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Cuma 22 Nisan 1938 lkbal Kltabevl 

Zelzele devam ediyor-
Kzr§ehir ve havalisi, dün gene kisa 
f asilalarla sarszldi, ~öküntüler oldu 

......., ' 

. J 
0~ gündenberi devam eden aürekli 11ar111ntilarla harab ol an Kirtehir köylerinin ac1kh görünütü 

Enkaz arasmdan yiyecek ve e§yalanl' sikarmaga sah~an bahts1z yurdda§lar Yatak, yorgan ve heybelerini alarak krrlarda bekleien köy kadmlan 

( Uluat • n ) 

G.i~~:~;~t~;•d:~.,~ Ölenlerin ekserisi kadm ve ~ocuktur 
kar11la1m11 bulunuyor. . F 

Evvelki gün Kirtehir ve Yozgad ctv~- JA k t d t d 1 K 1 
nm bir y1ld1r1m h1zi1. sarsan ~~1z•1 ·~~n e a e ze e va an a~ ar IZI ay1n 
saatten saate artan korkunc tafsilatmi og· y 
rendik~e kalbimizin burkuldugunu. ve (' d 1 1 t • •1• y 11 
~~~~·;~;,izin diken diken °1dugunu hisse- ~a Ir ar1na yer e§ tri 1yor. ara 1 ar 

Pazartesi günü ögleden sonra ~~ad~- K1r§eh1·r hastanes1·ne naklolundu lu Ajansi Kandilli Rasadhanesmm btr 
tebligini netrctmi;ti. Bunda Orla A~a
doluda muhtclif fasilalarla otuz iamve 
kadar aevam eden olduk~· 1iddctli btr 
yer sarsmtis1 kaydedildigi bildiriliyordu. 
Vaziyetin fe\'kalädeligine dair bir emare 
görülmüyordu. Akiama dogru Ank~ra· 
dan geien haberler hadisenin ehemmiye
tini tebarüz ettirmege bailadilar. F akat 
gene faciamn hakiki dehtetini takdir et
mek kabil olam1yordu. Memleket halki 
ne büyük bir feläketle kar11la1ttgm1 an
cak sah günü ögr•"ebildi. 

Bugün hepimiz biliyoru_z ki yurd.um~
zun ;irin bir köiesinde bml~rc.• aile~m 

l • „ •tur Yuz-yuvast y1ki m1;, ocagt sonm~, .: . . 
lerce vatanda; tabiatin zahm. surpnzme 
kurban olarak aram1zdan ebediyen ayn~
m11 bulunuyor. Kadm, ~ocuk, genc, iht~
yar on binlerce insan altma 51S1,'.'acak bir 
~attdan mahrum bir haldc dag baimda 

titre1iyorlar. 

*** Memleket halkmm duydugu teessür 
·· d... 1·k b 1m1za geien fela-ve goster 1g1 a a a a1 

ketin büyüklügile mütenasibdi~ ... z~.~e~e 
mmtakasmm di;mda kalan butun ur -
!er, talihin gadrine ugnyan vatanda1lan
mmn i~inde ~1rpmd1klan isttrab~ karii 
ancak bizim milletimizde görüleb~e~I can
dan bir dügümle . bagh bulun„ ud a.;m1 

ispat ediyorlar. Ankaradan gon en ~.n 
resmi yard1m te;kilä!lanndan ha§ka bu
.. · h' k.. h 11·,1· zelzele mm-tun c1var ie ir ve oy a a . 

takasma koiarak felaketzedelere. ~llen.n-
d 1 ·h · · emek 1~m buen ge en t hmamt esirgem . 
b. l .1 d d' 1 r Pazartest tr en e a eta yan§ e 1yor a · • 

.. „ d b · h•d' h kkmda malumat gunun en er1 a 1se a 
almak üzere telefonla veya telgrafla ga
zetemizc yap1lan müracaatlerin sayJSl 
hesabstzdtr. 

*** Bu ac1kh günümüzde teessürümüzü ~-
1 k b. T .. kl · t k bir ailenm ~a tan no ta IZ ur en e b 

~ccuklan gibi birbirimize baghyan ~ 1.1~
nm bükülmez kuvvetini b;t dda da a ~t
mizde duymui olmam1zd1r. Y 8 13 1:'.'ak,] j" 
Yatm büyük bir par~ast olan felaket er e 
ve tehlikelerle y1lmaksmn mücadeleden 
baika biriey mi? 

Dünyanm bir~ok yerlerinde insanlar 
birbirlerini yiyorlar. Hergün binler?e var
l1k, karde§ elile alllan top güllelen altm
da can \'eriyor. Milyonlarca kadm vc ~o
cuk, insanlann sebeb olduklan manastz 
ve budalaca bir sefalete kurban gidiyor· 
lar. 

Türk milleti vaktile bir cemiyetin ta· 
hammül edebileceii;i tshrablarm en agm
na katland1. Ümidsiz, feci, karanhk gÜn· 
ler ge~irdi. Ve nihayet hi~bir milletin 
ha1aram1yacag1 bir hamle ile ileri attlarak 
1 iga kav11 tu. Bugün kemiren i~timai has
taliklar Türkiyemizden uzakt1r. 

NADIR NADI 
!Arkasi Sa. 3 sütun 5 tsl 

seyahati 
-~~~.__~~~~ 

Bütün pürüzlü meseleleri 
müzakerelerinin tam 

neticelenecegi 

ihtiva eden 
bir anla,ma 
anla,1byor 

LondrSl 
ile 

/ 
I 

M. 1. Bone 

Paris 21 {Hususi) - Londradan bil
dirildigine göre, lngiliz Hariciye Neza -
reti Franstz Baivekilile Hariciyc Nazi • 
nnm Londra seyahatile me1gul olmaga 
ba~lam11lardir. Sayfiyesinde bulunan 1n
giliz Hariciye N azm Lord Halifaks bu· 

M. Daladye 

günlerdc Londraya dönerek Fransiz se· 
firi M. Sari Korben ilc be;aber Fransiz 
ve lngiliz ricali arastnda cercyan edecek 
müzakerelerin ruznamesini tanzim edc • 
cektir. 

.CArkas1 Sa. 8 aütun. i cleJ 

telgraflari KöytälerimW.. 

·~ 1 
yüksek aliikan 

1 Kendi köylcri de 
büyük hasara ugra-

1. m11 olmasma raii;men 

l civardaki köylüler 

~
, ve bilhassa, !sakoca-

h köylülcri tama -
1 men harab olan Ak
~ pmara bugün de yar-
1 d1ma ko&tular. 

Zelzele dolayisi • 
. le insanca zayiat 
miktan ctraf1nda bu 
sabah bir !stanbul 

Komiser dün kanunu 
mer'iyete koyan bir 

emimame ne,retti 
Berut 21 - Fran•anin Suriye 

levkaliide komi1eri bugün Hatay 
intihabat kanununu meriyete ko • 
yan bir emirname ne,..etmi, tir 
Mezkiir kanun 95 maddeliktir. 

Filistinde 

yapacak 

(a.a.) 

tetkikat 

komisyon 

ingiliz heyeti dün Kudüse 
visd oldu 

Londra 21 - Hindistan hükfunetinin 
eski erkänmdan Sir Con Vudhed'in ri • 
yasetinde bulunan ve Filistin meselesi 
hakkmda bir anket yapmaga memur e
dilmi§ olan teknik komisyon, dün Ku • 
düse västl olmu§tur. 

Komisyon, ge~en sene tanzirn edil • 
m~ olan Filistinin taksimi projesinin 
tatbik tarzlar1m tetkik etmek tasavvu
rundadir. Komisyonun mesais! aylarca 

EArkM Sa, 3 ritun 1 lkl 

-·- - - ---

· Z i r a a t Vekilinin dün 
yapt1g1 ilk tetkikler 

Faik Kurdoglu, Ankara Ziraat 
Orman ~iftligi müesseselerini 

Enstitüsile 

Ycni Ziraat Vekili Faik Kurdoglu makammda 

Ankara 21 (T elefonla) - Ziraat sörler ve d0<;entlerle Ziraat Vekäleti 
Vekilirniz Fa1k Kurdoglu bu sabah saat müste1annm iitirak ettigi bir toplanh ol -
8 de Ankara Ziraat Enstitüsüne gitrni'!- muj ve F aik Kurdoglu bu i~timada Ens• 
tir. Bu ani ziyaret, Enstitü heyeti ve tale- titü, Ziraat Vekäleti te1kilatt ve zira; 
be tarafmdan sevincli tezahüratla kar11 - kalkmma program1 hakkmda fikirlerinl 
lanmtjltr. Bundan sonra bütün profc • söylemiitir. !Arkasi Sa. 8 siltun 1 de] 
...................................................................................................................... „ .• 

Milletler Cemiyeti Konseyi 

May1s toplant1s1na 
ehemmiyet veriliyor 

En hararetli nokta olan Habe,istan meselesinin 
ha lli i~in Negüs de bir mümessil gönderiyor 

Londra 21 - Deyli T elgraf gazetcsi
nin Cenevreden haber ald1gma göre Mil
letler Cemiyeti genel sekreteri M. Ave • 
nol, pek yakmda Parise ve oradan Lon
draya gidccck ve bu ziyaretleri esna.mda 
konseyin önümüzdeki toplanl!SI ruzna -
mesinde yaz1h meseleler üzerinde ve bil
hassa Habe1 mescl„j üzerinde F ranS1z 
vc lngiliz Hariciyc N amlarile görüime • 
!erde bulunacaktir. 

Y eni bir mesele 
Cenevrc 21 - Milletler Cemiyeti kon

seyinin 9 may1staki i~tima dcvrcsinin mü
zakerat ruznamesine yeni bir mesele da
ha inzimam etrnijtir. 1svi~re konfedcras -
yonunun tarn bitarafhg1 meselesi. 

F ederal konsey, halihamda meselenin 
konsey tarafmdan tetkik edilmesini iste
mekle iktifa etmektedir. Birka~ güne ka
dar Milletler Cemiyeti umumi sekreter -
ligine teiebbüsünü muhik göstermege 
matuf bir memorandom gönderecektir. 

Konaeyin ruznameai 
Cenevre 21 (Hususi} - Milletler 

Milletler Cemiyeti Umumi Katibi 
M. Avenol 

Cemiyeti konseyi may1Sm doku?unda top
lanacaktir. Ruznamede aiagtdaki mesc• 
leler vardir: 

1 - Habe1istan me,.,Jesi, 
2 - <;in - Japon dava'1, 
3 - lspanya hadiseleri, 

[Arkast Sa. 3 1ütun 3 cld 
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~ehirde yaz haz1rl1klar1 
Nakil vas1talar1 idareleri, rmntakalarmda oturan 

halkm ucuzca seyahat edebilmelerini temin 
eden tenzilatb tarifeler hazirhyorlar 

Bogaztn sok tirin luytlanndan: ~enrelköyün görünü~ü 

Bu sene havalarm güzel bir ilkbahar Akay !dar~•! Adal.a'. - Y alova ~e A: 
gösterecek iekilde iyi gitrnesi, arasira nad?lu hatt1 1~m yent 1lk~ahar tanfesm~ 
yagmur yagmasma ragmen sühunctin tatb1~a ?~1lam1ittr. Bu tanfc k1sa devreh 
yüksek bulunmas1, nakil vas1tas1 idarele- oldugu t~m Akay esa$l1 hamhklanm -10 
rini de bahar vc yaz hamhklanm sürat· gün sonra baihyacak yaz tarifesi i{in 
le yapmaga sevketmi1tir. yapmaktadir. [Arkasi Sa, 6 sütun 5 tel 
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( $ehir va Memleket Haberlerl ) Siyasi icmal 

T arihi roman: 71 Yazan: M. TURHAN TAN 

Seher gelin hamam1nda 
Hüseyin, Seherin kendisini unutmak istedigine 
bir türlü inannuyordu. Fakat bu bir valoayd1„. 

Serife, c;engi]erin ve köc;eklerin ha • 1 istemediklerini ve onun azline gidilmedi
mam halkmt kendi halkalan etrafma i!i takdirde saraya hücum edeceklerini 
toplad1klan bir dakikadan istifade ede - - bir ültimatomla • Bab1aliye bildirmis -
rek onun yanma sokulup da: «Sana di- lerdi. 
yeceklerim varl » diye f1s1ldaymca o kor- Y enic;eri ocagma kar11 - ya hep, ya 
ku beyaz bir titreyis halini aldt ve güzel hie; diyerek - öldürücü bir darbe indir-
111elinin gümü1 tenini tepeden hrnaga ka· megi arhk kararla5hrmt1 olan Hünkann 
dar sardt. Cünkü sabahleyin yaptlan an· güvendii!i kuvvetlerin basmda bu Cebeci 
la1maya Hüseynin m.a göstennedigini ocag1 vard1. Cünkü oraya candan sev -
duyacagma zahib olmustu. Böyle bir diP.i ve kendini de candan sevdigine inan· 
haber, eski ortaklasa a5k10 ve o htrsizla- d1ih bir adamt kumandan yapm11h. Bu 
ma zevklerin tazelenmesini istemek de • kumandan gen;ekten ustaca davranarak 
mek olacakb. Halbuki o, candan N akil· ve saman altindan su yürüterek birc;ok 
ciyc baglanmt5h. Maddi ve manevi her zabitleri Y enii;eriligin tefessüh etmi1 bir 
nimeti ondan bekliyerek ve ondan bula· kuvvet olduguna ve memleketin bu kiy -
rak ya1amak azmindeydi. metsiz kuvvet yüzünden h1zla uc;uruma 

Bu sebeble i;ok üzüldü, c;ok korktu ve doi(ru yuvarland1gma inandtnn11 bulu -
c;ok da titredi. Serife ise sade gülüyordu nuyordu. 
yc gijle gii]e fmldtyordu: Bu, Hünkar ic;in <;ok ümid verici ve 

- Hüseyio senin onu bo1lad1g1na, c;ok hay1rh bir ba1lang1cdt. Biraz soora 
Ikten dokuza kadar bo1adtgma inanm1- bütün Cebecilerin ayni kanaate i1tirak et· 
yor. Buou kendisine senin söylemekligini tirilmesi muhtemel olup o takdirde de 
istiyor, Y enic;erilerle yap1lmaS1 dü~ünülen c;ar -

Seher sarara sarara mmldandt: p11mada kuvvetli bir istinad noktast elde 
- N as1l olur baci? .• Ben onu art1k edilmi1 olacakti. Ugursuz bir curna gü-

gÖremem ki. nünün sabahmda onlarm agalan aleyhi· 
- Kolayi var. Buradan c;1kmca tah- ne kazao kaldirmalan Hünk.ir ic;in umul· 

tirevana binecek degil misin? .• Kap1da maz bir darbe oluverdi ve o, hadiseyi 
gerilecek perdenin bir ucunu ben Hüsey- haber ahr almaz elemli bir teliisa kap1· 
ne tuttururum, kendim de seninle bile bu· larak Sadnazam Galib Pa1ay1 yaoma 

H1fz1ss1hha meclisi

nin yeni kararlar1 

Metruk hamamlar tamir 
edilerek fakir halka 

tahsis olunacak 
Vilayet Hlfz1ss1hha meclisi, dün Vila· 

yette Vali muavini Hüdainin reislij!inde 
toplanmi§hr. Bu toplanhda §ehrin s1h· 
hi vaziyeti tetkik edilmi§, alelfunum 
hastahklarda ges;en seneye nazaran üs;
te bir nisbetinde noksanhk görülmüstür. 
Yalmz baz1 mmtakalarda fazla difteri 
vukuah mü~ahede edilmi§tir. 

S1hhat müdürü, bit mücadelesi hak • 
kmda izahat vermi§, halkm ucuz ve 
hatta meccanen y1kanabilmesi is;in fakir 
hamamlarmm as;1lmast ve hamamlara 
ucuz su verilmesi i~in temenniyatta bu
lunulmas1 kararla§tmlm1§hr. 

Diger taraftan Balat, Kas1mpa§a ve 
diger semtlerde bulunan büyük ve 
metriik hamamlann tamirile bunlarm 
fakir halka tahsisine karar verilmi§tir. 

GayriSJhhi vaziyetinden dolayi Fin -
canc1lardaki Valide hanmm bazt oda • 
Jarmm Hifz1sSJhha meclisi kararile tah
liyesine karar verilmi§ti. Mevsim dola -
yisile yap1lam1yan bu tahliye ameliyesi, 
bugünlerde icra edilecektir. 

MUTEFERRIK 

lkhsad V ekili geliyor 
:lktisad Vekili i;;akir Kesebir bugün 

veya yarm Ankaradan §ehrimize geie -
cektir. 

Denizbank Umum müdürü 
lunurum. hte o mada sana «Hüseyin A- c;aihrmt5h. Denizbank Umum müdürü Yusuf Zi
ga da burada» derim. Sen de ona i1itti· Galib Pa1a kuvvetli kalem ve kuvvet- ya Öni§, beraberinde Denizyollan mü· 
re i1ittire: «Dünya ve ahret karde1im ol- li bilgi sahibi bir vezirdi. Ekilikle garb dürü Raufi Manyas ve Akay müdürü 
aun. Kendi de beni öyle bilsin>> dersin. memleketlerinde dola1mts, dünyanm oa- Cemil oldugu halde dün Ankaradan §eh-

- Bunu dersem yakamt ooun elin - s1l döndügünü gözile görüp anlamtt mü- rimize gelmi§tir. 
Ögrendigimize göre, Ankarada De -

äen kurtarmt1 olur muyum? nevver bir 1ahsiyetti. Namus bak11T1mdan nizbank, Denizyollan ve Akay te§kila -
_ Elbet kurtanrsm. Baba:riRit gec;inen da yüksek bir se,viyedeydi. Y11lardanberi tma aid mühirn esaslar takarrür etmi§· 

bir erkiii böyle bir söz duyar da kendi· sürüp giden Mora fetretine yabanc1 dev- tir. 
nin arhk sevilmedigini anlamaz mt? letlerin ve hele Rusyanm henüz burun 

Hamamm külhamru bütün korlarile, sokmamalarmda bu vezirin büyük tesiri 
alevlerile i<;ine sinmi1 gören Seher gene vard1. Cünkü siyaset inceliklerini kavra-
0 hamamm bütün soguk hava musluklan m15h, sagtru solunu idare edebiliyordu. 
yüregine ac;1lm11 gibi bir serinlik duydu, Hünkar onun edebi ve siyasi ktymeti· 
Deli Serifeye heyecanlar ii;inde te1ek • ni takdir etmekle beraber arasira gönlünü 
kürler sundu. 0 da gelini yalmz biraktp ktnnaktan geri kalm1yordu. Cünkü sa -
seyirciler arasma kan1h, türlü türlü o - rayda - cehlin ilme yan bakmas1 tabii ol
yun!ar yapb, herkesi güldürdü ve hamam du~undan - Calib Pasay1 c;ekemiyeftler 
aleminin adeta eiHence mihveri oldu. La- c;oktu, S1k s1k onun aleyhinde jurnallar 
kin maksadmt unutmad1. Akiama doiiru vererek padi1alu gazaba getiriyorlard1. 
gelin giydirilirken elbiselerini hemen ya- Hatta son günlerde bu namuslu vezirin 
kalay1p mhna ge<;irdi, herkesten önce d1- bir tak1m mahremlerile ba1ba1a verip sa-
1an foladt, Hüseyni bulup meseleyi an- ray erkamm c;ekittirdii!ini ve bu halin ise 
Iatt1: Hünkan zemmetmek demek oldugunu 

- Kad1ncag1z, dedi, haramdan cl <;C· söyliyerek zavalhmn en sadtk müiavirle· 
kiyor, temiz ya1amak istiyor. Sen de ar· rinden birka<;mt sürgün ettinnislerdi. Pek 
ttk kepazeligi birak, 011u yilregiodco c1· yakm olan bu hadiseye ragmen Sultan 
kar, rahat otur 1 Mahmud, Cebeciler i1inde gene onun i1 

Delikanh hala inanm1yordu, Scherin bilirligine S1g1nmaktan ba1ka bir tedbi{ 

Deniz Ticaret müdürü 
Ankaradan sonra Mersin ve lzmire 

de giden Deniz Ticaret müdürü N ecdet 
Deniz sehrimize dönmilijtür. 

lhtisas komisyonlari 
Ticaret Odas1, muhtelif i§lerde müta· 

lealan almmak ve bilhassa ihracat ruh
satiyelerinin verilmesi i~inde yap1lmas1 
Jlz1m gelen tetkiklerde tnUtaledlat'll\ '
dan istitade edllm k üz e blr as· 
komisyonu te§kiliM •• karaJ: vei;mi§tiT, . 
Her ticaret grupu i9in ayri bir komis -
yon te~kil edilecektir. 

Fuara davet 
Ticaret Odas1, dün, §ehrimizdeki belli 

ba§h müesseselere mektub yazarak 
kendilerini 12llllir sergisine i§tirake da
vet etmi§tir. 

VILAYETTE 

Devair tatil 
k d. · b" 1 düsünememi1ti. kendisini unutma iste tgme ir tür ü a· Hakimiyeti Milliye Bayram1 dolayt -

k1l erdiremiyordu. F akat gelioi tahhre • Galib Pa~a nic;in huzura <;agmldtgtm sile devair ve mektebler bugün ögleden 
vana bindirmek ic;in kapt ile 0 aalmca - bildiginden temkinini muhafaza ederek sonra tatil edilecek ve mesaiye pazar • 
Kimsi araba arasma iki tarafh eal bir du- saraya gcldi, yer Öpüp Hünkarm irade - tesi günü ba§lanacaktir. 
var kurulup da sallann bir ucu kendi eli- sini bekledi. Sultan Mahmud, küc;ük bir T ekaüd kanununda degi1en 
ne verilmesi ve bu ipek duvar arasmda endise ta5tmtyan bu vezirane vakar önüo- kl" 

de l.lk1"n •a•1rdt, sonra cela0 lle
0

ndt0 , heyke- maddenin son te 1 
- 1hk bir koku hissettire ettire ge<;en - ge- ' ' 

l ll.ms1· b1"r su""ku"netle elpenre dt"van duran Askeri ve mülki tekaüd kanununun linin - Serife tarafmdan yavas ses e ya- v dil d ·1 kli 
Pllan l"htar• uyup • mahud sözleri söyle- Sadnazamm üzerine yürür gibi göründi.t 48 incl maddesinin ta 

1 
.e 1 ed~lm§.' 1 . ' 

• ve ba;;!Tdi: !stanbul Viläyetine teb ig e 1 1§ Ir. 
meoi üzerine gafletten siynld1, aik deni· " Tadil edilen madde §Udur: 
len 1eyin bir kadm kalbinde nihayet bir - Galiba, dedi, henüz uykudan .Yetlm maa§I, birinci dcrecede zev -
misafir hayah ya11yabilecegini anlad1, kalktm. Cünkü neler olup bittiginden ha- ceye ve evläda, bunlar bulunmad1g, tak
gözlerine dolan nemi yÜregine iade ede- berin yoii;a benziyor. Vezirlik böyle m1 dlrde, du! ana, muhtac ve ma!(H zevc 
rek atma stc;radt, alayla ilgisi yokmu1 gi· olur, padi1aha sadakat böyle mi gÖsle· ve babaya tahsis olunur ve bunlara ye· 
bi hayvanmt dörtnal ko1turdu, Nakilcinin rilir? .. Yoksa gaflet uyhusu sana ölüm tim denilir. 
evine geldi. uyhusuna dü1ebilecegini de mi unutturu· Memur ve mütekaidler, ikinci dere -

Bir köieye kapanmak, aylardanberi yor! cede bulunan istihkak sahiblerinin bi -

1 k h Vakur Vezl·r aene yer 0··p1u··, saki"n ••• rinci derecede müstahaklar arasma ko-c;e1id c;eiid zilletlere kat anara , atta " - 1 b 
l d kt·n cevab verdi" .. nulmas1m bir beyanname ile ta e et -N akilci ile ortak olmaga tahammü e e· 

d d - Savenizde aözüm artk, kuJa;;1m mek hakkm1 haizdir. 
rek ya1athii;1 bir a1km ölümüne oya 0 • " ' " Ancak, bu yolda beyanname veril • 
Ya aalamak t"stt"yordu. La"kt"n bu mahrem deliktir. Cebecilerin ayakland1gmt da h 1 d 1 " duydum. mem~ olsa dahi, mu tac o an u ana 
tcsliyeti de bulamadt, korkunc zorba ta· ile maliil veya 65 veya daha ziyade ya§· 
rafmdan dem tablast ba110a <;agmldt, - Duydun da ne yaptm L Alkis mi ta bulunan muhtac babaya. taleblcri 
yüreii:i kanaya kanaya kma gecesinin bü· tuttun, isyanda muvaffak olmalarma dua üzerine, birinci derecede yetimler ara • 
tün eii;lencelerinde ham bulundu. Serife, mi ettin? smda maa~ tahsis olunur. 
mes'ud bir ~taretle o meclise ne1e veri- - Ha<a, sümme hasa padi1ah1m. Ben Maa§ tahsisi !~in zevc ve babalann 
yor ve her fosat düstükc;e gamh gözde- kulun vazifemi bilirim. Hemen Y enic;en ya~larmm 65 vcya daha ziyade olmaSJ 
sinin kulaii;ma eu kelimeleri f1S1ldiyordu: aii;asma haber uc;urdum. Ocakhy1 Cebe· veya her kas; ya§ta olursa olsun mai -

- Scv aeni seveni hak ile yeksan ise haneyc üeürerek ayaklananlan tepcleme· ~etlerini tedarik edemiyecek derecede 

Sc · M 1 s1"n1· emrett1°m. malul bulunmas1 ve her iki takdirde, de • vme scni sevmiyem tsira su tan 
d O gazab halinde Hünkara bir gülme tahsis kthnacak maa§a muhtac olmas1 

ise e !.. Jäztmdtt.• N akilci de uk uk ona baghhgmt his· geldi, hiddetinden deli gibi sürekli kah· 
settirmekten geri kalm1yordu. lstanbulun kahalar savurmaii:a ba1ladt ve sonra k1Z1l 
eo güzel bir kadm101 gene lstanbulun eo bir feveran halinde gene haykirdi: 
muhte1em bir düil;ününc\en sonra kend1 - Be gafil adam, Yeni<;eri aii:asi de
hayatma mezcettiii:inden dolay1 enikonu dii!in mel'un hie; kalkar da Cebeciler üze· 
gurur duyan zorba, Gülhaneli Hüseynt rine hücum eder mi L Akrebin akrebt 
kar1t besledigi platonik scvgiyi de, olan- soktugunu scn kande gördün? 
ca azametile, muhafaza edcgeldiii:i i<;in Galib Pa1a gene sükunetle mukabele· 
hemen her kadeh ba1mda elini yüregint de bulundu: 
koyuyordu. - Baska ne yapabilirdim ki. Elimiz-

- Ügul, diyordu, ben kande olunam de bir ocakl1 var. Onun ba1mda da aii;a 
olayim sen bundasm. Cihan bir vana, bulunuyor. Herhangi bir ayaklaomay1 
sen bir yana. Bunu bil de ii;, aiktma ic;, basttrmak herifin vazifesi 1 
afiyetime ic; !.. Sultan Mahmud, odanm ic;inde fml 

'l-'l-'1- fml döndü, manastz manastz homurdan· 

CEMIYETLERDE 

Lokantac1lar1n se~imi 
Lokantactlar cemiyeti yeni idare he • 

yeti ses;imi dün yaptlmt§hr. Fakat ek -
seriyet olmad1~1 is;in se~ime ba~ka bir 
gün devam edilecektir. Bugün, Maran· 
gozlar cemiyeti idare heyeti ses;imi ya· 
p1lacakhr. 
Mercanhlar cemiyetinin ilk 

umumi icttima1 
Mercan idadisini bitircnler, aralarm

da bir cemiyet kurmu§lard1r. Cemlyetin 
ilk umumi i1:tima1 30 nisan cumartesi 
günü saat 14 te Veznecilerde Süleyma· 

Göz göre müteaddid 
defalar i~Ienen bir 

matbuat cürmü 
Dünkü T an gazetesi, kendi mu· 

harnrlerinden Sabiha Zekeriyyamo 
gazetemiz aleyhindeki davasmm ne
ticelendigini ve Ne§riyat Müdürü
müzün mahkum oldugunu birinci sa
hifesine, sanki i;ok mühim bir ha
bermij gibi, birinci sahifesioe oturt· 
mu~ .. Bir hüküm, temyizden gei;ip a
lelusul kat'iyet kesbetmedikt;e mah
kumiyetten bahsetmek abes olmak· 
la beiaber, T amn bu yazJSmda iki 
mühim cezai nokta vardir: 

Birincisi, mahkeme kararmm kas
den eksik ne§redilmi§ olmas1dtr. 
Mahkeme karannda Ne§riyat Mü
düriimüze verilen cezanm kabili 
temyiz oldugu ve tecil edildigi de 
sarahaten ztkredildigi halde, Tan, 
mahkeme kararmm bu lusm1m o 
t;ert;eveli yamma kasden koyma
mt§hr. Baylarm maksach da, halk
tan gördügü yüksek teveccüh ve 
ragbeti bir türlü i;ekemediklcri ve 
ktskanchklanndan ne yapacaklanm 
bilemedikleri gazetemizi, efkan u
mumiyeye kar11 kat'i bir mahkumi
yete ugramt§ göstennekten ibarettir. 

T an, bu hareketile mahkeme ka
ranm tagyir ve tahrif gibi maddi ve 
maoevi bir cürüm i§lerken ikinci bir 
kanuni cürüm daha yapm1§, Mat
buat kanununuo 42 nci maddesi 
ahkamma ka~1 sarih bir tecavüzde 
bulunmu1tur. Bu dava at;1ld1 at;1lah, 
Sabiha Zekeriyya ve Tan gazetesi 
tarafmdan Matbuat kanununun mÜ· 
kerrereo t;ignenen 4 2 nci maddesi 
aynen 1udur: 

«Bir gazete veya mccmuamn 
mes'ulleri alcyhine dava at;t!dtgt za
man Curnhuriyet Müddeiumumisi 
veya 1ahsi davac1 tarafmdan dava· 
nm at;tld1g1, gazete ve mecmuanm 
idarehanesine teblig ettirilir. Bu teb
ligden sonra hükmün kat'ile1mesine 
kadar o gazete ve mecmualar, yal
mz takibat hakkmda tek ve basit bir 
i1' ardan ba§ka hit;bir sebeb ve baha
ne ile bir§ey yazamaz ve mü1teki 
de bi?fey yazdl.l'amaz. Bu rnadde 
hilafma hareket edenler, 100 liradan . . .. 
1 000 llraya l:adar ag1t para cezasi-
Je cezalandml1r. Tekerrürü halinde 
bu para cezasuim azami haddinden 
ba1ka alt1 aya kadar hapis cezast ve· 
rilir.» 

Sabiha Zekeriyya, T an gazetesi 
sahiblerinden M. Zekeriyyamn ka· 
rmdtr ve bu gazetenin hergün yaz1 
yazan muharrirlerindendir. Bu mu
harrirle gazetenin ayn gayrm yok
tur. Ve Sabiha Zekeriyya 42 nci 
maddcnin «Miifteki de bir1cy yaz
d1ramaz» yolundaki kat'i sarahati· 
ne ragmeo, Tao gazetesine aleyhi
mizde a<;hg1 davamn bütün safaha
tm1 muntazaman yazdirtrm1hr ve 
nihayet büsbütün flJTlararak mahke
menin son karanm da eksik ve bina
enaleyh tahrif edilmit 1ekilde T an 
gazetesi sahifelerine gei;irtmi1tir. 

Biz, Matbuat kanununun 42 nci 
maddcsinin «mü1tcki de bir1ey 
yazdtramaz» §cklindeki apa<;tk 
sarahatine ragmen, Tan gazetesine 
yazdud1g1 yaz1lardan dolay1 Sabi· 
ha Zekeriyy~ ve T an gazetesi aley
hinde kanuni takibat yap1lmas1m 
bekleyip durduk. Hit;bir ses i;1kma· 
d1g1m ve Sabiha Zekeriyya ile T an 
gazetesinin de bu yüzden cür'etleri
ni artirarak nihayet mahkeme kara
rmt eksik ve binaenaleyh muharref 
bir 1ekilde yazd1klarm1 görünce Ad
liye Vekalerinin nazan dikkatini 
celbe karar verdik. 

Simdive kadar bütün gazeteler. 
bilakayid ve 5art, her davada 42 nci 
madde ahkamma riayet etmi•ler, 
kendi actiklaro davalarda oldu~u gi
bi kendi aleyhlerine a~1lan davalar· 
da da, hüküm kesbi kat'iyet edinciye 
kadar, hie bir,ey yazmam11 ve yaz
d1rnamt~lard1r. 

Bu kanunsuzluga ilk cür' et eden 
Sabiha Zekeriyya ile Tao gaz•ttsi 
olmustur. Miiteaddid defalar teker
rür eden bu kanunsuzluk ü„rine 
Adliyeyi harekete ge~mege davet 
tdivoruz. 

r... ............................... ,~ 
lzmite gidecek talebeler 

lzmite gidecegini yazd1g1m1z 300 ki~i
lik Hukuk Fakültesi talebe grupu yarm 
~ehrimizden ayrtlacakt1r. Fakülte ta -
!ebcsi bu ziyaret vesilesile kag1d fabri· 
kasmda da baz1 tetkiklerde buluna • 
caklard1r. 
........ -------------niye kulübünde yap1lacakhr. 

GUMRUKLERDE 
Pac;a günü, yani Nakilcinin van ls • d1 ve Sadnazamm önüne dikilerek ru -

tanbulu ayaii:a kaldirarak gerdeii;e girdiii:i hunda kanayan füturu inledi: y u r d d a ' 
i;tecenin ertesine tesadüf edeo cuma günü - Gitmez, ocakhlar senin, benim cm· Artt1rma bir ah§ma i§idir. <;ocugu-
aaray ic;in de, Nakilci ic;in de ugursuz ol· rimle bir yere gitmez. Bosuna yorulmue- Mer'iyete giren talimatname na mutlaka bir kumbara al ve onu 
du. Cünkü 0 gün tanveri agamken Cebe· sun, y eniceri aii:a•ma boiuna haber yol· Gümrük idaresinin mayii mahruk de- kil>ük ya§tan arthrmaga ah§hr. 
ciler kazan kald1rm11lard1, padi ahm sa· lamt1sm. polarina aid talimatnamesi bugün mer· Ulusal ekonomi ve artt1rma kurumu 
dik adamlanndao biri olan agalan AJiyi (Ark4n HI'). lyet mevkiine girecektir. •:..---------------< 

Koyun az 

lfakat kuzu 

geliyor, 

boldur 

T emmuza dogru fiatlarm 
biraz daha tenezzülü 
mümkün uörülüyor 

Fili müdahalelerle et fiatlann1 tut . 
maga karar veren tstanbul Belediyesi. 
bu i§in tatbikatma ehemmiyetle devam 
etmektedir. tzmir hava!isindeki yag -
murlar yüzünden koyunlar kafi derece
de beslenememi~ ve müvaredat, ehem
miyetli surette azalm1~hr. 

Belediye, bu vaziyeti önlemek ve pi· 
yasay1 geni§letmek ii;in, uzak mmtaka· 
lardan hayvan celbetmektedir. 

Dün Mezbahada kesim günü olmad1g1 
halde, sah~ vaziyetini tanzim maksadile 
Belediymin hayvan stokundan (500) 
koyun kesilmi$lir. Kesilen koyunlar ka
raman s;insidir. Belediye, §imdilik kuzu 
piyasasma müdahale lüzumunu hisset
memektedir. 

Bugün ve yann da. Belediye hesabma 
Mezbahada hayvan kesilmesine devam 
edilecektir. 

Eide sah~ fiatlarma tesir edecek ka
dar kesim hayvam vardir. Bir yandan 
da hayvan celbine te~ebbüs olunmak -
tad1r. Önümüzdeki temmuz ayma dog· 
ru, fiatlar tedricen düsecek, etin kilosu 
125) kuru§a kadar inebilecektir. 

Et ucuzlugunun tefmiline dogl'u.„ 
!stanbulda et ucuzlugu temin edildigi 

halde di~er viJayetlerimizin bu hususta 
bir harekete gei;memeleri nazan dik • 
kati celbetm~, Belediye reislerile Ti • 
caret Odalarmm bu hususta faaliyet 
RÖstermeleri istenilmi5tir. 

SEHIR ISLERI 

Tütün depolar1ndan Beledi
ye resimleri ahnm1yacak 

Tütün depolarmm mevzu tarifiere 
göre, kiraya verilmediklerini gözönün· 
de tutan !stanbul Belediyesi, bu depo -
Iardan, tanzifat ve tenvirat resmi istPn
mesini kanuna uygun bulmam!§hr. !n
hisar tütün depolanndan bundan sonra 
tanzifat ve tenvirat vergisi aranm1ya -
cakhr. 

F en ltleri müdürü Ankaraya 
gitti 

Belediye Feo i§led mücfürü Hüsnü1 
Ankaraya gitmi§tir. Bu seyahatin E -
minönü meydamnm a9Jlmas1 i§ile al9. • 
kadar oldugu anla§1lmaktad1r. Hüsnü, 
Valide hamm müteakib istimläk edile· 
cek binalarm cetvelleri üzerinde N afia 
Vekaletine izahat verecek ve icab eden 
direktifleri alarak pazartesi günü §eh -
rimize dönecektir. 

Müstahdeminin muayeneleri 
Müessese ve evlerde ~ah§an, hizmet

~i, ahs;1, c;ama§1rc1, u~ak, bahc;ivan, hu· 
susi §Oför, arabac1 ve seyislerin devre 
muayeneleri Belediye hekimlerl tara -
fmdan yap1larak, neticesinin birer cet· 
vel halinde, her ay nihayetinde Beledi
ye tkhsad müdürlügüne göndenlmesi 
kararla§IDl§hr. Muayenelerin gayet dik
katli yap1lmas1 ve isimlerin birbirine 
kari§hnlarak yanh5hga meydan veril • 
memesi aläkadarlara bildirilmi5tir. 

ADLIYEDE 

Komfusunu dövmÜf 
Samatyadaki kiraya verdij!i evini 

görmege giden Halim isminde biri, e
vinin birkas; cammm kmlmt§ oldugunu 
görmÜ§, bunlarm kimin tarafmdan k1-
nld1g1m korruiu Rebiadan sormu§tur. 
Her nedense. aralannda ~1kan münaka
sa sonunda Halim, Rebiaya hakaret et· 
~i§ ve kadm1 dövmü5tür. 

Dün asliye ü~üncü cezada bu dövme 
ve sövme hädisesinin muhakemesi ya • 
mlm1~. neticede sus:u sabit görülcn Ha· 
Jim. ü~ gün hapse mahkum olmu§tur. 

Mahkiim olan zarf~1lar 
Zarf91hk suretile Diyarbak1rh Meh • 

med isminde birinin dört yüz lirastm 
doland1rmaktan su~lu Vehbi ve Cemal 
adlarmda iki kisinin muhakemeleri. dün 
asliye dördüncü cezada ya01lm1§hr 

Suclan sabit görülen iki zarfi;1dan 
Veh bi be§ bus:uk, Cemal de dört bus:uk 
ay hapse mahkum edilmi§lerdir. 

«Ürdu» kaptan1n1n 
muhakemesi 

misak1 
a ngiliz - italyan anla1mas1 üzerin D $imdi, Loodrada, lngiliz ve F rans1 

Ba~vekilleri arasmda mühim müz.a 
kereler ba1hyacakur. 28 nisanda lngilt
re ile F ransa devlet adamlan arasmd 
gÖrÜ$Ülecek meselelerin ba~mda Avrupa 
nm be~ büyük ve mühim devleti arasmd 
bu k1t' anm umum i1lerine bakmak üzer 
bir misak akdi vardtr. 

A vrupa meselelerinin münhaman gar 
li dört büyük devlet, yani ingiltere, Al 
manya, Fransa ve ftalya arasmda ka 
rarla~tmlmast fikrioi ilk ortaya atan ltal 
ya olmu$lU. Hatta bu maksadla Romad 
1935 senesi temmuzunda bir misak suret 
dört büyük devlet mümessilleri tarafmdan 
imzalanm11h. Bu muahedeye Lehistan, 

kendisi A vrupanm en mühim devletle • 
rinden biri oldugu ve Avrupanm $arkm 
ve ortasma aid birc;ok meselelerin hallio 
de i$tiraki zaruri bulundugu halde, ha • 
ric birakilmasmdan dolay1 1iddetle itiraz 
etmi$ti. 

Fransa dahi Avrupa meselclerinio hal· 
linde Almaoyamn rey vc fikri almmas1• 
na pek taraftar de~ild.i. ingiltere dahi he
nüz Almanya ile anlatmaii:a bilakay1d ve 
1art taraftar bulunmuyordu. ltalya dahi 
Avusturya meselesinio alacai(1 5ekli pek 
kararla1tirm11 dei!ildi. Bu temayül ve dü· 
1üncelerin hepsi bir araya geldi~inden 
dörtler misakmm sureti alakadar devlet
ler tarafmdan tasdik edilememi1 ve bina• 
enaleyh tahakkuk etmemi$ti. 

F akat o zamandanberi vaziyet c;ok de
gi1mi$lir. Lehistan harici politikastnda 
tamamilc serbestisini eline almt$, ltalya
ya iyice yakla1m11, zecri tedbirlerin kal
dmlmasma ve Habe~istanm ltalya tara
fmdan' i1p;al ve ilhakt keyfiyctini tam -
makta diger devletlerin cümlcsine tekad
düm etmi$ buluoduii;undan dörtler misa
kma bu mühim devletin de ahnmasma 
kat'i lüzum oldu~una 1imdi ltalya ka • 
naat hast! etmi1 bulunuyor. 

1934 senesinde Hitler Almanyasile 
on senelik bir anla~ma yaparak üc;üncü 
Alman fmparatorlugunu ilk defa tecrid 
edilmi~ bir halden kurtarao Lehistao ol
duii:undan dörtler misakma Lehistanm 
girmesine 1üphesiz Almanya dahi taraf
tar olmu1tur. F ransa dahi tedafüi ittifaki 
bulunan Lchistanla Avrupa i1lerinin be
raberce h!Hittd' ·muhalcfet edemezdi. 

Ötedenberi kuvvetlerin muvazenesine 
lärattat filifünali 1 lngiltere, Avrtll)a itlc
rinin basmda bulunacak bir heyete dahili 
ve harici politikast istikrar bulmu1 mü -
him bir devletin girmesini memnuoiyetle 
kar11lamaktad1r. Bunun ic;indir ki Lon -
dradaki müzakerelerde, Lehistanm da -
hil bulunacaii:t bir misak akdi en mühim 
mevzuu teskil edecektir. 

Londrada p;örü1ülecek ikinci mühim 
mesele Akdenizin garb havzasmdaki si
yasi ve sevkulceni vaziyetin taytm tst 
vardir. inp;iltere ile ltalya, Roma anla$
masile Yunan denizile Bingazi arasmda
ki mefruz hattm 1arkmdaki askeri ve si
yasi meselelerin üzerinde mutab1k kal • 
m1'lard1. 

F ransa dahi, gerek 1imalinde, gerek 
cenubunda F ranstzlarm geni1 arazisi bu
lunan ve ortasmdan da mühim sevkulcen 
ve ticar$1 yollan gec;en Akdenizin garb 
havzast üzerinde ltalya ile aola1mak is
tediginden bunun esaslan ve 1artlan hak
kmda evvelce fngiltere ile mutabtk kal
mak istiyor. 

Londradaki müzakerelerin mühim bir 
mevzuunu da islam dünyas1 ve Arab ale
mi te1kil edeccktir. ini:iltere, Romada, bu 
hususta ltalya ile anlasm11 oldugundan 
kendisinin Filistin politikas1 ve Arabis -
tandaki nüfuzu hakkmda arhk eodi1e et
miyor. F ransa dahi T unustaki istiklal 
hareketinde ve Cezayir,F as, Suriye iele
rindc ftalyanm tesir ve müdahalesinden 
emin olmak istiyor. Almanyanm istedii!i 
müstemlekeler lngiliz ve F ranstz müs • 
temlekeleri i~inde bulundugundan bu me· 
sele dahi ehemmiyetle görü5ülecektir. 

Londra müzakereleri Avrupa sulhu • 
nun istikrar ve salahiyeti i<;in ikinci bir 
ad1m olacakhr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Eski bir gazeteci haata 
Türk matbuatmm en eski emektar• 

Bir müddet evvel Karadenizden ge - larmdan Ceridei Havadis ve Saadet ga• 
Jerek Sahpazari önünde demirliyen Or- zetelerl sahibi Ahmed Fethi Özkan on 
du vapuru, ayni ak§am saat 20.30 rad - be~ gündenberi tehlikeli ve lhtilättan 
delerinde $iddetli su cereyanlarma ka· memnu bir halde rahats1z bulunuyordu. 
p1larak Hamidiyenin omurgasma bin - Birka~ gündenberi hastah~mm salaha 
dirmi~ ve bu sadme neticesi batm1~, iki 

yüztuttugunu memnuniyetle haber alki•i de bogulmu$1U. 
Vak'ay1 müteakib tevkif edilen ve bi- dik. 

lähare tahliye olunan Ordu vapurunun ---------------• 
kaptamna aid davaya dün devam edil· c u m h u r i y et 
mi~tir. 

Evvela Deniz Ticaret fen heyetinden 
Sabri ve Band1rma Liman reisi Hayred· 
dinden mürekkeb ehli vukuf heyetl ra· 
poru okunmu~. Hayrinin rapor hakkm· 
da verdi~i izahat dinlenilmi~tir. Muha
keme, ~ahidlerin celbi i~in ba~ka bir gü
ne b1rak1lml§hr. 

Nüshas1 5 lrurustur 

Abone ~eraiti ! 
Senelik 
Alll ayhk 
tl~ avhk 
Dir ayhk 

Türkiye 
icin 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Haric 
lcin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
~oktur 
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SON HA BER LER 

Almanyan1n Südetler 
dü§Ü11dükleri • 

CUMHURiYET 

HAdise ler aras1nda 
-

K1r1?ehir felakti ----11§ irfehir felaketinin bütün 
~ memleketi saran ac1s1 ve 

--

Alm an 
i~timai 

- -

kuvvetinin 
unsurlar1 

deh§eti ic;indeyiz. Türk ink1-
lab1, asirlardanberi harblerin, hasta
hklarin ve bak1ms1zhgm c;oktan bir 
harebeye c;evirdigj Anadoluyu battan 
ba§a, yeniden yapmak kararile hare
kete gei;rni§ti. Her vatan parc;as1 üs
tünde, her vatandß§tn yüregini c;arp
hran güzel bir im ar heyecam ve her 
vatan parc;as1 üstünde, hergün yük
selen güzel bir imar eseri vard1. Mem

----~-----~ 

rivayete göre Hitler Londrada dola~an bir 
<;ekoslovakyaya müdahalede bulunacakm1~ 

Londra 21 _ fyi malumat almakta 1 Öi!renildigine göre lngiltere hükume • 

1 ·1 h"'k" ti, Prag hükumetine Südet Almanlara olan mehafile nazaran ng1 tere u u • 
M H l •· f r yapmaga mütemayil oldugu müsaadekar-rneti, Almanyamn . ayn ayn m 1 • 

kas1 lehine Cekoslovakyanm dahili i1le : hklann bir listesini mümkün oldugu ka • 

d b 1 k · · h h nn1 dar k!Sa bir müddet zarfmda tanzim edc-rine müdahale e u unma 1~m er a ~ 
k• 1 rek Paris ve Londraya bildirmesini teklif bir vesileye müracaat etmesi im amm se -

betmek maksadile Cekoslovakya kanun~ etmi§tir. Cekoslovak hükumeti, F ransa ve 
· · d h'l' d s··d Al 1 azam1 lngiltere tarafmdan tasvib edildikten son-esaslSl a 1 m c u et man ara 

d . l ra bu listeyi ne1redebilecektir. müsaadekarhklarda bulunmasm1 IP 0 -

dd.d d f 1 p n hü- 0 zaman Londra ve Paris, bu tek _ masi yolile mütea 1 e a ar ra.., 
k' · d 1 b · · lifler Südet Almanlar tarafmdan reddo-
umetm en ta e etmi§tir. • ff lundugu ve Alman hükumeti bu redd1· 

Son defa ilan cdilmi$ olan siyasi a 'f~ 
. · 1 .1 h.'k' 1· 'in tekh 1 Prag hükumeti üzerinde bir tazyik icrasi umum1n1n ng1 terc u ume. in 

1 ld • ·· 1 mekte - i~in vesile ittihaz eyledil(i takdirde Ber • Üzerinc yap1 m11 o ugu soy cn 
linde mü1terek bir le§ebbüste bulunacak-

dir. d lardn. 
Aff1 umuminin ilanmdan sonra orta

1 
a B l 

bir tak1m 1ayialar deveran etmege ba1 ak- u mese enin yakmda Frans1z ve fn-

B . l .. Almanya pe giliz devlet adamlan arasmda yapilacak m1illr. u 1ay1a ara gore d .. ·· k 1 · b 
yakm bir zamanda Cekoslovakya a mu- muza ere enn a1hca mevzulanndan bi-
dahalcde bulunmak teiebbüsüne kiyam rini teikil edecegi beyan edilmektedir. 
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Cumhuriyet~iler 4 

noktadan ~evriliyor 

Dörtler misak1 
kar~1s1nda Polonya 

Bu 11azm1n birinci krsmi dünkü Ml/I -

mizda c1km1~!1. /kinci ve sonuncu k1sm1m 
da buRÜn nc~redi.11oruz: 

leke tin ic;inden, yap1c1 milli iradenin Burada, Alman Propaganda Nezareti 
hergün yeni bir mahsul verdigini bil- hakkinda bir iki söz söylemek icab eder. 
diren imar haberleri a lm1ya nekadar Ecnebi memlehtler, bu nezaretin faali • 
ah§m l§hk : Burada kurulan bir fab- yetini, patnd1 ve gösteriiten ibaret telakki 
rika, §Urada yükselen bir abide, ora- etmege mütemayildir. Lakin, Propagan
da yap1lan bir m ekteb ve bir köprü, da N ezaretinin takib ettigi as1l hedefin 
günün h aberleri arasm da h ie; eksik gözden ka~mlmamas1 iarttn. Onun as1l 
olrruyan m ü jdelerdi. maksad1, halkt, gündelik hayatile alaka-

H ergün biraz daha ic;im izi ac;an bu dar bütün meseleler hakh1da tenvir etmek 
imar ve inta sevinci ortasmda, bir- ve bu meselelerin, milletin ali menfaat • 
denbire, K irtehrin felaket haberini lerine ne yolda bagl1 oldugunu göstermek
ald1k. Hadisenin k endinden geien 1· n. 
deh§ete bu tezadm ka thgt ac1, kederi- Bütün Almanlarm, büyük bir milletin 
mizi büyütüyor ve t8§1r1yor ; modern efrad1 olduklanna kanaat getirmeleri ve 
ve m amur Türkiye hayalimizi toza ve bununla gurur duymalan, esas olarak 
kana bulayan korkunc facia tabloau gözönüne getirilmi§tir. F akat, bu gurur 
gözümüzün önünden gitmiyor : Ge- bir taktm vecibelerin ve nzifelerin yerine 
ceyans1 y1lalan bine yakm c;atim n al- getirilmesine vabestedir. Herkese, hi~bir 
hnda ve uykularmm t a rn ortasmda iiin hakir görülmemesi laz1mgeldigini ve 
parc;alanan, sak atlanan, h aymrarak iiini hakkile yapmak suretile, milletin u
yataklarmdan nrhyan, kimi ölü , kimi mumi refahma ah1m1i oldugunu Ögret • 
sakat, kimi evsiz, §R§lan ve avare, mek Propaganda Nezaretinin vazife • 
beti benzi kül olmu§, gözleri oyukla- sidir. 

nndan dt§an u g ramJ§ vatandil§lar, Bu mcyanda, iktJsad N ezaretinin, ev 

• • •• 
Kastellon eyaletinm u~-

param parc;a bir teh ir... kadmlanna ~ama11r y1kamay1 bile Ögret-
Söylem ege hacet yok k i, devletin tigini söyliyebiliriz. Cama§irm, bilgi ve 

Gazeteler, italyan siya- oraya ko,turdugu imdad ic;inde m ille- itina ile y1kand1g1 takdirde fazla daran • 
r . tin de bü yük bir yard1m payi olmah- d1g1, bunun, haricden pamuk ithalini a-te biri Frankist 

k1t'alar1n elindedir 
Ö • 1 ve dog· ru Fran-Perpinyan 21 - g e, . „ 

. si Puigerda u-kistlerin sek1z tayyare • .. „ 
. d Bun!arm dordu zermde u,mu§lar ir. 

b b d do"rdü de avc1 tayyares1 om ar iman, 1 
'd' M" d f irin yapilan endaht a:a 1 i. u a aa .,. . 

15 ra -men bilhassa istasyon c1varma ve -

t g uttasil mahalleye 18 bomba asyona m 
ahlmi§ltr. • .. 

B . t ne de isabet vaki oldugu soy-
1r re "tah' 

lenmektedir. <;ok yarali oldugu mm 
ediliyor. 

Karabinyerler sivil ahalinin h_u~udu 
a§arak Fransaya ge<;melerme mam ol

se IDI tenkid etmege dir. R esmi bütc;eyi yalmz b1rakm1ya- zalttigi, netice itibarile de tasarrufa ria -
bait}addar hm, ona kendim izden de birfey ve ka- yet edilmii olacag1, iktisad N ezaretinin 

Y bilse pek i;ok fey katahm. verdigi nasihatlerden biridir. Her evdc 
.. v•:§ova 21 - Polonya gazeteleri bu- Z elzele toprag1 istedigi kadar sar- bir lcvha as1hdn. Bu levhada, zerzevat 

gu~ tlk de!a olarak dörtler paktt pro • sabilir , fakat imar heyecam miz1 ve kabuklann1n hususi bir kaba doldurul -
)es•. hakkmda endi§eler izhar eylemek - idealimizi y1kamaz. K1r§ehrin yaras1- masi tenbihi okunur. Bu kabuklar domuz 
tedir. Hükumetin askerl mehafiline m sannaga kotarken ya.nn orada sürülerine yedirilmek suretile i~timai yar
mensub olan Polska Zborovna gazetesi yükselecek m amuren in ümidini de dim teikilatma bir muavenet yap1lm11 
1talyan siyasetini §iddetle tenkid ede - b- ' • 
rek diyor ki: Ktr§ehirlilere yalan siz ve mu &1aga- olur. 

!t 1 s1z en büyük teselli olarak ta§Jm'lh- ramaiircidan hizmct<;i kadma kadar 
• a yanin takib ettig" i siyaset, fa•ist F k t b ·· 'd' k d' l "' 

matb t 'd ' y1z. a at on arm u umi 1• en 1 e- her ferd, camia irinde, fa"dah bir i§ yap-ua m 1 dias1 hilii!ma olarak dün- b k d „ ' , 
rine bizim u a ra gün e gosterece- k ·1 ] b k t ya sulhu degildir. !talyan hükumeti ta· hg1 anaah e <;a 11n ve u anaa , onu 
;;imiz m illi alaka nisbetinde kuvvet · d ld • · · d • ·1 s~vvur olunan dörtler i<;inde A vrupada " üzenn e yoru ugu 1im angarye eg1 • 

bir hakem rolü oynamak istiyor„ bulacakbr. umumi refaha yardun o!dugu emniyesine 
Vieczor Var§avski §Öyle yaz1yor: PEY AMI SAF A götürür. 
cBugünkü vaziyette bir dörtler pak _ ,,.... - --------------- l<;timai derecelerin en yükseginden en 

Umumi vaziyet tmm Avrupada müstakar bir müvazene Filistinde tetkikat 1 a1agisma kadar, herkes, yo.lmz kendi §ah-
kuramiyacag1 muhakkakhr. Yegäne tes- si irin deg" il, yurdun menfaati namma <;a· 

muilardir. 

l man a 21 Kuvvetlerimiz. Pire- b k k • ' 
II l viye e1Ier pakti fikrine germektir.> yapaca om1svon h•llg"1 kanaatini kuvvetle edinmi1tir. Ev nelerde Aran bojtaz1m tamam e. e _e ~e- H • ._, , 

<;irmi§ ve hududdaki cKral ~e?1d1• 1le ükfunet gazetesi olan illustrovani IBa~tarat1 1 Incl •ah.lfedel kadm1, soba tutu1turmak i~in kulland1g1 
cPortiyyon• ge<;idini zaptetmi§ltr. ~u~yer Kodzienni de ayni fikri, fakat devam edecektir. Müteakiben proje, tahta par<;astm idare ile sarfederse, dört 

Diger kit'alanm1z, Kastellan cephe - y~~ ~i:cepheden ileri sürüyor ve di - Milletler Cemiyeti konseyine ve tasdik scnelik planm tahakkukuna yard1m etmi1 
sinde dü§manm mukavemetini lora:ak edilmek üzere 1ngiliz parlamentosuna oldugunu bilir. 
cenuba dogru birka<; kilometre daha t!e- '1Londraya gitmekte olan Frans1z na- arzedilecektir. Bundan sonra taksimi ic- Bütün bu siyaseti bir iki kelime ile 
rl'lemi'• ve 387 esi'r alm1•hr. z:r armm <;emberlayn tara!mdan pek ra edilmi• olan Filistinin ü<; par<;asmda f dl . • 

1
. d 

• ' yade a d'I ' izah etmek irin, er erm mes u 1yet uy-
k 'l l • zi rzu e ' en dörtler paktt proje - bir hükumet sistemi tanzim olunacak - • 

Akcleniz 1ahillerinde i 1 er eyif · · d' 1 gularma müracaat edildigini söyliyebili -smm 1ri tilmesini müzakere etmiye - ttr: 
Saragos 21 - Frankistler, Akdeniz ~a- ceklerini ümid eyleriz.. Yahudi mmtakasi. Arab mmtakasi ve riz. Fakat 1ahsi te1ebbüsün hududlan 

hilini, takriben yetmi§ kilometre imti • p l L ' Ha„faya do"ru !ngiliz kontrolu altmda vardir ve §ahsi teiebbüslcrde muvaffak 0 onya • rtuanya clemiryollari ' "' d A k dadmda i§gal e\mi§ler ve Kastellon eya- bulunacak olan koridor. olam1yanlara devlet yard1m e er. nca , 
letl·n·in u"cte birini ele ge<;irmi<lerdir. münakalatz ! bu yard1m, h1z1r g1'b1' yetiimek suretile ' V 21 Hayfa 21 - Bugün iki ngiliz askeri, 

Frank.,,· tler, cumhuriyet<;i kuvvetler1 aqova - Polonya ile Litvanya a- f dl d b kl d .•. 
d 1 su almaga gitmi§ olduklar1 bir s1rada degil, devletin, er er en e e 1g1 gay· 

Teruel' Montalbon ve Albokaser ara • rasm a norma demiryollan münaka - d 
• 1 Cenin yakmmda silähh Arablarm kur- rete mukabil, ferdlerin aile i~in e, ve 

Slnda l·hata etmek suretile cephede yeni latinln a~I masi il;;in pek yakinda Var • 
Ka 'd mU§ olduklan bir pusuya dü§m~ler ve ailenin millet ii;indeki hayati ihtiyaclanm 

bir <;1kmh ihdd etmege gayret etmek - ~va ve unas a müzakerelere ba§la- itlaf edilmi•.l...;e_r.d.ir„. --- 1 f d 
nacakttr. (a.a. ! görmcsi 1eklinde yap1hr. Ya mz, er i 

tedirler. • l. · · d k 1 

Meksika petrollar1 

ingiltere yeni bir 
müracaatte bulundu 

c;ocuklar1n ainemalara gir- Milletler Cemiyeti mes u 1yet prens1pme o unu maz. 
l • h k Ba1vekil Hitlerin, 3 may1s 1933 te VÜ· 

me eri a kindaki teklif konseyi cude getirdigi merkezi bir te1ekkül, bütün 
Ankara 21 (Telefonla) - Knklareli IBtl1taraf1 1 Incl sah.lfedel memlcket ii;inde dag1mk bir halde bulu -

meb'usu doktor F uad Omaym 16 yaim· 4 - Milletlcr Cemiyeti paktmm 16 nc1 nan yard1m ve hay1r cemiyetlerini bir a-
dan •§•81 ~ocuklarm umumi sinemalara maddesinin tadili. raya toplam11t1r. 21,522 tanc mahalli ce-
ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi 5 - lsvii;renin bitarafltg1. miyeti nefsinde tophyan bu te1ekkül, Da-

Londra 21 - Büyük Britanya hü • hakkmdaki kanun teklifi Meclisin alaka- NegÜ• gene m ü messil hiliye Nezaretinin murakabesi altmda ve 
kumeti Meksika'ya ikinci bir nota vererek dar encümenlerinden ge<;erek ruznameye gönclermek istiyor muhtariyete sahibdir. 8 milyon azamn 
lngiliz petrol kumpanyas~n~ aid imtiyaz- almd1. Maarif encümeni bu teklifi müt- Cenevre 21 - Haile Selasiye, Mil • müntesib bulundugu bu teiekkül, onlann 
!arm iadesini tekrar istcm11tu. (a.a.) tefikan kabul etmemi§tir. letler Cemiyeti umumi sekreterligine Ce· verdikleri aidatla ya1ar. 

Romanin kurulu§u S1h.hat, Dahiliye ve Adliye encümen- miyet konseyinin 9 may1s ii;tima devresi- Bu cemiyetin hedefi de, Nazi mezhe-
Roma 21 _ Roma §ehrinin kurulu§u- leri de muhtelif 1ekillerle kabul etmiiler - ne mümessil gönderecegini bildirmiitir. bi esasmdan mülhem olmuitur. Cemiyet 

Yazan: FLORIAN DELHARB 

dan istifadc ederler. Bu suretle, muhtac
lara dogrudan dogruya yard1mla iktifa 
edilmeyip, ayni zamanda, aileler arasm • 
da yard1m, milli tesanüd ve camia fikir
leri de takviye edilmektedir. 

Mekteb doktorlan, talebenin di1lerinde 
hastal1k gördüler miydi, derhal dii~i he
yetleri harekete ge~er, seyyar di§ tedavi
hanesi §eklinde 120 otomobil köyleri do
la1maga c;1kar. 

Hamile kadmlar, dogum zamam ba1-
lad1g1 halde ~ah1mak mecburiyetinde ise· 
ler, ccmiyet, boi durduklan zaman ic;in 
kendilerine ücret vermegi taahhüd ede • 
rek, bunlan istirahate sevkeder. 

Bu birka~ misal, nasyonal sosyalist o
foinin, 1htiyaclarm taaddüdile mütenasib 
bir i~timai yard1m te1kila11 kurmaga .nu
vaffak oldugunu göstermektedir. Kald1 
ki, te1ekkül, yalmz ferdlerin ve ailelerin 
dcgil, ayni zamanda, müikülat icinde bu
lunan sanayi erbabmm ve fabrikalann 
yardtmma da koimaktadir. Bunun i~in 
de bulunan usul, cemiyetin yapacag1 var
d1mlar i~in lüzum görülen elbise, kundu • 
ra, yatak levaz1m1, ev eiyas1, mutfak ta· 
k1m1, oyuncak, radyo cihaz1 gibi ieyleri 

bu fabrikalardan almak suretile bu sana
yie, i1lemek imkam vermek ve onlan c;a -
h1hrarak, dolay1sile iisizlere i1 temin et -
mek ve yard1ma muhtac insanlarm say1 • 

SJm azaltmaktir. Bu sayede, i~timai yar
d1mm, ikhsadi kalkmmay1 hazirlad1gm1 
da unutmamak gerektir. 

.Sima! denizi dalyanlannm maruz kal
d1g1 buhran, 1933 senesinde, ic;timai yar
d1m te1kilahmn, bu dalyanlardan salln 
ald1g1 bal1klan tütünleyip muhtaclara da

g1tmas1 sayesinde i1lerini yoluna koymui
lardn. Bu teiebbüsün neticesindc, Al -
manyada bahk istihlaki yüzde 60 nisbe
tinde artm11 bulunuyor. 

N asyonal sosyalist te§kilahnm yard1m 
prensipi, merhametin, insan seciyclerini 
geviettigi, gurur ve mes' uliyet duygulan

na halel verdigi fikrini harekct noktas1 it
tihaz etmiitir. Bütün bu tafsilat da gös -

teriyor ki, Almanlar, sosyal ve ikhsadi 
yard1m esaslanm biribirine baghyarak 
i~timai kalkmma hareketini idare ederken, 
en fazla ehemmiyet verdikleri nokta, sa
lim ve ~ok <;ocuklu aileler i~inde kavi ve 
zinde insanlar yetiitirmek ve hütün bun· 
!arm heyeti umumiyesinden, kuvvetli bir 
millet ~1karmakhr. 

Nasyonal sosyalist mistigi, her Alma -
nm, muhtac oldugu serler arasmda, mil
li emvalde de hissedar oldugu esasm1 
kabul etmi1tir. Almanyadaki kaphcalara, 
su §ehirlerine ve dag mesirelerine her Al
manm girmege hakk1 vardir. Tiyatrolar 
ve konserler, her keseye elveri5li bir hale 
konulmu5tur. Müzeleri ziyaret, konfe • 
ranslara iitirak, sehirlerde otobüslerle ge
zintiler, pazar günleri kir gezmeleri, her 
türlü sporlardan istifade, Almanya dahi
lindc veya diger memleketlerde seyahat • 
!er gibi parah insanlann eriiebilecegi her 
5eyi, bütün milletin istifadesine arzetmek 
imkam bulunmu5tur. 

hte Alman kuvvetinin, objektif tarzda 
tetkik edilen, ictimai unsurlarmdan baz1-
lan bunlardn. Her millet, kendi iilerini 
kendi bildiili gibi idare ve halleder. Al
manyada, irkm temizligine kar11 duyulan 
inah, milli gurur ve istikbale emniy•tle 
bak11, bütün bir milleti, teskilatlandml • 
m11 mesai icinde. bir maya gibi canland1 • 
ran mistik olmu§lur. 

nun 2691 inci yi!dönümü bugün bütü dir. Adliye encümeninde Konya meb'usu ( a.a. ) iisizlere ve yoksullara yard1m maksad1 
!talyada kut!ulanmi§hr. n Ali Riza Türe! de muha lif kalarak tek - - ··---- takib etmez; vücudleri <;ah1maga müsaid ---------------

b tl 1250 d. 1 • lifin reddine taraftarhk göstermiitir. Bursaya su tedavisine gide- ve irsen salim olup, amme menfaati ug -

-BITT!-

Musolini bu münase e e 1p o 
ma dagitmi§ ve nutkunda ikinci !talyan Türk. Yunan mÜ§terek ceklere kolayhk runda aile i~in günlük mücadelenin mes'u-
t b··t"n sahalarda si d l B (H •) M t · ·b liyetlerini iktiham kabiliyetinde bulunan· mparatorlugunun u u • emiryo u nizamnameai ursa usus1 - ay1s an 111 a -
lahlarm himayesi altmda sulhu ve i§i ren alti ay müddetle ~ekugeye su teda • lara el uzahr. Sadaka ieklinde muave • 
temin eyliyec~gini söylemi§tir. . Ankara 21 (T elefonla) - Pitiyon visi maksadile gelecek hastalan mecca • net, bu teiekkülün programma girmez. 

Y h d 'l 'n b1'r civarmda Türk • Yunan hududile Sivilin- k k d'l · t Onun yapt1g"1 ,· •• cam1·ay1 te•kil cden her Pariate a u 1 er1 d . d y nen muayene etme ve en 1 enne su e- , , 
gra c1varm a unan • Bulgar hududu f d h kk ] · k ·1· · t · t 

t ·· zu·· d k d f h da v1's1' hakktnda vasayada bulunmak üzere rr e, a 1 o an m1Sa 1era1 m1 emm e • ecavu ara51n a i •imen i er ath u"zer1'nde sey- H Al 1 • k k r·· f „ f ' kaphcalar doktorluguna Bursa belediyesi mektir. er mamn, <;a 11maga, e me 
Paris 21 - Milli Franstz ganc igi e- ruse er hakkmda Lozan muahedesin.tn paras1 kazanmag"a, mh pek gezmeg"e, k1-

c: 107 ba§hekimi doktor ;\efik Lutfi Ba1man ta-
derasyonu reisi Legrand dün gece . .,,an • . nci maddesinin ahkamm1 tatbik i~in im ismmaga, senenin muayyen bir müd • 
Zell.zede Yahud1"lerden m·u"rekkeb b.n gru- bir Türk - Yu • . . yin edilmiitir. .h . 

nan umum1 nizam 1 J det1.nde istirahate ve bir yataga 1 llyac1 • t Yahud1ler so- h I nam.e' ( 
pun taarruzuna ugram1i n. ~'.J1' .an.m11 ve Vekiller Heyetince tasdik KISA HABERL ER oldugunu düiünen ccmiy•t. bütün bunlan 

l 1 h „ t · lcrd1'r Polis Leg· e 1 mi1tir. '------·--------.,.. temi·ne rali•1r. Tevzi ettig"i yatak miktan pa ar a ucum e mi1 · .. .. * LAHOR 21 - §a!r, f!lozo! ve styaset ' ' 
rand'1 mütecavizlerin elinden gu<;lukle Ni~amname, demiryolunun K ulelibur- adam1 olan Str Muhammed Ikbal vefat et- 800,000 dir. 
kurtarm1• ve derhal ha,taneye kaldml- gaz civarmdaki T ürk - Y h d d'l m~t!r. Cemiyetin yard1m te•kilati hakkmda 

y d k b t s· T d . unan u u 1 e * BRÜKSEL 21 - Orta el~!l!k müste - , m1§ltr. Müteamzlar hakkm a ta 1 a ya- ivi mgra civanndaki Y unan • Bulgar b1.raz fikir verebilmek üzcre birka~ misal ear1 M. Reydtklt, Bel~!kanm Moskova orta 
p1lmaktad1r. hu.dudu ara51.nda kain ü9 kisma tatbik elcll!~!ne tayln ed!lml§tlr. Orta el~l M. zikredelim. N asyonal sosyalist ofisi ad1 
<;ekoalovakyada gaz maake- ed1lecek ve nizamname de ( 107 nci mad- Löte!ye Belc!kamn Paris büyük el~ll!~!ne verilen bu teiekkül nahiyelere ve ev grup-

b ~ d t kast ) t b. 'I 'f d 1 tayln ed!lecekt!r. l
0
·r1na ayr1lm1§hr. Her otuz lmk evlik ai edinmek mec ur1 e mm a a m e 1 a e 0 unacakt1r. * LONDRA 21 - Lord Londonderr! is -

A 'k b k } k kl 1 k' 1 11 k grup, bu evlerin hepsini tamyan bir azanm Prag 21 _ Bu hafta "'ekoslovaky. ada meri a an a ar1ndaki ocya'da ma ! unes nde go oynar en b 
"' k 'h • f yere dü§mü1 ve köprücük keml~! kmlml§· himayesi altma verilmi§tir. Bu aza, ro 

.l(az maskesi sahn ahnmas1 mecburi l· 1 hyat azlahg· 1 tir. z 1 b. 'h · b 
dö 1ambr'a ihtiyac1 o an ir 1 hyar•: ro. hnm1•hr. Bunun irin ~ehirlere iki ay ve Va•,ington 21 - Amerika bankala - * VAJU;JOVA 21 - iyl malümat alan me· b d .d k 

' ' hl t ·1 1 l b ha!!lden ögrenlldlglne göre, Polonya, AI· dö 1am r, ama g1 ece ya1a gnm11 
bütün memlekete alh ay mü e ven - rm1n ihtiyat faz a an, ir rökor teikil et- navudluk nezdlne btr s!ynsi mümessll ta- genc bir kiza , parlak bir iskarpin vermek 
mi§tir. Gocuklar ;9in satm alman mas • mekte olan 3,850 milyon dolara balig yln edecekttr. gibi yardim iilerile meigul olur. Cemiyet 
keler. ufak gelme"e ba•lad1g1 zaman bulunmaktadn. Bu rakam, Federal R e • * BUDAPE§TE 21 - Macar Yahudtle- kah yemek dag"ihr, kah sinema, tiyatro, 

6 " rl büro.su, Ynhudl knnununa olan 1tlraz1n1 
l 0 'idi! olunacakhr. zerv Bord'un tarihinde 1imdiye kadar gö- 12 sahlle tutan bir muhtira hallnde lkl konser veya iimendifer bileti tevzi eder. 

Dli;er taraftan Prag'da iki~er bin ki§i rülmemi1 olan bir miktardir. 1935 sene • meclise verml§t!r. Kir havasi almak ihtiyacmda olan ve tren 
" d lk k 3 300 * RIGA 21 - Baltlk memleketler!n!n l k 1 •labilecek sigtnaklar in§a edilecek • sine aid olan bun an evv~ i rö or . d!§ bakanlan 19 mayista burada toplana- bilctlerinin pahahhgmdan do ay1 n ara 

lir. (a.a.) milvona balig bulunuyordu. 1 cak!ard1r. a91lam1yan muhtac §Chirliler bu yard1m-

Zelzele 
r Ba~makaleden devam t 

T uttugumuz aydmhk yolda yürürken 
etcgimize takilan bir tabiat cilvesi bizi 
bir an durduramaz, bir ad1m geri bnaka· 
maz. 

Sevgili Anadolu, sen bir cennet ola
cabm l 

Muhtemel düimanlara ragmen, icab 
ederse bütün dünyaya ragmen, hatta ta
biate ragmen 1 

Cünkü bagnnda yai1yan Türk i;ocu~u 
seni lay1k oldugun §enlige kavu1turmaga 
azmetmi§tir. 

NADIR NADI __ .... _ 
1RT1HAL 

Paris büyük el9imiz Suad Davazm ve 
eski Ad!iye häkimlerinden Kemalin ve 
tstanbul ikinci sorgu häkimi Mahir 
Verdigil ve avukat Bahir Verdinin„tey: 
zeleri salihah nisvandan Süeda dunku 
gün irtihah daribaka eylemi§tir. Cena • 
zesi bugün saat 11 de Ayasofyada S1h -
hat evinden kaldmlarak Samatyada 
Sulumanashrda merhumenin müced • 
deden tamir ettirdigi Abdi <;elebi ca • 
miinde cenaze namaz1 k1lmd1ktan son • 
ra Si!ivrikap1da aile kabristanma def -
nedilccektir. 

3 
-

Tramvay kumpanyas1na 
ve Belediyeye fiskeler 

t?:!!!!. e~enlerde, bu sütunda, cumar
~ tesi günleri ögleyin Bebek: 

Karaköy hattmda büyük b1r 
talebe tehacümü görüldügünü yazarak 
Tramvay kumpanyasmm bu sa~tl_erdc. o 
hatta daha ~ok araba i$letmesim 1stem11· 

tim. d 
Tramvay kumpanyasm1~ alaka arme-

murlan bu vaztmi tercüme ederek hlet
me müdürüne göstermi1ler. (F ransizca
ya m1, yoksa ispanyolcaya m1 tercüme 
ettiklerini bilmiyorum. Cünkü hletme 
müdürü lspanyoldur. Müdürün fspanyo~ 
oldui(unu biliyorum amma cumhunyet~1 
lspanyol mu, Franko'cu lspanyol mu ol
du!(unu bilmiyorum.) lstanbul tramvay· 
!an isletme islerinin mütehass1s müdürü 
addedilen bu zat, yaz1mm tercümesini o· 
kuduktan sonra, müstehziyane gÜ]mü1. 

- Galiba, yazacak ciddi mevzular 
bulam1yorlar; isi alaya döktüler, demi1; 
~ünkü o yaz1mda, Be1ikta1 • Taksim •: 
rasmda i1liyen otobüslerin, cumarteSI 
günleri talebe ile tikhm tJkhm dold~gunu 
ve bu yüzden güzergah üzerindek1 dik 
voku1lan hrmamrken arka sahanhklann 
yerlere süründüi(ünü, motörün arabayi 
~ekmedigini ve cocuklarm inerek y~r~ • 
düklerini hatta otobüsü arkasmdan 1thk
lerini yazm11t1m. 

hte mütehass1s müdürün alay zannet• 
tii(i 1ey, bu feci hakikattir. Ei!er, bay 
müdür, bir cumartesi günü öglcyin mü
kellef bürosunu birak1p da Bebck • 
Eminönü taramvayma ve Be1ikta1 • T ak· 
sim otobüsüne binseydi, alay dedi!(i sevin 
aglanacak bir hakikat oldugunu görürdü. 
Hem, yazd1klanmm fazla dei(il eksik ol
dugunu anlamak icin, mütehasm müdü
rün rahatS1z olmasma da lüzum yoktu. 
Bu hatlarda ~ah$3n müfettis. kontrolör, 
biletci ve vatmanlarla bir defac1k konu1-
sa • türkce bilmedii(ine göre tercüman va
s1tasile görü1se de olur • yazd1g1mm dog• 
rulugunu anlarn11 olurdu. 

Bir l i1ke cle Belediyeye 
Akhma gelmi1ken yazaytm: T aksim • 

Be$ikta1 arasmda i~liyen T ramvay kum· 
panyao1 otobüsleri, dii(er otobüslerle ay· 
ni nizamlara tabi dei(il midirler? Baska 
hatlarda i1liyen herhangi bir otobüse tek 
adam fazla bindi mi, ceza hazirdn. Bu
na mukabil, Tramvay kumpanyasmm o• 
tobüsleri de hpk1 tramvay arabalan gibi 
iskan;a doluyor. Doluyor amma ceza 
yok. Acaba otobüsler Tramvay kumpan
yasmm oldugu ve tramvaylarda, istedik· 
leri kadar fazla yolcu almak gibi, «hari<; 
ez memlekeb> bir hakka sahib olduklan 
i~in mi bunlara ses ~1kanlm1yor? 

Bir sual daha: Y1ld1z - Taksim ara • 
smda otobüscülerin otobüsleri i§lcr. Bu 
hat üzerinde azami fiat 12 bu~uk kuru1· 
tur. Bu otobüslerle Taksimden Be1ikta1a 
giderseniz 10 kuru1, verirsiniz; fak~t 
T ramvay kumpanyasmtn otobüslc~ine. b1-
nerseniz 14 kuru§ vermek mecbunyettn • 
desiniz. Ayni hat üzerindeki bu iki ku • 
ru1 fark ni~in? 

Sonra T abim • Y1ld1z 12 buc;uk ku
rui olunca, Taksim • Bcsiktas naSll 14 
kurui olur? Beiikta1tan .. Y1l~1za ~~~ar 
olan fazla mesafede otobuslen yel ufü • 
rüp su götürmüyor ya l 

- --

Uzak~arkta harb 

gene ~iddetlendi 

Japon hücumlar1na (;in 
mukavemet ediyor 

Hankov 21 _ <;in tebligi: $antun?'un 
cenubunda, Linyi'de muhare.be yeniden 
~iddetlenmi§tir. Japon ve. <;~n .. taar~z 

kabil taarruzlan birbmm tak1b 
ve mu . . t 'ddl 
etmektedir. Dündenber1 vaz1ye. c1 . 
bir safhaya girmiitir. Maamaf1h <;m 
kuvvetleri Japonlann müthi§ taarruz -
Jarma ve §iddetli bombard1ma~lanna 
karSJ kahramanca mukavemet goster -
mektedir. Dü§manm Yi§ien - TsaO§vang 
mmtakasmda harekatta bulunmasma 
mäni olmak ve Linyi ile muv~ala t~ • 
min etmesinin önüne ge,mek .1<;ln sur
atle Gin takviye kuvvetleri gonder'.I • 
trektedir Japonlar taarruzlarmt .b•I • 
hassa Linyi'ye kar11 yapmag1 terc1h e
dere benziyorlar. Günkü bu mi~tf~da 
iyi vollar mevcud oldugundan a v1ye 

'·1 .. d mek imkan n1 buluyor-lnt a an gon er . 
lar. Halbuki esas olan Tsimpu ceph~~:1;; 
de <;inliler Tsinan cenubunda . yo 
b. k verlerinden tahrib etml§ ol ." 

ir<;o -d Japonlar buralarda sevk1-
~ukla_rma;~yorlar. Japonlarm $antung 
'at b~ap gönderdikleri takviye kltaatt cenu una 
dört seqme f1rkad1r. • -

Cepheden ahnan son malumata gore, 
. 1.1 Hopei • Honan hathnda Nanlo <;in 1 er „ . b d 

T ·ngfen'i ve $ans1 nm cenu un a 
Ve SI • 8' ' d" da Vu~iang. Tunglm ve myang 1 U§· 

mandan geri alm1"1ar?ir· . . 
Vu§iang civannda §!ddeth b1r muha -

rebe olmu~tur. Japonlar on be~ bin ki§i 
kaybetmi§lerdir. (a.a.) 



' 

f ~::.-::. Sar ho§ J~ 
~======== Guy de Maupassant'dan 

Joseph nhhmda bagh olan yelkenliye 
son bir defa bakti. Ak,amüstü ~üne1 hi, 
kimseye görünmeden ba!mt§b. ü, gün -
dür kapah olan gök, günün bu saatinde 
her taraf1 korkunc bir karanhga sanyor
du. Joseph arkada,m1 ,agnd1: 

- Haydi, Gustavel Ben eve gidi -
yorum. 

Arkada§J, yelkenliden sahile uZatI!an 
rampa üzerinde yürürken: 

- Camm, acelen ne 1 dcdi, Georges'un 
meyhanesinde bir iki tek atahm. 

- Olmaz, olmaz. Karuna bu ak§am 
sürpriz yapmak istiyorum. 

lki arkada„ 1imdi nht1mda yanyana 
rürüyorlard1. Arama esen kuvvetli rüz
gar, bu saglam ademlan bile i~lerinden 
titretiyordu. Meyhanenin önüne gelince, 
Gustave 1srar etti: 

- Haydi, Joseph, bir iki tek ... 
Dayanamad1, raz1 oldu. Meyhanenin 

kapm a,1hr a,1lmaz iki gemicinin yüzü -
nü ihk, fakat pis bir koku bugulandnd1, 
i~eridekiler d11annm soguk rüzgarile ür • 
perdiler. Meyhaneci bag1rd1: 

- Hey, kap1y1 kapaym! 
Dört bei ki!i bir kö1ede hem i~ki i~iyor, 

hem poker oynuyorlard1. Meyhanenin 
me1hur bülbülü Anita da aralarmda idi. 
Y a1h. göbckli ve pos b1y1kh adam onu 
kucagma oturttu, ve kalm dudaklarile ya
naklarmdan öptü. 

Joseph'in, i<;eri guer girmez, ilk i§i 
gözlerile Anita'y1 aramak olmu1tu, Bir 
zamanlar, bu kadm yüzünden büyük yel
kenlisini satmaga mccbur olmu1tu. ~imdi 
de Gustave'm yelkenlisindc dümenci ola
rak <;ah11yordu. 

Joseph, arkada11nm kolunu dürttü: 
- Bakl dedi, Anita'y1 görüyor mu -

sun? 
Soora, kadma gözlerinin bütün ocvgi

sile bakh ve: 
- Anita, nas1lsm? diye haybrd1. 
Kadm yan gözle gem1c1y1 süzdü ve 

kucagmda oturdugu göbekli adam1 ya -
naklarmdan öptü. 

Joseph hi<;bir 1ey söylemedi. Y almz, 
yanaklannm k1zard1gm1, gözlerinde ür -
kek bir i11gm belirdigini hissetti. Meyha -
nec1yc: 

- Bizc ;arab 1 diye emretti. 
lki arkada§ bir masanm ba4ma oturdu· 

lar, i<;mege ba1lad1lar. Gustavc, Joseph'in 
can s1k1ntmndan istifade cderek, müte -
madiyen kadehini dolduruyor, o da bir 
yudumda kadehi bo1albyordu. Mua ba· 
imda vaktin ge<;tigi hi<; anla11lmaz. Mü;· 
terilcr yava1 yava1 gitmcge ba1lad1lar. 
Bir arahk, meyhaneci onlara bir 1i1e 1a • 
rab getirdi. Sonra: 

- Ben yatmaga gidiyorum 1 dcdi, i!" 
te anahtar. Kap1y1 kapar, altmdan i~eri
yt kaydmrnmz. 

J oscph mütcmadiyen i<;iyor, Gustave 
da arkada1m1 tetkin etmcge <;ah11yordu: 

- Dostum, güzel bir \:arm var l Bah· 
tiyarnn, Anita'ya ihtiyacm m1 var? 

- Anita, evet, o batla .. pahal1ya, <;ok 
pahahya mal oldu„ 0 saglam karid1r „ 
Biliyor musun? Ah, bilmezsin.. Onun 
gözleri .. Seviyorum, halbuki. 0 adam 
Anita'y1 <;ok mu öptü .. Söyle. ~ok.. 

- Kann daha güzel.. Mes'udsun. 
- Hayu, dcgilim mes'ud„ Gustave, 

degil.. 
Bir aralik, Gustave ayaga kalkt!, arka

datim da kald1rd1. Lambay1 söndürdüler, 
meyhaneden ~1kt1lar. D1Sar1da sulu bir 
kar yag1yordu. Köicnin ba1ma gelince, 
Gustave: 

- Joseph, ben gidiyorum, Allaha 1s
marlad1k l dedi. 

Y alniz ba,ma kalan sarhoi, dü1e kal
ka, ~amurlara yuvarlanarak eve dogru 
yürüyordu. Ayaklan evin yolunu bul -
makta gü,lük ~ekiyordu. Karanhk sokak· 
lardan, nara atan sarho1lar arasmdan 
nihayet evin kap1sma kadar gelebildi. 
Ceblerini kan1tnd1, anahtan bulamadl. 
Sonra, kap1y1 yumruklamaga ba1lad1. Ba
gmyordu: 

- Genevieve ! A<;. benim, ben .• 
Hi<; ses yok. Gene kap1y1 <;almakta 

Gelibolu ve 

devam etti. A~1lmad1gm1 görünce, alkolle 
bugulanml! kafasmda knrkunc bir 1üphe 
belirdi, korkunc bir §Üphe. „ Bagirmaga 
devam etti: 

- A<;, diyorum. Y oksa„ 
Sonra, kendi kendine mmldanmaga 

ba§lad1: 
- Niye bu kap1 a,1lm1yor, niye a~ -

m1yorlar? Buras1 benim evim degil mi? 
Ayakta duram1yacak kadar sarho1 ol

mastna ragmen, yanl1§ kap1 ,almaSl ihti· 
malini dü§ündü. Elile, gözlerinde dikilen 
hayaleti kogmak istcrmi1 gibi bir hareket 
yaph, gözlerini ugu~turdu. Ceblerini ka
r>§l!rd1, kibrit kutusunu ~1kard1. Bir kibrit 
i;akti. Titriyen i~1gm aydmhgmda numa
maray1 okudu: 15. 

Arllk emindi. Cene kap1 ,almaga 
ba§ladi: 

- A<;m. diyC'Jrum, bmasi .. evim .. yok· 
sa .. 

T am bu mada kap1 a<;1ld1, ayakta du
ramad1, muvazenesini kaybedince i~ tara
fa yuvarlandi. F akat, dti§erken vücudü
nün bir insana ~arpt1g1m hayal meyal his
setti. Kafasmdaki müthi! §Üphe, yÖrek • 
lenmi§ bir y1lan gibi zehirli hale geldi. 
Derbal ayaga kalktI, ko§tU. Merdiven -
leri ytkarken bir iki defa dü§tÜ. Kansmm 
yatak odasma gclmi1ti: 

- Genevieve, nerdesin? Beni .. duy
muyor musun? Beni .. 

Gene ses yok. Sormaga devam etti: 
- Kimdi o? Kap1dan„ biri <;1kt1, biri„ 

kimdi o? 
0 zaman kammm yatag1 üstüne ahl-

di. Avu,lannda sevgili klinsmm ihk VÜ· 

cudünün temasm1 hissetti1di. Ellerini yü
zünde gezdirdi, yüzü ate; gibi yamyordu. 
Yüzü ak§amrken, kanSI: 

- Kirn <;1kar buradan, Joseph? diyor· 
du. 

- Yalan„ Ben kimin ,1khg1m .. bili· 
yorum„ 

Meyhaneden eve kad~r yalniz gel • 
mi1ti. Ondan evvel yanmda kim vard1? 
Sonra, dün ak§am Gustave'la eve kadar 
beraber geldiklerini hahrlad1: 

- Sakm .. bu ytkan .. Gustave mi, söy
le Genevieve, Gustave m1? 

Artlk dü§Ünemiyordu. Ayagma i;ar • 
pan sandalyay1 kapt1, ve yataga dogru 
at1ld1. Y ataga vurdu, vurdu. Y ataktan 
yükselen h1,kmklan i1itmiyordu. T akati 
kalmaymc1ya kadar vurd11. Bitkin bir ha· 
le gelince, aglamaga ba§lad1. Oyunda 
aldalllm11 bir ~ocuk v;ibi. istuab duyarak 
agl1yordu. Sonra, dayanamad1, kamm1 
öpmege ba§lad1. Birden tüylerinin diken 
diken oldugunu, gözlerinin yataklarmdan 
f1rlad1gm1 hissetti: Dudaklan buz gibi 
soguk bir cisme dokunmuitu. 

Ayakta duracak halde degildi. Kar • 
yolamn ayag1 yanma y1g1hvcrdi. 

Ertesi sabah, Joseph'in evindeki hare
ketsizlikten 1üphelenen kom§ular i,eri gi
rip, yatak odasma ~1kmca, yatakta elbi -
,..Jeri paryalanm11. her taraf1 mosmor ve 
agzmdan kan s1zm1§ bir cesed, ve yerde 
derin bir uylcuya dalm11 olan Joseph'i eli 
yüzü kan i,inde buldular. 

t;eviren: 
Serif HulU1i 

.. „ ...................... „ ...................•............ 

Ölü bulunan 11g1rtmai,; 
ikl gündenberi evine dönmedigi an

la§ilan i;:atalcanm t;iftlik köyü s1girt -
mac1 k1rk be§ ya§mda Ali oglu Murad, 
arama neticesinde bir mer'ada ölü ola
rak bulunmu§tur. 

Ölümün, ba§taki yaralardan ileri gel
digi anla§Ilm19hr. Tahkikat yap1hyor. --P . C. N. talebelerinin 

gezintisi geri kald1 
Üniversite Fen Fakültesi P. C. N. ta· 

lebeleri yann Bogazi<;i ve Adalarda bir 
vapur gezintisi yapacaklard1. Havala • 
rm bozuk gitmesi yüzünden bu gezinti 
1 mayis pazar gününe tehir edilmi§tir. 

Gezinti §irketin 66 numarah vapu · 
rile yap1lacak ve saat 8 den 22 ye kadar 
devam edecektir. Gezintiye profesörler 
ve do~entlerle bütün talebe i§tirak ede
ceklerdir, 

Gelibolu (Husus!} - Halkevlmizle idman Yurdunun temsil §Ubeleri bir 
araya gelerek •Kozanog!u. piycsini haz1rlam1~!ar ve burad.a iki, i;:anakka
lede de bir temsil vererek <;ok büyük bir muvaffakiyet kazanm1~lard1r. 

Gönderdigim resim, bu piyeste rol alan gencleri arkada§lan arasmda 
göstermektedir. 

- - - -·""' 

CUMHURh'E1 22 Nisan 1938 

Fransada ecnebiler 

Dahiliye 
tedbirleri 

Naz1r1 
izah 

dün 
etti 

Paris 21 - Dahiliye Nazm, dün na· 
mlar mcclisinde memlekette bulunmalan 
arzu edilmiyen ecnebilerin nezaret al tm
da bulundurulmas1 ve memleket haricinc 
c1kanlma51 hususunda ittihaz edilmi~ o
lan tedbirler hakkmda izahat vermi~tir. 

Prefelerin milli müdafaanm menafiini 
ve amme emniyetini muhafaza i~in ta -
rassud ve nezaret tedbirlerini takviye et
meleri laz1m gelmektedir. 

Cecen hafta 220 ecnebi memleket ha· 
ricine c1kanlm11l!r. 

Di~er taraftan nam, memlekct harici
ne c1kanlma51 icab eden ecnebilere hudu
da kadar memur terfik etmek suretile 
memleket haricine ctkarmak sistemini 
takviye etmek caresini tetkik etmektedir. 

<;ocuk bayram1nda paras1z 
yapdacak deniz tenezzühleri 

ilk Okul Yoksul i;:ocuklara Yard1m 
Birligi, 23 nisan i;ocuk haftas1 münase -
betile dün Partide muhtac i;ocuklara §U 

e§yayi dawtm1§hr: 
670 palto, 525 erkek <;ocuk elbisesi, 

160 entari, 80 gömlek, 800 elbise. 
Ayni birlik, 23 nisan günü uzak semt

te oturan fakir i;ocuklarm gezip tstan
bulu tammalan i<;in meccant seferler 
tertib etmi§tir. 

Buna göre, 23 nisan saat 14 te KöprÜ· 
nün Haydarpa§a iskelesinden bir va -
pur kalkacak, i;ocuklan iki saat gezdi -
recektir. Saat 11 de Beykozdan bir va
pur hareket ederek Sanyere gidecek -
tir. Saat 15 te de 9irketi Hayriyenin 65 
numaral! vapuru, Köprüden hareketle 
9ehreminli i;ocuklan Bogaza götüre • 
cektir. 

Macar artisti 1 
1 

Paristeki artist, Alman Propaganda Naz1r1 doktor 
Göbels tara f1ndan Berline davet 

edildi 

ve dört 
• filim i~in angaJe 

Paristen yaz1!1yor: j 
BirkaG gün evvel sevimli Macar ar-

tisti Kete fon N agi'nin Nöyi' de evinin 
telefonu ~ald1. T elin öbür ucundaki ses 
ona 1u sözleri söyledi: 

- Alla, Matmazel fon Nagi .. Bu -
ras1 Berlin„ Propaganda Nazm doktor 
Göbcls yann sizinle görü0mek istiyor 1 

Gene san'atkar alelacele hamland:. 
Burje tayyare istasyonunun yolunu tuttu. 
Saat sekizi Geyrekte kalkan tayyareye 
bindi ve saat birde Berline muvasalat ct
ti. Doktor Cöbels'le k1Sa ve seri bir mÜ· 
lakah müteak1b Berlinde bir sene zar -
fmda Ufa sinema 1irketi hesabma dört 
filim cevirmek icin hazirlanm11 olan kon
tral! imzalad1. F akat i1in görünü1üne oa

zaran bu angajman sade bir senelik ol
m1yacak, diger senelerde de ayni 1ekilde 
devam edecektir. Cünkü Yahudi olma -
lan dolay1Sile bircok artistleri kullana • 
mamak mecburiyetinde kalan Alman si· 

nema alemi, müthi1 bir san'atkar buhra· 
ni icindedir. Binaenaleyh Kete fon Nagi 
gibi evvelce orada ~ah1m11 olan ecnebi 
artistlcrinden mcmnuniyetlc istifade et -
mek istemektedir. 

«Ha1metlu a1k hazretleri 1>> nin kah -
ramam Kcte hemen o ak„m 1imal eks
presine binerek Parise döndü. Derhal gi
dip kendisile görü1tüm. Hem memnun 

Kete Fon Nagi 

hem de mütehayyir görünen artist: 
- iki senedir Berlinde cah1mad1m. 

Alman Propaganda Nazm doktor Gö
bels'le de cok evvel bir defa gÖrÜ$mÜ1-
tüm. Beni hat1rlama•ma 1a1hm. Bu haf
ta zarfmda Berline gidip yapmaklig1m 
mukarrer olan dört filimden birincisini 
Ufa stüdyolannda cevirmegc ba1hyaca· 
g1m. Bu ilk kordelamn ismi «fpckli bir 
iplik yüzündcn .. » dir. Filmi reiisör Stem
mei idare edecek, partönerim de Villi 
F ric olacakt1r. 

RADVO 
ANKARA: 
12,30 kan§ik pläk ne§rlyat1 - 12,50 p!0.k: 

Türk musiklsl ve haik ~arkllan - 13,15 da
hili ve harlci haberler - 18,30 muhtellf 
pläk ne§rlyat1 - 20 saat ayar1 ve arabc:i 
ne~riyat - 20,15 Türk muslklsl ve halk 
§arkllan (Hlkmet Riza ve arkada.§lan) -
21 Qocuk Esirgeme kurumu namma (Dr. 
§ükrü Yusuf, Nümune ha.stanesl slnlr mü
tehassis1J • 21,15 saksofon solo CNihad 
Esengii) - 21,40 pläkla dans musiklsl - 22 
ajans haberlert - 22,15 yarmkl program. 

ISTANBUL: 
12,30 pläkla Türk musiklsi - 12,50 hava

dl.s - 13,05 plli.kla Türk mu.slklsl - 13,30 
muhtelit pläk ne~riyat1 - 14 son • 18,30 
kon!erans: 23 nisan ~ocuk haftas1 ve bay
ram1 münasebetlle c;:ocuk Eslrgeme kurumu 
namma doktor ihsan Hilm! CQocuk sevgt
siJ - 18,40 Beyoglu Halkevi Gösterlt kolu 
tarafmdan bir temsU • 19,15 pl.äkla dans 
mu.slklsl - 19,30 ~ocuk terblyesl: All Käml 
Akyüz - 19,55 borsa haberlerl - 20 Muzaf
fer i:Jkar ve arka.da.§lan tarafmdan Türk 
mu.sL'dsl ve halk §arkllan - 20,45 hava ra
poru - 20,48 ömer Riza tarafmdan arabca 
söylev - 21 Nlhal ve arkada~lan tarafmdan 
Türk mu.slklsl ve hall< §ark1lar1, saat aya
n - 21,45 orkestra - 22,15 ajan.s haberlerl -
22,30 pläkla sololar, opera ve operet par
~alan - 22,50 son haberler ve ertesl giintin 
program1 - 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par!,;alar 

Büyük konaerler 
20,40 Viyana: Bethofen - Bah ( 4 üncü 

senfonll, 
21,05 Lay1pz1g: Vagner, Llszt, Volf'un 

eserlerl. 
21,35 Paris (P. T. T.): Mozart (Jupiter 

senfonisll ve Hayn'ln eserlerl. 
21,35 Brüksel: Oslo'dan naklen Norve,. 

tekl büyük Avrupa konseri, 
21,50 Hamburg: ljluman, R. §trau.s, Bl

beliu.s ve Qaykofskl'nin eserlerl. 
22)20 Frank.!urt: §uman'1n eserleri. 

Qayko!ski'nln dördüncü senfonlsl. 
22,30 c;:ek devlet lstasyonu: Mozart'tn 

eserlerl. 
23,50 Kolonya: Bethofen ve Neger 'ln 

eserleri. 

24 nisan saat 9 da ise bir vapur Fe -
nerden, diger bir vapur da saat 11 de 
Eyübden hareket edecek, <;ocuklan Ka-
1'11dhaneye götürüp getirecektir. Ayr1ca 

Xt~~:~~. trnmvay seferleri de tertib e- ( B i , i k i 5 a t 1 , I a ) 
~ ..... ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

24,05 Doy,Jandzender: Baden-Baden • 
dekl beynelmilel muslkl testlval.I 
Cgramotonla). 

Oda musikileri 

Evinde ölü olarak bulundu 
Erenköyünde Sahrayicedid mahal -

Jesinin Ta§ocaklan sokagmda 22 numa· 
rah evde kirac1 olan ta§<;t Erzurumlu 
lbrahim, odasmda ölü olarak bulun -
mu§tur. Cesed Morga kaldmlm1§hr. 
Tahkikat yapilmaktad1r. 

( CaOnlar, Konteranslar, kongreler) 
Konfcrans • Konscr 

Kad1köy Halkevinden: 
22 nJ..san 938 cuma aq,am.i saat 21 de 

Evimlz salonunda Edebiyat Fakültesi do
l)entlerlnden Sabrl Esad tarafmdan (Ede· 
b!yatta folklora dayanan kütle ruhlyatl) 
mev~ulu blr konferans verilecektlr. Konfe
ranstan sonra Lema.n Dura taraf1ndan 
plyano konserl. 

Chopin gccesi 
23 nlsan 938 cumartesl alqam1 uat 21 de 

Evlmlz salonunda Chopln'ln hayat1 ve eser
Jerl hakkmda söylev. Orkestra azalan ta
raf1ndan e.serler1 g.almac:aktI.r. 

Herkes geleblllr. ";r;. 
Beyoilu Halkevlnden: 
2314/ 938 cumartesl günü alq;am1 saat 

20,30 da Evimlzln, Beyo~lunda Istlkläl 
caddeslnde Nurziya sokajimda Part! kura
~mdaki ternsll salonunda herkesin gelebl
lecegl blr toplant1 yap1lacaktir. 

1 - Konterans' (Qocuk terblyes!) öt -
retmen Re,ad Kaynar tarafmdan . 

2 - Temsll. 

Tü r kiye ii; Sank as1 A, ,. 
i&tanbu l $ubesinden : 

Ulusal Egemenlik bayram1 genel ta· 
til günleri kanununa tevfikan 22 nisan 
ögleden sonra ba§lay1p bir bu~uk gün 
devam edecegine göre o güne rashyan 
cuma günü saat 13 ten itibaren Istanbul, 
Beyoglu, Galata §Ubelerimizle Beyaztd , 
Kad1köy ve Üsküdar ajanslanm1zm ka
pah bulundugunu degerli mü§tcrileri -
mize sayg1larla bildiririz. 

C<TERCÜMAN)) 
T ercü1ne ve Y azievi 

Galata Billur sokak No. 17 

Her Jisanda tercüme ve yu1 isleri 
Sortname - Rapor - Kataloi 

iläl1 .. tercümelcri 
En ucuz, en emin ve ~abuk 

olarak yap1hr. ,, ______ _ 
AL FR ED CO RTOl 'nun 

Veda1 mUnasebetlle 25 nl san 
pazartesl ak11am1 saat 21 de 

Frans1z Tiyatrosunda 
(CHOPiN'in 12 x 10 12x 25) 

24 TEDEBBU 
Tamamen icras 1n1 m Uteak l b 

Ct.OPIN'in ESERiNDE 
Muslki•inashg1n dehas1 

Tezi üzerinde bir 

Konferans Konseri 
vereeektir, Bu yenilik, büyük kon 
feranse1 Ostad1n deha"1m takdir 
nazorlnrile 1eyretmek imk!lmn1 ve -
recektir. Bu gibi konaerler, Parisin 
en boyük artishk h!diaelerini te~· 

kil etmektedlr. 
MUT AD FIATLAR 

* Kay Fransi rahats1zdn. fyi olduk
tan sonra Baron Erik Barnekof isminde 
bir tayyare 1irketi müdürile evlenecektir. 
Kay F ransi' nin bu be1inci izdivac1dn, 
Simdiye kadar izdivac etligi adamlar 
iunlard1r: Vilyam Gaston, senaryocu 
Con Mihan, Divayt Fransi ve Kenet 
Mak Kena. * SesiL B. Dö Mil'in idare ettii!i 
«Korsanlar» filmi icin bizzat yaz1p ha -
Z1rlam1~ oldugu senaryonun bir kism1 Ka
fiforniya maanf idaresi tarafmdan ~ok 
~riteresan g~rülmÜ1 ve bu par~anm halk' 
memleketlerinde okutulmakta olan k1taat 
kitabma ithal edilmesine karar verilmi1· 
tir. * Vaktile Greta Garbo'nun Con Cil
bert'le cevirdigi «Schvet ve 1eytan» filmi 
yeniden vücude getirilmektedir. Bu yeni 
versiyonda ba1rolü, vaktile «Zevkin en 
yüksek noktasi - Extase» kordelasm1 ~·· 
vinnis olan Viyanah artist Hedi Lamar 
deruhde etmistir. Bai erkek rolünü ki • 
min oyniyacaih henüz belli dei!ildir. * Meri Pikford gcncliginde bir hafta 
kadar Londrada gazetecilik etmii, ondan 
sonra artistlik meslegine süluk etrni§tir. * Meri Pikford'un kocas1 Budi Roje 
halihawda bir cazband orkestras1 id~re 
etmektedir. Bir tumeye ~1km11 olan Budi, 
N evyorkta bir hafta kadar kald1ktan son
ra Holivud' a gidecek ve yazm orada bir 
filim ,evireccktir. * Senaryosunu Marse! Maiar'm yaz
makta oldugu «Asker h<;ag1» filmindc 
bairolü Jan Piyer Omon oymyacakttr. * Laskey önümüzdeki hazirand• 
«Mösyö Koksinel» isminde bir filim <;e
virecektir. 

* ingilterenin en büyük sinema artist
lerinden Sari La vton, gecen senc Ameri· 
kada bircok filimler ~evirmi1ti. Artistin 
Holivud' daki kazancmm hesab1 Ameri· 
ka maliye 1ubesince • ancak bugünlerde 
yap1hp bitmi1 ve artiste o zaman ald1g1 
ücretler üzerinden bizim param1zla 200 
bin lira kazanc vergisi tarhedilmistir. * Bir müddet Londrada cahstiktan 
sonra Amerikaya dönen D uglas F ayer
banks Cuniya, Holivud' da mütbis bir 
fa aliyete giri1mi1tir. Birka~ filim birden 
ceVirinek\edir. J anet Caynor ve P~lett 
Godar'la «Gene kalbler» i Ginger Ro
gers'le «Hos zamanlar» i, 1rene Dun
ne ile « Y a~amamn zcvki» ni ve Kate
rin Hepbörn ile «Mis Mantom> u vücu
de getinnektedir. * Palet Dübo, Rolan Tuten'le diger 
bir tabm Fran51z artistleri «T uzak» is -
minde bir filim <;evirmektedirler. * «Maltmn evi» ismindeki Frans1z 
filminin ~evrilmesine 25 nisanda bailana· 
caktir. Bu kordeliinm ba1rollerini Lui 
Juve, Viviyan Romans, Piyer Römuvar 
oyniyacaklard1r. * Geyenlerde mevzuundan ve sair 
hususatmdan bahsettigimiz Ultimatum 
filminin ~evrilmesine mayJS ay1 zarfmda 
ba1lanacakt1r. 
II 1 1 11 1 100101 Oll I I 11111001101011101II111 1 111 1 011II1011011111 

Nefes dar!tgma kar~1 tertib ettigim 
§Urubun S1hhiye Vekaletinden henüz 
resmi ruhsatnamesini alamad1g1m hal -
de taklidi yapi!arak ismlm altmda sa -
ttld1gm1 ögrendim. Bu suretle yap1lan 
müstahzarattan ve sati§lardan hi<;bir 
mes'uliyet kabul edemiyecegimi ilan e
derim. 

Fa ik Arii Ba§ol 

22,20 Doy~landzender: Betho!en ve !;lu· 
bert'ln eserlerl. 

23,35 Qek devlet lstasyonu: §ubert (B, 
Dur. No. 10 piyano sonah). 

Operetler 

21,35 Nls: Gündüz ve gece CLökok'unr. 

Askeri bandolar 

20,15 Kolonya,, Bahrtye mar§lan ve 
muhtelif par~alar, 

21,05 Stutgart: Muhtelil havalar. 
23,50 Königsberg: Muhtelit havalar. 
$ arlu konserleri 

20,,"l5 Vlyana: i. Patzak Ctenor), '-
21,05 Milnlh: SeSill Rayh (SOpranol, 

Eg. Hann (bariton), 
21,20 Hamburg: Killse korosu. 

NÖBET~i ECZANELER 
Bu gece ~hr!mlzin muhtellf semtJexin

deki nöbei.l eczaneler: 
Istanbul cihetl: 
Eminönünde !Mehmed KäzunJ Alem • 

dard.a (Arif Ne~t), Kumkap1da' (Cemll) 
Kli~ükpazarda (Hlkmet Cemlll, §ehzade: 
baimd.a (Hamdü, Fenerde (Hüsameddlnl, 
Karagiimrükte C Fuad J, §ehremlnlnde 
fHamdi), Ai«;arayda (Sarlml, Bamatyada 
(Erofilos), Bak1rköyde (Hllä]), Eyübde 
(Hikmet Atlamaz) ec~nelerl. 

Beyoglu eihetl: 
§i~ll Halilskär Gazi caddesinde (Allun), 

Flruzagada (Ertul!"rul), :istikläl caddeslnde 
(Galatasaray), Tünelde (Matkovl~), Galata 
Ok~umusada (Yenlyoll, Fmdlkll tramvay 
cadodesinde (Mu.stala Nalll, Kas=pa1ada 
(Vam.f), Hal101oglunda (Barbudl, Be§lkta~
ta (Nall Halldl, ortaköy, Arnavudköy, Be
bek eczaneleri. 

Kadiköy :iskele caddeslnde (Bad1k), Yel
deglrmeninde (Ü~lerl, Üsküdarda (Mer -
kez), Büyükadada (Halk), Heybellada.da 
(Tana.§), Beykoz, P3.§abah~e. A. Hlaar ec
zaneleri. 

Üsküd ar H aie sinemas1 
Türk<;e sözlü 

1 ~n?!~a~1 gör~k ~m ~ye~anl~!~:~~~e~; ---• __ F_A_KA __ B_J_A_sM_M_~-y-1s_<_:-:r-l:-I-H_a_rd_i_)_ 
hem de aglarcasma giileceksiniz M 11 • N d d • 

Sinerna k ra llarr Kahkaha krallar1 Pat . Patachon. un1r ure In 
CHARLES BOYER ve Leo Slezak ve Hans Mooser'i 

LORETTA YOUNG'un en PAT ve PATACHON Konseri 

$ A
büyükN eserGleri oAlan V 5 1• R K J E 

gülün~lü komedilerini görecek ve 
f i lm ini göreceksiniz. katirlirca•ma güleceksiniz 

r--------------------·-----·-~evlrd•a• fl ' mlerl _agr1hklar1 YlldlZ Ml"R'IAM HOPK"INS 
kadar alt1n dejjerinde olan 

Tamamen renkli, Frans1zca sö:i;lü 

(BECKY SHARP) 

NAPOLEON'un METRESi 
filrninde en ~ayam hayret kad1nm samiml hayabn1 

Bu patartesi aks arn1 SAKARYA 

eanlandiracakttr. 

Sinemasmda 

FRANSIZ T iyatrosunda 

r Samatya ~EN' de-.. 
L Tophat • Clnayet Masas1.I -

• 
1 

BugUn 

PEK • TEHliKEli A~K ~~~ET1~E~~~Nu 1 
Sinemasmda 2 • LOREL - HARDi Periler Diyar1nda 

TUrk~e sözlU 



• 
22 Nisan 1938 CUMHURl:YET 

SERBEST FiKiRLER 

Mekteb terbiyesinden 
neler bekliyoruz? 

Yazan: TURGUD BILSEL 

Muamele vergisi kanuouoda lüzumlu 
olan baz1 dei!i1ikliklerin yap1lma„ mev • 
zuu üzerinde tetkikler yap1lmakta oldu • 
gu, Ankaradao geien haberlerdeo aft!a-

Okul deoilen müessese meden! bir ce· verildigini göstereo misallerdir. Bünyece 11hyor. Maliye Vekaleti, ge<;en scne bü-
llliyette ya1amaya namzed olanlarm u • dü1mü1 1aluslar ya1adiklan cemiyete er- tüo esaslan haz1rlanan ve Meclise gide
ll!umi terbiyesioi daha planh bir surette gec; yük olmaga mahkumdurlar. cegi mada geri birak1lan projeyi bu sene 
vermege c;ah1an bir hayat Iaboratuan °· 2 -. ktimai gaye. Mektebin terbiye kat'i olarak Meclisc sevketmek karann
larak teliikki edilebilir. Orada, i~inde y~- gayclennden ikincisi ic;timai gaye olarak dadir. T abii bunun ic;in de en münasib 
tad1g1 ve ya11yacag1 cemiyet hayatma gi· ifade edilebilir. fnsanlar cemiyet alemin· zaman yeni mali kanunlann Meclisten 
rerek muvaffak olmak istiyenler. muay ." de ya1ad1klan müddetc;e ic;timai olmak gec;ecegi haziran devresi olacakhr. Cün
)'en bir müddet kahrlar, aSJ! hayat dedi- zorundad1rlar. fc;timai olmak ise sadece kü muamele vergisi kanunu üzerindc ya
gimiz ieniyetler diyarma ahhrlar. cemiyet ic;indc bulunmak demek degildir. p1lacak tadiliitm her1eyden evvel büt~c-

Terbiye ile ugra1an ve terbiye va~ita· k~imai bir insan ya1ad1g1 cemiyetin §U· ye taalluku olduguna 1üphe yoktur. 
lannm rollerini tahlil eden mektebci!er, unle 1uurlanm11, onun zevk ve elemlerile Gec;en seneden biliyoruz ki, muamele 
okul terbiyesinin umumi terbiye vebr~- ya1am11, meselclcrinin hallinde rol almii vergisi kanunu üzerinde yap1lmak isteni
sindc muayyen bir merhale teiekkül .°111: bir 1ahsiyettir. len tadilat verginin sanayie müteallik k1s· 
giode müttefiktirler. Yani insan terbiyesi ~unu~ i9in mektebde verilecek ic;timai m1 üzerindetlir. Ne garibdir ki sanayici
biyo]ojik bir inki1af olarak ta ~~lc;d~tten terb1yenm hududu c;ok geniitir. Herieyde !er muamele vergisinio ihdas1 günüoden 
ba1lar ve hayat mücadclesine gm 1 ten oldugu gibi, ic;timai i1lerde de ii bölümü bugüne kadar yani tarn on senedcnberi 
sonra da devam eder, gider. var?1r. Bu itibarla ailede, yaiadigimiz bu tadiliitm yap1lmas1 ic;in ugra11p dur-

Binaenaleyh, c;ocuk, birc;ok temayül 1eh1r ve kasabada, havasmi teneffüs etti- mu1lard1r. Bu arada müteaddid proieler, 
ve inhbalanm dünyaya gözlerini ac;ar. ac;· g~miz yurdda nihayet dünya camiasmda raporlar hazirlanm11, fakat Hazine mcn
maz ve hatta rahmi maderde iken 1k~sa~ b~r tak_im vazifelerimiz vardir. hte bu va- faatile umumun menfaatini tevhid ede • 
eder. Terbiye dedigimiz ya1ay11 ve~ire51 z1felerm 1uurlu bir tarzda yapilmasi an _ bilecek bir formüle vanlamam11h. Bi! -
b d d. • · ·b ·1 ·ptidai vaziyet- cak kuvvetli bir ·1rt1"ma·1 terbi.ye 1·1e bera· hassa te1viki sanayi kanununuo hükümle-e en ve 1mag 1h an e l . , 

te bulunan bu insan yavrusunu ke~dme ber ve ahenkli bir surette c;aliimayi, yaia· rine dayanarak muamele vergisinin bir k1-
ve cemiyete daha iyi hizmet edecek bir se· may1 ve eglenmeyi bilmekle kabil olur. s1m sanayiden ahmp bir k1smmdan alm-

3 lk d mamas1 ve bunun neticcsi olarak muame· viyeye r1kanr h . . - hsa i gaye. F erdler ya•amak hl k 
y • k ·· e h h ld ' le vergisi vermiyen sanayiin isti a ver-T erbiyede en mühim basa~a }up • 1~m er a e maddi ihtiyaclanm temin 

•1·2 rocug"un ai·le ocag"1nda g~ird.1gi 
1
zad- etmek zarur 1· d d. l M d . gisi dahi vermcmesi gÖze bathg1 halde ta-

• , •y c m e ir er. o ern cem1 -
· b m1yet er e tl d b" f dilinc 11:idilemiyen bir cihet olmu1tur. mand1r. Ailc terbiyes1 azi ce • h ld ye er e ir erdin madd1 sahadaki mu -

1 l.k Jdugu a e ff k. · · Maliye Vckalctinde cski projcler üzc-~k mühim bir ro e ma 1 .. 0 •• .• v~ a iyetJnm temini de ancak o 1ahsm b k 
drg··erleri·nde bu mu··h1"m rolunu gun .. gec; • b1r meslek d. ·1 k b l rinde tetkikat yapmak üzere ir omisyo-

. e mme51 e a i olur. Bir fer· V k ! · d"" muesse - d · b.I nun te1kil edilmi1 olmaS1 bize e a eho tik9e kaybetmekte ve onu igebr. . b"l m gire 1 ecegi bir c;ok meslekler vardir. k b ld h" · 
d. A"l ter 1yeS1 l • M ff k l eski projeleri dahi no san u ugu 1m-•elere devretmekte 1r. 1 e h uva a o may1 b1"ld1.kten sonra da her k b. 1 1 

• ] d t 1 k · ni veriyor. Dü1ünülece ne gi 1 ~y er o -
hassa basit bünyeli cemiyet er ]e,I kl ayda mels e b.1I~sam tatmin eden bir hayat ha- duaunu bilmedii>;imiz ic;in bunlar üzerin-
,artla" muglak olmiyan top u uOarda zir iya 1 Jr. En mühim mcscle mesleg"i n 

rb. · 1 teikil eder. ra a k d. k bT ' de mütalea yürütebilecek vaziyettc degi-
te iykenbm temhe_ tba~m1 mekteb terbiyesine eo ~ a i iyet ve alakalanm1za göre se9- liz. Y almz sanayicilerin Ankaraya yeni· 
~u azan 1c; ir ff k mekhr. Y oksa filan veya filan meslek in- d b h d • k l1c 1 
!.. h" 1 d n hayatta muva a o- sana „lc k en ir eyet gÖn ermege a 11ma an 
uzum JSse me e Yu._se Ya1ama seviyesi temin ettigi onlann gene bazi ieyler söylemek iste • 

lur. . . . • h_~lde digerleri bunu yapamaz diye dü • diklerini ao„steriyor. Temenni edece<7imiz 
Medenl.ye•re ileri gitm11, . '·m·a· 1 lve 1unmek ya 1 •. o·· 1 h 1 d . n n 

'> b .. n 
1
1ur. Y e 1a 1s ar var 1r k1, -ey, bu defa iyi bir neticeye vanlmas1dir. ikhsadi sahalarda daha mu< ~nyde ek~ en mureffeh b · h k kl ' 

k t !erde ailenin terb1ye e ' .kl ir ayata avu1aca anm F. G. 
azanm11 sosye e b b" z_an_netti eri mesleklerde muvaffakiyet -1--------------..... ..,. 
].. .. •=kre azahyor. Bunun se e 1• 51zl1kl d·· 1 

ro u gun ge~u , . . h · d d. e~': u1müs crdir. <;:ünkü onlar ken-
kadlnln l.kt1sad'1 zorluklar nel!ce. s1 . arb1c e l kab1hyet ve t ··11 . . l emayu enn1 nazara a • 

1 mecbur olmas1dir. A1lenm a - makt · d 
~a 11m1ya . . . k b .. · an z1ya e o meslegin cazibesine ka-

d • t rb1·ye 1•m1 me te uzenne p1larak 1· b 1 l 1 d farama 1g1 e ' .•. d !• a1 am11 o an ar ir. 
1 kt Vc elinden geld1g1 ka ar, c;ocu· B .... 

a ma a . . dl ugunun mektebi ikt1Sadi gayede ro-
• !' olan tecrübe ve 1hya an ver • 1·· ·· k 
ga aZlm unu Yapar en terbiyesini deruhde ettigi 
mege ~ah1maktadir. .._ c;ocuklann metleki kabiliyetleri hakkmda 

Tu··rk a1.le hayah Avrupa ve Amen~a 1 k.k 
e~as 1 tet 1 ler yapmak mecburiyetinde -

Ceml.yetler1·ndeki kadar bozulmaml! ve duler H·-L· b 11 1 
h . · 1yutr zaman ir mua imin ta e-rocuk üzerindeki tesirini oldukc;a mu • a- besme ' 1 

Y k J • • ~n 1u mes cge gireceksio veya 
faza etmektedir. F akat unutmama a • g1rmel d" 1 

k b ism Iye te kinlerde bulunmasm1 
d k. rok yakm bir gelece te gar m arzu tm · H 

21m Ir 
1 

Y b. . ] d b ..l. a . . e ey12. er ferd tutacag1 i1i ken· 
ka,..1Ia••·"g1 meseleler, mm e .e . a~ai dm ,,.,.merd· M f „ ,u h d • -y 

1 ir · uallimin vazi esi c;o • 
bulunacaktlr. Esasen be1er tan m e e~- cugu ht l"f 

] k II mu e l meslekler hakkmda tenvir 
· · k l'bl ra sahne olmu1 mem c e • etmek v 1 kl s1z m 1 a a . l k · e mes e erin icab ettirdigi va51f-

mizde ailenin verdigi t~rbiye'. u a~m~. 1d'.s· larda onu aydmlatmakhr. 
tedi;;.;miz gayelerle mutenaSJ? eg1 ir. Y k d h l 

B
. „. leyh Türk mekteblen kafam12da •. . u .. an a u asaten c;erc;evesini ~izdi -
maena . · Ja gim1Z u~ tcrbiye gayesinin 1imdiki mek • 

ya1atllg1m1z ileri Türk1yenm ge_nc azad • teblerde tamamile tahakkukuna i"mkan 
h l k i~in diger cem1yetler en k M 

rm1 azir ama k• b · 1· d dir yo tu:·.. ademki cemiyetler keodi ideal 
daha fazla rah1ma mec unye m e - d l .. 

• ~'. u1unce ermm sonraki nesillere nakli 
ler. 1· d k. klara o- 1~10 mekteb denilen müesseseyi kurmu• -D„ ·· ektcbi e m e 1 c;ocu 1 d k bl ' 

k 
unun m ve biraz da hesab ögret- ar .": .me te er bu mühim ve mes'uli -

u~j· yaz~a .. yapbgma kani bulunu - yeth l§I muvaffakiyete isal i~in icab eden 
me de v;.21 e~m1 vazifesi, ögretmeninin terhbah alacaklard1r. Bu gayelerin ta -
yor u . .,.,ocugun ·· l d.kl · ha~k. u. ku. • mektebin bünyesinde yapilacak 
k d d . „kmek onun soy e 1 en· d · kl kl 1 

~rd§~Slln a k 
12 c;obellem~kten ibaretti. <;:o - eg1.11 ~ _er e kabil olacakhr. Mekteb 

01 m eme ve l l d terb1yesmm bir belleme ve tckrar etme 
cugun hayatta olup .. b.'.1".~1 md_e e er en n:'ihani.~i!.eti hududunu aiarak bunun ye-
haberdar edl.lmesi duiunu mez 1· . r1oe du•unme v 

k ' e Yapma sahasma girme· 
B .. .. mektebi o uma, yazma \e s1· •artllr. ugunun . . kl , 

h b . l .. k dro hanc1 yapmama a ---------..... ....,, .......... __ _ esa 11 enn1 a b" f 
heraber bunlara diger y~pici tek~ iye ak· 

. . d tali bir mev 1 verme · 
ahyetlen yamn a k d. 0 rocug" un 

dd .. d tmeme te ir. ' • 
te tere u e b. tanda1 ve aile 

b. . uurlu ir va 
tarn ir msan'. ~ 1 a eler c;izmi1 ve 
azaSI olmaSJ 1c;m esas 1 ~ ~ · b d 

l . h kkuku 1c;m 1ca e en bu gaye enn ta a B · 
. . 1 kt bulunmuitur. u yem 

tedb1rlen a ma a I d bir kac;m1 
gayeler nelerdir ~ B~n ar an 
a1a~1da mütalca edehm: l b. 

1 
.... · N 351 1r mo orun 

1 - Saghk gayeSI. k.1 den par-
k1ymet ve iktidan onu te§ 1 le h k 

• - , ve bu parc;a arm a _en • 
c;alarm saglamlig .

1 
„, ülürse msan 

li bir surette ~ah1mal.an e 
0

. c; teibih edi· 
da fiziki bak1mdan bir moktor_e an dogu • 
1 b ·1· H" .. h oktur i, ms 
e 1 ir. 1~ §UP. ': Y . y ve ruhi yap1la-

1unda ebeveynmm fm 1 • b 1 
1 k a•amaga ai ar. 

rmdan hissedar o ara Y ' • k' • 
h d k. veraset m ar e 

Bilhassa fiziki sa a a 1 

k d d öze c;arpar. 
dilemiyece erece e g bir fiziki bünye 

fite, mekteb. mua~yen h vvüller ge· 
ile dünyaya geien, a1le~e t~ .a ütalea e-
. • hh. vaziyetm1 m 

c;diren ~~uk~unf" i. d k1· ini! ve ~1k11lan 
erken m 11a scynn e • bir vü-

gözönünde tutmahd1r. «Saglam ·· ·· 
. d. • bulunur» sozune 

cudde saglam bir imag umiyetlc 
tamamilc baglamla_maz!a l~· um bünyeyc 
saglam bir bünyenm zayi ir k b l e 
h .. h !dugunu a u • 

er zaman murecca o .. .. mekte· 
deriz Bunun irindir ki, bugunun kl n 

· ' ·• · c;ocu an 
bi terbiyesini deruhde ettigi d.kk tle ta· 
bedcn inki1af ve nemalarmi 1 a 

kib edeccktir. "lave edilen 0 • 

Mekteb programlanna 1 . h t ve 
yunlar jimnastik faaliyetlen, scbya a •

1 
k 

gezintÜer, saghk dersleri hMepkt ub sba~ 1 

k . · d" e e ma· 
gayesine ula11lma 1c;m ir. k.ld · 
1 . .k d h hhi bir '° 1 e m· annm g1lh c;e a a SI ' •• h 

kl man mute assts 1a„, c;ocu arm zaman za . •
1 

k 
doktorlar tarafmdan muayenesi, sa~ 1 

· d k dar ehemm1yet gayesme ne ereceye a 

Yugoalavya ile Bulgaristan 
aras1ndaki hudud mukavelesi 

Belg.rad 21 - M. Stoyadinovi~. dün 
Bulganstanm Belgrad sefiri Popof'u ka
bul etmiitir. Bu münasebetle hudud iia
retle~inin muhafaza, himaye, tamir ve 
rekzme ve Yugoslavya Krall1gile Bulga
nstan Krall1g1 arasmdaki kat'i hududu 
gÖsteren diger alametlere müteallik olan 
ve 9 sonte1rin 1935 te Sofyada imza edil
mii bulunan mukavelenamenin tasdikma 
aid vesaik teati edilmiitir. 

Bu senenin ilkbahar modasma aid 
yenilikler ingilterenin her tarafmda 
görülmege ba§larnl§br. Amerika bahri· 
yelilerinin ba~hklanna benziyen yan 
tarafta fazla bir kordeläs1 bulunan bir 

§apka bi~imi bilhassa ragbettedir. 

Petrol arama faaliyetlerinin 
neticeleri 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
petrol arama i§leri i9in yeni vesait al -
mi§hr. 90 tonluk vinclerden ba§ka ay -
nca 200 tonluk büyük vincler de getir -
tilmi§tir. 

Bu sene petrol ara§tmlacak mmtaka
lar arasmda Siirdin Mahmud bogan, 
Pikal, Espenaka ile Cezirenin §&rlu, 
Kerdut, Alma mmtakalan vard1r. 

Müreftede benzinli gaz bulunmu§, fa
kat sahasmm kü9ük oldugu anla§ilmi§· 
hr. Vanda kü9ük bir galeri a91lrn1§hr. 
Bir iki ton petrol bulunmu§tur. Son a
rama faaliyetlerinin teksif edildigi He
ronis kampmda ise, 910 metre derin • 
likte hava gazi bulunmu§, bu gazle ma· 
kineler bir müddet 9ah§hr1lm1§t1T. Di -
yarbak1rda kuvvetli mayi petrol emare
sine raslanm1§hr. Sondajlar devam et -
mektedir. Kat'i vaziyet ileride anla§tla
bilecektir. -···-Amerikaya giden ingiliz 

askeri heyeti 
Londra 21 (Hususi) - Bir ingiliz as

kerl heyetinin tayyare mübayaas1 i9in 
Amerikaya hareket etmesi üzerine, A
merikan tayyare §irketlerinin hisse se
nedleri fiah birdenbire yükselmi§tir. 
ingiliz heyetinin binlerce bombard1man 
tayyaresile pilot yeti§tiren kör u9u§ ma
kineleri satm alacagm1 haber alan tay • 
yare fabrikalan §imdiden haz1rhklara 
baslamt§lardIT. 

Diger taraftan, Amerikanm Avrupa 
i§lerine kar1§masma muhalif olan bir 
9ok devlet adamlan ingiltereye tayya· 
re sablmasma mani olmak üzere hükO.
met nezdinde te§ebbüslerde bulunmU§· 
lardtr. 

-···~ Romanya Krahn1n haatahg1 
Bükrei 21 - Dün ak§am Kralm s1h· 

hati hakkmda ne1redilen teblig, gripin 
iyi vaziyette inki1af eylemekte oldu -
gunu bildirmektedir. Sabah hararet 
37 8 nab1z 76 idi Ak1am hararet 38,2 ye 

1 ' • • • 

ve nabz1 88 e ~tkm1§br. G1rtlaktak1 gnp 
anzalan devam etmektedir. Öksürük 
hafiftir. Nefes normald1r. -.,_ 
Bir Alman tayyarecisinin yir

minci ölüm y1h 
Barlin 21 - Mare1a! Göring, Umu· 

mi Harbde Rihtofen avc1 tayyare filo • 
sunun son kumandam s1fatile Rihtofen'in 
ölümünün 20 inci y1ldönümü münasebe • 
tilc büyük Alman tayyarecisioin hatiras1· 
n: taziz etmi1 ve mezarma merasimle bir 
c;elcnk koymu1tur. 

Rihtofen 81 inci düiman tayyaresini 
dü1ürdükten sonra 21 nisan 1918 de A
miens civannda bir Kanadah tayyareci 
tarafmdan dü1ürülmü1tür. -···-<;ek orduaunun 20 nci y1h 

Prag 21 - <;ekoslovakya, 21 nisan 
1918 de ftalyan hükiimetile <;:ekoslovak
ya milli konseyi arasmda Romada imza 
edilen mukavele ile bir gerc;ek haline gel
mi1 olan <;:ek ordusu te1kilatmm 20 nci 
y1ldöoümünü kutlulamaktad1r. 

Brüksel - Bel9ika Krah, Gan §ehrinde tertib edilen 9i9ek bayramm1 kü
§ad etmi§tir. Resmimiz Kral Leopold'u, karde§i Prens i;;_~l'1 . ve ktz1 Pren
ses Jozefin i;iarlot'u merasim esnasmda Kral arabasmda gostenyor. 

Berlin - M. Hitler'in dogum günü y1ldönümü münasebetile Berlinde 
yap1Jan ge9id resmine i§tirak eden l genc bahriyelilerden bir grup .... ,„r". 

• ... • 

Atina - Eski ispanya Krah Alfons (sagdan itibaren ön plända ikinci 
zat) Atinada Akropolis harabelerini ziyaret etmi§tir. Yunan Krah Majeste 
Yorgi'nin yaveri Amiral Paparikopulos, eski !spanya Krahna refakat et
ml~tir. 

Pnris - Paskalye münasebetile Paris Kardinali me§hur Notr · Dam kili
sesind.e an'anevi ayak y1kama merasimini yaparken 

k. 'd · bir i;;anghay - Japonyamn himayesi altmda oJ~ak Nan .. m e yem _ 
merkezi <;:in hükO.meti te~ekkül etmi§tir. Resm1m1z, b\1 .. munasebetle ya~~ 
lan merasim esnas1nda Nankin sokaklarmda as1lan butun devletlere a 
bayraklarm haz1rlanmas1m göstermektedir. 

s 

O smanh Mcb'usan Meclisinde 
-riyaset divanma da dahi~- bir 
meb'us vard1. Katib 51fable za· 

b1t hulasalann1 okurdu ve daima «cel· 
se» yi celese diye teliiffuz ederdi. Eger ~· 
g~en celse tabirini (ge~en toplanh) b1· 
~imine sokacak kadar dü§Ünceli olsayd1 
boyuna gülünc olmaktan elbet kurtulur• 
du. 

Gene bir katib tanmm ki Eregli «hav• 
zai fahmiyyesi» 1eklinde kullamlan kili-
1eyi «havzai iahime» suretine sokard1 ve 
kömür demek olan fahmi dost devletlere 
eskiden 51fat olarak izafe olunagelen fa -
hametle degi1tirirdi. 0 da «Eregli kömür 
ocaklan» demek yolunu tutsayd1 elbette 
böyle gülünc bir vaziyete dü1mezdi. 

Bugün de -hayli me1hur- muharrirler 
arasmda halefle selefi yanh1 kullananlar 
ve kendinden sonra geien bir adam1 an· 
latmak isterken selef ve gec;mi1 bir 1ahsi· 
yeti ifade i~in de halef diyenler var. Bu 
kelimelerin yerine önceki veya sonraki 
denilse 1üphe yok ki hatadan kurtuluo· 
mu1 olur!„. 

Maarif Vekiileti tarafmdan on, oo 1ki 
y1I evvel bir ilmi heyete tercüme ettirilen 
bir kitab1 dün gözden g~iriyordum. ;iöy• 
Je bir ibareye tesadüf ettim. 

«Nilin membalanndan birinin üzerio· 
de kurulan fskendcriye 1ehri l» 

Bir ilkmekteb 9ocugu da Nil nehrioin 
nerelerden c;1k1p nerelerde denize dökül• 
dügünü ve lskenderiyede ise membat bu-o 
lunmad1gm1 bilir. Eserin o parc;aS1m ter• 
cüme edeo muharrir de, 1üphe yok lci, 
ayni bilgiye sahibdir. F akat hattfle selef 
gibi membala maosab da -özleri ögrenil· 
meden· bellenmit kelimelerden oldugu 
ic;in mütercim bu gülünc hataya dü1mür 
tür. Memba yerine kaynak, mansab ye
rine ag1z kelimeleri kullamlsayd1 elbette 
bu yanh1 yap1lmazd1 ve Maarif Vekale
tinin bast1rd1g1 bir eserin güzelligi kirlen• 
mezdi. 

"'"'"" 
Arabca veya acemce kelimeleri bilme• 

den kullaomanm gülünc ak1betleriodeo 
naS1I korunulacagm1 Ögretecek bir de f1k· 
ra yazay1m: 

Anadolu beyzadelerinden ü~ genci, 
lkinci Sultan Mahmud lstanbula getirtir 
ve huzuruna kabul eder. Geneier okur 
yazar degil. T am manasile ümmi. F akat 
üc;ü de zeki, kavray11h, anlay11h. 

Sultan Mahrnud, en büyügü henüz on 
sekiz ya1mda bulunao bu saf 9ocuklarla 
konu1mu1 olmak i~in so rar: 

- Berren mi geldiniz, bahren mi? 
Cevab vermek vazifesi tabiatile ya§c;& 

büyük olana dü1üyor. F akat o, padi1ahm 
ne demek istedigini aolamamakla bera· 
her ber ve bahr kelimelerindeo hangisinin 
kara, hangisinin dcniz demek oldugunu 
bilmediginden bir lahza S1k1hyor, terler 
gibi oluyor, sonra keodisini tophyarak §V 

cevab1 veriyor: 
- Karadan geldik efendim 1 • 
Ben, ya11 sekseni a1m11 oldugu bir 51" 

rada bu adam1 tamd1m, Sultan Mahrnud• 
la yapllgi muhavereyi bizzat kendisi~den 
dinledim. 0 gündenberi maoaS101 b1lme• 
digim bir kelimeyi kull.anmam.a~a ~h1i-o 
yorum ve zannederim k1 c;ok 1Y1 yapiyo
rum. <;ünkü 0 kissadan hisse almam11 ol• 
sayd1m y11lardanberi süren yaz1c1hk ha• 
yabnda kalemimden ~1kan yanh1lan.n '"" 
YISI elbette 1imdikinden on kat Zlyade 

olurdu ! 
M. TURHAN TAN 

Ka~ak yaprak tütünü satan, 
kad1n 

Galatada Necatibey caddesinde Ak9e 
sokakta 11 numarah evde oturkan1.~e-t ·sminde bir kadmm ka9a u n 
ma a ' d"" . de ya sathj!t haber ahnm11 ve un evm • 
p1lan ara1hrmada 560 gram ka9ak y~p
rak tütünü bulunarak musadere edil • 

mi~tir. -=- 1 • „ 
Sarho~luk yüzünden„. 

Kas1mpa§ada Karaman I!lahallesind~ 
oturan boyac1 Y•1ar ile Üskudarda Hay 

ddim;avw; mahallesinden tavukc;u 
~ustafa. dün. sarho§luk yüzünden kav

~a etmi§lerdir. st h 
Kavgada Mustafa cebindeki su a 

~aluyt ~ekerek Ya1arm so! bögrüne sap
Jam11 ~e yakalanmi§hr. Yarah hasta • 

neye kaldmlm1~:~1r •. „, ...... __ • • 

Ustas1n1n tavyare biletini 
~almit 

"! d Alvon i;ikmazmda bir 
Beyo,; un a . n 1 äza"I ustasmm 

ahe1 yamnda Ga~11.• , . deki 200 !ira 
as1h duran ceketmm cebm b.1 
ka.,.anm1~ olan Tayvare Piy~n~o t e • 
. : paralar• da gi§eden al • tim as1Tm11 ve l k 

m1<t1r: h cahuk anlasilm1§, su9 u 91Ta 

vakalanm1~t1r . .-..-- ' --

(Merkez Kumandan1 Saffet 
Aksaray) 1n ölümü 

!;; ker iirketi heyeti tefti§iye reisi Sa
lähaeddin Korma9m babas1 mütekaid 
kaymakamlardan istanbul Merkez Ku
mandam !smail Saffet Aksaray vefat 
etmi1, 21/4/938 tarihinde Me~kezefen· 
dide aile kabristanma defnedilmi§tir. 
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~DJ'POR~~~I 
Hakem meselesi 1Yunanl1 bir güre,~i 

Yazan: NÜZHET ABBAS 

Y almz bizde degil, her yerde futbo- lara 1unu söyliyecegim: En •evdiginiz 
ma gii<;lük arzeden mühim safhalanndan spor olan futbol sizin de tC§riki mesruniz
biri de hakem i§idir. Biz hakem i§lerini le kallunacaktir. Y arm; (hayrr, bunu ar-
1932 de a<;ti6Jm1z kurslarla ve kurdugu· t1k son ma~lardaki sirf oyun mehareti 
muz hakem komitesile ba§arm1ya giri§m ;~ halunmdan düien futbol seviyernizi gö
bulunuyoruz. Haltern i§lcri hususundaki zönünde tutarak) bugün §el<linde de ya
!avsiyelerimi serdetmeden cvvel be§ se - zabiliriz; size seyir zevki vermiyen fut
oclik faaliyetin kisa bir bilan~osunu yap- bolun dü§üklügü herkesten ziyade sizi 
may1 faydal1 buluyorum: müteessir cdecektir. Bunda dogrudan 

BC§ s"."c. cvvel ai;tigimi~. kurslarda dogruya hakem meselesinin sun' ve tak
an bei yirm• kadar heveslzyi bir araya siri olmasa bile, dolay1sile alO.ka mevcud 
toplamJ§, evvela futbol kaideleri Üzerin • ld - ink. 1 c: h ld h · 
d ddü'd d .l L 1 b' o ugu ar o unamaz . ..,u a e epi • 

e tere e 1 en noKla an tes 11 etrois · · a]•L d 1 'f 1 b' · b ·1 k · · m1zm .... a ar o marruz vaz1 e o an n 
ve b:rrer karara ag am11n . llk nazarda · t b' k 1. d ] k' d 
ba 1 

· l d ] 1§ c ir 1s1m arAa a§ ar1n ~c 1ngen ur _ 
§'.TI m11 11 er meyanm a say1 mas1 a • al ·1 · • ak t k b' k bJ. B 

L„ 'b' ·· „ b l h' d m an e I§l sa ma lt ay:i wr. u 
""" g1 • gorunen u mese e ~ c has1l k b j•f' · '-i]' el b' d 

·•· ·b· d • ']d' r·· '-'· lru I d ay 1 te a I ise tei~ attan evv ize e ettig1 zan gt 1 egi lt. -,.un1<u rs ar a d" _:Ld' 
. . futb l rih' . . u en va= e ir. 
mm o ta im1ze ge~m11 nice hatem- .• . . 
l 'n hile L.;L]eri' , .• l nl d·kl Digcr taraftan hakem I§lennde F ede -
er1 .<~= , n 1~ a a . an ve d" 'fel rd h" · 

tatbll:: ettikleri de meydana i;ikm11 bulu- ~~y~a ! jen ~ZI . c l e~ i 7ük um 

nuyordu. Bu hakikati bugün kurslarla T~ k YS ~an emzy~:l~-b t~· ~ ~m 
uzak yakm <ilil.adar ola:i herkes takdir ur por arumun~ 1 a ~ :im en 
edcr. sonra kurumun umum1 yasasma 1lave e • 

D mek J ki h L k l ki decegi futbol müsabaka nizamnamesinin 
e o uyor Ul'!ll urs an es • d h „ II" „ · d · f 

1 „ · d f d 1 . .1 . . a a iumu u ve uzenn e en mce te er -
er uzerm e ay a 1; yen1 hevesh er 1i;m k d ·.1 · „'-lind b' '-

Tekirdagli Hüseyni güre
'e davet ediyor 

Jorj Vessel 

Dün Atinadan ] orj Vasil imzah bir 
mel<tubla kulaklannm karnabahar göbe • 
gine dönmesinden minderle bir hayli ül
fet peyda ettigi anla11lan bir pehlivan 
resmi aldik. J„ k-···1 L: ·h.: „ „J 1· · • k ruatina a ar i„eruru1 i"" c ir ayu 

ae "' 111r 1 uyaca1r. §?n nazan 15IDI • el „ d · 'Im ·d· B' dah 
k 1 l tatbik '- d "b evv vucu e gebn esi Ir. iraz • JoIJ' Vasil aslan Yunanlt olduiiunu, m urs ar a, at usmm1 a tccru e 'b de!' " 

ile pi1ir:neli: meselcsi üzerinde bepimizin tavn e IDl. 1910 scnesindenberi Amerikada yerle -
ittifak edeeegimiz de tabiidir. Eldeki talimatnamede bugün i„in ha- §Crek oramn tabüyetini ald1g1m. §imdiye 

H k k · · · h k · · kem iileri.n.i aksatan .,:ok mühim bir mad- kadar profesyonel serbest gü~ olarak 
a cm om1tesinm, a em y~tu - d d M" b 1. h k„„.1 · · kul"b 

k 1 k 1 1 k e var lt. usa au a =ermm u Cenubt ve ;lirm1li Amerikalarda. Avus-me , on an on!ro etmck ve mem e ·et ahh l · 'f„ ._ b u . 
L „k 1 · • b b. . b •1 L mur as anmn rey tttl uma ltallliffit§ tralya, Avrupa ve cenubi Afrikada tak -
na em enmn a11ru 1r mercic ag ama~ 1 Belk' b b lk' d · · b 
baknn1ndan lüzum ve faydas1 ilk a<;i!d1g1 ° melasikl. b' 1 0.?b ~il e b1 .. " [!rmh'.1_ ei riben 230 mai; yapbgm1 vc Atinada bir 

1 b .. • sen 1r tecru e c sa 1ttir .<.1 ""em k d k Id k · I zaman a ugun ara5'nda sekteye ugnyan ay a ar a 1 tan sonra .anga1man arm1 
fuliyet devresi olmasayd1 elbette ki spor iilerinde bu •e9m tarzile hic;b11 zaman yerine getirmek üzere tekrar Avustra!ya 
efkan umumiyesi tarahndan daha büyük istikrarlt bir muvaffakiyet elde cdilmii ve cenubi Afrikaya gidecegini anlatbk -
takdirle kai,1Janm11 olurdu. degildir. Bir lrnlübün maksad ve gayesj„ tan sonra sadade gelmckte ve iki mai; 

* * * nin yüzde doksan dokuzu mai;:t kazan • yapmak üzere T ekirdag!1 Hüseyin peh· 

8llgünkü vaziyet ise ~udur: F utbol 
F ederasyonu bö!gelerde tesis etmekte ol
dugu ve edecegi hakem komitelerine yu • 
kandaki vazifeleri vermektedir. Hakem 
i1lerini yoluna koymak hususunda esasen 
batka yap1lacak bir i§i de yoktur. Y almz 
bu komiteleri lafz1 murad bir iekilde ku„ 
rup buakmak ve faaliyetlcrinden bihakkm 
istifade edememek meselesi de alda geien 
bir ihtimal oldugunu unutmamak lazun· 
dir. !ite biz bu yaZ1m1zda bu cihetler Ü· 

zerindeki dü1üncelerimizi mevzuu bah -
sedecegiz. 

Amatör bir te1kilat oldugumuza naza· 
ran bu iite muvazzaf kimselerin kullaml
masi mevzuu bahsolam1yacagmdan sar -
finazar bu iiin muvazzaf kimselerle de 
mutlak yürüyecegine li:am de!!iliz. Hatta 
Daha ileri giderek muvazzaflarla olur, 
amatörlerlc de olur bir i§ oldugunu söy -
Hyebilirim. Elverir ki evvela eski sporcu
lar1m1z ve sonra da spor efkan umumi -
ycmiz bu i1in bir lüzum olduguna ve i1i 
lay1k oldugu ehemmiyett,! telakl:i etmeL
sek hakem derdinin sürüp gidecegine ve 
nihayet el ve i1 birligile i;:ah1mamn müb
rem bir ihtiyac oldugu üurinde birlc1mi1 
bulunahm. 

Unutmamahy1z ki F ederasyon azami 
fcdakirhkla \;&h1maktad1r. Y erli antre • 
nör yeti1tirmek i~in üstad bir adam geti
rilmi1tir. Paraca fedakuhklardan da bi, 
\;ekinilmemcktedir ve sözün k1sas1 mesele 
bugünlcü 1eklinde F edcrasyonla futbol 
tqckküllerimizin ve kulüblerimizin te1riki 
mcsaisine bagh bulunmak mevkiindedir. 
Huem komitelerinin verimli i1 görebil -
meleri ic;in ilk pli.nda her bak1mdan bu 
i1in ayn kirnselere tevdi olunmas1 laz1m
dir. F akat gayet a~1k ve samimi olarak 
söyliyebiliriz ki son zamanlarda eski ar· 
kada1larda bir b1kkmhk ve bezginlik se
zinlcmekteyim. 

Sadece bir hasbihal mahiyetinde ve 
hi~bir tenkid kasdi olmaks1zm bu arkada1· 

A,k ve macera romam : 52 

maktir. Bu gayeye eri§mek hususunda livaru Atinaya davet ettigini bildirmek • 
kulüb ii;in her yol §•Ya.DJ tetkiktir. T e§ki- tedir. 
lät i\;in„ ise '.°esele bu~un tarn aksidir. Hüseyin perJivamn bu bir ay ii;:inde 

. l<'.ulubler~ hakem1 s~mek husus~~a Atinada kendisile gürC§megi kabul ettigi 
~1c;blt reylen ol~asm taraftan. da .?egi • takdirde §&rt!anm Atinada, George Vas
lim. Ancak eldelci hakem adcdme gore bu sei • Patissia Rue Parnilhos 206 numa· 
sec;imin bir günde yapil1p bütün bir devre raya yazmas,' rica i!dilmektedir. 
ii;:in muteber addedilmesine mübrem ve •. •• -
mutlak bir ihtiyac oldug\ma kaniim. Mev- Serbest gure§ musabakalar1 
sim ba1mda ve ikinci devre ba§lang1cmda Pazar günü Taksim stadyomundaki 
kulüb murahbaslan hakem komite ve fut„ serbest güte§ müsabakalarmm yap1lmas1 
bol ajanltgirun i1tirak edecekleri bir top- hemen hemen kat'iyct kesbetmi§tir. Eski 
lantlya davet olunur, ve hakem tayin i~ Türkiye ba§pehlivam Kara Ali dün tek· 
leri de bu toplant1da hal ve faslolunur rar matbaam1za gelmi1 ve Bahkesir ld-
ve fikstürle birlikte il.in olunursa hakem manyurdunun, Tekirdagl: Hüseyinle gÜ· 
i§inin mühim bir safhas1 kolaylikla halle- re§mek üzere vaki olan davetini kabul 
dilmi1 olur. Bu §eklin hakemlere, teikila- etmedigini, burada kalarak pazar günü 
ta ve nihayet kulüblere bo1una ve ekse - T aksim stadyomunda T ekirdagh ile ka
riya menfi netice ile sarfolunan beyhude p11mak üzere bekledigini söylemiitir. 
emeklerin ekonomisi, spor disiplini ve isve„li pehlivan Negrm'in pazara ka
i1lerin selametle yürümesi bakunmdan dar yetiiemiyecegi anla1ild1gmdan bu 
temin edecegi faydalar o kadar boldur ki haftaki müsabakalar Türk pehlivanlan 
bunlan bu yaz1da saym~k dahi lüzum - arasmda yapilacak dernektir. Tekirdagl1 
dur. Hakem sec;imini kulüblerin gönlü Hüseyinle Kara Ali, Mülayimle de 
ho1, teikilätm otorite ve murakabe hak- Himmet pehlivanlar tutu1acaklardu. 
lan s1yanet edilmek 1arti!e bu 1eklin ha„ Bu iki mühim müsabakadan ba1ka pro· 
ricinde aramak beyhude bir zahmettir. fesyonel olmamakta israr eden ve 18 ya
Her hafta, hatta haftada Ü\; dört defa imda bulunmasma ragmen 1,86 boylu ve 
te1kilät1, kulübleri, sporculan, ve spor cf- 96 kiloluk Nazmi de ~ileli Rami ile bir 
Hn umumiyesini beyhude i§gal eden gösteti§ müsabakaSI yapacakt1r. 
hakem tayini iti bu 1ekilde hallolundugu 
takdirde tekrar yolsuzluklar olursa; biz 
bu yoldaki anlay11s1zhg1D11z1, hatta 
ceblimizi en evvel kendimiz itiraf etmege 
hazmz. 

NOZHET ABBAS 

Müki.fat tevzii me,rasimi 
Askeri liselerimiz arasmda büyük ve 

füzuli te1kilatlara lüzum görülmeden in
tizamla devam ettirilerek neticeleri alinan 
spor 1ubelerinin birincilik veya 1ampiyon
luk kazanan ferd ve takunlarma mükafat 

tevzü merasimi 23 nisan bayramma tesa • 
düf eden cumartesi günü T aksim stadyo
munda yap1lacaktir. 

Bu haftaki rna~lar 
Futbol ajanligrntlan 
24/ 4/ 1938 pazar günü ~eref stadyo

munda yap1lacak ma~lar : 
Alt! kulüb muhteliti • Be1ikta1 saat 15 
Altikulüb muhteliti - Galatasaray saat 

16,30. 
Birinci ma~m hakemi Tank, yan ha • 

kemleri ~evki ve F ahri. lkinci ma~m ha
kemi Ahmed Adern, yan hakemleri Hay
ri ve R1flu. 

Alti kulüb muhtelitini te1kil etmek ü
zere a1aii1da esamisi yazth futbolculann 
levaz1mlarile birlikte saat 14.30 da Be • 

llCCl•iA IM 
Y amba;mda, yusyuvarlak, ktpkml 

sac;h, cok boyah bir kachn, hüzülmii$ o
turuyordu. Arkasmda, sutlan bana dö
nük iki erkek vardi. 

Bu erkeklerden birinin kocam oldugu
nu gördüm. Öteki, kocamm, bir~ok defa 
uzaktan gördügüm bir arkada&1 idi. 0-
nun da beni herhalde tamdiiiru zannedi
yordum. 

Maud Assy'yi haftalardanberi dü1üne 
dü1üne gerilen sinirlerimi, ancak, kocama 
bu surelle meydan okumakla teskin cde
bilecektim. 

Y apbglm i1in delice bir0ey oldul(unu. 
k.ad1nl1k gururumun bu i1e mani teikil et· 
111esi laz1m geldigini, iyi bir aile kadm1 -
1uo ycr~ koca'1 tarafmdan aldatilsa bile. 
aile yuvaSI oldul(unu dü&ünmüyor degil
dim. F akat, ne korku, oe muhakeme, bü
tün teferrua!Jm uzun uzun haztrlad1gun 
bu le1ebhüsü yerine getirmekten beni ah
koyam1yordu. 

XXVI 
On iki numaralt locaya girdii:(im za

man, 111klardan gözüm kama1ti. llkönce, 
bol ziyadan, siyahh beyazh k1yafetler • 
den mürekkeb bu müthi1 kalabahi!m kin· 
de, hi~bir 1ekil se~emedim. Y erime otur· 
dum. Aradan ~ok ge~ecfen, tiyatroyu 

Na/Jeden: Hamdi Varoil!!,_ 

dolduran bütün ba$lar benden tarafa 
döndü. 

Sir k~ilik yer bulmak icin avuc dolusu 
para verilen bu yerde, benim, tek ba~IDla 
bütün bir locay1 iigal edi1im nazan dik -
kati celbctmii olsa gerekti. N ereyc bak
sam, bana c;evrilm~ gözlerle kar$ilai1yor· 
dum. Ba$ka bir zaman olsa, bütün bir ti· 
yatro halkmm tecessüsüne hedef olmak 
beni mutlaka ~ok Sikard.1. Halbuki, o da
kikada, buna ehemmiyet bile vermiyor • 
dum. 

Cünkü, locama girer girmez, benclen 
pek pek iil; metre uzakta bulunan aktrisin 
locas1 derhal gözüme ~mi$1i. Maud 
Assy oradaydl. Pm! puu pulla.rla yanan, 
si:Yah tülden bir rob giymi$ti, ve bu koyu 
rengin <1.Itindan, kencli teninin rengi, ha
rikulade bir güzellikle gözlere \;arp1yor
du. 

Bu iki <;iftin, üzerimde yapbgi tesiri 
imkäm yok anlatamam. 

Kocam, aktrisin arkasmda oturmu1. 
elini, li.übali bir tavula onun oturduiiu 
koltu~un arkasma dayam11tt. Arasua, 
pürtehessüm ona dogru egiliyordu; ba • 
zan da, bizzat aktris, baim1 arkasma ~e
viriyor, ona bir~y]er söylüyor, yahud 
gülümsÜyordu. 

Onlan, daha evvel de, yanyana gÖr· 
mü1tüm. F akat, bu, Kahireye ilk geldi
ii;im günlerdeydi ve o zaman. Yusuf 
Haddad bana soguk görünÜyordu ve 
kendisine koca nazarile bakm1yordum. 
Halbuki, o tarihten bugüne kadar ara -
dan c;ok. zamu ge<;m~ti. 

!tiraf edeyim ki, o gün duydugum his, 
ilk günlerdekine ~ benzemiyordu. Da
ba dün, 1u adam, etrabinda pervane gjbi 
dola~1yordu; elleri. cllerimi tutmaga. be
limi kavramai(a cali0iyor, gö2leri. gQzle-

Duymad1klarmuz ve 
bilmediklerimlz 

Bir kelianet 

• 
22 Nisan 1938 

~ehirde yaz haz1r 1klar 
Nakil vas1talan idareleri, rnmtakalannda otur 

halk1n ucuza seyahat edebilrnelerini ternin 
haurhyorlar eden tenzilith tarif eler 

Bugün)erde 200 
fngiliz heyetiina..i, 
Harrogat'ta bir top
lanti yaparak, y1l • 
d1zlarm, insanlar ü- • LB~tar~fl 1 Incl sahtfede] /·yemekleri, gerek tedansan i,in mü1te 
zerindc!lci tcsirah et- $irlieliluzyn~m J.azirlilelcrt biletli kombine biletler ihdasi ternin e 
rafmda miizalcere • ~irkmi Hayriye, yeni ilkbahar tarife - miitir. 

]erd• Irul~acaklar • sini pa.ur güniinden itibaren tatbika ka- AL_ b t l 
0 ~" • • c:. k . 'f d b'lh R<lYUI .ara a pos a an 

dJT. Bu müzakere· rar verm1fbr . ._,,~ et, yem tan e e 1 as- Aka id . . k . . . 
l d k h h d sa halkm memnuniyetini celbedecek cilan Y ares~ Sir et.! Haynye 1le a 
er ört giin sürece ve a cercyan e e- ] k b [ d 1· · · · 

dog· ru postalara ehemmiyet vermi•tir. Bu •§ara ara a va.pur •r. m. 8 '.'. 1.n. s1m 
cektir. Bu gizliligin sebebi, efkan umu- ' ] h hs U k d 

mevanda slbahlar1 Rumeli cihetinden ova atbna ta 15 etmi§tlr. s u ar, 
miyenin, bu vaditleki tetkikata liY1k ol- ~ b y I d J '- l 8, 10 da B'u'yu"kdereden ba·11yarak d.mru ata§ ve a ova. arasin a yap1 acax o 
duklan kzymet ve eherruniyeti vermemesi " -„ b ] h b d b 
ve 'heyet~aslann sözlerini, fab uydur· Beykoz \'C Pa1abah9eye ugnyarak Käp- u posta ~r'. aziran a§ltl a a§hy<ic.1 
masmdan farkli lcal'fllamamasichr. rüye ve ak1amlan da 19,20 de dogru v~ R~eli ~e Anadoluyu .en lusa yold 

200 heyetiinasm a'kdedcce~ bu kon· Pa1ababcyeye ve oradan Beykor., Büyük- birbmne baghyacaktll'. 
grenin aza51 meyanmda, diger mesleklere •eiere ve Kavaklua kadar postalar tertib iJakädar tramvaylarile anl(J'fma 
mensub bir<;ok kimsclcr, ezcümle kadm- •edilmektedir. Üsküdar ve ha„alisi tram„ay §irke 
lar da vardir. Diger taraftan ;lirketi Hayriye, Bele- 1irketi Hayriyenin mÜ§tereken yapt1kl 

Kongre müzakerelerfoin hafi yapi] • djyenin imar programma i§tirak eckibil - tenzilatl1 mii1terek biletler, c;ok fayd 
masi kararlaim•i olmakla beraber, aza • mek ve bu programla hemabenk yürümek olmu§tur. Bu formülün geni§letilmesi 
dan baz1lan, müzakerabn mahiyeti hak- iyio yeni bir program haurlamaktadu. dii§ÜDÜlüyor. 
kmda ufacik bir fikir vermekten hüsbü- Yerilen malumata göre, 1irket, aym on Avrupa hcttt1ntla 
tün ~ekinmemi~lerclir. Mesela, heyet~ • birinde tenzilath olar~~ c;..ikardig1 ,"Yhk Avrupa hattmda da Devlet demiryo1la 
naslardan biri iöyle demiitir: lkar'. abo~~anla~ 1laveten haz1rarun idaresi, mühim yaz hazirhklan yapmak 

· «Yeryüzündeki heyet alimlerinin cÜm· 11 i~den itlbaren u~ ayl.1k_ abonman hrt- tad1r. Bilhassa Floryanm en seri postala . 
lesi, Avrupa i&lerinin ancak Yirminci as- !an ilidasma karar vemu§tlr. Bu kartlar, 1a 1ehre baglanmast mevzuu üzerinde d 
nn ruh'unda nazilc bir safhaya gireoegini yüzde ~nktan elliye kadu tenzilati ihtiva rnlmaktadu. Floryaya dogru postal 
ifadede müttefiktirler. Yani Avrupa, edeoektir. tertibi muvaf1k görülen tasavvurlar ara 
1970 senesile 2000 senesi arasinda mü.i- Bu yaz1 Bogazir;inde gec;.irmek istiycn smdad1r. 
'kül zamanlar yai1yacaktir. 0 zamana ailelerin mekteblere devam eden ~ocuk - ----------
kadar korku yok!» !an, sayfiyedc temmuz ha1mdau eylul 

Bu ~zü ~ittilcten sonra, Avrupa .ah- sonuna k.adar kalacaklan i\;in ü~ ayltk 
valine f(iyle bir göz atarsaru:z.. heye~ • ba§ka bir abonman ka.rt1 ihdas edilecektir. 
naslar kongresinin, dört günlük toplan • Bu aborunan kartlarile Anadolu cihetin
'bsmda ne faydah i~er gÖiecegini anlar- de Üsküdardon ve Rumeli cihetinde Ru
siruz l melihisanndan baihyan yüzde lurk ten -
········•••••••••••••••••••••••••••••U•U•lt••••··„·····"" zil&t, Y cniköy ve Paiabah~de.n sonra 

Yugoalavyada aeyyahlara yüzde dliye kadar !;Utacak, bu suretle 
- t "I k • k l 1 kl Bogaz;.,i halk1 eo ucuz tarifeye kavu1a • gos er1 ece yent o ay 1 ar cakar. 

Belgrad 21 - Ticaret ve Sanayi Na
zm, Yugoslavyayi ziyaret edecek olan 
turistlere yeni müsaadekärliklarda bulun
rnaga karar vermiitir. Mesela Yugoslav
ya sahillerine Yugoslav gemilerile geien 
ecnebi seyyahlarm pasaportlan meccani 
olarak ve Ü\; ay i\;in muteber olmak üze
re vize edilecektir. Ecnebi gemilerile gc -
len seyyahlar, ayni müddet i~in yalmz on 
dinar tediye edeceklerdir. 

Prenses Elizabet 12 yatinda 
l..ondra 21 - Prenseo Elizabet, bu -

gün dogumunun on ikinci y1lönümünü 
tes'id etmektedir. Prenseo, Vindsor 1ato
sunun kendisine aid olan aparlimanmda 
Kral ve Krali!;eye, Valide Krali~eye, 

Bir taraftan da Sirketi Hayriye yaz 
mevsiminde temmuz ve <1.gustos &ylanna 
münhasir olmak üze~. cumartesi günle
ri ögleden oonra Bogu tenezzühleri ter -
tib etmegc hamlanmaktad1r. Bu tenez -
zühler, 71 vc 74 numaralarla yap1lacak 
ve vapurlarda <1.latt ';a musiki san'atkar
lanndan mürekkeb saz, orkestra ve caz 
bulunacakhr. Ak1am saat 20,5 a kadar 
devam edecek olan bu postalarda büfe 
de olacaktir. 

.Sirket temmuz ve agustos aylannda 
mehtab seferleri yapmaga ve bu meyanda 
mehtabda T a.rabyada gardenparti terti
bine karu venni °r. Aynca Bahk lokan· 
tasile T okatliyan anla§a.rak gerek ögle 

Bir Yugoslav gazetesile bit 
Frans1z gazetesi araa1ndaki 

münakata 
Belgrad 21 - Samuprava gazetesi 

«Viyana m~ktebinin Parise nakli» ba1h 
g, altmda Örop Nuvel admdaki Frans1 
gazetesinde inti§ar eden ve Yugoslavy 
alcyhindc bir tak1m tenkidleri ihtiva eyl" 
yen makaleyi mevzuu bahsetmektedir. 

Örop Nuvcl, Cornale Ditalya'nm 8 
mart tarihli bir makalesini iknbas etmi 
oldugunu iddia etmektedir. 

Samuprava, §Öyle diyor: «Cornal 
Ditalya'nm bütün nüshalanm gözden ge 
c;irdik, a,1k~a böyle bir1eyi istihdaf ed 
yaztya tesadüf edemedik.» 

Esasen Örop Nuvel'in bu yazisini Jur 
nale Ditalya, infialli bir lisanla tekzib et 
mi1ti. 

Samuprava ilave ediyor: 
«Viyana, bilhassa Sllblar i~in yalni 

Mozar'm vatam olmakla kalmam11, bei 
ki yüksek bir entrika mektebi ve bizim 
milli hürriyetimize dü man 'r y1lanla 
yuvas1 olmuitur.» 

Prenses Margerit Roz ve halihaz1rda •••••.•••• „ .... „ ..... „.„ ... „ ...... „„„ .. „ ... „„ ............... „ .......................•................ „.„„ .• 
Kral ve Kralii;enin misafiri olan zevata 
bir ~ay ziyafeti verecektir. 

iiktai stadmda hazir bulunmalan teblig 
olunur. 

Beykozdan: Safa, Bahad1r, Kemal. 
Sadeddin, Sahab, T urhan, Mehmed, 
Kaz1m. 

Vefadan: Muhteiem, Hüseyin. 
!stanbulspordan: Sami!i, Hasan, En • 

ver. 
Süleymaniyeden: Muvaffak, Ruh~ 

Danii, lbrahim. 
T opkap1dan: Sabahaddin, Haydar, 

Salahaddin, Yunus. 
1-1.ilaldan: Rauf, Suphi, Hakk1, llban, 

Zeynel. 

Voleybol müsabakalar1 tehir 
edildi 

Galatasara11 s(Jor kulübünden: 
Galatasaray spor kulübünün salonun • 

da tertib edilmi§ bulunan voleybol tumu
vas1 ma~lanmn 23 nisan bayramma tesa
düf eden k1Sm1 ilan edilecek baika bir gü
ne tehir edilmi§tir. 

\;ocuklar1 fenaliklardan korumak 
her insanm vaz.ifesidir. 

rimin icinde erimek istcr gibi görünüyor· 
du. Aram1zda, muhabbetli hic;bir söz te
ati edilmemi$ olma!lna ragmen, a1k, ruh
lanm1z1 birle1tirmii denilebilirdi. 

Ve 1imdi, herkesin tamd1i>;i ve me!resi 
oldugunu bildigi bu aktrisle, alemin gözü 
önünde oturan, gene bu adamd1. 

j(albim, iiddetli bir ac1 ile burkuldu; 
fakat, dudaklarrm gülümoemege devam 
ediyordu. Gözle.ri:mi, bu uiunuz c;iftten 
ayirarak, b~ka taraflarda dolait1rd1m. 

Doiirusunu söylemek laz1m gelirse, o 
esnada, beni bu tiyatroya sevkeden di -
vanece karar1 verdigjme nadim olmu1 • 
turn. 

Kendime bu 1stirab1 ne diye reva gär
müitiim sanki? Onlarm saadetini kendi 
gözlerimle gÖrmege nicin ka!kt~m11bm? 

Llkin. bu zaflan c;abuk Siynldun. Bu· 
raya. gelmekten maluadun, kocama a.i;ik· 
tan ai;iia meydan okUlllak ve yeryüzün
de, kendi adm1 latiiran bir kadmm mev· 
cud bulundugunu ona hattrlatmakti. 

Dudagl1Jlln kenarmda beliren ve o da
k.ikaya kadar giiclükle zaptedebildiiim 
ISl:rrab lmnntISI, yerini. miistehzi bir ia • 
~ tebessiimüne buakb. 

OTkestJa ba1la~h„ Ben ha1imi av -
cuma dayam11, gözlerim yan kapah. dir
segim locamn kl.dife bplt kmanna yaslt., 

modelcilik kursu kapand1 

Maarif Müdürii Tevfik ve modelcilik muallimi Celill bir model tetkik 
ediyorlar • Kur.stan mezun muallimler grup hallnde 

!stanbul Erkek San'at :rnektebinde iki modellerinin u<;U§ tecrübeleri yapi1m~· 
bll<;l1k aydanberi devam etmekte olan trr. Uqak modelcilik kursuna i§tirak eden 
u<;ak modelciligi kursu, dün ögleden muallimlerin sayisi yirmi be§tir. u,ak 
sonra kapantnl§tIT. Son derste Maarif modelciligi derslerini !stanbul Kiz Mu
müdürü Tevfik de bulunmu~. dersi mü· allim mektebi resim, i!j muallimi Celi\l 
teakib Sultanahmed meydarunda uqak Koqura vermi§tir. 

kemanlardan i;:1kan lahUti nagmeyi dinli
yordum. Bir arahk, garib bir kuvvet, göz
lerimi a<;maga, ba;1m1 sagdaki locaya „e
virmege beni adeta zorlad1 ve oraya bak
tig1m zaman, birden ürpcrdirn. l..ocada 
iki kadm ve iki erkek varch; bu erkekler
den birisi de, Özbekiye bah„esindeki ya
banc1 adamd1. Gözlerini bana dikmiJ, tip
k1 bah~cdeki gib4 marh nazarlarla ba -
k1yordu. 

Kendisine dändügümü görünce ba11 -
m egerek selam verdi. Gayriihtiyari, se -
larmna mukabele ettim ve gene öteye 
döndüm. 

lki saniye süren bu ufacik hadise key
fimi kai;irm11ti. F akat, o srrada birinci 
perde kapandi; seyircilerden bir lasm1 si
gara salonuna ge<;mek üzere yerlerinden 
kalkt1lar; sa?tinu dolduran gürültü vc ha
rekct aruinda bu ge<;ici can „]anbsm1 
unuttum. 

~imdi, aktrisin locasma yabanci !dm • 
selerin girip „1kmaga ba;!ad1g1m gÖrÜyor
dmn. Kocam Te arkada11 locadan aynl -
mr1lardr. Bir aral1lt, güzel aktrisin kar -
!fomda hulils ~akmakla meniul erkeller -
den birinin, omm kulagma ~ilerek. bir 
~yler söylcdigini Maud Assy'nin de dö
niip bana baktiiwi gördiim. 

Beai görilr görmez., ~Illl gibi oldu; 

bu 1a1kinl1g1, onun heni tarudigm1 anlat
maga kafi gelmi1ti. 

Maud Assy, kocamm locaya glrmesl 
akabinde onu elile geriye, locanm karan• 
hk hsmma doßru itti, ayni zamanda ku
lagma da gizli bir 1eyler söyledi. 

Aktrisin sözleri, Y usuf Haddadm ü
zerinde bir elektrik cereyam tesiri yap • 
mI§tI. Hi<; düiünmedcn, anl bir hareketle 
ileri dogru uzandt, benim locama dogru 
ve hayretteo apa~1k gözlerle bana bakti. 

Bütün bu sahneyi, yan kapah kirpik· 
lerimin arasmdan seyretmi1tim. 

Koca!lUII, yüzüne k.ar11 metresinin is • 
mini ilk defa söyledigim günkü gibi sarar
digm1 ve bana takiltp kalan gözlerinde 
ayni deh§el ve nevmidi bulutunun dolaJ
bgm1 gördüm. 

Loca&mda onu metresile beraber gÖr· 
dügüm dakikalarm acIStm i;1karm1§11m. 
Kendi kendime düiünüyor, Yusuf Had
dadm vaziyetini tahlile ~ah11yordum. Bir 
yanda, bii; kimsenin tammad1g1 kans1, 
Öle yanda kainatm bildigi metresi vard1. 
Kocam. bu iki ale§in araSinda kalm!§ll. 
Hangisini tercih etse ötekini feda etmesi 
laz1mgelecek.ti ve feda edilen, kans1 da 
olsa mctresi de olsa. onuu bu c;irkin ha
reketilii kat'iyyen aHetmiyecekti. 

<ATkas1 var) 
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Zirat kalk1nma -

<;ift~iye ne gibi yard1mlar 
yapmak läz1md1r? 

Köylüye ucuz ve kolay kredi bulmak ve memlekette 
topraksiz köylü b1rakmamak ba~ta gelir 

- 2 - [*] 
T opraga sahib olm1yan bir adamm or

takc;1hkla \;iftc;ilik etmcsine imkan olma -
d1g1 gibi geni1 ve mümbit topraklara sa. -
hib bulunan bir adamm da sermayesiz 
bu topraklardan ishfade etmesine bit~a~i 
imkän yoktur. Cumhuriyet hüku~etmm 
Türk köylüsünün behemehal topraga sa
hib k1lmak ic;in ald1g1 tedbirlcr bu bakim-
dan pek yerindcdir. . 

Ancak bizde c;iftc;iye krcdi tem~n e.d.e
cek hic;bir müessese yoktur deml~bil.ir. 
Ziraat Bankasmm bin türlü formahte ile 
·k ·-· k .. ··k ·k 1 ki paralar köy-1 raz ethg1 uc;u m1 yas a 
1„ ·· h" d k ld • „ ddet\;e han vc 

k
unhun 1c !! .•I a b1gh1 nl1~ tekabül c-
a ve paras1 e c.e ar~ ;g1na „ 

decek miktan hic;bir zaman tecavuz. edt • 
d·-· d b h I 'f · · menfaatm en me 1gm en u a \;l t\;mm . 

ziyade zaranm mucib olmu1tur. Bmkend: 
aleyh köylünün her zaman ucEt {e 

1 

bulabilmesini temin i\;in Ziraabt.
1 

a~ b" -
smm sermayesini bu iii yapa 1 ece Ir 
halc ifrag etmck läz1md!!. •1• k 

<;;:ift,ilerimizin k1'ml azamI . h? a d ara 
sabanla c;ah§maktad1r. <;;:ift,IYk1 mo er

1
n 

. 1 h' k mani \;O tan gc -vesa1t e tc~ 1z etmc za . .f l't 
rni§tir. Bunun en pratik i;are51 .>1 1 a a ~: 
edevatmm bilhassa pu!luk. bii;me fma

1
. I-

. k 1 kr h nm men aa 1 • 
n~s1le dört te er ~ 1 a~a a hükumet elile 
m1ze cn uygun b1r §ek1ld~ . . d'l 
yap1lmas1 ve \;iftc;iye kredi ile tevzI e 

1 
• 

mesidir. . . kadar tohum 
Son zamanlara gehnciye . . C 

. 1 . h' h . et venlmem>!l!r. um-
I§ erme '' e emm1y l'f 1 k 
huriyet hükumetinin muhte 1 . mm a a • 

1 d 
. . •. t hum islah JStasyonlan-

ar a teSis ett1g1 o k k d 
d h .. 'ht'yaCJ kar11hyaca a ar mn a enuz 1 1 

adedleri arttmlmam111"· • h 
t 'h 1• nefasch ve to umun sh sa ahm1z1n . . 

h
. . .b k debilmeSJ nokta1 nazann-

mu 1te mt1 a e k d 
dan memlekette bilhassa helr' hm!nta a a 

"d .. 1 ddid tohum IS a 1Stasyon-
yen1 en mu ea . . 

1 t · tmek zaruretmdey1z. 
ar1 es1s e · 

Milli istihsalah korumaktan memle! -

k 1 h
. elde edilecek taydalar1 bug -

et e me • . . b' . l 
d k uma kanunu \;Ok 1v1 Ir mISa te§-

ay1 or • 
kil eder. k.. .. k k 

y arm bir maziye kadar en. u~u a-
sabalarunmn bile istihlak ett1klen Ro -
manya ve Amenka unlarlNI .inukaba bu 
gün kendi bugdayimmn ununu yed1.kten 

b k !
ca her scne de yalmz Znaat 

•§ a ayr 5 ·1· 7 b' 
B k elile harice 1 a m vagon 

an aSI 1··· . b "d k 
bugday ihrac etmek 1g1km1z ~g.hay11. oru-

k n memle ette JSh sa all ne 
ma anununu k „ b' 
k d d "gini gösteren en at 1 ir 
a ar arttl! ' 

delildir. · , 
Milli mahsulätimiz~ koruman~n mes ud 
. . . b„ t e üzennde oldugu kadar 

net1cesm1 u ~ . d d r· !„ c !„ 
memleketin her kö1esm .~ d.~ ur u ur u 

k·11 d .. ek mümkun ur. §e 1 er e gorm b' 
Hususilc bugünkü korumandmh~landm ikr 

k 
ld • da hesaha a 1 e ece 

oruma o ugunu • izm tarn mana • 
olursak milli mahsulatim l k f d 
. d haSJI 0 aca ay a • 

s1le korunmasm an k : . kehanete hii; 
!an 1imdiden ke1fetme .i;m 
de lüzum olmad1g1 anlai:hr. · · 

M I k . ·kr rtlanna ve arazmm 
em e eh ' im 1a !if mmtakalara 

kabiliyeline göre muhtda tatbik edilecek 
ayl!mak ve her mmtaka l . . mütehassIS 
zirai kalkmma hareket enni 1 1 rmak ve 
bir heyet vaSitasile program al§" ~ derek 
halihazir zirai te1kilat1.m1z.1 tagv~fetti•-
h k d ' 1 b•r zl!aa m ' er mmta a a mes u .. . · b' r zaru-
ligi ihdas etmek arllk bugun ii;m 

1 

ret halini alm11t1r. . . .. k bölgelere tak-
Mmtakalan aynca ku(U • 1 

b
„
1 

de gene mes u 
sim etmek ve her o geye 

1
• d r Zi-

b
. . rmek az1m 1 · 
1r z1raat memuru ve taka ve 

raat müfetti§i ve memurlan mdm. . d . . . d m a1res1n e 
bölgelen dah1lm e progra II . · hay-
k .. 1·· d . t usu enm ve oy uye mo ern zl!•a l buluna • 
van bak1mm1 ögretmekle me1g~ b'l 

.. 1• k ei;hile yapa 1 -
caklarmdan bu 111 ay1 1 v d de 

. . . b 1 f lite en aza 
melen I\;m. un an orma . d ··sterc· 
k 1 k k b„l elerm e go 
1 ma mmta a vc o ~ .. d tcrfi 

Köy mekteb muallimlerinin her oene 
Ü\; ayhk zirai bir kursa devama mecbur 
kihnmaSI ve her köy mektebinin Ü\; veya 
bei dönümlük bir nümune bah,esi bulun
ma'1 läz1md1r. 

Mekteb muallimlerinin bu nümune 
t?r~alannda. böige programma göre ye • 
h§hreceklen her türlü meyva agac1, hu • 
bubat ve scbzeleri ve bilhasoa meyva aga\;
lanm a11lad1ktan sonra ic:öy halkma tevzi 
e~~ele~i memlekette hem aga\; sevgisini 
kokl.e1hrecek vc he~ de köylü \;ocuklanm 
prat1k ve modern bir \;iftc;i olarak yeti • 
tireceginden köy mekteb muallimleri h!m 
iyi ,iftc;i yeti1tirmek hem de mevcudu ten
vir ctmek bak1mmdan bulunmaz birer 
eleman olabilirler. 
. Ayn~a Ziraat ve S1hhiye Vekäletle • 
nl~. p~rh ta.rafmdan .köylünün anhyabile
ceg1 b1r 1ek1lde S1ya51 ve iktISadi bir gaze-
1~. <;Ik~r~ak ve bu gazeteleri en ücra 
koylenm1ze vannc1ya kadar sokmak \;Ok 
faydah olacaktir. 

Zirai davalan uzun zaman sürünce -
~ede birakmamaktan clde edilecek birc;ok 
1khsadi menf tl d f aa er en sar 1nazar, ayrtca 
zab1ta vak' ala d l . nmn a yan yanya aza • 
masmi mucib olacagmdan zirai davala • 
rm ~isa bir zamanda hal ve fasledilmesini 
tcmm etmek ikl!sadi ve idari bakundan 
elzemdir. 

Bilhassa memurlar1mmn formaliteden 
kirtasiyecilikten kurta 1 1 k.. 1·· ' .. h„ , r1 ma an ve oy u • 
nun . ukumet kapISmdan müsbet veya 
m~n.fi \;abuk bir netice alabilmesinin te -
mmi de c;ok mühimdir 
. Validen nahiye mUdürüne kadar her 
1dare • · · · l a~mmn mmtakasi dahilinde ya • 
pi acak 1khsadi ve zirai kalkmma i1lerinin 
behemehal birer program1 bulunmah ve 
her geien memuru gidenin yanda b1rak • 
t - . 1 . Ig1 I! en tamamlamaga mecbur tutma • 
hd1r. 

~ihh~ .tc1kilahmm zirai te1kilatta ol • 
dugu. g1?1 böige suretile idare etmek, yani 
her ma1 mmtaka ve bölgelerde S1hhiye 
V k'I · · · .' a ehm1zm de te9ki!at yapmaSim te • 
mm etmek i;ok faydah olacakhr. 

Kö Y ~uhtarlanm köylerden i;1kacak 
en ufak bir '1tma vak' a51m bile yirmi dört 
saat zarfmda rnmtakanm S1hhiyc memu • 
runa bildirmege mecbur tutmahd1r. 
.bMemleketimizde s1tmamn yaphg1 tah· 

n at •0 k mühimdir. Bugünkü te1kilah -
mihz .bmaalesef s1tmamn memlekette fazla 
ta n at yapmas1n1 h ·· ·· ·· .•. . .. n enuz onune gec;e • 
med1gm1 gormekteyiz. 

~ihh.i . durumumuzu 1Slah etmek, yeni 
neshn 1y1 te1ekkül tm · .. b .. . . e es1ne ve gur uz 
ych1mesme sebeb olmaktan ba§ka nüfu
sumuzun da k15a zamanda artma51 bak1 • 
mmdan da fevkalade 1„ 1 d D'• uzum u ur. 

iger ta;aftan köylüniin ya1ama tar • 
zmi d~ha ziyade yükseltmck zorunda bu
lundugumuz da unutul 1 d T·· k .

11 
. . mama 1 1r. ur 

m1 etm1 muam1 m d · . . e emyct seV1yesme ,,_ 
karacak olan zirai k Ik · l . b 
1 k 

a mma 1• enne a1· 
ann en kö n . . . , 
•• • Y u enmm planla1hrmak ve 

koy m1aahm da vilayet he 1· f . . . ye 1 enmye -
lennm nezaretleri altina k k 
1 k 

. . oyma mem • 
e ehn 1man bak1mmdan ld • k d 
hh

• o ugu a ar 
SI 1 bak1mdan da elzemd· 

G 1 
Ir. 

örü üyor k'1 T·u·rk ·11 · · ·k d' m1 ehntn 1 hsa 1 

sava1tan muvaffak olarak k b"I . . . h .. .. . . c;1 a 1 meSI 
I\;In . ~r T urkun el birhgile sükun ve hu-
zur l\;tnde daha on bc. sen k .1 • '1 e var uvvetl e 
\;ah1maS1 1cab etmektedir. 

Olm1yacak zannedilen iileri umulm1 • 
ya~.ak kadar kISa bir zamanda baiaran 
YUCE ~ T f" TÜRK pek yakm bir za
manda ."YaSI ve iktisadi 'ahada oldugu 
kadar znaat sahasmda da hari'k I • b" a ar yara-
tacagma Iz cumhuriyet racukl . d' 
d 

. . , an 11m 1-
en 1men etm11 bul .. unuyor ve sevm1yoruz. 

Bir köylü 
-Bitti-cekleri faaliyet derecesme golre k l. 

ve terfihlerini teminat aluna a ma azim- [! l Blrlncl Yaz1 21 nlsan t lhll dad1r. ar sayim1z. 
dir. 

L d _ Kazaklardan mürekkeb bir grup Londray1 ziyaret 
üzerino;e r;österi§ler yapm1§lard1r. Resmimiz, Kazaklarm alevler 
ge9i§ini gösteriyor. 

ederek at 
arasmdan 

CUl\fHURiYET 

Zelzele deva~- ediyor 

Zavalh ihtiyar, feläket kurbam olan ~ocuklannm ölüleri ba§lllda 

(Ba~ taraf1 1 tnCI sal!.ttedel Elim manzaralar 
etmis olmaSI, zelzelenin siddetine ragmen 
nüfus<;a zayiat miktarmm daha genis ol
mamasm1 intaG etmistir. Gene bu sebeb
ledir ki, ölenleri daha ziyade kadmlarla 
Gocuklar teskil etmislerdir. 

Zayiat miktaT1 nedir? 

Bugün zelzele sahasmdaki muhtelif 
köylerde tesbit edilmi1 olan zayiat mikta
n söyledir: 

Pekmezcide 7 ölü, 7 yarah, y1k1lan ev
ler 25 kadardir. Ac1selimlide 8 ölü, 3 
yarah, Hac1mirzada 1 ölü, 1 yarah var
dir. 15 ev harab olmu1tur. Ali1arda 5 ö
lü, 7 yarah, T atarilyasta 7 ölü, 4 yarah, 
A1ag1 Umurluda 10 ölü 7 yarah, Yuka
n Umurluda 2 ölü, 6 yarah, Kö1kerde 
17 ölü, 9 yarah, Akpmarda 57 ölü, 37 
yarah ve 15 de kay1b vardir. Evdirek, 
Demiroba, Ortaoba, Karabacak köyle
rindeki e\rler kamilen y1k1lm1§sa da insan
ca zayiat yoktur. Sofular mmtakasmda 
hasar olmakla beraber sadece Sankaya 
köyünde y1k1lan evlerin birinde 3 ya1m
daki bir c;ocuk ölmü1tür. Han yerinde 
nüfusc;a zayiat yoktur, fakat hasar c;ok -
tur. Burada topraklar \;atlam1§, sular f11· 
k1rm11hr. 

Sihhi imdad faaliyeti 

Kmlay roüfetti1i Mazlum, bugün de 
sabahtan itibaren Sofular civan, 1shak
hoca, Hac1mirza, Akpmar ve Köskir 
köylerile civarmda tetkikler yaparak y:
kilan evleri ve a\;Iktil kalanlan tesbite de· 
vam etti. Bir taraftan da doktorlar bu 
rruntakalan dolasmaktadnlar. 

Yarahlar, kämilen Kntehir hastane • 
sine nakledilmistir. F akat doktorlarm 
zelzele sahasmda olmalan dolayISi!e 
Kirl"hre aynca bir Sihhi heyct gönderil
mesi takarrür etmistir. 

lane devam ediyor 

3 - 4 yüz kisilik yaya ve ath kafileler 
halinde 1shakhalil köylüleri Akpmarh • 
!arm yard1mma ko1rnu§lar, kazma ve kü
reklerle y1gmhlan a<;arak yarahlan ve 
cesedleri <;1karm11lar, ölülerin defninde 
bulunmuslard1r. K!!1ehirliler, aralarmda 
iane toplamaga devilß ediyorlar. Ken • 
dilerine kar11 gösterilen yüksek sefkat ve 
alaka, bugün a(1kta kalan binlerce vatan• 
dasm en yüksek tescllisi ve istinadgah1 -
d!!. 

Akpinar köyünde bir taraftan (da • 
mim, ta11m kalmad1) diye inlemekte ol
dugu halde bir yandan da toprak y1km· 
tilan arasmda kalan küGük cocugunun 
cesedini aramakla me1gul olan bir anne
nin <;ad1rlarm ve erzakm geldigini gÖrÜn· 
ce söyledii!i sözler, göz ya1arhc1 idi. Ak
pmar ilk okulunun 65 GOCUgu, sarsmhlar 
i<;inde, felaket arasmda bugün Cumhu • 
riyet marsm1 söylediler. 

Akpinar muallimi anlatryor 

Hocalan Rifat Türköz diyor ki: 
«- Ögleüstü 65 talebeyi mektebden 

meydana i;1karm11hm. 23 nisan bayra • 
mma haz1rlamyorduk. T am bu Sirada 
müthit (at1rhlarla yer sarsmhlan arasm
da 1u koskoca köy gözümüzün önünde 
altüst oldu. Ei!er talebem bayram haz1rh
g1 i\;in c;ah1maga c;1kmasalard1 y1k1lan 
mekteb binas1 altmda kalacaklard1.» 

MEKKI SAID 
Solular jandarma karakolu 
K1r1ehir 21 ( Sureti mahsusada giden 

a~kada11m1zdan) - <;:ok modern bir 1e· 
k1lde yap1lm11 olan Sofular jandarma ka· 
rakolu binaS1 hälä devam eden sarsmt1lar 
yüzünden birc;ok yerlerinden c;atlad1. 
J~ndarmalanm1z, karyolalanm karakol 
bmasmm bah,esine ~1karm1§lard1r. F akat 
kendileri nöbetlerini ve i•lerini bina da • 
\ilinde görmekte vo telef~r. baimdan ay
·il~ama.ktadn. Bu beton binada banyo 
fa!!elenne kadar her türlü asri tesisat 
ulunmaktad1r. 

Harabeler arainnda„. 

K!!§ehir 21 (Sureti mahsusada giden 
.rkada§Imizdan) - Zelzele sahasmda 
yikilmi1 olan ball binalarm tektük du • 
var!an, mütemadi sarsmhlarla i;ökmck -
ted!!. Bazi felaketzedeler, e1ya vcyahud 
erzak i;1karmak ic;in har~beler araSina 
girdiklerinden bir tak1m hzalar olmakta· 
dir. Nitekim Akp1narda kansm1 ve \;OCU
g~nu kaybetmi1 bir köylü, y1k1lan evinin 
bu tarafmdan yiyecek \;Ikarmak i~in ug
rasnken ta1 ve toprak ,öküntüsü altmda 
kald1. Sag kolu kmlan köylü K!!1ehir 
hastanesine gönderildi. 

K1riehir 21 (Sureti mahsusada gön
derdii!imiz arkadas1m1zdan) - Akp1-
narda cnkaz arasmda yap1lan arashrma
larda kay1blardan baz1lanmn ccsedleri 
bulundu. Bu arada ~orab örmekte iken 
yamndaki cocuklarla birlikte enkaz al -
tmda kalarak feci sekildc ölen genc bir 
k1z da vardn. 

Bu köydeki yurddailardan R1za Ak
pmann hemcn bütün ailesi efrad1 en -
kaz altmdan G1karmasi da elim bir man
zara teskil etmistir. R1za Akpmann ha
mile olan refikaSI, dört GOCUgu ve biti • 
sikte oturan kardesinin Ü( GOcugu da Ö· 
lenler arasmdad1r. 

Geceyarm bütün ovayi titreten müt
his bir tarrake i1itildi. Her taraf yeniden 
siddetle samld1. Bu sirada 1shakhocah
da Akpmara giden yoldaki kücük köp • 
rünün tailan birbirine binmi1tir. BaZI 
köylüler, bu Sirada civar tepelerden bir 
alev yükseldigini söylüyorlar. Büyük sar
smhlar baslad1~1 zaman siddetli bir rüz
gar da esmektedir. 

T etkik heyetleri gidiyor 

Ankara 21 (T elefonla) - Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü mütehasSis• 
l.~nndan mürekkeb bir heyetle 1.ianbul 
Universitesi profesörlerindcn baz1lan 
bugiinlerde Kirsehirde zelzele mmtaka'. 
sma giderek ieoloiik tetkiklerde buluna -
ca~lardIT. 
Beyoglu Halkevinin güzel hareketi 

Beyoglu Halkevi sosyal yard1m 1ube
si, dün fevkalade bir toplanb yaparak 
zelzele mmtakasmdaki kardeilerimizin 
feläketleri kar11Smda duyulan 11hrabm o 
,mmtaka Halkevlerine telgrafla iblagma 
karar vermi1tir. 

ToplantI<la fcläkctzcdelere 
yard1mda bulunabilmek ic;in bir 
aynlm111Ir. 

Elt;ilerin takrirleri 

maddi 
komitc 

Ankara 21 - Bulgar Krah Majeste 
Boris Sofya haricinde bulundugu esnada 
Kn1ehir zelzelesi haberini alm11 ve Tür
kiye sefaretinden teessürlerinin Cumhur 
Ba1kam Atatürke iblag1 iltimasmda bu -
luomu1tur. 

Reisicumhurumuz Bulgar Kralmm bu 
pek dostane aläkasmdan ~ok mütehassis 
olarak kendilerine te1ekkürlcrinin iblag1 
i~in Sofya el,imizi memur buyurmu1lar -
dir. 

*** 
Ankara 21 - Son zelzele münasebe

tile M. Metaksas ve Celäl Bayar arasm• 
da a1ag1daki telgraflar ahn1p verilmi1tir: 

B. C e/0.1 Bayar 
ßa§Vekil 

Ankara 
Dost milletin maruz kald1g1 ve bir c;ok 

kimselerin ölümüne sebeb olan feläkct 
haberinden ac1 bir surette müteessir ola • 
rak, maleminize ic;ten i1tirak eder ve Kra
liyet hükumetinin ve bütün Elen milleti
nin derin sempati hissiyatm1 kabul etme -
nizi rica ederim. 

Ba§Vekil: M etaksas 
Ekseläns M. Metaksas 

Ba~vekil 
Atina 

Türk milletinin maruz kalageldigi rna
teme dostane i1tiraklerinden dolay1 ckse
länslarma hararetle te1ekkür cderim. 

Müttefik dost milletten geien sempati 
teminah bizim i,in Gok k1ymetlidir ve bü
tün Türklerin kalbinde en derin akis bu
lacaktn. 

Celiil Bayar 
*** 

Ankara 21 - K!!sehir zelzelesi mü
nasebetile Amerika, Almanya ve lngilte
re büyük e!Gilerile NorveG. <;:ekoslovak
ya ve Bulgaristan el<;ileri ve Sovyct mü
messili tahriren ve YuRo,lavya e!Gisi de 
1ifahen Hariciye Vekili Dr. Arasa tazi
yede bulunmu1lar ve Dr. Aras da hüku
metin tc§ekkürlerini hildirmi1tir. 

*** 
Ankara 21 - Yugoslavya elc;isi M. 

Ecemovic; Hariciye Vekilimizi ziyaret c
derek Kmchir zelzelesindcn dolay1 Yu
goslav hükumetinin teessürünü arzeyle
mistir. 

Hariciye Vekili Dr. Aras bu hazin 
münasebetle izhar olunan alakadan dola
y1 dost ve müttefik milletin diplomatma 
hararetle tesekkür eylemi1tir. 
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/KTISAD MESELELERI: -Milli sermaye terakümü 
Hergünkü hayatta, cemiyet hayatm -

da, mübadelenin para ile ccreyan ettigi 
nakdi ikl!sadlarda, hemcn herkes para -
dan, sermayeden bahsedcr. Para ile ser
maye i;ok kere mütcradif olarak kulla -
mhr. Parah adam, para gözlü adam, pa
raya haris adam dcndigi kadar scnnayc· 
si (ok olan tüccardan, i1 adammdan bah
scdilir ! Birsey almak i<;in, bir i1 yapmak 
ii;in paraya, sermayeye ihtiyac vardir, 
para toplam1s da, biraz sermaye yapm11 
deriz 1 Tesebbüste muvaffak olam1yan 
bir adama halk dilinde «sermaycsini ke
diye yiikletmit» derler. 

Sermaye, iktISadi faaliyeti vücude ge
tiren say, tabiat gibi bir istihsal vaSilaSI• 
dir. Sermaye isliycn servettir; nakdi ik
IISad da para öl<;üsile if.adc edilen bir is
tihsal unsurudur. Bu istihsal unsuru di
ger istihsal faktörlcrini teskil eden i1 vc 
tabiatin telifinden dogan yeni bir haldir. 
F akat bu yeni hal veya vaSita istihläkten 
ziyade tekrar istihsale, daha fazla istih
sale yanyan bir prodektif hal, insan ta
rafmdan istihsal edilmis bir istihsal va
SitaSidn. 

Bir ad1m daha ilerliyclim: Kapitalist 
ferd ve kapitalist devlet mefhumlan her
gün gazetelerde gördügümüz kelimeler 
dei!il midir? Kapitalizm ( sermayedar • 
hk) kelimesi baz1larma menfur bir keli
me gibi gclir, komünistler sistemlerini 
müdafaa cderken, sosyalist bir iktISad 
nizammt tan1m1yan cemiyetleri, kapita • 
listlikle itham cderler 1 

Halbuki zavalh kapitalizm kclimesi 
kapital yani scrmayc kelimesinden gelir, 
lugat manaSI istihsal unsuru sermayenin 
diger istihsal unsurlan olan i1 ve tabiate 
nazaran daha hakim rol oynad1g1 bir is
tihsal lamm ifade eden bir mefhumdur. 
Muhtelif cemiyet ve rejimlerin münaka
sa ettikleri mesclc, sermayenin ferd veya 
devlet elinde bulunmas1 ve kullamlmas1-
d1r. Y oksa scrmayenin ortadan kaldml • 
rnaSI degildir. 

NaS1! ortadan kaldmhr, bircok cemi
yetlere bugünkü medeniyeti temin eden 
bu asil istihsal vaSitaSI 1 

Sermaye meselesini kurcalaymca, bu
oun ne suretle ortaya <;1kbgm1 da söyle
mck läz1mdir. Scnnaye, cvvelä tasarruf
la meydana i;1km1shr. F akat tasarruf ne
dir, bunun ilmi tarifini mektebe birakip 
burada herkesin tasarruftan ne anlad1k : 
lanm larife .;ah1ahm. Cok kimse ta -
sarrufu yalmz para biriktirme, kumba -
raya atma, yahud bankaya götürüp bir 
hesab a<;brma vc bankadan bir faiz al
ma suretinde ahr. f ktisadi hädisclerle ya· 
lcmdan Ünsiyeti olm1yan kimselerin bu du·· -

Yazan: Dr. MUHLIS ETE 

na ve i1letmesine sarfeder ve bu suretle 
ii;timai bir sermaye yaratm11 olur. 

Zannediyorum ki, eski Türkiye ile 
Cumhuriyet Türkiyesini «sermaye tera • 
kümü» bak1mmdan mukayese etmenin 
yeri buraS1d!!. Eski Türkiyenin varidah 
saray ve devlet masraflanm kar1ilamak
tan acizdi ! Asli varidat yetmcdii!i gibi, 
dahili sarraflardan, ecnebi sermayedar • 
lardan aynca istikrazlar akdolunurdu. 
Devlet kendi varidatm1 bile toplamaktan, 
faizleri ödemekten äciz kald1g1 i<;in, va• 
ridat membalannm idaresini, mcmleketi
mizdeki ecnebi alacakhlann tahsildarh • 
gm1 yapan Düyunu Umumiye idaresine 
terketmege mecbur kalm1sh. 

Cumhuriyet hükumcti, senelerdenberi 
mütevazin bir büt<e ile <;ah1maktad1r. 
Varidatmm mühim bir k1Sm1m milli ser• 
vet ve sennayenin tevessüüne hizmct mak· 
sadile müsmir i1ler say1lan fabrikalara, 
demiryollarma sarfetmektedir. Cami ve 
sebil yerine fabrika yapmak ve binlerce 
kiiinin karmm doyurmak, mai1etini te • 
min etmek, refah1n1 art1rmak kabahat 
midir? 

Y almz devlet bir<;ok istihsal sahalarmi 
ele ahrken, madencilik, fabrikac1hk, nak· 
liyecilik yaparken bunlarm tesis ve is • 
letmcsi iGin icab eden paray1, dahilden 
temin ettigi müddeti;e vergi veya istikraz 
yolile toplar. 

Ergani ve S1vas • Erzurum hatlan i<;iu 
istikraz yoluna basvuran devlct sair ik • 
hsadi tc1ebbüslerini, esas varidat kayna
g1 sayilan, vergilerle kuvveden fiile ge<;i· 
riyor. Yalmz sermayenin bu tarzda tc • 
mini, dolayISile istihlakin k1S1!masma 
müncer olabilir. <;:ünkü mükellef vergi 
vermekle sahn almaga tahsis edecegi ge· 
lirinin bir k1smmdan mahrum kalm1s olu-
yor. 

Bunu da takdir eden hükumetimiz bir 
taraftan vergi yükünün hafif!etilmesi ca· 
relerini düsü_ciirken, diger taraftan istih· 
läkin artmaSI i(in bir tak1m maddelerin 
fiatlarm1 indirmege koyulmu1tur (;ekcr, 
tuz, <;imento vc saire). 

Paranm istikranm esas itibarile kabul 
etti~i i<;indir ki, para miktanm arhrmak 
veya k1ymetini dü1ürtmek yoluna gitme· 
di ve bu siyasetile ikhsadiyahmmn en 
nazik bir devirdc sarnlmasma meydan 
vermedi. 

Cünkli milli iktisadiyahmm milli ser• 
maye ile kurmaga azmettigimiz bir de • 
virde, para kiymetinin sallanmaSI her • 
seyden evvel tasarruf erbabm1 ürküteceli 
ve plans1z gayrimenkul k1ymetlere inti • 
kaline f1rsat verecekti. 

Türk parasmm ne zaman ve ne iekilde 
süncesi yanh1 dei!ildir. Maamafih bu 

d b 
stabilize edildigi mallimdur. Dünkü gibi 

m.eyan a izim gayriiktISadi dcdig" im1·z b d h d k Ik 
b 

ugün e ükumetimiz iktISa i a mma 
Ir gar.ib biriktirme sekli daha vardir, pa-b Ih ctrafmda Gaht!!ken baz1 memleketlerin 

rar.i h1 
1
.assa madeni 1<kilde, altm ve gii- yaphklan gibi para cephesinden hareket 

mu1 a mde küplerde, kasalarda sakla • 
mak seklinde bir tasarruf ("') 1. Bu nevi etmiyor yani para k1ymetini tenzil etmek 
biri~tirme. bir nema getirmedigi, tabiri veya para k1ymetini arhrmak yoluna git• 
amiyaneSile, yavrulamadigi cihetle, ser- miyor. Paranm bir gaye degil, yalmz bir 

vaSita oldugunu takdir ettigi i<;in iktisadi 
maye yaratmaz, müsmir olmaz. h J • 

S 
faaliyetleri istihsal ve istihlak cep e erm• 

. ermaye tevellüdünün en basit bir iek- H · 
1 d b 

den t~vik. sevk ve idare ediyor. cle u; 
m en ahsedeyim: Kcndine ag· acdan ·b,·r d piyasa hacmini geni1letmek hususun a 

sapan yapan bir köylü vcya kuzu ve og- aldigi ve almakta oldugu tedbirler teda• 
laklanm kcsmeyip bunlan hayvan mev· 1 d vül sahaSim para manivelasile degi , em· 
cu una katan <;ift<;i «ayni 1ckilde» ta • tia fiatlan mekanizmasile harekete ge<;ir• 
sarruf yapm11 yani sermaye üretmii olu- mek istedigine dair delillerdir. 
yor. k Hükumetimiz para sistemile oynama 

Mübadelenin inki1af ettigi ve tedavül isteseydi, ikt15adi tabirlerle, enfläsyon, 
sahasma paranm girdigi bir yerdt tasar- devaluation politikalan takib etmek iste· 
ruf ve sermaye te1ekkülü nakdi bir sekil- seydi, herhalde emtia fiatlar1m indirmek 
de cercyan cder. Gelirinin bir k1Sm1m ve alim kabiliyetine uydurmak suretinde 
s~rfetmek, istihläk etmek istemiyen bir bir siyaset takib etmezdi ! Demek ki, mil· 
kimse, ay1rd1ih k1sm1 i1letmek üzere ser- li para sistemi degismiyecektir, para k1y· 
maye piyasasma tahsis eder. Tasarruf mcti düsürülmiyecektir. 
erbabmm paraSI banka ve borsa dedigi- Bu kararmda mar etmekle hüklimeti
miz te1kilät vaSitasile sermaye haline in- miz i1in kolay tarafm1 dcgil, güi; tarafmt 
k~l~b eder ve iktISadi vaziyete göre, sa • ihtiyar ctmis oluyor. Az zamanda fazla 
h1bme ve mutavasSitma bir kira, bir faiz, para tcmin ctmek dci'iil, saglam bir para 
bir temettü velhaSII bir nema getirir. Bu ,istemindc mar etmekle iktisadi itimad 
1ekil tasarrufta erbab1 tasarruf iam7men temin etmek suretile her1eyden evvel is • 
serbcsti;e hareket etmistir. Gcr<;i gelirinin tikran temin ve idame etmi1 oluyor. Ve 
bir k1smmdan feragat etmekle bir kISim istikrar, Türkiyenin hakikaten (ok muh· 
istihläkten uzak kalmis, fakat buna mu- tac oldui(u bir lazimedir. 
kabil cemiyette teraküm eden ve isliyen Nihayet sermaye terakümünün en 
milli sermayenin bir hisscdan olmu; o!u- modern 1ekline geliyoruz: Bu 1ekil, kre
yor. <;:ünkü banka dahi bu parayi istih • di veya tevdiat bankalanmo kendilikle· 
salde bulunan bir fabrikatora, tüccar ve- rinden kredi ihdas etmek suretilc milli 
ya sair bir zümreyc kiralamakla parayi sennayenin te1ckkülüne yard1m etmi1 ol· 
sermaye haline getirmi; ve «i<;timai ha _ malandIT. Bugünkü bankalar yalniz pa• 
S1ia» dedigimiz mal yi~mmi arlirmaga ve ra -c kredi ticaretine tavassut eden mü • 
milli gelirin i;ogalmasma yardim etmis 0 • esseselcr olmakla kalmay1p ayni zaman• 
luyor. da kredi ihdas eden müesmelerdir. 

t 
1kt1'adda bir hiidise dii(er hädiselere 

khsadi sahada cal11an tesebbüsler, ti- b · · baRhdIT. K1saca mevzuu ah;ettiRim1z 
carethanelcr, fabrikalar, nakliye müesse· k J • tasarruf ve sermaye tera ümü me5e eSI, 
seleri, isletme devresi sonunda tcmin et- para sistemi. faiz miktan, sermaye tesisa· 
tikleri kazanc1, istih!ake tahsis edecekleri 1 · · ·1 tmm emniyeti meselesi e, verp;1 S1stem1 e 
yerde, makine ve sair istihsal vaSitaSI al- • ·1 ! "k d d ve milli istihsalin vüs eh e a a a ar 1r. 
mak suretile tekrar istihsale tahsis edecck Dr. MUHLIS ETE 
olurlarsa, bu da bir nevi sermaye terakü- --------
mü demcktir. Kann üzerinde yürütülcn ("l Bu blrlktirme ~kllne thesauratlon, 
bir kar topunun gittiki;e büyiidü~ü gibi, türk~e lddihar denlr. 
i;letme scrmaycsi de eklendikGe büyür. 

Hususi sekilde te1ckkül eden bu ser- Marsilya kiremidi isteaiyor 
Satihk Marsilya kfrt:midi olanlar1n 

maye tcraküroüne devlet de i1tirak ede- miktar ve fiatlar1nl l1tanbul 246 pos~ 
bilir. Mcsela bizdc de oldugu gibi, dev- ta kutuau adreslne y„malan 
Iet vcrgi varidatin1n bir k1sm1n1 demiryol~ Kul1an1lm1f mal da kabul olnunur. 

!an, fabrikalar, madenler ve saire insaSI· ll••••••••••••liili.I 
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Bir a§k maceras1 
CUMHURIYET 

GÜNÜN BULMACASI l~CumhuriyetBI 
IJ=il al ll (!:( s IYl 'lt lYI lfiJ lYI 

1 2 3 ' 6 • , 8 • 10 ll 

22 Nlsan 1938 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden~ 
Miktan CtNSi 

Zengin ve asil bir Yunanl1 ktz bir 
ingiliz aktörüne ka~t1 

'l=f=' r 1 
1 1 

2 _J 1 1 1 1 1 
a , 1 1•1 
4 1 1 1 •I 1 
611 1•1 1•1 

1 1 1 
1 1 I• 
1 1 1 
1 1 

1 1 

Tedavisiz kalan bir hasta 

Beyoä"lunda. <;:at1kk~ sokak 10 numara
da oturan b!r kar!lmizden ald1~1miz mek· 
tubda denlllyor kl: cYarumda 22 yai;Jarm
da Saffet ls!mll blr dellkanh var. Zavalh 
~ocuk blrlnci derece veremml~. ikl ayd1r 
hastane kap1larm1 ai;mdirdi~un halde bir 
türlü tedavlsl clhetlne gldemedlm. Hasta
J1A-1 llerllyor, benlm u~rai;a.cak daha fazla 
vaktlm yok. Vazlyetl aläkadar yüksek ma
kamin merhamet nazarlarma arzederim. 
Memlekete blr genc kazandirmak l~ln lcab 
edenlere bu ~ocuä"un tedavlsl !~In emir 
versinler .> 

208 
180 
160 

45 
10 

metre 
> 

> 

> 

> 

Yazhk elbiselik kuma~ 
K1§hk elbiselik kuma~ 
Kaput bezi 
Seten 
Kirm1z1 z1rh 

Beher metresinin 
muhammen fiab 

200 kr. 
330 • 
27 • 
50 • 

300 • 

Tutan 
LiraK. 

416.00 
594.00 
43.20 
22.50 
30.00 

!ngihz gazetelen Yunan konteslerin • 
den genc bir k1zm yetmi1lik bir ihtiyar 
prense vanp prenses olmaktansa genc bir 
lngiliz aktörüne kac;arak onunla evlen
megi tercih ettigini uzunuzad1ya yaz1yor· 
lar. Bu hadise lngilterede büyük heye -
can ve alaka uyand1rm11hr. 

Cünkü kmn muradma nail olmas1 
kolay olmam11. hayat ve hürriyeti birka~ 
defa tehlikede kalm11t1r. 

Kontesin as1! babas1 Umumi Harbde 
Almanyanm me1hur casusluk te1kilahnm 
ba1mda bulunan Alman deniz zabitlerin· 
den von Krohn (fon Kron} un kmd1r. 

F ransada büyük devlet adamlarma ve 
generallerine güzelligi ve cerbezeligi sa
yesinde sokularak bir<;ok esran ögrenen 
ve nihayet ele dü1üp kur1una dizilen me1· 
hur dansöz Mata Hari'yi istihdam eden 
1d bu von Kron' du. Bu adam kmnm 
macerasmdan bir hafta evvel vefat et • 
mi1tir. 

K1za konteslik unvan1 üveypederi 
Kont T eotoki (Theotoky} den istikal et· 
mi1tir. Yunan hariciye naz1rhgmda ve 
baivekil muavinliginde bulunan bu devlet 
adam1 1imdi menfadad1r. Kontes yüksek 
tahsilini Oksford' da ikmal etmi§tir. Ü -
veybabas1 tarafmdan kendisine senevi 
500 lngiliz liras1 tahsisat baglanm11t1. 

Burada üniversitenin dram cemiyeti 
re1si 22 ya1mdaki Vitti (Witty) ile bir 
kokteyl eglencesinde tam1m11t1r. 

Burada iki genc sevi1mi1ler ve ni1an
lanm11lard1r. K12, Atinaya döndügü za· 
man validesi kontes onun, paras1z bir 
lngiliz del ikanhsma ni1anland1gm1 ögren· 
mii ve hiddetinden küplere binmiitir. 

<;:ünkü ihtiyar kontes, genc ve güzel 
kmm yetmi1lik bir prense vermek istiyor· 
m~. K1z ise her türlü yüksek unvanlara 
ve servetlere a1k1m tercih ediyordu. 

0 zaman menfaya gönderilmemi1 olan 
üveybabasile annesi her ne pahasma olur
sa ohun k1zlarmm lngiliz gencine varma· 
sma mani olmaga karar vermi1lerdir. 
Kont ve kontes, k1zlanm ya1amakta ol -
duklan Korfo adasmdaki ka1anelerine 
celbetmislerdir. Burada elindeki, lngil • 
t.reye g;dip v;elmege mahsus pasaportu 
alm1•lard1r. Kont, zab1tanm üzerine tesir 
yaparak üvey kmnm hürriyetine de mani 
olmus, ~•nc k12 adeta köskte hapsedil 

Ziraat Vekilinin dün 
yapbg1 ilk tetkikler 

(Ba~ tarafi l Incl sahtte<lel 

Bir saat süren bu ic;timada gürü1ülen 
1eylerin teferruah hakkmda tarn malii • 
mat istihsali kabil olamam1§sa da Enstitü 
dircktörü bana int1balarm1 anlat1rken Ve
kil tarafmdan ileri sürülmüi ve izah edil
mis olan fikirlerin tamamen yerinde \' 
Gok dolgun dü1ünceler bulundugunu, ve 
V ek1lin, memlckettc müsbct bir zirai kal

k1nma i~ir. en iyi yollan gösterdigini ve 
bu arada En•titi:yü yalmz ilim vc tedrisat 
duvarlan i~inde b1rakm1yarak iiler ve a· 
c;1k hava ile temasa getirmek ve dinamik 
bir zirai kalkmma planmda aktif rol •a
hibi yapmak yolunda düsüncelerine Ens· 
titüce takdir vc te5ekkürlerle istirak edil
mekte oldufonu söyledi. 

F aik Kurdoi(lu, mektebi, baz1 ders • 
haneleri dolajm11 ve derste bulunan ta· 
lebeye baz1 sualler sormu5tur. 

Vek1l Enstitüden aynl1rken ctra fmda 
toplanan talebe, bu alakaya tesekkür et
m1<lerdir. F aik Kurdoglu, Kemalist in
kilabm ve Türkiyenin en hayati ve cn 
1erefli vazife,inin ziraatc;ilere düsmekte 
oldu~unu ve talebenin bu vazifeye lai·•k 
olarak yeti•mesi ii;in iyi i;ahsmas1 icab 
cdecc<!ini ve Türkiyenin ilmini toprai(a 
tatbik cden mü,pet i;al1s1r ziraati;iyc ih • 
tiyac1 derecesini ve bunlara ai;llg1 mu • 
vaffakiyet ve scref ufkunun geni hgini 
izah etmis vc 11ddetle alk11lanm151lr. 

Orman !;iltliginde 
Ziraat Vekili, Enstitüden Orman i;ift

ligine gitmis vc müdür Osmanla uzun 
müddet görüsmüstür. Müteakibcn Ziraai 
11lctmelcr idare meclisi reisi T ahsin vc 
Ziraat Vekiileti Müstesan Naki ilc bazi 
i;iftlik tesisatm1 vc yeni insaah gczmi1tir. 

F aik Kurdol(lunu Ziraat V ekalctinde 
z1yaret ederek i;iftlikteki tetkikah hak • 
kmda maliimat istedim. Bana 1u beya -
natta bulundu: 

«- Bu modern ~ift/igi A lalürk· 
len ald1R1m1z gibi muhafaza elmek 
käfi deAildir. lnk1lcib1m1zrn ve ba1a • 
rdarrnrn ana karakleri, dinamik olu1· 
lar1, 11ani durmadan tekcimüle doAru 
pidi~leridir. Onu, h1zla, a11ni istikamel· 
lerde ve p/cin/1 1ekilde inki1af ellirme
ge mecburuz. Ciftligi zi11arelim, bu is
tikamelle Mirfedi/mektc olan ve sarfe• 
dilecek baz1 ~al11malan gözden gecir· 
mek i~indir.» 

"""""" 
Enstitü muhitinde 1ayi olan bir habere 

göre, Ziraat Enstitüsünün 1;iftlik sahas1· 
na nakli mevzuu bahstir, 

Gene scvdaldar yanyana 

mi1tir. F akat bir tesadüf km tekrar hür
riyetine kavu1turmu1tur. Söyle ki; Kont, 
kontes ve k1zlan gec;en kanunusanide 
Yugoslavyamn Kral Naibi Prens Polun 
dügününe davet edilmiilerdir. 

Kont, kmm tekrar ecnebi diyanna c;1· 
karmaga mecbur olmuitur. Kiz ailesile 
beraber Belgrada hareket etmeden evvel 
telefonla Oksford' daki niianhsile görü1· 
mü1. iki genc Belgradda bulu1mag1 ka -
rarla1hrm11lard1r. 

Burada bir f1rsat bulup k1zla ni1anl1S1 
fngiliz konsoloshanesine giderek medeni 
nikahlanm yapbrm11lard1r. Bu izdivac 
neticesi olarak k1z Yunan tabiiyetinden 
lngiliz tabiiyetine girdiginden serbestisini 
eline alm11hr. 

Atinaya döndükleri zaman kontes k1· 
zmm gizlice nikahland1g1m Ögrenmi1tir. 
lhtiyar kadm o kadar hiddetlenmi1tir ki 
kmnm üzerine bir c;1lgm gibi hücum et • 
miitir. 

K1z, korkusundan camekanh bir yer • 
den kendisini bahc;eye atm11. bu esnada 
elleri, ayaklan ve yüzü muhtelif yerin • 
den kesilmi1tir. 

6~ 1 • 1 1 I• 
, 1 1 •I I• 1 

s' ' •I I• l•I 
9 1 l•I 1 1 •I 

101 l•I 1 l•I • 1 
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Soldan saga: 
1 - Kalbt dar degll Clkl kellme>. 2 -

Aptala nazar eyle! (lkl kelime>. 3 - ~ekerte 
kaynam1~ meyva, tadi en!es. 4 - Blr de· 
nlz, blr eins sandal. 5 - Hämllellk. 6 -
Zevcenin tersl, merhum Avusturyada blr 
sayflye yerl. 7 - K~yeml clnslnden. 7 -
Tablatln gece fenerl, yan karanllk. 8 -
Alfabede blr har!ln okun~unun tersl, sa
y1 trade eden blr kellme. 9 - Bir yazi ku
rutma vas1ta.s1, §ekll. 10 - Blr hayvan, en 
kü~ük ses, al!abede blr harfln okun~u. 
11 - ince ve zarit, Karadeniz kenarmda 
bir vllayet. 

Yukandan ~ag1ya: 
l - Vücudündekl y1rt1A-1 ehemmlyetll 

Clkl kellme>. 2 - Blr ye~. aläka. 3 -
Hind hükümdarlari. 4 - Yap~kan blr hay
vanm tersl, yok denecek derecede az, blr 
emrln tersl. 5 - Büyük Brltanya adasmm 
blr kLSmi, l<apall de~ll. 6 - Ipllk bükmege 
yarar, anlaYJ.lllll!k. 7 - Zafer kazanmak
llk. 8 - <;:ocuk doä"urtanlar, blr ll!l yap -
makhk. 9 - In (lkl keltme>. 10 - 2000 
gram (ikl kellmel. blr edat. 11 - Blr hay
van1n tersl, ~ehrenln k.Js1mlar1ndan. 

Evvel.ki bulmacarun balledilmi~ §ekli 

2 a • ft ft T R ~ 10 II 

1lslulvfEfSIAIBIUINl• fN 
2 t I~ t IDI t ILIEINl•IK 1 
8 NIA LI 1 IN •INl•IMIE I<; 
'EIKIAILl•ITIEINIEIK E 
6,sl• IYIEIDI f IKIUIL!Ef9 
E llNIEINl•IRl•IHIAIMll 
, YIAITI• KI f IKl•INIEIY 
8 AIFl•IHIAIDIEIMIEl•l t 
9 N 1 IKIAIB •l<;IA TIAfLI 

i~ tlLIIIKl•TIEIN•B 11 
11 KIEILI t IMIEl ... IAJZIAIK 

( Yeni Eserler ) ---
Hayat K1lavuzu 

Eyüb orta okulu ögretmenlerinden 
Halid Tamkla birc;ok ögretmenler ve 
mütehass1s san'atkärlar tarafmdan, ye

Ankara Bor. 21/4/938 
<; E K L E R 

A~ihs Kaoants 
Paris 25.1725 25.1625 
New-York 0.7926 0.791950 
Miläno 15.0535 13.0475 
Brilksel 4.6975 4.6960 
Atina 86.78 86.7460 
Cenevri 3.4422 3.4410 
Sofya 63.5175 63.4920 

1 

Amsterd. 1.4238 1.4233 
Prall! 22.7660 22.7575 
Madrid 12.7034 12.6984 
Berlin 1.9682 1.9675 

' 

Var$Ol .1 4.1970 4.1950 
Budape$fe 3.97 3.9682 
Bükn4 105.915 105.8730 
Bell!fad 34.5375 34.5238 
Yokohama 2.7219 2.7208 
Stokholm 3.0812 3.08 
Londra 629.75 630.-
Moskova 23.80 23.81 

iSTiKRAZLAR 
A~rh$ Kapan1§ 

T. borcu I pe. 19.525 19.525 
• • 1 va . 19.55 19.575 
Ergani 95.- 95.-

\.. .:) 

Eski HA YDEN, yeni 

BAKER 
magazalanru 

ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu magazada 

muhtelif mobilyalarm en zengin 
c;e§idlerini bulacaksm1z. SALON • 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA-

Gene k1z ilk müdavahm yaphrd1ktan 
sonra dogruca !ngiltereye hareket etmi1 • 
tir. Simdi burada kocasile mes'ud ya11yor. 
Y almz 500 lngiliz lirahk tahsisat kesil • 
diginden aktörün mütevaz1 maaiile k1t 
kanaat gec;inivorlar. 

RINI her yerden iyi ve ucuz fiat -ni terimlere uygun olarak bu adla ya • . . . . . 
z1lmaga ba§lamlan teknik derginin iki larla tedank edeb1hrsm1z. 
say1S1 c;1kanlm1§tir. :;limdilik 15 gün
de bir ~1kanlacakt1r. :;;ark Kitabcvinde - Kad1köy Tapu sicil muhaftzltgindan: 
lrulunur. Erenköyünde Suadiye mahallesinin 
Jl;iii0::::;;;;;;;;;::;;~~ .... ---~=~1"' "$a§kmbakkal, Gül§en sokagmda käin A vrupada siyasi f aaliyet 

LBa1tarat• l Incl 1ahlte<leJ 

Siyasi mehafilde, iki devlet arasmda 1 

cereyan edecek müzakerelerin tarn bir 
anla1ma ile neticeleneccgi kanaati vard1r. 
Ayni mehafilc göre, Frans1z ve lngiliz 
naz1rlan arasmda a1ag1daki meseleler mü
zakere edilecektir: 

1 - lngiliz • ltalyan münasebati, 
2 - !spanya meselesi, 

Haydar Rifahn 
eserlerinden 

Karagömlekliler l:htilA.U 
Etrüsk Vazosu 
tl~in Olümü 
Efendi tle U~ak 
Vikontun Ölürnii 
lklimler 
!Jk A~k 
Felsete 

!00 Kr 
20 • 
50 • 

1 eski 2/6 yeni 9 say1h arsanm Osman a-
dmda birinden haricen sahn almmak 
suretile otuz be§ senedenberi murisleri 
!smail Fuad Pa~amn ve onun ve!ah do
lay1sile varisleri Fatma ismet ve Meh
med Celäleddinin biläniza ve biläfas1la 
tasarruflarmda oldugundan bahisle se
nedsiz tasarrufata k1yasen muamele 
yap1lmas1 istenilmi§lir. Mahallen tah • 
kikat icras1 i~in 7 mayis 938 cumartesi 
günü yerine memur gönderileceginden 

1105.70 
Yukanda eins ve miktari yaz1h kuma~ ve astarltk bezler on be~ gün 

rnüddetle ai;1k eksiltmiye konulmu0tur. Eksiltme 3 may1s 938 tarihine mu
sadif sah günü saat on be0te istanbul Veteriner Direktörlügünde yap1la· 
caktir. Bunlarm topunun muhammen fiab 1105 lira 70 kuru& olup mu • 
vakkat teminat 87 lirad1r. isteklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri 
dairesinde muayyen olan gün ve saatte eksiltmiye i0tirakleri ve ~artna -
mesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden ba~ka hergün !stanbul Vete-

,;·;.:;;;W~:;:,:;,:;• ~;::~~;::=~~~ürlügün~"" 1 
l\1uhammen bedeli 26000 lira olan Kayseri - S1vas hath üzerinde km. 

581 de yap1lacak demir köprü 2/6/1938 per0embe günü saat 15 te kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda sahn almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1950 lirahk muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettigi vesikalar1 ve Nafia müteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini 
ayni .r<ün saat 14 e kadar Komis.von Reisligine vermeleri laz1mdir. 

Sartnameler ( 130) kuru~a Ankara ve Haydarpa0a veznelerinde sa-
hlmaktad1r. ( 2105) -Birinci i§letme mmtakasmda a§ag1da mevki, miktar ve muhammen be-
deli yaz1lt balast kapah zarf usulile münakasaya ~1karilm1§ttr. Eksiltme 
9/5/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 da Haydarpa§ada gar bi· 
nas1 dahilinde Birinci i§letme Eksiltme Komisyonunca yap1lacaktir. 

tstekliler eksiltme §artnamesinde yaz1lt muvakkat teminat ve evrak ve 
vesaikle teklif mektublarmm eksiltme günü saat 15 e kadar Komisyon Re
isligine verilmesi liiz1md1r. 

!stekliler bu husustaki yeni §artname ve yenl mukavele projelerini 
Haydarpa§a Yol Ba§müfetti§liltinden paras1z olarak almahdirlar. (2226) 
Balashn mevkll ihale edilecek Metre mlk'ab Muhammea. Muvakkat temi• 

mikdar lhzar b~dell bedeH nat mHcdan 
Kurut Ltra Ku. Lira Ku. 

Kirn •147-150· 15 bin M3 130 19500 00 1462 50 

istanbul Telefon Müdürlügünden : 
$i~lide yaptmlacak telefon binas1 dahilinde 2000 abonelik bir telefon 

santrah tesisi i§i kapah zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Bu tesisatm mu
hammen bedeli 200,000, ilk teminati 11,250 liradir. Eksiltmesi 26/5/938 ta
rihine musadif per§embe günü saat 15 te Müdürlügümüzün Tahtakaledeld 
Merkez binasmda toplanacak Ahm Satun Komisyonu huzurunda icra edi
lecektir. Bu i§e aid ~artname ve teferrüat1 5 lira mukabilinde hergiin Le· 
vaz1m dairemizden almabilir. 

isteklilerin teklif mektublar1 ve en az 100,000 lirahk bu i~e benzer i~ 
yaphklarma dair ;referans ile 938 takvim senesine aid müteahhidlik ve 
Ticaret Odas1 vesikalan. teminat makbuz veya banka mektublarm1 muh
tevi kapah zarIJ.arm1 mezkur tarihte saat 14 e kadar Alun Sahm Komisyo
nuna tevdi etmeleri laz1md1r. ( 1965) 

Ankara Valiliginden: 
<;:ocuksaray1 caddesinde Gazi ilokullan önündeki bahc;eye yap1lacak 25 

dükkänm §•rtname ve projesine göre in§as1 kapah zarf usulile eksiltmeye 
konulmu§tur. 

1 - Ke§if bedeli 75178 lira 54 kuru§tan ioorettir. • 
2 - istekliler bu i§e aid. §artname ve projeyi görmek ic;in Vilayet Na

f1a Müdürlügüne müracaat edebilirler. 
• 3 - 1hale 9 maylS 1938 pazartesi günü saat 15 te Viläyet Daimi Encü

meninde yap1lacak.tir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek, i~in isteklilerin a§ag1da yaz1lt teminat ve
saiki ve N af1a Vekäletinden 938 takvim y1lma aid olmak üzere ald!klan 
müteahhidlik vesikas1 ve teklif mektublarm1 2490 say1h kanunun tarifah 
dairesinde 9 may1s 1938 pazartesi günü saat 14 e kadar Vilayet Daimi En
cümen Riyasetine teslim etmi§ olmalan J.äz1md1r. 

A - 2490 say1h kanunun 16, 17 nci maddelerine uygun 5008 lira 93 
kuru5luk mul(akkat teminat. 

B - Bunun tayin ettigi vesaik. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince münakasaya girmege bir ml· 

nii bulunmadigma dair vesaik. 
5 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iac!.eli taahhüdlü olma· 

s1 ve nihayet eksiltme günü saat 14 e kadar Daimi Encümen Riyasetine gel
mi~ bulunrnas1 läz1md1r. 

3 - Orta Avrupa vaziyeti, 
4 - lngiliz ve F rans1z ordulan ara • 

sinda teiriki mesai iii. Bu meselcnin te • 
fcrruah bilahare erkamharbiyeler arasm
da tesbit edilecektir. 

Kü~ük Hikäyele1 
MPvud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesi 
Anarc:izm 

40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
35 • 

HlO , 
t:!.5 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

6 - Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Vilayet Naf1a Mü
dürlüi?üne müracaatleri ilän olunur. (2280) 

istanbul Vak1flar Direktörlügü ilanlan 

bu gayrimenkulle aläkadar olduklar1m 
iddia edenler varsa ellerindeki delil ve
sikalarile birlikte o güne kadar Sultan- , 
ahmedde Tapu dairesinde Kad1köy Ta
pu sicil muhafizhgma ve yahut 2 may1s 

938 günü yerinde bulunacak memuru. •••••••••••••••••••••••••••••••• Frans1z • ltalyan müzakerelerinin 
ilk k1sm1 yarrn bafliyor 

Paris 21 (Husmi) - Hariciye Na
zm M. Bone i1alya ile bailanacak mü -
zakereler h,kkmda Roma maslahatgü • 
zan M. Blondel'e talimat göndermii•ir. 

M. Blonde! bugün ftalya Hariciye 
Nazm Kont Ciano'yu ziyaret edcrek mü

zak•relere yann b~ilanacagm1 bildirmii
tir. Müzakcrelerin ilk .afhasi M. Blonde! 
tarafmdan idare edilecek, Habe1istan 

mese1e•i hakkmda Milletler Cemiyetinde 
kat'i bir karar verildikten sonra ise Ro • 
maya b;r F ran•IZ el~i • i g'inderilecektir. 

lt•lya Hariciye Nazrr1 
/ngil'ereye gidec'ilk 

Londra 21 (Hu<usi} - ftalya HJri
ciye Naztn Kont Ciano, M. Hitler'in 
Roma ziyarctinden sonra resmen Londra
y1 ziyaret edecektir. 

Roma 21 - ltalvan re<mi mahfille
rinde, Kont Ciano'nun yakmda Londra· 

ya seyahati ii;in kat'i hii;bir karar mev -
cud olmad11(1 ve fakat bunun lngiliz • 

ftalyan anla5mas1 mer'iycte girdiktcn son· 
ra varid oldugu bildirilmektedir. 

ltalyan D11 Bakamnm yakmda Y ar -
1ova'y1 ziyarct edecegi hakkmdaki ha • 
berlere gclince, önijmüzdeki sonbaharda 
vuku bulacaih ilave ediliyor. 

Amerika, Brezilyaya muhrib 
iade edecek mi? 

Va1ington 21 - Äyan meclisinde 
munzam bahriye program1 hakkmda ya
p1lan müzakereler esnasmda ayandan 
M. Nay, Brezi!yaya torpido muhribleri 
iadesi surctindeki teklifi tcnkid etmiitir. 

Mumaileyh demi1tir ki: 
«- Baika milletleri teslih etmek teh· 

likeli bir siyasettir. <;:ünkü bu milletler, 
bu silahlan bize kar11 kullanmak vaziye· 
linde bulunabilirler.>>, 

muza müracaat etmelcri lüzumu ilän o Muhammen 
Koyulhisar häkimliginden: lunur. Scmti ve mahallesi Cadc!Ja veya sokag1 No. s1 Cinsi ayhg1 

Lira Kr. 
Bah,ekap1da 4 üncü Vak1f hanm zemin kahnda 4 Magaza 45 -

• • • • > > 7 • 40 -
• • • • asma > 16 Od.a 15 -

,,,_ UNUJMAY1NIZ:-.. 
T. H. K. Piyangosu"un 

• • • > birinci • 13 > 30 -
• • > • • • .. 15 > 30 -
> > • > > > .. 17 > 30 -

,ar~1da Kürki;ülerde 31 Dükkän 4-

-
UGUR Gi~ESi 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi may1s sonuna kadar. 
Ayasofyasagir c;:at1ad1kap1da 4 k1t'a 

Sizi zengin edecektir 
Adres: Ga ala, Kara l<öy pos• 1 

tane kar~osmda 1 
T•I. 4002! , ____ _ Müddeti icar: TPslimi tarihinden 940 senesi may1s 

i;iehremini Uzun} usuf Yeni,e§rne 

3-arsa 
sonuna kadar. 

36 Bostan 

Dr. tHSAN SAVI 

Koyulhisarm A~agikale köyünden 
Kalkandelen oglu Mehmed Cavu~a 4 
känunusani 927 tarihli ceza iliimile te· 
davi ve yevmiye ücretinden (68) lira 
(78) kuru~a borclu o körden Mehrnerl 
Alinin bu parayi vermesi ic;in icra da • 
iresinden 1stanbulda Cai!aloglu Molla
fenari snkai!;md> (17) numarada ki ad • 
resine ödcme teblig edilmisse de mu -
mailevhin müruru zamandan bahisle 
itirazda bulunrna•mdan tetkik rnerci • 
ince mürafaa yolile keyfiyetin ittiza • 
hma karar verildigi ve yerinin belli ol
mad• gmdan kendisine tebligat yap1la • 
mam1s oldu~ndan bu husustaki müra
faas1 3/5/938 s~h güniine h1rak•lmi.tir 
iJiin tarihindrn itibaren on be~ J:(Ün i~in· 
de rnahalli ikarnetini bildirrnesi ve va
hut müdafaasmm mahkememhe vol -
lanmas1 veva vekili kanuni bulnndur -
mas1, aksi halde g1yaben muamele ya · 
mlara~1 ilan olunur. (7080) 

BAK fERIYOLOJI 
LABORATUA n l 

Umuml kan tahlilat1. frengi nok· 

Seneligi 
40 -

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi agustos sonuna kadar. 
Yukanda yaz1h ::nahaller kiraya verilmek iizere ac;1k artbrm1ya ~ika

r1lm:shr. istekhl~r 3 mav1s JP38 sah günü saat 15 e kadar pey paralarile 

1 
beraber c;:emberhta§ta istanbul Vak1flar Ba§müdürlügünde Vakif Akarlar 
Kalemine J:(elmeleri. (2294) 

Haleb - ~~nr• 1< f,t,.„derunda 
Jan R. Kürdi 

Cumhurivet Gazeteslnfn 
tevzi verldll" 

ti1 nazartndan Vasserman ve Kahn 
t 1•amüller1, kan küreyvat1 say1Jmas1 
Tito ve 1s1tma hastahklan te$hfsl. 
ltlrar. balJ:(am, cerahat. kazurat ve 
51• tahlil§h. ültra mikroskopl, hu
susl a~1lar lstihzari. Kanda üre, 
$1'ker. Klorür, KoUesterln mlktar· 
11.rmm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

istanbul Deniz Ticareti Müdürlügünden: 
Müdiriyet motörleri i~in aG1k eksiltme ile 20 - 23 ton benzin alma

cakhr. Tahmin bedeli 4995 lirad1r. % 7,5 teminah muvakkate 374 lira 62 
kuru§tur. Taliblerin teminah muvakkateyi Defterdarhk Muhasebe Müdür
J.ügüne yatmld1gma dair makbuz veya banka mektublarile 5 may1s 1938 
per§embe günü saat 15 te Galatada Deniz Ticareti Müdürlügüne ve §artna· 
meyi görmek istiyenlerin de Müdiriyet id.are i;iubesine müracaatleri ilän 
olunur. (2302) 

istanbul Hv. Sa. Al. Ko. Ba~kanbgmdan: 
1 - Hava aktarma ambarma aid olup Serviburnunda Sokoni Vakum 

:;lirketine aid benzin deposunda mahfuz bulunan ve kullamlmaga elveri§li 
olm1yan 331 aded köhne galvanizli ve 587 aded köhne benzin bidonu 16 ma
y1s 938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 te Üsküdar Malmüdiriye
tinde müte§ekkil Hava Sahnalma Komisyonunca pazarhkla sablcakt1r. 

2 - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukanc.a ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2279). 

Amasya icra Memurlugundan: 
istanbulda Bevaz1d Soganaga mahal!esi Cami sokak 23 say1h evde 1ka

met. etmekte iken hälen ikametg.ih1 me~hul bulunan Amasya ·tnhisarlar es
k1 zrraat memuru ölü Münir kans1 Medihaya: 

Amas.va !nhisarlar idaresine masarif ve ücreti vekaletle borclu bulun
dugunuz 22 lira 69 kuru~un tahsili ic;in tanzim ve tarafmiza teblig edilmek 
üzere gönderilen icra emri yukar1da yaz1h adreste bulunmad1g1mz ve ika • 
metgähmrzm da mec;hul olc1.ugu anla§ilmasma binaen ilanen tebligat icra • 
sma karar verilmi§tir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 143 üncü ve 
n;üteak1b maddeleri mucibince ilanen tebligat icrasma ve bir ay mehil ve
nlmesme karar verildi. Teblig makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. (2287) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
10, 14, 18, 22/4/938 tarihlerinde Son Posta, Kurun, Ak§am ve Cumhuri

yet g~zetelerile kapah zarfla sah§! ilan olunan Ni§anta§mda Te§vikiye ma
hallesmde Hac1emin sokagmdaki 4 numarah Abdüssamet aparhmanmm bu. 
lundugu sokagm yeni ismi Valikonag1 caddesi ve veni nümerotajmm da 68 
oldugu tavzihan ilan olunur. T. !. (2310• 

Konya Vilä.yeti Daimi Encümeninden: 
1 - 15 nisanaa ihalesi ilan edilen veteriner dairesine lüzumu ola!l 

(800) lira muhammen ktymetli ihsa alat ve edevah ic;in talib 91kmad1gmd.an 
ihale 10 gün müddetle uzahlarak 25 nisan 938 pazarte6i gününe talik edil
mi~tir. Talib olanlann bu günde eksiltmeye girmek üzere 25 nisan saat 15 
te Konya Vilayet1 Dauni Encümeninde bulunmalari i!an' edilir, (2271). 



22 Nisan 1938 CUMHURiYET 9 
-

YAVRUNUN gürbüz, tombul, saglam, ne~eli olmas1n1 istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bah~ekap1 SA l i H NEC AT i ---
Um um 
lmtihanla memur ahnacaktir. 

Müfettif muavinligi • kontrolörlük • me1'ul memurluk gibi 
vazifelerde iatihdam olunmak üzere Yükaek lkh1ad ve Ticaret 
mektebi mezunlart ahnacakt1r. 

Son ü~ aene zarfmda iyi derece ile mezun bulunmak ve as· 
kerligini yapmtf olmak tarthr · 

lmtihan 5/5/1938 tarihinde Ankarada ve lstanbulda ayni za. 
manda yaptlacakhr. 

Talibler feraiti Ankarada Umumi Müdürlükten; lstanbulda 
fUbemizden, diger mahallerde müesse1elerimizden ögrenebilirler. 

Edremid Su i,i Eksiltmesi 

Dahiliye Vekäletinden: 
Edremide 10,9 kilometre mesafe~en su isalesi kaptaj ve maslaklar in

sas1 su deposu tamiri sehir sebekesi yapilmasi ve müteferri malzeme te
dariki kapah zarf usulile eksil~iye konu.lmustur. 

1 _ hin muhammen bedeh 57390 ltra . 38 kurustur. 
2 - fstekliler bu ise aid sartname, proie vesair evraki 287 kurus mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden ala-
bilirler. rih' 

3 - Eksiltme 30 nisan 19~8 '.8 . me ras!tyan cumartesi günü saat on 
birde Ankarada Dahiliye Vekfileti bmasmda toplanacak Belediyeler imar 
Heyetincc vap1lacakhr. . · . . . . . • 

4 - Eksiltmiye gireb1Imek 1~m isteklilerm asal(1da yaz1h teminat ve 
vesa1k! ay01 gün saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis olmalan 
läz1md1r. . 

A _ 2490 savih kanunun 16 ve 17 nc1 maddelerine uygun 4145,52 ku· 
rusluk muvakkat teminal .• . . 

B _ K 0 tavin ethg1 ves1kalar, 
anµnu „ „ dde . 'b' c _ Kanu nun dörduncu ma. SI muci mce eksiltmiye girmiye bir 

mäni bu:unmadii(ma dair imzah ?ir mektu~c. 
D _ Belec:'.iyeler imar Heyeti Fen $efhgmden münakasaya girmek i~in 

alacaklar1 v~sika. 'h 1 „ „ 

5 _ Teklif mektu blan 1 a e i;nnu saat ona kadar makbuz mukabilin-
d h K ; Reisli ~ine verilecektir. 

" om.svon ~ t klif kt bl Po•ta · ile gönderilecek ~ me u. armm iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihavet bu saate kadar Ko~isyona gelmis. b~lunmas1 laz1md1r. 

Bu i$ hakkmda fazla izahat al':°ak 1Stiyenlerin Belediyeler imar He-
veti Fen Seflii!ine müracaat etmeler1. • 990 • ( 1993 ) 
---~~~~-~~~~~~~~~~~~:...=.:...:..:....:.... 

Zonguldak V aliliginden: 
Zonguldak Vil-ayeti i~inde a§ag1da 

kat teminat miktarlar1 yaz~i: . 
isimleri ve ke§if bedellerile muvak-

Eksiltmeye Yolun ismi Ke§1f bedeli Muvakkat 
konulan teminat 
KSM. T. 

1 _ Bartm • Safranbolu 68130.24 41130.24 3084.77 Tesviye 
2 _ zongulca.k Devrek 25367.68 15357.68 1152.57 $ose esash 

32269.60 
tamirat 

3 _ Eregli • Devrek 19269.60 1445.22 
4 _ Beycuma • <;aycuma 53826.80 31326.80 2349.51 Yeni §OSe 
5 - Safranbolu • Ara~ • 25014,89 in§aab 

15014.89 1126.12 Smai imalät 
122111.21 

Yukanda §OSe esash t~mirile yeni. §ose in§aati i§lerinin cem'an 122111 
lira 21 kuru§luk k1S1~lan m§aah l§len .kap.al.'. zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. Eksi.ltmes.1 16/5/938 pazartesi g.'1nu saat 15 te Zonguldak Vila
yeti Daimi Encumenmde yapilacaktir .. Ek.sil~me §artnamesi ve buna müte
ferri diger evrak Zonguldak Nafia Mu.du~lugünde yaz1hd1r. istekli!er bu 
i§lerin hepsine veya i~le~in.den h~rhang.' btr veya birka~ma talib olabilir • 
]er. Eksiltmeye girmek ishyenlerm tahm~tnamesine tevfikan Naf1a Vekä
letinden almrn1§ müteahhidhk ehhyd .vesikaslle Ticaret Odasmdan almmi§ 
ves;ka ve muvakkat. temina'.lanle birhkt.e teklif me~1!1blanm yukanda ya
z1h günde ihale saatmden bir saat evvelme kadar Vilayet Daimi Encümeni 
Reisligine vermeleri ilan olunur. (2187) r---• HALiL SEZER 

Karyola ve Madeni e~ya Fabrikasi 

Karyola ve ~elik Möble ..,e~heri 
Son sistem karyo!~lar, muhtelif cinste ~elik somyeler ve ~elik madenl 
moblelerimiz te~h1r edilmi§tir. Perakendeler toptan fiatma verilec•ktir. 

Salkimsö§Ud Oemlrkap1 caddesl 7 Tel. 21632 

igdirda gö~men evi in~at1 

• 

1 - Igd1rda yapilmakta olan gö~men evleri ~üteahhidinin mukavelesi 
feshedilm1§ olmasmdan geriye kalan 89072 l~r~ ~e§ifh l52. ev ve eski müte
ahhid hesabma 2490 say1h .kanunun ~1 !'~~ci maddesi mucibince 16/4/ 
1938 den itibaren bir ay muddetle a~• . e . ~eye konulmu~ur. ihale gü-

„ 16151938 t · gu" nü olarak tesb1t ed1lm1§br. 1hale l"'dirda „ t k nu . , pazar es1 il ktir 6 mu e§e • 
kil Iskän Komisyonu taraf1ndan yap aca · 

2 - Muvakkat teminat1 5703 lira 60 kuru§tur. 
3 - Dosyasmdaki evrak §~larc!.lr: . 
PI • k 'f .1 ·ie· fiat fenm §artname, eks11tme §artnamesi muk 1 an, est s1 s1 1 , . h „ t , ave e 

projesi bayi~dirhk i§leri genel §artnamesi, ususi §ar name. 
4 _' !stekli olanlar Naf1a Vekaletinden alm1~ .olduklan 938 y1h yap1 

ehliyet vcsikas1, 938 Ticaret Odast vesikalanm hamil olarak Komiayona mü
racaat edeceklerdir. (2218) 

Zile Asliye Hukuk Hakimliginden: 
Dosva 225 K''h r "'! M 
Da~ac1 Zilenin Kislik mahallesinden ° ne 1 Oo; u .ustafa tarafmdan 

. t ·1 davasmda davac1 Z1lenin D b „ mahkemem1ze a~1lan has1ms1Z es>' . ' „ ere 0 6 az1 
yerinde dogusu dere ve §OSe, bahs1 ve güne.yi ~ay~hk, g~ze.yi arahk degir
menile ~evrili iki göz bir babdan ibar~t ~ki bm h~a ~egenndek1 &girmeni 
yirmi seneden mütecaviz zamandanben niza_siz ve asi asiz ~~hk s1fati!e ta
sarruf ettigi ve zilliyet bulundugundan bahisle. namma tes~ih dava eylemi§ 

. h bi'le alakadarlarm 1•bu t ·1 d ve dava has1ms1z tes,1! bulunmas1 ase . . „ • • e~~' ava-
sma :tirazlan oldugu takdirde itirazlarm1 bildir~ek uzere vesiklanle birlik
te ilfm tarihinden itibaren bir ay i~inde Zile ashye hukuk mahkemesine mü
racaatleri ilanen teblig olunur. (2283) 

istanbul Def terdarbg1ndan: 
Ni§antasmda Te~vikiye mahallesinin Hamamci Eminefendi so~agm<l.a 

kargir, be~ katta bircr daireli eski 5 mükerrer yem 4 numarah Abdussamet 
aparhmanmm paras1 pe~in ve sirf nakid verilmek v~ 20. senehk .~vk.af ica
resile sair masarifi ahcwa aid olmak ~artile 8600 seki.z b.m alh Y.~z lira be
del mukabilincle kapah zarf usulile sahlacakhr. istekhlerm alh .YD~. ~k be§ 
lirahk muvakkat teminatile teklifn~melerini 25/4/938 pazartes1 gunu saat 
on bese kadar Mmi F.mläk Müdürlül!ünde toplanan Komisyona tevdileri ve 
ayni günde saat 16 da zarflar a~ihrken haz1r bulunmalarL T.I. (1981) 

Denizbanl< Akay isletmesinden : 
• 

23 nisan 93R Milli Hakimiyet bayram1 münasebetile 22 nisan 938 cu
ma günü könrüden 112 numarah saat 13 30 ve Yalovadan 117 numarah 
saat 13.50 seferleri vanilacakhr. 23 nisan 938 cumartesi günü pazar ta -
rifesi tatbik olunacakbr. ( 2228 ) 

1 inhisarlar Umum Müdürlüs?ünden: -
. 1 - Erzurum 1nhisarlar Basmüdürlügüne bagh Malazgirt kazas1 dahi

lmde Saray Ak tuzlasmda 7211 lira 98 kuru~ bedeli kesifli bir idarehane, 
3325 Lira 22 kurus bedeli ke~ifli bir ,ah altmda iki~er odah iki aile evi ve 
5801 lira 77 kurus bedeli kesifli 600 tonluk bir tuz ambar1 kapalt zarf usu
lile toptan münakasaya konmustur. 

II - fhale, 25/IV /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te Erzu
rum Jnh1särlar Basmüdürlügünde müte~ekkil Komisyonda yaptlacakt1r. 

111 - Eksiltmiye girebilmek i'in isteklilerin 1225 lira 41 kuru~ mu • 
vakkat teminat paras1 vermeleri laz1md1r. 

IV - !steklilerin, kesif §artname ve projeleri 82 kurus bed.el muka • 
bilinde !stanbulda !nhisarlar Umum Müdürlügü Tuz Fen subesile Ankara 
ve Erzurnm Basmüdürlüklerinden alabilirler. 

V - Eksiltmiye girebilmek i,in isteklilerin müteahhidlik vesikasm1 ve 
on bir. lirahk buna benzer insaati iyi bir surette yaptiklanm ispat edecek 
vesikalan ibraz etmeleri sartbr. Ve isteklilerin münakasa ve ihale kanu • 
nunda gösterilen serait ve evsaf1 tamamen haiz olmalan läz1mdir. 

VI - Teklif mektublan mumla mühürlü oldugu halde yukanda ikin
ci maddede yazlh saatten bir saat evvel Erzurum !nhisarlar Basmüdürlüj'(ti 
Eksiltme Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektublarm da bu saatte Komisyond.a bulunmalan läz1m
d1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 1983 ) -

I - !daremizin izmir $arap imaläthanesl ''m sartnamesi mucibince 
2000 kilo tartma kabi!iyetinde bir aded demiryol baskülü pazarhkla satm 
ahnacaktir. 

II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminab 187,50 liradir. 
III - Eksiltme 2/V /938 tariihne rashyan pazartesi günü saat 14 te Ka

batnsta Levazrm ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonund.a yaptlacaktir. 
IV - Eksiltmiye istirak etmek istiyen firmalarrn fiatsiz teklif mek • 

tublar1n1 münakasa gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar Müskirat 
Fabrikalar $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika 
a!m&lan läz1mdir. 

V - !steklilerin pazarl!k i'in tayin edilen gün ve saatte 
maddede yazili eksiltmiye istirak vesikas1 ve % 7,5 güvenme 
birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilän olunur. -

IV üncü 
paralarile 

( 2025 ) 

I - §artnamesi mucibince 20X25 - 27 eb'admda 20,000,000 mantar 
pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 6/Vl/1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda yapila
cakhr. 

111 - §artnameler parasiz olarak hergün sözü ge,en $ubeden alma
bilir. 

IV - · Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini mü
nakasa gününden evvel Ahm Komisyonuna vermeleri lazrmdir. 

V - !stek!ilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralarile birlikte yukand.a ad! ge~en Komisyona gelmeleri ilän olu
nur. (2295) -1 - Listesinde miktarlan yaz1lt 15 • 100 santilitrelik i~ki §i§elerine 
mahsus nümuneleri mucibince 6560 aded fir,a pazarhkla sahn almacaktir. 

II - Pazarhk 9/5/938 tarihine nsthyan pazartesi günü saat 14 te Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacak
tir. 

III - Listeler paras1z olarak hergün sözü ge~en i;lubeden almabilir. 
lV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukanda ad! ge,en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (2289) -1 - Nümunesi mucibince 70X100 eb'ad1nda 400 top ince beyaz par§Ö· 

men kag1d1 pazar11kla sahn alu)i!.Cakttr. 
II - Pazar!tk 9/V /1938 tarihine rasthyan pazartesl günü saat 15 te Ka

bata§ta Levazrm ve Mubayaat i;lubesindeki Alrm Komisyonunda ya

p1lacakbr. 
III - Nümuneler hergün sözü ge,en §ube~n görülebilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (2303) 

~ Operatör -.. 

RIZA UNVER 
Doiium ve ked1n heatel1klen 

mDtehass1s1 
Caj!aloj!lu, Nuruosmanlye caddes 

No. 22, Mavi yapJ 
Telefon : 22683 

Zayi - Sandalc11tk ehliyetnarnemi za
yi ettim. Yenisini 91karacagundan hük
mü yoktur. 

Hasköy sandalc1 .Süleyman oglu 
Dursun 

Dr. Nl$ANYAN 
Hastalar101 hergün ak§ama kadar 
Beyoglu, Tokathyan otell yarun • 
da Mekteb sokak 35 No.lt muaye-

nehanesinde tedavl eder. 

.~a.yi - 934 senesi Beyaz1d S1hhiye 
Ku~uk Zabit mektebinden ald1g1m dip
lomam1 zayi ettim. Yenisini ~1karao· 
gimdan hükmü yoktur. 

934/44 Abdulfal- dy!aClk 

DOJ<'~...1R • 
ORl-I ".tf TOROS 
Ku! , boj!az, burun mütehassm 
Taksim Gevik Apart. Tel: 40070 

Vize Belediyesinden: 
1 - Vize kasabasmm imar plänrna esas te$kil edecek olan hali ba:1r 

haritalarmm yap11mas1 isi 10/4/938 tarihinden ba&hyarak on be~ gun 
müd.ietle a~1k eksiltmiye c1kanlmisbr. . „ 

2 - ihalesi 25/4/938 pazartesi günü saat 16 da Vize Beled1ye Encu· 
meninde vapi!acaktir. 

3 - is Naf1a Vekäleti Yap1 1sleri Umum Müd.iirlügü tarafmdan tan· 
zim edilen talimatname, &artname ve formüllere tevfikan yaptm!acakhr. 

4 - 67 hektar mesklln klsmm hektan 18 ve 135 hektar gayrimeskO.n 
k1smm hektan 10 Jira hesabile muhammen bedeli 2556 lirad1r. 

5 - Bu i& hakklnda Belediyeden fazla malilmat almabilece~i ilän 
olunur ( 2162) 

izmir Beledivesinden : 
Beher tonu bin on kurustan klrk yecl.i bin dokuz yüz yetmi& be$ lira 

bedeli muhammenli dört bin yedi yüz elli ton Zonguldak Zerodis 0,10 läve 
maden kiimürü Hava Gazi Direktörlüj'(tinden iki yüz kirk kurus bedel mu: 
kabilindr. tedarik edilecek sartnamesi v~hile 2490 saylh kanunun madde1 
mahsusasma tevfikan kapah zarila eksiltme ile satm almacaktir. 

Muvakkat teminat miktan üc bin bes yüz doksan sek:iz lira on ik! ~~ 
olup ihalesi 29/4/938 cuma günü saat on alhdadir. 1stirak etmek 1Shyen· 
!er 2490 savih kanunun tarifi dairesinde ha=lanm1s teklif mektublarm1 
ihale günü olan 29/4/938 cuma günü azam! saat 15 e kadar Encümene 
vermelic.irler. ( 2051 ) 

Doktor 
~ARK KROMLARI 

aran1yor 
T. A. ~-DEN : 

$irketimizin Ergani • Maden kazas1 dahilindeki Guleman Krom ma· 
deni i&letmesi merkezi icin asajildaki sartlarla bir doktor almacaktir. 
1 - 250 - 300 lira ücret verilecektir. 
2 - 1kametgah ve ikametgähmm tenvlr ve teshinl $irkete aiddir. 
3 - Taliblerin Türk olmas1 &arttir. 
4 - Operatörlükte ihtisas1 olanlar tercih edilecektir. 

Taliblerin tercümei hallerini muhtasaran gösterecek bir mektubla 
~ar:C Kromlan T. A. ,S. Ergani • Maden adresine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. ( 2235 ) 

25inci TERTtB 

BÜYÜ K PiYANGOSU 
Birinci ke&ide 11 MAYIS 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 O. 0 0 0 liradir 
Bundan baska : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki aded mükafat vardir. 
$imdiye kadar binlerce kisiyi zengin eden bu piyani;toya istirak 

etmek suretile siz de talihinizi deneviniz. 

Zonguldak Urbayl1g1ndan: 
Yollar i~in • 100,000 • aded granid parke ta~1 kapal1 zarf usulile eksilt; 

miye c1kanlm1stir. 
Eksiltme 29/4/938 tarihine musadif cuma günü saat • 15 • te Zonguldak 

Belediye Encümeninde yapilacakbr. 
tsteklilerin eksiltmiye girebilmelerl lcin mezldir gün ve saatte • 562 • lira 

• 50 • k1iru&luk teminat mektublari!e Encümene, sartnameslnl görmek ve al• 
mak istiyenlerin !stanbul ve Ankara Beled.iyelerine müracaatleri ilän olunur. 

( 1986 ) 

E E./AT 



Ni~in her yemekten sonra 

• ? 
• 

«;ünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 
di~ler ~ürüme&'e rnahkiundur. 

Di§ler mikroblarm ve hastahklarm vücude ilk hücum hathd1r. Bizzat 
agzm 1frazah ve yemek arhklari da di§leri a§mdmr, ,urütür. 

<;ilrük d.i§lerin, di§ etlerindeki iltihablarm '1kard1g1 irinlerle ve müteaf
fin havalarm ise, mide kanserinin de dahil oldugu bir,ok hastahklara yol 
a>hl:1 sabit olmu§tur. 

Bu sebeble medeni cemiyet i'inde ya§iyan herkes 'ocuklugundan itiba· 
ren di§lerine azami itina göstermege ve hergün f1r,alamaga mecburdur. 

cmmURiYET 

RADYOL N • 
1 

ile diflerinizi sabah, ögle ve ak,am her yemekten sonra 
muntazaman f1r~alay1n1z. 

Kendine beyhude ycre 
eziyet ediyor 

Siz de bu kremden ~a~may1n1z ! 

BALSAMiN KREMLERi 

Gazianteb Naf1a 

SJ.hhat Bakanhgmm r esmt ruh· 
satlru haiz bir fen ve bilgi mahsu
lüdür. Bütün cihanda elli senedir 
daima üstün ve e~siz kalrm~tir. 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
vücuc!.a l(etirilmi~ yeg~ne slhhl 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
$öhretin! söz ve sarlatanhkla 

degil, slhhl evsafm1 Londra, Paris, 
Berlin, New-York güzellik enstitü
lerinden yüzlerce krem arasmda 
birinci!ik mükäfatlru kazanrms ol· 
makla isoat etmistir. 

KREM BALSAMiN 

Gündüz icin yai!siz, gece icin 
yagh ve halis ac1badem ile yap1lm15 
gündüz ve .i<ece sekilleri vardir. 

Direktörlügünden: 
Kesif bedeli 

Lira K. 
Mahalli 

19446.75 Tahtaköprii 
15796.20 Melikänh 
15796.20 Alagöz Banisi 

Zayi - Namima yaz1h mülga itiban 
Milli Bankasmm 205155 numarah hisse 
senedimi zayi ettim. Yenisini alacag1rn· 
dan hükmü yoktur. 

Ahmed Muhtar 

NEVROZiN 
varken 1st1rap 
~ekilir mi ? 

Ba~, di~ agr1lar1 
ve Ü§ütmek.ten mütevellid bütün 

agr1, s1z1, sancilarla nezleye, 
romatizmaya ka!"§I 

NEVROZiN 
ka~elerini ahniz 

icab1nda günde 3 ka§e 
ahnabilir. 

Türk Hava Kurumundan: 
1 - Plmör insaatmda kullan1lmak üzere muhtelif boya ve tutkal, celik 

sac ve boru, muhtelif tel, c1vata ve somun, rond.ela, tandör, tekerlek mafsah, 
kablo makaras1, radanza, kaplama bezi, 1'astik kablo, iskence vesaire satm 
almacaktir. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpasa 3694 lira, ilk teminati 277.05 
!irad1r. 

3 - Almacak malzemenin tarn listesi, sartnamesi ve mukavele müs
veddesi hergün Kurumda görülebilir. 

4 - Kat'i ihalesi 27 /4/938 tarihine r ash yan i;arsamba günü saat 15 te 
Kurum binasmda yapllacakhr. 

5 - isteklilerin belli ~ün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte Ku-
rum merkezinde h az1r bulunmalan. ( 2169) 

p A T 1 
!c ve d1s basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablan nda, 

cerahatlenmis fistüllerde, kanayan basur rnemelerinin t edavisinde 
daima muvaffakiyetle ~ifayi temin eder. 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden : 
Bedeli kesiflerile mahalleri yukanda yaz1h gi!mrük karakollarmm in- 1 - idare ihtiyac1 icin 500,000 tane käl:1d masura ac1k eksiltme ile 

§aat• kapah zarf usulile eksiltmiye clkar1lm15 ise de talib zuhur etmedil(in- satm almacaktir. 
den 2490 say1h kanunun lorkmc1 maddesi mucibince ve evvelki sartlar da- 2 _ Muhammen bedel 1500 lira. muvakkat teminat 112,5 lirac!.ir . 
hilind.e bir ay müddetle pazarhi:ta konmustur. 3 _ Eksiltme 3/6/938 tarihine musadif cuma günü saat 15 te An • 

ihalesi 25/4/938 tarihine musadif pazartesi saat 16 da G. Anteb Naf1a karada P. T. T. Umumi Müdürlügü binasmdaki S atmalma Komisyonun-
Müdürlügünde mütesekkil Komisyon tarafmdan yap1lacaktir. da yapilacaktir. . . . . 

Daha fazla malümat almak istiyenlerin G. Anteb Naf1a Müdürlügüne 4 _ isteklilerin muvakkat temmat makbuz1le kanuni vesa1ki h~i-
müracaatleri ilän olunur. ( 2011 ) Jen mezkür gün ve saatte Satmalma Komisyonuna rnüracaatleri. 
-.••••••••••••••••••••••••••-~ 5 - $artnameler, Ankarada P. T. T. Levazrm ve istanbul, Beyoglu "' 'I P. T. T. Levaz1m Ayniyat $ubesi Müdürlüklerinden paras1z verilir. (2160) 

SON ~IKAN 1 
COLUMBiA 

1 

Beyoiilu CA G l A Y AN Gazinosunda 
P L A K L A R 1 Me~hur rnk kase 

17 443 Kalbini katbime Bayan Süheyla Bedriye 
Y1llardan beri „ „ „ 

BeatekAr Yeaarl As1m 
17442 Yemin et inanay1m Bayan Radite 

Parlasayd1 ufkunda „ „ 
Malatyah Kemanf Kalender 

17441 Malatya Hlak ~ark1s1 öksüz 
Lamba da ~i§esiz yanar m1 
Rasih Be§er 

" tt tt 

17 445 Halk §ark1s1 T urnalar 
,, „ u „ 

17444 Halk ~ark1s1 Fadimem " Bayan Suzan 
„ „ Yarimin evleri 

" 
„ 

F1r1ncilar Cemiyetinden: 
20/4/938 tarihinde Y·•pilan idare heyeti se,iminde ekseriyet häs1l ola

m3dil:mdan 2/5/938 pazartesi günü saat ondan on alhya kadar Galatada 
Havyar hanmda 22 numarada kain cemiyet merkezinde tekrar ldare heyeti 
se,1mi yap!lacag1 Cemiyetimiz mensublarmm malilmu olmak üzere ilän 
olunur. 

NAMED ELMASRiYYE 
Ayr1ca : Anadolu ve zeybek revUlerl 

Muganniyeler: Mahmure ~enses, Faide, Ayda, Radife, DUrdane. 
Muhte:;em eaz heyeti- Tel. 40335 

A~1k Eksiltme 

Haydarpa~ Lisesi 
Sat1nalma 

ilan1 

Kurumundan: 
Haydarpa!;a !isesi pansiyonu i~in 6000 kilo toz :;eker ac1k eksiltmiye 

konulmu$tur. 
Eksiltme 25 nisan 1938 pazartesi günü saat 15 te i stanbul Kültür Di· 

rektör!Ugü binas1 icinde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak olan Ko -
misyonda yap1lacakhr. . 

T~hmin bedeli 1620 lira ve ilk teminah 121 h ra 50 kuru~tur. 
istekliler :;artnamesini okulda görebilir!er .. 
!stekhlerin cari sene Ticaret Odas1 ves1kas1le birlikte belli gün ve sa-

atte Kom1svona l(elmeleri. ( 1958 ) 

EOKALMiNA 
Zayi - 302 numarah 8/4/928 tarihli 

beyannameye aid 319 lira 60 kuru§!uk 
16949 numarah ve 9/4/928 tarihli irad 
makbuzunu zayi ettim. Döviz i§lerinde 
kullanmamak ~artile yenisini alacag1m· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

---'------------------------·-----------------........ ------~ GRiP e BA~ ve Di~ AGRILARI e NEVRALJI e 
bütün agr1, s1z1 ve sancllar1 derhal dindirir. 

Petro Sagredo 

Saltfb u s.9;;._ullarrtrt: Yunua Nadi._ 
Umuml ne11t11at1 ldare eden ?'IZZt /fiert 

Mt141Zr«: Hihmet Münil 

22 Nisan 1938 

ca\\b\ 
B\r '(en\\\K 

Yeni EEDOL ya91 

Daha f azla kilometro icin .. . 
Daha cabuk bir hareket „ .. . 
Daha büyük bir ekonomi „ .. . 
Bütün dünya . otomobilcileri, ,yaglama 
hususunda ke~fedilen bir yenilikle me~
guldürler. Yeni VEEDOL Y AGI .•. .._..; Uzun 
senelerdenber i en iyi oto m ob i 1 yag 1 
olarak, tan1nan v e Pensilvanya'da en 
müntahap B radfo rd müstahzarat1 ile 
imal edilen yeni VEEDOL yag1, %23 daha 
dsyan1kl1 olup d i g er yaglara nazaren 
dayan1kl1l1k ve rand1man hususunda di· 
Qer yaalarin fovkindedir , Yaglam 1 t · 

likeye koyan tahamm u za ve c;:amur ve 
kirlerin te~ekkülüne sonderece muka· 
vemet eder. · 

Yeni VEEDOL yag1 demek, daha fazla 
kilometre ve daha büyük bir ekonomi 
temin etmek demektir. Havan1n her 
derecesinde seyyaldir. Karbon te~ekkül 
etmedigi ve müessir bir surette himaye 
edildigi cihet le tamir masraf1ndan va-
reste ka l1r. · 

Veni VEEDOL yag1 ile yeni bir randi· 
man ve büyük bir ekonomi temin ede· 
ceksiniz. Hemen bugünden bu yagdan 
tedarik ediniz. 

\ 
BU YAG iLE MUNZAM 

KiLOMETRELER YAPACAKSINIZ. 
0

10 23 DAHA ßAYANIKLI OLAN 

„Urklya Umum oepozlter ve Sat1, Merkezl 

Amerikan Madeni Yaglar Evl 
Y. KARAYANOPULOS 

Bal1k Pa zar Y agc l so k ak No. 10 - 3 cU k at ISTANBUt. 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktar1 

75 metre 
50 • 
50 • 
35 • 
35 > 

C i NS t Beher metresinin muhammen 
Fiat! Tutan 

K. Lira K. 
Ceketlik haki kuma:; 450 337.50 
Kilotluk fitilli kuma:; 1200 600.00 
Astarhk sivah seten 50 25.00 
Ko! astarhg1 50 17.50 
Kaput bezi 27 9.45 
Yekün ..... .... ....... ......... „.. ... . 989.45 

Yukar1da eins ve miktari yaz1h kumas ve astarhk bezler on be:; gün 
müddetle ac1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 3 may1s 938 tar ihine rnu
sadif sah günü saat 16 da istanbul Baytar Direktörlügü binasmda yap1 • 
lacakhr. 

Bunlarm topunun muhammcn fiah 989 lira 45 kuru:; olup muvakkat 
teminat 75 lira&r. isteklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri dairesinde 
eksi!tmiye istir:akleri ve 5artnamesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden 
baska hergün Istanbul Baytar Direktörlügüne ve Hara Müdürlügüne mü • 
r acaatleri. ~ 2089 ) 


