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Gazetemiz bugün Gazetem1z 

16 
Sahifedir 

23 nisan 
23 nisan 1920 de Anka· 
rada toplanan Büyük .Mil: 
let Meclisile Türk mrlletr 
tarihe yepyeni bir devlet 

olarak doguyordu. ------
d tam 00 sekiz yil önce 

un an .11 M l' . 
Türkiye Büyük Mld' _et „ ec ''o'
nin Ankarada a~1 1g1 gun. 

„ T" k II u· bi·r kere daha yepyeni gun ur m1 e d . 
bir devlet kurarak i~ten ve I§lan kendi 
varhgma saldiran kat ~at katmerli bir 
düimanhk cihanma kesin kar§I koymak 
üzere Atatürkün etrafmda birle§mi1 ve 
ayaklanmISI!. 23 nisan 1920. e1ine ta
rihte hol b~l raslanam1yan ~ok büyük bir 
hadisedir. 

B „ "k Harbin 31 birincite1rin 1918 
uyu . ] k . 'k" 

de baihyan mütarekeSI mem e ell 1 1 
felaketle kucok kucaga bulundur -
du. Vatammizin ellerinden gelebi -

,Jen. rasgele her yerini geli1igüzel i1-
gal etmek i~in ha.tta. o .!•na. 1arth 
mütareke hükümlerini bile ~igneyip ge~-

kt h. b · görmiyen sözümüz yabana me e u; e1s 
ff h · • dü•manlarm cammtza muza er anc1 ' 

kasdeden kahir hareketleri, saray ve Ba-

b ]. . h . . dü•manlara yaltaklanan 1a 1n1n anc1 -i • ] • 

. 11 1 l ht •a<km ve ham hareket en. m1 e a ey an , , .
11 

. • • 
B 1 • f laketler i~inde m1 etm IShu emsa s1z e . . . .b. 
nad noktasm1 kaybeden bir cISim gi 1 

. b' h yret devresi ge~ir-avare ve per1 an 1r 8 

. ld - kolay anlanz. Ancak bu m1& o ugunu k b"' "k 
haks1z ve yersiz musibete arii uyu 

.11 1. kalbinde i~in i~in k1Z11an ve kay-
m1 e m 1 • ·1 1 • b' 

b. yanardag" hazir 1g1 e u v1 1r 
myan ir h']• h .• 
hiddet dalgalamyordu. Da ~ 1 ~e ~nci 
.k. h et a"lemine kari1 m1lletm muca-1 1 usum N'h 
d 1 · köklü 1eklile ba1lam1§h. 1 a-e es1 en .11• fk d 
yet bu karanhk devrenin m1 ' u un a 
milletin talihi kadar ber_ra~ y1ld1z parlad1: 

19 mayia 1919 tanhinde Muatafa 

K 1 Samsunda Anadolu karuma ema • 1 k • 
ayak basarak milli b~bug ul' II v~z1. 
f~sini filen ugurlu ve kudret 1 e enne 

· • t Ye 
aJ~. ' ahn e "'1<!15lne 
~ekidiizen veren te~kilatlanma devrine 
giriyordu. 

Türk Bajbugunun o zaman. nurlu de
hasile yapt1klarmi iki esasa irca. e!mek 
kab .ld. . Milli birligi kurmak, m1lh or-

1 ir · · k M'll' 
d ·d n ··ücude gel!rme . 1 1 uyu yem e • l . d 
b. ]"k ·E ve Sivas kongre enn en 1r 1 rzurum 
· "b · h" ki'm olmag" a b„Iam1•, 1h aren vaz1yete a \ . ~ 

B b a]iye cebren kabul ettm-saraya ve a 1 • ... • __ 1_ 

len Millet Meclisi Milh Mi&öA prog
ramile gelip lstanbulda toplanmi§~1 : 
Sarayla Bab1aliyi ellerinde oyuncak gibi 
kullanan Müttefikler bu millet /'r{za;i~a 
tahammül edemed1ler. 16 mart fil de 
zatrn ellerinde bulunan fstanbulu e~ e 
iigal ederek Mcclisi basl!lar ve dagitti
lar. Muatafa Kemal bu harekete der
hal Ankarada toplanmaga davet et-
t .•. . b" M'll t Mecliaile cevab 1g1 yem 1r 1 e . • h 
verdi Bu meclisle millet dahih ve a
rid k~vvetlere karjl kat'i cephesini al~-

. T" k devleti-yor, en dogru t. birile yem ur . 
ni kuruyordu. Bu meclis. 1stanbulun iiga-
1. d b' d' ·· Ankarada 1n en 1r ay ye 1 gun 5onra .. „ 

· 3 · b gunun topland1 ve a~1ld1. I1te 2 msan u 
yildönümüdür. 

Haricen memleketi müstevli kuv\·etle
rin ayag1 altmda kalmaktan kurtarma~ 
milli azmile toplanan meclis, bu ga.~esi
ne ermek i~in. dahilen milletin tein! ve 
icrai bütün kuvvetlerini yalmz kendi_ el
lerinde topluyordu. Demek ki 23 ?,"~~ 
1920 de Ankarada toplanan Buyu 
Millet Meclisile Türk milleti tarihe yep
yeni bir devlet olarak doguyordu. Ve 
biliyorsunuz ki yalmz dogmakla kalm._a.: 
d1. Büyüdü, büyüyor ve bu büyüklugu 
eni boyu tayin olunam1yacak derecelere 
götürmek yolunda yürüyüp gidiyor. 

Atatürk devrinin hergünü Tür~ mill_e
ti i~in bir bayram yap1lmak degennded1r. 
F akat 23 nisan muhakkak bu bayramla
rm en büyüklerinden biridir. Atatürkün 
yap1c1 ve yarahc1 dehas1 bizce bi!hassa 
bugünle temayüz etmijtir denilse hata ol,
maz. (:ünkü o günün kendisi bir zaferd1. 
Diger zaferler hep ondan dogdu, ve hu
dudsuz istikbalin belki daha parlak mu
vaffakiyetleri de hep o asla dayanarak 
tahakkuk edip gidecektir. Ne bahtiyanz 
ki on sekiz y1lhk bir fa51Ja ile 23 nisani 
muzaffer, müttehid ve mes'ud, Atatür
k:imüz de gene baj1m1zda olarak idrak 
ediyoruz. 

Eiden ele yeni nesillerin omuzlannda 
aima yüksek tutularak ileri götürülecek 
Ian 23 nisanm bayramm1 büyük Türk 
illetine ve onun büyük ~ocugu Atatürke 

-ebrik ederiz. 

YUNUS NADI 
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Bugün 23 ni.an milli bayramtdtr. Her 11u olduDu gfbf, bu sene de 23 nisan bayramini 
~-~......,=~~~ ~ ~ 

heyecania kutluhyacaD12. Yaln22, bu 1111 sa adettmfzt bulandvan milli bir ac1 ve ma
tern kar~1Smday1z. Memleketin bir par~as1 feläkete uDram~. yurddaflartmizdan bir 
k1Sm1 evstz, barks12 kalm~t11. Fakat teessü rümüzü tadll eden blr nokta var. Cumhu
rtuet Türktyesi, bu felaketzedelertn 11araS1 m saracak, onlara 111k1lanlardan fDk daha 
guze1 evler vc kbyler yapacakhr. 

Cumhurtyet. aziz okuyucularma 23 nuan bayram1nin kullu olmasm•..:d:.;;il=•'.:..·v _ _ .__,, 
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K1r$ehirde 
~----~------.... ------~-----

Dahiliye Vekili 
Sa r s z n l z l a r dün nisbefen haf if ledi. 
Fakat korku ve endi~e devam edigor 

Bütün memlekette f eläketzedelerin ac1lar1na 
i§tii-ak ediliyor; yer yer topla~an ianelerin 

Kir§ehire gönderilmesiile ba§land1 
Sureti mahsusada giden 

arkada§1m1z1n telgraflar1: 
K1rfehir 22 - H f"f ] h . a 1 sars1nll ar a-

hnde zelzcle, bugün de d 
11

. 
H lk ]' d evam e 1. 

b
. a ' lek an • iianda gcceliyor. Bugün 
1r ara 1 yagmur yagdi, fak 1 k . .. d.. a pe az sur u. 

Mülhakattan hasarata ve "f . . • nu us~a z1 -
yanlara a1d malumahn gelmesi d 
d

. , cvam e 1yor. 

Mubalaga ile yazilmi• ola 1 h'I• 
~ n ann 1 a-

fma olarak. mmt_akada bugünc kadar 
resmen tesb1t ed1lmi~ olan ölülerin mik
tan 200 den fazla degildir. 

F eläketzedeler i~in iane top! . . anmas1na 
devam ed1ld1. Kir1ehir meb'u,u M h d 

f ]. . d . e me 
Sey e 1 1ane er~1 v~ felaketzedelere ya-
pilacak yard1m 11lenle bizzat meigul ol
du. K1Z1laym 1lk parti olarak gönderdigi 
ü~ yüz ~ad1r Akpmar havalisinde kurul
mUj, dün akiamdan itibaren ac;ikta ka
lanlar barmdmlm11hr. K1z1lay müfettiii 
Mazlum, bugün de harab olan mmtaka
lan dola1arak hasan tesbite devam et _ 

mi1tir. 
MEKKI SAID 

Dahiliye Vekilimiz zelzele 
mmtakauna gidiyor 

„. 

Zclzcknin §iddetle tahrib cttigi Ak1nnarda köylülerin kurtarabildikleri e~yalarm ara>ma s1ltlnan ~ocuklar 
.Simdiden ba1liyan tetkikat bu husustaki el~isi bugün Hariciyc Vekilimizi ziyaret 
muameleleri süratle intac etmek ve ko - etmi1ler ve Kiriehir zelzelesi münasebe -
layla1hrmak i~indir. tile teessür ve taziyelerini bildirmiilerdir. 

Dost memleket el~ilerinin Tevfik Rü~ü Aras, dost memlekctle-

Zelzele sahas1ndan 
dün geien fotograf· 

Sahifedir J 
Yurddaflar 

F elaketz.edelere yardim 
ir;in K 1z.rlaya vereceginiz 
paralar, evsiz., barksrz. ka· 
lan karde§lerimiz.in ihti· 
yaclarrni temin edecektir. 

Zelzele, yurdun bir krsmmda 
Büyük tahribat yapt1. Birfok 
evler y1k1ld1, binlerle yurddaf 
aftkta kald1. lJlenler, yarala • 
nanlar var. Bu lelahetzedelere 
yardrm etmek hepimiz ifin bir 
in•anl1k borcu, bir vatanda,lrk 
vazilesidir. Onlarm leliiketi 
karJ••rnda yalnu; teessür ve rs• 
trrab duymakla kalmryalun; 
yurdda,lar1m1za yardrm ede· 
lim. 

F eliiketzedelerin yara1m1na 
kofan Ku;rlaya vereceginiz pa· 
ralar, ev•iz barks1z kalan kar· 
cleflerimizin ihtiyaelarm1 te• 
min ecleeek, yaralarma mer -
hem olacaktrr. 

F eliiketzecle karae,lerimize 
yarcl1m eaelim. 

.•.... „ ........ „.„„., .................. „ ..............• 

Beklenen netice 

Elektrik Sirketinin büfün 
hesablan tefti~ edilecek 

Istanbul Elektrik 1irketinin vaziyeti, 
dünden itibaren yeni bir safhaya girmii 
bulunmaktad1r. Naf1a Vekalctinin sala • 
hiycttar müfctti1lerinden müte~ekkil bir 
heyet, dün Ankaradan §ehrimize gelerek 
Elektrik 1irketinin varidat ve masraf!an
m resmen kontrol etmekten ibaret olan 
yeni vazifesine bailam11llr. 

Meselcnin kü~ük bir tarih~esi vard1r: 
Bundan bir oene kadar evvel. Naf1a Ye
kaleti, büyük bir hüsnü niyetle hareket 
ederek, Elektrik 1irketi mümessillerinin 
de dahil oldugu bir heyet marifetile, ~ir
ketin bütün §Cbeke tesisatm1 ve fabrikas1· 
m inceden inceye tefti1 ettirmi1ti. Bu tef
ti1 neticesinde, 1stanbul elektrik 1ebeke • 
sinin bir~ok noktalannda, ihmal edilemi· 
yecek derecedc bozukluk oldugu tesbit 
edildi. Bu bozukluk, baz1 hatlarda, 1s • 
tanbul halkmm emniyetine dokunacak: 
tehlikeler arzetmekteydi. Bundan baika 
Elektrik §irketinin, 1artnamc ve mukave
lenam„inin icab ettirdigi §Ckilde cereyan 
tevzi edemedigi de anla11lm1§l!. 

.Sirket mümessilleri, teftiilerde vanhn 
bu neticeyi, tamamilc itirafa mecbur ola· 
rak, iebekenin tslahi i~in Naf1a Ve~ale
tile müzakerelere girijmegi kabul eth. 

1ii büyük bir hassasiyetle ta~ib . ede.n 
N af1a Vekili Ali (:ctinkaya, 11rkehn bir 
tak1m ka~amakh hareketlerini gözden 

[Arka$1 sa. 3 sütu71 5 tel 
... „ ....................................................•.. 

Ba,vekil bugün 
'ehrimize geliyor 

Ankara 22 - Ba§vekil Celal Bayar 
ve Hariciye Vekili Rü•tü Aras bu ak -
§am saat 19 u 15 dakika ge.i;e husus1 
t Je istanbula hareket elm1§lerd1r. 
ren V k·1· . 1 Be§vekil ve Hariciye e ' im1z s ~ 

t b !da iki gün kalacak ve pazartes1 
anu . • h kt ak§am1 hususi trenle Atma ya are e 

edeccklerdir. . . . .. 
istasyonda B. M. Meclis1 Re!SI Abdul: 

h 1.k Renda bütün vek11ler, Rtyasetl a 1 1 „ „ 
cumhur Baiyaveri ve husus.1 kalem mu-
d „ „ ecnebi büyük elc;ilen ve orta el

uru, B kil .1 i ve daha pek i;ok zevat •ive 
t;I er , . . J d" 
ve Harici}'e Vekilini te§Y' etm1 er 11'. 

Hariciye umum müdürlerind;n Mem
duh Cernd Ai;ikahn. Baiv:ka~et hu -
usi kalcm müdü•ü Refik Am1r Ko • 
~amaz ve ajans umum müdü~ü Mu~af
fak Menemencio~lu, Ba§Vek1lm maiyc-
tindc bulunacaklard1r. . 

/kt1sad Vekili cle b11gün ll'elivor 
Ankara 22 (TPlrfnnla) - Sak·• Ke<e

bir varm (bugiin) tstanbula harekct e-
drcPktir. 

PEK y AKINDA: 

Napolyon kar~1s1nda 
Türkler 

Büyük tarihT roman • 

Kiriehir 22 (Sureti mahsusada giden 
arkadai1m1zdan) - Bu gece gec; vakit 
ögrendigime göre, Dahiliye Y ekili ve 
Parti Gene! Sekreteri .'$ükrü Kaya, yarm 
zelzele mmtakasma giderek tctkiklerde 
bulunacak ve yap1lan yard1m 1ekillcrini 
tefti§ edecektir. Burada sevincli bir 
haber olarak söylendigine göre, bütün 
y1k1lan evlerin yerine yenilerinin pek k1-
Sa zamanda yap1lmas1 takarriir ctmi§tir. 

taziyeleri rin bu derin alakalarmdan dolay1 Cum -
Ankara 22 (T elefonla) - fngiltere, huriyet hükumetinin te1ekkürlerini iblag lar 9 uncu sahifede Yazan: ZIYA SAKIR 

'-~~~~~~~~~~·..)!!..-~~------~~~--~--eolonya büyük el~ilerilc Romanya orta eylemi1tir. [Arkasi Sa. 10 sütun l de] 



CUMHURIYET 23 Nisan 1938 

1 
D~E~ ~l ( ~ehir ve Me.mlek_e~ Haberlerl. 

l- ~ ~ ~~- lki genc sevgili Sanay1de muaf1yet1n 1Limanda yap1lacak 

) Siyasi icmal 
{:ekoslovakya 

devletler Tmihi roman: 72 Yazan: M. TURHAN TAN mahkemede dogvurdugvu rekabetler 
Kazan art1k devrilmelidir ! 

• yeru • 1nsaat 
' 

ve 

Sabaha kadar larlarda 
ikinci Mahmud, Sadr1azam Galib Pa~an1n hoca- dolasblar gezdiler simdi 

' ' , ' 

Bir k1s1m sanayii koru· 
mak i~in kanunda yeni 
degi,iklikler yapilacak 

Program1n ikinci safhas1, 
haziranda Denizbank ta· 
raf1ndan tatbik edilecek 

D ngiltere, !talya ile Akdeniz ve §S D meseleleri üzerinde anla1t1gmdan 
niyet ve selametini !ngiliz politikas1 

mn mm takibdc bulan F ransa dah 
biran evvel Roma ile uzla1mak istiyo 
Müzakereyc ba1lamak i„in zemini yok 
lamaga memur edilen Romadaki Frans1 
maslahatgüzan Blondel'in istimzac yoll 
yaphg1 teklifler Mussolini taraf1ndan i 
kar11land1gmdan F rans1z kabinesi müza 
kereye aid kat'i talimah haz1rlam11 ve mu 
maileyhe göndermi1tir. 

larm ~elinmesi hakk1ndaki fikrini önemli bulmu~tu hesab verecekler 
Sadnazam • edebli bir duruma bürü

nerek • mar etti: 
- Giderler padi;ah1m. Cünkü gitmez· 

lerse kendilerinin de asi say1lacaklarm· 
bilirler. 

Hünkar birden bönle;erek sordu: 
- Asi say1ltrlarsa ne olur sanki? 
- · Ba;larma bela gelir, kazanlan 

devrilir. ocaklan y1kihr. 
- Kirn yapar bu i1i} 
- Siz!. .. 
Sultan Mahmud, liyakatine ve sa • 

dakatine itimad besledigi bu degerli ve • 
zirin kendisile istihza edip etmedigim an
lamak ic;in bütün idrakini topladi, uzun 
uzun bakt1, uzun uzun dü1ündü, sonr' he· 
yecanlandi: 

- Otur, pa1a • dcdi • konuial1m. 
Sadnazam bir kö§cye diz c;öktü, Hün

kar da sedirine bagda1 kurdu ve efendi ile 
ba1köle arasmda hararetli bir muhavcre, 
sürekli bir münaka~a ba1lad1. Galib Pa· 
1a, cebeciler isyanmm da! budak salacak 
mahiyette olmad1g1 ve c;ünkü asilerin 1im
dilik agalanm istememekten baika bir 
dilekleri olmay1p zaten bir odaya hapso· 
lundugu anlai1lan aga azlolununca ayak· 
lanmanm nihayet bulacag1 mukaddeme· 
sile söze giri1ti. dü~ünülecek i1in bu isyan 
degil, Y enic;erilerdeki tefessüh meselesi 
bulundugunu ileri sürdü. 

aliyorlar. Demek ki ilim, yerini cehle b1· 
rakml§; cehalet de c;irkin ihtiraslan sank, 
sefil i1tihalan cübbe yaparak bugilnkü 
hocalarm ba!ma ve sutma kurulmu§tur. 
Mideyi mabud, yatag1 mihrab sayan bu 
adamlan paray!a, hatta üc;er be1er ak • 
c;eyle sahn almaktan kolay ne varL Bu· 
nunla beraber o zümre arasmda hak ic;in 
c;trpman vicdanlar da bulundugunu unut· 
miyahm. F akat onlar zaten hakkm bu • 
lundugu cephede kendililderinden yer a· 
hrlar. ( 1) 

Hünkar, mühim bir noktaya daha te· 
mas etti: 

- !yi amma, dedi, cinsin cinse tema • 
yül etmesi tabii degil midir? lt itle, at da 
atla bagda11r. 0 halde S<Onin ahlaks1z de· 
digin hocalar dahi ahlaksizhgm her <;e1i· 
dmi kabul eden Yenic;erilerle daha kolay 
uzlaimazlar m1? 

- Hay1r sultamm. Ocakh, ancak na
lmc1 keserine benzer. Hcp kendi yönüne 
yontar. Sonra Ocaga kar11 ulema tak1m1· 
nm kan davas1 da var. Efendimize ma • 
lumdur ki birkac; y1l önce <;1kan mum me
selesinde Y eni<;eriler bei on sankh bar • 
cam11lard1. Ulema ad1m ta11yan cahiller 
o hädiseyi unutmuyorlar, peygamberletin 
miras<;ISI olan alimlere Ocagm k1hc ~ek • 
mesini affetmiyorlar. Onlarm iddiasma 
göre alimlerin mürekkebi 1ehidlerin ka
nmdan üstündür. Bu takdirde onlarm ka
nma paha bic;iltnemek liizungelir. Halbu· 
ki Yeni<;criler mum meselesinde hayli ho· 
ca haklad1lar. hte bu sebeble de ikl zilm· 
renin aras1 ac;1khr. Efendimiz bu dljrum· 
dan dahi istifade edebilirsiniz. (2) 

Galib Pa1a bu mevzu üzerine <;ok kuv· 
vetli sözler •öyledi, inand1rtct deliller 
gösterdi ve sonunda koynundan bir kaß1d 
<;1kard1: 

- M1s1r valisi Mehmed Ali kulundan, 
dedi, geien bir kaime. (3) 0 bile talimli 
asker i1ine germi veriyor. Peygamber pos· 
tunda oturan, yedi evliya kuvveti ta11yan, 
her i1inde Ulu T anndan ilham alan efen· 
dimiz 8ibi alicah bir Padi§ah neler yap
maz, nelere kadir olmaz.} 

- Velinimetim, dedi, kazan art1k 
devrilmelidir. Ukin bu iic karar vcrilir • 
ken gec;mi1 y11lann hadiselcrinden de ib
ret ahnmahd1r. Cennetmekan amcamz da
ha ilk ad1mda Ocakhya harb ac;t1, herifle
rin gözü önünde yeni bir ordu düzmege 
kalkt1. N eticenin berbad oluiu bu düpe
düz yürüyü1tendi. Efendimiz, bütün de· 
delerinizin ruhunu 1adedecek ve temeli 
sarnlan devletinizi kurtaracak bir hamle 
yapmak istiyorsamz etrafi kol11yarak ha
reket ediniz. llkin ulema l3k1m1m okiay1· 
mz, onlarm Ocaga yan ~1kmalannm önü· 
ne ge<;iniz. Ayni zamanda Ocag1 i<;inden 
baltalaym1z, yeni kurulacak ordunun to • 
humlanm Ocaktan ahr gibi davranmlZ. 
Ne hocalar, ne halk, ne de Ocakh bir ye· 
nilik yap1lmasmm zaruri oldugunu inkär (Arka61 var) 
edemez. Herhangi bir toplantida mutlaka --------
bu zaruret dil birligile kabul olunacakt1r. (1) Gurer, Dürer pek muteber ve ger· 

gekten k1ymetll !lm1 eserlerdir. El!iyye ve 
Siz i1te bu durumdan istifade ederek 0 · l;ielfiyye Jse §ehvanl mevzular üzer!ne ya· 
cakhy1 hedefe dogru sürükliyebilirsiniz. zllmJJ; me§hur bir kltabd1r. Zaten elt!yye, 
Onlar, •Üphe yok ki, irlerinden homurda· bin erkekle d~üp kalkan fah!.§e demektlr. „ .,. (2) Mum meselesl, ik.inci Mahmud dev-
nacaklar ve biraz sonra da ayaklanacak· rinde ge~en garib hll.dlselerin en me~hur· 
lard1r. Fakat siz vakit kaybetmezsiniz, A- Jarmdan blrldir. O dev!rde mum k1thg1 
nadolu ve Rumeli yakalannda sadik a • vard1, bakkallarm m~terllere bir taneden 

tazla mum satmalar1 yasak edllm!§tl. Blr 
damlar bulundurarak ilk iiarette saray1 medresell !k! mum almak lstedl, bakkal 
hümayununuza büyücek kuvvetlcr geti • vermed!. o da bakkal1 dövme~e kalk1~t1. 
rebilirsiniz. Tersane, topc;u ve hatta ce· Bu yüzden giirü!tü ~lkt1 ve yobazlarla Ye· 

becl. ocaklar1n1 da el altmdan kendinize n!ger!ler garp1jt1. netlcede yobazlardan b!r
ka~1 güme gltt!. Ta!s!ll!.t1 . gok kuvvetll ve 

baghyabilirsiniz. <;:ünkü bu ocaklar da alay!J bir ü.slübla - Cevdet tarlh!nin 11 ln
birc;ok sebeblerle Yeni.;erilere k1rgmd1r, c! c!ldlnde <S: 40) yazihdJT. 

l d d (3) Esk!den val!lerin Bab1äliye yollad1k· 
k1zgmd1r. Elverir ki ara arm an a am Jan mektublara ka!me denirdl. 
se<;ip kendimize bend edebilelim ve ica • 
bmda onlan kullanahm. Kumarbazlar 

Sultan Mahmud, hocalarm <;elinmesi Evvelki gün, Beyaz1dda <;ad1rc1!ar 
noktas1m öncmli bularak bu iiin nas1l ba· caddesinde 52 numarah dükkän üze • 
§anlacag1m sordu. Galib Paia §U cevab1 rindeki odada birdenbire kavga i;1km1§, 
verdi: gürültü ve patlrdmm kumardan ileri 

- Eski devrin hocalan dünyaya ahiret geldigi anla§ilmJ.§tir. 
gözlüi>;ile bakarlard. ;limdikiler ahirete Hurdac1 Ahmedle ayni caddede 53 
dünya gözlügile bakiyorlar. Cenneti -k1z· numarab dükkända oturan koltukc;u is
larile, oglanlarile, 1arablarile, mezelerile- mail ve Tavukpazarmda hamal Meh • 
yeryüzünde buluyorlar. Her sank, kivnla med, kumar oynar!arken anla§mama • 
kivrila <;Öreklenmij bir ihtiras yilamdir. Bu m1§lar, i:smaille Mehmed k1zarak Ahme
yilan ilimsiz alimlerin beyni etrafmda di bir hayli dövmü§lerdir. Suc;lular ya· 

d · H kalanm1~Jard1r. yuva kurmu1tur, boyuna g1 a 1ster. er •, •, -
cübbe, boyuna §ahlamp duran sefil i1tiha Mevsimsiz bir haber 
üstüne ahlm11 bir örtüdür. Ä<;ilmak ve bir Dün bir sabah gazetesinde, Almanya-
kucak haline gelip süfli zevklere sanlmak ya bir ticaret heyetimizin gidecegi An· 
i<;in fmat bekler. Bugün herhangi hoca • kara haberi olarak yaz1hyordu. AH\ka -
nm evine gidiniz, rahlesinin üstünde, ne dar mehafilde böyle bir heyetin, ~akm 
Gurer, ne Durer bulursunuz. <;:ünkü onlar bir zamanda Almanyaya gideceginden 
artik Elfiyye • Selfiyye okumaktan zevk ademi ma!O.mat beyan edilmektedir. 
................................................... „ ............................................. „ ...............•..•.•• 

Adana Belediyesi güzel bir otel yapbr1yor 

Adana (Hususi) - $eh11m izde ihtlyac1 tamamen kaq1hyacak derecede 
büyük ve mükemmel bir otel hlllunmad1g1m nazari dikkate alan Belediye
miz, Dahiliye Vekäletinin de ikaz1 üzerine harekete gec;erek bir proje ha· 
zirlam1~br. Atatürk parkmda kurulacak olan binanm in§a hazirhklarma 
ba§lanm1~tir ve proje berayi tasdik Naf1a Vekäletine gö~derilmi§tir. . 

Yamba§mda bir de büyükc;e portakal bahc;es1 yetiitirilecek olan otelm 
mäketini gösterir fotograf1 gönderiyorum. 

Karagümrükte oturan ve bir bak1r fab
riko•mda müstehdem bulunan Hasanm 
km 16 ya$lannda F atma ile meyvac1 
18 ya1larmda Sabri bir senedenberi se
Vi$mektedirler. F akat bei ay evvel Sab
rinin ailesi Karagümrükten ba1ka bir 
sCfßte la$md1klarmdan iki gencin sevgisi 
bir müddet ink1taa ugram11hr. 

E vvelki gün birbirile kar;1la1an iki 
sevdah, sevgilerinin devam ettigini hisset· 
mi1lerdir. Konu$ma esnasmda, Fatma 
Sabriye annesinden ;ikayet etmi1 ve ay· 
larca evvel verilen vadi hatnlatm11hr. 

iki genc sevgili bu mesele üzerinde u· 
zun bir gilrü1me yapmaga karar vermi1 • 
ler ve Sabrinin agabeysi Haydann da 
fikrini almak üzere F eriköye dogru uzan· 
m11lard1r. f akat Haydan evde bulama· 
ymca F eriköy civarmda knlarda dola1-
m11lar, sabaha kadar gezmi;lerdir. 

Sabahleyin uykusuzluk ve soguktan 
bitab bir halde F eriköye dänen iki genc, 
sokakta Sabrinin agabeysi Haydara te· 
sadüf etmi1lerdir. Haydar, kendisinden 
yard1m bekliyen bu iki genci yakahyarak 
karakola götürmü1tür. 

Dün yap1lan •orguyu müteak1b iki sev
dah gc~ vakit cürmü me1hud mahkeme• 
•ine verilmi1lerdir. 

SEHIR 1$LERI 

ßaz1 kasablar hakk1nda yeni 
tikayetler 

Kasablarda bulunan koyun etinin 
y!lzde seksenin!, karaman ve k1zil kara
man te§k!l etmektedir. K1virc1k ve dag
!1c;, gayet az kesiltnektedir. Bazi ka -
sablarm, Mezbahada soguk bava terti
bath husus! otomatik damgalarla dam
galanan etlerin, cinsini belirsizle§tlr • 
mek ic;in damga yer!erini, ayni renkte 
mürekkeble boyamakta o)duklan hak • 
kmda §ikayetler yap1lmJ.itxr. Bu hile • 
kiirl!ga te~ebbüs eden kasablar, Bele • 
diye zab1tas1 talimatnamesi hükümle -
rine göre al!1r surette cezalandlnlacak
lardir. 

B l di • l •IJ. /~III e e yen1n a a,cag1 · 

otobüsler 
§ehrimizin muhtelif hatlarmda 1§Ji· • 

yen otobüsler 120 kadardir. Otobüs i§· 
letmek Belediyenin imtiyazmda oldugu 
ic;in, 1smarlanan otobüsler, geldikten 
sonra, otobüs sahiblerinin §ik§.yete hak
k1 olam1yacakhr. 

Esasen i§lemekte olan otobüslerin c;o· 
~. eskimi§lir. Belediyenin sipari§ et • 
tigi otobüsler i§lemege ba§laymca, bun
Jar daha az kesif olan hatlara tahsis e
dilecektir. 

Önümüzdeki haziranda yap1Jacak u
mumi muayenede pek harab olan bu 
otobüslerden bir<;ogunun seyrüseferden 
menedilecekleri tahmin olunmaktadtr. 

Et ve bahg1n ~abuk bozul
mamas1 i~in ... 

Karaagac Mezbahasmda, et ve bahk 
gibi yabuk bozulan gida maddelerini, 
uzun müddet muhafaza edebilmek ic;in 
bir haftadanberi baZJ tecrübeler yapll· 
maktad1r. Bu tecrübeler, muvaffakiyet
le neticelendigi takdirde, §ehrimizde, 
daimi surette hazir et ve bahk stoku 
bulundurmak kabil olacaktir. Hususl 
makinelerle dondurulacak olan et ve 
bahklarm üc; dört ay kadar, hi<; bozul -
madan ve g1dai evsafm1 kaybetmeden 
muhafaza edilebilecegi anlas1lmaktad!r. 

MOTEFERRIK 

Y eni bir yap1 §irketi 
kuruluyor 

Emläk ve Eytam Bankas1 idare mec
lisi, yüz bin Jira sermaye ile Emrnk 
Bank Yap1 Limited §irketi namile bir 
§irket te§kiline karar vermi§tir. Bu §ir
ket, vatandaslara tedricen ödenmek su
retile konforlu küc;ük evler yapt1ra • 
cakhr. 

!Ieride §irket sermayesinin tezyidi de 
düsünülmektedir. §irket, kanuni mua
melesini ikmal etrnek üzeredir. 

Emlak Bankasrnin Bursa fubesi 
lagvedildi 

Emläk Bankasmm Bursa §Ubesi, lü -
zumsuzluguna binaen lägvedilmi§tir. 

Ögrendigimize göre, lktisad ve Mali
yc Veka.letleri, te1viki sanayi kanununun 
baz1 hükümlerinde deiii1iklik yapmak ü
zere mutab1k kalm11lardir. Bu hususta 
Ankarada baz1 tetkikler yapilmaktadtr. 
Esasen ötedenberi görülen ve düzeltilme· 
si dii$ilnülen baz1 hükümler üzerinde 
yap1lacak olan bu tadilin Büyük Millet 
Meclisinin bu ic;tima devresinde ruzname· 
ye almmas1 muhakkak görülüyor. 

T e;viki sanayi kanunu sanayi mües
seselerini biri bei beygirden a1aih kuvvei 
muharrike ve dokuza kadar i1~i ile, di
geri de daha fazla kuvvei muharrike ve 
i;c;i ile c;ah;an müesseseler olarak iki k1s
ma ay1rm11hr. Bei beygirden a1ag1 kuv· 
vei muharrike ile c;ah1an ve dokuzdan az 
i~i kullanan müesseseler, muamele vergi
sinden ve dolay1sile istihlak resminden 
rnuaftirlar. Te;viki sanayiin sanayii ikiye 
ay1rmasmdan dogan bu muafiyetler, di
ger k1sun sanayii köklü bir rekabet ve 
imkans1zhklarla kar;1la1hrm1$hr. 

Y eni yap1lacak tadilatta az kuvvei 
muharrike ile de ayni i1in görülebildiil;i 
•anayiin aynca muamele vergisile mü
kellef k1lmacak bir vaziyete i:irecekleri 
anla;1lmaktad1r. Bu meyanda konserve 
ve dcri sanayiinin isimleri 1imdiden ge~· 
mektedir. 

Esasen muamele vergisi kanununda 
yap1lmas1 mukarrer deifüiklikler de bu. 
nu tamamhyacakt1r. 

Yedek subaylar 

Bugün törenle and i~ecek 
ve diploma alacaklar 
Yedek Subay okulundan mezun ola • 

rak Cumhuriyet ordusuna Htihak eclecek 
genclerin bugün and i<,;mc ve diploma 
verme törenleri yap1lacaktir. 

Sabah saat dokuz bu„ukta, yedek su· 
baylanm1z, önlerinde mmka oldugu hal· 
de, Cum)111riyet abidesin~ 1;elenk koyacak 
„~ hi.1k: huz,u•und& hep blr a~diln and 
i<;eceklerdir . .Saat 12 de, okulda ö~le ye· 
m!~t'fe"fill~eY v~ saat l 3 buc;uktan 16 • 
baren subaylanmmn diplomalan dag1t1· 
lacakhr. 

Gece de, Y edek Subay okulunda, ye
ni mezunlar kendi aralannda bir müsa • 
mere vereceklerdir. 

MOZELERDE 

Peyale camii tamir edilecek 
Tezyini ve tarih! k1ymeti itibari!e is

tanbulun mühim san'at abidelerinden 
biri olan Kasimpa§adaki Peyale camü • 
nin Evkaf idaresi tarafmdan esash su -
rette tamiri kararla§ml§tlr. Tamirlere 
yakmda Müzeler Umum müdürü Azizin 
riyaset edecegi mütehass1s bir heyetin 
nezareti altmda ba§lanacaktir. 

Müzeler idaresi, diger taraftan Mah· 
mudpa§a türbesinin ig avlusuna kadar 
sokulan -bir evin, tapu vaziyeti tesbit 
ettirilmek üzere Kadarstro müdiriyeti
ne müracaatte bulunmu~tur. 

Müze idaresi, türbe avlusunun tahli • 
yesini istiyecektir. 

KOLTOR ISLERI 

Mekteblerde bitirme 
imtihanlar1 

1stanbul limanmm tevsi ve yeni kuru• 
lu1 programmm ikinci safhast, önümüz • 
deki haziran ba§mdan itibaren tatbik 
mevküne konulacaktir. 

Programm ilk kism1 tamamen lstan • 
bul limanmm kendi gelirile yerine geti • 
rilmi1ti. T akriben 1,5 milyon liraya mal 
olan bu programm ic;inde Mumhane an
trepolannm modern bir 1ekilde yeniden 
ln1as1, Galata yolcu salonu binas1mn in· 
§lls1, Istanbul yolcu salonunun yap1lmas1, 
eskl gümrük binasmm alt katmda ambar• 
lar vücude getirilmesi, Galata ve Sirkeci 
nhtimlarmm yiikseltilmesi ve tamiri, 5ir· 
kecide veni bir gümrük c;1k11 kapm ve 
sundurma yap1lmas1, Galatada kasabl1k 
hayvanlar i<;in yeni modern ahnlar in1as1, 
Merkez ve <;:inili R1hhm hanlanmn 1s • 
lah ve tamiri, R1hhrn caddesinin asfalt
lanmas1, Kuru.;eirqede i1<;i yurdu m1as1 
gibi iiler vardtr. 

Programm ikinci k1s1m ise, <;ok daha 
büyük i1leri ihtiva etmektedir. Galata 
nht1mm1n Fmd1khya kadar uzatilmas1, 
bir taraftan Sarayburnuna, diger taraf " 
!an Fmd1khya kadar antrepolar in1as1, 
Kuruc;eimede büyük kömür depolan ve 
kömür tahmil ve tahllye vesaiti kurulma11 
bu meyandadir. Bu program Denizbank 
tarafmdan tatbik olunacaktir. 

F ransanm müzakereye giriimek i.;' 
istical göstermesinin bir sebebi de, gelece 
ay1n ba1mda Hitler'in Romaya yapaca• 
g1 seyyahatten evvel italya ile temas t 
sis etmege lüzum gÖrmesidir. <;ünkü Hit 
lerle Mussolini ingiliz • ltalyan anla1mas 
üzerine yeni müiterek politikalanm tes 
bit ederken F ransaya kar11 tedbirler ala· 
caklanna Pariste kuvvetle ihtimal veril 
mektedir. Fransa daha evvel davranmak' 
istemiitir. 

Bununla beraber, F ran•a ile ltalya a• 
rasmdaki müzakereler o zamana kadar 
yalmz ba1lamakla kalacaktir. <;:ünkü 25 
nisanda ltalya Hariciye Nazm Kont 
Ciano Arnavudluk Krahmn dügününde 
bulunmak üzere Tirana gidecek ve bura• 
da birka„ gün kalacakhr. Dönü1ünde de 
Hitler'i kar11lamak, agubmak ve müza• 
kere etmek i.;in hazirhk yapmakla mc1gu] 
olacakhr. 

0 zamana kadar F rama, ltalyanm iti• 
mad1m ve memnuniyetini celbedecek gÖs• 
teriili ccmilelerde dahi bulunam1yacakhr. 
Mesela münhal bulunan Roma sefare • 

ADLIY EDE tine yeni bir büyük elc;i tayin edemiyecek 
Kabahat hangjainde 7 ve ltalya Krahnm Habe§istan lmparato• 

Yusuf admda birl, huysuz ve acenti 
bir beygiri Liitif admda bir c;ocukla 
Fmd1khya göndermi§, faka.t Beyaz1dda 
tramvaydan ürken beygir, üstünde btl-
1unan LAtifi §iddetle yere vurmu§ ve bu 
dil§me tietlcesl Llitifin bacag1 kmlml§ 
ve muhtellf yerlerinden yaralanm1§h. 

Dün asliye dördüncü cezada Yusuf, 
Lätlfin seyls oldugunu ve kendisile Fm
dikhya beygiri götürmek ic;in pazarhk 
ettigini ve yedekte götürmesini müte • 
addid defalar tenbih ettigini ve bu id
dialanm §ahidlerle ispat edecegini söy
ledi. 

ru oldugunu alelacele tamyam1yacakhr. 
F ransadaki yeni kabine merkez partilcri· 
ne dayanmakla beraber, sollarm hala 
hükmü caridir. Kabinenin Milletler Ce• 
miyetini bir emrivaki kar11smda bulundur• 
masma kar11 sosyalistlerin, komünistlerin 
ve amele sendikalanmn isyan edecekleri 
iüphesizdir. 

Fakat kü„ük devletler ve hatta Fran• 
sanm müttefiki olanlar bile, bu kadar ince 
aray1p s1k dokumuyorlar. Mesela <;:ekos• 
lovakya, F ransa vo Sovyetler Birligi dcv• 
letlerinin müttefikleri bulundugu bal • 

. Mu'hakcme' 1ahidlerin cefül i~ln ba§ • de; Romaaäli sefirini, avni zamanda ,„„ l-.-f- a:~· L..."1.3'~ U - 1 „ · . „ . - , ..... 1trA; :'ol.W J „„ 

Magallanes - Kapopino• 
davas1 

' kümqan ni;zdi~ memur etmi1 bulundu • 
gunu rcsmcn bildirmek suretile ilhak key• 
fiyetini tamm11t1r. 

Dün asliye birinci ticaret mahkeme • 
sinde Magallanes - Kapopino vapur • 
larmm davasma bak1lm1§, muhakeme 
ehli vukufun ve kar§1 taraf vekillerinin 
ehli vukuf raporlarma yapacaklan iti -
razlarm dinlenilmesi i'in baika bir gü-
ne talik edilmi§tir. • 

BarI§IDI§lar! 
Bir müddet evvel Zeliha isminde bir 

k1z, ni§anlm Ahmedden aynlmak iste
mi§, bu vaziyete hiddetlenen Ahmed de 
ni§an!tsm1 b1c;akla yaralamI§tl. Asliye 
dördüncü cezada bak1Jan bu muhake • 
menin dünkü celsesinde iddia makam1, 
Zelihay1 15 gün hasta olacak derecede 
yarahyan Ahmedin cezalandmlmas1m 
istedi. 

Fakat davac1 mevkiinde bulunan Ze • 
liha dedi ki: 

c- Ben, Ahmedle bar1~tim. Esasen a
ram1zdaki münaka§a ehemmiyetsiz bir 
§eydi. Zarar ve ziyan istemiyorum.• 

Ahmed de Zelihayt kasden yaralama
d1gm1, bu yaralamanm bir kaza neticesi 
oldu~unu iddia etti. 

Muhakeme, karar ic;in ba§ka bir güne 
talik edildi. 

<;:ekoslovak gazeteleri bu te1ebbü • 
sün saikini 1u suretle izah etmektedir~ 
Mademki Milletler Cemiyeti, <;:ekoslo • 
vakyanm emniyctini tekeffül edemiyor, 
0 halde <;:ekoslovakyadan da baz1 men• 
faatlerinin mü1terek bulundugu ltalya 
ile münasebetlerini bozmasm1 istiyemez. 

<;ekoslovakya ltalyaya yaranmak ic;in 
her fisattan istifade etmektedir, Ummru 
Harbde ilk Y,k gönüllü alaylanmn ltal• 
yada tc1kil edilmesi ve bunlann 1imdiki 
ordunun esas kadrosu olmas1 bütün <;:ek 
matbuat1 tarafmdan minnet ve 1ükranla! 
tes'id edilmektedir. 

Bir taraftan <,;ekoslovakyamn lngilte-o 
reden dahi ak1l sordugu anla11hyor. Bu· 
nun ic;in fngiltere <;ekoslovakyaya Südeb 
Altnanlanna kanunu esasinin müsaade c• 
debilecegi son hadde kadar imtiyazla~ 
vermesini tavsiye etmi1 ve bunlarm bi~ 
listesini kendisine bildirmesini istcmi1tir. 
Y ani fngiltere listedeki müsaadeleri Hfi 
görmezse dahasm1 istiyecektir. 

Hitler'in kirk dokuz ya1ma girmesi bü· 
tün Almanyada oldugu gibi <,;ekoslovak• 

Bu sene ilk okullarm bitirme imti T yadaki Almanlar tarafmdan da tes'id e• rak vapuru hanlari 1 haziranda baihyacak, 15 ha· dilmij ve <;engelli salib bayraklan memle-
-·-

ziranda nihayet bulacakhr. Mezun ola· Denizyollan idaresinin Almanyada ketin bayragi ile birlikte „ekilmiitir. 
cak yocuklarm tahmini say1s1 6000 • Krupp tezgahlarmda in§a olunan ilk b 
6500 arasmdad1r. vapuru Trak maymn on be§inden ev • Alman bir]iginin rcmzi olan bu ayra' 

Liselerdeki imtihanlar 28 may1sta vel limamm1za gelmi~ olacaktir. ilk va· gm ba1tanba1a Y,koslovakya toprakla • 
baslav1p 12 haziranda ikmal edilecektir. pura merasimle sancak cekilecektir. nnda dalgalanmasma \:ek unsuru hie; sei 
.,,------..,,,,,,,,-..... _.,,_.,_,,,.,,_,._,._-=.,,;,=====-----,,,,;,,=--.,,,,=-.,,- c;1karamam11t1r. 

Pa~abah~e <;ocuklar1 Koruma BirJiainin f aaliveti Hitler'in Romaya seyahatinden evvel 
Almanya, Südet Almanlann mukadde • 
rah meselesini ortaya atm1yacakhr. 0 za• 
mana kadar <;:eko•lovakya bir taraftan 
bu Almanlan memnun etmege ve ayn1 
zamanda da !talyanm teveccüh ve iltima· 
smi temin etmege bütün gayretile <;ah§l• 
yor. F akat bu maksadma muvaffak ola • 
cag1 pek beklenemez. 

1 

Banka. Adana ve izmit gibi baz1 §ehir • 
Jerin imar hareketlerine sermaye koya· 

1 
rak i!jtirak etmek karanndad1r. Bu mak
sadla yakmd• faaliyete ~ecilecektir. 

Muhmrem Feyzi TOGAY 

Maliye Vekili 1tehrimizde 
Maliye Vekili Fuad Agrah, dün §eh

rimize gelmi§tir. Vekilin pazartesl günü 
ak§am1 Ankaraya dönmesi muhtemel • 
dir. 

P. T. TE!.F.FONTJA 

Beyoglu santrahnda otoma· 
tik tesisat 

Yeni $i§li telefon santrali yap1hnc1-
ya kadar Beyoglu tarafJ telefon §ebeke· 
sinin yükünü hafif!etmek üzere Beyog· 
Ju santralmda vücude getirilen otoma
tik tesisat lsletmeye ac;1lm1§tlr. 

( <;ocuklar i<;in yap1lan fedakarhk~ l 1ar vatan igindir. 

~~~~~~~~--

Birligin §efkatini esirgemedigi yavrulardan muhtelif gruplar 

Pa§abah,e ilk Okulu Yoksul <;ocuk· hasta yavrular meccanen tedavi olun • 
Jan Komma Birligi, günden güne kuv· ma\tta, iJäclar bedava dag1tJ!maktad1r. 
vetlenmektedir. Birlik, bugün 90 a ya· Pa§abahge halkile !nhisarlarm !spir-
km i;ocuga bakacak bir hale gelmi§tir. 

Yard1ma muhtac c;ocuklara her gün 
s1cak ögle yemegi, mekteb JevazimatI, 
gögüslük, ayakkab1 temin edilmekte, 

ta ve Cam fabrikalan memur ve i§gileri 
birlige ellerinden geien yard1m1 esir • 
gemiyorlar. 

Cumhuriyet 
Nüshas1 5 kurustur 

Abone ~eraiti { ~~~ye 
Senelik 
Alb ay!Jk 
Öc ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Haric 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktw: 
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SC>N HABERLER Meseleler 
HEM NALINA 

MIHINA 

Habe§ Kral1 ve Eski 
Milletler Cemiyeti 

Negüsün konsey i~timama 
arzusu baz1 mehafilde 

mümessil göndermek 
tela~la kar~dand1 

Cenevrc 22 - Haile Selasiye'nin 
cemiyetin müzdkerelerinde mümessil bu
lundurmak hakkmdaki talebinin pek na
zik bir vaziyet ihdas edecegi beyan edil
mektedir. 

Bazi siyasi müiahidler nikbin da~~a~
makta ve mecfü azasmdan birka~ k11mm 
«Habeiistan mevcud olma~1~1 i~~ Ha
ile Selasiye'nin mümessillermm I~hmada 
bulunam1yacaklanm» söyliyerek mü1kü
lat1 bertaraf edeceklerini ümid etmekte
dirler. 

Buna mukabil diger baz1 müiahidler 
de bedbin davranmaktadirlar. Bunlar bu 
yolda pervas1zca ileri sürü~ecek bir iddi
anm muhtelif memleketlenn mümessille
rinin itirazlanm celbetmesinden kork -
makta ve Habeiistan mümessillerinin Ha
be<istanm mühim bir kismmm hala ltal
ya~lara mukavemet etmekte oldugunu 

söyliyerek Habeiistana bir tahkik heyeti 
gönderilmesini istiyeceklerini tahmin ey
lemektedirler. 

Negüae maas mi? 
Paris 22 - Figaro ~azetesinin Lon

dra muhabiri b1ldiriyor: 
1ngiltere hükumeti, Haile Selasiye'ye 

bir maa1 baglanmasm1 ve bu maa1m ve
rilmesine Milletler Cemiyeti azasmm ii
tirak etmesini taleb etmek niyetindedir. 
Sab1k lmparator, fngiltereye geldigi za
man sahn ald1g1 evini son zamanlarda 
satmak mecburiyetinde kalm11hr. Ve bu
gün sefalete yakm bir vaziyete düsmü1 -
tür. Bu teklif, önümüzdeki hafta, lngiliz 
ve F ran51z naznlan arasmda da müza
kere mevzuu teskil eyliyecektir. 

M. Avenol'ün önümüzdeki ~ariamba 
günü Londraya ~agmlmasmm sebeble 
rinden bir tanesi de budur. (a.a.) 
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l-lelium gaz1 

meselesi 

Amerika bu gazdan 
• Almanyaya verm1yor 

Va~ington 22 - Helium gazile me~
gul olan komisyona riyaset eden Dahili
ye Nazm M. lckes, Almanyaya helium 
gazi ihraci hakkmda lisans vermekten 
imtina etmiitir. M. lskes, daha . evvel 
Harbiye ve Bahriye Nezaretlenndcn, 
Almanya tarafmdan iste.nen helium ga
zinin Almanya ile Amerika arasmda se
fer yapacak zeplinlerin dolduru~ma -
smdan ba1ka bir i1te kullamlm1yacag1 ne
ticesine \'aran raporlar vermelerini taleb 

eylemi1tir. 

Almanyada infial 

Berlin 22 - Havas ajaoS1 mµhab~ 
bildiriyor · 

Le~~e 1n 11rK.eu1e temas e?en ttHllcUl 
mahfilleri, Amerika Dahil1ye Nazm 
!ckes'in beyanatmdan münfail olmu1lar
dir. N az1r bu beyanatmda zeplinler 
i~in laz1m olan heliumu vermekten imtina 
ettigini söylemi1tir. 

1n1as1 yakmda bitecek ola~ zeplinin 
idrojenle 1i1irilmesi muhtemeldir. 

Ro!rild'in emlaki musadere 
edildi 

Londra 22 (Hususi) - Viyanadan 
bildirildigine göre, me1hur M us~vi z.~~- -
gini R~ild'in Avusturyadak1 butun 
emlaki musadere edilmi1tir. 

Frans1z naz1rlarm1n 
Londra seyahati 

Paris 22 (Hususi) - Ba1vekil M. 
Daladye ile Hariciye Nazm M. Bo~e 
~ar1amba günü saat 16 da tayyare ile 
Londraya gideceklerdir. Frans1z. naz1~. • 
!an i;ar1amba ve per§embe günlen fng1hz 
namlarile gÖrü§tükten sonra, cuma ak1a
m1 Parise döneceklerdir. 

Hayvan saghk zab1tasi 
talimatnamesi 

Ankara 22 (Telefonla) - Ziraat Ve
käletince haz1rlanan hayvan saghk za· 
b1tas1 nizamnamesinin birinci maddesi 
degi§tirilmi§, ikinci maddesi kaldml -
rni§h. Yeni nizamname mer'iyete girdi. 
Hayvanlarm Türkiyeye sokulmas1 ve 
~1karllmas1 i9in a~1k bulundurulacak 
veya kapahlacak kap1 ve iskeleler Zi • 
raat Vekäletince tesbit edilecektir. 

Yusuf Ak~ora i!rin yap1lan 
ihtifal 

Ankara 22 (Telefonla) - Ankara Hu
kuk Fakültesi profesörlerinden Yusuf 
Ak~oramn ölüm )'lldönümü dola)'lsile 
merhumun mezarma bugün merasim
le 9elenkler konuldu. Merasimde pro
fesörler ve bütün talebeler haZlI' bu -
Iundu. 

lrlanda intihabati 
Dublin 22 - Hükfunet ve Cosgrave 

partisinin mümessillcri mümkün oldu· 
gu takdirde intihabata müracaat etme
den riyaset i9in tek bir namzed göster· 
mek üzcre dün toplanm1§lard1r. Netice
de äyan azasmdan ve Dublin Üniver -
sitesi profesörlerinden doktor Dulgas 
Hude namzed olarak se,ilmi~tir. 

Hatayda siyasi af 
Antakya 21 (Hususi) - Yanresmi 

kaynaklardan bildirildigine göre, Yüce 
Komiserlik yarm siyasi bir af ilän e".le
cektir. Bu karardan sonra yurd haricin
deki baz1 vatanda§larm memlekete dö
nccegi ve mevkuf baz1 e§hasm da tah
liye edilecegi anla§ihyor. 

italya - ingiltere 

münasebat1 

ingiltere, yak1nda impa
ratorlugu tan1yacak 

Londra 22 - Deyli Telegraf gazete
sinin bildirdigine göre, fngiliz - ltalyan 
anla1masmm mer'iyet mevkiine girmesini 
müteak1b Lord Pört, «ltalyan Krah ve 
Habe§istan lmparatoru» na yeni itimad
namesini takdim edecek ve bunu mütea
k1b tekaüdlügünü istiyecektir. 

lngiltere Harbiye Naziri Mussolini 
ile görü1ecek 

Londra 22 - Hariciye Nazm M. 
Hor Beli1a. bugün Malta'dan tayyare 
ile harekct ederek ögleden sonra Roma
ya varacak ve pek muhtemcl olarak 
Mussolini ile bir görüimede bulunacak -
hr. M. Hor Beliiil. yarlll da muhtelif 
1Ld1yct.11 na21r1an1e goru§eCek ve ~azar sa-

bali1 LonC:lraya hareket edecektir. (a.a.) 

ispanya harbi 

F rankistler dün Alkala 
ve Kiveri zaptettiler 

Salamanka 22 - Umumi karargahm 
tebliiii : 

. ~astellon eyaletinde ilerliyen kuvvetle
nmiz, Kastellon'un 40 kilometre 1imalin

de v:,Vinaroz'un 30 kilometre cenubun-
da kam Alkala'd k'' K" h · · a a1n 1ver ~e n et „ 
vanm zaptetmislerdir. 

Madrid ccphesindeki kuvvetlerimiz u-
sera mahallesinden müh · b' „ l . . 1 d' im ir mevzu e e 
gecirm11 er 1r. 

Pirenc yolu 1'le Fr .1 . • 
„ • . . . ansaya 1 hca etm1§ 

olan hukumet malwileri· d b. .1 b" 
k b . "" n en m er 1 e ir 

a.; su ay dtin lrun yolu ·i F k' 1 
•• t e ran ist s-

panyaya donrnüilerdir. 

18 ölü 

Perpioyan 22 - Pu1·0 d 'd b.l 
d. "ld"" .. ~cer a an 1 -

m 1gme gorc, dünkü hav • b b d . . d a1 om ar 1-
man neticesm e 18 kiii ölmüs ve 30 ki i 
yaralanm1ihr. § 

Fransa ile 1imendifer münakaläti bu 
sabah ba1lam11tir. ( a.a.) 

Almanyada demir kithgi 
Berlin 22 - Demir iuthg'i evler· „ 

·· d k " kl k ' m onun e 1 parma 1 !arm yerine 9imen-
todan, tugladan ve yahut dikili f'd 

"tl .. d 1 an • Iardan ~1 er vucu e getirmek me b . 
· t l"d t · t• c uri-yetim ev i e m1§ ir. 

Dahiliye Nezaretinin bir tamimi d" 1 ! . k . , or 
sene p anmm om1seri olan M. Gö • 
ring'in bütün komünleri nihayet 1 agus
tos 1938 tarihine kadar muhafazasi el • 
zem olm1yan bütün demir parmakhkla
n yikmaga ve onlan h1rdavat demir ta
cirlerine satmaga davet etmi§ oldugunu 
bildirmektedir. Bu tacirler, bu demirle
ri teslihat sanayii i~in 9ah~an fabrika
lara satmag1 taahhüd edeceklerdir. (a.a) 

Sovyet büyük elc;:isinin 
beyanah 

Ankara 22 (Telefonla) -Yeni Sov
vet büyük ekisi M. Terentiev Anad3lu 
~jajnsma beyanatta bulunarak Türk-Sov
yet dostlugunun bundan sonraki inkisa· 
fmdan emin bulndugunu söylemi1 ve de
mi1tir ki: 

«- !ki milletin terakkisi i~in emin bir 
zaman olan maksada eri1meiie bütün 

kuvvetimle ~ah1acaii;1m. Bu yolda Türk 
efkän umumiyesinden ve Türk matbua • 

tmdan devamh müzaharet bulacag1ma 
kaniim.» 

Meksika petrolleri 

ingiltere ikinci bir nota 
ile istimlak edilmi~ ma
denlerin iadesini istedi 

Londra 22 (Hususi) - Meksika -
daki petrol 1irketlerinin istimläki rnese -
lesi hakkmda Meksika 1-iikumeti tarafm
dan lngiliz notasma verilen cevab kafi 
bulunmad1gmdan, fngiliz hükfuneti Mek
sikaya ikinci bir nnta göndermi1tir. 

lkinci lngiliz notaSJ «Meksika Kartah» 
admdaki petrol §irketinin bir Meksika 
1irketi olduguna dair Meksikanm verdigi 
cevab1 reddederck, mezkur 1irket hisse se
nedlerinin büyük bir ekseriyetinin fogiliz
lerin elinde bulundugunu, bu sebeble §ir
ketin Meksika kanunlarma tabi olam1ya
cag1m kaydederek fngiliz menafiini ala· 
kadar edeo ve hakSJz teläkki edilen istim· 
laki protesto etmekte ve istimlak edilen 
petrol madenlerinin iade<ini istemektedir. 

Nota, Meksika hükumetinin, ka • 
ranm yeniden mülahaza tdecegi ümidini 
izhar etmektedir. 

Tayyare imali 

Amerikan fabrikalar1 
daha geni, ~ah~acaklar 

Va1ington 22 - Amerikaom hava 
ticareti odaSJ Amerikan tayyare fabrika
lannm halihazirda 1939 scnesine aid is
tihsallerini arhrmak i~in tertibat almakta 
olduklanm bildirmektedir. Sarfedilmek
te olan gayret, bilhassa ameleyi istihdaf 
ediyor. Haien 37 binden ibaret olan a
mele iki misline c1kar1lacak ve amele, her 
biri sekizcr saat i;.ahjan üc ekip vücude 
getireceklerdir. Buna mukabil fabrika
lar büyültülmiyecek ve yatmlm1~ serma
ye artmlm1yacaktir. 

1939 senesinin ilk 6 ayma aid istihsala
tm 1938 senesi ilk 6 aymm 1,588 milyon 
dolardan ibaret olan istih.alatm1 345 mil
yon dolar tecavüz edecegi tahmio edil -
mektedir. 

Bu fazlanm takriben ü~tc biri ihrac e
dilecektir. (a.a.) 

Fransa Hariciye Naz1r1-
n1n bir S1rb gazetesine 

beyanab 
Belgrad 22 - Pravda gazetesi sureti 

mahsusada Parise gönderdii!i muhabiri
ne Jorj Bane tarafmdan yapilan beyaoa
h nesretmektedir. 
• 

Bone ezcümle diyor ki: 

«- F ransa T una memleketlerile dos
tane münasebetler idame etmekte ve bu 
münasebetleri idame ve inki~af cttirmek 
istemektedir. Hepimizin daimi endiiesi 
olan sulhun idamesi i~in siyasi sahada 
yap1lacak her türlü hareketin ekonomik 
mübadeleyi fazlala1hrmak suretile tak
viye edilmesi laz1m p;eldiiii kanaatinde
yim. Bunun i~indir ki F ransa hükumeti 
Orta Avrupamn iktisadi inki1af1m tcshil 
etmege matuf her türlü gayretleri teivik 
etmeii;e hamd1r.~ 

Bane, netice olarak, F ransa ile Yu
goslavyay1 birle1ti!en baiilann saglamlig1-
m tebarüz ettinni1tir.» (a.a.) 

Kü~ük Antant 
dört may1sta 

Sinaia' da toplan1yor 
Bükre1 22 - «Kurentul» gazetesinio 

bildirdigine göre, Kü~ük Antant konfe -
ranSJ 4 mayJSta Sinaia' da toplanacak, 
konferans 6 mayisa kadar devam edecek 
ve bunu müteak1b M. Komnen, Stoyadi
novi~ ve Krofta hep birlikte Cenevreye 
gideceklerdir. (a.a.) 

Yugoslavyadaki tayyare ka-
zaun1n kurbanlar1 

Belgrad 22 - Yugoslav topraklann
da vuku bulan bir tayyare kazas1 netice
sinde ölen ltalyan tayyarecilerind,n Bac
cula ve Merici'nin cenaze merasimi dün 
Zagreb' de yap1lm11hr. 

T ayyarecilerin cenazesi 1talyaya sev
kedilmi1tir. Ayni kaza esnasmda ölen 
Rumen yüzbaj1s1 Dimitresku' nun cena -
zesi de RÖnderilmi•tir. · 
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* PARis 22 - Ho!anda Prensl Bernard 

Holandaya avdet etmek üzere otomob!lle 
bu sabah Partsten hareket etm;~tlr. 
* BELGRAD 22 - Belgrad doktorlarm

dan mürekkeb blr grup Selänlk ve Atlna
da blrka~ konteran.s vermek ii7.ere Bel
graddan hareket etml,tlr. 
* BUENOS AYRF.S 22 - Arjantlnln blrl 

40 mtlyon, dl~erl 500,000 Holanda norlnl 
olmak üzere !kt lstlkraz akdettl~i resmen 
btldlrllmektedlr. 
* BERLiN 22 - Romanyamn yenl Al -

manya el~isl Radlu Cuvara, Hltler'e ltlmad
nameslnl takdlm etml~tlr. 

Mukayeseli 23 Nisan 
Tramvay ~irketine bir 

iki fiske daha 
Büyük Harbden sonra milli hakimiyet 

mefhmnu, ondan evvelki manasm1 kay
betmege ba1lad1. Ge~irilen kanh tecrübe
oin nefretile taraftarlan ~ogalan sol cere
yanlar, 89 modeli Avrupa demokrasisini 
geri bir burjuva sistemi olmakla itham 
ediyorlar ve y1kmaga ~ah11yorlard1. Bir
i;ok memleketlerde eski demokrasi, ya 
yerini dü~manma birakmaga veya kendi 
kendini tadile mecburdu. Harbin kötü 
neticelerini tasfiye ederek süratli ve bü
yük i1 görmege karar veren milletler, 
hükumeti partiler ve parlamentolar elin
de kukla haline getiren eski demokrasiye 
birer iki§er veda ettiler. Ortada yalmz 
dünyaya model olmu§ bir ink1läb yap
makla magrur ve vaziyetlerini oldugu gi
bi muhafaza etmekten baika biriey iste
miyen lngiltere, F ransa gibi devletler 
kalm1jh. 

Bütün harb sonraSJ hadiseleri gösteri
yor ki ~ok ve ~abuk i1 yapmaga karar 
vermij milletlerden hi~biri parti mücade
lelerile vakit kaybetmemi§lerdir. Parti 
mücadelesi, bugün, cumhuriyet~i fspan
yaya hem cumhuriyeti, hem de lspanya
y1 kaybettirmek üzeredir. Parti mücade
lesinin Yunanistanda Venizelos'u naSJI 
~1ldirthgm1 ve memleket kiy1lanm topa 
tutmaga kadar varan ne delice bir isyana 
sürükledigini gördük. Bugünkü Yunanis
tan gibi, eger Bulgaristan ve Romanya 
da parti mücadelelerine paydos dememi1 
olsalard1, milli bütünlüklerini muhafaza 
edemiyeceklerdi. Lehistanda Pilsüdski, 
kanunu esasiyi degi1tirerek an' anevi de
mokrasiye veda etmek suretile milli bir
ligi koruyabildi. F ransanm d11 politika
Slßl parti mücadelesinin naSJI iflas ettirdi
gini ve mali politikaSJm nas1I felce u~rat
hgm1 1imdi bütüo Fransa biliyor. Parti
lerin üstünde bir adam arad1, fakat bu
lamad1. Simdiki Ba1vekil, o rolü elinden 
geldigi kadar yapmak ve yapabildigi ka
dar muvaffak nlmak vaziyetindedir. 

Buna mukabil, milli hakimiyeti devle
tin sabit bünyesinde ve y1k1lmaz iradesin
de arayan tek partili milletlerin hepsi, 
nasyonalist prensipe ba~h kalmak jartile, 
programlarmm her madde<ini zafere ka
vu1turdular. Hükumet, bu milletlerin 
elinde, ipi kupan kuklalar gibi SJk s1k dü1-
müyordu. h ba§ma geien devlet adam1, 
efkan umumiyenin kaprislerine ve parti 
oyunlarma kurban olm1yacagmddn emm
di. Ru cmnivctle. tatbik1 uzunca bir 1a-

<;ocuk haf tas1 

bugün ba,I1yor 

Beyaz1d ve Taksimde 
merasitnler vanilacak 
Bugün, Milli Hakimiyet Bayram1 ve 

c;ocuk Haftasmm ilk günüdür. Bay -
ram münasebetile resmt dairelerle mek· 
tebler, dün ögleden sonra tatil edilmi§
tir. 

<;ocuk bayram1, bir hafta devam ede
cek, yoksul, fakir 9ocuklar sevindirile
cek, kimsesizlere, Cocuklar1 Koruma 
kurumunun muhtelif iubelerinden, elbi
seler dag1hlmak suretile yard1m edile -
cektir. 

Bir9ok müesseseler, dün de baz1 yar
d1mlarda bulunmu1lard1r. 

t;ocuk bayrammm ilk günü münase -
betile bugün Beyazid meydanmda me
rasim yap1lacak, <;ocuk haftas1, Beledi
ye reis muavini Raufun bir nutkile ai;1-
lacaktir. Bandonun ~alacag1 !stikläl ve 
~cuk mar§lar1m müteaktb, muhtelif 
te1ekküller namma nutuklar söylene -
cektir. Buradaki merasimden sonra 
mekteblerden gelecek 9ocuklar otomo
billerle Taksime gidecekler ve Atatürk 
abidesine <;elenk koyacaklard1r. 

Halkevlerinde, mekteblerde yap1la -
cak toplanhlar, ge' vakte kadar süre -
cek, yavrular e{:lendirilecektir. Bu ara
da bazi sinemalar, ~ocuklara paras1z fi
lim gösterecektir. 

Be§ikta§ta 3000 ~ocuk C1ragan sara)'l 
yanmdaki geni§ meydanda §enlikler ya
pacak, Bak1rköy Halkevi salonlarmda 
ak§am konferans ve konser verilecek -

" „1r. 

Fatih <;ocuklan koruma dernegi de 
bugün bin 9ocuk giydirecektir. 

ltalyada fena havalar 
Roma 22 - ltalyanm 1imalinde ha

valarm fena gitmesi yüzünden vukua ge
ien hasarat iki milyon lira olarak tahmin 
edilmektedir. 

Liguri cyaletinde bilhassa T riyeste' de 
hararet derecesi mühim miktarda inmii -
tir. Rüzgar 1iddetle esmektedir. 

Davis kupas1 ma!rlar1 
Berlin 22 - Ögrenildigine göre Da

vis kupaSI i~in yap1lacak tenis ma~mda 
Avusturyali Von Metaksas, Alman cki
pinde Von Cram'm yerine oymyacak -
hr. 

' 
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mana muhtac, geni1 bir program1 baiar
mak cesaretini kendinde buluyordu. 

Tek partiye dayanan hükumetin bir 
yandan milli hakimiyeti temsil ederek 
le§Tii, bir yandan da devlet iradesini tem
sil ederek icrai rol almaSJ iekli ise tama
mile Türk inkiläbm1n eseridir. Böylece, 
bugün bir~ok milletlere k1smen örnek o
lan 23 nisan Türk modeli, 89 F ranSJZ 
modelinden aynliyor. Kemalist Türk de
mokrasisinin devlet~ilik ve milliyetcilik 
va51flan, milli hakimiyeti, bircok partiler 
elinde bölünmekten ve devletin icra me
kanizmasm1 ikidebir sakatlanmaktan kur
tard1. 

Tek partili demokrasiler i~inde fikir 
münaka1asma vc tenkide en ~ok yer ve
ren rejim, bugünkü Türk rejimidir. Dev
let aleyhinde fili bir kasd beslememek 
'"rtile, bugünkü Türkiyede her fikir •er
besttir. Kütübhanelere bakm1z, her ideo
loiinin lehinde ve aleyhinde eser yaz1la
bilecegini ve sat1labilecegini görürsünüz: 
Demokrasinin hertürlüsüne, sosyalizme, 
nasyonalizme, r.asyonal - sosyalizme, k„
münizme ve saireye dair yaz1lm11 hertürlü 
kitabm telifi ve neiri serbesttir. Bu ser
bestli~e tek partili reiimlerden hi~birinde 
tesadüf ctmiyoruz. Mu<olini'nin yabanc1 
rejimlere aid nesriyata ltalyanm kap1la
rm1 naS1l kapad1gm1, Hitler'in kendi aki
desine uym1yan Alman kitablarm1 bile 
naSJI yakt1g1n1 herkes biliyor. Tek partili 
rejimlerin müsamahaS1zhgm1 gösteren mi
saller de bunlardan ibaret degildir. 

Türk rejiminin affetmedigi ~ey fikir 
dcgil, herhangi bir fikrin bin türlü aksi
yon hilesile yoluna dikilerek, tarihi gidi
•inde onun ad1mlarma c;elme takma„dir. 
Türkiyede fikir, hele yanic1 fikir de~il. 
rejime kam hareket, hele bozucu hareket 
yasakt1r. Bu kadar yasabiz hangi veni 
ihtiläl muzaffer olmu•tur: Bütün tarihte 
tek bir esi daha RÖsterilemez. 

Bülün dü~yada. «her kafadan bir ses» 
rejimlerinin birer iki•er ifläs ettikleri bu
günlerde, fikir aynl1klarma mÜ•amaha 
ettigi halde kuvvetli bir milli irade yara
tan 23 nisanm manaSJ, kudreti ve k1yme
ti, herkes tarafmdan idrak edilmege da
ha müsaid bir sarahat kazamyor. Ba•ka 
milletlerin tecriibeleri, bize her sene 23 
nisammmn kadrini biraz daha fazla hil
diren c;ok faydah birer mukayese imkam 
vem1c~e devam edecektir. 

PF:YAMI .C:AFA 

Beklenen netice 
LBa1taraf1 1 Incl sahltedeJ 

kac;.irmamakla beraber herhangi bir ihki
taa sebebiyet vermemek i~in elinden ge
leni yapt1g1 halde Elektrik 1irketi mu -
rahhaslan, iii uzatmak ve sürüncemede 
birakmak yolunu tuttular. 

Nihayet uzun süreo müzakereler ne -
ticesinde, 1irket murahhaslan, iiletme 
masraf1 ~1ktiktan sonra, varidatm geri ka
lan kJSmile 1ebekenin bozukluklann1 " -
lah etmegi kabul ederek taahhüde girii -
miiti. 

F akat bu taahhüdleri yerine getirme
mek i~in bin dereden su getiren 1irket 
murahhaslan, günün birinde, hi~bir •e -
beb yokken müzakereyi inkitaa ugrath
lar. Hazirlanan müzakere zab1tlanm 
imzalamaktan istinkäf ettiler. 

Bunun üzerine Naf1a Vekaleti de c;ok 
hakh olarak, yeniden harekete ge<;mek 
lüzumunu hissederek iirketin varidat ve 
masraflanm kontra! etmek mecburiyetin
de kalm11hr. 

lstanbula bir heyet gönderilmesi, i1te 
bunun neticesidir. 

Ögrendigimize göre, N af1a Vekal~ti
nin 1irket varidatm1 kontrola memur et
tigi heyet, Vekalet T eftii dairesi re1S1 
mühendis Sefik Ürünün reisligi altinda, 
Naf1a Vekaleti Istanbul Naf1a iirket vc 
mücsseseleri Baimüfettiii Süruri Devrim
er, Vekalet hukuk mü1avir muavini Ta
hir, Vekalet Muhasebe müdür muavini 
Hüsnü, lstanbul Naf1a iirketler ve mü
essescleri komi•eri mührndis F ethi Man
guo;;lundan mürekkebdir. 

Heyet, dünden itibaren, sirketin Met
ro hamndaki merkezine yerleierek, va -
zifrve ba~lam1jhr. 

Kontrol, §irketin bütün varidat ve 
masraflan üzerinde, madde madde yap1-
lacak ve heyetin resmi vizesi olmadan. 
•irket hicbir yere on parahk sarfiyatta 
bulunam1yacaktir. 

Kontrolun aSJI hedefi, 1irketin, ho -
zuk 1ebekenin 1slah1 1~m ayaracag1 -
m taahhüd ederek, yap1lacak masrafa 
kar11hk gösterdigi 938 senesi varidat faz
lasm1 teminat altma almaktir. 

l'i5) elediye, K~~aköy me!danmi 
l.g) geni§lelmek 1i;m, oradak1 tram-

vay bekleme istasyoounu kal
dird1ktan soora, Köprünün üstündc, 
Akay iskelcsi önünde, yeni bir tramvay 
durag1 yaphrd1. Bu duragm tesisi, Kadi· 
köy, Haydarpa§a, Adalar, Yalova, A· 
nadolu yakaSI, hatta demiryollan vaS!ta
sile bütün Anadoludan geien yolculann 
Köprü üstünde hemen tramvaya binmesi 
gibi, bir kolayhg1 istihdaf ediyorclu. 

Tramvay kumpanyaSJ, durag1 yapb am: 
ma, y1k1lan ve k1t' a ba1langic1 olan e<ki 
Karaköy istasyooundan on metre mesa· 
fede bulunan bu yeni duraktan tramva• 
ya binerseniz si7.den bir k1t' a paraSI fazla 
almaktadir. Belediye, kumpanyanm bu 

gülünc iddiasile mücadele etti; fakat 
kumpanya, nizamnamesioin bilmem hon• 
gi maddesine dayanarak Karaköy mey• 
danmdan on metre ötedeki Köprü dura• 
gm1, Karaköy k1t'a ba1lang1c1 olarak ka· 
bul etmedi. 

T ramvay kumpanyas1 yalmz ken~i 
i1ine geldigi zaman m1 nizamnamesine n· 
ayel eder? T ramvay arabalannm mu • 
ayyen miktardan fazla yolcu alam1yaca• 
g1 da nizamnamede yaz1hd1r. Tram\'a! 
kumpanyasmm tramvay yollarmm ge~h· 
gi caddeleri daima muntazam bir halde 
bulunduracag1 da nizamnamede yaz:h· 
dir. Hem de raylarm parke ta1lanndan 
yanm santim yüksek olm1yacag1 bile kav• 
dedilmijtir. Aksaraydao T opkap1ya ve 
Y edikuleye gidt n tramvay yollarmm 

gectigi caddel•rin haline bakm1z. Ne pe· 
ri1an bir halde olduklanm görürsünüz. 
Karaköy durag1 meselesinde nizamna • 
mesine dayanarak mar eden T ramvay 
kumpanyaSJ neden nizamnamenin, ken • 
disini taahhüd alhna sokan bu hükümle
rini tatbik etmivor? Belediye de, nedcn 
durek meselesinde inad eden kumoanva· 
ya kam o berbad caddelerin tamirini ay
ni inad ve JSrarla istemiyor? 

Naf1a Vekäleti Elektrik lrnmpanya -
smdaki ecnebi memurlarm ~1kanlma .m 
pek hakh olarak istedi. Elektrik 1irketi
nin nüshai saniyesi olan T ramvay kum
panyasmda da, 15 kadar ecnebi memur 
vardir. Bunlann hepsinin mütehasm ol
dvklan iddia edilemez. Cünkü i(lerinde 
daktilolar bile vardir. Daktiloluk hk de 
ihtisas iii degildir ve bir~ok mütcaddid 
dil bilen Türk km, bu i§i pekala görebi· 
lir. 

Digerlerine gelince, Hareket mü • 
dürü olan ecnebi, mütehasS1s diye i§ 
ba1mda tutuldugu halde, g~enlerde v~
ku bulan bir tramvay yoldan ~1kma ha
disesinde, tutulao zapta «teknik i1lerden 
anlamam:I> diye resemen imzasm1 koyan 
bir mütehassJShr. 

Tramvay kumpanyasimn bir Nakliyat 
§Ubesi, bu iubenin de dört tane kum vi; 
ta1 ta11yan yük arabaSJ vardir. B~ ~ubeyi 
eskiden, Büyük Harbde _ot~m?billi na~; 
liye kollarmda .;ah1an bir thhyat zabih 

idare ediyordu. Bu Türkü o~adan ald~· 
lar baika ycre verdiler. N akhyat 1ubes~· 
nin° 4 arabasmm ba1ma da mütehasSIS di• 
ye, ecnebi oldugu i~in vaktile Sark De• 
miryollan kumpanyasmdan ~1kanlm11 O: 
lan bir adam1 koydular. 4 yük araba~I 
i~in mütehass1s kullamlmaz amma, b1r 
gayrimütehasm i1te pekala k~ynhyor.' 

Kumpanyamn nizamoam~sm~e, T urk: 
ler arasmda, istenilen f°'.'ni 11len Y~P•.~a!C 
k. bulunmadig1 takdirde ecneb1 mute-

1mse b b' „ 
h ku!lamlmas1 ve u ecne 1 mute • 85515 

d' 1 l „ h 
h 1 m da hakiki, 1p oma 1 mute. as• 

a'51S ar H lb k' T S1Slar olmaSI yazihdir. a u 1 ramvay 

k Yasmm mütehasSIS olduklarm1 umpan . . „ h 
· ddi ettigi kimselerm b1r k1sm1 mute as-
1 v: diplomah fen adam1 degildir. Mü• 
SIS 'f 1 . . h lt tehasSJs olanlarm da vaz1 e enm, a a 

daha iyi yapacak Türkl~r mevcudd~r. 
Binlerce kilometrelik dem1ryolu yap1p •i· 
leten Türk vatanda1lan araS1nd.~ 1stan• 
bul tramvaylanm i1letecek muteh~sm 
bulunmadigmt iddia etmek, Türk m1lle• 
tinin kudret ve kabiliyetine hakaret et• 

mek demektir. 
Nafrn Vekäletinden rica ederiz: Elek· 

trik 1irketi gibi T ramvay kumpenya .'~a 
da, ecnebi memurlarm1 ~1kanna51 1~m 
tebligalta bulunsun. 

Arnavud Krahna verilen 
hediyeler 

T. 22 _ Krahn evlenmesi müna· 
iran .. l . d""' 

sebetile büyük sanayi mues~ese en ugua 
hcdiyesi olarak Krahn ve n11anhsmm e,.. 
· mühim mebläglar tahsis eylemekte 

Elektrik 1irketinin bu vaziyet kar1ism
da, yeniden Naf1a Vekäletile müzakere
lere giri1mek istiycce~ine 1üphe edilme -
mektedir. Ancak, bir anla1maya vannak 
ic;in Nafia Vekäletinin gösterdigi kolay
hklan hice sayarak, bu son f1rsah da ka
ciran Elektrik 1irketinin vaziyetini kurtar
mak icin yapacag1 te1ebbüslerin müspet 
bir netice vermiyecegi kolayhkla tahmin 
olunabilir. 

nne 1 · 1 B k'l Jduklarmdan Kra m m1ao 1s1 a1ve ' e 
~ir mektub göndercrek bu paralarla bir 
darülilceze kurulmasm1 istemiitir. 

$imdiye kadar muhtelif ü, endüstri 
müessesesi 80 bin altm frank hediye et • 
mi1tir. 



4 CUMHURIYET 

~ • • ~ ( Askerlik i'leri 

11 :~~uy~ B1tm1yen dava_ j1 nu~~;:~;vruE~ad~.u.l~!:~i:;.- :a~i~!: 
~================== Mahmud Y esari !I dördüneü 1ube.cten emek11 kurmay blnba~1 

Köthine «pa.1siyon» oldugum zaman, yerde„. N amuslu >ocuktur. Benim sÜtÜ· 297 do~umlu J.stanbullu Mehmed Hayrl 
R f k 

· d' 0" „ b' Pru;a o~lu Ahmed Nlzameddlnln Kad1köy 
a: e teyze, >o ne~liydi. Mutfakta ye· mli em 1· nune m tane san altm koy, 1ubeslne müracaatl ve istanbulda de~Use 

mek pi5irirken; odalan düzeltir, ortahg1 eebinde on paraSI olmasm, 1öyle baiun bulundug"u yerln 1ubesl elile adre'11n1 blldlr· 
silip <Üpürürken, kendi kendine, 1en, oy· >evirip de bakmaz. Devletin, milletin pa· mesl !IAn olunur. 
nak 1ark1lar söy]üyor; konu kom1u ile ras1m m1 yiyecek? Devletin, milletin pa- * * * Baklfköy A.skerllk l;!ubeslnden: 
iakalaiiyor, kahkahalar ahyordu. Bu ka- ra'1 yenir mi? 1 - Llse maadlll ve daha yüksek okul • 
n1 a1cak ya h hd1mn ic;i taze kalm11t1. Raife teyze, yakasm1 mm; <<iyi saatte lardan mezun olanlar ve askerllklerlnl yap

Ncye, dalgmla11vcrmi1ti? Bunu, kcn· olsunlar» 1 kogar gibi «tÜ tÜ» lerle ba1m1 madan memurlyet alam1yacaklarmdan 
'k' 937 • 938 ders yllmda bu gib! okullardan 

di de saklam1yordu: 1 1 yana sallar: mezun olup da tahs111ne n!hayet verecek 
- Ayaldanm, kendiligindcn yürüyor; - Kimin para51 olursa olsun, hm1zhk okurlarm son yoklamalari Be1lkta1 As • 

ellerim, ii görüyor amma, siz, bana so • bu 1 Allah, yazd1ysa bozsun. Amma, kerllk i;;ubes!ndc kurulacak a.sker mecil • 
slnde 1 • 15 ai!'u.<tos 938 de yap1lacaktlf. 

run; aklim, bende mi? yemi1 degil ki„. Bir yerdcn toplu bir pa- 2 - Bu on be~ günlük müddet l~lnde ka-
Onun, ~ok derdli oldugunu, kim gclir- ra alm11. Veren adamm paras1 >1k11ma· nun! b!r mazerete dayanmaks1z1n bu mec

se. kirne kap1 acarsa, hemen lak1rd1ya m11, bc• lira eksik vermi•; kalan bei lir:i.· ll'e müracaat elmlyenler hakkmda kanu-
Y " ni muamele ya.p1lacakt1r. 

ba1lay1p karns.ndakinc ag1z a<;hrmadan y1, eumartesi günü gel, al 1 demi1. Eski { 
bir tcviye •öyliycrek, ahlar, oflar, geyir- tamd1km1, da„. Nakieigim, paray1 bel \, r.aQnlar, fon eranslar, kongreler 
tilerle yamp yak1lmaS1ndan anhyordum. lira eksik yallrm11. Cumartesi sabah1, ~it-

Onun dcrdini ögrenmektc gceikmcdim. mi1, o be, liray1 alm11. Ögleyc kadar da-
Bir sabah: ireye gidip yat1racagma, c;oeukluk diyo-

- Scni, >ok mahzun görüyorum, Ra- rum ya sizc, tavlaya m1, lak1rd1ya m1 dal-
ifc teyze 1 m11, daireye gidip yahrmam11. PazartC3i 

Diyeeck oldum. l,aret bckliyormui: sabah1 da iji c;1km11, öglcden sonra git • 
- Kmm Muallä, Bahkcsire gideli, mi1. Olacak iite, patadak teftiiler gelme· 

yalmz kald1m. Pck, bir baiima da sayil· mij mi? Dcfterlere bakm1jlar, paray1 say
mam. Oglum Naki var. Gelgelclim, onun m11lar; bei lira cksikl 
i1i, uzakta. Beyogullarmdan kalkip da Y a1h kadm, gözlerini kap1yarak i>ini 
her gcec, Erenköylerine gelebilir mi? >ekcr, tckrar s1garasim sag elinden so! 
Haydi gel•in gelsin, haftada bir, iki, bi· eline aktarma edcr; mendilile, ya1aran 
Jemedin Ü> I gözlcrini siler: 

Emtnönü Haikevlnden: 
Evlm!ze bal!'IJ kulübler 115/ 938 pazar gü

nü llk ma~Jarma ba§llyacatmdan b!T! 11!'1· 
mlze dahll kulübierln llsan.s!ye oyuncular1-
n1 26 '4 938 ak~amma kadar blldlrmelert 
tebl!I!' olunur. 

Äyini ruhani 
24 nisan 1938 tarihine musadif pazar 

günü saat 10 da Kad1köyünde Ermeni 
kilisesinde emekli miralay doktor Artin 
Dcv!etyan ve rdikas1 Noyemi Devlet • 
yanm ruhlanmn istirahati ii;in oglu ta
rafmdan icra ettirilecek iiyini dostlan • 
nm te§rifi rica olunur. 

Kevork Devletyan Ögünen bir gögüs kabartiila kolunu - Neden sonra daircyc gitmit amma, 
uzatarak, alt kauaki oda ile yukan kata it i1tcn gcc;mi11 Sen, istedigin kadar, ~al· 
!;Ikan merdivcni gösterdi: mad1m 1 de. lnamrlar m1? T efti1Icr, ka- Osman

1
Lh, BNankas1 

say1 kilidlemi1lcr, laport yazm11lar. Naki- " 
- Ko,koea, dört odah kö1k„. Kos- cigime i1ten el >•ktirilmi1. mahkemeyc vc· 1334/1918 ihrach 7c5 faizli dahili is

koca, ya ! Arhk, o, kirk odal1 berhanc rilip tcvkifhancye gönderilmii 1 Bunu tikraz tahvilahmn 1 may1s 1933 vadeli 
kö1kleri, y1k1c1ya veriyorlar. Buranm bir duydugum zaman, yüregime inecekti az olup mezkür tarihte mevkii tediyeye 
ehigi, boya dü1künü! Evlcr de, kadm daha! Nakieigim, timdi hapiste. Muha- vazedilcn 31 numarah kuponlarmdan 
k1Sm1 gibidir; boya ile, düzgiinle, alhk kemcsi görülüvor. Acaba eeza yiyecek ibraz edilmiyenlerin, 1 may1s 938 ta -
pudra ilc ke d' · " t · B d k rihinde Türkiye hükümeti lehine mü • 
'- k n 1'"1llgohs cnr. ore an or· mi? Bei liranm da, bei bin liranm da ec·· ruru zamana tabi olacag1, mezkilr tah • 
xum yo , eve a a , nereden olsa, Ü<; zasi bi'rmi'•. O. eeza yerse, ben, muhak • 
b k b I b ' vilat hiimillerinin malümu olmak üzere 

e1 urui u ur, oyatmm. ;;imdi yazhk kak ölürüm; buna dayanamam. i!an olunur. 
yerlerde, kiraya vcrilecek üc; odan olsun, 

Raifc teyze, buraya gelinee, hüngür 
sagmal Kmm inegi gibi, sag para öde„. 

hüngür anlamaga bailar. Onu yahjhr • 
Mualläc1g1m, Bal1kesre gidinee, sizin o

maga ugra~ak beyhudedir. Aghyacag1 
danm kari1S1ndaki iki oday1, iki gence, kadar aglar, gözlerini kurular; tekrar, 
pa!Lliyon verdim. Sizden iyi olmasm, iki· 

derdli derdli sigaru1m ic;er: 
si de, terbiycli, nazik, kcndi hallerinde, _ Amma, bcn, 001 durmuyorum. Ki-
ak1lh uslu >ocuklar„. lkijer ayhg1 da raeilanmdan birinin bir avukat ahbab1 
p~in verdiler. On dörderdcn yirmi sekiz, varmii. Davayi konuimak ic;in, onu >• • 
iki yirmi sekizimiz de elli al t1 etmcz mi? 

Üaküda r H aie 1inema11 
Türkce sözlü 

FAKA BASMAZ (Lorel Hardi) 

S IV ASTA 
(Kitabevi) sahibi Kamil 

Eleonor Povel, Rober Taylor'u anlat1yor 
« Roher, sinema 

insanlar1n eo 
stüdyolar1nda rasgeldigim 

tabiidir. 
Her hal ve tavr1 iyisidir. 

Yapmac1g1 sevmez. » 
Brodvcy melodidc Rober T aylor'la 1 

birlikte ba1kadm rolünü oymyan sevimli 
dansöz Eleonor Povel, beyaz perdenin 
cn güzel erkek artisti say1]an arkada11 
hakkmda kISa, fakat güzel bir makalc 
yazm15tJr. Amerikan gazetelerindcn ikti
bas ediyoruz: 

«Rober <;ok gcnedir. Doi>;um tarihini 
kat'i bilmcmckle berabcr <;ok gene oldu· 
guna eminim. Böyle gene iken 1öhret ka· 
zanm11 olanlar ekseriya müthi1 bir gurur 
hisscderler. F akat Roher onlardan dc
i!ildir. 

Robcr'le ben ayni zamanda y1ld1zhk 
mertebesine eri1tik. Belki o, bana bu hu
susta birka<; ay daha tekaddüm etmi1tir. 
Az zaman ic;inde muvaffakiyetin kemal 
dereeesine eri1en gene aktör bugün haki
ki bir Valantino'dur, denilebilir. C:ünkü 
dünyanm her tarafmdan ald1i1;1 binlcrce 

mektubda kendisinin tek bir sa<;ma sahib 
olduklan takdirde dünyanm en bahtiyar 
insam say1laeaklanm söy]iyen gene k1zlar 
var .. 

Hcrhangi bir delikanhyi bu iltifatlann 
milyonda biri dünyanm en kibirli mah
luku vaziyctinc sokmaga kilfi ikcn R oher 
bunlardan en küc;ük bir gurur zerrcsi bi
le duymamaktad1r. l 936 da ilk «Bro • 
dcvey melodi» de oymyaeai(1m vakit <;ok 

sinirli idim. Reiisörüm Roy dcl Rut'un 
yapt1i(1 tecrübelerin hic;birindc muvaffak 
olam1yordum. Müthi1 bir buhran i<;inde 
h1c;kmyordum. 0 vakit R ober yamma 
gcldi. Bana <;ok nazikänc ve tath sözlcrle 
ccsaret verdi. Objcktifin önündc nas1l 
durmakhi1;1m, kamcramn änünde naS1l 
harekct ctmeklii(im laz1m gcldigini uzun 
uzad1ya anlath. 

Eleonor Povcl ve Roher Taylor 
bir arada 

- Korkma yavrum, dedi, ilk zaman· 

lar ben de ayni heyceana ve halceana ka

pilm11tJm. 

R oy dcl R ut, bu mükalcmemizi uzak· 

tan mütebcssimane scyrcdiyordu. Ba1ka· 

lanm kizd1racag1m1 bilmekle beraber ha
kikati tamamile söylemi1 olmak ic;in 1unu 

itiraf etmem liiz1mdir: Rober, sinema 
stüdyolannda rastgeldigim insanlarm cn 
iyisidir. H er hal ve tavn tabiidir. Yapma· 
e1ib sevmez. Liikin, nezaketin hududla

nndan da hariee <;1kmaz. Ayni zamanda 

<;ok da zekidi r. Ei(er rejisörler ve filim 
ämillcri, d ii>;er büyük artistler gibi bir gün 

onu da fcna bir rol vererek mahvetmez· 
lerse sinemamn en kuvvetli artistlcrinden 
biri olarak kalmakta dcvam edeeektir.» 

Eleonor Povel 

QADYO 
( Bu aksamki proszram) 

ANKARA: 
13,30 kar1§1k p!äk ne~r!ya!J • 13,50 pläk: 

Türk muslklsl ve halk ~arkllar1 • 14,15 ~a
hll! ve har!ci haberler • 18,30 plak neFi • 
yat1 • 18,35 ~ocuklara karagöz <Küe,ük A· 
11) • 19,15 Türk mus!k!sl ve halk 1ark1la • 
ri. (H!kmet Riza ve arkad"'ilan) - 20,00 sa
at ayari ve arabca nefrlyat • 20,15 Tilrk 
mustklsl ve halk 1arkllar1. CServet Adnan 
ve arkad~larl) - 21,00 konterans: Qocuk 
Eslrgeme Kurumu namma. CDr. Muzat!er 
Sezer) • 21,15 stüdyo salon orkestra.si-22 00 
ajan.s haberlerl • 22,15 yannkl program ve 
ist!kläl marfJ, 

isTANBUL: 
10,00-12,00 ~ocuk bayram1 tören! ve a~:k 

hava tlyatrosu: Beyazid meydan1ndan nak ... 
len-12,30 p!äkla Türk muslklsl-12,50 hava· 
dl.s • 13,05 p!Akla Türk muslklsl • 13.~0 
muhteill pläk ne~r!ya!J - 14,0-0 SON • 18,30 
kon!eran.s: 23 n!san r;:ocuk hafta.s1 ve bay. 

1 
ramI münasebet!le Qocuk Eslrgeme Kuru
mu namma Dr. Fetht Erden. cr;:ocuk haftas1 
ve bayram1) - 18,45 Emlnönü Halkevl gös
terlt kolu taraf1ndan blr temsll • 19.15 
p!Akla dan.s mus!klsl • 19,30 konferan.s: Ü
niverstte nam1na d~ent Münlr Sarpyener. 
CKemlk hastahklarmdan ra§ltlzmln ke -
mlklerde yapt11!'1 tahrlbat ve ondan korun
ma ~reler!) - 19,55 borsa haberlerl • 20,00 
Necmeddln Rlza ve arkada~lar1 taraf1ndan 
Türk musiklsl ve halk 1arkllar1 - 20,45 ha
va raporu - 20,48 Ömer Rlza tarafmdan 
arabca söylev - 21,00 Belma ve arkada$lar1 
tarafmdan Türk musikl.s! ve halk oarklla
ri, (Saat ayar1) • 21,45 ORKESTRA • 22,15 
ajans haberlert • 22,30 pläkla sololar, o • 
pera ve operet par~alan · 22,50 son ha -
berler ve ertest günün program1 • 23,00 
SON. 0 

Y abanci m e r kezl e r den 

mün tahab par!ta l ar 

Operalar 
21,05 L!yon: Faust (Guno'nun). 
22,05 Roma: Marcella (Q!ordano'nunl, 

genc kadmm yüzü (Camussl'n!n). 

Büyük konaerler 
19,50 Brit~ N~yonal: Hendel'ln eser

lerl. 
21,05 Kolonya: Vagner, l;jopen, Dellb'!n 

eserlerL 

Oda musikileri 
19,30 Bresläv: Brahms 

h=durl. 
23,35 Doy~Jandzender: 

sonatlne). 

Operetler 

(p!yano trlosu 

Az para deiiil bu zamanda l Sizden al· 
g1rd1k. Kuru davct olur mu? 0 gecc c;ay, 
pa•talar (1kard1m, sonra, älä bir ic;ki sof-

~·gimi da ckleyinee, etti mi altm11 sekiz? raSI kurdum. Az param da gitmedi. 
Önümüzdeki dört ay1 da hesablad1k m1, Hovardaca kolunu sallar: 

Cumhuriyet Gazetesinln ve bütün 
mekteb kitablan. k1rtasiye, J(azete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

Bütüo Istan bu l sö y !Uyor 

S ioemaom en gUzel yild1z1 

(-~~~B~i_r~ik~i_s_a~t_•_r_l_a~~~) 
21,05 Brüksel: Oh, evet, Kitt!! <Alek

sls'ln). 
21,15 Hamburg: Büyük günahkäl:I 

Künneke). 

boya paraSI c;1kar, tortu da kahr. K11a _ Nakieigim kurtulsun da, param git
Allah ketiml Muallac1g1m, geleeek. Ek- •in. Para pul, gözümde mi? Avukat, c;ok; 
!ik olm•<m, N akicigim de, beni Sik s1k di Ii avukatlardanmi , tuttu~unu kopa:ir· 
arard1 amma · · rnl§. Bu avukah saghk vcrdigi ic;in, kira-

Bunun, hi> degiimiyen bir ba§lang1c ciya da aynca bir ziyafet verdim. Ncki
oldugunu, dördüneü, beiinei dinleyitim- eigime de para läz1m. 
de anhyabilmi1tim. Bundan sonra, as1l lki yumrugunu dizlerine vurarak dögü-
derde geliyor. „ • • 1 nür: 

B~rada, ~ mu<aademzle • b1raz du- _ Hapisanc kapilannda bekliyecck, 
racag1m. Ra1fe teyzc, bunlan ~almz, ~a- yollarda sürünceek miydim? Avukat da 
na, konuya kom1uya. gelcnc g1dene soy· para istemez mi? Eldeki paralar tükendi. 
lemez. Onunla uzunboylu dcgil, hatta Bore para aradim. Faizi kim düiünlir? 
uzaktan merhaba tam11khgma da lüzum Üsküdardaki eski tamdiklanmdan biri, 
yoktur. Günün birinde, bir kö1k soracak, senedsiz sepetsiz c;ikard1 yirmi bei lira ver· 
birini ar1yacak olun. Seytanm iii yok, o- di. Buna kar11l1k läz1m degil mi? Eve ~a
nun kap1S101 >•hvcrin. Raife teyze, size gird1m; mükemmel bir ziyafct vcrdim. 
ccvab verirken, ahbab oluverir. K1rk y1l· Nakieigimc para yetijtir, kör bogaz da 
dir tam11yormu15unuz gibi anlatmaga ister. Bu s1caga kar m1 dayamr? Mahkc· 

koyulur. mc de, uzuyor. Bore ald1g1m ycrin va • 
Onun, ayni filmi >cvirir gibi, hcp ayni desi geldi. Ba1ka ycrden bore ald1m, o-

tckilde anlati1 tarzm1 bozm1yay1m: nu ödcdim. Y cm bare vercnc de bir ziya· 
Agzmdan hi> dü§Ürmedigi sigarasm1, fet >•kmck \i9re oldu. Uzatm1yay1m läf1; 

sag elinin parmaklan arasmdan, sol cli- bir batkasmdan bore alarak, ikinei bereu 
nin parmaklanna aktarma cdcr, cntarisi· da ödedim. Ah, §U >ocuk, eczadan bir 

nin ku1agmdan mendilini c;1kanr; sözlcri· 
nin ac1kh yerlerinde • adeta ah1tmlm11 
hissini vercn bir dürüstlükle • sulamvcren 
gözlerini kurular: 

- Ba11m1za gclcnlcri, hi> sormaym. 
Oglum Nakieigim i>in, üzülüyorum. Ye· 
meden, i>meden kesildim; gözlerimc uy· 
ku girmiyor. <;:ocukluguna kurban gidc· 
eck zavalh l Kaza da dcgil, naSil diyc • 
yim, zahir. kaderimizde varm11 l Bcyog· 
lunda brr yerde, para üzerinc katib 1 Pa
ralan topluyor, kasaya yatmyormu1. 
Amma hangi dairede? Bilmiyorum ki„. 
Maliyede mi, Vak1fta m1? fitc, öylc bir 

Gedikpa~a AZAK 
Sen•nin en bOyük ~ahe•eri, 

1 - KRALi~E 

kurtulsa ... 0 zaman bir kurban kcsece
gim„. Para dü1ündügüm yok. Borea a
h1t1k bir kcrc„. 

Bunu duyduktan sonra, «N akieik» in 
davasmm bitceegini, fakat o, mahkum da 
olsa, bcract de etsc Raifc tcyzcnin dava· 
•mm bitmiyeeeil;ine kat'iyycn hükmedc -
bilirsiniz. <;:ünkü, o, borclarm1 «mütcsel
sil kefalcb> !er gibi ödcdik>c vc her ycni 
bare bulu1ta bir ziyafet >ektik,e; onun 
davas1, ömrüne süreeektir. 

Ben, bu davada, «Nakieik» e de~il. 
cn son bore para vcreeek olana ac1yorum. 

MAHMUD YESARI 

sinemas1nda 
J ,,gilterenin en bQyOk krali~e•i 

ViKTORYA•n1n 
60 •enelik hükOmdarlik havat1. Ba~tnn ha~a renkli 

Bu hlimlerile dünyanm en bilyOk art1stleri sirn•rna g11en 
AN NA NE AGL E ve ADOLPH WOHLBRUCK t arafindan 

2 - ~iN GE~iDi Ba~l an ba~a h eyecao tilmi 

Fia1lercle zam yoktur. Yerlerin evv•lden alrlirilma'1 rira olunur, 

~ 
Ge•ecek p r o g ramda 

Y A K AN 
TiNO RO SSi'nln son f loml 

BUSELER 

' En fazla mus kili bir film . Eo faz la eg lenceli bir k ome di„ 

loüyük lilminde herkPsi hayran ediyo1 

8 „ T ·u· R K sinema· 
ug un smda 

- S aat 1 de matlne -

r 
Milli sinemada 
Bug Un iki sil per lilm b rdeo 

Mihracenin Gözdesi 
T Ur kc;e sö zlU 

SARI ZAMBAK 
MARTHA EGGER f H 

T~ 
N 

A; 
N~ 

1 

Fintlerne zam yoktu r. 

Kitaralar 
<;alarken 

Tino Rosst 
EKl.ER JURNAL 

Miki Mavs 
llAveten ilk seansta 

Melodi 

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

* Ncvyorktan 18 nisan tarihile bil· 
dirildigine göre, me1hur buz üzerinde 
k • m il ,am p1 onu ve birc;ok filimlerin 
kahramam .:>onya Hem, b1r tehd1d mek· 
tubu alm1.i1r. Bu mektubu yazan 1ah1s 
adresine 500 dolar gönderilmedii>;i tak
dirde hayatmm tehlikedc bulundugunu 
güzcl artiste bildirmekte idi. Sonya, hc

men zab1taya müraeaat etmi$ vc polisler 
mektubu yazam dcrhal tevkif ctmi$1crdir. 
Bu adam F red Roger Kanigem isminde 
bir lsko<;yal1d1r. 1929 da muhacir Sifati· 

le Amerikava gelmi1tir. V crdigi ifade
de Sonyaya hic;bir fenahk yapmak ni
yctinde olmad1P;m1, fakat i1sizlik yüzün· 
den dü1tüi>;ü .efalet netieesi böyle bir ha· 
rekete te1ebbüs ettigini söylemi1tir. * Magda Snayder ile kocas1 V olf 
Albah Retti'nin c;evirmekte olduklan 
«llkbahar havasl)) ismindeki aperet filmi 
bitmi$ ve Berlinde gösterilmcRC ba1lan · 
m11t1r. Bu kordelanm mevzuu gayet ho1-
tur. Kibarhk budala" ihtiyar bir amca, 
yei>;enini cvlendirmck i<;in asil ailcden bir 
gene k1z ararken sahte bir prcnsese tcsa· 
düf ediyor, evvela aldan1yor, sonra ha • 
kikati ke1fediyorsa da bu scfer yegcni 
k1zdan vazgcc;miyor, onunla izdiva<; C· 
diyor. * Almanlann yapmakta olduklan 
«Mabadi var„» filminin ba1rollerini 
Franke Lauterbah, Yiktor · Stal, E ri -
ka fon T elman, G ustav D isscl, O skar Si· 
ma oynamaktadITlar. 

* Y eni yap1lmakta olan Alman fi. 
limlerinden ba1licalan 1unlard1r : G encle· 
rin agk1, basrollcrdc M ariluizc Klod
yus, l eodor Los, Herald Paulzen. 1.Ju· 
gün gecesi, ba1rollerdc Hans Brausvet • 
ter, Sarlot D audert. Sima! y1ldm, ba1 • 
rollerde Hilde Sessak, R ene D eltegen. 
D eruga'nm ba1ma gclenler, ba1rollcrde 
Yilli Birgel, Geraldine Katt. C:iftc SM.

de!, ba1rolde Gustav F rölih. Ädern ve 

Havva, ba1rollerde Luize Ulrif, Yiktor 
dö K ova. Rezaletin zaferi, basrollercle 
H eli Finkcnzcller, Fita Benkhof, Ralf 
Artür Robert, T eo Lingen. K aranliklar 
ic;indeki saadet, ba1rollerde Rene D elte· 
gen, Yiktorya fon Balu Sahtc amiral, 
ba1rollcrde Rudolf Platte, Margit Simo. 

Sipari1 üzerine aile, ba$rollcrde Kurt 
Zayfert, Urzula Herking. Engadin'den 
geien ask mektublan, ba1rollerde L ui 
T renker, Karla Rust. * H azITlanmakta olan A lman filim· 
leri 1unlard1r: Yerem mikrobu kasifi 
K oh, ba1rolde Emil Y anings. K azanova, 
ba1roldc Hans Albcrs. Napolyon, Ber • 
lindeki miras, horoz öldü, O rpild ' de sc · 
yahat, güzel dost. * Berlinde «E<er» isminde bir filim 
<;evrilmektedir. Bu kordclada ba1rolü 
Villi F ri<; oynamaktad1r. * Almanyada ilk olarak bir tclcviz· 
yon piyesi k1sa bir kordela ha linde filme 
c;ekilceektir. Bu parc;anm ismi «Sen kim
sin ?» dir. 

Pao!la lti K U R T U L U $ 
Kahkaha ve heyecan 

Tür ~ ~e sözlü 

slnemaa1nda 
haftas1 

Büyük facia 

Kar1m1 ben öldürdüm Lore) • Hardi 
NDiSTANDA Hi Nancy Carroll • Laullukas 

••• Geceleri: Kar1 m1 Ben Oldürdü m 8,30 Lore! • Hard i 9.30 da ---

Askeri bandolar 
20,15 Frankfurt: Muhtell! havalar. 
20,15 Kolonya: A~1k hava~rl. „, nn 1:),...,.,.._ ... .1 '"„ ---··~-~ 

NÖBET~IECZANELER 
Bu gece §ehr!mlzln muhtell! semtlerln· 

dek! nöbe~I eczaneler: 
ißtanbuJ clhetl: 
Emmönünde (Mina.syan), Alemdarda CA-

11 RlzaJ. Kumkap1da <Belk!s), Kü~l1kpa· 
zarda (Necat! Ahmed), §ehzadebru;1nda (!, 

Hakk1J, Fenerde lV!tallJ, Karagümrukte 
(Suad), l;!ehrem!nlnde (Nä.zunl, Ak.sarayda. 
CE. PertevJ, Samatyada (Teo!ilos), BaJUr
köyde (MerkezJ, Eyübde (Ar!! Be~erJ ec -
zaneleri. 
Beyo~lu clbetl: 
:;iltll Haläskärgazl caddeslnde (Narglle -

clyan), Takslm I.stlkll!.I caddesinde CL! -
monc!yan), ist!k!A! caddesinde (Della su. 
da), Asmallmescidde (K!nyollJ, Oalata Ka
raköyde (Hüseyln HüsnüJ, Kas1mpa~ada 
CMtieyyed), Hasköyde (Neslm Aseo), Be1lk· 
tru;ta (Vldin), Ortaköy, Arnavuctköy, Be -
bek eczaneler!. 

Kad1kciy Moda caddcslnde CBahaeddlnl, 
Pazaryo!unda (Rllat), iJsküdarda (Ömer 
Kenan), Büyükadada (l;j!nasl R1za), Hey
belladada (Halk) eczaneler!. 

Bah~e Mimar1 
l'levliid Baysal 

Dördüncü Vaklf Han dördilncü 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgral adre'11: Mim Baysal :i.stanbul ........................................................ 
Büyük ~ehir ve kasaba parklan ; 

An1t, meydao, ~ocuk parklan ve 
vil lli bah~elerl i~io modern proje 

ve planlar baz1rlar; ke$ifnameler 
tanzim eder. Projelerio arazide 
tatbikabru deruhde ve taahhüd 

eder. 

Büket. nl5an sepet i ve (elenkler 
icio vap1Jao siparisler sür'atle ba· 
zulaou. 

Ci.;ek, sebze lohumlan; fide ve 

bUstUnu· i:tManbEul Rhalk1 s1·nemes1na l fidanlar ; süs, meyva aj!a~ ve agac· 
clklan; bahce alät ve edevati ve 

ehllyetll Bahclvanlar ~!!nderlr. 
ko§acak ve art stlerden Haz1m, Muammer, Mah • '::: 
mud, Halide, $azlye, Samlye ve Bayan DI • • 

raduryan'm i ~tirakile TUrk~eye adapte edilen 

Türk~e sözlü ve ~ark1h 

ARSIN MAL ALAN „ 
,\le~hur ~ark operetini gOreeeli: , dinliyecek ve candnn al lt 1§hyacnkt1r. 

ccTERCÜMAN>> 
Tercüme ve Yazzevi 

Galata Billftr sokak No. 17 

Her lisand.a tercilme ve yaz1 i~leri 
$artname • Rapor • Katalog 

iliih„ terciimeleri 

Sen in • • 
·~•n Yaln1z Mus~ki • ~ark1 • Dans· Nefle • Kahkaha. Senenin en ~en ve en güzel filmldir • 

En ucuz, en emin ve cabuk 
olarak yap1hr. 1 

GRACE l\i.L ORE'un GARY GRANf 
ile beraber (evird1f(i Frangizca •Ozlü ve murnflaltiyetli filmi 

ßugün SAKARYA sinemas1na 
gfJzel til •r.lrr m~rnldilar1m celbederrl. tir. IIA>elt n : Paramount Jurnal 

Bugün 
MELEK'te 

JEAN HARLOV 
CLARK GABLE 

F rans1zca sözlü SARATOGA filminde 

---- ve ilkbahar gUzelllgl mükemmel bir silli senloni ••••• II„•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••==-••-
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BEYRUT MEKTUBLARI: 

Lübnan-Suriye aras1nda Ziraat kongresi· haz1rllklar1 
.... , ............ ..-............... 

KO~E 

PENCERESiNDEN iktisadi hareketl<>r 
------------------~ 

ikt1sadi harb ba~lad1 
iki hükumet aras1ndaki baglar1n kopu~unda asd 
mühim rolü oyruyan Fransan1n iktisadi hesablaridir 

Dürüstlügün mükafab 
Romanya ile aram1zda son akdedilen 

ticaret anla~masmm bir maddesi tat
bikatta büyük bir ehemmiyeti hai'z bu
lumtyordu. Bu maddede anla§ma ile 
Romanyaya satabilecegimiz maddelerin 
ba§mda geien pamugun, ilk partisini 
Türk hükumeti evvelä bizzat Roman • 
ya piyasasma göndererek bir tecrübe 
yapmak kararmda idi. Bu kararm tat • 
bika!J büyük bir muvaffakiyetle yürü
tüldü. Romanyaya hükumetin göster • 
digi cn büyük milli. bir müessesemiz t•-1 
rafmdan 11,500 balvahk bir oarti pa • 
mugun ihrac1 i~in Rumen firmalarile 

Y eni Ziraat raporunun 
esaslar1 tesbit edildi 

Zenci ticareti 
a stanbula dönü1te okuyuculanma su· 0 nulmak üzere i1te diyar diyar dola1•P 

not topluyorum. San' at m1, smaat mi 
olduii;u henüz kestirilemiyen yaZ1c1hgm 
- herkesce bilindi!!i veehile - üe ee1id ser· 
mayesi vardir: Okumak, görüp toplamak, 
oturup uydurmak !.. Beyrut, 19 ni•an 

Nihayet Lübnanla Suriye aras~n~~ 
muharebe bailad1. Birkae gündenben 1k1 
memleket arasmda hududlar kapanch ve 
harb resmi bir !<'kilde ilan edildi 1 

Ziraat Odas1, meyvac1hk, bagc1hk, sebzecilik, 

~i~ek~ilik ve süt~ülügün inki,af 1 i~in kongreye 
mühim tekliflerde bulunuyor 

Ben bu üe ee1id sermayeden birincisini 
kazanmaii:a elimden geldigi kadar ealii· 
tim. F akat iradla masraf1 galiba tekabül 
ettiremedim ki 1imdi ikinci ee1id sermaye-

Türkiye hududlarmm y~m.b~1mda 
bashyan bu muharebenin yüreg.1~1z1 hop· 
latacag1 muhakkakt1r. Hemen 1lave ede
yim: Gümrük muharebesidir, tela1 etrnc

yiniz I 

anlasmalar yap1ld1. J 

$imdi Mcrsinden vapura yükletilmi1 
bulunan bu malJardan evvel Romanya- 1 

ya gene ayni müessese tarafmdan bir j 
oarti pamuk gönderilmisti. Biz, bundan 
ve b1raktig1 tesirden bahsetmek isti - 1 

yoruz. 

1 den bir miktar ;ey edinmcge ugra11yo
rum ve Avrupay1 dola11yorum. Lakin l dal(amii:1ma ko~abildikl;~imi 51caii;1 s1ca· 
gma sarfetmek 15temed1g1mden yol bo· 
yuna hep eski kirmlllarla sütun doldur· 
dum. Y almz bugün, bir canak ae1 kahve 
icmek iein girdi!!im bir gazinoda gözüme 
ili1en sekiz on ya1lannda bir zenci km 
yüzünden pcrhizimi - k1smen • bozdum 
ve bu km not defterime degil, i1te bu sÜ· 
tuna gcGirdim. 

Avrupada süt kar11tmlarak icilen kah· 

Suriyc ve Lübnan, bütün t~.rihte ~em 
siyasi, hem de iktisadi b1r kul hahnde 
ya;ami;lardir. Halbuki, bu .hal F ransanm 
ho;larma gitmedi. Evvelk1 mektubla • 
nmda izah etmi1 oldugum scbeblerle bu 
iki memleketi birbirinden ay1rd1 ve arala
nna hududlar koydu. lngilterenin Filis
tinde yapamad1ii:1 i;i, arayere Y ahudiler 
kammadiji;i iGin, F ransa burada kolay• 
likla baiarm11 ve coii:rafya, siyaset, ikt1· 
sad bak1mlanndan ayr1lmalan kabil ol
miyan iki müstakil memleket vücude ge
tirmi;ti. Ancak, bu mcmleketleri ikt1Sadcn 
ayirmaii:a imkan olmad11(1 iGin, FranS!z· 
lar bunlan bau mü1terek mcnfaatlerdc 
birle;tirmek istemi1ler ve bu 4'mü1terek 
menfaatler» in hallini bu siyasetin husu
si bir maddesi halinde bir tarafa koymu1· 

lard1. 

!tiraf ctmek laz1mdir ki, Balkan An· 
tan!J vesilesile en samim! ve siyasi bag

' larla ba ifü bulundugumuz Rumen pi\•a
coas1, bizim ihracat.1m1z icin merhuldür. 
Romanya pivasas1 hakkmdaki al!ikasiz
hk ve vulrnfäu•lnaumu•dan bu sütunda 
!'ene ac1 ac1 ~ikavct ctmi~tik. Romanva 
ile ar~m17.dn yeni anlac;ma vao1lii1~1 s1-
rada Rumen piyasa•mda da 'T'ürkive 
oamuklanmn standardize edilmedi~i 
ve nümuneve uvj?un mal alman1n im -
1'~nS1z bnlunduiiu hakkmda hnhassa 
Rumen ahc1lar taraf1ndan tereddürl ve 
~n..:Ji c-nlnr flprj !'Ürillrlil~Ü de mPrhu] de

'Tildi . t•te bu atmosfer ioinde Roman -
vava !!Önderilen namuklard:m cok sey 
beklernP.k icab edivordu. Simdi Mreni
voruz ki , namuklar1m1z '1erek nümune
ve mntah•kati. perPkse kalite bak•mm· 
dan ahcilan fevk•Jade memnun etmi•· 
tir. Bunun netiresi olarak Forranyadan 
veni talebler de vaki olmakt•d>r. 

Ziraat Odas1 azalari i~tima halinde.„ velerdcn cok daha sevimli bir yüze, si· 
yah ye1il üzerine konulmu1 büyücek iki 
luz1IC1k lliibi 1irin dudaklara malik olan 
bu krza o gazinoda y1lan rakSI yapbrt1h• 
yor. 

Müiterek mcnfaatlerin esasm1 güm
rük iileri teskil eder. Her iki memleketin 
menfaatlerini telif edecek bir rciim bul· 
mak üzere, bireok defalar ba;lay1p ba1· 

lay1p bir türlü ileri glitürülemiye? mü~a
kcrcler daima ayni noktada, tehf cd1lc
miycn ayni ihtilafm keskinlc1tigi .ycrde 
koptu: Lübnanm ticari mcnfaatlen, Su· 
riyenin zirai vc smai ihtiyaclan. F akat, 
bütün bu davada aSll mühim rolü oym
yan da F ransanm ikt1sadi hcsablandir. 

Lübnan ziraat mcmlckcti deiiildir. Ek
mei(ini hemen kimilen d11andan ~hr: Bü
tün yiyecek maddelerinde, kend1 hmter· 
landi olan Suriyeye muhtacd1r. Buna 

kabil Suriyenin de bütün ithalati 
mu ' b · · d d' Lübnandan geGmek mec un!elln c ir. 
Suriyenin Lübnan nüfusuna n1Sbetlc bei 
defa fazla olan nüfusu, ithalat bakmm1· 
..i. l .iih..--.. h.uacwi 1 !{' mcvkiinde 
Qurunuyor VC Lufiliäna U narac &dye• 
sindc geGiniyor. Mescle bu lezadm telifi 

mesclcsidir. 

*** 
Simdiyc kadar yap1lan b~tün mü~~

kereler akim kald1. Kant do Martcl m 
bizzat müdahalc vc idarc ettiiii bu müza· 
kercler daima sektcyc uji;rad1 vc netice 
tehir edildi. Suriyc, gümrük meselelerini 
halle yaramak üzere bir tak1m ok~~o~a 
sistemleri kurdu ve bununla baz1 muh1m 
ikt1'adi i1lerini F ransanm ve Lübn~.mn 
tasallutundan kurtarmaga G•h1t1. N1ha· 
yet Suriyenin vaziyeti 51k11mca Lübnan 
ve Fransa üzerinde bir nevi tazyik va
S1taS1 olmak üzere bu defa, hududlarma 

„ "k 
gÜmrük memurlanm koydu ve gumru 
istiklalini ilan etti. 

Suriyelilere sorarsamz Lübnanm bu 
tedbirden göreceii:i zararlar eok büyük_tür. 
Buna mukabil Lübnanhlara göre Sunye· 
nin zaran daha büyük olacakllr. Bana 
sorarsamz, her iki taraf da ayn ayn za• 
rar gÖrecekler buna mukabil F ransiz
lar da k1sk1s 'güleccklerdir: Suriye ile 
Lübnan nekadar tepi1irler.e Fran<1zlar 
da o kadar memnun olurlar, cünkü, ha
kem olarak, neticede her iki taraf da 
Fransanm eline sarilacakhr. Fransa da 
o hakemdir ki saii;a dönüp rü1vet ahr. so· 
la dönüp rü1vet ahrl 

F aka t, Suriyeliler bu oyundan b1kmi1 
ve bu defa, zaranna da olsa, neticeye 

Kont dö l\lartel 

kadar dayanmaii;a karar vermi1 gorunu· 
yorlar. Bu maksadla Fili•tine müraca•t 
edip onunla anl„mak istiyorlar. Eger 
Kudüste müstakil bir Arab hükumeti ol

sa, onunla kolayca anla11rlar ve Lübnan1 
«aman I» deme~e mecbur ederler. Fa

~~t, orada lnRiltere hükiimeti bulunduii;u 
1e.m Filistinle ne dereceye kadar anla1a· 
bilecekleri mechuldür. Simdiki halde, 

hiG olmazsa, bu yoldan tehdicllerle me1· 
guldürler. Bakahm davanm inki,af1 ne 
1ekil alacak? Simd,iden iki memlekette 
de hayatm pahahla1acag1 muhakkaktir. 

*** 
Fransamn Lübnanda oturduii:u koltuk 

e~k rahat olsa Rerek ki müstemleke te1ki
lati RÜnden güne burada yerle1iyur. Bun
dan bir •cne evvel, Parise bir ziyaret ya
PIP, avdette Lübnan • F ransa muahede
sinin ve Lübnan istiklalinin tasdiki ;,;, 
~übnan icin olup bitmi1 bir meseleden 
ibaret bulunduii:unu söyliyen Lübnan 

Cumhurreisi, galiba yakm zamanda Lüb
nanin te1kilati esasiyesinde tadilat yapa
cakhr. Lübnandan bu~ünkü parlmanter 
devlet 1eklini kaldiracak vc yerine kim

b~lir ~as1l garib bir 1ey getirecek olan ta
"'i! .f;n.: ...._, . ...1_1,.; .J. l'I 1 .J.. -U. 
YLir~ Ü. F ransa parlamontosu hariciye 
enc.wneni bu hususta yaphrd1ii;1 tetkikler 
nellccsinde L''b b .. k'' . . l u nan1n ugun u re11m e 

Y•llhamiyacaii;ma kanaat getirmii ve 
mu~ edenin tasdikini te1kilall esasiye ka
nun armda Yap1lacak tadillerle mukayycd 
tutrnb~a karar venni1. Bu suretle, Lüb
n1an kiraz daha F ransanm eline 
o aca hr. gmm1 

Bu ncticeye k . . d d k eok seb b varma •Gm e orta a pe 
tün L"b vardir. Beyrut hükumetinin bü-

t H
u na?da halktan hie taraftan yok-

ur. er t. I" 
resi bu hük~ u ~emaat ve milliyet züm
.. 1 b. '.'1°11 tcnkid eder. Hem de 0
.Y

1 
e .. irdtenkid ki misli hicbir yerde gö-

ru mu1 eii;ildir B · • . . 
patrii(i c : " '."•rum, bir katohk 

cmaatme hit b . d .•. 
yüzdeyüz · • b. • en 1ra ett1g1 

k
• 

1
. d 51Yasi Ir nutukta Beyrut h. ü

wne m en bahsed k 
den ve b · er en sanki bir c1fe-

. . , Ir Pacavradan b h d' 
g1b1 btr dil kullan b. . a se 1yormu1 

a ihr ve buna kimse 
ses GJkaramaz. Bundan d „ · • 

metin ne kuvveti ne .. olay1 da huku
hiyeti vardir. c) nkufuzu, ne de sala-

d 
....• „ nun uvvet ve nüfuzu-

nun u1tugu, sala"hi'yetl . . b' crmm tt'"' 
de de Fransamn nüfuz k 1 1 ~1 ver· 

. . u ve uvveti artar. 
Bu vaz1yctm, buradak· „ .. . 

deki tesirlerini k k 1 rciim uzmn-
-, eo ya m zamanda göre-

ceg1z. F ransa, oturdu~u h k' . 
- b' d h ~ a 1m1yet kol • tuguna iraz a a rah• ,_ l 

b 1 • ver c1mek Ü· zere u unuyor! 

C. T. 

Soma da dilencinin evinde bulunan parall\r 

Su neticevi veren ve hircok cerevan
larm alevhimize a~l!urdufo va?.iveti le
hi,.,,i7.e cP.v;rE'ln. ~österilen dürii5tli1ktiir. 

lhracat firmalonm1zm hensinden ay
ni yolda yürlimeleri beklenir. 

F. G. 

Amerika • • serg1s1 

1939 sergisinin fevkalade 
olmas1na ~b,1hyor 

Ge~en sene Pa -
riste a~1lan bey • 
nelmilel 1937 ser -
aisinin. Basmim:ir1 
M. Greber, 1939 
nisanmda a~1lacak 

olan Nevyork ser
gisi heyeti tarafm
dan fen mü1aviri 
olarak Amerikaya 
,agmlm11t1. M. Gre 
ber, son günlerde 
Amerikadan Parise avdet etmi§ ve A
merikahlann, Paris sergisini ~ok geri
de birakacak 1ekilde hazirlad1klan mu
azzam sergi hakkmda bazi malumat 
vermi§tir. 

Nevyork sergisi, paviyonlann taksi • 
mat tarz1 ve mevkileri baktmmdan, 
1937 Paris scrgisinin tipkm olacak!Jr. 

Maamafih, iki sergi arasmdaki ben -
zerlik sadece bundan ibarettir. Nevyork 
sergisi, ayni zamanda hem bir sani:i.yi 
panaym, hem de beynelmilel bir sergi 
mahiyetinde olaca~1 i9in, e~lence k1s -
mma 9ok fazla ehemmiyet verilecektir. 

Nevyork sergisi, hususl bir grupun 
te~ebbü•ile yap1ld1g1 icin. bu grup, hü· 
kilmctten 500 hektarhk arazinin imti -
yazm1 alm1 0 ve sergiyi bu arazi üzeri • 
ne yapmal(1 kararla~!Jrmi§ltr. $imdiye 
kadar batakhk ve ~öplükten ibaret olan 
bu hfili yerler temizlenmi~. kurutulmu~. 
tesviye edilmi~. müna•ib verlerinde bir 
göl ve bir akar •u vücude getirilmi§ 
hatta agaclar dikilmi•tir. 

Paris re11isinin cmodern hayatta san
at ve t~knik• rPmzini kabul etmesi gibi 
Nevyork ser~isi icin de. sembol olarak 
20 mctre yük•ekli~inde bir dikili las 
tasavvur edilmi~tir. Bu dikili ta~. ser • 
'(inin merkezini te•kil edecek ve muh· 
telif i;ubeler, bu merkezin etrahnda 
tonlanacakhr. 
Am~rikahlar. Framadaki mü<kiilat -

tan vareste olduktan ba~ka, te•kilat ba-
1nmmdan da sadelikten avnlmad1klar1 
ic:;in. ser(finin ac1lmas1na daha bir sene 
vakit oldugu halde en ufak leferriiata 
kadar her 'Cvi hazirlam1~ bulunmakta
·hrlar Paviyonlardan bir kism1 bitmek 

1 
üz<"redir. 

Nevyork ser~isinin. Paris sergisinden 
kat kat daha güzel olacal!1 kuvvetle Ü· 
min ediliyor. 

Suma ( Hususi ) _ Bunden evvel 1ehrimizde Deli Mustafa isminde bir 
dilerrinin e\'indc külliyetll miktarda bozuk para bulundugunu bildirmi1-
tim. Bozukluklarm tefriki i~i bitmi1 ve halen tedavül ed.ebilecek paranm 
700 lira tuttugu görülerek bu meblä~ Ziraat bankasma yatmlm11tir. Musta
fanm kiz karde~i mahkemcye müracaat ederek vasi tayinini ve paranm 
kcndi•ine verilm~s ni istemistir. Bu vesile ile ~ocuklarm günlerce süren ka
p1.~malanndan arta kalan 170 kilo ag1rhgmdaki bozukluklarm bir resmini 

gönderiyorum. 

Roma ser"iRi de hazirlamvor 
Roma 22 - &>hrin merkPzile 1942 do 
1 k ~ 1 ~1 • A~a nlan enterna~yonal Roma ser· 

~'""' ba~hvacak olan yolun in§asma 
dün h••lanm„hr. IR.a) 

Etibank madenlerinin 
iakeleai 

!='.örtyol (Hususi) - Etibank maden· 
lennm. 1~r~cm1 temin edecek en elveriili 
15.k~leyi mhhab 19in bir heyct Adana ta
nkile Ankaradan buraya gelmi1 ve Dört· 
yol, ~ayas ve Yumurtal1k limanlanm 
gezmi1, yükleme tesi•at ve vesaiti hakkm· 
da tetk!kat y~~m11hr. Heyet ihracat is:in 
Payas 1Skelesm1 münasib görmü1tür. 

MayJSta Ankarada toplanacak olan 
büyük ziraat kongresine vilayet namma 
gönderilece!t raporu hamlamak üzere 
dün lstanbul ziraat odaSJ umuqti bir top
lant1 yapm11llr. Bu toplant1da evvelce 
oda tarafmdan aynlm11 olan 7 tali ko -
misyonun kendi ihhrnslarma taalliik eden 
hususat hakkmda hazulad1g1 raporlar 
tetkik edilmi1. umumi bir rapor hazula • 
narak vilayet makamma verilmi1tir. 

Ald1g1m1z malumata nazaran lstan • 
bul ziraat bak1mmdan ikinci derecede bir 
yer tutmaktad1r. Raporda meyvac1hk, 
bagc1hk, sebzecilik, süts:ülük ve lstanbu
lun et ihtiyac1m temin meseleleri hakkm -
da esash noktalar üzerinde durulmu1tur. 

Et meaelesi 
lstanbulun et ihtiyac101 temin is:in 1ark 

ve garb vilayetlerinden hayvan getirtil -
mesi mü1kül olmaktadu. Mesafenin uzak 
ve nakil vaS1talannm kafi derecede ol • 
mamaSI bu hayvanlann yollarda zay1f!a • 
maS1na sebebiyet verdigi gibi baz1 mev • 
simlerde Ufi miktarda hayvan getirtmek 
imkam olmad1g1ndan vaziyet, lstanbul 
et piyasasmda karamzhga yol as:makta • 
dir. 

Bu sebeble evvelce 1.tanbulun et ihti
yacm1 kar11l1yan Gclibolu vilayeti hu • 
dudlan dahilindeki hayvanc1hgm bilhas
:ta !Ig1r hd~n· L.„.1._ ;.;,.; .... inkiuf „._ 
tiriltnesi i~in buraya ba1ka yerlerden hay· 
van sürülerinin nakli ve burada iiretilmc· 
si istenilmektedir. 

Meyvae1l1k 
!stanbul ve civan i~in en mühim Hr 

temin cdecek i1lerden bi•i meyvac1hkt1r. 
Bunun is:in de etiketsiz meyva fidam sa-
11lmamaS1, meyvalann standardize edil -
mesi ve meyva ihrac1 iiinin tanzim ve ih
rac kolayh8Jnm gösterilmesi istenilmek
tedir. 

Meyva i1i standardize edilecek olursa 
piyasada bir tak1m ham ineyvalarm salll· 
maS1nm önüne ge~ilecektir. 

Japon Harbiye Naz1r1n1n 
tetkiki ve teklifleri 

Tokyo 22 (Hususi) - Kabine bu -
gün Prens Konoye'nin riyasetinde topla
narak \:indeki askeri vaziyeti tetkik ve 
müzakere etmi1tir. Sima! Cinile orta Cin
de yaohg1 teftii seyahatinden dönen Har
biye Nazm Sugiyama, seyahatinin ncti
cesi hakkmda izahat vererek, harbi bir 
an cvvel bitinnek üzere derhal bütün cep
helerde taarruza ba~lanmasm1 teklif et • 
mi•tir. • 

Kabine aynca Cinde Sankay1ek reji • 
minin devrilwesi i~in almacak tedbirleri 
de pii•ü1mü1tür. 

Yugoslavyan1n ihrl'cah 
Belgrad 22 - Mart 1938 aymda 

Yugoslavya 422,815,850 dinar k1yme -
lind• 3l7,658 lon mal ihrac etmi•tir. 

1938 senesinin ilk üe aymda Yugo'· 
lavva 1.173,478,860 dinar k1ymetinde 
134"'. ~ 39 Ion m•l ihrac etmi•tir. 

Baic1l1k 
fstanbul eskiden boglarla dolu idi. 

Hemen her sene iehrimilde bagc1hk iler· 
lemekte ve baglar s:ogalmaktad1r. Tesis 
edilen baglarda eins s:übuklarm yetiitiril
mesi is:in Erenköy asma fidanhgmm tev • 
sii ve fazla fidao yeti1tirilmesi esbabmm 
temini taleb edilmi1tir. 

Sebzecilik 
lstanbulun sebzecilik i1i mühimdir. 

~ehrin Maltepe, Karla! ve saire gibi 
semtlerindeki sebze bahs:eleri ISlah edile
cek, kredi meseleleri hallolunacaktir. ls
tanbulda hükumct tarafindan yap1lma • 
SI mutasavver büyük konserve fabrika • 
!an süratle kurulacakhr. 

Ci~ek~ilik 
Son senelerde bilha5'a Avrupadan ci

s:ek ithali menedilclikten •onra cis:ekeilik 
•ehrimizde bir hayli ilerlemiitir. Hatta 
Romanya ve saire gibi b~z1 Balkan mem· 
leketlerine de ihracat ba;lam1&hr. Y alniz 
bu arada baz1 döviz meselelerinin halli 
ikhza etmektedir. Bu hususat halledilirse 
cirekrilik geni1 bir inkiiafa m•>h~r ola
cakllr. 

Sütcülük 
Hiikumet lstanbulda iki süt fabrikaS1 

•cmaga karar vermi1tir. Bu fabrikalarda 
siitler tebif edilerek fenni temi1lenme 
mu.J.me.Jclaf yapJld11ctan sonra i~i]ecek 
ve vo!lurta avnlacak sütler burada tesbit 
edil.cek ve fenni surette 4iselere doldu -
ru]d„ktan sonra piyasaya sevkedilecek • 
tir. Hükumetin esasen yapmaga karar 
verdi~i bu fabrikalann biran evvel vücu • 
de getirilrne•i istenilmektedir. 

Nümune ciftlikleri 
Sehir cl,hilind• iki büyiil, nümune tift

lii:ii vücude getirilecektir. Bunlardan biri 
Cekmece civarmd• ol>cakllr. Burada bir 
de 1irai }~llej ac1larakhr. 

Raoorda aynca tohum j,Jeri, zirai 
hastal1klar ve saire haklunda pck s:ok hu· 
su.at yer tutmaktad1r. 

Romanya Krahnm 
s1hhati düzeliyor 

Bükre1 22 - Dün ak§am neiredilen 
s1hhi teblig, Krahn rahats1zhg1mn iyi su
rette inkiiaf etmekte oldugunu bildirmek· 
tedir. Kral, geceyi rahat ges:innii, ök.ü -
rük azalm11 ve hararet de dü1mü1tür. 
Hararet bu sabah 37,2 ve nab1z 74 tü. 
Ak1am hararet ancak 37,8 e, nab1z da 
78 e ~1km1~hr. Gripte hi~bir ihtilat tehli
kesi mevcud degildir. Umumi vaziyet iyi· 
dir. 

Bir haftada yakalanan 
ka1rak e§ya 

Ankara 22 - Ges:en bir hafta iGinde 
g~rük muhafaza te1kilati, kirk bir ka -

caks:1. bin elli bir kilo gümrük kacag1, 
yetmi1 üc kilo fnhisar ka~ag1, bir kilo iki 
yüz elli gram uyuiturucu madde, bir lÜ· 
fekle on yedi kas:ak~1 hayvam ele ge~ir
mi1tir. 

•. „ •· · ······•····••·••·•••••••••·•••··•·•••••••••••• 

Onun henüz olgunla1mam11 kemikleri· 
ni bir iplik yumaih imi1 gibi bazan acarak, 
bazan tophyarak, bazan kannakan11k 
bir bicime sokarak kara bir ,;hrab ve 
terli bir teslimiyet icinde bize scy• 
rettirmesi, bilmem neden, yüregime 
rikkat verdi. Oyun bitip de yag• 
mur altmda kalm11 bir salk1m si· 
yah üzüm gibi 1Slak islak bir kö1eye ce· 
kilince, o rikkatin ibramile, yamna sokul· 
dwn. Adm1, nereli olduii;unu, babas1 ve 
anaSJ bulunup bulunmad1gm1 sordum. 

llk sualime, dudaklarma yak11m1yan 
bir yalanla cevab verdi, dozefin» dedi. 
fkinci sualime ruhundan gözlerine GJkan 
silik bir haritay1 göstererek, sükut ieinde 
mukabclede bulundu. Ben bu ruhi harita 
pareasm1 okuyamad1m. Cünkü hatlan si· 
lik ve belki JSlakti. Lakin ÜGÜncü sualime 
iriyan bir adam1 cevab olarak gösterdi. 
Bu, bir sirk pehlivamyd1 ve pek beyaz ol· 
masma ragmen bana o dakikada kapkara 
göründü. 

E vet, zavalh zenci km, bu izbandud 
gibi beyaz adama baba diyordu. F akat 
bu sahte baba hakikatte onun sahibi, e· 
fendisi ve eski tabirle söyliyelim, mevlas1 
olup midesini kimbilii nereden a11rd1ii;i su 
k1zcagmn kemiklerini günde on kere da· 
ii;1hp toplatmakla ve zavallmm kamm ku· 
rutmakla 1i1iriyordu. 

Su mü1ahede bana zenci ticaretinin ya· 
sak edilmesi fikri ve hareketi etrafmda 
yrllarca yap1lan müzakereleri, münaka· 
1alar1, muharebeleri ve ma ma imzala· 
nan muahedeleri hahrlath. Maliim ya. 
Onsekizinci amn basmda siyah renkli 
adamlan hür yapmak fikri lngilizlerde 
dogdu. Ondokuzuncu asnn ba1ma kadar 
bu fikir kitab ve gazete sahifelerinde sü
ründü. Me1hur Vilyam Pit, heyecanh 
nutuklarile kötürüm dü1ünceyi ayaga 
kald1rd1. ( 1803) te Danimarka, fsvee, 
( 1814) te Fran.a ve bir y1l sonra Viya• 
na kongresi ma<1nda da bütün Avrupa 
devletlcri birer muahede ile o fikre bür
met p;Östenneii;i taahhüd eyledi. 

F akat görüyoruz ki zenci ticareti pa· 
zarlardan kaldmlm11, in•an ah1veri1in• 
cic„ haz alan sefil ruhlardan c1kanlama• 
m11tir. Bu~~- vüzlerce ve belki binlerce 
medeni insan, gene .t.. ,.: ~oculdar1n1 ~a
l1yor, caldmvor ve onlan maymunlar gi
bi sahnelerde oynat1yor. 

Y almz 1u fark var: Eski tacirler zen· 
cilerin efendisi olarak kendilerini herhse 
prezante ederlerdi. ,Simdikiler onlarm ba· 
balan olduklanm söylüyorlar !.. 

Ne hazin riya !.„ 
M. TURHAN TAN 

<;ukurovada fazla yagmur 
yag,1yor 

Adana (Hususi) - Bu sene ~ukuro
vada bahar aylan haddinden fazla serin 
ve yagmurlu gc~mektedir. T oroslarda ise 
el' an bol miktarda kar yag1yor. Hava • 
larrn birdenbire lodosa ~ovirmesi bu 1-.ar· 
!an birdenbire eritmektedir. 

Gene böyle bir lodo, neticesinde eri
yen karlar Seyhan neh,inin ü, metreye 
yükselmesine sebebiyet vermiitir. Daha 
.imdiden iehrin ball caddelerinden maa· 

1 da Yüregir ovasmm geGenlerde~i tugyan• 
da su baskmrna maruz kalan n;unhat k1 • 
S1mlanm gene stller kapl•m11tir. Lode • 
•un iiddeti 1rmagm cereyamm kesmekte 
ve alman tedbirler umuldugu kadar fay· 
da vermemekted1r. Bu itibarla su bask1 • 
"mm veni1 mikyaslar almasmdan korkul· 

'Tlaktadir. 
-·-·~ VEFAT 

Hemiinli Hac1 hmail Hakk1 kerimesi 
ve Türk Maarif cemiyeti Talebe Yurdu 
müdürü Haf1z Nuri karde§i Ankara Ha
zine vekili Ziya ve !stanbul ilk Tedrisat 
Müfettl§i fsrnail Hakk1 Erkmen valide
leri Ay1e Nesime vefat etml!jtir, Cena-

Va~ington - Birle§ik Amerikada yeni kadm askeri k1t'alan teskil ed.il· 
rni§tir. Kadm albay Conuks, bu lut'alardan birlni tefti§ ediyor, 

j zesi Eyübdeki hanesinden kald1nlarak 
aile kabristanma defnedilmi§tir. 
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Milli Küme ma~lar1 
~~~~---~~~~ 

Ankarada, Güne,, bugün Harbiye ile kar,i1a,1yor, 
yar1n da Muhafizgücü ile ma~ yapacak 

Bir haftahk fa~~!adan sonra milli kü-1 lard1', Zaruri olarak ihdas edilen bu iekil 
me mac;larma bugun ve yann Ankarada sayesmde bu all! tak1mm en iyi oyuncu
ve iehrimizde devam edilocektir. Anka - !an kendilerini göstermek fnsatma kavui
ra~a bugün Günei.'.e .. '.,larbiyenin, yann mui bulunmaktad1rlar. Bundan fstanbul 
Guneile Muhaf1zgucunu!l mac;lan vard1r. ve dolayisile Türk futbolunun faydalan _ 
!;lchrimizdeki mac; !;leref stadyomunda maSlm tcmenni ederiz. 
Galatasarayla Fenerbahc;enin yerine mil- Först Viyenarun bugilnkü ve 
li kümeye ithal edilen m~htelit tak1m ara-
smdad1T. yar1nki ma1;lar1 

Milli kümc tasnifinde ikinci bulunan Milli kümc mac;larmdan baika bir haf-
Be1ikta1tan 5 puvan fazlas1 olan Günciin tadanbcri memleketimizde bulunan Först 
Ankaradaki deplasman mac;lan, bu tak1 - Viycna tak1mm1n da bugün ve yann T ak
mm iampiyonluk yolunda mühim bir sim stadyomunda iki müsabakas1 vardlf. 
merhal„sini teikil etmektedir. Güneilile - Viyanahlarm bugünkü mac;1 federe olm1-
rin, malik olduklan bu puvan fazlahg1 a- yan kulübler arasmda iampiyon c;1kan 
vantajlanm kaybctmcmek ic;in bugünkü $iili tak1miledir. Y armki mac; ise Först 
ve yannki mac;lan kazanmak azmile oy- Viycna ilc Bcyogluspor (Pera) arasm
myacaklan §Üphesizdir_ dad1r. H1ristiyan vatandailanmmn pas -

Ankaramn takunlanna gclincc bunlar- kalya yortularma tesadüf cdcn bu iki 
dan bilhassa Harbiye\ilcr, milli küme mac; her halde c;ok büyük bir ragbet gö -
kat'i tasnifindc bai taraflarda mevki al- rcccktir. 

maga namzed bir varhk iöstermektedir - Bei günde, Istanbul - Ankara ve An
ler. Onlar da, bugünkü mac;1 kazanmak kara - 1zmir Iren yolculuklan da dahil ol
suretile ümidlerini kuvvellendirmck istiye- mak üzcre, dört mac; yapan Viyanah fut
ceklerinden bütün kuvvet ve cnerjilerini bolculann turiu ha!ine gelmemelerinin im
sarfcdeccklcrdir. kam yoktur. Bu itibarla Först Viyena 

Güneiin Ankara deplS.!man mac;lann- bugünkü ve yannki ma~lan da kaybe 
dan ne neticclcrlc dönecegi hakkmdaki derse buna 1a1mamak lilz1md1r. 

kanaatimizi her vakit bai vurdugumuz Edirneye giden sporcular 
teknik mukayeselcrle tahminlere varmak istanbul spor kulübünden 50 ki§ilik 
yoluna sapmadan· bir v&k1aya iiaretle bir kafile, Hukuk Fakültesi doc;entlerin
iktifa cdeccgiz. Oldukc;a tuhaf olan bu den Yavuzun baikanlig1 altmda, Käz1m 
vak1a, gerek Harbiyc ve gerekse Muha- Dirigin daveti üzerine dün Edirneye 
f1Zgücünün kcndi sahalarmda ve kendi gitrni§tir. 
seyircileri önündc Istanbul takimlanna Sporcu gencler, Edirnede muhtelif mac; 
kar11 ademi muvaffakiycte ugramalanna lar yapacaklard1r. Diger taraftan yük -
mukabil fstanbuldaki mac;lardan bir kis- sek tahsil gencliginden bir grup da gene 
mmm Ankara tak1mlan lchine neticclcn - Käzim Dirigin davetile dün, Edirneye 

hareket etmiitir. Geneier, orada Müfet-
meleridir. Ankarada Be1ikta1a 7-0 mag- tiiligin misafiri olarak muhtelif tetkik -
lub olan Muhafizgücü burada ayni ta - !erde bulunacaklard1r. 
k1m1 3-l maglub dti; gene Ankarada Ga- Balkanlar arau otomobil 
latasaraya 1-0 yenilen Harbiye, ayni ta-

k1ma burada 3-0 galib gelmek suretile 
intikamm1 ald1. Taksim s!adyomunda oy
nanan Fenerbah~c - Muhaf1zgücü ma~1 -
nm 0 - 0 berabcrlik neticesini de fstanbul 
takunmm aleyhine olara k kabul ctmek la
z1m geldigine göre bunu da diger iki mi
salimizc katabiliriz. 

Binaenaleyh, Giineiin bugün vc yann 
Ankarada yapacag1 ma~lann - yukanda 
sayd1g1m1z misallen nazan itibara almak

la beraber kat'iyetle söylememek 1artile -
Harbiye vc Muhahgücünün aleyhlerine 
neticclenmeleri muhtcmeldir. 

$ehrimizdeki ma~, F enerbah~enin mil
li kümcdcn c;1kanlmaS1 üzerine, Galata -

saray ilc alti kulüb muhtcliti arasmda a -

deta hususi bir müsabaka mahiyetini al
d1gmdan bütün chemmiyetini, bütün he -
yecanm1 kaybetrr.iillr. 

Muhtelit tak1m1n te1kilile tavzif edilen 
futbol ajam lay1kil• tamyamad1g1, kiy -
metlerini henüz takdir edemedigi Beykoz, 
Vefa, Süleymaniye, fstanbulspor, Top -
kap1 ve Hila! kulüblerine mensub otuza 
yakm futbolcu davet etmi1tir. Yann bu 

futbolculardan tcrtib edilecek iki tak1m10 
biri Be1ikta1la digcri de Galatasarayla 
ma~ yapacaklar ve bunlarda muvaffaki
yct gösteren oyuncular ilcrideki milli kü

me müsabakalarmda ~1kanlacak alh ku
lüb muhtclitinin kadrosunu tcikil edc -
ceklerdir. 

Lik mac;lannda, milli kümeye i1tirak c
decekler taayyün cttikten sonra, geriye 

kalan alh tak1m, tamamile muattal bir hal
de kenardan seyirci vaz!yetinde kahyor -
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Y muf Haddad. bir an mcydanda gÖ
ründükten sonra, locanm geri k1smmda 
kayboldu. F akat, o bir lahza ic;inde ba
na bakan gözlerinin iimiek gibi c;akan 
panlt1S1m hilla görüyor gibi idim. 

Bana iki saat kadar urnn geien iki da
kika ge~ti. Kocamm tereddüd ic;inde ol
dugunu hissediyordum. Onun da, aklm
da ayni suali dola§hrd1gma 1üphem yok
tu. Kam1 ile metresi araS1nda bir tcrcih 
yapmakla me§guldü vc, bütün dostlannm 
nazannda gülünc mevkie dü1memek ic;in, 
metresinin yanmdan ;ynlmamaga karar 
vereccgini tahmin cdiyo~dum. 

Lakin, düiüncclerimin tarn bu nokta -
sma geldigim zaman, Yusuf Haddadm 
benim locama dogru egile1 ek bir kcre da
ha bakt1g1m gördüm ve iki saniye sonra, 
locanm kap1S1 ac;1ld1, kocam i~eri girdi. 
Ra•ile hafif bir selam verdikten sonra: 

yar1§1 
Türklye Turing ve otomobl! Kulübün

den: 
Yunan otomob!l kulübü tarafmdan ter -

Ub olunan Balkanlararas1 otomobll 
crallye„ stne 1.!Jtlrak etmek Lsttyen otomo
bU aahlblerinln teraltt anlamak üzer• Tür
klye Turing ve Otomobil Kulübü ldare mer
kezlne •lstlklAl caddesl No. 81> müracaat
lerl rlca olunur. ~Urak taleblerl ancak ma
ylSm 5 Incl gününe kadar kabul olunablle
cektlr. Azallk ~art deg!ldlr. istanbuldan 
hareket 2 hazlran ak§am1 olacaktir. 

Barutgücü sahas1nda 
Yarm Barutgücü saha•rnda a1ag1daki 
mac;lar yap1lacakllr. Barutgücü birinci ve 
ikinci genc tak1mlan ara!armda; Baku -
köy gcnc ve tekaüd Rum tak1mlan; Ba
rutgücü - Akmspor B vc Barutgücü - A
knspor A tak1mlan müsabakalan. 

V oleybol turnuvau 
Voleybol ajanhgmdan: 

Bölgemizdc bu seneki voleybol birinci
lik müsabakalannda baz1 tak1mlann sc -
bebsiz olarak c;ekilmeleri, bu spora kar11 
efkan umumiyedc bir alakas1zhk uyand1r
m11llr. S1rf bu vaziycti önlemek maksa -

dilc müsabakalara muntazam bir 1ckilde 
i1tirak ctmi1 ve muvaffakiyetli oyunlar 
göstermi1 olan dört tak1m arasmda iki 
haftada bitmek üzere bir tumuva tertibi 
kararla1tmlm11t1r. 

Kur'a c;ekmck üzere Eyüb, Fcnery1l
maz, lstanbulspor, Hila! kulübleri mu -
rahhaslarmm 27 /4/1938 c;ar1amba gü
nü saat 18 de böige mcrkczine gelmcleri 
rica olunur. 

Bu turnuva galibine hallra olmak üzere 
bir kupa vcrilccektir. 

Nakleden: Hamdi Varogla 

- Arabamz hazir, efendim dedi. Sizc 
a1ag1ya kadar refakat edeyim mi? 

Gözlcri, amirane bir ifade ilc, beni bu 
cmrine itaate davet cdiyordu. F akat, o 
ak1am kendi arzumdan ba1ka hi~bir istc
ge boyun egmemcge karar vermi1tim. Ba-
11m1 sallad1m: 

- Araba biraz daha beklesin, tiyat
ronun sonuna kadar oturacag1m. 

Yusuf Haddad, öfkcli nazarlarla yü -
zürne bakll: 

- Birinci pcrdeden sonra gitmeliy -
diniz, dcdi. 

Nei'cli bir kahkaha ilc mukabele cttim: 
- Ben böylc bir vaidde mi bulunmui

tum? dedim. Unutmu1um, affedersiniz. 
Amma, vadettimsc bile 1imdi vaz gcc;tim. 
Birinci perde hoiuma gitti, bitinciyc kadar 
bekliyccegim. 

Y muf Haddad. sözlerimdeki 1akac1 
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Duymad1klarim1z ve 

bilmedlklerlmlz _J RA D .Y o L i N 
Yeni bir ag 

varken 
Yar1nki •• 

gure~ 

müsabakalar1 

Tekirdagh 
Band1rmah 

Hüseyinle 
Kara Ali 

Mevsimin ilk profesyonel serbest gü -
rei müsabakalan yann T aksim stadyo -
munda yap1lacakhr. Organizasyon i1i bi
raz gec; ba1lam11 oldugundan bu defaki 
güreilere ecnebi pehlivan c;agmlamam1i -
hr. Y almz önümüzdeki haftalar ic;in iim
dilik fsvcc;li serbcst güreic;i N egrin ismin
dc bir pchlivan temin edilmiitir. 

Bu haftaki güre§lerde ecnebi pehlivan 
bulunmamakla beraber Tekirdagh Hüse
yinle Band1rmah Kara Alinin tutu1malan 
bu müsabakalan alakali bir 1ekle sok -
maktad1T. Eski ve yeni iki serbest güre1 
1ampiyonumuzu kari1lait1ran bu müsa -
bakadan baika Mülayim ilc Himmetin 
ve orta ile baialhna m~nsub birkac; c;ift 
pchlivanm da güreileri vardlf. 

Dinarh Mehmedin gilre§ 
kumpanyas1 

Diger taraftan habcr ald1g1m1za gö
re, Dinarh Mchmed de hususi bir orga -
nizasyon yapm11 ve Bulgaristandan üc; 
pehlivan getirtmi§tir. li;lerinde az c;ok ta
nmm1§ Kiro'nun da bulundugu bu üc; peh
livan Dinarli Mehmedl~ teikil edecek -
leri seyyar bir kumpanya iekliode Ana
dolunun muhtelif yerlerinde güre1ler ya • 
pacaklarm11. 

Askeri liselerin spor 
bayrami 

Bugün askeri mektcblerimizin senelik 
spor bayram1 T aksim stadyomunda yap1-
lacak, cem'i ve ferdi müsabakalarda de
recc kazanrn1§ olanlara merasimlc müka
fatlan verileceklir. 

Karada gezen, 
havada uc;an, suda 
yüzen hic;bir mah -
lllk yok ki jnsanla
rm elinden kur -
tulsun. Kimini kur 
§unla vurur, ke -
mendle baglar, ka
pana lustmr avlanz; kimini sac;ma 
savurur, ökse kurar, c;1girtgan ba _ 
g1rtir, yere indiririz; kimini ag gerer, 
olta atar, serpme f1rlabr tutanz. Ne u
c;ana rahat veririz, ne kac;ana! 

Fakat, yeri gökü birbirine katan bu 
iptiläm1za, §imdiye kadar b1yik altm _ 
dan k1s k1s gülen minimini bir mah!Uk 
varm1i meger! insan zekäs1, bugüne ka
dar, o miniminiyi ele ge~irmenin c;are
sini bir türlü bulamam1§. 

Bu, denizlerin dibinden karaya henüz 
r;1km?~1g1 ic;in, isim sahibi olam1yan, 
15 m1!1metre boyunda ads1z bir bahkbr. 
Verilen bir habere göre, Londra akvar
yumunun en büyük mütehass1slarmdan 
profesör Vinal, nihayet bu deniz cüce
sini tutmaga mahsus bir ag icad et -
miitir. 

Boyunun kür;üklügü nisbetinde §ey • 
tanati büyük olan ads1z bahgm, en ince 
elyaftan mamul aglann arasmdan bile 
s1ynhp kac;arak insan oglunun zekäsma 
ta§ c;1kartmas1, profesör Vinal'i uzun u
zun düiündürmii§ ve kendisine, dahiya
ne bir fikir ilham etmi§. Vinal, hi~bir 
hi~eye aldanm1yan, hic;bir pusuya dü§ -
m1yen adsiz bahgi, dünyamn en alda -
bei, en göz boyay1c1 ve en cazib vas1 -
tasile avhyacak. Bu dahiyane vaSJta 
kadm sac;mdan yap1lm1§ bir agd1r. ' 

Beier tarihinden ald1g1 dersi, psiko -
loji mihegine vurup ilme tatbik eden 
profesöre cbravo!. diye hayktras1m gel
di. Yeryüzünün en büyük insanlarm1 
k1sk1vrak baglamakta yekta olan bu va
s1tayi, denizlerin en küc;ük mah!Ukuna 
kari1 kullanmagt dü§ünmek, degme ze
kämn harc1 degildir. 

Kadm sac;mdan mamul ag, suda gö -
ze gönmez olurmu§. T1pkl karadaki gi
bi! Kendisine pusu kuruldugunun far -
kma varam1yan adSlz bahk da, buna 
mutlaka yakalanirml§. Tlpkt erkekler 
gibi! 
............................................................ 

Haz1Tlanan programa göre bayrama i1ti
rak eden Deniz lise ve harbiyesi, Kuleli, 
Maltcpe vc Bursa 3skeri liselerine mcn -
sub gürei. futbol, boks, hokey, hendbol, 
baskctbol, voleybol, ragbi, ab§, tenis Ja -
pon güre§i, cskrim ve atlet taktmlarmdan 
mütc1ekkil 1500 sporcudan müteiekkil Tunustaki hareketlerin 
büyük bir alay saat 12 de T a§k1§ladan Ines'ulleri 
harekct cdccck, Tarlaba§t caddesinden • Tunus 22 _ Askcri mahkcmc ördü 
Galatasaraya ~1bc2k ''c or2cldn ald1~ ltalyan olmak iizcre bet maznunu be§ 
c;elengi götürüp Taksim abidesine koya• ·seile hapislc sadecc para cezas1 arasmda 
cakhr. Bundan sonra T aksiin stadyomu- tchalüf cdcn muhtclif cczalara mahkum 
na gidilecek ve orada askeri liseler mü - etmiitir. 

fetti1i kurmay albay Adil Turer bir nu- Hükumct komiseri miralay Trope! 
tuk söyliyerek dcrece kazananlara mükil- Mahkemeyc hitab ederek demiitir ki: 
fatlanm dag1tacakhr. Mükilfat tevzii me-
rasiminden sonra bir gec;id resmi yapila _ «- Bu milli selamet eserine zaf gös • 
cak bundan sonra da askeri liseler ara _ termcden dcvam etmclidir. Mahkemcnin 
smda iampiyon c;ikan Kuleli hendbol ta- faaliycti müessir olmu§tur. Birc;ok silah -
k1m1 Alman mcktebi takimile hususi bir larm iehrin muhtelif yerlerine b1rak1ld1g1 
ma~ yapacakhr. cmniyeti umumiyedcn bildirilmcktcdir.» 
.„ ... „ ................. „ .. „ ... „.„„ .. „„.„„.„.„„ Digcr birc;ok maznunlar memnu silah 
Karabükte Belediye te§kilab ta§1d1klan ic;in bir scne hapis vc 500 frank 

yap1hyor para cczasma mahkum edilmiilcrdir. 

Safranbolu (Hususi) - Demir - <;e
lik fabrikalarmm kuruldugu Karabük 
havalisi arbk köy kanunile idare edile
miyecek derecede ehemmiyet kesbet -
mi§ti. Üc; bin ij<;i, amele ve memurun 
mütekasif bulundugu Karabükün de -
miryolu istasyonunda günde yüzlerce 
yolcu inip biniyordu. Bunlan nazari 
dikkate alan hükfunetimiz yaptird1gi 
tetkikat neticesinde Karabükte bir Be
lediye idaresi te§kili lüzumuna varm1~. 
viläyetten verilen emir üzerine defter -
lerin tanzimine ba§lanm1it1r. Bu i§ bit
tikten sonra intihabat muamelesi yap1-
lacakbr. 

Belediyenin yapacagi i§ler arasmda 
bir imar pläm tanzimi, ic;me suyu temi
ni gibi meseleler birinci plända gel • 
mektedir. 

ifadcye ragmen bak11larunm ciddiyetini 
anlam1i, marmm beyhudc olacag1m idrak 
etmiiti. F azla olarak, Son perdeye ka -
dar yerimden k1m1ldamamaga kat'iyyeo 
karar verdigimi göstermek ic;in, locanm 
kadifeli kenarma biraz daha fazla yaslan
m1i. koltuguma biraz daha derin yerle1-
mi1tim. 

Yusuf Haddadm gözleri locanm ic;ini, 
didiklercesine dola§ll; boi duran ü~ kol
tugun üc;ünde de bir müddet duraklad1. 
Oturmakta tercddüt mü ediyordu acaba? 
Y oksa, o koltuklara, ba§ka kimselerin 
gclip oturacag1m m1 zannediyordu? Her 
halde öyle olacak ki, bana dogru cgildi 
ve yava1 sesle sordu: 

- Oturdugunuz koltuk sizin mi? 
-Tabii. 
- Kimin ikram1 bu? 
- Hi~ kimsenin .. - Kendim ald1m. 

hte bilet yammda. 
Kocam bileti elimden ald1, muaycne 

etti; yüzünde yürek rahathgma benzer 
bir sükiinet gördüm. F akat, ycrinden k1-
m1ldamad1, oturmakla c;1kip gitmek ara
smda tereddüd eder gibi durdu. Benim 
taraf1mdan b;r davct, yahud i;ckilmek ü
zcre müsaade bekler gibi idi. 

- Mani olm1yay1m, Yusuf Bey, de
dim. Bekliyenlcr varsa, kendinizi burada 

••••• 
Kundurac1 b1~agile„ 

Mihail oglu Sabatay, evvelki gün sa
at 13 te, Tavukpazarmda Kürkc;üler ka
p1smda 70 numarah dükkända oturan 
kundurac1 Hac;igin yanmda c;ahian Ek
remi, kundurac1 b1c;agile so! kas1gmdan 
yaralaml§ ve kac;m1itir. Agtr yarah olan 
Ekrem, Cerrahpaia hastanesine kald1-
r1Jm1§, suc;lu da yakalanm1it1r. 

Marangozlar1n idare heyeti 
Marangozlar cemiyeti yeni idare he -

yeti sec;imi de dün yapilm1i ve nizam -
name mucibince heyetin n1s1f azas1 ye
niden sec;ilmi§tir. 

Sec;ilenler iunlardir: Aläeddin, :;ieref, 
Tahsin, sepetc;i Aläeddin, Mustafa Zeki, 
Hasan, Salim, Karabet. 

kalmak mecburiyet;nde farzedip, onlan 
bckletmeyin. 

- Y ammzda oturmak mecburiyetin -
deyim. Mademki piyesi ba1tan nihayete 
kadar görmck istiyorsunuz ... 

- Sizin, mutlaka yanunda bulunma -
mza lüzum yok kil Y almz ba11ma da pi
yesi görebilirim. 

- Evet amma, arhk sizi yalmz b1 -
rakmakhg1m dogru olmaz. 

- Kendiniz öyle dü1ünüyorsunuz. 
Halbuki burada beni tamyan kimse yok. 

- Bir ki1i müstesna. Sagdaki locada 
oturan eski bir aiinamz var ... 

- Bir de MatmaLel Maud Assy ..• 
Kocamm, sagdaki locada oluran ya -

banc1dan, kafama kakarca~ma bahsetme
si, beni bu ani mukabeleyc mecbur etmi1ti. 
Bir arahk, yabanc1 adamm bana bakh -
gm1, benim de, gözlerimi gayriihtiyari o 
tarafa c;cvirip ona selam verdigimi, koca
mm mctrcsi, yahud yamndaki crkeklerdcn 
b1ri görmü1, kendismc yeti1tirmi1 olacak -
lar ki, Yusuf Haddad, sirc;a cvdc otur -
dugunu dü1ünmcdeo bana bu ta11 
atmaga kalk11m11ti. Ben Maud Assy'oin 
ismini söyleyince dudaklanm mrd1. Dcr
hal ilave ettim: 

- Maksad1m tariz dcgil, Yusuf Bey. 
Hareketlerinizde tamamile serbestsiniz. 
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Radyolin di§leri temizliyerek sajt
hk ve güzellik vermekte, sizi, §U 
veya bu di~ macununu deneyerek 
diilerinizi bozmaktan kurtarmi§hr. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha
lisiyetine ragmen azami ucuzlugu 

~ 

• 

"'* J 
ve azami tazeligi temin ederek slzl 
yabanc1 ve pahali macunlardan kur
tarml§llr. Radyolin mikroplan öl
dürerek di~ etlerine ve bütün agza 
temizlik ve s!.hhat kazandmr ve bu 
neticeyi garanti eder. 

' 
1 .• ' /. ?···-~~„. ·. \ . •' ..... ' ' ' 

RADYOliN . ·~ . . '.: .' •. " . 
-~'. . ., . . ·. ·, 

ile sabah, ögle ve ak~am her yemekten sonra 
di~lerinizi muntazaman fir~alaymn. -DiKKAT HAVALARA 

Senenin en tehlikeli günleri bu günlerdir 

Bir g1in k1~, bir gfin yaz 

havas1 ... 

Bu istikrars1zlik nezle, ök

sllrük, soguk algmbg1, bron• 

GRiPiN 
~it, grip 

artinr. 

, 

gibi hastaliklan 

S1hhatinize daha frzla dikkat 

etmekle beraber cebioizde, 

~antamzda bir ka~e 

GRiPiN 
bulundurmaga her zamandan 

ziyade ihtimam ediniz. 

~ 

Bütün agr1, s1z1 ve sancllar1 dindirir 

Soguk algmhgma ve bundan mütevelhd 11.raza kar~1 bilhassa mfiessirclir. 
Mldeyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

lcabmda günde 3 ka~e ahnabilir. 

N as1l ki ben de kendi harckctlerimde ser
best bulunuyorum. 

- Tiyatro locasmda tek ba11mza o
turacak kadar degil. 

- Beni kimsenin tan1mad1g1 Kahire 
gibi yabanc1 bir 1ehirde bunun hie; ehem
miyeti yok. 

- Rica ederim, arllk devam etmeyiniz. 
Älcmin i~indc müMka1a etmck manaS1z
d1T. 

Kocamm, öfkcli bir tav1rla söylcdigi 
bu sözc, omuzlanm1 silkmekle mukabelc 
ettim. 

Kcndisi, metresile beraber tiyatro sey
rederken benim yalmz ba11ma bir locada 
oturmam1 c;ok görmesi cidden gülünc 1ey
di. Erkeklerin bazan ne tuhaf dü1ünce
leri oluyor. Yusuf Haddadm manl!g1 da 
o nevi gülünc düiüncelerdendi. Bunun 
garabctini kendisinin de idrak ettigini 1u
radan anhyorum ki, fikrini ifade cder et
mcz beni sükuta davet ediyor, sanki bu 
manhkS1z lilkird1larma verecegim ccvab1 
iiitmekten korkuyordu. 

T am bu esnada ikinci perdc ba1lam11-
b. Ben, bütün dikkatimi sahneye vermcge 
c;ah1tim. Kocam da nihay•t, i§in c;1kar ta
rafi olmad1g1m görerek bo1 koltuklardan 
birine oturdu. 

lkinci perdenin sonuna kadar, hi~bir 

kclime konuimadan, hic;bir hareket yap. 
madan, yanyana oturduk. Perde kapa • 
nmca bcn ayaga kalktim. Yusuf Had • 
dad da kalkti: 

- Helc 1ükür, gitmegc karar verdiniz: 
degil mi? diye sordu. 

Sogukkanhlikla cevab verdim: 

- Hay1r. Gitmiyorurn. D11an c;1k1p 
biraz dola1acag1m. 

- Sabrimi suiistimal ctmeyin, Muk • 
bile Hamm. Y erioize oturun. Älemi kcn• 
dimizc güldürmenin mana51 yok. 

Kocam1, yukandan a1ag1 süzdüm: 

- Burada mahpus muyum yani? dc
dim. Galiba beni yammzda gezdirmek • 
ten utamyorsunuz. Siz istiyorsamz bura• 
da kalabilirsiniz; ben biraz dola1acag1m. 
Bacaklanm kanncaland1. 

Böyle söyliyerek, asabiyetten titriyen 
elimle onu hafif~e ittim, kapmm önünden 
uzakla1t1rd1m ve locadan d1ian c;1kllm. 
Kocam da pe1im ma c;1kh. F akat, loca • 
dan c;1kar ~1kmaz fikrimi degiitirdim, ü • 
c;üncü perdeyi görmeden eve dönmege ka• 
rar vermiitim. Tiyatroya gclmekten mak· 
sad1m esascn, Yusuf Haddad1 burada 
mctresile birlikte görmek ve gördügümiA 
de keodisine göstermekti_ 
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23 Nban 1938 
CUMHURiYET '1 

23 Nisan1n manas1 • • Hakimiyet Milletindir 
~~~~~~~~~~~~-1--1~~~~~~~~~~~~-

mesaisi, « köhne T ü r k i y e Büyük Mill et Meclisinin 18 y1ll1k muvaff ak 
harab Osmanl1 lmparatorlugunu y1karak • • kuvvetli ve yer1ne yen1 ve 

bir devlet kurmak » diye huläsa ve if ade edilebilir 
1920 y1h Türlciy; fstiklal sava1mm / Memleketin yer yer ecnebi i§gali altm- • .....,~~ 

tarihinde, hatta Türk milletinin tarihinde da bulunma51 kafi degilmi1 gibi 1911 
cn mühim sene olarak ya11yacakbr. den.beri sürüp gidcn harblerden ve mag-

18 sene evvel, bu~ün, 2~. ~'.san 1920 l~b1yetlerd~~ mille~ de yorgun ve bez -1 
de Ankarada, Türk1ye Buyuk millet gmd1. Hanc1 ·1e b1lhassa dahili dü1man· 
Meclisi a~1lm1ih. Cumhuriyetin hir mana- lar, halkm usancmdan ve maneviyat k1-
s1 da, bir milletin kendi kendini idare et· nkhgmdan istifade ederek müthi1 bir 
mesi demek olduguna göre, Türkiye hozgunculuk propagandas1 yap1yorlard1. I 
Cumhuriyetinin temeli o gün at1lm11, Kuvvetli dü1manlar kar11Smda mücade-

1 Cumhuriyet 23 nisan 1920 de ba1lam1i- leden ümid kesenler ~oktu. lymans1z mü
hr; demekte hata yoktur. Onun iyindir nevverler arasmda lngiliz himayesi veya ' 
ki 23 nisan bayram1, Türkün en büyük Amerika mandas1 dilencisi vatan hainle-
ve kutlu bayramlarmdan biridir. rinin kuyruguna tak1lan sersemler ve za- , 

Büyük Millet Meclisi, cski tarihi hi • valhlar da az degildi. 
nasmda a~1hrken büyük Türk milleti ne Harh esnasmda, 1ttihad ve Terakki 
haldeydi? ekseriyetinin hakim oldugu Meb"usan 

istanbul tam bir iigal alt1ndayd1. 16 meclisi feshedilip de yeni bir intihab ya
mart günü. malUm ka~h v~ feci i1gal ha- p1ld1g1 ve ycni _meb"uslar Fmd1kh . .'ara -1 
disesi yapilm1i. Mechstek1 baz1 meb'us- ymda topland1g1 zaman, Ataturk de ~ 
lar, fngiliz polisleri tarahndan alinarak meb'us seyildigi halde, lstanhula. gelme- . 
diger bir~ok Türk vatanpervcrile beraber mi1, Anadoluda kalm11~1: 0 vak1t, Ata- 11 

Malta'ya sürülmüitü. Meb'usan ve Äyan türk~n Meb'usa~ mechs.me gclmeyi1ini 
meclisleri kapablm11. kap1lan mühürle • tenk1d eden meb uslar b1le olmu1tu. 1s -
nerck j~indeki memur ve hademcler bile tanbul, fngiliz, Frans1z. ltalyan, Ameri
kap1d11an edilmiiti. (Buna ragroen mec- kan hatta Yunan toplanmn tehdidi alhn· 
listeki fedak&rlar, lcar§1lannda yatan t n· da iken Fmd1kh saraymda toplanacak 
giliz harb gemilerinin burnunun dihinde meclisin, milli mücadele bak1m1ndan, hi~
Anadolu hesabma silah ka~ak~1hg1 yapi- bir k1ymet ve ehemmiyeti olm1yacagm1 
yorlard1.) Atatürk, yüksek dehaS1 ve derin görü1ile 

Zamanm padi1ah1 Vahideddin hainile yoktan anlam11t1. 0, Meb'usan meclisi -
ahmak veziri ve eniitesi Damad F erid, nin müzakerelerine i1tirak i~in 1stanbula 
lstanbuldaki 1ngilizlerin tarn manasile gelmit olsayd1, as1l mücadele kuvvetlori
u1ag1 olmu1lard1. Hani baz1 gayretkci nin kaynag1 olan Anadolu ba151z kala • 
uiaklar vardir ki efendisine yaranmak cakt1. 16 martta ka~1p Anado\uya git • 
i~in, onun dedigindcn fazlasm1 yaparlar. me~e ~ahiacaklan yerde, 1ngiliz polisine 
hte Vahideddin, Damad Ferid vc bun· teshm olan ve Malta'ya götürülen meb
larm etrafmda toplanan vatan hainlcri, uslarm fedakarhg1 nastl manas1z ve fay-

. . · d daS1z kald1ysa At f" k.. 1 t b ] 1 tarn manastle gayretkci uiak vaziyehn e. . . . • a ur un s an u a, n-
rnilli mücadele hareketini bogrna~a ug· gihzlenn avcunun i~ine gelmesi de, on· 

1 d T 
·h D d F "d kadar !arm boi fedakarhgile k1yas kabul etmez 

ra11yor ar 1. an , ama cn b. f l"k ] · · · · t ·1· 

türkün Türkiyesi bunu bir tckmede par· 
~a parc;a etti. 

Bu arada, Büyük Mille! Meclisi hü· 

1 

kWneti Hariciye Vekaleti, 7 tcmmuz 
1920 de Kafkasyadaki Ermenilcre bir 
iiltimatom verdi. Burada Türk toprak • 

l larma yap1lan kanh taarruzlardan vazge~
melerini istedi. F akat T a$nak hükume
ti $lmarm1$tl; caniyane taarruzlarmdan 

1 vazge~medi. Sark ordumuz, taarruza ge• 
c;erek Ermeni ordusunu tepeledi ve on -
!an sulh istemege mecbur etti. 3 birinci
kil.nun 1920 de Ermenilcrle Gümrü mu· 
ahedesi imzaland1. Böylece Türkiye Bü
yük Millet Meclisi hükQmeti, ilk mua
hedesini akdetmi$ti. Cümrü muahedesile 
Ta1naklar büyük Ermenistan hulyasm• 
dan vazge~tikleri gibi, Kars ve havalisi· 
nin Türk oldugunu da kabul ve tas
dik etmiilerdi. 

Ermenilerden sonra Cürcülere ma 
gelmi1ti. Brest Litovsk muahedesile hi· 
zc vcrilen Saturn vc havalisini evvela ln
gilizler i1ga] etmi1. sonra Gürcülere ver· 
mi,lerdi. 1920 y1h sonlannda Gürcüler• 
lc de müzakereler yapild1ktan sonra, Ba-

i 
tum müstesna Ardahan ve Artvini bize ia
de edcn hir muahede imzaland1. ( 13 te1· 
rinievvel 1921). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hüku· 
rneti, bir taraftan 1ran ve Efganistanla 
da samimi temaslara giri,mi,, muhadenet 
muahedcleri müzakerelerini hayli ilerlet· 
mi1ti. Sovyetlerle devam eden dostluk 
müzakereleri de iyi bir muahede ile neti· 
celenmi1ti. ( 16 mart 1921). F ran11zlar 
da 1920 yih sonlannda yavaf yava1 Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hükumetine 
mütemayil bir siyaset takihine ba1lam11· 
larcli. 

*** 

ordusu harb i~inde zaferler üstüne kuru • 
Jan kahraman bir ordu oJdu. Bir bu~uk 
sene sonra, büyük taarruzu yaparak bü· 
yük zaferi kazanan milli ordunun tcmeli, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hüku • 
meti tarafmdan 1920 de kurulmuitu. 

1920 yihnda Ermenilere kar11 kaza • 
mld1g1m yukanda söyledigimiz zater, 
orduya saglam olarak büyük ve kü~ük 
~aph 300 den fazla top, istifade edilcmi· 
yecek bir halde diger 340 top, hol mik • 
tarda to~u ve piyade cepanesi temin et· 
miiti. Ermeni ordusundan igtinam edilen 
silahlann büyük bir k1sm1, müteak1b mu· 
harebelerde, Yunan ordusuna kar11 kul• 
lamlmak suretile 1ark cephesinde kaza • 
mlan ilk zafer, garb cephesinde kazan1lan 
son zaferde de iimil olmu1tur. 

1920 yilmda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükumeti kuvvetleri, cenub cep
hesine Urfa, Marai Anteb, Adana ve 
civarmda F ranmlar ve Ermenilerle 
~ok 1iddetli ve ~ok kahramanca muhare • 
beler yapm11lard1. Daha 1imalde Elcezire 
cephesinde, F1rat nehrinin dogusunda da 
F rans1zlara ve i~ dü1manlara kar11 har• 
bedilmi1ti. Bu muharebelerde gösterilen 
1iddetli mukavcmetler, nihayet Frans1z • 
!an yola getirmii ve 1921 senesi sonbaha• 
rmda, F ranklen Buyyon ile Ankara da 
imzalanan Türk • F rans1z itilafnamesinin 
akdinde iimil olmu1tur. 

F rans1zlarla Eregli ve Zonguldakta da 
muharebelcr yap1lm11t1r. 

Milli ordu, 1920 senesinde bir taraf• 
tan harici dü1manlarla yarp111rken diger 
tarafmdan da iy dü~manlarla ugraiiyor• 
du. Padi1ah~1lar, halifeciler, inz1baty1• 
larla mücadele, Bolu isyam, Gerede is • 
yam, Beypazan isyan1, Anzavurun dör• 
düncü isyam, orta Anadoluda halifecile· 

1920 y1hnin bir de askeri harekat1na rin harekatl, y enihan isyam, Y ozgad 
Büyük ~ef Atatürk, Büyük Millet Meclisinde, ikindtc&rin 1937 göz atahm: isyam, Milli aiiretinin isyanlan, Bitlis ve 

günü a~tlma nutkunu okurken Bu··yu··k M1°llet Mecl1°•1" nr1ld1ktan ·~nra, M 1 k0 

• K 

bl h T 
.. kl .. • b k d b. • e milli- ir e 3 et c nehceleneb1hrd1. ng1 1zle • 

e e , ur uge u a ar 1gaP , · A .. , 
t t l

"k · t"k]•] ~fhumla· nn o zaman taturkü de ahp Malta ya 
yc • va anperver 1 ve 1s 1 a ··~ .. .. l .. 

d b d f.l b. adnazam kay- goturme ennm, memleket iyin. nas11 telafi 
rm an u erece ga 1 n s d"I ·· h. b. f 1 k 1 • d .. 
d tm . t• B d •ekler de. ruhan c .. 1 mez, mut I! Ir e a et 0 acag101 u-

e em11 n. u a am , . k b .. b.l .. l . . ... 
d k··iru·· ·t·h ·1 d bi"r T'trk de"gil, hn iunme • ugun 1 c tuy enmm urpertme-a, u r 1 1 ar1 c c, .., k• . . 
tathsu frengi hozuntusu id'. 0 korkunc ge afi gehyor. Atatürk ~ok iyi düiündü· 

seleleri bilc kavr1yacak 
raktcn mahrumdu. 

O zamanlar «Payil\hh Saltam Seniy
yei Osmaniye ve Ma \:am1 M uallay1 Hi
lafeti 1slamiye» diyc liir terkibler sürüsile 

amlan 1stanhu1 i11a\. tahakküm ve zu • 
lüm altmda old„lctan sonra, memleketin 
diger tara.flaftilda vaziyetin nice olacag1 
kendi\igaden rnla,1hr. 

~5 tnay15 1919 dan itibaren Yunan
hb.1', Venizelosun uydurma bir vesikasile 
Loid Corc'un Türk dii<manh:>1 save<in„ 

... " ii va i&tilc.bali colc. ivi aiir:diiäiinij 1s „ 

tan ula gelmemekle · pat etmiiti. Ancak, 
onun Anadoluda kalmas1 sayesindedir 
ki, lstanbulda Meb'usan ve Äyan mec
lislerinin kap1lan 1stanbul Merkez Ku

mandam Mustafa Natik Paia tarafmdan 
sed ve bendedildikten bir ay sonra Anka
rada Büyük Millet Mecl~inin a~1lmaS1 
kabil olabilmi1ti. 

Büyük Millet Meclisi ay1!madan bir 

gün cvvel, 22 nisan 1920 de, ltilaf dev
letleri, Osmanh padi~hmm hükumetini 
Pari•tr tonl•n•r•k olan sulh konferans1-

• 
11k Büyilk Millet Meclisinin a~i\dtgi bina : Meclis, burada 23 nisan 

1920 den 15 birineite1rln 1925 " kadar ~ah$mi~br 

de, 1zmire ~1km11lar ve tedricen memleket ?.a davet e:mi1lerdi. Ankarada a~ilmak 
dahiline nüfuz i~in hazirlanmaga baila· uzere oldugunu haber ald1klan Bü „k 
m11lard1. Esasen Yunanhlar, 1917 de '."f.illet Meclisini akillannca hi~e indir~~k 
kendilerine Anadoluda vadedilen arazi 1Shyorlardi. Fakat, Almanlara, Avustur· 
mükafatlarma mukabil, ltilaf devletleri· yahlara, Macarl.ar~ ve Bulgarlara dikte 
nin iark ordusile beraber Makedonya ederek kabul ethrdikleri sulh muahedele
harekahna iitirak etmi1lerdi. rile sarho1 olan Loyi~ Corc, 20 nisanda, 

Memleketin garb1 Yunan istilas1 alh • Avam kamarasmda 1~ad ett~gi nutukta, 
na girerken 1arkta, Kafkasya hududunun Osmanh fmparat~rluguna d1kte edilecek 
Öle tarafmda bir Ermeni devleti teiekkül sulh. 1artla.~n.m b~r. hula~aSlm söylemekle 
etmi1, büyük Ermenistan hulyaS1 pe1in· pa~i~ah hukumetmm aciz ve meskenet 
de, Akdtniz k1y1larma, cenub vi!ayetle· pchhk~51mn da, ~emle~eti kurtaram1ya
rine kadar bütün memleketi istilaya ha· cagmi i~pat etmi1h. Loy1d Corc hulasaten 
zirlamyordu. ~yle d1yordu: 

Fran51zlar, Kilikya dedikleri bütün A- «B~~a~lan biz muhafaza edece -
dana havalisini i1gal etmiilerdi. !talyan· giz. F1hstm, Musul v~ .Irak da bizim o
lann gözü Antalyadan Menderes mmta· lacaktir. Franmlar Kihkya~1. ltalyanlar 
kasma kadar uzamyordu. Sir zaman ken• Antalyayi, Yunanl.ilar hmir havalisini 

d .I · d d"l · ] 1 · h 1· · alacaklardn.» Loy1d Corc a1ag1 yukan 
1 enne va e 1 m11 o an zmir ava ISJ• S h d · · · y 11 ·1 · 1 k d mahud evr mua e esmm ana hatlanm n1n unan 1 ara ven mest on an 1z 1r ... . . . 

m11t1: Yunanhlann daha cenuba sark • ~izmi1ti. 
masma mani olmak i~in Menderes hava· 
lisini i1gale hamlan1yorlard1. 

Samsun havalisindeki Rumlar, orada 
bir Pontüs hükumeti kurmak i~in silahla
mp daglara ~1km11lard1. Zonguldak kö· 
mür havzas1 FranS1zlarm i1galindeydi. 
Bogazlara bilhassa fngilizler el atm1slar
d1, 

*** 
hte Büyük Mille! Meclisi, 23 nisan 

1920 de böyle vahim ve buhranh bir za
man ve vaziycttc a~1lm11t1: Türkiyenin 
tarihinde hi~bir zanu1n görülmemi1 bir 
vaziyetti, bu. Cünkü, bu defa, memleket 
her taraftan dü1man yizmelerile ~ignen • 
mekte oldugu gjbi, padi1ah da hükumeti-

• > ~ u1 havalisindeki isyan ar. i mc1 onya 
le beraber harici dü1manlarla elele ver- mi1ti. Pariste ba1hyan sulh müzakereleri esna • isyam, Demirci Mehmed Efe ve <;erkcs 
mi1ti. Dolmabah~e ve Y1ld1z saraylann· Kilikyay1 ele g~irmek istiyen Fransa, •mda Yunanhlann Anadolu i~eri•ine dog- Etem isyam, Pontus~ularla mücadele, 
da hükümran olabilmek i~in. bütün mem· hlltlllarda. .cereyan cdegelcn carp11malar- ru taarruza ge~tiklerini yazm11t1k. 0 za· hep Türkiye Büyük millet Mecfüi hü • 
lahtin „ i.:_ v• -=· .,.l;J~.,:n• •• „ nln. .l.n ;,;n cidd;vetini anlam~ll. Ankara man milli hükumetin muntazam bir ordu· kumetinin ve kuvvetlerinin zaferile neti· 
yordu. Dü~ününüz ki bu kaJ?kara zillete \Ui.kumetinin Istanbul hükumehne benze- ""yoktu. Her tarafta gaynmuntaum mil- celcnmii. bütün bu isyanlar tepelenmi1tir. 
Habe§ fmparatoru bile raz1 olmad1. medii(i ve Türk topraklann1 di1ile hrna- li kuvvetler vc Osmanh ordusunun ba - lite, Türk tarihine en mühim bir yi\ 

23 nisan 1920 de a~1lan Büyük Mil - i(ile müdafaa edecegi görülüyordu. 1920 kiyesi olan zayif mevcudlu askeri ktt'a • olarak girecegini söyledigimiz 1920 sene• 
!et Mecfüinin, Büyük ~cfin direktiflerile may1s sonlarmda buralarda faaliyettc lar, bu taarruzu kahramanca kar11lam11 • si, Türkiye Büyük Millet Meclisinin a• 
yürüyerek neler yaphg1, d11ar1da ve i~e- bulunan Frans1zlar, Türkiye Büyük Mil· lard1. Fakat, bu zay1f kunetlerle Yunan ~11ma51 üzerine, atei ve hn i~inde, yeni 
ride ne büyük zaferler kazand1g1 malum- !et Meclisi hükumetile ilk temas1 yaph- ordusu durdurulamam11 ve düiman, mem· bir devletin kurului ve yeni bir ordunun 
dur. Yap1lan iilerin bir fihristini olsun lar, 20 günlük bir mütareke akdedildi. leket iyerisinde ilerliyerek Bursa vc U • dogui yih olmuitur. fstanbuldaki. Pad_i • 
yazmaga kalk11sak sütunlar doldurmak Gerci baika bir netice c1kmad1 ama, 1aka girmi1ti. iah hükumetinin zaf ve meskenell yenne 
l8.z1m gelir. Bu yak1n tarihi zaten hepi- o zaman henüz itilaf devletlerinin tanuna- 1920 senesi ba1larinda Yunanlilar, Ankaradaki milli hükumet fevkalade bir 
miz biliyoruz. F akat, ilk Büyük Millet clig1 Büyük Millet Meclisi hük(imetile 2,400 subay 62,800 muharib, 200 top enerji, emsalsiz bir azim ve iman göster• 
Mec!i.inin 18 inci y1ldönümünde, onun yap1lan bu temasm ve mütarekenin siya- ve 22.285 hayvandan mür„kkeb bir ordu mii, te~limivet yerine mücadelcyi, dögüiü 
ilk faa\iyetlerini anlatmag1 ve ne gihi gü~- si ve manevi k1ymeti büyüktü. Bu, 1s- r ' 
lüklerle ~arp11arak bunlan nas1\ yendii!i- tanbul hükumetine kar11 indirilmi1 bir 1 
ni hatnlatmag1 bir vazife addediyoruz: darbe idi. 

Büyük Millet Meclisi a~1ld1ktan ve Damad F crid, sulh müzakerelerini biz
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti zat idare etmck üzcre 1920 haziranmda 
kurulduktan sonra, milli hükiimet, !tilaf Parise gitmi1ti. Sersem Sadnazam, mag· 
devletleri tarafmdan 24 nisanda padi1ah rur ve zafer sarhoiu itilaf devletlcrile 
hükumetine yap1lm11 olan sulh konferans1 sulh 1artlanm müzakere edebilecegini 
davetine bir mukabelede bulundu. 30 ni- samyordu. Halbuki itilaf devletleri, ken
san günü, Büyük Millet Meclisi Reisi di ~rtlanm ona dikte etmek niyetinde j. 
Mustafa Kemal Pa1a. Türkiye Büyük diler. Onun icin Venizelosun «Anadolu
Millet Meclisi hükumeti ad1m ta11yan da intizamm temini» bahanesile ileri sÜ· 
yeni bir Türk devletinin tc1ekkül ettigini rüp durdugu taarruzi harekata ba1lama• 
Avrupa Hariciyc Nezaretlerine hildirdi. sma (22 haziran) müsaade ettikleri gibi, 
Bu tamim, hududu !stanbul surlarilc ~i- 25 haziranda Damad F eridin, itilaf dev· 
zilmi1 olan ve bu surlar dahilinde bile lctle~i sulh konferansile kar11la1tig1 gün 
hükümranhk haklanm kullanam1yan Os- de, lngilizler Mudanya ve Bandnmaya 
manh fmparatorlugile yap1lacak bir sul- asker c;1kard1lar. 
hun Türk milleti tarafmdan kahul edil • Türkiyc Büyük Millet Meclisi, Da
miyecegini ima ediyordu. F akat devlet- mad F eridin Parise gittigini görünce, 18 
]er, yeni milli bir devletin kurulu1unu haziran celsesinde Misak1 Milli üzerine 
bildiren bu vesikay1 bo1 laf addedip al • and ic;erck Türk topraklanmn parc;alan
dnmad1lar. masma müsaade etmiyecegini bütün dün-

Yeni tc1ekkül eden Vekiller Heyeti, yaya ilan etti. Damad F erid heyeti. iti· 
memleketin her taraftan düimanlarla 53• laf devletlcrile müzakere edccegini ümid 
nlm11 oldugunu görerek bir istinadgah a- ederken ha1in politika kaplam Klemanso 
ramaga ha1lam11ti. Sokak kavga51nda bi- tarafmdan hakaret gördü. F ran51zlar, 
le, birka~ kiiinin birden hücumuna ugn· Damad F erid heyetinc, adeta bir h1rS1z 
yan adam, evvela kendisine arkasmi da- cctesi gibi muamele etmi1ler, Pariste 
y1yacak bir yer arar. Bir insan i~in lü • kimse ile temas ettirmemi~ler, hatta so
zumlu olan bu mesned, bir millct i~in de kakta gezmelerine bile mani olmuilar, 
lüzumludur. Taarruza g~ecck bir ordu Sevr muahedenamesini imzalamaktan bai· 
d b d ka c;are olmad1nm1 dürü•t ve kaba bir ]j. a, « ase strategique» enilen hir sev - „ ' 
kul • k ·d sanla bildirdikten sonra, amiyane, fakat . ~cn1 a1 c vc mesnede dayanarak 
1len t 1 T k k b 1 ycrinde tabirile "Paristen sepetlemi··ler-

.8 1 ir. 1p 1 01uya a1 1yacak bir ' 
atlchn h I f 1 k · · kl 1 di. Damad F erid ahman1, süt dökmü• 12 a ir ama 1~m aya armm " - „ ' 
tmd "] b. kedi gibi Paristen döndü. Y1ld1z sara • a sag am 1r zemin aramaSI gihi. 
Her d d.. 1 1 ymda bir saltanal $Uras1 tophyarak sulh yan an uiman ar a ~evrilmi1 ve ha-
yat memat kavgasma ahlmii olan bir mil- prtlanm anlath ve bunlan kendisinin de, 
!et hi ] b. f padi~ahm da kabulden ba•ka rare bula-• ~ o mazsa ir tara tan arlcaS1m em- ' v 
?ire~c almazsa muvaffak olamaz. Onun mad1klanm söyledi. Zay1f iradcli salta-

lk H · y nat ricalinden mürekkeb olan hu $Urada 
•cm 1 eyeh ckile, bu mesnedi arad1 b h ·bl 
ve 1arkta, Sovyet Rusyada buldu. 5 ma- az1 ah er söz söylediler. Kabahati lt-
>'" 1918 de yapilan ilk toplanhda, Sov- tihad vc Terakkiye yükliyerek ,artlann 

Y
et R ·1 kabulünü ve düveli muazzamamn adaie· 

usya 1 e temas karan verildi. 11 · 1 1920 hne i tica edilmesini ileri sürdüler. Top-
maylS de ilk temas heyeti, Sovyet- ~u feriki merhum R1za Pa,adan ba,ka, 
lerle dostluk muahedcleri yapmak u··zcre h k A k er es muahedeyi kabul etti. Damad Fe-

n aradan Moskova'ya hareket etti. ·d d p A · Tl e. arisc yeni bir hcyet göndererek 
ym gündc, Paristc, Damad F erid hü- 15 • 1920 d S ·d k k' · · T f ap;ustos e evr 1 am aranm 

umetmm ev ik Paia riyasetindeki he- imzalath. F akat bu muahedc, bir Scvr 
yetine de, Sevr idam karar1 teslun· edil- d d h k N k vazosun an a a cürü tü. ite im Ata• 

Büyük Miliet Meclisinin ikinci binasi bir 8~1ima gününde, : 1925 birinci· 
te1rininin yansmdan itibaren Meclis bu binada toplanmaktadir 

ile harbediyorlard1. Kar~ilanndaki kuv • ikame eden g~nc mil!i hükilmet, ilk faa· 
vetlere kar11 sayi hakimmdan Yunanli • liyet yi!mda bir hayh zaferlcr kazanm11· 
larm üstünlügü ~ok büyül:tü, muharib er ti. Muvaffak olamad18i . za~anlar?a v_e 
nisbeti 4 misli to~u 5 misli agir maki • yerlerde de ba1a ~1kmas1 gu~. ~etm b1r 
nelitüfek 44 ~isli fazla idi.' Yunanhla • kuvvet oldugunu ~üimanlara. las~ik. et : 
nn ccpanesi hol, Türklerinki mahduddu. tirmi1 ve bu maddi muva.ffak1yet~12;hklen 
Yuoanhlarda bol hol mcvcud olan hafif bile manevi zaferlcr ~cmm etm11tir. Bu 
makinelitüfek, bomba topu ve diger fcnni manevi zafcrler,, ertes1 y1ll.arda tesirini 
vas1talar Türklerde hi~ yoktu. göstererek madd1 muya~fak1yetlcr kaza • 

Yunan ordusu Anadolu i~erisinde ta· mlmasma yardim etmi1hr. 

b 1 d • k · d.I . * * * arruza a1 a 1g1 zaman ta v1ye e 1 m11 .. .. . M . . . 
ve taarruzdan evvel 4 misli olan muharib Buyuk Millet • ecl.1."?.tn 1 ?20.den bu• 
er nibcti taarruzdan sonrl 40 misline ka- güne kada'. .yaptigl buyuk 11leri huliisa 
dar ~ikmiiti yani 1 tek Türk neferi 40 edccek deg1hz; yukar~da .söyledigimiz gi· 
Yunan nefe~ile ~arp1Siyordu. bi. bunl~nn yalmz bn f1hristini ya~mak 

Yunan ordusunun. ilerlemesi, dü5mam istesck sutunl~r doldur~:ak lazungehr. 
önce durdurmak ve sonra yenmek i~in Büyük. Millet .Mech'1, Büyük Sefin 
mutlaka munta1am orduya lüzum oldu • direktif·l·er·~ dairesi~de ~ah1ara~ memle • 
gunu, ~etelere ve milislere güvenenlere kette ~uyu~ zafen temm etm11, büyük 
isbat etmi1ti. Bundan sonra. Türkiye Bü· Türk mkilabmi yapan kanunlan haz1r • 
yük Millet Meclisi hükumeti, yeni bir lam11tn. 
ordu kurmaga karar verdi ve hemcn i1e Büyük Millet Mtclisin;n 18 y1lhk mu· 
ha1lad1. Y eni Türk ordusu, ilk zaferini vaffakiyetler ve zaferlcrle dolu mesaisini 
1921 y1hmn ilk giinlcrinde kazand1. Bi- «köhne ve harab Osmanh lmparatorlu
rinci !nönü muharcbesi ( 10 ikincikanun gunu yikarak yerine yeni ve kuvvetli bir 
1921) hem Yunanhlara, hem de asi E- dtvlet kurmak» diye hulasa ve ifade d • 
teme kar51 kazamlm11 ~ifte bir zaferdir. biliriz. Bütün bunlar. Atatürkün k ede-

dd 
• h.k. . h ur u 

Milli ordu, bu tarihten k•sa bir mü et g~ « a 111~1~e~ ilakayd ve iart milletin-
sonra, ikinci !nönü zaferini de kazand1 dir» prens1p1 1le Jemin edilmiitir. 
(31 mart 1921) :ve böylece Cumhuriyet AB/DIN. DAVER 
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Ölen büyük sa1i'atkar 

<;alyapin'in dikkatle 
tetkike deger hayat1 

«Ünu dinlememii; olanlar büyüklügün ve 1sbrabin 
ne gÖrmemislerdir» • 

(:alyapin'in Paristeki cenaze merasiminde bulunan muazzam kalabahk 

Birkac; gÜn evvel hayata gözlerini ka-1 ran bu ufac1k para olmu1tur. 
p1yan büyük Rus tenoru F eodor Calya- F eodor Calyapin, karmnm acl1g101 u
pin, c;ok nadir yeti~n san'atkarlardan ve nutarak bu para ile Tiflis'e gitmi1, orada 
hayah merakla tetkike deger insanlardan ihtiyar bir profesörle tam1m11ttr. Calya
bir~,idi. . pin'i, Calyapin yapan, onun henüz ham 

Olünciye kactar sönmiyen yiiksek 1öh- bir haldeki istidad1m i1liyen, yalmz sesi
rctini bir tesadüfe bagh olan Calyapin, ni dei!il, yemek, ic;mek, y1kanmak, giyin· 
1873 senesinde Kazan'da dogmu1tur. mek gibi usulleri de ögreterek bizzat ken
Bir idarei hususiye katibi olan babaS1, disini terbiye eden ve yetiitiren bu profe
her aym, maa1 tediye günü olan yirmi - sör olmu1tur. 
sinden, paramn bitecegi gÜn olan otuzu- Calyapin, profesörün meharetli elle • 
na kadar dunnadan ic;er, sokakta rasgcl- rinden c;1ktiktan sonra, Petersburg'da 
diiii iruanlarla döiiüiür, yara bere ic;inde 1öhret merdiveninin ilk basamagma aya
evine gelir, orada da kar1S1na ve ogluna iim1 koymu1 ve o tarihten sonra, müca • 
meydan dayaih atard1. delelerle fakat ayni zamanda mütemadi 

Calyapin, hattratmda, c;ocuklul< c;ag- muvaffakiyetlerle dolu bir san'at haya
lannm o devrinden bahsederken, dayag1 tma attlarak ölünci.Y.e kadar iöhretin §a• 
aile kanununun rükünlerinden sand1g1 hikasmda kalm11ttr. 
ic;in, her ayin on günü muntazaman ye • Calyapin'in hayah hakkmda anlatilan 
digi sopalardan, fazla gucunmad1gm1 ieylerin en 1ayam dikkat taraft, onun, 
söyler. darb1mesel haline geien hiddetidir. Bu 

Calyapin babanm bir adeti de, kan- yüksek san'atkar, esasen ba1ka insanlara 
sm1 ve oglunu doyas1ya dögüp hirsm1 al- benzemiyen, her hareketi ölc;üden a1m, 
d1ktan sonra yere oturmak ve orada, her görüiü hadden yüksek bir mahluktu. 
kendi g1rtlagmdan c;1khg1na kat'iyyen Gömlek, esvab 1smarlamasmdaki garabet 
ihtimal verilemiyecek kadar ince bir ses- bu haline eo bariz misaldir. Calyapin, 
le, ipsiz saps1z 1ark1lar söylemekti. her defasmda en a1aii1 alh düzine gÖm • 

F eodor Calyapin, babas!llln bu •arlu- lek vc on iki kostüm birden yaptmrd1. 
lanm ve o sesin ahengini asla unutmam11, Sonra, bunlari begenmez, ya ötekme e
bilhassa, bu seste, kendi hayatma hakim rikine verir, yahud pencereden sokaga 
olacak, ve kendisinin hayata hakim ol - f1rlattrd1. 
masm1 temin edecek esrarengiz bir kuv· Calyapin'in hususi hayah öfkelerinde 
vet sezdigi zamanlann hahrasm1 daima oldugu kadar, sevgilerinde de ifrat dolu 
yad etmi1tir. idi. Bilhassa ailesine ve c;ocuklarma baii· 

Calyapin'in, dünyanin en büyük 1öh· hhi!1 son derece fazla idi. Büyük artistin, 
retine ermege namzed sesini, ilk defa i1i- san'atmda p:Österdigj deha, gene öküsüz 
ten yer, oturduklan evin üstündeki apar- kabiliyetlerinin bir nümunesidir. 
!tman olmuitur. Bir gece, Calyapin, yu- Calyapin'in, teganni ve temsil ettii!i 
kan kattan, kilise $&rkilan okundugunu cscrler arasmda en fazla Boris Godunov 
i1itmi1. bir kilise musiki mualliminin o ka· operasm1 sever, onu temsil ettigi zaman, 
ta ta5md1g101, talebeye ders verdigini Ög· kendi mevcudiyetini unutacak kadar 
renmi1 ve merak saikasile yukan ~1k1tktan ga1yolur, ve kendini bütün ruhile, rolüne 
sonra, muallime musiki dersi almak is • vcrirdi. Cünkü Calyapin, Boris Godu • 
tcdigini söylcmi1ti. Calyapin ilk musiki nov efsanesinde bütün Rusyanm, bütün 
dcrsine bu suretle ba1lam151tr. Rus ruhunun, ya1ad1g1n1 hissediyordu. 

Bir müddet sonra, pazarlan kilisede Calyapin'in, ic;inde R us topraklarmm 
ilahilerc i1tirak edcrek ayda bir buc;uk hasretini duydugu bu vak'a, eski R us 
rublc kazanmaiia baslad1. Bu para, ara· Carlardan Müthi1 ivan'm zamanmda 
sira K azan 1ehrine ugnyan seyyar tiyat· Ru<yada gec;er. 
rolara gitmesine imkan veriyordu. F akat, Bütün memleketin kana boyand1g1, 
babast, ekmek paraSI kazanmaSI ic;in hiz- ac;hktan k1vrand1g1, sefalet ve kölclik 
metkarhga vermek istedigi oglunun bu ic;inde inledii(i o devirde, Müthi1 1van'm, 
tiyatro hevcsini hie; begenmiyor, onu mü- ismine cidden lay1k zulmünden kac;1p 
tcmadiyen tckdir ediyor, dö(iüyordu. kurtulanlar arasmda bir de c;ete reisi var
Calyapin babanm akhsira, oglunun ti • dir. Kuvveti ve meharetile bütün mem • 
yatroya ve musikiye merak sardirmaSI, lekete "'hret salan bu haydud Carm clin
hapislerde c;ürümcsini intac; edecek ser • den kurtulduktan sonra senelercc ele gec;· 
scriliklcrdendi. Feodor c;:alyapin, on do- memii. Müthi1 lvan'in kendisile bizzat 
kuz ya1ma bashg1 zaman, bedava seya- me1gul olmasma ragmen izi bulunama· 
hat etmek ic;in gemicilerin karimnda m1shr. F akat bu haydud, ayni zamanda, 
cambazhklar yaparak Volga nehrini ii- halk 1ark1lanna mevzu olan bir kahra -
malden cenuba kadar katetmis ve büti.in mand1r. 
R usyay1 dola1m11 bulunuyordu. Bu ser· Aradan, birc;ok seneler gec;mi1, müthii 
seri gezintileri esnasmda da, bir gün bir f van ihtiyarlam11, fakat ihtiyarlad1kc;a 
of>(ret tropunun korosuna kabul edildi. istibdad1, zulmü, kan ic;iciligi artm11!lr. 
N oelden bir akiam evvel, basrolü oym- Hatta, Öz oglunu kendi elile öldürmü1 -
yacak olan artistin birdenbire hastalan • tür. Memleket, harab, yoksul inlemekte -
ma<I üzerine, Calyapin'in sosi ötcdenbcri dir. 
nazan dikkatini celbeden tiyatro müdü- f1te o mada, bütün memleket ic;inde 
rü, artistin yerine onu sahneye c;1kartnq- inan1lm1yacak bir haber dola11r. Bir a
ll. Calyapin rolünde muvaffak olmu1 ve vuc; kahraman, Avrupa ile Asyay1 ay1ran 
bir hay]i alk11 toplam11 olmakla beraber, Ural nehrini a5m11. buzlu vadiler, esra -
bir müddct sonra Kazan' da, bir baska rengiz ormanlarla dolu uzak diyarlara 
•ryyar operet trupuna müracaat ettigi za· sokulmu1, mütemadiyen 1arka dogru iler
man sesi ve san'ah kafi görülmedigi ic;in liyerek asi kabileleri rametmi1 vc Siber
kabul olunmam1sh. Calyapin'le beraber, yay1 zaptetmi1tir. 
ayni truptan i1 istiyen bir serseri daha Bu kahramanlarn reisi Ermak isminde 
vard1 ki, imtihan heyeti onun sesini daha biri<idir. Müthii lvan'a el~i göndermii. 
elverisli bulmus. kendisini ano;aje etmisti. kendisine bu yeni Iilkeyi hediye ettigini 
Bu ikinci serseri de Maksim Gorki idi. bildirerek kabulünü rica etmiitir. 

PH• Müthii fvan, kendisine yeni bir mem· 
Bundan sonra Calyapin'i, gene mace- leket hediye eden Ermak'm vaktile, sene· 

radan maceraya, 1ehirden 1ehire, sefa - lerce arattmp da ele ge~iremedigi haydud 
Jetten sefalcte dü$f11Ü! görüyoruz. Bu se- oldugunu anlaymca. ka1larm1 ~atar, el~i
falet vc bu serseri hayat, onu intihara lcrin idamm1 cmretmege hamlamr. F akat, 
scvkcdecek dcreceye gelmisti. T am bu <;arm en fazla itimad ettigi kimse olan 
mada, bir gün Bakü' de dola1irken, yol- ba1mü1aviri Boris Godunov <;arm kula -
da bir mendil buldu. Mendilin ucunda, gma söyledigi bir iki kelime ile Ermak'1 
yirmi kapiklik dört sikke ba~hyd1. hte ve ekileri idamdan kurtanr. 
Calvapin'i ölümden ve san'at alemini, en <;alyapin, muhtelif ro!lerinde kendisini 
büvük ses üstad1m kaybetmekten kurla· bizzat görmiyen kimselerin bile yalmz se· 

CUMHUR1YET 23 Nisan 1938 

BURSA MEKTUBU: 

Gene bir muhteri! 

Mühim ke~ifleri hak
k1nda izahat veriyor 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Size b~ mektu~~mla, Davi'nin Grizo'ya 
kar§I 1cad ettig1 emniyet lämbas1 ka • 
dar mühim ve enteresan ihtiralar sahi
bi genc bir Türk Edisonu tamtacag1m . 
ihtiram biri §udur: Havagazi musluk
Iarmda vaki i§tiale, zehirlenmeye mani 
olacak kü,ük bir alet .•• 

Ankara Hukukundan mezun olan Ka
mil Özdemir, Bursada Posta, Telgraf 
müfetti§idir. Evinin alt katmdaki bü -
yük bir salonu mükernmel bir atölye 
haline sokarak gecelerini burada muh
teli! makineleri ve plänlan ba§mda 
'ah§makla ge<;iren bu genc, 1ktisad V e
käletinden birka, ihtira berat! alarak 
bu beratlar1 satmak i'in Türk ve ecne
bi muhtelif firmalarla temasa ge,mi§tir. 

ü, sene evvel de 64 pläg1 otomatik 
bir surette ,alan radyo gramofon icad 
etmi.§tir. Zaten kendisile konu§maya, 
önce bu gramofondan ba§ladrk. 

Eski zaman gelinlerinin ,eyiz sand1k
Ian kadar büyük bir radyo makinesi 
tasavvur ediniz. I§te hpln bu cesamette 
ve bir dügme ile i.§Iiyen muazzam bir 
radyo gramofon„. Elektrik cereyanile 
,al~an muhtelif kollar, hazneden pläk
lar1 ahyor, ,ahyor, begendinizse tek -
rarhyor, begenmedinizse onu yan yol
da b1ralnp bir ba§kasm1 ,alm1ya ba§h· 
yor. Sonra götürüp plajjt. yerine koyu
yor. Kämil Özdemir, dokuz ay ,ah§arak 
yaphg1 bu otomatik radyo gramofonun 
ihtira hakkm1 (50) bin liraya 1sve,te bu
nun tecrübesini yapan bir fabrikaya 
satmak iste§imse de müessese fiah pa· 
hah bulmu§tur. :;;imdi Sahibinin Sesi 
müessesesinin tecrübe yapacag1m söy
liyen muhatab1ma sordum: 

- Neden Türk müesseselerile temas 
etmiyorsunuz? 

- <;ünkü bizde bunu yapacak büyük 
sermaye ve vesait yoktur, cevabm1 al· 
d1m. 

Kämil Özdemirin ikinci ihtiram1 gene 
birlikte tetkik ettik. Bu bir kü'ük alet
ti. 1kttsad Vekäleti Sanayi Umum mü • 
dürlügünün bu alet i'in verdigi ihtira 
beratmda §Unlar yaz1h idi: 

cHa vagazi veya odun gazi sarfeden 
bi!Cimum tenvir ve teshin aletlerile her 
~e§id makine ve saireden ham ve ze • 
hirli gazlerin harice inti§arma mäni o
lacak otomatik kapay:ic1d1r. Havagazi
nin borulardan alete ge<;ebilmesi i,in 
aletin faaliyete ge,ir ilmesi ya~ y~1l -
masi l mdir. Y andl „„_,.,,._•'"'" 
söndür\lldügü veya kendiliginden sön
dügü anda otomatikman gaz borular1 
kapamr, bu suretle aletten ham ve ze • 
hirleyici gazlerin harice '1kmasma im • 
kän kalmaz. Bu otomatik kapar alet ha
vagazi tesisatmda mevcud bilfunum 
tehlikeleri ortadan kald1rmaktad1r .• 

Gone muhteri, henüz berahm ald1l!J 
bu ihtira i'in hi,bir müessese ile tema· 
sa ge,memi§tir. 

Kcmal Özdemirin 'ok mühim ve cid
den enteresan bir ke§fi var. Bu ke§if, 
zirhhlara at!lan torpillere dairdir. Bu 
torpilin Japonyada oldugu gibi bir fe
dai tarafmdan sevk ve idaresi ve pat • 
Ianhlmas1 suretinde degil de, elektrik· 
Je istenildigi §ekilde idare ve patlabl· 
mas1 mümkündür. Ancak planlan ha -
z1rlanan bu i§in ilk tecrübesine 25 • 30 
bin Iira Jaz1m oldujjundan genc muhteri 
sermayesinin böyle bir tecrübeye belki 
bütün hayatmca yetmiyecegini söylü • 
yor. 

Yukanda bir motör de yapacagm1 
söyliyen Kemal Özdemir daha mühim 
bir §eyden bahsediyor: Posta nakliyab
m ortadan kald1rmak„. 

Bu, nas1I olacakm1§, bilir misiniz? 
Mektublar §chirden §ehre ta§mm1yacak, 
elektrikle nakledilecek. Meselä, mektu
bumu yaz1p Bursadaki elektrikli maki
neye atacagrm. Mektub 1stanbuldaki 
elektrikli makineden ,1kacak. Yaz1 be
nim yan olacak ve mektubumu alan bu 
yaz1y1 derhal tamyacak.„ Kemal Öz • 
demir, gelecck seneye kadar bunu yap
m1ya 'ah§acag1m söylüyor. 

Gözleri zeka ile me§bU olan bu genc> 
den bir ihtira da ben istedim. Kendisine 
§U etüd mevzuunu verdim: 

- Bizim Uludag1m1za ln§m kolay ko
lay '1k1lm1yor. Bir hava hath yap1l • 
mas1 i§i de uzun bir hikäye halindedir. 
Binaenaleyh bize metrelerce kar y1gm
lan üstünde süratle yürüyecek bir va • 
sita yapabilir misiniz? 

- 1stedigim malzemeyi veren olursa 
bunu derhal yapabilirim. Bu bir otomo
bil olacakllr ve istediginiz kadar kar üs
tünde süratle kayarak yürüyecektir, ce
vab1m veren muhteri, bunu nas1! yapa
cag1m dahi anlatb. Fakat bir ba§kas1 
bunu kendisinden evvel yapmasm diye 
söylediklerini yazmamam1 rica etti. 
Mahrcmiyet ricasm1 tutuyorum. 

MUSA ATA$ 

sini i~itmckle en biiyük artist vasfm1 ver
mekte tereddüd etmiyecckleri bir san' at
kard1r. 

Bir F ranSiz muharririnin dedigi gibi : 
«<;alyapin, Rusalka'nm ddi deginnencisi 
rclünde, prens fgor' daki iki rolünde 
Boris Godunov'u dinleyip görmiyenler, 
deliligin, ne~'enin, büyiiklügün ve 15hra • 
bm ne old11gunu görmemi1lerdir.» 

===-

Hastallk, ölüm ve pislik getiren fareleri 

FARE 
1,;--

ile öldürünüz. 
Macunu ve bugday ~eklinde olup büyük ve kü~ük her nevi fareleri, 

si~anlar1 derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlar1n1 yagh bir ekmege ve 
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Kutusu 10, dört mlsli 25, ikisl blr arada 30 kurustur. 
~ank1r1 Orman Direktörlügünden: 

<;erke§ kazas1 dahilinde vaki <;it Devlet ormanmdan bir sene zarfmda 
kat ve ihra, edilmek üzere 3308 M3 ~am ve 123 M3 köknar agac1 2/5/1938 
pazartesi günü saat 14 te kapah zarf usulile 15 gün müdc!.etle arthrm1ya 
konulmu§tur. 

2 - Beher gayrimamul mctre mikäb ~amm tarife bedeli 460, köknarm 
da 400 kuru§tur. 

3 - Muvakkat teminat 1178 lira 16 kurw1tur. 
:;;artname ve mukavelename projeleri <;anklr1 Orman !daresile Ankara 

Orman Umum Müdürlügünden altmr. 
5 - Müzayedeye i§tirak edccekler 2490 say1h arttirma ve eksiltme ka

nununun hükümlerine göre evraln müsbitelerile ve teminat mektublarile 
beraber ihalenin yap1lacag1 gün ve saatte <;anlnn Orman !daresinde haz1r 
bulunmalan läz1md1r. (2277) 

Pazarbk Suretile Eksiltme ilan1 
Bingöl Nafia lUiidürliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Bingöl ili merkezi olan <;apak~urda yap1-
lacak hüklimet konag1 in~aah olup ke~if bedeli • 46607 • lira c 91 • kuru~tur. 

2 - Eksiltme 30/4/938 cumartcsi günü saat 15 te <;apak~urda Naf1a 
Müdürlügü odasmda a~1k pazarhk suretile yap!lacakhr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna mütefc.rri evrak1 istekliler Ankara 
Elaz1g, Tunceli ve Bingöl Naf1a Müdürlüklerinde görebilir!er. ' 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in; isteklilerin • 3496 • lira muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunt vesikalan haiz ve Naf1a Vekäletinden alm
ml!l yap1 i~leri müteahhidlik vesikasm1 ibraz etmesi läz1md1r. 

5 - istekliler ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisligi odasmda haz1r bulunmalan muktazidir, ( 2040 ) 

1stanbul asliye mahkemesi altmc1 hu· 
kuk dairesinden: 

Kadriye tarafmdan Eyübde eski yenl 
hamammda iken halen ikametgiih1 me'• 
hul bulunan Ahmed aleyhine a,Ilan 
bo~anma davasmda tahkikat günü olan 
18/4/938 tarihi i'in yap1lan ilanen teb -
lige ragmcn miiddeaaleyh mahkemede 
haz1r bulunmad1gmdan g1yaben tahki -

1 

kata devam olunmu~tur. Davac1, bo§an• 
ma ve ~ocuguna 15 lira i~tirak nafakas1 
taleb etmi~. yirmi gün müddetle mua • 
melcli g1yab karanmn ilancn tebligi • 
ne vc davacmm listesini verip getirece· 
gi ~ahidlerin gelecek celse dinlenmesine 
karar verilerek mahkeme günü 19/5/938 
pcr§cmbe saat 15 e talik edilmi§ ve g1-
yab kararmm bir nüshas1 mahkeme di
vanhancsine as1lmt§ oldugundan tarihi 
tebligdcn itibaren be§ gün i'inde itiraz 
etmeniz, aksi halde mahkemeye kabul 
olunm1yacai?;tmz teblig yerine ge,mek 
üzere ilän olunur. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Röntgen mütehass1s1 

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

Nuriconker sokak No. 8 - 10. 

TAMAMLANDI 
Dört mükemmel clld te~kll eden bu em

salslz eser, 1600 sahlfe, 7500 reslm ve 
tablodan mürekkebdlr. i;iarkm ve garbm 
en mc§hur slmalarmm hayat ve eserlerl
nl bu k1ymetll Anslklopedlde bulablllrst
ntz. Qok sdlam ve nefis bir §ekllde ctld
Ienen bu eserln beher cl!dl 275 kuru§tur. 
Dört ctldl btrden almak tsttyenlere tek
mtl eser 10 ltraya gönderl!tr. Posta bava
Iestle 10 llra gönderenlere tarn kolleksl
yonlan derhal göndertllr. Kendtntzl bu 
emsal.slz eserden mahrum etmeylnlz. 

ADRES: 
lstanbulda, Ankara cadde• 
slnde ( YEDIGüN ) ne,rlyat 

dlrektörlUgU 



23 Nisan 1938 

i 

köglerimizden folojraflar 
( Bu resimler sureti mahsusada, zelzele sahas1na giden « Cumhuriyet » foto muhabiri Naim taraf1ndan almm1~br. » 

·--

, 

Feläketin korkuuc bir 
gibi kalan Akpmarda bir harabe 

Bü!ün ailesi efradim torunlarma varmc1ya k'dar kaybeden bedbaht 
bir yurdda~. y:1vasmm harabcsi üstünde ex i~aretli zat 

muharrir arkadas1m1z Mekki Saiddir) 

YJ!uk duvarlar arasmda bir mucize kabilinden kurtulan ineklcr 
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iKi ARAB MEMLEKETi 

lngiliz - ltalyan pakt1 
ve Y emen ile Süudiye 

sehrinde-, Dresden 
ki Türk gencleri 

«Altay» Türk Talebe 
Birligini kurdular 

Arab memleketlerinde uzun müddet valilik etmi' 
olan bir ingiliz muharriri son vaziyeti anlabyor 

Dresden (Hususi) - Almanyamn 
Dresden 1ehrinde tetkiklerini, tahsillerini 
yapan genclerimizin saylS! günden güne 
artmaktad1r. Dresden, Alman 1ehirlerinin 
yalmz en güzellerinden biri degil, ayni 
zamanda, ötedenberi, yüksek ve tanm
m11 bir ilim ve kültür merkezidir. Büyük 
F rederik cagmda Berlin, daha dar bir 
tabirle Potsdam 'daki Sans Souci saray1 
Frans1z rönesansmm tesiri altmda ik~n. 
Dresden; !talyan rönesans1nm en parlak 
ve en diri yurdu olarak göze carpar. Al
man dilinin, Alman musikisinin, Alman 
fikriyatmm inki1afmda, Alman milliyet
ciliiiinin co~uiunda Dresden'in ve Sak • 
sonya 'nm GOk büyük bir payi vard1r. 
Luther, me1hur lncil tercümesi i<;in Dres· 
den saraymm dilini kendisine örnek al
m1~1Ir. Wagner, Nietzsche, T reitschke 
v.s., bu büyük kültür merkezinin 111ii1 al
tmda yetismiderdir. Makine Gagmm ba!
lamasile, Dresden, Alman birli?;inde ken· 
disine yak11Bn 1erefli yeri muhafaza et
mekte devam etmittir. 

fngiltere ile ftalya Romada akdeuik
leri muahedede Arabistanm ba1hca iki 
hükumeti bulunan Süudiye Arab devle
tile Y emen devletinin istiklal ve tama -
miyetine riayet etmegi kar11hkh taahhüd 
etmiilerdir. 

Bu iki memleket zaten müstakildi. La
kin fngiltere bunlarm mukadderatile irn
susi surette alakadar bulundugundan i; -
tiklallerini bir daha teyid etmege lüzum 
gÖrmü1tür. Cünkü vaktile Osmanh ida
resi altmda ya11yan bu memleketler Bü -
yük Harbde fngilterenin kendilerine yar
d1m eylemesi ve miralay Lavrens'in Arab 
alemini ayakland1rmas1 sayesinde bugün
kü vaziyeti bulmu1lard1r. 

F akat fngiltere kadar ftalya dahi bu 
iki memleketin istiklalini muhafazada 
menfaat sahibidir. Y eni !talyan fmpara
torlugunun sahilini teikil eden Eritre, Y e
men sahilinden ancak 21 mil mesafededir. 
Eritre'nin ba1hca merkezi Musavva lima
m dahi Y emen sahillerini ciddi bir 
tehdid altma allabilir. 

Ancak modern askeri hüner ve mari
fet buralarda yerle1mi1 olmad1g10dan 
her ilci Arab devleti Avrupah bir devle
tin kuvvetlerine mukavemet edecek va -
ziyette degildirler. 

Binaenaleyh gerek Süudiye Arab hü
kiimetinin, gerek Y emen lmaml1g1010 da
ima müstakil kalmas1ru ve ü~üncü bir 
Avrupah devletin eline ge<;memesini fn
giliz ve ftalyan fmparatorluklarmm em -
niyet ve menfaati incab ettirmektedir. 

Arabistan yanmadasmm büyük bir 
lcism101 kaphyan Süudiye Arab devleti 
yeni bir siyasi te1ekküldür. Bu devlet a3-
keri bir deha olan 1imdiki hükümdan 
Abdüliziz Abdurrahman ibni Süudün 
iahsi gayretile hi<; yoktan meydana gel
miitir. 

Süudiye Arali memleketi ba1tanba1a 
kmr <;öldür. Ahalisi bedevi Arablard1r. 
Bu <;Öllerde ve <;Öllerin gii<;ebe sakinleri 
aras1nda 18 sene ömür sürdüm. Bu ga· 
rib halk k~i k1l10dan yap1lm11 <;adirlar
da barmirlar. G1dalan deve ve ke<;i sü
rülerinin hu1lat10dan ibarettir. Bunlar 
fsmailin evladlandir; ve 5000 sene ev -
vel naSII ya1am1'larsa bugün de o hayah 
•Ürmektedirler. Modem olarak yalmz tü
fekleri vard1r. 

Arab Süudive memleketinin limalin -

deki Semmer havalisinde bütün dünyaca 
me1hur halisüddem Arab atlan yeti1 -
mektedir. 

Arab kadmlan eski kapah hayah y~-
11yorlar. 12 ve 13 ya1mdan itibaren <;ar· 
1afa girerler. Uzun siyah <;adirlarda ka
dmlar i<;in perde ile aynlm11 hususi yer
ler vardir. <;admn bir taraf101 kaldmp 
i<;ine bakmak en büyük felaketi mucib o
lur. 

:;ieyhlerle <;adirda kuzu k1zartmas1 ve 
pilav yedigim zaman perdenin arkasm -
dan kadmlarm bagm1malann1 ve gülü1 • 
melerini i1itiyordum. Lakin bunlara al -
dm1 etmiyordum. Cünkü kadmlarla ala
kadar olan iyi terbiye görmemii say1hr. 

Arablar arasmda dört zevce almak 
ca~dir. Lakin bedevi Arablar arasmda 
bu adet pek cari degildir. En <;ok iki ka
dm alnlar. Teaddüdü zevcat daha ziya
de •ehirlerdeki zengin Arablar arasmda 
cari bir muldür. 

K1rk ya1ma geien kadmlar kendileri· 
ne bir ortak isterler. Cünkü su ta11mak 
ve ev iilerine bakmak gibi agir vazifeler 
ortak sayesinde hafifle1ir. 

Arabistan yanmadas1010 büyük <;ölü
nün her ~ukurunda bir vaha vard1r. Bu
radaki membalarm sulan yerin sathma 
<;1kar. Her vahada bir iehir peyda olmut" 
!ur. Bunlarm en me1hurlan müslümanla
nn mukaddes 1ehri Mekke, Medine, A
rab Süudiye dcvletinin merkezi Erriyaz, 
Hai! ve Cevf'tir. 

Yemen, 1imalde daglik bir yerdir. 
1mam Y ahya burada hüküm sürmekte
dir. Birka<; sene evveline kadar Y emenle 
Arab Süudiye devleti arasmda harb var
d1. Vehabiler 1iddetli ve <;ok muharib ol
duklarmdan harb talihi bunlara müsaid 
gitmi1ti. 

Y emenin 1arkmda tarihi bir yol var
d1. Filistin hükümdan Süleyman zama • 
nmda Ofir havalisinden altm ve Difar 
havalisinden 1triyat Kudüse bu yoldan 
giderdi. 

irudi bu scrvet m al o 
Bunlarm yerine zengin petrol membalar1 
ke1fedilmesi sabm1zlikla bekleniyor. hte 
!ngiltere ile !talyanm istiklallerini kar -
i1l1kh tekeffül ettikleri iki Arab memle
ketinin bugünkü hali böyledir. 

C. S. Jar11i1 

Dresden, bugün, pek 1öhretli Yüksek 
Mühendis okulile, Konservatuarile, Horst 
W esse! Sanayi okulile, eisiz kolleksiyon
larile, diri kültür hayatile, Thrandt'taki 
Yüksek Ormanc1hk Akademisile Gaiidai 
Almanyanm cn ehemmiyetli merkezlerin
den biridir. Türkiye Cwnhuriyeti, genc• 
lerimizin bir k1smm1 Dresden'e gönder· 
mekle pek büyük bir isabet göstermi1tir. 
Cumhuriyet <;agmm büyiik ülkülerini 
gerGekle$tirmek maksadile Dresden' e tet
kik ve tahsil maksadile gönderilen genc· 
lerimizin saym hergün artmaktadir. Bu· 
raya yeni geien genclere daha önce gcl
mii olaular tarafmdan bir tak1m kolay· 
liklar gösterilmcsi en faydah yurddn1 
yard1mlarmdan say1labilir. Bu maksadla 
Dresden' de bir Türk birliiiinin bulun • 
mas1 ve kurulmaS1, hie 1üphesiz, medeni 
bir harekettir. Böyle bir lüzumu gözö
nünde bulunduran genclerimiz Dres -
den' de Weihnstephan lokantasmm bir sa· 
lonunda toplarum,lar ve Altay Türk Ta
lebe Birligi ad1 altmda bir te,ekkül ya • 
ratmaga karar vermi1lerdir. Bu toplanl!· 
ya Ankara hastanesinin degerli hekimle
rinden Dr. Canbolat ba~kanh!C ennn ir.I 

Dahiliye Vekili 

ürk Bir iiiinin resmi muame es1 ugun
lerde tamamlanacaktir. Birliiim reisliiine 
deiierli genclerimizden Reiad Uzmay 
(Profesör Bayan Afetin karde1i), gcnel 
sekreterliiie Menemencioglunun yegeni ve 
gÜzel yaz1larile gazetemizi okuyanlarm 

yabancis1 olm1yan Mücahid Bükta1 se • 
cilmiilerdir. Birliiiin haysiyet divanmda 
!stanbul Yüksek Mühendis mektebinin 
dciierli hocalanndan kimyager Dr. Na
mi vard1r. Birlii!in verdigi yerinde bir ka
rarla hami baikanhk Berlin Büyük EIGi
mize teklif edilecektir. Biz yurd d11mda· 
ki ulusal te1eküllerin cok deiierli bir ma· 
nas1 olduguna $iddetle inananlardamz. 
ÜGüncü devlet Almanyas1 ulusal yekpa
reliiii temin etmek ve onu diri bir varhk 
halinde yaiatmak maksadile böyle te-

1ekküllere cok büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. Bütün Almanlik böyle bir ga
ye idn seferber edilmi1 gibidir. Sm1rlan
mmn d11mda Türk topluluklarmm bu
lunduiiu yerlerde biz de böyle teiekkül
ler vücude getirmeliyiz. Bu bak1mdan 
Dresden' de tahsil ve tetkikte bulunan 
Türk genclerinin kurduklan birligi, biz, 
tarn yerinde ahlm1$ bir adun olarak se
lamlar ve muvaffakiyetler dileriz. 

[BQltarafl l Incl aahl!edeJ 
fngilterc büyük cli;:isi aynca Dahiliye 

V ekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge
ne! Sekreteri ~ükrü Kayaya da bir tazi
ye telgran göndcrmiitir. Arnavudluk 
Hariciye Naz1rile Tevfik Rü1tü Aras a· 
raunda samimi taziye ve teiekkür tel • 
graflan teati olunmu1tur. 

Mütehas111 heyet 
Kirtehir 22 (Sureti mahsusada giden 

arkada1un1zdan) - Maden Arama 
Enstitüsü jeolog ve mütehasmlanndan 
mürekkeb bir heyetin yarm Kö1ker mm
takasma gelecegi bildirildi. 

Heyet, burada bir i;:aduda ikamet 
edecek ve beraberinde getirecegi teknik 
vesaitle jeolojik tetkiklerde bulunacakllr. 

Oniveraiteden de bir tetkik 
heyeti gitti 

Kir1ehir ve havalisinde zelzelenin je
olojik tahavvülahm yerinde tetkik etmek 
üzere fstanbul Üniversitesi F en fakültesi 
jeoloji profcsörü P arejas, ordinaryüs pro-
........ „ ................................................. . 

Nevyork - Miami Üniversites1 pe
dagojiyi ifrat derecesinde tatbikten i;:e
klnmemektedir. Ahiren mezkilr üniver
sitenin hayvanat sm1f1 talebesi amell 
tetkikatta bulunmak üzere dalg19 elbi
selerl giyerek denizin dibine inmi~
lerdir. Resmimlz, denizin dibinde tet· 
klklerde bulunan bir erkek ve bir k.Iz 
talebeyi gösteriyor. 

fesör Hamid Nafiz Pamir, asistan Fuad 
ve Enverden müteiekkil bir tetkik heyeti, 
dün zelzele mmtakasma harekct etmi1 
lerdir. 

T ütün iffilerinin teberrularr 
!nhisarlar idaresi Cibali Tütün fabri

kas1 amclcsi, dünkü yevmiyelerini kami -
Jen K1r1ehir felaketzedelerine terk ve te
berru etmiilerdir. T eberru yekiinu 1500 
lira kadard1r. 

lzmirde 
lzmir 22 (Telcfonla) - Kir1ehir ve 

Y ozgadda vuku bulan sarsmlldan müte
vellid felaket, muhitimizde büyük bir te
essür uyandirm111Ir. 

Valinin riyasetinde C. H. Partisinde 
bütün hay1r kurumlan murahhaslarmm 
i1tirakile yap1lan bir toplanbda felaket -
zcdelere geni1 mikyasta yard1ma karar 
verilmi1tir. Bu kara gün yard1m101n bir 
ba1lang1c1 olmak üzere Kmlay tarafm • 
dan bugün talgraf havalesile 750 lira 
Kmehire ve 250 lira da Yozgada gön - 1 
derilmi1tir. lzmirlilerin hissiyatma !er - 1 

cüman olarak te1ekkül eden bir komis -
yon derhal faaliyete ge<;mi1tir. 

Eskifehirde 
Eski~ehir 22 (Hususi muhabirimiz 

den) - Zelzele felaketi haberi üzerine 
belediye meclisi fevkaläde olarak top -
land1 ve büti;:esinin baz1 faSJl!an üzerinde 
münakaleler yapmak suretile tcmin olu
nan 2500 lira ile halktan toplanacak ia
neleri feläket mahalline göndermek üze-
re bir komisyon kurdu. 

Trabzonda 1 

Trabzon 2i (Hususi) - Zelzele fe
laketinin feci akibetinden müteessir olan 

Niyazi Turark 
.. „ ..•.....••••.•....................•• „ ..... „ ..• „ 

T rabzon halb, teessürlerini zelzcle mm- c 
takas1 halkma bildirmii ve felaketzedder 
i<;in iane toplanmaga ba1lam111Ir. 

Holivud - Gene sinema ttrust1 An 
~irley, kovboy elbiselerini taklid ede
rekten yeni bir moda meydana ~1kar
m1§tlr. Gerek §apkas1, gerekse elbis;si 
tamamen kovboylarmkini and1rmak-

Gemlikte 
Gemlik 22 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Halkevimiz, K1r1ehir Halkevi
ne: «Äc1lanmz ac1lanm1zdm> diye tel • tactir. 
graf ve bir saat iGinde toplad1~1 bei yüz „••••ca•

0
• •. •z•H•e•k•i•m•i•••~ 

liray1 yollad1. Y ard1m devam cdiyor. 
u,akta Dr. f?ükrü Ertan 

U k d 
"da lo~lu Nuruosmantye cad No 6 

1a 22 (Hususi) - Orta Ana <>- Tel 22M6 !Dr osman $ere!eddln 
lu bilhassa Kiriehir zelzele felaketi üze-
rine halk, iane toplamaga ba1Iam111Ir. 

HA SAN Meyva •• •• ozu 
Midenin iyile,mesi 

Barsaklar1n f aaliyeti 

Hazm1n kolayla,mas1 

i,tah1n ziyadele,mesi 

Ne~' enin artmas1 

S1hhatin düzelmesi 

Hasan Meyva Özii ile kabildir. 
<:ok saf meyvalann usarelerinden 
istihsal ve istihzar edilmi~ olup 
mideyi ve barsa)dan ISlah eder, 
temizler. Ek~ilik, 'i1kinlik, agn, 
sanc1 ve ink1bu1 defeder. i1tihay1 
tezyid, hazmt kolayla1hnr. 

·Her yemekten bir saat sonra 
yarnn ilil bir ~orba ka,1guu yarnn 
bardak su i~ine kan1hrarak ve kö· 
piirterek, icenler, mide rahats1zltk· 
Jan cekmezler. Her sabah a~ kar
nma bir ~orba ka~1g1 miileyyin ve 
ikisi mUshildir. <;ocuklar yanm ter
tip almahdir. 

Hasan Gazoz •• •• ozu 
MUZ, CiLEK, Vi~NE, LiMON, 
KA YISI, AGAC CiLEGi, ANANAS, SiNAL
KO, ~EFTALi, PÖRTAKAL, MANDALiNÄ, 

FRENK ÜZÜMÜ. 
Hasan Gazoz Özil, Hasen Meyva Özünün evsaftnda olmakln beraber ~ok lezzetli, ~ampanya gibi nefistlr. 
Hasan Gazoz Özil ,ekerll ve meyvalt olup kolayhg., temizligi vo ucuzlugu sebebilc A'Vrupada kazinolarda i~ki 

ve §Bmpanya yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler nrlsafirlerine HASAN GAZOZ ÖZÜ !kram edlyorlar. 

Si3esi 25, iki misli 40, dört misli 60 kr. 

30 Ni SAN 
O gün rnatbat aJeminde mUhim bir hidise olacaktir. On binlerce kari

den alman takdir rnektublanna bir mukabelei ,ükran ohnak üzere 

3 0 Nisandan itibaren 
MODERN Türkive Mecmuasinin 

Gene 

Fiat1 
tenzil 

1 0 lruru,a 
edilecektir 

arzuyu umuml Uzerine mecmua badema 30 nisandan itibaren 
CUMARTESi günleri ne~redilecektir. 

tarihini 30 beklevin • nisan 
Bu fevkalidelik 

Dinar Belediye 
Belediye muhasebesine ä~ina 49 Jira ücretli bir muhasib ariyoruz. Ll

yakati görüldügünde hazirandan itibaren ayhgmm arttmlmas1 dü§ünüle -
cektir. (2297) 

Anne/er 

Operatör • 

RIZA üNVER 
Doaum ve kad1n haatal1klar1 

mllteh•H••• 
CaRa!oRiu. Nuruomnanlye caddes 

No. 22, Mavl yapi 
Teleton 22683 __ „ 

DOKTOR f;iPRUT 
Cildlye ve ZUhrevlye mlltehasns1 

Beyoklu 'ierü Mailar Pazar1 
kaqmnda Posta sokaRJ kö§eslndr 
Meymenet apart1ma01. Tel: 43353 

Dr. Hafiz CemaJ 
Lohman Hekim 

Dahiliye milteha11111 
Pazardan baska .nlnlerde llitleden 

;onra saat (2'k tan 6 val kadar lstan
bulda Olvanvolunda (104) numarah 
hususl kabfnesfnde hastalanru kabul eo 
der Sah. cumartesl snlnlerl saball 
,9 ~ . 12. saatler1 haktkl tikarava mah• 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

' lr J.•• mes u aur ••• 
K1z evladlar1n1z1n tam bahar .;ag1nda saghklar1n1 zehlrleylcl blr ~ok 
hastahklarla ugra1tmas1 hep o ayhk temtzliklerlnde kulland1rd1g1n1z 

mikroblu bez ve pamuk tamponlarin seyyiatid1r, 
SIZLERDEN SAMIMANE RICAMIZ : Yavrular1n1z1, uzvlyetlerl teklmUI 

devreslne glrerken dalma 
F E M i L ve B AG L A R 1 N A 

ah,tir1n1z. Ve bu s1hhi gayet kullan11th Ideelle safihklar1n1 
ve yuvan1z1n saadetlnl slgorta ediniz. 

HAK1KI FEMiL MARKASINA Dh(KAT 

l 
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K d 1 K I• • Rusyada Arkanjelesk §ehrinde tabii- ne de 23 nisandan itibaren ~ok inek var 
Uß UZ ar ra l~es1 yat ilmi mütehass!Sl olan profesör Spi- bir hafta bayram yapa - !ngilterenin müstemlekelerinden birl 

ridonovi,, sif1rdan a§ag1 12 derecelik caksmiz. Gülecek, oym • olan Yeni Zelanda 1,657,000 nüfuslü ve 

[ Ge~en clefalar 
c1kan krsrmlarm hu
lasast: Tomi ue A•
yabe iki genc A me
rikal1cl1r. Annelcri, 
babalari ölclügü i~in 
auc1 olan amcalart 
Alekin yanrncla bü • 
YÜmü§lerclir. B i r 
gün birlikte ava p
kryorlar. Diri cliri o
larak iki kü~ük kun
duz yaurmu ele ge
ciriyorlar. Acllarrm 
Huli ile Kuli koyu· 
yorlar. Besleyip bü
yütmege koyuluyor· 
lar. F akat iki ~ap
krn bir aralrk orta • 
dan kayboluyorlar. 
Ü~ü cle Huli ile Ku· 
liyi aramaga ~1k1· 
yorlar. Tomi büyük 
gölün kcnanncla ya
banct bir in•anm a • 
yak izlerine le•adüf 
ettigini söylüyor. /ki 
erkck, o tarafa clog· 
ru gicliyorlar.J 

Tomi: d' 1 d - Am cac1g1m, iye ya var 1, 
anam „ bkal 1 

haydi oraya dogru grdrp ~ . un • • 1_ 

Asyabe de kardeiinin hknne I§hra1. 

etti: d b d 
S . ya gidin , Ben e ura a 

- 1z ora · . N l 
kut baimda bekliyey1m„ e o ur 

ulnun b lki' sevgilililerimiz kendilik -
ne o maz, e . 
lerinden döner gehrlerl · 

T . b" arahk amcasmm kolunu tut
om1 ir „ "k d II b" .. 

1 G"l" kenannda buyu a 1 1r so-
-~:d„ 0 

ulnt da yanmda bir tüfegi bulunan 
gu UD a ID ,u, 'lt 11 ld " 
b. d bahk tuana ta o ugunu 1ra,111n . 

.. d' lek amca adam1 uzaktan bir goster 1. 
iyice mua ne ettikten sonra ' .. 

H · ·fodi pek h1rh bmne benze-
- en' ' k'd b . B' · b •.1• mü•kül bir mcv 1 e 1-mryor. 1z1 • 1 1 
k b.1. 0 un ·in ihtiyath davrana tm ra a 1 ir. n d • 
Sözlerini bitirir \itirmez adama ogru 

tüfegini dogrulttukt sonra: 
- Eller yukanl . „ 

D . b • d Adam u tehd1de mum-ryc ag1r 1. k 
kün oldugu kadar soguk nhhkla mu a-

belc ederek: • k 
G „ „ unuz ki ded1, l,ah tutu-- oruyors • . , b 

yorum.. Oltanm kam11m1 ehllf en ira-

kamam ! 
Alek amca: 
- Alaym srrasi degil, b1ra~_l.; . 
Dedi ve ayni zamanda _tüfeg_1.010„ teil a-

ni ~ekti. Kur1un kam111 ik1ye bol_mdu§, ky 
1
· 

d„ „ y adamm ehn e a -rts1 suya u1tu. ar!SI d 
d1. Me~hul 1ah1s bu vaziyet kar§ISID ka 

1 1 • 01 anhyara 1srann hayatma ma o acagi T 
elinde kalan kaml§l da göle frrlatti. o-

1 „ . d k d' . t etmege hazir o -m1 nm e en 1sme a e§ k Id d . 
dugunu görüncc ellerini havaya a ~r 1 

· 
- Sizin gibi usta ni1anc1lar_la a§~ • alt-
• k lk • dedr S1lah a maga a 1~m1yacag1m, · . 

tl „ „ ey1 ter· 
konu1maktansa, tath ta 1 goru§m 

cih ederim. b. „ 

Me~hul ~hrs onlara dogru rraz yu • 
rümek istedi. F akat Tomi ile Alek amca 
buna imkan b1rakmad1lar. Hemen „0 „ta
rafa segirttiler. Tüfeklcr .. ~a~1nn ustune 
b1rak1ld1. Mükalemeye gm11ldr. „ .. le 

Bahk avlamak istiyen adam soze §OY 

ba1lad1: d' k • • 1 • za 1yece - Dogrusu 011anc1 1g1~1 . 
Yok .. Hedefe bu kadar dogru isabet J„f 
den kur1una hayahmda pek az tesa u 
ettim. 
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111
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portreleri 

Diinvanm en genc orkcstra sefi Budd 
Schw~rtz, Ncvyorkta bir ~o.k ~ocuk 
0 rkestralarm1 idarc ctmekted1r. 

bir sühunet temin eden mayi hava i,e- yacak, ko§acak, eglene - bir~k adalardan mürekkeb bir yerdir. 
risine bir tak1m babklar koyarak gün - ceksiniz!.. Fakat bu sevinc Malfun ya, Büyük Britanya halkl gida 
lerce b1rakm1§ ve tekrar di§an '1kar • ve hürriyeti size temin e- ' noktasmdan kendisini besliyemez. Müs-
d1g,. vakit hayvanlarm ta§ gibi oldukla- den haftanm tertibinin se- temlekelerinden maada Danimarkadan, 
r1m ve suyun derecesini de sifmlan a- bebi sade böyle kuru kuru · k Fransadan ve sair yerlerden y1yece , 
§ag1 16 ya indigini görnnü§tür. Bahklar1 bayram etmeniz i•in de--
tekrar alelfide bir suya b1rakan profesör gil, onun hakiki manaslnl 

birka~ dakika sonra hayvanlarm yüz • 
mege ba§lad1klarma §ahid olmU§tur. 

Tecrübeyi birka' defa tekrar eden 
profesör hep ayni neticeyi istihsa! et -
mi§tir. 

Böyle giderse insanlan da dondurup 
senelerce olduklan gibi muhafaza et -
mek, sonra da bir ba~ka devirde onlar1 
tekrar dünyaya geliyormU§ gibi dirilt
mek kabil olacak m1, dersiniz? .. 

"7":-:~:L.......!.L.O.:::~~~c:;:~!!!"~''~"~·:!'~ F k · 1 • a at o zaman msan ar arasmda müt• 
Alck amca mütevazrane cevab verdi: hi§ bir rekabet ba§hyacak. Herkes don· 

F - Eh, bu mubaregi olduk~a atanz. durulup o halde yüzlerce, batta binler-
akat kimscyc zaran dokummyanlann ce sene kahp dünyamn istikbaldek.i ha

benden korkmrya ihtiyaclan yoktur Hu- lini görmek hevesine dil§ecek. 0 vakit 
susilc sizin gibi kendi halinde bahk · avh _ kim kimi donduracak? 
yanlann„ ~--------------·"'\ 

- Buras1 tamdrklanmdan birinin ara- c HAYYANLARI TANIYALIM~ ) 
zisidir. Avlanmak i~in ~rkttm. Hep et 
yemekten b1kum. Biraz da balrk tedarik 
edeyim, dedim. 

- Hayret„ Ben burasm1 sahibsiz sa
myordum„ 

. - . Sahiblcri hcnüz gelmcdiler. Gel -
d1klen vak't · · 1 1 1 •1z1 on ar a tam1hnrtm. Hep 
berabcr avlanmz s· . 'b' h' . 1zm gl 1 ma 1r alter-
~\ arkad~1hg1 bize §eref vcrir dogrusu ! 
k a ;.1• . musaade buyurursamz evvela, 

K
en '?1d1' takdim cdeyim„ 1smim Sam 
ney 1r. 

- Mü1err~f oldum. Gösterdiginiz ne
zakete tc1ckkur ederim L"ld b' d h · II . · a n, 1z a a 
§l~a crc grtmek mechuriyetindeyiz. Sim-
d1hk buralarda kayb tt'"' · 'k' k d e ig1m1z 1 1 un uz 
yavrus~nu. anyoruz. Onlarr pek kü~ükken 
ele ge~rrm11, ne güzel terbiye edip insana 
ah§hrm111tfc. bilseniz l 1k1" „ d" k"lh ·1 d gun ur u a-m er orta a yoklar„ 

Huli ilc Kulinin m S . ,. 
k l.k d . acerasr am Kmey 1 
~ a a a ar cttr: 

- Uzun zamanlardanberi d d' k 1zlar h , e 1, un-
c m ayatm1 tetkik etmekt . 1 t · · b eyrm s -
e 'DIZ s1ze u hususta ard1 . • 

haz1nm. Y m etmege 

Tomi, Sam Kiney . 
k k • macerayr en mce 

no tasma adar anlatu S K' . 
ka~ dakika dü•ündükt . am mey bir 

.. ~ en sonra: 
- Bu 1k1 yavruyu, dedi „ d d k 

san bu "!" k • yuz e o -
h kk

gok uk~ cnarmda buluruz„ Onlar 
mu a a 1 suyun bu k d k • 
b l d kl . a ar ya mmda 

u un u anm h1ssedin k lk 

Kürklü hayvanlar 
Tüyleri pek makbul kürklü hayvan • 

lardan zibelinin postundan güzel kadm 
mantolan yap1hr. Bu hayvan bilhassa 
soguk '§imal memleketlerinde ya§ar. 

~-

Soldan itibaren: Zibclin, gümüsi tilkl. 
mavi tilki, !Utr, §insilla, hermin, 

yabani kedi 
Gümü1lü tnki dedikleri hayvan ise bil
hassa Kanadada '°ktur. Mavi tilki Lä
ponyada bulunur. Deniz lutru gittik,e 
azalmaktad1r. i;;insillo Amerika orman
larm1 süsliyen di§leri keskin bir hay -
vand1r. Hennin mutedil memleketlerde 
ya§ar. Ya bani kedi ise s1cak memleket
lerde bulunur. · k ce a lp oraya 

gitme ten ve göle dalrp k k . 1 • · . ~1 ma tan kend1- -
ermi menedemcml§lerdir Gölün k hi~bir kunduz vuram1yacagnn l 

ba1tanba1a dola1maga bi.le !" enankm 
Sögüdlerin srk oldug" u yerd uzkumd yo

1 
. Tomi yuvarlak gözlerilc kendisine 

· · k 'b e un uz ar minnettarane bakmakta olan Huli ile 
i~m ~o caz1 görünen bi , 
drr. r magara var - Kuliyi ok1amakta devam ederek: 

Sam Kiney'le Tomi kayl"ga b' d'I - Benden de al o kadar amcac1g1m l 
S k„ '-! · 'd m 1 er diyc cevab verdi. 

am urc~ en ' are ederekt k • ..' 
güdlerin sik bulunduklarr n eknt ay1g1 •o- Sam Kiney de ilave etti: 

• ._ k 0 aya yana1- - Ben, böyle 1ey yapmamaga ~oktan 
hrmaga ~au11r en Tomi m „ 1 d' 

_ Huli K r 1 u ema 1yen: yemin etmi1tim. Bu yemini de tutuyo -

D . b ' u 
1 
„. rum. Bütün avlara da o esnada kunduz 

iye agmyordu. Alek h'ld . ld 1 
k 1 K „ kl" amca sa 1 e <i ürü memesi 1artile dahil oluyorum. 

a m1§lt. ur u hayvan a I h T 
d 'kk vc1 anna ma - omi, Sam Kiney'i kolundan ~ekcrek: 

sus 1 at ve meharetle her I d'b' . 
araitmyordu. Birdenbire b5a •m~ 1f1m - Gel dostum, dedi, yem~gl beraber 
yadr kopard1 ve kürük bir clr sevihnc .er- yiyelim, ~ünkü krz karde§im, ~ok sevdigi 

k • Y 1smm areKet Huli ile Kulinin halaskannr görüp ona 
etme te oldugu noktay1 gösterdi. Tomi bizzat te1ckkür cdemczse pek ziyadc 
kryrya ya~la§ml§ bulunan sandaldan at- müteessir olacaktrr„ 
lad1. Haftf scsler ~1karmakta 1 T b' 

d • .1 .1 o an yav - a ii Asyabenin, firari kunduz yav -
ruya ogru 1 en edi. Bu, Kuli id' Ef _ 1 b l 
d

. . . . 1. en ru anmn u undugunu duyunca hissetti-
1smm sesmc cevab veriyordu T . • · · · h . om1. a- g1 sevmc1 ta min edersiniz. Hele Alek 

yaklarmm. ucunda yuvarlanmakta olan amcanm bundan sonra hi~ bir kunduz öl-
hayvancagrzr hemen kucagma aldi ve d" • hd 

1 b 
urmemege a ettigini i1itince sevinci bir 

Ü§ÜmÜ§ o an ~rnunu koynuna soktu. Bu misli daha arttr. 
mada Sam Kmey de sevincli b1'r feryad T · · · „ 1 h l omi 1§1 §OY e U asa etti: 
koparm11t1. p - rogram1m1zda mühim bir degi -

Birka~ metre Ötede o da kücük bir 1iklik .. Kunduzlan öldürecegimiz yerde 
kunduz kc1fetmi1ti. 0 da Huli idi. Tomi onlan himayeye karar verdikl 
onu da kucagma almakta gecikmedi. Sam Kiney: 
Simdi iki yavru kar11 kar11ya mmldamp - hte, dedi, benim hakikat olmasmi 
duruyorlard1. senelerdenberi bekledigim bir gaye: Kun-

Alek amca ile Sam Kiney bu manza- duz cinsinin azalmasma mani olmak ve 
radan fevkaladc müteessir olmu1lard1. A- onlarm üremelerini temin edecek bir saha 
lek amca: vücude getirmek ! 

- Bundan sonra, diyordu, ben galiba ·Arka•i gelecek clefa· 

da anlamamz i•indir. 
23 nisan„ Büyük Millet 

Meclisi Ankarada ilk defa 
bugün kuruldu. Ba§ta Bü
yük i;;ef Atatürk bulundu
gu halde o Meclisin hüku
meti Türk vatamm dü§ • 
man istiläsmdan kurtard1 
Türklere dünya üzerinde
ki diger milletler gibi ser
best ya§amak hakkl o gün 
verildi. Binaenaleyh böy
le §erefli ve kutlu bir gün ;:;:;i:;;~ 
elbette ki istikbalin en bü
yük ümidleri olan yavru
lann bayram1 yap1lmak -
tan daha iyi kullamlamaz
dt. Öyle ise, haydi, gülün, oynaym, ko§U§Un, sevinin ve onun her .an yüksel
mesine yard1m edecek birer vatan evlädi olarak yeti§mege gayret edin! 
......................................... „ .......... „.„ ...•. „ ...... „ ...... „ ................................. „ .... „ 

Bilmeceyi dogru 'özenlerden bize fo
tograf gönderenlerin resimlerini bas • 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ••kmak mutlaka hediye kazanm1§ 
olmakhga delälet etmez. Mükäfat ka
zananlann ismi her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan büyiik !isteye yaz1hr. Sol -
dan saga sira ile: 

1 - Mara§ta istikläl okulu 304 Nec -
miye. 

2 - Tekirdag Süleymanpa§a okulu 
337 Cevdet Altug. 

3 - Beyoglu 47 nci ilk okul Nuri 
Güler. 

4 - Bozüyük Ye§il Bursa ham Ah -
med Y1lmaz. 

5 - Ankara Nazimbey mahallesi Bür· 
han Baykut. 

6 - Kayseri to~u taburu altmc1 bö
lük ,avu§u Receb Dirim. 

7 - Eski§ehir to~u taburu 16 nc1 
bataryada Arif oglu Bahaeddin. 

8 - Tekirdag multtelit orta okul 299 
Yusuf Vardar. 

9 - Tarsus Amerikan koleji 294 Esad 
Alpayta, . 

10 - Yakac1k Cumhuriyet fmnmda 
Hakkt Kay1k,1. 

11 - Trabzon lisesi 1163 Ya§aT Karan. 
12 - islämköy Yati okulu 98 Ali 

Yücel. 
13 - Konya 19 Mayis okulu $ükran 

Bayraktar. 
14 - Kütahya M1s1r ,ar§1s1 32 No. da 

Süleyman. 
15 - Haltc1oglu ikinci okul 413 Er • 

dogan. 
16 - Kuleli Süel lisesi 707 Salähaddin 

Girid. 
17 - Istanbul birinci ilk okul 197 Zeki 

!pek. 
18 - Kuzguncuk icadiye Makarac1 

sokak Fevzi Akta§h. 
.......................................... „ .................. „ ...•.••••••••..............•.•••.••••••• „ ............... . 

Yazis1z hikilye 

i'ecek getirtir. :l§te Yen! Zelända da 
lngi!izlere tereyag,. ve sair süt mamula• 
ti göndererek onlan besler. t 

Bu ihracatt yapmaSI, memlekette a-o 
halinden ziyade inek mevcud olmasm• 
dand1r. Yeni Zeländada 2 milyona yaklII 
sütlü inek vardn'. 

Yani beher bin ki§iye 1200 inek lsabeti 
etmektedir. Halbuki Avrupanm en mü· 
him süt mernleketi olan Danimarkada 
beher bin nüfusa ancak 434 inek isabet 

.. eder. 
Rüyalar ve kalb hastaligi 

Gö~ oyunu 
Oyuncu sa}'ls1mn bir eksigi kadar 

muhtelii noktalarda daireler ~izilir. O· 
neulardan her biri kendi evleri ad • 

ro1unan bu daireleri 4;gal ederler. 0. 

Iardan bir tanesi a,1kta kahr. O, 
yuncu . 1 . b 
ev sahibi, yani ebedir. Daire erm u • 
Jundugu mmtakanm ortasmda durur. 
Herkesin hazir bir vaziyette oldugu an• 

lai1bnca ebe: .. . . 1 _ Haydi, g°' edm1z. 

D. haykir1r ve yavruj yava~ yinni • 
iye 1 Eb . . kadar saym1ya bruj ar. e y1rm1ye 

yel den evvel bütün oyuncularm yer
ge me · 1· d D ''" t' 
1 · · deg·~tirmelen azim 1r. e5 1§ l• 
enm " ·b· b d ~· tir . en ebe olacagi g1 1 u e,;r§ • rem1y . 

1 esnasmda ebe bo§ kalan bir da. meer . • 
· · kendi hesabma 1~gal etmege kal• ireYJ . 
'-· Eg" er ona muvaffak olursa tab1a • 
iu~1r. b 1 
t.1 rikta kalan oyuncu e e o ur. 

1 e a, k" k Görülüyor ki, bu oyun O§e apma • 
n bir ba~ka türlüsüdür. Fakat kö§e 

~n~acada mutlaka muhtelif kö~elere 
ap a agaclara 1htiyac vardir. Bunda 

:":her yerde daire 'izilebilecegine gö
re tertibat almak daha kolaydtr. 

···························································· 
<;ocuk haftas1 

5ercfine 

F evkalade nisan 
bulmacas1 

25 lira mükafat 
150 ki§iye hediye 

Kazan iktisadi scrcf 

Basar mesai uj(urlu 

Riayete arbrmaya ahs 

Ism scrvete 

Yukanki ibarelerdeki kelimeleri yer
Ierine koyarak cümleleri düzclttikten 
sonra her kelimenin ba1mdaki ilk harf
Jeri alarak s1raya diziniz. <;1kacak ikl 
kelime bütün hayabmzda sizi koruya
cak ve s1kmhya dü§ürmiyecek k1ymetli 
bir vas1tay1 gösterecektir. 

Bu bilmeceyi dogru ha!ledcnlerdcn 
b~_rin_ciy~. 10, ikinciye 7,5, u,nncüye 5, 
dorduncuye 2.5 hra mükäfat takdim o
lunacak ve diger 150 ki§iye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 
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GÜNÜN BULMACASI 
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1 · 11 l•I 
Soldan saga : 
1 - Fena adamlar (ikl kellme ve ceml). 

2 - Fazla ikxarn, eziyet<;L 3 - Sovyet Rus
yan1n müessisi, Avrupada hükümd.arlare. 
böyle hltab edillr. 4 - Ayaklarile yerl ka -
zan, bula!iilk. 5 - Binan1n kü~ük nümune
sl, misafirhane. 6 - Anlay1§ kudretlerinden, 
bayramlarda caddelere kurulur, blr Lskam
b!J käg>dmm tersl. 7 - Blr <;e§ld §ekerle -
me. 8 - Vücudünü ortadan kaldirma, il1 -
§lk. 9 - Ye,!lllk, yünden yap1lm1e ke<;e cln
slnden ~eyler (ceml). 10 - Qlft<;lnin älet:e
rinden, blr Irk. 11 - Gemlnln tuvaletl, bu
dala. 

Yukaridan ru;a~1ya: 

1 - Dam1 örtecel< vas1tas1 fazla (lkl ke
llmel. 2 - Huläsa, mU..tesna, ~ünl<ü. 3 -
Blr eins araba, emeller. 4 - Heves eden, b!r 
rengln tersl. 5 - Bulamk defll, bir <;e'ld 
pasta. 6 - Müsaade, blr he.yvanm tersl, blr 
göz rengl. 7 - l}eref, edeblyatrm1zm eskl e
serlerlnd.en. 8 - Viläyet, <;irklnllk. 9 - Dll, 
sablb. 10 - Kumanda, blr yerde oturan hall<. 
11 - Yalvar~lar. 

Evvelki buJmacanm balledilmi1 teldl 
12346 67891011 
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Zayi - Nab.a Vekäletince §irketimi
ze ihale edilen Mara§ Vilayetindeki be
tonarme dört büyük köprüde r;al1§tlrtl
mak üzere $ose ve Köprüler reisligince 
Bulgar tebaasmdan mütehass1s usta 
cPetko> ya verilen vesika zayi olmaSI
na mebni yenisi r;ikanlnu§br. Eskisi
ltil.1 l1U1u11U kal111ctd1g1m ild.n cderiz. 

Mühendis Sadik Diri - Halid Köprücü 

1n§aat Kollektif §irketi 

istanbul asliye 3 üncü hukuk mahlte· 
mesinden: 

Taksim Papazköprü $ir'ket sokak 47 
No. da sakin Manyo tarafmdan Kasrm
p"§a $irket sokak 47 No. da mukim 
Vangel aleyhine mahkememizin 936/ 
873 No. h dosyasile ar;tlan gaiblik dava· 
smm muhakemesinde: Müddeaaley'h 
Vangelin ikametgäh1 me<;hul olmas1 
hasebile ilänen tebligat yap1ld1ilJ. halde 
mahkemeye gelmemi§ ve giyab karan
mn dahi ilänen tebligine ragmen is -
pati vücud etmemi§ oldugundan muha· 
kamenin giyabmda icrasma ve K. M. nin 
32 nci maddesi mucibince gaibligi iddia 
olunan mumaileyhin hayat ve memat1 
hak.kmda malil.mat1 olan kesamn tarihi 
iländan itibaren bir sene zarftnda mah
kemeye bildirmeleri lüzumuna karar 
verilmi§ olrnakla Vangelin hayat ve 
mematl haklonda ma!Umattar olanlann 
mahkemeye 'bildirmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Her 1eye k1z1yorut, h i~bit tey bizi 
memnun elmiyor, faltet en fena11 1 
bütüri etrof1m1zdo1ciler bu i;ok k6t0 

1cbiotun1zdon doloy1 bizden uzakla~1yorlor. 

lite burodo 

VALIDOL imdod1mizo yeli1irl 

Onu bir kere tecrGbe ediniz i ondan !Onta 

dünyoy1 bir kat daho gi;i11l göreceksiniz. 

VA l I D 0 L : damlt1, tablat ve 
hop hol iride her ec:t:inedl!I bufunur. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z bir;ki ve diki§ ög

renmek istiyenler i<;in Be§ikta§ 
Dikiij Yurdu direktörü l;!ükrü 
Canal tarafmdan yazilan kadin 
terziligine a\d kltablarm birinci 
cildi iki, ikinci ve ügüncü cildleri 
iki§er bu<;uk lira olarak yalmz 
Yurdda satwr. Ta§ra sipari§lerl 
bedeli pe§in geldiginde derhal gön· 
derilir. Pasta paras1 almmaz. 

Adres: Be§ikta§ Diki§ Yurdu. 
Akaretler No. 87 

CUMHURiYE'I.' 23 Nisan 1938 

BASURA ~ARE 

HEDENSA 
du. Ameliyats1z memeleri kurutur. 
Kant, agny1 keser, Türkiyede, 
Almanyada, bütiin dünyada me&
hurdur. 

KUM SANCILARINI 

DiUROL 
ile ge~irirsiniz. Ta~lan dü&ürtür, 
idrar yollarm1 temizler, asit üriki, 
mafsallardaki birikintileri eritir. 

OKSURüK $URUBU 
öksürüklerle 

bron§it, astm, ve bogmaca 

öksürügünün kat'i iläc1-

Gögüsleri zayif olan

vikaye edici tesiri 

§ayani dikkattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BULUNUR. 

!NGiLlZ KANZUK 

ECZANES! 

izmir Fuar1na Davet 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan : 

938 izmir Fuannda kiralanacak paviyonlarm plänlan Odamiza gönde
rilmi§tir. 

Fuara i§tirak etmek istiyen istan bul firmalarmm biran evvel Odaya 
müracaatle yerlerini temin etmeleri rica olunur. 

Talibler pek fazla oldugundan aläkadarlarm bu hususta vakit kaybet-
memelerini tavsiye ederiz. ( 2318) 

ODEON 
Y eni ~1kan plä.klar 

Bayan 
No. 270206 - Hüzam §arlo 

Rarst §arlo 

ifakat 
Saktn üzülme sevgili ktz 
$u seven kalbini 

Bayan Safiye Tokay 
No. 270207 - Hicaz §arlo 

Karcigar §arkt 

Bayan 

Sen luz balkondan bakar 
Yürük la:r:i 

Nadire " 
No. 270208 - Hieaz ~ar In Bir rak1 ver al b ardaktan „ 

Hüzzam §ark1 Sana bakbk~a 

Bayan Mahmure ~enses 
No. 270209 - Rumba Usand1m erkeklerden 

Kaynana ~ark1s1 - ( Bayan Perihan i~tirakile) 

Re§adiye Asliye Hukuk .Hakimliginden : 
Re§adiye kasabasmda oturan Mes'udiyeli Serdar oglu ölü Mehmed 

km ve avukat Cemil kans1 HADiKA ile Hadikanm kocas1 :Sebinkarahi
sarmda avukat Bais oglu Cemil aralarmdaki bo§nma davas1nm yap1lan 
muhakemesinde : Müddeialeyh Cemilin ilk ikametgah1 bulunan :Sebinka
rahisara ve sonra da !stanbul Darülacezede katib oldugu gösterilerek her 
iki yere gönderilen davetiye varakalarma müddeaaleyh Cemilin bulunama
d1gmdan biläteblig iade olundugu ve davacmm da gazete ile il'anen tebligat 
yap11masm1 istemekle muhakemesi 17 /5/ 938 sahya birak1lm1§ ve mahkeme 
divanhanesine de asilmtri oldugundan yevmi mezki\rda mahkemeye gelme
diginiz ve bir vekil göndermediginiz takdirde hakkmtzdaki muhakemenin 
g1yabmizda bitirilecegi ve bütün tebligatm da ilan suretile yapilacajil ilan 
olunur. ( 2319) 

f;iDI tobUUIU 
Londrada me~hur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakikl Raygras cim tob11mu Türkiyede valmz müessesem namma 
gelmi~tir. Dir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu cim tohumunu 
bahce sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübe'oine amade bulun • 
duruyorum. 

4 üncü Vnkif ban, 4 ilncü kat 18 No. da Bab~e Miman Mevh'.ld ßaysal Tel: 23426 

Sahfll N BczrmU11C1Tl1111 Yan1U Nadi 

Umuml 11e'"11ati ldar• •den f; 421 l1ter1 

M11<11lr11: ffikmel Münil 

Hali T asfiyede Bulunan 

<<BOZ KURT>> 
Türkiye Umum 

Sigorta ;iirketinden: 
cBozkurt. Türkiye Umum sigorta §ir

ketinin hissedarlar fevkaliide heyeti u
mumiyesi, 31 ikincikanun 1938 tarihli 

toplanhsmda §irket faaliyetinin mez • 
ki\r tarihten itibaren tatilile i§lerinin 
tasfiyesine karar vermi§ ve münferiden 
ifay:i vazife edebilmek üzere Bay Nus • 
ret, S. Aya§h ve B. R. Debeire'i tasfiye 
memurlari olarak nasb ve tayin eyle -
mi§tir. ,;llrkette alacaklan olanlarm ni
hayet bir sene zarfmda dogrudan dog
ruya !stanbulda, Galatada, Voyvoda 
caddesinde 17 numarab. Jeneral, hamn

da mukim tasfiye memurlarma müra -
caat etmeleri lüzumu ticaret kanunu • 
nun 444 üncü maddesi hükümlerine tev
fikan iliin olunur. 

ar. HORHORUNi 
(Nakletti) 

Sirkeci tramvay caddesinde Viya
na oteli yamnda hastalar1m her 

gün kabul eder. Telefon: 24131 

ADEMi iKTiDAR 

FoRTESTiN 
ile ge~er. Bel gev~ekliginin birinci 
illic1du. Erken ihtiyarhyanlara 
genclik, dinclik verir. 

IN 
KENAN 

Istanbul Tür k i.mlak 
~irketinden: 

$irket esas mukavelenamesinin me 
vadd1 mahsusas1 hükmünce hissedaran 

umumi heyetinin fevkaläde olarak i~ -
timaa daveti idare meclisince kararl&§· 
hnlmi§hr. Hissedarlarm may1sm 28 in
ci cumartesi günü saat 10 da §irketin 
Taksimde käin ite§ handa idare merke
zinde bulunmalan ilän olunur. 

Müzakerat ruznamesi 
Müessis hisse senedlerinin §irket na

mma toptan mubayaas1 ve mubayaa 
bedelinin tesbiti. 

Bir hisse sahibi olan hissedarlar da 
heyeti umumiyeye i§titak edebilecek -
lerinden esas mukavelename ile ticaret 
kanununun mevadd1 mahsusasma göre 
hareket etmeleri ve nihayet 21 may1s 

1938 tarihine kadar hisse senedlerini . 
veya bunlarm mevdu ve mahfuz olduk-

. ]1a.rt bankalardan al1nacak vesaiki §ir -

· er merl<eziiie ge1irereH: duhuliye va· 
Tak~lari almalan !Azimdlr. 

Bu ilamrmz 17 nisan 1938 tarihli ila
mm1z makamma kaimdir. 

Istanbul Türk Emlak 
~irketinden: 

i;;irket esas mukavelenamesinin 40 m· 
c1 maddesi hükmünce müessis hisse se
nedah hämillerinin i'timaa daveti ida· 

ROMA TiZMA Y A 

PiMANOL 
pek müessir iläcdtr. "Ü~üterek arka, 
bei, diz ve kal~alara giren agnlan 
derhal ge~irir. 

SiNiR, ~ARPINTI 

NEVROL Cemal 
den 20 damla ile ge~er. Teessürle 
baylianlara hayat verir. Kullanllll
yan, sevmiyen yoktur. Evlerinizde 
bulundurunuz. 

KAN, KUVVET I~TEHA 
S1hhat Vekaletimizin resmi ruhsatin1 haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorlarm büyük k1ymet verip be~endikleri bir §urubdur. Kans1zhk, i§!ah· 
s1zhk, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak 
tembelliginden dogan hazunstzhk ve kab1zlarda en birinci devad1r. 

Tifo, Grip, Zatürrie. Sitma nekahatlerinde §ayani hayret tesir gösterir. 
Vücuda dinclik, cilde pembelik, sac;lara, gözlere parlaklik veren bu KUVVET 
1LACI her eczanede bulunur. 

Sureti istimali: Büyükler i<;in sabah, ögle, ak~am yemeklerinden bir 
c;eyrek evvel yanm bardak suda bir tath ka§1gi, k\i~ük o;ocuklar ic;in ayni 
vec;hile kahve ka§1g1. 

Ksilolit Münakasas1 
Zonguldakta Kozlu Kömür 
Türk Anonim ~irketi Genei Direktörlügünden: 

Kozrrm mevkiinde §irketimlz tarafmdan ln§a ec!.ilmekte olan muh
telif eb'adda 15 binanm cem'an • 1000 • metre murabba1 kadar ksilolit 
dö§emeleri bu gibi i§leri yapm1§ bir müteahhide ihale edilecektir. Talib 
olanlarm §artlarrm1z1 ve pllinlarrmiz1 ögrenmek üzere bizzat veya tah
rirPn !stanbul veya Zonguldak bürolarma 30/4/938 tarihine kadar müra
caat etmeleri ilän olunur. 

re meclisince kararla§tinlml§tir. Bu his
seleri hamil olanlarm may1sm 28 inci 

1 cumartesi günü saat 10,30 da (on bu • 
r;ukta) §irketin Taksimde käin ite§ ha • 
mndaki idare merkezinde bulunmalar1 
ilan olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlügünden: --, 

I - Sartname ve nümunesi mucibince 115.000 aded beyaz c;ul •ba§l 
bagl1> pazarhkla satm almacakl!r. Bir müessis hissesine sahib olanlar 

da i9timaa i§tirak edebileceklerinden 
müessis hisse senedah hamilleri malik 
olduklan senedati veya bunlarm mev
du ve mahfuz olduklan bankalardan ah
nacak vesaiki 21 mayis 1938 tarihine 
kadar §irket merkezine götürüp duhu • 
liye varakalar1 almalar1 läz1md1r. 

Bu ilämm1z 17 nisan 1938 tarihli ila
mm1z rnakamma kaimdir. 

Istanbul Türk Emlak 
~irketinden: 

$irket esas mukavelenamesinin 42 n
ci maddesi hükmünce hissedaran umu

mi heyetinin fevkalade olarak i~tlrnaa 
daveti idare meclisince kararla§tmlm1§· 
t1r. Hissedarlarm may:ism 28 inci cu -
martesi günü saat 11 (on birde) §ir -
ketin Taksimde käin ite§ handaki ida
re merkezinde bulunmalan ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi 

$irketin feshi ve tasfiyesi ve tasfiye 
heyetinin te§kili. 

Bir hisse sahibi olan hissedarlar da 
heyeti umumiyeye i§tirak edebilecekle· 
rinden esas mukavelename ile ticaret 
kanununun mevaddi mahsusasma göre 

hareket etmeleri ve nihayet 21 mayts 
1938 tarihine kadar hisse senedlerini 
veya bunlarm mevdu ve mahfuz olduk
lan bankalardan almacak vesaiki §irket 
merkezine getirerek duhuliye varaka -
Jan almalan laz1md1r. 

Bu ilämm1z 17 nisan 1938 tarihli ila
mm1z makamma kaimdir. 

Düzeltme 
15/4/1938 tarih ve 4999 say:ih 10 uncu 

sahifenin 4 üncü sütununda Emniyet 
Sandijilna aid müceV'her ilämnda Moiz 
Ugman Abraham ogluna aid 937/267 
dosya ve 56361 hesab No. h mücevher 
bir altm kordon, bir altm bilezik diye 
yazilrm§hr. Bir altm kordon, bir roza 
hilezik olduilu tevzihan ilan olunur, 

lI - Pazarhk 25/IV /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te 
Kabata&ta Leva21m ve Mubayaat :Subesindeki Ahm Komisyonunda ya • 
p1lacaktir. 

lll - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü gec;en ~ubed.en ve iz
mir Ba$müdürlügunden almabilir. 

IV - istekli!erin pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte Kabata~ta käin Levazrm ve Mubayaat :Subesin
deki Ahm Komisyonuna 11elmeleri ilan olunur. ( 1952) 

25 inci T E R T i B 

BÜYÜK· PiY ANGOSU 
Birinci ke~ide 11 MAYIS 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 0. 0 0 0 lirad1r 
Bundan ba$ka : 15.000, 12.000, 10.000 liralik ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralik iki aded mükäfat vard1r. 
$imdiye kadar binlerce ki$iyi zengin eden bu piyangoya i§tirak 

etmek suretile siz de talihinizi deneyiniz. 

Sar1yer Malmüdürlügünden: 
K1ymeti Kap1 No. Cinsi 
Lira Kr. 
5400.00 3/20 Sultan 13.?yazid vakfmdan 

sahilhane arsasL 

Hududu: 
Bir taraf1 Baki Sayyat ve Hayat arsala
n, bir taraf1 Vasilaki Kalfa sahilhane ve 
bah<;eleri, bir taraf1 lebiderya taraf1 ra
bii tarikiiim. 

Aded Mahalle ve sokagl 

1 Yeniköy Panaiya 
mahallesi Köyba. 
§1 caddesi 

Hudud ve evsafi yukanCla yaz1h arsanm 29/4/1938 tarihine müsad;f cu
ma günü saat 15 te kat'l ihalesi yap1lmak üzere birinci ihale yap11ml§tir. 
T•lib olanlarm % 10 teminat akc;esile mezki\r günde Sanyer kazas1 Kay • 
makamhgmda müte§ek.kil !dare Heyetine müracaat eylemesi ilan olunur. 

(2298) 

B E B E K T E------·· 

ACELE SATILIK KIYMETLi ARSA 
Bebek camisinden 100 metre ileride, Bebek polis karakoluna gider

ken so! tarafta sed üzerinde arasmda c;ikmaz sokak ac;1lan ve pek yakm
da önünde asfalt yol yap1lacak ve yüzü 5,80, derinligi 20,68 olan arsa 
acele ( 3000) liraya sahhkhr. Talib olanlarm tahriren Basiret han 29 

numaraya müracaatleri. 



l3 Nisnn 1938 

r 

23 
~ocuk 

Nisan 
Bayram1 

Y avrular1m1z1n bayramlar1ru hem ne§' eli, hem de 
faydah gei;irmeleri ii;in onlara haz1rlad1g1m1z hika
ye ve diger faydah eserlerimizi seri halinde tan1b

yoruz: 

~ocuk Masallar1 
1. Gelincik Hamm ve Mavi 21. Hasbah~enin Bülbülü 

sakal 22. Periler magaraa1 

2. Orman giizeli 23. Ali Baba 

3. Cizmeli kedi 24. Batakhktaki hazine 

4. S1rma terlik 25. Kontesin papuc;lart 

5. Parmak c;ocuk 26. Tilki karde' 

6. E~ek derisi 27. Kü~ük kahraman 

7. Dik aac;h 28. Deniz canavar1 

8. Mahir Prenses 29. Teatideki altmlar 

9. San Cüce 30. Keloglanm e,egi 

10. Sevgili Prenaes 31. Afrikanm korkuni; orman· 

11. lki ~ocui{un ba,1na relenler larmda 

12. Sartftn Kukla 32. Y e kürküm ye 

13. Hakanm k1z1 33. Japon efaanesi 

14. Sihirli at 34. Volkanlann Allah1 
15. Oduncunun ktzt 35. Bir filim maceralar1 
16. Bir yengecin macera11 36. Denizk1zi: Erna 

17. Sihirli fuulye 37• Karh memleketlerden hi· 
18. Parmak Hamm ve Fil Bey kayeler 

19. Fmd1k Beyin maceralart 38• Kutadam1n maceralan 
20. Örümcegin marifeti 39. ~inlinin yelpazeai 

Yukar1da yaz1h 39 hikayenin tanesi 10 kuruttur. Hepsi bir· 
den ciltli olarak 390 kuruftur. 

Seyahat Hikayeleri 
1. Amerikada iki Türk renci - 2. Graf Zeplinle bir rünlük 

seyahat _ 3. Tahtelbahirle ~imal kutbuna _ 4. lstanbulda bir 

gezinti-5. Pariste bir hafta- 6. Almanyada neler gördüm - 7. 
Seylan adasmda bir aeyahat - 8. Hindiatanda 1 „ ne er gor • 
du"m _ 9 Jatanbuldan M1a1ra aeyahat - 10 B" "'k Ok . · uyu yanu • 
aun incisi Tahiti'de - 11. Cinde aeyahat - 12 Af 'k h ·1 • • ri a va tt eri 
arasmda - 13. Yamyamlar memleketinde _ 14 J • aponyaya 
seyahat _ 15. Anadolumuzu tan1yahm _ 16. Kotra ile Akde-

nizde bir gezinti - 17. Balka~lardaki kom,ulanmiz -18. Zep• 
Iinle timal kutbun~ - 19. T1bet'te neler gördüm _ 20. laken• 
deriye'den Bombay a seyahat - 21. Siberya'da ü~ ay _ 22• 

Büyük Sahrada aalan &VI - 23. Fil üzerinde Efga · t d . maan an 
Hindiatana - 24. Tayyare tle devrialem. 

24 kü~ük hikayetlen ibaret 

ciltli olarak 300 kura1tur. 

bu serinin tanesi 10 Lur t L 
R Uf, 4Rlml 

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

Merihe aeyahat - 4. Sihirli inci - 5. Volt ,ua1. 

Bu bef tane cazib ve sevimli hihayenin taneai 10 huruf, besi 
bir aratla eiltli olarak 50 kuruftur. . 

Vatani 
Hikayeler 

1. ~anh Yavuz - 2. Bir has· 

tabak1cmm babrah - 3. Yata • 
110 Türk vatam - 4. Tayyare

cinin yemini - 5. Tahtelbahre 

kartt deniz tayyaresi - 6. Kah· 
raman Ali Cavuf - 7. Telaiz 

~avuaunun ceaareti - 8. Kara • 
deni~de kahraman bahriyelile " 
rimiz - 9. Lüzitanya naatl bat• 

ti? - 10. Tahtelbahirle avcthk 

- 11. Ceaur tayyaresi - 12· 
T op~u Onba~1s1 Y 1hnaz Abmed 

- 13. Yeralttnda mubarebe -
14. Kocatepe naa1I ahndt? -
15. Maakeli mubarebe - 16. 

Kahraman telefoncu. 
Heyecan tlolu bu kahraman· 

l1k tlestanlar1nin tane•i 10 ku " 
ruf, 16 11 bir aratla ciltli 160 

huruf 

Balkanlardan 
Sakaryaya 

1. Balkandan Sakaryaya; Ka· 
til Efe - 2 Haram ol D · sun; o-
gan'1n kartah _ 3 ...... 1„ 1 • r..oy u er 
araamad; lrtica yilani _ 4. Mu· 

dumu kaaabaat; Ölümü öldü . 

ren c;avu, - 5. Affedilen hoca. 
Caaua - 6. lki dü1man doat'. 
Demir Ca"l<Ua _ 7 Mefk• .' · · ure ug· 
runda; Karpatlarda k 1 b' an 1 1r 
aava,-8. Fetva· Saka f • ' ne era-
9. Kazand1ktan aonra. E k' , f 1ya 
-10. Ocak baftnda; Gece yola 
~1kmazlar köyü. 

Balkan, Umumi H-b . -· ve 11. 

tikliil Sava~ina aid harb ve hah· 

ramanl1k maceralarin1 ihtiva 

ed en bu kü!;üh hiluiyelerin be· 

heri 10, tah1m1 ailtli olarak 

100 kuruftur. 

Sergüze•t ve seyahat 
romanlar1 

T f Y ·
1
1 kumlu ada- Sihirli kitap - 0~ yefil fe· 

ay un - et 
1. . Akd~nizde bir alem. ner 1 gem1 -

<;ocuk edeb yatrnin en tamnll't§ eserleriodeo olan bu kitab 

laran tanesi 25, tak1m1 125 kuru~lur. 

K1hcarslan M. Sami Körayel 

KANAAT Kitabevi 

CUMHURlYET 

I Bursa ilkbahar Ehli hayvanlar --

PAN A Y l R I 
Bursada Attc1lar rnevkiinde 1938 senesi ilkbahar eh!! hayvanlar pana

ym a~1lacakhr. Panaytr, a~11rna tarihi olan 10 rnay1s 1938 den itibaren 8 
gün devam edecektir. 

Panayira geleceklerin istirahatlerinl temin i~ln panayu yerinde su, 
elcktrik ve büfe tesisatile muntazam otobüs muvasalas1 vücude getiril. 
rni:;tir. 

Panaytr münasebetile yap1lacak olan güre~ler 15 mayis pazar gününe 
rastlamaktad1r. Güre:;ler iddiah alaturka ya)th güre:;tir. Ba~ 100, ba:; al· 
ttna 80. büyük ortaya 50, kü~ük ortaya 40 ve desteye 25 er llra mükAfat 
verilecektir. Bundan ba:;ka panaymn devam ettigi rnüddet~e :;ehrin otel 
ve banyolarmda tenzilät temin ed.ilmi:;tir. Ahm ve satll!l hususunda bele· 
diyece saym ziyaret~ilere her türlil kol hklar gösterilecegi ilän olunur. 

istanbul Naf1a Müdürlügünden: 
29 msan 1938 cuma günü saat 15 te Istanbul Naf1a Müdürlügünde Eksilt· 

me Komisyonu odasmda (29667,58) lira ke:;if bedelli Istanbul • Edirne yolu· 
nun Silivri kasabas1 dahiline isabet eden k1smmda yap1lacak beton asfalt 
kaplamalt :;ose ve teferruati in:;aat1 kapalt zarf usulile eksiltmeye ~1kartlm~
t1r. 

Mukavele, eksiltme, baymdtrhk i:;leri, genel husus! ve fenn! :;artnamele
ri beton QSfalt, fenn! :;artnamCE>ile ke:;j,f ve silsilei fiat cetvelleri ve buna mü
teferri diger evrak (148) kuru:; mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) kuru:;tur. 
istPkliierin teklif mektublari ve en az (20,000) lirahk bu i:;e benzer i:; 

yapttgma dair Naf1a Vekäletinden yaztlm1:; ehliyet ve Ticaret Odas1 vesika· 
larm1 havi kapalt zarflarm1 istanbul Naf1a Müdürlügüne 29 nisan 938 cuma 
günü saat 14 e kadar vermeleri läz1md1r. (1866) 

SUT MAKiNALARI 
Dünyamn eo büyük tabrikast 

mamulätmdand1r. 
MiELE Ekremözlerin imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MiELE Ekremözlerin otomatik yag„ 

lama tertibati vard1r. 
MiELE Ekremözlerin bütün aksa· 

m1 paslanmaz nevindendir. 
MiELE Ekremözleri bilümum Zi· 

raat mektebleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

MiELE Ekremözleri en asri ve 
diger markalardan daha 
ucuzdur. 

Safls deoosu: Tahtakale, 51 No. lu Poker tras b1~aklan deoosunda 

Besiri Ka vmakamhl71ndan: - -
Be:;iri kazas1 rnerkezinde veniden yap1lacak olan 20005 !ira 44 kuru:; 

bedeh ke~ifli Hükiimet Konag1 in:;aah kapah zarf usulile eksiltmeye konul· 
mu:;tur. 

1 - Eksiltme ((Ünü 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 tesbit edilerek 
Be:;iri Kavmakamhk makam1nd.a yap1lacaktir. 

2 - isteklilerin evrak1 fenniyesini Siird Nafia Md. ne Be~iri Kay. den 
okuvabilirler. 

3 - Muvakkat teminati 1504 lirad1r. 
4 - isteklilerin Resmi Gazetenin 7/5/936 günü ve 3297 sav1h nüsha· 

smda ~1kan talimatnameye göre vesikalarim haztrlay1p 2490 say1h kanu • 
nun 32 nci maddesi mucibince teklif mektublarim birinci maddede yaz1h 
gün ve •aatten bir saat evveline kadar Komisyon R&. gönderilmesi. Posta-

- da i:iecikmeler kabul edilmez. c965• (1919) 

Kocaeli Vilaveti Daimi E.ncii'lleninden: -
1 

. 1 - Adapazan - Arifiye yolunun 44 + 108 ilä 48 + 319 kilometre. 
eri nrasmda yapilacak 4976 lira 47 kuru:; ke:;if bedelli rnoloz ta~1 ihzan 

i~i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu:;tur. 

d
2 - ihale may1sUl ikinci pazartesi eünü saat 15 te Vilayet maka-

mm a yapilacaktir. 
3 - Bu i:;e aid evrak :;unlardir : 

A - Bay1nd1rl1k i~leri genel ~~rt"''n"'l'l~si, 
B - Hususi ~artname 
C - Mukavelename ' 
D - Ke:;if cetveli. ' 

.. ~ :- istekli!erin Ticaret Odas1 kay1d vesikas1, Vilayet Nafia Mü • 
durlul\;ünden almm1:; fenn! ehliyetname ve 373 lira 25 kuru~luk muvak • 
kat teminat mektubu veya ba~ka makbuzu lle teklif mektublarmUl 2490 
s~yih kanunun 32 inci mac:'desindeki tarifat ve~hile ihale gününde zikre
dilen saatten bir saat evveline kadar ViHlyet makamma vermeleri läz1m
~hr. ~osta ile gönderilccek mektublardaki gecikmeler kabul edilmez. Bu 
•:;.e ~·~. :;artn~me ve diger evrakt görmek istiyenlerin Vilayet Naf1a Mü
durlugune muracaatleri. ( 2179) 

<;ünkü ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü sogukal

ginl1klarina ve agnlara kaq1 

tesiri ~a~maz bir ila~ oldugunu 

isbat elmi~lir. 

A S P i R i N in lesirinden 

emin olmak i<;in lütfen EfY-mar· 

kasina dikkat ediniz. 

$0KOLAKSiN 
En muannld kab1zlarda blle teslrl kat'T, lezzetl gayet lltlf r•· 

klbalz mUshll c;:IKOLATASIDIR. Eczanelerden ar11ytn1z. 

Bahkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 K 1 f 1.1 k .11 . e konuldu''" halde isteklisi ~ikmam1~ 
- apa i zar usu i e e s1 m1v "~ 938 t ih" 

· · "lk kteb in<aah 5 may1s ar me olan Edrem1dde yen1cl.en yaptlacak 1 rne • 
t d 

.. f d · b ·· ·· t 14 e kadar bir ay zarfmda pazarhkla ve-esa u e en per~em e gunu saa 
rileceklir. 

Bu i~in kesif bedeli 26941 !ira 16 kuru~tur. 
2 - Bu i:;e aid evrak :;unlard1r: . . 

. . ifname . vahidi fiat c~tveh; eks1ltme ~artna-
Pro1e, mesaha cetveh, kes . · d.lrhk i:;!eri genel :;artnamesl. 

mesi. fenni :;artname, mukavele proiesl, bayinlü""' d e 8 Da'-' Enc·· 
· . Nai M„ dür ,;~n e v y mu umen 
Istiyenler bu evrak1 V1!Ayet ia u 

kaleminde görebilirler. . d t <ekkül edecek Daimt 
. d Hükümet bmasm a e, 

3 - Pazarhlb Bahkes•~ e . b" zarfinda hergün i~in müracaat 
Encümende yap1lacagmdan istekhler Ir ay 
edebilirler. · 'k N .... V . . . . i in 1938 yih T1caret ves1 as1 ve """' e· 

4 - Eks1ltm1ve girebilmek ~ . · ~ lähivet veren müteahhidlik 
k• . d 1 b vl lslere jlltme„e sa 

aletm en a mm1s ve u ne t . at 2020 lira 59 kuru< olu 
. 1 i arthr Muvakkat emm ' P 

ves1kasm1 lbraz etme er ~ · . . ·· azarhgi müteak1p Maisan-
. V k'I . . b babdaki tebhjtme gore P 

Mahye e " etmm u . r banka mektubile verilecektir. (1889) 
d1/tma y&tmlacak ve yahud bu m1kta 

NERViN 
Sinir agrilan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba~ ve yanm ba~ agr1s1, ba~ dönmesi, bayg1n

hk, ~arpinh ve sinirden ileri gelen bütün ra

hats1zhklan giderir. 
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MiDENiZ 
Bozuk, diliniz pash, 
kab1z ~ekiyorsan1z 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'nu 
tecrübe ediniz. Mide ve barsaklar1 yormaz ve ah§tirmaz. !9ilmesi Jätü, tesiri 

kolay ve müleyyindir. Hi9bir müstahzaratla klyas kabul etmez, ~ünkü son 

derece teksif edilmi§ bir tuzdur. On binlerce ki§i gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve mü§abih isimli ve taklidleri reddediniz. Heros markasma dikkat . 

AGA-BALTIC 

Toptan sah~ deposu: Istanbul Sultanhamam 
Hamdibey ge~idi No. 54, perakende sab~ yeri: 
Galata Bankalar caddesi RADYOFON ma· 
gazas1 ve Anadolunun bütün ~ehirlerinde acen
talanm1z vard1r. 

1n~at ilan1 
Sümer Bank Umum Müdürlügünden: 

1 - Gemlikte sun'l ipek fabrikas1 sahasmda yaptmlacak muhammen 
ke§if bedeli 23752,31 lira olan iptidai maddeler amban in§aah vahidi fiat 
esasile ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme evrakl 5 lira mukabilinde Sümer Bank in§aat $ubesin
den ahnabilir. 

3 - Eksiltme 9 mayis 1938 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Sü-
mer Bank Umum Müdürlügünde yap1lacakhr. 

4 - Muvakkat teminat miktar1 1782 lirad1r. 
5 - !stekliler ihale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank !n§aat 

$ubesine gelerek bu kabil in§aah yapabilecek fenn! ehliyetlerini ispat i~in 

Naf1a VekSletince verilmi§ en az 20000 lirahk müteahhid,!ik vesikasile icab 
eden diger vesikalan ibraz ederek eksiltmeye girebilmek üzere birer ve • 
sika almalari hlzrmd1r. 

6 - Teklif mektublarm1 havi zarflar kapah olarak ihale günü saat 
15,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umumi Muha· 
berat $ubesi Müdürlügüne teslim edilmi§ olacakhr. 

7 - Banka bu in§aah, diledigi müteahhide vermek hakk1m muhafaza 
eder. (2300) 

Yenl Kontr -Pläk Ltd. ~irketi 
Fabrikaainda 

KURU SiSTEMLE 
yapilan KELEBEK marka 

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

Kontr-plaklar bu gibi arrzalara 
karft garanti ile aahltr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGAc;'dan mamul 
Kontr-plaklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

Sab' yerleri : 
l atan bulda: RO.$T0 MURAT OÖLU, Mahmudpa~a Kürk!<ü 

Han No. 28 ISAK P ILAFIDlS, Galata, Mahmudiye 
caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBl KO<;: Ticarethaneai. 
lzmirde KARL HORNFELD 

IHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, K„resteciler. 
Y U SU F ve KADRI l.$MAN. 
.$ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samaunda: Gö~MEN OÖLU KARDE~LER. 
Umumi sah~ yeri: Istanbul, Sirkeci, Mühürda rzade Han No. 3 

YENI KONTR-PLAK Ltd . .$irketi. Tel. 22401 

FiZiK - CEBiR - HENDESE - KiMY A - LiSAN 
Felsefe - Ticaret - Muhasebe - Bankac1hk ve olgunluk dersleri: Türk

~e - Frans1zca • ingilizce - Almanca: (<;emberli!a$ kar$1smda Yabanc1 
diller ve Riyaziye Kiz - Erkek Okulu) Birka~ derste mü§küllerinizi gi· 
derir. Sm1fta kalmak korkusu birakmaz. Bütün dersler ihtiyaca göre, gün-

düz - ak~am - gece de 4 lisan üzerinden veriliyor. Direktörü Ziya <;etinkaya 

~irketi Hayriyeden: 
Bogazi<ri vapurlanna mahsus ilkbahar tarifesi 

25 - 4 - 938 pazartesi sabah1ndan itibaren tatbik 
edilecektir. 

.------------~----------------· 
Beyoglu C A G l A Y A N Gazinosunda 

Me~hur rakkase 

NAMED ELMASRiYYE 
Ayrica : Anadolu ve zeybek revUlerl 

Muganniyeler: Mahmure ~enses, Faide, Ayda, Radife, Oürdane. 
Muh!e$em saz heveti Tel. 40335 

1zmir Def terdarl1g1ndan : 
izmir körfezi dahilinde kain 900 lira bedeli muhammenli eski GE D ! Z 

d.alyanma ve 1000 lira bedeli muhammenli KlRDEN1Z voli mahalline pa
zarllk müddeti zarfmda da talib '1kmam1§ oldugundan 2/5/1938 tarihine 
musadif pazartesi günü saat on be§te ihaleleri icra edilmek üzere 16/4/ 
1938 tarihinden itibaren i§bu dalyan ve voli mahalleri yeniden a91k art
t1rm1ya '1kar1lm1§tlr. $artnameler taliblerine Istanbul, Ankara Defter • 
darhklarile !zmir Defterdarhgmdan paras1z verilir. !stiyenlerin muayyen 
gün ve saatte teminah muvakkate ak,elerinin teslimini havi makbuz veya 
teminat mektublarile Defterdarhktaki Komisyona müracaatleri. 

• 1290. ( 2251) 

Taraga • 1syan eden sa~lar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlard1r. Binaenaleyh 

Sa~lar1n1z1 itaate al1,t1r1n1z 
Bunun en iyi ~aresi: 

PERTEV Briyantini 
kullanmakttr. 

Kapah Zarf 

Elaz1g Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlügünden: 
1 - Görülen lüzum üzerine Eläz1g - Palu yolunun 48 - 53 kilometre • 

leri arasmdaki Gülü§kür Varyant yolunun toprak tesviyesi ve menfezler 
in§aati 47275 lira 15 kuru§ muhammen bedel ve vahidi fiat esas1 üzerinden 
14/4/938 tarihinden itibaren kapah zarf usulile yeni&m eksiltmiye kon-
mu§tur. · 

2 - Bu i§e aid evrak &unlardtr : 
A - Baymd1rhk i§leri genel §,irtnamesi, 
B - Fenn! $artname, 
C - Hususi §artname, 
D - Hüllisai ke§if, 
E - Eksiltme §artnamesi, 
F - Mukavelename projesi. 
istekli!er bu §artname ve evrakl Vilayet Naf1a Müdürlügünde göre

bilirler 
3 - Eksiltme 2/5/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te Eia.

z1gda Naf1a Müdürlügü odasmda müte kkil Eksiltme Komisyonunda ya
p1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmeli i~m isteklilerin 3545 lira 63 uru§luk mu
vakkat teminat vermesi ve bundan ba§ka a§ag1daki vesikalari getirmesi lä
zrmdir. 
A - Naf1a Vekäletinden ahnm1§ 938 senesi i~in muteber asgari c 20,000 . 

lirahk müteahhidlik vesikas1. 
B - 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
C - in§aat müdd.etince i!;i ba§mda diplomah bir mühendis veya diplo· 

mah bir fen memuru bulunduracagma dair taahhüdname. 
5 - Teklif mektublan yukarida ü~üncü maddede yazil1 saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yaz1h 
saate kadar gelmi§ olmas1 ve d1~ zarfm mühür mumile iyice kapablm1§ 
bulunmas1 §arttir. · 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2191 ) 

Devlet Oemiryollar1 Um am Müdürlügünden 1 -------1 l\lukammen bedeli 4283,53 kuru!;i olan 10700 aded muhtelif büyük
lüktE OSRAM veya TUNGSRAM markah ampul 6/5/1938 cuma günü 
saat 15,30 d.a a~1k eksiltme usulile Sirkecide 9 uncu l§letme binasmda 
satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin nizami vesikalan ve % 7 ,5 nisbetinde te· 
minat ak~elerile beraber Komisyona müracaatleri laz1mdir. 

$artnameler paras1z olarak Komisyondan verilmektedir. ( 2253) -S1vasta cer atölyelerine aid muhtelif bina tezgäh temelleri ve sair in -
§aat i§leri, fiatlarda baz1 tadilät yaptlarak kapah zarf usulile yeniden ek • 
siltmeye ,1karilm1§tir. 

1 - Bu i§lerin ke§if bedeli cem'an 691.050 lirad1r. 
2 - !stekliler bu i"le aid §artname ve sair evrakl Devlet Demiryollan 

Ankara, Haydarpa§a ve Sirkeci veznelerind.en 34.60 kuru§ mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 9/5/938 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yap1lacak· 
tir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
asag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmi§ olmalan Jäz1md1r. 

A - 2490 say1h kanun ahkamma uygun 31.390 lirahk muvakkat te
minat. 

B - Bu kanunun tavin ettigi vesikalar, 
C - Bu gibi i§leri ba§arm1§ olduguna dair Naf1a Vekaletinden mu -

saddak ehliyet vesikas1. • 1174• (2299) 

1 Eml~k ve Eytam Bankas1 1IanJar1 1 
EsasNo. 

669 

670 

671 

672 

YERi 
Büyükada, Nizam ve Bakkal 
Nizameddin sokag1 
Büvükada Nizam, Nizam 
caddesi ve Bakkal sokag1. 
Büyükada, Nizam. Nizam 
caddesi. 
Büvükada, Nizam, Bakkal 
sokaitJ. 

No.s1 

1, 3 

21, 21/1 

19, 19/1 

19/2, 19/3 

Nev'i 

• 
• 
• 

Depozitosu 
L. K. 
700.-

800.-

1400.-

500.-

Adresleri yukar1da yaz1h kö§kler a~tk arttirma usulile ve pe§in para 
ile sahlacakhr. 

!hale 2/5/938 pazartesi günü saat ondad1r. !steklilerin hizalarmda gös· 
tcrilen pey ak~esi, nüfus tezkeresi ve bir vesika fotograf1 ile birlikte yaz1-
h gün ve saatte Bankam1za müracaatleri. • 730 • ( 2092 ) 

Harb Akademisi Sahnalma Komisyonundan: 
Harb Akademisinde bulunan mefru§at ve demirba§ e§yadan bir k1sm1 

ile erat ve hayvanatm eskimi$ e§yalan pazarhkla sablacakbr. Muhammen 
bedeli 681 lirad1r. !stekliler bu e§yalari hergün öi(leden evvel saat on ile 
on bir arasmda Akademi Debboy Subayhgma müracaatle görebilirler. 
Be~ik!a§ kazas1 Malmüdürlügüne yatirilm1§ 51 lirahk teminat ak,esi mak
buzile birlikte 25 nisan 938 pazartesi günü saat 11 de Akademi Satmalma 
Kom1syonuna müracaatleri. ( 2156) 

Ba ca • tamirat1 
Türk Hava Kurumu istanbul Vilayet ~ubesindeni 

Kurumun mah bulunan Laleli apartimanlarmm aört dairesinde mevcud 
•367. tane baca ba§hklarmm plän ve §eraitine göre yeniden yaptmlmas1 
a,1k eksiltmeye konulmu§tur. 

Muhammen bedel c330• lira c30> kuru§tur. 11 may1s 1938 ~ar§amba gü
nü saat 11 de bedel i'ayiki had görülürse ihalesi yap1lacaktir. !steklilerin 
•24> lira c78· kuru§ muvakkat teminatla belli gün ve saatte Cagaloglundaki 
§ube merkezine müracaatleri. (2296) 

NASIR· 
i LA C 1 

DOKTOR JEMStN 

AMERIKADA UZUN TET
KJKA T NETICESt OLARAK 
BULDUGU BIR FORMOL
DOR. KANZUK NASIR !LA.
Cl en eski nas1rlar1 bile kö
künden !;tkar1r. Ciddi ve f&ya
nt itimat bir naa1r ilac1d1r. 

INGiLIZ KANZUK 

ECZANESI 

BEYOÖLU - ISTANBUL 1 
istanbul S1hhi Müesseseler Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Eksiltmiye konulan i§ : $i§li <;ocuk hastanesinin kömürlük in§aah 
Ke§if bedeli : 1760 lira 61 kuru§. 
Muvakkat garanti : 133 Jira. 

$i§li <;ocuk hastanesinde yaptmlacak kömürlük a91k eksiltmiye ko • 
nulmu§tur. 

. E~siltme 9/5/938 pazartesi günü saat 14,30 da Cagaloglunda S!hhat ve 
i,tima1 Muavenet Müdürlügü binasmda kurulu Komisyonda yapilacaktir. 

Mukavele eksiltme, bayymd1rhk i§leri genel, hususi ve fenni §artna
meleri proje, ke§if huläsas1 ve buna bagh d.iger evrak hergün Komisyon
da görülebilir. 

!stekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanunda 
yaz1h belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek· 
tubu ile bu i§e benzer 1000 lirahk i§ yaptigma dair !stanbul Naila Müdürlü
günden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alm1'i olduklari müteahhidlik 
vcsikasile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 2316 ) ' 

ANKARAYA g1denlerin nazan 
dikkatine 

Yeni§ehirde, Atatürk bulvarmda S1hhiye Veka.Jeti yanmda Orduevi knr§1smda 
yenl &<:1lm1fi konforlu ve mUkemmel 

cc BiRLiK » Pansiyonu ve Lokantas1 

Ankara ValiliP-inden : 
~ 

Ke§if bedeli 55537 !ira 93 kuru§tan ibaret olan Ankara - Irmak Armud 
fidanhgmda Meyvacl11k istasyon i§ile memur ve müstahdemin evleri in§a
ah kapah zarfla eksiltmiye konmu§tur. 

Eksiltme 9 may1s 938 gününe r, 3hyan pazartesi günü saat 15 te An
kara Viläyet binas1 dahilindeki Ziraat Müdürlügü odasmd.a te$ekkül eden 
Kom_isyonda yap1lacakhr. 

Istekliler teklif mektublanm Ticaret Odas1 vesikas1 ve 4027 lirahk mu
vakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Naf1a Vek.lletinden 938 tak
vim y1hna mahsus olarak ald1klan müteahhidlik vesikalarile birlikte sözü 
ge,en günde saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri. 

!stekliler buna aid ke§if ve §artnameyi hergün Ziraat Müdürlül!ünde 
görebilirler. c 1123 „ ( 2178 ) 
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TÜRK TiCARET BANKASI A. 
M E. R K E Z i : A N K A R A 

• 

Her • nev1 banka muamelät1 
Her ay f aizleri ödenen : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

SUBELER 
ANKARA: Adapazar1 

Band1rma 
Bart1n 
Bolu 

Bozöyük 
Bursa 
Düzce 
Eskitehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdag 

iSTANBUL: 
Telefon : 2316 Telefon: 22971 

Türkiyenin her taraf1nda muhabir eri vard1r. 

TEL GRAF ADRESi: 
Umu Müdürlük: ~R KBANK Subeier: TiCAR ET 

S N URAlLI 

25 /nce sigara 
20 Kal1n sigara 

KURU$ 

r'DAiMA 
'i TiRYAKi 

lClYORU M„ 
e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

· <;ünki ~ 
e Tiryaki sigaras1 on· 
!arm uzun zamandan· 
beri beklediklerl siga· 
rad1r. 
e Tiryakinin harman1 
her zaman aym oldugu 
gibi i<;imi ve nefaseti 
de hi<; degi~mez. 

Her zaman 

AVNI HARMANI 
AVNI i C i M i 
AVNI NEFASETi 

TIRYAKIDE 

BULABiLiRSiNIZ! 

.,r ... 

HAY/1111~ 
~lza 
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'fmt SÜPER EKDYAT de 
.. 

-1 

elektrik isti.hlik1n m1ktar1n1 
fevkalide bir nisbette indirir 

1. 

Onun t e m in e i.i.ig i ta sarruf L .1 . •.:.....:...:. .:.& ~u 4 i. _ - __ 3 Ü2;_erindedir : 

istihläktan. • • • • G1dalardan . ... Buzdan .... idare masraf1ndan 

Satm almadan bülün bu delilleri is1eyiniz _ Yalmz Fr,igidaire bu dört türl ü tasarrufu 

temin eder. Frigidaire'i sec;:tiginiz takdirde, yalmz elektrik cereyan1 üzerinden % 25 

ve g1dalardan, buzdan idare masrafmdan da ehernmiyetli sure1te tasarruf edersiniz. 

Bütun bunlar bo§ laf ve yalmz vait1en ibare! degildir'"'-Her an bunu ispa~ etmi:ige ha

z1nz. 

Yeni Super Ekovat ~le müs:ehhez olan l938 Frigldafre'i butün bu fa1k1yetleri lemin 

eder. 

tn1ihap edeceginiz soguk hava dolab1 size bu dört nevi menfaa1I 1emin edeceginden 

emin degilseniz, onu satrn almaktan vazgec;:in iz, zir'! bu §ekilde tasarruf etmeniz 

imkam yoktur. Bilakis israfa yol ac;:mt§ olursunuz. Buna maruz ka!maym1z. 

Fakat lüzumundan az cereyan sarfeden buz dolaplan da vardu. Bunlar srcak za

manlarda ne g1dalan kafi derecede muhafaza ederler, ne de kafi buz temin eder

ler. Daha ba§ka buz dolaplan g1dalann muhafazas1 ic;:in iyi bir suhunet temin ede· 

bilirler, fakat sarfiyatlan fazla olur. Diger bir k1s1m dolaplar da, tekmil zahiri tasar· 

ruflan sdua indiren gaye1 pahah tami rat_a sel;>ebi_"iei) verirler. Her v~ku z?yif ~okta· 

y1 biliniz. Mü§külpesent olunuz. 

Bu dörl tasarrufun tekmili temin edildigine kanaat getirmeden sa11n alma ym1z. 

Frigidaire'i görürseniz, bütim bu noktalan da anlam1§ olacaksm1z. <;:ünkü iddialan

m1z1 ispat eden delilleri görmü§ olacaks1mz. 

OOURll BiRADERLER 
iSTANBUL·AN KARA. 

"""""""~ l Z M i R I!!!!!!!!!""""""'" 
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