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Sekiz tablo, zeni;n resim ve tanm~ 
rnuharrirlerin vaztlarile 100 sahife 

• Doktor Has m;Kp ri l rlm 
K lmyaker lzze emal Erksal 

Hava ve K1 ya harbi 
Korunmas1 

Has tahklar1, tedavisi 
Kttab1n1 her vetand8'tn okumas1, bUmeal 

ve öfrenmest Jäzund1r. 1 May1sta ~1k1yor 
1 Cab1o~lu K1zilay caddesl U~ak Basllllev1 

427 1ahife ve 89 reaimlidir. 150 kW'Uf• 
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.Franszz nazzrlarz Londrada Ba~vekilimizin A tinada ilk günü 
'ingiliz kabinesi dün toplanarak Türk - Yunan munzam pakt1 
müzakerabn ruznamesini tesbit etti. dün merasimle imza edildi 

GörÜ§melere bugün ba§lan1yor „„„„„„„. 1 Paris 27 (Husus·1) - B k"l M „ .... „ ......••• „ ...... „„.„.„.......... a~ve 1 • 

S• t d" dak'I Daladye ile Hariciye Nazm M. Bane 1yase unyas1n bugün saat 15,50 de Burie istasyonund~ 
tayyare 1le Londraya hareket etmi1lerdir. 

b„ "k t beddu"I Basvekil M. Daladye, hareketinden ev-u y u e vel, gazete~i!ere _1un~ar~ ~öy!_emistir: 
«- f ng1hz m1lleh g1b1 humyet ve sul-

1 b gelmek 

A vrupan1n ak 1 a§ina 
i~m Almanyanm Avus~r>:ayi 
topsuz tüfeksiz, adeta ses51z 1~das1z kendisine ilhak etmesi lazimf.l"ge t" 

C . b . .. . d nda bu 1 ' ne •en;1 u 1~ onun e sonu 
' k b . . van5tan van-

ceye varaca ir 15ll amma ! b"l 
ia fark vardir. Mace!ada talya1~"-

1 
e 

samhc1 bir sürprize ugramis 0 ug~nu 
sö;·lemek, hadi<enin ehemmiyet v

1
·e 

1
•e a-

• . „ - tmelidir. ta yaya 
mehm go•lermege ye B 1· -1 n er m -Habe<istan futuhatm1 sag •Y•„ 
R0m: mihveri Almanyaya dunya~f1 ~·: 
. k b" ivelii vaz1 esm1 

nnden oynataca IT man d b" 
.• •• • c:." in arkastn a u· gordu ve Avusturya 1,m h · 
"k ' . b. d.. . harbinin kara ce res1 

yu yem ir unya ·h · 1· 
k 

. . B korkunc 1 hma m 
a d11lenl• smtt1. u hl"k I 
tahakkuku italyaya yaln~z te 1 . .° er ge-

t. b"I" d" O · 1·0 vaziyehn suratle 15· ire 1 ir t. nun H; • 

1 h b
. t oldu M üspet nettceye 

a 1 1r zarure · I . d 
r. .1. ltalyan müzakere enn en 

varan ng1 12 I k 
F !talyan an a5masmm o-

sonra ranS1z • b b" b 
1 b •lanmasmm se e 1 ura-

nu~u mas1na a\ 

dadir. k' F lt l Ve biz zannediyoru1 t rans1z 1. a -

1 SI 
inmliz • ltalyan an a5ma-

yan an aima „. I k r„ k" 
smdan daha kolay o aca hhr. .,,unh u 

F ttalvan anla1mu1, emen e-
rans1z • . d 

men l!ll!iliz • ltalyan an~a ~· mm o-
liundu' u ayni me.efeler u~ennde <>lacak
hr, ve italyanm fngilterey1 mcmnun eden 
muvafakatlerini arhk F r~nsaya kar51 de-
- . . · sebel:- ve ihtimal yoktur. 
gt§tirmes1ne l 

Müzakere mevzuu olan nokta arm en 
. 1. 'k" 1 Ak ve Kml ehemm1yet 1 1 1 par~asm i 

denizlerin emnirti teikil ediyor. talya, 
· · · d h • h" b"r maksad ta· l spanya '''" e usuSl H; 1 . 
kib etmedigini ve ispanyol dahili .. ~ar~I 

. . d 1 toprak butunlu· nel1cesm e spanyamr • . . ! . 

ha candan bagh olan büyük bir millete 
kar51 besledi!limiz dostlugu teyid icin 
Londraya gitmekle bahtiyanm. Mülaka
hmmn, aram1zdaki anlasmay1 dünya sul
hu lehine bir kat daha takviye edecegini 
ümid ediyorum.» 

Londrada 

Fransa Ba1vekili M. Daladye 

Londra 27 (Hususi) - Frans1z Ba1-
vekilile Hariciye N azmm hamil bulunan 
tayyare saat 17.30 da Kroydon tayyare 
meydanma inmistir. F rans1z namlan F ransi;r; se farethanesinde ziyafet 
ln~iltere Hariciye Nazm Lord Hali'. 
faks ile, Frans1z ekisi M. Sari Korben 
tarafmdan kars1lanm1SI dir. 

M. Daladye, fngiliz gazetecilerine a
sa~1daki k1sa beyanatta bulunmu5tur: 

«- Seyahatimiz mükemmel gecti. Sa
atte 325 kilometre mesafe katederek ra· 
h~tca Paristen buraya geldik. Burada 
b1ze kar51 gösterilen fevkalade hüsnü ka
bulden son derece memnunuz. fngiliz 
~ostlanm1zla iyi cah5acagimm ümid ede
nm.» 

Londra 27 (Hususi) - Frans1z sefiri 
M. Korben, bu ak$am sefarette FranslZ 
namlan 1erefine bir ziyafet vermiitir. 
F ransiz ve fngiliz naz1rlan yann sabah
tan itibaren görü1melere ba1hyacakhr. 

Görüfülecek meseleler 

!ngiliz kabinesi bu sabahki toplantisin
da müzakerelerin ruznamesini kat'i 1ekil· 
de tesbit etmi1tir. 

[Arkas1 sa. 7 slltun 5 tel 
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Band1rma ac1klar1nda bir deniz kazas1 
Saadet vapuru, siste 

kayal1klara bindirdi 
168 yolcu, korku ile ge~en saatlerden sonra 
iki motör taraf1ndan kurtar1ld1, bir tahlisiye 

gemisi kaza mahalline gidiyor güne tamamile riayet edece~m• ~g~~~e
ye temin etmiitir. Bu temmat sdtml 

1
1 T 

F ransava da 1amildir Bu maksa_ • •
1 

ta - r 
t d k. k ve s1lah anm yanm spanya a t as er d · 

son neferine ve son tüfegine ka ar gden 

1 • "h 1 bulunmakta 1r. a acag1 ta!ir1 o unmu~ . . . 

B lh 1 h. b" lamet ve hatta bmnc1 
u su e me ir a d"" .• 

ala~ettir. Hakikaten baika tü~l~ d" "Ä
nü<ten bir Avrupa harbi ~1kabihr 1".. 

1
• 

· · d italya boy e vu!turya 1lhakm an sonra 
i;ok tehlikeli bir harbin ancak ltalyadan 
bajkalarma faydah olabilecegine kanaat 

gelirmi1tir. lh d 
Süvey• kanalmm harbde ve su ta e-

' b 1·-· H be• se· vam1 teyid olunan ser est '8" a .' . 
. d · "h g~irmi1 bir 11" feri esnas1n a 1mt1 anint "''"! • . ... 

tir Kml denizin Hind denmne
1
gotiluren 

· • d 1 1 ile ng lere a jag1 noktalann a ta ya . d" 
arasmdaki kar;1hkL taahhüdlennd ig~l 
milletlere ve bu arada Fran<aya a 

1
1a]' 

olmamasma sebeb yoktur. Fransa ta yla 
. . h 1· · · · daha evve • 1le Habei1stan ava 1s1 1~m l b" 

f d k • 1 k 1 IT an-
hatta F ransa heaabma e a ar 1 H b 
lasma yapm11t1. Bu anlaimanm . a ~§ 

. . b 1 kt te•k1l etm11 sefenne bir a5 ang1' no as1 ' 
oldugunu iddia etmekte bile hata yokrul. 
Bu bak1mdan Habeiistanm ltalyaya 1 • 
hak1m ta~dik edecek devletlerin ba1m~a 
manhkan Fransa bulunmak lazim gehr. 

1 h" k" 1935 Roma anlaimasmda Lava u u-
meti ftalyaya Habe1istanda har_eket ~r
besti>i vermi1 olduktan sonra 11md1_ ~'. 
nun nelicelerini kabul etmemekte bitta 1 

1srar ede;r.emek lazimdir. r 
Ancak Fran•a 1imdi Fransiz Soma~

sile Cibuti • Adisababa FranSlZ 1imend1-
ferini teminat altma almak ihtiyacmda· 
dir. Bunun böyle yap•lmamasma ise se
beb tasavvur edilemez. . .. 

Akdenizde her taraf kendi vaziyehn• 
tahkimde serbe5t olacakhr. Ancak teda· 
füi mahiyeti haiz yeni tahkimattan yek
di~erin haberdar edilmesi 1art koiul~~i
tur. Bunun manas1 akidlerin uzun mud· 
det birbirlerine kar11 harb fikrinden fera
gat ettiklerinin ilamdir. Filhakika . böy!e 
bir harb Avrupaya ancak yeni yem fela
ketler getirebilirdi. Teslihatm ag1Thg1 al· 
hnda nilen milletler bu ag1rhg1 yüz ~a: 
tma i;1karacak bir harbin kanh külfetm• 
ihtivar et'ßekte tereddüde dü1mü1ler ve 
hii;. olmana gayrimuayyen bir müddet 

i~in soldangeri elmi1lcrdir. 
Yukanki iahlara göre F rans1z • ltal· 

-Sistc yolunu ~a~irarak (ayalara bindiren Saadet vapuru 

. E~~-lk~ gece ~armaraya cöken kesif ru, sabaha kar11 kesif siste yolunu 1a1i
s1s yuzun en maa esef gene bir kaza ol- rarak kayahklara oturmu1 ve i,indeki 
muitur-_ l . . ·yolcular korkun, ve feci saatler ge~ir-

Demzyollan daresmm Saadet vapu· mislerdir. [Arkasi Sa. 6 s!ltun 4 tel 
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yan müzakereleri dahi §U birka~ gün zar
fmda ba1hca prensipleri itibarile ve ko
layhkla sonlarma ermi1 olacakhr. Bu ii 
may1Sm 9 „un~an evvel böyle bitmii ol
mahdir. <;:unku o tanhte Milletler Cemi
yeti toplanacak ve Habe1istanm ilhak1 
orada ta~dik edilmii bulunacakhr. 

Ara yerde Alman devlet ve hükumet 
reisi M. Hitler 1talyay1 ziyaret edecek 
ve aylardanberi harnhklan yap1lan tan
tanah bir kabulle izaz olunacakhr. M. 
Mussolini'nin Berlini ziyaretinde Alman· 
lar pek parlak 1cnlikler yapm11lard1. M. 
Mussolini daha parlak olmasma 1tma 
edecegi bir mukabeleden geri kalamazd1. 
Bundan anla11hr ki Berlin - Roma mih
verine sanlan Alman - ltalyan dostlugu 
da devam etmektedir. Sulh hesabma 
memnun olunacak bir i1tir nihayet. An
cak mihverin eski dinamik kuvvetinden 
i;ok kaybettigini _kabul edebiliriz art1k. 
Hatta Alman • Italyan - Japan müselle
sinin bile. ltalva lngiliz ve F rans1z anla1-
malarma avdetle, Almanyaya kar11 dost
lugunu bozmaga hie de yer olmaksmn 
vaziyeti normalleltirmege lüzum görmü1-
tür. Bu, sulh fikrine avdetin ifadesidir. 

Filhakika Berlin • Roma mihverinin 

dinamik kuvveti milletleri yeni bir dünya 
harbine sürüklüyordu. lspanyada yanan 
atei, <;:inde parhyan yangm bu yeni haile
nin nirengi noktalarim te1kil etmege 
ba1lam11h. Dünya hartas1 üzerinde geli-
1igüzel degi1iklikler arzusunun ne kor· 
kunc felaketler dogurabilecegini italya 
~abuk gördü, ve nihayet mihverin 1im
dilik dinamik kuvveti itibarile tasfiyesi 
tercih ediidi. Bu tasfiye iki ilhakla kapa
myor: Avusturyanm Almanyaya ve Ha· 
be1istanm ltalyaya. Netice itibarile Ha
bejistan ilhak1, Almanbg1 kesif bir kütle 
halinde Adriyatik mailesine indiren A
vuslurya ilhakma mal olmu1tur. Alman
yamn 1imdi Akdenize ve 1arka dogru 
davaSI yeni vaziyetleri ihdas etmi1 bulu
nuyor. Herhalde Berlih - Roma bag1 en 
kuvvetli k1Smmda e•nemii ve ~özülmü1-
tür. Bu mihverin verimi bu kadarm15 de
mek olur. ftalya iimdi art1k harb tarafm
da de~il, sulh safmdadir. 

Siya•i tarihin cereyanmi hakkile ve 
hakikatile takib elmi1 olmak i~in acele 
tahakkuk eden bu büyük tebeddülün 
Avu,turya ilhakmdan dogdugunu daima 
hahrda tutmahd1r. 

./ 
YUNUS NADI 

Bütün Atina co~kun tezahü rat i~indedir. 
General Metaksas ve Celäl Bayar matbuata 

samimi beyanatta bulundular 
Dün geceki ziyafette mühim nutuklar söylendi 

Atina 27 - B~i- S ureti mahsusada giden arkada§tmiz bildiriyor: takdim merasimin • 
vekilimiz Celal Ba· den sonra Baiveki • 
yarla Hariciye Ve- limiz ve Hariciye 
kili Tevfik Rü1tü Vekili, kendilerine 
Aras ve maiyetle - refakat eden M. 
rindeki heyeti geti· I ...... Metaksas'la otomo-, 
ren hususi Iren, bu billere binerek Yu • 
sabah saal 1 de A- 1 nan hükumeti tara • 
tina istasyonuna va„ .. f1ndan ikametlerine 
„1 olmu1 ve.Baive- ...- tahsis olunan «Bü • 
kil M. Metaksas, ~ yük Britanya» ote • 
bütün narnlar, as - linc gitmi1lerdir. ls• 
keri ve mülki erkan, tasyondan otele ka • 
belediye reisi ve a - dar uziyan cadde vc 
zalan, Yugoslav ve yollarda on binlerce 
Rumen ekilerile kor- halk tarafmdan ,id· 
diplomatige mensub detle alk11lanan dev· 
bir~ok zevat ve bin· let adamlanm1z, o • 
lerce hiilk tarafm - , ..- - telde yanm saat ka· 
dan tezahüratla kar· ··-- . • dar istirahat ettikten ß a§vekilimizin misa!ir edildigi Atinada Büyük Britanya oteli 
11lanm11t1r. sonra saraya gitmii• 

Ba1vekilimiz Celal Bayar, trenden kar11la1masi, ~ok samimi tezahürata vesilc ler ve defteri mahsusu imza etmi1lerdir. 
inerken saf halinde bulunm Efzun k1t'as1, olmu1, askeri tefti1 eden Ba5vekilimiz, sü- Bundan sonra Hariciye Nezaretinde Ba'!" 
selam resmini ifa etmi1, mmka Türk ve ekli ve iiddetle alk11lanm15hr. vekil M. Metaksas ziyaret olunmu1, Yu· 
Yunan milli mar1lanm ~alm11t1r. Bayan Celal Bayara ~ok güzel bir bii- nan Ba1vckili de bu ziyareti iadc etmi•r:•"?· 

D 't V( "';;1„fik iki hükumet rcjsinin ket hediye edilmi• ve on dakika süren (ArlcaS1 sr ne~1ces„.„e degi/, .„ ...... „ „ ... „ .. ..•..... •.• . „ .. „„ .. „ ,„ .. „ .„ „.„ „.„ •• ••• „ .• „.„ „ .„ ... „ .„.„.„.„„ ... „ .. . ... „ „ •... „ . „ „„ •. „ .. „ .. „ .. ... „ .. „„ .. „ .. temzn edebilecegi 

M1sll" hükumeti 

Kabinede dün bazi 
degi11iklikler yapild1 

Kahire 27 
Kral, Mchmed Pa -
~a Mahmudun isti -
filSlOl kabul etmis ve 
mumaileyhi yeni ka • 
bineyi le$kile memur 
etmi1tir. Yeni kabi • 
ne derhal tesekkül 
etm11hr. · Bundan 
evvelki kabinede 16 
nazir mevcud iken 
bu kabinede 13 na -
rn vardir. T adilat - Mehmea Pa~a 

tan bashca nezaret- Mahmu<i 

!er müteessir olmamakta ve biri nasyona
list, dii(eri müstakil olmak üzere iki dev· 
let nazmna yeni kabinede yer verilmeme· 
si me~rutiyetci liberallerin nisbetini artt1r
m1s bulunmaktadir. 

!ntihabat neticesinde vücude geien hü
kumet partilerinin koalisyonu eski vazi
yetini muhafaza etmektedir. ( a.a. ) 

Konsey 
ile 

Antant 

i~timai alaka 
bekleniyor 

Belgrad 27 (Hususi) - Kü~ük Antant 
konseyi may1S1n dördünde Sinaya'da 
toplanacaktir. Görü~ülecek meseleler 
~unlard1r: 

1 - Milletler Cemiyetinde Kü9ük An
tantm italyaya kar~1 takib edecegi si • 
yaset, 

2 - Tuna üzcrinde seyrüsefer i~leri, 
3 - <;:ekoslovakya iizerindeki Alman 

tazyiki meselesi, 
4 - Macaristana yakla§ma meselesi. 
Siyasi mehafilde, Kü~ük Antantin bu 

seferki toplantisma büyük bir ehern -
miyet atfedilmektedir. 

PEK YAK/NDA: 

Napolyon kar,1s1nda 
Türkler 

: Büyük tarihT roman • 
Yazan : ZIYA $AKIR 

„ 

~ehir Meclisinu~~· 1;;1~~·i~~= t./ 'iep dokunlu • 

Bakirköyüne henüz su verilememi' 
Ni, anta,1 taraflarmda suyun s1k 

kesilmesi münaka~lara yol 
Sehir Meclisi dün mas1 hakkmdaki tek· 

birinci reis vekili Ne· lif kabul edildi. Be
cib Serdenge~tinin lediye ve fdarei Hu
riyasetindc topland1. susiyeyc aid mektum 
1n1aat ruhsatna • emvali haber verip 
meleri hakkmda tan- isbat edeceklere bir 
zim olunan talimat • nisbet dahilinde ik -
name proiesinin tel- ramiye verilmesi las· 
kik ve tasdikma da- vib olundu. 
ir bulunan teklif, Su meseleleri üz;e 
Mülkiye ve Naf1a rinde münakafa 
Encümenlerine, rad- Sular !daresinin 

G lib B htt su]ar Müdürü Ziva 
a a 11ar yo antenleri hakkm- 937 yih bilani;osu 

da yap1lan talimatname proiesinin tasdi- hakkmdaki tetkiki hesab encümeni inaz· 
kma dair olan teklif de Mülkiye Encüme- batasmm gecen celsede Terkos müdürü
nine gönderildi. · · nün huzurile müzakere•ine karar veril • 

Kad1köy 3 numarah arazi tahrir komis- miiti. 
E · ·· ·· k d 1 1 TArkaS1 Sa. S •ütun 5 tel yonunun m1nonu azasin a c:;a 1sttn • „ .. „.„„„„„.„„.„.„„„.,„.„„.„. 

„D.iiii„„A.ii'l~ar.a't~la yeni hir 
zelzele daha oldu 

Kir,ehirliler, zelzele 
da,Iarm gösterdigi alaka 

felaketi dolay1sile yurd
kar111s1nda minnet · 
bildirdiler ve ,ükranlar1n1 

Türk Akpmar köyünün harab olan bir kö~i 

~n~ara 27. -. Bugün saat 12,45 te ya?1lacakti;. Daire ve idareler direktör-
ichnmizde hafif bir zelzele olmu1tur. lenle resm1 mekteb müdürlerinin d t 

Vilayette bugün büyük bir edi.ldikleri bu toplanhya iitirak edec:;e_ 

toplanh yap1hyor lenn sayis~ yüz~ mütecavizdir. T oplanh· 
da K1r1eh1r felaket2edelerine 1 k 

B u sabah vilayette büyük bir toplantl [ Arkasi s~ 7 ütyapi aca 
- . s un 5 tel 
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bögüren Yobi: T;;:1::AN talebe kamplarl temeli merasimle allldl tehlikeli marifeti 

Agz1 süt kokan bir oglan1 getiremedigin 
yetmiyormu' gibi bir de söylenip duruyorsun. 
Gözüme görünme. Bevnini avu~larma ak1br1m 
Hüseyin, ici yana yana, sustu. Hie J mümkündür. Biz Y enicerilii!in tereddi et

yoktan heder olacagmt bilmese, daha mis bir müessese oldugunu ve ondan do
dogrum Nakilcinin v1k1ldt$imt görmeden layi batmaga mahkum kald1gtm göster
ölmek, idralr.ine agtr gelmese yerinden ftr- melr. istiyoruz. 0 tereddi ancak Nakilci 
l1yacaktt, agtz dolusu bir tükürük savur- gibi mütereddi kim<elerin yüzünden vu
duktan sonra: cilkin kendini öldür he- kua gelmi1tir. lnsanlann tereddisi ise 
rif. Nikahlad1gm Ir.an, benim kokumu dü1üncede karars1zltk, duyguda lr.ararstz
„nin kokuna kan1t1ra kan~hra koynun· !tk, kanaatte kararsizltk suretinde ba1lar 
da yahyor !» diye bagiracaktt. F akat ve iyiden kaetp kötüye baiilanmakla te
ömrünün biricik emeline ermeden, mu- kemmül eder. 
kaddes öcünün altnd1gm1 görmeden öl- Sadede gecelim: N akilci • sefil bir da
mek istemedi, sustu. N akilci ise bu ses- laletin ilhamile • bu dü~ünceyi geeirdikten 
sizlikten kendi hükmünün adil olarak ve serefli bir is tasarlamts gibi karanm 
te!akki edildigine zahib oldu, btytklarmt Hüseyne de bildirdikten sonra ayaga 
stvazhya stvazhya düsünceye daldi. La- kalkti: 
kin Hüseynin patavatstzca sözleri onun - Ogul, dedi, ben Kerpic; hanma gi
kendini avutmak icin sabahtanbcri buldu- diyorum: Orada yoldaslarla bulusup ~u 
gu istinad noktalanm cnikonu sarsmtitt. topc;u Mustafanm iiini bitirmek isterim. 
,Topeu Mustafa ile kolay kolay uyu1a- Sen uykusuzsun, bitkinsin. Y erine c;ekil, 
nuyacag1 endi esini kafasma sokmu1tu. dinlen. Aksam p;ene P:Örüsürüz. 
0 scbeble arhk konu,muyordu, dalgm Ünlü zorbanm • sinsi bir siyaset ola • 
dalgm hesablar yürütüyordu. rak • itiyad edindigi hareketlerden biri de 

Uzun, hayli uzun bir zaman böyle gec;· pek mühim gördüiiü islerde yolda1larmt 
ti ve Nilüferi bo1aytp kovan dclikanlty1 ayagma getirtmemek ve zahme! edip on· 
i;aRirmaga memur edilen usak • nihayet • !arm ayaii;ma gitmekti. Cünkü bu zahme! 
11eldi. Ah al, moru mor bir bic;imdeydi. 0 magrur kaldmm babayigitlerince büyük 
Hem ter döküyor, hcm titriyor 11ibiydi. bir ccmile gibi telakki olunur ve kendi>i 
IÄyni zamanda yalmzd1 ve omzuna yük- de bu sayede fikrini kolay yürütmek 
letilen vazifeyi basaramadtgmdan dolayi imkamm bulurdu. O gün de ayni siyascti 
azab kinde kaldtih halinden belliydi. N •· güdüyordu. F everan halinde bulunan 
kilci onun moranp ktzarmasma, terliye hmcim mahzuz etmek iein yap1lacak 
terliye titremesine ilP:i göstermedi. Ancak hamlelerde kullanacai!t adamlann ayagt• 
yalmz geli1ine alakalandi. Böiiürür gibi na gidiyordu. Lakin mutad olan debde-
bir scsle sordu: • besini btrakr(lII degildi. Gene solaklarile, 

- Bulamadm mi onu} c1plaklarile, acemi olHanlarile bcraber yo-
U1ak, bogazmda düi!ümlenen helecan la ctkm1,11. Gene bir topeudan hakarct 

dizisi arasmdan kelimcleri güclükle ve görmü1 bir adam oldugunu, icin icin kö
adeta bogula bogula c;1kard1, anla1tlmaz pürdüßünü sezdirmeden o korkunc; veka
bir 1ive ile cevab verdi: nm selamlattira scliimlattua yürüyordu. 

- Bulmasma buldum sultamm. Gel- Kerpic; ham Uzunear11dayd1 ve o ma· 
gelelim ki fermanmt dinlctemedim. Nuh da Yeniceri kodamanlanmn belliba~h 
deyip peygamber demiyen bir viii:it. Ayak fitne karargahlarmdan biriycli. Hemen her 
diredi, benimle bile gelmedi. Yalmz gel· zorba sabah veya ak1am oraya ba1 vu
m•mezlikle kalsa gene iyi. Ai!zmdan c;1· rurdu. Gene her zorbanm orada bekliyen 

1..u{ar.. ".'t.,,iyor. Sultantm ic;in c;ok adamlan vard1 ve bunlar bir top\anttya 
ve §&mpanya :Pr. Deli desem degil, ihtiyac; has1l olursa efendilerini bulup ha

. Türkc;esi kendini bil- her verirlerdi. Bununla beraber Nakilci-

r nin oraya P:elmesi daima bir hiidise te1kil 
,ndi muvaffakiyetsizligini ederdi. Cünkü onun her gclisinin sonun

---~.rmek iein • topeu Mustafadan da mutlaka bir fitne ctkard1. 
anm birer birer söyliyecekti. Fa- O gÜn de ayni tesir husule geldi. Han 

• zün o mecraya dökülebilecegini kaptsmda oturanlar daha uzaktan ken· 
sezen N akilci, yüzüne kar1t • hem de u- disini görür görmez telasa dü~tü, ieeride 
1aßmm ahile • küfür edilmesine nza gös- bulunanlara ve bulunm1yanlara haberler 
tcremedi, hayktrdt: ucuruldu, merclivenlere üsüsülerek sela-

- Y1ktl musibet. Y edigin ekmek gö- mma ctkt!d1, 1ahsma mahsus odamn kapt· 
züne, dizine dursun. A((zi süt kokan bir st act!dt ve bir c;ok kisi ardma düsÜP kar
oii;lam c;alyaka edip P:etiremedigin yettni- stsmda - derecelerine göre - yer aldt. 
yormu1 gibi bir de onun abuksabuk söz-
lcrini bana dinletmege kalkt11yorsun. Y1- Tesadüf onun gÖrmek ve görü1mek 
ktl, gözüme görünme. Beynini avudanna istedikleri zorbalarm coßunu handa ha· 
aktbnm. zir bulundurmustu. Kethüda Mustafa, 

Kürd Yusuf, Sarho1 Mustafa, Ccbeci 
U1ak süklüm püklüm eikarken yüzünü Mehmed, ustalardan Hact Süleyman, 

Hüseyne verdi, karanm bildirdi: Bayraktar Memi1. Karakulak Bekir, Ka-
- Nilüfer bugün kovulduguna agh· 

yor, yann kendini kovan edebsizin ölü- fesd Ahmed, T urnac1, hep orada idi. 
Büyük zorbanm zifaf gecesi sabahmda inüne gülecektir. 
hana gell$ini manalt bularak bariz bir meVe ansmn zihninde beliren bir düsün-
rakla kulaklanm onun agzma c;evirmi1-

ce ile • o gazabh haline ragmen • gülüm- lerdi. 

Heybeliadada da bir mu· 
allim kamp1 kurulacak 
Her yil oldugu gibi, bu ytl da ilkmek

teb talebesi ic;in kamplar ac;tlmasma ka
rar verilmi1 ve bu maksadla yap1lan ha
zuhklar bitirilmi1tir. Kamplar, 5 tem
muzda ac;1lacak, bir buc;uk ay sürecek • 
tir. Ac;tlacak kurslarm yer ve kadrolar1-
m bildiriyoruz: 

Erenköy 38 inci ilk okul (120 ki1i). 
Kmltoprak ilk okulu (120 ki§i). Pendik 
birinci okulu (120 ki1i). Ye11Iköy ilk o
kulu (120 ki1i). Florya pläj1 yamnda (70 
ki§i). Sanyer ilk okulunda (100 ki§i). 
~ile merkez okulunda (50 ki§i}. 

Bunlardan ba1ka Heybeliadada ilk -
mekteb muallimleri ic;in de bir (ö~ret
menler kamp1) kurulacaktir. 

Talebe kamplarmd1> c;ah1acak mual • 
limlerin yeti1tirilmeleri mukarrerdir. 
Bunun ic;in (hazirhk kurslan) tesis e
dilecektir. Bu kurslar, 11 mayistan iti -
baren faaliyete gec;ecek, haziran ayi 
ic;inde aynca bir (hazuhk kamp1) ac;1 -
lacakttr. 

Kamplara kendi parasile l§tirak eden 
talebeden ba1ka yoksql ~cuklar da a
lmacakhr. Gec;en sene kampa i§tirak e
den talebenln miktan 422 ki§i idi. Bu • 
nun 221 ini ilkmekteb himaye heyetleri 
tara!mdan gönderilen c;ocuklar te1kil e
diyordu. Bu miktarm bu y1l 400 e c;1k • 
mast muhtemeldir. Umum kamp kad • 
rosu 700 ki;ilik olacakttr. 

Cocuk bah~eleri 
Bu tatil devresinde illonekteb talebe

si ic;in a~1Iacak yeni ~ocuk bah~elerl • 
nin say1s1 16 dir. c;ocuklan $okakta oy • 
namaktan kurtaracak olan bu bah~ele
rin yerleri §Unlard1r: 

tstanbul 3 üncü, 5 incl, 25 incl, 27 ncl, 
34 üncü ve 38 inci mektebler, Be1ikta§ 
20 nci, 23 üncü ve 38 inci mektebler, 
Beyoglu 1 inci, 9 uncu, Kadtköy 12 nci, 
35 incl mekteblerle Üsküdar 19 uncu, 
30 uncu ve 48 inci mektebler. 

Ka~ak~1 ~ocuk 
Balatta Karaba§ mahallesinde Simid

civeli sokagmda 17 numarah evde otu· 
ran 14 ya~larmdaki Mordohay oglu tsak, 
evvelki gün saat 16 da gazete ic;inde sa
nlmI§ 7 gram esrart bir duvara saklar
ken bckc;i Hüseyin tarafindan yakalan· 
ml§t1r -···-. Kanaer mücadeleai 

1stanbul Üniversitesi Rektörlü~ünde 
toplanan Kanserle Mücadele cemiyeti, 
alt1 ayhk mesaisini müzakere ettikten 
sonra Türkiyede badema bir (Kanser 
Haftast) tertibine karar vermi1tir. Haf
tamn tarihi ve prograrru, yakmda tes • 
bit edilecektir. __ ........... _._ 

zedi, fmldar gibi davranarak ilave etti: 
- Nilüferi simdiden de güldürmek is

terim. Benim Kocamustafapaiada dö,cli 
dayah bir evim var. Ktzcagm oraya ka
pataytm, arasua yanma gidip gönlünü 

Buraa, mevaim 1eyyahlarin1 
kartilamaga haz1rlan1yor 
Buna (Hususi) - Bursamn banyo 

mevsirni yakla11tgmdan belediyemiz, bu· 
raya gelecek olan ziyaret~ilerin her türlü 
istirahatlerinin teminine ~ah1maktadtr. 
Son günlerde de otomobil ve otobüs !O • 
förlerile arabac1lan topltyarak kendile • 
rine, ziyaret~ilere kar1t gösterecekleri ta· 
vu ve hareket hakkmda direktifler ve 
nasihatler vermi1tir. Bizzat belediye reisi 
N e1et Kiper bütün arabacilarla otomo • 
bilcileri belediye salonunda toplamt1, 
kendilerini bu mcdeni ve ktimai vazifcle
ri hususunda tenvir etmi1tir. Bilhassa be

N akilci, o mecliste kalmalanm muva· !ediyenin tesbit ettigi tarife haricinde 
f1k !llÖrmedigi kimselerle ücer beicr kelime müiteriden para ald1klan takdirde kendi
konu;tuktan sonra kendilerini tathhkla Ierini iiddetle tecziye edecegini bildirmi1-
d11an ctkardt, hakiki omuzda1larile yal- · 

bos edeyiml 
Hüseyin, bu fikrin ona ne yüzden gel

'diii:ini kavr1yamad1. Yalmz igrendi ve 
sustu. Namuslu bir gence devredemedigi 
~muru gene kendi alnma sürmek istiyen 
zorbayi 1imdi bir kat daha ii(renc görü
yordu. Halbuki Nakilci, birden tasarla
y1verdigi bu isten dolay1 adeta memnun
du. Cünkü nikiihta var oldußu rivayet o
lunan keramet kendi hayatmda aksine 
tecelli etmis ve Schere karst besledii!i co1-
kun scvgi • zifaf gecesinin uiiursuz saba
hmda • hayli eksilmi1ti. Nilüferi ba1lr.a 
bir eve kapatmakla Seherden uzakla1ma
Yt ve biraz sonra da onu bosay1p bir ye
re atmayt düsünüyordu. 

Aziz okuyucular icinde bu ccsid duv
~u de"i•ikliklerini tabiate aykm p:Örecek
lcr belki bulunacakhr. F akat onlar zor
bal1jbn tabiate uygun olmadtlbm ve her 
zorbanm bu takdirde gayritabii bir mah
luk sayilabilece~ini dü;ünürlerse bu !liibi
lerden ancak böyle i;ler beklenece~ini de 
kabul ederler •anmm. Hcrhangi bir in
san, nefsinde bc1erden üstün bir kudret 
bulundu~unu tevehhüm ederse ak1l mii
vazcne•ini kavbetmis demektir. Müvaze
nesiz ak11lar isc müvazenesiz duvP:ular 
yaratir. Bir devrin ve bir mües.-.senin ne 
1ekilde ve ne kertede tefessüh etmi1 oldu
gunu tebarüz ettirmek idn ele ald1ibm1z 
N akilcinin 1ahstnda maksad1mmn vücud 
hulabilmesi ondaki ruhi daliiletlerin, ru
hi müvazenesizliklerin, ruhi kararstzltk
larm da tezahür etmesi ve ettirilmesile 

mz kalmca kap1yt kapatt1. 

- Canlar, dedi, saray bize oyun ha
zirhyor. 

V e dinliyenlerin merakm1 heyecan 
haline sokmak icin ai(ir agir tekrar etti: 

- Saray bize oyun hazirltyor. Hem 
de kanc1kca davranarak, kanc1klan kul
lanarak l 

Kaslar unf ile catthrken, eller pala 
kabzalarma yap1stp dudaklar kücük mii<
yasta birer yanardai( aii;zt p;ibi laVImst ne
fesler püskürmege ba1larken yaman bir 
tahlil yapti: 

- Deli Serife var ya. 0, icvketlu 
Hünkann casusudur. lki gÜn Önce bize 
geldi. Kendi,ini siz de gördünüz. Deli de
li söylendi. Bir ara benim halay1klanm
dan birini dile ald1. Onu everir'Cm sevaba 
gireceii;imi söyledi. 0 Strada topcu Mus
tafa da boy P:Österdi. Bu scfer Deli Se
rife kulagtma e~ilip onu damad yapmak
bi(1m1 f1stldad1. Uiiursuz kadmm Hünka
ra casu luk ettigini biliyordum amma 
kendi evime p;elip, kendi halay1klanmdan 
birini alet yaptp dolab eevirmek istiyece
iiini aklima P:etiremezdim. Hele topcu 
Mustafanm onunla dil birlijii, gönül bir
liiii yapacai(mt asla ummazdtm. Onun i-
dn aldand1m. 0 halaytgt - sizin de yam· 
mzda • Mmtafaya nikahlad1m. F akat 
bu 11ece ktz P:cri geldi. 

Zorbalann gözleri ac1ldt. Agtzlarmda 
mü terek bir sual gürledi: 

- Geri mi geldi? 
<Arkan var>. 

l!r. ····-Mudanya Belediyeainin 
a~tigi dava 

Bursa (Hususl) - Gec;en sene fu
tmah bir günde iki vapur tarafmdan bir
den tahrib edilen Mudanya iskelesinin 
bu zararm1 tazmin ettirmek üzere Mu • 
danya bclediyesi vapur kumpanyalan a· 
!eyhine bir dava a~mt§h. Bu dava son 
günlerde yeni bir safhaya girmi1tir. Doy
c;e Eevantina kumpanyasma aid Morea 
vapurunun yaphgt hasar 6500 lira olarak 
tesbit edilmi§ ve mahkemeye bu suretle 
verilmi1tir. Vapur kumpanyaSI, bu dava • 
nm sulh yolile halli ;,in Mudanya beledi
yesine bir teklifte bulunmu1 ve 3500 lira 
tazminab defaten vermege raz1 oldugunu 
bildirmi1tir. Teklifi tetkik eden Mudan
ya belediye meclisi, kumpanyamn bu ta
lebini tervice karar vermi1tir. Gene ayni 
gün iskclenin diger taraftm tahrib eden 
Y ekta vapurundan da 5000 lira tazmi • 
nat istenmektedir. Y ekta vapuru Kara • 
denizde batbiii idn Mudanya belediyesi 
alacagt para ~in haciz muamelesi yapbr· 
mt§hr. 

- · ··~ Elini kaynar auya aokan 
~ocuk 

MeFutiyet mahallesinde 27 numarah 
evde oturan Hasanm kans1 Kevserin 
bir ya1mdaki t;ocugu Hidayet, tencere
de kaynamakta olan stcak suya elini 
sokmu§tur. Eli h~lanan cocuk, hastane
ye kaldmlm1§tu-. 

Kazanm i~inden ge~en Karpit dolu kutuyu 
yol asfalta ~evrilecek ate,liyerek patlatblar 
Dün Istanbul Valisi M uhiddin Üs • 

tündag yanmda Belediye Reis muavini 
Rauf, Maarif müdürü Tevfik ve Daimi 
encümen azasmdan bazt zevat oldugu 
halde Silivriye giderek orada yaptlmasma 
karar verilen dispanserin temel atma me
rasimini yapmt§hr. 

Londra • Istanbul asfalt yolunun in-
1asmdan sonra Silivri ehemmiyet kesbet
mi1tir. Bu itibarla bu yol üzerindeki bu 
ufak kasabamtZda bir dispanser iniast, 
yalmz maha111 ihtiyaclann kar~tlanmast 
noktasmdan degil, ayni zamanda yaz 
mevsiminde bu yol üzerinde vukua gel -
mesi muhtemel hertürlü kazalara kar11 
acil tcdbirleri ittihaz edecek bir tedavi 
evi olmas1 itibarile de ehemmiyeti haiz
dir. 

Dün temeli attlan bu dispanser, 6 ya
taklt olacak ve 14,000 liraya in§a edile
cektir. 

A.Falt yol 
Londra • Istanbul asfalt yolunun Si

livri 1ehri ic;inden ge,en ktmu, buradaki 
yolun in1asmm Muhasebei Hususiyeye 
aid oldugu mütaleasile evvelce yaptlma
mti, her iki ucu asfalt olan bu kasabamn 
i~indeki ufak bir ktstm eski kaldmmlarile 
bnakt!m1Slt . Bu vaziyet muvaftk görül -
memi1, i~ab cden ktstmlar istimlak edile
rek kaldmmm da asfalt olarak in§aSt i,in 
Istanbul vilayeti emrine 35,000 lira gön
derilmi1tir. Dün Silivriye giden Istanbul 
Valisi Muhiddin Üstündag yaptlacak bu 
yeni in1aat etrafmda da tetkikatta bulun
mu1tur. 

Silivri kasabasmin plamnm da yap1l • 
mast kararla11tnlmt§ltr. 

<;ocuk haf tas1n1n 
be~inci günü 

Dün, c;ocuk haftasmm be1inci günü 
idi. Fevkaläde ne§'eli ve istifadeli gec;en 
saatler i<;inde muhtelif mekteblerde 
müsamereler verilmi~, cglenceler tertib 
olunmu1tur. Aynca küt;üklcr ic;in mec
cani sinema seanslan yap1lmu~trr. 

Buraada bir reaim aergisi 
a~1ld1 

Bursa (Hususi) - Halkevimizin ac;
ltgt resim kursu mückvimleri tarafmdan 
burada C. H. Partisi binasmda bir resim 
sergisi a,tlmt§br. Sergiyi Vali muavini • 
miz Edib Kutay a,mt§ ve bir ~ok davetli 
zevat tarafmdan ziyaret edilmi1tir. Bu -
rada yagltboya, karakalem, pastel ve su
lu boya resimlerden ve karikatürlerden 
200 par~a te1hir edilmi1tir. Kursa müda
vim 60 amatörden 40 genc sergiye resim 
vermi1tir. Büyük tablolar arasmda orak 
ba1mda (Cumhuriyet) gazetesini oku • 
yan, lise onuncu sm1ftan Zeki Alaym 
bir tablosu ~ok begenilmi1tir. 

Bu sergiye resim verenler ekseriyetle 
lisc ve orta mekteb talebeleridir. Halkevi 
resim kursuna devam ederek güzel san
atlara karit derin bir alaka gösteren bu 
genc istidadlar arasmda ~ok degerlileri 
vardir. --Deniz T icaret mektebinin 

idare tekli 
Yüksek Deniz Ticaret mektebinin de 

tkhsad Vekaletinden ahnarak Deniz • 
banka rapt1 üzerinde me§gul olunmak • 
lad.Ir. Bütün deniz i1lerini eline alm11 
bulunan Denizbakm bu müesseselere 
läz1m olan elemanlan yeti1tirecek olan 
mektebin de idaresini deruhde etmesi 
muvaf1k ve yerinde bir hareket görü • 
lüyor. 

Evvelki gün Kad1köyde Yeldegirme
ninde Celal Muhtar aparhmanmm ücün
cü katmda oturan Hüseyin klZI F erda ile 
ayni mahalleden 14 ya1mda Bülend, 
Halid, !smail, Seyfeddin ve 13 ya1mda 
Ekrem Haydarpa1a ~aymnda oynarlar -
ken Iren yolunu tamir etmekte bulunan 
bir amelenin birakt1g1 karpitleri alarak 
bir konserve kutusuna doldurmuilar ve 
kutuyu topraga gömdükten sonra ate1le
mi1lerdir. Birdenbire top gibi pathyan 
karpitli kutu, eocuklan cilyavrusu gibi 
dag1tm11, hava va ftrhyan küeük kumbara 
tesadüfen F erdanm almna ~arpm11, eo -
cuO.u aQ.1rca varalamishr. 

ADl.I YEDE 

Ü~ü de beraet e tti 
Uyu§turucu madde ka,akc;1h~mdan 

su~lu Muiz ve Kemale i1kence etmek 
ve onlan dövmekten maznun Hakk1 9i
nasi, Ne§et ve Hilminin muhakemeleri 
dün neticelenmi§, su,Iar sabit görülme
mi~, fü;ünün de beraetlerine karar ve -
rilmi1tir. 

Payla§ilam1yan ~ocuk 
Bir c;ocugu bir tür!Ü payla~am1yan E

milya ve Plomi adlarmdaki iki ktzkar -
de~in muhakemesine dün asliye üc;üncü 
hukuk mahkemesinde devam edilmi1tir. 

Dava mevzuu olan vak'a §Udur: 
Emilya evlidir ve bir t;ocuj!u vardir. 

Ktzkarde§i Plomi bekärd1r. Fakat E • 
milyanm yanmdaki t;ocugun kendi ~ -
CURU oldugunu iddia etmektedir. 

Evvelce asliye ikinci cezada devam 
etmekte olan bu muhakeme, bilahare 
aidiyeti dolayisile üc;üncü hukuk mah • 
kemesine verilmi§ti. 

Plomi, asliye ikinci cezada, dava mev
zuu olan t;ocu~un kendi ~cugu oldugu
na dair bir dogum kägidI göstermi1ti. 

Emilya da, payla11lam1yan t;ocugun 
kendi c;ocugu oldu~unu ve dogdugu gün
denberi yanmda bulundui(unu iddia e
derek bu hususta müteaddid §ahidler 
dinletmi1tir. 

Dün ü~üncü hukukta devarn eden bu 
garib dava, dosyanm asliye ikinci ce· 
zadan celbi i'in ba§ka bir güne talik e
dilmi1tir. 

6 sene hapae mahkum oldu 
t';oban ibrahimi hayvan otlatma yü -

zünden <;tkan bir kavga sonunda taban· 
ca ile vurarak öldürmekten su,Iu 17 
ya1larmda Arnavud Medhinin Agirce
zada devam etmekte olan muhakemesi, 
dün neticelenmi1tir. 

Maznun Medhi, muhakeme esnasmda 
maktulün tecavüzüne ugradtgt i'in onu 
öldürdügünü iddia etmi~se de ilk tah -
kikatta verdi/!i ifadede bundan hic; bah
setmemi1ti. Bu itibarla bu iddias1 ka -
bul olunamam1§ ve maznunun suc;u, §8· 
hidlerin üadeleri ve sair delaille de sa
bit görülerek Medhi 6 sene a~1r hapse 
mahk1'.lm olmu~tur. 

CEMIYETLERDE 

Muaiki 1an'atkarlar1n1n idare 
heyeti ae~imi 

Musiki San'atkarlan cemiyeti heyeti 
idare se,imi, bugün cemiyetin Beyoil' • 
lundaki merkezinde yap1lacaktu. -···· Kamgarn ipliginin tevzii iti 

Yünlü mensucat sanayiine, g~en tem
muzda verilmi1 olan 650,000 kilo kam
garn ipli~inin sureti tevziini tesbit et
mekte olan iktt~ad Vekäleti Ba1mü§a • 
viri Vonder Porten'in riyasetindeki he
yet, evvela 1zmire gitmi§lir. tzmirde 
yünlü mensucatla ugra1an iki fabrika 
vard1r. Heyet, !zmirden sonra 1ehrimize 
gelecektir. 

Yurdsever temiz yürekli ~ocuklar 

Üsküdar 19 uncu rnekteb ikinci s1mf B ~ubesi talebeleri hep bir arada 

üsküdar 19 uncu ilkmekteb ikinci s1- danberi stmf kumbarasmda biriken 11,5 
mf B. §Ubesi talebeleri, bütün ilkmek - iiray1 Ktr§ehir feläketzedelerine veril
teb talebelerine örnek olacak bir hare - mek üzere K1ztlay cemiyetine teberru 
kette bulunmu1lardir. Kir1ehirdeki bü- etmi•lerdir. Bu temiz yürekli yavrular1 
yük zelzele feläketinden büyük bir te- yurda ve yurdda1Iara kar§l gösterdikleri 
essür duyan miniminiler, sene b~m - aläka ve sevgiden dolay1 alk11lar1z. 
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Siyasi icmal 
Dünya politikasmda 

degi~iklik 
a ngilterenin ltalya ile anla1mt1 olmas1 0 Avrupanm huzurunu ve bütün dün· 

yanm sükununu temin edecek büyük 
bir harekete ba1lang1~ ooktas1 olmu1tur. 
Bu hareket, yalmz Avrupanm degil, bü· 
tün dünya devletlerinin birbirine dü1man 
iki ordugaha aynlmalan tehlikesinin önü· 
ne ge~miitir. 

Almanya, ltalya ve Japonya cephesine 
karit lngiltere, F ransa vc Amerika cep
hesinio kat'i surette teiekkül ederek gc
~en Umumi Harbe rahmet okutacak da
ha büyük bir fclaketin hazirlanmaSt ih • 
timali, iimdi c;ok azalmt1hr. Söyle ki 1n
gilterenin ltalya ile anla1mast, Fransa• 
mn da ltalya ile anla1m~g1 tasmim eyle • 
mesine saik olmu1tur. lngiltere ile F ran· 
sanm bu uzla11ct politikast da, Ameri • 
kayt muahedelere riayeti temin i~in, daha 
ziyade prensip ve manevi dü1ünce ve ic;· 
tihada müstenid bulunan politikastm ta· 
dile sevketmi1tir. 

lngilterenin italya ile anlaimasmt ge
ciktiren enge!, eski lngiliz Hariciye Na• 
zm Eden'in daha ziyade nazari ve ma
nevi prensiplere dayanan i~tihad ve fikri 
idi. Bunun gibi Amerikanm da bu yolda
ki politikasmt ayni dü1üncelcri ve dava • 
lan güden Amerikan Hariciye N azm 
H ull tutuyordu. 

Mumaileyhin son zamanlarda Va1ing
tonda bulunmaytlt ve kcndisine vekiilet 
eden muavini Nells'in 1imdiki lngiliz Ha· 
riciye Nazm Lord Halifaks gibi öteden· 
beri ortadaki varltk ve kuvvetleri nazan 
itibara alan realist düiünce sahibi bulun· 
mast Amerikanm da harici politikaya aid 
nazanm degi1tirmi1tir. 

Bunun ic;in Amerika Cumhurreisi Ruz• 
ve!t gec;enlerde Sikago' da söyledigi nu • 
tukta siyaset!erini tecavüzi mahiyette say• 
dtg1 Alman • 1talyan - Japon cephesine 
kar§t karantine konu lmasm1 Amerikan 
millctine tavsiye ederken son nutkunda, 
lngiliz - ltalyan anla,masma kar11, tevec· 
cühkarane alakadar oldugunu kabul ve 
tasclik etmi1tir. 

F ransa, Habe1istanm ltalyaya ilhak 
edildigini tan1mak i~in, yalniz lngilterenin 
önayak olmasmt kafi bulmay1p Amerika· 
nm da buna itiraz edip etmiyecegini Ög• 
renmegc lüzum görmü1 ve bu maksadla 
son günlerde Amerikan hükumetinin filr.
rini istimzac etmi1ti. Ruzveltin son nutku 
Fransanm istimzacma kar11 aleni bir ce
vabdtr. Bu nutuk bütün dünya ahvalinin 
salaha dogru ciddi bir adtm atrm1 oldu
gunu gösteriyor. 

Demokrat devletler i~in ltalyadan son· 
ra anla1ma mast Almanyaya geliyor. 
Ortada Avusturya mesclesinin kalmamt1 
olmast demokrasilerin Almanya ile anlai· 
malanm kolayla11tracak1tr. F akat <;ekos· 
lovakya meselesinin c;ok kan11k olmas1 
ve gündengi(ne dnha ziyade kanimast, 
Almanya ile anlaimaiii bayli gcciktire • 
ccktir. 

Bu mesele, ltalya ile yaptlan anla1 • 
mayt da tehlikeye dü1ürebilir. Filvaki 
l ngiliz • ltalyan anla1masi ziihirde lspan• 
yadaki ecnebi gönüllülerin geri almma ve 
Habeiistanm ltalyanm mülkü oldugu 
keyfiyetinin tanmmast 1artlanna baglan· 
m111tr. F akat hakiki 1art <;ekoslovakya 
meselesinin hallidir. 

<;ünkü bu meseleden ltalya, kendisinin 
müttefiki Almanyay1 iltilam ve müda • 
faaya mecburdur. Nastlki Akdeoiz ve 
Habc1 meselelerinde Almanya bütün 
kuvvetile ltalyanm davasun iltizam ve te
yid etmi1ti. Binaenaleyh Südet A lman • 
larmm hududlan tayin edilecek bir mm • 
takada kendilerine idari muhtariyet ve• 
rilmesi i~in son kongrclerinde verdikleri 
karar, gerek Londrada lngiliz ve F ranSIZ 
Ba1vekilleri gerek Romada Almanya ve 
ltalyanm mukadderahm ellerinde bu • 
lunduranlar arasmda cereyan edecek 
müzakereler de ba1hca mevzuu te1kil e· 
decektir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Eski papaz aeyahate mi 
~1loyor? 

Bundan bir müddet evvel Balatta 
Turisina manastmnda Dositeos isimli 
bir papazla Eleni !sminde evli bir ka • 
dm, günah ctkarma höceresinde yaka • 
Ianm11lar ve muhakeme sonunda mah· 
kum olmu1lard1. 

Mahk1'.lmiyet müddetlerini ikmal e
derek hapisten ~tkan Dositeos ve Eleni 
dün bir seyahate c;1kmak üzere alllka • 
dar makamlara müracaat etmi§lerdir. 
Aforoz edilmi§ bulunan eski papaz, sa· 
kahm kestinni§tir. Dün yaptiklan mü
racaatler esnasmda mümkün oldugu 
kadar tamnmamaga cah11yorlar ve c;e
kin11en davramvorlard1. 

Cumhuriyet 
Nüsbas1 5 kurustur 

Abone ~eraiti ( 
Senelik 
Alb ayhk 
Üc avhk 
Blr ayhk 

Türkiye 
lcin 

1400 Kr. 
150 • 
400 • 
150 • 

Haric 
lcin 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

ll'oktur 
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Japonlar bir lngiliz 
gemis_in_i_~e_v_irdiler 

• • 
F akat lngilteren1n 

iade • • gem1y1 

,iddetli protestolar1 üzerine 
zaruretinde kalddar 

$anghay 27 _ Röyter ajansmm mu - ha kadar yerine dönmedigi takdirde 
toP<;ekerin hareket edecegi zannedil -

habiri bildiriyor: . . Tungvo mektedir. 
1337 ton ha.cmindeki !ngihz h . . 

Y e ne r1n1n J 
vapuru dün ak~am ang~ apon gazeteleri aiyasetin . d.l . tir Japon as-
mansabmda tevk1! e 1 mii · r·nu deiifmeaini istiyorlar . . k k vapurun yl 
kerlen gem1ye (1 ar .. a .. . e arala - T k 1 ril y o yo 27 - Bu sabahki gazeteler, 
olan mürettebatmi sungu e alar yap - devlet siyasetinin 9in - Japon ihtilaf1-
d1ktan sonra esash araitir~ adasm - nm azimle neticelendirilmesini temin 
mak üzere vapuru 9ungm

1?f dir. edecek yolda tadili hususunda israr et-
daki Japon üssüne sevketmii er d·l-

'dan bir el ate~ e 1 mekte ve diger meselelerin !imdilik bir 
Japonlar, Tungvo ·muayven tarafa b1rakilmasm1 istemektedir. 

digini iddia ve vapurun 11.fayrkialaca;.,m 
d vku 5• H~i $inbun gazetesinin yazd1g"ma gö-bir zamana ka ar me 
d. 1 re, hükfunet de bütün devletleri az ~ok 

bevan etmekte ir er. . k'a mahalline memnun etmek esasma istinad eden Ja-
Bir 1ngiliz toP<;ekeri va 

gitmeiie hazirlanmaktad1r. • t ponyanm an'anevi siyasetinde degi!ik-
. l' · temina 1 lik yapmak zaruretine kanaat getirmi~ 

Japon amira rntn b 1 kt d Amirali Hase - u unma a ir. 
$anghay 27 - Ja~~~un ak~am ser - Gambot iade edildi 

gava, Tungvo vapu . kat'i teminat Londra 27 (Hususi) - 1ngiltere tara-
best birakilacagm~. da~r Kriket top - fmdan yap1lan •iddetli te<,ebbüsat ne -

. fr Bunun uzerme . d.l . . ' 
vermi~ .i · . . . dilik tehir e 1 - hcesmde Japonlar musadere ettikleri 
~ekerinm azimeti !im !ngiliz gambotunu serbest b1rakmislar· 
mi<tir. Tungvo yarm saba- dir. (a.a.) • 

Bununla beraber "' 11 II nnumm111m111 11! II ntw11nmn111111111a"""-"·--„M•h•-
' """' 

Frank~~~lar dün iki Arna vudluk Kral1 
kasaba daha ald1lar dün resmen evlendi 

mühim Hükumet~iler 
. tla geriliyor zay1a 

~i teblig: 
Burgos 27 - . d Franko kit'alan 
A kdeniz cephesm e d k ··h· . d am e ere mu im 

ileri hareketlenne epunta mevzilerini 

?Jan La .Torr~ta Hükumet milisleri pek 
iigal etm1ilerd1r. olmu!lardir. 
ag1r zayiata du(ar k d Franke kuv· 

b mta asm a 
Alfam ra !" tetmi!lerdir. E.jaulvr 

vetleri J orkas 1 zaFp kistler yedi kilo -
k d da ran .. l 

mmta asm a . r erek hükumet m1hs e-
metre kadar iler •Yd. m·1·lerdir. 
. - ·tverir' nne agir zay1a h . d 

Akdeni:z cep e~in ~-
7 _ Resm• tebhg: , 

Barsel~n 2 h . de cumhuriyet k1t a
Akdemz cep teskmasmda F rankistlerin 

1 Al"ga mm a 
an 1 ff k·yetle mukavemet et-

.k muva a ' b. tazy1 ma , l mühim ir mev-
d. 1 Kit a anm1z 

mekte ir er. d„ Alk la'yi i§gal et -
zi olan Atalayo 0 a 

mi§lerdir. 
1
.
1 

Ja 
H arekata harJa 1

• 
0
'" 

iftirak ett1 

27 Havas aiansmm mu -
Saragos -

habiri bildiriyor: . . Akd iz cephesi 
II 1 tmm en 

Kaste as eya e , l Latorreta ve 
.. . d F ko k1t a an 1 d. 
uzerm e ran l . · zaptetmii er ir. 

P 1 d hir enni 
Punto e a o ie da harekat esnaS1n· 
F rankist hava filosu . . 
da orduya yardtm etmt§tlr. 

• •1,h mbargo1unu 
Amerika •• a a 

kaldirm1yor 
. I · haber alan mah-

Vaimgton 2 7 - yi L f !et gibi baZI 
filler, Borah, Nay ~e a g~men bilhassa 
, yretlne ra 
ayan azaMmn ga I 1 iJe anlat -
fngiltere ve Fransanmd t~erika hüku
mak istedikleri §U 51 ~da a.k !an silahlara 

··I g1 eceo . 
mehmn !panyaya lk ma kar11 it -
k b n ka mas •.. 

onan am argonu k . degi<tirecegim 
·h ·•· hare eb ' h az ettlg1 tarz1 ·k tarafm -

d. 1 Amen a 
zannetmemekte Ir er. l · 

. . mi müdaha e s1ya -
dan tak1b ed1len a~e d •. "klik Ingiltere 
1etinde yap1lacak bir, _eg•!l ruz kald1k -
ve Fransa hükumetlennm t~· büyük Av
lan mü1külat1 artiracakadr. k. 

1 
akmhk A-

k ·· sma•Y rupa demo ras1s1 ar~ . A vrupada 
.k . • hfillennce 

men an s1yas1 ma · bir zamän 
'd · · · en emm sulhun 1 ames1 1~m 

teläkki edilmektedir. (a.a.) , 

M k 'k h'.kumeti ikinc1 e s1 a u . 
b. d cevabt verd1 1r re d·-· 

. . tasma ver ig1 
Meksika 27 - !ngihz no denas, 1ngil

cevabda Reisicumhur Klar n•n sahn a-
. anva ar1 

terenm petrol kump · ikinci itiraz1 
Jmmasma kar11 yaphgi ahkemeler ta
reddetmekte ve .b~ l! :ie oluP henüz 
rafmdan tetkik ediJme d .1 edigi i~in• 
kat'i bir karar istihsal e 

1
' .

1
m te•ebbüs-

t ... 1 5jvo1e' 
ng11terenm dm oma ' mamakta -

kk tam te bulunmak ha mi 

dir. (a.a.) ~ N z1r1n1n 
AJm„n Münakalat a . 

Tunadaki tetkikle~I . 
8 Munakalat 

Viyana 27 - AJmany Macar „II r Tunayi 
Nazm M. Dormpmu e 'en sonra tefli! 
hududuna kadar ge.zdikt D rmpmüller, 
seyahatini bitirmi!hr .. M. a 

0

8 
otomobil

Macar hududundan Viyan Y 
Je diinecektir. k 'b' 

b• t ZI 1 Litvanyan1n ir e 
. ai· anSl, Kau-Kaunas 27 - Litvanya 

. Litvanya ara-
nas - Vilna dem1ryolunun nda tahrib 
zisinde on metre uzunlu~ t Jeri tara
Pdildigine dair Polonya. gaz~a~lamakta
fmdan verilen haberleri ya 
dir. 

Y eni evliler Dra~'ta bir 
saraya l!idiyorlar 

Tiran 27 - Kral bu sabah sarayda 
Kontes Äpponyi ile Arnavudluk medeni 
~anunu mucibince evlenmi!tir. Gelin, Pa
rute yapt1nlm11. inci ve gümüile i1lenmi1 
beyaz satenden bir esvab giymi1. baima 
portakal ~iyeklerinden bir tay koymuitu. 
Kral Zogo büyük üniformasmi giymi1ti. 

Büyük galeride Arnavudluk parlamcn· 
to~~ ~eisinin idaresinde y'jksek mahkeme 
re1S1.m~ huzurile 7apilan merasim pek sa
de 1d1. Calerinin bir ucunda sag tarafta 
gelinin davetlileri ile ecnebi sefirler, so! 
tarafta hükurnet erkanile Kral Zogo'nun 
dostlan bulunmakta idiler. Dük dö Ber
gamo f talya Krahm temsil etrnekte idi. 

. Hü~ü~dar~ar balaym1 Dra~· daki de
mze hak1m bir tepenin üstünde bulunan 
sarayda g~ireceklerdir. 

lzdivac münasebetile yap1\an 1enlikler 
Arnavudlara, 1imdiye kadar iahid olma
diklan parlak bir manzarayi görmek fir
sahm vermiitir. 

Kent Ciano ile Krahn kainbiraderi 
Majeste. ~ogo'nun, gelinin day151 Kont 
App?ny1. 1le Macaristaom Roma elyisi de 
Kralu;enm 1ahidi idiler. (a.a. ) 

Millet Meclisinde dünkü 
lllÜZakereler 

.Ankara 27 (T elefonla) - Büyük 
M.111.':~ Meclisi, bugün Refet Can1tezin 
re15hgmde topland1. Bolu meb' usu Os -
mamn ölümüne dair Ba1vekalet tezkeresi 
okundu. Bir dakika sükiit edilerek ha -
tl~.851 taziz olundu. Ezinenin <;ankstz kö
yunden Ömeroglu Ali Osmamn ölüm ce
z.:'51na. y~rphnlmasma aid mazbata tas -
Vlb edild1. 

~evle~ ~emiryol!an idaresinin 93 7 yi

h butyesmm muhtelif tertiblerine bir mil
yon 3~.o bi? ~ira, Posta T elgraf idaresinin 
~3 7 but~e51nm 48 inci faslma da 15 bin 
hranm munzam tahsisat olarak konulmaSl 
kabul edildi. 

Meclis, cuma günü toplanacakt1r. 

T ecdidi arazi talimatnameai 
, A?kara 7 (Telefonla) - Maliye Ve-

kaletmce yeniden h 1 d.d. . . az1r anan tec 1 i ara-
z1 talimatnames V kill H · . . . ' e er eyel:lnce tas-
d1k ed1ld1 ve mer'IY. et me k.. . d. B 

l. v nnc g1r 1. u 
ta 1matnamenin esaslarin .. ht 1.f a gore, mu e 1 

kan~n ve muahedelerle devlete intikal 
etmI$ olan veya Tu··rk ··b d.ll · · ·h mu a 1 erin ish -
kaklan bakiyelerine kar$ihk tutulmu$ bu-
lun~n. Rumlardan metruk arazi ve ~iftlik-
ler I(mde veya civannd t - ht . a opraga mu ac 
z~raat erbabma !U esaslar dahilinde tev
z1at yap1lacaktir: 

« T evziat tevzi edilecek · · b l d • k„ arazmm u -
uo ugu oy veya kasabada yerle1mi$ o-

lanlar tercih edilmek $artile hie arazisi 
olm1yanlara ve bizzat z ·r tl 1 .f . .1 l . 1 aa e meigu 
c• tc1 a1 e enne yapilacaka 

Tevziat mevcud .r.. · 1 .•. . • .. arazin1n gcnt$ 1p;1ne 
ve k1ymetine gore, evvela h ·,r . · l _ 

.k. . d ~ arazm o 
m1yan i mc1 erecede 45 deka d k-. . l r an no 
san arazm o an (iftrilere u„ru··n ·· d ... ' ... cu crece-
de 45 dekardan fazla yeri· bul · t . unan z1raa 
erbabmm vaZ1yet ve ihtiya<;larma göre 
yap1lacakhr. 

Hariciye V ekaleti arabca 
mütercimi vefat etti 

~nk~ra 27 (Te~.efonla) _ Hariciye 
Vekaleti arabca mutercimi Abdüssel' 
bugün vefat etmi1tir. Cenazesi· am, yarm 
(bugün) kaldmlacaktir. 

CUM HURI\' ET 

Adliyede yapilan 

terfi ve tayinler 

Bir~ok hakimlerimizin 
maa~lar1 birer derece 

yükseldi 
Ankara 27 (Telefonla) - Adliye 

Vekaletinde yeniden bazi terfi ve nakiller 
yap1lm11l:Jr. Bu terfi ve nakilleri masile 
bildiriyorum: 

Birinci Simf adliye müfettiii Ali R1za 
Güven 90 liraya, birinci sm1f adliye mü
fettiii Ekrcm Saylam, N azif Akan, Is
tanbul asliye ceza reisligine tayin edilen 
T uceli reisi Cemil 80 liraya terfi ettiril
miilerdir. 

Safranbolu ceza hakimligine Erdek 
häkimi 1lhami, Ankara sulh häkimligine 
müddeiumumi muvainlerinden Refik, 
Bursa müddeiumumi muavinligine Kon
ya müddeiummni muavini Rükneddin 45 
lira maa§la, Kastamonu sulh hakimligine 
Nalhhan häkimi Cemal Gündüz 40 lira 
maa!la, Gemlik müddeiumumiligine Üs
küdar muddeiumumi muavini T evfik 
T uncok, S1vas müddeiumumi muavinli -
gine Divrik müddeiumumisi Ilhan, Sm -
dirg1 müddeiumumiligine Ke1an müddei
umumisi Nusret, Besni häkimligine Di -
yarbakir müddeiumumi muavini Ahmed 
Efeoglu, Sark1~la häkimligine Silifke 
sulh hakimi T ahir, Terme rnüddeiumu
miligine Tirebolu müddeiumumisi Neca
ti, Demirdag müddeiumumiligine Seferi
hisar müddeiumumisi Hakk1, Uiak sorgu 
hakimligine Iskilip sorgu hakimi Baha -
dir, Gerede hukuk hakimligine F atsa hu
kuk hakimi Ibrahim 35 lira ile terfian 
tayin olunmuilardir. 

Haymana sorgu hakimligine Hukuk 
mezunlanndan Salahaddin, Cubuk hakim 
muavinligine Hukuk mezunlarmdan Ke
maleddin, Bala sorgu häkimlii!ine me -
zunlardan T ahir, 1stanbul aza muavinli
gine Ci~ekdag1 Müddeiumumi muavmi 
Ziya, Seferihisar Müddeiumumi muavin
li!'(ine Salihli sorgu hakimi Enver, Sefe· 
rihisar sorgu hakimlii!ine Demirci sorgu 
häkimi Rauf, Rize aza muavinlii!ine Bur
sa Müddeiumumi muavini Salahaddin, 
Salihli Müddeiumumi muavinliRine Nig
de sorgu hakimi Muhsin, Nii!de sorgu 
hakimlii!ine BürhaF.iye sorgu hakimi Se
refeddin, Su ehri Müddeiumumi muavin· 
ligine Mazkird Müddeiumumi muavm1 
Süleyman, Devrek Müddeiumumi mua· 
vinlii(ine Mihali<; hakim muavini Meh -
med, Salihli sorgu häkimliRine N usay -
bin sorgu hakimi Celal Ayhan, hmit 
Müddeiumumi muavinlil!ine Istanbul ic
ra memuru Arif Bilen, T av1anh Müdde· 
iumumi muavinli?;ine Akdai( Müddeiu -
mumi muavini Ismail de 30 lira maa1la 
tayin edilmi1lerdir. 

Mare~al F evzi <;a.kmak1n 
te,ekkürleri 

Ankara 27 - Gene! Kurmay Ba§kam 
Mare§al Fevzi c;akmak, 23 nisan ulusal 
egemenlik ve ~ocuk haftas1 münasebe -
tile almi§ oldugu telgraf ve yaz1lara te
§ekkürlerinin ibJagma Anadolu Ajan -
Slm tavsit etmi§lerdir. (a.a.) 

Havayollar1 yolcu ve hamule 
nakliyat tarifeai 

Ankara 27 (T elefonla) - Havayol
lan Devlet hletme Idaresi yolcu ve ha • 
mule nakliyat tarifesine zeylen haz1rlanan 
tarife ile hava vollarmm tayyare meydan
lanna inecek ve ikamet edecek yabaoci 
tayyarelerden ahnacak ücretlere aid tari
fe Vekiller Heyetince tasdik edildi, mer'i
yete girdi. 

Cumhuriyet Merkez Banka11 
hiuedarlar heyeti bugün 

toplan1yor 
Ankara 27 (Telefonla) - Cumhuriyet 

Merkez Bankas1 hissedarlar1 umumi he
yeti, yarm (bugün) senelik toplanti -
sin1 yapacakhr. Bu toplanbyi fevkata
de bir i~tima takib edecek, banka esas 
nizamnamesinde bugünün ihtiyaclanna 
uyacak bir !ekilde yapilmas1 teklif <>
lunan tadilät görü§Ülecektir. 

Brezilya vatandathg1 
Rio de Janeyro 27 - Federal Cum -

hurreisinin imza ettigi yeni bir emir -
nameye göre, babasi yabanci dahi olsa 
Brezilyada dogan her kimse, babasmm 
yabanci bir hüki'.1mct hizmetinde ~ah§
mamas1 §artile Brezilya vatandasidir. 
Brezilya hükumetinin emri ile yabanci 
memleketlerde bulunan Brezilyah ana, 
babadan dogan ~ocuklar da Brezilya va
tandas• teläkki edilmektedir. 

( KISA HABERLER ) 
·~~:--~--~~~~~~--* PARis 27 - Bane bu sa.bah Yugoslav

yanm Paris elctsl Purl~ lle Fransanm Var
~va el~lsl Noel'I kabu! etml~ttr. * LONDRA 27 - Bura.da a~1lan beynel
mllel r;eker mecllslnln l~tlm81 ü~ gün de
vam edecekttr. * BELGRAD 27 - B~ekll ve Harlclye 
Nazm Stoyadlnovl~. blr ka~ gün lstlrahat 
etmek üzere pazartesJ ak§am1 Slovanya'ya 
hareket etmlstlr. 

San' at hareketleri 

Modernizmin 

Halk, moderni teknikte seviyor, fakat 
san'atta ondan ürküyor. 

Teknikte modernin iyiligi, hiy bir na
zariyenin izahma ve hiybir münakaiaya 
muhtac olm1yacak kadar gözönündedir: 
Hcrkes otomobilin, telefonun, radyonun 
veya buz dolabmm iyi bir 1ey oldugunu 
bilir. 

F akat san' atta modernin sevilmesi ve 
anla11lmaS1, halkta kültür olarak en a1ag1 
kabataslak bir san'at tarihi bilgisine, ter
biye olarak da en a1ag1 biryok ekollere 
mensub eserler arasmda yap1lan muka
yeselerden dogma ve tekamül ylZgISmm 
hakiki istikametini tayine elveri1li bir gü
zellik sezi!ine baghdir. 

Hele klasik esaslan bajtan aiagi y1kan 
ve a1m derecede modern, ültramodern 
diyebilecegimiz san'at eserleri kar11Smda 
halkm vaziyeti, ay1k bir nefret ifade et
mege cesareti olmad1g1 zan;anlarda büyük 
bir hayret halinde görünüyor: Bir tablo
nun bir insan kafa51 m1, bir kamyon mu, 
yoksa bir ialgam m1 tasvir ettiginde te -
reddüd uyandirmasi, häla dünya mizah 
gazetelerine mevzu olmakta devam edi
yor. 

Hakikatte modern, klasigi kökünden 
deviren y1k1c1 ve yok edici, nihilist bir 
ihtilal hareketi olmamak läz1mgelir. Ha
kiki modern, klasigi cesur bir tekämül 
S1yray11ile tazeleyen ve ge<;miile gelccek 
arasmdaki olu1 münasebotini devam etti
ren aktüel bir hamledir. Böyle olmasayd1, 
her an, bir an evvelini nefyeder ve bu ha
reket, zincirleme bir inkarla tekämülün 
prensiplerini devirirdi; yenilige degil, 
yokluga dogru bir ahhi olurdu. Hakiki 
modern öyle bir yarah§hr ki, klasik sof· 
taSI onu «yeni» oldugu iyin inkar etme -
ge, modernizm züppesi de «eski» oldugu 
iyin batirmaya kalkar. F akat softa ve 
züppe olm1yanlar iyin o, ne yeni, ne de 
eskidir; muayyen zamanlara degil, de -
vama (duree) bagh bir tekämül hareke
tidir. 

Güzel San' atlar Akadtmisinde Lee -
pold - Levy'nin sergisini ziyaret ettigimiz 
zaman onun eserlerini klasik bulanlar da, 
modern bulanlar da vard1. Her iki uc -
dan da h1rpalanma51 mümkün olabilecek 
olan bu eserlerde, ifratlardan gelecek hü
cumlara mukavemet edebilen mükemmel 
b1r muvazene gördüm. San' atkär, klasik, 
hem de eski Akademi esolünün anlad1g1 
dereceye yakm bir manada klasik nisbet
lere sad1k kalm11, fakat renk ve kompo -
zisyon gibi iahsi tefsirlere ve tadilata mü
said serbest sahalarda istiklal sahibi ol -
mu1tur. Leopold • Levy, hiybir zaman 
tam bir «avant - garde» hareketine men
sub say1lamaz. An' aneden yakasm1 ta • 
mamile 51y1rd1ktan sonra yeni bir estetigin 
pe1inde ve neticesini hala vermemi1 bir 
ara1t1rma krizi i~inde sallanan müfritler
den degilclir. Her eserinde bir araitirma 
gayreti göründügü halde, gene hepsinde, 
sonradan tadil etse bile inkär etmiyecegi 
bir karar ve muvazene vardir. Kaba sa
ba söyliyeyim: Llvy'nin resimlerindc ot 
ottur, agay agacd1r, yiyek yiyektir, insan 
yüzü insan yüzüdür. 

Südet Almanlar1 reisi 
ile münakafa edilmek 

istenmiyor 
Prag 27 - Südet Almanlan rem 

Henleyn'in nutku üzerine ortaya y1kan 
vaziyet kar11Smda <;ekoslovak siyasetinin 
en mes'ul makamlan tarafmdan Havas 

ajanSI muhabirine yap1lan beyanata göre, 
mezkfu makamlar, Südet partisi reisi ile 

herhangi bir münaka1a veya müzakereyi 
reddediyorlar. <;ünkü Henleyn, milli e -
kalliyetler statüsünün muhteviyahm kat
iyyen bilmeden ve ieklini de ögre. meden 
uluorta reddetmi1tir. 

Bir Alman gaze 'e1inin fiddetli 
ne~riyah 

Berlin 27 - Berliner Lokal Anzey

ger gazete.i, Alman Südet partisi reisi 

Henleyn'in tekliflerinin bir müzakere e

saSI olm1yacagma dair Cekoslovak hüku· 

meti tarafmdan yap1lan beyanah mevzuu 
bah•ederek diyor ki: 

«Bu usul demokrasi devletlerinde «ha

yir» dememek i~in reva<; bulmu~ bir an -

anedir. Bu suretle hem menfi cevab ve -

rilmi$ oluyor, hem de ~iiya müzakere 

edilmek istenildii!i hissi veriliyor. F akat 

Cekoslovakya Reisicumhurile Baivekili 

bu meseleyi böylece halledebileceklerini 
zannediyorlarsa <;ok vahim bir hataya dü

$Üyorlar. Cünkü Ü<; bucuk milyon taraf· 

tan olan ve Cekoslovakya parlamentosun
da da en kuvvetli partiyi te1kil eden bir 

te1ekkülle müzakereye giri$mek isteme -
mek cok manasi;zd1r. Cekoslovakya hü -
kumeti Henleyn tarafmdan ileri sürülen 

ve mümkün olabilecek yegane tam halli 

le$kil eden teklifi reddederse Cekoslo

vakya devletine herhalde hizmet etmis ol
m1yacakar.» (a.a.) 

A resm1 
Yazan: PEYAMI SAFA 

Buna ragmen onu fazta yeni bulan mü
nevverlerimizden biri, sergide bana sor
du: 

- Avrupa Güze! San'•tlar mekteb ve 
akademilerine bu nevi re"m girmi1 midir? 

Müsbet cevab verdim. Almanyada 
Hitler rejiminden evvel modern san' atm 
resmi bir kredi ;ahibi olm:ya ba1lad1gm1 
biliyordum. Fransaya seyahatimde mo -
dem resim tedrisatmm - hem de en müfrit 
derecesine kadar - Güzel San'atlar milli 
mektebine sokulacag1ndan bahsedildigini 
duymuitum. Memlekete döndükten sonra 
da bu rivayetin ~eryeklejmege bajladi -
gm1 haber ald1m. Bundan bir müddet ev
vel, FranSlz matbuatl L:!ouvard Vuil -
lard gibi modern san'atkarlarm da, ens
titü ( vani muhafazakär olmaSI laZlmge -
len bir te~ekkül) azalannm te~ebbüsile 
F ranSiz akademisme namudliginin kon -
dugunu haber vermi1lerdi. Dört ay ev -
velki 1ntransigeant gazet'5inde de jU sa
tlrlan okudum: 

«Güzel San'atlar milli mektebi 11a11et 
liberal bir istikamel almr~lrr. Y almz led
risalrnrn karakteri itibarile deRil, äli mec
lisinin ve iurisinin muh!elit terkibi itiba -
rile de liberal. 

«Üc iuri - resim, he11kel. mimari - 11al
mz enslilü azalarmdan ve mekteb mua -
limlerinden mürekkeb deRildir. M aarif 
N azrrr tarafmdan, mekteh kadrolarr dr~rn
dan secilmi~ san 'atkärlarr da icine al111or. 
0 san' atkärlar ki, bu iurilerde mevcudi -
11etleri bile «Akademi kafasrna» kar~l bir 
11aranti le~kil eder. 

«lsim isti11or musunuz~ Ressamlar a
rasrnda V uillard, W aroquier, Duno.1Jer 
de Segonzac; he.11kellra~/a arasrnda 
Maillot, Despion, Drivier, Poisson; mi· 
marlar arasrnda Tonu Garnier.» 

Hcpsini buraya almacligim o yazmm 
altJnda mektebin ali meclisine de pck yok 
modern san'atkarlar almd1gm1 ve yakmda 
profesörlerle atölye 1eflerinin daha az 
liberal olm1yan san'atkarlar arasmdan se
yilecegi haber veriliyordu. 

Bu teferruah yaZima almaktan mak -
sad1m, yalmz, sergide bana sorulan bir 
suale verdigim cevabm vesikalan:i: da 
ortaya koymaktan ibaret degildir. Ote -
denberi memlekette ve Güzel San'atlar 
Akademisi muhitinde modern san' at a
leyhine bir cereyan oldugunu biliyorum. 
fyine fazla miktarda hususi hesablar vc 
menfaatler de kan1an bu cereyanlar, ger
yi ehemmiyetsiz bir kemm1yet ve keyfiyet 
azhg1m temsil ediyor. F akat herhangi bir 
klasik softahgmm hortlama hareketini 
ilk hamlesinde gcriye yevirmek iyin bilin
mesi laZ!m geien !<Ylere bir mukaddeme 
hamlamak istedim. 

Türk Güzel San' atlar Akademisinde 
aykm ve modernizm hareketi yoktur. 
Bugün oldugu kadan, dünya akademile
rine - hatta fazlasile - girmege ba1lam11 -
tu. San' atta politika yapmak istiyenlere 
politika ile cevab vermek laZlm geldigi za
man iki kelime bol bol kafidir: 1rticaa 
paydos! 

PEYAMI SAFA 

~ehir Meclisinde 
(Baf tarafi 1 Incl sahtfedel 

Azadan Galib Bahtiyar, tesisat kar11-
lri!1 aynhp aynlmad1gm1 ve 1imdiye ka
dar Bakirköyüne su verilememesinin se
bebini sordu. Terkos Müdürü Ziya, bu 
hususta izahat verdi. T erkos fdaresi Bele
diyeye gectikten sonra be$ bucuk milyon 
lirahk tesisat vücude getirildiii;ini, bu se
ne de tesisat masraf1 kar11lrg1 olmak üze
re otuz iki bin lira aynld1gm1, Bakukö -
yünde yap1lacak tesisat i,in otuz küsur 
bin liraya bir arazi salln ahnd1gm1, ya -
kmda suyun da temin edilecegini söyle
di. hahat muvafik görülerek mazbata 
kabul olundu. 

Bu snada azadan Rerifa Hulusi 
Beh~et, son zamanlarda geceleri Ni$an
ta11 havalisinin sularmm kesilmesi sebe -
bini sordu. 

Ziya, buna da cevab vererck. evvelce 
de buralarda sularm kesildii!ini, fakat uy
ku zamanlanoa tesadüf eyledigi icin 
hi„olunmad1Rml, $imdi ise aboneler zi -
yadelc1mi$ olma51 yüzünden kesilme saa
tinin biraz daha erken tayinine zaruret 
haSII oldugunu, maamafih Ingiltereye si

pari$ edilen yeni makinelerin yakmda 
gelmek üzere bulundui(unu, o zaman su
larm kesilmiyecegini ve bunun da ?ih.a
yet eyliile kadar temin edilecegim b1ldir· 
di . 

Hamam sular1nda yap1lacak 
tenzilat 

Hamamlara verilecek $ehir suyu bedeli 
hakkmdaki Büt<;e Encürneni mazbataSJ 
okundu. Sularda ü,te bir nisbetinde ten
zilat yap1larak metre mikäbmm on kuru
$a verilmesi ve aradaki bei kuru$ farki da 
Belediyenin temin eylemesi karar~a$~1$h. 
F akat senelik sarfiyatln ne olacag1 lllll -

diden maliim olmad1$\1 i~in Büt<;e En -
cümeni bu hususta bir rakam koymag1 
muvaf1k görmedi. Bundan ba1ka azadan 

1-IEM NALINA 
MIHINA 

Almanlar ve Y ahudile 
(LJ} itler Almanyanm ba1ma ge~ 
u--1J ten sonra Yahudilere kar11 § , 

detli kanunlar neiretti. Alm 
lar, Y ahudi aleyhtarhgma sebeb ola 
kan temizligini ileri sürüyorlar. Nasyo 
sosyalist kanaatlerine göre aryen olm~ 
milletlerin aryenlerle izdivac1 hah 
kanlan kirlenirmi§. Almanyada baSI 
bir kitabda bu hususta §Unlan okudum' 

«N asyonal sosyalist biyoloji alimle 
nin kanaatine göre, bir insanda mevc 
bütün hasletler zürriyetine intikal etrn 
te, yani, ana ve babanm tekmil huyl 
yocuklarda da tezahür eylemekte 
Ayni irktan insanlar araS1ndaki kan k 
n11khg1, o irka has va51flan idame etti 
Bu halitadan zuhur eden ferdlerin fi 
ve fikri ns1flan, bu itibarla, birbiri 
ayni olur. Varhklarmm bu ahengi de, 
larda kuvvet ve enerji membai t<!kil e 

Birbirine yakm irklar arasmdaki 
kan11khg1 ieraiti de bunun sureti kat'i 
de t1pk1s1dir. Normal hassalar tetabuk 
birbirini itmam ettiginden, bu hassal 
sahib olanlar, bu yakmhkta, kuvvetle 
nin tarn bir inkiiafa mazhariyeti imkan 
bulurlar. Halbuki, ayn 1rklara mens 
ferdler arasmdaki kan kan11khg1, büs 
tün ba•ka netice verir. Bu iekilde kan, 
kanlardan, '.:iirbirlerile telifi kabil olm 
yan hassalar zuhur cder, bu hassalara 
hib ferdler, kendilerini tarn bir enerji 
biliyetine malik olmaktan mahrum e 
ve camia tarafmdan mevcudiyetleri 
fazla görülmesini icab ettiren dahili g 
ginliklere kurban olurlar. 

Binaenaleyh, nasyonal sosyalist tel' 
kisine göre, kan safiyetinin idamesi, y 
Almanya i~in, Alman milletinin da 
kuvveti ve enerjisi noktasmdan ba§lr 
iarthr. Hitler, sarahaten izah edilen 
vazifeye, bütün ifadesini iu sözlerle v 
miitir: «Kana kari1 ve irka kar11 irtik 
edilen hata, bu dünyanm en esash gün 
h1 ve harab olmui bir be§eriyetin sonu 
dur.» 

Hitler, nasyonal sosyalizmin kita 
mukaddesi olan «Mein Kampf» a 
eserinde iöyle demiitir: 

<<Kan kan§1k/1g1 ve bunu tevlid ed 
rrk seviyesinin zaruri inhitat1, eski kült 
rün lcreddisine yegäne sebebdir. /nsa 
lar, kaybedilen harbler neticesinde deg 
srrf kan temi=iigmin lemin edebilece 
mukavemel kudretinin ziyat netice~in 
mahvolurlar. Bu dünyada, lemiz ir 

mensub olmiyan ne varsa hep döküntü 
dür. T arihi hadiselerin hepsi, rrklar 
muhafazasrna dogru yaprlan hamleni 
iyi ve fena bir istikamele tevcih edilm 
lezahürlerinden ibarettir.» 

Hitler Almanyanm mukadderah 
na hakim oldugu zaman Almanyad 
500,000 Yahudi, 200,000 yanm ka 
Yahudi, 100,000 ~eyrek kan Y ahu 
varm11. Bu kan kan11klrgmi tehlikeli a 
deden Hitler iki irk1 birbirinden tama 
mile ayirmak icin bir kanun neiretmi 
Almanlarla Y ahudiler arasmda her tü 
lü alri verii kanunen ya•ak oldugu gib 
k1Z ve oglan alrp verme de menedilmi 
Halis Almanlarla halis Y ahudiler evlene 
mezler. Y anm kan yani babas1 veya ana 
Alman olan Y ahudilerio Almanlarla ev 
lenebilmesi i~in hususi bir müsaade la 
Z1md1r. <;eyrek kan Y ahudi olanlar, yal 
mz Almanlarla tvlenebilicler, Yahudiler 
le evlenemezler. Y anm kan bir Y ahud 
ile bir Almanm izdivacmdan dogan ~o 
cuklar, müteak1b nesilde ceyrek kan Y a 
hudiler maSina girerler ve bu yeyrek ka 
Y ahudilerin yocuklan da yalmz Alrnan 
larla evlenebilirler ve sekizde bir ka 
Yahudi say1lrrlar. Sekizde bir kan Y a 
hudiler de, kanunen Alman addolunur 
lar. Art1k Yahudilikle aläkalan yoktur 

Bir tarafta Almaoya, Y ahudilere kar 
böyle tedbirler ahr ve 45 yaimdao aiag1, 
yani genc Alman kadmlannm Y ahudi ev 
lerinde hizmetcilik etmesini bile meneder 
ken öte tarafta Fransay1 dün bir Y ahudi 
Ba~vekil idare ediyordu; bugün de, hala 
ingilterede Harbiye N azm olan zat bir 
Musevidir. 

bir bsm1, hamamlara yap1lacak be1 ku -
ruiluk tenzilatm yedi bu~uk kuruia ib -
läg1m teklif ettiler. Her iki miktar da 
reye kondugu halde ekseriyet almama • 
d1. Müzakere, tehir edildi. 

Manda etine aid reaimde 
tenzilat teklili 

Bundan sonra makamm bir tezkere<i o
kundu. Bunda et fiatlan indirildikteo 
sonra Mezbahadaki kesim miktannm 
yüzde yirmi nisbetinde arthgi ve fakat 
yalmz mandalarda yap1lan tenzilat käfi 
gelmediii;i i(in haricden kesilmi1 manda 
etinin fazla miktarda gelmekte olduil;u 
bildiriliyor, kesilmemi$ mandalardan a -
Iman yüz parahk resmio elli paraya, ke
silmi1 mandalardan alman bei kuru$luk 
resmin de yüz paraya indirilmesi teklif 
edi]iyordu. 



CUMHURhET 28 Nisan 1938 

« KUqUk II hikAye Balkondan bakarken J 
~============== Perlde Celll 

HALKEVLERINDE 

Be1ikta§ Halkevinde 
1938 ,ocuk haftas1 vesilesile Be§ikta§ 

Halkevinde terti bedilen konferanslarin 
ikincisi 28 nisan 1938 per§embe günü 

ak§am1 d~ent Vehbi Aralp tarafindan 
c;ocuk mevzuu üzerinde bir söylev ve 
bir de temsil yap1lacaktir. Arzu edenler 
idare memurlugundan davetiyelerini a
la bilir ler. 

"5apkaSim c;1kard1. Alnmdaki terleri 
silerek kar11ma oturdu ve sormadan an -
latm1ya ba1ladi: 

- K1rk ya§ma geldim. Ba1undan c;ok 
1eyler gec;ti. F akat iimdiye kadar kimse
ye bir fenahg1m dokunmad1. Cümle alem 
nekadar merhametli bir insan oldugumu 
bilir. 

Gülümsedim: 
- Bütün bu meziyetlerinize yakm -

dan vakilim. 
Yumrußunu alnma vurdu: 
- Ah, senin hic;bir 1eyden haberin 

yok. Ba1una geleni bilmiyorsun. Hayat
ta §imdiye kadar her boyaya girdim. Bir 
c;ok felaketlere ugradun. Y almz §U iki 
müthi1 !•Y ba11ma gelmemi1ti: Kimseye 
as1k olmaIDJ§l!ID, bir de adam öldürme -
~i1tim. Dü1ün tavuk kesmeyi ic;i götür -
miyecek kadar yufka yürekli olan ben 
iite nihayet katil oldum, anhyor musun, 
katil !. 

Gözlerim hayretle büyüyerek yerim -
den s1c;radun. 0, elile otunnam1 i1aret e
derek derin derin ic;ini c;ekti: 

- Otur sana her 1eyi anlatacag1m. 
Gec;en pazar balkonuma c;ikbln. Bilirsin 
benini apartunan i1lek bir caddededir ve 
ben birinci katta otururum. Evet, ne di -
yordum. Balkonuma c;1kbm. Parmakhk
lara dayandun etraftm1 seyre ba1lad1m. 
Hava c;ok güzeldi. Gök masmavi idi. 
Güne1 kaldlfunlarda parhyordu. Pazar 
oldugu ic;in herkes itinah giyinmi1ti. Bü
tün yüzler gülüyordu. Belki bir daha gö
remiyecekleri bu güzel bahar gününden 
istifadeye ko1an buruiuk yüzlü, fersiz ba
k11h kocakanlardan tut da ellerinde top
lar, c;emberlerle küc;ücük c;ocuklar, k1sa 
c;orap giyecek ya1ta sac;lan acayip kuvo
fürlü ipek c;oraph on bei on alb ya1lann
da kizlar ve kasketlerini yana egerek on
larm arkasmdan yiirüyen genc mektebli
ler akm akm önümden gec;iyorlard1. 

Bahar gelmi1ti. Etraf yemye1ildi. Rüz
gar tath tath esiyordu ve ben sihhattey -
dim. Kanaatkar bir insan oldugumu bi
lirsin. Kendimi tarn manasile mes'ud his
sediyordum. Geni1 nefesler alarak temiz 
havay1 cigerlerime dolduruyor, gelip ge
c;enlere bakarak egleniyordum. Birdenbirc 
balkonun altmda kü~ük bir <;;'.ingenc km 
peyda oldu. On be§ on all! ya1lannda 
kavrulc esmer bir 1ey. Yüzü c;irkin. F akat 
gözleri kömür gibi siyah. Soma bembe -
yaz diileri güldükc;e pml pml parhyor ve 
k12 adeta güzelleiiyor. Bai• kimbilir ne 
zamandanbcri su yüzü görmemi1. U<;lar1 
omuzlannda sallanan kirden birbirine 
yap11m11 sac;larm1 san bir yemeni ile sar
m11. Üstü ba11 liyme liyme ve ayaklan 
i;1plak vc siyah birer me1in halinde, emin 
ol. kaldmmda basllg1 yerlerde topuklan
nm izi kahyordu. K12la gözgöze geldik. 
Gelmez olayd1k. Derhal }'lhjll, güldü. 
Mmlh halinde ince bir sesle: «Ün para
c1k ne olur gencliginin bai1 ic;in» diye, s1z
lanm1ya ba1lad1. Ba1un1 <;evirdim, amma 
merhamet damanm da kabannacli degil. 
Kiz öyle sefil bir halde ki .. Gözucilc ba
k1yordum. Bir tak1m i1aretler yap1yor yal
vanyordu. T ckrar ba1un1 döndürdüm. 
Gene gözgözc geldik. Omuzlanm k1np 
boynunu c;arp1tarak ars12 ars12 söylenmi
ye ba1lad1: 

- Ne olur on paracik, biraz ekmek 
bey. Dua ederim sana, sevgilin tcz gelir, 
bekletmez seni böyle balkon kö1eciklcrin
de. Hem de sana bir oynanm bir oyna -
nm lr:.i„ , 

T abii kimseyi bekledigim yoktu. Zeki 
<;:ingenenin balkonda bulunu1U1J1a verdi
gi mana tuhaf1ma gitti. Gülümsedim. K12 
cesaretlendi. Y alvanilanm büsbütün ar -
tlrd1. Bütün gec;enler ba1lanm kaldmp 
bana bakm1ya ba1la1m1lllar. 1<;eri girdim. 
Birkac; kuru§, biraz da ekinek aldltn. 
Döndüm, balkondan attun. Gözleri lurs
la parhyarak nas1l kapb görülccek t•Y !. 
«Ärhk gider ben de rahat nefes almm» 
diye dü1ündüm. Ne münasebet .. K12 pa
ray1 koynuna, ekmegi c;1kmma koyduktan 
sonra ellerini 11lmdata 11k1rdata oynam1ya 
bailamasm m1 ! «Ha benim mürüvvetli 

beyime, ha benim mürüvvetli beyime» 
diyc mükemmel göbck de abyordu. Ta
bii gelip gec;enlcr gülüp gülümsiyerek 
scyre ba1ladilar. «K12 git 1uradan» dc
dim. Kovdum, paylad1m, para etmcdi. 
Seyredenlerin <;ogald1gm1 görünce durdu, 
kemerini s1kh. Omuzlar;m oynatarak, 
gözlcrini süzerck daha 1evkle oynam1ya 
devam etti. Kan beynimc s1c;rad1. Äleme 
rezil oluyordum. Balkona da yeni ~1km11-
t1m. !i;cri girmeyi hie; istcmiyordum, hem 
de «dilenci nihayet koca adam1 ii;cri ka
<;Irlh» diye kalduundaki halk benimle 
eglenecek gibi gel;yor, adeta utamyor -
dum. Akhma birdenbire bir kumazhk 

„,,.,,. 
Emlnönil Halkevlnden: 
Yarm saat 17,30 da Evimlzin CaAßlo~

Iundakl merkez salonunda Ünlversite T1b 
Faküitesi da<;entlerlnden Dr. i;llnasl tara
tmdan (Ist1rab kar~1smda cerrah) mevzu
lu blr konferans ver!Jecektlr. 

geldi: Osküdar Haie sinemas1 
- K12 <;abuk kac; polisler geliyor. Di- ES1RLER GEM1S1 

lenciligin yasak oldugunu bilmiyor mu - -·••••••••••••••• 
sun, seni tutacakiar diyc, bagud1m. 

K1z derhal durdu. T ebessümü dudak
lannda donmu§, gözleri büyümüitü. Bir· 
denbire yerden <;1kmm1 alclig1 gibi kar11 
kalclinma gec;mek kin ilcriye dogru fir -
lad1. hte o zaman azizim müthi1 bir1cY 
oldu. Herkes bagn§l!, ben ellerimi yü • 
zürne kapadun. Kar11dan sür' atle geien 
siyah hususi bir otomobilin all!na dü1 -
mü1tü. Halk topland1, polisler geldi. Bir 
adam km kucagma alm11: «Öldü, öldü 
zavalh, ~abuk bir otomobil» diye bagm
yordu. lc;eri nasil kai;hgrrru bilmiyorum. 
Ak1ama kadar 1akaklanm1 Sikarak, ken -
dimi oradan oraya atarak k1vrand1In dur
dum. Onun ölümüne ben •ebeb olmu1tum, 
onu ben öldürmü1tüm. 

Sustu, elini ba1ma vurarak inledi: 
- Hala da vicdan azab1 c;ekiyorum. 

Siyah parlak gözleri, bembeyaz di1lerini 
göstererek gülü1ü akhmdan c;1km1yor. 
«Benim mürüvvetli, iyi beyirn» diye, yal
varan sesi kulaklanmda. 

Yavaic;a ayaga kalkt1m, yanma yak -
laitim. Elimi omzuna koyarak: 

- Üzülmeyiniz dedim. Ertesi günkü 
gazetelere bakayd1mz onun ölmedigini, 
yalmz yarah oldugunu okuyacaktimz. 
0 gün «öldü, öldü» diye, bagiran adam 
her halde tela1 ve heyecanla aldanm11 
olacak. 

Derhal yerinden folad1: «Dogru mu 
söylüyorsun» diye, 1a1km 1a1km yüzüme 
bakh. Ona kmn hangi hastancde oldu -
gunu söyledim. Geni1 bir roluk ald1. Ke
derli hali kalmam11h. Gözleri scvincle 
parhyordu: «Gidiyorum, göreceksin ona 
ne iyi\ikler yapacag1m, diye söylendi, 
kaldmmlarda sürünmekten kurtulacak.» 

Tela1la 1apkas1m ba1ma ge.irerek yü
rümiye ba1lad1. Arkas1ndan bag1rd1m: 

- Birinci tehlikeyi atlathmz, arbk 
«katil oldum» diye, vicdan azab1 ~ekme
nize sebeb yok. F akat öbür tehlike yak
la1iyor. Dikkat .• 

Döndü hayretle sordu: 
- Öbür tehlike nedir? 
- Kiza a11k olmamz imkan dahilin • 

de. Demindenberi gözlerinden pek hara -
retle bahsettiniz. 

Elini alnmdan gec;irerek bir an dü -
1ündü. Sonra dönerek yamma geldi. 
Yava1<;a mmldand1: 

• Gözleri ae1lan • 
KOR! 

Yazan: YUSUF ZiYA„. 
Tababetin yeni bir mucizesl var. 

Ölülerin hadekalan körlere a~1-
lanarak gözlcri a'<!hyor ... 

i§te, Yusuf Ziya, bu yaZismda, 
zengin bir ölünün hadekalari 8§1• 
lanarak gözleri a~tlan fakir bir 
köriln dünyay1 pastl gördügünü 
anlatmaktadu. 

• 20 • 
YIL SONRA 
Yazan: ORHAN SEYFI 

Yirml ytl sonra neler olacak? ... 
Bugilniln me~hur simalan ylrmi 
y1l sonra ne holde, hangi i§lerin 
ba~mda bulunacaklar ?„ 

i~te, Orhan Seyfi, mizah edebi
yatm<!a bir &aheser olan bu yaz1-
smda istikbalin hikäyesini an • 
latmaktadir ..• 

•Et Beni• 
Yazan: ERCVMEND EKREM 
<;ok zarlf, ~ok nükteli, ~ok giizel 

mizahi bir hikßyedir. 

• Karikatürler • 
Yegane Tilrk karikatilristi üs

tad Cemal N adirin, genc ve zarif 
karikatilrist Necmi Rizanm ve 
Orhan Urahn eserleri.„ 

•GiBi! • 
Yazan: YUSUF ZlYA 

$en, ~akrak, a~k, ne~'e dolu 
genclik ve bahar ~iiri. 
Bütün bu giizel yaztlar 

ve resimler 

AKBABA 
Mecmuasmm bugiinkü sayismdachr 

- $ey .. Ben gitmesem daha dogru o
lacak. Sen benim yerime git. Hem nas1l 
oldugunu sorar, hem de gönderecegim bir 1\. 
miktar paray1 verirsin. Hastaneden i;1km- ARTQ BENQN 
ca da onu bir yere yerleitinniye <;ahia -
1aß1m1 söylersin. Piyano Resitalini 

$aka olsun diye, söyledigim bir söze 3 May1s sal1 ak~am1 21 de 
böyle ehemmiyet vermesi, hakikaten kü- SARA Y sinemas1nda 
c;ük <;;'.ingene k1zma a11k olmaktan kork - verecektir. Yerler evvelden 
mas1 tuhaftma gitti. Kahkahalarla gülmi- •ahlmaktad1r. 
ye ba1lad1m. Ba1m1 kaldird1. Ka1lanm l1••••lilllllllil•lliilllll••-•• 
<;atarak beni süzdü. Sonra tekrar gitmiye 
hamlanarak öfkeli bir sesle bagirdi: 

matinelerden itibaren 

- Sen alay ediyorsun. Ben de buda
la gibi sözlerinin tesirinde kahyorum. <;;'.o
cugum yerinde Im. Sonra nihayet zavalh 
bir dilenci. Hem de <;:ingene. Hayir lü
zum yok, i1te ben gidiyorum. 

Ve süratle uzakla1l1. 
Sonradan kü,ük <;;'.ingene kmm hasta

nede bulamad1gm1 duydum. Bir gün ev
vel anas1 babas1 gelip yaralan iyilige yüz 
tutan km ahp gitmi1lerdi. 

r-sugün 
~ehzade 

ba~1 FERAH 
slnemada 

Unutma Beni, Ave Maria, Saa· 
detim Sensin filimlermin 

unutulmaz artisti : 

Tenorlarin Tenoru : 
Seaioe eri~ilmiyen dünyamn 

en büy!ik artisti 

1 · B~NJAMiNO GiGLI 
nin Lu sene Qevirdigi yeg!Ule filmi 

--------------·----------------;· BUG KALBiN SESi ü N 
matinelerden 

itibaren 

i PE K 
Sinemasmda 

2 film birden: 

1- ME~'UM GEMi 
Tamamlle tabli renkli B!fk, 
heyecan ve macera filmi 

2 - Di~i TARZAN 
TUrk<;:e söz!U büyük a~k ve 

macera filmi 

Ayr1ca : 

GECE ADAMLARI 
ve Korkusuz Suvari 

3 büyük film birden „ ___ Tel. 21359 ----

•r•-- 3 May1s Sah•--•, 

Münir Nureddin 
KONSERi 

FRANSIZ Tiyatrosunda 
Programda: KIAsik eserler ve Münir 

Nureddin'in yeni bir eseri: 

FERYAD 
Biletler Agacami Philips Magazo 

srnda sohlmaktachr. Tel. 43343 

Beti Stokfild 

ingiliz 1inemac1hg1n1n 
bir buhran ge~irdigini 

söylüyor 

Beti Stokfild 

Avu•tralyada do&mu1, Sidney'de bü
yümü1, F ranSIZ bir sütnineden meme em
mi1, Pariste lise talebeli~i etmi, olan Be
ti Stokfild Londra sahnelerinde muvaf • 
fakiyet kazanm11, Budape1te, Berlin ve 
Pariste filim ~evinnio bir artisttir. Son 
193 7 senesinde mütemadiyen Londrada 
~ah1nu~tl. Bu hafta i~inde Parise gelen 
aktris, lngilterede sinemac1h~m bir buh
ran ge~irmekte oldugunu, lngiliz stüd -
yolannm ~ah0mad1~1m, bütün piyasay1 
ecnebi filimlerinin kaplad1gm1 söylemi~ • 
tir. Beti Pariste Remü ile birlikte «Ya • 
p11kan ka.dmlar» kordelasm1 vücude ge

tirdikten sonra Romada ü~ dil üzerine 
bir filim ~evirecek ve yaz tatilini 1sk01;
yada gedrecektir. 

Simone Simon 

Sahtekarlar bankadan 
artistin 55 bin 

ald1lar 
liras1n1 

Simone Simon 

Ge~en yaz, tatil müddetini geGinnek 
üzere F ransaya gelmi1 olan Artist Si -
mone Simon'un Holivud'da bulunma • 
masmdan istifade ederek ba21 sahtekar
lar uydurma vesikalarla aktrisin paraSl
nm bulundugu bankaya müracaat ederek 
onun hesabmdan bizim param1zla 55 bin 

lira ~ekmi1lerdir. Simone Simon bu iiin 
farkma ancak son günlerde varm11 ve 
derhal polise müracaat etmi1tir. Holivud
da hirs1zhk ve dolandmc1hk ioleri ~ogal· 
d1. 

Miryam Hopkins'le Karo! Lom -

bard'm ~ahnan mücevherlerinden •onra 
bu sahtekarhi!m vukuu insana o hissi ve
r1yor. 

(-~~~B_i_r_i_k_i~s_a_t_1_r_la~~~) 
* Frans1z rciisörlerinden Jean Der • 

vill'in idare etmekte oldui!u «Satran~ O• 

yuncusu» filmindeki yeniliklerden biri de 
bu kordelamn aktörleri arasmda bir ma
kine adamm bulunmaS1dir. Makine ada
mm ilk mucidlerinden Baron Kempelen 
ismindeki zahn $ahsiyeti de gene bu fi
limde ihya edilmi0tir. Baron Kempclen, 
Onsekizinci amda Polonyada Vilna 1eh
rinde ya&am1$ bir zatllr. Me,hur Frans1z 
edibi Volter'in yazd1gma göre bu adam 
gayet garib bir insanm1§. 1ptidai bir~ok 
lnakine adamlar vücude getirdigi gibi bir 
de makine k1z yaratm1§ ve bu kendi icad 
ettigi mahluku severmi1. Baron Kempe
len 'in tahminine nazaran Yirminciamda 
ettten ve kemikten insanlann harb etme
sine lüzum kalm1yacak, bütün askerler 
makine adamdan olacakin11. F akat biz 
bu kehanetin aksini görüyoruz. Y eni ma
kineler ve vas1talar ke1fedildik.;e msan 
ölümü de arhyor. * F ranS12 rejisörlcrinden Marse! 
Lcrbuie italyada bir filim Gevirecektir. 
Bu kordelamn ad1 <<Ätet arazisi» dir. 
Filim, franSizca ve ltalyanca olarak iki 
version üzerine yap1lacak, her iki kop -
yada da ba,rolleri güzel sesli Tito Sipa 
ile Luize Karletti oymyacaklard1r. Fran-
51zca kopyasmm artistleri arasmda Mi· 
1el Simon'un da ismi zikrolunmaktadir. * Pariste «F ransamn son kralmm 
a~k maceralan» isminde tarihi bir filim 
~evrilmektedir. Bu kordelada ba1rolleri 
Rene Sen Sir, Remon Rulo, Danyel 
Parola, Mi$el Simon, Marse! Vale oy -
myacaklar ve rejiyi Mark Allegre idare 
edecektir. 

* Ceki Kugan'm kü~ükken ka2and1-
iii paralan vennek istemedigi kin annesi 
aleyhine bir dava act1gm1 ge~cnlerde yaz

m11t1k. Bu mesele diger kücük Amerikali 
artistlerin ailesini Ceki Kugan'm annesi 
gibi hareket etmediklerini ve ~ocuklannm 
istikbalini temine ~ah§tlklanm efkan u -
mumiyeye bildirmege mecbur etmi1tir. 
Diyana Dörbin'in babas1 kmnm kazan • 
cm1n bir k1sm1n1 sigorta kumpanyalar1na 
yattrmakta, bir kisrruru da onun namtna 
arazi sahn almakta oldugunu bildirmi§ • 
tir. Sirley Templ'in ailesi de kücük }'11-
dmn paralanm sigorta po]i.;elcrine ve 
devlet eshamma yahrm11lard1r. Fredi 
Bartolomef'in kazancile ise kendisine bi
zim param1zla senede 150 bin lirahk 
bir irad temin edilmi1tir. * Fransamn me1hur sahne vazilerin
den Mak. Ofül, Alman 1airi Götc'nin 
«V erter» nammdaki eserini filme ecke • 
cektir. Simdiye kadar idarc ettii!i kordela
lann ekserisini Alman eserlerinden inti· 
hab ettii(i mevzular üzerine bina eden 
Maks, bize «Viyana sevdalar1», «Sabl
m10 ni1anh», «hi dülffian» gibi fi
limler vermiotir. Verter'in senaryosunu 
Masenc'nin operasmdan iktibas etmek 
daha kolay ve daha komersiyal görün -
dügü halde sahne vazu bu yoldan yürü
memi1 ve senaryoyu doi!rudan dogruya 
Götc'nin romanmdan ~1karmag1 daha mu
vaf1k bulmu1tur. Kordelamn musikisi 
Bethofen, Haydn ve Mozart'm münte
hab par~alanndan te1ekkül edecektir. 
Verter rolünü Piyer Ri1ar Vilm, Sar -
lot rolünü Anni Vernay temsil edecek • 
tir. 

( Bu ak,amki program) 
ANKARA: 
12,30 kan01k pläk ne§rlyat1 • 12,50 pläk: 

Tilrk miu;!ki.sl ve hall< ne§rlyat1 • 13,15 da
hlli ve harlci baberler • 17,30 Halkevlnden 
naklen ink1läb ders!. (Hlkmet Bayur) • 
18,30 pläkla daru; muslklsl - 19,15 Tilrk 
muslklsi ve halk §arkllar1. (Makbule Ca -
kar ve arkada.1lan) - 20,00 saat ayar1 ve 
arabca ne§rlyat - 20,15 radyofon!k temsll-
21,00 konferans: Dr. Muzaf!er Sezer - 21,15 
stüdyo salon orkestra.s1 - 22,00 ajarur ha -
berlerl - 22,15 yarwkl program. 

iSTANBUL: 
12,30 plii.kla Tiirk musiklsl - 12,50 ha.vo.

dl.s - 13,05 ~ocuk ba.yranu ve hatta.s1 mil· 
nasebetlle Qocuk Eslrgeme Kurumu nanu• 
na i;;ehreminl Halkevl gösterlt kolu tara • 
fmdan blr temsll - 18,30 ~ocuk bayram1 ve 
haftas1 müna.sebetlle Qocuk Eslrgeme Ku· 
rumu namma lwnferan.s: Dr: AU §iikrü 
(Mama ve oyun ~ocuklarlnlD bakun ve 
terblyes!) - 18,45 pläkla daru; muslkls! • 
19,15 5por musahabelerl: E§ret i;;etlk-19,55 
borsa haberlerl - 2-0,0Q Badl Ho~s ve ar • 
kada§lari tarafmdan Tilrk muslkls! ve 
halk ~rkllar1, (saat äyar1) - 21,45 OR • 
KESTRA • 22,15 ajan.s haberlerl • 22,30 
pläkla sololar, opera ve operet par~alan -
22,50 80n haberler ve ertes! günün progra
nu - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 
20,15 Bükref: Vall<üre (Vagner'lnr: 
21,05 Lä.ypzlg: Otello (Verdi) nln. 
22,05 Roma: Simone Bocanegra (Ver • 

dl) nJn. 
Büyük konserler 
21,35 Monte Kanari: §ubert'ln ü~üncü 

senfonls! ve Mozart'm eserlerl. 
21,35 Paris CRacUol: Bah ve Mozart'm 

eserlerl. 
21,35 Bresläv: Brahms'in B'=Dur plya. 

no konser1, Neger'in eserlerl. 
21,55 Hllversum: Bah, Hendel, Betho

:ren ve eubert'ln eserler1. 
22,20 Doy~landzender Mozart'm eserle. 

ri, Bethofen'ln 6 nc1 sentonlsl. 
22,30 i;!lmall irlanda: Qayko!skl ve 

Grig'in eserlerl. 
22,35 Lük.semburg: §uman, FUelberg 

Debü.sl'nln eserlerl. ' 
22,35 Kopenhag: Haydn'ln 104 numara-

11 D"'Dur sentonlsl. 
Oda musikileri 

19,05 Vlyane.: Bah ve Bocatelli'nln e
•erlerl. 

20,15 Frankfurt: Betho!en'in plyano ve 
keman sonatlari. 

23,05 Polonya Jstasyonlari: Marcello, 
Blvaldl ve Bah'm eserlerl. 

23,25 Sarbrilkken: Armin Knab'dan 
parc;alar„ 

Operetler 

20,15 Münlh: Kalb böce~I (Ll.!zt'lnl. 
21,35 Strasburs:: Ytld1z (§arblye'n!n). 
22,05 M!Jäno: orümcek ag1 (Bona'nmJ, 

NÖBETCiECZANELER 
Bu gece §ehrlmlzln muhtell! semtlerln • 

dekl nöbe~l e<:zaneler: 
Istanbul clhetl: 
Emlnönünde (Mlnasyanl, Alemdarda CA• 

II R1za.J. Kumkap1de. (Haydar), Kü~ükpa
zarda (Necatl Ahmed), §ehzadeba§mda 
(~af), Fenerde CHüsameddin), Karagilm· 
riikte (Arlt), §ehremlnlnde (Hamdl) Ak· 
sarayd~ (Z. Nur!), Samatya.da (ErofllosJ, 
Bakirkoyde (HlläD, Eyübcte (H!kmet At • 
lamaz) e<:zanelerl. 

Beyoglu clhet.I: 
Kurtulu1ta (NecdetJ, istlkläl Ca.ddeslnde 

(Takslm), istlkläl caddeslnde (Kanzuk) 
Yenl'l<'hlrde (Parunakyan), Bostanba§md~ 
Cltlmad), Ge.lata Mahmudlye caddeslnde 
(Ismet), Kas1mpe.ia.da <Vas1t), Hallciol!' • 
lunda . (Barbud), Be§ikt04ta (NaU Halid) 
Ortaköy~. Arnavudköy, Bebek eczanelerl. ' 

Kad1koyde Mod~. caddeslnde (Nejad), AI
ti.yolda (Nam1kJ' Usküdarda (MerkeZ)' Bil· 
yilkadada (§lna.si R1za), Heybeliadada 
(Halk)' Beykoz, P~abah~e. A.Hlsar ecza " 
nelerl. 

( CaOnlar, Konferanslar, konoreler) 
Ressamlar1n nazar1 dikkatine 

Güzel San'atlar birliginden: 
1 MA Y 1 S ___________ ..,. . Ankarada ac;1lacak resim sergisine i§-

bayrammda TURK MAARIF CEMIYETI 1 tuak etmek istiyen san'atkärlarin eser-
rozctlerini takm1z. lerini 16• 17 mayis saat 14 • 17 ye kadar 

•·---:=~~~~~-~""!!!."'"'!'""-~""'!""'!""'!!."'"'!!!!."'"'~~-------J' Alaykö§küne getinneleri. 

Bahar 

• s A R A Y S i N E M AS 1 Merhum an~:!~~?:et Abudun ge-
Bu ak§amdan itibaren tevkaläde bir program takdim ediyor. rek cenaze merasimine gelmek ve gerek 

E • Umumi taleb Üzerine telgraf, mektub ve kart ltitfetmek su -

Srar englz retile matern ve acumza i§tirak suretile 
FRANCiS DE CROiSSEJ' nin raturkarhkta bu1unan bütün aost1ar1 • 

A D 
m1za ayn ayn te§ekkür vazife ise de 

A M me§hur §aheseri elemimiz mäni oldugundan bu borcun 

tunu rica eyleriz. Malakall 
ifasma muhterem gazetenizin tavassu

( Elmas K ac;akc;1hg1 ) 
Frans1zca sözlü 

BUyUk zab1ta fi mi. 
Bat; rolde : 

PETER LORE 
KADIN 

Batf rollerde : 
Elmas ka~akQ1li~1na aid büyük HEDWIGE FEUILLERE ve 

c 

ve ihtirash maceralarm esrari. PIERRE RiCHARD WILLM 
Seansl&r : Saat 4 ve 7,15 de Seanslar: Saat 2 • 5,20 8,30 da 

Gece saat 8,30 da her iki tilm birden _____ „ 
Samatya $EN' de bu senenin iki bUyük filmi birden 

Gör, i11tt, söyleme - Gaib bölük 

Bugün !11.atine· T u· . R K sinernasmda 2 
Jerden 1tibaren tilm birden 

, 
1 • Olüm Zeplini 2 ·La Habanera 

Fevkaläde heyecanh, merakh film 
Robert Armstrong • Dorotty 

Wilson - Seans : 4.20 8 

Goren!eri hayran eden netis ~aheser 
ZARAH LEANDER 

Seims: 2,30 • 6 - 9,15 

Merhumenin ogullan, kizlan ve 
torunlan 

Te§ekkür 
Sevgili karde1im, aziz zevcim Halka

h Ziraat mektebi meyvac1hk mütehas
s1s1 $evket Arimm e!im ziya1 sebebile 
bizzat cenazesinde hazir bulunmak ve 
taziye eylemek !Utfunda bulunan Zira• 
at Odas1 müntesibeyni ve Halkah Zira
at mektebi ailesi erkämna bu elemli 
günümüze i§tirak eden c;ok aziz dostla-
71miz~ derin minnet ve §Ükranlar1m1Z1n 
ifadesme saym gazetenizin deläletini ri• 
ca ederim. 

Karde~i mühendis: Sami Ar1m 
RefikaSJ: Nadide Arim 

NtGDEDE 
Halil Kitabevi 

Cumhur!yet Gazetesinin ve bütün 
mekteb kitablan, kirtasiye, gazete 

ve mecmualar1n tevzi veridir. 
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Y eni Alman ordusunun 
zay1f taraflar1 

Fransizlara göre, subay ve yedek subay kadrolar1 
tamam degildir' kafi miktar top ve tank yoktur 

-2-
Yazan: ABIDIN DAVER 

1·1 
d sundaki motörlü k1t' alarm 

Alman or u b' · · 
. • h kkinda, trtnCI yazumzda is-

teikilatt ;tab jU tafsilah vcrmektedir. 
mi g~en .. l" rJ6 zirhli k1t' alar 

Motor~ „ b' .• flarda motor, 1r nakil vc 
«Dtgcr 5101 

0
!arak kullamldig1 hal _ 

harcket vasttas1 hh k1t'alarda mot'" b' 
de motörlü ve ztr M „ 1„ b or IT 

uh
' b s1taS1dtr. otor u u k1t' a-

m are e va · k k b' „ l bir taksun ;Y3P~a a 1ldir: 
larda fOY e 'f bö'lüklen: Btr ke<if b"l" 1 Ke§l ' o u-
.„ - 'klet!iler, ztrhh keiif ve ta-
gundc motos~bi!lcri, makinclitüfclc oto _ 
rass~d ~tom bomba tak1m1, bir istihkam 
mob1llen. bir 

tak1m1 va;'\ alaylan: Yalmz mhh tü-
2 - an dir; motörlü tümenlcrde 

menlerde yar 

yoktur. k d•fi bölükleri: D" 3 _ Tan a U§man 

k Tl' kullamlan bu bölükler 
tanklanna a .1 t h' d'l · ' 
tank dafi toplan e e' „'z ~ ' m11 olup 

d her piyade tumenmde ve ztrhh 
~'."'lard aob. r bolük bulunur. Bunlar 
turnen e ire Y k d .. 1 . .. k I dir. u an a soy ed1gimiz 
urer ta im 1 1 d d ~ . i ade a aym a a aynca bir 
g1b1 her _P y ' mevcuddur. 
tank def1 takun1 1 . H „ !" . 

4 - Avci a aj. an. k jrtur u ara21de 
hareketc kabil~ye~ 1 lto abr ara vc !kam -

1 b
. dir1lro11 o an u avci a aylar1 

yon ara 1n b ·t 1 „ - 'b' 
zirhh tümenlere afg k' ot uhp sukvan g1 ' is-
. edilirler; a a . .arc et sahalan 

tthdam k d ha gem§ltr. 
süvaridcn 1;o ~klet taburlan • H tü' 1·· _ J\fotoSI . . . · er r u 5 . harekete kab1hyeth motosiklctler 
arande r oto<ikletlcrle ve yardtmct 0-

ve se~eltlllD t.rhiz edilmi§lerdir. Bunlar, 
tomobtl er e "' k • 1 f k . d „ „ hücum 1t a annm rc a atin e, 
?'otor~ kviyc k1t'as1 olarak kullamhr. 
1cab1_n a hl tümen • alabildigimiz malu-

Bir ~!r ~ 500 tanktan mürcklccbdir. 
mata ~r takriben 8 tonluk hafif hü -
Bu tan ~:ian nev'indendir. <;ok siiratli 
c~m ara eni§ bir harcket sahasma ma -
dide~ ve ~ a]anda, daha agtr tanklar ke.
hkttr ed~·1 ktir Bunlar, tecrübe edilmek-
bul e 1 ece . 

• 
tedirler.» ! ne Jiyor p F raJISIZ ar • 

t'"rlii ye z1rhh lot' alan hak-
Alman JDO o d'". 1 I kaynagmm ver 1g1 ma U. • 

kmda A ma~ l 18 kullanma tarz1 hak
mata, ?u kit a %.nn tenkidlerini de ilavc 
kmdak1 FF ransiz Generali Magincl diyor 
edelim. rans1z 

ki: hh birliklerinin tC§kilahna 
«A!man nr . 1 eril -L • uharrirlertn on ara v eca 

ve asken lD . ütalealanna göre, Al
roller hakktndaki j • 

010 
kuvvetli bir ta

man ba§kulDandan 1~1 1' b b'" ··k b" T . . ha1z o an u uyu lf· 
arruz kab1 iyettni dl kul!anmak istediji
likleri §U iki maksa a 

ne hükmedebiliriz: '" •• cepheleri yar • 
1 - T ahkirn e0llm1, 

mak, „ an arazisine derin bir su-
2 - Du§ID ·rmek imkanm1 verecck 

rette ve süratle gt ih ta hareketleri 
olan geni§ mikyasta a 

yapml ~~· . nk kit'alan111 kullanmak 
ng1lizlenn ta . 

1 
. uygun olan bu 

h daki d ktnn er111c 
ususun ° "f' ür tarafi var-

fikrin, ,ok münak~1'.' J0 ~r nklar, ilk de
d1r. Büyijk Harb t<;lß d a göründüklcri 
fa muharebe meydanmh~d' enin modern 

Alm nl r bu a is 
zaman, a .• '.. „ ye esash ehemmi
muharebdertlek1 buyuk lardt. 1918 
yetini bidayette kavnyamamflkirlerini de
de maglub olduktan sonrF 

1 
sizlara kar

ifütirdiler ve bu sahad\· r:f vvuk elde 
§1 münakaFi götürroez tri e e rfetmekte-

k . . b" "k ayret er sa 
etme 1,m, uyu g d bedef!erine 
dirler. F akat §imdiye ka ar 
. varm1§ görünmüyorlar.» I AI • 

Bazi Bel,ikah!arla F ran~iz aknn Al _ 
d A 

ya girer en 
man or usu vusturya . rda anzalar 
man tanklarmda f.~zl~ mikta dair maka
vuku buldugunu gorduklenne 'k 
le!er neirettiklerini de kayd~tttbdten so~u~ 

Alm d di! k1ta a, or 
ra, anya a ne1re ~n h kk daki 
nun diger yardtmc1 kit alan a m 
mah1mata ge~elim. 

Yartl1mct simflar f 
Muhtelif smtf!ar nezdindeki t:If a ~1 ' 

telefoncu bölükleri, muhabere ki~kaba"nl_ko-
b„ u IT 1 -

larak bir araya toplamr ve uy . 
lerin baimdaki kumandanlann emn~ef ve
rilir. Bu hizmetlerde telgraf v

1 
ed te e f~

dan baika yaz1 i!e haber nak. e .en a e -
ler, iim~ekli muhabere aletlen, t§af~ a
!et!eri, flamalar, tenvir tabancala'..' ?rs 
aleti, haberci kopekler, seyyah guvercm-

ler de kullamltr. f 
Alman ordusunda istihkam 5101 1 ta -

bur halinde teskilatlaodmlm•_;ti_r. ~u i:
burlarda, piyade gibi silahh 15t1hkam -
lüklerile köprücü tak1m!an vardtr. 

S1hhive hizmeti bölük!er tarafmdan ifa 

[ * J Birinci yaz1 27 nlsan tarlhl! sayimiz
~a g1'<1m1hr. 

edilir. Sihhiye te1kilabnda, k1t' alar, has
tanel~re ta~sim edilmi§ olup her tümenin 
kendi sihh1ye bolügü vardir. Bu teikilat 
Alman Killiha~ile s1k1 bir i1 birligi yapa
rak ~ah11 r. 
Alman ordusunun z.ayil tarallart 

Alman deniz ve hava ordulanndan 
bahsetmeden Önce, Alman kara ordusu
nun zaytf taraflarm1 gözden ge,irelim. 
Bu mütalealar F ransiz generallerinden 
Maginel"in bir yaz1smdan almmt§br. 

«Alman ordusunun saglam yap1smda 
baz~ zayif ~~ktalar vard1r. Bunlan §Öyle 
hulasa edebihriz: 

1_ - Birincisi ve 1üphesiz en mühimi 
2?~•t saymnm kifayetsizligidir. 800.000 
kiiil_ik muvazzaf bir ordu i~in 20 • 25 bin 
zabit azd1r. (Alman ordusunun 35.000 
buvaua.f zabite ve 150,000 yedek su-

aya 1htiyac1 vard1r.) 
Son " ] L d • u~ Y• zarrmda -"'!man ba1kuman-

anhgi, zabit noksamm telafi i~ her ~·
reye ba1vurmu1tur. Yeni zabit mektebleri 
·~~!§, gedikli kü~ük zabitlerden zabit 
:•~m etmi1, uzun vadeler!e mezun zabit
en orduya >ag1nn11, yedek subaylan 
du~jzzaf s1rufa nakletmi§, Landespolizei 

ert en askerce te1kilatlandmlm11 olan 
po !Sten istifade etmi1tir. Ordu ba§ku -
mandanh"gi k · . k . . k fi • em1yeh arhrma 1~n ey-
b !etten fedakarhk etmemck 1artile har-

h.1Y~ rnekteblerinin bir an evvel zabit ye
ihrrn ... 

k hll l~n de tedbirler almi§hr: Bu 
';] te ere girecek talebenin ya1m1 18 den 

Y~ ~·~armak, tahsil müddetini bir sc
ne!e indinnek, bir imtiharu ilga etmelc ve 
saue gibi. 

~imdi •enede 300 - 400 zabit yeti§ -
: ~ o.lduguna göre bu gidi§le, muvaz

ab1t noksan1, yakmda dolacaktir. 

d 2 - Bi!hassa to~u ve tank bakmun
an, umumr ihtiyatla büyük birlikluin 

B}'lsd arasmdaki nisbet de Ufi deii;ildir. 
M1 d a müh1m bir za.f te1ki1 •tm•ktedir. 

'ko ernd barbin icab ettirdigi muazzam 
m1 tar a sii•b al . .. d tiril . a v~ m zememn vucu e ge-
nek n:iCSJ zaman 1ster. Alman endüstrisi 

ah adr kuvvetli olursa olsun, Versay 
mua e esile Alm eli k 1 b " kalcli"t anya~m o u ag~t 
ham] gd l 2 • 15 senenm noksanlanm bu 
nun h e .. tclafi edemez. Alman ordusu • 

3 
enuz ki.fi mikt:arcla topu yoktur, 

Alm - $imdiye kadar söylediklerimiz 
„ .. anyan1n muvazzaf ordusu yani gÖze 

t'rb:j:k ~~llU ~~kmd~d~. Umumi se-
bü ük b. il~n ed1hnce, ihtiyatlardan yeni 
B~ 1r!ilc_l"r lC§kili 18.zun gdecektir. 
le .· ~r, g~zh oldugu i9n tabiatile tetkik
un~e ßll"lllez. F ~kat, mazinin dersini 
kil 8 '?8YIZ. 1914 te cephemizin geri ~e
run mM~e sebeb olan Alman sag cenalu-

oz nebri . al" d • . harck ti ~Im m e yap!Jgi ~evlfllJe 
•un arek' Alman muvazzaf kolordulan -

as1nda h h . d ihtiyat k l cmcn emen aym say1 a 
mümk'" 0

1
ordulan bulunmas1 sayesinde 

un ° mu•tur 
(F"! ' • 

Alm 
1 

valc.i F ranstzlar, Büyük Harbde 
an ordusun 

adedince ihti un rnuvazzaf ko!ordular 
hesabl Yat kolordulan ~kara~1ru 
maz ~ma'?1ilard1. Harb ba1lar baiJa -
hemen a~iye kolordulan harekete ge<;ti, 
onlari taakr 'basm~an da ibtiyat kolordular, 

ietttBib· kl muvazz f k l · u byat o ordular, 
kalan ihti 

0 
ordf ulann ihtiyacmdan fazla 

Yat c rad d k b k d ro!an tar f d ve yc e su ay a -
y~e 50 a 1.n an teikil edilmi1 ve bu sa-
IC§ekkül ~tyade, 11 süvari firkasmdan 
du 100 f ken Alman ordusunun mevcu-

ir ay1 bulmu§lu.) 
4-B .. Al ugun ma h .. ' bir harl> i~· 1„ nya, enuz umum1 

yiik b · l"klln uzumlu olan miktarda bü -
lT 1 er le§kil d · . !k' he!i bir h rbd e emem11tJr. 1 cep-

Almanyana 2"50mu~affak olabilmesi i~in 
m turne ih · d Eger 1ta! '! ne tJyac1 var 1r. 

ya, n en Al d 
ederse bu 250 f manyaya yar im 
L b'ld: trkayi 200 e indirmek 
ha 1 ir. 

200 t'' 1· umen 1 bir ordu „ d . k 
Almanyamn bu ünkü . ""..cu e getirme . 
fevkinded' . b' g 1mkanlarmm hayh 

IT' tnaenaJeyh 200 fi k f 
ber edemez. r a se er-

Alman ordusu, bir A h b. h 1'k · · .. vrupa ar 1 te -
1 esm1 goze aldirmaga h d • 'ld' 
F k t b 

. . az1r egt 1r. 
a a • unun l<;m azam'1 1 

1 k d 
gayrete e ~a -

1§1)1• ta IT. N ekadar za .. d b . . man 1~m e u 
haztrhklarm1 b1tirebilecegi b'l' 
<: d .1• d 

1
. 1 memez. 

.,,unu a 1 ave e c im ki kuvvet b' ! 
. „ k „ h ve ce 1r e 
1§ gorme te mute assts bir §Cf 1. d . f I h m e m e, 
manev1yah az a eyecanlandinl b" . m1~ IT 
m1llete dayanan Alman ordusu · d' . , i1m i „ 
den korkunc bir harb aleti olmuitur.» 

F ranstz genernlinin Alman ordusunun 
zay1f noktalan hakkmdaki fikirleri bun
dan ibarettir. Gene Frans1z generallerin-

CUMHURIYET 

~„„„„„„„,„„„„. 

ikt1.sadi 

Muamele verglsi kanununda 
yap1lacak tadilät 

Muamele vergisi kanununda, bilhas
sa sanayii aläkadar eden k1s1mlar üze
rinde bir talom tadilät yap1Jmas1 za -
ruri görülüyor. Bunun ic;in Maliye Ve
käleti Vergiler Tetkik dairesinin tet -
kikat yapmakta oldugunu i§itiyoruz. 

Sanayiin her §Ubesinde yap1Jacak bu 
tadilät, büyük aläka ve dikkatle beklen
mektedir. Ancak takarrür eden degi~ -
menin uzunca bir tarih, esi vard1r. Böy
le bir Iüzum, kanunun mer'iyet mevkii
ne girmesile beraber görülmÜ§ ve bir 
<;ok etüdler yap1lm1§hr. ~imdi bütün bu 
tecrübelerden de istifade edilerek sag
lam bir neticeye vanlacag1 muhakkak
hr. Ma!Um oldugu üzere, bugünkü vazi
yet, be§ beygirden a§ag1 kudret ve do
kuz i§>iden az hacimle <;ah§an sanayi 
ile bundan daha üstün kudrette bulu -
nan sanayiin birisinin vergiden muaf, 
digerinin ise vergiye tabi olmasmdan 
dogmaktad1r. 

Zahiren apa<;>k görünen §U iki man -
zumenin i<;inde gizlenmi§ bir>ok züm • 
reler vard1r ki, bunlarm hususiyetle -
rini de gözönünde bulundurmak zaru -
reti de vard1r. Mesela, agac sanayiile 
ugrasanlar1 ele altrsak, görürüz ki bun
lar ag1r bir i§le ugra§hklarmdan ba§ka 
bir san'at §Ubesinde daha az beygir kuv
vetile yap1labilecek bir i§i be§ beygir -
lik kudretle zor yapmaktadirlar. Sana -
yii beytiye <;eri;evesi ii;ine girecek san
at §Ubelerinin hii;bir zaman büyük sa
nayi haline gelemiyecegini de hesaba 
katmak läZJ.rnd1r. 

Bu arada gözden kai;1nlmamas1 la -
zim geien bir cihet de <;uaklarm vazi -
yetidir. Eger amele adedine <;irak ade
dini de da:hil edersek o zaman, memle -
kette i~ erbabmm yeti§mesine en bü -
yük sed <;ekmi§ oluyoruz, demektir. 
<;1rak, kendisinden istifade edilemiyen 
müptedi oldu~a göre, onu i§<;i kadrcr 
su haricinde addetmek mecburiyetinde
yiz. Bunun i<;in de <;1ra~ vasfm1 tes -
bit etmek icab eder. 

Kü<;iik gibi görülen §U cihetlerin, ka
nunda yap1lacak yeni tadilatta üzerin -
de durulmas1 ~ok faydah olacaktu. Fa
kat as1l meselenin ruhu, sanayiin ne
den bu yola gittigi ve neden vergiden 
ka<;md1gu:hr. Zannediyoruz ki, bu hal, 
sanayiin yüzde an nisbetindeki muame
le vergisini kudretinin fevkinde gör -
mekte olu§udur. Binaenaleyh motör 
kudreti ve i§(;i adedi görü~ünden ayr1 -
larak ba~ka bir formül bulmak ve sa -
nayie miitehammil olabilece~i bir §ekil 
bah~ederek bugünkü tersine gidi§in ö
nüne g~mek lazundir. 

F. G. 

«;;atalla hücum etmif ... 

BEYNELMILEL PORTRELER 

Lord 
Daha dünyaya gelirken, kendilerinden 

ya~a büyük karde§lcri lehine mirastan 
mahrum edilen ve mektebden, üniversi
teden ,1kar 91kmaz, yaiamak i,in bir 
meslek hatta bir zanaat edinmek mecbu
riyetinde kalan lngiliz aristokrasisine 
mensub kü9ük evladlarm, memlekctleri
ne nekadar faydah unsurlar olduk!anm, 
lngilterenin, son ingiliz - italyan müzah
ratmda oynad1g1 mühim ro!ü malfun o
lan, Roma sefiri Lord Port'ün hayal1, 
bir kere daha ispat ctmi§tir. 

fngilterede, büyük karde§lik hakkmm 
ve büyük evladlar haricindekileri miras
tan iskat hususundaki mutlak hakkm ip
kast, modern ~aglardanberi, lngilterenin 
azametini temin eden amillerden bulun -
mu§tur. 

Lord Pört, kendi ismile Sir Erik Drü
mond. bundan otuz y1l önce Sir Edvard 
Grey'in ve d•imi müste§ar Mallet'in et
rannda top! anm11 olan güzide Hariciye 
mernurlan grupunun parlak ve mümtaz 
bir uzvu olarak §iihret bulmaga ba§lam11-
ll. Ondördüncü astrda, lsk°'yaya iki 
krali,e yeti§tirmi§ ,ok me§hur bir ailc rc
isi olan Kont Pört'ün karde§i ve müstak
bel varisi idi. Zevcesinin büyük k1z kar
de§i de, fngilterenin birinci dükü vc birinci 
kontu olan Norfolk Dükile izdiYa<; et
miiti. Bunlardan sarfmazar, bizzat Drü
mond ailesi, ta Stuart'lar zamanmdanbe
ri asalet unvamm ihraz etmi§, ~ok eski 
bir sülaleye mensubdur. 

Bütün bunlara ragmen, Erik Drü -
mond. o zaman ta§1d1g1 Hariciye N eza
reti katibligi stfatmdan ba1lca hi<;bir un
vana hakikaten sahib olmad1g1m zannet
tirecek kadar mutnaz1 bir adamd1. 

0 tarihte, bugünkü Lord Part, ailesi
nin kü,ük evlad1 o!dugu, yani fazla ser
vete sahib bulunmad1g1 i,in, ailesinc re
fah temin ctmesi sayine vabeste, ve Ha
riciye N ezaretinden ald1g1 senevi bin ln
giliz liras1 miktanndaki maai, nazannda 
büyük bir ehemmiyet arzeden bir gcnc
di. Büyük karde§i henüz izdiva<; ~gmda 
oldugu i~in evlenip .;ocuk yeti1tirrnesi :h
timali daima Mevcuddu. Bu takdirde, 
Erik Drümond, aile unvanma da, mira
sa da veda mecburiyetinde kalacakh. Ni
tekim, bunlara tevarüs etmek i<;in 1937 
senesine kadar beklemi1tir. 

"'"'"' 

Pört 

ingilterenin Roma sefiri 
Lord Pört 

Erik Drümond, zamanla mahdud ve 
mukayyed olm1yan bu ezici mesai ieklile 
ba1lad1g1 Hariciye mesleginde, diplomasi 
aleminin en hararetli ve en sinirli devre
sini ya1ad1g1 tarihlerde pi1mi1tir. Onun. 
Hariciyeye intisab ettigi tarih gözönüne 
getiri!ir ve Agardir'den ba1!ay1p Balkan 
harbleri, Büyük Harb vc sulh müzakere
lerile devam eden fas1las1z ve heyecanh 
faaliyet bir nebze tahayyül edilirse, o 
devrede, !ngiltere Hariciye N ezaretinin 
idare mevkilerini iigal eden zevatm nas1l 
devamh bir sinir gergin!igi i>inde olduk
lan Ye Erik Drümond'un nastl bir mek
tcbde yetiitigi derhal anla1tl1r. 

Erik Drümond, mesleginde, aheste fa
kat emin ve ihtiyath adtrnlarla yÜrüdü. 
Aile armast bunu emrediyordu. Bu su
retle hareket etmesi de kendisi i<;in hay1rh 

olmu1tur. Zira, 1919 da Milletler Cemi
yeti Katibi Umumiligine tayin edilmesi 
ve bu suretle Hariciye N ezaretinin ve 
kendi mesleginin yüksek mevkilerindcn 
uzakla1mas1, herhalde bir hay1rperver -
lik veya arkada1hk duygulanndan mül
hem olanlann eseri dcgildi. 

Beyne!milel siyaset aleminde tek mev
ki olan Milletler Cemiyeti Katibi Umu
miliginin senevi 10,000 fngiliz lirast tu
tan maa1m1 ve temin ettigi müteaddid fe
vaidi istihkara lay1k görmiyen Erik Drü
mond on dört sene Cenevrede kalml§, ve 
bu müddet zarfmda, bu pek müstesna bir 
hususiyeti haiz mevkide ihraz ettigi mu
vaffakiyetler, bu yüksek mcziyetlerc sa
hih diplomah bir kat daha yijksel~tir. 

Sab1k Sir Erik Drümond, 1933 ten
beri Roma cl~isidir ve o tarihtenberi <;ok 
fcci saatler ya1am11tir . 

F akat, Lord Pört, Hariciyeye girdigi 
günden bugüne kadarki bütün mesleki 
hayahnda olduii;u gibi, bugün de, eski 
fngiliz aristokrasisinin, demokrat Britan
ya lmparatorluii;una nc büyük hizmetler 
yapmaga kadir olduii;unu, fazlasile ispat 
etmi§ bulunuyor. 

5 

KO S '1i 

PENCERESiNDEN 
Yusuf hikayesi 

n apon - <;in harbi üzerinde konu
cdJ iuyorlard1. Ben de - yijksek sesle 

konuituklan i<;in • ister istemez 
din!iyordum. Kazinolarda ve ,ayla bis· 
küviyi kan1tua kan1tira siyasetten bah
seden bu «gayrimes'ul» diplomatlardan 
biri jäyle bir mülabaza yürüttü: 

- Japonlar ilerledik,e gü,lügc ugra• 
d1lar, k1p1rdanamaz hale geldiler. Simdi 
hücum strast, hatta zafer straSI {,;inlilerin· 
dir. 

Bu hükmü dinliycnlerden biri son yu• 
dum ~ay1 i>tikten, son bisküvi kmnttsmi 
da di§leri arasma koyduktan sonra ceYab 
verdi: 

- Ha}'lr, yanhi görüyorsunuz. Ja• 
pon!ann §imdiki durumu N asreddin Ho
canm sofra ba1mda Yusuf k1ssasm1 an
latmasma benziyor. 
o~ bei ag1z birden sordu: 
- Nicedir ol hikaye~ 
Aii;z1 serbest kalm11 olan adam anlatttl 
- Rahmetli hoca bir gün uzak<;a bir 

köye dogru yola <;1kar. Y ol uzun, hava 
S1cak oldugundan terlemege ba1lar, üzc• 
rine binilecek bir e1ek, bir at, bir devc. 
hulasa bir dabbecik aramaga koyulur, 
Meger o gün bahtt uyamkm11. Bir dönc• 
meci k1vnhrken onünde irice bir <;emen• 
dere binerek §ark1 söyliye söyliye yol a• 
lan bir köylü görür. Ko1a ko§a herife 
yeti,ir, .e!auu bastmr, konuimaga giriiir. 
Köylü de nazikmi§. Koca sar1kh bir alim 
ki1inin yaya yürüyüp de kendisinin sÜYari 
bu!unmasm1 aytb görür: 

- Hocam, der, eieii;e nöbetle§e bine
lim. Zaten yo]umuz bir, konagumz bir. 
Y orgunlugu payla§mlj oluruz. 

Hoca nazlanarak mmldamr: 
- Birbirimize hakkumz g~er. Y a: 

ben fazla binerim, ya sen fazla binersin. 
Allah raz1 olmaz ! fyisi mi i1i ketiße bin· 
dirmiyeliro. Eiek scnin malm. Güle güle 
otur. Ben yaya yürürüm. Nöbetleme bin· 
megi kararla,tmrsak haksizhk olmas1n 
diye bir de öl<;ü laz1m. 

Köylü, bir <;1rp1da öl~üyü bulur: 
- E~ege binen bir masal söylesin. 

Maoahm bitirince öbürii binsin. Böyle 
yapal1m. 

Evvelki gün Kurtul~ caddesinde Ce
zayirli apartunanmm alt katmda otu • 
ran otobiis bile~ilerinden LUtfi, kar1s1 
Müzeyyenle kavga ederek eline ge<;ir
digi bir ~atah kansmm bacagma sapla
mi§br. Hiddetini bununla da alam1yan 
Lutfi, bir cam1 Iannak suretile elinden 
agu-ca yaralanm1§tlr. 

Lord Pört, hayattaki mevkiini tama
men y1lmak bilmiyen c;ah§mastna borclu
dur. Aile armasmdaki: «lhtiyatla ilerle
yiniz» vecizesini §iar edinmi1tir denilebi
lir. Fikrinde sebat, tuttugu her iite azim, 
sözlerinde ve hareketlerinde son derece 
itidal, onun en belliba4li vastf!ar1dir. Hu
susi münasebetlerinde ~ok nazik ve se
vimli, resmi temaslarmda sakin ve mülte
fittir. F akat icabmda, yÜzünün hatlarm1 
birdenbire degi§tirmek suretile, manasma 
nüfuz edilemiyen bir vaziyet takm1r. 
Kendisini iyi tanrm1yanlar, <;chresindeki 
bu ifadeyi, masum bak11lannm manasma 
aldanarak, safiyane bir tebessüm san1rlar. 

Ve hemen inip yerini hocaya verir. 0 
da Y akuhun oglu Yusufun mC§hur kts· 
sasm1 söylemcge ba1lar. F akat nastl bai· 
lar?.. f!kin Y akubun kim oldugunu an• 
lat1r. Bu münasebetle lbrahimin Nem • 
rudla macerasm1, sonra oglu lsmaili kes· 
mek isteyiiini yamk yamk söyler. Arka• 
smdan Y akubun on iki oglu bulunduii;u• 
nu, en k~ük!cri olan Yusufun güzellik. 
tc C§i olmad1gm1 tath tath hikaye eder • 
Sonra karde1lerinin onu nas1l k1skand1k• 
lanm, nas1l kuyuya att1klarm1, bir ker· 
vamn zavalh güzel ~ocuii;u kuyudan ~·· 
kartp o s1rada kuyu baima gelenlerden 
onu nas1l satm aldi81n1 izah eder. Daha 

,.....,,..- ..,,,,==.._.._.._,......,....,,...,===""' 1 sonra M1sua gidi§ini, Yusufun orada Ha· 

den Nisscl, 193 7 senesi maymnda ~an 
bir kitabmda Almanyanm silahlanma i~ 
100 milyar frank sarfettigini söyledikten 
sonra §Öyle diyordu: «Almanyarun mh~ 
birlikler ve azim bir yekWi tutan umumi 
ihtiyatlar haric olmak üzere, seferber et
mek istedigi 150 piyade tümeni i~in lü
zwnu olan hertürlü malzeme, henüz ilt
mal edilmemi§tir.» 
Avusturyamn ilhakinJan •onra 

Avustu1yay1 ilhak ettikten sonra, Al -
man ordusu daha büyümüitür. Bugünkü 
Avusturya ordusu iki kolordu ( 17 nci ve 
18 nci) halinde Alman ordusuna iltihak 
etmi1tir. Bu ordu ilhaktan evvel 7 piyade 
ftrkasile «h1zh tümen» denilen bir motör
lü fukadan yani 8 tümenden ibaretti. 

Alman ba1kumandanhg1 harb halinde 
beher muvazzaf tümene ilaveten ayni as
kerlik mmtakasmm ü~ ihtiyat f1rka sefer
ber edebilmesini temine ~ah1maktad1r. 
Resmi bir habere göre, 1938 y1lmda Al
man ordusu 47 tümene iblag edilecektir. 
Demek ki wnumi seferberlik yapttg1 za
man bu 47 muvazzaf tümene 141 tümen 
daha ilave edilecek ve mevcud 188 tü -
mene <;1kacakttr. 

Büyük Harbde, Almanya bir milyon 
nüfustan 3 bu<;uk, F ransa ve S1rbistan 
3, Türkiye 2 bui;uk, lngiltere 2 ve Avus
turya - Macaristan yalmz 1 bu,uk tümen 
,,karabilmiilerdi. A!manya, bu defa A
vusturya ile beraber gene ayni randtrnam 
belki daha fazlasm1 dahi elde eclebilir. 
Su halde 73 - 74 milyon nüfustan 240 -
250 ftrka asker ~ikarmak kabil olur. Fa
kat bu müthi§ orduyu. her bak1mdan te<;· 
hiz ve teslih etrnek kolay i1 degildir; hay
li zaman ister. Ce<;en 1914 harbinde agz1 
yanm11 olan Almanyamn bu defa, tarn ve 
mükemmel bir surette haz1rlanmadan u
mumi bir harbe atilacagma ihtirnal verile
mez. Meger ki fevkalade bir hadise ola. 
Almaoya, siyasi vaziyeti temin ederek 
Fransay1 <;:ekoslovakyaya yard1m ede -
miyecek bir vaziyete sokabilirse, l;ekos
loYakyanm i~i bitmi§ demektir. 

A!man deniz vc hava kuvvetlerinden 
aynca bchsedecegiz. 

ABIDIN DAVER 

Son derece kibar bjr adam olan Lord 
Pört'ü ahlaki ve manevi baktrndan, ke
tum, emin ve dürüst bir §ahsiyet diye ta
rif edebiliriz. 

Lord Pört'ün mesleki hayah hakika
ten pek parlak g~mi1se de, bilhassa. 
ailesi Ye muhiti itibarile sahib oldugu i~

timai kudret nazan dikkate ahn1rsa, 
bunda hi<;bir gayritabülik görmemek ik
ttza eder. Ve bu mes!eki hayatm en 1a
yam dikkat noktas1 da, baiJangtcdanbe
ri, hertür!ü sademeye mukavemet etmi§. 
A vrupada olsun lngilteredc olsun ge<;ir
digi mütcaddid buhranlara ragmen hi.;: 
sars1lmam11 olmas1d1r. 

Erik Drümond, 1900 senesinde Eton 
Üniversitesinden ~1kar ,1kmaz, yirmi dört 
ya11nda iken Hariciye N ezaretine intisab 
etmiitir. lntisabmdan pek az zaman son
ra da, büyük rüesa ile dogruclan dogruya 
teiriki mesai sisteminin ,arklan arasma 
ktst!m11!\r. 

Mart aYJndaki 
ihracat f azlas1 

Ankara 27 - Ald1g1m1z roalumata 
göre, lstatistik Umum Müdür!ügü 1938 
scnesi mart ayt harici ticaret istatistikleri
ni tamamlami§ttr. 

Alman neticclere göre 1938 mart a -
yindaki ithalat k1ymeti 12 vc ihracat 

laymeti de 9,5 milyon liraya ba\ig ol -
muitur. Bu miktarlar 1937 mart ayma 
nazaran ithalatta 3 milyon lira artt§, ih
racatta ise 100 bin lira noksanhk göster
mektedir. !hracata nazaran ithalil.t faz
las1 2.S milyon lirad1r. (a.a.) 

Amerikan ihtiyat ordusu 75 
bin ki§i artbr1h yor 

Vaj.ington 27 - Reisicumhur M. 
Ruzvelt, yeniden muntazam ihtiyat or -
dusunu tesis eden seferber edilebilir ta -
!im gÖrmÜ§ askerler miktanna 75 bin ki§i 

daha ilavesini tazammiJn eyliyen kanunu 
imzalam1~br. 

Jimnastik kursunda ameli derslere 

ilk mekteb muallimlerine verilmekte bulunan jirnnastik kurslarmdaki 
tedrisatm nazari k1sm1 bitirilmi§, tatbikata ge~ilmi§tir. ilk olarak dün, 1s
tanbul Ku: lisesinin jimnastik salonund.a alakadar ilk mekteb muallimlerinin 
istirakile ameli derslere ba$lanrrn§hr. Ekzersisler, en yakm mekteblerde, 1 inci 
ve 44 üncü ilk okullarm 4 üncü ve 5 inci smtf talebeleri üzerinde yap1lml§hr. 
Yukar1daki resim, bu ekzersizde talebeleri jimnastik yaparken göstermektedir. 

zine N azmna sat1h§IDI, naurm karm Zü. 
leyhanm delikanhya gönül veri§ini, reddo. 
lunu1unu ve sevgilisine iftira ediiini fili.n 
dile ahr ve hikayeyi ancak konuk kahna• 
cak köye girdigi zaman bitirir. 

Eiegin sahibi olan köylü tarn ~ saat 
sürcn bu uzun k1ssa}'I yaya yürüyerek 
dinledigi i,in fena halde sinirlendiginden 
hocadan öc; almayi kurar ve sofraya otu• 
runca bir plan kurarak hocaya yalvanr~ 

- Yoldaki hikaycn ~ok güzelcli ho· 
cam. Aii;21m1n suyu alct1 vallahi. Kerelli 
et de bir dahi söyle, agalar da dinlesin. 

Köylünün maksad1 lafa tutup hocayi 
a<; buakmak. U.kin hoca faka basar mi 
hi~ ?„ Bu ricaya - maksadm ne olduii;unu 
kavramadan • ev sahibi!e öbür misafirl.,. 
rin de i§tirak ettigini görünce bir yandui 
ka11ga sanhr, bir yandan anlatir. 

- Y akubun oglunu kard°'leri kuyu. 
ya attilar, sonra Mmra satttlar. 0 da 
Fir'avuna vezir oldu. 

Ve hikayeyi bu suretle bitirerelc yeme· 
ge saldmr, yanmdakilcri de harekete ge

tirir .. 
- Yiyelim canlar. Buyurun ! .. 
fite J aponya da hücum. f~sl1n1 bitirdi, 

simdi hazimla me1gul. Cmhler, bo1una 
hiU.yenin sonunu bekliyorlar. 

M. TURHAN TAN 

GÜMRÜKLERDE 

Komisyoncular i~in salonda 
odalar ayr1hyor 

Galatada in§a edilmekte olan Yolcu 
salanunda gümrük komisyonculan i~in 
de iki oda ayr1lmasi takarrür etmi§tir. -···-Somadaki dilencinin evinde 

bulunan para 
Somada Mustafa isimli meczub bir 

dilencinin kulübesinde büyük bir küm 
te§kil edecek kadar bozuk para bulun~ 
dugunu yazm1§tik. 

Soma asliye mahkemesinin Cumhuri
yet Müddeiumumiligine ve Müddeiu • 
mumiligin de bize gönderdigi bir yazi • 
smd~ bozuk paramn 700 degil, 385 lira
dan ibaret bulundugu ve bankaya ya • 
tmld1g1 bildirilmekte ve bu noktarun 
iläru istenmektedir. 
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RADYO MUSAHABELERi 

, 
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Her radyo kullananlar i<;in pek ma
ltim olan mevceler anahtan nedir? Ve 
ni<;in bazi radyolarda ikiden ziyade ir· 
tibath mevce anahtarlan mevcuddur? 

Daha radyo ilk harc1älem olmaga 
ba§ladigi zaman böyle mevceler anah
tari denilen bir§ey mevcud degildi, 
<;ünkü o zamanlar radyo istasyonlar1 
umumiyetle uzun mevce üzerinden 
ne~iyatta bulunurlard1, yanj 750 - 2200 
metre uzunlugunda mevce inti§ar eden 
istasyonlan almak i<;in mevceler anah
tar1 gibi tertibata hacet yoktu. 750 -
2200 metre arasmdaki ne§riyalt yalruz 
bir bobinle almak ve bütün istasyonlari 
iyice tefrik etmek kabildir. Fakat rad
yo sanayii inki§afa ba~laymca ' derhal 
orta dalgalar yani cBroad Cast. istas· 
yonlan kurulmaga ba§landi, nitekim 
bu orta mevceli istasyonlarm iyiligin
den ~imali Amerikahlar hemen istifa
de ederek, bütün istasyonlar1n1 orta 
dalgalar üzerine in§a ettiler. Ayni za
manda diger taraftan Avrupahlar da 
ayn! usulü kabul etmege ba§lad!lar. 
Orla dalgalarda beher sada mevcesine 
isabet eden elektrik mevcelerinin ade
di digerlerine nisbeten fazla oldugun
dan sada daha iyi olarak yani kendi ih
tizaz karakterini degi§tirmeden ve da
ha kolay olarak uzak mesafeye sevke
dilebilir. Bilhassa bunun ic;in orta dal
ga olarak 200 • 500 metre arasmdaki 
mevce inti§aralt kabul edilmi§tir. Bu 
defa 200 Je 2200 metre arasmdakl inti
§aTatta bulunan mevceleri almak tek 
bobin ve kondansatörle kabil olmad1 • 
gtndan radyolara ayrica bir orta da! -
galan alabilecek bir bobin Uäve ed!l
mesi lazim oldu. Bunun üzerine bir 
mevce anahtar1 konup iki band yani iki 
grup mevce ile radyo i§lemege ba§la -
Y'lnca radyo makinelerinde §U gibi zor
luklar hastl oldu. Beher band i<;in kul
!arulan bobin tel sargilarma ayri ayn 
meksife aleti konmak icab edince radyo 
aletinin i<;inde lüzumundan fazla yer 
i§gal edildiginden bu iki ~i görecek 
tek grup meksife kondamatör aleti 
kullan1lmas1 iktISadi ve ayni zamanda 
fenni noktai nazardan daha elveri§li 
görünerek bu hususta tatbikata gec;ildi 
ve el'an bugüne kadar daha birc;ok 
c band> grup mevceler oldugu halde bu 
usul her yerde kullan1lmaktadir. Bütün 
tekamül etmi§ makinelerde istasyon -
!ar1 arama dügmesi bir tanedir. Yuka
r1daki §ekilde görüldül!ü gibi onun da 
altmda mevceler ~nahtarimn dügmesi 
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vardir, baz1 radyolarda bu dügme rad
yonun diger tarafmda bulunabilir. Far· 
zedelim kj bu mevceler anahtanm uzun 
mevceli istasyonlar üzerine getirdik. 
Radyonun (kadran) istasyon i§'ar lev
hasmda i§'ar ignesini sagdan sola dogru 
c;evirmekle igne bir ba§tan diger bir 
ba§a kadar seyrini yapmca 750 - 2200 
metre arasmdaki istasyonlar radyoda 
dinlenilebilir. Orta dalgalarda aynen 
mevceler anahtar1 orta d<1lgalar grupu
na i;evrilerek 200 - 550 metre arasmda
ki istasyonlar aynj kadran üzerinde 
bulunur. 9ünkü orta dalga bobin yani 
tel sargilarina muvazi olarak konan 
ayr1ca bir meksife aleti orta dalga bo
binlerini aynen uzun dalga bobinforin
mi§ gibi kadranda i§ gördürür. (Fakat 
bu ufak meksife alet! istasyon bulma 
meksife aletinden ba§kad1r.) Yalmz o
na yard1mcr olarak ~ah§ir. Bilhassa 
§irndiki radyolarda bu iki grup mevce
lerden maada kisa mevce grupu mev
cuddur. Bu ise 15 - 50 metre baz1 rad
yolarda ise 13,5 - 50 metre arasmdaki 
dalga inti§ar eden istasyonlan allr. Bu 
son vaziyete göre modern radyolardaki 
kadran Ü<; grup mevceyi idare etmege 
mecbur kallyor. 

<;oban Mehmed 

Güre~~imiz, dün gece 
Estonyahya yenildi, 

ü~üncü oldu 
Tallin 27 - Avrupa güre§ birincilik

leri müsabakasmda 9oban haric olmak 
üzere Türk güre§<;ileri tasfiyeye ugra -
mI§hr. Mustafa hastaland1gmdan hi<; 
güre§memi§ ve Mersinli de sakatlana -
rak güre§i b1rakm1§hr. 

9oban s1f!r puvanla §imdilik ba§ta 
gelmekte ve ondan sonra Estonyah Kot
kas bir fena puvanla ikinci, isv~li Mi
nan 3 fena puvanla üi;üncü ve Letonya
l! Bitaks gene 3 fena puvanla dördüncü 
gelmektedir. 

~oban, ü~üncii oldu 
Tallin 27 - Estonyal! Kotkas, Türk 

Mehmed 9obam tu§la yenmi§tir. Bu su
retle Kotkas agil' siklet birinciligini al
m1§lll'. c;::oban üi;üncü olmu§tur. 

Hüsnü ve Hakk1, Be§ikta§ 
kulübünden istifa ettiler 

Be§ikta§ kulübünde idare heyetile bi
rinci futbol takim1 arasmdaki ihtilaf 
tekrar alevlenmi§ ve Hüsnü ile Hakk1 
kulübden istifa etmi§lerdir. Bu <;e§id ih· 
tilaflari teessür ve teessüfle kar§ilama -
mak eitlen gelmiyor. 

] T. S. K. Istanbul Bölgesi Voley
bol Ajanl1gindan: 

30/4/938 <;umartesi gunu Alemdar 
caddesinde kain Y. M. C. A. salonunda 
yap1lacak voleybol te§vik müsabakalan 
§Un!ardrr: 

Eyüb - Hila! saat 15, bakem ilhami 
Polater. 

istanbulspor • Fener Y11maz saat 
15,30, hakem Ilhami Polater. 

Äyan azas1ndan Borah, Ame· 
rikan1n deniz teslihatina 

muar1z 
Va§ington 27 - Äyan azasmdan Bo -

rah mecliste Amerikan bahriyesinin in
ki§af projesine itiraz ederek bu proje • 
nin yabanc1 hükiimetler tarafmdan bir 
tecavüz siyaseti alämeti te!akki edile -
cegini ve deniz silählan yari§1mn art -
masma sebeb olacagrm söylemi§tir. Bo
rah, :ingiliz siyasetinin diktatörlüklerle 
demokrasiler arasmda ihtilaf c;1kmas1 
tehlikesini bertaraf ettigini ve !ngiliz • 
italyan itilafmm ckuvvetlerin yeni bir 
muvazenesi ve mü~terek emniyet na -
zariyesinden feragat. mahiyetinde ol -
dugunu iläve eylemi§tir. 

Netice olarak Borah, Japonyamn otuz 
sene evveline nisbeten daha az tehlikeli 
oldugunu, ~ünkü •§imdi pek me§guh 
olduzynu söylemi§tir. Grup mevcelerin fazlahgmdaki en 

makul maksad beher grup mevcelerine ...,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,.--..,,,,======..,, 
isabet eden elektrik aksülämel kuvve- UZ'llnluktaki inti§aratta bulunan istas -
ti muhtelif Ioymette oldugundan 15 yonlarm hepsi ufac1k kadran mesafe • 
metrelik bobin endüktans aksülamel sine s1gmasi Iazim olurdu ki istasyon
kuvveti 2200 metrelik mevceyi alan bo- lar birbirlerine kan§arak s~menin im
binin endüktansma nazaran pek cüz'l kam olmazdi. Bunun ic;in 15 - 2200 met
bir~eydir. Ashna bakihrsa yukarida ya- re uzunluklarmdaki inti§arat ancak as
z1ld1g1 gibi beher grup mevceye ayn _ gar! olarak ü<;e taksim edilebilir. Bu 
ca meksife aleti Iazim fakat bu alet bir makul esasa göre yeni yap1lan radyo -
olunca 15 - 50, 200 _ 550 ve 750 _ ~200 larm en tekamül etmi§lerinde grup 
metre uzunlugundaki inti§arat ayni mevceler 5 • 7 taksimata göre yap1hr. 
me)<sife aletile idare edilmekt~dir. $im- Bunlarm ilk band1 7,5 - 15, 13,5 - 50, 
di bahsedilecek diger bir nokta radyo- 50 • 200, 180 - 550 ve 750 - 2200 olmak 
da 15 • 50 metre kullanihrken kadramn üzere 7,5 metrelik mevceden 2200 met
i~'ar ignesi ba~tanba~a ko§uncrya ka _ relik mevceye kadar 5 grupa taksim 
dar yani bir taraftan diger bir tarafa edilmekle radyonun istasyon se~me ev
tam seyrini yapmciya kadar 15 nakis saf1 kadran üzerinde daha fazla mesa· 
50 müsavidir. 35 metrelik mevce fark- fe katetmekte oldugundan bu 5 grup 
tarim kadranda göstermege mecbur mevceli r,adyolar Ü<; grup mevceli rad
kald1gr gibi mütenaz1ran orta dalgalar yolardan karekter itibarile daha fazla 
i<;in 550 - 200 müsavi 350 ve uzun da!- istasyon alabilirler. ~üphesiz 5 band o
galar i<;in 2200 • 750 müsavidir. 1450 Jan radyolarm te§did emsali iyi oldu
metre, §U halde radyonun kadramnda gu takdirde hakikaten bir harika gibi 
35, 350 ve 1450 metre gibi büyük farkh dünyanm bütün kuvvetli istasyonlar1m 
istasyonlar bulunduruluyor. $ayed bü- alabilirler. istasyon sei;me meksife ale
tün mevce uzunluklar1 bir bobinle kul- tinin Ü<; gruplu olmas1 ve ahnacak rad
lamlmas1 icab etmi§ olsaydi fennen yolarm 3 ten ziyade bandh olmas1 tav
gayrikabil oldugundan maada misal ol- siye edilir. 
mak üzere söyliyorum 15 - 2200 metre 0. Salih Nur 

yordu. Beni görünce 1a11rd1. Koitu, ya
mma geldi: 

llCC~f~AI 
- Sitti, dedi, rahats1z m1sm1z? 
- Hayir, rahats1z degilim. Sana bir 

&ey soracag1m. Az1c1k i~eri gel. 
Abdu girdi. Madalyonu kendisine 

gösterdim: 

Ne yalan söyliytyim, konuimamtz de
vam ettigi kadar, ba1un1 onun omzuna 
dayamak ve 1srarla istedigi müsbet ceva
b1 vermek, birka<; defa akhmdan ge<;ti. 
F akat, sebebini tayin edemedigim bir te
reddüd, buna mani oluyordu. 

Acaba, bu hareketi yapmaktan beni 
al1koyan 1ey, Maad Assy dü1üncesi miy
di? Yoksa, Yusuf Haddadm gururu, öf
kesi, ha1in huylan hakluna geliyordu da, 
bu ileri adum onun i<;in mi atam1yordum? 
Maamafih, bu kararsizhk kinden merha
mete, nefretten a1ka dönen duygulanmm 
hakiki mahiyetini tayin hususundaki te -
reddüdümden ileri de gelebilirdi. 

Yusuf Haddad odamdan 91k1p gittik • 
tcn sonra, bu fikirler, beynimin i~inde u
zun müddet dola§h. 

Soyundum; yatag1ma yathm; fakat 
11yuyam1yordum. Geceki hadiseler, gö -

Nakleden: Hamdi Varoglu 

zümün önünden bir sinema gibi ge~iyor
du. Tiyatroyu, aktrisin locasm1, sagdaki 
locadan bana selam veren Özbekiye bah
<;esindeki yabanc1 adam1, kocamm loca • 
ya giri1ini birer birer, ayni vuzuhla ikinci 
defa olarak görüyordum. 

Kafam, bu hayaller ortasmda yorulup 
da gözkapaklar1m kendiliginden kapan -
maga ba1laymca, Maud Assy'yi Yusuf 
Haddadm kollan arasmda görüyor, bu 
ag1r kabusun tesirile 1akaklanm ve avu~
lanm ter i<;inde uyamyordum. 

Birdenbire, ta van da bir ayak sesi ol
du. Dinledim. 1htiyar Abdu kalk!ßl§, o
dasmda dolai1yor, giyiniyordu. Onun a
yak sesi, bana, madalyon mcselesini ha -
hrlath .. Bir S1<;ray11ta yataktan firlad1m, 
arkama bir robdö1ambr ald1m ve kori -
dora <;1khm. 

Abdu, o S!Tada merdivenden a1ag1 ini-

- Bu <;ocugu tamr m1sm Abdu? diye 
sordum. 

1htiyar, resmi eline alch, baktJ, sonra 
ba1m1 kald1rarak hayretle bana bakh: 

- Siiti beni bunad1 zannediyor gali -
ba, dedi. Bu <;ocugu taniyor musun diye 
ni~in sordunuz sitti? 

- Bu ~ocugun adm1 biliyor musun? 
- Ben degil, bu evde kirne sorsamz, 

hepsi bilir. 
- Kirn dir? Söy lesene ca nun, ne bek

liyorsun? 
- Yusuf Haddad Bey. 
Hayret maSJ bana gelmi1ti. Abdu, §a§· 

kmhg1m1, cevabmm iyi anla11lmad1g1 1ek
linde tefsir etmii olacak ki, tekrar etti: 

- Yusuf Haddad Beyin yedi sekiz 
ya1mdaki resmidir bu 1 

Abdu gittikten sonra, madalyondaki 
resmi seyrederek derin derin dü1ünmege 
ba1lad1m. c;:ok uzakta zannettigim, ve 
yüzünü görmekten ümidimi kestigim bu 

Band1rma a~1klarn- Adanada Adliye hinas1 
da bir deniz kazas1 V"I'"' t" 1aye1n 

(Ba~taraf1 l lnct sahltedeJ 
ihtiyacile mütenasib 
bina yap1lmasma karar 

yeni ve modern 
verildi Kazamn mahiyeti hakkmda dün ieh- bir 

rimize geien malumata göre, evvelki ak
&am saat 20,5 ta 168 yolcu ile limamm1z
dan hareket eden Saadet, her zamanki 
gibi, (ar&amba sabah1 Band1rrna limam
na vas1l olmak üzere hafif seyirle Mar
marada yol almaga ba&lam1$llr. Saadet 
geceyansmdan sonra sisli mmtakaya gir
mi& ve emniyet tedbirleri alarak yoluna 
devam etmi&tir. 

Kap1dag yanmadas1 önüne geien va
pur, bu civardaki serpinti kayahklarm 
üstünde bulunan feneri görememi& ve 
F ener adas1 namile amlan kayabklann Ü· 
zerine bindirmi0tir. 
Vapurda bulunanlarm gittik(e artan tela§ 

ve endi0eleri arasmda «Saadet», evvela 
kendi vesaitile kurtulmag1 tecrübe etmi§, 
fakat sonra muvaffak olamaymca bu "' , 
tehlikeli iiten vazge(mi&tir. Bu andan iti· ·~·•;;l;iijii•"!"„•1!111.iiic;:..V 
baren durmadan imdad istiyen vapurun . . ~·' 
düdükleri, civardan ge(mekte olan iki Adana Adliyesinin lfimdiki köhne binam 1. 
motör tarafmdan duyulmu& ve heyecan
lan son haddi bulan bütün yolcular kur
tanlm1itir. 

Bu sene k1&m bir defa daha karaya o· 
turan Saadet vapuru, 900 tonluk bir ge
midir. Denizyollan !daresine Vapurcu
luk Sirketinden devren gelmi&tir. Mühim 
bir yara almad1g1 anla&ilan «Saadeb> in 
kurtanlabilecegi kuvvetle ümid ediliyor. 
Türk Gemi Kurtarma Sirketinin Hora 
tahlisiyesi, dün ak;am kaza maha!line 
gönderilmi0tir. Kaza hakkmda mütem
mim malilmatm bugün gelmesi muhtemel
dir. 

Band1rma muhabirimizin telgraft 
Dün Band1rma muhabirimizden de 

kaza hakkmda $U telgrah ald1k: 
Band1rma 27 - istanbuldan lima

numza gelmekte olan Saadet vapuru, sis 
yüzünden Band1rmaya 8 mil mesafede 
F ener adasmm kayaliklarma bindirmii
tir. Vapur bütün (al1~alara ragmen 
kendi vesaitile kurtanlamam1&t1r. Vapur
da bulunan l 68 yolcu, (orabc1 motörleri 
tarafmdan kurtanlarak Band1rmaya ge• 
tirilmi&tir. Geminin batma tehlikesi yok
tur. Rahnesi olmad1g1 söyleniyor. 

Holandada diplomatlar 
konferans1 

Lähey 27 - Hariciye Nazm, Holan -
darun Londra, Berlin, Paris ve Brüksel 
mümessillerini 13 may:tsta Lli.hey'de 
Hariciye N ezaretinde akdedilecek olan 
bir konferansa davet etmi§tir. Bu kon -
ferans esnasmda Holandamn haric! si
yaseti hakkmda görü§ülecektir. 

Holandada §imdiye kadar böyle bir 
diplomatlar konferans1 akdedilmemi§ -
tir. Bu ilk konferanstan has!l olacak tec· 
rübe neticesinde bu usule devam edil
mesinde bir fayda olup 01mad1g1 anla -
§llacaktir. 

lngilterenin harb stoku 
Londra 27 - Büyük Britanyanm 

yiyecek ve silahlaruna i(in de iptidai 
maddeler stoku vücude getirecegine dair 
maliye nazmnm beyanah bilhassa gaze• 
telerin nazan dikkatini celbetmektedir. 

.Devli T elgraf gazetesine göre, daha 
&imdiden bir milyon tonluk zahire ve 400 
bin ton da &eker stoku yapilm•§llr. 

De!lli M e!Jl, zahire stokunu iki mil
yon Ion olarak tahmin ediyor. 

De!Jli H erald, gezetesi de mevcud za
hire stokunun bir harb takdirinde Büyük 
Britanyaya Ü( ay yetecegini yaz1yor. 

···························································· 
«Demir muhaf1zlar» hala 
faaliyette mi bulunuyor? 

Bükre§ 27 - Bugünkü gazeteler, De
mir muhaf1z te§kilatlmn kanunen fes -
binden sonra da fesadc1 ve devletin ve 
milletin menfaatlerine muz1r hareket • 
!erde bulundugunu ispat eden yeni ve
sikalan ne§retmektedir. 

<;ocuk, demek aylardanberi yanmda ya1a
d1g1m kocamm kendisi imii de benim bun· 
dan haberim yokmu§ ! 

F akat, bizzat Yusuf Haddad, benim 
memnun olacag1m1 bildigi halde bu haki
kati benden ne diye gizlemi§ti? Hatta, 
yalmz gizlemekle kalmam11, <;ocukluk ar
kada11m10 öldügünü söyliyerek, onu bana 
unutturmaga bile <;ah1m1§h. Acaba han· 
gi zalim düiünce onu bu harekete sevket
mi§ti? Bana kar11 duydugu a§km, ~ocuk
luk hatirasma bagh kalmaklig1m oldugu
nu söyliyen kocamm, bu sözile o hareket
leri arasmdaki tezad ne idi? 

Dü1üncemin bu noktasmda, i<;imin ür
perdigini hissettim. Demek ki, Yusuf 
Haddad da hem 11martt1g1, hem h1rpalad1-
g1, <;ocukluk arkada11 kü~ük k1Z1 sevmiiti. 
Simdi, ~ocukluk scnelerin1izin hat1ralan, 
;t mtmda yan§llgumz, kay1kta gezdi • 
gimiz günler, birer birer gözümün önün • 
den tekrar ge<;iyordu. Benim suya yuvar
land1g1m gün, onun nas1l ~1rpmd1gm1 ha
hrlaymca, gözlerime gayriihtiyari ya1lar 
doldu. Madalyonu dudaklanma götür • 
düm. Sonra, kocam1, eski <;ocukluk arka
da11m ve bugünkü kocam olan Yusuf 
l-laddad1 o ak1am da '>ir red cevabile 
meyus b1rakbg1m1 düiündüm. Bu dü1ün-

Adana (Hususi) - Adanada, vilaye- j na bir yeri yoktur. Alt losm1 bugday 
tin ihtiyacile mütenasib güzel bir Ad- amband1r. Mühim mahzurlardan birisl 
liye binas1 yaptmlmas1 takarrür et - de, maznunlarm epeyce uzakta bulunan 
mi§tir. Seyhan Adliyesi yakm zamana cezaevinden kollar1 kelep<;eli olarak 0o 

kadar hükiimet konag1 yanmda Bele - raya kadar götürülmeleridir. 
diyeye aid eski bir binada bulunuyor- Yeni Adliye binas1, §imdiki hapisa • 
du. Bu binanm c;ökmesi ihtimaline dair nenin bulundugu yere in§a edilecek ve 
verilen fen heyeti raporu üzerine, Adli- bütün bu mahzurJ.ar ortadan kalkm1§i 
ye dairesi Bugdaypazan yanmda, yu • olacakt1r. !cra dairesi de §imdiki halde, 
kanda resmini gördügünüz kira evine Seyhamn her ta§masmda evrak mah • 
ta§Inmr§h. Bu ev ki§, yaz pazar mey - zenine su dolan ve keza kira ile tutulan 
danmm tozuna maruz oldugu gibi, ih· bir binada '<ah§maktad1r. Tekmil da • 
tiyac1 kar§1lamaktan c;ok uzakttr. Ge - irelerini bir araya tophyacak olan yen! 
li§igüzel taksim edilmi§ irili ufakh bir- Adliye binas1 bu sene ic;inde kurula • 
ka<; odadan mürekkebdir. Salon nam1- cakt1r. 
•....••......•.................. „ .........•.................•.••.•.•• „ ............. „ .... „ .......... „ .. „ ...•..•.... „ 

Edirne lazlar1 arasmda spor taammüm ediyor 

Edirne ( Hususi) - $ehrimizdeki spar hareketleri gittikc;e geni§l~ 
me_ktedir. s-;nelik ~ara?'i<;i güre~lerile Trakyanm alaturka pehlivan kay
nag1 olan Ed1rned.e §1md1 kizlarumz arasmda da taammüm eden modern spor
larla me§gul olanlar pek c;oktur. 

23 nisan bayrann münasebetile tertio edilen gec;id resmlne klzlar1. 
m1zdan tenisc;i ve atlet k1yafetile bir grup i§tirak etmi§tir. K121ar, bu Ja. 
yafete bir gösteri§ i<;in girmediklerini ögleden sonra yapilan müsabakalara 
i~tirak etmek suretile isbat etmi§lerdir, Yukar1ki resim bunlardan bir grunu 
göstermektedir. 

istanbulspor~ Edirnedeki temaslari 

istanbulspor ve Lise talamlan bir arada 
Hakimiyeti Milliye ve <;ocuk bayram1 letizm müsabakalarmdan bir kismuu 

münasebetile Umumi Müfetti§ General Edirneliler, bir kisnnm da fstanbulspor
Käzim Dirik tarafmdan muhtelif spar lular kazanmi§lardir. Voleybol mac;1 
müsabakalan yapmak üzere Edirneye 15 - 9 ve 15 • 10 fstanbulsporun lehine, 
davet edilen istanbulspor kulübü id - basketbol da 21 - 2 Edirnenin lehine ne
manctlan evvelki gün §ehrimize dön • ticelenmi§tir. 
mü§lerdir. 

Kirk yedi ki§ilik büyük bir kafile ile Spor temaslarrmn en mühimmini fut-
bu seyahati yapan sari siyahh gencler hol te§kil etmi§, binlerce seyirci önünde 
orada atletizm, voleybol, basketbol ve cereyan eden ma<;t 3 - 1 !stanbulspor· 
futbol müsabakalan yapm1§lard1r. At - lular kazanm1§lard!l'. 

ce, üzerimde, k1zg10 bir demir tesiri yapl!. 
Daha fazla duramad1m. Kap1ya abl -

d1m ve hi~bir1ey dü§Ünmeden, yalmayak, 
kocamm odasma ko§tum. 

Oda kapm önünde tereddüd etmedim. 
0 saatte onun uykuda olmaSI ihtimalini 

bile akhma getirmedim. Bilakis, onun da 
uyamk oldugunu ve beni bekledigini bi
liyor gibiydim. 

Bir kap1dan girdim, bir iki ad1m atl!m, 
bir baika kap1 daha a~llm ... Simdi, bir 
sabah, kendimi nefret ve istikrahla i~inde 
buldugum odanm e§igindeydim. 

Tahmin ettigim gibi, kocam uykuda 
degildi. Y atagma bile yatmam11t1. Bir 
koltuga oturmu§, ac1 dü§Üncelere dalm1§ 
görünüyordu. 0 beni görmeden ben onu 
gördüm ve büyük bir sevgi ve 1efkat ihti
yac1 i~inde kollanm1 ona dogru uzatarak: 

-Yusuf! 
Diye hayk1rd1m. Yusuf Haddad, bir 

s1~ray1§ta ayaga kalkti, bana dogru koi • 
tu ve beni kollan uasma ald1. 

- Geldin mi? .. Geldin mi? 
Den ba1ka bir iey söyliyemiyordu. 

Heyecanmm büyüklügünü, bütün vücu -
dünün titremesinden aru1yordum. 

Y anyana, kanapeye oturduk. Yusuf 
Haddad ba11m1 gögsüne bastird1; nas1l 

olup da birdenbire bu karan verdigimi 
sordu: 

- Abdudan her 1eyi ögrendim, de • 
dim. Resim senin resminmi§. 

- E vet benimcli. 
- Ni<;in söylemedin? Ni~in sakladm? 

N ekadar sevinecektim bilsen... Seni hi<;, 
amma hi<; üzmiyecaktim. 

- Bütün bunlar artik unutuldu yav • 
rucugum. Arhk o günlerden bahsetmiye· 
lim. Simdi, mes'ud olacagiz. Ebediyyen 
mes'ud olacag1z„. Artik, bir daha gitme
mek üzere bana geldin. 

- Evet, Yusuf, ebediyyen mes\id o
lacag1z ... F akat, pek maiaktayun, söyle 
bana, o küc;ük ~ocuk resminin senin res • 
min oldugunu ni~in benden gizledin? 

- c;:ünkü, boynunda benim fotogra • 
f1m1 ta11d1g1ru bilmek benim i~in bir saa
detti. Söylersem, belki öfkelenir, i;1kanr 
atarsm diye korkuyordum. 

- Beyhude korkmu1sun Yusufl 
\:ünkü !. Sana bir 1ey söy liyeyim mi? 

- Söylel 
- Kalbimde senin bir tek rakibi!l 

vard1. 
- Rakibim mi? Kimdi o rakib? 
- Madalyondaki <;ocuk resmi 1 

BITT/ 



;:g Nisar. 1938 CUMHURfYET 

Ba~vekilimizin Atinada ilk •• •• gunu 
(Ba1 tarat• 1 tnct iaht/edel 1 fi ha,metli Kral hazretlerine hür

Celal Bayar ve Rü1tü Ara~· .• ~gl~ ycme- metle tazimlerimi arzetmek benim 
gini hususi surette Atina el~ihgimtzde ye- i<;in büyük bir aaadettir. Bu vazi

mijlerdir. • , • feyi burada ve bilhaua güzel pa· 
M nzam paktin imza meras1m1 • h d "f 

; kT C l"I Bayarla Hariciye yita hmz a l a etmekten duydu-
V k l~v~ 1 

imiL r:f:katlerindeki heyet, gum zevke payan yoktur. Kendiai· 

Ak
e 

1 1 
rast ve yedide Hariciye N eza- ne daimi aaadetler diler ve 'evket 

1am saa on k'l M M l . . • 
t. b' elmi"ler Ba1ve 1 . e· ve azamet ermm pay1dar olmaami re 1 masma g , • „ M 
k 'l H · · Daimi Muste1an · temenni ederim. 

ta sas a anc1ye • M'" d" „ M S 
Mavrudis. Hariciye Umumt .u uru · özümü bitirirken ebedi olarak 
Argiropuloo ve 1ube müdürlen t~rafm - devam edecegine emin oldugum 
dan kar§tlanarak hususi salona a InDlll - Türk • Yunan doatlugu i„in: (Ya

lardir. d . . h faam bu büyük dostlugumuz) de-
Burada k1sa bir müd et JSllra allen rim.» 

sonra Balkan Konseyinin Ankara toplan-

d f d 'I · olan munzam Akfamki ziyalet 
t1sm a para e e ' mi§ . . . Ak B" k B T' k y uahedesmm 1mza me - .. !~m uyü ritanya otelinde Ba1-

u.r . • un,an ml r Yaldizh kartonlar vekihm1Zle Hariciye Vekilimiz 1erefine 
ra'1m1 yap1m111 · · b" d Yun h"'k" · f d · · d · .1 ahede suretlen, tr c- an u um~h tara m an resmi bir zi-
t~m e getm en mu . - yafet ·1 · · 
f k d kt .onra oamunt teza - ven m111tr. 
a o un u an ' . 

h„ lk 1 arasmda 1mzalanm11 • urat ve a 11 ar 

tir. h · t hükumeti 
M uahedelere Cum uny~ . . . 

B k"l"mizle Hanc1ye Vek1h namma aive 1 1 d B 
Aras, Yunan hükumeti ~amma laM a1-

k·1 H . · Vekih Genera e -v' 1 ve ar1c1ye 
taksas imza atm11lardlf. 

y unan Ba§vekilinin aözleri 
M h d 

. . zasmt müteak1b Gene-
ua e enm tm T"" k 

ral Metaksas ve Celal Bayar . ulr d~e 
Y 

.1 · ni kabul etm11 er 1r. 
unan gazetec1 en .. b l 

Evvela General Metaks~s sozd ~ ~mii 
ve Türk gazetecilerine hitab e ere e -

miitir ki: T"' k t 
«- Siz muhterem uakr 1 gabzeh i:-

.1 . • da bulm a a h-ct er1n1, aram1z . . • . . 
Ar d a kendm1z1 evm1z-

yar1m. am1z k . . 
d h

• . · ve memle ehmze 
e usetmen1z1 .. ·n 

d .. d"" .. "'z zaman da Turk m1 eon ugunu 1. h" • 
tine Yunan halkmm har~ret 1

0 
1h1~1-

b .ld" nizi ister1m. 11-yahm 1 1rme d b 
. k' • zamanda bura a, u 

11yah 1 aynr . . d d 
"h' d k"kada kendmrz e u-

mu 1m a 1 • • "'k k Milletin1zm yu ae 
yuyorsunuz. k" .1 b" 
mukadderatml metin ve a~~ k ir 
eile ve Tevfik Rü,tü A~aa g~ 1 ~y
metli mesai arkada,Ianl~k era er 
idare eden muhterem hu funlekt re-

b 1 dig"im hayran 1 ve 
um1ze es e • • 
dostluk hislerinin ifadesme vauta 

olmamz1 rica ederim: • • 
M"ll t' kuvvetlerm1 dah1yane 

b
• t ke"l1dne tanzim eden Türkiye-
1r te 1 l A t"' k . Bii '"k C::efi Kema ta ur e 

nm yu '>' • • • • t 
hürmetkir tazimler1m1, . a1z'.n a-

la bildirmek 11ter1m.» 
vassutunuz ' 

Celal ßayar1n beyanab . 

G 
l Metaksas'tan sonra Ba1vek1-

. . enCerl~l B Yunan matbuatma hi-hmIZ e a ayar . . 
tab ederek su sözleri söylem11t1r: tb t 

«- Muhterem Yunan ?1ka . ua i, 

K tl . "yasi bir ve11 a 1mza-
1yme 1, a1 k .. 

• • 1urette anum. 
Iad1g1m1za 1am1m1 k b .. 
lmzam1 koyduktan sonra, °'0 u· 
yük bir devlet adam1 olan arkad~-

Ek 1• General Metaksas a 
, 1m ae ans ed 

.. 1 d'kl "m1" burada tekrar er· 
aoy e 1 en Id • • 
aem hakiki duygularim 0 ugu gi· 

bi tebarüz eder • • h 
K d

. . , «Tebrik eder1m, er 
en 1sme. b .. ..k hiz· 

iki memlekete ger„ektn ~~t b 'k . . . s· birim1z1 e rl 
met ed1lm1,hr. rr b 

• l" k 1 zaiad1g1m1z u etmege ayr 1z. m 
muahede Balkanlarda esase~ tet~•· 

lh emn1ye m, 
süa etmi' olan au un, . 

b .. ""k d tlug"un ve ittifakm yen1 
uyu os b k bu 

bir tezahürü olduktan af l~ d 
hududu da atarak umumi s~ . a a 
hizmet edecektir. ltte bu fikir ve 

1 .. · hürmet ve 
zihniyetle, el erm1z1 d" 

k » de 1m. 
muhabbetle s1 ryorum· d „ .. ··m 

Hakiki duygum ve u,unUfU 

budur. „ ""k 
t„inde bulunmakla „ok buyu 

zevk ve heyecan duydugum f,em· 
leketinizdeki tezahürata ge 1~ce, 

"'b 1·. "f d debilirim k1 bu mu a aga11z 1 a e e 
k d b .. "'k kalbden geien cof

a ar uyu ve kble 
kun tezahürata ve candan . 1~ u .. 
tahid olunmam1fhr. Ve ben 1 go· 

rüyorum. 'J. 

Bunu memleketime götürecegim, 
. l • 1m onlar memlekehme an atacag ' .. 

da hi„ tüpheaiz heyecanim~ ve fUk
ramma ittirak edeceklerdir. • • . 

Türk - Yunan dostlugu daimidir 

ve daimi kalacakhr. <;ünkü kuvve
tini her iki memleketin eaaa men· 
faatlerinden ahyor. <;ünkü medmle

1
-

k es'u o -ketlerimiz ya,ama ve m .. .. 
mak i„in laz1m geien her turlu ev
aaf1 haizdirler. Bir devlet a~ami 
olarak bu dostlugun mütemadiyen 
taaliaine „ah,mag1 birinci der~~e
de emel, zevk ve vazife bilecegtz. 

K1ymetli arkada~1m General 
Metaksa1'1n Büyük ~efim hakkm
daki temenniyah bizi her zaman· 
ki gibi fevkalade mütehaaaia ve 
minnettar etmiatir. Kendilerine 
arzr tükran ederi~. Karde' Yunan 
milletinin büyük ve birlettirici te· 

NADIR NADI 
M. Metaksas'in dün geceki 
ziyafette söyledigi nutuk 

Atina 27 (A.A.) - Atina aianst 
bildiriyor: 

Ziyafctin sonlanna dogru Ba1vckil 
General Metaksas a1ag1daki nutku irad 
ctmi1tir: 

«- Bay ba1kan, 
Y unanistan, benim vas1tamla Elen • 

Türk dostlugunun hararctli önc,üsü olan 
dos.t .v~ müttcfik Türkiye hükiunetinin 
Re1sm1 ve ismi, antantuntz tarihinin her 
sahif~sinde yaz1h bulunan Onuo güzide 
m~s~1 arkada11 Hariciye V ekilini cn sa
mimi ve en hararetli bir surette selarnh
~~rak ho1 gc]diniz der. Bu sclarnda bü
tun Elen milletinin asil Türk milletinc 
k_ar11 duydugu kardes sevgisini bulmanm 
nca ederim. 

. Mes'ud bir surctte katedilmi1 ve zen
gm ba1anlarla bczenmi1 bir yola atft na
zar •tmek kadar memnuniyct vcrici pck 
·~ scy mcvcud bulundugu kanaatinde
Ytm. 

Biz Elenler 11e Türkler, menlaat 
lle hi„iyattan mürekkeb !;ilte te
mel Üzerine •aglam surette te•i• 
edilm • ·· . · . . . h 1f mufterek eser1m1z1 zlt1 • 

arla •eyredebiliriz. Dostlugu • 
muz, •ekiz senelik hayat1 esna -
ainda, durmadan fazlalafan ku11-
ll~tinin emreyledigi 11e hikmet 11e 
kiyaaetin olgunla,t1rd1g1 mütea • 
~ib merhaleler katetmiftir. Ba, • 
angz~ tepkil eden 1930 pakt1, 

1933 pakt 'l . l ·1 • b' 1 1 e gemp et1 mif 11e zr 
•ene •onra imzalanan Elen - Türk 
entente eo a· l . b .. r 1a e1 ugun yarrm 
;d amizi hayirl1 gölgesi ile kap -
iyan muhtefem binamn, Balkan 
~?tantinin temellerindeki en mü-

rm unsurlardan biri olmuflur. 
Yunanistan R T·· k" y l • omanya, ur 1yc ve 
ugos a~a, bu tarihdenberi, ayni sulh 

vc tarakk1 azm'l .. h . bul I e mute ass1s unan ve 
tam ve m·· · b" k . ~cssu 1r ahcnk göstercn s1kl ve 
uvvcth bir blok t k"l . 1 d" B" ]""" · · e§ 1 clml§ er tr. tr• 
•g•mm canland "h · · · b" b"" h •ran zt myetm yem 1r 

k ur. ~m olarak, güzel hükumet merke -
d c~m!Ze Yaphg1m vc hatirasmt kalb'mde 

_aimd a bcanh olarak saklad1g1m ziyaretle-
nm e ana k 1 h 1 zah"' 1 . d ar11 yap1 an eyecan 1 te-

B
ur en e kaydeylemeliyim. 
ay Ba1kan, 

Elen - Türk b" 1··· 1 d . b" 
d d h 

tr 1g1 yo un a müh1m ir 
a im a a at b 1 k 1 . . m11 u unuyoruz. Memle-

et en~tz arasmda, 1930 ve 1933 mua
hedelerme m • d b" . b" es u 1r surette ilave olunan 
Bcm br muahede daha aktedilmi1tir. 
· en,l u muahedeyc, sizin ve B. Arasm 
imza arin1zin y . 
• d d I anma 1mzam1 atm11 oldu-
gum an o ay1 k d" . b' . 
addetmckteyim. en tmt 1lhassa bahhyar 

Bu muahedc b" 1··• · • lh . • ir 1g1mmn vasf1 olan 
~utl azmilc ve ge<;enlerdc müttcfik dev
s~n e~ a{astndad vuku bulup antanhmmn 

d op anfhstn a -ki bu muahede o es • 
n~ a para c cdilmi1ti- !cyid olunan nok
ta1 nazar taatilerinden d • 1 "h · 1 ogan 1uur,u z1 -
myct e tasarlanmiihr. 

$uras1n1 ku1111etle •• t b. 
h l • .

1 
ve am zr 

u u• ' e kaydetmek . t . k" b • 1• errm 1, u 
metmn tehdid edicr" h" b" h d 1. 
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yo tur, hi~bir kim•e l h. .. . a ey ine mu-
te11ecc1h deii-ildir B 1• B l 

" • u me 1n a -
kanlarin nciz1m 1 ola 1

1
.h n mus 1 ane 

anla,malar aerisinde a·· b" , . 1ger zr 11e-
s1kadan 1barettir. 

Ancak bu muahedenin sulh h 
f h • un mu a-
azas1 ususundaki ehemmi t" d 
.. k k • b. yc t yanm a, 

yu se dmanev1 l'. sumulü de vard1r. Bu 
muahe e, Yunamstanla T"u"rk" 
d k

. b •1 1ye arasm
a 1 ag arm nckadar derin vc k "k" 

1 k . b" l"kl s1 1 ve 1 1 mem e etm, tr 1 erini her za d h . man a a 
Ziyade S1kla1hrmak arzularmm k d 
b .. '"k ld • b" k ne a ar 

uyu o ugunu tr ere daha isbat eder. 
Bu muahede, müttefiklerimiz 

Romanya lle Yugosla11ya ile tam 
bir mutabakat i!;inde tahakkuk 
ettirilmif oldugundan, antanti • 
m1z1n dört de11leti araa1nda bütün 
noktalarda me11cud genif ve •a
mimi tefriki meaaiyi de tebariiz 
ettirir. 

Yeni muahcdemiz hay1rli alametlcr i-

<;inde dogmaktad1r. Son zamanlarda Av-1 hürlerc kar11 Ba1vekil Celal Bayar he • 
rupanm Üzerine cöken endise havas1 ye- yecamm zaptetmege muvaffak olama -
rine mes'ud bir ferahhk devresi basgös • m11. hatta Drama istasyonunda toplanan 
termistir. Balkan Antantm1 teikil edcn halkm fevkalade tezahürah kar11Smda 
devlctler gibi azimkar sulh devletleri yagan tidde•li yagmura ragmen, trcnden 
bundan bilhassa memnun olurlar. Hele inerek kendilcrine iltifatlarda bulunmu1-
5arki Akdeniz hususunda, Yunanistan ve tur. Selamkten Atinaya kadar olan is -
Türkiye bu mmtakada sulhun rasanet tasyonlarda da aym 5evk ve heyecan 
bulusunu daima sevinde kar11larlar. Cün- görülmüitür. 
kü bir sulh havaSI icinde Elen • Türk Yunan matbuatinm samimi 
birliiii daha süratli ve daha tamam bir nefriyat1 
scmere venr. Atina 27 - Atina ajanst bildiriyor: 

Memleketimizde nasd ebedi • Bütün gazeteler, Türkiye Ba1vekilile 
yen payidar olacaksa, sulhun Hariciye Nazmnm Yunanistana geli1le -
dünyada da kat'i olarak hüküm rini selamlamakta, hududdan Atinaya 
•Ürmesrm hararetle di(eyerek kadar halkm samimi ve hararetli hümti 
Türk milletinin Büyük $eli Ata- kabulünü tebarüz ettirmekte ve esasen 
türkün s1hhatine, dost 11e mütte • M. Metaksas'm Ankaradan dönü1ünde 
lik Türkiyenin itila lle relahma, Yunanistanm her tarafmdan Elen Bai · 
sizin Ve nazik :ze11cenizin saadet· vekiline geien hararetli mesajlarla tasvib 
lerine, Türkiye Hariciye Vekili - edilen Türk • Elen mütemmim anla1ma· 
nin 11e bütün misalirlerimizin sa - SIDID bu suretle bir kere daha halkm 
adetine kadehimi kaldzrzrim.» yüksek lasvibine mazhar oldugunu kay-

Su11are 
Ziyafeti takib eden suvarede korc!ip • 

lomatikle Atina sosyetesi ileri ~elenleri de 
bulunmu1lard1r. 

Bugiinkü ziyaretler 
Celal Bayann mihmandarhgma Bai -

vekil M. Metaksas'm Hususi Kalcm mü
dürü M. Andrulis, Hariciye Vekilimizin 
mihmandarhgma da Hariciye Hususi 
Kalem müdürü M. Filon tayin olunmu1-
lard1r. 

Celal Bayar ve Rüitü Aras, yann sa
bah (bu sabah) mec;hul asker abidesine 
~elenk koyacaklar, müteak1ben Kral 
tarafmdan kabul edilecekler ve ögle ye
meginde sarayda Krahn misafiri olacak· 
lard1r. 

Mualiedenin metni 
Ankarada pa.rafe edildigi zaman 

da yazmt§ oldugumuz ve<;hile, dün, 
BQ§bakan Cetal Bayar tarafindan 
Atinada kat'i imzasi yapi!an mua
hedenin metni §Udur: 

Birinci madde - !ki yüksek a.kid ta
rafmdan biri, bir veya birka<; devlet ta
rafmdan sebebiyet verilmiyen bir ta -
arruza ugrad1g1 takdirde diger yüksek 
äkid taraf, mezklir devlet veya devlet
lerin askerlerini, silahlarm1, harb mü
himmatlar1m ge<;irmek veya erzak, 

hayvanat ve saire tedarik etmek ve ni
hayet ric'at halindeki ordulanm ge<;ir
mek ve yahut askert ke§iflerde bulun
mak üzere kendi topraklarmdan isti • 
fade etmesine icabmda silähla müma • 
naat ederck bitarafltgm1 muhafaza et
megi taahhüd eder. 

!kinci madde - :lk.! yüksek A.kid ta -
rafmdan biri ü~üncü bir veya birka<; 
devlet tarafmdan hasmane bir hare • 
kete ugrad1g1 takdirde diger äkid ta
raf vaziyete c;are bulmak üzere bütün 
gayretlerini sarfeyliyecektir. Bu gay • 
retlere ragmen muharebe bir emri va
ki olacak olursa, her iki äkid taraf, ken
di yüksek menfaatlerine uygun bir hal 
suretine västl olmak maksadile vazi -
yeti hay1rhahane bir zihniyet ve itina 
ile tekrar tetkik etmeyi taahhüd eder • 
ler. 

Ü<;üncü madde - 1ki yüksek äkid 
taraf, kendi topraklan üzerinde diger 
memleketin huzur ve emniyetini boz • 
mak veya hükiimetini degi§tirmek 
maksadtm güden te§ekkül ve tecem • 
mularm vücud bulmasma ve ikameti
ne ve gene diger memlekete kal"}I pro
paganda ve yahut her hangi ba1ka va
s1ta ile mücadele tasavvurunda bulu • 
nan 1ah1s veya tecemmualarm ikame • 
tine asla meydan vermemegi taahhüd 
ederler. 

Dördüncü madde - Yüksek äkid ta
raflar kar11hklt, iki veya bir<;ak taraflt 
olmak üzere akdettikleri halen mer'i 
taahhüdlerinin i§bu muahedename hü
kümlerinden ayr1 olarak tesirlerini ta
mamile icraya devam edecegini karar
la1ttrmt§lard1r. 

BC§inci madde - Tasdiknamelerin 
tcatisi tarihinden itibaren mer'iyete gi
recek olan i§bU muahedename, on se
ne müddctle akdolunmu1tur. !nktza • 
smdan bir sene evvel yi'lksek äkid ta -
raflardan hi<; biri canibinden feshedil
medi[:i halde ayni müddetle mer'i ka -
lacak ve hcp bu suretle devam eyliye • 
cektir. 

Yüksek äkid taraflar 30 te§riniev -
vel 1930 tarihli Türk - Yunan dostluk, 
bitarafltk, uzla1ma ve hakem muahede
namesile 14 ey!Ul 1933 tarihli samiml 
anla1ma misakmm mer'iyet müddeti • 
ne müteallik hükümlerine ra[:men, i§
bu muahede gibi ayni müddet zarfm -
da mer'i olacagtm kararla1t1rm11lard1r. 

Pition'dan Atinaya kadar ..• 
Atina 27 (Hususi) - Bütün Atina 

gazeteleri, Türkiyc Ba;vekili Celal Ba
yarla Hariciye Vekili Rü1tü Arasm Pi
tion' dan Atinaya kadar yolculuklanmn 
tafsilatile doludur. lstasyonlann hepsin· 
de etraftan ko1up geien halk, Türkiye 
Vekillerini pek samimi ve candan teza
hüratla kar11lam1;lard1r. lstasyonlar do -
nanm1~. mi•afirlere hitab eden (Y a(AStn 

h.tatürk, Y a1asm Türkiye, ya1aym1!, 
ho; geldir.i7) ibareli levhalar a<1lm11. her 
tarafa Türk, Yunan bayraklan ,ekilmi1-
tir. 

ß„ r ·r ··n ve samimiyet dolu teza • 

deylemektedir. 

Ba1vekil Celal Bayarm Anadolu A -
jansma ve Atina Ajansma vermi1 oldugu 
beyanatlan da uzun uzad1ya tefsir eden 
gazeteler, ayni zamanda, Türk Vekillc -
rinin huduttan Atinaya kadar bütün yol
da gördükleri muhte1em hüsnü kabulle 
bütün istasyonlarda yaptlan heyecanl1 
tezahürler hakkmda tafsilat vermekte ve 
Dedeagac, Gümülcine, 1ske~e. Drama 
ve diger 1ehirler belediye reislerinin nu
tuklanm ne§reylemektedir. 

Proiya gazetcsinin hususi muhabirinin 
bildirdigine göre halkm bu hararetli ve 
samimi hüsnü kabulünden pek ziyade 
mütehassis olan Baivekil Celal Bayar, 
«bu tezahürler, iki memleket arasmdaki 
dostluk ve ittifak1 tasdik eden hakiki bir 
halk referandumu te1kil eylemektedir.» 
demi1tir. 

M e.lsaje Daten gazetcsi diyor ki: 
«Bay Celal Bayar vc Rü1tü Arasin 

milletimizle temas halinde olarak ge,ir -
digi 24 saat zarfmda Türk dcvlet adam· 
larma kar11 gösterilen samimi ve hararetli 
trzahürler, bizim i,in pek tabiidir. Türk • 
Elen antanh, 1arkta ve Balkanlarda da
imilii(i temin edilmi; olan bir vaziyetin 
temel unsurunu te1kil etmekredir. lki 
memleket zimamdarlan, bugün, üzerinde 
<;ah111klan eserin inkiiaf etmekte oldugu
nu görmek ve bu eserin her iki milletin 
tasvibine istinad eyledigini hissetmekle 
memnundurlar. Kcndisinin de söyledigi 
vechile Türk • Elen yakla;masmm ilk 
günleri ii<;ilerinden biri olan Bay Celal 
Bayar, bu tasvibin gittik~e artan kuvve • 
tini öl,ecek bir vaziyette bulunmaktadtr. 
Bugün ögleden sonra imzalanacak olan 
Türk - Elen munzam pakti, Ba1vckil Me· 
taksas'm Ankara dönü1ündc bütün Yu
nanistanda yap1lan tasvib tczahürlerine 
vesile te1kil eylemi1ti. Halk tarafmdan 
Türk Ba1vekiline yaptlan hüsnü kabul, 
bu halk tasvibinin ikinci bir tezahürüdür.» 

Proia gazetesi diyor ki: 
«Türk - Elen anla1malari, her iki mil

letin hakiki vc daimi menfaatlerini müdrik 
bulunduklanru bildirir vc bunun bircr 
tezahürünü te;kil eyler .» 

Ba§vekil Celal Bayar'tn Anadolu 
ve Atina ajanslarma verdii(i beyanati tef
str cden Katimerini diyor ki: 

«Türkiye Ba1vekilinin sözleri yaiiyan 
bir hakikatin ifadcleridir. C::ünkü, Yuna
nistan vc Türkiye, kendi cmniyetini pek 
mükemmel bir tesanüd zihniyetile müda
faa eden bir tek devlct te1kil eylemekte -
dir.» 

Elefteron Vima diyor ki: 
Bugünkü ziyaret Türk zimamdarlan

nm 1imdiyc kadar Atinaya yaphklan bü
tün seyahatlerin en ehemmiyetlisidir. Ay
ni derecede ehemmiyetli olan bir tek zi
yaret daha vardtr. 0 da Elen Baivcki
linin Balkan antanh konseyinin i,timama 
riyasct etmek ve yeni Türk - Elen pak -
hm parafe eylemek üzere Ankaraya yap
llgt son seyahattir. Bugün imzalanacak 
olan munzam anla1ma, iki memleketi bir
birine baghyan bundan evvelki diplomatik 
vesikalann tabii mütemmimidir ve Elen -
Türk ittifakma, Balkan Antanh ,ercevesi 
dahilinde tarn kuvvetini ve bütün tabii 
geni1ligini vermektedir. iktisad Vekili iken, 
Elen - Türk antantma yardmu ilk müza
kcrelerde bu derece semereli olan Bay 
Celal Bayar, Elen - Tü'k dostlugunu it
mam edecek ve bunu Balkan antanh ~er· 
~evesi icinde saglam bir ittifak halinde 
takviye eyliyccek olan yeni diplomatik 
vesikanm bütün manasmt anlatmak i,in 
tarn salahiyeti haizdir. Balkan Antanh 
,er,evesi i,inde Akdeniz devleti hususi 
haysiyetleri ile Yunanistan ve Türkiyenin 
kendilerine has baglan idame eylemcsi 
pek tabiidir. Y eni anla1ma, bizzat Bai -
kan Antanllm da takviye etmektedir. 0 
Balkan Antanll ki Elen - Türk dostlugu 
onun ba1lang1c1 demektir. Elen efkan u
mumiyesi, bugün imzalanacak olan ycni 
munzam pakh, Ba1vekil M. Metaksas'a 
Yunanistanm bütün mmtakalanndan ge
ien ve samimi ve candan hissiyalt bildiren 
mesajlarla Elen milletinin tasvibini ka -
zanm11 bulunmaktadir. 

T 

Frans1z naz1rlar1 Londrada 
ingiliz kabinesi dün toplanarak müzakerabn ruz"'I 
namesini tesbit etti. Görü~melere bugün ba~lan1yor 

-------
[Bllltarafl 1 Incl aahl/edeJ da Yugoslavya harici siyasetinin esas te• 

Londra 27 - Haftahk toplantm es- mellerioe tevafuk edecegini ilave eyle • 
nasmda lngiliz kabinesi yann (bugün) mektedir. 
ve öbür gün Ba1vekalet dairesinde yap1- FranBlz gazetelerinin nefriyat1 
lacak F ransiz • lngiliz müzakccelerine Paris 27 - Baivekil Daladye ile 
hamhk olmak üzere harici vaziyeti ta • h 

Hariciye Nazm Bone'nin Londraya a• 
mamile tetkik etmi~tir. Bu münasebetle 
Londra ile Paris tarafmdan mÜ$lereken reket edecekleri bugün, F ransiz gazete• 

b. d'l „ k b hl lerinin yaZilan ba•hca FranSiz • fngiliz tes 11 e 1 en muza ere program1 sa a e- • 
yin namlarm emrine amade bulundurul- müzakerelerini mevzuu bahsetmektedir. 

muitur. Temin edildigine göre bu k1sa Figaro diyor ki: 
program halihamdaki bütün diplomatik «Bize öyle geliyor ki Fransa ve fngil• 
isleri ve iki memleketi alakadar eden mil- tere hadiselere seyirci kalacak ve ba1ka• 
li müdafaa meselelerini ihtiva etmektedir. larmm manevralarma kurban gidecel 
lttihaz edilen kararlarm bütün namlar yerde mü~tereken te1ebbüslerde bulun • 
tarafmdan tamamile tasvib edildigi kuv- mak ve harekete gec;mek mecburiyetin • 
vetle tahmin edilmektedir. Südetlerin te- dedirler. Arllk zamant gelmi1tir. T eknik: 
1ebbüsü neticesinde Cekoslovakyada ha- planlar üotünde Franstz - lngiliz anla1 • 
sil olan vaziyet burada ciddi endiieler masmm temdidi etrafmda bir~ok 1eyler 
levlid etmege devam etmektedir. T ahmin yaz1ld1. Biz, her1eyden evvel: «Siyaset»! 
edildii(ine göre Prag mümessili vas1tasi- diyoruz.» 
le kabineye bu iiin ald1g1 son sekil hak.- Populer gazeteesi, bilhassa <;:ekoslo • 
kmda malumat vecilmistir. Dii!er cihetten vakya meselesile meigul oluyor ve 1öyle 
Lord Halifaks arkadaslarma dün F ran- yaziyor: 
sa sefiri ve Avenol ile yaphgt mülakatlar «Tehlikenin önüne ge~mek i~in fngil• 
hakkmda izahat verm11hr. Avenol'un 

tere ve F ransanm <;:ekoslovakyanm istik.• 
Londrada bulunmas1 Habeiistan mesele-

.1 1 l h k' · · h kk d .. k lalini garanti edecegiz demeleri ki.fi de-s1 e ta yan a 1m1yet1 a m a muza c-
gildir. fngiltere ve Fransanm Var1ovada, 

rede bulunacak olan meclisin yakmda ak-
d d · · •. ·1 b" 1 k b' Belgradda ve Bükre1te de harekete gec• e eceg1 1~hma 1 e ta 1ati e st t ir suret-
le alakadar addedilmektedir. mcleri icab eder. Eger Fransa ve lngil• 

Hor Belisan'm seyahati esnasmda e • tere bu hükumet merkezlerinde Alman • 
dindiii;i intibalan kabineye bildirdiiii tah- yanm sarfettigi gayretlerin onda birini 
min edilmektedir. sarfedecek olurlarsa kat'i neticeler eldd 

Askeri lefriki me•ai edebilirler. Her yerde ve her an hallt 
olmak laZimdir. Orta Avrupa meselesini 

Londra 27 - Deyli Meyl gazctesinin 
yazdigma göre, Fransiz • fngiliz askeri ve diger meseleleri halletmek icin i1t1 
te1riki mesaisi oeticcsi olarak Majino bo- yegane ,are budur.» 
yunca dcpolar in1a edilecek ve bu depo- M aten: 
lara fngiliz harb levaz1n11 stok edilecek - «fngiltere Ba1vekili <;:emberlayn'ul 
tir. dörtlcr paktma teveccühü oldugu söylc-

Ayni gazete, fngilterenin yakmda Al- niyor. F akat hakikat 1udur ki, fngiltere 
manya ile tckrar temasa gelmek niyetin- Ba1vekili planet degil realisttir. ;iakuli 
de oldugunu da yazmaktadtr. veya amudi akslar veya daireler onca 

Sirbistandaki akisler hi~bir 1ey ifade etmez. Onun istedigi 
Belgrad 27 _ ftalyan • lngiliz müza- Avrupadaki siyasi rekabetlerin sükunel 

kerelerini büyiik bir alaka ile takib eden bulmasidtr. Bu, ister ikiler ister ü~ler, 
ve iki memleket arasmdaki dostluk mü _ dörtler veya be1ler paktile elde edilsin, 
nasebetlerini yeniden tesis eden itilafm hi,bir ehemmiyeti yoktur.» 
akdini selamhyan Yugoslav matbuat1 ]ur, Franstz • ftalyan müzakerelerin • 
Daladye ve Bone'nin yakmda Londraya den bahsederek §Öyle yaztyor: 
yapacaklan seyahatle uzun uzad1ya mc1- «Bazi mü1külata vc Berlinin Roma Ü• 
gul olmaktadtr. zerinde yaphgt 1iddetli tesire ragmen. 

Pravda gazetesi bu münasebetle Fran- eger Fransamn Romadaki maslahatgü • 
SIZ devlet adamlanm kar11lamak i~in Lon- zarma kendisine verilen direktiflerde ser. 
drada yap1lan hazirhklardan bahsctmek- bestii harekct b1rak1hrsa, iki mcmleket a• 
te ve Fransa ile lngiltere arasmda yapl - raSindaki müzakerelerin herkesi memnud 
lacak daha s1k1 bir te1riki mesainin Av- edecek bir tarzda neticelenmesi kuvvctle 
rupa sulhunu tarsin edecegini ve bunun muhtemeldir.» 

Dün Ankarada yeni bir zelzele daha oldu 
[Ba1taraft 1 lnct !ahl/edel 

~eni1 yard1m i1i etrafmda görü1ülec~~tir. 
I,timaa fstanbul Valisi Muhiddin Us -
tündag riyaset edecektir. 

Maarilte 
Ögleden sonra da maarif müdürlügün

de müdür ve muallimlerin i1tiraklerile ge
ne bir toplanh yap1lacakllr. Bu toplanllda 
mekteb talebelerinin de yard1m i1ine iiti -
ki etrafmda kararlar verilecektir. 

Parti 11e Belediyede 
F elaketzedelere yard1m listesinin ge

nisletilmesi icin Belediyede ve Partide ic
timalar yap1lacakhr. Resmi vazifeleri ol
m1yan e5hasla tücca"rlanmmn genis mik -
ya•la yardtm i1ile alakalandmlmalan ve 
bunun icin de Partide bir toplanh yaptl
maSI takarrür etmi1tir. Toplanhya davet 
edileceklerin listesi hamlanmaktad1r. Bu 
toplanhlarda müsamereler tertibi icin de 
mukarrerat ittihaz edilecektir. 
· 100,000 lira 11erecegiz 

lstanbulun 1efkatli ve hamiyetli halkt
nm bu mühim vatan borcuna en az yüz 
bin lira ile i1tirak edecegi umuluyor. 

Zonguldakta 
Zonguldak 27 - Kir1ehirde felake

te ugnyan yurdda§lanmna yard1m 1,m 
vali ve Parti baskanmm baskanhgmda bir 
komisyon toplanm11hr. Simdiye kadar 
yaptlan teberru iki bin liray1 bulmu1tur. 
Y ard1mlar halkm ve müesseselerin geni§ 
ve heyecanh alakasile devam canekte 
dir. 

zart Hariciye V ckaletine bir mektu6 
göndererek Amerika Hariciye N az1n ve 
mezun bulunan Amerikan büyük elcisi 
namma K1r1ehir zelzelesinden dolay1 ta• 
ziyede bulunmu1tur. 

lspanya maslahatgüzan da Hariciye 
Vekalctine gelerek hükWrietinin tecssür 
ve taziyelerini bildirmi1tir. .„„ 

Ankara 27 - Macaristan Hariciye 
Nazm M. de Kanya, Irak Hariciye Na• 
zm T evfik Essüveydi, Suriyc Hariciye 
Nazm Saadallah Cabiri, Efganistan Ha• 
riciye Nazm Feyz Muhammed Han, 
M 1m Hariciye Nazm Abdel Fattah 
Yehia, fran Hariciye Naztn Vekili Ad· 
le ve fskcnderun sancag1 sccim komisyo. 
nu ikinci reisi M. Secretan, K1rsehir zel• 
zelesi dolay1sile Hariciye Vekili T evfilt 
Rüstü Arasa taziye telgraflan cekmiiler 
ve Hariciye Vekaleti vekili Sükrü Sara• 
col(lu bu telgraflara cevaben Cumhuriyet 
hükumetinin teiekküllerini bildirmi1tir. 

Kudüs'te umumt 
grev yapdacak 

Kudüs 27 - Bugün ögleden sonra 
Mistrdan buraya geien taksim komisyo· 
nunu protesto ebnek Üzere yann umumi 
grev yap1lmasm1 ve tezahürlerde bulu
nulmas1m bildircn ve yüksek Arab ko • 
mitesinin imzasmt ta11yan arabca beyan· 
nameler bu ak1am her tarafta dag11Ilm11· 
hr. 

Kirfehirlilerin tefekkürleri ------=------
Ankara 27 - K1r5ehir belediye rei•i. c Yeni Eserler ) 

K1r1ehir C. H. P. ba1kan1, K1r1ehir "----M-a-li_y_e_m-ec_m_u_a_
1
_
1 
___ _.. 

Halkevi baskam, Kirsehir Kmlay ba1 • Mallye Vekälettnce lkl ayda blr neire • 
kant ve K1r1ehir Cocuk Esirgeme kurumu dllmekte olan (Mallye mecmuasmm) altm-
ba5kam imzalarile a§ag1daki telgraf ahn- c1 sayi.s1 ~tkml.lttr. 
m111tr: Havac1hk ve apor 

• Vildyetimizin muhitindeki yer sar -
smt1si dolay1sile Ktr§ehir halktntn ma • 
ruz ka!d1g1 act feldket!erden miiteve!
lid kederlerimize i§tirak ve stz!tyan 
kalb!erimizi tese!!i ve nakdi yardim 
!armt da ibza! etmekte olan kurumlann 
ve bütün yurddaslartn gösterdikleri bii
yük alaka!ardan 'dolayi, Kir§ehir halkt, 
pek ~ok sevinc dtiymu§ ve biiy_ük mi!
letimizin, Yüce A tamizm varhgma da· 
yanarak bu e!emli giinleri de at!ataca -
gma emin olarak te§ekkiirlerinin biitün 
kurumlara ve yürdda§lara iblagtnt Ana
dolu Ajansindan dilemi§tir.• 

Dellietlerin taziyeleri 
Ankara 27 - Amerika maslahatgü-

Türk Hava Kurumu umum! merkezt ta
rafmdan ~1kanlmakta olan bu kiymetll 
mecm~anm 213 üncü sa)'l.S1 lntl§ar etmi§ • 
t!r. ouzel renkll blr kapak ve Türkku§un
dakl modelcll1k faa!lyettne ald reslmlcrle 
süsiü bulunan mecmua.da hava telrntg!ne 
ald ktymetu yaz1lardan baska Abldtn Da _ 
verln cA!man havac11lg1>, f;;aklr Hazimm 
•Her yerde on btnlerce tayyareden barue
d!Uyou adh makaleler! ve reslmll Türkku
~u haberlerl de vardtr. Bu degerli mecmua
y1 okuyuculartmtza tavslye edertz. 

Hartacdar mecmuasi 
Harlta Umum Müdürlügü tarafmdan ~1-

kartimakta olan Hartac1lar mecmuasm1n 
19 uncu saym da lntl§ar etmt~ttr. Harl' 
teknl~lne ald yaztlar1 lhtlva eden bu 
mecmuas1m tavsiye edertz. 



8 CUMHURIYET 

jijCumhuriyetBI 
IFil ai u ~ s li1l 1!: lYI IFil lYI 

Tedavisi itmam olunm1yan 

hir hasta 
Tirede Belediye ham 7 numarada 

benzinci iken berayi tedavi §ehrimize 
gelerek Kimsesizler Yurdunda misafir 
bulunan Hasan dün matbaamiza geie -
rek bize ~unlan söyledi: 

• tzmirde bir otomobil 9arpmasi neti
ccsinde bacagim dizinden kmld1. Te -
davi gördüm, kmg, tellerle baglamJ§ -
lar. Fakat bunlar ayag1ma agn verince 
izmir Belediyesi beni buraya yollad1. 
Ccrrahpa§a hastanesinde on altl gün 
yattim. Bundan sonra iyi oldun veya 
kötüle§tin gibi bir §ey söylemeden beni 
taburcu ettiler, nereden geldiysen ora
ya git. dediler. Dizim k1pk1rmm ve §i§ 
bir halde yere basam1yorum. Bana gös
terdikleri §efkati iyi olunc1ya kadar de
vam ettiremezler miydi? Zengin olma
d1lttm i9in tedavimi paramla yapbra -
cak vaziyette degilim. Aläkadarlann 
halime ac1yarak ayag1m1 kangren olup 
kcsilmekten kurtarmalanm yalvarmm> 

Füzuli bina vergiai 

istiyorlarmtf 
Vezirhanda üst katta 4 numarada mu

kim Serope imzasile ald1g1rmz mektub
da deniliyor ki: 

c Yukarida adresini verdigim yerin 
batapu sahibiyim. Yamnda bir 4/1 nu
marah kJsm1 vard1r ve ba'lkasma aid -
dir. t§ böyle oldugu halde bina vergi -
leri idaresi buranm vergisini benden is
temektedirler. Müracaat ederek yanh'l'" 
h~m düzeltilmesini rica ettim; öyle ya
z1lm1§hr, vergiyi sen vereceksin ceva -
bm1 ald1m. Bu nas1l i§tir? Haks1z yere 
muamelenin daha fazla ileri götürül -
memesi iqin aläkadar yüksek makam -
!arm müdahalelerini rica ederim.• 

Tarihi bir hamam y1k1hyormuf 
Üsküdarda Topla§! clvarmda oturan ka

rllorlmlzden blrl blze gönderdl~ mektub
da d!yor kl: cMuhltlmlzde bundan takrlben 

GÜNÜN BULMACASI r--
4 5 " , 8 9 10 11 

1 1 1 lfTi' 
1•11 1-·~1 

al 1 1 1 1 l•l•l•I 1 1 
4 1 l l•l•I 1 1 1 1 1 
b l•I 1 1 1 1 1 l•I 1 
6 1 l•I 1 1 1 1 1•1 I• 
, _J 1 1 1 1 1 l•I I 1 
8 1 1 1 1 1 l•I 1 1 1 
91 l•I . 1 1 1 1 1 l•l 
•I 1 1 l•l•I 1 1 1 1 ~1i; ..... 1 ....:-1•....:....1 _.._1 _,_1...:..1_1...._J.D 

Soldan saga: 

1 

Ankara Borsas1 27 / 4/938 
C E K 

Paris 
New-York 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Va'"'i01 • 
Budape$te 
Bükr"$ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

L E R 
A~tlt$ Kap1111J$ 
25.44 25.43 
0.791583 0.791270 

15.0375 15.0317 
4.6975 4.9656 

86.78 86.7460 
3.4446 3.4432 

63.5175 63.4920 
1.4225 1.4220 

22.7660 22.7575 
12.7034 12.6984 
1.9686 1.9678 
4.1970 4.1950 
3.9896 3.9880 

106.0738 106.0317 
34.5375 34.5238 
2.7219 2.7210 
3.0812 3.08 

629.75 630.-
23.8175 23.8275 

iSTiKRAZLAR 

1 - Zügürd (\kl kellmel. 2 - Pratlk,' 
vücudünü ortadan kaldirma. 3 - Düz ya
z1, U!alm!.'j ta.ll par~alari. 4 - Blrdenblre, 
aynl derecede. 5 - Beyaz perdede hayal 
oyunu. par~a. 6 - Sahib. fakat.. 7 - Gel!n, 
de!a. 8 - Anadoluda esk! blr Türk §ehr!. 
kom~unun arkada~1. 9 - Bazi madenlerln 
üzerine yap1lan tezylnat. 10 - Kolun ag- 1 

zuun ucu, bir $ilr veznl. 11 - Maden! lp, A~il~ Kapant§ 
Anadoluda blr kasaba. Türk B. 1 Pe§in 19.625 19.625 

Yukandan a§ag1ya: Türk B. I vadeli 19.65 19.675 
1 - Mefhumu mevcud (lkl kel!me). 2 - Ergani 95.- 95.-

Dudaklarlle s1k1p yallyan, blr nehlr nak- L ,), 
Jlye vas1tasi, blr emlr. 3 - Kurma, blr eins ~lliiiiiiiiiiiiii;;:i;:::;:= 
sürme. 4 - Blr edatm tersl, taktlan. 5 - 1 Doktor "t 
Blr italyan paras1, kaba ve anlay!.'jSIZ, yük H Ferit Cansever 
ta§1yan askeri k1t'a. 7 - Blr lpllk bükme • 
vas1tasmm tersl, beklenllen §eY, mevcud. Birinci S1mf Dahiliye Mütehass1s1 
8 - Blr§eyln d!gerlnln üstünde buaktlg1 Pazardan ba§ka hergün hasta kabul 
teslr, tjöhret, blr~yi muvakkat kullanma. eder. ögleye kadar f1kara meccanen 
ücretl. 9 - Elblsenln bir kISmJ, araba bay- Muayenehane: Beyaz1d meydan1 
vanlarmm levaz1matmdan. 10 - Qarcabuk Nahlye müdürlügü yanmda 
vukua geien (mürekkeb fill), co~un akst- l~~~~~~T~e~l=e~fo~n~:~2~0~38~5~~~~~ 
nln tersl. 11 - Vücudün oert klsm1, blr ye- 1 

r Bu iki kelime ml~ tersl. 
Evvelll:i bu1macanm balledilmi~ §ekll 

l 2 B 4 6 8 7 R A 10 11 

1jKTülPIE [LI I KIAIDI fTNI 
2 EIS t IRIAIL AINl•IL A 
3 Ml•IY AIVIEILIEIRl•IR 
4 t IKIAIZl•l•IEILIEIMI• 
b GIE D 1 IKl•lc 1•1•\AfD 
6 llSIE •IAl~lt IRIEITI• 
7KI1 •IAl~l 1 IKIAIRI• y 

habnn1zdan c;1kmas1n 1 

1-KADER 
Gltesl 

2- 11 MAYIS 
s II~ I IKl•IM •lsl•IF A 

~O sene kadar evvel yap!lmlll blr hamam 
vardrr. Asan atlka derecesinde esk!yen bu 
hamam son günlerde blr yikic1ya verllml§ 
ve yik1lma~a ba~lanm!ljtlr. Hamam, tarlh1 
kiymetinden sarft nazar, az bir masrafla 
tamlr edlldlgl takdlrde häll!. L,llyebllecek 1 
vazlyettedlr. A!akadar makamlarm d!kkat 
nazarlar1n1 t;ekmen1z1 dilerlm.> 

l 

9 Rl•ls AIHIAILI t INl•lv 
"II ITI 1 IRl•IL AIMI l IS E 
1 KIOIRl•IPI l IRIEILlElR. 

D il E K 

tarlhl 
Kader Gi§esinden bir tayyare 

bileti almahs101z. Zira kader 

herkesin gi§esidir. Ve herke-

si memnun eder. 
Eminono Valde han No 4 

Evrakm1 mahkemeye 

aevketmiyorlarmtf 

EDEBi BIR 

30 Nisan Cumartesi günü - .... 

BEDAVA SiNEMA 
MODERN TüRKiYE MECMUASI 

30 Nisan Cumartesi günü ~1kacak onuncu say1s1 ~eretine 

T aksimdeki 1 ürk Sinemas1n1 
karilerine tahsis etmege muvaffak olmu§tur. 

0 gün saat 12,30 da mecmuam1z1 okuyan her kariimiz mecmu

am121n son sahifesindeki kuponu mecmua ile birlikte kap1daki 

memuru mahsusuna ibraz ettiginde 

Sinemaya meccanen dahil olabilecektir. 
Program : <;iFTE KUMRULAR - Lilian Harvey 

ve Henry Garat. Bundan ba§ka komik, 
dünya havadisleri ve zengin program. 

30 Nisan Cumartesi günü 
mecmuam1z 10 kuru,tur. 

• Unutmay1n1z, ,1mdiden bayiinize tenbih edlnlz. 

Gönen Belediye Reisliginden : 
1 - Gönen kasabasmm elektrik tesisah 50312 lira 43 kuru~ ke~if be

delile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Ke~if evrak1, plän vesaire 5 lira mukabilinde Belediye dairesinden 

almacakllr. 
3 - Eksiltme 18/5/938 9ar§amba günü saat 15 te Beled.iye Encümeni 

huzurunda yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat miktan 3773 lirad1r. 
6 - ~artnamenin 2 nci maddesinin E flkrast mucibince talibler ehliyet 

vesikalarm1 gösterecekler.dir. 
7 - Teklif me\<lublan 18/5/938 9ar~amba günü saat 14 e ka,dar Bele-

diye Reisligine verilecektir. ( 2332 ) 

Galatasaray Maliye Tahsil ~efliginden: 
. istikläl caddesi Yeni9eriagas1 sokak Britanya Hoteli ve Olivo pasa -
Jmda 1stanbul Hoteli müstecirlerinin ~ubemize olan kazanc vergisi bor • 
cunda_? d~Iay~ taht1 hacze alman ve 2 may1s 1938 pazartesi saat 10 da sa
h!acag1 b1ldmlen Hotel e~yas1 Beyoglu 4 üncü Sulh Hukuk mahkemesinin 
kararile umumi tasfiye suretile satilacagmdan mezkiir satl!j tehir edilmi~tir. 

( 2391 ) 
Ve!ada Kovac1Iar caddesl ~van! sokak 

18 numarada Medlha Hüseyln Yal~m Im -
taslle ald1gun1z mektubda denillyor kl: 
cBlrlncl ayin 21 lndenberl 33 numara. al
t1nda toplanan evrak1m Beyaz1d merke
zinde bulurunaktadll'. Bunlann mahkeme
ye . .evklerl !~In !stlda verdim, !akat netl
cest c;1kmad1. Davacunin bl.rtnln Edlrnede 
ve adreslnln me~hul oldugunu söyl\iyorlar. 
Halbukl kendisl istanbuldM11r. Bu i.,tn da
ba zlyade teahhura u~ablmamas1 !~In a
Jäkadar makamm dlkkat nazarlarw ~k
menizl dilerim.> 

Bütün ~airlemizin yazamad1g1 en 
muhte§em (mersiye) sini (tarih) e ver
digim dähi üstad1m (Abdülhak Hä -
mid) e 1stanbul Üniversitesince g~en
de yap1ld1g1 gibi, ikinci ölüm y1ldönü -
mü geien büyük üstadlarim1zdan (Sami 
Pa§azade Sezai) ye de bir ihtifal ya -
p1lmas1 pek yerinde bir kiymet tamr -
!Ik ni~anesi olacag1 takdir buyurulaca
gm1 muhterem merciine, saygilanmla 
halirlatmm. 

L:.~I~äll?d.~o~9 1 
kkat: Ta§ra sipari§leri ----------------------------

~~~de:.'..rh~a~l_g~ö~n~d:'.er~ili~r.~~~ istanbul Lokantacdar Cemiyetinden: 
Hususi ve münferid Birinci i;ah~ma y1!InJ bitiren 1stanbul Lo!cantacilar Cemiyeti idare he-

yetinin msfl kur'a He ~1kanlarak a~ilan azahklar i9in 21/'\/938 tarihinde 
dans dersleri 1 yemden yap1Jan .. se_i;1mde ekseriyet has1! olmadigmdan tekrar se~im 5 maylS 

Yeni danslar: Ba~ _ B3§a 938 per~embe gunu saat 10 dan 16 ya kadar Türbe Babl'ali caddesinde Ce-
Hot _ Foks: Konga miyet merkezinde yaptlacakhr. Cemiyet mensuplarllllll yukartda yazih ta. 

Beyoglu Karlman kar~1smda Nurzi- r1hte Cemiyet merkezine hüviyet cüzdanlarile birlikte gelerek reylerini 
ya sokak No. 3. Müracaat saatleri, pa- kullanmas1 rica olunur. 

Neden iskan edilmemif? 
Filorinah Nb1m Kual Özgünay 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltebasa11i 

zardan maada hergün (12°14), (17-21). 

Profeaör Panosyan 

C<TERCÜMAN>> 
Tercüme ve Yazievi 

Gebiede All ~lu Qakmak lsmlnde blr 
mlibadllln lskän görmedlg!nl, mumalleyhln 
§lkil.yetlle yazmam1z üzerlne mezkür kaza 
kaymai<amhl1;mdan ald1gumz yaz1da denill
yor kl: «All oglu Qakmak 1340 oenes!nde 
mubadeleten Dar1caya. gelml§Se de kendl
•lnln bekär olmas1 lskl!.mna mänl olmu~
tur. Väk! talebl aynl oebebden dolayi iskän 
umum Mildürlügü ve Slhhlye Veklllet!nce 
de redded~t!r., 

Pazardan ba$ka l!iinlerde ö)tleden 
~onra saat (21h tan 6 va) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususl kabinesinde hastalariru kabul ~ Galata Billl1r sokak No. 17 

Gazi Antebde Sakarya ilkmek -
der. Sah, cumartesl günlerl sabal Her lisand.a tercüme ve yazi i~leri 

tebi ba,muallimi 0. Z. Cetine: 
c9 1h - 12• saatlerl hakild flkarava mah· $artnome - Rapor - Katalog 

Mektubunuz aläka.dar makama gönde • 
rllmL,tlr. 

sustur. Muayenehane ve ev telefonu 1 iläh .. tercümeleri 
22398, 2104. En ucuz, en emin ve i;abuk 

olarak yap1hr. 

iSTANBUL BAROSU BA~KANLIGINDAN: ,1 ______ , 
Ankara asliye birinci hukuk mahke -

Baromuzun 1081 kütük say1smda ad1 yaz1lt ve Galatada Büyük Tünel mesinden: 
han, 2 - 3 numarah yaz1hanede bulunan avukat TAHSiN YESAR1 Ü<;: AY 1 stanbulda Be§ikta§ta Valide9e§me -
müddetle muvakkaten avukathk yapmaktan menedilmi& ve keyfiyet C. Müd- sinde \:avdarc1 sokagmda 11 No. h ha
deiumumiligi tara:~mdan 20/4/938 tarihinde 938/1470 say1 ile mahkemelerle nede oturur iken halen nerede bulun _ 
'.Adliye dairelerine ve mülhakata tamim edilmi$tir. dugu belli olm1yan Mithat Yaztc1 kari-

1 1 
s1 Fatma Esmaya: 

istanbul Belediyesi ilanlan Kocamz Ankara Divam Muhasebat 

•••••••••••••••••••••••••••••• hususi idareler ve belediyeler grupu bi-
Daimi Encümenin 27 /4/938 tarihli toplanlismda kesilmi~ olarak mez

bahada toptan sattlan ete a§ag1da gösterilen azami fiatlar tayin ve tesbit 
olunmu§tur: 

Kuru~ 

Karaman 36 

'I 
Daglli; 43 
K1vuctk 45 
Kuzu 42 
S1g1r 32 
Ke9i 20 
Manda 20 

Aläkadarlarm ma!Umu olmak üzere ilän olunur. - c B. :t ( 2406) 

Fatih kazasmda yap1lan arazi tahriri s1rasmda Aksaray ve Fatih yan
gm sahalan i<;in~.eki arsalardan baz1lannm kimlere aid olduklan komis
yonlar tarafmdan tesbit edilememi§tir. Tahrir kay1dlarmda eksiklige veya 
yanh~hga mahal kalmamas1 ve bilhassa arsa sahiblerinin ortaklarmm ileri
de mallarma tesahüp noktasmdan mü~küläta ugramamalan i~in yangm 
yerlerinde arsalan bulunanlardan kendilerine ihbarname teblig edilmemi§ 
olanlann nihayet bir ay i~inde ve mevcud bulundugu takdirde yanan mülk
lerine veya arsalarJna aid vesikalarm1 alarak Bina ve Arazi Tahakkuk Mü
dürlügüne müracaatle istenecek ma!Uma!I vermeleri, yangm yerlerinin ha
ritalari ileridenberi yap1lm~ ve her yanan mülke mukabil bir arsa tahsi
scn mevcud bulunmu~ old.uguna göre henüz i;aplarm1 almamI§ olanlarm mü
racaatleri halinde arsalarmm kendilerine gösterilerek tasarruflarmm ko -
layla~hnlacag1 ehemmiyetle Han olunur. • B. • ( 2399 ) 

rinci sm1f murak1b1 Mithat Yazic1 ta -
rafmdan aleyhinizde, Ankaradaki ika -

metgähm1za gelmeniz i9in mukaddema 
a9hg1 ihtar davasmda bir ay zarfmda 

hanei zevciyete gelerek kadmhk vazl -

felerini yapman1zin ihtarma dair ka -
rar verilmi~ ve bu babdaki ihtar ilam1 
da gene ilänen teblig edilmi§ oldugu 
halde gelmediginizden bo§anmamza ve 
9 ya$mda bulunan Aytenin hakkt velä
vetinin tevdiine ve 929 tarihinde ~ocuk
la birlikte takdir edilmi~ olan 21 lira na
fakamn kat'i hakkmda ikame ettigi da
vanm arzuhali usulen yukanda göste -

rilen adresinize gönderilmi§ ve yap1lan 

ara§hrmada ikaemtgäh1mz m~hul bu

lundu~undan davacmm talebile ilänen 
tebligine ve muhakeme gününün de 

13/5/938 cuma saat 14 te icrasma karar 
verilmi§tir. t§bU davaya on gün zarfln
da cevab vermekle beraber mezkur gün 

ve saatte Ankara asliye birinci hukuk 

1 istanbul Vak1flar Direktörlügü ilanlan 1 mahkemesine ge1meniz ve yahut tara· 

il••••••••••••••••••••••••••n•lii f1mzdan musaddak bir vekil gönderme-niz lüzumu davetiye makamma ve bu 
Muhammen 

bcdeli Pey paras1 
I.i ra K. Lira K. 

517 20 38 79 

58 26 4 37 

Esk1 !;:ar~1 yeni Beyaz1d mahallesinin Batpazan Ha
c1memi§ sokagmda eski yeni 24 numarah üstünde 
odas1 bulunan kärgir dükkänm tamam1. 
!;:aqt yeni Beyazid mahallesi Hac1memi§ sokag1 13 
numarah dükkämn tamam1. 

Yukanda yaz1h emläkin sahlmak üzere arthrmalan 10 gün müddetle 
temdid edilmi~tir ve ihalesi 6/5/1938 cuma günü saat 15 te icra edilecegin
(jen taliblerin \:emberlita§ta Vaklflar Ba~müdürlügü Mahhilät kalemine 

eri. ( 2384) 

suretle de dava arzuhalinin teblig edil
mi~ addine dair H. U. M. K. 142 nci mad
desi mucibince ilän olunur. (7215) 

r "' Dr. IRFAN KAYRA 
Röntgen mUtehass1s1 

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

Nuriconker sokak No. 8 - 10. 

HAYlll11in 
~lza 

28 Nisan 1938 

Zengin olmak ic;in 
Mutlaka 

MalOI Cemal 
gi,eslnden 

Bilet almamz käfidir. 
Adres : Istanbul Ii;i bankas1 
kar~1smda No 15. Tel. 22954 -ROMANYA SEYR!SEFAlN 1DARES1 

Hareket edecek vapurlar: 

DAC!A vapuru 30 nisan cumartesl 
saat 13 te (Köstence) ye. 

ALBA JUL1A vapuru 3 mayis sah 
saat 18 de (Selänik, Pire, !z.mir, Malta 
ve Marsilya) ya. 

Tenziläth fiatlarla Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, 
Lwow ve Warszawa l9in dogru biletler, 
bütün Romanya i~in e§yayl ticarfye 
sevkiyat1, gayet elverl§li yenl tarifc 
mucibince Tuna !imanlan l9in, Türk -
Rumen itiläfl mucibince §arid ve mer
kezi Avrupa i9in tenzilath fiatla-r • 
la sevkiyat. Fazla tafsilAt !9in Ga
lata Yolcu Salonu kar§!Slllda Ta
hirbey hanmda 1stanbul umumt acen· 
tahgma müracaat. Telefon: 49449-49450 

Istanbul Altmet Noterliginden: 

Aralarmda münakid 27 /3/936 tarihll 
4834 numarah mukavele mucibince 
Beyoglunda !stikläl caddesinde 258 nu -
marah Elhamra ham pasajmda bulunan 

sab1k Elhamra ve elyevm Sakarya si -

nemas1 namile maruf sinemay:i mü§te • 
reken i~letmekte bulunan Necib ve E
min Vafi dairece resen tanzim ve tas
dik edilen 26/4/936 tarih, 6324 numa -

rah senedle sahibi bulunduklan ve 

müfredat1 mezkur senedde yaz1h sine
mac1hga aid emval ve e1jyay1 merkezl 
Ankarada bulunan Türk Tecim Anonim 
sosyetesine malfun bedel mukabilinde 
sattiklarm1 ve bedelini alarak e§yayi 
teslim eylediklerini ve ahc1 sosyete de 

sall§l kabul ve mebiini tesellüm ettikle
rini beyan ve ilcrar ve keyfiyetin iläm
m taleb eylediklerinden i§bU ilan tan· 
zim ve ne§redilmek üzere Son Posta ve 
Cumhuriyet gazetelerine gönderildi. 

Urolog • Operatör 

Pr. Behaeddln LDtfi Varnall 
Böbrek, mesane, ldrar ve tena

sül vollan hastahklan mütehass1-
s1. Beyof(lu - 1~ Bankas1 kar~1s1 E
mirnevruz sokak 10 Pananiya 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

i 

1 

( 

' 
' 
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T~Ui1Ii a J „. „ ·-„~. ·- „ •.•.• ...,,, ..... „ '"'-· 
' (75) kurutluk poata pulu mukablllnde adrealnlze de rönde· 

ri l rUlr. Aclrea 1 latanbul, Ankara caddeaf Y edlgiln. 

Encümeninden: ~nkai Vilay~t 
1 _ Eksiltmeve konulan 1s _Ganlo.ri Vilayet Merkezinde yap1Jacak Na-

f b . narai· lnsasi olup ke51f bedeli 19,564 lira 77 kurustur 
Ja ma ve "' t k · 

2 _ Bu ise aid sar nam: ve evra sunlardir: 
A - Eksiltme sar~an:ies1. 

M k vele pro1es1. 
B - B u a ~··hk isleri genel sartnamesl. 
C - aymu.u 
D - Fenn! sartname 
E - Hususi 5artnamel. ·1 . 1· t t 
F - Kesif cetveli .. s' s1 e1 la ce vel!, metraj cetveli. 

~tive:;':;ii~uv:v~:~'~~ sartnameleri Canlun tu Nafia Müdürlügünde gö-

rebilirler. av1· 938 pazarte . .. .. 6 d v· . 
3 Ek ·ume 2 m " s1 gunu saat 1 a Cankm ilayet 

- 81 . de yap1lacakhr. D · • E ··menm 
a1m1 neu ·1t e kapa!I zarf usulile yap1Jacaktrr. 

4 - Eks1 m · b'lm k · · · t kl ' · Ek ·umive g1re 1 e 1~m 18 e min 1467 lira 36 kurus muvakkat 
t .5 t ~esi bundan baska en az on bin lirahk yap1 isi yapm1s olmas1 
emNmaf vVer k·Ietinden almmis ehliyet vesikas1 ibraz etmesi ve Ticaret Oda-

ve a 1a e a asi ~artt1r. 
sma kay1dh bulunm 1 k d ·· ·· .. 

· T kl'f mektub an yu a~i a u~uncu maddede yaz1h saatten bir sa-

SIRT AGRISI 
Uykusunu 

Haram Edlyordu. 

Nihayet 'afi teslrile tanmmt~ 
bir tedbire basvurclu ve tedavisi-• 
nl buldu. 

Bay 0. B. yaztyor : ''.Müz'i9 bir ein 
altrremda.n hi9 uyku uyuya.m1yoroum. 
Hattä, merdivenleri bile 91kmadan mab
rum idim. Bir delikli ALLOOOK yakrsm1 
ta.tbik edinoe ü9ünoügün memnuniyetbabt 
tesir gördüm, ve bütün agr1larun zail oldu. 
1ca.bmda da bu f&Y&nI ba.yret ve kiymetli 
tedbirinize ba.fvurma.kta.n geri durnu. 
yacagrm." 

Sirt agrrsmdan, siyatikten veya. 
iltibab1 äsabdan iztirap 90kmeyimz ve 
tahammülsilz sanoilarma. katlanmaymra. 
Bir tek delikli ALLOOOK yakrs1 bir k&9 
gün zarfmd& bütün alW!a.n defedeoek ve 
sizi haJAs edeoektir. l: &k.Iyi ta.tbik etti
äfuiz a.nd& aihhf bir e1ca.khgm $y&n 
yerin etrafma :r.ayilru~uu hiaeedeoek ve 
OTOMAT!K BIB MASAJ gibi &grty&n 
mafsallara tam bir ail.kß.n v~ ve 
yorgunlugu izale ve yeni bir ke.nm 
oevelln ettigini göreoeksiniz. 

Sokuk algmhgx, nezle, mlgren, burknlma 
veeair bu gibi abvalde dahi ALLCOCK 
yakrei ile an! ve mlleeeir bir tedavi 
bu.l&c&ksmiz. ALLOOOK yalosmm terki
binde Capsioum, Frankineense, Myrrhe 
vesa.ire gibi kiymetli maddeler vardu. 

Uouz ve ta.klit ya.lulardan aakmmak 
19ill delikli ALLOOOK yakrlarmdaki lar= d&ire ve ka.rtal resimli markasm& 
dikbt ediniz. BlltilD eczanolerde 291/1 
k~eatilir. 6 -. e k 

1 
dar Eksiltm~ Kom1svonu Reisligine rnakbuz mukabilinde ve· 

at cvvP.hnep ~a ile göndenlecek rnektublarm nihayet ÜGÜncü maddede ya· 
n;ecekt;'. ka~~r gelmis olmasi v~ d!s zarfm rnühür · mumu ile iylce kapatil • 

1~1~E,~m:mcasJ1aA1akz1rndV1r~Po~Yda t:: ~;:nelekr kaabSull edl:l)ma~zn. Ja<r20167 >, _.O_R_H ~ o: \° ~R ••0-5„ 
Kulak, boi(az, burun mütehassm 
Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 

No.si Nev'i Depozitosu li.iiiiiliiiii.iiiiilliii.iiiiiiiiliiliiiliiliiiilillli• 
EsasNo. 

669 

y ER 1 
. „kada Nizam ve Bakkal • 

BNuvumeddln soka)t1 
1, 3 

L. K. Zayi - Fen Fakültesinden kaa!Id.Igim 
700.- hüviyetimi kaybettim. Hükmü ma • 

lza N' N" .. ··kada 1zam, 1zam 
Buvdu . ve Bakkal soka,'.!i. 
ca.d .. esi d Nizam, Nizam 
Buvuka a, 
caddesi. N' Bakkal Büvükada, izam, 

soka .~1. tl k"' kl 
Adresleri yukarida yaz ' os er a~tlc arttirma usulile ve pesin para 

21, 21/1 800.-670 

19, 19/1 1400.-671 

19/2, 19/3 500.-672 

ile sablacakbr. . .. .. 
thale 2/5/938 pa~~rtes; ~mu .saat b~ndadir. isteklilerin hizalannda gös· 

terilen pey ak~esi, nku us ez ~.~esi vtel ~ vesika fotoj!raf1 ile birllkte yaz1-
.. tte Ban amiza mu acaa eri. c 730 ( 2092) 11 gun ve saa • -- Türk Hava Kurumu 

25 ind T E R T t B 

BÜYÜK PiY ANGOSU 
Birinci ke11ido 11 MA YIS 938 d dir 

• e . 

ßüyük ikramiye: 4 0. 0 O O lirad1r 

Bundan baska : 15.000, 12.000, 1.0.000 lirahk lkrami elerle 
( 20.000 v~ 10.000) . 1~r~Jtlc 1k! aded mükäfat var~. 

Simdiye kadatr ~~nl:~~:1~51~;1z z~~~l'eh~e? .bu piya.n~oya istlrak 
e m 1 in1z1 deneyin1z. 

· b l Müdürlügiinden : lstan u . .. t 
11 1 martesi gunu saa de ~tanbulda N afta Müdürlü~nde 

30/4193~ cu ke~if bedelli !stanbu! Tevkifhanest elektrik tesisat1 i§leri 
( 3246.22 ) l~ailtmiye konulmustur. 
pazarhkla e s k ··itme baymd1rhk i~lerl genel h • 

M k ele e s1 • . b .. • ususi ve fennt §artna • 
melert ;;oje,' ke~if hülasas!le una muteferri di~er evrak dairesinde gö-

rülecektir. inat ( 244) llradir. 
Muvakkat tem ( 2000) lirahk bu · b 
tsteklilerin en az 'dl · in almi.s 1~§e. enze.r I~ yapbjtma dair lkinci 

smü elektrik müteaJihi erm hl' 0 ugu ves1kalara istinaden !stanbul 
Nafia Müdürlüi!ünden yaztlmi.s e iyet ve 938 Ytlma aid Ticaret Odas1 ve· 
sikalarile gelmeleri. ( 2387) 

~vlel Oemiryollan . l$latm~ ~mum Müdürlügünden 
„1 Jerine a1d muhtehf bma tezgah t . . 

Sivasta cer ato ye t dilat yaptlarak k h ·4 emellen ve sa1r in • 
§aat i§leri, fiatlarda bazi a apa zarf usulile yeniden ek • 

siltmcye c1kanlm~~ur. ·r bedeli cem'an 691.050 lir d 
1 _ Bu i§lerin ke§1 . . a ir. 
2 istekliler bu i~e aid ~artnamle ;.re~~alr evraki Devlet Demiryollart 

- e Sirkec1 vezne erm.,.,n 34 60 k . . 1 Ankara, Haydarpa§a V · UTU§ mukabilmde a a-

bilirler. 151938 tarihinde pazartesi gü ·· 
3 - Eksiltme 9 ·resinde Merkez . . nu saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryollart Yol Dai Bmnc! Komlsyonca yaptlacak-

hr · k i · · t kl"l · · . gireb1lme ~m is e 1 erm teklif mekt b"l b" rkt 
4 - Eks1Jtme~e vesaiki ayni gün saat 14 e k u .1 e ir I . e 

asag1da yazih temmat ve • dir adar Kom1syon Reis· . . , Jari J„z1m . 
ligine tevdi etm1s o.rna ahkAmma uygu 313 . 

A _ 2490 say1h kanun n · 90 hrahk muvakkat te. 

minat. · etti<lf vesikalar 
B B k nun tav1n " ' 
C - Bu abn.u i•leri ba§arm1§ oldu~na dair Naf1a Veka!etinden mu • 

- u g1 1 .' •1174> 
saddak ehliy~t ves1kas1. - (2299) 

d r 7 900 Jira olan 1000 aded orta ve 400 aded b""yük b 
Muhammen he e 1 · rt · ~nü saat 15 te H d u oy 

Türk bavralt1 9/5/9~R p~za esl tarafmdan kapah ayf arpas.ada iiar binasi 
i~indckf Satinalma Komisvonu zar usuhle satm all • 

nacakhr. 1 rin kanunun tay!nedettii!i vesaik. Resmi Gaze-
Bu ise 11irmek istiven e .. h <mda intisar t r 

teninl/7/~7 T 364ö No.11 nt•• 
2
" 1. 50 ku 1 ekn a imatname dairesinde 

' . · · . ,e 59 1"8 rus u muvakkat teminatlarim 
ahnm1s ehhvet vestkasI ' eksiltme günü saat 14 e kadar Komi~on Re-
muhtevi teklif mektublerim "' 
islivine verm~leri Jazimdir. J{avdarpasada Satma!ma Komisyonu tara • 

Bu ise aid sartnamele\ akta•hr ( 
2205

) 
fmc.an parasiz olarak dai!1!1 m -

. . 21 23. 25. 27 nlsan 1938 tarihli nüsh 1 d 
Cumhurlvet gazetesm1n a' ~, bildirilen OSRAM ve TUNGSRAMa arm 8 

· t• d ·1• 1 tm ahnac ~ . t marm 1~ar e en 1 "" a sa UMA ve PHIL PS markalarmm da &ayam kabul 
kah &mpullerle beraber L . Jki sartlarla 13/5/1938 cuma günü · t 15 30 o!du[!u ve miinakasas1n1n e~e r saa · a 
talik edildigi tavzihan ilan olunu - ( 2395) 

. . ·rbaren Mersin • Mamure k1smma mahsus yolcu 
20/5/1938 tarihmden 1 1 

k mma da tesmil edilmi&tir. Fazla tafsil't · · 
t ·t · T kk 1 Pavas 18 a 1~m an es1 opra a e • . J'd'r c 1215 • ( 2388) 
istasyonlara müracaat edilme 1 i · -

. . itibaren balkabag1, helvac1kabag1 ve emsali ka-
2ot5/i939 tar1hmden b eiere mahsus tarifeye täbi tutulacaktir. Fazla 

baklar. vas meyve ve se. ~ • 1214. ( 2389) 
tafsilat istasyonlardan ver1hr. -

20/511938 tarihinden itibaren zahire tarifesinin a.:pa, yulaf v~ ~av. 
d "d 1 · ·d t zi·1a·ti· Pavas Zonguldak ve Turk ve ecneb1 d1ger 

ar man e erme a1 en ' · · d'J kt" 
d · 1 · t 1 vapilacak nakliyata da tatb1k e 1 ece 1r. 

em1ryo lS asyon arma , 1213 • { 2390) 

mi§tlI'. 
859 Saklne Alpguay 

E~lenti a.Ieminden sonra geien 
ba~ agns1. m1de bozuklu~u. 
„ Toxin •• ler1n vucudunuzda 
l'olald1gma 1~arett1r Bu tehh· 
keh "Toxin" len ENO "MEYV A 
,Tuzu·· 11=erek de! edimz. 
ENO lez1z ve kuvvet vericidir. 
ENO kammz1 tem1zler, vücud· 
daki zehtrleri atar1 ba~ agr1s1 
ve kabmn önüne ge1=er ENO s1ze 
s1hhahn1z1 ve kuvvetin1zi iade 
eder. 

'MEYVA TUZU' 
EHO 

'FRUIT SALT' 
Osmanh Banka11na memur 

ahnmak i~in müsabaka ili.ru 
Osmanh Bankasmca bu kere yeni -

den hizmete ahnacak Türk memurlann 
intihab1 i~in may:tS 1938 ay:t zarfmda bir 
müsabaka a~1lacakt1r. 

Ya§I 35 ten S§agt olup bu müsabaka· 
ya girmek istiyen erkekler namzedlik • 
lerini kaydettirmek ve kabul ~artlarmi 
ögrenmek üzere nisan ayi zarflnda her 
hafta sah ve cuma günleri saat 14 Je 15 
arasmda Osman!I Bankasmm Galata • 
dakl merkezinde Kl§i !§lerl servisine 
müracaat edebilirler. 

Ta!ibler hüviyetlerlni müsbit evrakla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §eha· 
detnamelerinl ve §ayet bir vazifede 1s • 
tihdam edilmi§seler, hizmet §ehadetna
melerini birlikte getirmelidirler. 

Sa"ll> •• Bcumw.arr1r11 Yana.o Nad1 

umuml ne,nyatt fdaT• e4eft J'cm fflan 

Mfldflr11: Hi1'met Manil 

cum„„,.,.,,, matl>aan 

, __ inh_i_sa.rt.a.r .u.m_um ___ Müd•u-·rt•ü•gil-·n.d.en.:.-_„J DEN i z ß AN K 
l _ Nümunesi mucibince 70X 100 eb'admda 400 top ince beyaz paqö- Denizyollari i11.letmesi 

men ka~1di pazarhkla sahn almacakhr. T 

n - Pazarhk 9/V /1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te Ka- Acentalan: Karaköy Köprübru;1 
Tel. 42362 • Sirked Yolcu bata§ta Levazim ve Mubayaat i;>ubesindeki Ahm Komisyonunda ya. Salonu. Tel. 22740 

p1lacakttr. 
llI - Nümuneler hergün sözü ge~en i;>ubed.en görülebilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte 

paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona 
olunur. 

% 7,5 güvenme 
gelmeleri ilan 

(2303) -I - $artnamelerine ekli listede eb'ad ve miktan gösterilen 60,000 
aded nihayetsiz serit oazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 27/5/938 tarihine rashyan cuma günü asat 14 te Ka
batasta Leva= ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yapi • 
lacaktir. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge~en subeden ahnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 l(Ü· 

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 2024 ) -I - !;lartname ve nümunesi mucibince 250.000 metre düz beyaz ka· 
naviGe pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 13/V /938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka • 
bata§ta Levazim ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yaptla • 
cakbr. 

III - $artnameler parasiz olarak hergün sözü ge~en ~ubeden ve !zmir 
Ba§müdürlüi!ünden almabilir. 

IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen 
venme paralarile birlikte yukar1da ad1 ge,en 
olunur. 

gün ve saatte % 7,5 gü • 
Komisyona gelmeleri ilan 

( 2351) 

kullarumz. Lezzeti 

KOLINOS ho~, di§lerl Incl g1. 

anriaeptlk bl parlatan Kollno· 

Dlf MACUNU su dünyada milyon· 

larca zevat seve se· 

ve kullamrlar. Tü

pün muhteviyati teksif edilml§ oldugun dan uzun müddet ihtiyacmm temin eder 
Büyük tüpü 42 kurustur. 

Kadiköy Vak1flar Direktörlügü ilanlar1 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira K. Lira K. 
300 00 22 50 

350 00 26 25 

500 00 37 50 

510 88 38 32 

300 00 22 50 

110 25 8 27 

Üsküdarda ihsaniye mahallesinde Bostan sokagmda 
Es. 19 mükerrer Ye. 6 saytl1 evin tamami. 
Üsküdar Sellmiali Tekkei~i sokagmda 29 sayih 
evin tamam1. 
Üsküdarda Atikvalde Tekkearkasi soka~da 8 sa· 
yih evin tamam1. 
Üsküdarda Solaksinan mahallesinde Tophanelio~lu 
soka,~mda eski 11, yeni 9 say1h evin tamarru. 
Ü sküdar !cadiye Maruf sokag1nda 27 saytl1 evin 
tamanu. 
Pasabah~esinde $ekerpare sokagmda 315 metre mu
rabba1 arsamn tamami. 

Yukarida mevki ve cinsleri yaz1!t yerler 25/4/938 gününden ltibaren blr 
ay i~inde pazarhkla sablacagmdan isteklilerin Kadlköy VakJ.flar Müdürlü. 
güne müracaatleri. ( 2405) 

istanbul Kap1cdar Cemiyetinden : 
26/4/938 tarihlnde yap1lan heyeti idare se~!minde ekseriyet olmad1#J. 

cihetle 3/5/938 sali günü saat 10 dan 16 ya kad.ar tekrar s~im yap1lacag1 ve aza
mn hüviyet cüzdanlarile birli~te cemiyet merkezine gelme~}_län olunur. 

istanbul Berberler Cemiyetinden : 
25/4/938 tarihinde yap!lan heyeti !dare se~fminde ekseriyet olmachgi ci· 

hetle 4/5/938 ~arsamba günü saat 10 dan 16 ya kadar tekrar s~im yap1· 
lacagi ve azanm ,hüviyet cüzdanlarile birlikte cemiyet merkezine gelmelerl 
i!An olu.nur. 

Karadeniz postalar1 
1 may:tstan itibaren Karadeniz 

postalannda a§agida yazth degi • 
siklikler olacaktir: 
SALI POSTALARI gidi§ ve dö· 
nü§te Zonguldak, !nebolu, Sinob, 
Samsun, Giresun, Trabzon ve Ri· 
zeye ugr1yarak Hopaya kadar gi
decek, gidi§te iläveten Tireboluya 
ve dönüste Pazara u~yacakbr. 
PER$EMBE POSTALARI gidi§ 
ve dönü§te 1nebolu, Ayanc1k, Sinob, 
Sarnsun, Ünye. Fatsa, Ordu, Gire· 
sun, Görele, Trabzon ve Rizeye 
ugr1yarak Hopaya kadar gidecek 
ve dönüste iläveten Of ve Ak~aa
bada ugnyacakhr. 
PAZAR POSTALARI gidi§ ve 
dönii§te Zonguldak, !nebolu, Ger· 
ze, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Vakf1kebir ve Trabzona 
ugr1yarak Rizeye kadar gidecek ve 
dönü§te ilaveten Sürmene ve Ti • 
reboluva ui!nvacaktir. c2339• 

... --Dr. lhsan Sami --• 
Öksürük ~urubu 

Öksürük ve nefes darh~ bol!
maca ve ktzamik öksürüklerl l~ln 
pek tesirll ilAcd!r. Her eczanede 

ve ecza depolannda bulunur. 

Dr. BEDRiYE BORA 
MUnlh Tip F11kUlteslnden 

mezun Blrlncl s1n1f 
<;ocuk hastahklari mütehass1s1 

Ma~ka Palas Telefon: 44092 

(ol1pno \udrefimi:r: 4tohyor, 
elimitden hi~ir temit lt ~krnryot ve 
hwte1 bi:r:de hoJMz.lik. aOn doQwvy~ 

l1t• burada 

VALI DOL imdad1m1za yefl\1rl 

Öflu btr l9re fKr{;be ad1ni.r. ICendinizd• yeni 
bir ~111"\P ~·v~intn uyondtin1 g6rlct;tcaff\11,. 

• • 
VAll DOL domla. lehret ve hop 
holinde her .eczontdt buf\rnur. 
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Kaselerinin tesirini öQrenenrer roma -
tizma ve adale agnlanm ·unuturlar 

Nezle, k1r1khk, 
romatizma, 

grip 

ve emsali hastahklara kart• 
bilhassa müessirdir. 

Terkibi Te tesirindeki s11rat itibarile emsalsiz olan NEVROZlN'in 10 tanelik 
ambaläjlarm1 tercih ediniz. Geceleri tutacak olan agnlara 

kar~ ihtiyath bulnnmu~ olursnnuz. 

icab1nda günde 3 kate ahnabilir. 
ismine dikkat. Taklidlerinden sak1n1n1z. ----

Ordu Belediyesinden : 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Boru ve teferrüah Belediyece verilmek üze-

re §ehir dahili su tesisati ve 500 tonhtk depo in§aahdir. 
Ke§if bedeli c 30472 „ lira c 78 „ kuru§tur. 
2 - Bu i§e aid §artname ve evrak §Unlardl.I': 
'A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Naf1a i§leri genel §artnamesi, 
D - Fenni §artname 
E - Evrala ke§fiye ve projesi, vahidi fiat bordrosu. 
tstiyenler bu §artname ve evraki Ankara, Istanbul Belediyelerind.e gö

rebilirler ve Ordu Belediyesinden 152 kuru§ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 17 may1s 938 tarihinde sah günü saat 14 te Ordu Bele

diye~i Encümeninde yapilacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
!i - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklinin « 2285 „ lira < 46 „ kuru~ 

muvakkat teminat vermesi ve bundan ba§ka a~ag1daki vesikalari haiz olup 
göstermesi läz1md1r. 

A - Ticaret odasma kay1dlt olduguna aair vesika, 
B - 20 bin liraya kadar ~ehir dahili su tesisat §ebekesi yaptigma dair 

Naiia Vekaletinden almm1~ ehliyet vesikas1. 
6 - Teklif mektublan yukar1d.a ür;üncü maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Ordu Belediyesi Daimi Encümeni Riyasetine götürerek 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Mektublarm di§ zarflan mühür mumile iyice kapatilml§ olmas1 laz1md1r. 

( 2333 ) 

-----------------------------· 

Karaciger, böbrek, tas ve kumlarm
dan mütevellid sanc1lanmz, damar 
sertlikleri ve f(iismanhk sik~vetleri
nizi U R t N A L ile geciriniz. 

1 

1 
Vücudda toplanan asid ü rik ve 
oksalat .E(ibi maddeleri eritir, kam 
temizler, lezzeti bos, almm as1 ko
laydir. Yemeklerden sonra yanm 
bardak su icerisinde ahmr. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÖLU - l STANBUL 

Pazarhk Suretile Eksiltme ilam 
Bin göl ~r af za ~lüdiirlü günden : 

1 - Eksiltmiye konulan is: Bingöl ili merkezi olan Capakcurda yap1-
Jacak hükf1met konag1 in~aati olup kesif bedeli c 46607 „ lira c 91 „ kurustur. 

2 - Eksiltme 30/4/938 cumartesi günü saat 15 te Capakcurda Naf1a 
Müdürlügü odasmda ac1k pazarhk suretile yap1lacakhr. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna mütefe.rri evrak1 istekliler Ankara, 
Elaz1g, Tunceli ve Bingöl Nafxa Müdürlüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin; isteklilerin c 3496 „ lira muvakkat 
teminat vermeleri ve kanuni vesikalar1 haiz ve Naf1a Vekaletinden ahn
m1s yap1 i~leri müteahhidlik vesikas1m ibraz etmesi läz1md1r. 

5 - 1stekliler ikinci maddede yaz11t saatten bir saat evveline kadar 
Komisvon Reisli.f!i odasrnda haz1r bulunmalari muktazidir. ( 2040 ) 

Kiral1k bah~eli Gazino - ... 
Biiyükrlerede piyasa caddesinde Kocat.a!il fahrikasmm ittisal indek i labri· 

ka hah<;esi arkasmdaki koru ile beraber yazhk gazino olarak kiraya verile
cektir. Tnlip olanlarm Tophanede Denizyollar1 Kooperat il mtl.nürlügüne mü 
racaatleri. 

c tmmURlYET 

Eski HA YDEN, yeni 

BAKER 
magazalanru 

ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu magazada 
muhtelif mobilyalarm en zengin 
c;e§idlerini bulacaks1mz. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat -
larla tedarik edebilirsiniz. 

Böbreklerimizin 
kuvvetini art1r1r. id· 
rar yollar1ndaki mik· 
roplar1 öldürür. Eski 
yeni belsoguklugu , 
bei agr1s1, mesane il· 
tihabat1, or,it, idrar 
zorluklar1, s1k s1k id
rar bozmak, bozar
ken yanmak halleri· 
ni def'eder. idrar1 ~o· 
galtlr. Vücudunuzun 
i~ini y1kay1p temiz· 
liyen en birinci bir 
müstahzard1r. Her 
eczanede bulunur. 

TÜRK SPOR KURUMU SEYHAN 
BÖLGESi BASKANLIGINDAN : , 

Adana stadyum sahasmda yapil acak spor tesisatlar1 int aab ilam. 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Adana Spor sahas1 in~aati. 
2 - Ke§if bedeli : c 18873 „ on sekiz bin sckiz yüz yetmi~ üc; liradir. 
3 - Eksiltme : 24/5/1938 tarih sah günü saat c 15 „ te Adana C. H. Par

tisi binasmda T. S. K. Seyhan Bölgesi Ba§kanhgmda te§kil edilecek Ko -
misyonda kapall zarf usulile yapilacakbr. 

4 - Eksiltme ~artnamcsi ve buna bagh müteferri evrak istanbul, An
kara ve Adana Naha Müdürlüklerinde görülebilir. 

A - Eksiltmiye girmck i~in isteldilcrin c 1415 „ lira "48 „ kuru~1uk 
muvakkat tcminat vermclcri ve bu i~i yapabilecegine d.3.ir Naf1a Müdürlü
günden tasdikli evrak göstermeleri läz1md1r. 

B - isteklilcrin teklif mektublarm1 üc;üncü maddede yaz1h saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Ba§kanhgina makbuz mukabilinde ver -
meleri läz1md1r. 

C - Posta ile gönderilecek tekliflerin d1s zarfi mühür mumile iyice ka
pahlm1§ olmas1 läz1md1r. 

D - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2331 ) 

Asipin Kenan 
soQuk alg1nhG1ndan, nezleden, gripten, ba4 

agrslar1ndan kor~yacak en lyi illc budur. 
l1mine dikkat buyurulma~1 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden: 
1 - idare ihtiyaCJ ic;in 13 kaJemde muhtelif devreli kur$Unlu kablo ka

pah zarfla eksiltmiye konmustur. 
2 - Muhammcn bedel c 25,000„, muvakkat teminat c 1875 „ lira olup 

eksiltmesi 24 may1s 938 c sah „ günü saat c 15 „ te Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - istekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, 
kanuni vesaikile beraber müteahhidlik vcsikas1m ve teklif mektubunu muh
tevi kapah zarflarm1 o gün saat c 14" de kadar mezkur Komisyona vere
ceklerdir. 

4. - ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m, Istanbul Beyoglunda 
P. T. T. Ayniyat Sube Müdürlügünden paras1z verilir. c 982 > ( 1852) 

r 
Antivirüsle 

tedavi 
Kau ~1ban lan, el ve ayak parmakJarmm arasmdaki ka~mtdar, 

dolama, meme iltihab1 ve ~atlaklar, yamklar, tira~ 
yaralar1, ergealikJer, koltuk alb ~1banlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Naf1a 
Y ap1 i,Ieri ilan1 

Vekaletinden : 
1 - istekli c;1kmam1s olan Ankarada Devlet mahallesind.e yapilacak 

Gümrük ve 1nhisarlar Vekaleti binas1 ikinci k1s1m in~aati yalmz mall se
ne sonuna i;ok az bir zaman kalmas1 hasebile 1937 senesinde verilmesi 
me§rut olan 8300 lira 1938 mali ytlmda ödenecek paraya ilave edilerek 
diger hükümler aynen baki kalmak §artile tekrar eksiltmiye c1kanlm1§t1r. 

Ke§if bedeli 683,000 lirad1r. 
2 - Eksiltme 11/5/1938 ~ar§amba ,günü saat 15 te Naua Vekäleti Yap1 

f§leri Eksiltme Komisyonu Odasmda kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
3 - Eksiltmiye gircbilmek icin isteklilerin 31070 lirahk muvakkat 

teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden ahnm1§ ve yaphg1 en büyük bir 
binanm bedeli 250,000 liradan a~ag1 olmad1g1m bildiren yap1 müteahhid
ligi vesikas1 göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olmas1 
veya bunlardan birile mü§tereken teklif yap1p mukaveleyi birlikte imza 
etmesi läzund1r. 

4 - Eksiltme sartnamcsi ve buna müteferri evrak 34 lira 15 kuru§ 
bedel mukabilinde Yap1 i$leri Umum Müdürlügünden almabilir. 

istcklilerin teklif mektublarm1 2 inci maddede yazili saatten bir sa
at evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri 
läz1md1r. 

28 Nisan 1938 

Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
A,ag1daki E vsaf1 Haiz T opograflar Abnacaktir 

1 - En az 500 hektarhk arazinin ba~h basma nirengisini tesis ve he
sa1' etmi§, Plan~ete veya Takeometre ile münhanili haritasm1 yapm1~ 
bulunmak. 

2 - Merkezde yap1lacak müsabakada muvaffak olmak. 
3 - S1hhi vaziyeti müsaid bulunmak. 
4 - Merkez Ankara olmak üzere Türkiyenin her tarafmda seyyar 

halde i§ görmeyi, icabmda yeralh ölc;üleri i~in ocaklarda ~ah§may1 taah
hüd etmek. 

5 - Mevzu sistemlerimize göre ''e mevcud aletlerimizle arazide en 
fazla üc; ay muavin olarak c;ah~1p bu müddet icinde gösterecegi liyakat 
ve verecegi rand1man derecesine göre ali memuriyete almmay1, muvaffak 
olamad1g1 takdirde bir guna istekte bulunmamay1 kabul etmi§ bulunmak. 

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

SiLKO 
Romatizma, hlmbago, siyatik, sinir ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien fid • 

detli teskin ve izale 

Karasu Malmüdürlügünden: 
Sakaryabogazl ve maa haric; Karasu gölü havyar ve bahk rüsumunun 

1 haziran 1938 - 31 may1s 1941 ü~ seneligi 25 nisan 1938 tarihinden itibaren 
22 gün müddetle ac;1k aJ ttirm1ya konmm1tur. 1hale 16 may1s 1938 pazar
tesi günü saat 15 te Karasu Maliycsinde toplanacak Komisyonca yap1la
caktir. Üc; scnelik resmin muhammen bedeli 1600 lira, muvakkat teminatt 
120 liradir. $artnameyi görmek istiyenlerin istanbul Av Vergileri Müdür
lügile Ankara Defterdarhgma, Adapazan ve Karasu Malmüdürlügüne, ta
liblerin gösterilen gün vc saatte Komisyona müracaatleri. ( 2381 ) 

Harb Akademisi Sa. Al. Komisyonundan : 
Harb Akademisi ihtivac1 ic;in tesbit edilen evsaf ve nümunesine göre 

( 100 ) aded tahta sand1k. ile ( 50 ) aded portatif demir masa ve ( 100 ) 
aded portatif demir sandalya pazarhkla almacaktu;'. istcklilerin Be$ikta~ 
Malmüdürlügüne yatmlm1~ 60 lirahk ilk tcminat makbuzile birlikte 30 ni
san 1938 cumartesi günü saat 10 da AkademideSatmalma Komisyonuna 
müracaatleri. ( 2382 ) 

T rende, vapurda, evinizde ve i~inizde 
Muhakkak Bir Ka~e 

Bulundurunuz · 

Nezle - Grip - Ba, • Dis 
ROMATiZMA ve 

Bütün agnlar1 

100 • • 
ge~1r1r. o/o 

Kalbi ve mideyi bozmaz 
icab1nda günde 3 ka,e ahnabilir. 

Taklidlerinden sak1n1n1z ve her yerde 

lsrarla SEF ALiN' i aray1mz. 
Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 

Müessese ihtivac1 icin be$ adcd agir traktör Diskharosu ac1k eksiltmi
ye konulmu~tur. Eksiltme 2/5/938 pazartesi günü saat on birde istanbul 
Baytar Müdürlügünd.e yap1lacaktir. Beher Diskharonun muhammcn kly
meti 400 lira olup muvakkat teminat 150 lirad1r. $artnamesini görmek is
tiyenlerin tatil günlerinden maada hergün istanbul Baytar Direktörlügüne 
ve Hara Muhasebesine müracaatleri. isteklilerin belli gün ve saatte temi
natlarm1 istanbul Maliyesine yatirarak alacaklan makbuzlarla istanbul 
Baytar Müdürlügünde müte$ekkil Rara Satmalma Komisyonuna müra -
caatleri. ( 2100 ) 

= 

o- i D 
ACI SUYU TATLI YAPAN 

Portatif cihazlar ve sabit tesisat 

Umum sah~ deposu : 
Galata, Voyvoda caddesi No. 40-42 Tel. 44507 Posta kutusu 1094 

$ubesi : Ankara Bankalar caddesi No. 22 Tel. 2681 P. K. 45 

Büyük tehirlerde sabf yerlerimiz vard1r. 


