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Onem verecegimiz 
i3 : Turizm 

Zelzele feläketi Celäl Bayar bugün Atinada 
~~~~~~~~~~~__;~~~~~~~~ 

Y 1k1lan yerleri imar i~in Bütün Yunanistan Türk 
hükiimet 500 bin lira istiyor B:i~vekilini hararetle 

. · selamlam1ya haz1rlan1yor 
Parti Meclis Grupu dün toplanarak Dahiliye 

V ekilinin izahat1n1 dinlecli ve tasvib etti 

Londrada iki gün 
neticesi büyük 

olan 
alaka ile 

sürecek 
bir 

müzakerelerin 
bekleniyor 

Polis ate~i albnda otuz 
iki kisi öldü 

' 
Bangalor (Mysore-Hindistan)-

26 - Kolar mintakasinda Vi • 
durasvatan kasaba1nnda «kongre
cilerin» • yani Hind milliyetperver
lerinin • bir toolanttsrnda hazir bu
lunan on bin kisiden mürekkeb bir 
halk üzerine polis tarafindan ac;ilan 
ate~ neticesinde 32 kifinin ölmüf 
ve 48 kisinin al!ir surette yaralan • 
m1s oldui>u söylenmektedir. 

Ahali Misor hükumeti taralin 
dan kongre bayra,f1 i;ekilmesi mem· 
nuiyetine karst kovmak it;in top -
lanmlf ve dagilmaktan imtina et
mil'ti. 

Fransarun Londra sefiri M. Korben ingiltere Hariciye Nazm Lord Halifaks --------------

Paris 26 (Hususi) - Baivekil M. 
Daladye ile Hariciye N azin M. Bone 
yann (bugün) ögleden sonra tayyare ile 
Londraya hareket edeceklerdir. 

M. Daladye'ye Ba1vekil.let Kalemi 
Mahsus müdürile bjr ata1e. Hariciye 
Nazm M. Bone'ye de, Hariciye Neza• 
reti Umum Katibi M. Leje ile, Hariciye 

Nezareti Avrupa >ubesi Umum Müdü
rü ve bir alMe refakat edecektir. 

ingiliz ve F ransiz naz1rlan per0embe 
günü sabahleyin ve ögleden sonra, cuma 
günü de öi>:leye kadar müzakerelerde bu
lunacaklar ve cuma ak~am1 Londradan 
aynlacaklard1r. 

[Arkas1 Sa. 7 sütun 6 dal 

kada1lanm1z vardir, ki devamh i;ah1ma
larile bu yolda yüzümüzü agart1p gidi
yorlar. 

Herhalde devlet<;e bu turizm i1ine la
y1k oldugu ehemmiyeti vermege ba1lad1· 
gimlZI gösterecek ilk ciddl ad1mm hatta 
bu yil büt<;esinde atild1gmi görmekle bah
tiyar olmak isteriz. YUNUS NADl 

Bir Yunan • • gem1s1 

<;anakkalede karaya 
oturdu ve kurtardd1 

<;anakkale Bogazmda Ki]ya civarm· 
da Bogah mevkiinde Yunan band1rah 
Ereklea vapuru 280 ton bugday hamu • 
lesile Yunanistana giderken dünkü gün 
sis yüzünden ehemmiyetli derecede ka • 
raya oturmu1 ve <;anakkalede istasyoner 
Alemdar kurtarma gemisini imdadma <;a
g1rm11hr. 

Kurtarma gemisi kazazede motörü 
dün gece salimen kurtanru1tir, 

Atinada me§hur Akropol harabelerinin uzaktan görünÜ§Ü 

Atina 26 (Sureti mahsuda giden ekimiz Ru'l"n E1ref Ünaydrn ve Ba1ve• 
arkadaf1m1z bildiriyor) - Baive- kil General Metaksas'm Hariciyc Husu• 
kilimiz Celal Bayarla Hariciye Vekili si Kalem direktörü M. Andrulis, Türk, 
Tcvfik Rü1tü Aras, maiyetlerindeki zc· Yugoslav ve Rwnen konsoloslan ve ke· 
vat ve Yunanistanm Ankara e!\;isi M. sif halk kütlesi tarafmdan kar11lanm11br. 
Rafael'i hamil olan hususi Iren, bu sabah MIZlka, 1stiklal ve Yunan mar1lanni 
Elen arazisine girmi1 ve saat 23.15 te <;alm11, Bayan Celal Bayara Selanik 
Selanige vararak istasyonda Makedonya geni;leri tarafmdan bir buket takdim olun· 
Umumi Valisi namma M. Kirinis, Atina mu1tur. [Arkasi Sa. 7 siltun S tel 
...••••••••.•..••••••••.................•.••...•. „ ......•..••••.•.•..•••••.•....••••••....••.•.•..•••.•...••••••••.....•• 

Südet Almanlar1 meselesi 
<;ek hükiimeti Haylayn1n 

tekliflerini reddediyor 
<;ekoslovak gazeteleri Südet Almanlar1 reisinin 
nutkunda Hitler'in dahli bulundugunu yaz1yorlar 

Londra 26 (Hususi) - <;ekoslovak 1 
hükumeti Südet Almanlan reisi M. 
Haynlayn'm tekliflerini redde karar ver· 
miitir. Bu münasebetle ne§redilen bir teh
lig M. Haynlayn tarafmdan serdedilen 
mütalebatm müzakere zemini te1kil cde
miyecegini, bununla beraber Prag hüku
metinin Gekoslovak ana yasas1 dairesinde 
Südet fokaS1 tarahndan sci;ilecek murah· 
haslarla rnüzahreye giri§rnege amade ol
dugunu bildirmektedir. 

Haynlayn'rn program1 ve 
görü~meler 

Paris 26 - Südet Almanlari mesele· 
sinin Londrada fngiliz ve F rans1z nam -
lan arasmda yap1lacak olan gÖrÜ§mcler

[Arkasi Sa. 6 siltun 5 tel Südet Almanlamun reisi Haynlayn 
„ .............................. „.„ .............................•. „ ....... „ ..... „ ... „„ ..... „ .......... „ ..•.. „.„ 

lspanya cephelerinde 
Frankistlerin ileri hareketi 

Barselona neticesiz kalan 

devam ediyor, dün 
bir hücum yapdd1 

Barselonun son manzaralanndan: Frankocularm bir bombardnnanmdan 
sonra ~ehir sokaklannda yarahlarm nakli 

Londra 26 (Hususi) - Frankistler Te- leri, bu sabah saat 5 e dog"ru Bars 1 . .. . d e on 
ruel cephesinde u9 gün zarfmda y1rmi uzerm e u9mak te§ebbüsünde bulun • 
kilometre ilerlemi§lerdir. izona civa - mu§tur. Tan:are dafii toplar derhal fa. 
nnda da bugün kanh muharebeler ce- ahyete g~ml§ ve pek §iddetli olan ate· 

10 dakika devam etmi•tir. ~ 
reyan etmi§tir. Havamn muhalefetine B b • 
ragmen Frankistlerin ileri hareketi de- om a infilaklan e§itilmemi§tir Sa-

at 5,20 de sükiln avdet etmi'•tu-· . · 
vam etmektedir. • 

Barselon' da hücumlar Diger .tarafta_n geceyansma dogru 
yanh§ b1r tehhke i.§areti verilmi§ • 

Barselan 26 - Frankistlerin tayyare- tll' •. (a.a.)_ 
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Nakilci alev 
<<Ben kizarsam sei olur 

püskürüyor : 
istanbulu suya bogar1m, 

Dördüncü gün de tam 
bir ne~' e icinde ge~ti 

ate, olur dünyayi kille ~eviririm ! » 

Dün, c;ocuk haftasmm dördüncü günü 
id1. llkmekteb talebesi olan yavrular, dün 
sabahtan akiama kadar, ögretmenlerin 
nezareti altmda, eglenceler tertib etmi1 ve 
gene kendi aralarmda müsamereler ver -
miilerdir. Muhtelif okullarda, ~ocuk mev
zuu etrafmda, konferanslar verilmesine 
devam edilmektedir. 

- Ne o oiiul, hastalandm m1? 
Hüseyin, 1smr gibi baklI, kusmak ister 

gibi yutkundu, sonra kendini topliyarak 
ka1lanm <;at!I ve mmldand1: 

- Uyumad1m, sabahadek yatakla kiv
rand1m, durdum. 

- Neden? 
- Tapc;u Mustafanm yaptJi(1 ise i<;

lcndim de ondan ! 
Dogru olmakla beraber eksik söylü -

yordu. To1><;u Mustafanm Nilüferi geri 
göndermesine degil, kendisinin ona ben
zemiyerek, benziyemiyerck sefil a<klar 
arasmda yuvarlamp gitmesine hay1flan
m11, genc top<;unun yaphg1 merd ham -
Jeden nefsi i<;in de 1eref ve namus dersi 
alarak utanm11 ve bu yiizden 1st1rablar, 
azablar duya duya uykusuz kalm11b. Bir 
meta diye aylardanberi a1kma <;anak 
tuttugu Nilüferi ba1ka bir gencin kirli 
bir pacavra sayarak sokai!a atmaSI ona 
asil bir erkek ruhunun a1ka verdii!i ma
nayi Ögretmi1 gibiydi. Seherin kendisini 
servete, tährete ve tantanaya fcda edi1i 
de o dersin ae1lii!m1 <;ogalt!Igmdan dedigi 
11:ibi gün doiiunc1ya kadar yalagmda k1v
ramp durmu1tu. 

Bu krvran11 arasmda dü1ünmekten de 
geri kalnu1 degildi. Mesela o evden ar!Ik 
uzakla5may1 tasarlaID11h. Cünkü padi-
1ahla boy öl<;ü1en, ocak halk1m iradesi
ne köle yapan Nakilcinin ba1kalarile se
vi•mi1 kad1nlan nikah1 altma alacak ka
dar gafil ve o kadmlardan birini - kcn -
dinin de kapatmaSI oldui(u halde - na -
muslu delikanl1lara es yapmaktan <;ekin
miyecek kadar da ahlaks1z olduiiunu dü-
1ünerek i<;ine derin bir igrenme yayilm11-
h. 

Onun yanma ve bu eve saraydan gör
dügü hakareti tamir ettirebilmek, 1erefli 
bir mevki sahibi olup o sayede de Sehcri 
bulmak i<;in gelmisti. C1ldiraSiya sevdigi 
kadmm ayni sakf altmda ve fahise du
rumunda bulundui\unu görünce Nakilci 
hakkmda derin bir gayz beslemege ba1-
lam11 ve ondan Ö<; almak c;arelerini ara
maga koyulmuitu. Llkin bir yandan Se· 
her, bir yandan da Nilüfer, günahkar 
11:cceler yaratarak kendini yorgun dü1ür
düklerinden tam bir hamle yapmak im
Hmm elde edememi1ti, avare bir hayat 
gec;irmek zorunda kalm11h. Ger<;i padi-
1ahla kar11la1mak, Nakilciyi devirmek 
icin onun kudretine Siginmak fmatm1 
bulmu1tu. F akat o fosattan müspet bir 
netice elde edemedii!i 11:ibi araya giren 
Deli Serifenin <;1lgm a1k1 yüzünden de 
ayr1ca sendelemeler ge<;iriyordu. 

Topc;u Mustafamn Nakilciye savur -
duiiu 1amar, 1imdi onun da idrakini ve 
vicdamm a<;m11 bulunuyordu. Artik bir
eeyler yapmak, Seheri fuh1a dü1üren ve 
sonra kendine hasreden N akilci ile ac;1k 
bir mücadeleye giri1mek istiyordu. f1te 
hasta görünmesi ben\igini kaphyan o di
lekten ilcri 11:eliyordu. Llkin gerekli gör
düiü mücadeleyi naSII a<;acaKim, nasil 
idare edip naSII bitirecegini bilmiyordu. 
Nakilci ile yüz yüze gelince ise büsbü
tün tereddüde dü,mü1tü. lcini dolduran 
hmda onun korkunc 13hsmda beliren 
lrnvveti sersem sersem kar11la11Irarak sa -
i!ece yutkunuyordu. 

Bununla beraber Nakilciye agir bir 
darbe indirmi1 demekti. Kendisi farkm
da olmad1g1 halde bu darbe onu ili!line 
kadar titrctmi, bulunuyordu. Nitekim 
geli1igüzel verdigi cevab1 bitirir bitirmez 
$(ihretli zorbanm ka,Ian <;abld1, <;ehresi 
mosmor oldu, b1y1klan diken diken di -
kildi ve gurur, a,ka 11:alebe ederek hcrifc 
bir c1lgmlik geldi. Oturduiiu yerde hop 
hop Sl<;nyordu, korkunc korkunc bö&ü -

rüyordu. 
- Mustafa yuzume tükürdü demek 

istiyorsun. Mustafa beni silleledi demek 
istiyorsun, Musatfa anama avra!Ima sög
dü demek istiyorsun, degil mi? .. Ä<;1k 
söyle ulan. Sinsi sinsi beni <;imdikleme. 
Miskin miskin konurnp da bana aiiu sun
maiia <;al1sma. Ne demek istiyorsan er 
gibi konu1: Ben bir pi<;kurusuna yenile
cek adam m1y1m? .. Mustafa, benim ver
diiiim klZI bas1ma talabilir mi? .. Y a ben 
böyle bir küstahhgm altmda kahr m1 -
yim ? .. 

Gülhaneli Hüseyin, yürei\ine cür' et 
veren gayizla o cür' eti Iman 1uur arasm
da bocalarken N akilci yerinden s1<;rad1, 
delikanlmm önüne dikilerek bagird1: 

- 0 km sana verseydim geri yoll1ya
bilir miydin?. Y olliyamazdm, <;ünkü 
haddine düimemisti. Ben sana e1 diye 
it enü&ü versem elimi Öpüp kabul etmege 
mecbursun. Cünkü ben Nakilciyim, ünlü 
bir yii(itim. Ocak avcumun itinde, saray 
avcumun i<;inde, Osmanh ülkesi avcu -
mun i<;inde. Sen kimsin, neci•in?. T op<;u 
Mustafa kimdir, necidir? .• Hatta, halta 
padi1ah kimdir, necidir?.. Anll}'orsun, 
degi] mi? .. Ne demek istedii(imi anhyor
sun? Bana karH gelinmez, bana kar11 
durulmaz. Ben k1zarsam sei olurum, !s
tanbulu suya boganm. Ben k1zarsam a
te1 olurum, dünyay1 küle <;eviririm. Top
<;u Mu•tafa kim ki benimle boy öl<;ü1 -
sün, kar11mda aii1z a<;sm? 

Ger<;ekten bir sei gibi gürlüyordu, bir 
ate1 gibi alev püskürüyordu. Llkin o gür
leyi1 ve o alev püskürü1 <;ok sürmcdi, Ü<; 
bei dakika sonra sinirlerine nisbi bir sü
kun geldi, kan <;anaibna dönen 11:özleri 

F atih mmtakasmdaki ilkmektebler ta -
lebesi tarafmdan ögleden sonra Cumhu -
riyet k1z ortamektebinde, yavrulara bir 
temsil verilmi§, c;ocuk velileri de bu temsil
de davetli olarak bulunmu~ur. 

Bcyoglu cihetindeki ilkmektebler ta -
lebesi de, Beyoglu ve ;li1li Halkevlerin
de toplanarak, ~ocuk 1iirleri, §ark1lar söy
lemi1ler, muhtelif spor hareketlcri yapmit
lardir. 

Kad1köy ilkmekteb talebeleri i~in de 
Kurbagahdere civarmdaki Fikirtepesinde 
kir eglenceleri tertib olunmu§tur. 

Dün ak1am radyoda, ~ocuk haftaSI 
münasebetile <;ocuk Esirgeme Kurumu 
namma doktor F ahreddin Kerim Gökay 
tarafmdan «<;ocub> mevzulu bir kon -
ferans verilmi§tir. 

lzmir fOcuk hastane•i 
!zmir (Hususi muhabirimizden) 

Himayei Etfalin Kar!Iyakada, kimsesiz, 
sokaklarda dolaian yavrucuklar i~in tesis 
ettigi ~ocuk yurdu ac;1lm11 ve vali ile be
lediye reisi haz1r bulunarak söz söyle -
mi§lerdir. 

Temeli atilan ~ocuk hastanesi, yüz 
elli yatakh olacak ve ellisi, do -
gum kismma verilecektir. Aynca 
hummah \;Ocuklar i~in de bir k1 -
sim bulunacakllr. Hastane, eczanesi, kim
yahancsi, röntken daircsi ve banyolan ile 
mükemmel bir eser olarak in§a edilecek -
tir. Arsa, Rüitüaras bulvarmdadir ve 
fuara c;ok yakmdir. Temel inJaalI 1 S bin 
lira sarfile hazirana kadar tamamlana • 
cakt1r. 

e yay1 11:örecek kadar a<;1ld1. Bu dei!iiik- --------M-.U.,...T_E_F_E_R_R_l_K 
lige Hüseynin scssizligi amil olmu5tu. 
Delikanh put 11:ibi hareketsiz kald11lmdan Bir !<Ocuk tramvaydan düttü 
Nakilcinin de feveram azalm1• bulunu -• Dün, Beyazid tramvay durak yerin-
yordu. Simdi yersiz bir k1zgmhga kap1I- den hareket etrni§ olan, tramvaya bin
d11lim, ok5amak istedigi pek: aziz bir dos- mek istiyen 11 y"§larmda Cihad ismin
tu sebebsiz kird1g1m dü1ünebiliyordu, ba- de bir \;ocuk muvazenesini kaybederek 
11m e~erek yerine dönüyordu. dü~mÜ§ ve ayagmdan yaralanml!1trr. 

0, uzunca bir müddet konu~madi. Yarah Cerrahpa§a hastanesine kaldl-
Sonra gururlu bir nedametle gözlerini rtlml§tlr. 
Hüseyne dikti: Prens Seyfeddinin miras1 

- Ummad1ii1m 1eyi, dedi, yaptm. meselesi yeni bir safhada 
Damanma basarak beni celallandirdm, 
kendini de incittirdin. Bir dahi böyle 
yapma, sözlerini tartarak söyle. Bilirsin 
ki seni scverim, camm 11:ibi severim. La
kin Nakilciligimi senden fazla severim. 

Ve bir nebze dü1ündü, agir ag1r an -
lath: 

- Nilüfcrin geri gönderili1i zaten ca
mm1 Sikiyor, sabahtanberi i<;im i<;ime s1g
m1yor. Ben birinc k1z vereyim de o geri 
göndcrsin ha. Dü1ümde p;Örsem böyle bir 
i1e inanmam. Nerede kaldi ki ba11ma 
gelsin de susayim. Aroma sen diyeceksin 
ki bu is olmuitur, kendimizi aldatmak 
sa<;madIT. Hay1r, oi\ul, hay1r, ma•lahat 
hi<; de öyle dei\il. Ben Nilüferin densiz
lik edip bizim damad1 k1zdird1gm1 sam -
yorum. Onun icin i1i tahkik etmek istedim. 
Mustafayi cag1rthm. Hocalar bile suc -
luyu, borcluyu dinlemeden hüküm vermi
yorlar. Ben de ilkin onu söyletecegim. 
Sonra hükmümü verecegim. Ummam ya. 
Delikanh topc;u bana sayg1s1zhk göster
mi1se cezasm1 <;eker. Senin de uyk:usuz 
kahp hasta olusun yanma kahr. 

Gülhaneli Hüseyin dayanam1yarak 
sordu: 

- Nilüferi Topc;u Mustafa kirli bu
lup geri 11:öndermisse ne yapacaksm? 

Nakilcinin 11:özleri gene k1ZI1la1h ve 
dudaklannda korkunc bir cevab gürledi: 

- Aman vermez öldürürüm. 
(Arka.n NT) 

Merhum M1S1rh Prens Seyfeddinin 
zevcesi, Rel)id Mümtaz Pa§a kerimesi 
Prenses Ulviye, merhum Prensten ka
lan miras meseleleri üzerinde m~gul 
olmak üzere ikinci defa olarak M1sira 
gitmi§ti. 

:;lehrimize gelen son malümata göre, 
Prenses Ulviye, varislerden Prens Sey
feddinin hem§iresi Prenses :;livekilrla 
Prensin biraderzadesi Prens Amir ve 
Prens Mehmed Ali ile davasmda sulh 
olmu§tur. Prenses bu anla§ma mucibin
ce 25,000 MiSir liras1 mukabilinde on -
lara kar§t hukuk, ve iddiasmdan sarf1 
nazar etmi§tir. Yalmz, Prenses, !stanbul· 
da evinde Prens Seyfeddinle nikahlari 
k1yilm1§ olmak itibarile aleyhinde bir 
g(ina itiraz serdetmesine kanunen im -
kan görülmiyen kayinvalidesi Feridun 
(Pa1a) zevcesi Bayan Nevcivan aleyhin
de hukuk irsiyesini dava etmek sala -
hiyetini muhafaza edecektir. :;lu vaziye
te göre, Prens Sevfeddinin miras1 me -
selesi yeni bir safhaya girmi§ olmak -
tad1r. 
H bubat ofil!ine aid tetkikler 

Birkac; gündenberi §Chrimizde bulu -
nup bazi tetkikler yapan !ktlsad Veka
leti Ticaret ve te§kilätlandirma §Ubesi 
müdürü Servet dün ak§am Ankaraya 
dönmü§tür. 

Trabzon liman1nm • • pr0Jes1 

Ögrendi~imize göre, Vekalet Te§ki -
latlandmna müdürü §ehrimizde bilhas
sa yeni kurulacak Hububat ofisinin ku
rulma esaslan üzerinde tetkiklerde bu
lunmu§tur. Uuy~urucu Maddeler inhi
sannm da iltihakile. kurulmasi mukar
rer bulunan Hububat ofisi ayni zamanda 
silo islerini de ele alacakt1r. Ofisin ser
mayesinin 20 milvon lira olmas1 esas iti
barile takarrür etmi§ gibidir. 

§ehircilik rnüteha«tsl Lnmbert'in hazirlad1'h Trabzon •ebrinin 
1
• ~ • 

umuml p ant ve limamn alacairt $Ckil 

.. Tr.ab~on. ( i:u_sus.i) - „~rabzon limammn projesi geldi. Viläyetirnize bü
y~k bir ~ttsadi 1'.'k~~af mu1dehye'.' bu p~oje her tarafta sevincle kar~1Iandt. 
L1mamn In§as1 huk\met~e takarrur ettigmden burada da hazirhklar basla
rn~trr. $arkin ba§ltca transit i~kelelerinden olan Trabzon i•in liman en ha-
1Vati bir ihtiyacdL 

Esnaf hastanesi ac1hyor 
Esnaf hastanesi ic;in, Cagaloglunda 

Himayeietfal sokagmdaki büyük bina 
münasib görülmÜ§ ve kiralanm1§hr. 
Hastane 25 yatakh olaca.kt1r. Buna her 
sene on yatak daha ilave olunacakhr. 
Ha$tane ic;in lüzumu olan röntgen ciha

Zl da dün sahn almm1shr. 
KOLTlJR ISJ.ERI 

Muallimlerin <;1narc1k 
gezintisi 

Dün, Istanbul Maarü müdürlügünde 
Kül tür Direktörü Tevfigin reisliginde 
bir toplanh yaptl~, haziramn on iki
sinde yard1m sand1g1 menfaatine Cmar
c1ga yap1lacak gezinti etrafmda görü -
§Ülmü§ ve bir program hazrrlanmi§br. 
Muallimler, §irketin tahsis edecegi iki 
vapurla Cmarc1ga gidecek, orada eg -
lendikten sonra §ehrimize dönecekler -

dir. 

Bu, nas1l it ? 
Bir okuyucumuz y az1yor: 
«Gecen 11:ün gazetenizde T ak -

sim - Y1ld1z, Taksim • Be$ikta, J 
hatlarmda i1liyen otobüslcrde Tak· \j 
sim - Be1ikta1 ücretlerinin 12 ve 14 l 
kuru1 oldui(unu yazm11hmz. )J 

Ben de, size, buna benzer ve da· J 
ha 11:arib bir fark bildirecegim. Ak- /i 
sarayla Sirkeci arasmda dört otobüs 
hath vard1r. Bunlarm dördü de ayni 
mesafe üzerinde ayn ayn ücretler 
ahrlar. 

1 - Aksaray - Y1ld1z hattmda 
i1liyen bir otobüse binerseniz Ak
saraydan Sirkeciye 5 kuru1 verirsi
n1z. 

Geni~letme i,ine bugün
lerde baslan1yor 

a

0 
ngilterenin yeni po)ihkaSI, daha d 
rusu Baldvin 'i istihlaf eden N 
<;:emberlayn'm 1932 de lngilter 

Eminönü meydammn 891]masi etra- malt ve iktISadi i§lerde muhakkak bir 
fmdaki hareketler fili bir safhaya gir _ laketten kurtard;gmdan dolay1 kazan 
mi§tir. Valide hanmda ve mü§temilii _ büyük nüfuz ve itibara dayanarak y· 
tmda bulunan müstecirlere isgal eyle- rüttügü siyasetin esas gayesi, lngiliz 1 
dikleri yerleri tahliye ic;in verilen müh- paratorlugunun harici ve dahili emniy 
!et yarm aksam tamam olmaktad1r. Ha- tini saglamla§!Irmakt1r. Bunun i~in <.;: 
mn y1ktmlma<1 i§i de yann müteahhi- berlayn siyasi akide farklanna ve Av 
dine iha!e edilmi§ olacak ve mayisin pa karasmdaki !ngilterenin eski siy 
birinden itibaren buras1 yiktlmaga ba§- §erefine bakmiyarak 1tal•·a ile anla• 
lanacak!Ir. ' ' 

Han ve müsterr.ilahndaki müstecir • hr. 
!erden bir k1sm1 ;,gal ettikleri yerleri Bu sayede lngiliz lmparatorlugun 
bo$altm1§lardir. Tahliye i9in verilen Arabistandaki mevkii, Akdenizdeki va 
mühletin yann a:.sam tamam olacagi yeti ve Afrikamn §imali ~arkisindeki ar 
ve ay ba§mdan iti!>aren de y1kt!ma i$i- zisinin hududlan saglamla§mI§lir. <.;:em 
ne baslanacaih dhetle cuma sabah1 ha- berlayn, !ngiliz fmparatorlugunun da 2 - Topkap1 - Sirkeci otobüs-

1 lerinde Aksaray - Sirkeci i<;in 6 ku
i;, ru~, 

\. nm etrafma tahta perde tekilecektir. lt emniyetini de kuvvetlendirmek ic;in a 
Esasen geri kalan k1smm bo§alhlmas1 ni suretle fevkalade gayrrt sarfetmek 

hususunda icabmda icra dairesi de ha-1\ 3 - Bakirköy - Sirkeci otobüs
lerinde; Aksaray • Sirkeci icin 7 
bu<;uk kuru1, 

4 - Kocamustafapa1a - Sirkeci 
otobüslerinde Aksaray - Sirkeci 8 
kuru1tur. 

Ayni mesafe i<;in dört türlü ücret, 
bu, naSII i1tir? 

Bu hatlarda i1liyen otobüsler a
rasmda bir fark olsa, bunlan birinci, 

' ikinci, Ü<;Üncü mevki diye ay1rmaga 
cah~ird1k, falcat hepsi de birbirinin 
ayni ve birbirinden külüstürdür. O 
halde S kuru~tan 8 kuru'8 kadar 
olan bu fiat farklan neden ileri gc
Jiyor ?» 

Okuyucumuz 11:ibi, biz de, bu na
sil i1; ayni mesafede bu dört türlü 
fiat neden? diye 

Soruyoruz! 

Gümrük komisyonculan 
birliginin kongresi 

Y eni bir nizamname 
haZirlanmas1, bazi mü
naka~lar1 mucib oldu 
Türk Gümrük Komisyonculan 1stan

<bUl Birligi kongres\, sün saat 18 de E
minönü Halkevi salonunda toplanm~§ • 
t1r, 

Kongre riyasetine, Ak Osman oglu 
Kamil sec;ildikten sonra, idare heyeti 
raporu okunmu§tur. 

Raporda, birligin bir sene zarfmda 
gösterdigi faaliyet s1ralarmda, yeni 
gümrük komisyonculuk kanununun ba
z1 maddeleri meslekta§lart mutazarr1r 
etmesi ihtimali dii§ünülerek bir heyetin 
Ankaraya gönderilmesi muvank görül
dügü bildirilmekte, birlik lc;in yeni bir 
nizamname yaptlmast mecburiyetinden 
bahsedilmekte idi. 

Bu esnada, aza arasinda, baz1 müna
ka§alar olmu§ ve rnüteakiben murakabe 
heyeti raporu Okunmu~tur. 

Azadan biri, birlik mensublarinm 
menfaatleri ihlal edildii!inden bahse -
derek yeniden se<;ilecek idare heyetine 
muvaffakiyet temenni eden birka~ söz 
söylemi§tir. 

Komisyoncular, bilhassa, birligin da
hiU nizamnamesinde bugünkü ihtiyac
lan kar§ihyacak madde bulunmama -
smdan dolayi asabiyet göstermekte 
idiler. 

Ekseriyetin noktai nazari, yeni bir 
nizamname tanzim edilmesi lehinde ol
duitu görülüyordu. 

Birlik aidab meselesi de, kongrede 
itirazlar1 mucib olmu~ ve uzun süren 
münaka§alar neticesinde yeni idare he
yeti se<;imi yap1lm1§t1r. 

<;atalcada bir cinayet 
<;atakamn Yeniköy ahalisinden Re -

ceb, ayni köyde Abidini bir koyun me
selesinden ta banca ile öldürerek firar 
etmi§, fakat bilahare yakalanarak Ad -
liveve teslim olunmu~tur. 

esl<i §eref ve an· ane düiüncelerinden 
rekete ge9eceV,inden bu i§ süratle yü • 
rüvecek ve iki ay zarfmda yani temmuz köhne politikac1hktan fedakiirhklar ya 
iotidasma kadar han yiktlm~ ve enkazi maktan asla c;ekinmemektedir. 
da kaldmlm1~ bulunacakhr. Bu sayede Ingiltere 1rlanda serb 

Valide hanmdan sonra bu sahada e§- devletile anla§ßU§lir. Bu devlet, frlan 
hasa aid otuz kadar dükkanm daha is _ adasmm cenub ve orta kISmma hakimd 
timläki lazim gelmektedir. Bunlara da 1rlandanm §imalindeki, hepsine bird 
mayism birinci g(inü tebligat yap1la - Ulster ad1 verilen dört kontluk dogrud 
cakbr. Dükkan sahiblerinin on be~ gün dogruya lngiltereye tabidir. 1922 de 1 
zarfinda mallartna takdir olunan lay - landa serbest devle6 bir dominyon ola 
metlere itiraz haklart bulundugu ci - rak yani yalmz fngiliz Kralmi devlet § 
hetle Belediye, Tapu ve Maliye me - fi tamyarak aynlmciya kadar fngilte 
murlarmdan mürekkeb olmak üzere ü9 devletinin resmi ismi (Müttehid Kralh 
ki<ilik bir tetkiki itiraz komisyonu te~- ve frlanda) idi 
kil edilecek ve bu komisyon vaki ola-
cak itirazlan tetkik eyliyecektir. Ko _ Müttehid Kralliktan maksad Britany 
misyonun verecegi. kararm, on be§ adalannm en büyügü olan Büyük Bri 
l(iln ic;inde sahiblerine teblig olunaca- tanya adaSindaki nefsi fngiltere ile !sk 
~ma nazaran, ancak bir ay sonra bu lo.- ya ve Goi memleketleridir. 0 zamanda 
sim üzerinde faalivete l!e<;ilecektir. beri fngiltere devleti (Müttehid Kralh 

A f ve $imali lrlanda) namm1 ta§1yor. Ser 
D l Y ED E best frlandada i§ baima cumhuriyet~i pa 

Bir otobüs kaza11nm ti geldikten sonra bunun lideri Gener 
muhakemesi De Valera'nm riyasetindeki kabine, b 

Bir müddet evvel Büyükc;ekmece ile dominyon hükumetinin 1ngiltere tahh v 
Küc;ükc;ekmece arasmdaki Kalilaratya müessesah ile ahcli baglanm birer bire 
mevkiinde Lüleburgazdan gelmekte 0 _ c;özmü~tür. 
!an Yuvan oglu Koc;onun idaresindeki Devlet §efi olarak !ngiltere Kralm1 ta 
kamyon devrilmi§ ve ic;inde bulunan n1maktan ve fngiliz Kral11gmm has mec 
Ali admda biri ölmü§ ve birkac; ki§i ya- lisini temyiz mahkcmesi saymaktan va 
ralamm§b. gec;mi§tir. fngiltereye aid frlandadak 
A~ircezada devam etmekte olan rnu- miri arazi ic;in her sene vermegi taahhü 

hakemenin dünkü celsesinde, mahallin- ctmi§ oldugu üc; milyon fngiliz lirahk ha 
de ke§Ü yapan seyrüsefer fen memuru rac1 da kesmi1tir. Y eni kanunu esasi il 
Be.§ir §ahid olarak dinlenmi§tir. • memleketin nam1 da millilc,tirilip Eir 

:;lahid üadeslnde, raporunda zikretti- Cumhuriyeti olmu tur. Y akmda bir cum 
gi gibi, karnyonun ü~ tekerlegindeld hurreisi intihab cdilecektir. 
frenlerin boznk olrnasmm, vak'adan bi-
raz evvel nizamt süratten fazla olarak frlandamn bu aynhk temayül ve ka 
60 - 70 kilometre bir süratle gitmesinin ran fngiltereyi siyasi ve iktisadi ve bahu• 
bu kazaya sebeb oldugunu söylemi§tir. sus askeri cihetten cok müteessir etmi~tir. 

Muhakeme diger §ahidlerin celbi !~in Evvela, 1ngiliz lmparatorlugunun tama • 
ba§ka bir güne b1ralalrn~tir. miyetine bir darbe vurulmu1tur. fngiltere 

T evkifaneden ka.-anlar kömür madenlerinin her sene lrlandaya 
" gönderdigi üc; milyon tonluk kömür, tabii 

Gec;en yaz Tevkifaneden firar eden t 
ve Adar.ada yakalanan katil Abdullah piyasasmdan mahrum kalm111Ir. rlanda-
ve Tevfikle gardiyan !smail Hakki ve dan geien meva§iye agir gümrük koymak 
Hur§idin muhakernelerine dün asliye gibi ikt1Sadi tazyik ilc frlandayi yola ge
ü~üncü cezada devam edilmi$tir. tirmek ic;in Baldvin hük\imetinin ald1g1 

Bu celsede, Abdullahla Tevfigin fi _ tedbirler frlandalilann infialini arbrmak
rarlarma sebebiyet vermekten su,lu tan ba§ka bir tesir yapmam11h. Halbuki 
gardiyan !smail Haklo. ile Hur§idin fi- Büyük Britanyamn yamba1mda kendisine 
rarm vukuundan itibaren üc; ay zar • dü§man bir memleketin bulunmaSI lngiliz 
fmda firarilerin yakalanmalar1 ve ya • !mparatorlugunun ana yurdunu ciddi o
hut kendiliklerinden teslim olmalan larak tehdid ediyordu. Bir harb vukuun• 
sebeblerini elde edip etmediklerinin da !ngilterenin düsmanlan frlandamn it
tesbitine ve 306 nc1 maddedeki muafi - tifakmdan ve arazisinden ve limanlann • 
yetten istifadeleri cihetinin tahkikine dan istifade edebileceklerdi. 
karar verilmis ve muhakeme ba§ka bir B 
güne talik edilmistir. u tehlikeleri dü1ünen lngiliz Ba§ve-

~···-Üzüm kurumuna mükafat 
lzmir (Hususi) - Beynelmilel Prag 

sergisi komite reisliginden Üzüm Ku
rumuna geien bir mektuba göre, kuru
mun sergideki stand1 .;ok iyi tanzim e
dildigi ve fevkaliide bir muvaffakiyet 
halinde görüldügü i<;in, Kuruma tifti
har diplamasi. tevcihi kararla§tmlm1§
hr. 

<;:. E. Kurumu binlerce ciham ku
ca1hnda ya§atan yüce bir mabeddir. 
Ona yard1m etmek gerektir. 

kili frlanda ile tabi ve metbu olarak degil 
müsavi hukuklu 'l!Ültefikler olarak anla1-
m11hr. $öylc ki fngiltcre, kendi Krahmn 
lrlandamn dcvlct 1efi olmasmda mar et• 
mekten vazg"9ßiltir. 1rlandanm her sene 
üc; milyon sterlin vermesinden de vazgcc;
mi,tir. Buna mukabil frlandanm müna -
sip yerlerde yapacag1 hava meydan -
larmdan bir harp vukuunda fngiltere 
dt müttefik 11fatile istifadc edecektir. 

lrlandamn en büyük dilegi 1imali fr
landanm fngiltcreden aynhp müstakil 
hlanda ile birle§lllesi idi. fngiltere buna 
1imali !rlandahlann protestan olup ka • 
tolik bulunan orta ve cenubi hlandah • 
larla birle1mek istemediklerini sebeb gös

Orman Fakültesi talebelerinin izmit seyahati tererek raz1 olmamI§lir. Yani !rlandah -
lann birlC§meleri kendilerinin bilecekleri 
bir i1 oldugunu anlatm111Ir. Bunun ic;in 
lrlanda cumhuriyeti riyasetine mezheb 
farb aranmad1gma bir iiaret olmak üze
rc bir protestan hlanddh se~ilecektir. 
Hulasa, böylece fngiliz !mparatorlugu -
nun dahili büytik bir rahnesi kapa1Ilm1§ 
oluyor. 

. Orman Fakültesi. ~on smtf talebesi, Fakülte Dekam Prof. Mayer We
gelin, Prof. Tevf1k Ah Cmar, Prof. Mazhar Diker ve Dr. Adnanm neza
reti altm<l.a, ~iza bir ~zmit seyahati yaparak !stanbula dönmü§lerdir. Or
rnan .Fa~lt~Sl ta~ebes1, izmitteki kag1d fabrikasm1 ziyaret eder!IJ.< kaj11d 
sanayi1 uzermde mcelemeler yapm1§lardir. 

Yukandaki resim, müstakbel ormanc1larrmm !zmit Valisi Hämid ile 
birlikte göstermektedir. ' 

Muhtll7'em F eyzi TOGA Y 

Dün geien seyyahlar 
. Hellas isimli Yunan yatile dün §eh • 

r1m12e 150 muhtelif millete mensub sey
yah gelmi~tir. 

Cumhuriyet 
NllshaSl 5 kuru$1ur 

Abone ~eraiti { ~:;ye 
Senelik 
All! ayhk 
Vc avhk 
Bir avhk 

1400 lU. 
750 • 
400 • 
150 • 

Baric 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
~oktur 



SON l-IA.BER LE:R. 

Fransa ile ltalya 
aras1ndaki müzakereler 

Fransanm Roma maslahatgüzan Parise gelerek 
Hariciye Naztrma malumat verdi 

Paris 26 - Bu sabah Parise gelen hüsnüniyet gayet tabiidir. Hususile ki 
F ransanm Roma maslahatgüzan Blon • her ikisi de rnü~terek menfaat ve hisleri
dcl, Hariciye Nezaretine giderek Bone ne zarar veren anla~mamazhklan izale 
tarafmdan kabul edilmi~tir. Blonde}, bu etmek arzusunda bulunuyorlar. Ancak, 
suretle naz1ra Romadan gönderdigi ma- F ransiz hükumet rnehafilindeki kanaate 
1urnatt ~if&hen tamamlamt§tlT. göre, iki memleketin duygulan ve men-

Fransa hükumeti tarafmdan teklif e • faat~e~i. ~ir oldugu ic;indir ki Avrupanm 
dilen müzakere programmm baz1 nokta. • teskmi l~tnde daha iyi bir elbirligi temin 
lannda ~1kan mü~külatm müzakereler~.n etmek ic;in Fransamn ve ftalyanm kars1-
takib ettigi müsaid cereyam tehlikeye ~u: ltkh vaziyetlerini heyeti umumiyesile ay-
.. k h. 1 d v h kk1nda 1y1 dmlatmak icab eder.» ~urece ma 1yeite o ma 1g1 a 

haber alan mahfillerde has1I olan kana~t FiRaro: «Bidayetlerde F ransa ile 
teeyyüd etmektedir. Bu müzakerelere Ti· hal!~ arasmdaki münasebatm rnektub 
randa Kral Zogo'nun izdivacmda hazir t~atis~l~ tesbit edilecegi ve bu mektub me
bulunan Kont Ciano'nun Romaya avde • tm~erim~ de önümüzdeki hafta tesbit 
tini müteak1b devam edilecektir. edilec~gl ~annediliyor. Halbuki ftalyan
F ranstz gazetelerindeki rniitalealar larm $lmdi bu ilk safhay1 urnumt ve ol -

Paris 26 _ Fransiz • ftalyan mü~a- dukc;a da müphem bir hüsnüniyet dekla-

k l · h k d Ek [ · diyor k1 · rasyonuna istinad etttirmek istedikleri ere en a km a se s1qor t ·
1 «Alman baz1 haberlerc bakilirsa ta • söyleniyor. Bu suretle $Ümulü tahdid edi

Yan hükumeti Fransa ile !talya arasmda lecek olan iptidai bir anla~a Fransanm 
sadece bir kar$1hkh hüsnüniyet anla$mast r~s.m! .diplomatik münasebatm tekrar te
akdile iktifa edilmesi taraftandir. Bu an- 5151 ir;m ileri sürdügü $artlara kat'iyyen 
la$ma yap1ld1ktan sonra da bu iki ml ~1m· ut Y~~ d.ü~mediginden bir büyük elrinin 

b'l b" "k e '"I er b "" leket birbirlerine muka 1 uyu ': . a:V:101 izzarure teahhura ugnyacakt1r. 
gönderecekler ve $arki A.frikada ha~is S~itef~h~üm süratle izale edilmcdigi tak
olan vaziyetten mütevelhd meselelerm dirde, lYI alametlerle ba$lamt$ olan müza
diplomatik yollarla halli s~nra?an yapi- k~~atm heyeti umumiyesini de baltahya
lacaktir !ki büyük Latin m11let.J arasmda b1I1r.» (a.a.) · _„_.„ .... ""'"'""''"'"mnmm 111m111n111n11u111mmr11m11111111m111111111111111tn1 .. 1 '"'""'""'"""'-"'-

B ir otobüs kazas1 Su~ istatistikleri 
Bursada yirmi iki 
Jci,i birde~araland1 

Bursa 26 (T elefonla) - 96 numa • 
tal t büs Karaköye giderken lhcak bo-

t o o 2 k' . I gazmda devrilmi~ ve 2 . 1§1 yara anm1~-
hr Bunlardan dört tanes1 agir yarah ol
d~~ undan Bursaya getirilmi~tir. Kaza 

g .. „ d k 1 hortum kmlmas1 yuzun en vu ua ge -
mi~ ve ekserisi Eski§ehirli olan yolculann 
hepsi hafif ve agir surette yaralanm1~hr. 
Agir yarahlar ~nlard1r: Ankara ~ apt 
mektebi talebesinden Ramazan, Esk1~e -
hirli bahc;1van Osman, Esld~ehirli terz;i 
N aci, emekli s1hhiye memuru Eski~ehirli 
Mehmed. 

Diger yarahlar Eski~ehire nakledil • 

mi~lerdir. 

Y ahudiler aleyhindeki 
kanun projesi Macar 

Meclisinde 
Pe§te 26 (Hususi) - Macar par~a • 

mentosu, bugünkü celscsinde Yahud1~er 
hakkmda haz1rlanan yeni kanun proJe
sinin müzakeresine ba§lami§hr. Bu mü
nasebetle birc;ok hatibler Yahudiler a· 
leyhinde §iddetli nutuklar irad .edere.k, 
kcinunun derhal kabulünü istemi§lerdir. 

Balkan Antanh timendifer 
kongresi 

Atina 26 {Hususi) - Balkan Antanh 
devletleri §imendifer kongresi gelecek 
aym i~inde Bükre§te toplan~cakt.1r. Ge
ne Balkan Antanh devletler1 demz kon
gresi ey!Ulde Yugoslavyanm Spalaton 
§ehrinde i~tima edecektir. 

Tiranda tenlikler devam 
ediyor 

Tiran 26 - Dün ak§am Tiran'da §~n~ 
likler yap1lm1§, ahlan hava ii§ckler1m 
ve fener alay101 seyretmek üzere halk 
sokaklara dökiilmü§tür. 

Sarayda tertib edilen bir suvareye 
kordiplomatikle dün Tiran'a gelen ec· 
nebilerden birc;ok yüksek zevat davet 
edi1mi~ ve Krali~e Jeraldin, Kral ve 
Kont Ciano ile dans etmi~lerdir. 

Sokaklarda tezahürat 
Tiran 26 - Bugün saat 10,30 da Be

lediye salonunda Kral Zogonun izdiva-
c1 §erefine 14 ~iftin evlenme merasimi 
yap1lm1~ ve bunu müteakib yeni evlile
rin de i§tirak ettigi büyük bir alay, 7.eh
rin mühim sokaklarmdan §ark1lar soy -
liyerek ve Kralla Kralic;e ic;in tezahü • 
ratta bulunarak ge)mi§tir. 

lngiltere Krahn1n izdivactntn 
1 S inci yildönümü 

Londra 26 (Hususi) - tngiltere Krah 
He Krali~enin izdivaclarmm 15 inc1 y1l
dönümü Windsor saraymda merasimle 
kutlulanm1~tir. Saraym önünde topla -
nan halk, hükümdan §iddetle alkt~la -
mi§tlr. 

Ademi müdahale 
komitesinde 

Londra 26 (Hususi) - Rusya müste>s
na olmak üzere ademi müdahale kom1 -
tesinde aza bulunan devletler aidatlan
ni ödemege haz1r olduklanm bildirdik
lerinden tspanyadaki kontrol i§ine de
vama karar verilmi§tir. 

i~timai amiller de 
tetkik olunacak 

~·Ankara 26 {Telefonla) - Söylendi
gme göre Dahiliye Vekaleti rnemlekette 
polis vukuati hakkmda tutulmakta olan 
islatis:ik.lerin bu su~larm i~lenmesine uik 
olan l~hmai ve iktisadi ammer bak1mm -
dan bir tetkike tabi tutulmast hakkmda 
yeni bir kararname hazulamaktad1r. Bu 
kararn~me hadisahn aosyal muhiti, 
ferdlenn iahsi vas1flan n(l.zan itibara a
lmmak suretile memleketin i~tirnai haya
tim tet~ilc hak1m10dan ~ok faydah görül
mektedir. Bu maksadla alakadar Veka -
letler murahhaslannd .. kk b b' k . an mure e IT <>-
misyon t~~~il ve bu i§in bir karara bag -
lanmasi l~ID icab eden t:!dbirlerin ahn -

l
masi hakkinda hükumet haz1rhklara ba~
am1~hr. 

Kocaeli Defterdarhit 
.. Ad nfkaraV26 (T elefonla) - Milli 

mu a aa kAI · D · d" .. R·· „ e a eti emz muhasebe mü -
uru kl U§tu Etem Kocaeli Defterdarhg1-

na na en tayin edilmi~tir. 

y eni bir kaza kuruluyor 
.
1 
~n~a~a ~61. (T elefonla) - 1sparta 

Vl artt I a 1. mde Sevinc;ler adile bir ka
~a unE m~s1le Kemaliye, T ercan kaza -
an?•? drzmcan vilayetine ve Ag1z nahi-

yesmm e Elaz1g"' vilaAy t. · K k 
b 

„ e mm eman a-
zasma aglanmalar1 hakk d k. I A 'h 
Meclise gelmi~tir. 10 a 1 ayi a 

Eden'in nutku 
Londra 26 (Hususi) _ E k' H .. 

N M An . s 1 anc1ye 
az1r1 . tom Eden b „ . d 

t .„. b' ugun rra et -
ig1 ir nutukta diktatörlü y „ t k'd 

d k . . .. gu en i ve 
emo ras1y1 mudafaa eder k lT • 

H b. .. . e , mum1 
ar m uzermden henüz yir . 

tigi halde bir~ok memleketlm~ sene ~de~-
h b. enn yeni en 

ar 1 methetmege ba"ladikl „ 

1 . t• ~ arm1 soy -em1§ ir. 

lngiliz - lrlanda anla§masi 
Londra 26 (H~susi) _ 1ngiliz _ irlan

da anla§mas1m imzaliyan trl d B 
kT M D an a a§• 

ve 1 i . e Valera maiyetindeki he -
yetle beraber bu ak§am trlanda a·· -

„ t" ya on mu§ ur. 

lngiltere memnun, lrlanda deiil 
Londra 27 - lngiltere _ Irland _ 

l B „ .. k a an 
a!imast uyu Britan:va mehaf'l' d 

k „ 'd b' 1 m e 
yo .musa1 1r ~ekilde kar§ilandiin hal-
de Irlanda heyeti murahhasasi meha _ 
fi.~i ~u an}a!;maktan pek az mPmnun gö
zukuvor. Bunun sebebi de irlandantn 
hi~ degilse ~imdilik ikiye ayrilmt~ ola _ 
rak kalacag1d1r. 

Bununla beraber lrlanda mehafil!n -
de ümid olunduguna göre ileride daha 
iyi bir anla!ima volunda bu simdiki mu
ahede mühim bir merhale te§kil eyle _ 
mektedir. (a.a .) 

<;inde bir btJ~ulc milvon cocuk 
anas1z, babas1z kald1 

Cenevre 26 - 1Gtima1 meseleler ko -
misyonu. GOCuklann aile1er nezdinde 
verle~tirilmesi meselesini tetkik etmi~
tir. 

Cin mümessili doktor Hoo. hali haz1r-
daki kanc:tkhklar neticesinde on be~ 
ya~mdan küciik olmak üzere bir bucuk 
milvon ~ocugun ana vc babalar ve aile 
ocaklarmdan mahrum kalmt§ o1dukla
rm1 bevan etmi~tir. 

Cin makamlan bu hale bir ~are bul -
maga ugra§maktad1rlar. 

CUI\1HUH.1Yt:T 3 

Hldise!er aras1nda 

~ocuk ve sinema 
~ n alh YB.§mdan qag1 ~ocuk
~ lar1n sinemaya girmelerini 

yasak eden bir kanun tekli
finden bahsediliyor. Bu haber gazete· 
lerde bir görünüp kayboldu ve galiba 
üstünde hi~ durulmad1. Projenin 
Büyük Millet Mecliainde nihai bir 
safbaya girmeden evvel, bilhaaaa 
bu ~ocuk haftas1 i~inde konu§ulmaga 
deger bir eheromiyeti vard1r. 

NALINA 
MIHINA C·--=====B=1=1y=ü=k=d=a~va=la=r==--====J tIEIVI 

Alman ya kar~1s1nda „P.ir-ey-i -de-ve_y_a-pm_a_k 

<;ekoslovak ordusu <G1 :~:;~!~~;~~:.d%,t:·~:~~ 
Y azan: ROBER LßRKEN mag1 jiletle c;izilmi~ bir kadmm 

Projeyi veren muhterem saylav, 
he11eyden evvel iki noktaya inannllf 

\:ekoslovakyanm askeri kuvveti, mün
ferid bir <;arpt§mada, Alman kuvvetine 
kar§t galebe c;alacak kudreti herhalde 
haiz degildir. Bununla beraber Alman

görünüyor: 
1. _ Gösterilmekte olan sinema yay1 gene korkutacak mahiyette bir kuv· 

vettir. Zira Umumi Harbden sonra, 
filimleri ~ocukJar i~in zararhdtr. 

2. _ On aJtt yaima kadar her in- Madrid Ye $anghay harbleri, ilk haftalar 
zarf mda kazamlam1yan bir harbin ya 

san ~ocuktur. kaybedilmis, yahud, hi~bir i§e yaram1yan 
Bu iki noktayi bir arada gözden bir netice ile bitmesi mukadder olacak 

g~irelim. kadar tahribkar bir mücadele demek ol -
Daha birinci hüküm kar,ismda dugunu a~ikar surette göstermi~lerdir. 

sormaga ve dü,ünmege mecburuz: 
Gölterilmekte olan filimlerden han- <;ekoslovakyanm nekadar korkunc bir 

askerl kabiliyete sahib oldugunu, müte -
gileri hangi ~ocuklar i~in zararhdir? hass1slar haricinde bilen azd1r. Alman or
Cünkü bütün filimler birbirinin ayni 
olmadigi gibi, alti Ya§tndaki ~ocukla dusu §efleri, bu kabiliyeti daima c;ok bü-
on alb yaimda {yerine ve sirasma yük ehemmiyetle telakki etmi~lerdir. Hat-

ta, Berlinde <;ekoslovak ordusunun haki
göre evlenme «;agmda) bir genc ara-
amda pek büyi.:k frklar vardir. katen endi§e uyand1rd1g1 zamanlan hatir· 

lanm. 0 tarihtenberi, Alman ordusunun 
Projc sahibi, maceraya, fuh§a ve Franstz ordusuna müsavi bir dereceye 

her türlü ahlaks1zhga le§vik eden fi- geldigi dogru ise de, <;ekoslovak askeri 
limlerin zaranm dü§Ünmütse, on alh kuvveti de, ayni müddet zarfmda buna 
Yll§mda ve liaelerin son sm1flannda muvazi bir kudret iktisab etmi~tir. Bu 
bulunan gencler kadar, bunlardan kuvvet 0 derecededir ki, bugün <;ekoslo • 
pek 8.§ag1 aeviyedeki baz1 halk taba- vak ordusu, Frans1z ve Alman ordularile 
kalan hesabma da endi§e etmeliydi. beraber, Avrupa kit'asmm en mükemmel 
llk merak edebilecegimiz nokta fU· ordusu vaziyetindedir. Bundan maada, 
dur: Pro je sahibi, insanlar arasmdaki 
farki neden bir yq farkmdan ibaret <;ekoslovak ordusunun arkasmda öyle 

bir smai ve manevi bünye yükselmektedir 
sanmtf ve seviyeleri heaaba katma~ 

ve bu bünye o derece askerile~tirilmi§tir 
m11br? HaJk i~inde öyle genif bir ta-
baka vardir ki, hi~ §Üpheaiz, mekteb ki, Cekoslovakyanm, Almanya ile bera-

ber, A vrupada daima süratle sefer bir 
~ocugundan daha ~ocuktur ve beyaz 
perdeden aldtgt kötü tesirleri ger~ek- hale gelmege amade ve ani bir taarruz-
letlirme kabiliyeti balamJndan da dan korkmamas1 laz1m geien yegane 
mekteb ~ocugundan daha tehlikeli- memleket oldugu söylenebilir. 
dir: Sinema aeyrede ede aekiz yqm- Cekoslovakyanm ordu mevcudü bak1-

d b mmdan vaziyeti Alman durumunun ta • 
a ir ftocugun ayyCl§hga veya ~ap-'-- 1 mamen aynidir. Nüfusu, Alman nüfusu-

KJD 1ga, h1rs1zhga ve katillige ba§li-
L I nun dörtte biri nisbetinde olan Cekoslo -

ya"i ecegi kimsenin aklmdan ge«;-
mez; fakat otuz ya§mda bir cahil aer- vakya Cumhuriyeti, Alm an ordusu kuv -

vetlerinin dörtte birine sahibdir. Y ani, 
seri i«;in bu tehlike daima habra ge-
lebilir. Almanyanm 160 ftrkasma mukabil, <;e • 

koslovakyanm 40 f1rkas1 vard1r. Yani, bu 
Bunun i~in pek ~ok memleketler- küc;ük memleket, 1914 agustosunda 

de filim sansürü ihdaa edilmiftir. Marn zaferinin tahakkukuna hizmet e-
Böyle bir kontrol bizde de vardir. E- d 'k' R k l d d ·· t" b' "' b „ k .. f' . . . . . en 1 1 us o or usun an us un ir 
~er ~:!1n u. !iimlerm menf1 teamn- kuvveti seferber edecek kabiliyettedir. 
e~. fl ayet~1 iaek, yalmz ~ocuklan l Maamafih, Avusturyanm ilhakmdan 

deg1l, halk1 da koruyan bu kontro)un sonra Cekoslovak ordusu nisbeti muha
i~~y.ac nis~~nde kuvvetlendirilm& faza ~tmek üzere üc; seneli'k hizmeti aske-
s1m 1stemehyiz. · l" „ A ·1 'hd t k t'l nye usu unu ac1 eo 1 as e me sure 1 e, 
• Bizde henü~ ~~~uklar i~in a~n bir 8 yeni foka haz1rlamak zaruretinde ka-

11nema, ayn bn fihm yoktur. Smema lacaktn. <;ekoslovak ordu §eflerinin sev
mÜ§lerilerinin büyük bir k1sm1m on kulcey§i telakkileri son derece realisttir. 
alh ya ... §ma kadar ~ocuklar tetkil eder- 1914 teki Bel~ika ordusu §efleri gibi, on
ler. Eger bunlara bey.az perdeyi ya- lar da, arazinin tesirine kap1lmaktan te~ 
sak edecek olursa.k, b1r yandan mem- vakki etmektedirler. Nazarlannda, esas 
loekette genif halk yii1nlanmn eglen· olan §ey, baka bulrnak i~in manevra yap~ 
cesini ve kültürünü temin eden ai- makhr. Maksadlan, dü~mam, süratli bir 
nema aan'ahm ve hareketini sakatla- netice almaktan menetmek ve onu fas1la
m11, bir yandan da ~ocuklan zevkli s1z bir ricatle ezmektir. Bu sebeble, fev
ve canlt bir dersten mahrum etmi§ kalade güzel tabii müdafaa vesaitile tak
olmaz m1y1z? viye edilmi§ olan Bohemya daglanndaki 

Bumtn i~in, projeyi vücude geti- Cek Majino hath arkasmda beklemekte
ren büyük terbiyevi endi§ieyi pek ye- dirler. Bu hat, beklenilen sevkulceni ne
rinde buluyoruz, fakat ileri sürülen ticeleri tamamen verince, <;ekoslovak or
~areyi de olduk~a tadile muhtac gÖ· du §efleri, ü~ yüz kilometreden fazla 
rüyoruz. bir mesafe dahilinde aheste bir ricate 

PEY AMI SAF A ba§hyacaklardu. Bu ricatin cenahlan, im
tidadmm msf1 kadar bir mesafe uzunlu
gunca tabii veya beton istihkamlarla e

Meksika petrolleri sasen himaye ve muhafaza edilmektedir. 
Cekoslovak ordusu, eski Avusturya hu -
dudunun üc; yüz kilometresi üzerinde, 

Mek~ika motörlü ve~aitin taarruzlanna mukave -Va,ingtondaki 
sefirinin beyanab 

Va§ington 26 - Meksika sefiri mat
bua ta a§ag1daki beyanatta bulunmu§tur: 

« - Mek.,ika hükumetile alakadar 
petrol kumpanyalan arasmda, bu kum • 
panyalann satin al10mas1 meselesi, dog -
rudan dcgruya halledileceginden bu me
selenin halli ic;in diplomasi yolile hi~bir 
teklifte b•1lunulm1yacakhr.» 

Sefir, Meksika hükumetinin satmalma 
tazminatm1 yedi bw;uk milyon dolar ola
rak tesbit cttigi hakkmdaki haberi tekzib 
etmi§ ve simdi kumpanyalann kabul et -
mediai bir demirba§ esya cetveli tanzimi 
meselesi halledildigi takdirde sahnalma 
parasm1 te~bit etmek kabil olaca<1m1 ila-o 

ve eylemi~tir. ( a.a.) 

Amerikan1n büyük 
hava manevralar1 

\'. a~ington 26 - Harbiye N azm, A
merika tarihinde en büyük hava manev • 
ralanmn Amerikanm cenubu §arkisinde 
1 ile 20 may1s 938 arasmda 200 muha -
rebe tayynesinin ve 3000 zabit ve aske
rin i~tirakile yap1laca~m1 söylemi~tir. 
M anevralar esnasmda Amerika sahilleri
nin «Asyahlar» ve «Ävrupahlar» tara -
fmdan ayni zamanda taarruza ugrad1g1 
farzolunacaktir. 

T ayyare kuvvetlerine verilecek vazife 
Baitimor ile Nevyork devletinin §imali 
arasmdaki mmtakanm müdafaas1d1r. 

{a.a.) 

met i~in, c;ok mükemmel bir nehir yolun • 
dan ve araziden istifade ve günde on ki
lometre gibi hayli mühim bir mesafe ter
kederek, müdafaasm1 bir ay müddetle u
zatabilir ve kendi harb endüstrisine dai
ma hakim kalabilir. 

Sovyet yard1mma gelince, ordu §efle -
ri, bu yard1mm ancak tesirini harbin ilk 
sekiz günü zarfmda gösterecek bir hava 
yard1m1 olabilecegini söylemektedirler. 
Karadan yap1lacak yard1mlann ise son 
derece ag1r olacag1 mütaleasmdad1rlar. 
Rus ordusu Bohemyanm garb hududun
dan 1200 kilometre uzakta ve bu hudu
da isletmc kabiliyeti pek zay1f bir demir
yolile baghd1r. Bu demiryolunun günde 
yirmi kilometreden fazla bir mesafe alma 
imkans1zl1gm1 bertaraf, Leh arazisinin bir 
k1smm1 da katetmek mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh Cekoslovak ordusu ~efleri 
her§eyden evvel derhal yeti§ebilecek olan 
Frans1z yard1mma güveniyorlar. 

F akat Cekoslovak ordusu, F ransa yar
d1m1 olsun olmasm, kendini sonuna kadar 
müdafaa cdecek ve müttefiklerile kom -
~ularm1 müdahale zaruretinde btrakacak
hr. Cekoslovak askeri erkanmm bu husus
taki dfüünceleri ~öyledir: «Almanya 
kuvvetlerinin mecmuunu birden kar§lffil -
za c;1karamaz, yani bire kar§l dört olarak 
bize taarruz edemez. Frans1z, Leh ve 
Balttk cephelerini muhafaza etmek i~in 
en a~ag1 bu kuvvetlerinden dörtte ikisini 
ay1rmas1 laz1md1r. Zira, bu takdirde biz 
ikiye kargt bir olarak c;arpt~mak mevkiin
de kalacag1z ki bu da, ilk hamlede ser • 

füru etmek i~in bir sebeb degildir. Ken -
dimizi uzun müddet müdafaa edecek ka
dar zaman bulabilecegiz. Bu da, Alman 
taarruzunun bir umumi harbi intac et
mesini mümkün k1lacaktir. Bu umumi 
harbin ise 1914 • 1918 harbi gibi müte -
cavizin ezilmesile bitecegine hie; §Üphe 
yoktur.» 

Diger taraftan <;ekoslovakyada, milli 
hava, her yerde oldugundan daha mü
himdir. Zira, <;ekoslovak ordusunda, 
yalmz <;ekler degil, Slovaklar, Almanlar, 
beyaz Ruslar da vard1r. 

Cekoslovak hududlarma tecavüz vu -
kuu halinde. nüfusun 9 bu~uk milyonunu 
te§kil eden <;eklerle Slovaklann, kolkola 
harbe gideceklerine ~üphe yoktur. <;ekler 
ve Slovaklar, Alman matbuatmm gec;cn 
seneki §iddetli hücumlarmdan sonra, 
F rans1zlarm 1914 teki haleti zihniyesini 
ta~1yorlar. F akat ortada ü~ milyon Al
man meselesi vardir ki, Südetler, Cekos • 
lovakya müdafaasmm anahtanm te~kil 
eden mevzileri i~gaJ etmekte olduklarm • 
dan, bu nokta ~ok mühimdir. 

Llkin, Cekoslovakyanm ald1g1 tedbir
ler o yold ... d1r ki, Harbi Urnumide Avus
turya - Macar ordusunda vukua gelen 
toplu firar hadiselerinin Cekoslovak or
dusunda tekerrürü imkan haricindedir. 0 
zaman Itilaf devletlerini 600 binden faz
la efradla takviye eden bu ka~ak vak'a -
larmm bashca mürettibleri <;ekler oldugu 
malumdur. Bu hususta onlarm biraz tec
rübe sahibi olduklanm kabul etmek la • 
z1m gelir. Bu itibarla, tecrübc, bu gibi 
ka~ak vak'alarmm, en ziyade zabitler, ve 
bilhassa ihtiyat zabitleri tarafmdan tertib 
edildigini onlara Ögretmi§tir. 

Binaenaleyh, <;ek ordusunun kadrola
n yüzde 98 ni3betinde Ceklerden müte
§ekkildir. Bundan maada, ordunun muh
telif §uabatmda da <;eklerin ekseriyeti 
te§kil etmesi esas olarak almmak sure -
tile bir tak1m tedbirler daha ittihaz edil • 
mi~ bulunmaktadir. 

<;ekoslovak §efleri Cekoslovakyanm 
zevalini ltalya ve Lehistan i~in bir tehli
ke telakki ediyorlar. Bu tchlike onlara 
nazaran italya ile Lehistanm her ikisini 
birden degilse bile birindcn birini k1m1l
damaga mecbur btrakacaktu. Vaziyeti 
bu bak1mdan gören Cekoslovaklar Leh -
Iilerin Praga kar§1 tatbik ettikleri hasma
ne siyasete ragmen harb endüstrisi mer -
kezlerini Karpatlarda yani Cek endüstri
sine adeta yaslanmt§ bir vaziyette tesis ct
tiklerini ileri sürüyorlar . 

Bugünün harbinde ordu mevcudü ka
dar iktisadi kudretin de ehemmiyeti var
d1r. <;ekoslovakya bu bak1mdan orta Av
rupada italyayt ~ok fazla ge~en Alman
yadan scnra ikinci gelir. Bilhassa müte • 
hass1s amele bak1mmdan emsalsizdir. 
Skoda fabrikalan vaktile 10,400 amele 
!;alt§ttnrken bugün 50,000 amele istih -
dam etmektedir. Brno' daki silah fabri -
kalan son seneler zarfmda ü~ mislinden 
fazlaya s;1kan ihracah kaq1hyabilmek ü
zere i§~i mevcudunu on misli art1rm1§lar· 
dir. Skoda fabnkalarmdan ba§ka mem -
leket dahilinde top ve tüf ek imal eden 
yirmi be§ fabrika vard1r. Aynca tank ve 
zuhli otomobil imalatmda mütehass1s do
kuz fabrika mevcuddur. Gaz imal eden 
ü~ fabrikay1 da bunlara ilave edersek 
Cekoslovakyadaki smai seferberligin Al
manyadaki kadar kuvvetli oldugunu gö
rürüz. Moravyada bulunan harb malze -
mesi fabrikalannm hepsi gibi Skoda fab
rikalan da imha veya terkedilse imalat 
en ufak bir atalete ugram1yacakt1r. Zira 
halihamda bütün harb sanayii Karpat -
!arm bir k1smmda teksif edilmi§ bulunu -
yor. Bu mevki tayyare taarruzundan ma
sun oldugu gibi bu tabii kabiliyetini tak -
viye eden muazzam bir hava defi kuvveti 
de mevcuc!dur. 

Hava tPhlikcsi noktai nazarmdan Al • 
man ve Cekoslovak kuvvetleri arasmda 
ezici bir nisbetsizlik vard1r. Bu nisbetsiz
lik Almanya lehine bire be§ derecesinde 
olduktan backa Alman ordusunun bütün 
kuvvetlerini iki gün ic;inde garbdan ~arka 
ges:irmesini mümkün k1lacak be~ yiiz yar
d1mc1 tayyare meydam vardir. (:ekoslo -
vakyanm sahib oldu~u tavyare miktan 
Fransanm yanst nisbetindedir. Bombar
d1man tavyareleri iyi olmakla beraber b~ 
tayyarelerle avc1 tayyareleri arasmdak1 
nisbet kafi degi!dir. <;ekler Alman hava 
ordu5unun sahib oldugu 250 bombard1 -
man filosundan 150 sini kendilerine kar~1 
cemetmi~ oldugunu zannediyorlar. Bu 
kuvvet <;ekleri iki gün ic;inde ezccek bir 
kuvvettir. 

Maamafih Almanyada oldugu gibi 
müstakil bir kumanda mevkiinden emir 
alan Cekoslovak bombard1man tayyare -
lerinin cenubi Almanyadaki büyük §e
hirler üzerinde yapacagt muvaffakiyetli 
bir iki ~U§, nisbetler muhafaza edilmck 

kama ile yaraland1gm1 ve kanlar ic;inde 
yatllgm1 bize haber vermeleri üzerine 
yazd1g1m bir f1krada ~aka olarak gaze
tecilerhabbeyi kubbe, deveyi pire, bazan 
da aksine kubbcyi habbe, pireyi deve 
yaparlar, demi~tim. Hasan Kum~ayl 
müstear adile f1kralar yazan bir arkada~ 
bu yaz1mdan ilham alarak gazeteci, pi
reyi deve, deveyi pire yapan san'atkar m1 
demektir diye bir yaz1 yazd1. Bazi f1k
rac1 muharrirler de bu mevzua temas 
ettiler. Gene bir arkada$, bunu bir anket 
mevzuu yaph. Birc;ok ba~muharrirler. 
tahrir müdürleri, muharrirler, gazeteci • 
!er, tefrika muharrirleri fikirlerini söyle
diler. Arkada~larm mütalealarma göz 
gezdiren genc arkada$1m Dogan N adi, 
«- ilk sahifeyi doldurmak meselesi. 

dedi; gün olur, havadis k1thg1 vard1r. 
Pireler deve olur, baz1 gÜn havadis bol
lugu vard1r, develer pire olur. Bu mari„ 
feti. hadisat yapar, gazetcciier degil.» 

0 söylerken, ben önümde duran ga• 
zete koleksiyonuna bak1yorum. 30 ga• 
zeteci arkada~ pireyi deve yapmak bahsi 
üzerinde uzun uzun konU$IDU$1ar, fikir„ 
lerini söylemi~ler. Koca koca sütunlari 
sözleri ve resimlerile dolu ... f$te, pireyi 
deve yapmak san'atkarlig1 diye buna 
derler. 

~in - Japon harbi 

Fena havalara ragmen 
harekat devam ediyor 
Hankov 26 - <;in tebligi: 
Sevkulcey§ mülahazalarile <;in k1taati 

Linyi'yj tahliye etmi~tir. Filhakika Yih
sienie takviye kitaab göndermekte büyük 
mü~külat ~eken J aponlar as1l hedefleri „ 
nin Linyi oldugu intibam1 vererek Cin 
kuvayi külliyesini burada tutmak vc Yih
sien 'i zay1f bulundurarak muhasara ile 
zaptetmek istiyorlard1. Bu manevramn 
farkma varan Cin ordusu kumandanhg1 
dün Linyi'nin tahliyesini emretmi§tir. 

Simdi yeni !1al Linyi ~ehrinin be§ ki· 
Iometre cenubundan gec;mektedir. <;in 
taarruzunu püskürtmek i<;:in takviye k1ta
att gönderilmektedir. 

Dü§man Yihsien • T a~vank mmtaka
smda §iddetli bir taarruza gec;mi§tir. Mu
harebe bütün §iddetilc devam ediyor. 
Kuvvctlerimiz mevz.Herini muhafaza edi
yorlar. 

T sinpunun cenubunda Tingyuvana 
kar~1 harcketlerine devam eden k1taat1m1z 

) 

Kao~anstsin §ehrile Sannehrin §imalinde 
Siyuan ~ehrini geri alm1§t1r. 

Sanghay 26 - Havalarm fena ol „ 
mas1 askeri hareketlcri mü§külata ugrat„ 
makla beraber J apon kuvvetleri Ho§ien 
mmtakasmda ileri yürüyü§lerine devam 
ediyorlar. $imdiye kadar mezkur mmta• 
kada ancak pek hafif bir mukavemet 
görmü~lerdir. (a.a) 
Sovyet a1kerleri M an~uko hudu· 

iluna mr girdiler? 
Londra 26 (Hususi} - Harbinden 

bildirildigine göre, Sovyet askerleri iki 
defa Monc;uku hududuna girmi§lerdir. 
Bu münasebetle Sovyet ve Japon asker„ 
leri arasmda cereyan eden musademe ne„ 
ticesinde, Sovyetler Man~uku hududun " 
dan pü~kürtülmü~tür. 

Milletler Cemiyeti Umumi 
katibi Londrada 

Londra 26 - Lord Halifaks, bu saban 
Milletler Cemiyeti Genei Sekreteri M. 
Avenol ile uzun uzad1ya görü~mii§tür. 

tngiliz Hariciye Nazm, M. Avenol'u 
btt görü~meden sonra ögle yeme~ine a
hkoymu~tur. 

§artile Alman tayyarelerinin Cekoslo „ 
vakyaya yapacaklan hücumdan c;ok da"I 
ha zararh neticeler verebilir. Alman nü "\ 
fusunun yüzde altm1~1 Cekoslovak bom „ 
bard1man tayyarelerinin menziline yakm 
bulunan Dresdn, Breslav, $emni~ vc 
Münih ~ehirlerinde tekasüf etmi~ oldugu 
halde Bohemya §ehirleri, Prag müstesna, 
Südetlcrle yani Almanlarla meskundur. 
Pragm hava müdafaastna gelince, son 
manevralarda halkm gösterdigi §ayam 
hayret disiplin, bu müdafaamn son dere
c.e. ileri götürülmü§ oldugunu ispat etmit
ttr. 

Görüldügü ~bi Cekoslovak kuvveti 
seferber haldedir. Almanyay1 yenecek 
kudrette olmamakla beraber, ona muka
vemet edebilecektir. <;ekoslovak askeri 
§efleri müdafaalarm1 haricden gelecek 
yard1mm büyüklügü nisbetinde asgari bir 
aydan azami ;;c aya lcadar uzatabilecek 
leri kanaatindedirler. 

Rober Lörken 
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Ekrem Zeki konseri 

Baba dedi k.i: 1 0 zafcr günü, <;ocuguna mütarekeden 
- Kmm1 götürüyorwn; benimle yal- ba~scdcrek s1cak bir <;ay i<;irdi. Dalgm 

mz kalmaga al1imas1 läz1m gelmez mi? gib1 mmldandt: 
Kmn tcyzesi itiraz yollu: „ - Belki de küi;ük amcam görcbilecc-

Holivud yok, Los Angeles vard1r 
- Bünyesi zay1fbr, dedi. Bir müd- giz. „ „ 

det yammda kalmas1 daha iyi olmaz m1? . B.u ku<;uk amca, onun en kü~ük karde
Hayahm yoluna koyduktan sonra gelip iiydi. Ü<; scnc oluyordu ki ondan hi<;bir 

Avrupadaki 

„1„ „ ·· haber alamam11lard1. Hayatta oldug" u go urursun. d . 
Mezarligm kap1si önünde hareketsiz na „"~ ort~~a hi<; ~ir cmare yokkcn, ge- uzak 

duruyorlard1. Gökten donuk bir 111k dö- ne .u"'.'~lenn1 . ~csm1yorlard1: Her yar~l~ «Holivud bir ha-
külüyordu. Sog" uk bir rüzgar dallan kafilesmm gchjmde, mustanb i;ehrclcnm 

Jd d k 11 yalden mi ibaret • 
sarsh ve son yapraklan dü1ürdü. \:ocuk gann parma 1g1na ay1yara yara 1 a • tir ?» •erlevhas1 al • 
ürperdi. Birke.<; gün evvel annesi onu diz- ra b?kiyorlar~~· „F akat heyhat ! Hi<;bir hnda dün nc1retti-
lerine oturtmu•tu. Annesinin ona sevgisi- sefennde bu ku~uk amcanm hayat ve me-

, d · b' 1 d l!imiz yaz1y1 tamam-
ni izhar etmesi nadirdi; bunun ii;in degil matma arr tr§CY ögrenememii er i. lamak i~in o hayali 
midir ki küi;ük k1z buna 1ajalcalm11 ve ku- Yemekten sonra baba §U tekli!te bu • memleketi doi(uran 
lagmda annesinin kalb <;arp1nhsm1 büyük lundu: Viyolonist Ekrem Zeki Los Angeles'ten de 
bir hazla dinlemiiti. Demck o s1cak kol- - Hava soguk dcgil. fstcr misin, za- Degerli viyolonistimiz Ekrem Zeki bahsetmek icab edi-
lar kendi boynuna son defa olarak sanl- fer ienliklerini görmege gidelim. Eglen- 5 mayis günü saat lB,JO da Saray sine- yor. Boynuz sonra 

· 1 maSI salonunda bir konser verecektir. 
m1•h. Annesinin yok oluvermesi birbirle- mI$ o uruz. r1kar amma kulag1 • Güzide viyoloniste Verda. Ekrem Zeki ' 
rini ne hdar sevdiklerini daha söyliye • Kaikollerinden birini ~ocugun boynu - piyanoda refakat edecektir. Programda ge~er fehvasmca, 
meden ve ispat edcmeden, kendisine <;ok na dolad1. Birka~ defa boyand1g1 i~in Lalo'dan, ~uman'dan, Grig'den münte- evvelce Los Ange
benziyen mahcub ve sükuti kmru böyle ~ok daralm11 olan mantosunu giymesine hab par~alar vardlr. les'in bir mahallesi 
ebediyen terketmesi mümkün müydü? yardtm etmek mecburiyetinde kald1. Kü- HALKEVLER/NDE oldugu haldc bugün 

~ekilmeleri neticesidir 
0 

Kü~ük lozm yanaklarma iki damla Y•i \:Ük k1z biraz büyümü1 ve boylanmi~h. onu gölgede biraka- Los Angeles §ehrinden güzel bir kö§e 

akh. Baba bu ya1lan gördü. Ümidsiz bir Manto ~ok dar ve ~ok k1Sa geliyordu. Konferan1 rak, herkcsin dilinde kendi ismini dola1- Angeles • Holivud mücadelesi vardir. 
~ehre ile lozma dogru igilerek: Hi<; boyanmam11 olan robu yeiildi vc Emlnönü Halkevlnden: tiran Holivud'un yaphg1 bu haks1zhg1 fiin daha garibi oturduklan mahallenin 

_ 'Ag"lama Lu'"ru"gu""m, diye nu"rildan- kü~ük k1Z onu beline dogru <;ekmege gay- 2814 ' 938 peniembe günü saat 17.30 da düzeltmek läzimd1r. ismi bile ancak Los Angeles'le birlikte 
1< Y Ev!mlz!n Cagalo!ilundaki merkez salonun- ld 1 H 

d1. Daha baban var. ret ediyorduysa da mantonun boyunu da ordlnaryüs profesör Ham!d Na!!z Pam!r Cünkü Los Angeles 2 milyonu geGen zikredilebilirken baz1 y1 1z ar olivud 
ge<;mekte inad ediyordu. tarafmdan <i:stanbul Bogaz= teljekkülü nüfusile büyüklükGe Birle1ik Amerika - efsanesine bizzat inanmakta gecikmedik-

Kmnm donmu• ellerini fiskeledi, mÜ· · d • B b d · · · · k k' d suretll mevzulu b!r kon!erans verllecekt!r. nin be•i"nci' •ehridir. F akat 0 da bundan leri kadar, herkesi de inan irmaga kal -
tereddid gÖrünüyordu; nihayet: 1ag1 de~~{~i. a giym111 mnm m en a - Davet!l"' yoktur. Herkes gelebll!r. otuz o;uz b;, sene evvel 100 bin nüfuslu k1yorlar. 

- Lise halaum yanmda m1 kalmak is- 1 'h' · 1 f 
tersin, yoksa benimle eve dönmek mi? ' d k 1 f 

Burunlanm rüzgara arzedcrek bo• de- A L K A z A R yerdi. Kuru ma tan I 1Se 781 dir. 0 Haydi, filim amilleri, men aat icab1 
necek kadar hafif bir mideyle evden <;ik- zaman Fransisken papazlan gclip orada böyle bir hayalin pe1in en 01sun ar, a-

Kü~ük k1z babasma bakh. Bir an le- tilar. 
/ 

bir manashr tesis etmiiler, bunu mütea- kat artistlere ne oluyor?. Onlar nereye 
rcddüd etti. F akat baba onun tereddüdü- 5· kib evler ~ogalarak bir kasaba haline gidecek olsalar san' atkaraue kudret ve 
nu-n farLina vardi. Acaba ne zannetti? Kahveler ü~ renkü kaijidlarla donan- 1nemas1 h 1 .1 . t „h .: ld 

g m11h. Mmka sesleri de geliyordu. ßugu•• D mntiu. •.!erden i.tiba·. gelmi1tir. Zaten digcr büyük bir 1ehrin, me aret en e aym servc ve §O reu e e 
Gözlerinden ~1lgm bir endiie gelip ge<;ti. Erkekler ve kadinlar, grup halindc cad· ren ik1 büyük med1 San F ransisko'nun ad1 da ayni papazla- edemczler mi? 

Bu mustarib ~ehre kar11smda, ~ocuk delerde gidip geliyor, iarki söylüyor, bir- Iilmi birden ba•hyor rm isimlerindcn gelme degil midir? Hay1r„ Edemez!er„ Avrupadaki ar • 
insiyaki olarak, onu yalmz birakmamak birlerine sesleniyor, kucaklaiiyorlardt. 

1 
• "lu•• mle' Los Angeles'in ismini de gene Fran-1 tistlerin sefaleti halk arasmda dola1ma-

icab ettigini anlad1. Ancak on ya1mday- Baba kiz, iki sessiz gölge gibi, bu ugul- V sisken'lerden Junipero Serra nammda bir larmden ne_1et ed~yor, Holivud Yl_~d1z!a-
d1; babas1 i~in bir yük olacakh, fakat o- tulu kalabahk ii;inde yavai<;a kumldiyor, rahib koymuj, onu melekler memleketi rmm satveh de Cihanm o uzak ko1esme 
onun k1Ziyd1, onun servetiydi, bundan baikalanmn neiesine bakiyorlardi. Ba _ Karfl KarflJG tesmiye etmi1tir. Papaz kurdugu kiliseye ~ekilmi1 olmalan neticesidir. Dünya ha-
böyle onun her 1eysiydi. Fmldar gibi ba durdu ve cebinde kalan son parayi ibadet kin kimsenin gelmedigini görünce ritasmda ve klasik cografya kitablannda 

„ ) d' B"'l rollerde : Bob Livington - Do· b k 1 d k' 1 • d H 1· d kt L An I d soy e 1: saydi, sonra rocug"una: oyuna u e c 1 .;am Ga ar, c1var a o 1vu yo ur, os ge es var 1r. 
S • I • k • · Y na.ld Cook, heyecandan ate~ler i~in· H l d k b" k d 1 

- emn e gitme 11tiyorum. _ Gel kizim, dedi', bi'z de bi'rer su" tlu" kamp kurmu1 olan askcri k1t' alarm ka - o ivu an ca 1r « a m ar aynarozu» - de bir gün ge~irtecek olan bu film 
<;;:ehresi birdenbire degi1en baba, km- kahve i<;crek galibiyeti tes'id edelim. ba~tan a§&gi heyecan ve ka.hra• fasm1 1i,irirmi1. Bir gÜn askerlerden biri dur. 

nm elini tuttu, muhabbetle s1ku ve onu Sigara dumanmdan ge<;ilmez bir hh- manhk filmi. kizm1,, gelmi1 ~am yerinden sökerek pa- ("_B_i_r--ik-i·-5- 8-t-l_r_l_a ___ -.-.-)"' 
bir daha b1rakmad1; bu esnada kü~ük veye girdiler. Baba, kirü masa üzerinde B rampar~a etmit. _ 
klz. amcalan ve halalarile vedala•1yordu. 2 eyaz Atl1lar s· 1 b" 1 b' k" "k k'I' . ' elleri titriyerekten, kaldmmdaki co1kun " zaman ar oy e ir u~u 1 15enm * F rans1z artistlerinden Piyer F res-

E ve gcldiklcri zaman <;ocuk köpegini kalabahga muhabbetle bak1yordu. Tath • etrafmda on bir ktrmlZI derili yerli ve ney, birkaG gün evvel tafsilatile yazd1g1-
mcrak etti ve onu aramaga koyuldu. 0 - ve masum gözlerini mahzun lozma <;evi- dokuz fspanyol ailesinin ikamet ettigi miz Adriyen Lökuvrör filmindeki rolünü 
nu, ann„inin koltugu altmda soguktan rerek, a1ikar bir gururlil: 1"nt1"kam1 yer, bugün iki milyon halki sinesinde bitirip Maurice de Saxe'm üniformas1m 
titrcr buldu. Köpek, kü~ük klZI, ue1eli ol- _ Muharebeden galib ~ikmak ne de barmdmyor. Ne garib bir tezaddir ki henüz ~ikarma~a vakit bulamadan yeni 
mak istiyen havhavlarla kar11lacli. olsa güzel §CY 1 dedi. Ba~ artist CO N VA YN vainae- papazlarm din propa11anda•1 bir uni forma giymek mecburiyetinde kal-

Evde rutubet vard1, Soguk ve yabanc1 l""eviren: yaptiklan bu mmtakada bugün Roma m111jr. Cünkü ycni bir filimde bir yedek 
..- BUyUk sergUze"t fllml · • f "t ·1 - ' · • "! d b k '- -duruyordu. E1ya toz i~iudeydi. Anne • CEVAD SADIK ~ •• ane a CIIl!enm go ge e ira aca1< eg- subay rolünü oyn1yacakhr. 

nin, s1k "k y1kanmaktan solmu1, siyah -1 M AY 1 S ------------ lentiler tcrtib olunuyor. Zarar yok, dün· * Amerikada gerek oynad1g1 filim • 
ve beyaz kareli bir evlik elbisesi, duvar- .-----------• ya halä sinema payitahb olarak Holi • !erde, gerekse verdii(i konserlerde büyük 
da hazin hazin sarkiyordu; hununla be _ Bahar bayrammda TURK MAARiF CEMIYETI vud'u bilsin. Orada oturanlar, yahud da bir iöhret kazamp Fransaya gelmii olan 
raber, canh bir1ey onu kmuldabyordu: rozetlerini tak1mz. ziyarete gelip halkile, müessescsile ya • glizel sesli FranSJZ artisti Lili Pons'a 
Omuzlann yuvarlakhg1, dirsekler, belin kmdan temasta hulunanlar hakikati an- Frans1z hükumeti tarafmdan Legion 

• 6 Büyük isim ve 2 Büyük Film 1 k "k · J k1vnmlan. ama ta gec1 m1yor ar. d'honneur ni$ant verilmi$tir. 
CLARK GABLE • SHIRLEY • JEAN HARLOW 

Baba yorgundu, fena tira§ olmll\tu. Amerikan sincmac1hg1, Kaliforniya • * Janet Mak Donald'la Nelson Edi 
birdenbize ihtiyarlam1,a, <;ökmü1e benzi- MIRNA LOY • JACK HOLT • JOHN BOLES nm bu güzel $ehri Los Angeles'te dog • yeni bir filim cevir~klerdir. Bu kordela-

yordu. Cocugunun, kendisini süzdügünü Kar1s1 ve Dakt1'losu 1 $1· R L E y As.. mu1 ve orada inkijaf etmi1tir. Bundan nm ismi «Üc ki,iniu ha1ma gelenler» dir. 
görünce, gülümsemege gayret ederek: sonraki tekii.mülätm1 da hi<; $Üphesiz o- Bu eseri de «Ma)'ls aymda» ve «Alhn sa-

- Yammda bedbaht olmiyacaksin Pangalh KU R TU LU C:: sinemasinda rada idrak edccektir. hillerin kIZI» filimlerini aahneye koymu1 
k1zim ! dedi. Göreceksin, 1ana iyi baka- V Sade Kaliforniya' da degil, bütün Ä- olan direktör Z. Leonaror idare edecek-
cagun. STAViSKY i'inden sonra en büyUk AVRUPA rezaleti merikada, hatta bütün dünyada bir Los tir. 

Y>cuk, muattal diki1 makinesinin pe- Amerika ile (:in arasmda transatlantik vapurlarrnda tertib edilen 
dah üzerine oturdu, gözlerini kapach ve 
dü1ündü: 

- Annem burailad1r, lirodi pedala 
basacak, makinenin sesini duyacag1m ve 
her1ey eskisi gibi olacak. 

ELMAS KACAKCILIGI 
n1n bütün esrar1 : Yar1n Aa,am 

SARAY sinemas1nda 

Yar1n i PE K' te 
Tamamlle tabli renkll • A•k • Heyecan ve macera fllml 

MES'UM GEM1 
VE.„? VE„.? VE.„? VE ••• ? VE ••• ? 

Bugün matinelerden itibaren 

27 Nisan 1938 

RADVO 
( Bu ak$amki program) 

ANKARA: 
12,30 kan'lk p!ll: ne~rlyat1 • 12,50 p!Ak: 

Türk muslkl.s! ve halk •arkllan • 13,15 da
hlll ve harlcl haberler - 17,30 Halkevtnden 
nllklen Inkilib ders! (Hlkmet BayruJ • 
18,30 karUJtk pläk nll§llyati - 19,15 Türk 
muslkl.sl ve hall< §arkilan (Servet Adnan 
ve arkadal}lar1) - 20 saa.t ayar1 ve arabca. 
ne,r!yat - 20,15 Türk mus!klsl ve hallt ,ar· 
kllari (Cemal Klimll, istanbul radyosu oku· 
yuculanndanl • 21 konferans: (Dr. opera· 
Uir §evket Pek) - 21,15 stüdyo salon or
kestrwn - 22 aja.ns baberler! - 22,15 yarmki 
program. 

isTANBUL: 
12,30 pU\kla Türk muslld.<! • 12,50 bava• 

dls - 13,00 ~ocuk bayranu ve bafta.sI mu
nasebet!le <;:ocuk Es!rgeme kurumu namI• 
na Nlsant~1 Halkevl Gösterlt kolu tara
fmdan b!r tem.sll • 13,30 mubtellf p!Ak nei• 
r!yati • 14 oon • 18,30 ~ocuk bayraI!ll ve 
baftasI münasebetlle <;:ocuk Es!rgeme ku• 
rumu namma. konrerans: Doktor ibrahlm 
Zat! - 18,45 Fatlb Halkevl Ofuterlt kolu 
tarafmdan b!r tem.sll • 19,15 pläkla. daDll 
mus!k.is! - 19,55 borsa haberlerl • 20 Ne
z!he Uyar ve arkad~an tarafmdan Türk 
mus!klsl ve hallt §ark1lan - 20,45 hava r1>• 
poru - 20,48 Ömer Riza tarafmdan arabca 
söylev • 21 kU\s!k Türk muslkl.51: Nur! Ha• 
lll ve arkada§lar1 tarafmdan, saat ayar1 ~ 
21,45 orkestra • 22,15 ajans haberlert • 
22,30 pläkla. sololar, opera ve operet par. 
~alari • 22,50 oon haber!er ve ertesl günün 
program1 • 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 
20,35 <;:ek devlet radyosu: Faust (Ouno• 

nun). 
20,35 Buda.pe§te: Hlnfl (Poldlni'nln). 
20,40 Biik:re§: Ra:ymgold (Vagner'ln), 
21,05 t;ltutgart: Rlgoletto (Verdl'Dln) , 
Büyük kon•erler 

20,15 

21,05 

Vlyaua: Haydn - Brahms (Varl• 
yasyon'lar), Borklyev!~'ln eserlerl. 
Brlt!§ Nasyonel: Mozart - Bah 
(keman koruierl = A. dur), Dvora~ 
ve Hendel'ln eserlerl. 

21,05 Stokholm: Brabms'm eserlerl. 
21,35 Berlin: Brükner'in seklzlnc! sen• 

fonl.5! C. Mol. 
21,50 Mün!h: Vol!urt ve Hugo Voll'un 

eserlerl. 
22,05 Polonya devlet radyosu: t;lopen'den 

plyano par~lari. 
22,35 Presburg: Haydn senfonl. Numa• 

ra 11, G, dur. 
Oda muaikileri 

19,15 Königsberg: §ubert 
par~as1 D. Mol (Ö!üm 

lnz). 

(kuvarte~ 
ve gen<; 

22,35 Barbrükke: Mozart (Avc1 kuvar• 
tetl) (K. V. 458). 

23,10 Beromünster: Veber'ln eserlert 

23,35 Kopenhag: Dvorak (plyano ten • 
tetl), 

'.A1keri bandolar 
21,15 Doy~landZender: Muhte!!! hava. „ 

lar. 

$ark1 komerleri 
21,05 l}tutgart: R!goletto operasmda te• 

gannl edenler Helge Rozvenge v~ 
Perras. 

21,05 Vlyaua: Valter Ludvtg (tenor), 
21,50 Münih: Julyus Pasak (tenor). 

Mi 111 SiNEMA'd81 
Bugün matinelerden itibaren 

Mihracenin Gözdesi 
nm sonu 

HiND MEZARI 
Türk~e sözlü ve 

Pariste Bulu~allm 
CLAUDETTE COLBERT 

Hay1r, asla bir daha eskisi gibi olmi
yacakb. Ev hazindi, rutubet duvarlardan 
1myordu. Evde ne odun vardi, ne kö -
mür, 1üphesiz para da yoktu, yahud pek 
az vard1, bununla beraber baba: 

- Ate1 yakmam li!.zunl diye tekrar • 
g6zlertnlz 6nUnde meydana ~1kardacaktir. Frans1z~a s6zlU 
olan bu fllmln me,hur Japon polls haflyesl rolUnde : PETER 

LORRE. BUyUk blr macera ve zab1ta fllmldlr. 
AZAK SiNEMASINDA 

ladt. 
Gözlcrini odanin i~inde dola,hrd1, 

Nlhayet bekledlllnlz ve dUnyan1n en gDzel sesll artlstl 
T i N 0 R 0 S S i' nin son filmi 

duvar dibinde duran b1~k1)'1 ald1 ve bir ,... Samatya $EN' de bu senenin iki büyük filmi birden , 
sandalyenin ayaklanm kesmege ba1lad1. ~-!!!!!!!!!l!!!!!l!~!!!..~G~ö~r~, l~lt, söyleme - Gaib bölUk _ 

Küi;ük k1z, agzm1 a911adan, habasma $ • • M E R Bn senenin en güzel ve en nefis 
YAKAN BUSELER 

bak1yordu. Annesinin evi silip süpürdü - • .-- Bu hafta U sinemas1nda -•a zam voktur. 

iiünü, birka~ par<;a ~yalanm gayet te - • Görülmemi~ bir muvatfakiyet kazanmakta olan \ il•••••••I 
filmi. IlA..-eten: GECE BASKIN!. Yalmz sinemam1zda gOsterilecektir. Fiatlarda 

Gelecek haftay1 sab1rs1zh.kla bekleyimz. 

? ? ? miz tuttugunu ytllarca gÖrmÜ§tÜ, halbuki Türkre Sözlü ve Cark1h 
tirndi baba11, itiraz edilmiyecek bir jC - T Y 

kilde, evi bozmaga, ocaklanm söndür - AR~IN MAL ALAN r----...:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii;;.. __ ..._ 

mege baluyordu. ~ 

Küi;ük kiz huna 1a1mad1, fakat bun - Büyük l;iark Qpereti bir ka~ gün daha ~Osterilecektir. 
dan böyle kendisinden ba1ka lcimsenin Aynca: Me~hur Rin • Tin - Tin'in rakibi KÖPEK 'IUFFY tarafmdan 

baba11m aläkadar etmiyecegini anlad1. E s R A R E N G 1" z K A J 1" L 
Erkek bu ~!p)ak duvarlan, bu birka~ 

par~a e•yayi ne yapacakti? Iss1z bir eve 
yaln1Z dönmekten ~ok korkmll\tu. 0 gün, 
<;ocugunun ü1ümemesi i<;in dünyay1 ate1e 
verebilirdi. 

Hayat devam etti, genc k1z mektebi
ne döndü. 

Hiss!, müessir ve heyecanh mevzuda bir film. 

lla ve olarak : T ekirdagh Hüseyin - K ara Ali 
Pehlivanlann güre~ ma~1 ve 

Ankarada : Güne§ - Harbiye ve Güne§ 
Muhaf1zgücü futbol ma~lan. 

Bir s11bah, teneffüs zilinin ~almasm -1 ••-~ BUGüN dan biraz evvel, hoca hamm ~agnld1. S1- D MEZARI 
mfa döndügü zaman yüzü tanmm1yacak Hi N Hi ND 
bir hale gelmi1ti. talebelere: ea,hyor 

- Cocuklanm, harb bitmi1tir, dedi. M "h • G •• d • h • • b d 

Bu ak,am MELEK' te 
A§k - Genclik - Zevk · Ne§'e - Musiki ve dans filmi 

F evkaläde egleoceli bir komedi 

AL TIN YAGMURU 
( Frans1zca sozlü ) 

Ba, rollerde: DON AMECHE • ALICE FAYE ve me§hur 
Aus Vlyolonlstl RUBINOFF 

ve 

Ayrica : Raramount dUnya havadlslerl 

sonu 

Haleb • Sancak - 1skenderunda 
Jan R. Kürdi 

Cumhuriyet Gazetesinln 
tevzi yerldlr. 

Mütareke irnzaland1. Bugün öiileden 1 raCeßlß OZ eSI §a eSeflßlß ma a i 
sonra den yapm1yacagiz. Ayaga kalkm, T" "RK E K MUS"K"S" HAK"Ki C::ARK • ' TURAN TiYATROSU 
hep beraber milli mar11 söyliyecegiz. U ~ • TÜR 1 1 1 • 1 y 

ye~:~~~ e;;:z~:i'.;:,d~~mM~:::~:~ ö~1~ ~· - --H-.1-N-0----..--. ALEMDAR' d8 „. _H_l __ N_D_M_E_Z_A_R_l -.1 
müddet i~in i~•izdi, bütün acemiligine ve MEZARI .-Im

, ~ehzadeb8'jI 

" San'atkär Na§id ve ar-
kada§lar1 Haklu Ru§en 

J birlikte 
Mi~e • Pen~ef varyetesi 

Kurt agzmda kuzu, komedi 3 perde 
yard1m ihtiyacmda olma'1na ragmen, ev S 1 L A H K U y y E T 1 1 
ve mutfak i~le~le ugra11yordu. lkincl film : ... Localar 100, her yer 20, paradi 10 kurll§ 
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Alman ordusunun hazari 
mevcudu ve te§kilät1 

CUMHURiYET 

.... ,„„„„„„„ ... „„ ..... 
iktisadi Adli musahabe hareketler .... -
Ba~bakan1m1z ve Hari

ciye V ekilimiz dost 
Y unanjstanda 

lcra i§lei-ini nas1l 
düzeltebiliriz ? 

icra bundan 
Ba1bakamm1z Celal Bayar ve Hari -

ciye Vekilimiz doktor T evfik Rüitü A -
rasm dost ve müttefik Yunanistam ziya -
retinin büyük dostluk sempatisi ve siyasi 

Alman ordusu, bu yil i~inde dördü motör, ü~ü z1rhh ve~hesi kadar kuvvetli bir de iktisadi 1a-
raf1 bulunmaktadir. -5ayam dikkattir ki 

mekanizmas1 kolay 
halk da, devlet de 

il?lerse 
istifade eder 

Yazan: AVUKAT MVNIM MUSTAFA 
olmak üzere 47 tümenden te~ekküf edecektir Celal Bayarm daha iktw,d Vekilligi za

manmda dost Yunanistana iki memleketi Adalet hükmünün, mahkemelere inti- j kanunsuzlugu önlemek kabil olduguna 
Yazan: AB/DIN DAVER 

-1-

alakadar eden iktisadi meseleler üzerinde kal eden bütün ihtilaflarm, kat'i neticeye göre, ilamlarm infazmdaki icra iilerini 
müdavelei efkard1 bulunmak üzere bir bagland1g1 yer icra daireleridir. Bunun uzatan duruima usulile, temyiz fashnm 
seyahat yapmas1 mukarr~rdi. Bu seyahati i~in adli cihazrla icra müessesesine husu- kanundan kaldmlmak suretile kanunun 

Avusturyanm y1ldmm süratile ilha
lmdan sonra, Avrupa siyasi mahfillenn
de, Almanyamn C:ekoslovakyaya da ta
arruz edecegi ve bu memlekette ya11yan 
üc bu~uk milyon Almam, büyük Alma~
yanm hududlan icine almaga ~ah1acagi 
kanaati hakimdir. Almanya, C:ekosl~
vakyaya taarruz ederse, bunun harbe, h•_: 
ki de umumi harbe sebebiyet vere~"~ 1 

muhakkak addedilmektedir. Onun 1~m 
bütün gözler Alman milli müdafaa kuv · 
vetlerine ~evrilmi0 tir. Acaba, Almanva 
ve Alman ordusu, büyük bir harbe hazir 
nudir? Alman milli müdafaa kuvvetl~
. · h" k" · 1·mu olmad1g1 nn1n esrar1 1~ 1msen1n ma u 
~in, bu suale kat'i bir cevab v~rmek k": 
lay degildir. Almanyanm müh1m askde~i 

..• k ·· 1 dursun hatta 1-esrarm1 ogrenme 10Y e ' dd 
ger baz1 memleketlerde askeri 51r ~ . .'-
d'I . 1 . b"l ..• nmek gu~tur. 1 m1ven $CY er1 1 e ogre 
C:ünkü, Hitler AlmanyaSJ, bu hususla 

b. k · casuslara kar-gayet s1ki 1r etum1yet ve k d" 
~ da amanstz bir 1iddet gös~e~d te d ll. 
Casuslugun cezas1, balta ile 1 am "· 
B .. l l kl b aber Alman ordusu oy e o ma a er • . d 
h kk d k Alman ne1nyatm an, 

a 1n a 1smen „ 
k1smen de o korkun~ klZll baltaya ra~me~ 
. 1. . "hb t e ecnebi gazetec1len-g1z 1 1sh ara m v b. l 

nin elde ettikleri malumattan " iey _er 
..• k k b"I lmaktadir. Bunlan b1r-ogrenme a l o ·ir .. d f 
birine mezcederek Alman mi 1 du a aa 
kuvvetleri ve bilhassa Alman °d ~shkn 
biiyük bir harbe hazir olup ~lma igI a -

k d k IarlilllZa malumat verme-1n a o uyucu 
ge ~ah1acag1z. 

Evvela Almankara ordusunun kuvvet-
lerine bakahm. M uvazzaf Almd.•I n ordB~-

h kk d ge~enlerde ne$rC 1 en « ll 
51.1 a m a, Al d" ' 

b. . ... 'le Hitler manyasmm ort 
ecne l goru11 d d b" 

. · 1·1e Cesare Santoro a m a 11 
senes1» ISm Al 
ltalyan tarafmdan yaz1lan ve . manya-
da basilan büyük propaganda k1tabmda 
baz1 maliimat vard11. 
Almanyaya cebren tahrib ettirilen 

silah ve mal:z:eme 
B kitabm <<Älmanyanm askeri kuv

Tetle~i>> faslmda Alman milli_ m~~afaa 
kuvvetlerinin 1918 denberi ge~udigt _'~f
halar k1saca izah edilmektedir · Ma_g~uL 
Almanyanm, galiblerin zorile nas1l sil~~
larmdan tecrid edildigini rakamlarla g~s · 
teren maliimat dikkate deger. Sul?~? ilk 
senelerinde tahrib edilen Alman 51\attlan 

~nkr~r: , 
39 897 top 130,558 makinelitüfeK, 

inci kolordulann bu yil i~inde te,kil edil- bugün Celal Bayar Baibakan olarak si bir eh~mmiyet atfedilir. Adliyeye iii tadili ~ok yerinde bir ihtiyac1 temin eden 
meleri kuvvetle muhtemeldir. 0 vak:t yapmakta bulunuyor. düien herkes, alacak ve verecegini bu da- ve adli cihazm süratle iilemesinde, i1lerin 
tümenlerin say1s1 47 olacaktir. Bu müna- A d k" d 1 • b kl irede tasfiye ettigi i~in icra dairelerine uzamasma mani olcak, pratik bir tedbir 
sebetle $Unu hatirlatahm ki' 1914 te Al- ra a 1 ost ugun üyü ügüne mu-

k b.l b „ y · t 1 d k" t" büyük bir alaka ve hassasiyet ile bakar. olarak mütalea olunur. Tatbikatta gerek 
man ordusu iki1er fokah 25 kolordudan a 1 ugun unams an a aram1z a ' 1-. 

50 
. d • cari münasebetler arzu ed1Idigi kadar ge- Adaletin verdigi hükmü sürat ve sühu - itiraz, ve gerek temyiz kanunu yollanna, 

yam p1ya e ve 11 süvari tümeninden · d ld 1936 d y letle neticelendig"ini görmek ister. borclulann icra i§lerinde hakk1n 1'hla'l e -mürekkebdi. m1 egi ir. s~nesin e unanistana 
y . Al yaphglmiz ihracatm yekiinu 2,026,000 lcra daireleri devlet i~in de mühimdir. dilmii olmasmdan ziyade ~ok defa i§i sÜ· 

em man kolordularmm ka~ar fir- 1· k b k 19~7 d 1 960 684 <;:ünkü varidat getiren bir müessesedir. rüncemeye sevketmek irin tevessül ettik-
kah oldugunu, yukanda ismi ~eren k1"tab ira i en u ye un .J e • • ' F k ~ ' lirahga dü§lÜ. ithalatta daha büyük bir Görülüyor k.i icra müessesesi nekadar gü- leri görülmektedir. Borclunun itiraz1 üze-
yazlyor. a at bunlarm 2 veya 3 tümen- 1 zel, ve kolay i§lerse irtimai, ve iktJSadi rine yap1lacak tetkikatm ayni mahaldeki 
li (f1_rkah) olduklan ma]u•mdur. 19'8 su ·ut var; ' 

.J 9'6 d 2 136 000 1· 1 k "k bünyemizde vücude getireceg" i fayda da icra merci hakirr.leri tarafmdan tetkik ve 
senes1 t b 'd · d A :i a , , ira 1 1 en ge~en . mar 1 1 ayetm e vusturyanm umumi ve §Omil olur. Bu itibarla Adliye karara raptedilmesile iii kat'i surette hal-
ilhakmdan evvel Alman ordusu $Öyle scne 587 ,000 lirahi!a indigini görüyoruz. 
teiekkül etmi•ti: Vaziyet bizim lehimize de bulunmasma ve VeHletinin icra makinesini tanzim l~m letmek icradaki i1leri esasmdan kolaylai • 

' h 1 • d 1 pek yerinde ba1lad1g1 mesaiden dolay1 hracakhr. 
37 Piyade tümeni. Dördü motörlü i racat aza 111 cüz j e o sa gene 1ayam 

1 D 
· 1 I d" "t' f t k 1· her_kes m. e_mn_un. i_yet hi.ss.etmek_te.v_e icra Fakat merci hakimlerinin, herhangi" ag tümeni. memnumye o ma lgm1 l ira e me az1m- I 

3 Z hl d E b 'h •·t d b · 'k" da1relermm .1y1 11 emesm1 temm .1~m d_ev.- bir müikül hukuk ha· d1'ses1"n1' daha zi"ya • 1r 1 tümen. ir. sasen u c1 et o e en en 1 1 mem-
1 Süvari tugayi. leketi de dii§Ündüregelmiitir. let~e sarfedilmekte olan. !1'e.salye . fikll de tetkik edebilmek i~in dururima yapa -
F rans1zlara göre, kolordularda 2 veya Dost Yunanistanm memleketimize sa - y_ard_immda bu~unmayi milli b1r va~'.fe t~- bilmege, ve her iki taraf1 dinliyerek ka -

3 r· d b b'I •. dd l . ,_ hd d k l lakk1 etmektedu. hte bu gayeye mustem- rarm1 vermege salahiyeti olmahdir. 
. . um.en en a0ka bir süvari alayi, bir ta 1 eceg1 ma e erm peK ma u a em- d d" k" b" d · · 1 · d .. h d 

hk d en 11 1 1z e lcra 11 erm e mu1a e e- lcra muameles1"n1"n b 1 · d 
ish am taburu ve muhabere bi'rl"ikleri lere inhisar edi1inin bugünkü vaziyeti o- za lt ar üzenn e 

d 
lerimize, tecrübelerimize müstenid mesle- · 

var 11. Yakmda umum·1 i"hti"yattan bu'"t"u"n gurdugu maliim bulunmdktadir. Bunun cereyan etmes1 esas ve prensipini kanun-
k 1 ki kanaatlerimizi bu yaz1m1zla izaha ~a - d k b 1 k · · 
0 ordulara ag1r topru ve tank da veri- i~indir ki, ticari münasebatm Yunanistan I a a u etme 1cra 11 ve muamelesini bir 

1 k . ' d d l§acag" 1z. h" 1· k 1 1 1 k T ece hr. tarafmdaki kefesinde ag1rhk pey a e e- ay 1 o ay •1hrm11 o aca t11. emyiz sa-
Al d k b k 1 1 k .: d lcra dairelerini tanzim etmek i~in ya- lahiyeti yalmz ilams1z icra faslinda 1"cra·1 man or uaunun hazari mevcudu ce •! a vas1 a ar arama zarureu u -

Alman ordusunun hazeri mevcudü yulmaktad11. Bu arada ihracat maddele- p1lacak tetkikati biri kanunun tadili ve hacze kadar devam eden hususata mün: 
h kk d h 

· · · y ·1 1 ·1 kl' d d • digeri de teikilatm tevsii ve kemiyet ve has11 kald1g" 1, hakkm vücudu·· tahakkuk a m i mu telif kaynaklarda 850,000 nm1zm unan 11 ep en e na m en oga-
900 . .• 000, 1 milyon, 1 milyon 200 bin bilecek bir döviz fazlasmm aradaki mu- keyfiyet itibarile takviyesi suretile ikiye ettikten sonra umumi icra hükümlerine 

tabi tutulursa, devlet pek büyük icra te§
kilah kurmak i~in fazla masraf ihtiya -
rmdan da vikaye edilmii olur. Bugünkü 
icra kanununda müddetler insam ia1nta
cak kadar müteaddid vei;oktur. Bunlar 
tevhid edilerek basitleitirilirse bilhassa a
vukatS1z, kendi iiini görmek mecburiye • 
linde kalan halka pek büyük kolayhk 
gösterilmi1 ve geni1 icra teikilah olm1yan 
kü~ük 1ehirlerimiz i~in icra kanunu daha 
pratik bir hale getirilmii olur. 

b k · 1· · k b"I •· d tefrik edtrek mütalea etmek laz1md11. g1 l ra amlar zikredilmektedir. Bu rakam vazene51z 1g1 apata l eceg1 e öne sü - l 
f kl · 1 B y ] d J h cradaki müikülat bir 1ehir meselesi ar. an, i1 kamplannda askeri bir hayat ni mÜ§lÜr. u, unan 1 ost anm1z esa-
ge~irenlerle S. S. ler ve S. A. lar gibi bma, bir tedbir olarak hi~ de ihmal edi • degildir. Kül halinde bir kanun, icra tC§-

. 1 F k 1 · d'I · k" kilah, kanundaki uzun formalitelerin ~1 -
~a~1 s1yasi ve yan askeri parti teiekkülle- tmez. a at mese enm arzu e 1 en m 1-
n?~n, gÜmrük kit' alarmm yekiina dahil e- iaf hududu bu dar ~er~eve ile ku§ahlm11 kard1g1 müikülat meselesidir. 
d 1 d'I 1 k !J0 d · lk" 1 k t k. Mesela· hukuk usul muhakemeleri ka-1 lP e 1 memesinden ileri gelmektedir o maz anaa n ey1z. 1 mem e e er a-

F r G 1 t 1 d 1· • h d nununu, medeni kanunumuzu elinize ah-ans1z enera i Maginel'in son gün- nmm iu son emas arm an 1can sa a a 
!erde d • b" f d k 1 bekl b'l • · d t Y mz. Bunu okuyanlar, ve adli cihazda ra-yaz 1g1 ir yaziya p:Öre, muvazza a ~o iey er ene 1 eceg1 ve os u- , 
Alman ordusunun mevcudu 850,000 dir nanistanla iktisadi münasebatimmn inki- h1arak tatbik edenler, birka~ madde istis-
Fak t b k• f · · · · k. 1 h ] • na edilirse kanunun hükümlerini SJkmh a u ye una iki senelik mecburi §• l 1~m yem 1m an ar az1r anacag1 mu-
hizmet_i tamamile yapmiyarak yilda iki hakkakhr. ~ekmeden tatbik ederler. Kanunun hü -
ay talim ve terbiye gören 50,000 kiiiyi F. G. kümlerinden müstefid veya mutazamr o-
daha ilave ctmek lazlmdir Bu 900 000 __ _ _ lan, davaya duru1anlann dimaglanda 
ki•iye me b • · k • 1 · d '1 adli cihazm iyi tesir ve intibalan kalarak 

' c un 11 lt a arm a ~a 11an EV KAFT A 
~~0.000 ki~i ve 20,000 secme S. S. de adalet dairesinden aynhrlar. F akat icra-
ilavc olun I d B 1 d y • V I'd h • } • da böyle deg"ildir. Kanunun mekanizmas1 . ma 1 11. öy ecc or u yekiinu en1 a 1 e an1 proJe er1 
1 m1lyon 170 b" k" · b 1 1 • mug"lak oldug"undan gerek i•ler görülür -

. m 111ye a ig o ur Evkaf idaresi tarafmdan Yeni P<>s - ' 
Talim ve terbi"ye ·· .. "h . l . ken ve gerek hükümler tatbik edilirken . gormu, l hyat ar 1se tane kar11smdaki arsada yaptmlmas1 
taknben 3 b k ·1 1cra müessesesi zorlanarak yürür. Ufac1k • I ucu m1 yondur. Askere i;.a- kararla1m11 olan büyük Valide hamnm 
~m an esnan erbab1 mevcudunun ~oklu- projeleri hazirlanmaktadir. bir kanunda meslekta1lanm1zdan biri yüz 

b
gundan do!•.YI muvazzaf orduyu sefer- Proje ve ke§ifnameler, yakmda, U- otuz kadar müddet sayd1gm1 ifade et -

er etmek 1rm k 'h · f d 1 'b" d"l miitir. !cra dairelerinde ekseriyetle, halk 
b

. "h . ' Pe az 1 hyat e rad1 cel· muml mü ür ügün tasv1 me arze 1 -
me 1 hyac vard11. mek üzere Ankaraya gönderilecektir. kendi iiini kendi takib eder. lcra hüküm-
Alma.~ tümenleri «piyade tümeni» ve Yeni Valide hanmm, 1stanbula ziynet leri nihayet maddi bir netice tevlid eden 

«z1rhh turnen» olmak ·· "k" I verecek binalardan biri olacag1 anla11l- kanun oldugu i~in bilakis bu kanun ~ok 
P

. uzere l 1ye ayn 11: t d r· . maktad1r. n1aata, önümüzdeki haziran basit, tabii bir sühuletle anla11hr kabili -
.. t 'Ykk~I umkem muhtelif sm1flardan sonlanna dogru ba1lanmas1 muhtemel- yette olmas1 laz1md1r ki devletre kanun-

mu e1e 1 en ü~ük birliktir. ' y k d · dir dan beklenen rand1man kolayhkla istih-
u an a lsmi ge~en kitab Al · Ar. sa u" zerinde kurulmu• olan dükkan d d tü 1 · . • man p1- ' sal edilsin. Bugün icra kanunundaki mü -

ya e men enmn ka~ alayh olduklariru müstecirlerine buralar1m tahliye et - 1 1 d b ld h h · 
d d 

det erin ne er en i aret o ugu er ang1 
a yazmiyor, sa ece müteaddid 1 1 _ meleri irin may1s nihayetine kadar d ·· kk bd" a ay ar ' bir meslekta1a sorulsa diger kanunlan -
akn '!1ure e . ir, diyor. F akat Franm mühlet verilmi§tir. d k I k ] I .1 b 

as en muharnrleri Alman . d 
1
.. m1z a i an ay11 o ay 1g1 e ceva vere -

· · 3 · d ' piya e ume- mez. Bu kadar cok müddet halk hi~ bil-
~mi~ piya e alayi, 1 sahra to~u alay1, bomba topu ve tank defi topu itibarile mez. Unutmamak laz1md1r ki bu müd -

a~i~ 1~~~ t~~YI. 1 istihHm taburu, 1 F ranSlz alaymdan daha kuvvetlidir. detlerden herhangi birinin unutulmaS1 bir 
ta~ kke b1 " lp;~, 1 muhabere taburundan Alman su··var1' alay1na gelm" ce, ordu - b ]d - hakkm iptal ve kaybolmas1na sehe iyet 

u~e. e . 0 .. up;unu Yaz1yorlar. Muhabe- larda p:ittik~e artan motörle1me ve maki- verir. Halbuki bu müddetleri biz basit -
r~. ~~1~. bir tbu.mebnde bir tabur rok fazla nele•me yu""zu""nden, su""var1"n1"n bu'"yük bir 
g run ··1 k ' • leitirirsek kanunun tatbik1 ne tath bir se-
o . uyor, 11 0 Ü olsa p;erektir. kism1 motörlü birlikler haline konulmu1- irle devam eder. 

A!Bll ~Iman mhh tümenine gelince, tur. Bir ath süvari alay1, 4 bölükle, 1 de y F ormalitelerin kalkmasmdan dolay1 ic-
.. I~akn , alyndaklann.a RÖre, tamamile mo- talim bo"'lü;;ünden mürekkebdir. Süvari r 1 1 t t n a bürosunda k11tasi muamele aza ir. c-

lcra ödeme emirleri kanunun sarahati
ne nazaran taaddüd etmektedir. T atbi -
katta bilhassa suiniyet sahibleri bu nokta
da bir cok ihtilaflar ~1karmakta ve bu se
beble icra daireleri, adlii müe!Ses, ihtilaf
lan hallctmek ii;i~ lüzumsuz yerc i1gal o
lunmakta ve bazan bir ~ok masraflar da 
beyhude yere gitmektedir. Ödeme emir· 
lerinin tevhid edilmesinde zaruret ve men· 
faat oldugunu kaydetmek laz1mdir. Bil
hassa kendi iiini kendisi takib eden halk 
i~in bu zaruret daha ziyade hissedilir. 
!cra lr.anununda hilafi hakikat beyanat 
takdirindeki istisnai mes'uliyeti cezaiye 
yalmz borclu hakkmda caridir. Sahst sa
lisler de dahil oldugu halde icra dairele
rine hilaf1 hakikat beyanatta bulunanla
nn, icra ceza hakiminin tetkikine maruz 
olarak mes' ul olmalan kanuna girmek la
z1m geien büyük ihtiyaclardan biridir. 

!cradaki müiküllerden biri de iii oldu
gu halde kazanc1 olmad1gm1 iddia et -
mektir. Bunlara kar§1 alacakhlar icra ce
za mahkemelerinde borclunun ~ah1tigm1 
ispat ediyorlrsa da bu ~ahimanm ücret 
mukabilinde oldugunun da aynca sübu -
tuna lüzum görülmesi cezai müeyyidenin 
hemen hemen hükümsüz kalmasm1 intac 
etmektedir. 

Kendi emeginin gelirile ge~inen bir in

5 

KO~e 

PENCERESiNDEN 
Kurd uykusu 

ir arkada1 hayvanlann - tabir 
caizse - karakteristik durum ve 
tutumlanm dile alm11h, a1ku 

0evkle anlahyordu. Ögle yemeginden pek 
az sonra kendisile konu0mak nimetine er
digim i,in o sözler bana - ne yalan söy• 
liyeyim - tath bir ninni gibi geliyordu. 
0, ilkin atlarm hayatmdan safhalar ac• 
h. Bizim y1lk1 dedij!imiz sürülerde her 
aygmn sekiz on k1srakla naS1! zümrevi 
bir hayat tesis ettigini anlat!J. Bir ayg1r, 
herhangi bir tehlikeyi sezinseyince hep 
di,iden ibaret olan cemaati ba1ba1a ge• 
tirir ve onlarm sagnlanm muhtemel ta • 
arruza kar01 siper haline koyduktan sonra 
kendisi halka etrafmda fml fml döner• 
m11. 

Ben bu bahsi dinlerken belli etmeme• 
ge dikkat ederek esnemege gm1m11tun. 
Gözlerim de tath tath süzülüyordu. Ar
kada11m aslanlann düsmanlarile müca -
dele masmda sag ellerile vuracak gibi 
davrarup ve kar,1smdakinin dikkatini o el 
üzerine ~ekmegi müteak1b öldürücü dar• 
belerini so! ellerile indirdiklerini • ild 
bir heyecanla - anlatirken gözlerim yari 
kapahyd1 ve §C1ler bana bei gibi gÖrÜ• 
nüyordu. 

Fakat o, kurd uykusunu anlatmaga: 
baslayinca uykum dag1hverdi, gözleriin 
de a~1ld1. C:ünkü mevzuu pek tuhaf bul• 
mu0tum. Artik arkada11 dikkatle dinli • 
yordum. 

Bilmem ki kurd uykusu ne demek of• 
dugu herkeS<;C ve hepimizce biliniyo' 
mu L Ben. simdiye kadar bu sözüq 
mefhumunu izah eden bir al!za veya ya• 
z1ya - ay1b degi] a - tesadüf etmemiitim. 
Hayvanlar üzerinde derin etildler yapo 
m10 olan 0u liitufkar arkada51mm zincir• 
lerne hiHyelerini dinlerken bunu da Ög• 
rendim. 

Meger bu tabir cok canh bir haleti 
ifade ediyormu1. C:ünkü kurdlar - ai;hk, 
avc1 tehlikesi, cinsi i,tiha ve saire gibi SC• 

beblerle • km1tiklan ve münasib bir yer 
bulup mola verdikleri zaman daima hal
ka halinde otururlarm11. Bu S1rada ic • 
lerinden uyuyan olursa mutlaka öbürlerl 
tarafmdan par~alamrm1,. Halbuki uyku, 
hayvanlar i~in de p:1da kadar kuvvetli bir 
ihtiyacdir. Degme bir zaruretle o ihtiya
ca kar01 gelmek kolay degildir. Ondan 
ötürü halkaya dahil kurdlar arasmda 
uyuyanlar bulunurmu$. Lakin onlar, gÖz
leri kapamr kapanmaz arkada0lanmn 
mÜ$lcrek vc ani hücumuna uirayip par„ 
,alanacaklanm, afiyetle yenileceklcrini 
bildiklerinden a~1k gözle uyurlarm10• 

Evet, hayvanat ilminde ger~ekten ih!Jsas 
sahibi olan arkada,un «kurd uykusu». 
tabirindeki ilmi manamn, k1saca anlath • 
g1m vaziyetlerde kurdlann gözleri a~1k 
olarak uyumalarmdan ibaret oldugunu 
bana anlath ve ögretti. 

Ba,ka hayvanlara taalliik eden sözleri 
dinlerken tath tath süzülüp kapanmaga 
ba0hyan gözlerimin kurd uykusuna aid 
izah1 dinledigim mada a~1lmas1 neden ~ ., 
Müsaadenizle onu da anlataylill: Bu hi· 
kaye bana bugünkü cihan vaziyetini ha
hrlath. Arkada11m kurd uykusundan 
bahsederken bana öyle geldi ki sulh i~in
de ya01yan devletlerin ve milletlerin hall 
de kurd uykusundan farkS1Zdir. Silählan
ma yan$mdan dogan derin b1kkmhk ve 
yorp;unluk i,inde her taraf uyuyor. La. 
kin bu uyku kurd uykusuna benziyor, 
C:ünkü p;özünü kap1yanm postu elden git
mek muhakkak !. . • 

Bilmem görü1üm yanl11 m1 L 
M. TURHAN TAN 

31.4 7o bomb~ topu, 6 milyon tüfek ve 
filinta, 243,397 makinelitüfek namlm, 
28,000 top kundag1, 4,390 bomba to?? 
kundag1, 38,750,000 top bmerbmisi, 
16,550,000 el ve tüfek om as1, 
60 400 000 mermi tapas1, 491,000.000 
füE°ek c~panesi, 335,000 hartu~. 23 .5 I 5 

ton fi1ek kovam, 3 7 ,600 ton barut, 
79,500 cepane bo,altma aleti, ~ 12.000 
telefon 1072 alev sac1c1 makme, 31 

mhh ~en, 59 tank, 1762 _gözetleme ara
bas1, 8982 telsiz makinesi, I.240 sahra 
hamur makinesi, 2, 199 tombaz, 982 ton 
asker techizat1 8,230,350 asker ~anta
s1, 7300 taban~a. 180 makinelitüfek ka'. 

or u 1 a ar an mürekkeb olan b1"r z1rhl1 alay1nda da mak1"nel1"tüfek takimlan -ve r hd f k d h „ 1 amn tanzimi i~in cok memur isti amma 

l
!r a

1
. a, ker

1
tur Ü arazide harekete kab"1- b1"r muhabere birl1";;1· vard11. Süvari alam t t b' n '· devletce lüzum ve ihtiyac kalmaz. Adli- sanm baika bir varidah olmad1gma göre „_,...-------------...,,..,. 

··1 12 hava def1 yag1, 21 seyyar ato ye, 
to~u arabas1, 11 sahra to~u cepane a
rabaSI 64 000 ~elik migfer, 174,000 ga~ 
mask.'si, Z5,000 harb sanayii makinesi, 
8000 tüfek namhs1. 

15,714 avc1 ve bomba tayyaresile 
27,757 tayyare motörü. 

26 büyük harb gemisi ( dretnot) • .. 4 

sahil muhafm whh, 4 z1rhh kruv~~or, 
19 kü~ük kruvazör, 21 mekteb gem~SI ve 
sair hususi hizmet gemisi, 83 muhnb ve 
torpitobot, 315 denizalti p;emisi. b'I 

Bunlardan ba0ka araba, otomo 1 ' 
proiektör, 11i1an aleti, ökme aleti, ko1~m, 
gaz makineleri, sahra matbaasl, sattra 
mutfag1, dekovil hat!J, tayyar~ v~ b~_Il~ 
hangarlan p:ibi bir ordunun bmbir . tur. u 
harb malzemesi de aynca tahrib ed1lm11-

tir. Milyonlar sarfile yap1lm11 olan müt 
his hudud ve sahil kaleleri de caba. 

hte, Hitler AlmanyaSJ bC! seneden. 
yani 1933 tenberi bütün bu tahrib edilen 
muazzam harb malzemcsinin yerine yeni
sini yapmakla meip:uldür. T ahrib ed1len
lerin azameti yeniden yap1lacaklarm ke
miyeti hakkmda bir fikir verebilir. 

Almanyamn ka~ tiimeni var? 
Y eni Alman ordusunun bidayette 12 

kolordudan mürekkeb olmasi kararia1h
nlm1sh. Sonra bunlarm saylSI 14 e cik
h. F akat Avusturvada te~ekkül eden ye 
ni kolordulara 17 ve 18 numaralannm 
verilmesi gÖ•tniyor ki büvük Almanva
nm ordusu, 18 kolorduva ibla~ edilmis -
tir veya edilmek üzeredir. 14 üncü ve 15 

1
1ye 1 0 0 ar •r.a mdirilmi1 ni•anc1 alay- da a•a;;1 yukan piyade alaymdaki siiah-t k f ' ' n ye bütcesinde icra k1smmda tasarruf yap-
ank :;7.u, •!• ve muhabere bir:iklen lara maliktir. Piyade fokalarma, tümen mak kabil olur. lcra makinesi kolayhkla 

tan e 1 takunlan ve istihkam kit'alar1 su"'van"s1" olarak süvari bölükleri verildiai vardir. n 11ler. Halk da bundan müstefid olur. 
F l gibi istihbarat vazifesile mükellef olarak llamlarm infazmda, her icra muamelesi-

1 
. _rka.nsi

1
z •

1
rabg' Öre, Alman mhh t"u"me,•- kolorduya da su""var1· bölükleri verilmi•-" ' ne borculunun itiraza hakk1 olmas1 pek 

b~" 
1 .1 a ay 1 " tank tugay1 ve iki alayh tir. F k b I ir m0anc1 tugaymdan 1 topr l tabiidir. a at u itiraz ara icra memu -

d • ' ,u a aym- Alman süvarileri iyi ni1anc1, seri tel- runun karar vermesi, ve ondan sonra bu 
an veya tugaymdan mürekkebdir. Her arafr1, mahir ist1"hkamc1 olarak yeti•tiril- d k zirhh firkada takriben 500 tank d n ' ' karan merci hakiminin tetkik e ere 
B „ ··k b' l"kl var 11• mekte, kendilerine yüksek bir süvarilik hükme raptetmesi, ve bu krarlarm da 
•uyu 11 1 er hakkmda müphcm 1 1 AI ruhu verilmekte, binicilik san'ah Ögreti - temyizi kabil olmas1, bir icra muamelesi-

ma umat veren man kaynag1 alaylar mektedir. 
hakkmda hol bol tafsilat vermekt d' nin üc adli süzgecten gecmesini icab et -

Al 
. e u. Alman to~u alay1, ü~ taburlu, tabur- tirmektedir ki bu muamele olduk~a uzun 

man ptyade, süvari ve top'"u J B I ~ ar Ü~er bataryahd11. atarya ar top zamamn ge~mesine sebebiyet verdigi p;ibi 
alaylart f caplanna p:Öre, hafif veya ag11dir. Hafi esas prensib bak1Mmdan da dogru de · 

kazancile ya1ad1g1m aklen ve manhkan 
kabul etmek zaruridir. Borclunun ücret 
almakta oldugu hakkmda alacaklidan 
ba1kaca delil istenmesi herhalde alacakh
lara büyük külfet ve mü§külat ihdas et -
mektedir. Alelhusus zamamm1zda ücret
siz ~ah§mak sistemi tarihe kan1m11 bu -
lunmasma ragmen bu külfetin alacakhla
ra tahmil edilmesinin icra muamelatma 
cok tesir ettigi görülmektedir. 

lcra muamelatmda tesadüf edilen müi
küllerden, tecrübelerden alman neticelere 
~Öre bir makaleye S1gabilecek kadar 
hulasa edebildii(imiz 5u esaslar dahilinde 
icra kanunu gözden ge~irilerek tadil ve 
tanzim edilirse Adliye Vekaletinin ehem
miyet vererek ba1lad1g1 1u mühim te1eb
büs cok faydah neticeler verir. Ve öU su
retle icrada ilamlarm infazmda sürat ve 
•ühulet istihsal edilmi1. ikhsadi havat1-
m1z da müe•sir bir müeyyide membama 

Alman piyade alay1 3 taburludur. bataryalan ekseriyetle at koiuludur. Agil gildir. C:ünkü aS1I hakki taayyün eden 
Aynca 1 bomba bölüi(ü, 1 tank defi bö- to~u ise k1Smen ath. k1smen mctörlüdür. muhakeme safhasmda hakkm vücudü bu
lüj!ü, 1 süvari takim1 ve 1 muhabere bir- Her batarya iki toplu iki tak1ma avnlm1$- günkü usulü muhakemeye nazaran asli -
lii!i vard1r. Her tabur, ücü tüfekli mu- hr. Tümen top~usundan ba1ka dogrudan ye, temyiz gibi iki dereceli adli süzg~ten 
harib ve biri makinelitüfek bölügü olmak doiiruya kolorduya balih to~u alay ve ge~erek kat'iyet kesbetmesine ragmen, 
üzere dört bölükten mürekkebdir. Born- bölükleri de vardir. esas hak bu suretle taayyün ettikten son· 
ba bölüi(ü üc hafif bir vasal tak1mdan F rans1zlann verdikleri tafsilata p:Öre ra, icra safhasmda icra kanunu ilam1 Ü~ 
mürekkebdir. Her takimda iki bomba to- Alman tümen to~usu Frans1zlannkinden dereceli adli süzg~e tabi tutmakta ve 
pu vardir. Makinelitüfek bölüi(ü Üc ta- tamamen ayn bir te,ekküldedir. C:ünkü bazan da temyizden geien icra kararla - Avukat 
k1mhd11. Her tak1m iki yanm tak1ma ay- sahr 1 1 d k h kl" 75 J'k h k" d d b h d"l · Mu""nt"m Mu•tala 

kavuimu1 olur. 

a a ay arm a, yah mu re 1 1 rmm me a 1m e e mevzuu a se 1 mes1 • 
nlm11tir. Her takmJda iki a;;11 mat-1"nel1"- sahra topu ye · 105 l'k b"" 1 k b 1 1 h k ·1 · k d _______ ...::::,::.:.:;..:,:_ __ ___, 

n • rme 1 o us er a u usu ü mu a eme l e 1cra anunu arasm a 
tüfek ve ü~ a-i(ir makinelitüfek, numara etm1" •h

0

r Buau··n AI t d b · b" h k · J'k d ld • • · ~ man op~usun a 1u anz 11 a en ·s1z 1 mevzu o ugunu 
erlerinden mürekkeb bir tak1m vard1r. top! k II I k d T l d 1 o· !d · d k" b ·· ar u am ma ta ir: ümen er e J 1rae etmektedir. Su ha e lcra a 1 u u~ 
Her piyade bölüi(ü Ü~ tak1mdan ve ta - lik obüs, 150 lik obüs, 105 lik uzun top. süzgecten biri fazladir. T atbikattaki tec
k1mlar üc mangadan mürekkebdir. Her Kolordularda ve 1.1mumi ihtiyatta 150 rübelerden ahnan neticeye nazaran, ilam
manp;a dört hafif makinelitüfek neferile lik uzun top ve 210 luk havan. Iann icraya vaz'mda husule gelecek ihti-
8 ila 10 tüfekliden mürckkebdir. Alman Bundan sonraki makalede Alman or- Iafatm icra merciinde hal ve faslmda a~1k 
piyade alaymm en dikkate 1ayan taraf1 dusunun motörlü ve rnhh tümenleri hak- adaletsizlikler, yanh1hklar, nabara carp-
400 havvam olmas1d11. Alman pivad~ a- kmda maliimat verecei(iz ve bu ordunun mad1~ma, ve icra safhasmda noksan vu-
laymda F rans1z piyade alayma naLaran zay1f noktalanm p;Österecegiz. ku buldugu takdird: umumi hükümler 
daha az otomatik silah vard1r. F akat ABIDIN DA V ER dairesinde mehakime müracaat suretile 

Zehirli gazlerden korunma 
komisyonu topland1 

Dün, Viläyette Vali muavini Hüdai -
nin yamnda zehirli gazlerden korunma 
lromisyonu toplanarak 1imdiye kadar a
lman korunma tertibab etrafmda ko -
nu1mu1tur. Bu müzakereye :;ehrimize 
gelmi§ olan Dahiliye Vekilleti Seferber
lik Uml,lm müdürü Hüsameddin de i~ti
rak etmi1tir. 

Bir ayakkab1 h1r11z1 
Beykozda Fevzipa§a caddesinde De

mir Bozkurtun evine girerek bir 1;ift 
iskarpin calan sa b1kah Kostantin, is • 
karpinleri Käz1m isrninde birine satar
ken yakalanmI§ ve her ikisi me1hud 
cürümler mahkemesine verilmi§tir. 

Sokakta karunn1 dövdü 
Bir meseleden dolaY' kar1SJ Kadriye 

iJe aras1 ac1k olan Talib, dün Kumbarac1 

yoku:;unda karisma tesadüf etmi§ ve 
k1sa bir münaka~ayi müteak1b Kadriye
nin aksi bir cevabma hiddetlenerek 
dövme~e ba:;lam11tir. 

Bu sirada civardan yeti§enler Kad _ 
ri~·eyi Talibin elinden kurtarm1:;lard1r. 
Suc;lu Talib polis tarafmdan yakalan -
m11hr. -·--Mevlidi ~erif k1raati 

28 nisan 1938 tarihine musadif per _ 
1embe günü saat 14 te Bcbek camiinde 
merhum Mithat Pa:;a km Bayan Mem
duhanm ruhuna ithaf edilmck üzere 
Mevlidi ~erif kiraat edilecektir. Arzu 
edenlerin te1rifl eri rica olunur. -···· Te~ekkür 

Merhum Dr. Nam1k P§. halilesi sev
gili annemiz Fatma lsmet Strmahmn 
irtihalinden mütevellid ac1m1za bizzat 
gelmek, telgraf ve mektub göndermek 
suretile i~tirak eden muhterem zevata 
ayn ayn te~ekkür imkamm bulamadi
g1m1zdan, minnettarhklanm1zi bu ya _ 
z1m1zla arzederiz. 

Sirmalt ve Onger aileleri 
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BEYRUT MEKTUBLARI: 

EI Cezire muhaf1z1na 
nas1l tecavüz edildi? 

Bu mesele Suriye Hükfunet Meclisine haz1rlanmi~ 
umumi bir isyan mahiyetini göstermi~tir 

- Beyrut, 23 nisan -
Evvelki mektubumda bahsettigim EI 

Cezire muhafiz1 meselesi, ilk gelen ha
berlerde gösterildiginden daha c;ok mü
h!m bir hadise olarak tezahür etmek -
tedir. 

4, sade muhaiJZJn geriye döndünil -
mesi ve tahkir edilmesi gibi bir mak -
sadla degil, belki bütün Suriye hüku -
metinin bu vilayetten sürülüp ~tkartl -
mas1 gayesile hazrrlanm1§ ve umumi bir 
isyan mahiyetini göstermi~tir. Halk, 
Hasce yolunda MubaflZl tevkife c;all§tr
ken, ötede bizzat kasabada da hükfunet 
dairesini i~gale te~ebbüs etmi§ bulunu
yordu. Hükümet dairesi, polis karakol -
lan hücuma ugramt§, bir tak1m memur
br hükümet konag1ndan ~an an~. 
hatta birkac; memurun evi yagma ve 
bizzat bu memurlar asiler tarafmdan 
tevkif dahi edilm~lerdir. Ayni hareket, 
Kamt!jllda da zuhur etm~, fakat, orada 
ilerilemeden bastutl~tu. 

Hasce'deki hädise büyümü~ olsayd1, 
Suriye hükümeti büyük bir mü§kül kar
pS!nda kalacakh. Bereket versin ki 
Muhann takib eden ü~ jandarmamn 
ve bir zabitin gösterdigi gayret saye -
sinde Vali, halkm elinden kurtar1lmt!j 
ve ondan sonra da kasabadaki jandar -
manm yardimile isyan bastmlzru~tir. 
Fakat, Valinin otomobili, ~ ve sopa -
larla hücum edcn asiler taraimdan ha
rab bir hale getirilm~ ve bizzat Vali ile 
kanSI ve c;ocugu büyük bir tehlike ge -
~irmi§lerdir. 

Son geien haberlere göre, o arbede 
esnasmda ölcnlerin miktan be§i, yara
lananlann saylSl da otuzu gec;mi§tir. 
Yaralilarm bir k1sm1 agir bir halde has
tanede yatmaktadirlar. Bunlardan bazi
lannm daha ölecekleri zannediliyor. 

Hädise, l}amda ve Beyrutta büyük bir 
beyecan uyand1rdi. l;;am hükümeti ga -
yet ~iddetli tedbirler aldi. Dahiliye Na
nn Sadullah Cabiri, gazetecileri kabul 
ederek: 

.---- Eger böyle bir hädise, her hangi 
bir ba§ka medeni memlekette cereyan 
etmi§ olsayd1, orada hükfunet bütün 
Hasce'yi yerle beraber hr~ ederdi. Ö
lenlerin sayts1, maalesef, be§tir; bunun 
c;ok fazla olmastm temenni ederdim !. 

Demistir. Gene son geien tafsiläta gö
re, halk, Muhafmn otomobiline hücum 
ederken: 

- Hani bizim ilyas Mer§omuz? Onu 
nicin birlikte bize getirmedin? 

Diye bal(:trmt§lardir. ilyas Mer§O, 
Tevfik Bey $amiyye'yi kac;iranlann ele
ba§ISI idi. Suriye hükümeti, Frans1zlar
la pek uzun münaka§adan sonra, muha
keme edilmek üzere, bunu arkada~ -
larile birlikte bir hayli zaman evvel i;la
ma getirmege muvaffak olmu§, fakat 
henüz muhakemelerine ba§byamamt§ -
hr. i§te, asiler bu tlyas Mer§o'yu iste -
mekte imi~ler. Bu defaki isyamn müret
tibi olmak üzere Hascenin Habbi ismin
deki Ba§papazmdan bahsediliyor. Hatta 
bir arabk bunun bir Frans1z tayyaresi
ne binerek Beyruta veya Lübnanm ba§
ka bir tarafma ka~bgmdan bahsedildi. 
Ancak Sam hükumeti bu kac;ma riva -
yetinl t~kzib etmektedir. 

$am gazeteleri bu hadise etrafmda 
~iddetli tefsirler yapmaktan „ekiniyor -
Jar. Yoksa, bu hadisenin de müstemle -
keciler tarafmdan tertib ed!Idigini söy
lemekte ittifak edecekler ve c;ok ag,r 
yaz1lar yazacaklard1r. Ancak buralarda 
müstemlekeciler aleyhine yaz1 yaz1la -
maz; derhal gazete kapamr ve yazanlar 
chalk1 isyana te§vik• cürmile itham e
dilirler. Bundan dolayi gazeteler, yal
mz ima ile iktifa ediyorlar. Mesela, bir 
tanesi diyor ki: 

cHädisenin sebebini istiklälsiz mua -
hedede ve yahut muahedeli istiklälde 

A1k ve macera romam : 56 

aramak läz1mdir. Ne zaman muahedesiz 
bir istikläle sahib olursak o zaman bu 
gibi vukuatm önüne ge„mek mümkün 
olur!> 

Bu ~eri bakikaten müsternlekecile -
rin tertib ettiklerine buralarda välai 
olnuyan bi" kimse yoktur. Fakat, hic; 
kimse bunu a~1ktan a„1ga söylemege ce
saret edemedigi gibi, Suriye hükumeti 
de, biläkis, i§i saklam1ya c;alt!j1yor. Hat
ta Dahiliye N azinmn gazetecilere ver -
digi beyanat bile bilähare ne§irden 
menedilzn~. onun sözlerini yalmz bir 
Beyrut gazetesi ne§retmi§tir. 

Suriyeyi pa~alamakta ve bilhassa 
Cezirede yerl~mekte 1srar eden Fran
SlZ müstemlekecileri, o havalide bulu -
nan bütün katoliklere hä.kim olmu§ bu
lunuyorlar. Bunlan son dereceye ka -
dar §1IDartm1§ olduklan gibi gene o 
rnmtakamn Kürdlerinden birc;ogunu ve 
bütün Ermenilerini ellerine almu;lard1r. 
Bu defaki Hasce hädisesinin bütün un
surlar1 kämilen katoliktir. t„lerinde bi
raz Kürd ve biraz da Ermeni vardir. !s
yarun merkezi lrilise olduRti muhakkak
tir. $am hükfuneti mürettiblere kar,.i 
gayet §iddetli tedbirler alacag,n1 ifade 
ediyorsa da bu niyetlerini tahakkuk et• 
tirebilecegine inand1g1 yoktur. Frans1z
Jar, sevgili katoliklerini $am hüküme -
tinin milliye~i tedibine teslim etme -
mek ic;in her §eyi yapacaklardlr. Komi
serlik Delegesi Kont Ostrorog'un bizzat 
Ha51;e'ye gitmek üzere bulundugu $am
dan haber verilmektedir. 

Läik Fransarun bu katoliklik siya -
seti bütün Suriyede ve bütün müslü -
man Lübnanda herkesi b1ktu1p usan -
dtrmu;br. 

Son günlerde l;;am gazeteleri Lazi -
k1yyede Alevilerin katolikle§tirilmesi 
i~in sarfedilen mesal aleybinde n~ri -
yatta bulunuyorlar. Müstemlekeci!er, 
Cezirede oldugu gibi Läzikiyyede de 
böyle bir cayirma. politikaSI takib et -
mektedirler. Orada mühim miktarda 
katolik bulurunad1gt ic;in ötedenberi A
levileri $amdan ayirm1ya c;all!jlrlar. Fa
kat, $am gazetelerinin ne§riyatma ba -
lnhrsa rühban te§kilati vasitasile dö -
killen paralar ve sarfedilen emeklerle 
bir~ok yerlerde cahil Alevilerin kato -
liklige· kazamlmasma ugra§llmakta ve 
bunlarm dinlerini delli§tirmek kabil ol
mad1gi zaman bile hie; olmazsa katolik
lere cdost. olarak baglanmaSl temin e
dilmekte irni§. 

' GÜMRÜKLERDE 

Bazi maddelerin gümrük 
reaimleri indirilecek 

Ögrendigimize göre, hükumet, mem
leketimize ithal olunan bir taklm mad
delerin gümrük resimlerini indirmek 
imkänlan üzerinde tetkikler yapmakta
dir. 

Bazi maddelerin gümrük resimlerin
de yap1lacak tenzilätla ithalinin tahdi -
dine irnkan olm1yan, memleketin sana
yile§mesi, muhtelif sahalarda terakkisi 
i~in haricden getirilmesi muhakkak lü
zumlu bulunan maddelerin ithali de ko
layla§ml§ olacakhr. 

ikbsad Vekfiletinin ele alm!§ oldugu 
maddelerin ba§mda motörlü vas1talarm 
gümrük resmi zikrediliyor. Otomobil 
ve memlekete lüzumu olan sair motörlü 
vas1talarm gümrük resimlerinde esash 
tenzilät yap1lmas1 derpi§ olunmaktad1r. 
Kezalik telsiz ahc1 (radyo) makineleri
nin gümrük resimlerinde de tenzilat 
yap1lmas1, bu arada ele almmt§ mevzu
lar arasmda bulunmaktad1r. 

Önümüzdekl haziranda bu hususta 
mühim kararlar verilmi§ olacajp ümid 
ediliyor. 

llC~l•iAI 
- Hayu„. F akat, hakikaten beni 

b1rak1p gitmegi häla dü1ünüyor musun? 
Biraz evvel, beni k1skand1g1Ddan bahse
diyordun.„ K1skanchk, hemen hemen a1-
km delilidir. 

- Vallahi, biraz evvel size ne dedigi
mi, hatta aylardanberi neler söyledigimi 
1imdi hatirlamtyorum. Bir iki dakikadan
beri ancak yaiamaga ba1lad1m zannedi -
yorum. Bana sahib olmad1g1DIZI söyliye
rek beni hayata iade etmi1 oldunuz. $im
di, kalbim ve vücudüm tamamile serbest; 
ve begendigim, intihab ettigim erkekle 
yapmakta hür bulunuyorum. Su dakika
da ehemmiyet verdigim yegane nokta 
budur! 

- Ah, Mukbile! Yalvarmm sana, o 
erkegin ben olacag1m1 söyle ! 

Yu•uf Haddadm, belimi kavramak 

Nakleden: Hamdi Varogla 

istiyen kollanndan S!ynlarak, 1iddetle 
mukabele cttim: 

- Y oo l Onu söyliyemem. Bilmiyo -
rum 1 Bilemiyorum l 

Sonra, 1Sllrabm1 görünce, daha yumu
;ak sesle devam ettim: 

- Rica ederim, Yusuf Bey, beni 
fazla S1k11tirmaym. Size verecegim ce -
vabdan korkuyorum. Aylardanberi size 
kocam nazarile bakmak istemiyorum„. 
Önce, bana kar11 bir yabanc1 idiniz; son
ra, dü;mamm oldunuz. Biraz evvel göz
ya1lanmz kalbimi altüst etti. F akat, ko-
1up yammza geli1im bellci de Slff merha
met eseriydi l 

- Ktskanchgma ne diyeceksin Muk
bile? 

- 0 dogru. F akat, her kadm kendin
den güzel, kendinden fazla sevilen ba1ka 

cmnnmiYET 

f!l\11".itlR1 _Y eni vapurlar1m1z 
Istanbul - Bursa yolu, ü~ 

Grekoromen dünya saate indirilecek 
• güre' "1mp1yonas1 

ilk iki günde tak1mumz1n 
ald1g1 neticeler 

T all in 21 (Sureti mahsusada giden ar
kadai1!"1zdan) - Türk milli güre§ ta -
kum bu sabah Estonyanm merkczi olan 
Tallin'e vard1. !stasyonda Güre; Fede
rasyonu reisile umumi katibi Türk tak1 -
mm1 kar§1ladilar. Sporcularumz Bristöl 
otelinde hazirlanan daireye yerle;tiler. 
Gür~lere i;tirak edecek milletlerden he
nüz h~biri gclmenll§tir. Bir iki gün i~nde 
bütün takmtlar burada toplanm1§ bulu -
nacaklardtr. Güre; talmm be§ gün süren 
yol esnasmda yalmz Var§Ovada bir an -
trenman yapabildi. 

Y an ag1rda en büyük ümidimiz olan 
Büyük M ustafamn elinde kan r;1bam r;1k
tigmdan aglebi ihtimal müsabakalara gi -
remiyecektir, (Nitekim de giremedigini 
telgrafla haber verdiler.) 

Mersinli Ahmcd de henüz 84.5 kilodur. 
79 kiloya inmcsi ir;in büyük perhiz yap -
tig1 gibi burada da hamama devam ede -
rek s1klctini indinneßc r;ah§maktadir. 

Estonya F ederasyonu müsabakalann 
mükemmel bir surette cereyan ctmesi ir;in 
büyük hazuhklar yapml§hr. 

Yinni üc; nisanda giire§ kongrcsi yap1-
lacak, müsabakalar yinni dört nisanda 
ba§hyacaktir. 

Ür; gün devam edecek olan müsaba -
kalar sabahtan, ba§lay1p a~ma kadar 
sürecektir. 

Buranm gazeteleri Ya§ar, Mersinli 
Ahmed vc Büyük Mustafadan büyük bir 
aläka ile bahsediyorlar. F akat en fazla 
dikkati celbeden <;:oban Mehmeddir. 
Herkcs «Goban, <;:oban» diyip duruyor. 
<;:obanm büyük §Öhrcti burada hcrkcsin 
agzmdad1r. !n§allah <;oban da bizi mah
cub etmiyeccktir. 

llk iki günlük güretlerin 
neticesi 

flk iki günkü gürc§ler neticcsinde ta -
k1m1m1Z1n ferd itibarilc vaziyetini §Öylece 
huläsa edebiliriz: 

56 lciloda Kür;ük Hüseyin !sver;liye 
tu1la maglub, Letonyahya tu1la galib 
gelmek suretile 3 fena puvam vardu. 

61 kiloda Y a;ar, Lctonyahya tuila 
maglub, ikinci günkü güre§tc de minderi 
terketmek suretile 5 fena puvam doldur -
mu§ vaziyette tasfiyeye tabi tutulmu§tur. 

66 kiloda Yusuf Aslan Estonyah ilc 
lsve~liye tu1la maglub olmu§ ve tasfiyeye 
ugramt§tlr. 

72 kiloda Saim Polonyahya tu1la ga
lib, Estonyahya tu§la maglub olarak 3 
fcna puvan alm11 vaziyettedir. 

79 kiloda Mersinli Ahmed Letonyah
ya sayi hesabile maglub olduktan sonra 
ikinci güre1te de minderi terkederek tasfi
yeye tabi tutulmu1tur. 

87 kiloda Büyük Mustafa r;1ban r;1ka
rarak güre§lere i!tirak edemediginden bu 
s1klette temsil edilemedik. 

<;oban gene galib 
Tallin 26 - Türkiye agir siklet ;am

piyonu <;oban ikinci kar11la;mas1m Al -
man 1ampiyonu Ehre ile yapm1§ ve bu 
rakibini de 13 dakika 38 saniycde ku -
caklay1p yere ~arphktan sonra tu1la 
yenmi1tir. {a.a.) 

Saimle kü~ük Hüseyin de 
yenildiler 

T allin 26 - Ür;üncü turda Finlandi
yal1 Perttunen Türk erkmeni küc;ük Hü
seyni 19 dakikada tu1la yenmi1tir. lki de
fa maglub olan erkmen tasfiyeye ugra
m11hr. Saim de tu1la maglub oladu. 

Almanyada Krupp tezgahlarmda in -
§• olunan ilk vapurumuz olan T1rak va -
purunun maymn on be.iinci pazar günü 
limamnuza gelecegi anla11lm11t1r. ilk va
purumuz o gün merasimle ~r11lanacak, 
ve sancak ~ebne merasimi yap1lacakhr. 

T uakm Mudanya hattma tahsis edil -
mesi kat'i olarak takarrür etmi1tir. Yeni 
vapur, bu seferi normal bir seyirle iki 
bui;uk saatte yapacakllr. Bu suretle ls -
tanbul - Bursa yolu üi; saate inmi; ola -
cakllr. Vapur ayni giinde gidii ve dönü1 
seferleri yapacag1 ir;in Bursaya sabah 
gidip ak~om dönmek kabil olacakllr. 

Almanyada inia olunan ikinci vapu -
rumuz Sus da Bandmna hattina tahsis 
olunacaktir. Sus Bandirmaya üi; bur;uk 
saatte gidecektir. Y eni vapur geldikten 
sonra Bandirma postalan gündüz yap1!a
cakhr. Sus temmuz sonuna dogru lima
nlßl1za gelmi; olacakllr. 

Ür;üncü Etrüsk vapurumuz ise agustos 
nihayetine dogru limamm1za gelecek ve 
Mersin hattma tahsis olunacaktrr. Y eni 
vapurlanfl!!Zln gelmesinden sonra Deniz
yollarmda sefer müddetleri r;ok k1sala -
cag1 gibi, Denizyollannm Devlet Demir
yollarile ehengi bak1mmdan da seyrüse
fer tarifelcri esash iekilde degiiecektir. 
Bunun icin Denizbankla Devlet Demir
yollan idaresi arasmda temaslara ba;la
nacaktir. 

·.:..:._ ____ _ 
Zehirli gaz kuralar1 

$imdiye kadar müteaddid kazalarda 
toplanmakta olan ve halka zehirli gaz -
!erden koruruna ~arelerini ögrctcn 
kurslarin adedi her kazada alt1y1, yediyi 
bulmu§tur. Kurslar, te1rinievvelde tek
rar tedrisata ba1Iamak üzere mayistan 
itibaren faalivctlerini tatil edeceklerdir. 

Almanya: 1 - Portekiz: 1 
Önümüzdeki hafta !talyanm Milano 

iehrinde dünya kupas1 tasfiye mar;1 ola -
rak isvir;re ile kar11la1acak olan Portekiz 
milli futbol tak1m1 pazar günü Frank -
furtta Alman milli tak1mile bir mai; yap
m1;l!r. 

Almanlar a51J turnuvada Portekiz - !s
vii;re mac;mm galibile oymyacaklarmdan, 
bu iki tak1mla hususi mahiyette olmak 
üzere birer defa kar;1la11p müstakbel ra
kibleri hakkmda bir fikir edinmek istiyor
lard1. lsviGre - Almanya mar;1 berabere 
bitrni1ti. Portckiz - Almanya mai;1 da 
1-1 bcrabcrclikle neticclenmiitir. 
<;ekoslovahya: 6 • Bulgaristan: 0 

Dünya kupas1 tasfiye müsabakalanmn 
birincisinde Sofyada 1-1 berabere kalan 
\:ek ve Bulgar milli futbol tak1mlan pa
zar günü Prag 1ehrinde ikinci müsabaka
lanm yapm11lardir. Neticede Bulgarlar 
6-0 maglub olmu1lard1r. Bu suretle <;ek
ler as1l turnuvada Fransamn Havr §eh
rinde Holandaya kar;1 oynamak hakkm1 
elde etmiilerdir. 

Bursa bisiklet yar1§lar1 
Bursa (Hususi} - Bisiklet müsaba -

kalannm be1incisi pazar giinü Gemlik 
yolunda yap1lm11hr. 75 kilometrelik bu 
müsabakada bir kaza olmu1; Acar ld -
man yurdundan F arugun bisikleti 16 nc1 
kilometrede kmlarak feci bir surette yere 
dü1mü1tür. F aruk harika kabilinden ola
rak bu büyük kazay1 hafif atlatm11hr. 
Yüzünden ve dizinden yaralanan Faruk, 
otomobille Bursa hastanesine getirilmi1 
ve ayakta tedavi edilmi1tir. Müsabakay1 
2 saat 32 dakikada Acar ldmandan Be
kir birincilikle bitirmi1tir. lkinci Acardan 
Kemal, ür;üncülügü Hüsameddin kazan
m15lard1r. 

Galatasaray kulübünden: 
Kulübümüzün tertib etmi1 oldugu vn

leybol turnuvas1 evvelce yaptlan fikstür 
mucibince 30.4.938 tarihinden itibaren 
devam edecektir. 

bir kadmm kar11smda bu k1skancl1g1 du- digim bu hiddetin as1l manasmda sen ya
yar. mlm1§ olamazsm. Senin hakkmda besle

- Sen ondan daha güzelsin ve sem digim hislerin, benim üzerimde yapltgm 
seviyorum l tesirin as1l mahiyetini kadmhk duygularm 

- Teiekkür ederim amma, bu akpm, sana keifettirmiitir. fnanmazsm Mukbi -
hislerimde aldanm11 olm~ktan korkuyo- le, seni, görür görmez sevdim, diyebili • 
rum. lc;imde size aid bulunmamanm, hii; rim. Daha ilk günlerde„ 
bir zaman bana sahib olmam11 bulunma- - Y oo ! llk günlerde diyemezsiniz. 
mzm sevinci varken verecegim cevab hir; 0 zaman bana tufeyli muamelesi ediyor
bir k1ymet ifade etmiyecektir. Öyle hisse- dunuz. 
diyorum ki, bu ak1am size verecegim ce- - Bu muamele fazl~ devam etmedi. 
vabdan dolay1 yarm nadim olacag1m. Odamda bir albüm kan1tmrken, r;ocuk -

- Peki, öyle olsun. Beklerim. F akat, luk arkada1lanndan birinin resmini gör -
aynlmadan evvel 1unu da söyliyeyim ki dügün ak1amdan itibaren sena zevcem 
seni seviyorum ve a1kim senin sadece yü- nazarile bakmaga bajlam11hm. 
zünü görmekle iktifa edemiyecek l Bai Hayretle yüzüne bakhm. 
döndürücü a1k sözlerine, samo; eden - 0 ~ocugu pek az tamyordunuz, 
buselere ihtiyac1m var. Lakayd ta - dedim. 
vular tak1Darak senin yanmda ya- - Hir; mütecessis degilsin, Mukbile. 
1amak i;kencesine aylardanberi ta· Biraz merak etseydin, resmi bende de bu-
hammül ediyorum. Art1k takatim kalma- lunan o r;ocukluk arkada1m hakkmda„ 
d1, Mukbile. Beni anlamaru istiyorum. ihtiyar Abdudan biraz malümat edinme
Seni se'viyorum ve a1k1ma senden muka - ge r;ah;ird1D. 
bele bekliyorum. - T amr m1 dersiniz? 

- Beni seviyor musunuz? Daha dün - Abdu pek i;ok kimseyi tarur. 
yüzüme kar;1 nefretinizi haykmyordu - - Size bu i;ocuk. hakkmda malfunat 
nuz. verdi miydi? 

- Sus, Mukbile. Senin lakayd tavir- - Ben bir~y sonnad1m„. Fakat sen 
lann kar§tsmda mecbur kalarak göster - sorarsm diye tahmin etmi1tim. 

27 Nisan 1938 

Südet Almanlar1 meselesi 
c;ek hükiimeti Haylayn1n 
tekliflerini reddediyor 

tBagtaraf1 l lnc:t salltfeaeJ 
de ehemmiyetii bir mevzu t~kil edeceßi 
hab er verilmektedir. Zira, 

1 - fngiltere ile F ransa, ~koslovak
yamn mülki tamamiyetinin z.iminidirler. 

2 - M. Haynlayn'm metalibi ile <;e
koslovakyantn harici siyaseti arasm<la 51-

k1 bir münasebet vardir. 
Salahiyettar mehafil. M. Haynlayn'm 

programmm kabule iayan olmad1g1m he
yan etmektedir. Zira bu program <;ekos
lovakya devletinin hatta mevcudiyetim 
bile tehlikeye ilka edecektir. Ayni meha
fil, Paris ve Londra tarafmdan Prag hü
kfunetine yap1lm11 olan itidal vesayas!!lm 
arifcsinde M. Haynlayn'm göstermi1 ol
dugu radikalizmden dolay1 hayrete düi· 
mii§lerdir. 

Siyasi mÜ§ahidler, Südetlerin metalibi 
ile Macaristanda \:ekler alleybinde ya -
p1lm11 olan nümayiiler arasmda bir mü -
naschet görmektedirler. Dün Maca:is -
tanda 50,000 ki§i «Trianon muahedesini 
ve Sovyet Rusya ile mevcud olan mi,alu 
sebebile Avrupa sulhu i~in tehlikeli olan 
Prag hükumetinin siyasetini» prtesto et -
mek maksadile bir nümayif yapnu;lard1r. 

Siyasi müiahidler, Südetlerin kongre
sile Budap~te nümayi§lerinm F ransa ta
rafmdan ihdas edilmi1 olan siyasi F ran· 
s1z sistemi aleyhine müteveccih mü,terek 
bir mancvra oldugunu beyan etmektedir. 
!er. Umumiyetle zannolundui{una göre 
lngiltere ile Fransa pek yakmda Cekoslo
vakyaya dokunabilecek bütün hadiseler 
hakkmda kat'i bir mü;terek batti hareket 
tesbit edeceklerdir. • 

<;ekoslovak gazetelerinJe 
Prag 26 (A.A.) - Bütün gazeteler, 

müttefikan, Südetlerin kongresinin arka
smda Almanyamn elini gönncktedir. 

Sag cenahm orgam olan Pondelni ga
zetesi, M. Haynlayn'm nutkunu takbih 
etmekte vc ezcümle §Öyle demektt.dir: 

«Bu nutuk, M. Haynlayn'1n ;imdiye 
kadar söylemit oldugu nutuklann en küs
tah~as1dir. Bütün \:ekler ve bUttin Slo -
vaklar, siyasi akideleri ne olursa olsun, 
«asla» diyeceklerdir .» 

Merkezin na1iri efkan olan Mordani 
Noviny, yaz1yor: 

«M. Hayn]ayn'm taleblcrini C:ekoslo
vak milletinin kabul etmesine imkan yok
tur. Südet Almanlan liderioin nutkunda 
herhangi bir müzakere icrasma esas ola
cak makul bir teklife tesadüf e':medik .» 

Gazetelerin en §iddetli tenkiJleri M. 
Haynlayn'm nutkunun \:ekosl~vakyamn 
harici siyasetinin yeniden gözden gei;iril -
mesini taleb eden k1smma tevcih edilmi1-
tir. Siyasi mü1ahidlerin ekserisi, 

1 - Südet Almanlarla mc•kun ara -
zinin hududlarmm tahdidi kr.yfiyetinin 
kabulü gayrikabil oldugu, 

2 - M. Haynlayn'm Südetler ftrka
smm bir nazi te1ekkülü olarak t•mnmas1 
talebinin gayrikabil oldugu mlit3leasmda
dirlar. Zira, böyle bir hal, <;:ekoslovak
yanm bir k1smmm kay1d ve tarts1z olarak 
Hitlerizm~ tabi k1lmak te1ebbu;bne yol 
a~mak olur. 

Siyasi 1J1ehafil, M. Haynlayn'm me -
talibine Almanya larafmdan ir.uzaheret 
edilip edilmemekte oldugunu o:;ale !d)'an 
görmektedirler. Bu mehafil diyor ki: 
.';)ayed böy le ise Süd et Almanlar mesele
si, beynelmilel bir mahiyet i\.tisab etmi1 
olur. 

Berlindeki hava 
Berlin 26 - Havas Ajan;1 muhabi -

rinden: 
Alman gazeteleri, <;:ekolova~yaya kar

§1 tipki Hitler ve Su1nig araomda Bertes
gaden'de yap1lan görüimeler arife;inde 

- Akhma gelmedi .. „ ,Simdi nadim 
oldum. Mademki hisleriniz üzerinde mii
essir olan bu r;ocuk resmi imi1, bilseydim 
sorard1m. 

- 0 tesiri yapan, resmin kendisi de -
gil. Bclki de, bir hatiraya kar;1 duy-

dugunuz kalb baghhg1, benim üzerimde 
müessir olmu1tur. 

- 0 i;ocugu unutmam11 olmakhglDI 
m1? 

- Evet. Annenizin, boynunuza as1J
g1 madalyon ii;indeki i;ocuk. resmini ya -
nm1zdan hii; ayumay11m1z ... Sizin, sev -
diklerinize nekadar bagh kalabildiginizi, 
bu madalyon, bana mütemadiyen hatirla
tan bir vcsile oldu. 

Gülümoemekten kendimi alamad1m. 
- Bu kadar haoaas oldugunuzu bil -

miyordum, dedim. 

- Ben de öyle. 
lkimiz de oustuk. Yuwf Haddad a

yaga kalkm11. kar1:mda duruyor, dikkat
le bana bak1yordu. Nihayet: 

- Demek ki, yann bana bir cevab 
vereceksiniz„. Dü;ünüp, beni sevmeniz 
mümkün olup olmad1gma karar verecek
siniz öyle mi? Ah, zavalh benl Yerece -
giniz cevabdan korkuy01um ! 

Avusturya aleyhinde yapilm11 olan ne1 • 
riyab batirlatan ne1riyata b11lam1;tir. 
Gazetcler, M. Haynlayn'm programt 
hakkmdaki mütalealanna a1ai\:daki ba1-
hklar kabilinden muazzam ba1hklar koy
rnll§lardu: 

«Prag' a son bir ihtar» 
<<Ärhk hi„bir tesviye sureti mümkün 

degildir .» 
Siyasi mehafilde hakim olan mütalea, 

~koslovakyanm 1imdiki kanunu esasi
sinin A vrupa suihu ir;in bir tehlike oldu· 
gu merkezindedir. 

Maamafib siyasi mü1ahidler Alman • 
yanm ecnebi memleketlerdeki faaliyeti • 
nin «oek ziyade elastiki» oldugunu ve 
Prag'a kar11 zecri tedbirler ittihaz1na kal
lu§mamn r;ok büyük bir muhatara t~kil 
etmesi balinde Berlinin <;ekoslovakyada· 
ki Alman ekalliyeti hakkmda muvak • 
katen bir anla1ma yapmaga muvafakat e• 
dcccgi mütaleasmdad1rlar. Mü§8.hidler, 
M. Göbbels'in g~enlerde Nürenberg' de 
söylemi§ oldugu nutkun bir fikrasm1 ha • 
brlatmaktadirlar. Mumaileyh, bu f1kra • 
smda §iiyle demi§ti: «Siyaset, yalmz sev• 
kulcey1i bir ilim degil, ayni zamanda ta
biyevi bir ilimdir ve Almanya harekets 
gec;mek ii;in muvafik am yani asgari mu• 
hatara arzeden saati intihab etmelidir.l> 

Ecnebi mehafil, Almanyan1n \:ekos • 
lovakyaya kar§1 hatti hareketini henüz 
tesbit etmemi§ oldugu mütaleasmdadir. 
Bu mehafil, Almanyanm Almanyaya 
kom;u olan memleketlerdeki Alman e • 
kalliyetlerine aid olan nazi akidesind11 
baz1 tadilat yapabilecegini tahmin etmek• 
tedirler. 

Ceko1lo11akyadaki lngiliz aefiri 
Londraya gidiyor 

Londra 26 - Prag'daki !ngiliz sefi• 
rinin Südct Almanlarm metalibi yüzün
den tahaddüs etmi1 olan vaziyet hak • 
kmda 1ifahi bir rapor vermek üzerc ya· 
kmda Londraya gelmesi beklenilmekte • 
dir. 

Diplomasi mehafili Büyük Britanya
mn M. Haynlayn'm bütün metalibinin 
~koslovakya tarafmdan kabul edilmesi• 
ne muanz oldugunu, fakat Prag hükO. • 
metine azami fedakarhklarda bulunma• 
g1 tavsiye etmi1 bulundugunu beyan et • 
mektedir. (a.a.) 

Cezaland1rdan hakemler 
Dünkü mus refikimizde cCezaland1• 

nlan bakemler. ba~l1l!1 altmda T. S. K, 
Ankara mmtakas1 ba1kan11~m §Öyla 
bir tebligini okuduk: 

c!dare ettikleri futbol müsabakala • 
r1nda müesses usul ve nizamlara mu 4i 

halif hareket eyledikleri görülen futbol 
hakemlerinden Ibrahirn ve hakem nam• 
zedlerinden As1ma Ankara kulübleri • 
nin resml ve hususl müsabakalannd<! 
bir daha hakemlik vazifesi verilmeme• 
sinin kararla§tmld1j!1 teblij! olunur„ 

Ankaradaki Güne§ - Harbiye mac;1 • 
mn hemen akabinde verilen bu ceza, 
Ankara mmtakasmm müdahale edilme
si Jaz1m geien hallerde kat'iyyen gev• 
§ek davranmad!g1m göstermektedir. !s
tanbul mmtakasmm da §imdiye kad1111 
bir<;:ok mai;larmda tarafgirlikleri, ida • 
resizlikleri veya bilgisizlikleri gün gib! 
meydana c;1kanlar ii;in Ankarada yap1l· 

1j!1 gib! icab eden mukabil tedbirleri 
almasm1 temenni ederiz. 

••••• 
OLOM 

Binba§l mütekaidi Bay Hüseyin Avni 
Gerli mustarib bulundugu bastahktan 
kurtulam1yarak rahmeti rahmana ka • 
VU§IDU§tur. Cenazesi Beyoglunda Toz • 
koparandaki hanesinden kaldmlarak 
namaz1 öj!leyin Beyaz1d camiinde ba • 
del'eda Edirnekap1smdaki aile makbe
resine defnolunacakbr. 

Yüzünde derin bir elem okunuyordu. 
Ellerini tuttum: 

- Rica ederim, Yusuf Bey, dedim 
makul olunuz. Bu bahsi burada buaka
hm. Bakm ortahk aganyor. Yorgunuz, 
sinirliyiz. Söyliyecegimiz sözler divanect! 
olacak. Biraz sonra gene bula1acag1z, 
Bu gecenin hadiselerini, oalim kafa ile 
düfiinüp muhakeme etmi1 oluruz ve S<>< 

gukkanhhkla konuiuruz olmaz m1? 
- Soguk.kanhhkla m1? Lakaydi !<;in" 

de, öyle zahm sözlerin v~r ki l A1k, so• 
gukkanhhkla telif edilebilir mi? Seni se
viyorum Mukbi!e. Bunu, bugün de, ya• 
nn da hesab etmeden ve dü1ünmeden 
haykuacag1m. 

Kat'i bir tav1r takmd1m ve: 

- Ben, dedim, 1ayed günün birinde 
sizi sevdigimi söyliyecek olursam, emin o
lunuz ki bu, bütün hayallm müddetince 
devam edecek olan bir söz olacaktir ve 
o zaman, hir;bir mülahaza, size kar§t bes
liyecegim bu duygudan dolayi beni ne • 
damele sevketmiyecektir. 

Yusuf Haddad, ellerimi üstüste birka<; 
defa öptükten sonra yan:mdan aynldi. 

CArkaSI var) 
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Zelzele feläketi 
Y1k1lan yerleri imar i~in hükiimet 

500 bin lira istiyor 

Enkaz alhnda kalan bugdayin1 toplamJya ~ab,.an köylüler 
<Bell tara/1 1 11ZCI 1ahtferJ.•I • kusu okunmuyor ve gene h · • b 

Hükumetin bu beyanab, Grup hey~b h birer büyük vatanda .eb~si, lab~'1r„ ~,1• um · · b"" ··k · tI 1t· 1 1 g1 1, c ir 1g1 e um1yesmce uyu memnun1ye c ve yap1 an ~ah1malarda k d" 1 
tif kl "b J d ( ) n cn ' pay anna 

a a tasv1 o un u. a.a. dü~nlere ko,uyorlar 0 k d · · . 

$
'dd tl' d l J•· e de k"" l · · a ar k.i, 11mdi 1 e 1 1a me er un gec oy erme ugnyan bu""tu""n h tl · "lk k 

1 
ey en 1 ar· 

devam etti '' iyan, onlara yol gösteren bu uslu akilh 
Mucur 26 - Bütün zelzele mmta· yavrulard1r. Gelenlere yardJmda geciken 

kasm1 dola11yorum. Aym 19 undanberi akranlanm gen L dil · 
f t l K 

e .<en en payhyorlar: 
aSilaSiz surette devam eden sarsm 1 ar, « 015an h · b" · 

dün ögleyin vc bu gece ( dün gece) ya· hiiyorlar~;> epsi mm iyiligimiz icin c;a· 

"" 1iddetli sadmeler halinde gene du • 23 nisand · · · ·1 
yu]du. Bir~ok yerlerde yeniden y1kmll· 1 d a mmunm1 er, genc kendi a-

l k l So 1 k m ra arm 8 toplamp hazirlad1klanm tek • 
ar, ~ö üntüler o du. n ge en ra a · ra ] 1 

lardan anlaiildigma göre, Avanoglu ~ö- l ra ~a l$h ar. Ne~lendiler mi? Onu bi-

B 
· ··k bd emem: Hatta, bizzat, Sofular kö ·· o-

YÜndc 80, Karaovada 40, uyu a 1 - cuklarmm b"" l b" .. . yu ~ 
u1ai(mda 80, Ayvahda 20, Kömürkale- tl" l oy e Ir musamcresmde da-

d 
ve s' 0 arak bulundugum halde ... 

e 20, Solaku5ag1nda 50 ev tamamen h 
y1k1lm1it1r. Birer harabe ve enkaz Yl • da ~ olarak nereyi sec;seler, arka • 
ibm haline geien bu köylerdcn ba5ka ~:zia .. 

0~ ?,larak kendi yuvalarmm en • 
Himmelujagi, Kasaba, Haydarh, Ka- · . ~orunuyor. Müoamerede yaln1z mi-

b Al h 1 S mmm1ler birbirlerin1' lk l d b"" "'kl . 
akh Aksekili Demirli, a ac1 ar, a· .. l . d l a 11 a 1, uyu crm 

Pah, 'T epecik ~e Büyükteflek köylcri de goz en ° du. 
M. S. 

harab olmustur. 
K.trfehir merkezine baili köylerde 

Kirsehir merkezine baiih köylerden 
Kmladada 4 ev y1k1lm11, 13 ü hasara 
Ugranuitir. Helvac1larda y1kilan evler 
23 harab olanlar 92 dir. Cemele köyün
de '62 ev oturulam1yacak bir hale gel -

rni tir. 
Dün bu havaliyi gezerken Tosunbur· 

nu • Dulkad1rlar civannda otomobilimiz, 
bir batakhi(a sapland1. Zelzele, bu sa -
hay1 su baskmma ui!ratm1$ ve batald1k 
haline g~tirmittir. Yüzlerce koyttl taTa
fmdan müskülatla kurtanlan otomobilin 
kinde geceyi Y erköy $Osesi üzerinde De· 

mirlide ge~irdik. 
llmi heyetlerin tetkikatt 

Bu sabahtan itibaren Güllü, Suaybh. 
Kü!höyük, Boztepe, Karacaören, Seyfe, 
Gümüs ve Künbet köylerindeki basaratl 
yerlerinde tetkik etmei(e ba5lad1m. Y ol • 
larda bu mmtakada etüdler yapmakta o
lan muhtelif heyetlerle kar51lashm. Ra • 
sadhane müdür muavini Kemalle Sürey· 
ya ve Serverden mütesekkil heyet, Köi· 
ker havalisini bastanbasa dolasm11hr. 

Mühim bir ipucu 
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisü • 

nün Ankaradan geien ;eologlar heyeti, 
geni§ zelzele mmtakasmdaki ilmi tet ~ 
kiklerine devam etmektedir. Ba§jeolog 
doktor Prof. M. Arni, bilhassa toprak • 
taki muazzam yanklan takib ecJ.erek 
bu havalisinin irolojik vazil/etine ve mu· 
kadderatlna aid mühim bir ipucu üze· 
rindedir. 

Kmehir zelzelerinin ~ok dehsetli ve 
muazz~m bir hadise olduiiunda bütün iJ. 
ml heyetler ve mütehasmlar, müttefik • 

tirler. 
Simdi Mucurdan Avanosa gidi:l'.o • 

rum. Zelzeleler, bu havalide de tahribat 

yapm15llr. MEKKI SAID 

. r Artvinde 
. Artvin 26 - Kir§ehir felaketzedele • 

rme yard · · "lk h l lJD l~m '.ertib cdilen toplant1da 
1 T am_ede .550 hra temin edilmiitir. 
k e1kil ed1len yard1m komitesi teberru 
aydma faaliyetle devam etmektedir. 

Adana M · T ' ersin ve arsuata 
. Adana 26 - Zelzele felaketzedele -
r~nvaddim i~in Adanahlar harekete gec;· 
II.. ~~ ~mm büyük bir miktara balig ola
cag1 um1d ediliyor M · T A 
dana k 

. 
1 

. · ersm, arsus, -
om1te en ·· 
d

.
1 

mu1terek c;ah§nllya ka • 
rar ver 2 ar. 

$ehrimizdeki yard1m laaliyeti 
Zelzele fclaket ed 1 . 

kmda Dahiliye z .•. enne yardlill hak-
Sekreteri Sük .. ~ekih ve Parti Genei 

. • ru ayanm tamimi üzerine 
yarm V1layette umu • b. l 
p1lacakbr Bu to m1 ir top anh ya-

l k
. planhda fclaketzedelere 

Y~' aca yardlJD l . 
tir Umum· k . eaas an tcsb1t edilecek· 

. ' omisyon l" 
k h 

un ma umab ol • 
ma s1zm erhangi b · kim 
müsamere ve . Ir. se tarafmdan 

saire terhb ed"I · k 
rarla1tmlm1•11r y ~~ .. 1 memeSJ a-

' · Uwm1r b d para tophyacaldann ,in .u tarz a 
· .. evvelemirde ko • 

mISyona muracaat etm l . 1• cclctir. e en az1m geie -

Diiier taraftan korni t 
kmm hamiyet ve fedakirl~il stan~ul h~l
nakdi muavenet t . g e mutcnaS1b 

emm cdec k t db. 1 
ba1vuracakhr. Bu arada .. e e . u ere 
konser ve futbol m .s.ure~. hyatro, 
tertib edilmesi d a~h1 gtbi müsabaklar 

e mu tcmeld" M h l"f 
müesseseler tarafmdan to l lf. . u te .' 
derhal Kmlay merk . P amlan 1anemn 

· · . ezine Y•br I · · 
cmir verilmiitir. ' mas1 1~m 

Gümräklerde biriken h'b . d K •a1s1z 
e,ya a ITfehire "'Önd '[ k 
t bl 

.. " er1ece 
stan u gumrüklerind . . 

dar birikip de sahibleri ~ '1%d1yc ka • 
n1lm1yan ve sablam1yan ark ndan ara
calc, yiyecek ve i<;ecege y~d acak, yan~
kamilen toplanarak K111ch~ d ~~~dclenn 
zede karde1lerimize göndc~l;e~ el.~ket
Kmlaya verilmesi takarr'" . . uzere 

"k' .. d ur etm11hr B 
Cl)'& t 1 gun cnberi toplan k d · u 
k. d h l ma ta 1r Se 1yat er a yap1lacakbr. · V• 

Zelzele sahasindan mektub 
Sofular 23 - Kurbanlann1 daha zi

yade cocuklarla kadmlardan vcren zel· 
zele mmtakasmda 23 nisan ~ocuk bay
ram1, hazin oldu. Daglarda, k1rlarda ba· 
rman yuvaSiz, mektebsiz ve hatta an~.iz 
kalm15 binlerce ~ocuk, bütün Türkiye- DENIZ f$LERJ 
deki ya11tlarmm nesesine böyle bir gün· Deniz Müste§ar1 Ank 
d · · k d · · araya 

e 1'hra e emem15hr. ..• . dönd „ 
Ugrad1i\1m bütün köylerde ogrendim Al d . U 

ki. hepsi de, bavrama ne büyük bir 1evk· Vek·7~~y~ an ~Jirunize geien ikt1sad 
le hamlanm11lard1 · fakat p;ene bu kutlu 1 ade, 

1 
.. :lnediz uste§an Sadul!ah Gü-' . k k ney un og en evvel D . 

p:ünün bir u~urudur ki, Akpmar 11 ° u· tanbul §Ubesini ziyar 1 e~zbank 1s -
lunun 65 talebesi, mf bayram hamhgi Halice giderek bazi te~ki:;bkten sonra 
icin bah~ede bulunduklarmdan dolayi Müste§ar dün ak~am Anka;r yap~~ll'. 
ölümden kurtuldular. Simdi, bu bayram tir. aya gitm1~ -
p:ününde. cocuklann memleket büyükle • Y eni Karadeniz t • f • 
rinden bir ISlcgi mekteb yapilana kadar. D . b k D . ari e111 
d · k 1 '1 d O 1 bir cad1· emz an cmzyollan idaresi 1 ma-

erss1z a mama an 1r. n ar, yistan itibaren mer'" I k ·· ' 
l d h 1 b 

.. I f I"k tli 111ün 
1 0 ma uzere Ka 

rm a tm a - ve e e oy e e a e · radcniz hath i'in yeni bir t ·f . • 
lerde daha sevip k1ymetini anlad1klan • etmi-+ir. Yeni tarifeye göre aKn e tderti.b 

h l k 
· 1· •· • ara en1z 

oca armm etrafmda toplanrna is iyor- limanlanna !stanbuldan haftad ·· d 

1 D 
• 1 b'" ] a u, e-

~r. op;ru.unu isterseniz, on an oy e fa posta kalkacaktlr. Bu postalar salt 
bir mekteb cadmmn d1sammda, Yllol • per§embe ve pazar günleridir. Bunla; 
maga devam eden harabelcr arasmda ve dan sah ve per§em be postalan. Hopaya 
yahud bu harabclerin feci manzaralan kadar uzahlacakbr. Pazar postalari, 
karmmda ve felaket sahasmm binbir en· Rizeye kadar gidecektir. 
dise ve heyecam i~crisinde birakmamak Yeni tarifenin en büyük hususiyeti, 
pek faydah olacakbr. Ger~i hi~birinin vapurlarm Ak,aabad, Pazar ve Of gibi 
p:özlerinde arllk ilk p;ünlerin müthis kor· kü,ük iskelelere dahi ugramas1d1r. 

CUMHU1'1~.t:T '1 

Celal Bayar bugün 

Atinada 
[Baatara/11 Incl aaht/edeJ 

Tren, istasyonda 20 dakika kadar te· 
vakkuf etmi1, bu müdet ~inde Y unanh 
gazetecileri de kabul edcn Celal Bayar 
kendilerine beyanatta bulunarak Y una -
nistana Atatürkün ve Türk miletinin se -
lamlanm getirdigini söylemii. Türk • Yu
nan dostlugunun ehemmiyetinden bahse -
derek bu dostlugun politik hayatta oy • 
nad1g1 rolü tebarüz ettirmistir. Ba§veki • 
limiz, aynca, önümüzdeki mayIS ay1 ic;in
dc Yugoslavyaya, sonbaharda da Bükre· 
1e gidecegini ilave eylemi1tir. 

Ba1vekilimizi hamil olan huswl tren, 
yann sabah (bu sabah) saat 11 de Ati
naya varacaktir. Devlet makamlan ve 
halk, Türk devlet adamlarma samimi bir 
hüsnü kabul haz11lamaktad11. Schir, da· 
ha simdiden Türk ve Elen bayraklarile 
oüslenmi1tir. 

Bütün gazetelcr, Celal Bayar ve Rü1· 
tü Arasm ziyaretlerinden memnuniyetle 
bahsetmekte ve Elen milletinin dost ve 
müttefik devlet adamlanm cok samimi bir 
heyecan ve derin dostluk tezahürlerile 
kar11hyacagm1 bildirmektedirler. 

Basvekil Celal Bayarm Anadolu Ä
jansma ve Atina Aiansma verdigi beya· 
natlan tefsir eden gazeteler, Balkan An· 
tantJ c;erc;evesi dahilinde yem Türk -
Elen anlasmasmm büyük ehemmiyetini 
tebarüz ettirmckte, Bayar vc Aras1n 
yüksek 5ahsiyetlerini kaydeylemekte ve 
iki hükf1I11etin takib ettiiii büyük cserin 
manasm1 tamamile müdrik olan Elen 
millctinin Türkiye Ba1vekilini ve Harici· 
ye Vekilini büyük heyecanla kar11l1yaca· 
gm1 yazmaktad1rlar. 

Türk gazeteciler heyeti 
Türk gazetecilcr heyeti, bu sabah A

tinaya gelmi1, istasyonda Harid Matbu
at direktörü M. Seferiyadis, Gazeteciler 
Birlii'ii reisi M. Zarifis oldugu halde Yu
nanh gazeteciler tarafmdan hararetle 
kar51lanm11br. Türk gazetc mümessilleri, 
Matbuat ve Turizm Müste1an M. Niko· 
lidis'i ziyaret ctmi1lerdir. 

Serezden ge~erken ..• 
Selanik 26 (Sureti mahsusada 111iden 

arkada11I111zdan) Serezde Bai • 
vekilimize yapilan merasim cidden cok 
parlak olmu1tur. 

1stasyonda toplanan binlerce halk na • 
mma Avukat Yanko lkonomidi tarafin
dan türk~c söylcnen nutuk 5udur: 

« - Muhterem Ba1vekil, 
ftbu beyanatta bulnmak 1er;fi bana i

sabet etti. Serez ahalisi kemali memnuni· 
yetle ve ihtiramab mahsusa ile dosl ve 
müttefikimiz bulunan Türk.iye hükumeti
nin Ba1vekilini istikbal ediyor. Türk mil
letinin reisi Türkiyenin banisi bulunan bü
yük Kemal Atatürkün rehber ve ilkaat1 
ile nail vc iktisab eylcdigi terakkiyat1 fev
kaladesini bilcümle Y unan milleti kemali 
dikkat ve itina ve ehemmiyetle takib edi· 
yor. Zira Türk - Yunan hükumetleri bey· 
ninde her iki hükumetin rüesasmm gayret 
ve hüsnüniyetile husule gelmi1 olan ittifak 
ve münasebah hasene ciddi ve hakikidir 
ve adeta itikad1 dinl kabilindendir. 
Y unan milleti, bilhassa Makedonya aha· 
lisi, büyük Türk milletinin evsaf ve fa • 
zileti mütemayizesine vakif ve agaht1r. 
Türkiye ile Yunan milletleri beyninde hu
sule gelmi1 olan ittifak ciddi ve hakiki 
münasebah hasenenin idamesini cenab1 
Haktan dua ve temenni etmekteyiz. 

Y a1asm Türk milleti. Y a§asm Büyük 
Kemal Atatürk. Ya1asm Türkiye Ba1ve· 
kili Bayar.» 

Ba,vekilimizin cevab1 
Basvekil Bayar, bu nutka verdigi ce

vabda, Yunan topraklarma ayak basa -
hdanberi müttefik ve necib milletin hak· 
kmda gösterdii(i iyi kabulden, misafir • 
perverliktcn ~ok mütehassis ve mütehey
yic; oldugunu söylemis ve Büyük Sef 
Atatürk hakkmda izhar edilen güzel his
lerden do!a}'l duydugu minneti ifade et
mi1tir. 

Ba1vekil, sözü Türk- Yunan münase· 
bahna intikal ettirerek bunun k1ymet ve 
ehemmiyetini bir kere daha kaydettikten 
sonra, milletlerimizin mukadderatm1 bir· 
birine baiilamaktaki isabeti tebarüz ettir
mistir. 

Sözüne nihayet vcrirken Celal Bayar, 
Ha1metlu Yunan Krahna yüksek tazim 
duy~ulanm sarahatle ifade etm;s ve lciy· 
meth dostu büyük General Mctaksas'm 
sahsi ve hütün Yunan milletinin saadeti 
hakkmda samimi temennilerde bulun • 
mu1tur. 

Dün geceki kaza 
Dün ~ece saat 24 te Beyaz1ddan Kur· 

tulu1a g1den bir otobu··5 H .... d , amam onun e 
tratvaydan atl1yan bir ihtiyara ~arpmis
tir. fade veremiyecek derecede ag1r ya
ralanan yolcu, hastaneye kaldmlmt§ su~-
lu saför yakalanm15hr. • 

•i••• 
latinye Doklarmda iti,;i 

kadrosu genitletildi 
Denizbank !stinye Doklar1 idaresinin 

"?0 zamanlarda i~leri c;ogald1gmdan i~
c;i ~~drosu geni~letilmi§lir. Dokta ek • 
ser1s1 ecnebi vapuru olmak üzere yedi 
vapur tamir ic;in s1ra beklemektedir. 

Derdi ~ok, anyan1 yok bir cemiyet 
Kap1c1 

idare 
odabas1lar1 

' 
ve han 
heyeti dün se~ildi 
-------

Reis: «Kapic1 der g~ersiniz, f akat onlar1n polisin 

...--.-sag kolu oldugunu unutmayin » diyor 

Dünkü toplanhda idare heyeti sepmi yap!hrken. •• 

. Kapic1la~ ve .ha.n o~aba11l~n :emiyeti j evvela yakasma yap113cag1 adam, kapici-
1darc .heyett ~lillI, dun cem1yebn Tür· dir. Amma kimse, lcapta hep lcap1da du· 
~~dek1 merkezmde yap1lnu§br. Azalar, ruyor mu? diye sormaz. 
ogleden sonra akm akm cemiyet mer· Eve maydanoz mu !a= Jd } G"t 
kezine gclerek .reylerini .kullamm1lardtr. kap1c1 ~ar11dan al, hahlar m1°to~ancli~ 

Bunlar, ceI111yctte lr.endi aralarmda ko- Al kap1c1 arsada silk. Sonra hmizhk 
nu1uyor, derdlerini birbirlerine döküyor • oldu? Kapia mes'ull.„ mi 
lard1 .. fstanbulun her tarafm?a~ s1z~~ ha· B~nun !~in Belediyeye yeni zahitai 
berlen burada duymak kab1ld1: F 1lan a- beledl)'e mzamnamesinc konulmak üzere 
par~n:ianm ka~J~CI dair~•! boi ! F alan ha· bazi hususlar teklif ettik. Bunlar yeni 
nm 1§1 nasil g1d1yor? F1lanca bay kac;mc1 projeye konulmu1tur. Bu esaslara göre 
aparbmam. d1kmek. ~zeredir?. . , kap1c1 kap1dan aynlam1yacak, aynlm~ 
B~ ~anb hava 5mdc cemiyetm 1dare yerine mes'uliyeti deruhde edecek bir ve· 

heyetmm topland1g1 odada da dcrd ya· kil koyacakllr. 
mhyor B··w·· b 1 uk bil b' k . - -·. . . . u n un ara m a 1r ap1c1run 

Cem1ye.t re1S1 1smail Varol anlallyor: kazanc1 10 liradan ba1lar ve ta1 ~atlasa 
«- Bmden fazla azam1z vardir. Fa- 40 lira)'I ge911ez. Bilmem sabalun dör • 

kat fstanbuldab han, aparllman kap1c1· dünde koca binalan silip süpürmekle iie 
larmm sa~1S1 be~ binden de fazladirr„ ba1lay1p geceyanlanna kadar bütün kat
Ortada b1r cem1yct var amma cemiyete lann hizmetini gören biz zavalhlara bu 
azay1 baghyacak lcanuni müeyyedc yok.» para ~ok görülür mü? Hem hu da bir 

Sonra mütevekkilane ilave ediyor: maa1 olsa neyse, apart1mamn katla • 
«- Ho1 azam1z i~in kuvvctli bir ha· rmdan her biri bo§ald1kc;a kap1c1 yandi 

r~~et yaptyoruz ya ... Kap1C1 der gec;er - demektir. <;;:ünkü alacag1 para, 0 nisbette 
S1n1z amma onun, zab1tamn sag kolu ol- azalu. Eyluldc kiraci bulunmadi mt bir 
dugu.nu unutmamak laz!!nd11. Bir han - daha gclecek eylulü beklemekten baika 
da b1r aparttmanda oturan adam h1rh mt- ~are yoktur. Artilc kap1ci vars1n ba~m tas
dir, hm1z m1d1r, 1üpheli midir? Bütün. lara vursun.„» 
bunlar kap1:1?a~ sorulur; Ögrenilir. A - Rcisleri böyle derd yanarken oda ka· 
partlillana bn.'. gme. ac;1k buldugu bir ka· labahkla1m11h, bütün kap1c1lar kendileri· 
p1dan dahp oteben c;ahp lca~sa polisin ne tercüman olan reisi tasdik ediyorlard1. 

Va~ingtona giden 1 Kamgarn ipliginin 

ingiliz heyeti 

ingilterenin sür'atli 
deniz tayyareleri sa
tm almas1 muhtemel 
Va1ington 26 - Amerikanin tayyare 

sahn almak imkanlanm ara11trmak üze -
re buraya bir fngiliz heyetinin gelmesi Ü· 
zerine Amerika askeri makamlan bu me· 
scleyi tetkik etmektedirler. 

Tahmir: edildigine göre !ngiltere pek 
aglf olan ve «w;an kaleler» ismi verilen 
tayyareler satm almaktansa vasatl tonai· 
da bombard1man tayyareleri almag1 !er· 
an edecelctir. 

fngiltere, Amerikan avci tayyarele -
rinden daha süratli avc1 tayyarelerine 
malik oldugu ic;in bu nevi tayyareleri sa
hn almak istemesine imHn verilmemek· 
te, fakat Amcrikamn birka~ aydanberi 
seri halinde in1a ettigi süratli deniz tay -
yarelerinden sahn almak istiyecegi kuv • 
vetle tahmin edilmektedir. 

Amerikan sanayi mahfilleri Ämerikan 
ordu vc bahriyesinin ve ecnebi memle -
ketlerin gittik~e c;ogalan taleblerini kar -
11lamak üzere daha geni1 mikyasta in1a -
atta bulunabileceklerini ümid eylemekte
dirler. 

Askerl mahfiller ise fabrikalarin bü • 
yütülmesi vc mütehassJS i~ilerin ~ogalt1l
maSJ laz1m gclidigine i1aret etmektedir -
!er. F akat bu bir zaman meselesidir. 

Siyasl bak1I11dan ingilterenin Kanada· 
dan mubayaatta bulunmakta menfaati 
varclir. <;;:ünkü Avrupada muhasamat 
ba§lad1gi takdirde bu memleket lngilte
renin faaliyetini birdenbire felce ugrata • 
cak bir bitarafhk kanunu tatbik etmek 
mecburiyetinde kalm1yacakhr. 

tevzii meselesi 

i~in gecikmesi, maliyet 
fiatirun hesab1 imkanmi 

ortadan kald1rd1 
Hükumetin ge~en teI!lilluzda c;1karilan 

bir kararname ile yüz k.ilosu i,in gümrük 
resmi bir liradan olmak üzere ithal ederek 
sanayi müesseselerine tevziine karar ver
digi 650,000 kilo kamgarn ipliginin sureti 
tcvzii bugünc kadar takarrür etmemiiti. 
Halbuki, mensucat mücsseseleri, yünlü 
kuma1 sanayiimizin zarara ugramamas1 
i~in almm11 olan tedbirden istifade ede· 
rek, bu ipliklerden depozito mukabili c;e
kerek kullanm11lard1. Tevziin gecikmesi, 
maliyet fiatmm hesab1 imkamm ortadan 
kald1rm11 ve mevsim dola}'lsile sipari§ler· 
de arbnca sanayi müesseseleri müikil va· 
ziyete dü1mü1lerdir, 

Gelen haberlere göre l:iu lPii balli ve 
tevziat esasmm takarrürü ic;in fkt1sad Ve· 
kaleti ba§DIÜ§aviri Vander Parten'in riya· 
se~ .albnda bir beyet Bursaya gönderil • 
m11t1r. 

Bu heyet yann iehrimize gelecek ve 
hurada da tetkikler yapacakbr. Sanayi -
ciler bu i§in neticelenmesini sabm1zhkla 
bekliyorlar. -------Denizbankta maaf tevziatin

da yenilik 
Denizbank idaresi, banka memurla:n· 

nm ma~lan.run pe§in maa§ esasma ge>
re tcdiyesine karar vermi§tir. :;limdiye 
kadar maa§larm1 ay sonunda ücret esa
SI üzerinden alan bankanm mülhak ida· 
relere mensub memurlar1, ma}'lS ba§m· 
da hem nisan, hem de mayis ma~larmt 
alacaklardir. ... ,. 

Heraklia motörü kurtar1ld1 

F ransiz - ingiliz 

yakinlafmas1 
[Ba§tara/11 Incl sahl/edel 

IAnC!rada siyasi ve askerl meselelcr • 
den maada iktisadi ve mali i,Ier de tel• 
kik edileceginden, Hariciye Nazm M. 
Bonc bugün Maliye Nazm M. Mar1an· 
do'yu kabul ederek, Londrada görüiüle· 
eck ikhsadi ve mall meseleler hakkmda 
izahat alm11hr. 

M. DalaJye'nin beyanat1 
Pario 26 - F ransiz Ba1vekili M. 

Daladyc, Röyter muhabirine a1ag1daki 
beyanatta bulunmu1tur: 

«- Ben, daima, Avrupada sulh ve re· 
fah lehindeki bütün gayretlerin F ranstz • 
lngiliz antanhna istinad ettirilmesi lca • 
naatinde bulundum. fki mcmleketin ar -
zulan ve ümidleri bir oldugu gibi arad1k • 
!an gayeler de aynidir. 

Bu sebebden fngiliz hükfuneti azala • 
rile yeniden hususl bir memnuniyct ve bü· 
yük bir itimad ile 1ahsi temasa gelecegim. 
Hükumetlerimizin, sulhsever ve hür bü· 
yük milletlerimizin hüsnü niyetine fili • 
yatla tercüman olmak imkamm bulacagm
dan cminim.» 
Btzfvekilin Avam kamaraam'daki 

beyanah 
Londra 26 (Hususi} - BaJVekil M. 

Cemberlayn, Avam kamarasmm bugün
kü cclsesinde F ranSiz BaJVekilile Hari • 
ciye N azmnm LondraYJ ziyaret edecek• 
lerini resmen beyan ederek, F rans1z na• 
wlarile fngiltere ve Fraosayi alikadar 
eden bcynelmilel siyasl meselelerin gÖ -
rü1ülecegini bildirmi1tir. 

M. Ccmberlayn ayni zamanda, ftal • 
ya ile fngiltere arasmda cereyan eden 
müzakerelerin muvaffakiyetle neticelen • 
digini haber vererek, imzalanan anlaima• 
run yakmda berayi münaka1a Avam ka· 
marasma arzedileceiiini ilavc etmi1tir. 

Franau; kabineainin i~tima1 
Paris 26 (Hususi) - Kabine bu • 

gün Ba1vekilin riyasetinde toplanarak 
yann aksam Londraya hareket edecek 
olan M. Daladye ile M ..... ne'nin fngi
liz nazirlarile görüsecekleri meseleleri tes• 
bit etmi1tir. 

Naz11lar bilahare Elize sarayina gide· 
rek, Cumhurrei•i M. Lebrön'ün riyasc • 
tindc toplanarak müzakerelerine devam 
etmislerdir. 

Salahiyettar mehafilden alman malu -
mata göre, Hariciye Nazm M. Sone 
Roma maslahatgüzan M. Blondel'in 
verdiP;i izahattan logiliz ricalini haber -
dar cdece!.tir. 

Ayni mehafi!e göre, Cekosloval.ya 
meselesi, Londra müzakerelerinde mühim 
bir yer i1gal edecektir. 

Lord Halifaka Fransiz sefirile 
görü~tä 

Lonilra 26 '(Hususi) - Hariciye 
Nazm Lord Halifaks bugün Paristen 
dönen FranSJz elcisi M. Sari Korben'i 
kabul ederek, F raDSJZ namlarile görü1ü· 
lecek meseleler hakbnda müdavelei cf • 
Hrda bulunmu1tur. 

Lord Halifaks bilaliare Milletler Ce· 
miyeti Umuml Katibi M. Avcnol'ü ka
bul etmistir. Mülakat Habe1 meselesi et• 
rafinda cereyan etmi1tir. 

lavei,;in tealihati 
Stokholm 26 - Genel kurmay ~ 

kam General Törnel hükumete bir mek· 
tub göndererek harb leva.zmu satm a]. 
roak ic;in 61 milyon kuronluk tahslsa( 
istemi§tir. Bu tahsisat 1938/39 büt'e ~e
nesinden sarfolunacakbr. 

Protestan papazlari Hitlere 
aadik kalacak 

Berlin 26 - cEski Prusya• birligine 
mensub protestan kilisesi papazlari ve 
memurlart bundan böyle Hitlere sada • 
kat yemininde bulunacaklardir. Bunu 
yapm1yanlar azledileceklerdir. 

Ankara Borsasi 26/4/938 
C E K [; E R 

Paris 
New-York 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
A.msterd. 
Prag 
Madrid 

Acili$ Kaparu5 
25.465 25.5525 

0.792746 0.7920 
15.0587 15.1355 
4.7025 4.72 

86.7460 87.1610 
3.4475 3.4620 

63.4920 .63. 7958 
1.4225 1.4290 

22.7380 22.8468 
12.6984 12. 7592 

1.9690 1.9788 
4.1950 4.2150 
3.9880 4.0075 

fngiliz heyetinin bütün bu meseleleri 
tetkik ederek neticeyi bir raporla Londra 
hükumetine bildirmesi muhtemeldir. 
Bir Alman gazeteainin makalesi 

Berlin 26 - Doy~e Algemayne Cay
tung gaz~tcsi Londra müzakerelerinin i~ 
yüzü ba§hg1 alllnda yazdii!t bir makale
de, lngilterenin Amerikada askeri tayya· 
rcler satm alma!l meselesine avdet ediyor 
ve fngiliz halk kütlesinin hala Alman 
tchlikesile korkutulmakta oldugunu ehern· 
miyetle tebarüz ettiriyor. 

<;:anakkale civarmda Kilid civarm - 1 

da karaya oturan Heraklis isimli Yunan 
motörü, evvelki gece Denizbank Türk 
Gemi Kurtarma §irketinin Alemdar 
tahlisiyesi tarafmdan kurtarilml§br· 

Berlin 
Va~o•A 
Bndape$te 
Bükrt:!! 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

105.8730 105.38 
34.5238 34.6890 

2.7210 2.733& 
3.08 3.095 

Londra 630.- 6? 7 
Moskova 23.8275 23- ·7-. . . 15 

ISTIKRAZLAR 

Amerika oyanmda ,iddetli sözler 
Londra 26 (Hususi) - Amerika 

ayan meclisinde, Amcrikadan tayyare 
alm1ya p:iden 1ngiliz askerl heycti aleyhi
nc 1iddetli sözler sö lenmiitir. Hatibler -
den M. Luis Amerikanm yabanc1lara 
tayyare satmasm1 1iddetle tenkid ederek, 
bir harb takdirinde Amerikanm, Ameri -
kadan salln alman tayyarelerle kar§1la1a· 
cagm1 söylemistir. 

A~1li~ 

19.575 
95.

TAHViLAT 
Ac1h~ 

pe$in 39.90 

Türk B. 1 vadeli 
Ergani 

Anadolu I 
Anndolu II 
Ana. l\Iü. 

39.90 
40.50 

Kapanlli 
19.60 
95.-

Kapan1 
39.90 
39.90 
40.50 

"---====_) 
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ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i~in ... 

EKZAMiN 
kullammz. Binlerce hastayi kurtarm1~hr. Eczanelernden isteyiniz. 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
Senelik 

Cinsi ve rnevkii rnuhammen Kira 
kiras1 müddeti 

Sultanahmedde Tapu dairesi i~inde alt kattaki pul 
satl§ yeri senelik kiras1 iki taksitte verilecektir. 
Käg1dhanede Caghyan köprüsünden Sünnet köprüsüne 
kadar uzanan alandaki Gay1rm otu ile otlakiyesi ( kiras1 
pe~ n verilecektir} . 
Ahirkap1da !skele caddesinde evvelce T1bbiye mektebi 
olarak kullamlan eski ve yeni 7 numaralt binanm po
lisGe me~gul olrmyan k1sm1 : 
Samatvada Hac1hasanaga mahallesinin eski Kav1khane 
yeni Yahbovu sokagmda 42 metre murabbamdaki 6 nu
rnarah kahvehane arsas1 ( senelik kiras1 pe~in verile-
cektir}. 
BngaziGinde Baltalimamnda Kü~ükdere mevkiinde ve 
dere üstünde käin 27597 metre murabba1 tarla : 

Lira 
900 

300 

115 

50 

40 

1/5/938 
ilä 

30/11/938 
tki y1! 

• • 
Yukanda eins ve mevkileri yaz1h yerler hizalarmdaki miiddet ve kira

lar üzerinden •Gtk arttirma usulile avn ayn kiraya verilecektir. isteklile
rin ve tediye ~eraiti ile diger ~artlan Ögrenmek istiyenlerin 4/5/938 G•r~am
ba günü saat on dörtte yiizde yedi buGuk pey akGesi rnakbuzlarile Milli 
Emläk Miidürlügünde toplanan Komisyona gelmeleri. cM.• (2207} 

$0KOLAKSiN 
En m uannld kab1zlarda blle teslrl kat'T, lezzetl gayet Ultlf re· 

klbslz mUshll CIKOLATASIDIR. Eczanelerden aray1n1z. 

ATATÜRK HEYKELI MÜSABAKASI 
1 - Giresun Viläyet rnerkezinde dikilecek Atatürk heykeline aid re

sim ve projeler 25 haziran 938 tarihine musadif cumartesi gününe kadar 
mi!sabakaya Gtkar1lm1~tir. 

2 - Heykel ve kaidesi iGin 40 k1rk bin lira kadar para sarfedilecektir. 
3 - Yap1lacak proje ve maketlerin büyüklügü müsabakaya i§tirak 

edecek rnütehass1slann takdirine b1raktlm1§hr. 
4 - Resim ve maketler müsabaka gününe kadar !stanbul Güzel San'at

lar Akademisi Direktörlüjtüne teslim edilmi~ bulunacakhr. 
5 - Jüri heyetince birinciligi kabul edilen san'atkära 500 be§ yüz 

ve ikinciye 250 iki yüz elli lira mükäfat verilecektir. 
6 - Müsabakaya i~tirak ed.ecek milli san'atkärlar, Giresunun Kurtulu§ 

sava~mdaki durumunu mahallen tetkik etmek ve heykelin dikilecegi rney
dam bi2Zat görmek isteklileri takdirde geli~ ve gidi~ vapur navlunu ile Gi
re~nda ikamet edecekleri ü~ günlük zaruri masraflan Belediyece ödene
cektir. Bu para anca\< müsabakaya i~tirak ettiklerini resirn ve maketleri 
akademi Direktörlügilne teslim eylediklerini mübeyyin alacaklar1 vesika 
üzerine müsab1klara verilecektir. 

7 - Fazla izahat almak istiyenlerin lstanbul Güzel San'atlar Aka • 
demisi Direktörlügüne müracaat eylerneleri ilän olunur. ( 2363 } 

Galatasaray Maliye $ubesi Tahsil $efliginden: 
istikläl caddesi Yeni~eriagas1 sokak Britanya oteli ve Olivo pasajmda 

istanbul oteli rnüstecirinin ~ubemize olan kazanc vergisi borcundan dolay1 
her iki otelde mevcud ve §ube zaptmda rnuharrer otel e~as1 tahh hacze 
almm1~ ve vergi borcunun ödenrnemesi yüzünden aleni rnüzayede ile sa
tilacakhr. 

Sab~a 2 mayIS 938 güniine ra•hyan pazartesi saat 10 da evve!a tstan
bul otelinden ba~lamlacakbr. Talib o!anlarm muayyen gün ve saatte mez
kür mahald.e hazu bulunmalan. ( 2337 ) 

{:orum Valiliginden : 
20 haziran 938 pazartesi günü saat 11 de Corum Vilayet rnakammda 

ihalesi yap11rnak ü;ere 1950 lira ke~if bedelli Sungurlu, 3250 lirahk Os -
rnanc1k, 1950 lirahk Mecidözü, 1625 lirahk Alaca olmak üzere cem'an 8775 
lira ke§if bed.elli yukanda isimleri ge~en kazalarm hali haz1r haritalarmm 
almmas1 aG1k eksiltmiye konulmu~tur. i;lartname ve buna aid diger evrak 
Corum Naf1a Dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 658 liradir. 

1steklilerin teklif rnektublarile bu i~i yapabileceklerine dair Nafia Ve
käletinden almml§ ehliyetname ve diger belgelerini ihale günü s11at 10 da 
ih~le Komisyonuna vermeleri läzrmdir. ( 2361 ) 

Yalova Ticaret Mahkemesinden : 
(280} say1h Yalova Tanm Kredi Koaperatifi namma imza atmaga ye

teldi zevat a~ag1da adlar1 yaz1h zevattan ibaret olup statünün ( 26} nci 
rnaddesi rnucibince ba~kan ile bir üye, ve b~kanm gaybubetinde as ba~
kan ile bir üye tarafmdan müstereken imzalanacak evrakm kabulü ve 
ancak bu §ekilde vuku bulacak taahhüd.at ve i§, aratm kooperatifi ilzam 
edecegi rna!O.m olmak üzere ilän olunur. ( 2360 ) 

Adlan Vazifesi 
Hidayet Birtan Ba§kan 
Osman Aksoy As ba~kan 
Abdullah Taskan Üye ( veznedar } 
Sefa Tüzünata~ Üye 
Hasan Akyol Üve 

istanbul Vak1flar Direktörlügü ilanlan 

Muhammen 
Semti ve Cadde veya sokag1 No.s1 Cinsi ayhg1 
mahallesi L. K. 

Bahcekap1da 4 üncü Vakif hanm zemin katmda 58 Magaza 140,-
• :t > > > • 60 :t 140,-
Yukanda yaztl1 magazalar 940 senesi may1s nihayetine kadar kiraya 

verilmek üzere •G•k arthrm1ya ~1kanlm1shr. !stekliler 10 may1s 938 sah 
günü saat on be§e kadar pey paralarile beraber Cemberlita~ta !stanbul Va
k1flar Ba~müdürlü.;'ünde Vakiflar Akarlar kalemine gelmeleri. ( 2364} 

iktisad Vekaleti i~ Ticaret Umum Müdürlügünden: 
Türkiyede yangm sigorta isile rne~gul olm.ik üzere kanun! hükümler 

dairesinrle tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi sigorta sirketle
rinden Kompani Dasürans Jeneral Yangm Sigorta 1;;;rketi bu kere müracaatle 
~irketin Türkiye umumi vekilligini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek ~ir
ketle aliikasm1 kestigini ve sirket 1/1/1938 tarihinden itibaren Türkiyedeki 
faahyetinl tatil ettigini ve srketin tasfiyesile istanbulda Galatada Voyvod.a 
caddesinde J eneral hanmda • Roger Debeire • in rnesgul olacagm1 bildir • 
mistir. Bu sirketle aläkas1 olanlann • Roger Debcire • e ve icabmda iktisad 
Vekaletine rnüracaat etmeleri ilan olunur. 

• Tashih 
Dünkü nüshammn son sahifesinde 

ne§redilen Üsküdar icra memurlugun • 
dan serlevhah ve 7172 s1ra numarah 
ililmn b~inci satmnda Yako Behar og
Iu M~on ismi sehven (Yakop R. oglu 
Mi§on} §eklinde yaz1ld1gi ve sekizinci 
satmnda da cSabatay oglu Liyau. ismi 
de gene sehven (Sabatay oglu !iyanla) 
§ek!inde dizilmi§ oldugu tavzih ve tag.. 
hih olunur. 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokma11 Hekim 

Pazardan baska l!iinlerde ll~leden 
•onra saat (21,2 tan 6 va) kadar tstan 
bulda Oivanyolunda (104) oumaral 
hususl kabinesinde hastal anru kabul e 
der. Sah, cumartesl l(iinlerl sabat 
c9 'h . 12• saat leM hakik1 fJ karava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

CUMHURIYET 

DENIZBANK 
Denizyollan i,Ietmesi 
Acentalan: Kn.raköy Köprüba$1 
Tel. 42862 • Sirkeci Mühürdar· 

zade han. Tel. 22740 

Karadeniz postalar1 
1 maytstan itibaren Karadeniz 

postalannda a§ai!Jda yazih degl • 
~iklikler olacaktir: 

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

zeye ugnyarak Hopaya kadar gi
decek, gidi~te iläveten Tireboluya 
ve dönü~te Pazara ugr1yacaktir. 
PER~EMBE POSTALARI gidi~ 

ve dönü§te inebolu, Ayancik, Sinob. 
Samsun, Ünye. Fatsa, Ordu, Gire
sun, Görele, Trabzon ve Rizeye 
u~nyarak Hopaya kadar gidecek 
ve dönüste ilaveten Of ve Ak~aa
bada ugriyacakhr. 

PAZAR POSTALARI gidi§ ve 
dönü$te Zonguldak, !nebolu, Ger
ze, Samsun, Ünye, F atsa, Ordu, 
Giresun, Vakf1kebir ve Trabzona 
ugr1yarak Rizeye kadar gidecek ve 
dönü§te iläveten Sürmene ve Ti • 
rPholuva u/;nvacakhr .• 2339, 

!stanbul 5 inci icra memurlul!undan: 
Emine Nigär ve Fatma Fikriyenin 

Hatice Melek terekesine olan 2364 Iira 
borcundan dolay1 Kad1köy 2 nci sulh 
hukuk mahkemesine birinci derecede 
ipotekli olup borcun ödenmemesi hase
bile paraya ~evrilrnesine karar verilen, 
istanbulda Kü,ükrnustafapa§a rnahal • 
Iesinin Yenikap1 sokagmda eski 37/39, 
yeni 30 numarah bir hab evin 2/3 bis -
sesi a~1k arthrm1ya ~1karilm1~tir. l§bu 
gayrirnenkulün tamamma ü~ ehli vu
kuf tarafmdan 2175 lira ktymet takdir 
edilm~tir. 

Hududu - Sa~ Faika, solu hamamc1 
Arif haneleri, arkas1 Yenikap1, cephesi 
Ayakap1 caddesile mahduddur. 

Mesahas1 - 75 metre murabba1d1r. 
Evsaf1 - Kap1dan girilince zemini 

karosimen dö§eli a~1k bir antre, came • 
känl1 kap1dan girildikte zemini §•P bir 
antre, duvarlarda sabit dolablar ve tek· 
rar zemini malta dö§eli ve camekanh 
bir antre, bu antre üzerinde iki oda, bir 
kiler, bir aptesane, zemini 'ini dö~eli 
ve yerli mermerden yap1Jm1§ Gama§tr 
teknesi, tulumbah kuyu ve mutfak, o· 
dun ve kömürlül(ü vard1r. 

Asrna katta bir oda, aptesane ve ze • 
min kat1ndan bir s1ra camekän ile bö • 
lünmü~ bir salon , iki oda, bir arahk, bir 
aptesane, ikinci katta bir hedef üzerin
de camekanla bölünm~ bir salon, u, o
da, bir aptesane, tavan arasmda tavan 
aras1 odas1 rnevcuddur. Ah$ab aksam1 
ve kap1s1 ya~h boyahd1r. Zemin kahn· 
da iki bodrumu ve her iki sokaga kap1-
SI ve elektrik tesisati vard1r. Zemin kat 
pencereleri yeni parmakhkhd1r. 

Arttmna bcdeli pe~indir. Artbrm1ya 
i§tirak etmek istiyenler rnuhamrnen 
k1ymeti olan (2175} liramn yüzde yedi 
bucul!u nisbetinde pey ak~esi veya 
milli bir bankanm teminat mektubunu 
tevdi etmelidirler. Müterakim vergi ve 
belediye rüsumu ve vakif icareleri borc
luya, tellaliye ve yirmi senelik vak1f 
taviz bedeli mü~teriye aiddir. Arthrma 
~artnamesi 2/5/938 tarihinden itibaren 
isteklilere ac1khr. Birinci arthrma 
26/5/938 tarihine musadif per~embe gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar devam ede
cek ve muhammen k1ymetin % 75 ini 
buldugu takdirde ihale ve aksi tak • 
dirde en GOk arthramn taahhüdü baki 
kalmak ~artile ikinci arttirmasma 15 
gün sonra 10/6/938 tarihine musadif 
cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar de • 
vam olunacak ve en ~ok arttirana iha • 
lei kat'iyesi icra k1lmacakt1r. Haklar1 
tapu sicillerile sabit olm1yan alacakh • 
larla intifa ve irtifak haklo sahiblerinin 
bu haklar1n1 ve hususile faiz ve masari· 
fe dair olan iddialar1m ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarf1nda evrak1 müsbi • 
telerile birlikte dairemize bildirmedik
leri takdirde ihale bedelinin paylasma
smdan haric tutulacaklard1r. Daha faz
la rnalümat almak istiyen!erin 937/3614 
No. ile dairemize müracaat etmeleri 
ilän olunur. (2376) 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagömlekliler !htUAli 
Etrüsk Vazosu 
lliGin Olümü 
Efendl 1Ie U$ak 
Vikontun Ölümii 
tklimler 
Ölüler Evi 
Felsefe 
Küc;ük HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesl 
Anar§izm 
Farmasonluk 

Göz Hekimi 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 

35 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

100 • 

Dr. ~ükrü Ertan 
lJ•~·t~IU NuruOSDlADlye cac! NO D 

rel 22566 <Dr OSman i;Jerefedd!n 
An"trhmqTn l 

Sac bakmu. l(ilzelliain en birinci ~arhdir 

PETROL N • 
1 

Kepeklerl ve sac dökülrnesini tedavl eden tesirl mücerrep blr Uacdu. 

Antalya Vilä.yetin den: 
1 - Antalya - Burdur yolunda Kirkgöz köprüsü insaah 15,047 lira 64 

kuru$ kesfi üzerinden 25/5/1938 car$amba günü saat 15 e kadar kapah zarf 
usulile Pksiltmeye konulmustur. 

2 - 'leklif rnektublarmm o günü saat 14 e kadar Vilayet makamma 
verilrnis veya gönderilmis olmas1 ve 2490 say1h ithalät kanununun 32 nci 
maddesindeki tarif dairesinde tanzim edilmesi ve 1128 Iira 58 kurusluk te
minatm vatmld1gma dair olan makbuz veya banka mektubunu ve ayni za
manda Naf1a Vekaletinin umumi müteahhidlik vesikasmt da ihtiva etmesi 
Iäz1mdir. 

3 - Taliblerin istedikleri evraktn suretini 75 kuru~ mukabilinde Naf1a 
MüdürlüRiinden ve sair izahah Encümen Kaleminden alabilecekleri ilän 
olunu r. (1602) 

NERViN 
Sinir agnlan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba~ ve yanm ba~ agns1, ba~ dönmesi, bayg1n

hk, ~arp1nb ve sinirden ileri geien bütün ra -

hats1zhklan giderir. 

Mara' 

idro Elektrik 
Belediyesinden : 

Santral1 

Kanuni münakasa müddeti olan 21 nisan 1938 de talib zuhur etmedigin
den i DRO ELETRiK SANTRAL i~i münakasasmm bitim tarihifld.en itiba
ren bir ay müddetle temdid edilmi~ oldugu ve ay sonu olan 20/5/1938 cuma 
gününde evvelce iHin edilen §artlar dahilinde pazarhkla ihalesi 
il'än olunur. 

r BORCLU 

Bay Halil 
i brah im oglu 

1 AD RES 

Sirkecide • Kü
~ük Karadeniz • 
otelinde rnisafir, 
ve Afyonkarahi
sarmm &uhut 
nahiyesinde Ha
cunusa m ahalle. 
sinde 8 No.da 
mukim, 23 sicil 
No.lt $Oför. 

~ld1g. kamyone
tin motör No. 

ve markas1· 

18 • 4463389 nu
marah Ford 
kamyoneti. 

Verdigi Noter 
senedinin No. 

ve tarih i · 

Beyoitlu Birinci 
Noterl. 
Tarih: 22/4/938 
Sened No. 5204 

1 

Yukanda isim ve adresi yazili ~ahsa, hizasmda No. ve markas1 yazlh 
kamyon, müessesemiz tarafmdan semenden olan borcu öd.eninciye kadar 
mülkiyeti muhafaza kayd ve ~artile sahlm1§ oldugundan, rnezkUr kamyo
netin ~ahsi salis tarafmdan sahn ahnacagu zaman, rnüessesemizin riza ve 
rnuvafakati tahririyesinin istihsali lazrm geldigi bermucibi kanun ilän olunur. 

Muhlddln Ak~or: Resml Ford Bayii 
Taksi m, Cumburiyet meydam, l te~ han N. 15 

27 Nisan 

Urolog - Operatör 

Pr. Behaeddin LOtfi Yarnal1 
Böbrek, rnesane, ldrar ve tena

sül vollan hastahklari mütehass1-
s1. Beyoglu • h Bankas1 kar~m E
mirnevruz sokak 10 Pananiya 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 



27 N isan 1938 

MiOENiZ 
Bozuk, diliniz pash, 
kab1z ~ekiyorsan1z 

mutlaka 

CU1\1HURlYET 

MAZON MEYVA TUZU'nu 
9 

tecrübe ediniz. Mide ve barsaklar1 yormaz ve ah~tirmaz. i~ilmesi !Atif, tesiri 

kolay ve müleyyindir. Hi~bir müstahzaratla loyas kabul etmez, ~ünkü son 

derece teksif edilmi~ blr tuzdur. On binlerce k!~i gib! siz de MAZON !steyiniz 
ve mü~abih isimli ve taklidleri reddediniz. Horos markasma dikkat. 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Edremid Su iiti Eksiltmesi 

Dahiliye Vekäletinden: 
Edremide 10 9 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj ve maslaklar in

sas1 su deposu tamiri sehir 5ebekesi yap1lmas1 ve müteferri malzeme te
dariki kapah zarf usulile eksiltmive konu!mu~tur. 

1 - hin muhammen bedeli 57390 lira . 38 kurustur. 
2 - tstekliler bu ise aid sartname, proie vcsair evrak1 287 kurus mu

kabilinde Dahiliye Vek°äleti Belediyeler tmar Heyeti Fen $efliginden ala
bi!ir!er. 

3 - Eksiltme 30 nisan 1938 tarihine rasliyan cumartesi l(iinü saat on 
birde Ankarada Dahiliye Vekä.leti binasmda toplanacak Belediyeler imar 
lieyetince vap1lacakhr. . . . 

4 - Eksiltmiye itirebilmek icin 1.steklilen_n .~?alt1da yazih teminat ve 
vesaiki ayni l(iin saat ona kadar Komisyon Reishitme teslim etmis olmalan 
laz1mdir. · 

A - 2490 savih kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 4145,52 ku-
ru~luk muvakkat teminat. . 

B - Kanimun tayin ettigi vesikafar, . . 
c _ Kanunun dördüncü maddes1 muc1bmce eksiltmiye l?inniye bir 

mani bu:unmad1gma dair imzall bir mektub~. .. 
D - Belec'.iyeler imar Heyel! Fen $efhgmden munakasaya girmek icin 

alacaklan vesika. .. -
5 - Teklif mektublari ihale gunu saat ona kadar makbuz mukabilin-

dA Komlavon Retslll!lne verlle~ekt!r. . 
PoBta · !le .l?Önderilecek tekllf mektu~lanmn iadeli taahhüdlü olmas1 ve 

nihavet bu saate kadar Komfsyona gelmt~. b~lunmas1 !Az1md1r. 
Bll is hakkmda fazla izahat al:n•k 11t1vcnlerin Belediyeler lmar He-

vetl Fen Seflii!ine müraca•t etrnPler1. • 990 • ( 1993) 

1 Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
A~agidaki E vsaf1 Haiz T opograflar AhnacaktU" 

1 - En az 500 hektarhk arazinin ba$h ba§ma nirengisini tesis ve he.. 
sah etmis, Pläncete veya Takeometre ile münhanili haritasm1 yapm~ 
bulunmak. 

2 - Merkezde yap1lacak müsabakada muvalfak olmak. 
3 - S1hht vaziyeti müsaid bulunmak. 
4 - Merkez Ankara olmak üzere Türkiyenin her tarafmda seyyar 

halde i$ görmeyi, icabmda yeralh öl~üleri icin ocaklarda ~ah~mayi taah
hüd etmek. 

5 - Mevzu sistemlerimize göre ve mevClld äletlerimizle arazide en 
fazla üc ay muavin olarak cah51p bu mü&let icinde gösterecegi liyakat 
ve verecegi rand1man derecesine göre äli memuriyete al=ayi, muvaffak 
olam3d1g1 takdirde bir giina istekte bulunmamay1 kabul etmi§ bulunmak. 

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

Kocaeli Vilaveti Daimi Encümeninden: -
1 - Adapazan - Arifiye yolunun 44 + 108 lla 48 + 319 kilometre

leri arasmda yapllacak 4976 lira 47 kuru$ ke$if bedelli moloz !a$1 ihzan 
isi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu>tur. 

2 - ihale mayism ikinci pazartesi günü saat 15 te Vilayet maka-
mmda yap1lacaktir. 

3 - Bu i:ie aid evrak sunlardir : 
A - Baymdtrhk i$1eri genel :;artnamesi, 
B - Hususi $•rtname, 
C - Mukavelename, 

1 inhi. arlar lJnium Miirtijrfüiiünden: -:1 D - Kesif cetveli. 
4 - !steklilerin Ticaret OdaSJ kay1d vesikas1, Vilayet Naf1a Mü -

dürlü~nden ahnmt$ fenni ehliyetname ve 373 lira 25 kurusluk muvak -
kat teminat mektubu veya banka makbuzu ile teklif mektublarmm 2490 
sayill kanunun 32 inci ~addeslndeki tarifat ve.;hile 

0

ihale l(iinünde zikre
dilen saatten bir saat evveline kadar Viläyet makamma vermeleri läz1m
d1r. Posta ile )lÖnderilecek mektublardaki .1?ecikmeler kabul edllmez. Bu 
ise aid 5artname ve diger evrak1 görmek istiyenlerin Vilayet Naf1a Mü
dürlüi!üne müracaatleri. ( 2179) 

1 - 25000 kllo bei ipi 
2 _ 7000 • kalm lonnap 

I - Yukandn eins ve miktari vazih • 2 • kalem 
n · 1 · ibince pazarltkla sahn ahnacaktir 

s. 15 
s. 15.30 

malzeme $arlname ve 

umune er1 muc 8 t "hine ra 1 · 
II _ Pazarhk 28/4/93 an s iyan pergembe günü hizalarmda 

gösterilen saatlerde Kabata$ta Levazrm ve Mubayaat $ubesind.eki Ahm Ko-
misyonunda yap1lacaktir. .. .. .. 

III _ $artnameler parasiz ~l~rak h~rgun. sozu .~ecen &ubeden ahnabilir. 
IV _ !stek!ilerin pazarhk 1cm taym e~ilen .l?Un ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte ach .1?ecen Kom1svona gelmeleri ilan olunur. 
- (1951) 

I _ Taksim Bakunevinde mevClld muhtelif eb'adda döseme, karbon, 

k t d . en tahtalan pazarhkla satilacakt1r ereve mer 1v "h" · 
II .:_ Pazarhk 29/Vl/1938 tar1 n:e rashyan cuma günü saat 14 te Ka. 

batasta Levaz1m ve Mubayaat ~~es1 San.s Komi~onunda yapilacakhr. 
111 _ Sattlacak mallar, he_r.l?Un T'.'1<"~ Bakrmevinde görülebilir. 
IV _ !steklilcrin pazarhk 1ctn taym e~1len l(iin ve saatte % 15 teminat 

paralarile birlikte yu!<anda ach ge~en Komisyona müracaatleri Jlän olunur. 
( 2168) 

25 inci T E R T t B 

BÜYÜK PiY ANGOSU 
Birinci ke$ide 11 MA YIS 938 dedir. 

ßüyük ikramiye: 4 0 • 0 0 O lirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000, ~2.0llO, 1~.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) .11a11k ~ aded mükäfat vardir. 
$imdiye kadar binlerce lti&1Y_l zengm .e~e?. bu piyangoya ~!Irak 

etmek suretile s1z de tahhm1z1 deneviniz. 

Zonguldak Valiliginden: 
Zonguldak Vil-lyeti ic;inde a§agida isimleri ve ke§if bedellerlle muvak-

kat teminat miktarlan yazih: Eksiltmeye Mllvakkat Yolun ismi Ke§if bedeli 
konulan teminat 
KSM. T. 

1-Bartm _ Sa[ranbolu 68130.24 41130.24 3084.77 Tesviye 
2 - Zongul&k Devrek 25367.68 15357.68 1152.57 $ose esash 

32.269.60 19269.60 
tamirat 

3 - Eregli - Devrek 1445.22 

4 - Beycuma - <;aycuma 53826.80 31326.80 2349.51 Yeni §ose 
25014.89 5 - Safranbolu - Ara~ in§aati 

15014.89 1126.12 Smai imalät 
122111.21 

Yukanda §OSe esash tamirile ?'eni. §Ose in§aati ~lerinin cem'an 122111 

1. 21 k luk kisunlan in§aah l§len kapah zarf llsulile eksi"lt k 1ra urus t . .. .. meye o-
nulmu§tur. Eksiltmesi 16/5/938 pazar es1 gunu saat 15 te Zongllldak Vilä-

t . D . • Encu··meninde yapilacaktir. Eks11tme §artnamesi ve b _1 ye 1 aun1 b M""d"" r· .„ d una mu e
ferri diger evrak Zonguldak Na a u. u~ ugun e yazihd1r. istekliler bu 
. 1 . h. . e veya i~Icrinden berhangi btr veya b1rka~ma talib 1 b"lir 
1~ erm epsm ' . . talim t . . o a i -
1 Ek .11 e girmek !shyenlerm a namesme tevfikan Na'-a V k. er. s1 mey hli t 'k 11 T" u e a-
1 ! . d 1 mi• mu· teahhidlik e ye ves1 as e 1caret Odasmdan 1 e m en a m • . . ]"kt kl" a mml§ 

"k akkat teminatlar1le btr 1 e te if mektublann1 ""kar d ves• a ve muv . 1. k d . • , - 1 a ya-
1 .. d ih 1 aati"nden bir saat evve me a ar V1layet Daun· •1 E .. . z1 i gun e a e s ncumen1 

Reisligine vermeleri ilän olunur. (2187) 

• (;im to_bumu 
Lo d d hur Rg""'e• Park muessesesln!n ekstra ekstra m· k 32 n ra a me$ .1 •• Tü k" d lmz ar a 

librelik hakikf Ranras cim tohumu r iye e va müessesem namma 
~elml$tir. Dir defa ekildikten sonra ~enelerce _devam .•de~ bu clm tohumunu 1 
bahce sahiblerinin, Belediye ve muesseselerrn tecrübesme atnade bulun -

duruvorum. b M" M 
4 üncü Vakif hnn, 4 Uncll kat 18 No. da Ba ce iman evllld Baysat Tel: 23426 -

istanbul Emniyet Sandig. 
Sand1zma bordu ölü fuuail 

Direktörlügünden : 
Hakk1 varialerine ili.n yo-Emniyet 

lile teblig. 
937/155 

Bay ismail Hakk> Beyoglunda. Kücükpangalti mahallesinde Cabi so • 
k • a· k. 29 29 Mu·· 29 Mü. yem 73, 75, 77 numara,h evvelce iki dükkän ag1n a es 1 , · . . . . .. . a· .. d""kk. 1 b" evm· tamamm1 bmnc1 derecede lpotek gostererck 24/ §tm i uc u an 1 ir ·i s d • d 
10/934 tarihinde ( 20050) hesab nu~arasi e. _. an igim_iz an ~ld1g1 ( 5500) 
lira borCll 201121937 tarihine kadar odemed1gmden faiz, kom1syon ve ma
sarifüe beraber borc ( 5811 ) lira ( 77) kuru$a vanmstir. Bu sebeble 3202 

l k ·b"nce haklonda icra takibi baslanmak üzere tanzim 
numara 1 anun mucJ ' 1 d ·· t d" • · ·k 
olunan ihbarname borclunun mukave ename e gos er ig1 ' ametgähma 

·· d ·1 · · d b clu Bay ismail Hakk1 yukanda yaz1h merhun ha-gon en rnl$ 1se e or 
nede öldügü anla~ilmi~ ve teblig yap1lamam1stir. Mezkßr kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatrn iHln suretile yap1lmasm1 Amirdir. Borclu 
öW ismail Hakki mirascilari i$bu ilän tarihinden itibaren bir bucuk ay i~in
de Sandigtmtza müracaatle murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen 
kabule gayan bir itirazlan varsa bildirmeleri läz1md1r. Mirascilar ipotegi 
kurtarmazlar veyahuc! ba$hyan takibi usulü dairesinde durd!lrmazlarsa ipo
tckli gayrimenkul mezkiir kanuna göre Sand1kca sablacaktir. Bu cihetler 
alfikodarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn ih
barname tcbligi makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilän olunur. ( 2378) 

Oevlet Oemiryollan lsletme Umam Müdürlügüaden 1 
l\1ukammen bedeli 4283,53 kurw; olan 10700 aded muhtelif büyük. 

lüktE OSRAM veya TUNGSRAM markah ampul 6/5/1938 cuma günü 
Saat 15,30 c!.a ac1k eksiltme uswile Sirkecide 9 llncu ~letme binasmda 
sntm almacaktrr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin nizami vesikalan ve % 7,5 nisbetinde te
minat akcelerile beraber Komisyona müracaatleri läz1md1r. 

$artnameler parasiz olarak Komlsyondan verilmektedir. ( 2253 ) -A$ag1da muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazill muh
telif dört grup tezgählar ayr1 ayr1 ihale edilmek >artile 9/6/1938 per$em
be günü saat 15 ten itibaren sira ile ve kapah zarf usulile Ankarada 1dare 
binasmda sahn almacaktir. 

Bu i§e ginnek istiyenler a~a~da gösterilen mllvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettij!i vesikalan ve naf1a müteahhidlik vesikalarm1 ve tek
liflerini aym gün saat 14 e ka&r Komisyon Reisligine vermeleri läz1md1r. 

$artnameler 150 lruru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sah! -
maktadlr. ( 2293) 

Sira Tezgalun cinsi Miktan 
No. 

1 Muhtelif frezeler 
2 Freze tezg.lJu 
3 Demirhane tezgählan 
4 Revelver tornalar 

Operatör -. 

RIZA UNVER 
Dojjum ve kad1n hastallklari 

mQtehass1s1 
Ca!!alol!h1, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yapi 
Telefon 2268~ 

Dahlllye mDtehaH1si 

Dr. Hüseyin Usman 
Lllell L1l.t0f apartunaru t-7 :ve kadar 

Telefon: 22t59 

Doktor 

Osman Serefeddin 
Dahllf ve sarl hastahklar 

Yeni adresi: Cagaloglu Nuruosma 
niye caddesi 5 - Saat: 2 - 6'/. 

Telefon: 20893 

Kad1köy T apu sicil 
muhaftzhg1ndan: 

Kad1köyündc eski Osmanaga yeni ik
baliye mahallesinde esk! Ulusuluk yeni 

Berberba§l sokagmda eski 21 mükerrer 

yeni 6 kap1 numarah evvelce müfrez 
harab bag yerinin 14 hissede bir hisse 
sahibi Emin klZl Hafize ile diger his -
sedarlarmm 323 senesinde hll bag yeri
ni harken taksirn ederek her hissedar 
kendi hissei musibcsine ayn ayn ve 
müstakillen tasarruf edegeldiklerinden 
bahisle getirdigi tapu ilmühaberinde 
sag tarafi bakkal Alinin evi sol tarafi • 
Behzadm kizkard~ine satttW. ev, ar -
kas1 dar sokak ve önü Berberba§t soka
gile mahdud müfrez mahallin Hafize 
hissesine isabet eyledi!ii ve ayni sene 
i9inde üzerine bir ev yapbrarak otuz 
senedir nizas1z ve fas1las1z müstakillen 
temellükünde oldugu beyan ve bu su • 
retle tes~ili is!enilmi§tir. 1515 nurnarah 
kanunun hüküm ve §ümulüne giren bu 
muamele i>in mezkßr kanunun sureti 
tatbik1 hakkmdaki nizamnameye göre 
mahallinde tahkikat ve mesaha icrasile 
haritasi tanzim olunacagmdan sözü ge
~en gayrirnenkulün tasarrufunda ve 
hududunda alakas1 bulunanlarm ve bil
hassa hissedarlarm 14/5/938 gününe ka
dar ellerindeki evrala müsbitelerile ve 
109 dosya numarasile Kad1köy Tapu si
cil muhaf1zhgma veya mezkUr günde 
mahalline tahkika gideeek memuruna 
müracaat etmeleri ilän olunur. (7192) 

aded 
9 
2 
8 
8 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

55.000 4.000 
30.000 2.250 

125.000 7.500 
65.000 4.500 

<;ünkü ASPiRiN senelerdenberi 

her türlü sogukalg1nl1klarma ve ag• 

rilara kars1 tesiri ~a~maz bir ila1: 

oldugunu isbaf etmi~fir. 

ASP i R i N in fesirinden emin olmak : i~in~ 

lütfen markas1na dikkat ediniz. 

Denizbank Akay isletmesinden: , 
Adalar ve Anadolu K1y1s1na Gö~ Nakliyati 

Yazhga gideceklerin gö~ e~yalarmm §ehirdelti evlerden sayfiyedeki ev
!ere kadar bütün medeni memleketlerde yap1ld1g1 gibi rahat, emniyetli ve 
ucuz olarak nakli i~in i§letmemizin te§ebbüsile Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim i;lirketi Husus! bir servis acrru~hr. Büyük parca e~yanm nakil 
ücreti araba, hamal, vapur dabil 120 kuru>tur. 

Telefon 24220 ve 23801, nakliyat may1sm birind.en haziranm 15 ine 
kadardir. Y az sonunda dönü§ de ayn1 suretle olacakt1r. ( 2326 ) 

Eitya Tarif esinde T enzilat 
E~ya tarifesinde I may1s 

tenzilät yaptlm15tir. 
938 tarihinden ba§lamak üzere a§äg1dakl 

6 k~tan 25 ku~a kadar 2,5 kuru§ 
26 > 50 > > 5,- > 
51 • 100 > • 7,5 • 

101 • Yukan fiatlarda 10.- > 

-

iri 



Midenin iyilei;mesi 

Barsaklar1n f aaliyeti 

Hazrmn kolayla~mas1 

i~tah1n ziyadele~mesi 

Ne~' enin artmas1 

S1hhatin düzelmesi 

Hasan Meyva Özü ile kabildir. 
<;ok saf meyvalann usarelerinden 
istihsal ve istihzar edilmi~ olup 
mideyi ve barsaklan ISlah eder, 
temizler. Ek§ilik, ~i§kinlik, agn, 
sanCJ ve inlabazi defeder. f§tihayi 
tezyid, hazmI kolayla~tmr. 

Her yemekten bir saat sonra 
yanm ila bir ~orba ka§1gm1 yarim 
bardak su i~ine kan~tirarak ve kö
pürterek, i~enler, mide rahatsizhk· 
!an ~ekmezler. Her sabah a~ kar
runa bir ~orba ka§Jii müleyyin ve 
ikisi müshildir. c;ocuklar yarim ter-

2. d • 

eyva 
CUMHURlYET -ozu Kat'iyyen 

ihtiyarlam1yan 
Kad1n1n S1rr1 

45 ya§mda oldugu halde yüzünde 
hi9bir ~izgi, hi9bir burU§Uk yoktur. 

Cildi a91k, yumU§ak ve bir genc 
k1zmki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat bunun da fenni bir iza
h1 vardir: 0 da, Viyana Üniversitesi 
profesörü doktor Stejskal'in §ayani 
hayret ke§fi olan cBioceh nam cev
herin sihrämiz tesiridir. cBioceh, yu-

mu§ak ve buru§uksuz bir cild i9in 
gayet elzem gencligin tabil ve kiy
metli bir unsurudur. Bu cevher, §im • 
di pem be rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuddur. Siz uyurken 
o cildinizi besler ve gencle§tirir. Bu su
retle her sabah daha genc olarak uya-

Sabah, ögle ve 
di~leri 
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ak~am her yemekten sonr 
f ircalamak laz1mdir ? 

~ 

<;:ünkü geceleri ag1z guddclerinin ifra- den sonra ve herhalde hol hol · R 
zatile di§ler ve di$ etleri dolmu$tur; YOLiN • ile hr~alamak ve temizl 
~ünkü yemekler, sigara ve kahve gene mek sarttir. Bu sayede di§lerin d 
ayni tesiri yapJDJ§hr. Binaenaleyh di~- agzm da saghj\'J ve saglamhgi; güzel• 
leri hergün 3 kere bilhassa yemekler- ligi garanti edilmi~ olur. 

Sabah, ög le ve ak~am he,- y emekten sonl"a 

iLE Di$LERiN1Zi Fffic;!ALAYINIZ. 

t ip almahchr. mr ve yüzünüzdeki 9izgi ve buru§uk-· •••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasan Gazoz •• ozu •• 
luklann kayboldugunu görürsünüz. 
Gündüz i9in beyaz rengindeki (yag
s1z) Tokalon kremi kullammz. Bü • 
tün siyah benleriniz erimi§ ve cildinizi 
beyazlabp yumll§atm1§ ve on ya§ genc
le§mi§ olursunuz. 

<;:irkin tenden kurtulmak, daha 

Muz' r1· LEK, v1· ~NE, LI. MON, genc görünmek, taze ve nermin bir 
~ yüze malik olmak i~in mutlaka ha-

kiki cild unsuru olan Tokalon krem • 

KA YISI, AGAC CiLEGi, ANANAS, SiNAL- lerßini kullammz. l 
. ö . . ayan ar1n 

~EFTALI, p R!AKAL, MANDALINA, nazar1 dikkatine KO, 
FRENK UZÜMÜ. 

Hasan Gazoz Özü, Hasan Meyva Özünün evsafmda olmakla beraber ~ok lezzetli, §Bmpanya gibi nefist.ir. 

Hasan Gazoz Özü §ekerli ve meyvah olup kolayh it, temi7.ligi ve ucuzlugu sebebile Avrupada kazinolarda i~ki 
ve §ampanya yerine ist.imal edilmektedir. Büyük aileler m.isafirlerine HASAN GAZOZ ÖZÜ ikram ediyorlar. 

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

Rutubetli havalarda 

GRiP ve NEZLE'ye kar31 
en IUzumlu lllcdir. 

~i§lide Kä!:J.dhane caddesinde Bulgar 
9ar§1smda su deposu yakimnda satJhk 
26X9 metre boyundaki 

Araa par~alarindan 
birka~1 kalmi§hr. 41647 numaraya tele
fonla sahibine müracaat. 

3 • 4 senedenberi muayenehanemde 

yard1mci olarak 9al1§an Dr. Numarun 

vazüesine nihayet verdigimi saym mÜ§· 

terilerime bildiririm. 

Dr. Horhoruni 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Zühreviye mütehassm 

Beyoglu Yerü Mailar Pazan 
kar§1S1Dda Pasta sokagi kö§esinde 
Meymenet apartimaru. Tel: 43353 - • or. HORHORUNi 

(Nakletti) 
Sirkeci tramvay cadde>inde Viya
na oteli yanmda hastalarm1 her 

gün kabul eder. Telefon: 24131 

Siz de bu kremden ~a~may1n1z ! 

BALSAMiN 

•• 

KREMLERi 
Sihhat Bakanhgmm resmt ruh

satJm haiz bir fen ve bilgi mahsu
lüdür. Bütün cihanda ellJ senedir 
daima üstün ve e~siz kalm1stu-. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuc:!.a getirilmis vedne si.hh! 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Söhretini söz ve sarlatanhkla 

dei!il. si.hhl evsahm Londra. Paris, 
Berlin. New-York l(iizellik enstitü
lerinden yüzlerce krem arasmda 
birincilik mükafatm1 kazanm1s ol
makla ispat etmistir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz !ein yal(s1z, gece !ein 

vai!h ve balls ac1badem lle vap1lni1s 
i<ündüz ve i<ece sekiller l vardir. 

igd1rda go~men evi insaat1 
' 

1 - Igdirda yaptlmakta olan gö9men evleri müteahhidinin mukavelesi 
feshedilmi§ olmasmdan geriye kalan 89072 lira ke§ifli 152 ev ve eski müte
ahhic:J hesabma 2490 say1h kanunun elli birinci maddesi mucibince 16/4/ 
1938 den itibaren bir ay müddetle a91k eksiltmeye konulmu§tur. Thale gü
nü 16/5/938 pazartesi günü olarak tesbit edilmi§tir. Thale Igdirda müte§ek
kil iskän Komisyonu tarafmdan yapuacaktir. 

2 - Muvakkat teminat1 5703 lira 60 kuru§tur . 
3 - Dosyasmdaki evrak §Unlard.ir: 
Plan, ke§if silsilei fiat, fenn! §artname, eksiltme §artname.si, mukavele 

projesi, baymd1r!Jk i§leri genel §artnamesi, husus! §artname. 
4 - !stekli olanlar Nafia Vekaletinden alm1§ olduklar1 938 ytl1 yap1 

ehliyet vesikas1, 938 Ticaret Odas1 vesikalarm1 hamil olarak Komisyona mü
racaat edeceklerdir. .(2218) 

Satin ald1g1mz Tokalon kremi 
vazolarm1n büyük bir k1ymeti 
vard1r. Onlan bayiinize iade et
tiiinizde beheri ic;in 5 kurut &· 

lacak, ayni zamanda k1ymettar 

mükafatlan bulunan Tokalon 

müsabakaama i•tirak hakk1m ve· 
ren bir bilet takdim edilecektir. 

Me~hur 

CO NT i N E NT A L 

PORTATiF ve STANDARD 
Yaz1 makineleri 

28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sm. kadar 
geni§ kag1dl alan en son modeller 
gelmi§tir. 

Gene! deposu: 

Abraham Horn§tain ve ~ki 
Galibdede caddesi 57 

-- Beyoglu. Telefon: 40776 _ _. 

Sallfll ,,. Bafmll/iCZN'lt11 Yanaa Nadi 

Umuml ne11111at1 llfare edm 'FCIZI lt~ 

llltl41lrll: Hikmet Miinil 

C..Km!!IU'llla pU1tllaC111 

izmir Defterdarhg1ndan : 
izmir körfezi dahilinde käin 900 !ira bedeli muhammenli eski GE D ! Z 

c1.alyanma ve 1000 Jira bedeli muhammenli KIRDENiZ voli mahalline pa
zarllk müddeti zarfmda da talib q1kmam1s oldugundan 2/5/1938 tarihine 
musadif pazartesi günü saat on beste ihaleleri icra edilmek üzere 16/4/ 
1938 tarihinden itibaren isbu dalyan ve voli mahalleri yeniden aq1k art
brm1ya ~1kanlm1stir. $artnameler taliblerine !stanbul, Ankara Defter -
darliklarile !zmir Defterdar!Jgmdan paras1z verilir. !stiyenlerin muayyen 
gün ve saatte teminah muvakkate ak~elerinin teslimini havi makbuz veya 
teminat mektublarile Defterdarhktaki Komisyona müracaatleri . 

• 1290 • ( 2251 ) 

BA$KURT 
Catal, b1cak, ka~1k fabrikas1 

Balkanlarm birincisi ve Avrupanm 2 ncisidir. 
C::ATAL, KA$1K ve BIC::AK ald1gm1zda muhak
kak BA$KURT markasm1 araym1z. Paslanmaz, 
sararmaz ve kmlrnaz. A vrupa mallarmdan daha 
yüksek ve daha ucuzdur. 

TOPTAN SATIS YERt: 

Tahtakale caddesi No. 51 

iktisad Vekaleti i~ Ticaret Umum Müdürlügünden: 
Türkiyede nakliyat sigorta i~ile me~gul olmak üzere kanuni hükümler 

dairesinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi sigorta sirketlerin
den Kompani Dassürans Jeneral Nakliyat Sigorta Sirketi bu kere müracaatle 
sirketin Türkiye umumi vekillil(ini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek 
$irketle aläkasm1 kestigini ve $irket 1/1/1938 tarihineen itibaren Türki· 
yedeki faaliyetini tatil ettigini ve sirketin tasfiyesile !stanbulda Galatada 
Voyvoda caddesinde Jeneral hanmd.a •Roger Debeire • in me$gul olaca -
gm1 bildirmistir. Bu sirketle alakas1 olanlarm •Roger Debeire • e ve ica· 
bmda iktisad Vekäletine müracaat etmeleri ilän olunur. 

iki tehlike i§areti : 
Nezle ve ba$ agr1s1 

• 

soguk algmhgmm 
bu ilk alämetlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf etmez
seniz bir <;ok a!:J.r 
hastahklara tutul
mak tehlikesi ba§ 
göstermi§ -demektir 

GRiPiN 

Bütün agn, s1z1 ve 
sanc1lan derhal 
dindirir. Gripe, ro
matizmaya, di~, si
n ir, adale. bei ag
n larile kmkhga 

kar$1 bilhassa 
müessirdir. 

i tecrübe ediniz. 1cab1nda günde 3 kase ahnabilir. 
ism.ine dikkat. Taklidlerinden sa!ammz, 


