
• --------...-. - '\ 
Doktor Hasan Kadrl Dlrlm 1 

Klmyaker izzet Kemal Erksal 

Hava ve Kimya harbi 
Korunmas1 

Hastahklari, tedavisi 
Kitab1n1 her vetandatin okumu1 1 bUmeal 

ve öirenme1l IAz1md1r. 

ISTANBUI; - CACALOCLU OndördßncO y1l sayi : 5010 Sall 26 Nisan 1938 
427 •ahlfe ve 89 resimlidir. 150 kurut-

lkbal Kltabevi 

-
Telgra! ve mektub adresl: Cumhur!yet, istanbul - Pasta kutusu: :Istanbul, No. 246 

Telefon: Ba~muharr!r ve evt: 22366, Tahrtr heyet!: 24298, idare ve matbaa k1Sm1 24299 - 24290 

Zelzele kesilmiyor Ba$Vekilin hareketi 
Kö§ker ve havalisi son yirmi dört saat Ce/Q/ ak~am 

merasimle le~gi olundu 
Bagar dün 

zarf1nda bazan ~ok §iddetli olmak 
üzere sekiz def a daha sars1ld1 

„.h„„„„.„ ...... „.„„„ ... „ ... „ .... „ .•. „.„.„„11'""-------------------·---------.... 
Ziraat i~lerimizin 

1slah1na dogru 
V akmda Ankarada toplanacak 

olan büyük ziraat kongresin.e 
hükumetimizcc büyük chcmmi: 

Yet verilmektedir. Bundan da anla11hr ki 
?ükumctimiz ziraat iilerimizin 1Slah1~; 
1lk plana koymuitur. Biz bunu pek tabu 
buluyoruz. iktJSadci Baivekil hususi ve 
resmi hayatmm tecrübelerinde .memleke: 
tuniz i~m ekonomik faaliyetlenn azam1 
faydah olabilmesinde gerck kalite, gerek 
llliktar bakimlanndan istihsalin mevkii 
Pek büyük olduguna elbet dikkat etmi1ti. 
l oprak mahsullerimizi dahilde ve hanc· 
de, -hususile haricde- k1ymetlendircbil
lllek i~in standard usulünün zaten bütün 
dünyada müesses bir 1art oldugunu gör
dük, biliyoruz. Onu biz de tathik ctmege 
~ah1tik ve ~ah51yoruz. Ancak standard 
Usulünün hakkile ve kolayhkla tahakkuk 
edebilmesi i~in yalmz mutavass1tlarda 
kalm1yarak müstahsile kadar gitmek icab 
ettigini bize tatbikat göstermi1tir. Türki
Ye esasen bir ziraat memleketi olduguna 
göre Türk ekonomisinin ayaga kaldml-
111„mda zirai 1slahatm mevkii elbet bü
Yük olacaktir. 

Ziraat kongre•inin harnhklarile ug
ta<m11 olan saym Sakir Kcsebirin ziraat 
i5lerinde fili, mütemadi ve muvaffak tec

.. beleri vard1r, Seker •anayiinin esasm1 
te~kil eden pancar ziraatini tamim etmek 
i~in halka yap1lan tc1vik edici hocahg1 bu 
i5te bir misal diye cle almak kabildir. 
F enni 1artlanndan dolay1 olduk~a. ~~ 
olan pancar ziraati Türkiyemizd.e b~nn~s
be kolayl1kla tesis ve tamim ed1!eb1lm11· 
tir. Buna k1yasen mcmlekette ziraat ~ube
lerinden hemen hemen her biri vc \:nlha•
sa bellibaihlan icin o kadar ya~m~a~ ve 
o kadar candan alakadar olmaga 1htiyac 
-vard1r. Y eni Ziraat Vekili saym F aik 
Kurdoglunun bu ~ok büyük i1tc <;ok pra
tik bir zihniyetle esash iiler ~ö~ege gi· 
decegindc umudumuz kuvvethd1r. • 

Ancak yakmda ac;1lacak büyük z1raat 
kongresi de gö<tereccktir ki zirai islah~t, 
tahakkuku cok zaman, ~ok cmek ve b1l
ha„a bilgili bir israr ve takib istiye~. <;~k 
biiyük bir iltir. Zaten bu i1te en buyuk 
iüzel niyetleri zamanla y1ld1ran ve y1pra· 
tan da onun <;ok zaman ve cmek istiyen 
bu mahiyeti ol•1vor, ve ~ok kere iiin bu 
geni1ligi usulsüz bir ~ah1ma ilc mütc1ch· 
bislerini bile ye.c dü1ürcn bir ~1kmaz 
manzara•i arzetmekten kurtul~m1yo~. 
Mesela büyük umudlarla tesis ed1len ~~: 
raat enstitülerimizin bugün gösterdigi 

lll•nzara budur. 
Enstitüler a~1hrken bizzat biz oradan 

lllemlekete gelebilecek hayir ve faydalar 
hakkmda bu sütunlarda ne heyccanh ve 
ne te1vik edici yaz1lar yazm11bk. Bugün 
enstitülerde okutarak <;1kard1g1m1z . g~n~
lcri memlekette naS1l iigal edeceg1mizm 
biUnmedigini görmekten cidden mütehay
Yiriz. Ziraatimiz „[ah olunacak halde de· 
i!il mi? hc n"Tesinden ba1lanacag1m mi 
bilmiyoruz? 0 halde enstitülcri kurarken 
onlar!a varmak istedigimiz gayeleri iyicc 
lesbit etmemiiiz demek olur. Filhakika 
daha vaktile o husu•ta ~ok iyi dü1ünmü1 
olsayd1k belki ziraat cnstitülerini toprak 
ve iklim itibarile daha müsaid ba1ka bir 
Yerde kurard1k. Bununla beraber bu ba· 
histe uzun boylu hay1flamp durmaga yer 
Yoktur. ilim her yerde ilimdir. Ankara 
enstitüleri zamanla Anadolu yayla•ma 
hasredilse, yalmz bu maksad ic;in bilc, 
1;ok degil, bclki az gelir. 

Zaten bizim ziraat cnstitülerinin yapa· 
mad1g1 bir iey oldu: Enstitüler nerede 
kurulmui olurlarsa ol.unlar, muhtelif ik
limlerin türlü mahsulleri i<;in onlann mem· 
leket dahilinde ilmi tatbikata ge~irecek 
rnüteaddid 1ubelcri kurulacak ve <;ogala
cakti. Pratik olarak enstitüler, modern 
!nana.mda, ancak böylelikle tamam ola· 
bi!ir ve bu yolla memleketc tez elden hiz
l!!ete ge~mi1 bulunabilirdi: fzmirde veya 
Manisada üzümle, Aydmda incirle, Si
lifke veya Alanyada, yahud Adalya ve· 
h Dörtyolda portakal envaile, Orduda 
'S.nd1kla, Adanada, Sakaryada pamukla, 

Harab olan m1ntakada bir heyet yeni 
in~aat i~in tetkikata devam ediyor 

Ze\zele yüzünden harab olnn bir köy cvi 
(Yukanda: ba§jeolog Dr. Pr. Arni. A§agida: Maden mühendisi Sadi Pekmezci) 

Zelzele mrntakas1nda bulunan arkada:iim1z; bildiriyor: 

fstanbul 25 - {tstanbul Rasadhane· 
•inden): 

24 ni•an saat 9 dan, 25 nisan saat 
9 a kadar 4 zelzele kaydedilmiitir. Bi • 
rinci ve ikinci zelzele niaanm 24 üncü 
11ünü .aal 15 i 12 dakih 48 saniye ve 

saat 23 ü 19 dakika 19 saniye gecc, ü -
cüncü ve 4 üncü zelzeleler de 25 nisan 
günü saat 5 i 42 dakika 53 saniye ve saat 
9 u 30 dakika 41 saniye gece vukua gel
mi1 vc bunlann hepsinin merkcz Ü!SÜnün 

[M ..... n Sa. 7 riht 1 lf 1 
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Arnavutluk Kral1n1n 
dügün §enlikleri ha§lad1 
Merasime yalniz italyan ve 

rnümessil 

Yunan hüku
da vet edildi metlerinden birer 

Tiran 25 - Kral Zogo'nun Kontes -
d'Apponyi ilc izdivac1 1enlikleri bup;üu 
ba1lam11hr. 

Dün ak1amdan itibarcn Kralm sara
ymda Ba1vckilin, hük\lmet crkanmm ve 
mülki vc askeri ricalin huzurile bir kabul 
resmi yap1lm11hr. 

Saat 23 tc Kralla beyaz bir roh giy • 
mi1 olan ve ba1mda 11 p1rlantadan bir 
tac bulunan müstakbel Kralice salona da
hil olmmlard1r. Kendilerini Kral ailesi 
efrad1 takib ediyordu. Kabul resmi, bü
yük bir 1Ctaret icinde gcc vaktc kadar 
devam etmi1tir. 

fzdivacm tes'idi merasimi, hususi ve 
•amimi mahiyette olacakt1r. 

Ecnebi heyetlerini Tiranda kabu! ve 
iskan etmenin imkanS1zhi(1 scbebi!e Kral, 
ecnebi hükumet ve saraylanna resmi hi~
bir davetnamc p;öndermemi1tir. Y almz 1-

[Arkasi Sa. 7 s1i.tun 2 de] Kontes d'Apponyi 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111ttlllllllllllllllllltll1Ullllllllltltlllllllllllltlllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bursada meyvac1hkla ilah. ugra1acak 
enstitü 1ubcleri. Mesaisini bu suretle 
memlekete yayam1yan enstitüler Ankara
da Halkahmn ikinci cildi, fakat burada 
daha cicili bicili, bir süs te1kil edip kald1-
lar. ltiraf ctmelidir ki Ankaradaki Gazi 
c;iftlikleri ziraat enstitülerinden daha can
h tatbikat ve islahat sahalan teikil etti. 
Enstitülcrin bize söyliyccekleri en büyük 
hakikat !U sualin cevabmdan ibaret ola· 

cakh: 
_ Türkiycde zirai „Jahat hangi me-

todlarla nerelcrden ba1lanarak, nekadar 

da naSll tahakkuk ettirilebilir? zaman • 
ltiraf ederiz ki ~ual .~ok geni1_tir. ~

cak kendisini saläh1yeth sayan bir mues· 
"'re bir 1ki y1lda onun cevabm1 

seseye go . d • ·1d· B lk' 
b 1 ek muhal b1riey eg1 1. e 1 u up verm 

t.1„1 · iz bu suali ve onun cevabm1 
ens 1 u cnm 'dd' b' 
· d' k dar kendilcrine c1 1 IT mei· 11m 1ye a . 

gale mevzuu bile yap~_am11.'.a.'.d1r, d1:i:e 
korkuyoruz. Maatteessuf gorunen vaz1· 

yetin manas1 budur. . 
Köylere kadar tamimine ~ah11lan ilk 

tah•ilin zirai bak1mdan faydalan ne olu
yor ve ne olabilir? fite bir .mesele Y„An
kara enstitüleri en yakm birka<; koyu cle 
almakla bize onu halledecek neticcler ve· 

rebilirlerdi. Ankara enstitülerimiz, kendi 
topraklanna bitiiik olan Kalaba köyünde 
bile böyle bir tccrübeye giri1meiji hahn· 
na getirmemi1tir. 

Ziraat Vekaletinin pamuk üzerindeki 
bazi gayretlerindcn ve bundan ileri Türk 
~ift~ilcrinin kendi kendilerine tahakkuk 
cttirdikleri baz1 iyiliklerden ba1ka olarak 
Türkiyede ziraatin 1slah1 i~in bellibaih 
bir1ey yap1lmam11hr demekte tereddüd 
etmiyoruz. Bu ac1d1r. Fakat hakikattir. 
Hakikati oldugu gibi bilelim ki tertib ve 
takib edecegimiz <;ah1ma programmda 
isabet olunabilsin. 

hin büyüklügü yeni Vekili y1ld1rma· 
mahd1r. Eksik olan, bu büyük iii ele 
ahp iyilige yürütmek i~in konulacak vc 
kovalanacak metodu bulmaktad1r. Mem· 
leketimizde zirai 1slahm tahakkuku az~ok 
zaman meselesi olabilir. Marifet iie isa· 
betle ba1lamaktad1r. Dogru bir F ranS1z 
tabirine göre iyi bailanan ii yan bitmi1 
say1hr. Hulasa zirai islahat bahsinde kon
greyi müt.ak1b metoclik ve pratik bir 
programa malik olabilmeliyiz. Memleket 
ycni Vekilden bü~ük umudlarla iite bu
nu bekliyor, 

YUNUS NADI 

- -
Yunanistanda 

haz1rl1klar 
Bütün güzergah Türk • 

Yunan bayraklarile 
donanm1' bulunuyor 

Seliinik 25 ( Sureti mahau1a • 
da giden arkadaf1m1z; bildiri -
yor) - Türk matbuat heyeti, 
dün Pityon'a viiail oldu. lstas • 
yonda Yunan matbuat müme1 • 
ailleri taralr.ndan hararetle kar
filanan Türk gazetecileri, Dede
agai;, Serez ve Seliinikte matbu
at mensubu ve güzer11iihta da 
genclik te,kiliiti ve konsolo1 
Kara Bu*day taralindan istikbal 
edilmi~tir. 

Bütün garlar, Ba,vekilimiz 
Celal Bayar1n Atina ziyareti mü
na1ebetile Türk • Yunan bay • 
raklarile donatrlm1,t1r. 

Bu akfam Atina el.;imiz Ru • 
fen E,relle aelaret ileri geien • 
leri ve Yunan hariciye erkani 
Pitvon' a hareket etmiflerdir. 

Türk • Yunan dostlugunu kuv
vetlendiren munzam pakt, i;ar • 

1amba srünü imzal4nacakt1r. Se
lanik ga>:etelerine mensub 11aze
teciler, Türk matbuat heyeti fe· 
reline bu Pece biiyük bir ziyalet 
vermiflerdir. Ziyalet, llece gei; 
vakte kadar samimi bir hava 
ii;inde i/evam etmi.otir. 

BaJvekilimiz C p//;f Tlayar, A· 
tinnrlan 01ii:let1P Seliinikte de te
vakkul eaecektir. 

NADIR NAnt --
Tallindeki güre,Ier 

T ak1m1m1z dün bir degil 
iki galebe kazand1 

Tallin 25 ( Sureti 
mahsusada giden 
arkada§tmizdan) -
Avrupa Greko-Ro
men güre§ §ampi
yonlanm tayin ede
cek müsabakalar 
i9in ~ekilen kur'a
da tak1m1m1zm ya
r1 agu -ve ag1rdaki 
güre§leri ikinci gü
ne isabet etmi§ti. t;oban Mehmed 
Fakat son dakikada agirda da birinci 
gün i9in Danimarkaya kaq1 güre§me -
miz icab ettigi bildirildi. 

<;oban Mehmedle Danimarkah ara -
smdaki bu güre§ agir s1kletlerde pek 
tesadüf edilmiyen 7 dakika gibi 9ok k1-
sa bir zamanda ve Mehmedin tu§la ga
lebesile bitti. Bu suretle birinci günkü 
güre§lerin bilän9osunda Türk tak.im1, 
dört maglübiyete mukabil iki tn§la ga
libiyet kaydetti. 

[ArkaSI Sa. 3 sütun 5 tel 
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Südet Almanlar1 
reisinin nutku 

Londra ve Pariste hiddet, 
Berlinde memnuniyetle 

kar~iland1 
Berlin 25 - Siyasi mehafil, Konrad 

Hanlayn'm dün Karbovivari kongresin -
de serdetmi1 oldugu metalibi kay1d vc 
1arts1z ta•vib etmekte ve mumaileyhin 
programmm makul oldugunu ve harb cs
nasmda <;ckoslovakya devletini yarat • 
m11 olanlar tarafmdan ileri sürülmü1 bu
lunan fikirlerc tevafuk etmekte bulun -
dugunu beyan etmektedirler. 

[Arkas1 Sa. 3 siltun 4 tel 

1 Ba~vekilimiz Yunan ajansma 
mühim beyanatta bulundu 

Celäl Bayar dün ak~am Sirkeei gannda selam resmini ifa eden 
kit'amn önünden g~erken 

!stanbul 25 - Ba1vekil Celal Bayar, ze yeni hi~ir 1ey Ögretmi1 olmuyorum, 
Atina ajansmm hususi muhabirini kabul Bu kadar tabii olan bir hissi teyide lü • 
edcrek a1ag1daki beyanatta bulunmu1tur: zum var m1? Türk millctinin karde1lik se• 

«- Yunanistana bir kere daha git - lam1m ve dostluk rchinesini götürmck va• 
mekten mütevellid •evincimi söylerken si· [Arka.n Sa. 7 siltun 4 teJ 
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lngiltere 
aras1nda 

ile Rusya 
bir hadise 

Moskovadaki ingiliz sefiri bir ingiliz 

tebaas1n1n mevkufiyetini 'iddetle protesto etti 

Moskova'da 24 papaz tevkif edildi 
Moskova 25 - Casusluk cürmünden tebaasmdan biri tevkif edildigi zaman hu• 

dolay1 tevkif edilen ve gecen agustostan· nu lngiltercye bildirmcg~ ~abul ctmi1tir._ 
beri hala serbest b1rak1lm1yan fngiliz te· !ngiliz sefiri hükumch?m. So'!.~tl_emi 
baasmdan Roz Kohen hakkmda tcieb - bu hareketini vahim telakki ethgm1 v!! 
büste bulunan ingiliz sefiri 417 937 ta- beynclmilel nezaket .~~ideler.ine yap1la11 
rihli itilafa Sovyetler -Birligi hükumetince tecavüzlcre devam ethgi takclirde bu ha• 
riayet edilmedigini söyliyerek keyJiycti lin fngiliz - Sovyet münascb_etlerini .ih!al 
Litvinof nezdinde protesto etmiitir. Bu cdccegi kanaatinde bulundugunu L1tv1 • 
iti!af mucibince Sovyct hükumeti lngiliz nof'a söylemi1tir.rArkasi Sa. 7 sütun 3 tcJ 
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Filistinde. kar1·§1kl1k ve 
ediyor tethi§ devam 

Akka'da hala serbest Arablar1n 
b1rakdrnamalar1 rnemnuniyetsizligi arbrd1. 

mevkuf 

Suikasdlerin arkas1 abmmyor 

Hayfa limanmdan bir görünü~ 

Hayfa 20 _ AkH knrnpmda mev - serbcst b1rakilmad1klan takdirde tekrar 
kuf bulunan 224 Arab lehindeki tahrikät grcv yapmak tehdidini savurmuilard1r. 
devam etmekte olup dün yeniden bir t.a- Bundan ba1ka tedhiKilerin faaliyeti 
kim hadiseler vukuuna sebebiyet vermi1· Filistinin her tarafmda mütefcrrid suika,d
tir. Mevkuflann kanlan Hayfa tacirlc - !er 1Cklinde devam ctmektcdir. C:eteler 
rini kocalarmm temadi cdip gitmekte 0 

- k„abalan fidyeinecata baglamakta ve 
!an mevkufiyetlerini protesto etmck i~in vcrgi talcb ctmektcdirler. Kasabalar aha· 
dükkanlanm kapamaga ikna ctmege ~a-
l1•m1•lard1t. Zab1ta, nümayi1<;ilcri dag1t· Ji,i, bu taleblcri reddc ccsaret edememek• 

' ' tcdirler. mak i~in müdahalc etmek mecburiyetin • 
de kalm11tir. Kamptaki mevkuflar, a~hk Akka mmtakaSJ kasahalarmdan birin• 
grevini buaknnilar ise de ü~ süne kadar de ü~ ki1i öldürülmü1tür (a.a.} 
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_ ~ ~ ~- genci sokakta ~ehir Meclisinde dün 
T arihi roman: 75 Yazan: M. TURHAN TAN 

Zorba elini kald1rd1 ... 
Ve ateste lozd kor haline • yumruk, 

iri bir ayg1r nah gibi Nilüferin 
getirilmi~ 

beyaz 
bir omuzunda • 

lZ b1rakb yaman 

Her i~te erligi ileri sürer, daima erlik-1 vag1m sand1ga koymam11, gerdek dekor
ten bah•eder, fakat hakikatte erlii!e kari1 larm1 dürüb kaldirmam11 olan güzcl ka
hi<;bir alaka beslemezdi. Muhiti de ayni rISI pamuk ellerile <;orablanm giydirirken 
riya ile malul oldugundan bu sahte er- gözlerini kap1yor ve onun ayak sesini duy
likten bol bol faydalamyordu. Simdi bir mamak i<;in kulaklanm 1Ik1yamad1gmdan 
erkek sillesi yenfoti ve erkek olmad1g1 kin dolayi adeta istirab duyuyordu. Dün ta
bu silleye nasil mukabele edecegini kes- pmd1ii1 güzellik bugün gümü1 bir igne gi
tiremiyordu. bi gözüne ve gönlüne batiyordu. Onu ni-

Bir arahk Seherden fikir almak istedi. kahlad1ihna, onun i<;in hazineler sarfedip 
F akat gözlerini onun yüzüne yevirir ye· ve ettirip alaylar kurduguna pi1mand1. 
virmez - ömründe belki ilk defa olarak • Bu i1i ni<;in yaphg1m anlam1yor ve bu 
k1zard1. Zira • N ilüferin yamba1mda du- yüzden de aynca sinirleniyordu. Henüz 
ran - Seher ona, kendisinm T o~u Mus - kaldmm kabaday1hg1 yaparken belki on, 
tafadan erlikye nekadar a1agi oldugunu belki yirmi kadm omuzlam11, Melekgir
apay1k ihtar ediyordu. Zorbahk gururu, mez sokagmdaki hanlara kapatm11, fakat 
a1k gafleti yüzünden o güne kadar bu - kimi pi<;lenen, kimi verem dö1eklerine 
kadma kar11 olan hakiki durumunu me - dü1üp ölen - o kadmlardan hi<;birini ni
henge vurmam11h. Simdi o dururnun ne- kahlamam11h. Seheri neden ke!_ldine me1-
kadar ayarsiz oldugunu görüyordu ve bu ru zevce olarak se<;mi1tiL A$1k oldu
görü1ü de kendisine Toµyu Mustafanm gundan ötürü mü L A$km izdivac olabil
att1g1 sille temin etmi1 oluyordu. mesi en ziyade talmin olunamamasmdan 

Evet, genc toµyu er bir adamtn 1sml- ileri gelir. Halbuki Seher, kurulu bir sof
m11 bir lokmaya agzmda yer veremiyece- ra halindeydi. 1stedigi anda o sofradan 
gini 1u agir hareketile ispat ederken Na- g1dalanabiliyordu. Su halde yap1lan ii 
kilciye de - 1üphe yok ki bilmiyerek - bir mana51zd1 ve kendini sevmiyenlere b1y1k 
namus deni, bir erlik meiki gÖstermiiti. altmdan gülmek, firsat elverince yüzüne 
Meihur zorba bu dersin ve bu meikin bü- tükürmek imkamm verdiginden dolay1 da 
tün ag1rhg1m duyuyor, sokaklardan o - ahkhkt1. 
muzla!Ip da aylarca kapatma hayah ya- Topc;u Mustafa, i1te hakh bir tugyan-
1athg1 bu kadm1 nikahla almaktaki gilzeti la adm1 kirletebilecek bir duruma dü1 -
derece derece seziyordu. Gerc;i onu fa- mekten kendini korumu1tu. Demek ki o 
hi~ yapan kendisiydi ve jU nikah 0 gÜ· toy gÖrÜnen deJikanh yann ve agyann 
nah1 örten bir sevab oluyordu. Llkin Se- önünde alm a<;1k gezmek lüzumunu kurd 
her, nihayet ba1ka agizdan arhk bir su gec;inen N akilciden daha iyi takdir edi
degil miydi? .. yordu. Ayni N akilci ile dü1U1anl~sma~1 

Nakilci • dogru veya egri - bir müla- kabul etmek pahasma da olsa kirh b1r 
haza silsilesine idrakini kaptird1ktan son- kadm1 nikah1 altmda tutmaktan ka<;1m -
ra yataginda duramaz oldu, homurdana yordu. Erlik ve ak1lhhk da ancak buy
homurdana ayaga kalkti, gene homurda- du, dosta ve dü1mana kar11 kücük dü1me
narak zifaf odasmm süsleri arasmda do- mekti. 
la11I, sonra Nilüferin ba51 ucuna dikildi: Korkum; zorba bu dü1ünceler, bu sinir· 

- Anlat bre as1laS1, dedi, ba1ma ne- lenmeler arasmda bir delilik yapmaktan 
ler l':cldi?.. ve mesela Seherin boynunu - bir sülün 

Ve gerdekten matrud ka.dm bu suali de ba51 kopanr gibi - büküp koparmaklan 
h1<;kmklarla kar11lamak isteyince kalm korktu. Giyinme i1ini carc;abuk hitirerel 
yumrugunu onun zarif omzuna indirdi ve selamh~a c;1kt1, ayagma c;evik u1aklardan 
bagirdi: birini c;agirdi: 

- A vutu birak, kocarun seni nicin - Kot. dedi, uc;ar gibi lr.01. T opc;u 
kovdugunu söyle. Y oksa gözlerini agla- Mustafa gidisini bul, yamma getirl 
maz, dudaklanm inlemez ederim. Onunla konu1mak, münaka'8 etmek ve 

Y urnruk, ate1te kml kor haline getiril- icab ederse yalvararak, icab ederse teh
mi1 iri bir aygir nah gibi Nilüferin bcyaz did ederek vaziyeti düzeltmek istiyordu. 
omzunda yaman bir iz birakm11ti ve ka- Delikanlmm erlik ugrunda her tehlikeyi 
dm, ruhi IS!Irab1m unutarak o izin ac1sm1 gözüne alacagma 1üphe etmiyordu. La • 
ya1tyordu. F akat verilen emre hemen ira- kin kendi kudretine ve kuvvetine de gü
desini ram etmezoe dayagm tekerrür ede- veni vard1. Mustafa, yannm el kiran, ba1 
cegini bildiii;inden camm di1ine ald1. Aii- koparan zorbalanndan biri olabilmek i~in 
hya ai(hya anlattr: bugünün Nakilcisine ho1 görünmek, hiz-

- fyi ki1iydi, cana yak1nd1, c;elebi i- met etmek mecburiyetindeydi. Ba1ka tür
di, c;elebice davramyordu. Duvag1m1 gü- lü davramrsa kolayhkla yok edileb1lirdi. 
lerek ac;h, vüz görümlügümü gülerek tak- Cünkü o, nihayet bir pars yavrusuydu, 
h, ad1m1 gülerek sordu. Sonra hoyratla1- N akilci Aga ise arslan rolü oymyan tec
b, beni cok incitti, cok h1rpalad1. Cünkü rübeli bir kurddu. 
1uc;lu buldu. Seherin kocas1 - ic;inden söküp atama-

- Y alvanp yakarmadm m1? d1g1 • yillanm11 bir gururla böyle dü1ü -
- Elini öptüm, ayagm1 öptüm. Mer• nüyordu. Gene topc;uyu naS1! olsa kan-

hamet etmedi. Su gördügün luhkla beni d1racagm1 umuyordu. Gözündeki ürkünc; 
sokaga ath. bak15lar, belindeki pala, yamba1mdaki 

- Benim odal1ii1m oldugunu, ba1ka kese kese altm ve evini dolduran irili u-
gÜnahm olmad1g1m söylemedin mi? fakh u1ak alay1 da ümidini kuvvetlendir-

- Söyledim, söyledim amma pi•man mekten geri kalm1yordu. Bu sebeble he· 
da oldum. Cünkü yigit ada1D1 en ~ok lecanh bir sab1rs1zhk ic;inde dü1üne dü-
k1zd1ran bu sözüm oldu. 1üne, kendine agir bir 1amar indirmi1 o-

- Demek hana da ahp tuttu? !an delikanhyi bekliyordu. 
- Alacag1 olsun, Nakilcinin dedi. Bir arahk hatmn.il Gülhaneli Hüseyin 
Ünlü zorbanm kararm11 yüzü sarard1, geldi ve azgm yüzü gülümsedi. Onu Se· 

sonra k1zard1 ve dudaklan belli belirsiz herle müsavi surette seviyor ve ikiye bö
titredi. Gene topc;unun kendisine harb lünen a1kmm kendince rahmani tarafou 
ac;hgm1 ve meydan okudugunu ac;1kc;a Hüseyne, hayvani taraf101 Sehere tah•is 
ögrenmekten icine garib bir ürküntü gd- ederek aylardanberi maddi hazlarla 
mi1ti. Bununla beraber sogukkanhh~m1 manevi tadlar arasmda bir müvaiene 
ele almakta gecikmedi, Seherden kendisi- bulunduruyordu. Bugün o müvazcnenin 
ni giydirmcsini istedi, Nilüfere de eski sars1ld1gm1, Hüseynin Seheri ite ite yü
odasma c;ekilip oturmasm1 emretti. K1z, reginden c1kard1ihm seziyordu. 
bir elile yüregini ve bir elile omzunu tu- Bir gün önce böyle bir degiiiklikten 
tarak odadan c;1karken geri c;ag1rd1: belki memnun olm1yacak11. Zira Hüsey-

- T ad51z bir i1 amma, dedi, bir kere ne bakarken Seheri dü5ünmekten haz ah
olmu1. F azla üzülmege degmez. Ben o yordu ve Seher, Hüseynin kendisine a11-
ite haddini bildiririm, sana da yen; bir lad1ih feveranlan güzel yüzünde d;ndiren 
koca bulurum. bir sükun kaynag1 oluyordu. Simdi o kay-

Nilüfer ;c;ini cekti, bir kelime söy:e- nag1 bulan1k ve c;amurlu görmege ba1la
meden sofava c;1kh. Gözünde topc;u Mus- d1i(mdan bütün kalbini Hüseyne vermek 
tafamn levcnd endam1, temiz ve merd yü- 1zhranna kap1hyordu. Artik a1lun bütün 
zu dola11yordu. Onu bir görü1te sevmi1 c1lgmhklarm1 ona borclanmak istiyordu. 
ve beli tekmelene tekmelene sokai(a at1- F akat Hüseyin hasta bir eda ile iceri 
!ICken o ievgi feveranh bir a1k halir.i al- girdi ve hasta idrakine 1ifa anyan ünlü 
mi1t1. Erk.kc;il halay1k 1imdi yanm kal· zorba bu giri1ten yeni bir eiern duydu. 
m'! bir ~aadetin hicramm inliye inliye Delikanlmm - uzun uzun aii;lam11a ben
gUzel kocasm1 dü1ünüyordu. Onun vanm- ziyen - gözlerinden kIZII bir yorl(unluk 
da bulunmak, onun güzel yüzünii gör - dökülüyordu. S1hhatten örülmü1 sa~lam 
mek, onun yii'(it !esini duymak 1artile sa- ve parlak iki nurlu safhay1 andiran yanak
bah ve ak~am dövülmej;e, krdiler gibi !an son derece solgun l(Örünüyordu. Beli 
yerlerde sürünmeiZe raz1 idi. Bu sebeble bile adeta büküktü, yere kapamrcasma 

l k• cinin son sözünden adeta eiern duy- yürüvordu. 
mu1tu ve onun hakkmda derin bir gayz Nakilci, her üzüntüyü silip 1ÜpÜren i-
bc<!~mei(e ba1lam111I. lahi bir mendil gibi ruhuna sarmak i1te-

Ünlü zorha, candan sevip de vürei(ine di!ii o güzel vücudü bu kadar bitkin gÖ· 
güne$ ve bü1ün havatmca ruhuna es yap- rünce 1a1alad1, sars1ld1 ve gamh bir tela1 
ma~ istedi"i Seherden 1imdi uzakla•ma~ la sordu: 
ihtiyacma kap1lm11ti. Henüz gelinlik du- ~ 

yaraliyan hangisi? gÖrÜ§Ülen meseleler 
iki su~lu da sorgudan 

sonra tevkif edildi 
Cumartesi a~am1 Celal isminde bir 

genc Beyaz1dda agir surette yaralan -
m11trr. 

Polisc;e yap1lan s1ln bir ara§brmayi 
müteak1b suc;lu olarak Ahmed isrninde 
bir kahveci ~1ragile Mahinev isminde 
bir kadm yakalanmi§br. 

Dün ögleden sonra birinci sulh ceza
da iki suc;lunun sorgulari yap1lm1§, Ah
medle Mahinev, sorgu esnasmda suc;u 
birbirlerinin üzerine atm1§lardJr. 

Ahmed ifadesinde bir kahveci ya -
nmda c;ah§hgm1 ve cumartesi gecesi 
kendisini yataktan alarak karakola gö
türdüklerini, yaralama hadisesinden 
haberi olmad1gm1, bulunan kamanm 
kendisinin oldugunu, fakat gündüzden 
ustaSJ Mehmede b1raktiiiJm söylemi§, 
karakolda ve hastanede verdigi ifade -
lerin dogru olmad1~m ilave etm~tir. 

Mahinev ise §unlar1 anlatrm§tir: 
c- Vak'a günü arkadrupm Meliha ile 

kundurac1ya ugrad1k. Oradan Beyaztda 
~1karken Cel51le kar§Ila§hk. Kendisile 
iki ay evvel tam§ffit§!Im. Uc;ümüz be -
raber resim c;ektirdik, sinemaya gittik. 
Dönü§te Beyazidda Meliha ile Celalc 
beni birka~ dakilal ic;in tramvay dura
gmda beklcmelerini söyledim. Kundu -
rac1ya kadar gittim. Dönü1te kendile -
rini bularnad1m. Biraz ileride bu Ah -
medle kar§Ila§bm. Kendisini on gün 
evvel tanum1tim. Biraz beraber yürü -
dük. 0 esnada celal ko§a ko§a yamm1za 
gelerek Ahmedin yakasma sar1ldt ve 
küfür etmege ba§lad1. Ben kendilerin
den ayr1ld1m. tkisi iti§e kak11a yanda
ki sokaga girdiler. Bu sirada Ahmed 
elini ic; cebine sokmll§tu. Be~ dakika 
sonra Ahmcd kö§eba~mda tekrar gö -
ründü. Kendisine Allaha 1smarlad1k 
dedik ve avrild1k. Fakat CeJalin yüzü 
sapsar1 idi. ·Muhakkak surette Cernli bu 
Ahmed vurdu.> 

Sorguyu müteak1b reis, her ikisini de 
tevkif ettirdi. 

MOTEFERRIK 

Elektrik §irketi, ecnebi me
murlar1 ~1karmak iatemiyor 

mu? 
N af1a Veklleti, Beyol!lu dördUncü 

noteri vas1tasile Elektrik §irketine telr 
ligatta bulunarak elyevm r;ali§makta o
lan ecnebi memurlarm r;1kanlmasm1 is
tcmi§ti. $irketin bu teklife menfi ce -
vab verdil!i tahmin edilmektedir. 

Ü~üncü Umumi Müfettit 
Ü9üncü Umumi Müfetti§ Tahsin 

Uzer dün ak§amki trenle Ankaraya 
gitmi§tir. Tahsin Uzer, orada bir iki 
gün kald1ktan sonra tekrar §ehrimize 
dönecektir. 

Komiayoncular Birliginin 
kongreai 

Komisyoncular Birligi y1lhk kong -
rcsi, bugün Eminönü Halkevi salonun
da yap1lacakbr. Kongrenin 9ok hara -
retli ve münaka§ah olaca!!J muhakkak
trr. 

Bundan bir ay kadar evvel !stanbul 
komisyonculari Ankaraya bir heyet 
göndermi§lerdi. Heyet, Ankarada Güm
rükler Müste§ari Adil Okulda§ tarafm
dan kabul olunmu§ ve dilckleri dinlen
mi§ti. Vekalet bilhassa komisyoncular
dan bir nizamname projesi istemi§ti. 
Komisyoncular Birligini Baro ve Ebbba 
Odas1 gib! muntazam bir te§kilat ha -
line koyacak olan bu projenin haz1r -
lanmasm1 eski heyet yeni idare heye
tine b1rakmagi münasib görmli§tür. 

DENIZ ISLERI 

Bir motör karaya oturdu 
Dün sabah <;anakkale Bo~azmda 

N ara limam agzmda bir motör karaya 
oturmustur. Zahire yüklü olan bu mo
törün kurtarilmasma ba§lanmI§llr. E§
ya si<!ortahd1r. 

Deniz Müste§ar1 geldi 
Uzun bir müddettenberi Avrupada 

bulunan tkt1sad Vekaleti Deniz Müste
ari Sadullah Güney dün §ehrimize 

dönmü1tür. Müste§ar, dün Dcniz Tica
ret müdürlügünde bir müddet me§gul 
olmu§tur. Bu ak§am Ankaraya gidecek
tir. 

GOMRVKLERDE 

V apurda ka~ak ellya bulundu 
Mersin seferi esnasmda Rodosa da 

ugr1yarak limamm1za gelen Denizyol -
!an idaresinc aid 1nönü vapurunda ya
p1lan aramada, güvertede bulunan tah
lisiye sandallarmdan birinin ic;inde kül
liyetli miktarda ipekli kum&§ ve 20 
par\a da k1ymetli kadm e§yas1 bulun
mu§tur. Bu e§yaya vapurda kimse sa -
hib Glkmami§br. 

Bir c;ocuk kazanmak vatamn de
l!erli bir kö§esini saglamak demek
tir. Buna 9ah§an <;. E. kurumuna 
yard1m edin.iz. 

332 ilk mekteb mualliminin müterakim k1dem 
tahsisatmdan 
yapilacak 

zamlar1n1n 
15,206 

verilmesi 
lirabk bir 

i~in inlfaat 
münakale 

$ehir mcclisi , dün ikinci reis vekili 
Tevfigin riyasetinde topland1. Mezba -
hada tarti usulünün tatbik1 hakkmda 
yapilan talimatnarnenin tasdikma dair 
makam teklifi Mülkiye encümenine, 
muhtelif belediye resimlerinden borc -
lu olup vaktinde borclarm1 vermiyenler 
hakkmda tahsili emval kanununun tat
bik1 hakkmdaki teklif de Kavanin en
cümenine verildi. 

Sular idaresinin 937 biliin~osu 
Sular idaresinin 937 senesi bilän~osu 

hakkmdaki Tetkiki Hesab encümeni 
mazbatas1 okundu. Terkos idaresinin 
Elmah suyile birlikte bu seneye aid 
varidat ve masraf1 1,385,467 lira 96 ku
ru§ olarak görülmektedir. Bunun 
759,443 !ira 79 kurU§U Terkosa ve 
111,483 lira 94 kuru~ da Elmah suyuna 
aid bu!unmaktadtr. Terkos idaresinin 
tesisat masraf1 olarak bir§ey ayirip a
y1rmad1gi münakß§a edilmi§ ve bu nok
ta hakkmda izahat ahnmak üzere maz
batanm gelecek celsede Terk.os müdü
rü Ziyanm huzurile müzakeresine ka -
rar verilmi§tir. 

Muallimlerin Indem zamlarz 
1lkmekteb muallimlerinin k1dem 

zamlan hakkmdaki Bütce encümeni 
mazbataSJ okunmu~tur. Mazbatada 937 
yilmda terfi eden 395 ve 938 yilmda 
terfi eden 332 muallimin lodern zam -
lan verilmek üzere köy mektebleri in
§aabna aid tahsisattan 15,206 liranm 
münakalesi yap1lmas1 tekli.f edilmekte
dir. 

Buna baz1 aza itiraz ederek ilkmek -
teb muallimlerine zamlarmm verilmesi 
dogru oldugunu, fakat bu kis1m tahsi
sata dokunulmamas1 lh1m geldij!ini 
ileri sürdüler. 

Maarif müdürü Tevfik Kut vaziyeti 
izah ederek köy mekteblerine aid tah
sisattan tefrik cdilen bu para ile köy 
mekteblerine aid i~in geri kalm1yaca -
g1m, zira mevcud tahsisatm buna kafi 
o!dugunu, ba~ka taraftan da tahsisat 
ayirmak imkam bulunmadll!Jm söyle • 
mi~tir. Bu izahat muvaf1k görülrnü§ ve 
k1dem zamlarmm ln~aat tan•lsatmdan 
yap1lacak münakaleden verilmesi kabul 
edilm~tir. 

M ariarin imaliithanelerinin liibi 
olacagz takayyüdat 

Bundan sonra da margarin imalät -
hanelerinin tabi olacaklari s1hht kayid
lara dair olan talimatnamenin tasdik1-
na dair Mülkiye, S1hhiye ve :lktisad en
cümenleri mazbatas1 okunrnu§tur. 

Talimatnamede bilhassa bu imaJat -

Ktdem zamlanrun müzakresi suasmda 
izahat veren Maarif Müdürii 

Tevfik Kut 

hanelerin büyük sermayeli kimseler ta
rafmdan a~1lacag1, ücretleri kendl ta -
raflanndan verilmek üzere birer dok -
tor bulundurmaga mecbur olduklan ve 
yaglarm kapah kaplar i~inde sablmas1 
laztm gelecegi hakkmdaki kayidlar iti
raz1 mucib olmuitur. Bu noktalar üze
rinde uzun münaka§alar yap1l.m1§, aza
dan Galib Bahtiyarla Hamdi Rasim iza
hat vermi§lerdir. Bunlar, maksadm 
halka ucuz ve s1hhi yal! yedirmek ol -
dugunu, binaenaleyh bu l§i yapacak -
larm sermayesini ölc;mek dogru olam1-
yacaiiJm, doktor bulundurmak mecbu
riyetinin de kendilerine tahmili mu • 
va.llk olam1yaca~m, kapah kaplarda 
sablmasmm bir fayda temin etmiyece
gini, §ayed bunlar tag§i§ten muhafaza 
edilmek isteniyorsa kapah sabld1klan 
takdirde de buna imkan bulunacagm1, 
daha sonra zeytinyagi, tereya.i(i, sade
yag gibi ieyler a91k satihrken bunlarm 
mahlfitu olan margarin ya!!Jnm a91k sa
hlmasi bir mana !fade edemiyecel!!n! 
söylem~lerdir. Neticede bu noktalar 
üzerinde daha esash tetkikat yap1!mas1 
i~in mazbatamn Mü§terek encü.mene 
iadesi kararla§rni§br. 

938 yili varidat bütc;esi hakkmda 
Büt9e encümeninin esbab1 mucibe maz
batasi da olrunarak kabul edildikten 
sonra zab1tai belediye talimatnamesi -
nin müzakeresine g~ilmi§, bazt mad -
deler okunarak kabul olunmu§tur. 

Meclis, yann toplanacaktrr. 

....... ........... .. .. K.VLT'OR .. iSLERi·········· ···············1N·HISARLA'RDA 
Yirmi köy mektebinin temel 

atma meraaimi 
Vilayet hududu dahilindeki köylerde 

yeniden ilkmektebler a91lmaS1 ic;in ya
p1lmakta olan haztrhklar bitmek üze -
redir. 29 te§rinievvelde Cumhuriyet 
bayrammm on be1inci yildönümü tes'id 
edilirken bu mes'ud günde yirmi köy 
mektebinin de temel atma merasimi 
yap1lacaktir. -···-Bagdadiler tututtu 

Dün, saat on bir bu~ukta Yahköyün
de Ekmek~ibayrrmda 40 numarah ba -
hk91 !hsamn kirac1 olarak oturdul!u 
evin ikinci katmdaki baj'.idadiler tutu§
mu§, duvarlar k1smen yand1ktan sonra 
söndürülmü~tür. 

Bir lngiliz anahtart ~alarken 
Lälelide Mardirosun arabac1 dükka -

nmdan bir !ngiliz anahtari 9alarken 
yakalanan sabtkah ~aban, dün ikinci 
sulh cezada yap1lan muhakeme sonun
da iki ay hapse mahkum olmu~tur. 

Eksperler imtihan 
komiayonunda 

Tütün eksperleri imtihan komisyonu, 
dün inhisarlar idaresinde bir toplanb 
yaprru§, bu toplanbda imtihans1z eksper 
olmak hakkm1 haiz bulunanlarm evra
km1 tetkik etmi§tir. 

Tütün müdürü 
Türk - Amerikan ticaret anla§mas1 

tcknik müzakerelerinde bulunmak üze
re Ankaraya gitmi§ bulunan !nhisarlar 
idaresi Tütün müdürü Adnan Halid 
Ta1pmar §ehrimize dönmü§tür. 

• .• . „ 
Battndan yaralad1 

Dün Samatyada Abdir;elebi mahalle
sinde Demirciosman sokagmda 36 nu
marah evde oturan $ato ol!lu Avarof, 
Samatya caddesinden gei;erken bahkc;1 
Yako isminde bir adamm tecavüzüne 
maruz kalmI§, Yako, kendisini bir ralo 
§ijesile ba~mdan yaralamI§llr. 

haftas1nm • • •• gunu <;ocuk ü~üncü 

Dün Dagcilik kulübünde verilen miisamere,de bulunan yavrulardan bir grub 

<;ocuk haftasmm ür;üncü günü de 
büyük bir ne§e ic;inde ger;mi§tir. 

Dün, ögleden sonra Eminönü mmta -
kasmdaki ilkmekteblerden sei;ilmi§ 
mütaid yavrular, Eminönü Halkevin • 
de bir §an konseri vererek eglenmi§ler
dir. Dün ak§am, saat 20,30 da Erenköy 

Halkevi Sosyal yard1m kolu binasmda 
kür;üklere Karagöz oyunlan gösteril -
mi§, muhtelif mmtakalarda r;ocuk grup
lan, §ehrin görülecek yerlerine götü • 
rülmü§, yavrulara hO§ ve istifadeli sa
atler ge<;irmeleri temin olunmU§tur, 
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Siyasi icmal 
Avrupamn huzuru 

a Dßiliz - ftalyan anla1masile neticele 0 nen mühim siyasi hereketi bir taraft 
fngiltere ile Fransa arasmdaki i§ b" 

liginin yeniden tanzimi vc takviyesi ve d 
ger taraftan Almanya ile halya aras1 
daki mesai ortakhgma aid yeni tedbirl 
almmas1 hareketleri takib edecektir. B 
maksadla Londrada ve Romada mühi 
müzakereler yap1lacakhr. 

Bunlardan ayn olarak 1ngilteren" 
Almanya ile ve Fransamn da 1talya i! 
anla1malan yolunda haznlanmakta ol 
müzakereler dahi Avrupanm siyasi vaz 
yeti üzerinde mühim tesirler yapacakt1 
1htimal, daha sonra Fransa, Almanya il 
de anla§mak iyin müzakerede bulunaca 
tu. <;ünkü iimdiki Frans1z Baivekili Da 
ladye Almanya ile uzlajffiak lüzumun 
kani olan baihca F rans1z devlet adamla 
rmdan biridir. 

Bununla beraber ancak fngiltere, Al 
manya ile anla11Iktan sonra F ransa dah 
bu yolu tutacakhr. -5imdilik bütün müza 
kereler yalmz ikiier tarafh yap1hyor. An 
cak, bunlar tamam olduktan sonra dörtle 
yahud heiler misak1 ieklinde biryok taraf 
h vc §Ümullü bir anlaima meydana gel 
cektir. 

Büyük devletler arasmdaki bu anlai 
ma teiebbüs ve gayretlerinin nihai hedefi, 
A vrupada huzur ve sükunun esash suret 
te i•tikran oldugundan ikinci ve ÜyÜncÜ 
derecedeki devletler ve siyasi zümreler, 
bu teiebbüs ve gayretleri tabiatile tasvil> 
etmekte ve bunlara ayak uydurmakta 
d1rlar. 

Bunun bir delili Balkan itilaf1 zümresl 
namma Yunanistan Baivekili General 
Metaksasm Balkan konseyinin bugünkü 
reisi s1fatile fngiliz - 1talyan müzakerele• 
rinin muvaffakiyetle neticelenmesini teb • 
rik ederek Mussoliniye gönderdiji tel • 
graftir. Dost Ba1vekil, Akdenizin iki bü
yük devleti arasmda aktolunan itilafm 
sulh üzerinde hayirh bir tesir yapacagmt 
takdir eden dört devletin sevinc duyduk • 
larm1 bildirmi1tir. 

Balkan anlaimumm Ankaradaki son 
toplanllsmda verilen kararlann Avrupa • 
nm siyasi ahvalinde bu hal, Atinadakl 
mühim görü1meler iyin hayirli bir fal teikil 
etmektedir. 

Diger taraftan <;ekoslovakyanin, 
1talya Kralmm ayni zamanda Habe1is • 
tan fmparatorunu tamn111 olmas1, hem 
Balkan misakma hem de kü~ük ltilafa 
dahil olup Adriyatikte denizden ve kara• 
dan halya ile yok yakin kom1u ..-c A vu~ 
turyanm iltihak1 üzcrine yeni Almanya 
ile de dogrudan dogruya hemhudud olall. 
Yugoslavyada büyük mcmnuniyet uyan• 
dirm11tir. 

-5u kadar var ki <;ekoslovakyanm AI • 
manya ile münasebabnm sonu nc olacagi 
iimdilik belli degildir. Bu nokta Avrupa 
sulhunun samimi taraftarlanm yok dütün
dürmektedir. Bu iki devlet arasmdakl 
münasebetlerin iyile1mesi, <;ekoslovakya• 
daki Üy buyuk milyon Almanm Prag hü• 
kumetine ve bu hükfunetin de Alman • 
lara kar11 alacag1 son vaziyete ve arala • 
rmda anla11p anlaimamalanna baghdir. 

~imdiye kadar <;ekoslovakya hüku • 
meti Almanlara bir hayli müsaadeler va• 
detmiitir. Llkin yeni müsaadelerde bu • 
lunabilccek midir} Meselenin mühim nolt
tu1 buradadir. <;ünkü fimdi bütün <;e • 
koslovakya Almanlanm temsil eden Sü• 
det Almanlan partisinin akdcttigi kon • 
grede rüesa tarafmdan Batvekil Hodza• 
nm müsaadeleri yanm tedbirler diye tav• 
sif edilmi1tir. 

Burada söylenen nutuklara göre, AI • 
manlar, kendilerinin bir ekalliyet degil 
kendisini hakim millet sayan <;ek unsu • 
runa muadil ve müsavat hakkm1 haiz di
ger hi.kim bir unsur •ay1lmalanm istiyor • 
lar. Bir cümle ile ifade edilmek li.z1m gel• 
se <;ekoslovakya Almanlan kendi mu • 
kadderatlanna kendilerinin sahib ve ha· 
kim olmalanm taleb etmektedirler. 

Kongre, Avusturyanm Almanyaya ilb'· 
hak1m tebrik ederek Hitler' e bir telgraf 
da i;eJani1tir. -5imdi bütün mesele Südet 
Almanlan partisinin P rag hükumetindeo 
istiyecegi maddeleri tayin ve tasrih eyle
mesindedir. Eger bu talebler <;ekoslovak• 
ya hükumeti tarafmdan kabul edilebilc • 
cek bir mahiyette olursa Avrupamn huzur 
vc sükiinunu temine dogru ikinci bir adun 
daha ahlm11 olacak ve bu netice, yukanda 
sayd1g1m1z toplanblar ve müzakerelcr ü
zerinde de iyi tesirler yapacakbr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

CEMIYETLERDE 

Berberlerin ae~imi 
Berberler cemi}"eti yeni idare heyetl 

6~imi 4 mayisa kalm~tir. 

Cumhuriyet 
NUshllSJ 5 lrnrastur 

Abone ~eraiti { 
Senellk 
Alb aybk 
o~ ayh.k 
Dir ayh.k 

Tilrklye 
fein 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Barte 
fcin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
:Yoktur 
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Büyük Millet Meclisinde i1 

dün görÜ§Ülen i§ler 
Celal Bayarm 

tebrik telgraflarma 
mukabelesi 

K1r~ehir f elaketzedeleri i~in istenilen 30 bin 
liran1n tahsisine dair layiha kabul edildi. ihtiya~ 
tesbit edildikten sonra bu miktar artirilacak 

Ankara 25 - Ba~vekil Celal 
Bayar, Häkimiyeti Milliye bay -
ram1 vesilesile gönderilen tebrik 1, 

telgraflarma ayn ayn cevab ver- ~ 
mek imkans1zhg1 kar~1smda mu - ~ 
kabil tebriklerinin iblagma Ana- ~ 
dolu Ajans1m tavsit bllyurmu~- ~ 

Änkara 25 - ßüyük Millet Meclisi,hndan 30 bin lira indirilerek maliye büt- ,..,~.,,1a,.,r.,,d"'1r.,,."'="~--------"'-""""'l 
bugün Fikret Silayin baikanhgmda top- ~esinde «zelzelede zarar görenlere yap1 • 
1anm1itir. 1acak yard1m» namile ac;ilan fasla fev _ Fransiz kabinesi 

Mecl"1 d" h b 1 1937 yih kalade tahsisat olarak konulmaktadu. 
b s, 1vam mu ase a , K „ k . d 

i.i••eleri' d „ kal I e bazl anunun muza ere51 esnasm a söz alan 
"> n e muna e yap1 maSI v h M"fid K . . 

"!Yanm „ "k · d f"yetlen Maz ar u ansu -Demzh- bu gumru resm1n en mua i .... ' Ba~vekilin iktisadi 
plan1n1 tasvib etti hakkind 1 k I 1 d'k na aid paranm zarara ugnyanlara yapilacak k a a 1nm11 arar arm as 1 1 d · · k'f l' I . „ . 

.anun layihalarile Türk gaynmübadille- yar im ii;m a 1 ge 1P ge m1yeceg1m sor-
~ne tahsis edilen mallann vergilerine ve muitur. 
1•kan kanununa ek kanun layihalan mü- Dahiliye Vekilinin izahati 
takere ve kabul edilmi1tir. 1c; fileri Bakam Parti Genei Sekreten 

Paris 25 (Hususl) - Kabine bu sa
bah Harbiye Nezaretinde M. Dalad
ye'nin riyasetinde toplanarak, Ba0vekilin 
hazirlad1g1 ikhsadi plam müttehiden tas
vib etmiitir. 

/zmir telelon tesisah Sükrü Kaya, kar11hk olarak demi1tir ki: 

lzmir telefon tesisatlmn sahn almmaSI- «- Bu ilk yard1md1r. fhtiyac miktari 
na aid mukavelenin tasdik1 hakkmdaki tahakkuk ettikten sonra hükumet kendisi
kanun layihasi ve Adananm fncirli kö • ne dü1en vazifeyi yapacakhr. Arkadaii • 
Yi.inden Aydm aiiretinden fbrahim oglu m1z, arkada1lanm1z ve milletimiz de gö
Hac1 Ali Ku§un ölüm cezasma. i;arp~I • recektir ki, ihtiyac kar11lanacaktn.» 
ll!as1 hususundaki mazbata tasvtb edil - Bu ihtiyacm iimdiden tayin edilerek 
dikten sonra ~ocuklarm umumi sinema.la- ona göre bir tahsisat kabul edilmesinin 
ra Ve tiyatrolara girmelerinin yasak edil • daha muvaf1k olacag1 yolunda ileri sürü
mesi hakkmdaki kanuni teklifin müzake- len bir mütaleaya kar11 da k iileri Ba
r~sine ges:ilmi1 ve teklif tale~ üzeri~~ tel- kam dcmiitir ki: 

Ögleden sonra da, nazirlar Elize sara
ymda M. Lebrön'ün riyasetinde tekrar 
toplanm10lardir. Saat 16 ya kadar devam 
eden bu toplanhdan sonra ne1redilen res
mi teblii(de deniliyor ki: 

k1k olunmak irin tekrar adhye encume " « K J k'I 
. , - m ay tei 1 ati varkuvvetile zel-

nine verilmi•tir. zele h d ( t 

«Naz1rlar meclisi, Ba0vekilin izaha • 
tim dinledikten sonra, iktisadi plam tas

vib etmi1tir. Bilahare, Hanciye N azm 
M. Bane, F ransanm Roma ekisi ile ltal
yan hükumeti arasmda cereyan eden mü
zakereler vc Londrada görü&ülecek me· 
seleler hakkmda izahat vermi0tir. Dahili
ye Nammm teklifi üzerine Afrika i1leri
nin idaresi M .Sotan' a havale edilmi1 -
tir.» 

, sa asm a ~a l§maktadu. htiyac he-
F elaketzedelere yap1lacak yaraim ~~~ tes~it edilmi1 degildir. T ahakkuk et-

Cene bugünkü toplantida Kir1eh·i·r ha- hgi vak1t hükilmct Büyük Meclisten la • 
Valisindeki hareketi arzdan zarar goren • zim geien tahsisati istiyecektir.>> 
lere yap1lacak yarduna aid kanun layiha- Bu izahati müteak1b kanun kabul edil-
s1 da müzakere ve kabul cdilmi1tir. mi1tir. Daladye'nin beyanalt 

Bu kanunla 193'.. mall !'h. dü" Büyük Millet Meclisi ~ar1amba günu 
YUnu umumiye büt~esmm 265 mc1 fas • toplanacakhr. (a.a.) 

Paris 25 - Kabine toplanhsindan 
sonra Daladye matbuata beyanatta bu -
lunarak ikhsadi kalkmma plamm ilham 
eden baihca dü0üncenin F rans1z istihsa
latim arhrmaktan ibaret oldugunu söy • 
lemi0 ve 0öyle devam etmi1tir: 

_„ ..... „ ... „„.„„ ..... 1111u111m11ru111111111nn11111m11m111m11111nu1um1111111111111111111111111,111111
„„,„„,,„„„„.„„,,._ 

<;in sahillerinde 

hava f aaliyetleri 

iki <;in tayyaresi bir 
Japon torpitosuna 

bomba athlar 
T okyo 25 - Dün sabah iki Cin tay

yaresi Romalanin 13 kilometre cenubu 
garbisindc Sakuyomaru admdaki J apon 
torpitosu üzerinde u~mui ve torpitoya 
bombalar atm11hr. 

Bu torpito, J aponlarm Koredc Kank
Yo Hokudo' da Hin balik~1hk tecrübe is
tasyonuna merbuttur. 

Bir Amerikal1 tevkil edildi 
Tokyo 25 - Yokohama zab1tas1, bu 

~hre ugram11 olan ve Cin tayyarecilii!i· 
ne gönüllü kaydedilmi1 oldugundan $ÜP
he edilen Melvin Jibbon isminde bir A
merikahyi tevkif etmiitir. 

Muvakkat hükumetin yeni reisi 
Londra 25 (Hususi) - Müslüman 

Cin Generallanndan Ma Yang, J apon • 

lar tarafmdan San T ung vilayetinde ku· 
rulan muvakkat hükumetin ba1ma ge~ -
miitir. 

Sovyet büyük el~isi Da· 
hiliye Vekilimizi 

ziyaret etti 
Ankara 25 - Bugün saat 12,30 da 

Sövyet büyük cl~isi, Dahiliyc Vekili ve 
C. H. Partisi Genei Sekreten $ükrü Ka
Yayi Dahiliye V ckaletinde ziyaret etmit
tir. 

Polis vazife ve aalahiyeti . . 
n1zamnamea1 

Ankara 25 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti tarafmdan haz1rlanan polis va
zife ve salahiyeti nizamnamesi Vekiller 
l-leyetince tasdik edilmi1 ve meriyet mev
kiine girmi1tir. 

londra aefareti Müate§arhg1 
Ankara 25 (Telefonla) - Londra 

büyük el~iligi müste13n Sedad Zeki 
lllerkezc naklolunarak yenne Brüksel el
tiligi müste1an Kadn R1za tayin olun -
"'u1tur. 

1svii;reli icra mütehaasiai 
Ankarada 

Ankara 25 (Telefonla) - fcra mü
t~hassm Lipman bugün $Chrimize gelmi1-
hr. MütehasS1s, raporlanm haz1rlamak ü
zere ay sonuna kadar 1ehrimizde kala
caktir. 

kad1nlar1n yeralti ocaklar1n
da i;ah§trrdmamalar1 

Cenevrc 25 - Beynelmilel konferans 
tarafmdan kabul cdilmi1 olan kadmlann 
Yeralti maden ocaklarmda ~al11tinlmama-
8ma aid mukwele Türk hükumetince 
tasdik edilerek Milletlcr Cemiyeti umu -
ml katibl1gine daimi Türk delegesi tara -
findan tevdi edilmi1tir. 

F rans1z Naz1rlar1n1n 

Londra seyahati 1stihsalahm1z hemen her sahada bir • 
cok Avrupa devletlerinin istihsalatmdan 

M azd1r. Hesabat büt~esinde tesisi laz1m ge-
• Daladye ve Bone Jen müvazene ancak cali,makla e!de edi

ingilterede iki gu„ n lebilecektir. Binaenaleyh istihsalatm el -
zem olan bu ~oi(ah0ma mani olabilecek 

kalacaklar her $CY plandan uzakla1tmlmahd1r. Bai-
- ka selamet yolu yoktur. Planda üc taraf-

~ndra 25 (Hususi) - Frans1z Bat- h itilafta derpii edilcn para serbestligi 
vek1h M. Daladye ile, Hariciye Naz1r1 d f 'tib 1 
M B vc frankm mü a aas1 nazan i ara a m-

. one ~ar1amba ak1am1 tayyare ile 
Londraya gelcceklerdir. Ba•veki'I M m11hr. Bu iki nokta sermayenin memle -
,.. b 1 ' kete dönmesi ve para biriktirme usulü • ,._em er ayn, pcr1embe günü misafir na 
z1rlar 1erefine bir ziyafet verecektir. G~ nün kalkmas1 i~in elzemdir. Bu itibarla a
ce de Kralla Krali~e tarafmdan Vindsor 1ai(1daki tedbirlerin almmas1 Iaz1mdir: 
sar~ymda. misafirler ierefine bir ziyafet 1 - 1stihsalah ihlal etmiyecek mali 
venlecektir Cuma günü d H . . N bir gayretle maliyenin 1slah1 ve büt~e mü-

L d H. e anciye a- vazenesinin tesisi. zi~ or. . alifaks F ranS1z N az1rlan 1e-
refi?~ b1r z1yafet verccektir. F ransiz Bat- 2 - Daha iyi bir rand1man alabilmek 
vek1hle Hanciye N azin „ •• .„ i~in i1in tanzimine aid e1;hizenin kanun 
1 d cuma gunu og - d 
e en sonra Parise döneceklerdir. dairesinde tecdi i. 

F rans1z ve lngiliz N azirlan arasmda 3 - Kü~ük menfaatlerin himayesi. 
cereyan edecek müzakercler hakkmda 4 - Bilhassa gayris1hhi evlerin orta-
cukmt~ ak1ami resmi bir teblig neiredilc _ dan kaldmlmas1m istihdaf eden bir 11 
ce 1r. plam tanzimi. 

. M. Dalaclye ile M. Bane Londrada 5 - Sanayi ve ticaret i1;in yap1lan 
ik~mf~tlerdi .m

1 
üddetince Vindsor saraymda kredilerin gcniiletilmesi. 

m1sa Ir e 1 eceklerdir. 
6 - Umumi piyasalarda tediye 1art• 

M. Blondel Pariste lannm 1slah1. 

Paris 25 (Hususi) - Fransanm Ro- 7 - Müstemlekelerde servet memba-
ma maslahatgüzan M. Blonde( bugün larmm k1ymetlendinlmesi. 
Ramadan buraya gelmi1tir. 8 - Hakiki milli bir sanayi olan tu-

"Mk Blfndhl,kkKont Ciano ile yaptig1 rizmin inki1af1. 
°.1f1h- ~r\er a mda Hariciye Nazmna Hükilmetin ittifakla kabul ettii!i bu 
11 a 1 iza at vererek, yeni talimah hami- plan bundan evvelki kararlar mucibince 
len derhal Romaya dönecektir. 1 may1stan itibaren naz1rlar meclisinin 

.Tunuata Arab hareketinin tasdikma arzedilecek olan karamamele-
eleba§lll tevkif edildi rin heyeti umumiyesine tevfikan tatbik 

;i'ar~s 25 - Tunus mil!iyetperver ce • 
m1yeti olan cDestur. partisinin reisle
rinden ve Arab hareketinin eleba§tla • 
nndan avukat Binhamoda devletln 
emniyetine kar§l suikasdde 'bulunmak 
cürmile tevkif edilmi§tir. 

Y eni ahnacak meteoroloji 
veaaiti 

Ankara 25 (Telefonla) - Devlet Me
teoroloji i§leri Umum Müdürlügü hiz
metlerinde kullamlmak üzere satm a • 
hnacak telsiz, muhabere ve dinleme a
let ve cihazlar1 !~in üi; yüz bin liral!k 
taahhüde gir~ilmek hususundaki ka • 
nun Jäyihas1 Meclis ruznamesine ahn • 
ml.§br. 

(:ekoslovakya ile Lehistan 
araa1nda bir ihtilaf 

hallolundu 

edilecektir. (a.a.) 

Paristeki tayyare 
müaabakalar1 

Paris 25 - Olimpiyad akrobatik u-
9uilar §ampiyonu Alman tayyarecisi 
Kont Hagenburg, Pariste tertib edilen 
müsabakalarda birinci mükafab kazan
m1§br. Hagenburg yedi yüz seksen be§ 
puvan alm1~ ve kendisine en tehlikeli 
rakib olan <;:ekoslovak tayyarecisi No
vak 776 ve Frans1z Ka valli ise ancak 
654 puvan alabilmi§lerdir. 

Amerikadan tayyare sahn 
alacak lngiliz heyeti 

Londra 25 (Hususi) - Amerikadan 
tayyare sabn alacak olan ingiliz askerl 
heyeti bugün Nevyork'a varm1itir. 12 
tayyare fabrikas1 iimdiden mühim tek
liflerde bulunmu§lard1r. Heyet bir haf-

Variova 25 - Resmen teblig edil _ ta sonra Kanada'ya giderek, orada bu
mi•tir: Dün sabah Cek - Leh h.udu.dund.a Junan dünyanm en büyük kör u9ui 

' d Lo d makine fabrikalanm ziyaret edecektir. 
ve <;ek topragm a « p» :em1yetme alu ( ) 
bulunan bir Leh balonu b1r spor u~u1 KISA HABERLER _ 
yaparken mecburi olarak yere inmi1tir 
Hadise halledilmiitir. 

ltalyan lmparatorlugunu 
Brezilya da tan1d1 

Roma 25 - Brezilya büyük eli;isi M 
Adelberto Gerra Düval, dün Kant Ci -
ano'yu ziyaret etmi~ ve hükumetinin 
italyan 1mparatorlugunu tammak ka -
ranm bildirmiitir. 

* MONPELLiE 25 - Reynmond la Tal
hede 71 Ya§mda vefat etmi§tlr. Akslyon 
Fransez gazetesinln muharrlrlerinden olan 
müteveffa ~arl Morras'm dostu ve genc • 
l!k arkada§1 ldl. 
* BAÖDAD 25 - Belglka hükümetl, 

Tahrandakl elglsi M. Graef'i ayni vazife 
He Bagdade. tay!n etml:itlr. * LONDRA 25 - M. Avenol, Lord Hall
faks'm davetl üzerlne dün a~am Parlsten 
buraya gellnl~t!r. 

~ocuk ve terbiye 

Mekteblerde ceza 
Yazan: ALi KA.MI AKYOZ 

-3-
En fenas1, ister zahiri, ister hakiki di· 

siplin yoklugudur. Bu yokluk tahsil ve ter
biye gayesini temelinden sarshg1 i~in ~o

cugun manevi k1ymetlerini yükseltmiye 
muvaffak olam1yanlar hi~ olmazsa ve her 
ne pahasma olursa olsun i§in zavahirini 
kurtarm1ya bakmahd1rlar. F akat unutm1-
yahm ki as1l mühim ve laz1m olan c;ocu
gun i~ten geien hakiki hüsnü niyetidir. 

Cezamn büyük tehlikelerinden biri de 
bu 1uurlu irade kuvvetini yaratacak yer
de ancak zelil bir korku, cebir ve tazyikm 
ve acmm deni korkusunu has1l etmesi -
dir. En adi sevki tabiilerin~ ram olmaktan 
zevk alan ve biraz yüksek hayat idealin
den ho,lanm1yan ~ocukhr ise bayag1hk
lan icab1 en hakh bir cezaya kar11 da is
yan duyarlar. Onun i~in muallim cezay1 
vermeden evvel onun yolunu hazulamah, 

~ocugun muhakemosine müracaat ederek 
cezay1 hakettigini kendisine teslim ettir -
melidir. Cocuk anlamahdir ki verilen ceza 
onun 1eytana ~abuk uyan mütereddid ira
desini kuvvetlendirmek i<;in muallimin 
kendisine bir nevi yardumdu. 

Eger ceza, ~ocugun henüz dogmakta 
olan iradc kuvvetine, d1,andan bir yar -
d1mc1 gibi olmazsa; eger korku - <;ocugun 
kibir ve nahvetine, nobranhgma, egoiz -
mine, tembelligine ve daha nice kusurla -
rma kar11 zay1f vicdammn mücadelesin -
de - ona yard1mc1 kuvvet gibi gelmezse, o 
zaman korku da öteki bayag1 hislere ek
lenmi1 yeni bir bayag1 bisten ibaret kahr. 

Mesela tembelligi ele alahm: Ccza 
vermek suretile c;ocukta ~ah1kanhk has1l 
edeceginizi mi zannediyorsunuz} Oyle 
olsayd1 ikide bir cezalandmlan kötü tale· 
benin hemen <;ah1kan olmalan icab eder
di. Bunlarm c;ogu ~za gördükleri haldc 
ne i~in genc kötü olarak kahyorlar. <;ün
kü ceza ulu orta ~ok fena kullamhyor. 
Ceza ile talebeden bir i1 alabilirsiniz. Fa
kat iite o kadar. 0, size c;ahikan olmak • 
s1zm ~ah§kanhgmm zavahirini verecektir. 
Belki zorla derslerini bilir, vazifelerini 
de yazar. F akat zoraki oldugu i~in daha 
ziyade kopyeye ve ba1kalannm sayinden 
istifadeye, yalana dolana, hileye ba1 vu
rur. Ceza yolile ondan fikri bir randunan 

beklemek bo1tur. hin yüzünde kalmay1p 
derinliklerine girmek istiyen bir dikkatin 
veliid ~ehrelcrini ve okuduklarm1 sevcn. 
sevrnege <;ah1an irade kuvvetini zorla 
onda yaratabilecegimizi clüiünmek dogru 
olmaz. Halbuki aS1l ~ah1kanlik budur ve 
bu olmaymca terakki imkam da yoktur. 
lleri gitmek i~in ic;ten geien bu istek haI?
lesi bu zati a1k ve heyecan olmahd1r. Ö

te taraf1 dostlar ah1 ven1te görsün kabi -
linden pörsemi1. ölgün bir dikkatin, 
esneyen bir hafizamn, bulanh duyan 
bir iradenin cans1z gösteri1inden ba1ka bir 
§ey olamaz. 

Cocugun tembelligile mücadeleye ka -
rar verdik mi, hemen akhm1z cezaya git
mesin. Önce onun uykuda kalan iradesini 
uyand1rmak, pash fikrine bir cila vermek 
laz1m oldugunu bilelim. Bir kere onu te1-

vik ile harekete getirmeyi tecrübe edelim. 
Gösterdigi ufak bir iie laymet vererek 
begenclim, takdir edelim. Ta ki bunu da
ha s1k ve daha devamh göstermiye heves 
etsin. Ona anlatahm: Biz, insanlar c;a -
hsarak tabiate nas1l hakim oluyoruz. Bu-

nun göze c;arpacak bariz misallerini ken
disine buldurahm. Seri halinde bir~ok su
allerimizi ona tasdik ettirclim ki bir1ey 
bilmiyen ~ocuklar bilenlerden a1ag1d1r vc 
kendisi gibi olanlar hayahn bin bir gü~ -
lügü ile kariila1mca kolaylikla i1in ic;inden 
c;1kamazlar. Merak1m mucib olacak ve -
sileler bulahm. Hayranhgm1 celbedecek 
levhalar icad edelim. lyi hareketlerini 
gözliyelim ve Leyipnic;'in dedigi gibi 
<<Allah yolu demek olan» bu hareketle -
rinden istifade edelim. 

Bir kere onda bu ruhi hamleyi uyand1 -
rabilirsek, bir kere onu ikna edebilirsek ki 
verilen cezalar kendi düimanma, <<nefsi 
hayvanisine» galib gelme'i i«in kendisine 
yardim demektir, o bir kere bunu anlarsa 
gayeye dogru büyük bir ad1m at1lm11hr. 

Hatta onun l:ir egonizmine veya herhangi 
bir kabahgma kaq1 cezas1 agu da olsa 
hunda da ~ocugun 1uurunu, muhakemesi
ni kazanmak, ona böyle siddetli muamele 
edilmesinin sebeblerini anlatmak laz1md1r. 

Bu metod ceza gören ~ocugun manevi
yahm a1ikar bir surette tadil eder. Eger 
bir s1mfm mevcudunda böyle bir kanaat 
has1] olmazsa yani arkada1lanndan her -
hangi birine verilen ceza onun zafa ug -
nyan iradesini kuvvetlendirmek ic;in sevke
dilmi1 bir yard1mc1 kolu mahiyetinde oldu
gu inanc1 olmazsa ceza gören c;ocuk bir 
magdur, bir kurban duru:nunda kahr. On
lar arkada1larmm nas1lsa §<'ytana uyarak 
ierefli insan mevkiinden dü1tügü i~in onu 
kalduacak olan bu yardrmm pek yerinde 
oldugunu bilmelidirler. 

Bunu böyle bilmiyen bir sm1fta kudret 
ve hakimiyeti temsil eden ögretmenle zul

me kar11 hürriyetini kazanmak gayretine 
dü1en talebenin ~ekiimesinden baika hi~bir 
1ey mevzuu bahsolamaz. Biz acmz o mu
allime ki talebenin en büyiik dü1mam olan 
nefsani temayülata kar11 onlan vikaye ve 
müdafaa degil kendi otoritesini müdafaa 
ettigi manc1m vem. Böyle talebesile 
~ekiien ve müiterek davada onla -
nn müzaheret vc itimad1m kazana • 
mam11 olan zavalh mürebbi veya 
mürebbiyeyi ay1plamak insafs1zhktir. 
Kuvvetlerin müsavi olmad1g1 böyle bir 
harbde ögretmen sinirlenir, zay1f dü1er ve 
iiinden sogur. 0 ne sukut ve ne elim sah
nelerdir ki hii;bir tcsolli knbul etmez. 

Onun ic;in ögretmen smifmda kendinden 
daha büyük bir1eyi„ yurdu temsil etmeli 
ve en mukaddes bir ieyi„ Vazifeyi temsil 
ettigi hissini vermeli, bu s.fatla da ne su
retle olursa olsun kabahk ve hayvanhk • 
larla mücadeleye giri1tigi inhbam1 buak -
mahd1r. Pek tabiidir ki bizzat kendisi ~a
h1kanhgm, iyiligin ve feragatin misali ol -
mad1k~a sözleri ciddi te!akki edilemez. 
Otoritenin pahas1 i1te budur. 

Paya'mn mütaleas1 §U birkac; maddede 
hulasa olunabilir: 

A - ~ocugu islah ic;in ceza laz1md1r. 
B - Ceza mücadelede onun galib gel

mesine yard1m mahiyetindedir. 

C - Cezadan evvel bunu c;ocuklara 
anlatmak laz1md1r. 

D- Cezadan evvel ba1 vurulacak ba1-
ka ~areler vardir. 

-Bitti-

Ali Kami Akyüz 

Südet Almanlar1 reisinin nutku 
[Ba$tarati 1 Incl sahtfedel 

«Prag hükfunetinin ittihaz1 zaruri olan 
tedbirleri almas1 laz1md1r. ~ekoslovakya
daki milli gruplar, geni1 bir hürriyetten 
müstefid olmahd1rlar. Bilhassa Südet 
Alman mfmurlan tayini gayesini elde et
melidirler.» 

Bu mehafil, <;ekoslovakyay1 ikinci bir 
1svi\;re haline getirmek fikrinde 1srar et -
mektedirler. 

Moelki1er Beobahter, diyor ki: 
«Cekoslovakyadaki milletler mesele -

si, dahili bir mesele ~er,evesi haricinc c;1k
m11tir. Prag hükilmetinin ekalliyetlere aid 
ahkam1 ta..:il etmesi. hukuk müsavah itas1 
yerine kaim olamaz. Ecnebi memleketle
rin ve harbe te1vik eden zümrelerin na -
sihatlerine kulak veiecek yerde uzla1ma 
1eraiti vücude getirmek Prag hükume~ -
nin elindedir.>> Bu gazete, Haynlayn 1D 

te§rih etmi§ oldugu akide üzerinde mar 

ediyor. • . • . 
«Bir millete has hayat telakk1sme a1d 

büyük fikirlen devletlerin hududlan tev -
kif edemez.» 

M. Krolta'mn beyanalt 
Paris 25 - M. Krofta, Pöti Pariz • 

yen gazetesinin bir muhabirine verdigi 
mülakatta, fngiliz - 1talyan anla1masmm 
akdinden ve Frans1z - ltalyan görü1me -
lerinin ba1lad1gmdan bahsettikten sonra 
ezcümle demi§tir ki: 

«- <:;:ekoslovakyanm §imdiye kadar 
halyan fmparatorlugunu tammam1§ ol -
masi, F ransadan öne ge~memek i~indir. 
Frans1z dostlugu ve Fransa ilc te§riki me
sa1 Cekoslovak politikasmm ana prensip-

lerini te1kil etmektedir. Yoksa halya a
leyhtan bir politika mevzuubahis degil • 
dir. 

Almanya ile olan münasebetlenmize 
gelince, hunlann kat'i surette .normal ol
dugunu kaydetmek isterdim. Iki memle
ket arasmda cari iiler iki memleketi tat -
min edecek 1ekilde diplomasi kanalmdan 
halledilmektedir. Alman hükumeti vaS1 -
tah veya vas1tas1z <;ekoslovakyanm i~ ii
lerine asla kanimam11 ve daima dürüst 
bir hath hareket takib etmiitir. Henüz 
bir pkat veya umumi bir anla1ma akdi 
i~in müzakereye ba1lamad1k.» 

ltalyada sükut 
Roma 25 - Hükiimetin selahiyettar 

hir mümessili bugün yabanc1 gazeteciler 
toplanllsmda, Cekoslovakya meselesi hak· 
kmda yapacak hie bir beyanah olma • 
d1g1m, ~ünkü bunun italyaya taalluk et
miyen bir mesele oldugunu bildirmiitir. 
Fran11z gazetelerinin mütalealari 

Paris 25 - Bugünkü gazeteler, C;· 
koslovak meselesi ve bilhassa Haynlay m 
Karlisbad' da Südet Almanlannm taleb
lerini bildiren nutku ile me1gul ohnakta • 
dir. 

Tallindeki güre~ler 
[Ba~tarat• l incl saht/edel 

Dünkü güre,lerde vaziyetimi.z 
Tallin 25 (Sureti mahsusada gid~.n 

arkada§1m1zdan) - Bugün yapllan m~
sabakalarda Yusufla Saim sayi hesabi
le magll\b oldular. Hüseyin Leton'yah-
Yl tu§la yendi. „ 

Ya§arla Mersinli Ahmed musabaka -
ya girmediler. 

s 

HEM NALINA 
MIHINA 

<;in dayan1yor 
(e=' vet <;in dayamyor. Nihayet Ja• 
~ ponlar da, <;in ordusunun Ja-

pan ki:'alanm geri atbg1m itiraf 
ettiler. Yalmz, Cin kuvvetlerinin kazan
d1g1 muvaffakiyetleri kü~ük göstermek 
istiyor ve: 

«]apo11lar, kenJilerinJen aJeJce on 
misli faik dü§man kuweti kar§mnJa an· 
cak marl ay1 ifinde i§gal etmi§ olJuk!ar1 
arazinin Jörtle birini tahliye etmi1lerJir.» 
diyorlar. 

Harb esnasmda resmi yalanlar daha 
bol ve daha mubah olur. Maamafih, ben 
J aponlarm, kendilerinin ugrad18t mag!~· 
biyeti ve Cinlilerin kazand1g1 muvaffak1· 
yeti küc;ük göstermek yolundaki iddiala· 
rm1 tekzibe ~ah§acak degilim. Japonlann 
dogru söylediklerini kabul ederek mesele
yi öyle tetkik ediyorum. 

J apon ordusu, harbin bidayetinde bir 
müddet <;inlilerin §iddetli mukavemetine 
maruz kald1ktan sonra, kumanda, teiki
Iat, teknik ve ate1 kuvveti baknnmdan 
mevcud üstünlüklerinden istifade ederek 
düimam maglub etti. Ondan sonra, harb, 
J apon ordusu i<;in ate§li ve biraz da ölüm
lü bir manevra §eklini ald1. Artik, Cinin 
ak1beti Habe1istanm sonuna benziyecek 
diye dü1ündük. F akat Cin ba1kumandan· 
hgmm bir sevkulcen ncati yaptlg1 ve Ja• 
ponlarla c;arp11mak Üzere arada \;eteler 
birak1p as1I kuvvetlerini gen <;ektigi ve 
yeni kuvvetler toplad1g1 anla11ld1. Mare
ial <;an Kay Sek, meydam bo1 bularaK 
fazla cür'etkar davranan ve gen hizmet
lerini tauzim etmedcn fazla ileri ahlan 
Japon k1t'alan üzerine üstün kuvvetlerle 
saldird1 ye ~mdi Japonlann da itiraf et
tiklen muvaffakiyetleri kazand1. 

Bakm1z, Japonlar, kü~ülttüklen mag• 
liibiyetlerinin sebebini izah ederken 
«adedce on misli faik dü1man kuvvetleri» 
kar§tsmda ~ekildik, diyorlar. Demek ~i 
maglub ~in, böyle büyük kuvvetler teshh 
ve te9hizine muvaffak olmu1tur. Bu <;in 
kuvvetleri, eger iyi talim ve terbiye gör
mÜ§ muntazam kuvvetler olmasalard1, sa• 
y1ca 1 0 misli degil, 50 misli dahi üstün ol· 
salar, gene, Japonlan maglub edcmezler
di. <;ünkü kalabal1k harbetmez, asker 
harbeder. Cünkü insan kalabahgmm 
muntazam bir orduyu maglub etmesi im· 
kans1zdu. 

Görülüyor ki Cin dayamyor. Dayan • 
mak ic;in de uyanm1§, esrar <;ubugunu ve 
afyon tabakas1m bir tarafa atm11, arka • 
smda sallanan uzun sa~m1 kesip yerine 
tüfek kay1§m1 takm11 olmas1 laz1md1r. 
Cinden geien resimler, orada ayaklan 
cendere ile ezilerek yurmuk kadar kal • 
mii Cin kiz vc kadmlarmm da silaha sa• 
nld1gm1 gösteriyor. 

400 milyonluk <;in muhakkak ki uyan• 
mt§hr vc kolay bir zaferle bütün Cini yu
tacagm1 sanan Japonya, ba1m1 belaya 
sokmu1tur. J aponya, ~ok b~i:_ük gayre~l_er 
arfederek belki Cini maglub edeb1hr. F akat 0 zaman da bu, Pirüsvari bir za

fer olur ve Japonyaya <;ok pahahya otu• 

rur. 

ingiliz „ irlanda 

görü~meleri bitti 

Ü~ mühim esas1 ihtiva 
eden anla~ma, dün Lon

drada imzaland1 
Londra 25 - Bugün Londrada imza 

edilen fngiliz - frlanda anlaimas1 §U Ü\; 
esaSI ihtiva etmektedir: 

J - Milli Müdafaa hakkmda bir an 
(a§ma. Bu anlaima ile lngilterenin Kü 
instavn, Lavgsvilli, Borhavan limanla 
rmdaki müessesoleri lrlandaya terkedil 
mektedir. Bu ii 31 kanunuevvel 1938 ta 
rihine kadar yap1lacaktir. 

2 - Mali anla1ma. lrlanda, bütün 
fngiliz mütaleheleri kar§1hg1 olarak 10 
milyon lngiliz liras1 verecektir. Kar11hkh 
olarak baz1 mahsuller ve mamulat i~in 
konulan vergiler kaldmlacaktir. 

3 - Ticari anlaima. frlanda mahsul• 
leri ve mamulah ingiltereye serbcst gire 
cektir. Y almz ziraat mahsullen ve diger 
dominyonlann tabi olduklan muameleye 
tabi olacaktn. lrlanda hükumeti, lngiliz 
mahsullenni ve mamulatim serbest~e sok
may1 bir tak1m mahsuller ve mamulat ü
zennden gümrük resmini azaltmayi ta • 
ahhüd etmektedir. fngiliz kömürüne kar-
11 kontenjan kalkacaktir. (a.a.) 

MODERN 
TüRKiYE rnecmuas1n1n 

9 uncu sayis1 ~ok zengin münderica1 
ve 23 nisan münasebeti!e güzel bir yaz 
ve fevkalii.de nefis resimlerle bugüi 
r;1kt1, 



" KUc;Uk 
hlk6ye ~i§lide bir takib_J 

Ge<;en gün bir mecliste kadm bir ah
bab1m beni bir kö1eye ~ekti. Ba1mdan 
ge<;en §U garib maceray1 anlatti. Ba1ka 
hii; kimseye bu garib mn ac;mad1gm1 ila
ve ettigine göre isminin ve cisminin ke§fe

dilemiyecegine kaniim. Onun i~in aynen 
size nakletmekte mahzur görmüyorum. 

- Bu sabah Ü<; •enedenberi görmedi
gim bir beyden mektub ald1m. Hie; bir 
erkek 1imdiye kadar bana böyle bir1ey 
yazmam11ti. Bundan sonra da yazacag1-
m kat'iyyen zannetmiyorum. 

Ona Si1lide rastgelmiitim. Ben afag1ya 
dogru iniyordum .. 0, yukanya ~1k1yordu. 
Y aya kaldmm1 kalalxihk degildi. Birbi
nm1ze dikkat etmcmekligimiz imkam 
yoktu. Bakt1t1k . .. Y aki11khca bir gencdi„ 
Ben naS1ld1m, onu labil bilemcm„ Biraz 
ileriledikten sonra döndü, bcni takib et
mege koyuldu. Epeyce yürüdük . Eski 
Hay Lay f' m önüne gelince ic;eri girdim. 
0 da arkamdan gelmekte tereddüd et -
medi. Ortal1k <;ok tenha idi. Kenardaki 

masalardan birine oturdum. 0 da tarn 
önümdeki masay1 se~ti. Sandalyesine ili-
1ir ili1mez bana döndü: 

- Buraya tetrif etmek istemez misi -
niz ~ 

Dedi. Elile de kar§ISmdaki ham kol -
tugu gösteriyordu. F ena halde sinirlen -
dim. F akat kalk1p gitsem, belki gene pe -
1imden gelecekti. Gürültü c;1karsam onun 

kadar ben de rezil olacaktim. Sogukkan

hhg1m1 muhafazaya c;alifirak: 
- Sebeb? -

Diye sordum. 
- Benim ic;in bu, büyük bir ieref ve 

zevk te1kil edecek 1.. 
Bu beylik cümle kar11smda elimde ol

m1yarak •mtt1m. 0, bundan daha ziyade 
cesaret ald1. Dsvetkar sözlerini uzatm1ya 

ba~lad1. Sinirim büsbütün bo1alm111t. 
Mütemadiyen gülüyor, fakat ayni za -

manda da hep: 
- Kabil degil 1 
Cevabm1 veriyordum. Nihayet o da 

gülmege ba1lad1: 
- Hammefendi, dedi, lutfen bana 

adresinizi vermenizi rica edecegim amma, 
bunu bir küstahhk saymaym1z.. Size Ü<; 
seneden evvel tek bir sat1r yazm1yacag1-

ma namusum üzerine söz veriyoruro. 
Bir an, «acaba deli mi !>) diye dü1ün

düm. Hay1r .. Hai ve tavnnda insam böy
le bir 1üpheye dü1ürecek hi<;bir muvaze

nesizlik görünmüyordu. Kendi kendime: 

- Adam .. dedim, üi; sene ic;inde kim 
ölür, kim kahr!. 

Adresimi verdim. 
kalkti, gitti. 

"'"""" 

Te§ekkür 
-
ederek 

Zaman ne i;abuk ge<;iyor.. Dün, me -
ger, bizim bu kü\;ük sergüze§tin üc;üncü 
y1ldönümü imi§. Vak'ay1 tamamile unut
mu§tum. 0 beym sözünü tutup tarn üc; 
scne sonra bana yazacagm1 zaten ümid 
etmiyordum. 0 zamandanberi iki defa ta
§mm11 olmakhg1m1za ragmen kü\;ük zarf 
beni geldi, buldu, ne dersiniz .. Dogrusu 
posta idaremiz tebrike §ayan .. hte ald1-
g1m mektub„ Buyurun okuyun ! 

«Hanimefendi, 
Bilmem hatirhyacak IDISmrz.. Eski 

Hay Layf'ta size bir sütlü kahve ikram 
etmek istemi1tim de, kabul buyurmamI§· 
tm1z„ Benim ic;in ne dü§ündünüz acaba? 
Cesur bir c;apkm m1 zannettiniz, yoksa 
her gördügüne sata~an bir kac;1k mr? .. 
Bunlann hii; birisi degil.. 0 gün, mukad
derabmm tamamen sizin elinizde oldugu
nun tabii farkma varamazdmIZ. Gene 
bir k1Z1 seviyordum. Ailem de evlenme
mize taraftard1. F akat izdivac, mal um 
ya, öyle kolay kolay karar vcrilecek bir 
iey degil.. Acaba mes'ud olabilecek mi
yim? diye müthi~ bir tereddüd ve üzüntü 
ic;indeydim. Talih ve tesadüften imdad 
istemege karar vcrdim. Sizi bunun ic;in ta
kibe koyuldum. Hay Llyf'a girerken 
ic;imden 1öylc bir niyet tutmu§tum .. 

- Eger masama gelmege muvafakat 
etmezse sevdigimle evlenirim.. Gelirsc, 
yeni bir maceraya ahlmakta ne mahzur 
var .. Henüz daha gencim !. 

Endamm1z, gözleriniz o kadar hoiu -
ma gitmiiti ki, masama geleydiniz, mu -
hakkak sevgilimden beni vazgec;irecekti
niz.. F akat gelmediniz„ Ben de gidip o 

k1zla ni1anland1m .. Evlendik, c;ok mes -
uduz. Aradan iki buc;uk sene gec;tigine 
nazaran <<mes'uduz!» sözünü kuvvetlc 
tekrar edebilirim. Bu saadetimi size med
yunum, c;ok te§ekkür ederim, hammefen -
di 1 Hem vadimi tulmu§, hem de minnet
tarl1g1m1 bildirmi§ olmak i,in bu mektubu 
yaz1yorum. Rahats1z ettigimden dolay1 
affmlZI dilerim !» 

Dogrusunu islerseniz o zatm bana kar
§1 duydugu minnettarhk kadar, belki da
ha ziyadesini ben de ona kar11 hissetmek
teyim. \:ünkü 1sranm fazla ileriye götür
müi olsard1, kalk1p masasma gitmekli -
gim ihtimali vard1. Halbuki ben de ora
ya bugünkü kocam ~an ni1anlim1 bekle
mek i~ girmiitim.. 0 vaziyette ·i§ler ta
bii kaniacak, §U andaki rahat ve bahti -
yarl1g1 kendi ayag1mla tepmi§ olacakhm. 
Ne dersiniz, ben de ona bir mektub ya -
zarak te1ekkürlerimi bildireyim mi?. 

<;eviren: 
Ahmed Hidayet 

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

CUMHURIYET 

Zelzele felaketine 
• • ugr1yanlar l~In ••• 

KIZilaya yard1m eden 
hamiyetli yurdda,Iar 

Qatalca Qaktl köyü halk1 
G. ve A. Baker. Ltd. ve 
Modlano 
Brezilya kahves! Türk Anonlm 

L. K. 
18 

300 

t;:i!rketl 500 
I~. Ltd. !}lrketl 200 
Salti Franko 100 
f,!alom birader!er 100 
Denizbank Llman ~letmes! 
kara. !§Qilerl grupu. 120 
Jak Y. Levi 200 
Haydarpa~a Ll.ses! muhtel!f slßl! 
ve §ubelerl talebesi tarafmdan 
verlllp Kadlköy gubesinden gön-
derilen 13 50 
s. Sura.sk! mahdumlari 300 

K1zday 1atanbul Mümes· 
silliginden 

Ana yurdun güzeJ ve rahat bucakla
rmdan K1t:iehir ve köy!erin!n §U son 
günlerde ge9irdlg! zelzele feläketinin 
aclSl her yurd~1m1z1n gögsüne 9ök
m~tür. 

f,!üphe yok k!, bu ac1y1 herkes pay
lag1tken yurd ve yurddasllk sevg! ve 
bail'IJJ1gile bu feläket!n act1g1 yaray1 
bagl!yacak ve gediklerini gücünün yet
tiii;I kadar kapamaga koi,acakt1r. 

Her zaman oldu~u glbi bu dela da 
teläket saha.smda kara gün dostlugunu 
gösterml§ olan K1z!layumz, gerllerde
kl Y11tdda§larmdan acuum bölügtügü 
bu telaket Jein gücü nisbet!nde hamiyet 
eserlerini ve para yar01mlarm1 bekler. 

Cemlyetlm!zln her kazada bulunan 
§Ubelerl yurdda.slarm m!ktan her ne 
olursa olsun vereceklerl yard1mlar !9ln 
veznelerlni ac;tk bulundurmakla bera
ber yard1ma ko§an yurdda§lanm1zm 
adlar1m 11.ste hallnde ne§reyllyecekt!r. 

<;acuk koro heyeti radyoda 
Dün, 44 üncü ilkmekteb talebesin -

den bir grup, istanbul radyosunda, saat 
birden bir buGuga kadar devam etmek 
üzere fü; ses üzerinden bir koro yap -
m11lard1r. Koroya !stikl§l mar§ile bB§
lanm1§, ve i;ok giizel mar§lar, c;ocuk §ar
kllan söyleruni~tir. 

Güzel okuma müsabakast 
Dün de saat 14 te civar mekteblerin 

i§tirakile bir güzel okuma müsabakaSI 
tertib edilmi§ ve Halkevi salonu dolup 
ta§hg1 ic;in alti yüzü mütecaviz ta!ebe 
bahi;ede muhtelif eglenceler, danslar 
yapmi§]ar ve güzel okuyanlara Halke
vi ve Esirgeme kurumu tru;af1n.dan 
kitab, K1zilay tarafmdan da birer 
paket §eker hc<liye edilmi§tir. 

<;ocuk balosu '. „ l 

§li§li Halkevi tarafmdan, Esirgeme 
kurumunun i§tirakile Dagc1llk kulü • 
blinde tertib edilen i;ocuk balosu ve 
gürbüz i;ocuk müsabakas1 dün 1500 i;o
cugun i§tirakile ve GOk parlak bir su -
rette yap1lmt§tlr. 1§1k lisesi!P. 44 üncü 
ilk okul talebesi yaphrd1klar1 hususi 
elbiselerle <;ok canh ve · muvaffakiyetli 
numaralar yapm1§lard1r. Halkevin!n ca
Zl tarafmdan c;alman muhtelif parc;a • 
larla ~ocuk danslan yap1lm1i, muhtelif 
eglenceler tertib edilmi§tir. 

Saat altJda Cumhuriyet maq1 1500 
gocuk tarafmdan okunarak baloya son 
verilmi§tir. -···---

Holivud bir hayalden mi ibarettir ! 
« Herhangi bir posta merkezine gidip Holivud 
adresile bir mektub veya telgraf vermek istedi
giniz takdirde memur kat'iyyen kabul etmez ! » 

Adina I-lolivud denmi§ olan Los-Angelos civanndaki stüdyolar merkezi 

Bir F rans1z muharriri, tanmm1, bir 
F ram1z sinema mecmuasmda 1u saltrlan 
yaz1yor: Bana ister inanm, ister inanma
ym, Holivud'da tek bir filim yap1lmam11-
t1r. Orada tek bir stüdyo yoktur. Holi· 
vud'da tek bir artist olurmaz. Orada bir 
posta merkezi bile yoktur. Holivud is· 
minde bir Iren istasyonu bile mevcud de
i!ildir. Orada bir banka binaSI dahi yok
tur. 

T ecrübe etmek isterseniz, herhanai bir 
posta merkezine gidip y1ld1zlardan biri
ne göndermek istedii!iniz bir telgrafi ki
~eye uzatm1z. Eger altma «Holivud» ad
resi yazdm1zsa, memur kat'iyyen kabul 
etmez. Cünkü milletleraras1 posta rehbc
rinde Holivud ismi yaZlh degildir. 

Holivud' da zannedilen stüdyolardan 
her biri ba1ka isimlerle amlan yerlerdedir. 
Culver City, Universal City i!Sh„ y1ld1z
larm oturduklan yerlerin ad1 da Bevcr
ley Hils, Malibu Beach ilahtlr. 

Peki, o halde Holivud nedir? Holi -
vud ismi ilk d"efa 1903 tc söylenmi1, an
cak 1910 sencsine dogru baz1 kimseler 
tarafmdan bilinmege ba1lam10tir. Holivud 
1903 te Los Anaeles'ten 20 kilometre u
zakta halt bir arazi idi. Orada hi<; kim
se ne bir cv kurmay1, ne bir bah<;e yo.p
may1, ne de hayvan otlatmay1 aklma ge
tirmiyordu. Paul isminde bir F ransJZ 
ressam1 ilk defa oradaki manzaranm aü
zelligine dikkat etti ve bir tablosunu yap
mak ic;in in1a ettirdiii;i bir kulübede otur
may1 göze ald1. Birkac; sene ic;inde o lm
lübenin civannda birkac; ki1i daha kiiGük 
küc;ük baz1 evler yapbrd1lar. 1910 ;ene
sinde Holivud'daki binalar ancak yüzü 
buldu. 

Bu tarihte sinemac1lik ilk inki1af dev
resine vas1l oluyordu. Filim amilleri bü
yük 1ehirlerin p;Ürültüsünden uzak. sakin 

yerler anyorlard1. San Fransisko gibi bü
yük bir merkezden hi<; de uzak olm1yan 
Los Angeles'e aelip yerle;tiler. 1911 se
nesinde Nevyorkta i1leri iyi gitmiyen ber· 
ber esnahndan iki karde1 ceblerine son 
sermayeleri 2600 dolan koyup garba git
meil;c karar verdiler. Trende sarho; bir 
filim amiline rastgeldiler. Onlar da kafay1 
Gekince adamla ahbab oldular ve birlik
te bir filim c;evirmeil;e karar verdiler. 

Filim yap1ld1. Muvaffak oldu ve epey 
bir kazan<; getirdi. Bunun Üzerine ÜG ar
kada$ bir stüdvo tesisi arzusuna kap1ld1-
lar. T esadüf ettikleri bir hay1r sahibi on
lara ;u nasihati verdi: 

- Beni dinlerseniz, digerleri gibi 
stüdyonuzu beyhude yere Los Angeles'in 
p;öbeil;indeki pahah yerlerde in1a etmeyi
niz.. Holivud tarafma gidiniz.. Orada 
bedava bile yer bulursunuz ! 

hte ilk te,is edilen bu stüdyo Holivud 
isminin bir manaya delalet ctmesine se • 
bebiyet verdi. Y oba o zamana kadar o 
lus1m araziye Los Angeles'in kenar ma
hallesi deniyordu. 

F akat aradan gec;en 28 sene zarfm
da Holivud binlerce defa büyümÜ§ olma
sma rail;men ba;hba;ma bir 1ehir olmu1 
de~ildir. Bu, yalmz bir isimden, bir ruhi 
delalet neticesi mevcud zannedilen bir 
hayalden ba1ka bir ,ey degildir. Tatmin 
edilemiyen ihtiraslar, <;ekilen 1st1rablar, 
dökülen gözya;lan ve sarfedilen milyon
lar idn reklam ,eflerinin dimagmda vü • 
cud bulmu, bir oerabd1r. Holivud tekrar 
ediyorum, bir anla1amamazhk neticesi 
var zannedilen bir yer, yanh1 verilmi§ bir 
posta adresidir. 

(Y arm bir ba,ka muharririn «Holi
vud yok, fakat Los Angeles vardu» ma· 
kalesini basaca1i;1z.) 

26 Nisan 1938 

·RAD'YO 
( Bu aksamki proJt?am) 

ANKARA: 
12,30 ka.r1§1k pläk ne§rlyat1 • 12,50 plak: 

Tilrk muslk!.s! ve halk §arktlan - 13,15 da
hlli ve harici haberler - 18,30 pläkla daIJS 
musiklsl • 19,15 Türk musikl.sl ve halk §ar
k1lar1. (Hikmet R1za ve arkad~lan) - 20,00 
saat äyan ve arabca ne§riyat - 20,15 Tür!< 
musikisl ve halk §ark1lar1. CCemal Kämil: 
istanbul radyosu okuyucularmdan) - 21,00 
konterans: Qocuk ne§rlyat1 ve terblye•!n· 
deki rolü. (Ramazan Arkm, mua111m) • 
21,15 stüdyo salon orkestra.s1 - 22,00 aJans 
hal>erleri - 22.15 yarmkl program. 

isTANBUL: 
12,30 pläkla Türk muslkl.si - 12,50 hava

d!.s - 13,05 ~ocuk bayranu ve hatta•t mü
nasebetlle Qocuk E.slrgeme Kurumu nam1-
na Bakirköy Halkevl göoterlt kolu tara -
fmdan bir tem.sll • 13,30 muhtelU pl!i!< 
negrlyat1 - 14,00 SON • 17,00 :inkilab ta • 
rihl dersl: Üniverslteden naklen. Mahmud 
Esad Bozk11td - 18,30 Qoouk bayram1 haf
ta.s1 münasebetile Qocuk Eslrgeme Kurumu 
namma kon!erans: Fahreddln Kerlm Gök
ay. <Qocuk ruhuJ • 18,45 plakla dan.s mu
slk!si - 19,15 konferans: Beyoglu Halke• 
vi namma. Näzan Danl§mend (Tarlh ve 
odebiyatta Türk güzellll!'lJ • 19,55 borsa 
haberleri - 20,00 Vedia Rlza ve arkada§lari 
tarafmdan Türk muslklsi ve halk ~arkrla. • 
r1 - 20,30 hava raporu - 20,48 Ömer R1za 
taratmdan arabca söylev - 21,00 Tahsin 
Karakuo ve arkadWJlar1 taralmdan Türk 
muslklsl ve halk §ark1lar1, (saat ayar1J -
21,45 ORKESTRA - 22,15 aJans haberlerl • 
22,30 plakla sololar, opera ve operet paroa• 
larr • 22,50 son haberler ve ertesl gü11ün 
progranu - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 
20,35 Hamb11tg: Mona L!za (f,!illng) In. 
21,45 Strasburg: Lakme (Dellb'ln). 
22,05 Roma: Karmen CB!ze) nln. 

Büyük konaerler 
21,05 

21,05 

21,05 

21,20 

21,55 

• Londra: Bethofen ve Haydn'ln e• 
serleri. 
LäYP21~: Qaykovsk.I ve Nlkolal'nln 
eserleri. 
Frankf11tt: Vagner ve Brükner (8 
incl sentoni) eserlerl. 
Beromünstel': Biz.e„ L1szt ve 
f,!traus'un eserlerl. 
Kopenhag: Bah'm (demek Allah 
dünyay1 sevlyor) eser!. 

22,05 Miläno: Hendel'ln eserlerl. 
22,20 Doyclandzender: Brahms (lklncl 

sen!oniJ. 
22,30 Presburg: Mozart: Piyano konserl 

D=Dur. 
23,05 Sottens: Mozart'm eserlerl. 
Oda musikileri 

19,35 Bükre§: euman•m (iijalrin a§k1); 
eserl. 

21,20 Paris (Radyo) : Mozart ve Ra• 
vel'in eaerle.rL 

23,25 Sarbrükken: Bah <G=dur sonat), 
23,35 Doyolan.dzender: 17 ncl as1t ev 

muslkl.sl. 
23,40 Bresläv; Nefesll sazlar konserl, 
Opereller 

22,05 Par!.s <Post Par!ziyenJ: Ta Bauche 
(iven'ln). 

$ark1 konserleri 
21,05 

22,05 

Doyclanctz.ender: Marta Mar ~ 
tensen (Soprano) . 
f,!tutgart: C. Rayh (Soprano). 

NÖBETCiECZANELER 
Bu gece §ehrlmizln muhtellt semtlerln· 

deki nöbej;gl eczaneler: 
istanbuJ clhetl: 
Emlnönünde CBe§lr Kernall, Alemdarda 

(8irr1 RasimJ, Kumkap1da. (Cem!JJ, Kü • 
~ükpazarda <Hü.seyin Hulü.siJ, lijehzadeba.· 

Otomobilin direksiyonu 
kirild1 

,,-------------------------------.. flßda (Hamdll, Fenerde (Vlta!D, Kara -

l BI• rl • k1 • $ a t 1 r 1 a ) güm.rükte (Fuad), f,!ehremlnlnde (Hamdli, 
Ak.Sara~a (Sariml, Sama.tyada (Teofllosl, 

inhlsar tütün depolarmdan birinin '--------------------------------' Bak1rkoyde (MerkezJ, Eyübde <Hlkmet At• 

Londra - 12 yaima giren Prenses Elizabet ( beyaz at üzerinde) babas1 
Kral Corc; ile karde§i Prenses Margrit Rozla beraber Saray parkmda bir ge
zinti esnasmda. 

* Mi V cst'in bir revü heyetile birlik-müdürü olan Nezihinin kulland1,i!1 oto- · 
mobilin direksiyonu hareket halinde te lngiltereye gelmek i.J.zere oldugunu 

yazm11tik. Mi Vest bu tem•iller i,in 8 bin blrdenbire bozulmu;. Nezihi de araba-
yt, DolmebahGe önündeki agaclardan fngiliz liraSI Ücret alacaktll. Londrada 
birine hindirmek mecburiyetinde kal - haftahg1 2500, Glaskov ve Manc;isterde 
m1~tir. ise 1500 er lngiliz lirasma gelmektedir. 

Musademe neticesinde Nezihi ile ka- Bu hesaba nazaran Lon<lrada iki hafta, 
nsr Fatma ve halas1 Hikmet muhtelif digerlerinde, bir hafta kal&caktir. 
yerlerinden yaralanm1~lard1r. Hikmet * Fransada ~aliian rejisörlerden 
~i~li <;:ocuk hastanesine, digerleri de Hanri Sokal dag filimleri mütehass1S1d1t. 
S1hhat Yurduna kaldmlm11lard1r. S1h- $imdiye kadar bu yolda bir<;ok kordela-

? rr 1 MA Y 1 S ------------ hi vaziyetleri agireadir. lar vücude getirmi1tir: Beyazligm verdigi 

1.--•B•ah-a•r-b•a•yr•a•m•i•n•d•a-T•u•·•R•K-•M-A•A-R•i•F-C•E-M•i•Y„E-T•i--_.I --- sarho1luk, Monblan 'daki fotma, Dagla-rozetlerini takm1z. Türkiye Tib enciimeni i!rtimai lln csiri ve Mavi ziya .. Mavi ziyada ba1 
Türkiye T1b encilmeni 27 nisan 1938 kadin rolünü meihur Olimpiyad filmi re

c;aqamba ak§ami saat 18.30 da Etibba jisörü Alman artisti Lem Rifenstal oy -..--Y arin ak~am ME L E K'te--. 

, 

Zevk • Ne~e • Nefis musiki • Güzel ~arkilar · Eglenceli, heyecanh, merakl1 
bir mevzu 

AL TIN YAGMURU 
( Frans1zca sözlU) Baljl rollerde: 

C ON AMECHE - ALICE FA YE ve me~hur Rus 
viyolonisti RUBINOFF Herkesin görecegi- Beßenecegi bir film 

Avrica: Paramount dUnya havadislerl gazetesi 

Bütün lstanbul'u hayran eden hlm 

1 En güzel si

I nema y1ld1z1 ._„„„„„„„. Bugün 

Zarah Leander La Habanera tilminde 

TURK sinemas1nda •==•========•• 
Bu ak~am saat 9 da --------

Pangalh K U R T U L U ~ sinemasmda 
Hayram ~erefine senenin en büyük gala müsameresi 

Üstad MUHLIS SABAHADDIN opereti tarafmdan 

Odas1nda toplanacak ve Dr. Ekrem ~e- nam11t1. H. Sokal son olarak yeni bir 
rif Egeli tarafmdan (Gastroskopi ve 

dag filmi vücude getinnektedir. Ad1 
mide hastahklan te~hisindeki mevkii) 
hakkmda tebligde bulunu!acaktrr. Muh- «Müthi§ S1<;ray11» br. Bu kordela kayak 
terem azanm ve arzu buyuran meslek- sporlan dekoru ii;inde ge;en ho§ ve eg
ta~larm te~rineri rica olunur. lenceli bir maceray1 tasvir etmektedir. 

(_ Gaänlar, Konteranslar, konoreler) 
Konferans 

Üsküdar Ha\kevinden: 
26 41938 salt günü saat 20,30 da Üskü

dar Ha!kevl salonunda d<><;ent, doktor Zeki 
Rag1b tarafmdan (Spor, s1hhat ve kUltür) 
mevzulu bir konferans verllecektlr. Salon 
herkese a~1kt1r. 

Aktörlerin ekserisi kadm ve erkek ski 
§ampiyonlanndan mürekkeb olacaktll. * Paris!e c1kan Sinematografi F ran
sez mecmuaSI F ransada en ziyade ragbet 
gören artistler hakkmda sinema salonlan 
müdürleri ve müstahdemleri arasmda bir 
anket yapm11t1r. Bu anketin neticesine 
göre en c;ok rey alan kadm artistlcr 1un -
lardir: Danyel Daryö 6330, Annabella 

ll•mE-•3 May1s Sah 'i 2080, Greta Garbo 1436, $irley Tempi 

Mu"n"ir Nuredd"in 616. Edvij Föyyer s3o. Gabi Morley 

KONSERI 

FRANSIZ Tiyatrosunda 
Programda: Klasik eserler ve Münir 

Nureddin'in yeni bir eseri: 
FERYAD 

414, Marlene Ditrih 328. Elvire Popes-
ko 322, Vera Koren 228, F ransuvaz: 
Rozey 197. Erkek atistlcr de 1unlard1t: 

HATIRIM i~iN 
BUyUk operet 3 perde Biletler Agacnmi Philips Moga1.• -

''••••••11==• Ayrica: Orkestra • Revü ve Bale •'••••••llJll••sllmllcllia•sllallhlllmiiilailktllnlicl.i1r• . .iTlieml.•4ii31i3ii41i3•1 

F ernandel 11174, Jan Gaben 4082, Re
mü 3936, $arl Buvayye 2780, Tino Ro

si 23 70, Piyer Ri1ar Vilm 1440, Caia 
Gitri 1296, Harri Bor 1092, Viktor 
Fransen 923, Lui J uve 328, Klark 
Geyb! 325. 

* Greta Garbo neredc? Bu suale 
do1i;ru bir cevab vcrebilene ask olsun .. 
Bir ay evvel italyada Stokof.ki ile bera
ber oturduil;u, sonra da T unusa ge~tiil;i 
bir hakikat olmakla beraber bugün geien 
haberler esrarh y1ld1zm etrafmda dönen 
muammay1 bir kat daha c;özülmez bir ha
le koymu;tur. Zürih'teki baz1 Frans1z 
gazetelcrinin muhabirlerinin verdikleri 
bir habere göre tayyare ile Stokholm'dan 
gelen esrarengiz bir kadm yolcuyu ora

daki !svec;li gazetecilerden biri tamm1; vc 
bu kadmm Grcta Garbo oldugunu ke,
fetmi1tir. Kadm, kendisile konu1an gaze
teciye: 

- E vet, demi1, ben Greta Garbo -
yum, fakat rica ederim kimseye bir ~y 
söylemeyin, kimse rahatSiz etmeden biraz 
sakin bir hayat ge,ireyim.. Simdi Lu
gano'ya gidecek, dinlenecegim 1 

Kadm bir arabaya binmi; ve istasyona 
gitmi;tir. Haberi duyan bir Zürih gazete• 
sinin muharriri trenden evvel otomobille 
Lugano'ya gitmi,, fakat trenden Grtta'ya 
benziyen hi,bir kadm yolcunun <;1kma -
d1ibm hayretle görmü;tür. Söylendigine 
göre Greta bir ba;ka istasyonda trenden 
inmis ve me;hur «Garb cephesinde yeni 
biriey yoktur I» eserinin muharriri Erich 
Mari Remarque'un oturmakta oldugu 
villaya gitmi;tir. Y1ldmn bu ziyareti ya
kmda Holivud' da filme ahnacak olan 
muharririn «Ü<; arkada1» ismindeki ese
rine aidmi;. Greta' mn bu kordclada bai
kadm rolünü oynamas1 ihtimali varm11. * Bir müddettenberi Pariste tatil 
müddetini ge,irmektc olan Klodet Kcl
ber, Amerikaya hareket etmi;tir. * T anmm11 1sve~li a~tistlerden Ingrid 
Bergman Berline Gelmi~tir. Ufa iirketi 
hesabma «Dört arkadap> isminde bir fi. 
!im ,evirecektir, 

lamaz) eczaneleri. 
Beyo~lu cihetl: 
Pangalt1<1a cNargileclyanJ, Taklllm :latlk• 

llil caddeslnde CLlmonclyan), istlkläl cad
desinde (Della SudaJ, Galata Karakoydo 
<Hüseyln Hüsnü), Ka.s1mpa§ada (Va.s1f), 
Hallc1o~lunda (Barbud), Be§ikta.sta (VI -
dln), OrtaköyJ Arnavudköy, Bebek ecza. "" 
nelerl. 

Kad1köy eski lskelede (Sadrk), Yelde~ir
merun<le <ÜclerJ, Üsküdarda Ümrahorl, 
Büyilkadada (Halk), Heybelladada (Ta -
na§), Beykoz, Pa~abah9e, A.Hisar eezane -
leri. 

Te§ekkür 
He!Il§ire ve validemizin ölümü müna· 

sebetile cenazesinde bulunmak lutfun· 
da bulunanlara ve muhtelif suretlerle 
kederimize i§tirak edenlere ayn ayr1 
te1ekküre imkän bulamadrguruzdan sa
ym gazetenizin buna tavassutunu r!ca 
ederiz. 

i!k tedrisat Hazine vekili 
Ankara 

Ziya 
müfetti§i 

ismail Hakk1 

m 
T. Maarif cemiyeti 
Talebe Yurdu Müd. 

Nuri. 

~ehzadeba§t 
TURAN TiYATROSU 

iyile§en büyük san'atUr 
Na§id bu geceden !tiba
ren temsillerine ba§hyor. 

2 oyun birden 
Halk gecesi: Localar 100, her yer 20, 

paradi 10 
<;ökü§, piyes 2 perde 

Beyin ba§ma geien, komedi 2 perde 

HALK OPERET1 
Bu ak§am Samatya 

SEN sinemada 

PiPi~A 
Büyilk operet 3 perde 
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--ispanya harbi _f_k=ti=sa=d=i=h=a=r=ek=·e=tl=er= ( Büyük Jnvalnr J Pf NCERESiNDEN 

.__ 

Franko ordusu A ~deniz Kömür davam1z ~B=-.. =-=---=-•• =k=--=o-=--=k:-===-~--=t............_- Hakiki k1ymetler 

k 1 l „ d.? üc; yilhk yeni_m_a_den program1m1 - u y u y an u s a r emberlayn'm kabineden ·~.kil~~-
1 Y1 ar1na nas 2 in 1 

• ~:~~a~~!~~~~~;~:~:~~~:~~::~i~; Amerika ha vac1l1g1 ~-!~:~;:~:~:~~~:~;:t
0

~;:~: 
ispanya harbi, be•eriyeti yiikse}ten manevi önemli oldugu ma!Omdur. Eti kömür mentoda takdirle amp alkiilad1gm1 gaze-

y ocaklarmda y1lda 1,100,000 ton lave kö- Yazan: HENRI BOUCHE teler yazd,]ar. ingiliz Baivekili, kendi 

klymetlerm. de rig~ nendig~ i, medeniyete mürü istihsal edilmi§tir. Diger ocakla- sözlerine k1ym~t verdirmek ;,in ad.et.a 
3' rm da bununla muvazi olarak istihsa- Amerikanm, Büyük Okyanusa kar11 Mevcud 16 filohllay1 teikil eden bu • k 

1 doludur 1 · h h · k d kl • Eden'in mülahazalanna s1g101yor ve 1 1• h ketler e !atmm arbrilmasm1 istihdaf eden prog- bir vaziyette bulunmaSI dolayisile, Ame- tayyare erm emen epSI ana a,1 1g1 d .. Yara•maz are d 1 1000 b . k . d de bir: «Onun dedigi gibi» ve «onun u• Y ramm esasmm haz1rlanm1§ ol ugunu nka tayyareciliginin halletmek zaruretin- 32 metre o an eygu uvvehn e I I I 
A E t ·1·· ·· ·· 1 hh 200 k"I •u""ndüg"ü aibi» tarzmda cüm e er ma 1 • Maden Tetkik ve rama ns 1 usunun de bulundugu mesele, yeryüzünde emsal- iki motör e müce ez, saatte 1 o - ' o· 

bülteninin son geien nisan nüshasm • sizdir. metre sürat yapan Comolidated P.B.Y. yordu. Bu bi,imde söylenen nutuk, gene 
daki rakamlarla görüyoruz. Amerika, bundan yüz on bei sene ev- tipi demz tayyareleridir. En son manev- gazetelerden anla11hyor ki ,ok a!ki1la~· 

Bültende son bir senelik maden is - d d hd .• · ralarda, bu rarelerden 18 tanesi, Kalifor- mi•t1T. F akat gazeteler o alk11lann hakt· vel, Monroe kongresin e eru e ethg1 , ' d 
tihsal vaziyetimiz arasmda bulunan bd A I ni·ya sahi.li"nden hareket etti"kten virmi katte kirne aid oldugunu ne ense yazm1-ecibelerden ve cenu a vustra ya ve , · kömür istihsalät, istihlak ve ihrac1m1z v · · yorlar. 

Y · z ] d ·1 · ld J ·1 dört saat wnra Havay adalanna mm11 -hakkmdaki istatistik bize gösteriyor ki em e an a 1 e, §Ima e aponya 1 e b b" ·1 · 
1 ··b d l ] · · h · t" d lerd1"r. 0 manevra esna•1nda naklettikle- - Siyasette rekabetin gari ir Cl veSI kömür istihsalatimtz seneden seneye o an mu a e e enmn e emm1ye m en ° 

d 1 Am ·k k ' b d ·· r1· zab1"t ve tayfa takriben 130 ki•i idi. say1lmak laz1m geien bu hadise bana ya-artm1~ bulunmaktad1r. o ay1, en a 1t asmm gar m a, mu- ' k 
1923 te, yani Cumhuriyetin ilk y1lm- dafaa sistemlerini, menfaatlerinin azame- Bu kadar gem~ harekiit sahasmm ver- km tarihten bir f1kra hahrlath. Fi raYJ, 

da 597,499 ton olan Tüvenan istihsalätt hie mütenasib bir hale koymak mecburi - digi imkanlan kolayca tasavvur etmek kelime kelime kitabdan iktibas ediyo· 
937 senesinde 2,306,869 tona balig olmu§- yetini duymu•tur. Son yanm asudaki kabildir. Her biri 5 ila 8 ki1i ta1iyan 200 12 . d C 1., d gru" yapilan hücumda hir bombardunan manzarast ' A "k b 

n1san a a 1 ye o tur. Gene buradaki yekundan ögreni - bahri faaliyetin sebebi, müstemleke a - büyük deniz tayyaresini, men a, u -
p. · 1 k L'"ll 1 atr'on mecmulßl• Hueska, taarruzundan ve Saragosa yoruz ki havzada Cumhuriyet devrinde leyhtan bir memleketin Asya paktlanna gün bile, Pasifik Okyanusunun büyük bir 

um e CI an t us r . · f d •-· k 1 · k"" ·· "kt 23 610 046 nin J d b 1 harb muhabm. etra m au IZI ,emberm gev1emesinden- istihsal edilen omur mi an • • kadar toprak edinmesinin sebebi, ve ha- kISmmda, ayn ayn deniz ve hava hare-
spanya a u unan . b · F k • I d d B 

Frank • · l K 1 /011„a'ya 11iri•lert en, ran o cu arm en büyük hedefi, ton ur. ·1· · b" t B .. ··k Okyanusun kahna sevkedebilecek vaziyette ir. u 
o cu arm a a ·• • Akd . hil" d b" 923 senesin<le memleketimizdeki kö - va vesa1 mm, izza uyu 

hakkmda ~u 11az1111 yaz1qor: en~z sa m e u noktanm zaptl ve mür sarfiyat1 518,880 tanken ge,en se- nisbetlerine uydurulmaSI sebebi hep bu - tayyareler, icabr halinde, donanmanm 
f•pa d h"]•1 ha. rbinde, en mukaddes ValenSiya 1le Barselon arasmdaki rab1ta d k1Sm1 küllisine bir iki saat i,inde, ve 0 nya a 1 b„ k .1 .. d. B . ne 1,177,868 tona yüksN!i~tir. Bilhassa ur. d b l 

lembollerin, be1eriyeti yükselte~ en. u - nm. es1 meSI J 1. .~ .hedd, askeri ve si- son bir sene i'ind·e, yani 936 yilma na- Daha 1923 iubatmda yap1lan seri ha- donanma uzak mmtakalar a u unuyor-
Yük manevi k1ymetlerin bile, kml~n~ _en yasi ~akimdan buyuk bir ehemmyet zaran, dahil! istihlakte 200.000 tonluk linde hava bombard1man tecrübeleri, bü- sa, bir iki gÜn zarfmda yeti1ebilecekler -
'irkinine degilse bile, en mutlak bir 1~ih- ~r~ed;yor.d~. B~ hedefe ula§mak, F ran- bir yükselme olmu§tur. Bu inki§af, yük whhlarm tefevvukunu, hatta mevcu- dir. 
hra hedef teikil ettigi muhakka llT. 

0 cu ar ,,m, d~ima.nlanmn iah damar!m yurdumuzun umumi ikt1sad ve yurd • diyetlerinin zaruri oldugunu ortaya koy- Bu müstakil hava kuvveti, bittabi mü
Cerc;i ne zaman silaha müracaat me~bu- hsmek demekh. ikt kml kuvveh birb1 - da§larm refah seviyesinin yüksel~i ba- mui bulunuyordu. Amerika deniz tayya- himmat ve malzeme noktaS1ndan, deniz 
riyeti 'hasil olsa, ve son söz topal venlse, rmd7~1 ay1Tm11 ve her ikisini de mf kend1 k1mmdan sevincli bir neticedir. reciliginin iefi ve banisi olup, bir kabili ve hava üslerine bagh bulunmaktad!T. 
gaye tahrib olur. Lakin, bogaz aima~m vesaih e mücadele mecburiyeti kar1ism - Vak1a, son y:illarda kömür ihracab - sevk balonu kazaSI neticesinde vefat eden Amerika bahriy„inin sabih iaie ve tamir 
yalmz ziruhlara münham kalmas1 ~e 0 - da h1Takm11 olacaklard1. Esasen, evet on m1z<la küc;ük bir azah§ görülmü§tür. Amiral Moffett, 0 tarihte §U fikri ileri gemileri, bu bak1mdan, fevkalade mü -
lülere iam"il olmamas1 lazimdlT. 1k1 .. ~ef~ on bei g. Ün evvel, Franko'cular, birinci bir Fakat bunun bir taTaftan harici piya - D · ·1· · d 1 kemmel mütalea ve ihzar edilmi1 bir hu-v ] ] h 1 1 T salann ·darah•i, dig" er taraftan da is • sürmüitü: « emz tayyarec1 1gm e ast 
öldu""rmeni"n ne faydasi var? e 0 u en am e 1 e ortoza yakinine gelmi1 bulu- ' 1 d d · 1800 k"l susiyeti haizdir. 

] d tihsa!atm kismi azam1nm süratle ge - mese e, onanrnay1, emz 1 omet-
cezaland1rmak neye yarar? . n.uyor ar 1· Fakat, kmllann mukaveme- d h f 1 f k d t h 1937 den1°2 ve hava manevralar1, sab1"h H k nislemekte olan dahili piyasaya kapa - re a a az a mesa eye a ar aarruz a-

tlte Cepheru·n ilk hattmdaki ?'." a 
11

• 
0 ,noktada hayli kuvve•li olmu1 ve Tor- ' d h kk kt k tl · b"I k ·11 t h" t u··sler1·n, den1"z tayyarelen· 1"r1"n olan fay -• · l ] l tilmasmdan ileri gel igi mu a a 1r. re c en yapa 1 ece vesa1 e ec; 1z e - , 

lnezarhgm1 i1gal eden anar§ISI mi " er toza ta u a1ilamami1h. Baikumandanhk, Harici ticaretimiz bak1mmdan bir nok- mektir. Bunun 1c;in de deniz tayyarecili- dasin1 meydana koymui olmakla berabcr, 
bo .. l 1 I Dört beyaz duvarla ,ev- bu hususta hir 1srar etmeden, daha cenu- II k k k 1 d b 1 h b · Y e yap 1 ar. . · · „J_ b M „ • . . . . san olan ~u vaziyetin yeni il<; Y1 ' gi, müteharrik deniz kuvvetlerinin aynl - uza mmta a ar a u unan ar gem1 -
rili ve üzerine tek tük b1Tka, scrvmm go a, orella nm ilensme ve Akdemz kt- programm tatbikile düzelecegine §Üphe maz cüz'ü olmahd1r. Donanmamn hava lerinin harekatma yard1m vazifesile mü -
~es· ·1 bu 0··1u··]er diyannda, km! ef- y1S1nda kürük bir ko··y olan Vinaroz isti - t k 1· d r l k ··d f · · kellef olan mu··s1ak1"l bu··yu··k den1'z tayya-~ 1 serp1 en k b"I k . d • e meme az1m 1 · taarruz arma ar11 mu a aa vesa1tme 
rad, ölülere nekadar hakr~t. a 

1 s~-rap- f ametuk." taarruza gec;mege karar verdi F. G. gelince, b~ vesait, donanma ile birlikte relerinin, Büyük Okyanus sahillerine ve 
tilar, en menfur hareket en tcd c 1

1 
er. §te, ~r d amharbiyenin lutufkiir yardimi hareket edebilecek bir hava kuvveti 1ek- adalanna serpi1tirilmi1 muntazam üsler · 

Bu, bahtlan ,ok kar~rsi~ ~ a~ ~r, .. a- :ayesm e yakmda takib imkanmi buldu- ADL/Y EDE linde olursa, en fazla müessir olabilir.» den istifade etmesi zarureti de muhak -
b d .. ·· düler? Dms1zhklenm gos- gumuz harekat, 12 nisan sah günü ba1 - kakhr. 

ca a ne u1un . l · · d„ ·· l Birle~k Amerikanm, müstakbel on u 
termek suretile, ruhi hü~.n~.et er.iru, .uiuk- ayip f.as.ilasiz devam eden bu h~rekathr Bir ktz kac;irma dava&l bei yirmi senelik deniz tayyarccilik pro - Panama kanalmdan Behreng denizinc 
Ce. hl·s ve 1·manm her tu. r_Iu a. n. anevi 1e - Art.ishk ve mimari güzelliklenle me1 - Balurköy civarmda ~amlar köyün • d 

b k h gram1, bu sarih sözlerde mündemic i ve kadar Pasifik k1y1larmda yer yer deniz linden tecerrüd ettiklenm m1 JS at etme ur, bir dag tepesinde kain eski bir müs- den Ahmed, Ayayorgi köyünden Emi -
tm kl hk "k" mükemmel surette tahakkuka da baila - ve hava üsleri in•aah hararetli bir surette ·istedi"ler' Mezarlara taarruz e e e, ta cm 1ehir olan Morella, 4 nisanda, ne ile sevi§mege ba§lam1§ ve 1 1 sev - ' 

' k kJ k k 1 t m11h. 1925 haziranmda, bizi Honolulu devam ediyor cesedleri· kabirlerinden ~1 arma a, c;o - mllar tarafmdan tahliye edilmi1ti. Kml- dah beraberce kac;magi arar a§ 1rm1§- I · 
1 kl 1 1 imanma getiren Japon gemisi Amerikan B f 1· t b ] v · ola 

Cuk l·skeletlerini mtüstU.· o. t ar.a .serm. e '.'• ar t.e a.1 ic;inde firar ettiklerinden, iehn lard1. u aa 1ye ve unun a mu az1 -
b h b M ·· d Ah d arkada•t muharebe filolanmn hayli yakmmdan k ·1 ·1· .: t t .,„. f 11· siyasi, dini bir medemy_eh.. 1c;hma1 IT ta n etmemiiler, yalmz eli silah tutacak uayyen gun e me • ' ra 1 en 1yen ucare ayyarec1 1g1 aa -

nizami, müesses bir vaz1yeh ortadan kal- yaita altmii kadar erkekle birlikte 3000 MustafaYJ da yanma alarak Ayayorgi gec;tigi SITada, tayyarelerin, manc1mklara yeti Amerikanm esash iki gayesine cevab 
d1Td1klanna m1 kanidirler? . tane dö1ek ahp götürmü1lerdi. köyüne gitmi§, fakat Eminenin evvelce tak1h ve yerli yerinde durduklanm gör - te1kil etmcktedir. Bu gayelerden biri, A-

F k b uk b \ B k verdigi karardan vazgec;tigini anlayin- mü~tük. 0 tarihte, Avrupada buna ben- merikanm, kendisine kar•i mes'ul vaziyet Maliim dei\il. a ~t, una ~ a 1 • üyü erkamharbiye, Vinaroz üzeri - d t ak b h ld L ' 
merhul kalam1yan blT§CY var ki, o da, ne yap1lacak taarruzu, itina ile haz1Tla - ca zavalh k1z1 saclarm an tu ar zor- zer ir1ey enüz mevcud degi i. angley takmd1g1 Avrupa derecesinde kuvvetli 

• d k d nk G Ja sürüklemck istemi1. Eminenin fer • limanmda, Amerikamn ilk tayyare nak- bir müdafaa hatti tesisi, dii\eri de, ticaret 
cchennemin kap1lanm ar 1~~ a ar a' - mi1t~. alica ordusunu teikil eden müte- yadmi i•itenler jandarmaya haber ver- 1· · · · nh d ··k B" k 
larldlr. Duvarlarmt yik1p 1c;mden ta·b· u.t - add1d firkalar General Aranda'nin emr ' 1ye gem1S1m hm a görmüitu · IT ac; yollannm muhafazasi, himayesi ve 1sla -

dd h k 1 d 
1 mi1ler ve yeti~en jandarmalar da Ah • hafta sonra, San Diyegoda, bugün mü - h d 

lanm c;1kard1klan dört lahi en, u .~ - a. II~ a . t?p~a~mI§h. Harbde pi1mi1, ta - medi yakalam1~lard1. teveffa kumandan Rodgers, bize, Havay ' IT. 

met~iler, bir bar yapm11lardr. Daha ote- hml1, ,d1S1plmh efraddan müteiekkil olan Bu kiz kac;irma hadisesinin muhake- adalarile dog"rudan dog"ruya temas etmek Burada, mübadelelerin nisbi ehemmi-
de, k"u"rük bir kilise berber salonuna ta~- bu kit alann askeri kiymeti müteaddid de- mesine Ag1rcezada bak1lmaga ba§lan - yeti, bittabi ~ok büyük rol oynamakta -

• k k b f l 1 1 üzere irinde uru• yapaca°'1 ilk büyük de- d Am "k c· ] h b" k v!l edilmi§, bir kö1esine, karma an.11 IT a an a11 m11h. spa.nyol askeri, hi,bir as- m1§br. . . .. • ' ' ~ ir. en anm, m - apon ar J ar-
h ld „1„ kemikle•i yig:lmiinr. Bir ba1· kerle mukayese ed11emiyccek kadar cür- Ahmed, evve!a luzm kend1sme soz niz tayyaresini göstenni1ti. §ISmda ald1g1 vaziyet ve bu harbden mü-
k 

3 
e, 

0 
u k b"li iitial mayi maddeler de- etkiird1r. Tehlikenin ne oldugunu bilmez verdigini, fakat karanndan vazgec;me- Amiral Moffett'in mevzuu bahsettigi tevellid vahim hadiselerin hallinde gös· 

a mezar, a 
1 

D„ b" ezar Dü§IDan ate m T d k d 1 si üzerine hiddetlendigini söylemi1tir. harekat sahalan da, o tarihte hayli iddia- terdigi hüsnüniyet nazan dikkate alma-
posu haline getirilmi1tir. iger IT m · · 1 · enzi m e, a~i ta 0 a1a - Muhakeme, gelm1'yen baz1 •ahidlerin de ] · d B f 1 f 1 
t b. T askeri ikametgah halme cak kadar 1hhyats12 makinelitüfek kur • 1 görünuyor u. ugün, o mesa e er az a cak olursa, 1u basit hakikat kendiliginden 
a1m1• IT IDI JS 1 c kl l d. k- celbi icin baska bir güne birakilm!§br. fazla a•1lm1• bulunuyor. N a51] ki, 0 za - d k A "k c· l d · · ··1·· ·· yerini dir; a m11hr. e • 1unu a ma ge me en taarruza gerece ' ' mey ana c;1 ar. men a, m e sene e 

get1Tmi•, 0 unun . 1 k d d • c··1· z"yet1" d"" .. ··1 b"" .. 1 d b 
1 ' .. ··1 den evvel son dua ann a ar cesur ur. S1k1 bir ate• kar•ismda U 1zar1n va l man u~unu en utun program ar a u- 11 O milyon dolarhk ahiverii yapbgl hal-

naze er gomu me . . · · A ' ' ' d 1 a··1· · \ d b'• ·· · b k 1 
k d • k"" ··k mezarhk k1hsesm1, - yere yatmasm1 emreden zabitine bir lei- Bir müd et evve u 1zar 1srn n e u gun gen 1Ta 1 m11nr. de, Japonya ile yaphgi ticari mübadele 

o un ugu uc;u K b · f · · d"·. • d T h' d aäabey1·s1·n1·n katili 1938 · b"d · d s· l "k A . l h yapmiilardi. a nstan yon ne ermm ver 1g1 iu cevap bu cür'et- ka m op „ne e „ seneSI 1 ayehn e, IT e11 - 350 milyondur. 
nalrliist edr a b1~. · dönemc' nokta11nda, karhga iyi bir misaldir: «Be~ buraya Kazn,;1 tedarik ettigi bir tabanca ile merika deniz tayyare kuvvetleri, Büyük Amerika ticaret tayyarelerinin bugün 
yo arm an mrun k k "b" k ' arkasmdan ate> ederek öldürmü§IÜ. Ok h b f"I fil b b 
b k .1 . b" "htiyar kadm na11 yah - er e g1 1 aya ta savaimag· a geldim ka- yanus ar 1 osuna en mer ut u- Yeni Zelandaya yaptiklan, yann Avus-

a11 esi m11 IT 1 b 1 d ·b· • Ag"1rcezada devam eden bu muhake- 1 k 1000 d · 
d D h kta Parralanm11 ta u - 10 g1 1 yere yatarak de<;jj '» unma ta, tayyare ve emz tayya- tralyaya yapacaklan seferler gözönüne yor u. a a uza • > _ f 12 . " · . menin bundan evvelki celselerinde Gü- . . d 250 1

. d 
1 d .. kkeb bi"r y1g"1n korkunc man 1te, nISan sabah1 Morella 1] resm1, aynca a ta im ve ers tayya- getirilirse, Amerika irin dördüncü dere-ar ure • • e lizarm idam1 istenmisti. • 

an m d" d Bi"r i,0•·1ede bir kabir Vinaroz arasmda, harbe gi"den efrad Akl" re~ini ihtiva etmekhtedir. cede ehemmiyeti haiz olan bu pazann, zara arze 1yor u. a k b I d V d"d Gülizar halen Bak1rköy Emraz1 1- S . b I d.. . 
kl • -· ·· erle•tirilmi1 mezar a- un ar 1· a 1 e. 1100 1200 metre ir- ve hastanesindedir. Dünkü celsede Ern- erviste u unan ort tayyare gemi- bugün ayda 10 milyon dolarhk ihracata 

panna igi ustune Y • "f d k" J · h ' · d h b" · 18 l"k d.. f"I ·1 • d J b" masa bir saman yi- h am a 1 tepe erm akim bulunduklan razi Akliye hastanesine tezkere yaz1 • sm en er m, tayyare 1 ort ' oh - imkiin verdigini ve tayyare yüzünden bo-
pagm an mamu IT ' • • k d k · · 155 · 1· ·1 ·· hh d" • ] bir ocak bakiye51 ve no ta a, e sensi hk obüs toplano - larak Gülizarm mahkemeye gelebile - a 1 e muce ez IT. zulmu1 olan bir vaziyeti, gene bu süratli 

h
gmi, ta

1
1tadn yl apl mi!ablar görünüyordu. dan müteiekkil olan ag1T batarya, ovayi cek vaziyette olup olmad1gmm sorul - Demek oluyor ki, bugün, Amerika tay- muvasala vasita51 sayesinde düzeltebile -

aiarat a 0 u es . 1· d"" .. d B" d h k ., . 300 d f 1 ·1 
M 1 .. ·· d ki' sahblere ge mce, ovuyor u. IT tepe en, N avar dördün- masma karar verilmi~ ve mu a eme yare gem1 en en az a avc1, torp1 ceklerini dü§Ünmek gü~ biriey degildir. 

ezar ann ustun e ·· k. h b" · · · 1 k d"I · 1· b b d ·1 h" d"I 
b 1 h h "nin üst kism1 par,a- cu er am ar 1yesi top ate1m1 tanzim edi- baska bir güne ta i e 1 m1> ir. ve om ar 1man tayyareSI e te~ 1z e 1 - Amerikanm, Avustralyaya ve Yeni 

un arm emen •P- d At 1 ld k ·· · · · · b 1 k d B k d d. 
1 yor u. 1! ar, o u ,a surath 1d1. Her m11 u unma ta IT. u say1, ya m a 1- Zelandaya verdigi tayyare vesaiti hatta 
anm1•hr 1·· J · b. • b" · · · d ·1· ·1 

F 'k · b 1 s1Taya dizmege ne u- pat iyan mermi IT yangm tutu1turuyordu •iddetle devam etti. F rankist topc;usu, ger Ir tayyare gemISmm e 1 avesi e ar- askeri malzeme, iimdi bile hayli manidar 
a at, un an · · k G "d · d "h • h.. · ' k ·1 k 14 200 1 k b" 1 · B" fY • runcla 1ht1Tasa api- en e, piya e, m a1 ucum dak1kaS1 - kendi kuvvetlerine isabet kor US! e ate1 taca hr. • Ion u IT a hnc1 gem1 - telakki edilebilccek bir miktan bulmu1 -

zum var? IT 
1 

IT uf~ r · „lüm hakkin • m beklemekteydi. kesmi•ti. Saat on beie kadar beyhude ye- nin daha in1asma ba1lam11hr. Reisicum- tur. Kanadada oldugu gibi, burada da, 
lan bu adamlann e a mi 

0 
b" V k" ·--1 ] Jd ' d k h R 1 · kl"f ·•· d · l"h 

d k. J•kk"I · d oldug· u gibi, tarn IT a 11 og e su an o u. Hükiimet top- re karars1zhk i,inde vakit gec;ir i ten ur uzve hn le 1 ethgi enIZ tes 1 at cografya, imparatorluk konferanslannm 
a 1 te a J erm e • k"l . b" o·· . d . . "k" . . d .. .. .. .. E 1 „lüm telak 1 en IT ~usu susmu1tu. uiman p1yadesi de sükiit sonra, birdenbire, yaylay1, ktrmlZI ve sa- programm a, aym tipte 1 1 yem gem1 a- bütün kararlanndan daha kuvvetlidir ve 

s1r hürumu1tur. ve • 0 1 k d" d y ] b" R Jd h d 
. l d kendi mezar ' - e iyor u. a mz, IT us tank1 bir an n kü~ük bayraklarm doldnrdugu görü Ü. a var :r. havac1l1gm, Amerikanm, iktISadi .müna -

•1rd1T Ztra on arm a, · d d d ·· ·· d"" f k · A B k" · · · d A ] 
1 ' ' ·· d„kleri ölülen var IT. mey an a gorun u, a at uzaga g1tme- F rankist piyade, hedefine ula1m1§h, y- u se 12 tayyare gem1S1 sayesm e - sebetler hususundaki bu faikiyetini ko ay-
an ve oraya gom u d. F k. t ·1 · d b. · · · hl" "k B.. ··• Ok 600 O h t manzaras1 var. 1. ran 15 menn1 enn en IT 1k1S1 onu ni zamanda, bir tank, tamamen ta 1ye men a, uyue. yanusta en az la~hrmasi lazimdir. Zira, Amerikanm 
~~n da !•J'.am ayrt: raktan bir saha- ebediyyen durdurdular. edilmii olan ;>ert kasabasma girmi§, arka- tayyarelik bir Üs vücude getirmi1 olacak, havacihktaki kudreti, Avrupa büyük dev-

Muselles .1ekilde, san p · sefalet dizisi Saat on beie dog· ru hükiimetr1" bom - sindan da Navar k•.t'alar1 yet1«mi•ti. Ki - donanmanm vaziyete göre bu üssü nerede l 1 · · k 1· d h d h b""yük 
da anar•ist mezarlan, ham d"k 1. b d I . • ' ' et ennm uvve m en em a a u • 

' . ~ H etraf1 1 en 1 ar 1man ve avc1 tayyare ennden mürek- liseye derhal bayrak c;ekildi ve tank top- laz1msa orada bulunduracak, bu sabih hem teslihat iiine 0 derece bogulmam1§hr. 
te1k1l ediyor er mezann k b b" f"I 5 000 l ] b" d 1 • b k d d l .. : V h b" · in ba11 ucun- e IT 1 o, • metre yüksekten ge - lan, ovada, kasabaya d'lgru i er iyen IT tayyare mey an an, nazan a 1m an, Büyük Britanya ile Amerika arasm a-
te le 'evnhdlT. e er mn d r Ne rerek bir bomba yagmuru • d d Ha- Rus tankina ate• etmeg" e ba•lad1. Top,u dig" er gemilerin taarruzundan masun ka- k1" bu rekabet, b1.ttab1° mu„him siyasi akis-da bir tabela ve bir numara var 1 · • h 1. h . 

1
. yag Ir 1· , ' 

• . . · aret konulmu1 - sarat 8 Y 1 e emm1yet 1 CJlmakla beraber bataryalan da alelacele mevzilerini ter - lacak iekilde, istedigi yerde müdahaleye !er uyand1Tmakta ve bu akisleri doguran 
IS!m yazihdlT, ne de blT '

1
b 1 82 de askeri hedeflerden birine isabet vaki ol - kederek ilerlemege ba1lad1lar. Zira er - ve taarruza ge~ebilecektir. Amerika havac1l1g1n1n hakiki mahiyetini tur. Numaralan 1 den a§ iyor:. b 

„1 me - mami§h. tesi günü San Mateo'yu zaptetmek ica Ruzveltin yeni program1, ayni za - anhyahilmek idn, ve onu, muhtelif Av-
bitiyor. Yeni ölüler de düiünu mu~~k bi- lki saal sonra, Kati kasabaSI ve kasa- ediyordu. manda, tayyare ve deniz tayyaresi adedi- ruoa devletlerinm hava kuvvetlerile, Ja · 
~arlan haw~.an~I§t.1.r· i~i da~a c;a daha baya hakim tepeler i1gal edilmi1 bulunu- Periembe günü, Saragosa kiliseleri, ni de 1a11lacak derecede art1rmak imka - '>On ve Amerika hava kuvvetleri arasin
hrmek ve ölulen gunduz l§Igmd~.n· .. k bir yordu. Solda, F rankistler Sert'i tehdid paskalya duasma geien halkla hmcahmc; nm1 vermi1 olacaktir. 1931 senesi i~in, da ve bunlarm, Asya k1t' as1 yakmmda, ~abuk ka,1rmak i,in ac;1lm11 buyu k ] d H 

d b . k„ k topra altmda tutuyor ar 1 ukiimet~ilerin bu dolu oldular. Bir saatte San Mateo ol - mevcud tayyare miktarmm 2, 123 olmas• <;:in ve Malezya rteni1lerindeki inki,afla-
sandik vardir. Bb~ saye e, 

1~ ~re·lave et· ani baskm kar§1smda 1a11Td1klan a1ikar gun bir meyva gibi dü1tü. 15 nisanda da, mukarrerken, 1imdi 3000 tayyareye ib - nm tetkik etmelidir. 
athktan sonra, IT numara a a 

1 
· d" olarak anla11hyordu. Vinaroz zaptedildi. lag1 dü1ünülmektedir. 1938 - 1939 mali Henri Souche 

mek suretile, defin i1i asgari hadde m t- Arazi, Akdenize kadar, oldukc;a an - Artik, hedefe iri§ilmi1. hükumetc;i ls - senesi zarfmda 950 tayyarenin in1aS1 der-
rilmi1tir. zahd1T. Maamafih, tepeler, gittik~e al - panya ikiye bölünmii§tÜ. Bir tarafta Va- pi• edildi<M göz önüne getirilirse, Ameri-

Bütün bu feci manzaralar, 22 mart ta· d • d y· ' 0 ' k 
c;almakta ol ugun .~n: m.aro.z'a ya.kla- lensiya vard1, öte tarafta Katalonya. kadaki tayyare sanayiinin faaliyeti ha -

rihinde, Katalonya istikametinde yapl - ildigi nisbette, hukumet~1lerm vaz1yeti F akat, neticenin ne olacaii;1m 1imdiden kmda bir fikir edinilmi§ olur. 
lan taarruzi hareketin ba1ladigi nokta o-

1 
e müdafaa imkanlan gü~leiiyordu. kestirmege imkan ycktur. F rankist ordu, Bu muazzam tezayüdün, muhtelif 

lan Hueska'yi, her itibarla, akildan '·'k- v 13 nisan muharebesinin hedefi, San mütemadiyen manevra yapan, kumandan- s1n1flara ne iekilde ve ne nisbette taksim 
m1yacak deh1etlerle dolu bir yer bahne Mateo ile ,Sert kasabasma hakim kayahk lan sevkülceyi müteha•mlan olan ve edilecegi hakkmda henüz resmi maliimat 
getiriyor. Bu iehrin ismi, Franko'cul~r ayla oldugu ic;in, o muharebe, 12 nisan gündengüne askeri terbiyesini artt1Tan bir mevcud degilse de, in1asma ba1lanacak 
i~in, belki büyük bir hahra teikil eden b~r Y .. nünden daha iiddetli olmuitur. 0 gim kuvvettir. Muhtemeldir ki, lspanya har- tayyare gemilerile whhlarm miktan ve 
sembol olacakhr. F akat, gelip gec;en bir ~:bahleyin saat 6 da, milisler, kasabay1 binden almacak ders, anzah arazide da- bunlann alabilecekleri kara ve deniz 
yabanc1, her türlü siyasi fikirden azade tahliyeye hamlamyorlard: ve saat 10 da, ima zayian mucib cephe taarruzlan ye - tayyarelerinin adedi maliim olduguna gö
bir yolcu ic;in bu sembol, daha güzel fer- son milis neferi, halki mükemmelen soy- rine ~evirme hareketlerinin müraccah bu- re, ha,hca faaliyetin, bugün esasen 16 
dalar yaratmak kabiliyetmde oldugunu duktan sonra San Mateo yolunu tuttu lundugu merkezinde olacakhr. filotillas1 mevcud büyük deniz tayyarele-
iddia eden bir medeniyetc yak11miyacak Muharebe, bir saat kadar, son derece Robert Chenevier rine hasredilecegi anla11hyor. 
bir tereddinin delili olacaktlT. 

Ac1kh bir ölüm 
Mühendis Bay Sami Armm karde§i, 

emekli yarbay Vefigin damad1, Ham1d 
Küseftenin kaym, Halkah Ziraat mek
tebi Meyvac1hk grupu mütehass.'." B~~ 
$evket Arm dün sabah hayata godermi 
kapami§hr. Cenazesi bugün Be11kta§ta 
Validec;e§mesindeki 94 numarah han:
sinden kaldmlarak ögle namaz1 Te§Vl· 
kiye camiinde k1lmd1ktan. sonra ~il.esl 
makberesine defnedilecekttr. Kend1sme 
Tanr1dan rahmet dilerken kederdide 
ailesine de sabirlar temenni olunur. 

rum: 

«Degerli devlet adamlanndan Morah 
diye amlan bir Osman Efendi vard1. Pek 
vakur oldugundan devrinde Ata Bey ge· 
~inen meihur Halet Efendiye boyun eg• 
mezdi, dalkavukluk etmezdi. 0 da bu 
kendine güvencn adam1 lstanbulda tut • 
may1p mücerred tahkir ic;in hasis i1lerle 
ta1ralarda dola1tmrd1. Osman Efendi ise 
vakanm bozm1yarak her nereden olursa 
olsun devlete faydah i1ler görmekten ge• 
ri kalmazd1. 

«Haletin nedimlerinden Kec;ecizade 
1air lzzet Molla bir gün efenqinin ya· 
nmda iken Moralmm geldigi haber verilir. 
Halet Efendi de hemen yerinden folar, 
sofaya segirtir, misafiri hürmetle kar11lar. 
Uzunca bir musahabeden sonra Morali 
veda edip giderken de gene önüne dü1er, 
merdiven ba1ma kadar te1yi eder. lzzet 
Molla, Halet Efendinin bir ka11k suda 
bogmak istedigi bir adam hakkmda onun 
gÖsterdigi bu sayg1y1 görünce 1a1mr ve 
sorar: 

- Efendim, senin bu adama etmedi· 
gin fenahk kalmad1. BöJ1eyken önünde 
adeta kü,ülüyorsun. Elin1, etegini Öpecek 
derecelere geliyorsun. Sebeb nc? 

Halet Efendi iu cevab1 verir: 

- Evet. Ben bu adama ,ok fenahk 
ettim. Elinden memuriyetini ald1m. Nü • 
fuzunu kird1m. istesem camm da alabi • 
lirim. Lakin herifin üzerinde Osman 
Efendilik var. Onu bir türlü anlam1yo
rum. Kendisini gördük~e de böyle sayg1 
göstermege mecbur oluyorum. 

Halet Efendinin bu sözündeki dogru· 
lugu izaha lüzum yok. Dünyada ne mal, 
ne ikbal baki degildir. Akla ve hayale 
gelmez bir c;ok sebeblerle mal elden c;1· 
kar, ikbal 111g1 söner. Y almz bilgi ve 
san' at -bünyeye yap111k- altm bilezikler 
oldugu ic;in yangma, zelzeleye, hirs1za 
kar11 mahfuz kahr. 

Fakat her alimin, her san'atkarm da 
mutlaka ~erefli bir ömür ge~irdigi kabul 
olunamaz. Altm bileziklerini kendi ihti· 
yarlarile, kendi dileklerile gene ken_di e~• 
lerine kelepc;e yapanlar ve herhang1 b1r 
sebeble zelil ya11yanlar da vardIT. Hü· 
ner, i1te bu Osman i.fendi ~bi düimam• 
m hürmete mecbur etmekted!T ve bu bah• 
tiyarl1k da ancak hay•iyetli, ac;ik almli 
yaiamakla mümkün olur 

<;:emberlayn 'm Eden'i hürmetle anma• 
smdan dahi bu hakikat tezahür ediyor. 

M. TURHAN TAN 

Tetekkür 
Ani ölümile kalbimizi parc;al1yan bl· 

raderim Muhiddin Soralm gerek ebedl 
istirahatgahma kadar te§yiini yapmak 
suretile zahmetlerini esirgemiyen, ge
rekse bizzat veya 111ektub ve telgrafla 
acilarumzi azaltmak ic;in !Otufkarl!kta 
bulunan büyüklerimize ve vefakar 
dostlar1miza ~ükranlann arzma tees • 
sürüm mani oldugundan gazeteniz • 
Je iblägim saygilarla rica ederim. 
Kadiköy Bahariye Merkez bakkaliyesi 

sahiblerinden 
Hayred<lin Soral -···-Te1ekkür 

Akay idaresi müfetti§lerinden zev • 
cim Fuad Ol~erin ölümü dolayisile ac1· 
mi payla§mak icin evime kadar zahme! 
edip geien sevgili dostlanma ve cenaze 
töreninde bulunan muh terem meslek 
arkada•larile bilhassa direktör, basmü • 
fetti• ve ba•memuruna borclu oldugum 
minnet ve sükramn ibläi(ina muhterem 
~azetenizin tavassutunu dilerim. 

Zevcesi 
Fahriye O!c;er ····-Müeasif bir irtihal 

Merhum izzet Halim Yaghkc;1 zevce
si, Türk Tütün Limited eksperi Nuri ile 
Leman Yaghkc;1 ve Perihan Almaym 
valideleri ve Merkez Bankas1 memur • 
larmdan Salahaddin Almay:in kaym 
validesi Bayan Meliha Yaghkc;1 vefat 
etmi§tir. 

Cenazesi $i§lide Ananyan aparl!ma • 
nm<lan kaldmlarak namazi Feriköy ca
mii ~erifinde lulmd1ktan sonra Feriköy
deki makberei mahsusasma defnedil -
mi§lir. Merhumeye Allahtan magfiref 
ve rahmet diler, kederdide ai!esine be
yam taziyet ederiz. 
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Enmunta.hipetibba tarafmdan tertipedilm~tir. f PAR 

Dünkü güre§in galibi Art1k a~1k konu§abiliriz 
T ekirdagl1 ile müläkat 

izmir Belediyesinden: 

«istiyorum ki zelzelede evleri yikilanlara kendimce 
bir yardunda bulunayun .„ Bizim gibi pehlivanlar1n 

ahn terinden ba~ka ne sermayesi olur ?» 
r 

Tckirdagh evvelki günkü güzel galebesinden sonra 

Kara Ali ile yaptigi hir gece evvelki 
gür~in kanl1 izini dudagmm üstünde, bir 
gaza hattras1 gibi !a§1yan profesyonel 
ha1peblivammm; inkar edilemez galebe

silc neticelcnen bir ma<; gününÜD sabahm
da, bu kadar ne§' csiz bulaca&rrm dogrusu 
ummuyordum. 

Herkes gibi, kendisini tebrik ederek 
söze bailachm: 

- Nihayet, ustam da yendin Tekir
dagh !.. 

Ba§tm önüne egdi: 
- Y ok ... 0, gene de benim ustamd1rl 

Hem ni<;in sakhyaynn]... <;ok ugra§ttr· 
d1 beni .. Yirmi dokuz dakika, altalta Üs· 
tüste bogu§tuk. Kendisini yagh güre1lerde 
bilirim. F akat bu seferki serbest güre§te 
Kara Aliyi daha zorlu buldum. Dogrusu 
iyi <;ah§m11 . .. Y agh güre1 yaparken yal
mz kol kuvvetine dayamrch. ~imdi ise, 
her yani i1liyor. 

- Bu yakmlarda, dedim, bize yeni bir 
güre§ seyrettirmek niyetinde misin? .• 

T ekirdaglmm en hassas damanm kur· 
cahyan sualimle onun nei' esizliginin haki
ki sebebini de ögrenmi1 oldum. i<;ini <;e
kerek: 

- ~u K1r1ehir zelzelesi, .;ok keyfimi 
ka<;ird1, diye söze bailadt; istiyorum ki, 
zelzelede evleri y1k1lanlara kendimce bir 

yard1mda bulunaynn .. Bizim gibi pelvan· 
!arm ahn terinden baika ne sermayesi 
olurL. 

Aklama iöyle biriey geldi: lstedikleri 
yerde, büyük bir gürei yapalnn ... HaSI!a
hndan on parasma dokunm1yarak, hep • 
sini felakete ugnyanlara dag1talnn ... Bü· 
yüklerimiz, nerede münasib görürlerse, 
güre1i orada yapmaga hazirnn. 

Temiz yürekli Türk <;ocugunun bu, 
yüregi kadar temiz foragati kar11smda: 

- Y a1a T ekirdagh .. „ dedim. <;ok 
iyi düj'Ünmüpün ! 

Ve bu ac1 bahsi burada kapiyarak, sö
sü ba1ka bir mevzua <;evirdim: 

- Seni Parise götüren menajerin id
Clialarina ne diyeceksin? ••• 

Er meydanmda, ezile ezile, lak1rdak
lan yumu1aY1p bi<;imini kaybeden kulak· 
Ian lupkumm kesildi: 

- Hepsine cevab verecegim, dedi, 
lien söyliyeyim, siz yazm ..• Bir kere, me
najerim As1mdan, Paris seyahati i~in 

Afk ve macera romam : 55 

para alrnl§ degilim 1 Kendi paramla gidip 
kcndi paramla geldim. 

Pariote iken, bir gün yemekten sonra, 
karmmda 1iddetli sancilar hissetmi§tim. 
Zehirlenmi§ olmaktan korkhnn. Aslill, 
böyle §Cyin ash yoktur, diyor. Ben de 
mutlaka zehirlendigimi iddia etmedim ki ... 
Yemek yeryemez sanc1lanmam1 biraz ga· 
rib buldmn 1 hte, hepsi bu ..• 

ÄSim, Pariste bana kimsenin dani§ikh 
güre§ teklif etmedigini söylüyor. 

Halbuki, böyle teklifler yap1ld1gm1 ilk 
evvel ortaya atan kendisidir. Simdi, ni~in 
sözünden dönüyor? 

FranS1z 1ampiyonile berabere kalmak 
1artile bin lira teklif edildigini, frans1zca 
tek kelime bilmiyen T ekirdagh Hüseyin, 
nereden haber alsmd1? 

Bu teklifi nasil reddettigimi Bay A • 
snn <;ok iyi bilir! 

Bir iddias1 da §U: Londraya gitse 
imi~m. <;ok mühim ma~lar yapmak fma· 
hm eldc cdecekmi§im? .• 

Halbuki, bu fmah bana ka<;1rtan gene 
kendisidir. Londradan cevap almak, o 
kadar gü~ müydii ki. beni Paristeki otel
de bir bu<;uk ay bo§bo§una bekletti? .. 

Sonra, Londrada, Hüseynin mhnt yere 
getirecek <;ok pehlivan vard1, diyor. Ben 
ise hälil. aksi fikirdeyim: 

- Londrada T ekirdagh Hüscynin 
mttm yere getirecek peblivan yoktur ! di
yorum. Ve bunu isbata da hazmm. 

Londramn kendine güvenen pehlivan· 
lanndan istediklerini buraya getirsinler. 
Ayn ayn hepsile güreieyim .• 

T ekirdaghya, yeni yeti1en genderi, 
pehlivanhk bak1mmdan nas1l buldugunu 
sordum. Ba§pehlivan bu hususta gayet 
ümidli görünüyordu: 

- Kara Alinin Band1rmadan getir • 
digi Naz1mla, Edirnede umumi müfetti§ 
General Kaz1m Dirikin emrinde <;ahian 
Hüseyin, <;ok iyi yeti1iyorlarl 

Naztm, 95 kiloda, Hüseyin 105 kilo
da, yaman birer kuvvet o!acaklarl 

Edirnenin, (K11kpmar) mda bu sene 
yap1lacak güre§lerde iki pehlivam da gö
recegiz 1 Ben de Kirkpmara gitmek ni -
yetindeyim. Kaztm Dirikin himmetile, 
Kirkpmar güre1lerine 3 · 4 yüz pehliva
nm i§tirak edecegini umanm ... 

- Su Cim Landos'la bir türlü gürei· 

llCClf~AIM 
- Yusuf! Yemin ederim ki o adamm 

tiyatroda oldugunu bilmiyordum, dedim. 
Y emin ederim ki ne o adamla, ne de bai· 
ka bir kimse ile, hi<;bir münasebetim yok .. 
Hi, kimseyi sevmedim ! 

0 anda, Maud Assy'nin hayali, silik, 
donuk bir gölge balinde gözümün önünde 
dola§tl. 0 kadm, kocamm metresiydi .. E
vet amma, ben de kar1S1 idim. Bana hür
met ediyordu, ba1kalannm da hürmet et
mesini istiyordu„. Benim mevkiim, öteki 
kadmm mevkiinden daba yüksekti. 

Kocam, benim yüzümden aghyordu ! 
Bir his. onun, öteki kadm i,in aglam1ya
cagm1 bana haber veriyordu. 

Dudaklanm, kendiliginden, onun ya • 
nagma degdi; gözya1larm1 dudaklanmla 
silmek, izlerini bile ortadan kald1rmak is· 
tedim. 

- Yusuf ... dedim, ktskanchktan bai-

Nakleden: Hamdi Varoglu 

ka kabahatirn yok. Seni k1skand1m. Bir 
daha benden, böyle bir söz iiitmiyecek -
sin emin ol. 

Kocamm kollan, belimi s1k1 s1ki kav • 
rad1. 

- K1Skancltk insam deli ediyor, dedi. 
Demin, seni öldürsem öldürürdüm ... 

- Ben de, o kadm1 ktskand1g1m i<;in 
sana o fena sözleri söyledim. Bu akiam 
tiyatroya gidi§im de seni üzmek i,indi. 

- Benim orada bulunacag1m1 sana 
kim baber verdi? 

- Saklad1gm tiyatro biletini görünce 
i1i anlarn•§hm. Tiyatro gi;esine sordum. 
Locamn, metresinin namma tutulmui ol
dugunu ögrendim. 

- 0 kadm, arhk benim metresim de-
gil. 

Bu söze inanamad1m. Bütün arzuma 
ragmen inanam1yordum. Ve kocamm, 

F enerbah<;enin milli kümeden c;1kanl
d1gma dair olan federasyon karan bir iki 
gündenberi gazetelerde ne0rediliyor. Bun
dan sevinenler kadar bizim gibi memle
ket sporu namma endiie edenler de var· 
dir. 

F enerbahcenin milli kümeden ibracma 
müncer olan esbab ve avamili bu yaz1da 
tekrarlamaktan bir fayda ummuyorum. 
Spor efkan umumiyemiz bu naho; hadi
se hakkmda oldukc;.a tenevvür 1 etmi1 bu
lunuyor. Y almz $Urasma i0aret etmek bir 
vecibedir ki ne federasyonun, ne de Fe
nerbah~e kulübünün mesele etrafmdaki 
noktai nazarlan da vüzuhla anlat1lm1i 
degildir. 

hin ba0mdanberi F enerbah~enin ta· 
kmd1g1 vaziyetin, buna mukabil te>kila
hn tutturdugu yolun dogru olup olmad1· 
g1m münaka0a da bugün i<;in beyhude 
bir zabmettir. Biz arbk nekadar ugra§sak, 
baklt ile haksm aytrd etmege c;abalasak 
bootur. Cünkü i1 efkan umumiyeye c;ok 
kano1k, <;ok dagm1k ve c;ok yanlt; olarak 
aksettirilmi; bulunuyor. 

Bu itibarla i;in bu safhas1 üzerinde 
münaka$a bizi en dogru yola ulaihracak· 
tu. Bunun i<;in de federasyonla F ener· 
bah<;e arasmda saha meselesi üzerindeki 
anla;amamazhgm para cezasile tecziye
sinden sonra izmir deplasman mac;ma 
aderni iitirak dola}'lsile verilen kat'i ih
rac; karan üzerinde durmak Iaz1mdu. Bu 
karann nizama uygun olup olmad1gm1 
da hie; münaka$a etmiyecegiz. Uygun ol
sun olmasm verilmii bir karardu deyip 
gec;ecegiz. 

lstanbulda iki ma<;a iitirak etmedigi ve 
nihayet 1zmire de gitmediii;i ic;in milli kü· 
meden c;tkanlan F enerbah<;e kulübünün 
te§kilatla epey zarnandanberi ba;1 hoi 
olmad1g1m biliriz. Kulübün baz1 idareci
leri eskidenberi federasyonun F enerbah· 
c;eye dost olmad1gma inamr, hatta Ham
di Emin, Kemal Halim ve ben federas
yonu te0kil ettigimiz senelerde bile Fe
nerli arkada;lar gene bu sabit fikirlerin· 
de 1srar eder dururlard1. Y ani her zaman 
i<;in vaziyet F ener idarecilerile te0kilat a
rasmda devamh bir anla;amamazhk ha
linde devam eder, giderdi. 

izmir seyahatine 150 lira eksik gön
derildigi ve bu eksik miktar ic;in bir vesika 
verilmedii!i ic;in seyahatten sarfi nazar 
edecek kadar inad gÖsteren F enerbah<;e 
ile te;kilat arasmdaki anla;amamazhk, 
F enerbah~enin mill1 kümeden <;1kar1lma· 
sma müncer olan hädisenin psikoloiik ve 
en mühim noktas1d11. Istanbul futbol a· 
ianmm F enerbahc;e kulübünün l 50 lira 
p;ibi bir mebla~ ic;in sözüne itimad edil
memesinden mugber olu;unu ve bu i~bi
rar neticesi bu bususa dair bir vesika ver
meyiiini ve bu vesikay1 almakta mar e· 

mek ktsmet olmad1 sana... diyecek ol
dum. 

Koca aslan ornuzlanm silkti: 
- Onlar, bize yana§ßlazlar ... Alarga 

ge~erler ! dedi. 
T allin' de yap1lan ilk güreilerde takr· 

m1m1zm dört maglubiyete ugramaSI, Te· 
kirdaghy1 tarif edilmez bir ümidsizlige 
dü§ÜtrnÜ§IÜ: 

- Yaz1k oldu bizim pelvanlara ... di
ye söyleniyordu, hele Mcrsinli Ahmede 
c;ok ac1d1m. Besbelli. zorlu pehlivanlarla 
kap1>tt !.. Amma, dur bakaltm, daba öte 
yanda birka<; güre§ var. Belki, bundan 
sonrakilerde yüzümüzü agarhrlar !.. 

SAL.4.HADDIN GONGöR 

tekrar yalan söylemege bai!tyacag1m 
tahmin ederek kollarmdan s1ynlmaga ca
hitim. F akat, Yusuf Haddad, kollarim, 
belime daha S1k1 dolad1, gözleri gözlerim
de, ilk sözünü daha kuvvetle tekrarlad1: 

- Y emin ederim ki o kadmla hic;bir 
alakam kalmam1~ttr. Aylo,danberi mü
nasebetimizi kestik. 

- Tiyatroya ... 
- ilk defa olarak bu ak§am beraber 

gittim. Coktanberi ne evine gidiyorum, 
ne de beni onu11la beraber bir gören var
dir ... Ne zamandanberi biliyor musun? 
Benim odamda ge,irdigin geceden daha 
evvelki günlerdenberi ... inan bana, Muk· 
bile. Y emin ederim ki bu böyledirl 

- N as1l inanay1m ki, daha bu akiam 
bile ... 

- Dur ... 1stersen locada, benim ya -
mm da gördügün kimselere sorarsm... B u 
tiyatro a k~amtm onlar baz1rlam1§lard1. 
Vaktile, daha seni tammad1g1m zamanlar, 
birka<; arkada§ aram1zda bir karar ver • 
mii, metreslerimizle bozu§up aynld1g1m1Z 
zaman bir eglenti tertibini dü§Ünmü1tük .. . 
Aynlik ac1sm1 unutmak ister gibi bir1ey .. . 
Maud ve ben ~oktanberi aynlmt§ bulu • 
nuyoruz. Arkadailar, o eski eglenti ka
ranm hattrlatttlar. Önce reddettim, fakat 
öyle mar ettiler ki kabule mecbur oldum. 

Yazan: NUZHET ABBAS 

den F enerbahc;e idarecisini • her kim ise • 
bu mesele üzerinde münaka&a yürütürkcn 
&Öyle bir gözönüne getiriyorum da en 
hafif tabirile ya0muza, ba&1m1za yak1~h· 

ramad1gun bu hal kar01smda kederlenme· 
mek elimden gelmiyor. Sanki ortada 
mevzuubahis binlerce lira imio. sanki bin
lerce lira da olsa F enerbahc;e kulübü a
iamn sözüne itimad etmezmii gibi bir ak
si tevlid eden bu hädise hakikaten acma· 
cak bir hadisedir. Pek iyi bilirim ki Fe· 
nerbahc;enin aianm sözüne tarn ve her ma• 
nasmda emniyet ve itimadt vard11. Peka
la bilirim ki aian F enerbahc;e kulübünü, 
Be0ikta0, yahud Galatasaray, T opkap1, 
yahud Süleymaniye kulübünden daha az 
sevmez ve hürmet etmez. Gene pek ya
kmdan takdir ederim ki F enerbahc;e ku
lübünün murahhasi - ald1g1 talimatla de
gil - kulübünün hakiki menfaatlerini dü-
0Ünerek hareket ettigi takdirde bu gibi 
c;ocukc;a anla0amarnazliklann asla vücud 
bulmasma imkan yoktur. 

Diger taraftan kulübümün ileri geien 
oyuncularile konu~arndan has1l ettigim 
baz1 inhbalan da buraya yazmaktan 
kendimi alam1yorum. Bilbassa gec;en cu· 
martesi, Viyana mac;mdan evvel Güne§ 
kulübünde Fikretle konuitugum zaman 
bana aynen iu sözleri söyledigini kay· 
detmeliyim: 

«- T eikilatla kar§ikar11ya gelip ko
nu0muyoruz ki anla0ma zemini haz1rla
mak imkanlarm1 elde etmio olaltm.» 

Bir derdle0me ve hasbihal ieklinde ve 
istanbul aianmm da yamm1zda bulun
gu zaman cereyan eden bu mükaleme 
meselenin en canh ve psikolojik noktas1-
na temas etmek itibarile c;ok mühimdir. 

Bu kar$1kar01ya gelip konuomarnak ka· 
bahati dogrudan dogruya kulübe aiddir. 
Ben federasyon azas1, hakem komitesi 
ba.kam ve !stanbul futbol beyeti aza51 o
larak ifayi vazife ettigim zamanlar Fe· 

ner murahhaSI olarak gönderilen zatm 

Beher tonu bin on kuru~tan krrk yed.i bin dokuz yüz yetmi~ be0 lira 
bedeli muhammenli dört bin yedi yüz elli ton Zonguldak Zerodis 0,10 1§.ve 
maden kömürü Hava Gazi Direktörlügünden iki yüz k1rk kuru~ bedel mu
kabilind•. tedarjk edilecek 0artnamesi ve~hile 2490 sayil1 kanunun maddei 
mahsusasma tevfikan kapah zarfla eksiltme ile sahn almacaktrr. 

Muvakkat teminat miktan ÜG bin be; yüz doksan sekiz lira on iki kuru§ 
olup ihalesi 29/4/938 cuma günü saat an altidad!r. l~tirak etmek istiyen
ler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanm10 teklif mektublarm1 
ihale günü olan 29/4/938 cuma günü azami saat 15 e kadar Encümene 
vermelic!.irler. ( 2051 ) 

Zonguldak Urbayl1g1ndan: 
Yollar iQin • 100,000 • aded granid parke ta§t kapalt zarf usulile eksilt;. 

miye Qikanlm10trr. 
Eksiltme 29/4/938 tarihine musadif cuma gümi saat • 15 • te Zonguldak 

Belediye Encümeninde yapilacakhr. 
isteklilerin eksiltmiye girebilmelerl !~in mezkiir gün ve saatte • 562 • lira 

• 50 • kt1ru0luk teminat mektublarile Encümene, •artnamesini görmek ve al
mak istiyenlerin istanbul ve Ankara Belec!.iyelerine müracaatleri ilan olunur. 

(1986) 

SA~ BOYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
SiYAH 

Saclara iiayet tabü surette iste

nilen renl(i verir. Ter ve yikan· 

makla kat'iyyen cikmaz. 

Bütün dünya seri;:ilerinde sthhi evsah haiz 

sac boyalan arasmda birincl i;:ehnistir. Sac

lan ve cildi kat'iyyen tahris etmeden iste -

nilen renkte boyayan yel(iine slhhl sac bo • 

yalandtr. 

te>kilat erkam • ben de dahil oldugum tNGiLtz KANZUK ECZANESl 
balde • üzerinde bir F ener murahhas1 o- BEYOÖLU • iSTANBUI; 

larak itimad telkin etmedi.gini a<;1kc;a söy- 11..~======~---••••••••••••••••••.I lemeliyim. Koskoca F ener kulübünün 
bu i1e daha sözünü sohbetini bilir birini 

tayin etmeyi•i o zaman, esefle kar;1lana· 
cak bir hadise oldugu gibi bugün de anla$· 
ma taraftan olm1yan bir zihniyetten do
gan son badiselerde gene gönderilen Fe
ner murahhasmm sun' ve taksiri mevcud 
oldugunu inkar kabil degildir. 

Daha ac;tk ve kJSa konu>ahm: F ener• 
bahc;e kulübünü kendi arzularma, hisle
rinin temevvücatma göre idare etmek is
tiyen birkac; ki$idir ki son hadiselerin zu· 
hurunda amil olmu>lardir. Bunu sezinle
mek ve ona göre bütün bir kulübü degi(, 
bu anla1mamazhk taraftan zibniyeti yo
Ia getirmek mevkiinde bulunan ve liderlik 
vazifesile mükellef olan f~derasyon da 
bu i0te vaziyeti geni0 bir noktai nazarla 
muhakeme ve bir karar altma almt0 de
gi]dir. F enerbahc;eyi te.kil eden bir he
yeti umumiye mevcudsa • ki mutlak mev
cuddur • bunun reyi hiläfma hast! olan 
bugünkü vaziyeti IS!ah hem federasyo
na, hem Türk Spor Kurumuna, hem de 
F enerbah~elilere düsen bir vazifedir. 

NUZHET ABBAS 

Halterde yeni bir dünya 
rekoru 

Moskova 25 - Halter ~ampiyonlarm
dan Hotinski, iki eile 122 bu~uk kilo -
gram kaldmnak suretile yan aij'tr s1k· 
letler sm1fm111 yeni bir Sovyet ve ci -
han rekorunu tesis etmi; tir. 

Senin haber alacagm1 ummuyordum. 
Mazi ile rab1tam1 tamamen kesmegi de 
arzu ettigim i, in, Maud Assy maceras1· 
na, resmen ve alenen nihayet vermek gibi 
biriey olan bu eglentiden adeta memnun 
bile olmuitum. 

- 0 halde, bu ak1am, hakikaten son 
akiam m1yd1? 

- Evet, son ak1amd1. Münasebetimi 
keseli birka, ay olduguna seni temin ede
rim. Gel benim odama gidelim. Orada, 
bu eglentiyi tertib eden arkadailarm 
mektublan var. Onlan sana göstereyim. 
Mademki delil istiyorsun. 0 mektublan 
okur, emin olursun. 

Beni kaldmp a1ag1 götürmek istedi. 
F akat, ben kendisine daha s1k1 sanld1m. 

- Hay1r. burada otural•m, dedim. 
Deli! istemiyorum. Sözün kafi. Sana 
itimad etmek bana zevk verir. .. Sonra da, 
benim sana gösterecek delilim yok.. Buna 
ragmen, sen de bana inanmah, itimad et· 
melisin. 

- Evet, ben de itimad etmek istiyo· 
rum. F akat, biraz evvel bir kelime söyle
din ki, gayriihtiyari beynimin i,if)de dola
!JYOr. Mukbile, o sözü tekrar et bakay1m. 
Hi, kimseyi sevmedim demi§tin ... 

- T ekrar ediyorum .. Hi~ kimseyi ... 
- Hi~ kimseyi mi? Bunun ne büyük 

Urfa i~me Suyu Tesisab Eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Urfa ~ehrine takriben 4 ve 2 kilometre mesafedeki membalard.an suyun 

isalesi, iki depo in$as1 ve ~ehir &ebekesinin ve buna aid bilcümle i~lerin 
vücude getirilrnesi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - !0in muhammen bedeli 175,000 !ira ..• kuru$1ur. 
2 - istekliler bu i$e aid $artname, proje vesair evrak:t 875 kuru$ mu· 

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler lmar Hey.eti Fen l;>efliginden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayis 938 tarihine rashyan sah günü saat on bird!) 
Ankarad.a Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heye
tince yaptlacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a$ag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi$ olma
!an läz1md1r. 
A - 2490 say1lt kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 10,000 lira ..• 

kuru$luk mu vakkat teminat. ' 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeve blr mani 

bulunmadtjhna dair imzah bir mektub. 
D - Belediyelerimar Heyeti Fen :;>eflijtinden mü,nakasaya girme i~in 

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

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Pasta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüc!.!ü olmas1 ve 

nfr a vet bu saate kadar Komisyona iielmi$ bulunmas1 Hizimdrr. 
Bu i$ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar He-

yeti Fen $efligine müracaat etmeleri. ( 2109 )~ 

manas1 oldugunu biliyor musun? 
Hafif hafif ba11m1 sallad1m ve birden· 

bire, yüzüm k1pk1rmm kesildi. Onun o
dasmda ge<;irdigirn mahud gecey1 dü-
1ünmüitüm. 

Yusuf Haddad, dü§Üncemi ke1fetmi§· 
ti. Garib bir nazarla yüzüme baktt: 

- Mukbile, dedi. Su anda kalbin be
ni al~akc;a bir hareketle itham ediyor. 

- Evet. 
- Aldamyorsun. Tahmin ettigin 1ey 

vaki degildir. 
- Nas1l vaki degildir? 
- Sana, kocahk hakk1m1 kulland1g1· 

m• söylemiitim degil mi? 
- Evet, yalan m1 söyledinizdi? 
- Yalan söyledimdi. Vakta, böyle 

bir karar vermiitim. 1nadm, mukavemetin 
izzeti nefsime ag1r geliyordu. F akat, ba· 
zt ieyler vardir ki, insan kendisine yakt§
t1ramaz. Sonra da, sana bu suretle sahib 
olmak istemiyordum. Sen, kendi isteginle 
benim olmahydtn. 

- Mademki böyledir, aramtzda, ta
mir kabul etmez bir vaziyet ibdas ettigi· 
niz kanaatini nii;in bana verdiniz? 

- Vakit birakmadtn ki ! 1Ik i1in beni 
itham etmek oldu. Kendimi müdafaa et· 
medim, o kadar. inkar edersem inanm1· 
yacaksm dedigim zaman, bunu nasil ac1 

bir ifade ile söyledigimi hatirlam1yor 
musun? 

- Dogru. Hakikaten <;ok öfkeli bir 
haldeydim. Demek ki yaland1 öy]e mi ?, 
Demek ki ben iimdi gene serbest, tarna• 
mile scrbest bir genc kmm degil mi? Ne 
saadet yarabbi 1 Demek ki hayat1m1 is, 
tedigim gibi kullanabilecegim öyle mi? 

Sevinde ayaga kalkm11hm. Yusuf 
Haddad, yüzümden taian saadet ifadesi 
kar11smda, mahzun bir tebessümle, boy·. 
nunu bükerek: 

- Evet, dedi, hatta beni b1rak1p git• 
mekte bile serbestsin. \:ünkü art1k, senl 
zorla ahkoymak istemiyorum. Daha dog• 
rusu, kendi arzunla burada kalmam isti< 
yorum. 

Ben, kar11mdaki o zavalh \:ehrenin 
hüznünü, elemini görmüyor, gitgide artan 
bir ne§e i~inde: 

- Serbestim ! Arttk istedigim yere 
gidebilecegim ! Kendime yem bir hayat 
kurabilecegim öyle mi? 

Diyip duruyordum. Yusuf Haddad, 
dudaklan titriyerek mmldandt: 

- Evet, gidebileceksin. 
- Beni, tehdidle altkoymaga te§eb , 

büs etmiyeceksiniz ya? 
Kocam, cebri nefsederek cevab verdi: 

( Arkast var) 
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Zelzele kesilmiyor ingiltere ile Rusya 

. . • „ aras1nda bir hädise 
Kö11.ker ve havalis1 son y1rm1 dort saat zarf1nda 

T (Ba1taraft 1 lnct salll/edel 

baz1s1 ~ok ,iddetli olmak üzere sekiz def a sarsdd1 24 papazm tevkili 

[Ba1tara/1 l Incl •allttetl• I 
son vukua geien zelzcle mmtalcasmda ol
du~u tesbit edilmistir. Bu zelzeleler ma· 
hallinde kuvvetlice hissedilecek ve bir ha
sar husule p;etirebilecek derecededir. Bun· 
lardan ba1ka yalmz mahallinde hissedi -
lebi!ecek derecede gayet hafif 4 sarsmt1 
daha kaydedilmiitir. 

Kö,ker ve civarrnda 
Kir ehir 25 - Kösker ve civannda 

zelzde bu gece de 5iddetli •arsmhlar ve 
yeralh gürültülerile dcvam etmi$ ve sa
bah saat 9, 15 tc 4 saniye devam cden 
cok siddetli bir sarsmh daha olmuitur. 
Binalarda yeni hasar vard1r. Kösker vc 
civar köylerde sarSinhlar devam ediyor. 

Ankarada 
Ankara 25 - Bu sabah saat 5,30 da 

Ankarada hafif bir zelzele olmu~tur. 
lnegöl • Orhaneli hududunda da 

zelzeleler 
0 inegöl, 25 (Hmusi) - fnegölle r· 

haneli hududunu te1kil edcn Karabel or· 
mam boyunca dün gece 4 hafif zelzele 

t „1 6 sa oldu, ziyan yoktur. Bu yer nego e -
at uzakta da~l1k bir mmtakad1r. ? 
A~ilan ankette neler •oruluyor . 
Kiriehir, 25 - Maden Tet~ik Ensh· 

tüsü grupile Istanbul Üniversitesmden .ge
ien tetkik heyeti, zelzele sahasi~~aki1 •· 
ra$hrma ve etüdlerine devam e 

1
iyofr f !· 

1stanbul Üniversitesi heyeti, zelze e k e ~
ketine maruz kalan sahada ai;~Rl. an ehn 

bl 1 k d 1lm1 b1r meSP· ccva arm1 top ama ta 1r. I 
lenin halline esa• teikil edecckb 0 an ~·: 
liimah toplamak ii;in sorulan u sua en 

bildiriyorum: 
h · saatte zelzeleyi 

«Hangi gÜn, ang1 d b I 
hissettiniz ?», «Zc!zele esnasm a u udn· 
d • h l )» 4 Zelzele esnasm a ugunuz ma a . , . d h T 
nerede idiniz, d1$anda m1? Bmda .ad. 1 .m· 
d " s· kai;1nc1 katm a 1 1mz? e mir mamn . ld'' .. ? 
Zelzcle csnasmda ne ile ~esg.u ~n.uz 
B 1 d • bina nas1I b1r bma 1di ?>), u un ugunuz • . . l 

B l d • • mahallin zemm1 nas1 • « u un ugunu. .. .. l ,_ 
d , D •1 k mt düzluk mu, kaya 1" m1, 1r r ag 1 • I h' .. 
k 1 k '» 4 Kai; zclze e 1ssetl1mz umu mur. ..d . 

d d nda nckadar mud et ge~h ?», ve ar 1 ar 1 ~ 
«Hareket ne $Ckilde oldu? A5ag1dan YU• 

k d • mu? Y andan m1? Hareket nc an o~ru . 
ile kabili te,bihtir? M u~teh.f •~r.s1n.~1lar 
baska ba,ka sekillerde m1yd1? Smn u.ze· 
rinizde ne gibi tesirler J'.aph ?»'. .'0:~1~e, 
han i istikametten gehyor g1b1yd1. », 
«Sa~smhlann nekadar sürdü~ünü ;ah • 
min ediyorsunuz ?», «Bulundugunuz 
mahalde devrilen C$Yi buldunuz mu? 
Bunlar ne tarafa dogru devrildiler ?. Ta • 
vana veya duvarlara as1h C!Y•· av1zeler, 
saat rakka•lan ne tarafa dogru sallandi· 
lar, hareke. • iken duran saat rakkaslan 
var m1d1r? Bunlarm as1h bulunduklar1 
duvarlann istikameti nas1ld1r? Bulundu • 

ispanya harbi 

Dün Valansiya yeniden 
bombardiman edildi 

Londra 25 (Hususi) -;-- ispanyol 
'h ·1·1 ·1 . b .. Valansiya Y1 havadan 1 II a c1 en ugun b d 

· 1 d' Born ar 1man bombard1man etm1s er ir · k f 1 
neticesinde ölenlerin miktan pc az a• 

d!T. 'ki t T 
Bu arada limanda bulunan 1 n~I iz 

. r· ttc hasara ugra-vapuru ehemm1yet 1 sure . . . ..
1 

b. 1 ·1· gem1cm de o • m1shr. Aynca 1r ngi 12 
müs ve üc tanesi de agirca yaralarum§-

br. 
U mumi vaziyet • 

S 25 _ Akdeniz cephesmde-
aragos . . F k t 

ki harekat dün de devam etmisbr. F a a 
mühim muharebeler olmamishr. ran • 
kistler, Kastellon'a dogru yavas ,/ad•l 
ve fakat mütemadi surette iler!crn~ te Ir· 

1 d .. S ver 1 gei; • ler. F rankistler, Alka a o 1 

mi,!erdir. I h 
T . d f hava ar are· eruel cephesm e ena 

ka.11 durdurmu5tur. 
Y eni bir matbuat kanunu 

1 
L d (H ') _ Genera 

on ra 25 USUSI b k 
t · b' t uat a· Franko, spanyada yem ir ma D h'I' 

. . y · k n a 11ye 
nunu ne~retm1~hr. en1 anu d' 
N · l"h' 1 ·ermekte 1r. az111na gen1& sa a 1ye v 

Fransada yeni bir grev 
. . da Senmad· Pans 25 - Tulon c1varm 

'b· . . d t bkimat i<Jerinde r1:ve §I 1cez1res1n e a . ."' 
<;ah1an amele grev ilan etmi~tir. 

gunuz mahalde yerini tebdi! eden ba,ka 
e$Y• var m1d1r? Duvarlarda i;atlaklar ol
du mu, nas1l? Y1k1lan bacalar hangi is
tikamette y1k1ld1lar? Zclzclede vu-
kubulmus olan bütün hadiseler», 
«Bunlan bizzat m1 müsahede et· 
tiniz, yoksa hikaye edilirken mi duydu
nuz? Kimden duydunuz ?», «Zelzele es
nasmda sesler i,ittiniz mi? Bu sesler, ne 
eins seslerdi ?», «Sesler, zelzeleden sonra 
m1 isitildi? Y oksa evvel mi? Ve ne kadar 
sürdü ?», «Bulundugunuz mahalde daha 
baska ne gibi hadiseler oldu? Surlarda, 
kuyularda, membalarda deiiisildik oldu 
m~? Zeminde yanklar, i;atlaklar görüldü 
mu, nas1!? Hayvanlar üzerinde hususi bir 
~esir yaph m1 ?», «Zelzelenin, bulundu
gunuz mahalde tahribat yekunu ne kadar 
tahm~n olunuyor? T amamen y1k1lan ha
nt miktan, hasar gören bina miktan ?», 
« ns~~ca mecruh ve telefat var m1d1r ?», 

Diger taraftan Maden T etkik ve A • 
rama Enstitüsünden geien heyet i;ab,ma• 
larim hizland1rm15t1T. Bu tetkikahn so • 
nun~a . l~di harab olan köylcrin yerine 
yemlennm kurulmaS1 ii;in en müsaid bulu
nan saha da an]a51lm15 olacakhr. 

MEKKI SAID 
Dahiliye V ekilimizin tamimi 

. Ankara 25 - Dahiliye Vekili, Par-
11. Gene! Sekreteri Sükrü Kaya, Kirse • 
htr .z~lzclesi münascbetile Umumi M ü • 
feth1liklere, valiliklere ve P arti teskila-
tma a•aa1daki· 1 • · ·· d · · ' ~ am1m1 gon er1U1lhr: 

«Vatanin her bucagmdan ve 
halkimizdan hükilmete ve Parti
y~ kirfehir ve Y ozgad köylüleri
ni • d V 

n ugra 1g1 aciya istirak telgral-
~a~i g~lmektedir. H:pimiz birimiz 
·~m diyen milli fiarimizm bu yük
•ek tahaa•u"s v t h „ „ „ „ L " e eza urunu BUR -
ranla Lar l L • • R fl arRen zarara ugriyan 
vatanda,larimizrn ihtiyaclarina 
yardim olmak üzere her taralta 
k d'r·· en • •gmden alinan te,ebbüsler· 
le toplanmakta olan ianelerin Ki
zilay genel merkezine göttderil • 
mek Üzere mahallin Kizday fube
lerine verilmesini de rica ed er im. 

Her leltiket ve kazalarda oldu
iu gibi, K1z1lay genel merkezinin 
bu dela da bütün tefkiltitim .,, • 
lerber edereL I /•L t ed l • • d d „ e a„e z e ""n ;m a rna koftuiunu te1ekkürler
e arzederim.» 

K Konyada -

f l
.konyad, 25 (Te!efonla) - Zelz•le 

e a etze elerine b .. K d 'lk d ugun onya an 1 
yar lrn olarak 1500 r· .. d 'ld' 
Merk d ira gon en 1. 

ez e ve b"r· 
d d

. u un mülhakatta teberruat 
evam e 1vor. 

Arnavudluk Kralm1n 
dügün •enlikleri ba,Iad1 

<Bai tara/1 1 lnct sa1111eae1 
talya ve Yunanistan h'' k" tl . .. d u Urne en mus • 
tesna 1r. Bunlardan 1t l k d' .. 
temsile K t C ' a ya, en ism1 

•
0 n tano Yu memur etmi1tir. 

Mumaileyh, bu sabah t ·1 T 
rana gelecektir y · aY_>'are 1 e ~-
1 d M D 

· unanistan 1se orta eli;1-
er en . epastras' .. d . . D 

iier bütün hük" i. gon erm11hr. I· 
· umetlen Arnavudluktaki 

d1plomatlar1 temsil ede k . 1 ce hr. 
talya Krah Viktor Ern I" o··k 

d „ B anue 1 u 
o ergan;i t~msit edecektir. 

Kralm 1zd1va~ senliklen· .. .. 
cektir. uc gun süre-

Yüz bir pare top 
Tiran 25 - Kral z .1 d'A „ · · . ogo 1 e Kontes 

ppon}'I nm 1zd1vaclan 27 ni· b h 1 O J • san sa a 1 
pare top atilmak sureti'le ·r· d'I kti K 1. . 1 an e 1 e-

ce ~· . ra ic;enm iahidleri Kant d' Ap • 
pc.ny1 ile Kant Ciano Kral hidl . 
P Ab. . • m ia en 

rens id ile Ba1vekildir. 

Kr~lm izdivac1nm arifesinde Arna • 
':1d.lugun ba5hca sehirlerinde 152 ~iftin 
01kah1 k1y1lacaktir Yu··z 'ft' .. b 
1 d . 1 . . . · c1 1n ceym c-
e 1ye er, elh ~ 1ftm ~eyizi K l 'k' 'f · . . d K ra ve 1 1 i;1 • 

hn <;e}'lz1 e rahn yeaen· k'· .. k P 
T · f ~ 1 ucu rens 

ah tara mdan temin ed'I kt' ( ) . 1 ecc 1r. a.a. 
Kont Crano hareket etti 

Roma 25 (Hususi) H . . N 
K C

. - anc1ye a· 
zm ont 1ano, Arnavudl k K l 
d ..•.... d b l u ra mm 

ugunun e u unmak üze b .. .1 . re ugun tay • 
yare 1 e T1rana hareket etmiitir. 

Ademi müdahale komitesi 
Frans1z naz1rlar1nin topland1 

Londray1 ziyareH . Londra 25 (Hususi) - Ademi müda-
Londra 25 _ Fransa Ba~vekth Da • bale komitesi bugün toplanarak büt~e 

Jadye ile Haricive Nazm Bane Lond • mcselesini görü~mi4tür. 
dr~v1 zivarctleri.ndc Vindsor saraym a Aläkadar devletlerin aidatlarim ver-
i ·. 1. 1 · r· · olacaklard1r. mcdikleri takdirde !spanyadak1· kontrol ng1 iz Kra in1n m1sa ir1 
Frans1z naz1rlan Londraya önümüzde- i~inden tamamen vazg~ilecegi söyle -
ki per< mbe günii geleceklerdlr. • niyor. 

1ngilterede i~sizlerin aded~ Filibede bir fuar a~1Id1 
Londra 25 - 1937 senesinin resml IS- Sofya 25 - Ticaret Nazm Nikofo • 

tatistiklerlne göre ~sizlerin miktan rof bugün Filibe 8 inci beynelmilel nü • 
takribcn 250.000 kadar azalmt§br. 

1
Ya • mune fuanm acm11hr. Almanya, Yuna -

r1m milvondan fazla i§size ~ bu u~ • ni<tan !.ver r'eko•lovakya Yugoslavya 
• b 1937 senes1 - ' · ~· "° ' 

mu tur. ~ununl~ .bera er . d fuara resmen iitirak etmektedir. Diger 
nin son u~ ay1 1~1nde vaz1yette kay e- . d.. ·1 · · ·· l h 
d. J"h d h usa.td bir •eKll al· j memleketlenn en ustn enm yuz erce u • 

1\en sa a a a nz m , • . . . d' 
mistir. sus1 11tirakler tems1l etmekte 1r. 

Moskova 25 - Havas aiansmm mu· 
habiri bildiriyor: 

Rabo~aya Moskova gazetesi, Mos • 
kova bölgesinde casusluk. tethi~ ve muk~ 
bil ihtilal faa]iyetinde bulunan dini bir 
te,kilata mensub 24 azanm tevkif edildi
gini haber veriyor. Te~kilahn yalmz i • 
simlerinin ba1 harflerile ~agmlmakta olan 
,ef!eri bir ba, peskapos, bir pcskapos, 
bir konttur. 

Su~ ortaklan arasmda papazlar ve ta· 
rikat reisleri görünmektedir. Gazeteye 
göre, pcskapos, ( o) isyan guruplan ter • 
tib ettigini itiraf etmi1tir. Vaiz F ateel ve 
diiier baz1lan tarikatlara mensub genc • 
leri askerlik yapmamaya teivik «harb 
dü1mam» denilen mukabil ihtilalci tari
kati idare ediyorlar ve casusluk yap1yor· 
lard1. 

Kant, (k), papazlarm günah ~1kam
ken ögrettikleri malumah yabanc1 memle
ketlere bildirdigini itiraf eylemi1tir. 

Gene bu gazeteye göre, eski mülk sa
hiblerinden Protassof, Harbinde bulunan 
bir su~ ortag1 vas1tasile J aponya hcsa • 
bma casu•luk yapllgm1, bundan baika 
Sovyetler birliiiinde i:;c;ilerin hayat ve va· 
ziyeti hakkmda yanh, haberler verdigini 
ve bütün bu malumah vermek i~in lnci
lin metninden istifade etmi, oldugunu iti· 
raf eylemi,tir. 

Avrupa siyasetinin Moskovadaki 
akisleri 

Moskova 25 - Havas Ajansmm hu· 
susi muhabiri bildiriyor: 

Uzak dogu hadiselerinden ba1ka, 
Sovyetler Birligini iigal eden mescle orta 
Avrupa meselesidir, lspanya hadiseleri 
ikinci plana gec;mektedir. Bir aydan faz
la zamandanberi lspanyaya hic;bir tek • 
nisyen hareket etmemi1 ve hatta baz1lan 
lspanyadan geri gelmiitir. Keza evvelce 
ziraat tetkik ve tahsili ic;in s1k s1k lspan • 
yo!lar gelmekte iken §imdi bu da kayde
dilmemektedir. 

Bununla beraber, Sovyet politikasmda 
ehemmiyetli bir deifoiklik muhtemel gö • 
rülmemektedir. Soyyetler Birliginin ne 
hukukan ne de filen Habe1istan iigalini 
ve Franke hükumetini tamm1yacag1 §Üp
hesizdir. 

Bununla beraber, Sovyetler Birliginin 
ball devletlerile Berlin • Roma mihveri 
arasmdaki z1ddiyeti arthrmamaga cab1a· 
egal zannediliyor. Zira Sovyctler mah • 
filleri bulamk suda babk avlamak töh • 
metinden kac;may1 bilhassa arzu etmekte· 
dirler. 

Buna mukabil, Sovyet mahfilleri Le· 
histanm Almanya ile Sovyetler Birligi a
rasmda hakikatte Sovyet Birligi aleyhine 
müteveccih olacak bir bitaraf devletler 
bloku ihdas etmek hususundaki mesaisini 
ciddi bir endiie ile takib ediyorlar. Ka • 
za Lehistamn kendi kanaatine göre, 
böyle bir blokun teessüsüne muhalif ye • 
gane memleket olan Litvanyanm toprak 
bütünlügüne kari1 yeni bir teiebbüste bu
lunmasmdan korkuyorlar. Letonya ile 
Estonya daha ziyade Lehistana müsaid 
bulunduklan ic;in Litvanya}'I müdafaa e
decek yegane memleket Sovyetler Birli
gidir. 

Herhalde, Sovyet hükumeti. Balt1k 
k1y1lar1 boyunca Finlandiya körfezine 
dogru vaki olacak her türlü Leh veya 
Alman ilerlemesini fena gözle görecektir. 
Bu suretle bir ilerleme bu memleketlere 
Sovyet filosunun Leningradda veya 
Kronstadda kapanmasm1 temine müsaid 
deniz bazlan verecektir. 

Diger taraftan, Sovyet mahfilleri Cc
koslovakyaya kar11 birlikte vaki olabile
cek Leh • Alman taarruzunun tevlid e
decegi vaziyeti de endi1e ile mütalea et • 
mektedir. Cek • Sovyet pakh yalmz Al
man taarruzunu derpi§ ediyordu. Cekos· 
lovakyaya kar11 Lehistanm müdahalesi, 
Sovyetler Birligine, Almanya tarafmdan 
taarruza ugram11 olan \:ekoslovakyaya 
yard1m ic;in Lehistan üzerinden bir kori
dor ac;mak firsahm vereccktir. Bu mah • 
filler, Lehistanm böylc bir fosat ver • 
mekten kac;macagm1 dü~nüyorlar, zira, 
Lehistan Ukraynasmm, cn küc;ük bir 
Sovyct müfrezcsi görünür görünmez is • 
yan edecegi kanaatindedirler. (a.a.) 

Bel~ika katolikleri hüki'ime· 
tin mali projelerini 

reddettiler 
Brüksel 25 - Fevka!ade kongre ba

linde toplanan Bel9ika katolik bloku 
bugün hükümetin mali projelerini bü
yük bir ekseriyetle reddetmi§tir. Fakat 
zannedildigine göre bükümet bu proje
lerde tadilat yapacak ve bu suretle bir 
kabine buhranmm önüne ge-;ilmi§ ola
cakhr. 

Maliye N azm, sosyalistlerden M. Su· 
dan, bu projelerin bini hacette degi§ • 
tirilebilecegini evvelce beyan etmi§ti. 

Parlamentoda 63 mümessili bulunan 
katolik bloku mühim bir hükümet k-0· 
alisyon elemamd1r. <;ünkü bu blokta 
mezkQ.r 63 meb'ustan maada 70 sosya • 
!ist ve 23 de liberal vard.tr. 

Ba§vekilin hareketi 
Celäl Bayar dün ak~am 
merasimle te,yi olundu 

CcHll ßayar ve iktisad Vekili ;;akir Kesebir dün Parti merkezinde 

<Ba~ taraf• 1 lnct aa/il/et!e) 

zifesile mükellef olan müttefik memleket 
mümessillerine Elen milletinin göstermek 
itiyadmda bulundugu kendiliginden ve 
~ok i~ten geien pek derin ve hcyecan ve· 
rici hüsnü kabulü daha evvel görmÜ§ ve 
takdir etmii olmak ierefine nail bulunu -
yorum, 

F akat bu defa iki türlü sevinc hisset • 
mekteyim. Zira mukayese kabul etmez 
bir surette saglam olan Türk • Elen dost· 
lugu binasma bir ta§ hem de büyük bir 
tat- daha götürmege davet edildim. Mü
nasebetlerimizin esasm1 teikil eden bu 
c;ok dinamik dostluk, Balkan Antant1 
c;crc;cvesi dairesinde ittifaka münkalib ol
mu1tur. Hatta, bu dostlugun zamamn 
yard1mile iki Balkan vc Akdeniz memle
ketinin moral birligine dogru istihale et
mesi mukadderdir. Bu iki memleket, cog· 
rafi vaziyetleri itibarile oldugu gibi sakin
lerinin kars1hkh arzulan itibarile de, bir· 
birinin tabii imtidadlan olarak telakki e
dilmclidir. 

Avrupanm öyle bir bölgesinde ya11 • 
yoruz ki, ban1m menfaatile bir bütün te1-
kil eden menfaatlerini tamamen müdrik 
bulunan dört rnüttefik memleket en mes • 
ud bir politik teiekkülü ba1armasm1 bil -
diler. Bu te1ekküle dahil olan memleket· 
lerin her biri, harice kar11 tarn bir istiklal 
muhafaza etmekle beraber, hakikatte ta
rihin kendilerine tevdi ettigi vazifeyi ik
mal i~in birbirlerini kar11hk11 olarak la • 
mamlamaktad1rlar. Bu iitc. bu memlc
ketlerin hükQ.mctleri i~in milletlerinin la
bil temayüllerinden mülhem olmak kafi 
gelmiitir. 

Atinada ikametimiz münasebetile, 
Majeste Elen Kralma derin tazimlerimizi 
1ahsan arzetmek ve Elen hükumetinin 
mümtaz iefi aziz dostumuz Ba1vekil Mc
taksas'1 -bu sefer bizzat kendi memlekc
tinde· tekrar selamlamak benim ic;in ve 
dostum Doktor Aras i~in pek büyiik bir 
ieref olacakhr.» 

Ak,amki tefyi merasimi 
Ba1vekil Celal Bayarla Hariciye Ve

kili Tevfik Rüitü Aras ve maiyetindeki 
zevat, dün gece, saat 23 bu~ukta, Sirke
ciden kalkan hususi trenle Atinaya hare
kct etmi1lerdir. 

Celal Bayar ve Tevfik Rüitü Aras1 
Sirkeci garmda, le$yi etmek üzere bir as
keri k1t' a ve bir polis müfrezesi ihtiram 
vaziyeti alm11h. 

Baivckilimiz Celal Bayar, Hariciye 
Vekili Tevfik Rü1tü Aras ve refakatinde 
Atinaya giden Hariciye iube müdürle -
rinden Cevad A~1kalm, Ba1vekalet kale
mi mahsus müdürü Baki Sedes, Hariciye 
kalemi mahsus müdürü Refik Amir, tre
nin hareketinden yanm saat evvel istasr.o
na gelerek, lstanbul Valisi Muhiddin Us· 
tündag ve 1stanbul Kumandam Halis 
B1y1ktay, Polis Müdürü Salih K1hc ve 
diger bir ~ok zevat tarafmdan kar11lan -
m11lard1r. 

Bir müddet sonra, fngiliz sefiri Sir 
Persi Loren de Baivekilimizi te1yi etmek 
üzere Sirkeci ganna p:clmi1tir. 

Sir Persi Loren'le Baivekil Celal Ba
yar, gann istirahat salonunda, yirmi da
kika kadar hususi surette konu1mu,lard1r. 

Ba1vekilimiz, trenin harekctine birka<; 
dakika kala, selam havas1 ~alan mmka • 
nm ahengi ve gann i~ini hmcahmc doldu
ran halkm alk11lan arasmda perona ~1k
m11hr. Burada, lngiliz sefiri Sir Persi Lo
renle te1yie geien diger zevat Baivekili • 
mize iyi yolculuklar temenni etmi1lerdir. 
Bu mada, peronda vaziyet alan mmka 
sclam havas1 c;almakta idi. 

Ba1vekilimiz, vagona binmeden evvel 
askeri k1t'ay1 vc polis müfrezesini tefti1 
etmi1 ve agkerin hahnm sormu1tur. Erler, 
hep bir ag1zdan, «Sag ol !» diye muka • 
belede bulunmu1lard1r. Bunu müteak1b 
Baivekilimiz ve Hariciye Vekilimiz, hu
susi vagonlanna yerle1mi1ler ve tren kal
kmc1ya kadar, vagonun arka sahanligm • 
da, tesyi edenlerle vedalasm11lard1r. 

Yunan sefiri M. Rafael de, ayni tren
le ve Baivekilimizin refakatinde Atina -
ya hareket etmi1tir. 

Tren tarn saat 23 bu~ukta, halkm coi-

kun alk11lan ve iyi seyahat temennileri 
arasmda, ag1r ag1r istasyondan aynlm1l· 
hr. BaFekilimize harekctinden evvel, 
Vali Muhiddin Üstündag nam1na zarif 
bir buket verilmistir. 

Basvckilimiz ve refakatlerindeki zevat, 
~ar5amba sabah1 Atinaya vas1l olacak • 
lar ve müttefik devlet payitahbnda i;ok 
müstesna bir ~kilde kar51lanacaklard1r. 
Cumartesi sabah1 Atinadan hareket et • 
tikleri takdirde önümüzdeki pazartesi p;Ü• 
nü 1stanbula muvasalatlan beklenmek 
tedir. 

Yunan selirinin beyanati 
Baivekille birlikte Atinaya giden Yu -

nan „firi M. Rafael, harcketinden evvel 
kendisile görü~n bir muharririmize, Bas· 
vekilin seyahati hakkmdaki inhbalanm 
!Öylece kaydetmi1tir: 

«- Muhterem Ba1vek!liniz Cclal Ba
yar, bu dostane scyahat etrafmda, en 
güzel sözleri söylemi1tir. lki milletin ara
smda köklü bir surette yerle1en dostluk, 
bu seyahatten bir kat daha kuvvet ala • 
cakhr. 

Yunan milleti. Baivekilinizi, tarif edil
mez bir heyecan ic;inde beklcmektedir. 
Türk ve Elen milletleri, arbk bir tek mil
let halinde say1lsa yeridir. 

Ba1vekiliniz, Atinada kendini dost ve 
kardei bir millet muhitinm bütün sami • 
miyeti ic;inde bulacakhr .» 

Partide dün yapilan toplanti 
Ba1vekil Celal Bayar dün ögleden cv

vel Perapalasta 1khsad V ekili Sakir Kc
scbiri kabul edcrck kcndisile uzun müd· 
det görü1mü1tür. 

Ba~ekil, ögleden sonra saat 16 da be
raberinde lkbsad Vekili $akir Kescbir 
ve Trakya Umumi Müfetti1i K&z1m Di
rik oldugu halde Cumhuriyet Halk Par
tisini, Vilayet merkezini ziyaret etmii. 
1kt1sad Vekili, Trakya Umumi Müfet • 
ti1i, Vali ve Belediye Reisi, $ehir Mec • 
lisi reis vekili N ecib Serdengec;ti ve Tica
ret Odas1 reis vekili Ahmed Karanm da 
i1tirak ettigi toplanhda bulunmu1tur. 

Bu görü1meler esnasmda Celal Bayar, 
baz1 direktifler verdikten sonra bilhassa 
T rakya ve istanbulun umumi ekonomik 
i1leri üzerinde durmu1, bunlar üzerinde 
de izahat alm11t1r. 

Cela.I Bayarm bu toplantida bilhassa 
hayah ucuzlatma esaslan üzerinde dura
rak yeni direktifler verdigi anla11lmakta
d1r. Bu meyanda lstanbulun imarma aid 
meselelerin de mevzuu bahsoldugu tah • 
min ediliyor. 

I ktuad V ekili Ankaraya gitti 
1kt1sad Vekili Sakir Kesebir dün ak • 

~am ekspresle Ankaraya hareket etmi1 • 
tir. 

Sakir Kesebir Haydarpa1a gannda 
ba1ta Vali, Deniz ve Havayollan Müs -
teian Sadullah Güney oldugu halde V e
kalete mensub daireler erkam tarafmdan 
ugurlanm11hr. 

Ömer T1r1hn muhakemesi 
Bir Jira vermemesine hiddetlenerek 

üvey k1z1 Remziyeyi alh yerinden b1 • 
~akla vurup öldüren Ömer Tmhn mu· 
hakemesine dün Ag1rcezada devam 
edilmi~tir. 

Dünkü celsede iddia makamt, su~un, 
su~lunun ikrari, ~ahidlerin ifadeleri ve 
eldeki delillerle sabit oldui!1Jnu ve bak
kmda cezay1 azaltacak sebeb mcvcud 
olmad1gm1 ileri sürerek Türk ceza ka
nununun 448 inci maddesinin 31 ve 
33 üncü bendlerine göre ceza tayinini 
istemi§tir. . 

Bunu müteak1b Ömere bir diyecel!1 
olup olmad1g1 sorulmu§, sw;lu da ilk 
muhakcmcdeki ifadesini tekrarlam11hr. 
~fohakeme, karar i~in ba§k• bir güne 
talik edilmi~tir. ----Su~lu papaz mahki'imiyetini 

bitirdi 
Günah 91karmak maksadile .. kiliseye 

geten bir Rum kadmile curmu m~§~~d 
balinde yakalanan papaz ?1y_oms1s m 
ü9er ay hapse mabkl!m ed1ld1g1 yaz1!
m1§h. Pnpaz Diyonisis'le Rum kadm1 
mabkümiyet müddetini bitirip bapisa
neden ~1krr11§lard1r. 
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lilCumhuriyetBI 
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Beyoglunda dag1t1lan cetvel
leri kullanmaga imkan yok 

Umuml meclls ve meb'us se~lml bak· 
kmdakl kanunlann hükümlerlne uyarak 
yakmda yapllacak ~hir Mecllsl ln\lhabatm1 
kolayta§\trmak üzere a!le kayldlerinln tesb•· 
\lne bw;lanmi§ ve 1lk deaf olarak Beyo~lun· 
da oturan vatandw;lara doldurulmak uzere 
beyanname da~1\1lml§\tr. Bu semtre oturan 
karllerlmlzden aldt~tmtz mü\eaddld fll<A· 
yet mektublarma göre, bu beya1mn'_?elcr•n 
kullamlmasma Lmkiln yoktur. Qunku. be • 
yannamelerln arka.sma dercedilen mefru
hat, blrlncl yüze de ~1kml§ ve cetvelde ya· 
z1 yazaeak yer b1rakmaml§tlf. Resmi kayld· 
!er! karl§\tracak ve bü\ün emeklerl nett • 
ccslz b1rakacak bu ltalln önüne ge~l.lmeSI 
iäZlUldlr.> 

Lüleburgazda Mehmed <;etine: 
Mektubunuz aläkadar makama gönderll· 

mtstlr. 
Parazitten radyo ~alam1yorlanmf 

Be§iktw;ta Köyl~lnde ihlamur cadde.s!D· 
de Dr. Necmeddln, mü\ekald kaymakam• 
lardan l}emsl, kahvecl Cebbar, a\tar H, 
ibu lmzalartle aldl~uruz mektubda denlll • 
yor kl: c Clvanmizdakl de~lrmenln dlna• 
mo.su o kadar parazlt yap1yor k1 eo kuV\•et-
11 radyo merkezlerinl b!le din.Uyemlyoruz. 
Cthazlanmiz lideta muattal kald1. Yen! tel· 
slz nizamnameslnde parazite sebebiyet ve"" 
renlerin bu parazitt bertaraf etme~e mec• 
bur olduklan yaz1hdir. Bu mecburiyetl ye• 
rine getlrecek aläkadar makamlarm hare• 
kere gecmeJerini ve bizl bu parazit belä • 
smdan kurtarmalarm1 rica ederiz.> 

.... Bir kariimizin hakh dilegi 
oedlkpa§B.da Tatllkuyucam!l sokak 3 

numarada ismall Tok lmza.slle ald1g1m1z 
allpa§a cam!l kar~LSmdakl Karababa ve Ka
mektubda denlllyor kl: •Carf1kap1da Atlk• 
re~t sokaklarmm ~mda hem elektrik, 
hem de havagazl Hl.mbalan vardlr ve bun• 
lar gecelerl yanar. Halbukl oturdugum so
kak 15 yildanberi geceleri zlfirl karanllk· 
tir. Beledlye bu hall nazar1 lt!bara al.sa, e• 
tektrlgt orada birak.lp havagnzl IA.mb.lla· 
rm1 sokag11U1za dlktirse olmaz m1? r;;lm -
dlye kadar gözden kacm~ olan bu tezadm 
!zalesl !~in allkadarlarm dlkkat nazarla
rm1 cekmenizl dllerlm., 

Sovyetler Birligi 1lim 
Akademisinin i~tima1 

Mo•kova 25 - Sovyetler Birligi !!im 
Akademisi 23 nisanda toplanarak 1imal 
kutbunda k11layan Sovyet alimlerinin ra· 
porlanm dinlemi1tir. Raporlann kiraatini 
mütcak1b, reis Komarov'un teklifi üzeri· 
ne, kutub kahramanlannm isimlerine iza• 
feien bir mükafat tesisi kararla1hnlm11t1r. 
Bu mükafat, Ü<; senede bir, kutubculuk 
sahasmda meydana getirilecek en iyi e• 
ser i~in vcrilecektir. 

r 
Ankara Borsas1 25/ 4/938 

(:EKLER 
A~ Ka11anq 

Paris 26.27 26.27 
New-York 0.791468 0.7958 
Miliioo 15.0396 15.0396 
Brllksel 4.69 4.69 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4438 3.4438 
Sofya 63.4920 63.4920 
Amsterol. 1.4225 1.4225 
Prag 22.7380 22.7380 
Madrid 12.6984 12.6984 
Berlin 1.9670 1.9670 
Var~ot 1 4.1950 4.1950 
Budape!jte 3.9682 3.9682 
Bükn~ 105.8730 105.8730 
Belgrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.7210 2.7210 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.8275 23.8275 

tsrtKRAZLAR 
A~ih§ 

19.575 
Kapami 
19.625 T. borcu 1 pe. 

~·~---------=====~==-~ Bcyoglu BE!iinci Noterlijine 
Mustafa Tuncaltr ve Yervant B~1bii· 

yük tarafLndan Beyoglu Be§inci Noter· 
Jiginin 6 nisan 1938 tarih ve 5617/746 
numaralt sah§ senedi mucibince Gala • 
tada Mahmudiye caddesinde <;Cime • 
meydanmda Alaca91kmaz sokagmda 8 
numarail arsa üzerinde kain galvamz 
atelyesine aid e§yanm bana sah!m1§ ol· 
dugunun aläka~•r'.arca malüm olmak 
üzcre ilamm diler1m. 

Galata, Azapkap1 Bugluca sokak 
No. 4 • 6 • 111 Mibran Yarman 

Cay sat1~1 
Bahkpazarmda Helvac1 sokak 5 nu • 

maralt magazada Mehmed oglu 1bra • 
bim Sami ve Hamza Ali §irketi mün· 
fe<ibasma aid 9aylar a§ag1da yaz1!t za· 
manlarda satilacaktu: 

28/4/938 per,embe günü aaat 
16 da mezkiir S No. h magazadaki 
muhtelif cinste 500 kilo, 

3/5/938 sah günü saat 16 da 
Seylan 520 kilo, 

9/5/938 pazartesi günü saat 16 
da muhtelif Hindiye 640 kilo 

' 16/5/938 pazarte&i günü saat 
16 da c;:in ve beyaz muhtelif 500 
küaur kilo. 

Eiden pazarhkla sahn almaga istekli 
olanlarm yazih gün ve saatlerde maga· 
za ve ard1yeye gelmcleri lüzurnu ilan 
olunur. 

Tasfiye memuru Tasfiye memuru 
Avukat: Rifat Ahmed Avukat: Sabrl 
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Soldan saita: 
1 - Kulalt1 mücevherll bayan (lkl kell -

me>. 2 - canlI dü.sman ele ge,!ren (!kl ke
llme>, nota. 3 - Bo$ IA.kird1lar. 4 • Uyan -
d1nna, keder. 5 • Silläleye lntlkal eden tez
glh, lslm. 6 - Blr edat, kablle. 7 - Blr edat, 
herke.sln ortasmda. 8 • Zlya, nota. 9 • t:
zaqarkta blr ada. 10 - Kokulu blr ot, be~ 
hassam1zdan blrl. 11 • KIZI.1 ate~. blr eins 
kil>iik muzir hayvanlar. 

Yukar1dan M•lt1ya: 
1 - Vüeudünün sert yerlerlnden blrl ze

delerunl~ Okl kellme>. 2 • Merkez, b1>akla 
lklye aym~. >lmenln kuru.sunun tersl. 3 -
Yaya yürüyen, blr emlr. 4 - Oenl~ toprak 
saha.s1, lrad. 5 • Yanardaltm tirlattlklar1, 
yüzümüzdekl tabli sü.slerden. 6 • Blr edat, 
dört clhetten blrlne mensub. 7 - Ankara 
l!e Qankm arasmda blr ka.saba, blr ceml 
edat1. 8 • A.syanm ~lmallndekl nehlrlerden 
blrlnln tersl, mera.slmln mü!redl. 9 - No • 
ta, o notanm tersl, A!rlkamn neh!rlerln
den. 10 • Blr s1fat edahnm tersl, noksan -
s1zm tersl. alfabede blr har!ln okunu~u. 11-
Bir yemli;:, emlr subayinm arkadq1. 
Evvelki bulmacarun balledilmi1 oeldl 
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Osmanh Bankauna memur 
a hnma k i~in müsabaka ilan1 

Osmanh Bankasmea bu kere yeni • 
den hizmete almacak Türk memurlann 
intihab1 ic;in mayis 1938 ayi zarfmda bir 
müsabaka ac;I!aeakhr. 

Ya§t 35 ten a§ai{I olup bu müsabaka- ,. 
ya girmek ;,tiyen erkekler namzedlik -
lerini kaydettirmek ve kabul §artlar1m 
ögrenmek üzere nisan ayi zarfmda her 
hafta sah ve euma günleri saat 14 Je 15 
arasmda Osmanb Bankasmm Galata • 
daki merkezinde Ki§i !§leri servisine 
müraeaat edebilirler. 

Talibler hüviyetlerini müsbit evrakla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §eha
detnamelerini ve §ayet bir vazifede 1s • 
tihdam edilmi§seler, hizmet §ehadetna
me!erini birlikte getirmelidirler. 

Tasfiye halinde bulunan 

Milli OTO T. A. ~. 
T asfiye M emurlugundan: 

Tasfiye halinde bulunan Millioto 
T. A. :;;. hissedarlar heyeti umumiyesi 
1938 senesi mayis1mn 27 nei euma gü
nü saat 14 te !stanbulda Pangalt1da El
madag caddesinde Nomiko apartunam
nm 1 numarah dairesinde toplanaca • 
i{Indan hissedarlar bu toplant1ya davet 
olunurlar. 

t§bu heyeti umumiye toplanhsma i§
tirak edecek olan hissedarlar dahili ni
zamnamenin 28 ne1 maddesi mucibinee 
malik olduklan hisse senedlerini top -
lanlI tarihinden 10 gün evvel istanbul
da §irketin merkezi olan Elmadag ead
desinde Nomiko aparhmanmm 1 nu • 
marah dairesine ve yahud Pariste. Pro
vans sokagmda 59 numarada Bauer 
MarC'hal ve i;ls1. bankasma tevdi ve a • 
lacaklar1 makbuz mukabilinde duhuli -
ye varakas1 verilmek üzere 3 gün evvel 
§.rketin merkezine teslim etmeleri icab 
eder. 

RUZNAlV E 
1 - Tasfiye vaziyetini izah eden tas

fiye memurlan ve murak1b raporlar1-
nm okunmaSI ve tasdilo. 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan C1NS1 Beher metresinin Tutar1 

muhammen fiati LiraK 
208 metre Yazhk elbiselik kuma$ 200 kr. 416.00 
180 • K1shk elbiselik kumas 330 • 594.00 
160 • Kaput bezi 27 • 43.20 
45 • Seten 50 • 22.50 
10 • Kmruz1 z1rh 300 • 30.00 

1105.70 
Yukanda eins ve miktar1 yaz1h kumas ve astarhk bezler on be$ gün 

müddetle aGik eksiltmiye konulmustur. Eksiltme 3 may1s 938 tarihine mu
sadif sah günü saat on beste !stanbul Veteriner Direktörlügünde yap1la
eakbr. Bunlarm topunun muhammen fiah 1105 lira 70 kuru$ olup mu • 
vakkat teminat 87 Jirad1r. !steklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri 
dairesinde muayyen olan gün ve saatte eksiltmiye istirakleri ve $artna • 
mesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden ba$ka hergün !stanbul Vete
riner Direktörlüjfüne ve Hara Müdürlügüne müraeaatleri. ( 2088) 

Kocaeli Vilayeti 

Daimi Encümeninden: 
izmit • Gölcük yolunun mebdeinden 3 + 448 kilometresine kadar ha

z1rlanm15 olan ta§m k1smen kmlmasile yolun $OSe haline ifrag1 ve ayni 
yolun 3 + 446 nc1 kilometresinden be$inci kilometresine kadar olan klSlm
da ta$ ihzarile silindiraj yap1lmas1 isi • 9998 • Jirahk ke§fi üzerinden ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu$tur. ihale may1sm 9 uneu pazartesi 
günü saat on be$te Vilayet makammd.a yap1laeakhr. !steklilerin Ticaret 
Odas1 kay1d vesikas1, 749 lira 70 kuru$1Uk muvakkat teminat mektubu ve
ya banka makbuzu ve Viläyet Nafia Müdürlügünden ahnmI$ fenni ehli
yet vesikasile teklif mektublarm1 2490 say1h kanunun 32 nci maddesindeki 
tarifat dairesinde o gün ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet 
makamma vermeleri, bu ise aid §artname, mukavelename ve kesif eetve
lini görmek istiyenlerin de Vil'd.yet Naf1a Müdürlügüne müracaatleri Ja -
z1md1r. Pasta ile gönderileeek mektublarda vaki olaeak teahhur kabul 
edilmez. ( 2341 ) 

YÜN VE PAMUK iPLiGi VE AKMi~E 

ve saire imaline mahsus T. Anonim Sirketinden: 
1938 senesi martmm 24 ünde adi surette toplanan hissedarlar umumi 

heyetinde 1937 senesi safi kärmdan tediyesi tasvip edilen temettü hisse • 
Jerinin tevzii tarihinin tayini hususu !dare Meclisi.ne b1ralolm1§ oldugun
dan §irketin hisse senedleri.ne 27 numarah kupon ve müessis hisse senedr 
lerine 7 numarah kupon mukabilinde tediye edilecek temettüün 28 nisan 
1938 tarihinden itibaren tesviyesine ba~Janmas1 bu kere meelisc;e karar 
altma almd1g1 alakadarlarm malumu olmak üzere ilän edilir. 

Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
A~ag1daki Evsafi Haiz Topograflar Ahnacaktir 

1 - En az 500 hektarhk arazinin bash ba§ma nirengisini tesis ve h~ 
sab etmi§, Plän<;ete veya Takeometre ile münhanili haritasm1 yapm~ 
bulunmak. 

2 - Merkezde yapilaeak müsabakada muvaffak olmak. 
3 - S1hhl vaziyeti müsaid bulunmak. 
4 - Merkez Ankara olmak üzere Türkiyenin her tarafmda seyyar 

halde is görmeyi, ieabmd;i yeralh ölc;üleri ic;in ocaklarda <;ah~may1 taah
hüd etmek. 

5 - Mevzu sistemlerimize göre ve meveud aletlerimizle arazide en 
fazla Ü<; ay muavin olarak <;ah§Ip bu müddet i<;inde göstereeegi liyakat 
ve verece~i rand1man derecesine göre äli memuriyete al1nmay1, muvaffak 
olamad1g1 takdirde bir gßna istekte bulunmamay1 kabul etmis bulunmak. 

1steklilerin bonservisleri ve müsbit varakalarile birlikte 15/5/938 e 
kadar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne müracaatleri. ( 2345) 

Galatasaray Maliye ~ubesi Tahsil ~efliginden: 
!stikläl eaddesi Yeni~eriaj!as 1 sokak Britanya oteli ve Olivo pasajmda 

istanbul oteli müsteeirinin ~ubemize olan kazane vergisi boreundan dolay1 
her iki otelde meveud ve §Ube zaptmda muharrer otel e~yas1 taht1 hacze 
almm1§ ve vergl borcunun ödenmemesi yüzünden aleni müzayede ile sa
tilaeakhr. 

Sah~a 2 may1s 938 gününe rashyan pazartesi saat 10 da evve!B. 1stan
bul otelinden ba§lamlacakhr. Talib olanlarm muayyen gün ve saatte mez
kur mahald.e haz1r bulunmalan. ( 2337 ) 

Ke~n Hususi Muhasebe Memurlugundan : 
Bore Boreun 

miktan nev'i Senesi Mahallesi 
L. K. 

923 90 Bina, Haliye Zaferiye 
Arazi ve 

sab1ka 

Miktan H U D U D U 
metre 

225 Sag1: Sahibi sened magazas1 
ve rak1e1 Kostantin magazas1 
ve bahGesi. 
Soiu : <;ak1r Salih ve Nikola
ki tarlas1. 
Arkas1 : Tana§aki sebze bah
Gesi. 
Önü: Hinter pazar1 ve Na -
mazgäh yolu. 

Verp,i 
K1ymeti 

L. K. 
4000 !JO 

Mevkii 

Namazgah 

Cinsi 

Depo Mukac!.dema un 
fabrikas1 Vals 
binas1 elyevm 
depo kärgir dört 
kat. 

Sened tarih 
No. 

K. Sani 926 
2. No. sened 

Bor,Junun 
ismi 

Hibolog 
Hasan 
Cemal 

Yukanda Zaferiye mahallesinde Hibolog Hasan Cemale aid eins, mev
ki ve miktari, hududile vergi k1ymeti yaz1h gavrimenkul emvali vergl 
borelanm ademi tediyesinden dolay1 Kesan kazas1 idare hevetinin 21/4/938 
tarih ve 101/2195 numarah kararile 21/4/938 tarihincY-n itibaren 21 gün 
müddetle müzavedeye GikanlmI$hr. Taliblerin vevrni ihale olan 11/5/938 
tarihine musadif ,ar5amba günü saat 14 te Kesan !dare Hevetinde müte
sekkil Sahs Komisvonuna müracaatleri ve pey süreeeklerin ihaleden evvel 
ihale bedelinin % 10 nisbetinde depozito akGelerini Kesan Hususi Muha • 
sehe veznesine yahrmalar1 ve fazla malßmat istiyenlerin Hususi Mnhase
be dairesine müracaatleri ilan olunur. ( 2335) 

TASHiH DOKTOR--• 
ORHAN TOROS 2 - Tasfiye memurlan tarafmdan 

tanzim edilen bilän~<mun okunmas1 ve 
tesdik1. 

3 - Tasfiye memurlarmm ibrasi. 

Ksilolit dö§eme münakasas1 hakkm • Kulak. boj:!a7., burun mütehassisi 
da Zonguldakta Kozlu Kömür i§leri T. Taksim Gevik Apart. Tel: 40070 
A. §irketi Gene! Direktörlügünden ve - ••••••••••••••••II 

4 - Tasfiye müddetinin bir sene da
ha uzahlmas1. 

5 - Tasfiye memurlarmm salahiyet
lerinin tesbiti. 

Tasfiye Memurlan 

rilen ve gazetemizin 23 ve 25 nisan 938 
tarihli nüshalarmda ne~redilen ilän 
metninin birinci satmndaki KOZLU 
kelimesi sehven (Kozmu) §eklinde di
zilmi~tir. Tashihi keyfiyet olunur. 

- CONTAX 1:2-. 
f otogra t makinesi ~ok acele 1 
satil1kbr. Kad .köyünde Foto 1 

Ok'a müracaat. -II 

CAGLA y AN GAZiNOSUNDA yar1nak,am 

DÜRDANE 
• 

GECESI 
Milli revü ve Naamet Elmasriyye 

Tan1nm•• san'atkAr arkada,1arin1n 1,tirakile kutlulanacaktir. Tel1 40335 

De • B k 1 Merzifon ~ehri i~me Suyu Tesisab Münakasas1 
niz an o h·1· v k .... I · d ~ 1 II . 1 t • "dü lüßü d a I iye e a et1n en : 1.i en zyo an 1$ e mes1 mu r n en 

Karadeniz postas1 
1 may1stan itibaren Karadeniz 

postalarmda a~ag1da yaz1h degi -
~iklikler olacakt1r: 

SALI POSTALARI gidi.§ ve d&. 
nü~te Zonguldak, !nebolu, Sinob, 
Samsun, Giresun, Trabzon ve Ri

zeye ugnyarak Hopaya kadar gi
deeek, gidi$te iläveten Tireboluya 
ve dönÜ$1e Pazara ugnyaeakbr. 

PERi;;EMBE POSTALARI gidi§ 
ve dönü§te !nebolu, Ayanc1k, Sinob. 

Samsun, Ünye. Falsa, Ordu. Gire
sun, Görele, Trabzon ve Rizeye 
ugrivarak Hopaya kadar gideeek 
ve dönü~te ilaveten Of ve Akc;aa
bada ugnyacakhr. 

PAZAR POSTALARI gidi$ ve 
dönü§le Zonguldak, !nebolu, Ger
ze1 Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Vakf1kebir ve Trabzona 
ugr1yarak Rizeye kadar gideeek ve 
dönÜ$1e iläveten Sürmene ve Ti • 
reboluva u .i:tnvaeakbr. c2339. 

!stanbul as!iye 3 üneü hukuk mah -
kemesinden: 

Beyoglu Ni§ant~1 Güzelbahc;e sokak 
8 numarada mukim Bedi Sire! tarafm
dan, Beyoglu Ni~anta§l Güzelbahc;e so
kak 8 numarada oturan Meliha Sire!, 
nam1 digeri Emelita Sire! aleyhine 
mahkememizin 938/428 numarah dos -
yasile ac;1Jan ihtar davasmdan dolay1 
müddeaaleyhaya gönderilen dava arzu
hal sureti mumaileyhamn mezkOr ad -
resi bir sene evvel terkle bir semti 
m~hule gittigi §erhile biläteblig iade 
edilmesi üzerine bittaleb H. U. M. ka • 
nununun 141, 142 nci maddeleri muei
binee bir ay müddetle ilänen tebligat 
lfas1na karar verilmis ve dava arzuhal 
rureti de mahkeme divanhanesine talik 
edilmi§ olmakla, mumaileyha Meliha, 
nam1 digeri Emelitanm bu müddet zar
fmda mahkemeye müraeaatle dava ar
zuhalini tebellug etmesi lüzumu teblig 
makamma kaim olmak üzere ilan olu
nur. (7183) 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocasJZ bic;ki ve diki§ ög

renmek istiyenler i<;in Be§ikta§ 
Dik~ Yurdu direktörü $ ükrü 
Canal tarabndan yazilan kadm 
terziligine aid kitablarm birinci 
eildi iki, ikinci ve ü~üneü eildleri 
iki§er buc;uk lira olarak yalmz 
Yurdda sabhr. Ta§ra sipari~Jeri 
bedeli pe§in geldiginde derhal gön
derilir. P osta paras1 ahnmaz. 

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

Merzifon $ehrine yedi kilometre mesafeden suyun isalesi, bir depo ve 
sehir sebekesi im;as1 ve müteferri diger i$1erin yap1lmas1 kapah zarf usu. 
lile münakasaya konulmu$tur. 

1 - !sin muhammen bedeli 87,000 lira .„ kurustur. 
2 - !stekliler bu ise aid $artname, proje vesair evraki 435 kurus mu

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler !mar Heyeti F en :;iefliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 may1s 938 tarihine rashyan sah günü saat on birde 
Ankara& Dahilive Vekäleti binasmda toplanacak Belediyeler 1mar Heye
tince yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin a5ag1da yazih teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reislii{ine teslim etmis olma
lan lilz1md1r. 
A - 2490 sav1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5600 lira .„ 

kuru,;;luk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettii(i vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir man! 

bulunmad1jima dair imzah bir mektub. 
D - Belcdiveler!mar Heyeti Fen :;iefliginden münakasaya girme l~!n 

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

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Pasta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüd.!ü olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 läz1md1r. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler l mar He. 

yeti F~n i;leflijiine müraeaat etmeleri. • 1105 • ( 2113 )' 

1 inhisarlar Umum Müdürlüäiinden: -:J 
I - $artname ve nümunesi mucibince 600 kilo kazan sakiz1 pazarhkla 

sabn almaeaktir. 
II - Pazarhk 2/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te Ka

batasta Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yapilaeaktJJ'. 
III - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü geGeD subeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralarile birlikte yukar1da ad.t geGen Komisyona gelmeleri irn.n olunur. - ( 2108 ) 

I - $artnameleri mucibinee 150.000 aded 100 lük, 50.000 aded 50 Iik 
tuz GUvah pazarhkla sahn almaeakt1r. 

II - Pazarhk 2/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 16 d.a K a
batasta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1laeakt1r. 

III - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü geGen subeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü -

venme paralarile birlikte yukanda adi gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 2167) 

Naf1a 
Y ap1 i~Ieri ilan1 

Vekaletinden : 
1 - istekli c;1kmam1§ olan Ankarada Devlet mahalleslnd.e yap1laeak 

Gümrük ve !nhisarlar Vekäleti binas1 ikinei k1S1m in§aat1 yalniz m ali se
ne sonuna <;ok az bir zaman kalmas1 hasebile 1937 senesinde verilmesi 
me§rut olan 8300 Jira 1938 mali y!lmda ödeneeek paraya iläve edilerek 
diger hükümler aynen baki kalmak §artile tekrar eksiltmiye c;1karilmi§IIr. 

Kesif bedeli 683,000 lirad1r. 
2 - Eksiltme 11/5/1938 c;ar§amba günü saat 15 te Naua Vekaletl Yap1 

hleri Eksiltme Komisyonu Odasmda kapah zarf usuliJe yapilaeakt1r. 
3 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerln 31070 lirahk muvakkat 

t eminat vermeleri ve Nafla VekAletinden almrru§ ve yaptig1 en büyük bil 
binanm bedeli 250,000 Jiradan a5aj!1 olmad1gm1 bildiren yap1 müteahh!d
ligi vesikas1 göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olmas1 
veya bunlardan birile mü§tereken teklif yap1p mukaveleyi bir likte imza 
etmesi läz1md1r. 

4 - Eksiltme sartnamesl ve buna müteferri evrak 34 llra 15 kuru~ 
bedel mukabilinde Yap1 !sleri Umum Müdürlügünden almabilir. 

isteklilerin teklif mektublarm1 2 inci maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermelerl 
läz1md1r. 

Postada olaeak geeikmeler kabul edilmez. c 1185 • ( 2342 ) 

E· €: ./AT 



26 Nisan 1938 

Tekirdag ~ehri i~me Suyu Tesisab 

Dahiliye Vekaletinden: 
Ek:siltmesi 

TPkirdagma 4800, 5300, 3800 metre mesaie.deki membalardan su isa
lesi ve $ebeke ve iki su deposu in$SSJ ve mü~ferri diger ~lenn vücuda 
getirilmesi kapah zarf usulile eksiltmive konulmu$tur. 

1 - hin muhammen bedeli 165.000 Jira ... kuru$tur. 
2 - i:stekliler bu i$e aid $artname, proi11 vesair evrak1 825 kuru~ mu. 

kabilinde Dahiliye Vekitleti Belediyeler imar Heveti Fen $eflii(inden aJa. 
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 maYJS 938 tarihine rashyan sah i<ünü saat on birde 
Ankarac!.a. Dahilive Vekai.eti binasmda toplanacak Belediyeler lmar Heye. 
tince yap1lacaktrr. . . • 

4 - Eksiltmive ltirebilmek icin ist~khlerm .a$.".~1da va~th teminat ve 
vesaiki ayni i<(in saat ona kadar Kom1svon Reisligme teshm etmi$ olma· 
Jan Hiz1mdir. 
A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 9500 lira ... ku-

TU$1uk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tavin ettii(i vesikalar. . . . . 
C - Kanunun dördüncü maddesi muc1bmce eksiltmeye g1rmeye bir mani 

bulunmad1i)ma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyelerimar Heyeti Fen Sefliginden münakasaya girme icin 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale i<(inü saat ona kadar makbuz mukabilin-

de Komisyon Reisligine verilecektir. . 
Posta ile gönderilecek teklif mektubl~nmn tadeli t~ahhüdlü olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komisvona 11:elm_1$. bulum:nas1 laz1md1r. 
Bu i> hakkmda fazla izahat almak tstiyenlenn Belediyeler 1mar He-

yeti Fen $efligine müracaat etrneleri. ( 2111 ) 

Doktor 
SARK KROMLARI 

aran1yor 
T. A. ~-DEN: , 

$irketimizin Ergani • Mad":_n k".zasi dahilin?eki Guleman Krom ma· 
deni i$letmesi merkezi icin a$~gidakk! $artlarla btr doktor ahnacaktir. 
1 - 250 - 300 Jira ücret venlece ti.r .. 
2 - 1kametgah ve ikametgähmm tenvir ve teshini $irkete aiddir. 
3 - Taliblerin Türk olmasi $arttir. 
4 - Operatörlükte ihtisas1 oJan1:a~ tercih edilecektir. 

Taliblerin tercümei hallenm muhtasaran gösterecek bir mektubla 
$ark Kromlan T. A. $. Ergani • Maden adresine müracaat eylemeleri ilän 
olunur. ( 2235) 

Edirne icra Memurlugundan : 
935/132 - 133 . . 

Bir borc;tan dolay1 icraen h_~c~~ altm~ almarak paraya c;evrilmesine ka
rar verilen Edirnede iske~der koyun?e Ko§an c;iftligi namile maruf bulunan 
( 17) parga hisseli gaynmenkullerm ( 1445) dönüm tarlanm tamamma 
( 3449 ) lira ( 40 ) kuru§ ve yme ayni c;iftlik dahilindeki ( 9689 ) dönüm 
mer'anm ( 6355) lira ( 30 l lruru§ olarak üc yeminli ehli vukufla ktymet 
takdir ettirilmi§ ve bunl~rdan ag1k arthrm1ya g1kar1lan ve tamam1 otuz 
hisse itibarile yirmi hi.ssesi ( 8_26) dönüm tarlanm ( 2124) lira ve gene ta. 
mami otuz hisse itibanle on h1Sse~i ( 52) lira ( 55) kuru§ ki cem'an ( 912) 
dönüm tarla ( 2247 ) . lir". kiymeh muhammeneli ve gene c;iftlik dahilinde 
tamami otuz hisse itibarile yirmi hissesi ( 3777) dönüm mer'amn ( 2586) 
lira ( 15) kuru§ ve gen.e tamam1 otuz hisse itibarile on hissesi ( 1445) 
dönüm mer'amn ( 867 ) hra ( 87) kuru§ ki cem'an ( 5222) oonüm mer'anm 
( 3454 ) Jira ( 2 ) kuru§ . k1ymeti muhammeneli olarak aglk arttirmaya c;1-
kartlml$ olup ~artna°'.es1 herkesin görebilmesi ii;in 27 /4/938 c;ar§amba gj.i
nü Adliye divanhanesme as1lnm;tir. 

A~•k arttll'DllYS ~il<anlBll gayrimenkullerin cinsi nev'i hisse 
miktarlan ve takdir edilen loymctle;i ' 

Tapu 
No. 

Mevkii 

97 Kumdere 

95 Süpürgetarla 

111 
116 

79 

96 
105 
107 
84 

Aksakaltarla 
Kumdere 
Demirhanh 
slßlrI. 

Harmanarpa11g1 
Kolagali 
Büyükarpahk 
<;olak Ali ka
pag1 kar§ISI 

115 Mer'a üstünde 
tarla. 

80 Kt§latarla 

113 Giftlik 
smda. 

kar§1 • 

97 
117 
109 

Kµmdere 
Dutbahi;esi 
Bahgearpahjp. 

114 Kücükbahge 

84 Golak A1i kar· 
§lsmda. 

89 Ki§la ar kasmda 

113 Giftllk kar§1 • 
smda mer'a 

Gins Tamam Tamamma Satihga 
ve donü• tnkdir <;1kanlan 

nev'i mü edilen K. dOnüm 

Mer'a 1625 975 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

Tarla 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

1624 

1760 
6 

350 

336 
425 
165 

308 

12 

312 

2766 

9689 

425 
85 

184 

6 

51 

150 

50 

1299 20 

880 
1 80 

245 

504 
276 25 
495 

123 25 

48 

124 80 

1383 

6355 30 

467 50 
1275 
920 

30 

102 

135 

100 

494 419 90 

1445 3449 40 

1083 

541 

587 
2 

234 

224 
284 
110 

103 

4 

208 

1842 

5222 

283 
56,5 

122,5 

2 

34 

50 

34 

330 

912 

Hisse 
miktim 

30 hisse 
itibari!e 20 
hissesi. 
20 hisse 
i tibarile 10 
hissesi. 

• 
30 hisse 
itibarile ~o 
hissesi. 

• 
• 
• 

30 hisse 
itibarile 10 
hissesi. 

• 
30 hisse 
itibarile 20 
hissesi. 

• 

• 
• 
• 

30 hissesi 
itibarile 10 
hissesi. 
30 hisse 
itibarile 20 
hissesi. 
30 hisse 
itibarile 10 
hissesi. 
30 hisse 
itibarile20 
hissesi. 

• 

Takdir 
k1ymeti 

651 

433 

294 
000 60 
164 

336 
184 15 
330 
41 07 

16 

83 20 

921 

3454 02 

312 
850 
614 

10 

68 

45 

68 

280 

2247 

Y k d . mevki, döniim. bisse miktarlan ve takdir edilen kiy-u ar1 a cms, 2 ) d"' .. , 
metleri yaztl1 gayrimenkulerden ( 522 .. ~:ium mer a ( 3454 ) lira ( 2 ) 
k k t . h meneli ve ( 912) donum tarla ( 2247) Jira kiymeti 

uru§ 1yme 1 mu am - h"l b' k 
muhammeneli ve ilända yaztl1 oldugu veg 1 e ir ismmm tamam1 ( 30 ) 
hisse itibarile 20 hissesi ve bir k1smmm da ta~ami _30 hisse itibarile 10 

. . . tile paraya i;evr1lmesme karar v ·1 · t' h1sses1 1craen ai;1k artbrma sure . . er1 m1§ ir 
bu gayrimenkullerin birinci artttrmas1 ~8/5/i38 tari_hm~ musadif cumar • 
tesi günü saat ondan on üs;e kadar Ed,1rne cra dairesmd~ ya_pilacakt1r. 

Bu arttirmada teklif edilen bedel mu~ammen kiymetm yuzde yetmi§ 
be§ini buldugu takdirde en gok arthranm. ustunde biraktla~aktir. Aksi hal
de arttiranm taahhüdü baki kalrnak §artile arthrma 15 gun daha uzahla
rak 13/6/938 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 1_7 ~e kadar gene 
Edirne 1cra dairesinde yaptlacak ve en gok arttiranm ustun&a b1rakt -

lacaktir. · k · t· 1 · 
S t b d 1. · ·1 d"r Arttirm1ya girme ts 1yen erm tamam1. a t§ e e 1 pe$m para 1 e 1 · . b t• d ak 

na takdir edilen k1ymetin yüzde yedi bu~ugu ms. ~;n edipey gesi veya 
milli bir bankanm teminat mektubunu getirmeleri azim r. 

MezkUr gayrimenkulün ü~ senelik müterakim vergisi borglulara aid 
olmak üzere bedeli mebiden ödenecektir. .. . 

Belediye resimleri ve evkaf idaresi borclar1 mu$ter~ye aiddir 
2004 saytl1 1cra ve 1fläs kanununun 126 nc1 maddesme tevfikan hak -

!an Tapu sicillile sabit olmiyan alacakhlarla diger alacakhlarm_ ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masraia da1r olan id
dialarm1 ilil.n tarihinden itibaren yirmi gün ii;inde evrak1 ':i~bitelerile 
birlikte dairemize gelmeleri aksi takdirde bu haklan Tapu s1c1llile sabit 
olnuyan alacakhlarm sah$ payla§masmdan haric kahrlar. 

Dtha fazla malumat almak istiyenlerin dairemize gelerek 935/132 -133 
numarah dosyadaki evrakm1 ve mahallinc'.e tutulan takdiri ktymet zab1t 
v11rakas!nl ve §artnameleri görüp okumalan ilän olunur. ( 2347) 

CUMHURIYET 

Kapah Zarf 

Elaz1g Naf1a 
Usulile Eksiltme ila111 

Müdürlügünden: 
1 - Görülen lüzum üzerine Elaz1g - Palu yolunun 48 - 53 kilometre -

leri arasmdaki Gülü§kür Varyant yolunun toprak tesviyesi ve menfezler 
in§aab 47275 lira 15 kuru§ muhammen bedel ve vahidi fiat esas1 üzerinden 
14/4/938 tarihinden itibaren kapah zarf usulile yeni&an eksiltmiye kon
mu§tur. 

2 - Bu i§e aid evrak $Unlard1r : 
A - Baymd1rllk i$1eri genel §artnamesi, 
B - Fenni §artname, 
C - Hususi §artname, 
D - Hüläsai ke$if, 
E - Eksiltme §artnamesi, 
F - Mukavelename projesi. 
istekliler bu §artname ve evrak1 Vilayet Naua Müdürlügünde göre· 

bilirler 
3 - Eksiltme 2/5/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te Elil

ZJgda Nafia Müdürlügii odasmda müte:;ekkil Eksiltme Komisyonunda ya
ptlacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin 3545 lira 63 kuru§luk mu
vakkat teminat vermesi ve bundan ba$ka a§agidaki vesikalar1 getirmesi lil
zimdir. 
A - N ai1a Vekhletinden ahnm1$ 938 senesi ic;in muteber asgari • 20,000 • 

lirahk müteahhidlik vesikas1. 
B - 938 ytlma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
C - in§aat müd&atince i§ ba$mda diplomah bir mühendis veya diplo· 

mal! bir fen memuru bulunduracagma dair taahhüdname. 
5 - Teklif mektublan yukanda ücüncü maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Pasta ile gönderilecek mektublann nihayet 3 üncü maddede yaztll 
saate kadar gelmi§ olrnas1 ve d1§ zarfm mühür mumile iyice kapahlrm§ 
bulunmas1 $arttrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2191) 

Oevlet Oemiryollar1 i$1etme Umum Müdürlügünden 

Birinci i§letme mmtakasmda a§ag1da mevki, miktar ve muhammen be
deli yaztlr balast kapah zarf usulile münakasaya c;lkanhru§trr. Eksiltme 
9/5/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 da Haydarpa§ada gar bi
nas1 dahilinde Birinci i§letme Eksi!tme Komisyonunca yaptlacaktir. 

istekliler eksiltme §artnamesinde yaztlt muvakkat teminat ve evrak ve 
vesaikle teklif mektublarmm eksiltme günü saat 15 e kadar Komisyon Re
isligine verilrnesi Iazrmd1r. 

1stekliler bu husustaki yeni §artname ve yeni mukavele projelerini 
Haydarpa§a Yol Ba§müfetti§ligmden paraSIZ olarak alrnahdirlar. (2226) 
Balashn mevk:H ihale edilecek Metre mlk'ab Mu.hammen Muvakkat temi· 

mlkdar fhzar hedell bedell nat mikdan 
Kurut Lfra Ku. Lira Ku. 

Kirn cl47-150• 15 bin M3 130 19500 00 1462 50 -Sivasta cer atölyelerine aid muhtelif bina tezgäh temelleri ve sair in • 
§aat ~leri, fiaUarda baZJ tadilät yaptlarak kapah zarf usulile yeniden ek -
siltmeye gtkartlmt§ttr. 

1 - Bu i§lerin ke§if bedeli cem'an 691.050 lirad1r. 
2 - istekliler bu ~e aid §artname ve sair evrakt Devlet Demiryollar1 

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 yaptlacak· 
tir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubile birlikte 
a§ag1da yaztl1 teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reis
ligine tevdi etmi§ olmalar1 lazrmd1r. 

A - 2490 saytll kanun ahkamma uygun 31.390 liraltk muvakkat te
minat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Bu gib! i§leri ba§arntt§ oldugunn dair Naf1a Vekäletinden mu -

saddak ehliyet vesikasL dl74• (2299) 

istanbul Vilayeti Ziraat Müdürlügünden : 
1 - Ziraat Vekaletince köy egitmen kurslan ziraat §Ubeleri i~in ah

nacak ve evsaf1 §artnamesine bagh listede yaztl1 muhtelif ziraat alat ve 
makineleri aleni eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muhammen ktymeti 4172 lira yüzde yedi bu~uk teminati 312 
lira 90 kuru§tur. 

3 - Talibledn muvakkat teminatlarile ihale günü olan 5 may1s 
938, saat 14 te Istanbul Vilayeti konagmda Ziraat Müdürlügü odasmda 
müte§ekkil Ziraat Satmalma Komisyonunda haz1r bulunmalan Hl.zrmdtr. 

4 - Mahn cinsi ve evsafi ve miktarm1 gösterir liste ve §artnamesi 
Ziraat Müdürlügü kaleminden parasiz verilir. ( 2268 ) 

Ankara Valiliginden: 
<;ocuksarayi caddesinde Gazi ilokullan önündeki bah~eye yapilacak 25 

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

1 - Ke§if bedeli 75178 lira 54 kuru§tan lbarettir. 
2 - fstekliler bu i§e aid. §artname ve projeyi görmek !~in Viläyet Na

f1a Müdürlügüne müracaat edebilirler. 
3 - ihale 9 may1S 1938 pazartesi günü saat 15 te Viläyet Daim! Encü· 

meninde yaptlacaktir. 
4 - Eksiltmeye girebilrnek igin isteklilerin a§ag1da yaztlt teminat ve

saiki ve N af1a Vekhletinden 938 takvim y1lma aid olrnak üzere ald1klan 
müteahhidlik vesikas1 ve teklif mektublarm1 2490 saytl1 kanunun tarifati 
dairesinde 9 may1s 1938 pazartesi günü saat 14 e kadar Viläyet Daim! En
cümen Riyasetine teslim etmi§ olmalart Jäz1mdtr. 

A - 2490 saytl1 kanunun 16, 17 nci maddelerine uygun 5008 lira 93 
kuru§luk muvakkat teminat . 

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

nii bulunmad1gma dair vesaik. 
5 - Posta lle gönderilecek teklif mektublarmm ia&ali taahhüdlü olma

s1 ve nihayet eksiltme günü saat 14 e kadar Daimi Encümen Riyasetine gel· 
mi§ bulunmas1 läzrmdir. 

6 - Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Vilayet Nafia Mil· 
dürlügüne müracaatleri ilan ohmur. (2280) 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan 

75 metre 
50 • 
50 • 
35 • 
35 • 

C t NS t Beher metresinin muhammen 
Fiati Tutan 

K. Lira K. 
Ceketlik häki kurna$ 450 337.50 
Kilotluk fitilli kuma$ 1200 600.00 
Astarltk siyah seten 50 25.00 
Kol astarhi(l 50 17.50 
Kaput bezi 27 9.45 
Yeklin „„ ••. „„ •.••• „„„„„ ... „.. 989.45 

.. Yukanda eins ve miktan yaz1h kuma§ ve astarhk bezler on be$ i<(in 
mu~dQtle ac;1k eksiltmiye konulmu$tUr. Eksiltme 3 may1s 938 tarihine mu· 
sad1f sah günü saat 16 da istanbul Baytar Direktörlüj:iü binasmda yap1 -
lacaktir. 

_Bunlarm. topunun muhammen fiah 989 lira 45 kuru$ olup muvakkat 
temmat 75 hradir. isteklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri dairesinde 
eksiltmiye -~§tirakleri ve sartnamesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden 
ba$ka hergun lstanbul Baytar Direktörlügüne ve Hara Müdürlügüne mü -
racaatleri. ( 2089) 

istanbul Defterdarlig1ndan : 
istanbul, Beyoglu ve Yeniköy daireleri Türk Anonim Gaz $irketinin 

arttirm1§ oldugu c 440,000 • lira sermayeyi temsil eden beheri • 22 • lira 
k1ymetinde ve 20001 • numaradan • 40000 • numaraya kadar • 20000 • aded 
hisse senedinin damga resrni olan c 4400 • Jira 11/4/938 tarih ve 931443/ 
7043 say1h makbuz mukabilinde Defterdarhk veznesine yattr1lm1§tir. 

Keyf1yet, damga resmi kanununun 39 uncu maddesi hükmüne tevfi. 
kan ilän olunur. ( 2348 ). 

II 
, 

Mudanya Belediyesinden : 

1 - Mudanyada vapur iskelesi yanmda ve deniz kenarmda fotografl 
yukar1da bulunan Belediye mall kazino ve lokanta üc; sene müddetle kira
ya verilecektir. 

2 - Yazhk ve lo§llk mahalleri ihtiva easn bu kazinonun yazhk losnu 
684 metre terbiinde oiup 18 kameriye ile 3 X 27.5 metre terbiinde bir de 
sayeligi mevcud ve bunlarm üzerleri renkli ve renksiz branda bezi ile ön
tülü bulunmaktadtr. 

3 - Thale 9 mayis 938 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encüme • 
nince ve ~c1k arttirma usulile yaptlacaktir. 

4 - Istekliler yaztll gün ve saatte muvakkat teminatlarile Encümene 
ve ~artnamesini görmek istiyenler mesai saatleri i~inde Belediye Muha
sebesine müracaatleri ililn olunur. ( 2313) 

Zonguldak i~me Suyu Tesisab Münakasasi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Zonguldak $ehrine 3 kilometreden su depolan in§as1 §ehlr §ebekesi ya

ptlmas1 ve müteferri diger bilcümle i§lerin vücude getirilmesi kapah zarl 
usulile eksiltmiye c;tkanlrm$trr. 

1 - 1$in muhammen bedeli 120,000 lira kuru§tur. 
2 - istekliler bu i.$e aid $artname, proje vesair evralä 600 kuru§ mu• 

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler lmar Heyeti Fen $efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayis 938 tarihine rashyan sah i<(inü saat on birde 
Ankarada Dahilive Vekäleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heye
tince yaptlacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilrnek i~in lsteklilerln asajp.da yaztll teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olma· 
1 art Jil.z!Dl dir. · 
A - 2490 sa}'lh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 7250 lira ku· 

ru$luk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin etti.ili vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmadii)ma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler!mar Heyeti Fen $ef!iginden miinakasaya girme i~in 

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

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüc!.!ü olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komisyona gelmi$ bulunmasi Jazimdtr. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak lstiyenlerin Belediyeler tmar He-

yeti Fen $efligine müracaat etmeleri ( 2110 )' 

lnfaat ilan1 
Sümer Bank Umum Müdürlügünden: 

1 - Gemlikte sun'i ipek fabrikas1 sahasmda yaptirtlacak muhammen 
ke§if bedeli 23752,31 lira olan iptidat maddeler amban in§aatl vahidi fiat 
esasile ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulrnu§tur. 

2 - Eksiltme evrakt 5 lira mukabilinde Sümer Bank :ln§aat $ubesin
den almabilir. 

3 - Eksiltme 9 mayJS 1938 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Sü
mer Bank Umum Müdürlügünde yaptlacaktir . 

4 - Muvakkat teminat miktan 1782 lirad1r. 
5 - !stekliler ihale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank ln§aat 

$ubesine gelerek bu kabil in§aati yapabilecek fenni ehliyetlerini lspat !~in 
Naf1a Vekhletince verilmi§ en az 20000 lirahk müteahhic!.lik vesikasile ical:i 
eden diger vesikalan ibraz ederek eksiltmeye girebilmek üzere birer ve -
sika almalan l•az1mdtr. 

6 - Teklif mektublanm hav! zarflar kapah olarak ihale günü saat 
15,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umutni Muha
berat $ubesi Müdürlügüne teslim edilmi§ olacaktir . 

7 - Banka bu ln§aati, diledigi müteahhide ver.mek hakkmt muhafaza 
ed~ ~~ 

Naf1a Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan ~ : 

„ 1 - Küc;ükmenderes ISlah sahasmda yapilacak büyük kavu§Utlar, kü· 
c;uk kavu$utlar ve fetrek $Ütleri iß$aah, ke~if bedeli ( 275,954) lira ( 43 )' 
kuru$tur . 

2 - Eksiltme 11/5/1938 tarihine rashyan c;ar$amba günü saat 15 te 
Naf1a Vekaleti Sular Umum Müdürlügii Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yaptlacakhr . 

3 - istekliler : Eksiltme $artnamesi mukavele projesi, bayind1rlik i~
leri genel §artnamesi, fenni §artname v~ projeleri ( 13 ) lira ( 80 ) kuru~ 
mukabilinde Sular Umum Müdürlügünden ahnabilir. . 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin ( 14,788) lira ( 18) ku
rll$1Uk muvakkat teminat vermesi ve ( 50) bin Jiralik Nai1a su i§lerini ve
ya buna muadil Nafla i$lerini taahhüd edip muvaifakiyetle bitirdigme ve 
bu kabil Naf1a i$lerini basarmakta kabiliyeti olduguna dair Naf1a Vekä -
letinden ahnm1$ müteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublarm1 ikinci maddede yazih saatten bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlü)tüne makbuz mukabilinde vermeleri läz1mdir. 

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

Bergama i~me Suyu Tesisab 

Vekaletinden: 
Münakasas1 

Dahiliye 
Bergama $ehrine takriben 9 kilometre mesaieden suyun isalesi ve bu· 

na aid kaptaj vesair müteferri i§lerin yaptlmas1 kapah zarf usuli!e eksilt
miye konulmu$tur. 

1 - i$in muhammen bedeli 80,000 lira ··· kuru$tur. 
2 - istekliler bu i$e aid $artname, proje vesair . evralo 400 kuru§ mu

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler imar Heyeh Fen $efliginden ala
bilirler . 

3 - Eksiltme 31 mayis 938 tarihine rashvan sah i<(inü saat on birde 
Ankara& Dahiliv.e Vekäleti binasmda toplanacak Belediyeler lmar Heye
tince yap1!acaktir. 

4 - Eksiltmive girebilmek ic;in isteklilerin a$ag1da yaz1h teminat 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisvon Reisli{(ine teslim etmi§ alm:~ 
!an lä21mdir. 
A - 2490 sayih kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5250 lira ••• 

kuru$ muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dördünc~ i;iaddesi _mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunmad1ihna da1r 1mzah b1r mektub. 
D - Belediyelerimar Heveti Fen $efliginden münakasaya girme iein 

alacaklar1 vesika. • 
5 _ Teklif mektublan ihale i<(inü saat OD!I kadar makbuz k b'lin 

de Komisyon Reislii(ine verilecektir. mu a 1 -
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahh""d.J" 1m 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmasi läZlm~ u 
0 

asi ve 
Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Beledi 1 · imar He-

yeti Fen $efligine müracaat etmeleri, • 1104 > ye er ( 2112 ll 
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Be~ikten mezara kadar saglam 
ve beyaz kalan di~ler 

Di§ macunu kullananlar hir~ok 
tecriibelerden sonra neden daima 

RAOYOLiN 
de karar Iahyorlar 

Cünkü RAOYOLiN : 
* Di§lerde (Küfeki - Tartre) hu· 

sulüne imkan birakmaz. Mevcud olan
Ian da eritir. 

* Di§lerin mine tabakas1m ~mp 
hrrpalamadan temizler ve parlatir. 

+ Ag1zdaki mikroblan % 100 kat· 
iyetle öldürür. 

+ Di§ etlerini besler, di§ eti has· 
tal!.klarma mäni olur. Ag,z kokusunu 
keser. 

SiZ DE 

1 
ile di§lerinizi sabah, ögle ve ak§am her yemekten 

sonra muntazaman fir~alay1n1z. 

Tokad 

Dahiliye 
i~me Suyu Tesisab 

V ekaletinden : 
Eksiltmesi 

Tokad eehrine 11700 metreden su !salesi bir su deposu in$as1 eebeke 
yap1lmas1 ve diger müteferri i§lerin vücude getirilmesi kapall zart usu
lile eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - !~in muhammen bedeli 150,000 lira .. • kuru$tur. 
2 - !stekliler bu i§e aid §artname, proje vesair evrala 750 kuru§ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 31 may1s 938 tarihine rashyan sah günü saat on birde 
Ankarad.a Dahiliye Vekaleti binasmda topl11-I1acak Belediyeler !mar Heye-
tince yap1lacaktir. . 

4 - Eksiltmiye J<irebilmek !~in lsteklilerin ai;ag1da yaz1h temmat ve 
vesaiki ayni gün iaat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi$ olma
lan läz1mdir. 
A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci madd.elerine uygun 8750 lira „. 

kuru5luk muvakkat t eminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. . . . . . 
c - Kanunun dördüncü maddesi mucibmce eksiltmeye g1rmeye btr man1 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D - Bel!ldiyeler!mar Heyeti Fen i;lefliginden münakasaya girme i>ln 

alacaklar1 vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin· 

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek:tublarmm ladeli taahhüdJü olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 Iaz1mdir. 
Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar He-

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

' ' ' ( . " ' . ' ' „ ' . ' ' ' 
' -- --- ------ -

--- -

CUMHUR1YET 26 Nisan 1938 

HAYATIMIN 
En Büyük 
HEYECANI 

HELLA 
PITT 

VENl . SINEMA 
V/L DIZI' 

Üg merasim gününde adi bir pudra 
lrullanmak mecburiyetinde kaldlm. 
Pudra, cildimde par~a par,a yapI§I· 
yor ve yüzüm cmakyajh. bir §ekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfI nazar ettim ve havalandir1lm1§ 
ve krema köpügü ile kan§tmlm1§ ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmaga ba§Iadlm. Beni görenler 
§a§iyordu. <;:ünkü ben art1k ayni de· 
gildim. 

Pudra aleminde ke§fedilmi§ en bü
yük sirdtr. Bu yeni pudranm formülü 
ve istimal hakki büyük mali fedakär • 
hklarla hemen Tokalon müessesesi ta
rafmdan sahn ahnmi§tir. i;limdi Toka
lon pudras1 namile ve her gün daha 
taze, daha nermin, daha güzel görü -
nünüz. 

Bayanlar1n 
Nazar1 dikkatine 
Satm ald1g1mz Tokalon kremi 

vazolarmm büyük bir k1ymeti 
vard1r. Onlart bayiinize iade et· 
tiginizde beheri ii;in 5 kunit a· 
la cak , ayni zamand a k 1ymettar 

mükafatla rt bulunan T oka lon 
müsabakasma it tira k hakkm1 ve· 
ren b ir bilet takdim edecektir. 

fiep RQS(]!Jf2 g((J(}Pt~[l 
flPPfiPstn zpvfilnP uy~n 

Sl'A~TO N vafldll?. 
S•A~TUJI <;.OK iVi CiN5 RADYO. 
S'ltA.,90'N.6. iLA.23. LAMBALI RADYOLAR. 
Stt.Atl90'N 85 LiRADAN iTiBARi;N RADYOLAR 
S'ltA'l,..ON f>iR 5ENE C.AQANTi. 

12 A V VERESiYE SATI$ 

SAHiBiNiN SESi 
VE ACE NT ALARINDA 

Ankara • Adana - Adapazar • Antalya • Anteb • Ayd1n • Bahkeslr • Bandirma • Bartin • Biga • 
Burse • Denlzll - Diyarbak1r • Edlrne - EIAz1A • Erzurum • Eskh;ehlr • lsparta • lzmir • lzmit • 

Kayserl • Kirklarell • Konya • LUleburgaz • Malatya • Mara.!f - Mardln • Mu§la • Nev11ehlr • 
Nl§de • Samsun • S1vas • Trabzon • Van • Zonguldak " Zile. 

Ziraat Vekä.leti 
Satinalma Komisyonundan : 

I - Kapall zarf usulile 500 adi s1rt Pülverizatörü sahn almacaktir. 
II - Muhammen bedel 9000 lira, ilk teminat 675 liradir. 

III - Eksiltme 26/4/1938 tarihinde saat 15 te Ziraat VekaJeti binasmda 
yap1lacaktir. 

IV - t;;artnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyonundan, 
Istanbulda Ziraat Müdürlügünden parasiz olarak verilir. 

V - !steklilerin teklif mektublanm ilk teminatlarile birlikte muayyen 
günde 2490 sayI11 kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinc!e zikredi!en ve
:;ikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komis· 
yona vermeleri. • 974 • ( 1942 ) 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanm en büyUk fabrikast 

mamulätmdand1r. 
MiELE Ekremözlerin imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MiELE Ekremözlerin otomatik yag

lama ter tibah vardtr. 

Üsküdar icra memurlugundan: 
Beyoglunda Asmahmescidde Vene • 

dik sokagmda 45 numarali Lozanpalas 
otelinde mukimken halen ikametgäh1 
me9hul Yakob R. oglu Mi§on (Muiz)' 

V MiELE Ekremözlerin bütün aksa-
!!111 Dr Nl$AN AN m1 paslanmaz nevindendir. 

' MiELE Ekremözleri bilumum Zi-
Hastalanm bergün ak§ama kadar r aat mektebleri kabul ve 
Beyoglu, Tokathyan oteli yanm • tavsiye etmektedirler. 
da Mekteb sokak 35 N o.ll muaye- MiELE Ekremözleri en asri ve 

••mllll~ Ilm• nehanesinde tedavi eder. - diger markalardan daha 
ucuzdur. 

zayi - Nüfus kag,duru kaybettim. Safr~ deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker tra$ brcaKlan deposunda , KURTULU~ 

Kimon Kozmetoya Üsküdar Tapu 
dairesinden ahmm§ 5/1/932 tarihli ipo
tek senedile Sa.batay oglu !lyanla mÜ§• 
terek borcunuz bulunan 20,000 lira
nm temini istifas1 zimmnda ipotekli 
bulunan Üsküdarda Hac1hasnahatun 
mahallesinde Pa§alimam sokagmda es
ki 112, 114, 116, 117, 119, 111 M. ve yeni 
85, 87, 89, 70, 78 numaralarla murakkam 
degirmen ve a·mbar ve bostaru mü§te -
mil yalmm 70/200 hissesinin paraya 
i;evrilmesi ummnda mumaileyh ala • 
cakh Kimon Kozmeto vekili avukat 
Yorgiyos Elefteriyadis tarafmdan re -
hinin paraya ~evrilmesi yolile takib ta
lebinde bulunulmu§ ve ikametgah1mza 
tanzim kilman ödeme emrinin elyevm 
ikametgähm1zm me~huliyeti §erhile 
müba§ir tarafmdan iade k1lmmas1 ve 
zabitaca yap1Ian tahkikatta da mezk(\r 
oteli terkederek Edirneye ve oradan da 
Filistine gittiginiz ve elyevm Filistin -
deki ikarnetgah1mzm da rna](\m olma
dtg, anla§1lm1§ olmasma binaen Ü skü • 
dar icra tetkik merciince iki ay müd -
detle ilanen tebligat icrasma karar ve· 
rilmi§tir. i§bu ilän tarihinden itibaren 
iki ay i<;inde borcu ödemeniz ve takib 
talebine kar§I bir itiraz1mz va{sa ,gene 
i~bu ilän tacrihinden iki ay ic;inde bu 
itirazm1z1 istida ile veya §ifahen bil -
dirmeniz läz1mdtr. Bu müddet zarfmda 
itiraz et111ez veya bu müddet i~inde 

borcu ödemezseniz rehinin satilacag1 
Ödeme ernri makamma kaim olmak Ü· 
zere teblig olunur. (7172) 

1 

Doktorlar Bankactlar, Katibler, Mektebliler velhasil bütün 
mürekke~li kalemle yaz1 yazanlar, mürekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 

yenisini ~1karacag,mdan hükmü yok "ll••lii•m„•••••iilll••••••••••••••••••• 
tu~I1d1z, Ihlamur caddesi 17 numarada Kocaeli lskä.n Müdürlügünden: 

bozulmasmdan kurtaran yegane , 

TIKU DOLMA KALEMI 
Avrupada dahl tasdik olundugu gibi 
Almanyamn bu icad1 mürekkebli 
kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan halkt 

A~1k b1ralal
d.J.g1 halde her ne 

sekilde durursa dur· 
sun mürekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullan1$h mürekkebli 

kalemdir. 

hakikaten bu eziyet
ten kurtarm1shr. 
TIKU ucu a§m· 
maz, bolmü
rekkeb alir, 
kuvvetli 
bas1llrsa 
3-4kop· 
ya ~1ka· 
r,tlabilir. 

Siyahtan maada ye§il, mavi ve kirmlZI 
renkleri de ayni fiatta sat1Imaktad1r. Her 

yerde araym1z. Fiati 3 liradlr. 
Deposu: Havuzlu han No. 1, !stanbul. 

Ta$raya poste ile gönderilir. 

Cank1r1 Orman Direktörlügünden: 
<;:erke§ kazas1 dahilinde vaki <;:it Devlet ormanmdan bir sene zarfmda 

kat ve ihrag edilmek üzere 3308 M3 ~am ve 123 M3 köknar agac1 2/5/1938 
pazartesi günü saat 14 te kapah zarf usulile 15 gün rnüdcl.etle artbrm1ya 
konulmu§tur. 

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

3 - Muvakkat teminat 1178 !ira 16 kuru§tur. 
$artname ve mukavelename projeleri <;:ank1n Orman idaresile Ankara 

Orman Umum Müdürlügünden almir. 
5 - Müzayedeye istirak edecekler 2490 say1h arttirm~ ve eksiltme ka

nununun hükümlerine göre evrak1 müsbitelerile ve ternmat mektublarile 
beraber ihalenin yap1lacag1 gün ve saatte <;:anlan Orman !daresinde hazir 
bulunmalan läz1mdtr. (2277) 

Ahmed oglu Mustafa 

K1rklareli asliye hukuk rnahkeme -
sinden: 

Kirklarelinin Karaca(brahim mahal • 
lesinden birinci mülil.zim Hasan Tahsln 
kans1 Ferihamn üvey k1zi ve ölü Ha -
san Tahsin kerimesi (Binnazm) 30 se • 
nedenberi nerede oldugu bilinernedi • 
ginden gaiblij!ine hüküm itas1 davas1 -
mn yap1lan duru§masmda keyfiyetin 
ilanen tebligine karar verilmi§ oldu • 
gundan kanunu medeninin 23 üncü 
maddesi mucibince mezbure Binnaz 
hakkmda malumab olanlarm bir sene 
zarfmda malumatlarm1 bildirmek üze
r~ iliin oluniir. (7165) , 

ürolog - Operatör 
Pr. Behaeddin Lütfi Vamall 
Böbrek. rnesane. ldrar ve tena

sül vollan hastahklan mütehass1· 
st. Bevoitlu . 1$ Bankas1 kar•1s1 E. 
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Edremidin Hekimzade mahallesinde 
oturmakta iken gaybubet ederek bu -
lundugu yer belli o!m1yan Mustafa og· 
lu Ali Cemale. 

Edremid icra memurlugundan: 

HAZIMSIZLIK 
Hayahn zevkinden insam mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 
Cok tem.iz bi· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müskülat 

gö~ önünde tutularak 17ap1lm1sbr. 
HEB ECZANEDE SATILIR. 

Devlet Bas1mevi 

C ! N S t 
Renkli kitab kab1 bezi 

Direktörlügünden : 

Miktan 
10,000 metre 

Muhammen 
bedeli 
4800 lira 

ilk pey 
akc;esi 
360 lira 

Murisiniz Dududan müntekil ve di 
ger hissedar Kadir, ihsan, Zinet ve 
lbrahim ve <;:erkez ibrahimle §ayian ve 

1 müstereken tahtI tasarrufunuzda iken 
hisselerinize göre taksimi kabil ol -
mamasmdan mahkemece satllmasma 
karar verilmis olan Edremidin Ihca ci
varmdaki (47) agachk zeytinliginiz 
(606) lira bedelle sablm1~br. Bu sab5a 
kars1 bir itirazimz varsa gazete ile ilan 
tarihinden itibaren be§ gün iginde da • 
iremize bildirmeniz Jaz1md1r. Aksi hal
de zevtinligin mü§terisi uhdesine Ta
puca feragmm :vaptmlacag1 ilänen teb
Jig olunur. (7162) 

Bas1mevimiz ic;in yukanda yaz1h ve nümunesinin benzeri 10.000 metre 
renkli kitab kab1 bezi ac;1k eksiltme ile almacaktir. !stek!iler 27/4/1938 c;ar
§amba günü saat 15 ten önce ilk pey ak~esini Bas1mevi veznesine yatirarak 
eksiltmiye girebilecektir. 

§artname bedelsiz olarak Direktörlükten almabilir. ( 2350 ) 

Sahib "" 8aamuharrtrt: Yana1 IYadi 

Umuml nem11at• ldare ede11 f<IZI ltler• 
Mlldflr1J: ffikmet Münil 

cumhurlJ1•' mat l>aCZll 

Kocaeli Vilayeti ,er,evesinde iskan edilen gö,menlere dag1tilmak üzere 
( 363) ha• c;ift öküzü kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu0tur. 

Eksiltme 28 NiSAN 1938 per0embe günü saat ( 14) te Kocaeli iskan Mü
dürlügünde toplanacak !skan Komisyonu huz~runda yapilacaktir. Teklif 
mektublan ihale günü saat ( 12) ye kadar Iskän Müdürlügüne teslim 
edilmelidir. Ahnacak ( 363 ) baö öküzün muhammen bedeli ( 19,965 ) lira
dir. $artnamesi Kocaeli !skan Müdürlügünd.en paras1z verilir. isteklilerin 
% 7,5 muvakkat teminat paralan ve Ticaret Od.as1 vesikalarile birlikte 
yukanda yazili gün ve saatte Komisyona müracaatleri ilän olunur. (2039) 

1 3 

idrar Kirli kan 
kesesi 4 

2 Qrkarrlan 
Temiz kan idrar 

Böbrekler imiz ; hilkatin yarathgt müthit b ir 

süzme makinesidir. Günde bet yüz litre kan süzer . 

ktigimiz t eylerin faydalar1m uzviyetimize gön· 

derir, muz1r olanlarm1 idrar yolile harice atar. 

Bu harikalar nümunesi olan makinenin c;ah,ma 

kuvvet ve kabiliyetini arhrmak 11hhatimizi temiz 

ve arizaa1z bir ,ekilde yafatmak demektir. Bu 

kudreti yalmz ( HELMOBLö) kafeler temin eder. 

(HELMOBLö) böbreklerin 

Böbreklerden idrar torbasma 

faaliyetini arhr1r. 

kadar olan yollar• 

daki ar1za ve hastahklartn mikroplarmt öldüre• 

rek kökünden temizler. Bilhaasa; eski, yeni bei· 

aoguklugu, mesane iltihab1, ortit, sistik, idrar zor• 

luklari, bei agr111, 11k a1k idrar bozmak ve bozar• 

ken yanmak hallerini defeder. ldrart c;ogalhr. Vü· 

cudümüzün ic;eriaini güzelce y1kay1p temizler. S1h· 

hat Vekaletimizin resmi müsaadesini haiz bulu· 

nan (HELMOBLÖ) her eczanede bulunur. 

NEOKALMiNA 
............... „„ ......... „ ...... _.._.„ ......... „ ............... „ ......... „. 

GRiP e BA~ ve Di~ AGRILARI e NEVRALJI e 
bütün agr1, s1z1 ve sancllar1 derhal dindirir. 


