r. 

cGenc Polonya. te§ekkülünün 1efi 
Rutkovski bir beyanname ne1rederek 
bu le§ekkülün Mare§al Smigly - Ridz'in 
milli tesanüd prensipine sadtk kald1gm1 
fakat cmllli blrlik kamp1> ile te§riki 
mesai hususunda serbestc;e hareket et· 
mek haklom muhafaza ettigini kaydct· 
mi~tir. 

cAsahi $imbun• gazetesi divor ki: 
cSiyasi vaziyette her türlü degl§ik • 

Jikten sakmmahv1z. Bütün mescleler, 
ihtiläf azmile bcrtaraf edildikten sonra, 

hallolunmahdir" 
Minseito parlisi reisi Ma ido da ga • 

zetccilere bevanatmda, Uza~ark sul • 
hun bir milli blok tarafmdan kurulmast 
.. 1 J pon siyasetine as1l hedef te~-
1~1n n a .... . „ 1 . t' 
kil etmesl läz1m ireld1gml soy em11 ir. 

Adllye Nezm $iono da, Japonyamn 
ühlm ve en mübrem vazifesinil\ 

en m b't' k ld • Gin harbini süratle 1 trme o ugumi 
ka,•devlemi•tir. 

· Pa~av kurbanlarrna tazminat 
Tok\'o 20 - Amerikamn Tokvo sefiri 

Gre\•, Japon hükilmetinin Panay top -
~ekerinin batmlmas1na kar11 tazminat 

olarak bugün bir c;ek tevtli edccegini 
bildirmi~tir. 
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8 CUMHURiYET 

~ TA S F i Y E i L A N 1 -----1 Bozüyük asliye hukuk mahkemesin· 
j~Cumhuriyet~j I Merkezi $i§lide Haläskärgazi caddesinde 8/1 No.da olan ve Artin Sol- den: . -· Pazarc1gm Ahmedler köyünden iken 

1~1 U lln ..,,, •• ~!a 0 0 mazgül ile Yahiyel Hananel arasmda mil$tekkil SOLHAN MENSUCAT Karaköyden Haci !smail evlädhgi Ü· 
1rll Sl ~ o;;a l\.!J I!. l\.!J Inl ....i BOY AHANESi) kollektii §irketi (1 nisan 938) tarihinden itibaren hali tas· 

f.;yeye ge~mi§tir. Taraf!arca tasfiye memuru olarak intihab olunan RÜ$TÜ zeyirin 329 senesinde Yemene, Cebeli 
35 aile toprak iatiyor 

Ka.stmpa~da Zlnclrlikuyu Ta.smekteb so
Jcak 4 numarada Mustara ~lu Beter Mak
tov !mza.'lile ald1ji1miz bir mektubda denl
Uyor ki: cTürk olan milliyetlmizl muhafa
za edebUmek ve ana vatan1n havas1ru te
nertüs edebllmek !9!n Rusyadan 1931 den
berl yav~ yav114 gtil;eden 35 alleylz. Herbl
rer1m1z san'at ve ziraat erbab1ndan1z. Bü -
tün var1miz1, saadet1miz1 orada btrakarak 
burada yenl.sine kav~mak !9in geldik. Fa
kat hüküm süren lktisadi buhran yüzün -
den blr kolay:m1 bularak kendlmlzl göste -
remed.lk, son zamanlarda cidden ac1nacak 
derecede setll ve mahrum blr hale gellnce 
hükümetimizden bizlere blr f!l"sat verme
slnl lstemejie karar verdik. 

Qengelköy clvarmda balums1zllktan ya -
kmda yalruz lsml kalacak blr halde bulu
nan Yusur izzeddine ald blr 91tt!lk vard!I". 
Zlraat Vekäletl buralarda b!zlere b~tmlZl 
sokacak blrer baraka ve kätl mlktarda a
razl ve bunu ~letecek lmkäniari verlrse 
901< kJSa zamanda yurdumuzda mllstahsll 
ve mütid unsurlar olacaRtmiza ~üphemiz 
yoktur. Hükümetimizden bunlan hibe ve
ya. hediye olarak lstemlyoruz. Yap!lacak 
ma.sratlarla arazlnln bedellnl mutedll tak
sitlerle seneden seneye ödemelie hazmz. 
Hükümetlmlzin müitecllere gösterdilil alä
kayt blldlgimiz l9in bu rlcay1 ya.pmaga ce
saret ettlk. Yen! Zlraat Veklll Fall< Kurd
oglunun tekll!lmizle ~ahsan aläka.dar ola
rak blr tara!tan 35 alleye ge9lm va.s1ta.sm1 
temin eylemesinl, dllier ta.rattan da Türkl
ye zi.raat hayatmda yenl olan bu usulü tec
rübe etmeslni rica ederiz.> 

GÜNÜN BULMACASI 
1 2 s ' fi 
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1 - ikl temizilk va.s1ta.s1 (arada. blr edat
lal. 2 - Duyulan, blr edat. 3 - Takunya, 
lalle. 4 - En az, petrol kab1. 5 - istanbui
da blr semt. 6 - ~ag1 dogru yürüyen, hl· 
maye eden. 7 - Tenezzüh gemlsl, blr 9e~ld 
sandal, blr muslkl aletl. 8 - Ba.g~lama, 
blr ~e~id U§ak. 9 - Maske, yemek levaz1-
matmdan. 10 - Bir su hararetl, clld, In
glliz altabesinde blr har!in okun~u. 11 -
har!ierden tesekkül eden, blr den!z. 

Yukar1dan ~g1ya: 
1 - Oögsü kavruk (!ki kelimel. 2 - iz

mirle afyon a.ra.s1nda blr 1stasyon. b°'una. 
3 - il, tüy. 4 - Yap1lan, blr renk. 5 - Blr 
emlr, herseY l9ine konur. 6 - Blr renk, et 
suyu ve ekmek, al!abede blr har!in oku
nll§u. 7 - Nokta, Ad! hah. 8 - Bujiday to
zu, blr peygamber, me!hum. 9 - Hablsllk. 
10 - Oü9 konu43-niardan, blr kumas. 11 -
meshur blr !11020!, klme edersen kendllli 
ondan sak1n! 

Evvelld bulmacanm halledi.ImiJ 1ekll 
t 2 a 4 ~ 6 7 8 9 10 11 

1 SlAIRIIIL!I KfOlLIA NI 
~ 1 IR Al•IAIVIAIL • R E 
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, AIKlllsl• RIUIGIA N • 
t YIO B AIZl•IMIA M A • 
1 AIVI• D I IR •IN AINIE 
•G AIR A BIEITl•lzl•lo 
s t NI t IKIAI s l•lc AIVIA 
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~ El•IE TIA M 1 IN• D1ÖI 
1 NIEIMl•INl•ILI UM A1N 

( CaDnlar, Konferanslar, kongreler) 
Edime Llsesinden Yetl§er!ler cemlyetln

den: 
Edirne gezintlmiz bugün saat 14,30 da. 

Slrkecl garindan ka.lkacak trenle yap!la. -
caktll". Arkada~larm o saatte garda. bulun
mala.rL .„. 
~hremlnl Halkevlnden: 
Büyük ~Ir Abdüihak Hämld Tarhanm 

füümünün dönüm y!l1 müna.sebetlle bu ak
sam saat 20,30 da salonumuzda blr toplan
t1 yap!lacaktll". 

Program §iiyledlr: 
1 - On söz: (Hämldln haya\!) Ev ba.t

kanhg1. 
2 - HAmldln !lklr cephesl: Do90nt Badl 

Irmak. 
3 - Hamldln eserlerinden pa.r~alar: Dll, 

Tarlh, Edeblyat komltesinden Bahrl. 
Herkes geleb!llr. 

Kuklareli asliye hukuk 
mahkemesinden: 

K1rklarelinin Dokuzüyük köyünden 

Havva ve oglu Yakub vekili avukat 1bra 

hi.rn Hakki Baykut tarafmdan ayni köy· 

den Sad1k oglu Mehmed aleyhine a~1lan 

tapu iptali davasmda müddeaaleyhin ika 

metgäht me~hul kalmast hasebile ken· 

disine ilanen tebligat icrasma karar ve
rilmi§ ve duru~ma günü 13/5/938 per· 
§embe saat 14 e talik edilmi~tir. l§bU 
ilämn §ahsma yaptlmt§ teblig makam1-
na say1lacai(l ilan olunur. (7057) 

ESKl~EHIRDE 
Se! ~ Kitabevi, Bahaeddin - Emin 
Cumhurlyet gazeteslnln Eski~eh!r· 
de tevzl merkezid!r. Kll'tasiye, Fi
lips radyolan ve bililmum mektcb 
kitablan ve levazmuru da en uC112 

flatla burada bulabil!rsin!z. 

DiZDAROGLU tarafmdan, ahkämt kanuniye dairesinde ve altt ay zarfm- Asira askere sevkedildigi ve 1337 sene· 
da ikmal edilecek olan tasfiye müddetince de fabrikanm faaliyetine ke- sinde Ccbeli Asirda jandarma ba§~a -
mafissabik devam ile i$ kabul edilecektir. VU§U oldugu ve aradan bunca zaman 

Bu müddet zarfmda her türlü muameliita kar§I tasfiye memurunun ge,tigi halde hayat ve mematmdan ha-
muhatab tutulmas1 ve bugüne kadar mezkur $irket ile bir ili$igi olanlarm ber almamad1gmdan gibligine hüküm 
iiän tarihinden itibaren bir ay zarfmc!.a. yazt ile a$ag1daki adrese müra- verilmesi mumaileyhin ölmü§ erkek 
caat etmeleri ve bu atrihten sonra vuku bulacak metalibin nazan itibare karde§i Osmamn karlSI Hatice tarafm· 
almm1yacag1 ilän olunur. dan istenmi§ olmakla mahkemece de 

Tasfiye memuru: !stanbul 4 üncü Vaktf han birinci kat No. 22 de keyfiyetin ikinci defa olarak (1) ay müd 
RÜ$TÜ DiZDAROGLU. Telefon : 22793 detle ilänma karar verilmi§ oldugun -

dan tarihi ilandan itibaren bir ay i~in· 
de Üzeyirin hayat ve mematt hakkmda 
ma!Umatt olanlarm malumatlarm1 ve 
bilgilerini muhakemenin btrak1lcl.ig1 
28/5/938 günü saat 9 a kalm1§ oldujtun
dan 1938 yihna aid 115 No. h dosyaya 
bildirmeleri ilän olunur. (7059) 

Tokad 

Dahiliye 
i~me Suyu T esisab 

Vekaletinden: 
Eksiltmesi 

Tokad $ehrine 11700 metreden su isalesi bir su deposu in§ast $ebeke 
yap1lmas1 ve diger müteferri i$lerin vücude getirilmesi kapah zarf usu
lile eks:ltmiye konulmustur. 

1 - 1sin muhammen bedeli 150,000 lira ... kuru$!ur. 
2 - 1stekliler bu ise aid $artname, proie vesair evrakt 750 kuru$ mu

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler 1mar Heyeti Fen $efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayts 938 tarihine rashyan sah günü saat on birde 
Ankarac!.a. Dahiliye Vekäleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heye
tince yap1lacaktrr. 

4 - Eksiltmiye l!irebilmek i'in isteklilerin a$ag1da yazth teminat ve 
vesaiki ayni gün ~aat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olma· 
Jan läz1mdrr. 
A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci madd.elerine uygun 8750 lira ... 

kuru$luk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzalt bir mektub. 
D - Beledivelerimar Heyeti Fen $efliginden münakasaya girme i'in 

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

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhücl.lü olmast ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 läzimd1r. 
Bu i$ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar He-

yeti Fen $efligine müracat etmeleri. • 1106 • ( 2114) 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha -
kimliginden: 

Sirkecide Meric, Paris ve Musul otel
leri kiractst iken ölümü üzerine tereke
sine mahkememizce el konularak tas • 
fiyesi devam etmekte olan ibrahime a· 
id Sirkecide Hocapa§a mahallesinde 
Demirkapt Orta sokagmda kadastroca 
13 parsel numarasile tesbit edilmi§ ve 
125.5 metre murabbat mesahai sathiye
sinde bulunan arsa terekenin tasfiyesi 
meyanmda a~1k arthnmya ~1kar1lm1§ • 
llr. Arsamn muhammen kiymeti 1506 
lira ve birinci a~1k arttmna günü 21/5/ 
938 cumartesi günü, ikinci a,1k artbr • 
mas1 ise 4/6/938 cumartesi günü saat 
10 dan 11 e kadar devam etmek üzere 
tayin edilmi§tir. Birinci a,Ik artttrma 
günü muhammen kiymetin 37,5 nis • 
betindekl pey ak9esini hä.milen müra • 

...- , 
Dr. IRFAN KAYRA 

„-• D i ~ T 8 b i b i -•• caat edecek talib1er huzurne icra klh· 
"T \ nacak arthrmada teklif olunacak bedel 

Röntgen mUtehass1s1 
Her gün ögleden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

Nuriconker sokak No, 8 · 10. 

Y. A K 1 V A muhammen k1ymetin 375 ini buldugu 
Altmctdaire Belvü aparttmaru takdirde arsa sattlacak, bulmad1g, tak-

N o. 2. pazartesi günleri ögleden dirde ikinci a>'1k arttmna günü bekle -
sonra röntgen meccanen yap1hr. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas1ndan : 
Mersinde yaptmlacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankast ~ube bi

nast 6 mayts 1938 tarihine musadif cuma günü saat on be$e kadar kapah 
zar! usulile a§agtdaki $erait d.iresinde eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankast Müdiriyeti Umu· 
miyesinde kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 

2 - Muvakkat teminat teklif fiatmm 3 7,5 u nisbetinde Banka te
minat me~tubudur. 

3 - Bu i§e aid evrak otuz 30 lira mukabilinde Ankarada Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankast Umum Müdürlü~ü ile 1stanbul, Mersin ve 
lzmir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankalan $ubelerinden alm1r. 

4 - EksiltmiyP '·t'rak edebilhlek !~in müteahhidlerin asgarl yetmi~ 
be~ bin lirahk •' tanL bina !~! pml§ olmalart ve usulen Naf1a Vekale
tinden almmt§ ;. :favehidlik vesikasz ile banka teminat mektubunu ve yeni 
sene Ticaret Od· esikasmt bir zarfa ve mukavelenameye merbut tek
lif listesini de i;e bir zarfa koyarak bu zarflart 6/5/938 tarihinde saat 
15 on be~e k<t; fürkiye Cumhuriyet Merkez Bankast Umum Müdür
lügüne imza mukabilind.e tevdi eylemeleri ve teklif mektublarmda mu
kavelename ile fennl ve hususi $artnamelerin tar.aflarmdan görülüp kabul 
edilmi~ oldugunun tasrihi me~ruttur. 

5 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankast bu i§i en fazla tenzilät 
yapanlara vermek ile mukayyet degildir. (2242) 

• 

nerek o gün birinci a>'tk arttirmada en 
yüksek teklifte bulunarun taahhüd hak· 
kt baki kalmak §artile balig olacag1 
miktarla talibine sattlacaktir. Mütera -
kim vergi ve rüsum terekeye ve 20 se· 
nelik taviz bedelile 32,5 tellaliye, ihale 
pullar1 ve tapu masrafian mÜ§teriye a
iddir. 1§bu gayri.rnenkul üzerinde ipo
tek sahibi alacakltlarla diger a!B.kahla
rm ve hususile faiz ve masrafa müteal· 
lik hak sahiblerinin 20 gün i>'inde mah
kemeye vesikalarile müracaatleri lü -
zumu, aksi takdirde haklan tapu sicil • 
lerile sabit olunciya kadar satt bede • 
linin payla~masmdan baric tutulacak ... 
lardtr. $artname mehkemede herkesin 
görebilecegi yerde aslimt§!U". Fazla taf
silat istiyenler ilan tarihinden itibaren 
mahkememizin tereke masasma müra
caatle 936/187 No. h dosyadan memuru 
marifetile izahat alabilirler. Aläkadar-
!arm bu suretle müracaatleri 
ilän olunur. (7068) 

F €: ./AT 

lüzumu 

21 Nisan 1938 

23 
<;ocuk 

Nisan 
Bayram1 

Yavrular1m1z1n bayramlar1n1 hem ne1'eli, hem de 
faydah ge~irmeleri i~in onlara haz1rlad1g1m1z hika· 
ye ve diger faydah eaerlerimizi aeri halinde tan1tl· 
yoruz: 

~ocuk 
1. Gelincik Hamm ve Mavi 

aakal 

2. Orman güzeli 

3. c;izmeli kedi 

4. S1rma terlik 

5. Parmak <;ocuk 

6. E,ek deri!i 

7. Dik 1a<;h 

8. Mahir Prenaes 

9. Sart Cüce 

10. Sevgili Prenaea 

11. lki <;ocugun ba,ma gelenler 

12. Santm Kukla 

13. Hakamn k1z1 

14. Sihirli at 

15. Oduncunun klzt 

16. Bir yengecin macera11 

17. Sihirli fa1ulye 

18. Parmak Hamm ve Fil Bey 

19. Fmd1k Beyin maceralar1 

20. Örümcegin marifeti 

Masallar1 
21. Hasbah<;enin Bülbülü 

22. Periler magaraat 

23. Ali Baba 

24. Batakhktaki hazine 

25. Konteain papui;lart 

26. Tilki kardet 

27. Kü<;ük kahraman 

28. Deniz canavart 

29. Testideki alttnlar 

30. Keloglamn efegi 

31. Afrikanm korkun<; orman-

Iarmda 

32. Y e kürküm ye 

33. Japon efaaneai 

34. Volkanlann Allaht 

35. Bir filim maceralart 

36. Denizk1z1: Erna 

37. Karh memleketlerden hi· 

kayeler 

38. Kutadam1n maceralari 

39. c;inlinin yelpazesi 

Yukar1da yaz1h 39 hikayenin taneai 10 kuruttur. Hepai bir· 

den ciltli olarak 390 kuruttur. 

Seyahat Hikayeler; 
1. Amerikada iki Türk genci - 2. Graf Zeplinle bir günlülC 

aeyahat - 3. Tahtelbahirle $imal kutbuna - 4. latanbulda bir 

gezinti-5. Pariate bir hafta- 6. Almanyada neler gördüm - 7. 

Seylan adasmda bir aeyahat - 8 . Hindiatanda neler gör • 

düm - 9. latanbuldan M111ra seyahat - 10. Büyük Okyanu • 

sun inciai Tahiti'de - 11. c;inde aeyahat - 12. Afrika vahtileri 

araamda - 13. Yamyamlar memleketinde - 14. Japonyaya 

aeyahat - 15. Anadolumuzu tamyahm - 16. Kotra ile Akde

nizdc bir aezinti - 17. Balkanlardaki komtulanmtz - 18. Zep· 

linle timal kutb na - 19. Tibet'te neler gördüm - 20. laken· 

deriye'den Bombay'a aeyahat - 21. Siberya'da Ü<; ay - 22. 

Büyük Sahrada aslan aVJ - 23. Fil üzerinde Efganiatandan 

Hindiatana - 24. Tayyare ile devrialem. 

24 kü<;ük hikayeaen ibare·t bu •erinin tanesi 10 kuruf, talumi 
ciltli olarak 300 kuru1tur. 

Faydal1 Hikayeler 
1. Esrarlar memleketinde - 2. Bir haftada Clevrialem - 3. 

Merihe 1eyahat - 4. Sihirli inci - 5. Volt fUat. 

Bu bef tane cazib ve •evimli hikayenin taneti 10 kuruf, bllfi 
bir arada ciltli olarak 50 kuru1tur. 

Vatant 
Hikiyeler 

1. $anh Yavuz - 2. Bir haa· 

tabak1cmm hattratt - 3. Yata • 

sm Türk vatam - 4. Tayyare

cinin yemini - 5. Tahtelbahre 

kart1 deniz tayyareai - 6 . Kah

raman Ali (.avuf - 7. Telsiz 

<;avufunun ceaareti - 8. Kara • 

denizde kahraman bahriyelile -

rimiz - 9. Lüzitanya na11l bat· 

t1? - 10. Tahtelbahirle avc1hk 

- 11. Ceaur tayyaresi - 12. 

Top<;u Onba,u1 Ytlmaz Ahmed 

- 13. Yeraltmda muharebe -

14. Kocatepe na11l almd1? -

15. Maskeli muharebe - 16. 

Kahraman telefoncu. 

Heyecan dolu bu kahraman· 
l1k deatanlarintn taneai 10 ku • 
ruf, 16 11 bir arada ciltli 160 
kuruf 

Balkanlardan 
Sakaryaya 

1. Balkandan Sakaryaya; Ka

til Efe - 2. Haram olaun; Do

gan'm kartah - 3. Köylüler 

araamad; lrtica y1lam - 4 . Mu· 

dumu kasaba11; ölümü öldü • 

ren <;aVUf - 5. Affedilen hoca; 

Ca1u1 - 6. lki dü,man doat; 

Demir c;avut - 7. Mefkure ug· 

runda; Karpatlarda kanh bir 

aav~-8. Fetva; Saka neferi-

9. Kazandtktan 1onra; Etkiya 

-10. Ocak batmda; Gece yola 

<;tkmazlar köyü. 

Balkan, Umumi Harb ve i• -

tiklal Sava11na aid harb ve kah· 

ramanlik maceralaT1nt ihtiva 

eden bu kürüh hihayelerin be

heri 10, tak1m1 ailtli olarak 

100 kuru1tur. 

Sergüze,t ve seyahat 
romanlar1 

Tayfun - Yetil kumlu ada- Sihirli kitap - Ü<; yefil fe
nerli gemi - Akdenizde bir alem. 

<;ocuk edeb'yabnm en tamnmt§ eserlerinden olan bu kitab· 
larin tanesi 25, tak1m1 125 kuru§tur. 

Klhcarslan M. Sami Körayel 50 kuru§ 

KANAAT Kitabevi 
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Karacl.i!er, böbrek, tas ve kurnlarm
dan miltevellld aancilanruz. damar 
sertllklerl ve $lsmanhk $1käyetleri
nlzl V R 1 N A L lle g~iriniz. 

1 

1 
Vücudda toplanan asid ürik ve 
oksalat l(ibl maddelerl erlt!r, kam 
temizler, lezzeti hos, almmas1 ko
laydir. Yemeklerden sonra yanm 
bardllk 1u t~erlslnt'.IQ 1111111', 

IN iLiZ KANZUK 
CAZNE i 

BEYOÖLU - !STANBUL 

Urfa i~me Suyu Teaiaab Eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Urfa sehrlne takriben 4 ve. 2 kilometr~ mesafedeki membalarc!.an suyun 

isalesi, iki depo insas1 ve sehir sebekesm~n "'.' buna aid bilcümle i§lerin 
vücude get!rilmesi kapah iarf ~suhle ek.siltnuye konulmu§tur. 

1 - tsin muhammen b~deh 175,000 hra . ... kurustur. . 
2 - tstekliler bu i~e ~id sarti:iame, proie vesair evrak1 875 kuru§ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleh Belediyeler tmar Hey,eti Fen Sefliginden ala-

bilirler. 938 t ih" 3 - Eksiltme 31 may1s . ar me rashyan sah günü saat on bird!! 
Ankarac!.a Dahi!iye Vekiletl bmasmda toplanacak Belediyeler imar Heye-
tince yap1lacakbr. . . . . . . . 

4 _ Eksiltmiye 111rebilmek 1~m ist~kh!erm a~agida yanh teminat ve 
vesaiki ayni gün 1aat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis olma· 
Jan lazimdir. . 
A _ 2490 sayih kanunun 18 .ve 17 nc1 maddelerine uygun 10,000 Jlra .„ 

kurusluk muvakkat ~emm.at. 
B _ Kanunun tayin e~tig1 ves1k.alar. 
c _ Kanunun dördünc~ i;iaddesi .muclblnce ekslltmeye gtrmeye b!r mani 

bulunmadiihna da1r 1mz.ah b1r mektub. 
D - Belediyeledmar Heyet! Fen Sefli;tinden mü.nakasaya alrtne i~ln 

alacaklan vesika. . .. „ 

5 _ Teklif mektublar1 ihale gunu saat ona kadar makbuz mukabilin· 
de Komisyon Relslllt~ne ver!lec~ktlr. 

Posta ile göndenlecek tekhf mektublarmm iadeli taahhüdJü olmas1 ve 
nil'ayet bu aaate kadar K~misyona gelm!, .bulunma!I !Az:imdir. 

Bu is hakkmd.a fazla 1zahat alm~k 1süyenlerin Belediyeler imar He-
yeti Fen $efligine müracaat etmelen. ( 2109 ) 

- ~ 1 oi t 0 h u"ln· u „ m 

Londrada meshur Raynes Park m~~ssesesln!n ekstra ekstra marka 32 
Ubrelik bakikf Raygru c;lm tobumu Türldyede yalnq müeaesem namma 
gelmi~tir. Bir defa ekild.ik~en 1onra .!enelerce devam eden bu ~ tohumunu 
bahc;e sahiblerinin, Belediye ve mueae&elertn tecrilbeatne amade bulun • 
duruyorum. 

4 üneü Valuf han, C Uncü kat 18 Ne. da Bahc;e MlmlU'l Mevlt\d BaY!lal Tel: 23428 

~orlu 

Lira 
500 
150 
300 

2000 
450 
150 
500 

1300 
700 
600 

icra 
«;orltiya 

Miktar1 
Ht. M2 
31 8200 
7 ·····• 

14 8000 
83 5000 

21 ••···· 
4 4000 

• 31 6800 

82 ·····• 
34 9500 
53 2000 
„. 
13 ... 
4 

Memurlugundan : 
baglt PafUh f;iftlitlnde olup 
~ikarilan ga11lmenkul rln 

Mevllii 

tncirli Sivat 
Eski Erel!ll hududu 
Eskl Erej!li hududu 
Gavurpman 
istanbul caddeal 
Ayla tarla 
Karaagac tarla 
Bosna ~iftlil!i hududu 
Ayla baym 
Si!ivri yolu mezarhk alt1 
<;lftlik arkas1 
<;iftlik önü 
Qe§me üstü 

sattliga 

Cin1I 

Tarla 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

10 
400 
75 

500 
100 

3000 
„. 

1150 
5000 
6200 
3500 
475 

<;e§me alt! bah~e yeri 
Denlz yolu 
<;iftllk i~i 

S1.manhk 
6650 Bir kule, blr saman

hk, iki maj!aza, blr 
ahir ve odalan ve iki 
~eydanhj!1 havi ~ift· 

. hk yeri. 
1 _ Yukanda yaz1h gaynmenkullerin arthrmas1 30/5/938 pazartesi 

günü saat 14 • 16 d.a lcra Dai.re.;lnde yap1lacakhr. 
2 - Yukanda yaz1h gayr.~mei:ikull~ri.n. artt1rma §artnamelerl, 16/4/938 

gününden itibaren herkesin gorebilmesi 1~ 1n a~1khr. t!Anda yaz1h olanlar
dan ba§ka malßmat istiyenler, 149 numara ile memurlyetimlze müracaat 
etmelidir, k . . k d 

3 _ Artbrmiya i§tira 1~m. yu ar1 a yaz1h k1ymetlerin % 7,5 u ka-
dar veya milli bir bankanm . temmat mektubu verilecektir. 

4 - AIB.kadarlann gaynm~i;kull~rd~ki haklarm1, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarm1 i§bU ilan gunu.nd.en iUbaren yirmi gün i~inde ev
ralu müsbitelerile birhkte. meii:iunyetimize bi!dirmeleri icab eder. Aksi 
halde haklar1 tapu sicillenle sabit olmadlk~a sah§ bed.clinin paylamasm -
dan haric kahrlar. . . 

5 - Gösterilen aünde artt!rnnya l§hrak edenler, artt1rma §artname -
lerlnl okumu§ ve Jüzumlu malumati almi~ ve bunlari tamamen kabul et-
ml§ ad ve ltibar olunurlar. . „ 

6 - Tayin edilen zamanda gaynmenkuller u~ dcfa bagnld1ktan sonra 
en ~ok arthrana ihale edilir. Ancak artti.~~a bedell muhammen bedelin 
% 75 ini bulmazsa en ~ok arttiranm taahhu?il „ baki kalmak üzere arthrma 
· be gü d h t mdld ve 14/6/938 sah günu saat 14 - 16 da yap!lacak on § n a a e . dilir 
arthrmad.a en <;ok arttJrana ihale e · 

7 G' . k 1 kendlsine ihale olunan klmse lhale günü parayi ver-
- aynmen u d' · d J "k 

mezse ihale karar1 fesholunarak ken islm ~n evve len yu sek teklifte bu-
l k' t 1 ldu~u bedelle a ma5a raZI o ursa ona, raz1 olmazsa 
unan b ;mse arze ;:' § o on be§ gün müddetle arthrm1ya <;1kanhp en <;ok 

veytta u uih?mlazsad.l~melnki i'hale arasmdaki fark ve ge<;en günler i<;in % 5 
ar irana a e e 1 1r. h" k h · 
t h b 1 k f . e diber zararlar aynca u me acet kalmadan en esa o unaca a1z v 6 
memuriyetimizce ahc1dan tahsil olunur. ( 2246) -

Dizel Motörü Almacakt1r 
F th. l kt ik t i ati i•in Naf1a VekAletlnden tasdlkll proje ve e 1ye e e r es s ' . . 1 t·· „ l kt T 

tn · "b' b. ded 60 beygtrhk Pize mo oru a maca 1r. a-
ear ames1 muc1 mce 1r a . ·· 25/4/938 
llbl P · t 1· „0··rmek ve tafsilat almak uzere ta· er, roie ve ,ar namey „ . ·1 F h' 
rihine kadar Sirkecide Fethiye Nakliyat ve Tlcaret Ev1 vas1tas1 e et 1ye 
Beledlye Reisine müracaatleri ilan olunur. Tele~on: 23847. ( 2252) 

T ekirdag ~ehri i~me Suyu T esisab Eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
TPkirda~ma 4800, 5300, 3800 metre mesafedekl membalardan su isa

lesi ve ~ebeke ve iki su deposu in~as1 ve mü~ferri dijter islerin vücuda 
getirilmesi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - t~in muhammen bedeli 165.000 lira ... kurustur. 
2 - tstekliler bu i~e ald ~artname, proj~ vesalr evralu 825 kuru~ mu

kabilinde Dahiliye VekAleti Belediyeler !mar Heyetl Fen i;;efliltinden ala
bilirler. 

3 - Ekslltme 31 may1s 938 tarihine rashyan sah jlÜnü saat on birde 
Ankarac!.a Dahillye Vekaletl binasmda toplanacak Belediyeler tmar Heye
tince yap1lacaktir. 

4 - Eksiltmlye 1?lrebilmek i<;in isteklilerin asal!1da vai1h teminat ve 
vesaikl aynl jlÜn saat ona kadar Komisvon Relslll!ine tesllm etml~ olma
Jan !Az1md1r. 
A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 9500 lira .. . ku

ru~h.ik muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin etti~I vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 11irmeye bir 

bulunmad1jhna dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler1mar Heveti Fen $efliginden milnakasaya glrme i<;in 

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

de Komlsyon RelsliJ!lne verilecektir. 
Pasta ile göndertlecek teklif mektublar1nm ladell taahhüc!Jü olmu1 ve 

nihayet bu saate kadar Komtsvona gelmis bulunmas1 läz1md1r. 
Bu i$ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar He. 

yeti Fen seflii(ine müracaat etmeleri. ( 2111) 

1 inhisarlar Umum Müdürlü$1iinden: -::1 
I - $artnamelerl muclbince 150.000 aded 100 lük, 50.000 aded 50 llk 

tuz <;uvah pazarhkla satm ahnacakbr. 
II - Pazarhk 2/V /938 tarihine rasl1yan pazartesl günü saat 16 d.a Ka

bata$la Levaz1m ve Mubayaat $ubeslndekl Ahm Komisyonunda yap1lacakt1r. 
III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge~en subeden ahnabilir. 
IV - isteklilerln pazarhk i<;in tayln edilen gün 'l(e aaatte % 7,5 gü -

venme paralarlle blrlikte yukar1da ad1 ge~en Komlsyona gelmelerl i!An 
olunur. ( 2167) -1 - Sar\namelerine ekli listede miktar, eb'ad ve müfredati aösterl!en 
655 metre mikab1 kereste pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 22/T.V /938 tarihlne rashyan cuma günü aaat 14 te Ka· 
bata$ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

III - Sartname ve llsteler para51z olarak herlliln sözü ie<;en §Ubeden 
almabilir. 

IV - tsteklllerln pazarhk !~In tayln edilen gün ve saatte % 7,5 gü -
venme paralarlle birlikte yukarida ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 1999 ) -I - Likör Fabrikasmda mevcud 35 aded müstamel f1~1 pazarhkla sa-
tilacaktir. 

II - Pazarhk 22/IV /938 tarihine rashyan cuma gilnü saat 14 te Ka· 
batas Levi;zun ve Mubayaat $ubesi Sah~ Komisyonunda yap1lacaktir. 

III - Sat1lacak mallar, hergün Mecidiyeköyü Lik6r Fabrikasmda gö
rülebilir. 

PI - !steklilerin pazarhk i<;in tayin edllen gün ve saatte % 15 te
mlnat paralarile blrlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona müracaatleri llln 
olunur. ( 1950 ) 

' -I - $artname ve nilmunesi mucibince 600 kllo kaian aaluzi pazarhkla 
ntJn ahnaeakt1r. 

lI - Pazarh.k 2/V /938 tarihine rasltyan pazartesi günü aaat lS te Ka
batasta Levazim ve Mubayaat §Ubesindekl Ahm Komisyonunda yap1lacaktir. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün s6zü ge<;en ~ubeden almabllir. 
T.V - 1steklllerln pazarhk i~ln tayln edllen gün ve saatte % 7,5 güven· 

me paralarile blrlikte yukar1da ad.1 ge9en Komlsyona gelmeleri illn olunur. 
( 2108) 

Davlal Damiryollan iflatma Umam Müdilrlüghdat 
Avrupa hattmda tasmacak odun ve odun k6mürlerine 20/5/938 ta

rihinden itibaren ana hatta mer'i tarifeler tatbik edllecektir. Fazla tafsilat 
!~in istasyonlara müracaat edllmelidir. •1131> ( 2189) -Mukammen bedell 4283,53 kuruf olan 10700 aded muhtellf büyük-
lüktt OSRAM veya TUNGSRAM markah ampul 6/5/1938 cuma günü 
aaat 15,30 da a~ik ekslltme usulile Sirkecide 9 uncu i§letme binasmda 
satm almacaktir. 

Bu l§a glrmek lstiyenlerin nlzaml vesikalan ve % 7,5 niabetinde te. 
minat ak9elerlle beraber Komisyona müracaatleri läz1md1r. 

Sartnameler paras1z olarak Komisyondan verilmektedir. ( 2253 ) 

BAHf;E MERAKLILARI 
110 ~e1id yediveren güller, envai ~amlar, kaplar i~nde aalon 

ye,illikleri, manolyalar, 1ü1 fidanlan, veaairo „. veniro 
Ortaköy Ankara Bah~esi. Gülcil Vasil 

Zonguldak i~me Suyu T eaiaab Münakaaaa1 

Dahiliye Vekaletinden: 
Zonguldak $ehrine 3 kilometreden su depolar1 lni;as1 $ehlr $ebekesi ya

p1lmas1 ve müteferri dij!er bilcümle i§lerin vücude getirihnesl kapah zart 
usulile eksiltmiye ,1kanlm1$tir. 

1 - hin muhammen bedeli 120,000 lira kuru$tur. 
2 - 1stekliler bu ii;e aid $artname, proje vesair evrakt 600 kuru$ mu

ltabillnde Dahlliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen $efllj!lnden ala· 
btllrler. 

3 - Ekslltme 31 may1s 938 tarlhine rashyan sah l(Ünü saat on blrde 
Ankarac!.a Dahlllve VekAletl binasmda toplanacak Beledlyeler 1mar Heye
tince yap1lacaktir. 

4 - Ekslltmiye girebilmek 1,in lsteklllerin aiialtJda yaz1h temlnat ve 
vesaikl ayni gün saat ona kadar Komlsyon Reisllj!ine tesllm etml§ olma· 
Jan lh1md1r. · 
A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelcrine uygun 7250 lira ku· 

ru~luk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigl vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmad1ihna dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler1mar Heyeti Fen $efliginden münakasaya girme i<;in 

alacaklari vcslka. 
5 - Teklif mektublar1 lhale jlÜnü saat ona kadar makbuz mukabilln

de Komlsyon Reisll/!lne verllecektir. 
Posta lle gönderllecek tekllf mektublar1nm ladell taahhtidJü olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komlsyona gelmi$ bulunmas1 laz1md1r. 
Bu 1, hakkmda fazla izahat almak lstlyenlerin Beledlyeler 1mar He-

yeti Fen $efligine müracaat etmeleri. ( 2110 ) 

C ~l~g2ufu iv~l~~e~k!~ ::J 
Istanbul Merkez Komutanlig1ndan : 

hinli 33. Tüm. 43 Top<;u alay baytan !ken 3. Tüm. 30 Topc;u alay 
baytarh~1na tayin edilen Baytar BNB. trfan • 337. 27 • nin Merkete mü,.. 
racaat etmesi, • 823 • ( 2260 ) 

Son ~1kan yeni plßklar 

0 DE 0 N 
Malatyah Bay F ahri 

No. 270210 - Erzincan §arkls1 - Ay§em gider su yüzünde 
- Halk $arlus1 - Elinde altm §amdan 

Bay Refik Ba§aran 
No. 270211 - Halk §arkls1 - $en olasm Ürgüb 

- Halk $ark1s1 - Manavgat yollan 

Avanoalu Bay Salahaddin 
No. 270212 - Halk §&rklSI 

- Halk $arkis1 

Erzincanh 

- Ak koyun meler gelir 
- Suya gider has gelin 

Bay Salih 
No. 270213 - Erzincan §ark:is1 - Gül koydum gül tas;na 

- Erzincan §arlus1 - Havuz b&§1D1n gülleri 

Urfah Bay A. M. 
No. 270214 - Urfa Sünbülesi - Feläket dideler 

- Urfa tecnisi - Sevdim bu kü~ük y&§ta 

Kanuni Bay Ahmed 
No. 270215 - Rast taksim - Kanunla 

- Hicaiklir takslm - Kanunla 

• 

Merzifon ~ehri i~me Suyu Tesisab Münakasas1 

Dahilive Vekaletinden: 
Merzlfon $ehrlne yedi kilometre mesafeden suyun isalesi, bir depo ve 

§chir $ebekesi in$as1 ve müt~ferri dl~er l§lerln yap1lmas1 kapah zarf usu
llle milnakasaya konulmu$tur. 

1 - 1$in muhammen bedell 87,000 !ira .„ kurui;tur. 
2 - lstekliler bu l~e ald $artname, proje vesair evrakt 435 kuru§ mu

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler lmar Heyeti Fen Sefliginden ala
blllrler. 

3 - Eksi!tme 31 may1s 938 tarlhine rashyan sah günü saat on birde 
Ankarad.a Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heye
tince yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmlya girebilmek i<;in tsteklilerln a,altida ya:ch temlnat ve 
vesalkl ayni gün saat ona kadar Komlsyon Relsli~e teslim etml~ olma· 
lan liiz1mdir. 
A - 2490 saYlh kanunun 16 ve 17 nci maddelertne uygun 5600 llra .„ 

kuI'U,'lluk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettiiti vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltrneye girmeye bir mani 

bulunmad1Jhna dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler1mar Heyetl Fen :;lefllginden münakasaya girme i~in 

alacaklan vesika. 
5 - Tekllf mektublari !hale jlÜnü saat ona kadar makbuz mukabllin

de Komisyon Relslij'iine verilecektlr. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublannm ladeli taahhüdJü olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelm!1 bulunmas1 lArundir. 
Bu 1$ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar He.. 

yeti Fen $ef!igine müracaat etmeleri. • 1105 • ( 2113 ) 

.--CAGALoGLU SIHHAT YURDU-„ 
. Ru ,l\füdiri: Operatör Doktor Orhan 'tlnalan 

Hawib •t iai. binul uk11i1nd.a J?iof. Ziya Nuri konagmda 
Bütiln pnana •. \ mütehasSJs ve doktorlara a<;1k ve en yakm hastane, 
ü'üncü sm ameliyat ücreti ahnmaz. Dogum Z5 llradir. Tel. 20181 

• 
Bergama l~me Suyu Tesiaab Münakaaas1 

Daliilive Vekaletinden: 
Bergama sehrine takriben 9 kllometre mesafooen auyun isalesl ve bu· 

na aid kaptaj vesair müteferri i§lerln yap1lmas1 kapal! zarf usulile eksilt• 
miye konulmu§tur. 

1 - 1§in muhammen bedeli 80,000 lira ••• kuru~tur. 
2 - !steklller bu i~e aid ~rtname, proje vesa!r evralu 400 ku~ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Beledlyeler imar Heyeti Fen Sefli~den ala· 
billrler. 

3 - Eksiltme 31 mayis 938 tarihlne rashyaµ sah gilnü saat on birde 
Ankarad.a Dahili'le Vekäleti binaSJnda toplanacak Belediyeler imar Heye
tlnce yap1lacaktir. 

4 - Ekslltmiye girebilmek !Gin !steklilerin a$ag1da ya~h tem.lnat ve 
vesaikl aynl giln saat ona kadar Komisyon Reisli,Rine teslim e~ olma· 
Jan !az1mdir. 
A - 2490 sayil1 kanunun 16 ve 17 ncl maddelerine uygun ~250 llra „. 

kuru$ muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayln ettikl vesikalar. • . . Ir n[ 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye b ma 

bulunmacb)hna dair imzah blr mektub. i In 
D - Beledlyelerimar Heyeti Fen Sefllltlnden münakasaya glrme ~ 

alacaklan vesika. uk billn 
5 - Tekllf mektublan ihale günü saat on.a kadar makbus m 8 

• 

de Komisyon Reislii(ine verilecektir. .. -
Posta lle gönderilecek teklif mektublarmm ladell taahhuc!Ju olmasi ve 

nlhayet bu saate kadar Komisvona gelmis . bululll!'a51• llz:imdlr. im r He-
Bu 1$ hakkmda fazla !zahat almak istiyenlerm Belediyeler ( 2112 )' 

yeti Fen $efliltlne müracaat etmeleri. • 1104 • 

--$0KOLAK5iN 
En muannld kab1zlarda blle teslrl kat't, lezzetl gayet lltlf ra• 

klbalz mUahll (:IKOLATASIDIR. Eczanelerden erayiniz. 

Fabrika Sat1t1 
K1rkagac Malmüdürlügünden: 

. • b 'k . BABKUK marka ve LANGAJ Evsau: Zeytm yag1 pamuk ve un fa r1 asi • U k h 
marka o~~k üzere iki kazanh ve ~ift silindirli K.AMPA mar c':,d 
motör Zeytin kism1 · lki parasahdir. Be§er alt1§ar tonluk be§ a 1 k 
yag d

0

eposu vardir. 
0

Un k1sm1 halen gayrifaal olup bei ta~ e ~ 
ortibathcbr. Bir de adi un ta~1 vardir. Pamuk kismi daireik: 
evvelce kirk <;ikrik var iken halen faal 20 ~1knk mevcfutt~r.tl 1 

d V her ü• k15mm te errua an, 
ambarh pamuk p1rasas1 var ir. e • . ·· t ddid de 
tamlrhanesi, yazihanesi, bol suyu,d~:sk~!,l~an:~1~ ~:c:i~dedir .. • 
po ve ah1rlan olup sekiz doku~ onum u s 
Muhammen bedeii · Yirmi bm hradir. K k" 1 'd . K k " k basmda käin ara m erc a1 

Yukand.a evsaf1 yaz1l'. 1r a5ac asa • . ffa Halil Gördesin 2222 
maruf fabrikay1 929 senesmde sahn alan mute'.e b t eden taksitlerinden 
say1h kanunla uzahlan ve 933 • ~37 senelerin7 ;s~ e ba<ka müracaat ede
maafaiz tahstli icap eden 17,000 hr~nm temlnki ''" na' tevfikan 14/4/938 

k 1. b J d · d tahs1h emval anunu ce emva 1 u unma 1gm an 1 rf usulile müzavedeye 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapa 1 za • 

~1kar!lm1$hr. . k , fazlas1 müteakib her 
T d. 'f 17 000 rras1 pe~men almma 'e e 1ye oe~a1 1 : • • 1 

„ „di seneye kadar uzahhr. ts-
senerle 4500 hradan 8§&~1 olmamak uzMeh y. teklif mektublarm1 muvak· 
teklilerin 1500 Jlra temmat makbuzunu avi . . 1 
k .L 1 · ll'k b 1 d „ • ~ayis 938 tar1hme ras 1yan per§embe at ma enm mua " u un u„u , ~· · b 

·· „ t 16 ya kadar Kirkagac kazas1 teare Heyetme mak uz muka-
~~:de88~ermeleri ve fabrikayi görmek ve da?• faz.la izahat .. almak isti
yenlerin de mezkur tarihe kadar hergün Mabye dairesme muracaat ede
bilccekleri ilän olunur. ( 2243 ) 



na 2 da-

10 cu~mURiYET 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
aei hayatiye dolay:isile cildi 
besler, ter avetini artirrr. 

Yeni bir ten yarahr. Venüs 

kremi asri kadm güzelligi· 
nin bir ttlsurndrr. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazi"b 
renklerile kullananlan bay
rete d~ürür. Dudak!arda 
24 saat sabit kalir. i;iik ve 
kibar familyalarm kullan· 
diklan yegane rujdur. 

SIRT AGRISININ 

fA YANI HA YRET 

TEDAViSil 

Bütün bir hayat1n tecrübesl, 

bu tedbirin kusursuz ve tam 
tesirini ispat eder. 

Bay N. P. yaziyor : " Bundan 60 8811e 
evvel, pederim bana delildi ALLCOCK 
yaktlarilu t&nttm14t1. Bun!ar1, mt agna
ms. karJt 90k müessiI bulmUftn. Bn 
yakrlan ihmaI ett.igim za.m&n mt &grillIDlll 
mü~ aanctlarile krvrantyordnm. Hal. 
buki en BürekJi agnlanmt biI tek delildi 
ALLCOCK yakrsile 2 • 3 günda tamamen 
g~irdi. Bu yakilan kann nezlasi, ro
matizma, ma.faal yorgunlugu veeair bn 
gibi ahvalde de kull""dtm, Seri ve pek 
müesair aemeresini gördüm.„ 

l}&yet müt~ •Irt agnamdan krvtancyor 
veya Biyatik ve iltihabt aaaptau izttrap 
~yorsamz yalntz bir delikli ALLC0CK 
yalusile biI "9 1&&t zarfmda halA8 ve 
sükßn buluraunuz. Sa9tigt 1thhl atcakhgt 
OTOMAT!K BlR MASAJ GIBI agnyan 
yerin etra.fma yayarak kam tahrik ader ve 
bütün agnlar1 aniyen defader. ALLCOCK 
yalmmm terk:ibinde CapBicnm, Frankin
scn„. Myrrhe veaaira gibi laymatli mad
deler vardrr. 

Ucn7. t&klitlerinden ukmm•k iQin hak:ikl 
delikli ALLCOCK yakr1mdaki larmm 
d•ire ve kartal resmine dikkat ediniz. 
Butün eczanelerdo 29 1/2 kur11fa oatthr. 

Dr. IHSAN SAMI -ml!l I 
GONOKOK A$1SI 

Belsojtukluj\11 ve lhtilAtlarma kar$1 
pek tesirli ve taze ~drr. Dlvanyolu 
Hultarunahmud türbesl No. 113 

Dr. BEORiYE BORA 
MUnlh Tip FakUlteslnden 

mezun Blrlncl s1nlf 
<;ocuk hastahklan mütehass1s1 

Ma~ka Palas Telefon : 44092 

Satihk 

Kargir ev 
Kadiköyünde Rlhtun caddesinde Re

§idefendi sokagmda 24 numarah iskele
ye iki dakikal1k mesafede nezaretll 9 
oda, banyo, iki mutfak, terkos ve elek
trigi bulunan ev satilikhr. f9indekilere 
müracaat. 

... 
~ 
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ar:: 
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A. 

PERFEKT markas1 kullam§h, 
dayamkh ve elveri§li olan yegäne 
süt makinesidir . 
Satt~ yeri : M, C AM CA N 

Galata, Mahmudiye cadde1i No. 61 
Telgraf : Camcan Istanbul 

S. Ahmed 3 üncü sulh hukuk mah • 
kemesinden: 

Venüs 
Pudras1 

Terkibi altm kremli 

Venüs 
All1g1 

24 saat havalanchrilrrn~ 

fevkalade ince ve hafif Ve· 
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanm en tara· 

vetli güzelligini üade eder. 

Her cildin rengine göre 
~e~idleri mevcuddur. Yüze 
sürüldügünde cilde fevkala

de tabil bir renk verir; tenl 
bozmaz; güzelle~tirir. 

Venüs 
Sürmesi 

Asla yay:ilmaz ve gözlere 
zarar vermez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelle§erek kalb
lere ok gibi saplanrr. 

• KARAMURSEL Fabrikas1n1n 
Hayat ucuzluguna hizmeti 

Birinci s1n1f harc ve dikif ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tarnnmJ$ 9ok 

saglam ve zarif yünlü kuma~larmdan ~ok mahir makastar t arafmdan 

itina ile dikilmekte olan -···· 

lsmarlama elbiseler 24 ve 27 Iira 
üzer inden imal edilmektedir. Muamelemiz 1>"'1inilir. 

(Pek yakmda u cuz hanr elbise dairemiz de a~tlacak!Jr.) 

( Sultanhemam lklncl Vak1f han1 altinda ) 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
Senelik muham 

Cins ve mevkii 

Fatihte Gelenbevi Erkek lisesi bakkaliyesi : 
Kumkap1da Balipa§a yoku§unda Kumkap1 orta mek
tebi bakkaliyesi : 
Cagaloglunda eski Düyunu Umumiye binasmda fs
tanbul Erkek lisesi bakkaliyesi : 
Ortaköyde Gazi Osman Pa~a orta mektebi bakka -
liyesi : 
Beyoglunda Me§rutiyet caddesinde Perapalas oteli 
yanmda A~am K1z San'at mektebi bakkaliyesi : 
Kad1köyünde Bagdad caddesinde Kad1köy Birinci 

men kiras1 
Lira 
120 

270 

600 

150 

150 

Kira 
müddeti 

17 ay 

• • 
• • 
• > 

> > 

orta mekteb\ bak.kaliyesi : 120 > > 
Yukar1da yaz1h mekteb bakkaliyeleri senelik k iralari pe§in verilmek 

§artile hizalanndaki bedel ve müddetlerle .• ve a91k .. ar~~a usu~il': ayn 
ayn kiraya verilecektir. !steklilerm ve d1ger §era1h ogrenmek is!IyenJe. 
rin hüsnÜhal ve seciye sahibi olduklarma, mahkUmiyet ve sari hastahg1 
bulunmad1gma dair, zabita, adliye ve s1hhiyeclen al'8caklan resimli vesi
kalan ve yüzde 7,5 pey ak9elerile 28/4/938 per~embe günü. saat on dörtte 
Milli Emhl.k Müdürlügünde toplanan Komisyona gelmeleri. cM.. ( 2026 ) 

30 NlSAN . 
o gün matbat il.leminde mühim bir hadise olacakbr. On binlerce kari

den ahnan takdir mektublanna bir mukabelei ~ükran olmak üzere 

3 O Nisandan itibaren 
MODERN Türkive Mecmuasinin 

Fiat1 1 0 kuru~a 
tenzil edilecektir 

Gene arzuyu umum1 uzerine mecmu a badcma 30 nisandan itibaren 
CUl\1ARTESi günleri nesredilecektir. 

30 • nzsan, tariliini bekleyin 
Bu 

Müdürlügünden : 
1 - Ziraat Vekaletince köy egitmen kurslan ziraat §Ubeleri i~in ah

nacak ve evsaf1 §artnamesine bagh listede yaz1h muhtelif ziraat alat ve 
makineleri aleni eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Muhamm~n Juymeti 4172 !ira yüzde yedi bu9uk teminah 312 
!ira 90 kuru~tur. 

3 - Taliblerin muvakkat tcminatlarile ihale günü olan 5 may1S 
938, saat 14 te istanbul Viläyeti konagmda Ziraat Müdürlügü odasmda 
müte~ckkil Ziraat Satmalma Komisyonunda haz1r bulunmalan läz1md1r. 

4 - Malm cinsi ve evsafi ve miktanm gösterir liste ve §artnamesi 
Ziraat Müdürlüliü kaleminden paras1z veri!ir. ( 2268) 

„„„„„„„„ ... Herak,am „„„„„„„„„ 
Bayan SAFiYE 

Seanslanna : eski 
Davac1 Ahmed Bican Batmaz tarafm- A s A D o·· R 

dan Suadiye istasyon arkasmda mer • A M B salonunda 
hum Cemal Pa§a kö§künde ve Sirkeci -
de Afyon Eski§ehir oteli müsteciri Bay 1 N .. ay1s pazar ak§am1na kadar devam edecektir. 
Abdullah yamnda yü„ba§l mütekaidi - Teleton : 43776 ••••••••••• 
B. Nuri Vural aleyhine 937/1959 numa· ••••••••• 
rah dosya ile aq1lan 75 lira alacak da • --------------------- - --------
vasmm yap1lmakta olan muhakeme -
sinde müddeaaleyh Nurinin ikametga· 
h1run meqhul oldugu zab1taca yap1lan 
tahkikattan anla§Ilmasma binaen 20 
gün müddetle ilänen tebligat icrasma 
ve muhakemenin 9/5/938 tarihine mu · 
sadif pazartesi saat 14 e talikma mahke· 
mece karar verilrni§ oldugundan yevm 
vc vakti mezkitrda bizzat veya bil • 
vekäle mahkemeye gelmedigi takdirde 
g1yaben muameleye devam ve karar 
yerilecegi ilänen teblig olunur, 

izmir Defterdarhg1ndan: 
izmir körfezi dahilinde käin 900 !ira bedeli muhammenli eski GE D ! Z 

t'.alyanma ve 1000 lira bedeli muhammenll KlRDENiZ voli mahalline pa
zarhk müddeti zarfmda da talib t;1kmam1~ oldugundan 2/5/1938 tarihine 
musadif pazartesi günü saat on be§te ihaleleri icra edilmek üzere 16/4/ 
1938 tarihinden itibaren i§bu dalyan ve voli mahalleri yeniden a~1k art
trrm1ya i;1kanlm1§hr. i;;artnameler taliblerine !stanbul, Ankara Defter -
darl1klarile !zmir Defterdarhgmdan parasiz verilir. !stiyenlerin muayyen 
güo ve saatte teminah muvakkate akt;elerinin teslimini havi makbuz veya 
teminat mektublarile Defterdarhktaki Komisyona müracaatleri. 

c 1290 • ( 2251) 

H i ~ Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz 

ihtiyarlam1yan NEVROZiN varken 1stirab ~ekilir mi 
Bir kad1n1n s1rr1 

~-~-·-~~ 
Bu Bayan 25 mi? 
Yoksa 40 ya§1nda m1? 
45 yä§mda oldugu halde yüzünde hi~-

bir buru§ugu ve hi~bir izi yoktur. A~1k, 
yumu§ak ve bir genc klz gibi kusursuz 
bir cild. Adeta bir harika, fakat, bu
nun da fennt bir faalu vardrr. Viyana 
Üniversitesi profesörü doktor Stejs • 
kal'in §ayant hayret kt?§fi olan ve 
cBfOCEL. tabir edilen Ioymettar cild 
unsuru, her yumu§ak ve buru§uksuz 
cild i~in elzem tabi! ve ihya edici bir 
cevherdir ki §imdi; pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. 
Siz uyurken cildinizi besler ve genc • 
le§tirir. Her sabah daha genc olarak 
uyamrsm1z. Bütün buru~ukluklar ve 
qizgiler tamamen siliruni§ ve kaybol • 
mu§tur. Gündüz i~in, cild unsuru olan 
(ya~s1z) beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullamruz. Cildinizi terü taze tu
tar ve beyazlahr, siyah noktalar1 ve 
gayrisaf maddelerini eritir. On ya§ da
ha gencle§iniz ve daha genc kahrnz. 
Yüzünüzün zay:iflam1§ adalelerine ni • 
hayet veriniz ve bu ~irkin tenden kur
tularak yanaklar1mza gencliginizin ta • 
zeli~ini veriniz. 

BayanlDr1n 
nazari dikkatine 
Sahn ald1g1mz Tokalon kremi 

vazolar1n1n büyük bir k1ymeti 
vard1r. Onlar1 bayiinize iade et -
tiiinizde beheri i!rin 5 kuru• ala • 

cak, ayni zamanda k1ymettar mü
kaf atlar1 bulunan Tokalon müsa • 
baka11na ittirak hakk1m veren bir 
bilet takdim edecektir. Gelecek 
nüahalar1m1zda ilan edecegimiz 
Tokalon piyangoau ikramiyeleri • 
ni okuyunuz. 

EM 11UES5i~ iLACIDIR 
ZA Y! GÜMRÜK MAKBUZLARl 

!stanbul !thalät gümrügünün 42153 • 
No. 23/2/938 intac tarihli beyannamesi
ne aid 37904 • 37905 yevmiye No. h irad 
ve depozito makbuzlarim kaybettim. 
Döviz i§lerinde kullamlmamak §artile 
yenilerini alacag1mdan eskilerinin hük
mü yoktur. 

Ayazzade Osman Atif 

Profesör K. Kömürcan'1n 
Am• ll ve ta tblki kam blyo 
Yen! muhasebe u.sulü 
Tlcarl ma11\mat ve bankac1W< 
IktISad Ilm! 

Kr. 35 
122,50 
105 
87,50 

ihtl.sas muhasebelerl (§lrket, sanayl, 
zlraat. banka) 175 
Tlcari ve mal! hesab 1 Incl klllllll 70 
Zlhni hesab kaldelerl 20 
Lo~arltma cetvellerl Cyenl rakam) 26 
Yen! hesab1 tlcari Cmu!assal eserl 200 
Mall ceblr Cl.stlkraz ve slgorta he-
sablan) 100 

Baelica satu; yerl: ikbal Kitabevl 

Zayi - 302 numarah 8/4/928 tarihli 
beyannameye aid 319 lira 60 kuru§luk 
16949 numaralt ve 9/4/928 tarihli irad 
makbuzunu zayi ettim. Yenisini alaca· 
g1mdan eskisinin hükmü yoktur. 

Petro Sagredo 

Sall.fb .,. B=u1'arrtrt: Yana1 Nadi 
Umuml ne,rl1111t1 ldar• ede11 li'ti21 l11ert 

Jlfldilr4: Hi1'met Münil 

Ba§, di§ agnlan ve Ü§Ütmekten mütevellid bütün agn. 

s1z1, sanc1larla nezleye, romatizmaya kar§I 

Ka~elerini alm1z. icabmda günde 3 kqe almabilir. 

Ankara Valiliginden : 
Ke§if bedeli 55537 lira 93 kuru$tan ibaret olan Ankara - Irmak Armud 

fidanhgmda Meyvac1hk istasyon i$ile memur ve müstahdemin evleri in$a· 
ab kapalt zarfla eksiltmiye konmu$!ur. 

Eksiltme 9 may1s 938 gününe rashyan pazartesi günü saat 15 te An
kara Viläyet binas1 dahilindeki Ziraat Müdürlügü odasmd.a te$ekkül eden 
Komisyonda yap1lacaktir. -

fstekliler teklif mektublanm Ticaret Odas1 vesikas1 ve 4027 lirahk mu
vakkat teminat mektubu veya makbuzlari ve Naf1a Vekaletinden 938 tak· 
vim y1hna mahsus olarak ald1klar1 müteahhidlik vesikalarile birlikte sözü 
ge9en günde saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri. 

!stekliler buna aid ke§Ü ve §artnameyi hergün Ziraat Müdürlüiiünde 
görebilirler. • 1123 • ( 2178) 

SiLKO 
Romatizma, lumbago, siyatik, sini r ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien !;id • 

detli agrllar1 teskin ve izale eder. 

Ziraat Vekaleti 
Satmalma Komisyonundan : 

I - Kapah zarf usuli!e 500 adi s1rt Pülverizatörü satin ahnacaktir. 
II - Muhammen bedel 9000 lira, ilk teminat 675 lirad1r. 

IlI - Eksiltme 26/4/1938 tarihinde saat 15 te Ziraat Vekäleti binasmda 
yapuacakhr. 

IV - $artnameler Ankarada Ziraat Vckaleti Satmalma Komisyonundan, 
istanbulda Ziraat Müdürlügünden paras1z olarak verilir. 

V - is.teklilerin teklif mektublarm1 ilk teminatlarile birlikte muayyen 
gunde 2490 say1h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerind.e zikredi!en ve
.sikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komis
yona vermeleri. • 974 • ( 1942 ) 

• 

ACI SUYU TATLI YAPAN 
Portatif cihazlar ve sabit tesisat 

Umum sab§ deposu : 

Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Tel. 44507 Posta kutusu 1094 

~ubesi : Ankara Bankalar caddesi No. 2l Tel. 2681 P. K. 45 

Büyük §ehirlerde sabt yerlerimiz vard1r. 

Mugla Defterdarl1g1ndan: 
Cinsi fcar müdd.eti Muhammen bedelinin 

her seneligi 

Dalyan gölü ve tevabii 
Ta~ht;ay bahkhaneleri 

Üt; senelik 
Lira Kr. 

15500 00 

1 - 1 haziran 938 tarihinden 1 haziran 941 senesine kadar beher se
nelik ican 15500 Iiradan 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 it;in Vekaletten mezuniyet almacakhr. 
Ta!ibler muhammen bcdelin % 7,5 u olan 3487 lira 50 kurU$U teminah 

muvakkate olarak ihaledcn evvel Sand1ga yahrmaga mecburdurlar. 
4 - Bu arthrma i$i Köycegizde at;1k surette vap1lacaktir. 
5 - Bu bahkhaneye aid $artname ve demirba$ e$ya cetveli Köycegiz 

Malmüdürlügündedir. Okumak ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 
Köycegiz Malmüdürlüiiüne müracaatleri i!an olunur. (2085) 

Bä berat sahib 
ve amili 

Misak Nazar 

Tarsus Beledive 

Otomatik 

TÜRK Bilardolar1 
Oynamas1 pek kolay olup kadm 
ve erkekler it;in eglenceli bir sa
lon oyunudur. Kulüb. salon ve 
kazino sahiblerine hararetle tav· 
siye olunur. 

!stanbul, Pangalb, Hamam Bay
sungur sokak 91 No.h •ADA· 
P AZAR• imaläthanesi. Tel. 40322 

Rivasetinden : 
Belediyemizce muhammen bed.eli ( 6780 ) lira olan bir yangm arazözü 

$artnamesi dairesinde bir ay zarfmda pazarhkla almacagmdan istek!ilerln 
28 nisan 1938 per§embe gününe kadar Belediyemize mürcaatleri ilän olunur. 

( 1917 ) 


