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Bahar ve Kelebekler 

Yenl c;:1kb, Tanesl 50 kuru' 

A. Halid Kitabevi 

Dost Yunan 
Ba~vekilimizi 

Kral1 
kabul 

d ü n lngiliz- F ranszz görÜ§meleri 
etti dün Londrada ba§ladz 

Gece T ürk sef arethanesinde verilen ziyaf et ve Ne§rolunan teblige göre, iki devlet 
aras1nda tarn bir gÖrÜ§ beraberligi var suvare, sa mimi dostluk tezahürat1na 

yeni bir vesile oldu 
Cek hükOmeti Londraya gizli 
tutulan bir dosya gönderdi 

Atinada imzalanan 
munzam pakt 

JJfunzam pakt kar§rl1kl1 Tür~-
y h k „e menfaatlerr· unan a " .. 
nin korunmasmda rki mem-
leketin el ve i§ birligini dah~ 

k b . ki'lde belirten yen1 
Ofl 1r §e . 

k k ••etli bir ves1kadrr. ve i;:o uv„ ____ _ 

-,k. .. denberi Atinada bu-
vve 1 gun ... 

1 Ba<bakan1m1z Cclal Ba-
unan „ d k' T '" k h 

1 b aberin c 1 ur cyc-yar a er H .. 
. b v Ba•bakant vc anc1ye 

tt, aita 1 unan , ld - h ld 
V k.1. G l Mctaksas o ugu a c 

c 1 1 enera d' 
bütün Yunanltlann müte'."al '!end ca] nk· 
1 d d kl Yükseltt1k ert ost u 
an tr ' · an ve T" k y 
„ .

1 
. •• de yüzüyorlar. ur - u-

goten en 1~m . k 
b

. 1„ . • d ha ziyade belirtcrc kuv-
nan 1r 1g1n1 a . .. 
vetlcndiren munzam. ~aktn .'.mz~~m mu:c
aktb her iki Ba1vek1ltn mludtt~kl .m~'.") c-
k 1 

. . tbuatma söy c t cn soz er 
et enm1z ma ... 

. . . i]eri derecesmt 1fade eyle-
sam1m1yctm cn l • d ] 

. . T" k Yunan dost ugu cv ctten 
m1~ lir. ur „ l . d 
d 1 .1 · münasebct erm yantn a 

•v etc 1 en b lk' : 11 ']]ete kalblcrden taian, c t 
m1 .etten mt kl b" , .. 
d h .1 . k \~·etli kar11!t 1 tr sc\ gmm 

a a 1 cn u • "] d 
. ]'d' O un jrin rok sag am tr vc t1m•a 1 tr. n ' '-L.... _ • 

""11G & t.~Ml jf. 

e e • B 'f d · Türk - Yunan birligt„. u 1 a cyt 

G 1 Mctaksas'm son nutkundan ay-
cnera .• . h k'k . 

1 ve onun i1aret ett1g1 a t ab nen a 1yoruz „ b. T" 
biz de teyid cyliyoruz. Bu s~z . tze . ur
k' H . . Vekilinin e'k' btr tanhtc 

tye anc1ye h d d f klannm 
iki memleket arasrnda u u ar d" „ 

gözlerden silindigini dü1üncnNve huiu~
dürcn sözlerini hatirlatiyor. e A ~ce ' 
Balkan Antantt konscyinin sokn c:: nf' •:a 

· B'" „ ~e 1m1z i~timat münaiebettlc uyu b 
Atatürk müttefik mcmlekctler mat uab· 

k d. f'k' h1"slerini ifade cdcrkcn 
na en 1 t 1r ve lk l ) n b"tr .. k k . tle Ba an t an " mu erreren vc uv\C l d ? 
].• d b h" buyurmam11 ar mty t 1gm cn a ts 1 

T „ k _ Yunan an a1ma· 
Balkan Antantt ur 'kb ] .. 1„ 

b. · · lt a e go u· 
sile ba1lad1ktan sonra tzt 15 . . 

h 
. .. d i bir kuvvctle mkt-

ren er yem gun c yen l l · • 
1af ediyor. Bu surctle Balkan 1 .j~ 1't'~m ve medeni anlay11ta dünya ~1 e „~nlc 
örnek bir k1lavuz olmak payes1?.' yu se • 

. . d n kat 1 surette m11lerdir. B1z iun an e .. 
. . k" B lk Antantt ~ok 1y1 anlan-cmtmz 1 a an . 1. l kta 

m11 bir sulhsevcrligin tim•a 1 ro :a t 
parmakla göstcrilecck cn kuV".et l' tr c· 
1ckkül olmak yolunda arastz ilcr iyor ve 
ilerliyecektir. 

d. l Bu, kar11hkh M unzam pa 1<t nc tr · . . 
T „ k v h k ve menfaatlcnnm ur - 1 unan a l · 
korunma,mda iki memleketin c. ve 11 

b. 1· - · . d h k b' ekilde bchrtcn yc· 
tr 1g1m a a a~t tr ! B l 
. k k 1· b" sikadtr vc a • m ve ~o 1ymet 1 tr ve .' R 

kan Antantmm diger iki devlct~ ~;~n b'r 
manya ve Yugoslavyaca da go~u up .~ t· 
nerck pek munf1k görülen btr vest ~· 

"k u temtn Ortada Balkanlarda statu 0 Y ]d • 
kk·•]" o ugu 

cdcn Balkan Antantt tcic u u d 
halde Türkiyc ile Yunanista~ ar~sm a 
aynca muahedelcr akdi hi~ kunscyt !~
strtmamaltdtr, Bir kcre bu sonuncu vdest-

dd„ c cn 
ka Balkan Antantma taka um . 
T „ k y . ]a•masmm btr ur - unan sam1m1 an k l 

k• "]" ... S d unzam pa t a te- amu udur. onra a m 
iki komiu dcvlet zaten Balkan Ant~1 nt~ 

d .. 1 b' 'h · a· daha 1 en ~er~cvesmc an1 ir zt niyc b k 
ve daha n~1k bir ickildc ifadcden a§ a 
bir1ey yapm1yorlar. ] 

Filhakika General Metak<as'm .cvvc '. 
k. k . 1 · ·y. fetrndekt 1 a iam Bntanya ote 1 Zt c . T' k 
nutkunda söylcmi1 oldugu gibi . ur · 
Yunan i1birligini tcyid eden bu ycnt i;n~a
hedc ilc hi~bir devlctc kar§t herhangt c
recesindc tehdidk.lr bir vaziyct almm11 
de~ildir. Gaye, hep sulhun muhafaz\ v~ 
idamesinden ibarettir: Türk • Yunan a 
ve mcnfaatlcrini koruyan bir sulhun. 

1930 da Yunanistanla Türkiye a~a
smdaki ihtilaf sebeblcrini kamilen tasf1yc 
eden ilk muahedc akdolunduktan sonra 
1933 te iki komiu memlckctin iki taraf~.a 
da pek iyi görülen hak vc vc menfaatlen· 
nin mcs'ud bir elbirligile muhafazasma 
;Jcriliycn ycni bir anlaimaya vanlm111t. 

Celal Bayar, ,erefine verilen 
ziyafette mühim nutuk söyledi 
Atina 28 (Sureti mahsusada gi- J 

den arkadaf1m1z bildiriyor) -
Baw_e~ilimiz Celal Bayarla Hariciye 
\'.ckth Rüitü Aras, bugün saat 11 de EI
'' Ru1en E$ref Ünaydmla birlikte me,
hul asker abidesine giderek merasimle 
~lenk k~ymuilardtr. Merasim csnasmda 

zo.n. numune alaymdan bir k1t'a selam 
l;smmt ifa etmii, m1z1ka iki devletin mil-
1 ma~lannt 'alm11ttr. 

Mcrasimi müteak1b Celal Bayar ve 
Rü•Jü Ar t b'll 1 'd k as, o omo 1 er e saraya gt e • 
rc Kral tarafmdan kabul olunmu1lardtr. 
~aivrkilimizlc Hariciyc Vekilimizin Ma-
1cstc Kralla ··1·k 1 b' „ „ b k mu a at an, tr saat surmu1, 

u 
0
onuinialar sirasmda EI,; Ruien E1 • 

ref cl · nay tn da hazn bulunmu1tur. 
M"I"k . u a attan sonra Kral, saravmda mi-

saftrlcrc b' "•) · f · · · tr og e z1ya ctJ verm1&ttr. Dün Basvekilimizi kabul eden 
[ArkaSI Sa. 7 sütun 1 del M~jcste Kral Jorj 

z;1;;1~····;;„~;;~~d;ki····ü;i 
tetk· ler nP.ticelP.nivor 

" 
. Art1k teläs ve endi~eye mahal yok 

Süvarilerimiz 
Romada 

Dünkü müsabakalarda 

ekipimiz ikinci geldi 

Roma 28 (Hususi muhabirimiz
'den) - Bugün burada yaptlan 
ikinci müsabakaya otuz dokuz 
ltalyan, dokuz Alman ve yedi 
Türk binici girmiftir. Bunlardan 
müsabakayt hatasiz bitirenler, 4 
ltalyan, 3 Türk, 1 Almandtr. 

Sür' at itibarile yaptlan ttunil 
neticesinde birinciligi ltalyanlar, 
ikinciligi de Türkler almtflardtr. 

Evvelki günkü müsabakalar 

Roma 28 (Hususi muhabirimiz
den) - Dünkü ( evvelki günkü) 
büyük atlt müsabakalara Türki -
ye, Romanya, Yunanistan, lrlan· 
da, Almanya ve ltalya milletleri
ne mensub ekipler arannda baf· 
landr. 

Altr milletin iftirak ettigi bu 
, mli~t1holmlnr„ 16 ot virdi, Müsa -

bakay1 yedi binici hataBtz bitirdi. 
Bu binicilerin dördü ltalyan, ikiai 
Alman, biri de Türktür. 

Londra 28 (Hususi) FranSlZ 1 
Ba$vckili M. Daladyc bu sabah saat 
7,30 da Londrada bir gezinti yapttktan 
sonra, saat 10,30 da rcfakatinde Hari -
ciyc Naztrt M. Bone vc Fransanm Lon
dra ekisi M. Sari Korben oldugu haldc, 
fngiltere Hariciye Nczarctine Ridcrck, 
M. Cemberlayn ve Lord Halifaks'la 
müzakcrclcre ba1lam11br. 

lngilttre Ba1vekili, misafir narnlara 
ho$ geldiniz dedikten sonra, müzakcrc -
lerin tarn bir anla1ma ile ncticeleneccgi 
ümidini izharla lngiliz • ltalyan anla$ -
mast hakkmda F ranstz mcslckta~larma 
ctrafh malumat vcrmi1tir. 

M. Daladye ltalya ile fngilterc ara
smda imzalanan anla1madan fevkaladc 
memnun olduii;unu söyliycrck, bu anlM -
mayi tamamlamak Üzcre F ransanm da 
ltalya ilc müzakcrclerc giri$til!ini bildir -

(Arkas1 Sa. 7 sütun 4 teJ l:ngiliz ßa§veklli M. <;emberlayn ............................................................................ ······ .......................................• 

Zelzele rnerkezinin Akp1nara yak1n 
söyliyen heyet reisleri, tetkikatm 

neticeleri izah ediyorlar 

Silählanma yar1~1 yeniden h1zlan1yor 
Amerikan1n bu sene 
yapacag1 harb gemileri 

oldugunu M )" V k" 1 t" d · . ~. a 1ye e a e In e Iki z1rhh iki kruvazör sekiz torpito ve daha bir-
verd1g1 · ' ' 

D" 
un Vilayetteki büyük toplanhda bulunan kayrnakamlar, 

daire müdürleri ve ~eflcr 

Sureti mahsusada giden arkada§lmlz. bildiriyor: 
KeEkin. 29 - Maden T atbik ve A

~m~ '] n;tJtüsü Baiieologu doktor P. 
rm 1 : maden mühendislerinden Sadi 

ve fotograf <ervisi §Cfi E . d „ k 
kil ekip 1 ] mm en mute1e -
.. b'. '/c~e e m1ntakas1ndaki tetkikle

nnt t]ltr ld. k mtakay1 ad1m adtm dola1 • 
m11 o an o tor Arn" · K k' 
Pataflar k" „ d . 'y1 es tn yolunda 

oyun e gcirdüm. 
Zelzelenin sebebi 

Jeolog tctkikleri etrafind k' II . 
bl . a 1 sua enme 

1u ceva an vc"dt: 
«- Zclzelenin sebebi' 1• l k 

k 'k . as 1 o ara 
te tont tu, yani arz kab • h . b ' ugunun satt • 

Atatürkle Devlet 
Reisleri aras1nda 
Ankara 28 (Tclcfonla) - K1r

§ehir zelzeleleri münasebetile Bü
yük i;iefimiz Atatürkle Elenler 
Kral! Majesle Jorj, Efganistan 
Krah Majeste Muhammed Zahir, 
Suriye Reisicumhuru Ha§em A· 
tassi ve Erdün Emiri Altes Ab
dullah arasmda samimi taziye ve 
te§ekkür telgraflan teati olun
mustur. 

tan tlt ar•n muayyen d · ] 'k k 
1 . erm t te vu ua 

ie ~n terazt hareketindcn mütevclliddir. olojik hadiselerin hath üzerinde vukua 
.a at ".11~sedlc bub' tck sebeble kalmtyor, ar- gelmektedir. Bunun börle oldu~u satth 

21 ve ta 1 ene 11 d.„ ·· · d k' · ·· "" · · · · h dd" d' en tgcr sebeblerle de uzcrm e es 1 1eolo11k had1selenn 1sttka -
ta a us e tyor. Mü~ahedelerimize gö- metlcrini takriben takib eden mühim ,at· 
rc, hareket taknben •i ]d b 1 kl kl „ „ '] "d d" 

'1 m:i en cenu a, ve a l ann gorunmes1 e teeyyu e 1yor. 
yahurl c•nuhdan ~imalc do~r k' . 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111 u ve es 1 JC- (Arkasi Sa. 8 sütun 1 de] 
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Ondan sonra Balkanlarda stat"k t . . u oyu u-
tacak daha gent§ btr muamele olarak Bal
kan Antantt teikil edilmii ve fakat B . 
dan dolayt Türk - Yunan vaziyetleri~~n 
~ok s1k1 yakmhgtm ifade eden Türk • 
Yunan sa~imi .a~lasm~sma dokunulmtya
rak o olclugu g1b1 kcnd1 halinc biraktl • 
mt§lt. htc ,im..Ji munzam paktla Türkiyc 
ile Yunanistan aras1ndaki o hususi vazi
yet bir iki mcrhale daha ileri götürülmü; 
oluyor. 

1ki komiu devletten herhangi birinin 
bir veya müteaddid devlct tarafmdan 
tahrik olunmamt§ bir taarruza ugramala
n 11kkmda yapacaklan muamelcleri gös-

tercn yeni muahede bu türlü vaziyetlerde 
iki hali kat'iyetlc tasrih eylemektedir: 

1 - Bu türlü vaziyetlerde iki taraf 
biribirleri i~in a,]a aleyhtar olm1yacaklar
dir. Bilakis ilk mcrhale olarak dost mem· 
lcket lchine ~ok hayirhah bir bitaraf!tk 
tathik olunacakttr. 

2 - iki müttefik mcmlekcttcn birinin 
hasmane bir harekete ugramast takdirin
de diger taraf bunun önüne ge~mck i~in 
elinden geien bütün gayrcti sarfedecek vc 
buna ragmen o hasmane hareketin önünc 
ge~ilememi1se icab1 iki müttefik arasmda 

YUNUS NADI 
[Arkas1 Sa. 3 sütun 4 tel 

K d d d ~ · 'klikl ~ok muhriblerin in~s1 derpi' olunuyor a ro a eg1'1 er 
yapdmas1 muhtemel 

Ankara 28 (Telcfonla) - Maliyc 
Vekiilcti yüksek mcmurlan arasmda csas
h bir dcgiiiklik yaptlmaSt muhtcmcldir. 
Bu cümlcden olmak üzerc Maliyc V c • 
kaleti Müstc1arl•gma 1stanbul Defterdan 
Kaz1mm, !stanbul Defterdarhgma mu -
hascbat umum müdürü 1hsan10, muhasc • 
bat umum müdürlügüne tahsilat umum 
müdürü Scvkct, tahoilat umum müdürlü
günc varidat umum müdür muavini Ni
had Älinin gec;mclcri mcvzuu bahstir. 

T etkik bürosu reisligi ic;in varidat u • 
mum müdürü fsmail Hakkmtn, varidat 
umum müdürlügü i~in de Mümtazm isim
leri gcc;mcktcdir. 
......................... „ ................................ . 

Sabiha Gök~en 

Degerli tayyareci, bugün 
antrenmanlara ha,byor 

Türkkuiu ba§Ögretrneni Atatürk klZI 
Sabiha Gök~en, birkac; gündcnberi ich • 
rimizde bulunuyor. Sabiha Gök~cn, Y c
:ilköy hava meydamnda, bugünden iti
baren tayyaresilc antrenmanlar yapmaga 
ba1ltyacakttr. Sabiha Gök~en daha bir 
müddet !stanbulda kalarak, Amerikan 
tayyarclerilc yap1lacak muhtclif uc;u• tec
rübclerinc nczaret edecektir. Kcndisinin 
Balkan turnesine ~1kacag1 tarih, hcnüz ka
rarlaim11 degildir. Bu scyahatin hazira • 
nm ilk haftalarma dogru ba1lamas1 muh· 
tcmcldir. 
.................... ··· ································ ..... 

Diyarbalor • Irak 
demiryolunda f aaliyet 
Ankara 29 (T elcfonla) - Diyar • 

baktr - Irak demiryolunun 65 kilometrc 
uzunlugundaki in1aat faaliycti dcvam ct
mektcdir. 

Bu yo\ üzcrinde 101 köprü vardtr. 
Bundan baika Diele üzerinde kurulacak, 
büyük köprünün temellerinde sondaj a -
mcliyeleri devam etmektcdir. Diyarbaktr 
istasyonuna ilaveten yap1lacak binalann 
projekri haz1rlanm11hr. 

Va1ington 28 - Reisicumhur M. 
Ruzvclt, 1939 scncsinc aid bahriyc büt
c;csini tasvib ctmi$tir. Bu bütcc. 456 mil
yon 866,000 dolara balig bulunmakta o
lup bilhassa iki ztrhlt, iki kruvazör, sckiz 
torpito muhribi, alti tahtelbahir, bir 
mayin taray1c1 gemisi ve bir~ok tali cüzü
tamlarm in1aat tezgiihlanna konulmast 
kin muktazi tahsisalt ihtiva etmektcdir. 

Bütcc, iki ztrhh ilc üc tayyarc gcmisi, 
43 torpito muhribi vc on alh tahtclbahi
rin ikmalini de derpii ctmcktedir. 

Bu büt~c. ayan meclisi bahriye cn • 
cümcninde müzakerc edilmckte olan 
«bahri silahlanma» projesinden müstakil 
olan büt~cdir. 

Büyük Okyanu!la yeni 
ü1sülharekeler 

Vasington 28-Bahriyc Nazm M. Sa
vanso~. demokrat meb'uslardan Vinson'a 
bir mcktub göndcrcrek Büyük Okya -
nustaki dcniz vc hava üssülharekclerinin 
idarcsi ve yeniden bir taktm üssülharckc· 

[ArkaSI Sa. 3 sUtun 5 tel 
. ............................•••..•.....................•........ „ .......•.....•.................. ~·······•••••Oltt•••··· 

Cumhuriyet Merkez Bankas1 

Hissedarlar heyeti dün 
senelik toplant1s1n1 yapt1 
idare meclisinin r~ ...... oru memleketimizin umumi 

vaziyetindeki inh. · ·af1 tayaru dikkat 
rakamlarla tt. J,it ediyor 

Cumhuriyet l'tlerkez Bank&Sl binas1 

Ankara 28 Türkiye Cumhuriyct 
Mcrkez BankaSI hisscdarlar hcycti umu· 
miycsi bugün bankanm umumi merkczin
dc vc idarc mcclisi rcisi N usrct Mcraym 
ba1kanl1gmda fcvkalade vc alclade ola
rak iki toplanh yapßll§hr. Bu toplantilar· 

da .Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül • 
hahk ~e.nd~, ~a~vekil vekili vc Dahili
ye Vekth Sukru Kaya ile Maliye Vekili 
F uad Ai!rah da hazir bulunmaktaydi • 
lar. 

[Arkan Sa, 7 sUtun 5 tel 



1 CUJ\1HURIYET 
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1 D~E~ .~„ ~~I (-~~;..._e_h_i.~_v_e~M_em __ le_k_e_t_H~a_b-=-er_l_er_i _) 
~ '*! 'YJ!l~ ~eh1r Mecl1s1nde 19 may1s Harn madde isi 

Siyasi icmal 
Tarihi roman: 78 Yazan: M. TURHAN TAN " • lngiliz - Fransiz 

müzakereleri Y eni~eriler ayaklan1yorlar Vali, hamam sular1 
izah etti 

• • • 
ll}lnl Merasim, her tarafta ayni 

saatte hal}hyacak 
Sanayiciler, 

müracaatte 
yeni bir 

bulundular a ngiliz ve F rans1z BaFekillcrile H 0 ciye N aznlan bugün Londrada Mustafayi öldürürüz, onu aguhyanlar1n da hak
kmdan geliriz. Ocaga tükürenin dilini kopar1riz! 

.Sehir Meclisi dün topland1. 1mar pla
mnm tatbiki dolay1silc yap1lacak masraf1 
kar11lamak üzere bir bu~uk milyon lira -
l1k bir istikraz akdine salahiyet vcrilme-

- E vct. Ccri geldi. Cuya bizim ev
dc gÜnah islemis imi$. T o~u Mustafa 
gidi•i de günahkar bir kadm1 evindc ba
nnd1ramazm1$. hi biraz anladm1z, dcgil 
mi? .. 

ba heyccanmdan aynlm1§lard1, b1y1k al- si hakkmdaki tcklif büt~e encümenine 
tmdan gülmege koyulmu1lard1. 0 zümrc, havale olundu. 1tfaiye yard1m sand1g1 ta
Nilüferin i~yüzünü bilen takim; daha sö- limatnamesi hakkmda mülkiye encümeni 
zün yansmda To~u Mustafay1 hakh mazbatas1 ve bundan sonra da talimat· 
bulduklanndan Nakilcinin ~cvirmck iste- namc okundu. ftfaiye efrad ve müstahdc
digi cntrikaya kcndilerini kapt1rmamak mininin terfihleri maksadile bir yard1m 
karanm alm11lar gibiydi. Sadece dinli - sand1g1 te1kili teklif olunuyor ve talimat
yorlar ve iyin i~in gülüyorlard1. Llkin Ni- namcdc bu sand1gm nas1l idare cdilecegi 
lüfcrin kafes ardmda ve p~e altmda en gösteriliyordu. Maddeler ctralinda bir 
~iplak günahlan i1lemekten ~ekinmez ba· hayli münaka1alar yap1ld1. Nihayet aza-
11 a~1k bir alüftc oldugunu bilmiycn ü~ dan Abdülkadir söz alarak: 

Büyük $ef Atatürkün vatan istikläli
ni kurtarmak üzere Samsundan Anado
luya ayak basmasile tarihimizin yeni ve 
mes'ud devrini acan ve Türk mil!eti -
nin kurtulu§una, Türkiye Cumhuriye -

7005 say1h genel ithalat rejimi karar
namcsinin dördüncü maddesini tadil cden 
8273 say1h kararnamenin ikinci madde -
sile takasa tabi tutulan maddelcrin itha . 
lati iiindc baz1 §ekiller zuhur etmiitir. 

him müzakerelere baihyacaklar 
fki gün devam cdecek olan bu müzak 
ler dünya politikasmda büsbütün y 
bir hareket teikil etmiyecektir. Roma 
yap1lan lngiliz - ltalyan müzakereleri 
den fark1 buradadir. N as1I ki gelecek 
ym dokuzunda Romada yap1lacak Al 
man - ltalyan müzakereleri de yeni 
hareket say1lm1yacakhr. 

Ve kimsenin bir $CY anlamad1glßl bil· 
di((i i~in cevab beklemedcn izaha giri$ti. 

- Cevrilmck istcnilcn oyun ,udur: 
Sevkctlu cfcndimiz kendini bilmczlerin 
sözüne uyuyor, Ocaih devirmek istiyor. 
Bunu yapabilmck i~in bir yandan - s1ra 
ilc - hizi lckelcmcgi, bir yandan da bizim
le ba,ka Ocaklar arasm1 a~ma}'l dü,ünü
yor. To~u Mustafa}'l bana - düzenle • 
damad yaphrmamn scbcbi de bu. Oiilan1 
sabn alm11lar, giizclcc kurmu,lar, o da 
gaflctlc sarayhlara uymu1, sonunu dü • 
fÜnmeden bizim km - hem de bir pe,te
malla - gcccyarm kap1 d11an etm.i,. Cü· 
ne1tc lelr:.c var da, Nilüfcr zavalhsmda 
yoktur. Kazam §Crif hakk1 i~in söylüyo
lWII: Böylcdir. Mustafa gidisi - ders al
il1gmdan ötürü - düpe düz iftira ediyor. 
Maksad da beni k.1Zd1rmakt1r. Cünkü bcn 
k1zarsam siz de, yolda,hk gayretile k1za
cakS1mz. 0 vakit birlc1cccgiz. Mustafa}'l 
tcpe)iyeceiiiz. Halbuki onun da to~ular, 
bclki ccbccilcr arasmda hahnm sayanlar 
.;oktur. Öy!e de olmasa Ocak gayrctilc 
.kamm anyanlar bulunacaktir. Demek ki 
araya bir so~kluk girecek, Ocak Ocakla 
bozll"1cak. Üstclik benim adirn kötüye 
c;1kacak. I.:ckeli bir eksik etegi korudu
iium söylenccek. 

Bir lahza dü1ünür gibi yapti, b1Y1kla
rim SIVazlach ve genc söze ba1lad1: 

- htc saraym düzdügü oyun, .kur -
dui!u dolab. Deli Serife gibi ipliiii paza· 
ra ~1km11 bir sürtükle birlc1ip bizi kündc
den atmaga sava11yor. Eh, dogruyu da 

söylemck lazirnsa beni faka bastird1kla
rma da 1üphe yok. N urtopu gibi k1zum 
lekcleyip üstümc athlar. Herkes hin i~ 
yüzünü bilmcz, bcni bu kaziyyede su~lu 
görür, to~u Mustafa}'l da hakh bulur. 
Haydi biz, elalemin dedikodusuna ald1r· 
m1yahm, sarayin ~evinnck istcdigi dola
b1 par~alayrp Hünkarm kucagma atalun. 
Bunu yaparkcn to~ulan giicendirecc
j(iz, iki Ocak arasma k1h~ dü1ürccegiz. 
Bu dereccye kadar i1i götürelim mi, gö
türmiyelim mi? .. Cötürmiycceksek nide
lim, naS1I tedbir alalirn, yüzümüze sürü
lcn lckeyi nice silclim? .. Y ammza kaziy
ycyi anlatmak, sizdcn fikir aramak i~in 
geldim. Y1k1lmak istenilen namus benim 

dei!ildir, sizindir. To~u Mustafaya ~ig
nctilcn §Crcf de bcnim dci!ildir, sizindir. 
Cünkü bcni ileri alip sizi kü~ültmck isti
yorlar. Bcni ortadan kald1rmakla Ocag1 
dcvircccklerini saniyorlar. 0 halde ne ya· 
p1lacag1m düsünmek de sizc dü1cr. 

bei zorba, N akilcinin hikaycsine dcgcr «- T alimatnamenin bir klSlm mad -
vcrdiklerinden cnikonu gazaba gclmiiler- desinc göre bu teiekkülün bir yard1m ce
di, hcmen kazan kald1rmak dü1üncesine miyeti oldugu vc muamelatmm kendi 
kap1lm1~lard1. i~inden intihab olunacak heyeti idaresile 

Nakilci, sarayla Deli ,Serife arasmda ~evrileccgi ve fakat bir k1S1m maddelcri
bir münasebet bulundugunu söylerkcn bu lc de Belcdiyc taralindan idare olunaca
hükmündc samimi degildi. Kendi ~1kanm g1 anla11hyor. Dogrusunu istcrseniz ben 
dü§iinerek öylc bir k1yas tertib cdiyordu. bundan bir1cy anhyamad1m. Onun iyin 
Yalan söylcdigine inana inana hadiseyi bu talimatnamcnin cvvelemirdc Kava -
ba1ka bir mihverc baghoyrdu. Eger kcn- nin cncümcni taralindan tetkik cdilerek 
dine m~hul olan hakikatleri kavrasa §Üp- hukuki noktadan gözc ~rpmakta olan 
he yok ki ba1ka bir talakatle arkada1la - bu tcnakuzlann telif cdilmcsini teklif e -
nna hitab edcrdi vc onlan kendinc uy - deccgim.» dedi. 
dururdu. lnanmad1g1 bir i1tcn bahsettigi Y erinde görülen bu teklif kabul edi • 
vc belc Nilüfcrin kahpeligini de bilme- lcrck talimatnamcnin Kavanin encüme -
digi i~in omuzda1lanndan bir k1Sm1 üzc - ninc verilmesine karar vcrildi. 
rinde nutkunun tesiri olmam11t1. Yahud Hamam mlarmda tenzilat 
bu tcsir menfi 1ekilde tecelli etmi1ti. Hamamlara vcrilecek Terkos suyu 

F akat Nilüfcrc yap1lan muameleyi bcdellerin~c yap1lacak tenzilat miktan 
dogru bulup da Nakilcinin dileginc uyma- mcvzuuna g~ildigi zaman Vali ve Bclc
mag1 dü1üncnlcr fikirlerini a~1ga vurmu - diye Rcisi Muhiddin Üstündag söz ala
yorlarch. <;ünkü ayni mcmnu pmardan rak ezcümlc 1unlan söyledi: 
ayni günahkarhkla su ~tiklerini aralann- «- Kuk~e1mc sulan kcsildigi vakit 
da fikir birligi bulundugunu bi!miyorlar· hamamc1lar bizc müracaat etti. Bu mü -
d1. Sonra Nakilcinin sözlcrini a~1k~ red· racaatlcrin bir k1sm1 hakikatcn samimi 
dctmck imkanm1 göstcrmiyorlarch. Zira idi. F akat ~inde biraz da tirsattan istifa
böyle bir itc tc1ebbüs cttiklcri takdirdc de etmck cmeli olanlar da vard1. Ha
ona kar11 pck ~irkin bir duruma dü§ffiÜ§ mamlarda en az masraf1 istilzam edcn 
ve karde1 evinde sarho1lukla i1lediklcri 1ey sudur. Yaphg1m1z hesablara göre, 
günahlan a~1ga vurmu1 olacaklarch. Hai- bir mü1terinin sarfedecegi su paras1, ni -
buki o dcvirdc dostun a1kma, dostun ~o- hayet k1rk parad1r. Umumi sihhate taal -
luguna ~ocuguna, dostun 1rzma göz koy- luk edcn bu bahiste biz icab cden 1eylcri 
mak ~ok ay1bd1. Dost taml1p da eli s1k1· tabii yapacaktik. Onun i~in buralara vc
lan degil, hatta bir iki kerrc kahvcsi i~ilen rilecek sulann mctre mikabrnda bei kuru1 
adamlann bilc yakmlarma kcm gözle ba- tcnzilat yaparak aradaki prim fark1n1 
k1lmazd1. Dostun a1kma ortak olmak ise vermeßi kabul cttik. Bazi arkadailann 
namerdligin en scfil derccesi sayihrd1. teklifi gibi bu be§ kuruiluk tenzilab 
,Su halde Nilüferin ne bi~im ~i~ck oldu - mcmnuniyetle yedi buyuk .kuru1a da ib
gunu bilcnlcrin bu bilgilerini a~1ga vur - lag ederiz. 
malan - kendilerinin iddia edcgeldiklcri Hamamlarda cn az masraf tutan 1ey 
merdligi berbad cdcccgi, yüzlerini kara - sudur. Bundan ba1ka fakirlerin paraSiz 
hyacag1 iyin - mümkün degildi. Onlann y1kanmalan i~in de yeni büt~cye on bin 
hakikati dü1ünüp b1yik altmdan gülmele· lirahk tahsisat konulmu1tur.» 
rinc ragmcn susmalan i1te bu scbcbdcn Mütcak1ben Hamdi Rasim söz ald1: 
ilcri geliyordu. «- Y ap1jacak tenzilatm yedi bu~uk 

Llkin berikilcr, Nilüferi tammay1p da kufU§a ~kanlmasm1 cn evvcl ben teklif 
onun geri gönderilmcsini saraym düzeni - ctmi1tim. Muhterem Belcdiye Reisinin 
ne hamletmckte Nakilciyc uyanlar - fitnc vcrdigi ll1 izahah mcmnuniyct ve te1ck -
nutku bitcr bitmcz - 1ahlanm11lard1, bir kürlc kar11larirn. T cnzilahn ycdi bu~uk 
ag1zdan nara püskürüyorlard1. kuru1 olmasma da itiraz etmiyorlar. Bu-

- Mustafayi öldürürüz, onu aguh • nunla bcrabc;r v:rdikleri iza?attan ~iha • 
yanlann da hakkmdan geliriz. Ocaga tü· yct bunun b1r but~c. meselcs1 o~~ugu da 
kürcnin di!i kopanlmak erek 1 anla11hyor. Onun !e;tn bcn; tcnulatm bei 

N k'I · b 'bg' b k t kuru1 olarak kalmasm1 ve Bclcdiye riya-
a 1 ci usamang11~ar~au ac1- · '-d 1 k · · 

1 hb 1 · b" b k I k sch taraun an yapt aca tctk1kat nehce-
cncn 1e az an mmncttar Ir a 1§ a o - · d b d" b k k k 1 

d k k d. · k d hd sm e unun yc 1 rn;u uru1a ~· an • 
1a 1 tan sonra en mrn a e a1 ve Sll- f k ·· ··1d····· kd" d b"l"h 
d 1 1 ··k k 1· b I .. mas1 muva 1 goru ugu ta 1r e 1 a a-

a1 an o an yu sc payc 1 zor a ara yu· b t b"k tm · h d k d" ·· .. · d" re unu at 1 e cs1 ususun a cn 1 • 
zunu ~evtr 1: 1 · l"h" ·1 · • kl"f d" s· d d" Yoksa cnnc sa a 1yet vcn ffiCSlßl te 1 e 1yo -- iz, .e 1, susuyorsunuz. rum.» 
maslahah degersiz mi buluyorsunuz? 

tinin kuru!U§Una kutsal bir ba§langtc 
olan 19 may1s günü ic;in Dahiliye Vekä
leti viläyetlere bir tamim göndermi~tir. 

Bu tamime ek olarak yollanan prog
rama göre, o gün yapilacak merasim §U 
üc; esas1 ihtiva edecektir: 

1 - cBayrak c;ekme• nutuklar, gec;id 
resmi. 

2 - Okullarm jimnastik harekati ve 
gösterileri. 

3 - Spor hareket ve gösterileri. 
Merasime i§tirak edecek mekteb ta

lebeleri ve sporcular, evvelä abideye 
celcnk koyacaklard1r. Merasim her yer
de saat on dört bu~ukta ba§hyacaktir. 

O gün, spor meydanlannda toplam -
lacak, en büyük mülki ve askeri amir -
!er, tören mahalline gelerek yer a
lacaklar, !stikläl mar11 söylenecek ve 
merasimle bayrak c;ekilecektir. Bundan 
sonra bir talebe ve se<;ilecek diger bir 
zat tarafmdan bugünün k1ymet ve e
hemmiyeti hakkmda nutuklar söylene
cek, bunu talebe ve sporcularm i§tirak 
edece~i resmi ge<;id takib eyliyecektir. 

Bunu müteaklb jimnastik ve sonra 
da sporcularm spor hareketleri seyre -
dilecektir. 

Bütün §ehirler gündüz bayraklarla, 
gece de I§Iklarla süslenecektir. Türkku
§Unun da bu merasime i§tirak etmesi 
temin olunacakttr . 

Bu kararname ile takasa tabi tutulan 
maddeler pamuk, pamuk ipligi, bak1r, 
kalay, ham deri, ~uval, jot ipligi, jot mcn· 
sucat, kau~uk, kobra ve kirakoki sanayi· 
in ham maddesmi te§kil eden mevadd1r. 
Kararnamcnin nciri tarihinden sonra sipa
rii edilmi1 mallar iyin bu §ekilde muame
lc yap1lmas1 tabiidir. F akat as1I mcselc, 
kararnamenin neiri tarihinde sipari1i kesbi 
kat'iyet etmi1 veya yolda bulunmui vc 
yahud gümrüklere gelip de hcrhangi bir 
vesikanm noksan olacag1 muamcledir. Bu 
maddcler cski 1ekilde sipari§ edilcrek mu
amcleye tabi olduguna göre iimdi bu mu· 
amelenin sipariii ncktasmdan baihyarak 
ki;lliyen dcgi§mcsi icab ctmcktedir ki bu 
da azim bir mesele teikil etmektedir. Bu 
yüzdcn gcrek ahc1, gereksc sahc1lar müi
kül vaziyete dü1mü§lerdir. Bunun neti -
cesi olarak da aym ycdisindenberi bu 
maddelerin ithali hemen hcmen durmu1-
tur. 

Her kararnamede. kararnamenin nc1 -
rinden evvelki muamelelere aid sarahat 
bulundugu halde bu kararnamcdc böyle 
bir sarahat yoktur. Sanayiciler, bu 1ekildc 
ham madde bulamad1klanndan ve i1leri 
durdugundan alakadar makamlara mü
racaatlerde bulunmuilard1r. Sanayi -
cilcr bu darhg1 doguran sebeblcri izalc 
edici bir karann bugünlcrdc verilccegini 
muhakkak görmektedirlcr. • 

!ngiltere ile Fransa, aralanndaki es 
meseleleri ~oktan halletmii bulunuyorl 
Almanya ile !talya dahi kendi aralar 
da ayni vaziyettedirlcr. Y almz ycni 
selelere, son hadiselere ve vücudünü 1i 
di ihsas cden ihtiyaclara kar11 bund 
sonraki hareketlerini uydurmak zarure 
tindedirler. Her ieyden evvel iki mem 
kcti yakmdan alakadar eden vaziyet 
üzerindc görüieceklerdir. 

Bunlarm ba1mda müdafaa i1leri var 
dir. Lokarno misak1 hükümden sak1t o 
duktan sonra Ingiltcre ile F ransa kar1il1I 
h olarak birbirine, kcndilcrinin sebebiy 
vcrmediklcri vc tahrik etmediklcri taar 
vc tecavüzlcrc kar11, yardirn etmegi ta 
ahhüd etmi1lerdir. Lokarno misakile bö 
le bir taahhüd altma yalmz !ngiltcre g" 
miiti. F ransamn ise lngiltercnin toprald 
lanm müdafaa i~in bir taahhüdü yoktu 

Simdi, daha ziyadc bu yard1mm us 
lü üzerinde görü1ülccektir. Bir harbde 
mühim mesele müsellah kuvvetlcrin ku 
manda ve idarcsinde vahdet tcminidir. 

Merasime gelemiyen ihtiyar sporcu
larm evlerine heyetler gönderilerek ha
brlan sorulacak ve spor mükäfatlar1 da 
ayni gün tevzi edilecektir. 
Radyoda verilecek konleranalar 
Bu sene de 19 mayis münasebetile 

Ankara ve istasbul radyolarmda ne§ -
riyat yap1lacakt1r. !stanbul rady00unda 
Agah S1rr1, Abidin Daver, Yüksek Mu -
alllm mektebi müdürü Hamidle Hukuk 
ve Ttb Fakülteleri, Yüksek Ticaret 
mektebinden ve di~er bir iki yüksek 
tedrisat müessesesinden se~ilecek tale -
beler konferanslar vereceklerdir. Bu 
konferanslar, bayramdan on gün önce 
ba§hyacak ve her biri onar dakika de -
vam edecektir. 

Umumi Harbin ilk senelcrindc bu b~ 
lik olmamasmdan dolay1 !ngiltcrc i] 
Fransa büyük zararlara ugram11Iar 

CEM/YETLERDE Simdiye kadar s1zan habcrlerc göre, h 
iki dcvlctin ordulan bir F rans1z kom 
lam vc hava kuvvetlcri de bir lngiliz k 
mutam ve deniz kuvvetleri de bir lngil" 
amirah tarafmdan idarc edilccektir. So 
ra bütün bu müdafaa kuvvctlerinin b 
elden kontra! cdilmesi düiünüleccktir. 

Konferans mevzulan, 19 mayis Büyük 
9„r Atatürkün Samsunda karaya Ik -
IllilSI, yurd ve millet istiklälinin ba~la· 
maSI tarihi, sporun bir milletin karakter 
ve heden kabiliyetini artirmaktaki rolü, 
19 mayis spor ve genclik bayram1 hak -
kmda haz1rlanan talirnatnamenin iza -
h1d1r. 

ONIVERSITEDE 

lnk1lab dersleri imtihanlar1 
Türk inktläb tarihi dersleri, bu sene 

11 ma}'lsta sona erecektir. imtihan gün
leri §U iekilde tesbit edilmi~tir: 

16 mayista Fen Fakültesi, Eczac1 ve 
Yüksek Mühendis mektebleri, 17 mayis
ta T!b Fakültesi, Askeri T!bbiye, D~I, 
18 mayista Edebiyat Fakültesi ve Harb 
Akademisi, 19 mayista Yüksek !kt1sad 
ve Ticaret mektebi, Güzel San'atlar A
kademisi, 20 mayista Hukuk Fakültesi, 
23 mayista da Yüksek Orman mektebi 
talebeleri imtihan vereceklerdir. 

!mtihanlar yazth olarak saat 14 le 17 
arasmda yap1lacakt1r. 

Y abanc1 diller mektebinde de 
imtihanlar bQfl1yor 

Marangozlar1n toplantu11 
Muamele vergisi kanunu üzerinde 

yap1lmas1 mukarrer tadilat iljini büyük 
bir hassasiyet ve alfilta ile takib eden 
Marangozlar cemiyetinde ~al'§amba gü
nü alfiltadarlarm iljtirakile bir toplant1 
yap1lacakttr. Bu toplanttda, Maliye Ve
käletine, yeni tadilat etrafmda yap1! -
maSI dii§ünülen teklifle Ankaraya bir 
heyetin gönderilmesi hususundaki ta -
savvurlar etrafmda görü§ülecektir. 

Musiki San'atkarlar1 cemiye-
tinde idare heyeti se~imi 

Musiki san'atkärlan cemiyeti, yeni 
idare heyeti azalannm se<;ilmesi i~in 
dün hcyeti umumiye toplantis1n1 yap -
mi§ttr. Bu toplanhda evvela dokuz ki
~iden mürekkeb olan idare heyeti alt1 
azaya indirilmilj, soma se<;im yap1lm1~ -
tir. 

Yen! Ware heyeti Konservatuar pro
fesörlerinden Seyfeddin Asalm reisligi 
altmda te~ekkül etmiitir. 

Eanaf bürosuna girecek 
cemiyetler 

Esnaf cemiyetleri mü§terek bürosuna 
arabac1lar ve kü~ük tahmil Vtl tahliye 
esnaft cemiyetleri de dahil olacaltlard1r. 

SEHIR ISLERI 

Muhafaza edilecek aurlar 
Ögrendigimize göre, büyük tarihl 

klyrneti olan !stanbul surlanndan mü
him bir k1Sm1 aynen muhafaza edile -
cektir. Birer abide olmak vaziyetinden 
~1km1§ sur aksammm ortadan kaldm -
Iacal!t anla~1Imaktadtr. 

Her iki tarafa aid müdafaa kuvvctlc 
rinin artmlmas1 da görü1ülcccktir. Mese 
la lngiltcrenin hava kuvvctini ihtiyatlan 
lc bcrabcr 9900 tayyarcyc iblag cdcces 
anla11hyor. lngiltcredeki fabrikalann i~ 
scnc i~inde bu yckunu dolduracak kad 
tayyare -yapamryacaklan hcsab cdildi 
gindcn !ngiliz hükumeti Amerika ve K 
nada fabrikalarma büyük sipari~er vc 
mek i~in Y enidünyaya askeri bir hey 
göndcrmi1tir. 

lhtimal Fransa dahi Amerikadan is 
tiane edecektir. !ngiltcrc ilc F ransa ask 
ri hazirhklanna nekadar chemmiyct v 
rirlersc vcrsinler, bunlan gürültülü vc gö 
teri1li surctte ortaya ~1kann1yacaklard1 
Cünkü böyle bir hareketin Almanya il 
!talya tarafmdan da ayni yolda mukab 
le görecegi muhakkaktir. Halbuki ln 
giltere hcrhangi müzakere ve tcdbirdc 
Avrupanm tahrik degil, bilakis tcskininc 
~ah11lmasm1 kcndi politikasma csas tut • 
muitur. 

Nakilci, her fitncdc her clebatinin 
kullandiii1 dili kullamyordu, onlar, o fit
ne halikleri kazan kald1rtmay1 tasarla -
d1klan vakit Padi1ahlann adm1 hürmetle 
<lilc altrlar vc Ocak mcnfaatine, yahud 1e
refinc yap1ld1g1m iddia ettikleri hücumun 
Padi1ahlardan degil, nedimlerden, ve
zirlcrden gcldigini söylerlcr, OcakhYI 
o suretlc kand1rarak ayaklanmay1 temin 
ettikten sonra gür bir yangrna benziyen 
isyam gcnc gür bir a!C§ gibi büyümektc 

ecrbest bnak1p dilediklcri hedefe kadar 
yürütürlcrdi, Bugün de ayni mancvra 
yap1hyordu. <9cvkctlu Hünkar» tabirile 
Padi1aha saygi göstcrilir gibi davramla
rak hücumun hakiki hedcfi saklamlmak is
teniliyordu. Hatta bu tabiyede hedefin 
gizlcnilmesi butün cvvelki fitnelerdekin -
den daha ustacayd1, ~ünkü Nakilci, Pa • 
di1ah alcyhine 1öylc dursun, nedimlcr vc 
vezirlcr aleyhine bilc ayaklanma tcklif ct
miyordu. Sade bir T o~u Mustafanm cc
zalandmlmaS101 istiyordu vc bu dilegin 
sebcblcrini te1rih cderken saraya k1Saca 
temas etmit görünüyordu. 

Dedi. Teklif muvatik görülcrck ka -
Karakulak Bckirle Nilüfcri tamyan b 1 1 d B d u o un u. un an sonra 938 scncsi 

o zorbalar somurttular, sustular. Ne cc • Bclediye masraf bütyesi hakkmdaki 
vab vcreccklerini kcstiremiyorlard1. Dü • Büt~e encümcninin esbabi mucibe maz • 
§Üncc bakunmdan aralannda birlik bulun- batas1 okundu. Masraf büt~esinin baz1 
masma ragmen birbirlcrinin maksadlarmi maddclcri de kabul cdildikten sonra cel
anhyamadiklanndan yüz gösterecck mü- sc, bugün tekrar i~tima edilmck üzere ka
naka1ada yalmz kalmak korkusilc ag1z - pand1. 
lanm yumulu tutuyorlard1. Nakilci on - '---·------------
!arm bu durumundan her iki hakikati sez· 
di, yani sayilan ycdi sckizi bulan zorba
lann kendisine kar§1 muhalif vaziyct al -
mak istemeklc bcraber aralannda hcnüz 
uyu1amad1klanm anlad1 ve T urnac1 Ö -
mcrle Kafes~i Ahmcdin öbürlerinden da· 
ha nüfuzlu oldugunu düiüncrek hiddetini 
bu iki Ocak kabaday1sma tcvcih ctti: 

DENIZ ISLERI 

«Saadet» vapuru kurtarild1 

fstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa -
kültesine bagh yabanc1 diller mektebi, 
bu ytlki mesaisini 3 mayis sah günü ak
§&m1 bitirecektir. \:ar!i8fnba gününden 
itibaren yazth imtihanlara ba~Janacak
ttr. 0 gün A, per~ernbe günü C ve cuma 
günü de B gruplarmm imtihanlan mu
karrerdir. Yaz1h imtihanlarda muvaf • 
fak olan talebe, ayr1ca tesbit edilecek 
günlerde sözlü imtihana tabi tutula -
cakttr. 

Müzeler Umum müdürü Azizin riya
setinde mütehasS1s!ardan mürekkeb bir 
heyet, surlar üzerinde tetkiklerde bu
lunmu$ ve edindikleri ilml kanaati, bir 
raporla aläkadar makama bildirmi§ -
lerdir. 

Ayvansaray üzerindeki Bizans surlart 
bakiyesile Yedikule surlan, ve bu arada 
bilhassa mermer kule ile yald1zh ka -
pmm tamir edilmek suretile muhafaza 
edilmeleri kararla$mt§hr. 

Müdafaa sahasmda !ngiltere ile Fran 
sa arasmda görü1ülccck büsbütün yen 
bir mesele vardir. lugiltcre bir harb vu 
kuunda deniz muvasala yollannm büsbü 
tün kcsilecegini, yahud sckteye ugnyaca 
grn1 bildiginden Britanya adalanmn eil' 
milyona yakm olan halkmm ia1esini da 
hilden temine ~al111yordu. Bu maksadl 
lngilterede hububat zer'i tc1vik cdilmi1ti. 
F akat fngilterenin iklimi buna pck mü -
said dcgildir. 

Simdi fngiltere ba11 s1k11hg1 zaman 
muhtac oldugu erzag1 F ransadan tedarik 
etmegi dü1ünmü1tür. lki aradaki Kaie 
bogaz1 vc Man§ denizi ~ok dard1r. Ha 
vadan ve denizden müdafaalan kolayd1r. 
fngiliz genclkunnaymm, harb zamani 
i~in lngilterenin bir ayhk erzak ihtiyacm1 
gizlice 1imdiden tedarik ve iddihar cylc

Halbuki as1I maksad1 to~u ve piyade 
ocaklan arasmda bir mcsclc ~1karmak vc 
sonra iki ocag1 birle§tirip saraya hücum 
cttirmckti. 0, Nilüfcrin gcri gönderilmesi 
yüzünden kcndi ad1 ctrafmda yüz göstc
recek dcdikodulan taht iizcrinde yapa -
cag1 degi1ikligin vclvclcsilc unutturmak 
azmindcydi. 

- Siz, dcdi, u~urum önünde dosta 
mt ~evirmcgc ah1kmsm1z. Ekmcgini ye
diginiz Sadnazam kahays1m da öldür -
müitünüz. Mümkün kü saraya ho1 görü
nüp ü~ bei kcse ak~e almak i~in kazam 
1erife de ihanet edcrsiniz. Lakin iyi bilin 
ki 1u aslanlar benimlc bilc olduk~a nc siz
dcn, ne vezirdcn, nc de Padi1ahtan ka -
zam 1crifin kulpuna ziya~ gdmcz. Haci 
Bckta1 ocag1 kiyamctc kadar yanacakt1r. 

CArkaS1 nar) 

Y almz bir nokta, onun ak1l crdirmcsi
ne imkan olm1yan bir nokta vard1 ve bu 
nokta, ger~cktcn ustaca tcrtib olunan ta
biycyi tcmclindcn \ÜrÜtcbilirdi. Nilüfe • 
rin kahbcligini habrlatmak istiyoruz. Na- Peynirden zehirlenme 
kilci, o lmm kcndi evinde k1rd1g1 kozla- lzmir (Humsi) - Burada <;orakkap1 
nn farkmda degildi. Lakin omuzda1la - mahallesindc herber Hasanm 9 ya1mda
rmdan ~ogu - baita Karakulak Bekir ol· ki oglu F aik ycdigi peynirden zehirlene
mak üzerc - o sma vak1f bulunuyorlard1. rck ölmüitür. Hasanm zcvccsi Ay1c ilc 
<;ünkü sarho, olup da arkada1larmm c- hemiircsi F atma da zehirlenme araz1 gö
vinde S1zd1k~a Nilüferin yaratttg1 a1k rü- rülmüi ve her ikisi de hastancyc kaldml
yasm1 ü~cr be1er kcre ya1am11 bulunu • m11t1r. <;ocugun ccscdine otopsi yap1la -
yorlard1. cak. bu surctlc zehirin mahiyeti anla11· 

Onun icin ilk lahzada kap1ld1klan zor- lacaktr. 

<;ar§amba gecesi sabaha kar§t sls yü
zünden Bandirmaya sekiz mil mesafe -
de Kap1dag yanm adasmm Fener adas1 
kayahklarmda karaya oturan Denizyol
lan idaresinin Saadet vapuru, dün sa
bah saat yedide yüzdürülmü§tür. 

Saadet. civar kamilen kayahk oldu -
gundan dün büyük bir itina ile tahlisi
ye gemisi tarafmdan yava§ yava~ yü -
rütülmü§ ve ancak ak~ama dogru bu 
sahadan c;1kanlabilmi§tir. Saadetin rah
nesi oldugu bildiri!iyor. !dare, Band1r
ma hattma cBand1rma. vapurunu tah
sis etmi$1ir. 

1ki Rumen gemisi Halicde 
Rumen harb filosuna mensub Kös -

tence isimli ganbotla Baristin isimli 
denizaltt gemisi, dün havuzlanmak üze
re limamm1za gelmi§lerdir. 

Ganbotun süvarisi §ehre c;1karak mu
tad ziyaretlerde bulunmll!jtur. 1ki gemi 
Halice girmi§lerdir. 

Denizyollar1 müdürü 
Bursaya gitti 

Denizyollar1 idaresi müdürü Raufi 
Manyas dün sabah Mudanyaya kalkan 
vapurla Bursaya gitmiitir. Raufi Man
yas bu hatta tetkikler yaptiktan sonra 
Yalova yolile §ehrimize dönecektir. 

l\lf i11iminilerin ~y ziyafeti 
- digi meydana ~1km11hr. Kalan aylar i~in 

de, dcniz a1m memlcketlerdcn, mümkün 
olmazsa F ransadan temini dü1ünülmü1 -
tür. fitc Londrada müdafaa sahasmda 
görü1ülecek cn mühim mescle budur. 
Fransanm ycni Ba1vekili Daladye'nin 
hamlad1g1 iktisadi plamn ba1lica csas1 
istihsalin artmlmaSI olmasmm bir hikme
ti de, lngiltercnin yiyecek ihtiyac1d1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Deniz Harb okuluna sancak 
verilecek 

«;ay ziyafetinde bulunanlardan bir grup 

Heybeliada Deniz Harb okulu ve li
sesine pazartesi günü, büyük törenle 
sancak verilecektir. Bundan soma, li
seyi bitirip harb stmftna gej;en talebeye 
diploma, me<; ve mükatat verilecektir. 

<;ocuk haftaSI münasebetile, dün ls -
tanbul 44 üncü okulun dördüncü sm1f 
talebesi, aralarmda toplad1klan para ile 
kendilcrine bir ~ay ziyafeti ~ckmiilerdir. 
Kü~ük yavrulann, bu ~an kcndi ellcrilc 
haz1rlam11 olmalan, yap1lan toplanhya 
hususi bir k1ymet vermi1tir. Desrlerini bi
tircn miniminiler, k1z, erkek hep bir ara-

Cumhuriyet da, okulun yemek salonuna toplanm11lar 
ve hakiki birer ev sahibi agirba1hhg1 ilc 
biribirlcrine hizmet etmi1lerdir. 44 üncü Nüshas1 5 kurustur 

ilk okul talebesi, baimuallimleri lhsanla Abone ~eraiti { Ti!•~Y" ~a.rte 
ögrctmcnlerini de ~aylanna davet ctmi1 - 1cm •cm 
Ierdir Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

Y .k d k" · kl b" "b" Altt ayhk 750 • 1450 • 
u an a 1 rcs1m, ~ocu arm m Ir - Ce avh.k 400 • 800 • 

lcrine ~ay ikram cttiklerin1 göstermektedir. Bir ayb.k 150 • Yoktur 



29 Nisan 1938 

Hldise!er aras1nda j IKI T ARIH, IKI DEVIR: 

H
. 

1 
. R h 

1
. N;ai:,::.:;:::~'.::: F ener bek~isi 

Jt ef Jß oma seya a ) ~ :::ntn~zl:u~:~u~aa~~: Yazan: PROFESiJR AFET 

SON HABER LER 

• •• •• b 1 tercih ediyorlann11: Kamboc'da bir 

pazartesI gunu a§ 1yor ~~eli:::~~e~t~::a~~:~1:~11~i~a:: 
lardan ziyade ~arhstondan veya lan· 

italyan donanmas1, Hitlerin 
bir ge~idresmi yapacak 

Napolide 
hüyük 

~eref ine godan ho§land1klanm gizlememitler. 
Bundan bahseden Figaro gazet1'6i, 
düne kadar garb alemine dudak bü

Berlin 28 (Hususi) - ~: •. Hitler, ! ltal~an d~n~nma.SI M .. Hitler $erefine 
ltalya Baivekili M. MussohDI ~~n„ B_er- N apoh de buyuk b1r 1!"1;Jd resmi yapa • 

1. · ti' · · d tmek üzere onumuz- caktir. m z1yare m ia e e . d k . 
deki pazarte1i günü Romaya gi ece ~· Alman Ba1vekili Napoli'den sonra 
Hariciye N azm M. fon Ribbentrop. · Floransa $ehrini de ziyaret edecektir. 
H . I •. · · M Rudolf fon Hes, 

it er m muavm1 · G"bel M. Hitler'in yemekleri 
Propaganda Nazm doktor 0 ~· B 

1
. l 

D hT N d ktor Frank, Pohs er m 28 - talyaya birGok hu<usi 
.~d~' i~e M azHi~ I 

0 
Alman ordulan nebati yemekler listesi gönderilmiitir 

mu uru . im er, II M B 1 M H' 1 •· h . 
Ba$kumandanile birGok genera er, · . un ar, · it er m azir bulunacag1 
Hitler'e refakat edeceklerdir. „ ziyafet~erde kullamlacakhr. 

Alman devlet reisini kariilamak uzere M.alum oldugu VeGhile M. Hitler, ta• 
$imdiden Romada büyük hazirhklara ":1.armle akilünebatattir. Kendisi hatta süt· 
ba1lanrmihr. lu 1evle,r dahi yememektedir. 

- ·" „.„ 111"1111'11flml1 IDUll?ftT· 'II "II: u 11*'111111111111„ •. ~.„-. .. _„_,_ 
• 
lspanya haberleri ingiltere - irlanda 

Bozuk havalar harekabn M. de Valera dün mua
hedeyi izah etti mani oldu inki~af1na 

S 28 -Ha-vas muhabirinden: Londra 28 -p l t d b' aragos - I h l - ar amen o a ir nu-
Katalonya, 1ark ve Teru_e c~ .~ e • tuk söyliyen M. Dö Valera, lngiltere • 

rindeki fena havalar. harekahn all ei - lrlanda muahedcnamesinin blok halinde 
mesini intac emii1tir. G I V tasvib edilmesini taleb etmi1tir. Muma -

Yukan Alfambra'da enera . k~e f. ileyh, bu muahedenamenin imzasmdan 

1 • d mumi taarruzunu 10 i1a memnun oldug"unu beyan eylemi<t1·r. M. a nm or usu, u d" L K d D , 
ettirememiise de Siyerra 0 a ana a ö Valera, lrlanda hükumetinin haki -
.1 s· d" Gudar arasmda hatlanni miyeti'n1'n 1rl d t - h 1· 1 c iyerra o an a oprag1mn eye i mec-
düzeltmege muvaHak olm.u1tur. muasma $amil olup olmad1gm1 maattces-

c . „ u"ndenben General Va- süf bug" " ] k · k" h'b 1 umartes1 gun . T I . un soy eme 1m anma sa i o • 
rela'mn k1taab, cephenm .~ruc 1~e AI- madigim ilave etmi1tir. 
kala dö Siver arasmda te1kk1.

1 
etme te.

1
ol- Diger taraftan M. Dö Valera, mua • 

d • k 1 rasinda 1··rk 1 ometre 1 er- hedename · 'II' · d f Il'k ugu Gl m i a '"' nm m1 i mii a aaya mütea i 
lcmi tir. • .

1 
. Akd maddelerinden bahsederek demi1tir ki: 

Askerl mehafil, hükumet~i erm e- ~<- Bu hükfunet, arazisinin Büyük 
. k d ve Albokaser mmtakasm • Bntany k · d 1 k h h · mz 1y1s10 a . ld • . aya ar11 icra c i ecc er ang1 

daki mukavemetlerimn artmii 0 ugunu bir taarruz kin üssülhareke hizmetini 
kabul etmektedir. bl' „ görme~ine müsaade etmiyecektir.» (a.a.) 

Barselon'un te. 1B1„ lngdterenin Berlin aefirinin 

B 1 28 _ Resm1 tebl1g: b 
arse on „ Alk .L ir nutku 

<: k hesinde duiffian, oscur B 1. ..,ar cep k b. · B er m 28 - lngiliz sefiri M. Nevil 
mmtakasmda taarruza ge~ere . lZJ a- H d d 

k d" 5 n Migel iimahne ncat etmck en erson, Ün ak1am, Hamburg'da 
ren ° 0 a b k tJ Bnrad 'd Alman • 1ngiliz münasebahna dair bir 
mecburiyetinde ira rnll r. .. a $l • nutuk söylemi<tir. 
detl' harebeler olmuitur. Du1mamn • 
Alf~mb;a mmtakasmda_ ufos mevzileri. Mum~leyh, bilhassa demi1tir ki: 
mize karii yapmii oldugu taarruzlan tar- .. «- rensip ihtilaflanna ragmen her 

iki memleketin sulhu muhafaza etmege ve 

detti~~;i:1iz Franko'yu tantY_OT ~uallakta bulunan meseleleri muslihane 
L d 28 (Hususi)- Portek1z Bat- dir ·r~tte halletmege ~ah1malan laz1m -

'l'ekil~nd~~tor Salazar, Porteki~ ?ü!kume- b~.r.„ ki memlcket arasmdaki iyi anla1ma, 
tinin General Franko hükumetm1, spa_n- 1 utus· medeniyetin menfaatine hadim o· 

h
··k" t' ] ak tan1maga : 1~a~i bir anla1ma imkanm1 derpi1 

yamn me1ru u ume 1 0 ar · · e uhck lshyorduk. Aram1zda ~1kacak bir 
hrar verdi;;ini resmen beyan etmiittr. m areb d d h 

" d 1 ~ B e en a a müthi1 bir1ey olamaz. 
Türk vatan a§ igina unu hatira b'I · -Y • 1 e gehrmemege ~ah11yoruz. 

ahnanlar . .et~ne dü1ündügümüz fCY· aram1zda 
Ankara 28 (Telefonla) - Macar 1

Y1 
IT anla1mad1T.» 

tebaasmdan Andre Kova~ (Ali K~) Yugoslavya Naibinin 45 inci 
(E · ) Turk vatanda1-ve kans1 Eter mme yddönümü 

l1g10a almd1lar. l , . Belgrad 28 - Naiib' h"k" t p 
Y eni Lahey orta e 1t1m1z Pol'un dogumunun 45 i ~ umeld" ~cn.~ 

V' b " lDCl Yl onumu 
Ankara 28 (T elefonla) - iyana ugun merasimlc tcs'id edilmi•f1r 

Ü „ „ L"hey orta B " b • · orta el~isi Cevad stunu~ a u munase. etle Pravda gazetesi, bai 
el~iligine tayini hakkmdaki kararname, yazm.~~~· Naibi hükumet Prcns Pol'un 
Yüksek T asdikten ~1kll. - ~ench~im ~~m~mmn en liberal hüküm • 

lngiliz • ltalyan anlatmall .an .0 alnd ~mnci Piyer'in yanmda ge • 
• A Kama• ~1rm11 o ugunu ehemm' tl k d k l>&Zartes1ye vam tedir. iye e ay etme · 

ra11nda görü~ülecek . K ·· "k A 
Londra 28 - Avam kamaras1, fng1- uc;u ntant konseyinin 

liz • ftalyan anla1masi hakkmda sabir : toplanb11 
s1zhkla beklenen müzakcrelere P_aza~tesl Be~grad ,28 (Hususi) - Mayism 4 ün· 
günü baihyacakllr. Maliim old~g.u uze· de Smaya da toplanacak olan Kürük 

b . · ek 1rm par· Antant konseyi A t ' re u anla<ma menyete girm ' • k !km . . vus uryamn ortadan 
I• ' f d d'k dilmek lazlDI· 3 aSJ neticesmde Tu „ . . amento tara m an tas 1 e beynelmilel k t 

1 
n~ . uzermdek1 

d on ro heyetmm 1 • ~ 
ir. .• karar verecektir. asvma 
Amerikah 1tocuklar1n Turk Kü9ük Antant konseyi ayni d 

h d • ai Habesistanm 'lh k zaman a 
~ocuklar1na e 1ye •. • 1 a 1n1 resmen tamd1~1 • 

lzmit 28 - Amerikah ~ocuklann K1- m Dda ila.n edeckektdir. 
• kezi va· an1mar a a ür • • z1lay genclik dernegi umum1 mer . ..- naz1n1n 

s1tasile Türk 90cuklarma gönderm11 ?1. - muhakemesi 
duklan hediyelerin bir k1'rnl ~hnmiz . Kopenh.a~ 28 - Yüksek mahkeme 13 

l'k _. f d dün ak1am msan tar1hmde m b' • genc i derneg1 tara m an k . e usan meclisinde 
Halkevi salonunda ~ocuklanmiza d~gl - ";1 ~a ;elm.~§ ola? .hadisede methaldar 
t•lm11hr <;:ocuklar1D11z bu güzcl hediye • 0 Jan alr an ukc ki§mm Yeniden haose a-

. d 1 · te ti ma arma arar vermi t' B h" 
!"'den dolay1 Amerikah kar e§ enne . nazilerden birinin Adr & 'Nr u adi.~e, 

'L" k b J• dir iye a>.1rma ro • 
1 'ur me tu u yazm11 ~r · volverle kuru s1lu ate• et . . f• • -... mes1 suret1nde 

Manc;ukonun Roma se 1r1 vuku bulmu§tu. 
Roma 28 (Hususi) - Man9~ko1'.un Yüksek mahkeme, maznunlarm hapis 

f•alya tarafmdan tammmas1 uz~rme c7zasma mahk.um edilebilecekleri ve 
Jl.fan,ukonun Roma elciliJ!ine taym e- b~n.aenaleyh bidayet mahkemesi karari 
fi ilen' M. Tung bugün italya Krall ve h1lafma oI:;ak „mevkuf tutulmalan Ja. 
Habe1istan imparatoru Viktor Emma- >.1m geleceg1 mutaleasmdad1r. 
~uel'e itimadnamesini vermi~tir. • Ford Ve Ruzvelt 
Japonya Almanya hükiimeb Vru;ington 28 - M. Harri Ford ile oJ!-

d
• 'd b' testoda lu Edsel Ford, dün M. Ruzvelt'le birlik-

nez in ~ 1r pro te öale vemeg"i yemislerd' B b -
~ · 1r. a a o~ul-

bulundu . . Ja Reisicumhur, hükfunetle i& ad~rnla • 
Paris 28 (Hususi) - Japon hukfuneti rmm te$riki mesaisi meselesini rnüzake· 

Cinde bir Alman asker! hevetinin mev· re etmi•lerdir. 
cndiyetile Alman fabrikalarmm Gine fngiltere ile Polonva ara· 
silah ve miihimmnt satma•ml Alman cJ h • h d 
hii 1<umetine protesto etmistir. 1111 a 1r. mu~ e e 

Alman hükilmeti verdi,il i cevabda Ja Londra 28 - !nr11tere ile Polonya a-
pnnva ile <;in arnsmda re<men harb ilän rasmda 1936 tarihli Londra muahedesi 
eclilmedi~i cihetle Alman fahrikahrmm nümune ittihaz edilerek akdedilmi& o
~ine siH\h ve miihimmat sntmakta ser- Jan deniz itilaf1 dün Hariciye Nezare • 
iest olduklarm1 bildirmi§tir. tinde imzalanmi§hr. 

ken tarkm her tarafmda bugün Av· 
rupa ruhunun y~maga b11Jlad1gm1 
yaz1yor ve bu garbhlafllla hareketine 
Atatürk Türklerinin önayak olduk
lanm ilave ediyor. Figaro gazetesinin 
muharriri, bundan on bet sene kadar 
evvel, bütün Avruoada tarka dogru 
bir temayül belirdigini habrlatbktan 
sonra diyor ki: 

«Bana öyle geliyor ki bugün vazi
vet teraine dönmüttür. En had tek
linde milliyet~ilik fikirlerile beraber 
bütün hummalanmizt tarka sirayet 
ettirdik. » 

$üphe1iz, bizim de bin defa yazdt· 
g1m1z gibi, ihtiyar Asyanm yorgun 
omuzlannm ortasma genc bir Av
rupa kRfa11 oturmak üzeredir; «mes
ud bir hareke13izlik» i!;inde gözlerini 
yurnmayt a11rlardanberi bütün tarka 
tavsiye eden Nirvana son uykusuna 
dahyor; art1k, 

Oturmak ayakta durmaklan iyidir, 
Uzanmak olurmaktan iyidir; 
Uyumak uzanmaktan iyidir; 
Ölmek uyumaktan iyidir. 

Diyen eski tark hikmeti yerine, 

Ayakta durmak olurmaktan iyidir; 
Yürümek ayakta durmaktan iyidir; 
Ko§mak yürümeklen iyidir; 
Atilmak ko§maktan iyidir. 

Diyen garb iradesinin bütün dün
yada fethetmiyecegi hi!;bir ruh kal
m1yacakhr. Fakat, gene de: «$ark 
tarkbr, garb da garb» diyen Kiplingin 
sözünde bir hakikat aramaga devam 
edebiliriz. Mesela Avrupaya, oradan 
da Asyaya cenubi Amerikadan geien 
tangonun i!;inde tüten ruh, tarkhdir; 
!;Ünkü §ark ruhunu Avrupada ve A
merikada devam ettiren bir 1spanyol 
alemi vardir. Edison'un voe Markoni
nin icadlan bu ruhun garb aleminde 
bile yll§amasma mini olmaml§hr; 
Asyamn rnanevi bünyesini tamamile 
degi§tirebilir mi? Kit' alar arasmda 
degil, milletler, hatta ferdler arasm· 
daki mizac ve görü§ farklanm ihmal 
etmemege mecbur oldugumuz bir de
virde tarkm hpahp bir garb kopya11 
haline gelecegine kolayca inanama· 
y1z. Bu yeryüzünde her noktanm 
ayn bir durufu, gÖrÜ§Ü ve duyufU 
vard1r. Belki Avrupa medeniyeti bu 
farklar1n ancak ameli taraflanm de· 
gi,tirebilir ve müsavilettirebilir. Ni
tekim bugünkü Türkiye, Avrupa 
medeniyetinin teknik ve maddi bü
tün iyiliklerini benimsemit oldugu 
halde, ideolojisinde ve dünya görü
tünde yalruz kendi kendine benzeme· 
g<i kabul etmi§tir. 

PEYAMI SAFA 

Otel ve hanlar 11lo kontrol 

edilecek 

Ankara 28 (T elefonla) - Otel, han 
ve misafirhanelerin k1sm1 azammm her 
türlü s1hhi 1eraitten mahrum bulundugu 
ve ekseri belediyelerin bu ciheti tamamen 
mühmel biraktiklan yap1lan teftiiler ne • 
ticesinde ve vaki iikayetlerden anla11l • 
m11hr. Umumun s1hhatile a!akadar oldugu 
kadar memleketin ic;timai seviyesine de 
miyar teikil etmesi ve bilhassa haierelerle 
bula1an lekeli humma ve hummay1 racia 
gibi baz1 hastahklarm yay1lmasmda bü • 
yük amil olmas1 dolay1sile S1hhat Veka
leti, bu hususta s1k1 bir kontrol yap1lma· 
sm1 alakadarlara bildirdi. 

lngiltere Avam Kamara11nda 

bütc:e müzakereleri 
Londra 28 (Hususi) - Avam Kama· 

rasmm bugünkü celsesinde büt9e mü • 
zakerelerine devam edilmi~tir. Amele 
ve liberal firkas1na mensub birc;ok meb· 
uslar, bu münasebetle hükilmetin harici 
siyasetine hücum etrni ~lerdir. Müzake
relere yarm da devam edilecektir. Ya • 
rmki cel•ede, Maliye Naz1r1 Sir Con Si· 
mnn. muhaliflere cevab verecektir. 

( KISA HABERLER ) 

* iZMiR 28 - ~hrlmlz Qocuk Eslrgeme 
kurumu ~ubesl taraf1ndan ~ok -;ocuklu 
alleler !~In blr müsabaka yap1lml.!I vc alt1-
dan fazla ~ocuj!u olanlara. hedlyeler verll
mlstlr. 

>!< VA~iNGTON 28- Amerlkanm Mekslka 
dakJ seflrl M. Danlyel, Meks!ka hükilmetl
nln Amerika mahsulät1ndan ahnmakta o
lan ve senebas1rula tezy!d edllm.!~ bulunan 
rüsumu 1 mayistan ttlbaren indirmeA:e ko.
rar verm!s oldultunu btld!rm.!~tlr. * LONDRA 28 - Krall~entn annesl 
Kontes Strat.smor, a~ir hastadir. * LONDRA 28 - ~ker konlerans1 bu 
sabah toplanmu;tir. Konferans, her mem
lekete tahsls edtlml~ olan kontenjanlar 
me.<elesln! tetklk etml~tlr. * ROMA 28 - Resm! gazete, ita!ya lle 
Amerika arasinda muvakkat tesviye sure
tlnl tasv!b eden kararnameyl ne~ret~tlr. 

Ankara Kiz lisesi 1935 • 37 
Y1l/1ibm basl1rm1~tir. Profesör Afe· 
tin a~aiiiki ncfis ~az1S1m bu güzel 
eserdcn iktibas ediyoruz. 

Y1l 1919 • 1920. 
Silah sesleri dershane iGinde akisler 

yaph. Sokaklarda ko1u1malarm gürültüsü 
beni ve hocam1 pencereye ~ekti. 

Halbuki biraz evvel geGrni1in ne güzel 
bir levhasile hoca ve tek talebesi ben he
yecan ve gurur iGinde idik. Öyle ya 
X uncu padi$ah Kanuni Süleymana ka
dar gelmi1tik. Ben padi1ahlann sirasm1 
1a11Tmadan sayabiliyordum. Hocam mÜ· 
kafat olarak bana 10 numara yanma y1l
d1zlar da mahyordu. Hevesim büyüktü. 
Cünkü tarih derslerimi Gah1tiktan sonra 
evde de beni dinliyecek kimseler bulu • 
yordum. Hele bir ak1am önce Barba -
rosun üzerinde nekadar durmu1tum. 

Onun resmini kü~ükken tamyabildi 
gim dedemc de ne ~ok benzetiyordum. 
Babaannem göz]ügünü takarak resme 
baktikGa bu benzetmede beni teyid edi • 
yordu. 

lstedii'\im ve tasavvur edebildigim bü
yüklükleri küGük kitab1m bana hi~ vere
miyordu. 

Haritay1 biliyordum. 
Cezayir, T unus, T una, Volga, Var· 

dar, Diele. F1rat, Y emen, Nil, Ye1ilir
mak, Sakarya birbirine yakm ieyler de
i!ildi. 1876 ve 1912 harbleri anekdotla
nm da büyükannelerimden dinliyordum. 

Hocam 600 senelik devletten bahse • 
diyordu. Söyledigine göre o devlet 40 
~adirhk bir halktan türemi1ti. 

Nam1k Kemal de 1iirile bu fikri $U 
m1srada ebedile1tirmek istemcmi1 midir? 
•Cthangträno btr <Uvlot g1karä1k btr a1t· 

rotten> 

Kitab onu yaz1yor. Hoca da ondan 
gerisine gidemiyor. Bu dar Gen;eve kml
mad1, fakat bizim dersimiz yanda kald1. 

Bir sene önce 30 ki1ilik bir sm1fta o
kuyordum. llkmektebi bitirme senemde 
s1mfta tek kald1m. Y1k1lan, cöken lmpa
ratorlugun sars10t1S1 tek talcbe ve hoca
sm1 da birbirinden aymyordu. Evlerimize 
s1gmd1k. 

Biga 1ehri sokaklan Anzavur, Gavur 
lmam cctelerile milli kuvvetlerin Garp1$ • 
masma sahne oldu. Bu 1Chir i~indeki car
p11malar aman vcrdikGe ve milli kuvvet
ler Bigaya hakim olduklan zamanlarda 
ben büyükannelerimin elinde mektebe git· 
tim ve geldim. Birieyler Ögrenmi1 olarak 
ilkmekteb mezunu olmu1tum. 

*** fstiklal Harbi s1ralan„. 
Yunanhlan Bigada, ltilaf devletlerini 

!stanbulda, !talyanlan Antalyada göre • 
rek Alaiyeye Gekildik. Kurtulu1 sözleri • 
miz Mustafa Kemal admda canlaruyor
du. Sakarya harbi kahramanlan iGin ev • 
!erde cama$1rlar dikildi. Corablar örüldü. 
Bütün millet istiklalini kurtarmak iGin 
Ba1m1 bulmui ve Onun etrafmda toplan· 
m1111. 

Y eni tarih miman 1;ad1r halkmdan 

Atinada imzalanan 
munzam pakt 

CBa1makalede11 devam 1 
en alakah bir 1ekilde tetkik olunacakhr. 

Devletlerimizin sulhseverlikleri, tahrik 
olunmam11 taarruz ve husumetlere kar11 
almacak kar11hkh tedbirlcri dahi adeta 
ipekten ifadelerle en ban§';l 1ekillerin
de kay1d ve tesbit etmi1 bulunuyor. 
Onlarm ztmnmdaki tedafüi ittifak, 
herkesin kolayca anhyabileceii bir 
hakikattir. 

Balkan Antanll Türk - Yunan müna
sebetlerinin bu tekamülünü tamamile tas
vib ve teyid eylemiitir. <;:ünkü antant da
hi esasen Balkanlarm umum heyeti i<;in 
ayni fikirler ve hislerle mücehhezdir. ve 
biz kuvvetle umuyoruz ki yakin bir is
tikbalde Balkan Antanb dahi Türk • 
Yunan münasebetlerinde görülen inkiia
fm aynini kendi i1lerinde tecelli ve ta
hakkuk cttirecektir. Bizce Balkan An
tanhnm, dünyanm bu c;evresinde yekpare 
bir kaya gibi yükselerek kendi ba1ma 60 
milyon nüfuslu büyük bir devlet rolü oy· 
myacag1 günler uzakta degildir. 

YUNUS NADI -·.-.--
Kral Zogo, Drac;a hareket 

etti 
Tiran 28 - Dün, nikäh merasiminden 

sonra Kral, saraymda muazzam bir zi
yafet verilmi§tir. Ziyafetten sonra Kral 
ve Krali9e maiyetlerile birlikte Drac;a 
hareket etmi1lerdir. 

Balayim orada Kralm villäsmda ge • 
~ireceklerdir. 

Yugoslavyadaki islam cema· 

ati reisligi 
Belgrad 28 - Niyabetin bir kararna

mesile Saray. Bosna yüksek Islam rnah
kemesi reisi Fehim Spaho, Yugoslavya
daki islitm cemaati reisligine tayin edil
mi§tir. Fehim Spaho, Münaka!at Na • 
zm Mehrned Spaho'nun karde1idir. 

degil, milyonlarla Türkün birliginden 
devlet kuruyordu. Ona kim amelelik et· 
mezdi„ Ümid arar gözler Ankaradan ge
ien i11kla parhyordu. 

*** Bir gÜn Alanya kalesinin tepesinden 
engin denize bakiyordum. 

0 denizlerde hakimiyet devrini ya] • 
n1z Osmanh tarihi icinde bilebiliyordum. 
F akat llrmand1g1m ve mazgallan iGinde 
gezdigim bu kale bana ba1ka bir Türk 
adm1 müideliyor. 1htiyar fener bckGisi 
kartal yuvalarma e1 olan fener evinden 
inmi1. bize izahat veriyordu. 

Onun kitab1, üzerinde gezdiiiimiz yer· 
lerdi. «Bu kale Se!Guklardan kalmadir, 
dedi. Alanyam1z Sel~uk devrinde parla
d1. Osmanhda söndü. Büyük Alaeddin 
Akdenizi buradan gözledi. Donanmasm1 
kale dibindeki tersanelerde hamlad1. 
Ben her gece fenerimi ~ak11unda o do • 
nanmaya yol verir gibi oluyorum.» Üze· 
rinde yÜrüdügiimüz sarmc ugultulu akis
ler yap1yordu. Bu, eski devirlerin su haz
nesi. Bu devirde de kale i~i ahalisinin 
su ihtiyac1 sarm~lanna baRhdir. Gene 
ihtivar fener bekcisi söyledi: 

Kar$1ki dagda bir noktaYJ i1aret ede • 
rek «11te eski devirlerde su oradan bura· 
ya köprü ile bagh idi.» 

Akedük izlerini kale üzerinde göster
meyi de unutmam11h. «k kalenin kap1 
kitabesine dikkatli bakm» diye de tek -
rarlad1. Benim kitab bilgilerim altüst ol
muitu. 

Alanya kalesini her gezdikGe uzun u· 
zun dü$Ünüyordum. Bu köklü yap1lar 
Osmanh cadirlanndan Gok evveldi ve 
Türkün mah idi. 

••• 
1937: Bugünkü tarih hakikatlerile 

dünkü Osmanh devri bilgileri arasmda 
ne büyük fark 1 Hahnmda büyük yer tu
tan Alaiye kalesi fener bekGisinin telaf • 
fuzile Alanya idi. Ve ora halk1 bu ad1 
bugün dahi böyle yadeder. Ancak ben 
o zamanki kisa bilgilerimle Alaiye adm
da Sekuka kadar gitmek sevincini bula· 
bilmi1tim. Halbuki bu 1ehir bütün Av -
rupaya da yay1lm11 olan bir Türk kabile· 
sinin Anadolu sahillerine vurulmu$ dam
gas1 dei!il midir? Alanya Alanlann ülke· 
si. Bu kabilenin tarihi izlerini araihra -
hm. Yunanistanda Elen, Kafkasyada ve 
Rusyada Alen, Avrupa iderine uzanan 
yollarda ve en nihayet fspanyada Alen
lerin yaYJh1lan, tarihte kaYJdh degil mi
dir? Bütün bu bilgilerden sonra Alaiye 
ad1 cografi haritalarda nekadar igreti ka· 
l1yor. Anadolunun bu kö$esine gelip yer
le1Cn. Alan Türk kabilesi bugün cocuk
lannda da o ad1 ya1ahyor. F ener bekcisi 
bir Alan ~ocugudur bütün Alanyahlar 
gibi„ .,,.,,. 

Osmanh devri 600 senenin hufresine 
dü1tü. Türk devleti binlerce y11l1k tarihi· 
nin temellerinde yükseliyor. Bugün her 
Türk cocugu bu hakikatle ba1ba$8d1r. 
O. bu yurda ezelden sahib olu1undan h1z 
ve kuvvet ahr. 

Silahlanma yar••• 
yeniden h1zlan1yor 

f 8astaraf1 1 lnCI aahlfedeJ 
!er ihdas1 i~in 28,751,000 dolar sarf101 
derpi1 eden kanun layihasm1 tevdi etme
sini taleb etmiitir. 

M. Vinson, daha evvelce bir proie tev
di etmi$ti ve bu proie, Midvay, Havai ve 
Kodiyak adalarmda üssülharekeler ih • 
das1 icin masarif ihtiyanna mezuniyet ve
riyordu. 

1n1as1 derpi1 edilen yeni üssülhareke
ler, Va1ington muahedenamesinin tahki
mini menetmi1 oldugu mmtaka dahilinde 
bulunmaktad1r. 

Yeni Vinson kanun layihast, M. 
Svanson tarafmdan taleb edilen kredile
rin verilmesine matuftur. ( a.a.) 

lave~ Krah Berlinde bir 

ziyafet verdi 
Berlin 28 - 1sve<; Krah, 1sve<; sefa • 

rethanesinde bir ziyafet verrni§tir. Bu 
ziyafette M. Görin!('le M. Ribbentrop 
haz1r bulunmu§lard1r. 

tsve<; diplomasi mehafili Kralm bu· 
radaki ikametinin hususi ~ahiyette ol· 
dugunu kavdetmektedirler. ····-Kac;akc;1 c;ocuk 

Esrar ka~ak~1hgi yapmaktan suc;lu 
12 ya~larmda Mordehay isminde bir 
9ocuk yakalanmi§hr. 

Mordehay bir paket esran satarken 
cürüm üzerinde tutulmu§, yap1lan sor· 
guda kendisine esrar paketini matba~c1 
yamnda c;ah~an bir arkada~mm ~erd1.: 
gini söylemi~tir. Mordehaym farik mu· 
meyyiz oldugu tesbit edilmi1tir. -. --<;ocugunu tiddetle dövmü,.„ 

Yeldegirrneninde Tepe sokagmda l8 
nurnarada oturan bahk91 Rafael, 10 ya· 
§mdaki oglu Jalo, dün ~iddetlice dö~ • 
mü§, ~ocugun ba§ml dükkan kepeng1ne 
~iddetle vurarak yaralanmasma sebeb 
olmu~tur. Rafael yakalanm1§, cürrnü 
me~hud mahkemesine sevkedilmi§tir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

M1sirm emniyet ve 
istiklali 

a ngiltere ile ltalyanm aras1 a~1k. ve D harb tehlikesi mevcud oldugu za· 
manlarda, MlSlr endi1eli günler ya• 

1am11llr. <;:ünkü Süvey§ kanalmm büyük 
sevkulceni ehemmiyeti dolay1sile M1S1r 
topraklan, lngiltere ile halya arasmda 
harb sahnesi olmaga mahkumdu. ~imdi 
lngiltere ile ftalya arasmda bir anlaima 
yapillJl da harb kabusu ortadan kalkmca 
MlSlr geni1 bir nefes alm11hr. Bir Fran· 
s1z gazetesi, bu münasebctle M1smn mÜ· 
dafaasmdan bahsediyor. Libyadaki ltal· 
yan ordusu 40,000 kiiiye indirilecektir 
amma, son hadiseler göstermi1tir ki bu 
birka~ gün i~inde ftalyadan Libyaya 
azim kuvvetler sevki kabildir, ve MlSlr 
garbdan gelecek bir taarruza kar11 mah· 
fuz degildir; diyor. 

Bu gazete, sonra 1u mütalcay1 ilave 
ediyor: 

«fngiliz • M1Sll muahedesinin ihtiva 
ettigi lngiliz k1t' alarile takviye edilecek 
olan müstakbel M1S1r ordusu, muhtemel 
müteamzlara kar11 insanca ve malzeme• 
ce, say1 ve teknik itibarile müsavi kuv• 
vetler ~1karmad1kGa, M1smn müdafaasi 
temin edilmi1 say1lamaz.» 

Frans1z gazetesi dogru söylüyor. Fa• 
kat, bu mütaleanm dogrulugu. yalmz 
bugünkü vaziyete ve ltalyan - ~giliz 
gerginligine münhaSlT degildir. Bu, dün, 
bugün ve yann i~in bir hakikattir. M1S1r 
gibi 16 milyonluk bir Akdeniz memle• 
keti, -hele bu memleketin i~inden Süvcyt 
kanah gibi fevkalade mühim bir ticaret 
ve sevkulcey1 volu ge~erse· emniyet ve 
istiklalini muhafaza i~in. mutlaka kendi 
kuvvetlerine istinad etmek mecburiyetin· 
dedir. 

Dünya, öyle bir ickil alm11hr ki her 
millet, her devlet, her1eyden evvel, kendi 
kudret ve kuvvetine güvenmektedir. Dost• 
luklar, ittifaklar sonradan gelir. Mesela, 
lngiltcre. Süvey§ kanah dolay1sile MIS1• 
ra bu kadar ehemmiyet verdigi halde, 
buraya 16,000 den fazla asker göndere• 
memiitir. Buna mukabil, ftalya • Libya• 
da, MlSlr hududlanna 80,000 ki§i topla· 
m11tir. Büyük Harbde, öyle buhranh an
lar olmu1tur ki hcrkes kendi derdine dü1· 
mü1, müttefigine yardun edememiitir. 
Mesela Alm an • A vusturya - Macar ve 
Bulgar o;dularmm Sirbistam istila etme· 
lerine ftiläf devletleri adeta seyirci kal· 
m1~Iard1T. 

Mmr zengin bir memlekettir, nüfusu 
c;oktur. Her sene, takriben 200,000 kiii 
ukerlik c;agma girer. Bu kaynaktan isti
fade ederck M1smn emniyet ve istik!alini 
koruyacak kuvvetli bir ordu viicude ge • 
tirmek mümkündür. MlSlr, kendi ev!ad
lanndan mürekkeb bir ordunun süngüle
rille müdafaa ve muhafaza edilmedik~c 
Avrupada. ve Akdenizde kopacak her 
futmada, her buhranda sarsmhlar. ürper· 
meler duyacakbr. M1smn tarihi de böyle 
söylüyor. 

Karde1 millet. sulh ve sükun, emniyel 
ve huzur i~inde. müstakil ya~mak i~in 
silaha sanlmahdir. 

Yugoslavya amele fede· 
rasyonunun toplanb

s1ndan sonra 
Belgrad 28 - Yugora denilen Yugos

lavya amele federasyonu tarafmdan gc-
9en pazartesi günü Belgradda akdedil • 
mii olan ve elli binden fazla insan ve 
Yugoslavyanm her tarafmdan gelmi§ 
bir9ok heyetler tarafmdan i§tirak edil· 
mi§ bulunan k<>ngreden bahsedcn Sa • 
muprava gazetes}, ba§makale~i?de, ~u 
toplantmm siyas1 ehernm1yetim tetk1k 
ctmekte ve bunun radikal birligin ve 
onun muzaheret etmekte oldugu hüku
metin kuvvetinin parlak bir delili ol • 
dultunu yazmaktad1r. 

Bu ga?.ete diyor ki: 
• Ym:ora. bizim milli te kilahm1z ak· 

sammdand1r. Yugora, komünizm aleyh· 
tandir ve bizim hürmet ve hayranhg1-
miza Jiiyik olan mü•terek temavülleri • 
mi>.in davasm1 temsil etrnektedir • ( a.a.) 
Macaristandaki l'llZi reisinin 

men~ei 
Budapcste 28 - Macar nazilerinin 

Führeri Salassi'nin men~ei ne oldu • 
gu hakkmdaki münaka§alar devarn et • 
mektedir. 

Salassi'nin Macar olrnad1g1m ve ismi· 
nin Selosan oldu~unu iddia eden 9ift~i 
meb'uslardan birinin bu iddialarma ce
vab veren nazi meb'us, ecdadmm her 
zaman Salassi ismini ta~1m1s ve Macar 
ihtilal ordusunda Avusturyahlara kar§l 
harbetmi§ olduklarm1 gösteren bir ta
k1m vesaik ibraz etmistir 

T evkif edildi 

Karagümrükte Bürhaneddin isminde 
birini b19akla ag1r surette yarahyan a
rabac1 Kürd Mustafa, dün birinci sor
gu hakimliginde yap1lan sorguyu mü· 
teakib tevkif edilmi§tir. 
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QADVO 
( Bu ak$amki program) 

Insanm, ya1landik.i;a, <;ocukla§tlgl mu· 
hakkak. Bunakhk, bu ikiuci <;ocukluguo 
cilvelerinden biridir. Fakat, baz1 müz'i<; 
bunakhklar vard1r ki, can s1kar, b1ktmr. 
Rasih Resminin bunakhi!;, <;ok zaramz· 
d1. ~enesi dü1memi1ti. abuk sabuk da ko· 
nuimuyordu. Y almz, arasua, eski gün 
leri habrhyor ve hayatiyeti <;iirümii§, aya· 
r1 bozulmu1 dimag1, hahra zincirlerine ta· 
k1hnca, kar11smdakilere, bir teviye din • 
letmekten kendini alam1yordu. 

Ya1h adamm, «mazi daiiss1la» s1 buh
ram ge<;irdigi günlerde, evdekiler, ister 
istemez boyun egip dinler görünüyorlar· 
d1. 

Rasih Resmi, Evkaf «miitehayyizan 
hulefa» hgmdan tekaüd olmU§tu. «kendi 
yagile kavrulup», «ayagm1 yorganma 
göre uzatbgJ>> i<;in «babadan kalma» 
kö1kü, bag1, bah<;eyi, iki de dükkaoc1g1 
duruyor; tekaüd maa1m1 da kendi geliri· 
ne ekliyerek «namerde muhtac olmadan>>, 
«gül gibi» ge<;iniyordu. 

Rasih Resmi, iyi günler görmÜ§; ra • 
hat, dagdagas1z bir ömür sünnÜ§tÜ. Ha· 
reket, hele tela§, acele, onun dü1mam 
idi. 0, Jagar beygirlerin zorla <;ektikleri 
tramvaylara. tath hns giden talikalara, 
Kad1köyden Köprüye ancak bir bu<;uk 
saatte varabilen tontonlara, üstü <;ardakh 
öküz arabalanna al11m1§l!. Otomobiller, 
motosikletler, otobüsler, elektrikli tram • 
vaylar, tayyareler, <;ift uskurlu vapurlar, 
onul ba1m1 döndürüyordu. 

T ekaüd olduktan soora, kö1küne <;e• 
kilmi1, bagile, bah<;esile ugra11yor, so • 
kaga <;1km1yor, kendi aleminde, gene ra· 
hat, dagdagas1z ya11yordu. Ogullan bü
yümü1ler, ev hark sahibi olmu1lard1. Ra· 
sih Resmi, yeti1tirdigi eins güller, <;e1id 
<;i<;ekler arasmda, öyle avunuyordu ki 
dünyanm, her gün biraz daha deifütigini 
görmüyordu. 0, sönük gözlerini yenilik
lere kapam111I; görmek de istemiyordu. 

Ge<;en y11lar, onu, kö1e minderine <;ivi· 
lemi1ti. Bazan ogullarmm, gelinlerinin 
uzun uzadiya bahsettikleri bir otomobil, 
yahud bir vapur gezintisi, onu co1turma
ga kafi geliyor, eski günlerin habralan, 
ölü dimagmda canlamyordu: 

- Gezmek, gezmek, eskidendi ... Gez· 
menin, eglenmenin zevkini, keyfini <;1ka • 
md1k. 

F akat, ba21 günlerde, co1kunlugu bir 
buhran haline geliyor, onu, ayaklandm • 
yordu. Onun «ayaklanmas1», bir «söz 
temsili» idi. Koltuklarma girilmeden ye
rinden kalkam1yan ya1h adam, «ayaklan· 
mak istiyor>> du. Bu istegini, oturdugu 
yerde, ellerini, kollarm1, omuzlanm oy • 
natmakla «ihsas» edebiliyordu: 

- Y ann, ~amhcaya gidelim, <;ocuk
lar „. Havalar, güzel ma1allah 1 Amma 
durun; hemen yann olmaz. Haz1rhk da 
laz1m degil mi ya? Öyle sümmettedarik 
yola <;1kamam. 

Kar11S1ndakilere dikkatle bak1yor, gÜ· 
lümsüyordu: 

- Amma, öküz arabasile gidecegiz. 
Ben, otomobillere filan binemem. Ada • 
mm, i<;i. barsaklan oarSihr, hastalamr. 
Öküz arabasma 1ilteleri atanz, sereserpe 
yan gelir otururuz. Agir aglf ge<;tigimiz 
yerleri de, i<;imize sindire sindire seyreder; 
sars1lmadan, sersem olmadan, ag1z tadile 

keyif <;atarak gideriz. 
Kamma soruyordu: 
- Ne yemekler haz1rhyahm? 
Onun cevab vermesine vakit buakm1 • 

yor, gene kendi söylüyordu : 
- Evvela, bir ala sögüi yapanz. ~öy· 

le, az yagh olacak 1 Kuzu etinden .. • 
Tekrar kansma bakiyo1 du: 
- Princimiz var m1? Dolmahk pi • 

rinc ... Zetinyagh yaprak dolmas1 sara • 
nz. Lezzet vennek i<;in, pi§Orken, erik de 
atmah. 

Bir müddet durup dü~ünüyordu: 
- Daha neler yapmah) 1rmik hel • 

vaSlm da unutm1yahm ... Salatada lazJJD„ 
Zeytin yagm1, sirkeyi bir 1i1eye koyanz, 
orada dökeriz. 

Yüzü, birden gülüyor, elini alnma vu

ruyordu: 
- Buldum... Buldum... Bir de pi· 

lic;li güvec;... Pili<;li türlü güveci ..•. 
F akat, ne1'esi .;ok sürm~yordu: 
- Güveci, orada m1 fmna venneli, 

yoksa burada m1 pi~irip götürmeli? S1cak 
s1cak yenmesi, ba1kad1r. 

Y emek listesi bittikten sonra, tekrar 
ediyordu: 

- Neler haz1rhyacaktm? 
0, biraz evvel söylediklerini unutuver· 

digi ic;in, kar§Ismdakiler, hatirlamasma 
yard1m ediyorlard1: 

- Söi!ü1 .. , Y aprak dolmaS1 .. , Gü
ve<; ... fnnik helvaSI ... Salata ... 

Y a1h adam, tekrar dü1üncelere dah • 
yordu: 

- Kimler gelecek? Y emekleri de o
na göre haz1rlamah. 

Bu s1kintidan da c;abuk kurtuluyordu: 
- Ac1k hava, iyi su, insanm i1tihas101 

acar. Bol yapmah. 
Ahc1 kad1m ~ag1rt1yor, emir veriyor· 

du: 
- Helvanc tencercsilc bir büyük tcn· 

cere, •onra büyük güveci, emaye tencere
yi, emaye tabaklan getir ... 

Ahc;1 kadm, bu sahnelere ah11k ol • 
dugu ic;in, sesini c;ikarm1yor, istenilenleri 
bir bir gctiriyor, ellerini kavu~turup emir 
bekliyordu. Rasih Resmi, önüne YJi!Ilan 
kab kacag1 gözden gec;irdikten sonra: 

- Simdi bunlan, giizelce denk yap
mah; diyordu. Evdekiler, onun suyunca 
gidiyorlar; kab kacai1;1 büyük sepete is
tif ediyor, sepeti de denk bagile sanyor· 
lard1. 

Y a1h adam, yap1lanlan dikkatle sey-
rediyordu: 

- fyi istif edin. 
Denk baglamnca emir veriyordu: 
- Söyle kaldmn, az1c1k sarsm. Ba· 

kalun, iyi istif edilmi1 mit 
Bazan, ah<;1 kadm ezberledigi dersini 

unutuyor; sepeti, tekba1ma kald1rmak is· 
tiyordu. 0 vakit, ya1h adam, avaz avaz 
bagmyordu: 

- Dur ... Biri yard1m etsin.„ Ag1r • 
dir, tekba1ma tutamazsm, elinden kayar, 
sepet dü1üverir. Ben, savrukluk istemem. 

Sepet kalkip da «biraz samlmca», 
bo1 tencereler, emaye kaplar t1km:l1yacak 
oldu mu, ihtiyar, ~ileden c;1k1yordu: 

- F ena istif ehni1siniz„. Y emekler 
dökülecek... Denk bagm1 .,özün, yen1 
ba1tan istif edin 1 

MAHMUD YESARI 
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Bahkesirde muvaff akiyetli bir k1yafet balosu 

Balrkesir ( Husus!) - Yoksullan Gözetme Cemiyetinin Hükumet ko
nagmm salonlarmda verdigi klyafet balosu büyük bir ragbet gördü. Top
lanhda elbise ve k1yaiet yak~tirma ve dans müsabakalar1 yap1ldi. Milli 
k1yaiet müsabakasm1 <;etmi k1yafetli genc k1z kazand1. Ekseriyetin mill! 
k1yafetlerile i§tirak ettij!i bu balo ~ok nezih eglencelerle sabaha kadar sürdü. 
Gönderd.igim resim milli k1yafet müsabakasma i~tirak edenleri ( X ) i§a
retli de birincilil!i kazanam göstermektedir. 

.--------1 MAYIS 
Bahar bayrammda TüRK MAARIF CEMiYETI 

rozetlerini tak1mz. 

B •• T ·u· R K sinemasmda 2 ugun tilm birden 

1 • Olüm Zeplini 2 ·La Habanera 
Fevkaläde heyecanh, merakh film Gören leri he.yran eden nefis ~aheser 

Robert Armstrong • Dorotty Z A R A H L E A N D E R 
Wllson • Sean• · 4.20 8 Senns· 2,30. 6 • 9,15 

askeri kalacak 
Pariste ~1kan Le Temps gazetesinin 

Kahiredeki hususi muhabiri, Roma an
!a~malanna dair olarak gazetesine gÖn • 
derdigi bir mektubda, bu anlallßlamn M1-
mm müdafaasma taalluk eden k1S1mlan 
hakkmda ezcümle diyor ki: 

«Lord Pört'le Kont Ciano arasmda 
teati edilen 1 numarah notalarda, Libya• 
daki italyan kuvvetlerinin tedricen haza· 
ri miktara, yani 40,000 nefere indirilece
g; tasrih edi!mektedir. 

MISmn garb hududlanm iki seneden
beri tehdid eden tehlike, bu suretle, ta • 
mamen ortadan kalkmamakla beraber, 
mühim nisbette azalm1$ olacaktir. 

Bu karar, hie süphesiz, esasli bir sü • 
kunet amilidir. Maamafih, bunun ehern· 
miyetini de izam etmemek laz1mdn. Sou 
tecrübe, ortaya iki hakikat koymu;tur: 
1 - Bir iki gün gibi pek k1sa bir zaman 
zarfmda, ltalyadan T rablusa külliyetli 
takviye k1taati sevketmek mümkündür. 
2 - M1s1r, bugünkü serait dahilinde, 
garbdan gelecek olan bir taarruza kar11 
masun vaziyette deil;ildir. 

Bazi ecnebi matibuab, ezcümle Fran· 
s1z gazetcleri, M1mdaki fngiliz ordusu· 
nun yaphg1 son manevralar münasebeti· 
le yazd1klan yazilarda, Nil vadisinin, 
Hfi dereccde muhafazah tclakki edile • 
bilecegini •Öy)üyorlard1. Böyle bir hü • 
küm tehlikeli olabilir. M1smn müdafaa • 
s101 temin etmek, Mmr ordusunun, mu· 
ahede mucibince !ngiliz unsurlarla tak • 
viy~ edilecek olan müstakbel ordusuna 
sahib olmas1 ve müteamzm kuvvetine, 
gerek aded, gerek teknik bak1mmdan ef
radca ve malzemece kar;1 koyacak de
recede muadil bulunmasile mümkündür. 
Son manevralar, motörlü k1t'alann c;ölü 
kolaylikla gecebileceklerini ispat etmi$ • 
tir. Bu son talimlerc i,tirake davet edilen 
fngiliz kuvvetleri, kendilerine gösterilen 
arazidc, büyük mü~külata tesadüf etme
den harekat yapm1slard1r. hte bu netice, 
Afrikada harbetinek üzerc sureti mahsu· 
sada tec;hiz edilmi$ bir dü1man ordusu • 
nun, vaktile a11lmaz zannedilen cöl ma· 
niasmm hakkmdan gelecegini ve vaktin
de önüne gec;ilmedigi takdirde Deltay1 is
tila ve Süveys kanalma vas1I olabilece • 
gini ispat etmi1tir. Mmr garb ~ölünün ar· 
zettigi ~ok huousi topografik vaziyet, M1-
smn tekmil müdafaasmm, Marsa Mat· 
ruh'tan ba1lay1p Siva vahasma müntehi 

Yeni bir Alman filmi : Genclik 
Rejisör V. 

~ 

ruhi 
acikli 

Harlan'1n bu eseri 
genc bir kizm ugram1~ 

inhitatlara 
mace-

ras1n1 tasvir etmektedir 
Berlinden yaz1hyor: 
Almanlar hem romantik faciaya, hem 

de natüralist eserlere bay1hrlar. Filimler· 
de de eglenceli operet yapmad1lar m1, 
muhakkak bir facia vücude getirirler. 
N aziler memleketinin tamnm11 rejisörle
rinden Vayt Harlan'm idare ettigi «Gen
Iik!» kordelas1 da iste bunlardan biridir. 
Eski neslin telakkilerile 19 uncu asnn 
sonlanna dogru yeni fikirlerle a~1lanm11 
genclerin düsünceleri arasmdaki müca • 
deleyi ve ilk ~arp1~ada onlann nas1I 
mag!Ub olduklarm1 göstermek 1~m bu 
eseri tertib elnnistir. Bakm, mcvzuu ta • 
mamile iddiamm ispata kafi bir dclildir. 

1890 senesinde 1arki Prusyanm Po
lonya ile Almanya _arasmda hudud te1 • 
kil eden Rozenan köyünde Hopp ismin
de bir rahib tarn bir sükunet ve dünya 
istirahati ic;inde ya;amaktad1r. Bir arahk 
köye yegeni Hans misafir geliyor. Hans 
yüksck tah•ilini bitinnck üzeredir. Hay • 
delberg' e p;itmezden evvel amcasm1 ve 
rahibin diger bir yegeni olan Anna'y1 zi· 
yaret maksadile köye ugram1st1r. 

1ki genc c;oculduk arkada~1d1rlar. An· 
na, rahibin hem;iresinin me;ru olm1yan 
bir münasebet neticesi dünyaya getirdigi 
bir cocuktur. Papaz merhamet ederek 
km yanma ahp büyühnÜ$ ve okuhnu;tur. 
F akat dünyada sirf fenahk idn yarat1l
m1s insanlar m1 yok .. Anna'ya a11k Gre
gor fon Sigorski isminde biri bir yolunu 
bulup k1za hulul ediyor. vaktile annesi • 
nin islemis olduil;u günah1 ona bütün taf· 
si!atile anlat1yor. Anna 'da müthis bir ru· 
hi buhran bashyor. 0 kadar sevdigi an· 
nesi böyle bir kadm olsun, hayret 1 

Tarn o mada Hans'm c;1kageli,i An
na' daki gayritabii!ii1;i artmyor. lki gcnc 
birbirile müthi1 sevisiyorlar ve kuvvetli, 
cözülmez bir atkla yekdii!erlerine bagla
myor!ar. 

Fakat Anna'nm Hans1 sevmesi am • 
casmdan uzakla1mas1, manastirdan atil • 
mas1 vc herkesin kendisine müstakbel ko· 
ca telakki ettiiii Gregor'dan aynlmas1 de-

Kristina Söderbraun Anna rolünde 

mektir. Halbuki Hans burada ancak bir 
misafirdir. 0 kalk1p gidince vaziyet ne 
olacak? Hans süphesiz carcabuk onu U• 

nutacak, Gregor da tabiati!e yüz ~evire· 
cek .. 0 halde ona tek bir kurtulu; yolu 
kahyor: Ölüm!. 

Anna bu dü1ünce ile ortadan kaybo
luyor, papazla Hans ve bütün köy halk1 
onu aramaga koyuluyorlar. Nihayet ce· 
sedini civardaki gölde buluyorlar. Gene· 
ligin ilk c;agmda bulunan Hans'm ruhu 
üzerinde bu ölüm ~ok fena bir tesir yap1-
yor. Rahib, her felaketi oldugu gibi bu· 
nu da tevekkülle kar11hyor. Gregor Si • 
gorski ise hayvani hislerini tahnin edecek 
güzcl bir zevceyi kaybettiginden mütees· 
s1r •• 

fstc Vayt Harlan birbirine aykm bu 
üc hissi tahlil etmek ic;indir ki <<Genclik» i 
yapm1&hr. Öjen Klöpfer rahibi, Her • 
man Braun, Hans'1 ~ok iyi temsil etmi1· 
ler. F akat filmin as1I yükü Anna'y1 ya • 
ratan genc artist Kriotina Söderbraun'un 
mtma yüklenmi1tir. Bu al\1r yükün altm· 
dan muvaffakiyetle s1ynld1g1 icin kendisi 
tebrike 1ayand1r dogrusu ! 

olan 200 1:aometrelik bir hat üzerinde ( B 
1
• , 

1
• k 

1
• ~ 

topland1i!1m göstermektedir. Bu hat bir 5 a t I r 1 G 
defa a;1lmca, A1ag1 M1s1r dü$manm ---------------------------
elinde demektir. Elindeki kuvvetlerin az
l1gm1 müdrik olan !ngiliz erkamharbiye· 
si, Sollum'u bu sebeble tahliye ederek, 
müdafaasm1, c;ok ehemmiyetli bir sev • 
kulcey; merkezi olan Marsa Matruh'a 
nakletmi1tir. Bu mevkiin, 1skenderiye ve 
dahille olan muvasala vesaiti bol ve emin
dir. Ayni zamanda, sahilde, ve bilhassa 
1skenderiyenin garbmdaki Agomi' de ye
ni le$kilat süratle vücude getirilmi1tir. 
Bu mevki, birinci derecede mühim bir 

hava ve deniz ÜS!Ü haline gelmi,tir. Bu 
ilk müdafaa unsurlar1, geccn aylar zar
fmda, yeni hava üsleri tesisi, baz1 vaha
larm ve müdafaalan MISlr i~in büyük bir 
ehemmiyet arzeden müteaddid barajlarm 
takviyesi gibi tedbirler ittihaz1 surctile 
ihnam edilmistir. 

fngiliz kumanda makammm te~bbüsü 
üzerine, gayet büyük bir gayret sarfedil
mi1tir. M1s1r hükumeti de, bu gayrete, 
maddi ve mali vesaitinin müsaadesi nis
betinde i;tirak ehnege amade görünüyor. 

Son Roma anla!llflalan, gerc;i, 1ark 
sulhunu tehdid eden bircok tehlikeleri 
bertaraf etmektedir. F akat, Mim 1c;m, 
bu sulhu temin ehnenin en iyi c;aresi, va
kit gec;irmedcn bütün gayretini, müdafaa
sm1 ve emniyetini te1kilatland1rmaga tah· 
"' etmektir. 

( __ A_s_k_e_rl_ik_i_fl_le_r_i_) 
Üsküdar Askerllk §ubeslnden: 
l;lubemlzde kay1dll ve Üsklidar Emvalln

den maas almakta bulunan bllumum 
emekll subay ve a.skeri memurlarin alt1 ay
llk yoklama ma~ !lmühaberlerlnl tasdlk 
ettlrmek üzere 1/ 5/ 938 tarlhlnden ltlbaren 
mutlaka ~ubenln ta.sdlkma Jüzum görül -
mü~ olmas1 haseblle fUbeye get!rmelerl ve 
baska yere ta.sdlk ettlrenler!n kabul edll -
mlyece~I clhetle ve müracaatlerlnde askeri 
veslkalarile ve _,enedl resmllerlle ve blrer 
aded foto~ratlarile blrl!k\e tubeye müra -
caatlerl. 

*** 
Maltepede Saklza~aemda lkamet ett!~l 

vo mU!ga RlhtLm f!rket! Oalata oubes! b94-
kät!bl oldu~u kaydmdaki mefruhattan an• 
!~1lan ve 934 seneslndenberl 1ubece ava • 
k1b1 me~hul ka!m11 olan yedek p!ya.de yar
subay 31.6 do~mlu I•tanbullu Sallm o~Ju 
Halldln Z..tanbulda l8e derhal, ta1rada l.se 
n!hayet 15 gün zarfmda behemehal bu • 
Jundu~u mahaJ ve memur!yet!n! blld!rme
•ini ve aksl takdlrde 1076 sayil! kanunun 
ceza ahkämmm hakkmda tatblk edllecegt 
llän olunur. 

* Stokholm'dan 24 nisan tarihile bil
dirildigine göre Moris Sövaliye' nin oraya 
gelisi mühim bir hadise seklinde cereyan 
etmistir. Frans1z komigini istasyonda bin· 
lcrce ki~i kar&ilam11 ve ikamet ettigi 
Grand Hotelio önünde de keza binlerce 
ki1i nümayi1 yapm11t1r. Moris, 1Ipk1 bir 
hükümdar gibi be; on defa balkona c1k

mak medburiyetinde kalm1111r. Frans1z ga· 
zeteleri kendi komiklerine yap1lan teza· 
hürlerin Rober Taylor'un ayni 1ehri zi· 
yareti esnasmda gösterilen alakadan daha 
fazla oldugunu yazmaktad1rlar. * Sari Buvayye, Hokkabazlar ve 
Y eni dük isminde iki eserin sinemaya c;e• 
kilmek hakk1m sahn alm11t1r. Bu eserle
rin evvelce F ransada yap1lacag1 zanne
dilirken «Pepe le Moko» nun ikinci bir 
versionunu ~evirmek üzere Amerikaya 
gitmii olan Sari Buvayye bu her iki kor· 
delay1 da orada vücude getirmege karar 
vermi1tir. Sa1a Gitri'nin eseri olan «Hok· 
kabazlar» m imalini «Birle1ik Artistler» 
~irketi namma filim ami!i Valter Vagner 
deruhde etmi~tir. * Kü~ük y1ld1z Diyana Dörbin'i keo· 
fi hususu kendilerine aid oldui!u ic;in ar· 
tistin kazancmdan komisyon almak isti· 
yen üc ki1i mahkemeye müracaat etmi1· 
lerdir. Bunlardan Yarner biraderler stüd
yosuna mensub Rita Stanvud yüzde 33, 
$eril yüzde 30 ve F alkin de yüzde 35 
istemektedir. Bu hesaba göre kü~ük k1z 
kazandiihna ayrica yüzde 8 de cebin • 
den ilave etmelidir ki bu davac1lan mem· 
nun edebilsin. Binaenaleyh mahkcmenin 
karannm onlarm iddialarim tervic eder 
bir karar veremiyecegi 1imdiden tahmin 
edilmektedir. 

* Frans1z artistlerinden Jan Buvatel, 
J apon artisti Sesü Hayakava ile birlikte 
«Sen Petersburg 1eytam» isminde bir fi. 
Jim cevirmektedir. Bu aktris bir müddet· 
tenberi beyaz perdede görünmezken son 
zamanlarda cok cah~m11t1r. «Verena'mn 
izdivac1» da Lakey ve Medi Berri ile 
« Y annm insanlan» mda ise Konstan 
Remi ile oynam11hr. Sa1a Gitri, son 
filmi «Sanzelize'de dolai"hm 1» korde -
lasmda da Madam Pompadur'u temsil 
ehni1tir. * Dinna Dörbin «Musiki icin yaralll· 
m11» filmini bitirmi~tir. Simdi yeni bir 
kordela cevirmege hamlanmaktadir. Bu 
eserin ismi «Bu ya;ta„» olacakllr. * Frans1z rejisörü Jak Feyder pas
kalya tatilini Paristeki ailesinin yanmda 
gecirdikten sonra «Cambazhanenin es • 
ran» ismindeki filminin almanca versi • 
yonuna aid son tetkiklerde bulunmak ü
zere Berline gihni1tir. * F rans1z rejisörlerirlden Lui Made
len'in cevirmek üzere oldugu «Büyük 
uyam1» filminin yap1lmasmm Jak fey • 
der'e havale olunacag1 hakkmda bir ri • 
vayet ~1k1DJ1sa da Jak F eyder bu riva
yeti bizzat tekzib etmi1tir. * F oks kumpanyasmm direktörlerin • 
den Sidney Kent'le Yalter Huc;inson 
Parise gelmi;lerdir. * Marlene Ditrih'in bugünlerde A
merikadan aynlmas1 ve Avrupaya müte· 
veccihen hareket elmesi muhtemeldir. 
Marlene evvela, Londraya ugra}'lp bir
kac gün kalacak, sonra Parise gelecek • 
tir. * Fransada misyonerlerin Afrikadaki 
faaliyetlerini tasvir ehnek üzere «Sahra
mn sesi» isminde bir filim yap1lacakhr. 

Daima güzel fihmler göstermegi adet edinen 

ASRi SiNEMA 
Bugünden itibaren de 2 gOzel film birden gösteriy01·. 

En bllyük Amerikan artistleri Cesur ve cevval artist 

FR~~~~ :aAEi~i ve Richard T almadge 

0 L HÜBMT MARCHAL GANGSTERLERE 
PERiSi KAR~l 

A•k ve lhtlras fllmldlr. BOyOk entrika ve macera filminde 

ANKARA: 
13,30 kar~1k pläk ne§l"iyat1 • 13,50 pläk: 

Türk mu.slkls! ve hall< ~rktlan • 14,15 da
h111 ve harlci haberler • 17,30 Halkev!nden 
naklen :inkiiäb dersl (Hikmet BayruJ -
18,30 ~ocuklara karagöz (Kü~ük All) • 19,15 
Türk mu.sikisl ve halk ~arkllari CServet 
Adnan ve arkada§lar1) - 20 saat ayar1 ve 
arabca ne1r!yat - 20,15 Türk musikisl ve 
halk 1ark1lar1 (Cemal Kämll, istanbul rad· 
yosu okuyucularmdan) - 21 konferan.s: 
(Dr. FaziJ Haldun, 9ocuk hastal.J.klar1 mü
tehassua) • 21,15 stüdyo salon orkestra.s1 • 
22 ajan.s haberlerl • 22,15 yarmki program. 

iSTANBUL: 
12,30 p!Wa Türk muslkl&! - 12,50 hava• 

dJ.s - 13,05 9ocuk bayram.I ve haft.a..s1 mü· 
na.sebetlle Qocuk Eslrgeme kurumu narru· 
na Kadlköy Halkevl koro heyet! • 13,30 
muhtellf pläk netrlyat1 - 14 son • 17 in. 
lu!ab tarlh! dersi: Ün!vers!teden naklen, 
Receb Peker taratmdan - 18,30 9ocuk bay. 
ram.I ve ha!tas1 münasebetlle Qocuk Esir· 
gerne kurumu Iiamma konteran.s: Doktor 
l]ükrü Häz1m CQocuklar<la s!nlr h1fz"'8Ih• 
ha.s1) • 18,45 Beyo~lu Halkevl Oö.sterlt ko· 
Ju taratmdan btr temsll • 19,15 9ocuk ter
b!yesi: All Käml Akyüz • 19,55 borsa ha· 
berlerl • 20 Muzaffer ilkar ve arkada~lar1 
taraf1ndan Türk muslkisi ve halk §arkllari-
20,45 hava raporu - 20,48 Ömer Riza tara· 
f1ndan arabca söylev - 21 Nlha! ve arka· 
da§lari tarafmdan Türk mus!k!.sl ve halk 
~arkllan, saat ayan • 21,45 orkestra • 22,15 
ajan.s haberler! - 22,30 pläkla soloJar, ope. 
ra ve aperet pa~alari • 22,50 son haberler 
ve ertesi günün progranu - 23 son. 

Y abanc1 merkezlerden 

müntahab par~alar 
Operalar 

20,35 V!yana: Turandot CPuclnl'nlnr. 
21,05 Londra: Madam Butterfly (Pucl• 

n!'nin). 
21,55 Budape§te: Ilählarm gurubu (Vag. 

ner1in). 
22,05 Milane: Ma.rcella <Olordano'nunr, 
Büyük konaerler 

20,35 Qek devlet !.ste.syonu: Dan.slar VEI 
ma~lar (Smetana'nml. 

21,05 Sarbrlikken: Bah (keman kon.se• 
rl C = dur), Bethofen ve !lU• 
man '1n eserlerl. 

21,15 Münlh: Veber, Vagner, Bruh, R, 
Straus, i;iubert'!n eserlerl. 

21,35 Paris (P. T. T.l: Ramo, Slmaroza 
ve Oluk'un eserlerl. 

22,05 Frank!urt: Trekner, Bullerlan ve 
Bethofen'ln (Dör<lüncü Sentoni), 
eserlerl. 

22,05 Königsberg: Qaykofski, Dvorak, 
Sm.etena'nm eserlerl. 

22,15 Qek devlet lsta.syonu: Frank Csen• 
fon! 6 = Moll). 

Oda musikileri 
19,15 Hamburg: Bethofen (Kuvarte~ 

e = mom. 
20,15 Bükre~: !juman <KuvJU'tet a =; 

molll. 
~0,15 Vlyana: §uman'm mu.s!klll ma • 

sallari. 
21,30 Beromiiru>ter: !;!open ve Debllssl. 

nin eserlerf. 
22,00 Br!tLj Neyg!nal: Mozart, R. §trau.s, 

Fore'nin eserlerl. 
23,10 Lük.senburg: §uman (Kuvartet 

e = molll. 
Operetler 

21,15 Hamburg: K~ tOccar1 CZeller'!n), 
22,45 Hllversum: (Yavrum, niye ya!an 

.söyJüyorsun?) 
Sarkt konserleri 

21,15 Münlh: Lulze V!ller CA!to), Marl
yus Andersen (tenor). 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrlm!z!n muhtellf semtlerln• 

deki nöbet<;l eczaneler: 
:i.stanbul clhetl: 
Eminönünde (Sallh Necat!J, Alemdarda 

(Esad), Kumka.p1da (Asa.dor), Kücükpe. • 
zarda (Yorg!), l]ehzadeba§mda (Ün!versl
te)L Fenercle CVitall), Karagümrükte CKe· 
mal), i;iehremln!nde (NäzUD), Aksarayda 
Cl]eref), Samatyada (Teof!Jos), Bakrrköyde 
(MerkeZ), Eyübde (Arlf Be§er) eczanelerl. 

Beyoglu clhet!: 
He.!äskargazt caddeslnde (Asun), Tal< • 

slm F!ruza.gada (Ertugrul), ist!k.!äl cadde• 
slnde (Oalata.saray), Tünelde (Matkovl~), 
Galata Okcumu.sada (Yen!yol), Fmd1kllda 
CMustafa Nal!), Ka.sunp~ada (Müeyyed), 
Ha.sköyde CNes!m A.seo), Be~lkt3.§ta CVI • 
d!n), Ortaköy, Arnavudköy, Bebek eczane
lerl. 

Kad1köy Sögüdlli<;e~mede (Osman Hu • 
Jüsl), Üsküdarda CÖmer Kenan), Büyüka
dada CHa!k), Heybel!adada (Tan3.§), Bey• 
koz, Piuiabah<;e, A. H!.sar eczanelerl. 

Ac1kb kay1b 
T1b ailesi, dün k1ymetli uzuvlarindan 

birini daha kaybetmi§tir. Stajyer Hayri 
!zzet, tedavi edilmekte oldugu Cerrah· 
pa§a hastanesinde gözlerini hayata ka· 
pam1§tir. 

Hocalari ve arkada§lari arasmda ~ok 
sevilen degerli doktor namzedinin ve • 
fati, meslekta§lari arasmda derin bir ac1 
dogurmu~tur. Y Aslr ailesine taziyetleri
mizi bildiririz. 

Mevlid 
Beyaz1d KIZ!Jay §ubesinden: 
Kir§ehir zelzelesinde vefat eden kar

le•lerimizin ruhlarma ithaf edilmek Ü• 
zere nisanm 30 uncu cumartesi günü 
ögle namaz101 müteaklb Beyaz1d cami • 
inde Bay :;Jevket Okur ve arkada§larl 
tarafmdan Mevlidi :;Jerif okunacagm • 
dan arzu edenlerin te§rifleri rica olu • 
nur. 

Üsküdar Haie sinemasi 
ES1RLER GEM1St 

1) ME$'UM GEMi 
VI: 

TARZAN 

Tamamile tabil renkli •§& v] lzmir 
heyecan lilmi TUrk~e sözlU Ve mülhakatmda Cumhuriyet 

gazetesi ba§bayiligi: Esad • ihsan A§k ve heyecan filmi 
Kügük Sahlebcioglu Han • !zmir 

11-~...;... ____ ;;_~-----
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8 CUMHURIYET 

f"Y§ 91; -~ ~ i<il 
G. Saray ile Güne§ rnillif 
kümeden ~ekilmeli rni? 

Avrupa güre~leri -
Grekorumen 

~ampiyonas1nda 
Sporumuzu disiplinsizlige ve anarfiye sürükliyecek 
olan böyle bir hareketten bahis bile edilmemelidir 

ilk yapdan dört güre,in 
tafsilati 

Son Posta refikimizd~ Galatasaraym 
sab1k idarecilerinden Osman Müeyyed 
Binzetin imzasile «Galatasaray her vakit 
F enerbah~enin dostudur» ba1hkh bir yaz1 
~1kt1. Osman Müeyyed, bu yazmnda 
F enerbah<;e kulübünün tamnm11 erkanm
dan <;ok sevdigi birile yaptlg1 bir görü1 -
meden bahsediyor. Bu F enerbah<;eli, Gü
ne1 kulübünün «F ederasyonun haks1z olan 
müdahalesine itiraz ederek kümeden <;e
kileceginden emin oldugunu» söyledikten 
sonra, bu hususta Galatasaraya düien va
zifeden de ac1 bir lisanla bahsetmi§ ve 
«Galatasaray, ge<;en hafta her ne paha
sma olursa olsun F enerbah<;e ile oymya
rak eski rakibine el uzatacak ve teikilatm 
hak<1z karanna iitirak etmedigini göster
mii olacakt1. Maalesef Galatasaray bu 
güzel firsalJ ka~1rd1» demi1. 

Osman Müeyyed Binzet, milli küme
nin en ba1mda giden Günriin daima dost 
oldugu F enere arkadaihk ve dostluk gös
termek i<;in 1ampiyonluktan <;ekilip <;e -
kilmiyecegini sorduktan sonra, F enerbah
<;eye biraz sitem etmekle beraber, Gala
t~saraym da daima F enerbah<;eye dost 
oldugunu söylüyor \'e ~yle diyor: «Bu
gün Galatasaray gene F cnerbah<;cyc 
sahada rakib, onun haricindc cn iyi arka
da11 olarak ortaya <;1kabilir. Y almz bu 
arkada hgm devam edecegini, yanda kal
miyacag1m emniyetle bilmek ister.» 

Bu sözlerden <;1kan mana iudur: Ga
latasaray, F enere yard1m i<;in milli kü -
meden <;ekilmege hamdir amma, F cncr
bah<;enin bu dostlugu devam ettirecegine 
emin olmak istiyor. 

2 - Galatasarayla Güneiin bu feda
karhgi yapmalanndan F enere de, Gala
tasaraya da, Güne§e de hi<;bir fayda gel
mez. Hatta Galata•aray ve bilhassa Gü
ne1 i<;in <;ok zararh olur. Galatasaray, al
h yedi y1l önce, gene zay1f dü1en F enerin 
hatm i<;in Be1ikta1la beraber likten c;ekil
mi1ti. Neticede Galatasaray da, Be1ikta1 
da iampiyon olabilecekleri halde bunu 
kaybettiler. Onlarm yerine 1stanbulspor 
1ampiyon oldu. Bu iki kulüb, F enerbah<;e 
hesabma mutazamr olduklan gibi likten 
<;1kan Ü<; kulüb de bu hareketlerinden hi<; 
bir1ey kazanamad1lar. 

3 - En mühim sebeb bu, Ü<;Üncüsü -
dür: Galatasaraydan istenilen, Türk Spor 
Kurumuna kar11 bir disiplinsizlikten bai
ka biriey degildir. Bu disiplinsizlik ise 
sporda anar11 dogurmak gibi sadece za
rarh bir hareket olur. Kendisi ikinci küme
ye dü1mek tehlikesine maruz kald1g1 za
man bile, tarn bir sportrnenlikle ma9lara 
devam eden Galatasaray, 1imdi Spor Ku
rumuna kar11 neden isyankar bir vaziyet 
alsm? Fenerbah<;e, kendi davasm1 Türk 
Spor Kuurumuna kar11 kendi müdafaa 
edebilir. Galatasaraym, Güneiin, ona ma
nen yardm i<;in, Spor Kurumuna kar11 
bayrak a<;malan tamamen manas1Zd1r. 
Böyle bir hareketten bu iki kulüb zarar 
görecegi gibi memleket sporu da zarar 
görür. 

Esasen, Türk Spor Kururnu, öyle pa
tud1ya pabu<; birakacak bir gevieklikte 
degildir. Herhangi bir disiplinsizligi ceza
land1racak kadar otorite ve enerji ile ha
reket etmektedir, edecektir ve etmelidir. 

Bu Ü<; sebebin Ü<;Ü Galatasaraym, Her nekadar Osman Müeyyed Binzet, 
bugün Galatasaray kulübü idare heyetinc 
dahil olmad1g1 i<;in, bu sözlcri Galatasa -
rav kulübünün resmi düiüncesi degil, 
iah.i fikirlerinden ibaretse de gene dik
hte deger. 

son ikisi de Güne1i11 milli kümeden ayr1l
malarm1 .imirdir. Onun i<;in, ne Osman 
Müeyyed Binzetin sevdigi F enerli arka
da1m1n, ne de kendisinin böyle bir <;e -
kilme fikrini ortaya atmalan dogru de -
gildir. 

Dün, bu hususta Galatasaray kulübü 
idare heyeti erkanmdan fikrini sordu -
gumuz bir zat da bize 1unlar1 söyledi: 

Tallin 24 (Sureti mahsusada giden 
arkada§ITDlzdan) - Avrupa güre§ §am
piyonas1 rnac;Iarma bu sabah saat onda 
az bir seyirci kütlesi önünde b~landi. 

Müsabakalara on dört rnilletin gürej
c;ileri iitirak etti. 56 kiloya sekiz, 61 ki
loya on, 66 kiloya sekiz, 72 kiloya on, 
79 kiloya on, 87 kiloya alt1, agir siklete 
sekiz güre§<;i i§lirak ediyor. 

Müsabakalar Tallin operasmm salo -
nunda yap1hyor ki, burast pek öyle bü
yük bir yer degildir. 

Kü!;ük Hüseynin mÜ•abaka•t 
Filiz siklet: Bu müsabakaya Küc;ük 

Hüseyne rakib olarak isve<;lilerin en 
kuvvetli güreic;isi Peterson 91kl!. 

Hüseyin, kuvvetini ve oyununu ta -
md1!(! rakibi kar§ismda ümidsiz bir §e
kilde güre§le ve ilk dakikalarda yere 
dü§tü. Kuvvetli hasm1 rnuhtelif oyunlar 
yapmaga 9ah§1Tken Hüseyin mil§kül bir 
vaziyette köprüye geldi. isve<;linin zoru 
kar§ismda dokuz dakika, k1rk be§ sa -
niycde rnaglub oldu. 

Y afarrn gürefi 
En hafif siklet: Bu rnüsabakada Ya -

§ara rakib olarak Berlin olimpiyadmda 
dördüncü olan Letonyah 91kh. 

Günlerdenberi kilodan dü§en Ya§ar, 
minderde adeta u9acak gibi sallaru -
yordu. Fena güre§mesi ve minder hari -
eine ka9masi yüzünden bir ihtar ald1. 
ilk oyun berabere bitti. 

Kur'ada Finl.indiyah üstte, Ya§ar da 
altta c;ah§acakl!. Ya§ar1 fena halde ya -
kahyan Letonyall bir burgu yaparak 13 
üncü dakikada tu.la galibiyeti eitle etti. 

Yusul Aslan da maglub 
Hafif siklet: Bu rnüsabakada Yusuf 

Aslan - Estonyah Vali ile güreiti. is -
tanbulda 9ok cesur güre§ler yapan Yu -
suf Aslan, burada en kü9ük oyuna ya
kalanrnarnak i<;in son derece 9ekinerek 
güre§ti. !Ik dakikada yere yatmas1 bu
nun bariz bir delilidir. Bir müddet son
ra hakem ayak güre§in.e davet etti. 1Ik 
partide Estonyall galib ilan edildi. 

Yusuf, rnindcrin haricine ka9arak 
mümkün mertcbe hasrnmdan uzak kal
maga i;ah~1yordu. 

Nihayet kafa kol kapan Estonyah on 
il<; dakikada tu§la galib geldi. 

Galatasaray kulübündcn, Osman Mü
eyyed Binzetin <;ok sevd1gi F cnerli arka
da 1nm sarahaten vc kcndisinin de müp
hcm bir surette istedikleri, Sankirmmh -
lann ve Güneiin F cnerc yardun i<;in milli 
kümeden <;ekilmesidir. Galatasaray ile 
Günei bunu yapmah m1dirlar? Bize ka
lirsa §U Ü<; sebebden dolay1 yapmamah -
dirlar: 

«- F enerbah<;eye yard1m i<;in milli 
küme ma<;lanndan 9ekilmegi akhm1za bi
le getirmedik ve böyle bir1eyi kat'iyyen 
dogru bulmayIZ. Türk Spor Kurumunun 
tesis etmek istedigi spor disiplinine muha
lif bir harekette bulunmay1z ve bu disip
line tamamile uygun ve muti olarak <;a -
himakta devam edecegiz. Esasen F ener
bah<;e kulübü de Galatasaray kulübü ida
re heyetine böyle bir teklifte bulunma -
ml§llT.» 

Saim tufla galib 
Yar1rn vasal: Bu siklette güre§en is -

ve<;li ve Alman c;ok kuvvetli idi. Saimin 
kar§isma 91kan, galibiyet kazand1ran 
Polonyah c;ok saglam olmasma ragmen 
yeni bir güre§<;idir. Her iki güre§c;i bir 
müddet birbirlerini yoklar tarzda 9a -
lt§hlar. ilk devre berabere ge<;ti. 

Kur'ada Saim üste dü§rnilitü. Hasm1-
m belinden s1k1 s1k1 yakahyan Sairn, ilk 
dakikada güzel bir tu§ yapti. 

Kral Zogo ve 

Kontes Jeraldin 

Arnavudluga geien 
dügün hediyeleri 

Arnavudlugun genc ve güzel Kralii;esi 
Bir Frans1z gazetesinin Tiran muha -

biri, Arnavudluk Krah Zogo'nun, Kon
tes J eraldin'le evlenmesi hadisesine da-
ir olarak gazetesine yollad1g1 bir rnek -
tubda dügün hazirhklariru §Öyle anla -
l!yor: 

cArnavudluk, baitanba§a, siyah kar
talh k1rrn1Z1 bayraklarla süslü. Öbür 
gün Kral Zogo, Kontes Jeraldin Aponyi 
ile evleniyor. 

Tiran sokaklarmda klrrn1z1dan ge -
c;ilmiyor. Her balkonda siyah kartallar 
var. Her tarafta: cYaiasm Kral, ya§asm 
Krali<;e, ya§asm §anlt <;ift. yaz!lart o -
kunuyor. 

Kralic;e ailesinin lnrk be§ davetlisi ve 
her tarftan ko§up geien elli gazeteci, 
bütün otelleri hkabasa doldurrnaga kafi 
geldi. Bir arahk, gizlice bir katolik ni -
Mh1 k1yilacagi havadisi kulaktan ku -
la~a dola§h. Fakat bu haber derhal tek
zib edildi. Car§arnba günkü nikah, sa -
dece medenl bir nikäh olacakl!r. Katolik 
ve müslürnan iki alemin birbirine ka
TI§ll!(!, isläm dinine rnensub Kralm, ka
tolik bir Krali9e se<;tigi bu mernlekette, 
rnedeni nikah, bir rnü§külü daha hallet
rni§ oldu. 

Hediye rneselesine gelince, Tiran cad
delerinden birine kendi ismini veren 
Mussolini, Krala bir yat hediye etmiitir. 
Hitler'in verdigi hediye §ahane bir oto -
mobildir. Macaristandan halis kan bir 
beygir, M. Löbrön'den bir Sevr vazosu 
gelrni§tir. 

29 Nisan 1938 

Bahkesirlilerin ordumuzun mümessillerine ziyafeti 

Baltkesir (Hususi) - Cumhuriyet Halk Partisi, §ehrimizde bulunan fir
ka komutanlan General Cemil Tahir ve Ali R1za ile alay ve tabur komutan• 
lan, kolordu kornutam Korgeneral Sabit Noyun ve karargah1 §erefine sivil
lerin de bulunduklan 200 ki§ilik bir ziyafet verrni§lerdir. 

Gönderdigim resim, ordu rnensublarile rnemurin ve halk rnürnessiller!
nin bir arad.a topland1g1 bu ziyafetten bir am göstermektedir. 

Bir batinda „ 
u~ ~ocuk 

r 

II 

!zmir (Hususi) - Kar§1yakamn Bostanh köyünden bah91van Beyaz1d 
zevcesi Gülbahar nammda bir kadm vatand~, !zrnir Memleket hastanesin
de, bir batmda Ü<; <;ocuk dog,irrnu§lur. <;ocuklardan ikisi loz, biri erkektir, 
Hepsi de sag ve tabii vaziyetted.irler. Analarmm da .sihhati yerindedir. Res
rnirniz ayni zarnanda dünyaya geien ü<; yavru ile analarmt gösteriyor, 

Nigde ortamektebinde faydah bir toplanb yapildi 
-~ . 

Nigde (Hususi). - Gocuk haftas1 rnün.asebetile §ehrimiz Ortamektebin
de Vali Faik Üstün §erefine bir ziyafet verilmi§lir. Bu ziyafette rnaarifse
verligile tanmm1§ olan Valimiz, ge<; vakte kadar rnmtaka rnaarifinin vazi
yeti ve ihtiyai;lan üzerinde konu§malar yapmi§l!r. 

Yukanki resim, Valiyi rnuallim ve talebeden rnürekkeb bir grup ara
smda göstermektedir. 

1 - Fenerbah<;enin idare heyeti, Ga
lata araya kar11 olan eski arkada1hg1m, 
bu kulüb ikiye aynld1gmdanberi kesmi1-
tir. Son günlere gelinciye kadar, hatta 
Galatasaraya kar11 daima Güneile bera
ber yürümü ve öyle yürümekte devam e
decegini bildirmi1tir. Binaenaleyh F ener
bah<;e kulübü degi1'e bile, bugünkü idare 
heyeti Galatasaraydan, böyle bir feda -
k.irhk istiyecek vaziyette dcgildir. F ener
bah~e bu fedakarhg1, olsa olsa, Güne§ten 
istiyebilir. 

Diger taraftan Güne§ kulübü de, ge
<;enlerde böyle bir dedikoduyu tekzib et
mi1ti. F enerbah<;e de, öteki kulüblerden 
böyle bir1ey istememi1tir. 0 halde Türk 
sporunu disiplinsizlige ve anar1iye sürük
liyecek olan böyle bir 1eyden bahis bile 

Bu galibiyet tak1m1rruzm ilk rnuvaf
fakiyeti idi. 

Dün, sarayda bir balo verildi. Salon, 
duvarlara Z markast §eklinde konulan ' 

S1vastaki ziraat kursu faydah neticeler verdi 

istanbul güre' ~mpi
yonas1 yap1lacak 

Güref ajanligindan: 
!stanbul serbest ve Greko - Romen 

güre§ birincilik rnüsabakalart aiag,da 
yaz1ll tarlhlerde yap1lacakl!r: 

14 ve 15/5/938 cumartesi ve pazar 
günlcri serbest güre§. 

21 ve 22/5/938 curnartesi ve pazar 
günleri de Greko - Romcn. 

Her güre§«i kendi siklet smif1 dahi -
linde güre§ccektir. Bir güre§c;inin kendi 
siklctinden yukar1 sm1fta güre§mesine 
müsaade edilmiyecektir. 

Bisiklet ajanhg1ndan: 
1 - Seri bisiklet yan§larmm yani 

yollan görülen lüzum üzerine a§agida 
yaz!ld1g, §ekilde degi§tirilmi§tir: 

2 - 1/5/938 pazar günü yap1lacak o
lan scri bisiklet yar~larmm 6 nc1s1 (Me
cidiyeköy, Hac1osman tepesi, Kefeli -
köy - Kefeliköy Yeniköy arasi dört de
fa gidi§, geli< - Tarabya, Mecidiyeköy) 
olmak üzere 75 kilornetredir. 

3 - 7 nci 100 kilometrelik ve 8 inci 
125 kilometrclik yan§ yollan aynca bil
d1··ilecektir. 

4 - Yari§a tarn saat 9 da ba1lanacak
t1r. 

5 - Ko§ucular1n tarn vaktinde haz1r -
lanml§ olarak ba§lang19 yerinde haz1r 
bulunmalan Iaz1mdir. 

F enerbahc;e bugün Ankaraya 
gidiyor 

Ankaragücü ve Genclerbirligi tak1m -
larile iki ma<; yapmak üzere davet edilen 
F rnerbah<;e birinci futbol tak1m1 bu sa -
bahki trenle Ankaraya g1decektir. 

On aln ki ilik bir oyuncu kadrosile yo
la <;1kan Sanlaciverdlilerin Ankarada 
hangi stadyomda oymyacaklan henüz 
ma!Um degildir. , 

edilmemelidir. * * * 
Bu haftarun milli küme 

ma~lar1 
Futbol ajanhgmdan: 
1/5/938 pazar günü yap1lacak milli 

küme mac;lan: 
Be§ikta§ stadi: 
Gtine§ - All! kulüb rnuhteliti saat 

14.30 hakem Ahmed Adern Gögdün. 
Yan hakemleri: Rifkt Aksay, $evki 

t;:anka. 
Be§ikt~ - Galatasaray saat 16,30 ha

kem Adnan akm. 
Yan hakemleri: Tar1k Özerengin, 

Fahreddin Sorner. 
Alh rnuhtelit kulübünü te§kil ede -

cek a§ag1da adlan yaz1h futbolcularm 
saat 14 te futbol levaZ1mlarile birlikte 
Be§ikta§ sahasmda haZ!r bulunrnalan 
teblig olunur. 

Vefadan: Muhte§em, Hüseyin. 
Süleyrnaniyeden: Ruhi, Dani§. 
Beykozdan: Safa. Bahad1r, Sadeddin, 

Kcmal, $ahab. Turban. 
!stanbulsoordan: Saim. Samih. Hayri. 
Topkap1dan: Haydar, Sabahaddin. 
Hilalden: !Ihan, Hakk1. 
Bu müsabakalardan evvel saat 13 te 

Kuleli - Lise tak1mlar1 arasmda bii: 
hendbol müsabakas1 yap1lacakl!r. 

V oleybol turnuvas1 
Calatasaray kulübü lokalinde tertib e

dilen voleybol turnuvasmn bu haftaki kar-
11la1ma pro~ram1 sudur. 2,45 de Vefa -
Aharay, 3,30 da Cengdköy - Topkap1, 
4, 15 de Maltepe - Haydarpa1a. 5 de Ba
kuköy - Anadoluhisan, 5,40 te Galata
saray - Heybeli. 

Kemal Halim istifa etti 
Uzun zamandanberi F utbol F ederas

yonu muvazzaf kiltibligini yapan futbol 
hakemlerimizden Kemal Halim Deniz -
bank fstanbul 1ubesinde vazife ald1gmdan 
F utbol F ederasyonu kat1bliginden istifa 
ederek dün 1ehnmize gelmiitir. 

Mustafanm elinden sakat olmas1, bü
yük bir f1rsatm kac;masma sebeb oldu. 
Müsabakalarm tarzt cereyam rakible -
rimizin bizden 9ok üstün olduklarm1 
derhal rneydana koydu. 1svec;lilerle Fin
landiyahlar harikulade güzel güreiiyor 

1936 Berlin olimpiyadlarmda sikleti
nin §ampiyonu olan Estonyalt Palusalu 
sakat oldugu ic;in bu §arnpiyonaya iiti -
rak edememektedir. 

Avrupa güre§ §ampiyonas1 kongresi 
ac;1ld1. Müsabakalarm her sene bir defa 
§imalde, bir defa da cenubda yap1lrna -
sma karar verildi. Müsabakall1-t' gelecek 
scne Norve9te yap1lacakhr. 

Son vaziyet 
Tallin 18 - ikincilik ve üc;üncülük 

ic;in yap1lan güreite tsvec;li Niman, 
Türk t;:obam 12 dakika 54 saniyede tu§
la yenmistir. 

Tallin 28 - Avrupa güre§ §ampiyon
luklart i~in yap1lan rnüsabakalar bit -
mi§lir. Ferdi son tasnif §Udur: 

56 kiloda: 
Birinci: Pcrtnen - Finländiya. 
ikinci: Petterscn - !sve<;. 
Ü9üncü: Schmitz - Almanya. 
61 kiloda: 
Birinci: thlajamaki - Finländiya 
tkinci: Sucnsson - 1sve<;. 
Ü~üncü: Solsvik - Norve<;. 
66 kiloda: 
Birinci: Koskelo - Finlandiya. 
ikinci: Nettescheim - Almanya. 
Üi;üncü: Anderson - lsve<;. 
72 kiloda: 
Birinci: Schaefer - Almanya. 
lkinci: Svedberg - isvec;, 
Ü9üncü: Maeki - Finländiya. 
79 kiloda: 
Birinci: Johansson - 1sve9. 
1kinci: Ozolns - Letonya. 
Ü <;üncü: Frooman - Estonya. 
87 kiloda: 
Birinci: Cadie - lsve<;. 
lkinci: Karklin - Estonya. 
Ü<;üncü: Selenbinder - Almanya. 
Ag1rda: 
Birinci: Kotkus - Estonya. 
tkinci: Niman - !sve9. 
Üi;üncü: Goban - Türkiye. 
Milletler itibarile tasnifte de lsvei; on 

be§, Finlandiya on, Almanya yedi, Es-

iilemeli, eski kostürnlerle ve silahlarla --------
süslenmi§ti. Kral, Kralm klzkarde§leri 
ve Kralic;enin küc;ük erkek karde§i hep 
orada bulunuyorlard1. 

Kontes Jeraldin Aponyi'de, aslen A -
merikah olan annesi Madam Jiro'dan 
dolayt, bir nevi cytld!z• hali var. Apon· 
yi ailcsinden de, ate§in rnizacm1 ve cBu
dape§te güzeli> lakab1m kazanmasma 
sebeb olan cazib güzelligini altruitir. 

Kontes Jeraldin dört lisana vaklf ol
dugu gibi, §irndi de arnavudca ögren -
mege ba§larn!§hr. Fakat, ni§anhsile al
manca konU§Uyor. Yeni Kralic;e, tenis, 
yüzme, ata binme gibi müteaddid spor
lara rnerakh modern bir genc klzd1r.> 

tonya altl, Letonya iki, Türkiye ve Nor
ve<; birer puvan kazanrn11lard!r. Diger 
alti rnillet Mc;bir puvan alamarnt§lardtr. 

Bir serbe•t güref antrenörü 
angaje ettik 

Alaturka güre§imize uydugu i9in peh-
1ivanlanm1zm c;ok istidad gösterdikleri 
serbest güre§in memleketimizde daha 
ziyade taammümünü temin i9in Fin -
ländiyadan Geino isminde bir antre -
nörle rnutab1k kalmmi§ltr. 

Atletizm sec;meleri 
fstanbul atletizm bayram1 tertib heye

tinden: 
fstanbul atletizm bayram1mn se9me 

müsabakalan 1 may1~ pazar günü sabah 
saat 9,30 da Bebekte kolej pistinde bat
hyacaktlr. Program 1u suretlc tesbit edil
mi~tir. 

100 metrenin birinci se<;mesi, gülle, 
yüksek atlama - 400 metrenin birinci 
se~mesi - uzun atlama, disk - 1500 
metrenin birinci se<;mesi - Ü<; ad1m uzun 
atlama, cirid atma - 200 metrenin bi
rinci se<;mcsi - Smkla yüksek atlama -
1 00 metrenin ikinci se~mesi - 110 met
re manialmm birinci se<;mesi - 200 met
renin ikinci se<;mesi - 400 metrenin ikin
ci se~mcsi. 

Bu se<;meler saat 12, 10 da nihayet bul
mu1 olacaktir. Her sene atletizm bayram
lannda hakemlik yapan arkadailann pa
zar günü sabah1 Bebekte Kolej sahasmda 
bulunmalan rica olunur. 

S1vas (Hususi) - Mahsullerimize ar1z olan rnuhtelif h~§eratla rnüca
dele ii;in Ziraat Miidürlügünce bir kurs a91lrn1§, bu kursa kazalardan ve ci
var köylerden i§lirak eden okur yazar genclere Halkevinde verilen dcrslerin 
arneliyah Nümune fidanhgmda gösterilmi§lir. Yirmi gün süren kurs, eitle 
edilen iyi verirnlerle sona errni§tir. Gönderd,igim resim, kursa devam eden
lerden bir k1smm1 göstermektedir. 

Bozüyük Halkevinde muvaff akiyetli bir temsil 

Bozüyük ( Hususi) - $ehrimiz Halkevinin temsil §Ubesi Kozanoglu pi. 
yesini rnuvaffakiyetle oynarnak suretile halkm takdirlerini kazandi. Görülen 
ragbet üzerine bu gibi temsillerin i;ogalhlmasma karar verildi. Bu rnünase• 
betle Kozanoglu piyesinde oymyan gencleri toplu bir halde gösterir resmi 
gönderiyorurn. 
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Dost -Yunan Kral1 
kabul 

dün 
Ba~vekilimizi • ett1 

(Ba~ taraf• l Incl sahlfetle) 

Maraton barajinda 
„.] den sonra Devlet adamlanmtz, og e b 

· ] ura • 
Maraton barajmt ziyaret ctmI§ ·~· d b 
da §Crcflerine verilen <;•Y ziyafettf e /" 
lunmu1lardir. Ak§am Türkiyc sc are ·~
de verilcn ziyafct, pek parlak ?1

1
mui, /~

yafeti takib eden suvarcyc korbdtp 0 '_'.1
8

1

1 
z-

. . nsu mum a le Atma sosyetesme me 
§ahsiyetlcr de gelmi~lerdir. . 

1 
R „ „ Arasla ma1yc • 

Celal Bayar ve uitu .d kl 
0
„
8 
•• 

1 . b h S" gi ecc er, en yarm sa a unyoya d' 
le yemegini orada yiyeccklcr i"' .. zc· 

Ögleden sonra da Akropo ve mu 

!er ziyaret edileccktir. NADI 
NADIR 

M. Mavrudis'in telgrali 
Ätina 28 - Dün Türk - kEblcn Cmul~-1 

. ütea l e a zam paktmm 1mzasm1 m H · · 
Bayar ve T evfik Rüitü Arasa, ardt~ir.c 

M Mavru 1s m 
Nezareti daimi mü,teia.n , : Nckahet 
bir telgraft takdim edtlmi§tid. bu tel • 
halinde bulunan M. Mavrd 'is, imza • 
grafmda, S!hhi sebeb.lcrden Ei° ay~ükiimct 
smt Tiirk vekillerinm vc en -

• koyam1yacagm -
reisinin imzalar1 yan~n~ · zamanda 
d d 1 „ 1 tnt ve aynt an o ayt tee.sur er h tl' se 

kd . d dolayi arare 1 • 
yeni paktm a tn en 'k' ']] tin aittikre 

. . . b'ld' kt ve 1 1 m1 c e· • 
vmc1m 1 ume • 1 1 hakkm -
daha S1k1 birliginin baian mdas 
daki temcnnilerim sunmakta ~ 

B k 'l'm1'z1'n nut u a§ve 1 1 
kilimiz CeHll Ba-

Evvelki. gcce ~a~v:i ·afette Elen Ba~· 
yar'. ~e~efmc„ vcrilen ret~guniz nutkuna 
vek1hnm dun ne$ tur Ajansm bize 
mukabclede bulun~~.$ bu' nutku aynen 
ancak dün vcrcbildig• ' 
ne$rediyoruz: 

B Ba~akan, 
«- ay k §ahsun, gerek ar-
EkselanSimzm gere d k' ok dostanc 

k d A hakkm a ' C • • 
a a11m ras d • iükram 1Stcd1-

sözlerine kars1 duy ugumda bu müttefik 
_. 'b' 'f d hususun • 
g1m g1 t 1 a e y millctinin bizi ka-

1 k lt asil unan . . . 
mem e e e „. fevkalade samun1yebn 
bulde göstcrdigi l k kelime bulmak-
h"]" · · ltmda o ara • 

a a tesm a . Bununla beraber 
ta stkmti c;ckiyor~~· b' c ibzal cyledig" i 
K 1. h"k"metintn tz 

ra 1yet ~ u . l'kten dolayi ck • 
liitufkar mISafuperver 1 d' · b"tü" 

h da ken tstne u n 
selansmtztn ia sm b" „ EI 

. kk" etmck ve utun cn 
kalb1mle teie „ur l mcmlekctinin toprak
milletinc de, g~ze d itibarcn hakkt -
larma girdij!imtz an an l k h 

d'"' · ten ite cn eo ara -
mtzda gä tder tl(td •c!a~ dcrin ve oamimi r 1·ka an ° „ ret t a a k istcnm. Bunca sc
"k anlarirnt arzetme ·1 

su r bütün Yunanistana vc as1 
neden son_r

1
a
1 
• . Türk milletinin kardc1-

Yunan m• ellne Y . t n1n refah1 ve 
l• unants a 

c;e se amm1 v~.k k „ ck istedigi saa-
d . d ha yu se itorm k „ 

a1ma a l · · tirme u-
deti hususundaki dil~k ennt hgheast olarak 

l k · · b r mura 
zere mern e ehmtn 1 b ] nmaktan 
Elen topraklannda ~ck:;'. ~ udcrin he
mütevellid bu anda . u~ ~g~ok zor olur. 
yecant gizlemek hemm •C • • „ . • 

. . ünascbctlennm nu.c 
Mcmleke1Im1z ~ k bir maziye 

sini teskil eden msh.cten b 'ii:rin bu de -
göz atarsak, bu munase .~ "lmez bir de
rece saglam, samimi ve coz.u · „ „ de 

d 
„ tle cmmest onun 

receye bu ka ar sura d Mu". k imk8nstz 1r. 
heyecana kap1lmam~ f ]an bu sag-

b 1 · · · b nz vas 1 o 
nase et enmmn a „ "] zlik ekse -
1 1 k · · t vc cozu me • 
am 1 , sam1m1ye „ l ifadc ettigi gibi, 

lansmmn da c;ok guze . • olan c;iftc 
müeyyidesini kat'iyyen f°'~n~e kari1hkh 
zarurette, mü~terek m~~ 8 tftiharla scy -
duygularda bulmakta · b muhtc1tm 
retmekte hakh oldugumu~h. ~ kaydet -
b lar tan 1ntn 

asan, son zaman k k' n güzclle -
ti!i;i basanlarm muhakka 

1 ~ kkakttr ki 
rinden biridir. Gene mu a ri astrla-

1 k 1 . . bu ölmcz esc ' 
mem c et cnmtz, . l h · e dcrslcr 
nn tarihinden menfaatl.en . .° 1~·kmet ve 
c;1karmt$ olan milletlcnmtzm 1 

kiyasetinc medyundurlar. . d ··1 f l . · ic;m eg1 a• 
Y almz memlekct eruntz A t nti bio -

kat ayni zamanda Balkan l n aarirnada-
k d • hid o an Y 

unun ogmasma sa. . l l bu derecc 
mtz ic;in de mes'ud hadISc er l ak nazar 
dolu olan son sekiz seneye 8 ~1 ac 
d · · · · hiycttcdtr. a 1tmman vcnct ma ] l kit' amtz 

Filhakika, c;ok kara bu ut art~ehdidlcri 
üzcrinde S1k stk y1kict k:rrga mlcketin 
doP;urduii:u zamanlarda, ort mc retlerini 
b„ „ „ kk c yap1c1 gay 

utun muteya tz ~ „ ek cserleri 0 • 

bundan böyle ebedi muster fetmclerinden 
!an Balkan Antanttna s~r ta-

h b·r manzara 
daha ziyadc mu te5em ' . d millet-
savvur olunabilir mi? .Bu t~te 1\e cal
lerimizin hikmet ve k1yasetl g~ c manda 

l · · ayn1 za mi~llr. Memleket cnmtz ve l b' b"-
lh . . k haytr t ir u 

cnternasyonal su 1cm eo Antantl, it-
yük eser doP;mu~tur: B~lkan • ycgan 
tifaklan dört memleket1 yeganbcli" bir 
birbirine baghyan rab1talarm . gR • 

b „ „ k'] d Yunantstan, o 
sem olunu tes t e en T" k' yt' bun -y l ur 1ye 
manya, u~os avya ve lt da topla-
dan böyle cehk kanadlan a tn 

maktadir. . . . T'rk • Elen cn· 
Böyle btr hava 1cmde u. . . b' b' • 

tcnte cordiale'i, memleketlcnmizt b ir 1 

rine ceken bu derece yakmhk. vcf ent zke~ 
. . . l d b'• ink11a tnt a 1 

Iiklenn tesm a tm a ta 11 d p k 
etmektcn baska bir<ey yapamba.z T" k e 
l>:iizel ifade buyurdui(unuz gi .' ~\· • 
Elen birli<>i yolunda bir yent .mu lmi 

~ d b "n irnza a-merhale daha te1kil e en ugu 

d1ibm1z muahedcyi, bu düiünce ile ve bu] Hemen hemen yalmz dünkü günün 
ayni sulh idealilc hareket ederck akdey- kli1eleri ve röportajlan ile dolu olan bu 
lemi1 bulunuyoruz. sabahki bütün gazeteler, ba§makalele • 

Bay Baibakan, rinde dün imzalanan Türk - Elen mun -
Y eni Türk • Elen muahedcsinin ma- zam paktm1 tefsir etmektedir. 

hiyctini ve 1ümulünü sarih ifadelerle o E/efteron Vima diyor ki: 
dercce iyi tarif cylediniz ki bu muahede- «Halkm yeni pakta kar§I gösterdigi 
den bahscderken bcnim ic;in ekselansmmn heyecanh hüsnü kabul ve Türk vekilleri
belig sözlerine i$tirakten ba1ka bir1ey ne yap1lan tczahürler, iki memleket ara -
kalmamaktadir. Hak ettikleri rcfah ve smda i§birlii!i lüzumuna, iki hükiimetin 
saadcti millctlerine ciddcn temin cdebile- iuurlarma girmcden cvvel, iki milletin 
eck yeganc amilin sulh olduguna kani ruhunda hissedilmi§ bulundugunu gös • 
bulunduklan ic;in ancak sulhu istiyen iki termektedir. Dün imzalanan pakt, Elcn
memleketin bu hararetli azminden, bu ie- Tiirk iibirlii!inin hayatiyet ve dinamizmi
rait dahilinde, 1930 vc 1933 vesikalanna nin ve ayni zamanda iki millet ve iki hü
il~ve cdilmekle kalm1yan vc ententc cor- kiimet arasmdaki dostluk önünde a<;1lan 
d1ale muahedemizin bizzat ruhunu da yeni dü:ünü1lerin mütemadi geni§lemcsi • 
~~a~l~ya.n vc geni1lctcn bu muahede nin bir bürhamdir. Yunanistan vc Türki
.og~b1hrd1. <? e~tente cor.dialc muahede- ye, yalmz banim11 ve bir daha <;arp1~ma

"„ k1 yalmz 1sm1, muhtcv1yahnm ruhunu magi taahhüd etmi§ iki millet degil, fakat 
g?s'.:i:megc kafidir: Türk - Elen karde1 lüzumu takdirinde mülki tamamiyctle -
birl1g1 . . . 'kl"ll . . „ k .. B · . . nm vc !Sh a enm muitere surettc mu-

alkan Antanh konscymm son toplan- dafaa i.;in kuvvetierini birlikte harckct 
hsmda müzakerc edilen, Rumen ve Yu • ettirecek iki müttcfik devlettir.» 
goslav müttefik!erimiz tarafmdan hara • Katimerini diyor ki: 
retle tasVIb olunan ve bizzat Balkan An- B kt f 1 El T'' k d tl " 
t t "h · ·1 « u pa , aa en - ur es ugu-
an 1 z1 mych c tasarlanan bu yeni mua- T "h'' l 1 

1 
'd tm kl k 1 

hedc iki memiekctimizin kendilerini bir - nu 51 m~ek mu ur. er e e~ e •. ~ a -
birinc baghyan rab1talan daima daha zi- ~ami§, l a at .abm zami"n ad sa~~mi ~c 
yade 51klastirm11 azimlerinin bir ifadesi - ei~Ian i' y~n~ i[ianat ~l~a . a .. Ir ;~sI e 
dir. Bu, bizzat kendi menfaatlerimiz ba- tce'1! cBy em11nr. d enl '.'.'' eh, mbutdt~d~ an, 
k1mmd ld - k d b l .1 l l e al ayarm « ost ugumuz e e 1 Ir ve 

an o ugu a ar eyne m1 e su • b d. k 1 k „ ] · · lk 1 k 
hun menfaati bak1mmdan da tahakkuk e d 1 Ba ~a ;ir~ cu::;, es;m a !§ ~'!18 . : 

cttirilmi1 kat'i bir sulh vesikas1dir ve bu- tka •dr. uk ?'~ u~k~nB zuk".'lazb".'al'k1yetk1m 
gün b h bb . . T" k y ay ctmc 1<;m t 1 a§Ve 1 « tr t » c-' u mu a et eser1n1, ur • unan . . . d 
birli<7in1"n · · b" „ d" B l hmesm1 kullanm11lar 1r. 

~ rcmzm1 utun unyaya, a - F'lh k'k 1 h d 'k' 
kan azal d h"k'' „ t a t a, enternasyona sa a a 1 1 

an arasm a u um suren tarn „ f'k d 1 · b' b' 1 · " k tcsanu"d v · h 1. ·k· muttc 1 - ev ctm tr u enne yaphgt ar-e gcn11 ve a ISane tein t me- l · · 
sainin bi'r · 1· 1 k 'f 'h l „ 1 1il1kh yard1mlar hahr ardadir. «Btrhk>> m1sa 1 o ara 1 h ar a gos ere· 
biliriz. kelimesi, görülüyor ki, geliiigüzel sarfc -

Bay Ba1bakan dilmii degildir. Zira, her yerde vc her 
„~illctlerimizin' yarathgt bu derecc zaman, ~unan'.~ta~ vc Türkiye, .hir ~ek 

muh1m vc ncticeli bir escri tahakkuk et _ devlct gibt, kat t btr surettc sulh 1dcalme 
tirmck devlct adamlarma her zaman na· kendisini vcnni1 iki azmin birleimesinden 
sib olamaz ve gcrck benim ic;in gerek ar- hast! olan bir kuvvet gibi kendilerini gös
k~d.~~tm doktor Aras ic;in, Türk • Elen termiil~rdir.» . 
b1rl.1g1 yolunu tevsik vc teyid eyliyen bu Pro1a d1yor k1: 
v.cstkamn altma, ekselans1mz gibi, yüksek «Dün ak1am söylenen nutuklarda her 
siy~si chliyct vc vatanpcrverlik fazilet- hangi bir protokol nutku mahiyeti mev • 
lcnlc, son senelcr ic;inde yaphgt hizmet • cud degildir. Bu nutuklar, aralarmda 
!erden dolayi vatanmm ~ükranma hak muallakta kalm1§ eski meselelerin tasfiyc
kazanm11 vc birlii!imizin hararetli bir ta· sinden sonra birbirlerini hi.;bir §eyin aytr· 
raftan olarak ismi Türk • Yunan müna- mad1gm1 degil, fakat Akdenizin §ark 
ebati tarihini:lc altm harflerlc yazth ka- havzasmda müiterek menfaatleri ic;in lrcr 

lacak ol_an mümtaz bir ,ahsiyetin imzasi ieyin kendilerini samimi bir birlige sev
~am.na 1mzam1Z1 atmak büy" bir a • kcttigini gören iki milletin hissiyatma tarn 
k ~Ihr. Sevincim c;ok büyüktür. Hususile tercüman olmaktadir. 
1
' umubmli sulh davasma samimi bir hiz- Bu zihniyet dahilinde, munzam pakt, fc

mettc u unan mu h d · · · h · · · b' hl · b' 'I · fuk b l' a e em1zm 1mzas1, u- ra venct ycm 1; ru a ve ycnt tr 1 en 
h:k e •;en v~ mustarib be~criyete fe - hareket i~in bidayet noktaSI tcikil et -

~~'f 1 
dgchren ~Ir sükimet devresine tesa- mektedir.» 

u e IYor. C1han ba ] d t l · · · · d l . Tl§t yo un a a t an El/1mkon M ellon d1yor kt: 
a im, ara armdak1 a t t b' lh k ] · 
] b' B n an Ir su a es1 «Bu paktm imzaSt, sulhun bir zafe -0 
an iz alkanhlarm ancak tasvibine ·d· 

mazhar olabilir vc b'lh T" k' ·1 n tr.» 
Y . t assa ur iye 1 e T" k .1 . . I 

unantstan Akdenizd 1 'k' . . ur gazetec1 er1ne z1ya et .. e e~rt 1 mesa1y1 vc 
rnunascbetlerinin ahenkleitirilmesini istih- Atina 28 - Matbuat müsteian M. 
daf .•den her escri daima büyük bir mem- Nikolidis bugün Kigfisyada Scsi! otelin
nuniretlc kar§1hyacaklardir. Cünkü böy- de Türlc gazctccilcri 1erefine bir öglc zi-
1~. ~tr e";r• bu mmtakada oldugu kadar yafeti venriitir. 
butun k1t am1zda muhakkak lh t ---=--------. · . . su un ar - V p • t 
sm101 mtac; cdccck vc bu tl T· k on apen Slyaset en 
Yunan birliginin cmin v sfur~ ]~ 'k u; f- rekiliyor mu? 
h d e ey1z 1 m t~a 1 T 

ususun a en müs 'd h k 
1 S lh a1 avay1 yarataca -

d
•:· u u? memlekctlcrimizde naSII ebe-
1yen pay1dar olacaksa bu"t" d" „ 
· d d , un unya uze

nn e e kat i olarak hu"ku" „ d""" .. D„ k h m sur ugunu 
~arme ususunda ek 1 "k k d'l kl . b" „ se anstntzm yu se 

' c cnne utun kalbimle . t' k d 
k k d . 11 tra e er -

cn, cn 1 aralarmda Ytk 1 b' h I . „ 1 maz 1r a e 
gehrmcge muvaffak oldukl b lh 

k. . an u su un 
en IYascth vc en mcrd k"f']' l .

11 l · . . b . a 1 t o an m1 et-
cnmm te eil etmck isteri 

Kadehimi, Elenlcr Km. ] M . 
fk' · J „ ra 1 a1este 

mci . ori un 51hhatine, dost ve rnüttefik 
Yunan1stamn rcfah ve 1·1·1· k ld 

k l 1 asma a mr 
vck c :e anstnt.zm ve scvimli Bayan Me
ta •as tn §ahsi saadetler1'n . . e 1c;cr1m.» 

Yunan matbuatmda dostluk 
tezahürleri 

Atina 28 - At1'na · b'Id' · a1ans1 1 myor: 

Paris - Soir gazetesi, Berlinden al -
d1gm1 söyliyerek ne~rettigi bir haberde, 
Almanyanm sab1k Viyana sefiri Von 
Papen'in diplomasi hayatmdan tamamen 
~ekilmege ve Vallerfangen'deki kö~ -
künde ya§amaga karar verdigini bildir
mektedir. 

Bu gazetenin yazdtgma göre, Von Pa
pen'in bu karari vermcsine sebeb, käti
bi Von Ketteler'in, bugüne kadar tek -
zib edilmiyen tevkifi hädisesidir. --Dairelerde yaz mesai vakti 

Pazartesi gününden itibaren devair -
de yeni mesai saati tatbik edilecektir. 
May:tsm birinci günündcn itibaren sa -
bahleyin i§e sckiz bu~ukta baeylanacak, 
ögle paydosu bir saat olacak, ak§am sa
at 17,30 da da mesai bitecektir. 

Trabzonda hararetli kupa ma~lar1 tertib edildi 

Trabzon ( Hususi) - 23 nisan Häkimiyeti Mtlliye ve <;:ocuk bayrammda 
yoksul <;ocuk~an sevindirmek icin yapilacak yard1ma istirak etmek maksa
dile burac'.a Idmangücü ile !dmanocag1 birinci ve ikinci takirnlan arasmda 
yap1lan futbol mac;lan büyük bir aläka ile kar~1land1. Ü<; binden fazla <;ok 
kalabahk bir seyirci kütlesi önünde oynanan bu :ma.;lar birinci tak1mlar 
2 • 1, ikinci taktmlar da .4 • 1 idmangücünün galibiyetile bitti. 

Göndcrdigim resim Idmangücü birinci futbol tak1m1 oyunculanm ma~
tan evvel bir arada göstermektedir. 

ingiliz - Frans1z gö- Cumhuriyet Merkez Bankas1 

L ~-~~~-h::--~~.---;du··n ru~meleri dun on- Hissedarlar eyet1 
drada baslad1 1 · k l t t 

[BMtarati l ;ncl sah!fedel sene l top an ISIDI yap 1 
mi$ ve ilk temaslarm neticesini anlatm11-
tir. 

Bunu müteak1b, fngiltere Hariciyc 
N azm Lord Halifaks Roma anla1ma -
silc Habe1istan ve lspanya mcsclclcri 
hakk1nda verilen kararlan anlatmt,ttr. 

A 

idare meclisinin raporu memleketimizin umum1 

Fransa Hariciyc Nazm M. Bane fs
panyadaki yabanc1 p;önüllülerin p;eri cc
kilmesi hususunda ehemmiyetle ISrar et
mistir. Bu hususta cereyan edcn müda
vclci efkardan sonra, fngiltere ilc F ran
sanm müdafaa i1leri görüsülmÜ$ vc bu 
sahadaki te$J'iki mesai imkanlan tetkik 
cdilmistir. 

vaziyetindeki 
rakamlarla 

inkii;af1 ~yaru dikkat 
tesbit ediyor 

lnp;iliz nazm bilhassa hava kuvvctlc
rinin tc~riki mesaisine büyük chcmmiyet 
verdiklerini bildirmi~lcrdir. 

Saat on üc;c kadar devam eden mü -
zakcrelerden sonra, Ba§vckil M. Ccm -
berlayn, misafir F ranstz naz1rlan serc -
finc bir ziyafct vcrmi1tir. Ziyafcti mütc
ak1b tckrar toplanan nazirlar saat 16 bu
cui(a kadar müzakcreyc devam etmisler
dir. 

Saat 16,45 te nc~redilen resmi tebliii 
bugünkü müzakcrelcr hakkmda a1aii1da
ki malumah vermektcdir: 

«fngilterc Ba1vekililc Hariciyc Na -
zm bu sabah saat 10,30 da M. Dalad • 
ye, M. Bane vc M. Korben'lc müzakc
rclerc baslam1slar vc M. Cembcrlayn ta
rafmdan verilen öglc ziyafetini mütcaktb 
mcsailcrine devam edcrek saat 16 buc;u
ga kadar görüsmü~lerdir. Bugün müza• 
kerc cdilen bütün mühim noktalar hak
kmda fngiliz ve F ranstz dcvlct adamlan 
ara•mda tarn bir anla1ma haSII olmu$1Ur. 
Müzakerelerc yarm sabah saat I0,30 da 
dcvam edilecektir.» 

(B~ taraft 1 tnci sah.1tecte) 

Fevkaläde toplant1 
Hisscdarlar heycti umumiycsinin fev

kaladc toplanhsmda banka csas nizamna
mesinin muhtclif maddelerindc yapilmaSI 
tcklif cdilcn tadilat iizcrindc görü1ül • 
mü tür. fdare meclisi, bu tadilatt icab et
tircn vc lüzumlu k1la11 sebebleri heycti u· 
mumiyeyc vcrdigi raporda 1u suretle izah 
cylemckteydi: 

«Sen scnclerde ckonomik islerimizdc 
görülen süratli inki1af, ,imdiyc kadar 
hükiimctimiz tarafmdan bu mevzuda a
l1nm1s bulunan tedbirlcrin isabetini gös-
termistir. 

Haz ve cesarct vercn bu ncticelcri ö
nümüzdcki senelerde daha geni1 planh, 
maksad ve hcdcflere daha uygun bir hale 
gctirmck vclhastl milli kalkmmamm kcn
disine mukadder ufuklara götürmek ic;in 
ahnacak tedbirlcr manzumesinde banka • 
m1za dü1tcek vazifcyi ifa edcbilmck 
maksadile nizamnamemizde ball tadilat 
yapmay1 kararlashrm11 vc bunlan matbu
atla yüksck 1thlam1za arzeylcmistik.» 

fdare mcclisi raporunun okunmasmt 
mütcakib csas nizamname maddclerindc 
yap1lmas1 istcncn tadiller vc ilavelcr o -
kunmus ve bunlar, üzerlerinde esasa ta
alluk ctmiyen bazt dci!i1ikliklcrle kabul 
cdilmi1lerdir. 

Aleläde toplanti 
M. Daladye'nin beyanat1 

Mcrkez Bankast hcyeti umumiycsi buF ranstz Ba5vckili M. Daladyc bu -
t nu mütcak1b alclade toplanhsm1 yapm11-günkü müzakcrelcrdcn sonra, ngiliz ga-

hr. fdarc mcclisinin, bankantn 1937 hezetccilerinc a1ag1daki bcyanatta bulun -
sab y1h icindcki mesaisini izah cdcn ra-

mustur: porunda dünyanm 1937 y1lmda huzur vc 
«- GörÜ§mclcrimiz hakk1nda 1imdi -

emniyctc varabilmekten uzak kalmasma 
lik bir,cy söylcmcmcgi kararla5t1rd1g1m1z vc bazi memlcketlerde dahili vc harici 
icin sizi tatmin ctmektc mazurum. Y almz 

siyasi kararS1zltklann dcvam eylcmcsine 1unu söy]iycbilirim ki, tarn bir anlasma 1 • 
rai(men o y1l icindc ikhsadi müskül erm 

eldc cttik. Müzakerelcrimize yarm öglc- fcna rakamlar scklindc tecelli ctmemis 
yc kadar devam edeccgiz vc aksamüzcri bulundugunu, toptan fiatlann yükscldigi, 
Parise döncccgiz. Londrada bize kar,1 1 k b' 
fcvkaladc hüsnü kabul gösterildi. ~ok hayat pahahhiimm istiskar cdi ece tr 

t tercffü scviyesinden uzak kald1g1, stak • mütehassis olduk. ngiltcrc ile F ransayi 
!arm chemmiyetli bir tcraküm manzaras1 1118.kadar cdcn hayati mesclclerdc 1imdi-
göstcrdil(i, cihan tica.retinin k1ymct vc 

yc kadar elde edilcmemis mahiyette bir kemiyet itibarile biraz daha inkisafa maz-
anlasma ha51] olmu$1ur. Aram1zdaki sa- har oldugu ve issizligin azalmaga yol tut
mimi teiriki mcsai arzusu bir kerc daha tugu kaydedilmckteydi. 
tebarüz ctti.» 

Gene bu raporda vaziyctteki mahsüs 
Kral1n ziyaleti iyi]igc aid müiahcdcnin scncnin hcycti u-

Maicstc Altmc1 Corc'la Kralicc Eli - mumiycsi itibarile arzettigi manzaralara 
zabet, Frans1z naz1rlan scrcfinc bu gc - aid bulundugunu ve 1937 ba§langtcmda 
ce Windsor saraymda bir ziyafet ver - inkisaf üzerc bulunan dünya ikttsadiya
mi1lerdir. Siyasi mehafildc bu ziyafete tmm, sonradan basgöstcren bir inhitatm 
hususi bir chcmmiyct atfedilmcktcdir. tesiri alttnda kaldtgi vc scnenin ikinci ms· 

Dün görü,ülen meseleler ftnm zihinlcrde gayrimüsaid bir inhba bt-
Londra 28 (Hususi) - fyi habcr a- rakarak kapand1g1 isarct cdilmckte vc 

!an kaynaklara göre, fngiliz vc FranStz bunlarm sebebleri izah olunmaktadtr. 
naztrlan arasmda bugün (dün) görü1ü- Raporun cn 1ayam dikkat ciheti hi~ 
len mesclelcr 1unlard1r: §Üphesiz memlekctimizin genel durumu-

1 - fngiliz - ftalyan vc FranSiz - na aid kISmI idi. 
fta]yan münascbatt, ldarc mcclisi raporunun bu izahabna 
2 - Habcsistan mesclesi, nazaran, 1937 y1!1 i<;indc ziraat iyi mah-
3 - lspanya hadisclcri, sul vcrmii. sanayi sahasma aid in§a vc 
4 - Milli müdafaa islerindeki tesriki iilctme faaliyeti program dahilindc yü -

mesai mcsclesi, rümü1, ticarct kalkmmada devam etmi§, 
5 - fkttsadi ve mali meselelcr, maliye memul fcvkindc neticelcr göstcr -
6 - Almanya • Cekoslovakya müna· mi§, toptan fiatlar umumiyetle biraz da -

schab. ha yüksek scviycyc ~1km15, hayat pahah-
Ayni mehafilc göre, yannki müzakc- hiit isc bir sene evvclkinden yukanya o 

reler münhaStran orta Avrupa vaziyetile mcrtcbc yüksclmemi1tir. 
Uzaksark hadiselcri etrafmda ccrcyan Raporun ticaretimizc aid kISmma gc • 
cdecektir. lince, haricdcki tenevvü müskülat vc 

<;ekoslovak hükiimetinin bir kay1tlara ragmen ticareti hariciyemiz 1937 
dosyaat senesinde de kalkmmasma devam ctmii 

Paris 28 (Hususi) - Lc Tcmps ga• ve umumi yckiinu 137,984,000 liraSI ih
zetesinin Londra muhabirinc göre, Ce - racat, 114,379,000 liras; da ithalat ol -
koslovakya hükiimeti Londrada toplanan mak üzcrc 252,365,000 liraya varm11tir. 
fngiliz ve F ranSiz naztrlanna mühim bir Bu suretle d11 ticarctimiz muvazenesi ba
dosya göndermi$tir. Bir nüshast franSizca ktmmdan memleketimiz lehinc kaydolu -

Gene rapordan ögrcndigimize göre. 
1937 y1hnda ihr~cat1mmn beher tonuna 
isabet eden ktymet 101 liradtr. 

Bu miktar 1936 y1hnda 86, 1935 te 
62 ve 1934 y1lmda ise 56 lira idi. 

Altin vaziyeti 
Raporda bankanin t~sarrufu altmda 

olmak üzere bulundurdugu altm miktan 
hakk1nda da §U malUmat :verilmektcdir: 

1936 gayesinde 24, !03 kilodan ibarcl 
olan altm miktan sene zarfmda gclcnlerlc 
birliktc y1! sonunda 26, I 07 kiloya var • 
mtshr. 193 7 senesi i~indc mevzuubahs al· 
tmlardan bir k1sm1 terhin edilmek suretilc 
istikraz edilen mebalig 6 t~rinisani 1937, 
de 8.448.314 lira olarak en yüksck sc • 
viyesinc balig olmu1tur. Sene nihayctinde 
ise 26, l 07 kiloluk altm her türlü kaytd· 
dan azade olarak bankanm mutlak tasar• 
rufu altmda bulunurordu. 

Para piyasas1 
Vadcli vcya vadesiz paralar mcmlckc' 

bankalan tevdiat ve alacakh hcsablann• 
da scncdcn sencye artmakta bcrdevam • 
dir. Gerek alacakh hesabda gerck borclu 
hesabda vc iskontoya aid faiz miktarlan 
azami hadlcr etrafmda bulunmu1tur. 
Banka cvvelcc tesbit etmi§ oldugu rccs • 
kont haddini 1937 senesinde de ~ogalt • 
mamtsltr. Param1z 1937 scnesindc dahili 
istikrannt muhafaza etmi1 ve bu istik • 
rann temini hurnsunda hükiimetimizin Ö• 

tcdenberi göstcrdigi hassasiyct vc ihti • 
mam bu muvaffakiyetin en mühim amili 
olmu1tur. 

Tedavüldeki banknotlar 
Rapordaki izahata nazaran bankan1n 

kasalarmdaki banknotlar da dahil olmak 
üzcrc 1936 sonunda mevcud 187 milyon 
683,952 lirahk mütedavil banknotlara. 
1937 yth i~inde 4 milyon lirahk daha 
banknot ilavc olunarak 191.683,952 li
raya balig olmu1tur. Bu miktardan gene 
937 de l 5,007,451 lirahk banknot <;ekil· 
digindcn scne sonunda tcdavüldc bulu • 
nan miktar 176,676,501 liradtr. 

Scne nihayctindc banka kasalannda 
8,046,54 lira bulundugu nazan dikkate 
almd1g. takdirdc piyasada bilfiil teda • 
vüldc bulunan banknot miktanntn 186 
milyon 630.447 lira oldugu görülür. 

Kär ve zarar heaalart 
Banka 1937 y1l1 muamelclerinde 2 

milyon 151,886,42 lirahk bir kar tcmin 
etmi1tir. 

Bu miktardan 430,377,29 lirast ihti • 
yat ak.;csi olarak vc 630,000 liraSI d> 
yüzdc 6 nisbetinde tcmcttü olarak ay. • 
d1ktan sonra geriyc 1.091.509, 14 lira 
kalmakt;id1r ki, bundan da mcmurlar his
sesi vc yüzdc 10 fcvka!adc ihtiyat ak<;esi 
olarak 163,361,37 lira ~tkanlmakta 
vc mütcbaki 928, 147,77 lirantn yans1 
hazineye vc diger yanst da hisscdarlara 
birak1lmaktad1r. 

Hisscdarlara temettü hissclcri olarak: 
aynlan bu miktarlara gecen. senc ka~t~ • 
dan müdcvvcr 1,361.91 hra da 1lave 
edilmek suretile elde cdilen yckun ka • 
zanc vc buhran vcrgileri indirildiktcn son• 
ra beher hi.seye 632 kuru, tcmcttü tcv· 
ziine müoaid görüldügünden r~porda, t~· 
mettüün bu surctle tcvzii istcmlmcktcydi, 

Heycti umumiye raporu ve kar ve. ~·: 
rar hcsablannt tasvib vc idarc mechom1 
ipka cderek müddctleri biten murak1blar• 
dan (C) ve (B) hissclcrine sahib ban
kalarla iirkctler tarafmdan intihabt la • 
zt geien murak1b]1ga Abdullah Naci 
A~bayt ve (D) sm1f1 hissclcrine sahtb 
bulunanlar tarafmdan intihab1 Iaztm ge
ien muraktbhi!a da fzzet Sirmeni sc~ • 

bir dii(cri de ingilizce olan bu dosyadaki 1n_•_n_f_ar_k_2_3_,60 __ 5_._oo"'O'"""'l"'ir_a_d_ir..., . ..,,,....,. ___ m_:is_ti_r. _________ _,,,_ __ 
raporlar a5ai(1daki mcsclcler hakkmda I • 
mufassal maliimat vermektcdirler: 

l - Südct Almanlarmm metalibatma 
kar,1 Cekoslovak hükiimetinin takib edc
cei(i hath hareket. 

2 - Cckoslovakyadaki Alman ckal • 
]iyetlerinin vaziyeti, 

3 - Cekoslovakyanm müttcfiklerin 
den bckledigi yard1m mahiycti. 

Almanyada asabiyet 
Paris 28 (Hususi) - Berlindcn bil

dirildil(ine göre, Alman mchafilindc Lon
dra müzakcrelcri hakkmda ciddi bir asa
biyet ba1göstermistir. Alman mehafili, 
bilhassa Cekoslovakya isinde fngilterc 
ilc F ransamn mü1terek bir hallt harcket 
takib etmcsindcn cndise etmcktedirlcr. 

Fransa istikraz yapm1yacak 
Londra 28 - F ranSiz murahhas he

ycti, F ransa hükiimetinin kambiyo ga • 
rantisile bir istikraz akdetmek tasavvu -
runda olduguna dair olan 1ayialan tek
zib ctmektedir. 
F rans1z komünistlerinin bir tebligi 

Paris 28 - F ranstz komünist fuka -
smm matbuat bürosu, nesretmis oldugu 

bir tcbliiidc czcümlc $Öy]e demektedir: 
«Siyasi büro, her1tyden evvcl Londra 

görüsmclerile me1gul olmustur. Sulhun 
muhafazaSI vc Avrupanm istikbali gcnis 
mikyasta bu görü1melcrc baiihd1r. 

Siyasi büro, mütcaktben cumhuriyetci 
fspanyanm kurban gitmektc oldugu «a
demi müdahalc siyeseti» dcnilen caniya· 
ne siyaseti takbih ctmistir.» 

Fran11z - ltalyan müzakerelerine 
tekrar baflamyor 

Roma 28 (Hususi) - Franm - ftal
yan müzakereleri hakkmda hükumctinc 
iifahi izahat vermek üzerc Pari'c gitmi§ 
olan F ranstz maslahatgüzan M. Blonde! 
bugün Romaya dönmüitür. 

M. Blondcl, gazetecilcrin suallerine 
ccvaben demi1tir ki: 

«- Paristcn ~ok memnun olarak vc 

Hariciyc Nazm M. Bone'nin yeni tali • 
mahnt hamilcn dönüyorum. Tiranda bu
lunan Kent Ciano'nun Romaya ~vdetin
dc müzakerclerimize dcvam cdccegiz.» 

<;ekoslovak meselesi bugün 
görüfülecek 

Londra 28 - Bugün ögledcn sonraki 
örü mclcrden sonra, salahiyettar me -

~afil, hcrhangi bir tafsilat vermckten im· 
tina etmiilerdir. 

Röytcr'in bildirdil(ine göre, evvelcc 
bugün müzakcresi kararla~tmlm11 olan 
Cckoslovakya mesclesi yarma birakilm11-
t1r. 

fngiliz ve Franstz askeri kuvvctlerinin 
is birligi meselesinde tarn bir anlasmaya 
vanlm11tir. F ranSiz naz1rlan, fngiliz • 
ftalyan anlasmasmm vücude getirilmi1 
olmasmdan dolay1 memnuniyetlerim iz • 
har etmi~ler ve Roma ile Paris arasmda 
ba1hyan müzakereler hakkmda maliimat 
vermislerdir. Habe•istan mcsclcsindc, 1 n· 
giliz vc F ranstz nazulan, 9 mayista top
lanacak olan Milletler Cemiyeti konsc • 
yinc müracaate karar vermislerdir. 

Prcs Asosyasyo'nun bildirdigine göre, 
bugün, Prag' dan baz1 mütemmim habcr
ler ve malumat almm11tir. 



II CUMHURlYET 

Zelzele sahas1ndaki ilmi Ash Almanm1 imi~? l~CumhuriyetBI 
tetkikler neticeleniyor Rom~~~~da Kod~ea- ~1~i:e~e!1e~n! ~a~na.n 

nu nun ,eceres1 dikkatine 

[Bll§tarati 1 fnel salilfede] sabah saat 1 0 da Vilayette bir toplantl 
Bu mmtakadaki zelzelenin sebebi olan yapilm111Ir. Daire direktör ve 1eflerile 

infikakm istikameti cenubu iarkiden ii • müddeiumumi, kaymakamlar, Evkaf, 
mali garbiye dogrudur. Bu zelzeleyi tev· lnhisarlar ve liseler müdürlerilc pek c;ok 
lid eden asli hareket arazinin kaidesini zevatm davetli bulunduklan bu toplan • 
te1kil eden tabakalarda vukua gelmiitir. t1da Vali muavini Hüdai bir nutuk irad 
Bunu, mmtakamn cenubu 1arkisinde J!IÜ· ederek memleketin bir köiesindeki vatan· 
1ahede kabildir. dailann dü,ar olduklan zelzele felaketi· 

lntisar sahast ni kar11lamak maksadile gelenleri bu 
Fakat tabakaiann cenub kismmm 1i : muavenetin ifasma davet etmiitir. Bu 

male ve 1imal k1smmm cenuba harekett 1· • h dd' t b"t d"I · . . b · · d k l rf muavene m asgan a 1 es t e 1 m11. 
mmtakamn 11mah gar tsm. ': . a m te 1: memurlarm ellerine ge~en ayhklannm 
yer (ü,üncü zaman) araz1smm mevcud1- .. . . . . b . h .. 

· d d 1 ·· h d d"I kt en az yuzde 1k1Smm u emn ayra tahsm yetm en 0 a}'l muia e e e t ememe e- D . dl . 
d

. y 1 · b 
1 

• 1 b ·· 1.. kararla1tmlm11t1r. ane muteme en, 
1r. a n1z, n1s e en yen1 o an u or u ... d" d b 
1 1 · "dd 1· · Jtm b"l'k" may10 ayltgt tc 1yah strasm a u yard1m ze ze en1n jl e 1n1 aza amt§, 1 a is 

Keskin ile <;:i,ekdagt kütlesi arasmda ge· paralann1 topltyacak ve Kmlaya ya!Ira • 
ni§ bir sahada inti1arma sebebiyet ver • caklardtr. 
miitir. Bundan sonra Vali Muhiddin Üstün-

Tesir merkezi dag Vilayete gelmi§, kaymakamlari ayn· 
- Tetkiklerinize göre zelzelenin en ca tophyarak kazalarda yaptlacak nakdl 

iiddetli duyuldugu saha neresidir? muavenet 1ekli etrafmda görü1mü1tür. 
- Bu tesir merkezi bizim müiahede • Bugün de Partide bir toplanh yapila-

lerimize göre, Kn1ehir. Yerköy ve Kcs- rak resmi vazifesi olm1yanlarm bu 
kin arasmdaki mmtakad1r. yard1ma i1tirak 1ekilleri tesbit edilecek • 

Kültür Direktörlügünde 
- Ankara ve hatta lstanbul gibi yer· tir. 

!erde nic;in ayni zamanda sarsml!lar ol • 
mu1tur? Kültür Direktörlügünde de Maarif 

müdürü Tcvfigin riyaseti altmda bir 
toplanh yap1lm11. yard1m 1ekli etrafmda 
görü1ülmü1tür. Bu toplanttda vilayette 
kararla111nld1g1 gibi, mualfimlerin de 
maa1lanndan yüzde ikiden a1ag1 olma • 
mak 1artile muayyen bir miktann yardun 
parast olarak aynlmasma karar verilmi1-

- Zelzele olan her yerde. yukanda 
söyledigim tektonik arz kabugu harekcti
nin vukuu ~rt ve elzem degildir. Bir ta
rafta olan bu tektonik hareketin tesiri ta
bakat vas1tasile ~ok uzaklara kadar inti
kal eder. Bu tesirin nekadar uzaga gide
cegi hareket merkezinin sath1 arza olan 
derinligine baghdn. Mesela, zelzeleyi bir 
top infilakma benzetelim: lnfilak. top 
menzilinde oldugu halde tesiri daha u • 
zaklardan hisscdilebilmekte, yani bu te· 
sir intikal etmektedir. Top infilak1m ha
va, arazideki sadmeyi de k~n arz nakle
der. Zelzcle ihtizaz dalgalan uzaklara 
kadar inti1ar eder. 

- Zelzele merkezi hakkmdaki ka • 
naatiniz nedir? 

- Akpmar ve civarinda azami hasa ~ 
nn husule geldigi nazan in"bara a\marak 
zelzele merkezinin Akpmu yakmmda 
aldugu dü1ünülebilir. 

Sarszntrlarrn mahiyeti 
- Samnl!larm ve 1iddetli gürültülerin 

hala devam etmesinin sebebi nedir? 
- Her zelzclenin akabindc tali ehern· 

miyette sarsmtJlar olur. Bunun ncticesi 
olarak gürütüler i1itilir. Zelzclenin bat se· 
bebi olan tektonik hareket, tabakalarm 
tevettürünü serbtst b1rak1r. Jeolojik za • 
man boyunca husule geien tabakat te -
vettürünün ortadan kalkmas1 veya azal
mast. zelzele ile alakah tabakalann tali 
hareketler yapmas1na sebeb olur. 

- Bu zclzele ile arazinin bünyesi ara· 
smda bir münasebet var m1dir? 

- V ardtr. Mermerler üzerinde kurul
mu1 olan köylerin daha büyük haoara ug
rad1klanm mü1ahede ettik. Kalkerler he· 
men daima yeraltmda bo1luklar tevlid e· 
derler. tlk zelzelc aarsmhsmda buralarda 
yeral!! bo1luklan sebebile c;öküntüler ol
mu1 ve zelzelenin tesiri ziyadele§ffii§tir. 
Sanzntdar tekerrür edecek mi? 
- Bu mmtakada zelzelenin ileride de 

tekerrür edebilecegini §imdiden kcstirmek 
mümkün müdür? 

- Jeoloiik hadiseler, devridir. An • 
cak. iki hadiscnin faSJ!as1 tesbit edilemez. 
Y almz bu mmtakamn tarihinde böyle bir 
zclzele hydedilmedigi cihetle fastlamn 
uzun sürecegi tahmin olunabilir. Demek 
istedigim iudur ki. tela, ve endi1eye ma • 
hal yoktur.» 

Mütehasm M. Ami. bu mmtakada 
daha fazla nüfus mütekasif olsayd1, zel
zelenin halk üzerindeki tesiri daha mu • 
azzam olacagm1 kaydetmekle beraber in· 
1aat 1ekline de temasla y1k1lan binalarm 
esaoen az mukavemctli olarak yap1ld1gm1 
da ilave etti. 

Hamid Nafiz ne diyor? 
Hanyeri civannda tesadüf ettigim pro· 

fesör Poieras ve Hamid Nafizle arka • 
da1lanndan müte1ekkil Üniversite heye
ti, tetkiklerini bitirmi1tir. 

tir. 

K1z1lay mümessilinin beyanatr 
K1z1lay 1stanbul mümessili, doktor 

Ne1et Osman. K1r1ehir felaketzedelerine 
yap1lan yard1m hakkmd~ bir muharriri • 
mize 1unlan söylemiitir: 

«- Bu i1. bir vatan borcu ve bir ha· 
miyet meselesidir. 1stanlml halkmm fe • 
lakctten mütecssir olan vatanda1lara kar11 
gösterdigi derin alaka ve bu alilkanm 
maddi tezahürleri. her türlü tahminlerin 

fevkindedir. K1ZI!ay, evvelce de söyledi • 
gimiz gibi, felaketzedeler namma yap1· 
laca,k teberrular1, hergün merkez, kaza 
ve nahiye te1kilatmm veznelerinde mem· 
nuniyetle kabul etmekte ve teberruda bu· 
lunanlara, hie; bekletmeden hemen mak
buzlartm vermektedir. F elaketzeleri dü1ü
nüp onlann yard1mma ko1anlar arasmda, 
ilk okul talebesinden pek !;Ok yavrular da 
gözümüze ili1iyor. Daha dün, Büyükde

re ilkokulu talebesinden 12 yavrunun zi
yaretini kabul ettim. Bunlar. gündelik • 
lerinden ay1rabildikleri paray1, getirmi1· 
lerdi. Kü,üklerin bu hassasiyetleri kar11· 
smda derin bir iftihar hissetmemek imkan1 

yoktur. Kir1ehir felaketzedeleri ic;in umu· 
mi bir iane günü kabul edlimesi hakkmda
ki arzuya gclince: 1imdilik umumi merke
zimizden buna dair bir talimat almad1k. 
Maamafih, benim 1ahsi kanaatime göre, 
böylc bir gün ihdas etmck halkm hami • 
yet ve 1efkatine hudud tayin etmek olur. 
Kmlay, hergün ic;in, kendi veznelerini 
para teberru etmek istiyen hamiyetli va· 
tanda§lara a~1k bulundurmaktad1r.» 

Memleketin diger köfelerinde 
lzmit 28 - Orta Anadoludaki zel • 

zele felaketzcdelerine yard1mda bulun • 
mak üzere 1ehrimizde bir 1anc komitesi 
te1kkül etmi1tir. Halk yard1ma seve seve 
i1tirak etmi§, ilk günde 500 lira toplan -
m11ttr. 

Vilayetimiz memurlan maa1larmm 
yüzde yirmisini felaketzedelere vermege 
karar vermi1lerdir. 

*** 
Sinob 28 - Kir1ehir ve Y ozgad ha

valisi felaketzedelcrine geni1 öl~üde yar
d1m i,in ilimizde kurulan komiteler faa -
liyete ba1lam11lard1r. 

*** 

ne,redildi 
Bükre1 28 - Maarif Nezareti. M. 

Komelyüs Kodreanu'nun daima gizlc • 
mege ~ah§rnt$ alduiiu $eceresini ne§re! • 
mi1tir: 

Babas1, 1902 senesine kadar lvon 
Zilinski ad1m ta1iyan bir adam olup 
men$Ci Slav • Macar ve Polonyah idi. 
Annesi, tamamile Almand1. 

Bu $CCerenin ne1redilmesi, M. Kodre
anü'nün muhaliflerile yap1lmakta olan 
uzun münaka1alara nihayct vermektedir. 

Ge~enlerde tevkif edilmi1 olan yüz elli 
kadar Demir Muhaf1zlar rüesas1, bir se· 
ne müddetle Eflak'te Tismana manasl!r· 
lannda ve yahud Bukovina. Dragomir
na'da mecburi surette ikamet edecekler
dir. (a.a.) 

-~~----..... ~~~ 
ADLIYEDE 

Bir yaralaman1n muhakemesi 
Dört ay evvel bir gece Viyana mey -

hanesinde bir yaralamak vak'as1 olmu§, 
Necati, Sami ve $ükrü adlarmda Ü<; ar
kada§, ba§ka bir masada otuarn N eca· 
tiyi bir kavga sonunda tabanca !le ya -
ralam1§lard1. 

Ag,rcezada devam eden bu vak'amn 
muhakemesine dün balulm1§llr. Celse
de su,lularm ü<;ü de Necatiye ate§ et -
mcdiklerini söylemi§lerdir. 

$ükrü, kasada hesab1 tesviye ederken 
silahm at1ld1gm1 ve esasen hastanede 
yarah Necati ile yüzle§tirildigi zaman, 
vuramn kendisi olmad1g,m söyledigini 
bildirmi§, Sami fazla sarho§ olan Ne • 
catiyi d1§ar1 ~1karmak isterken si!Ahm 
allld1g1m, Necati de vak'a esnasmda dl
§anda bulundugunu söylemi§tir. 

Bundan sonra baz1 §ahldler dinleruni§ 
ve muhakeme, gelmiyen §ahidlerin cel
bi i~in ba§ka bir güne talik edilmi§tir. 

Köylü sigara11 satan ~ocuk 
Kü,ükpazarda köylü sigaras1 satar • 

ken yakalanan 12 ya§larmda ihsan, sor· 
gu esnasmda kendisinin gazoz satt1gm1, 
köylü sigarasm1 babaSI i<;in sahn ald1 • 
g1m söylemi§tir. 

ihsan, farik mümeyyiz olup olmad1-
gmm tesbiti it;in Adliye tababetine gön
derilmi.§tir. 

~oför su4);lu mu? 
Ge<;en yaz, Ortaköyle Be§ikta§ ara • 

smda feci bir kamyon kazas1 olmU§, 
Hayrinin idaresindeki bir kamyon Ga
latasaray önünde Huriye ve $ahende 
isimlerinde iki kadma i;arpml§ ve bu 
t;arpma neticesinde Hurlye ölrnü§, $a
hende bacagmdan yaralarun1§tl. 

Bir müddettenberi Ag1rcezada devam 
eden bu muhakemenin dünkü celsesin
de bazt müdafaa §ahidleri dinlenilmi§ • 
tir. $ahidler, lfadelerinde, kamyonun 
ön ünden giden tramva}'ln arkasmdan 
iki i;ocugun athyarak kamyonun önü -
ne dogru geldiklerini ve §Oförün <;o • 
cuklar1 ~ignememek it;in direksiyonu so• 
la kird1g1m, bu s1rada yaya kaldmmdan 
giden ü<; kadmdan ikisine i;arpllgm1, 
bunlardan birinin digerini yaya kald1-
nmdan a§ag1 itmesi neticesi ölümün vu
kua geldigini söylemi§lerdir. 

Muhakeme, gelmiyen ban §ahidlerin 
celbi i<;in ba§ka bir güne talik edilrni§ -
tir. ---Prens Seyfeddinin zevcesi 40 

bin lirahk bir mirasla 
iktifa etti 

Deyli Ekspres gazetesi yaz1yor: On 
milyon ingiliz lirahk bir servet bir aka
rak ge9en sene ölen Prens Seyfeddin • 
den dul kalan zevcesi Ulviye 40 bin 1n
giliz lirahk mirasla iktifa etmegi kabul 
eylemi§tir. Mah'.im oldugu ve~hile M1 -
s1r hükumeti, Prensin evlendigi s1rada 
aklen hasta bulundugunu iddia ederek, 
izdivac1 tammam1~t1. 

( Gaßnlar, Konteranslar, kongreler) 
Konferans, konser 

Kad1köy Halkevlnden: 
29 nlsan 938 cuma saat 21 de Evlmiz sa

lonunda Dr. Zlya Öktem (mlkroblarm ha
yatJ) !s!mll b!r konteran.s verecekt!r. 

Konferan.stan sonra mandolln kon.serl. 
Herkes geleb!llr. 

*** 
:;Jehremini Halkevinden: 

Tophanede Medrese sokak 40 numarada 
Hamdl Mehmed Perol dün matbaanuza ge
lerek blze ,u ,1käyette bulundu. •i;llmd!ye 
kadar 6 evlädtm1 topraii;a verdlm, evvelki 
gün de 8 ayhk yavrum Mamure öldü. Ka.· 
dertn g!leslni doldurmamn verdlitl all1kan
hkla yavrumun mua.yenesl ve mezar kä~1· 
dm1 almak üzere usulen mensub oldugum 
Galata nah!yesi beled!ye doktoruna müra
caat ettlm. Doktor gocugun neden öldüii;ü
nü sordu; bUmedig!ml, bir müddettenberi 
Be~lkt114ta Akaretlerdekl gocuk doktoru ta
rafmdan muayene ve tedavl edilmekte lken 
ecellle ö!dü~ünü söyledlm. Öyleyse o dok
tordan b!r käg1d get!rlrsen sana mezar kä
g1d1m veririm, dedl. Be~!kta1 doktoruna 
gittlm. O; 8 ayllk b!r ma.sum l9ln ben ölü 
käg1d1 veremlyeceglm, vazlfedar doktora 
glt, muayene etsin, mü.saadesint ve mezar 
kiig1d1m vers!n, ded!. Tekrar Galata dok
toruna kO§lum. diger doktorun sözler!ne 
ö!kelenerek git, keyflm olunca yapartm, 
cevab1 kaqLSmda kald1m. Nah!ye müdürU 
makammda olmad1g1 Jein Beyoglu kayma
kaml1gma müracaat ett!m. Oradan Be~!k
ta§a tele!onla vaz!yet soruldu ve aJman 
cevab üzerine derhal !z!n ve käg1d verlldl. 
Fakat, vaklt gec!kml§ olduii'u !ein de!ln ~ 
b!r gün soriraya kald1. 

Kaymaka.mhgm gösterdig! kolayllk ve 
gabukluh te~ekkür ederlm. Fakat Ga.lata 
doktorunun hallnden b!r !eY anllyamad1m. 
Aläkadar makamm dlkkat nazarlarm1 cek
meniz! d!lerlm., 

lf ariyor 
Mahmudpa,ada Abudefendl ham kar§1 • 

smda Merdlvenl! sokak numara 1 de Riza
dan ald1g1m1z mektubda denlllyor kl: cse
nelerce asan.sör memurlu~u yaptnn ve ma.
klnlstl yamnda 9al111t1m. Tamtratmdan 
anlartm. Buna benzer herhangl b!r 1§1 üze. 
rlme vermek lst!yenlerln yukarikl adreslme 
emretmelerlnl rlca ederlm.> 
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Sol<lan saga: 
1 - Qok ~lmalde dola~an bir hayvan 

(mürekkeb kelime). 2 - Kuvvetll arzu, 
kanun. 3 - Zararh, ayd1nla.tma va.s1tala.
r1nd.an. 4 - Bir :ntat edat1nm tersl, Afrl
kadakl blr italyan müstemlekeslnln ahall· 
sinden. 5 - B!r eins üzüm, l§. 6 - Blr emlr, 
bir cemi edat1, blr öl9ünün tersl. 7 - Bul
maga gal!§an. 8 - Uzuvlarmdan b!r! ko· 
caman ve bic!m.e!z. 9 - Blr vlläyet!mlzln 
tersl. tur!anda blr sebze. 10 - Büyük bt· 
cak. b!r say1, b!r tuzagm ters!. 11 - Te • 
§errüf eden, Fransada blr nehir. 

Yu.karidan a~aji1ya: 

1 - D!§le yontulan. 2 - Ölmesl beklenl
len, blr yeIMS!n ba~ka türlü pl§ml§!. 3 -

Qabuk, cok taze ve genc. 4 - Mllli, blr SI· 
fat edat1. 5 - Salata.11k blr ot, aynl lsml 
ta~1yanlar. 6 - B!r yerl actyanm teryad1, 
büyük !htuälde §Öhret 1<azanm1§ b!r Fran
s1z §a!rl. 7 - Sur!yede bir yeml§ile me~
hur b!r yer, b!r erkek slnema y1khzmm !lk 
lsmi. 8 - Sahib, bir notamn lkl kere tek· 
ran, kügücük zaman. 9 - S!k1 dostluk. 
10 - Alimler, Anadoluda b!r mmtaka. 11 -
Sebeb, bir ay. 
Evvelki bulmacantn balledilml1 §ekll 
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Ankara borsas1 28/ 4/38 
c;: E K L E R 

A~1h& Kapant$ Hamid N afiz bu tetkikleri münasebe • 
tile k1saca dedi ki; 

«- Zelzele, daha ~ok dere civarla • 
nnda tahribat yapm111Ir. Halka yaptla • 
cak tavsiye, yeni in1aatta bu kavaliden 
mümkün mertebe, dere kenarlanndan u
zakla1maland1r. Zelzelc. k11n arzm can· 
lanmast neticesidir. Sarsml!lar bu can
lanmanm tesirile olmu1tur. Zelzele. biraz 
daha devam ederek yava§ yava§ sükun 
bulacaktir.» 

Denizli 28 - Kir1ehir ve havalisi fe
laketzedeleri i,in Halk Partisi salonunda 
bir toplant1 yapan ilyön kurul üyeleri, ilk 
yard1m olarak Partiden 250 lira gönde
rilmesine ve teberruat kaydma ve tahsi
la!In peyderpey sevkine karar vermi1tir. 

Halkevi de ayrica faaliyete ge,erek 
felaketzede karde1lerimize yard1m hak -
kmda konferanslar vermektedir. 

*** 

cuma aqamlan saat 20 de bestekär mu- 1 
allim Eyüb Al! Riza ve muallim Qagh re -
fakat!nde Türk kläs!k ve halk mus!kl , 
eserleri ge9Ueceg!nden arzu edenler!n her• 
gün Halkevine müracaat!e kayidlar1. 

Paris 
New-York 
Milano 
Brüksel 
Atina 

25.475 25.465 1 

0.792075 0.791760 
15.0535 15.0475 1 
4.70 4.6980 

86. 78 86. 7 460 

MEKKI SAID 
<;i1;ekdag1 kaymakami tekaüde 

sevkedildi 
Ankara 18 (T elefonla) - Zelzele 

mmtakasma dahil olan <;:icekdag1 kazas1 
kaymakam1 F ahri lro,un, ilk sarsinh habe
rini ~ok ge<; verdigi ve böyle felaketli bir 
zamanda vaziyetin icab ettirdigi hassa • 
siyet ve faaliyeti gösteremedigi anla11l · 
d1gmdan tekaüde sevkedilmi1tir. 

Viltiyette yaptlan toplantl 
Zelzele felaketine ugnyanlara yap1la

-ak yard1m 1eklini tcsbit etmek üzere dün 

Marai 28 - K1r1ehir felaketzedeleri
ne yard1m etmek i(in Parti binasmda top- le iitirak ve teberrular devam etmekte -
lanan vilayet idare reisleri ve kurumlar dir. 
mümessilleri. yard1m 1ekilleri etrafmda * * * 
görüeymü~ler ve Kmlaya yard1mc1 olarak 1zmir (Hususi) - K1r1ehir felaket -
~al11mak üzere heyetler se,mi1lerdir. zedeleri i,in sou Ü<; gün i,inde kaydedilen 

* * * yard1m 5598,5 liray1 bulmuitur. Ayniyat 
Afyon 28 - Kireyehir felaketzedeleri bunun haricindedir. 

i,in yard1mlar ve teberrular devam edi • * * * 
yor. Y aln1z bir gün i~inde 103 vatandai Samsun 28 - Zelzeleden felaket 
K1z1laya müracaatle teberrularda bulun- görenler i~in halkm Kmlaya yard1m1 
mu1lard1r. hararetle devam ediyor. Bütün teickkül-

Afyon belediyesi 500 lira vermek su· lerin mümessilleri bugün Partide Valinin 
retile yard1ma i1tirak eylemi1tir. ba1kanhgmda toplanarak Kmlay heyeti· 

* * * ne yard1mc1 arkada,Iar SO!;mi1lerdir. 

Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra11 
Madrlll 
Berlin 
Var&o1 • 
Budape$te 
Blikrt:t 
Bell!l"ad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

3.4440 3.4425 
63.5175 63.4920 
1.4228 1.4222 

22.7660 22.7575 
12.7034 12.6984 
1.9690 1.9682 
4.1970 4.1950 
3.9896 3.9880 

106.0738 106.0317 
34.5375 34.5238 1 

2.7219 2.7210 
3.0812 3.08 

629.75 630.-
23.8175 23.8275 

ESHAM 
Actl1$ Kaparu$ 

Merkez Bankast 98.50 98.50 
iSTiKRAZLAR 

Giresun 28 - Vilayet ve mülhakatm· * * * 
da. K1r1ehir havalisi zelzele felaketzede- <;ankm 28 - Kiriehir ve Y ozgad A~ili§ Kapanll! 

yardun 1c1n Tlirk B. 1 vadell 19.70 19.70 1 leri karde1lerimize yard1m i~in Kmlay zelzelesi felaketzedelerine 
tarafmdan a,1Ian iane defterine tehalük- bir komite teiekkül etti. \L_~...._ ....... _...,__.========.j) 

29 Nlsan 1938 
. . 

~ocuk bayram1 
Yavrular1m1z1n bayramlarin1 hem ne1'eli, hem de 

faydah gec;irmeleri i~in onlara haz1rlad1g1m1z hika
ye ve diger faydah eserlerimizi seri halinde tan1b· 
yoruz: 

~ocuk masallar1 
I. Gelincik Hantm ve Mavi 121. Hasbah~enin Bülbülü 

sakal 22. Periler magaraH 
2. Orman giizeli 23. Ali Baba 
3. c;izmeli kedi 24. Batakhktaki hazine 
4. S1rma terlik 25. Konteain papuc;lar1 
5. Pannak ~ocuk 26. Tilki kardet 
6. E,ek derisi 27. Kü~ük kahraman 
7. Dik aa~h 28. Deniz canavart 
8. Mahir Prensea 29. Testideki alttnlar 
9. Sari Cüce 30. Keloglamn e•eiii 

10. Sevgili Prenses 31. Afrikanm korkun<; orman· 
11. lki ~ocu~un ba~ma gelenler larmda 
12. Santm Kukla 32. Ye kürküm ye 
13. Häkamn k1z1 33. Japon efaaneai 
14. Sihirli at 34. Volkanlann Allah1 
15. Oduncunun k1z1 35. Bir filim maceralan 
16. Bir yengecin macera11 36. Denizk1z1: Erna 
17. Sihirli fasulye 37. Karh memleketlerden hi-
18. Parmak Han1m ve Fil Bey kayeler 
19. Fmdik Beyin maceralar1 38. Ku,adamin maceralari 
20. Örümcegin marifeti 39. <:inlinin yelpazeai 

Yukanda yaz1lt 39 hikayenin taneai 10 kuruttur. Hepai bir
den ciltli olarak 390 kuru,tur. 

Seyahat hikayeleri 
1. Amerikada iki Türk genci - 2. Graf Zeplinle bir günlük 

seyahat - 3. Tahtelbahirle !?imal kutbuna - 4. lstanbulda bir 
gezinti-5. Pariste bir hafta- 6. Almanyada neler gördüm - 7. 
Seylan adasinda bir seyahat - 8. Hindistanda neler aör • 
düm - 9. fstanbuldan M1s1ra aeyahat - 10. Büyük Okyanu • 
sun incisi Tahiti'de - 11. ~inde aeyahat - 12. Afrika vah,ileri 
arasmda - 13. Yamyamlar memleketinde - 14. Japonyaya 
seyahat - 15. Anadolumuzu tamyahm - 16. Kotra ile Akde
nizde bir gezinti - 17. Balkanlardaki komtulanmiz-18. Zep· 
linle timal kutbuna - 19. Tibet'te neler gördüm - 20. laken· 
deriye'den Bombay'a seyahat - 21. Siberya'da üc; ay - 22. 
Büyük Sahrada aslan av1 - 23. Fil üzerinde Efganiatandan 
Hindistana - 24. Tayyare ile devriilem. 

24 kü1;ük hikiiyeden ibaret bu sninin tanesl 10 kuruf, talnmt 
ciltli olarak 300 kuruftur. 

Faydal1 hikayeler 
1. Esrarlar memleketinde - 2. Bir haftada devriälem - 3. 

Merihe aeyahat - 4. Sihirli inci - 5. Volt fURl. 

Bu bef tane cazib ve aevimli hikayenin tanesi 10 lruruf, befi 
bir arada ciltli olarak 50 kuruflur. 

Vatani Balkanlarda 
hikAyeler Sakarya 

1. ~anh Yavuz - 2. Bir baa
tabak1c1n1n hatirab - 3. Yata • 
am Türk vatam - 4. Tayyare· 
cinin yemini - 5. Tahtelbahre 
kar,1 deniz tayyaresi - 6. Kah· 
raman Ali {'.avuf - 7. Telaiz 
~avutunun cesareti - 8. Kara • 
denizde kahraman bahriyelile • 
rimfa: - 9. Lüzitanya nasd bat• 
ta? - 10. Tahtelbahirle avc1hk 
- 11. Ceaur tayyareai - 12. 
Topc;u Onba,u1 Y1lmaz Ahmed 
- 13. Yeralttnda muharebe -
14. Kocatepe naail ahnd1? -
15. Maskeli muharebe - 16. 
Kahraman telefoncu. 

Heyecan dolu bu kahraman· 
l1k destanlarimn tanesi 10 ku • 
ruf, 16 •t bir arada ciltli 160 
kuruf 

1. Balkandan Sakaryaya; Ka· 
til Efe - 2. Haram olsun; Do· 
gan'm kartah - 3. Köylüler 
arasmad; lrtica yilam - 4. Mu

dumu ka1aba11; ölümü öldü • 
ren ~avuf - 5. Affedilen hoca; 
Casus - 6. lki dütman doll; 
Demir {:avut - 7. Mefkfire ug· 
runda; Karpatlarda kanh bir 
aavaf--8. Fetva; Saka neferi-
9. Kazand1ktan sonra; Etkiya 
-10. Ocak batmda; Gece yola 
~1kmazlar köyü. 

Balkan, Umumi Harb ve is -
liklal Savafma aid harb ve kah
ramanl1k maceralar1m ihtiva 
eden bu kü1;ük hiktiyelerin be
heri 10, tak1mt ciltli olarak 
100 kuruftur. 

Sergüze,t ve seyahat 
romanlar1 

Tayfun - Ye,il kumlu ada- Sihirli kitap - 0~ yefil fe· 
nerli gemi - Akdenizde bir ilem. 
(:ocuk edebiyahnm en tanmm1, eserlerinden olan bu kitab• 

Jarin tanasi 251 tak1m1 125, kuruftur. 
K1hcarslan M. Sami Karayel 20 kuru~ 

KANAAT Kitabevi 

in,aat ilan1 
Sümer Bank Umum Müdürlügünden: 

1 - Gemlikte sun'i ipek fabrikas1 sahasmda yaptm.lacak muhammen 
ke§if bedeli 23752,31 llra olan lptldai maddeler ambar1 in§aab vahidi fiat 
esasile ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Ek~iltme evrak1 5 lira mukabilinde Sümer Bank fn§aat $ubesin

den almabilir. 
3 - Eksiltme 9 mayIS 1938 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Sü-

mer Bank Umum Müdürlügünde yaptlacaktir. 
4 - Muvakkat teminat miktar1 1782 liradtr. 
5 - 1stekliler !hale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank !n~aat 

$ubesine gelerek bu kabil ln§aati yapabilecek fenni ehliyetlerini ispat i<;in 
Naf1a Vekäletlnce veri!mi§ en az 20000 lirahk müteahhidJik vesikasile icab 
eden diger vesikalan tbraz ederek eksiltmeye girebilmek üzere blrer ve • 
sika almalar1 1'az1mdlr. 

6 - Teklif mektublanm havi zarflar kapah olarak ihale günü saat 
15,30 a kadar inakbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Umuml Muha
berat $ubesi Müdürlügüne teslim edilmi§ olacakhr. 

7 - Banka bu ln§aati, diledigi müteahhide vermek hakkm1 muhafaza 
eder. (2300) 
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Kunduzlar Krali~esi 

[ Ge,en tlefa ,1k
m1~ kmmlar1n hulci
sas1: Kanatla'nm 1i
mal ormanlarmtla 
kuntluz avlamaga 
c1km1~ olan erkek ve 
k1z iki karde~ Tomi 
ve Asyabe ilc am
calan Alck bir te -
sadüf neliccsi yaka· 
lad1klar1 iki kunduz 
yavrusunu yanlar1n• 
tla al1ko.11uP büyü· 
tüqorlar. Onlara Hu· 
li vc Kuli isimlerini 
veri.11orlar. Bir ara· 
l1k iki C4Pkm ka.11• 
bolu11or. Ormanda 
rasgeltlikleri Sqm 
Kiney'in rehberfigi 
sayesintle firarileri 
ele geciriyorlar. Y av• 
rularm swimliligi bu 
avcdar1 bir tlaha 
kunduz öldürmeR• 
tövbe ettiriyor. l 
Kuntluzlar ,ift/igi 
tesisinc dogru--III 

Sam Kiney'le A· 

_i,,,# 

lek amca <;a"<abuk i.!J!!~•::;:'l';.:t~· :!...;~~!:..;~~~~~~~~ 
ahbab oldular. Cün· I l 'd" ..;,...;i.;;.:::=:..;;;;~;-..:..i 
k .. h "k' . d ayni yolun yo cu an 1 Ilcr. p k"J• d" u er 1 1s1 e da b"' .. k b" ,_ - e a a, iye ilave etti, rnademki 
Ku··rklu·· hayvan avcihgmh·b· . uyul dir I<Unduzlar ~1'ftl1";;I·n· '- '- h d ~ .., 1 1<urma" ususun a 

tecru .. be ve meharet !&. ' lk ms] an akrl 1. hepirniz ayn1" fik1'rd . Z d . k" ey1z.. anne enm 1 

H 
.1 S KineY 1lk ar11 a1b an t k 

usus1 e am ' - k l r ar 1 nazariyat1 birakip filiyata gecmenin 
p;Ün Alek amcamn attiglh ur1kun a e In • zaman1 geldi„ 

d k. b l k avlama;;.a ma sus am111 or • A b ld 
e 1 a 1 "' sya e at1 1 •. 

ld 
. ._„ .• tm h 

taslndan ikiye bö U!iiKun. u ,.un~ adm11l . - Y ar1n b h k d h . h 1< ) sa a a a ar er1eyI azir-
Alek amca ise, Sam ilne:i' md ~ uz a- arun Denk! . b "! h 1 "d k ·• en ag ar, emen yo a CI-
rm hayatlarma ve a et crm~ &; ya~: anz„ 
m11 oldugu tetkikata hay;an. . "lnrl ~ .~- Sam Kiney: 
· d f 1 avlama nehces1 nes1 en tü- B 
~'cn~~k a~z~re olan bir . hayvan cinsi.~in cu:k"u e~k· • dl edi. dünden ha.mland1m. 

tl d B ti" ) mu a ememizin bir seyahatle ne-
h f na yemin ctmli za ar 1· oy- ce encce;;1·nd• ·· h · d 

mu a azasi d • "kti d. " -n IUP e etm1yor um. 
le bir teiebbüs Kana a nmk 'd sa 1. men: - Peki k d 

b d Oldug-u a ar, msam cak' • Ya un uz yavrulan ne ola-
faati ica ahn an r 
gayelerden de dogrnu1tu. Arn b 

Tomi
. i'le Asyabe de bu son karardan T · cladS1n1n u sualine ilk cevab veren 

. f k J"d rnemnundular. om1 o u: 
hie 1üphes1z ev a a c d'" - On! 
0 b ·· denberi birlikte ya11yan ort T .ahta k an~ san.d1jii ötedenberi haztr .. 
av:1m:' !':::ahabe mevzu!a!'ru hep 1 kunk- kaplad Dir~es1~ler diye i<;ine tenckc 

d 1. · ·· t"lmesi 1<;10 yapt aca suluk dan. evrilmtyecek 1ckilde sabit hir 
uz nes mm urc I S Ki a ya 1J H 

teiebbüsler te1kil ediyordu.ld akml ney !IZ olmiyaci!'klmar.. erhaldd~ fazla rahat-
k u1 o u an yere m1 zanne iyorum .. 

bir sabah kamp urm "leryiizlü bir va- "'"" 
son derece memnun ve gu 1k" 

' &Ün sonr b · · 
ziyctte geldi: • ib. kunduz y 

8 
b"tztm dört seyyahla, iki 

- Cocuklar, dedi, ahdim1z -~uc i~e kurulm a~su ir elektrik treninin icine 
kunduz vurmamaga yemin ethkg.'.°1k '.<;m Sam i(;' yo aliyorlardI. Alek amca ile 

d 
• bca ney pencercn · ·· ·· d b. · 

hesabma <;ahl'Jlakta ol ug~~-f ur ctmcn: ma 1eridi ib" . m. onun en ir sme-
rethanesinin avcthgmdan xs x. a 'd h manzarah \,:1:r~<;1~eyrgitmd ekkte o!Tan g_ü~el 1 

C 
k ··k"r o 11e aI u- Asyabe h H 1. e er en omI 1 e 

icab ediyord. u. . ? .1u u ·,md"i ku•lar ka- ep u 1 ve K l' ·1 1 
1 b d " ' luyorlard s· u 11 e me1gu 0· 

susu tamam1 e 1tlr im. " d 1 'ft I Ir ar ] k f 'b 
d h"" .. Kuracagimiz kun uz ar <;1 • rek bir n~hir g ild.

1 
en otlara binile-

r~~ . ~rum~ tc;e <;ahiabilirim. Bir parca rini Temiskona~ ~:1 .:'3onra as1l kendile
Igx t<;m sc ' da sermaye nin i<;erisine 1 g_ol unc götürecek tre • 

birikmi1 param da var, ?00d _LT · yer e1ti er 
1 k b ebb"se tah51s e euI Irnn. Hu!i ile Kuli uzun ·,.. „ 

o ara u te1 ~ ""k b"r dikkat vc me· hatten artik s1kI!m • unnu! olan seya-
Alek amca büyu 1 a b ] mek ycmiyorl R~ ~I amI1lard1. Y e-

rakla sordu: · 1 ar. su t<:miy J d k 
_ Peki", bu riftligi nc tarafta tcstS anmn icinde d d or ar, san 1 • 

y nekeye dii .u~ma an kip1rdiyorlar, te· 
edecegiz ~ d b . I ge<;inp onu kemi - 1 

- Kebek civannda„ Ora a crum yor ard1. rmege ca III-

csasen güzel bir avct kulübem ;•r·: Et - Asya~e endiieli bir tavirla. 

raf <;ok ~üzel manzarah~t;~ile ~~l:daur~ T 0~:1lerini kiracaklar! d~di. 
manda b1r<;ok av h~~an de rok yakm- D 
Y T · konata gulune y - urun bakahm b . er, emis d saklanm11 ol- fil .. .. . • en trenm 1e • 
dir. Kunduzlarm nercler c • e P:Orujeyim de onlan b b 

F k t rnalum ya nm a1"derecek b" n u sa 1rsizhkla-
duklanm da biliyorwn· a ab I · bu··' " Ir <;are bulay 1 ·• 1 · d -·1 es cy1p • as1m ileri su'"rd·· Im. muta e-
onlan öldürmek icm eg• • u. 

k 
. . b )acag-1z.. Tomi'nin trenI"n f'] .. yÜtmc I<;m araytp u · · · 1e 1 e mulakat t 

1 IYI nel!ce verd1". Yufka .. . ' gaye 
Asyabe hcyecan a: „ .. kl d 

b be t re Huli ile K 1·• · bo yure I a am. 
- Huli ile Kuli'yi de cra r go u • u 1 mn 1 ol b" icinde serbest birak I an tr vap;onun 

cegiz, degil mi? dedi. . . k"d tu. I mas1na razI olmui-
Tomi de k1z kardc1inin sözlenm te 

1 
Kunduz yavrula h·· . 

etti: l k d'I · . n urnyete kavu1unca 

Tb 
.• d _.

1 
• Onlar, kunduz ar en 1 erme geld1ler Tekr . . . • 

- a n eg1 mi.. 1 k bailadilar. . ar YIY•P H;mege 
"f 1.•. . .. . lanndan o aca • 

<;1 t 1gmm muesus
1 
a~a ve sevdigimiz Bir arahk Sam K" ·· 

lar!. 0 kadar a 111Ig1m1z K hol- - ·1 I mcy, ustü ba1tana1a-
l 

1hnz ay gi ye11 <;am arla kap), b1"r t . .. 
bu <;apkmlardan nas1 ayr 

1
·· . k rck: epey1 gosterc-

duklan zaman onlar1 tckrar e e ge<;nme 
icin nekadar zahme! cektik.. h r b -.-, Artik, dedi. Yerimize gclmek üze-

F akat Alek amca 1üpheli 1ÜP e 1 a· reyiAzl k 
b d" e amca ka1mI kald1rip "u"zu""nu·· b • 

11m sall1yarak ceva ver i: ru1turarak: y u 
- Tcmiskonata gölü buradan epeyc.e 

uzakbr. Arabaya, clcktrikli .tr_ene ~e d1k· - Ortada. diye cevab verdi fazla av 
_ kl' t 1 na bm1p g1tme hayvam bulunduguna delalet 'd . 
ger na 1ye vaSI a an ] ] k „ .. e er 011a-
mecburiyetindeyiz. Kund~z yavru anm ne er pe gormuyorum. 

b l em? - Onlar daha ziyade göle c"ivar min-
birlikte nas1l p;ötürürüz, 1 m .. k 1 d 1 

1 b ta a ar a top anmI1la_rdir. 
Tomi ile Asyabe. amca a.r_mm ~ mu· 

d 
·· "d · !iae du1mek - Ya kunduzlar? .. 

talea51 kar11Sm a um• "' "' · K 
d 1 B k t Sl·n Sam Kmey - unduzlar kolay„ Kar•1 sahi"lde-

üzerey i er. ere e ver , 
imdadlarma yetiiti: ki kü<;ük magarada kalabahk bir aile ha-

- Bir yolunu bulacagIZ, dedi, i!i siz linde ya1ayip duruyorlar. Onlar bir defa 
bana bnakm I bir yere yerle1tiler mi oradan tekrar <;ikip 

Alek amca: gitmczler .. Onun i<;in hepsini climlc koy• 

(merakl1 ~eyleer'I 
Fare büyüklügünd~ 

tahtakurular1 
Cenubi Arnerikadaki Bolivya ile Pa

raguay arasmdaki büyük i;lako sahra -
smdan ge<;enler oradaki tahtakurulari 
tarafmdan fena halde rahats1z edildik -
lerinden §ikäyet etmektedirler. Arneri -
kan gazetelerinin yazdlklarma göre, bu 
tahtakurulari bizimkilerle kiyas edile-

miyecek bir büyüklüktedirler. Boylari 
10 santimetre uzunlugundadir. Is1rdlk • 
Jan yerler fena halde ac1makta ve ka
§mmaktad1r. i;limdiye kadar i;lako sah -
rasmm tahtakurulan yalntz orada mey
dana 91kiyor!ard1. Halbuk.i son zaman • 
larda muhtelif ~hirlerde de bu müthi§ 
hayvanlar kendilerini göstermege ba§ • 
lamt§lardir. Her iki hükumet beledi -
yesi bu salgmm önüne ge<;mek i~in la
zim geien tedbirleri almak te§ebbüsüne 
giri§mi§lerdir. 

mu1 p;ibi bulacagimdan eminim. 
- Biz nerede oturacag1z? 
- Merak etmeyin„ Benim avcI ku-

lübesinin kar1Ismda yeni bir kulübe in-
1asma müsaid ·yerler var. Orada c;ar~a
buk bir bina <;Ik1veririz. 0 vakte kadar 
da bende misafir olursunuz !. Sonra da 
<;iftligi tcsis le!ebbüsüne giri1iriz. 

Alek amca, Sam Kiney'in kunduzlar 
hakkmdaki malumatmm derinligine git -
tik<;e hayran kaliyordu. Mubarek adam, 
onlarm ne zaman yahp ne zaman kalk-
11klanm, nas1l <;ah!hklanm bütün tafsi
latile biliyordu. 

- E vvcla, diyordu. son derece ihti • 
yatkärane hareket etmek lazun„ Cünkü 
kunduzlann itimad1 yava1 yava1 kazam
lir .. 

Tomi: 
- Evet, dcdi, biz iki yavru üzerinde

ki tecrübcmizlc bunu <;ok iyi biliyoruz„ 
Asyabe de ilave etti: 
- Huli ile Kuli'nin bakili1mda hi~

bir kusura tesadüf etmediniz, degil mi? 
Sam Kiney emniyetle ba1m1 salladi: 
- Süphesiz, diye ccvab verdi, benim 

kunduzlarla da c;ar<;abuk ahbab olacak
sm1z I 

Sam Kiney'in rehberligile Tomi ve 
Asyabe kunduzlann ya1adiklan cukur -
!an ve delikleri ziyaret edip nas1l <;ah1 -
tiklanm yakmdan gördüler. Sevimli hay
vanlar. toprai\m altmda <;ok mahirane 
dehlizler a<;m11lard1. Dallan ve degnek· 
leri kemirerek son derece tuhaf 1ekiller 
vücude p;etirmi1lerdi. 

( Arkasi irelccek tlefa) 

1 

Eski§ehirde kü~ük ni§anc1 Siileyman Altmalt 
1 •••••••••••••• 1 ••••••••• 1. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• „ ......................•. „ ............. . 

Bilmeceyi (;özenler 

Bilmeceyi doWu 9özenlerden bize fo
tograf gönderenlerin resimlerini bas -
nuya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi 91kmak mutlaka hediye kazanmt§ 
olmakhga delillet etmez. MükAfat ka
zananlann ismi her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan büyük listeye yazillr. Sol -
dan saga s1ra ile: 

1 - Karkami§ ilk ok'ul 287 Baki Urut. 
2 - Beyoglu 44 üncü ilk okul 49 Er -

tugrul 
3 - Karacabey ilk okul 479 Feyziye. 
4 - Karacabey ilk okul 387 Hanife. 
5 - Burdur tuhafiyeci Ziya vas1tasile 

Durmu§ iyibil. 
6 - Samsun Hac1 isrnail köy okulu 

Mustafa Serdar. 
7 - Eliizig 6 nc1 ilk okul Süleyman 

T~k. 

8 - Bozüyük Bursa caddesi herber 

Hüseyin yanmda Mustafa Ergiil. 
9 - Kü~ükmustafapa§a kahveci oglu 

i;lükrü. 
10 - Kasunpll§a Külhane sokak sü~ü 

Halil Turu. 
11 - Karaman afyon tüccan i;laha • 

beddin mahdumu Mehmed Ali. 
12 - Kadlköy 10 uncu ilk okul 23 

Nurhayat. 
13 - Fatih Macarkarde§ler caddesi 

No. 45 te $ükrü Okyah. 
14 - Kayseri Sümerbank Bez fabri • 

kasmda 2040 Talät Evrensel 
15 - Kayseri Bez fabrikasmda 12913 

Kamran Duru. 
16 - Haydarpa§a Jisesinde 985 Hüse

yin Kozlubel. 
17 - Yakac1k Yenimahalle 287 No. da 

Ahmed Ytldan. 
18 - Polatltda ilk okul 285 Mübeccel. 

••..••••.•.........••••••••••..•...........••••••••.••.. „ .. „ .•.••••..••••.••.•..••.•••••.••••••••. „„ ..... „.„ ••..•... 
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Bay Cabi uyuylllll1yinca ne yapar? 

f FAYDA\.l .BiLGiLER 1 
Dünyan1n en yüksek binasi 
Amerikadaki Nev 

york §ehri, §imdi • 
ye kadar dünyarun 
en yüksek ild bina
sm1 kucaj!mda ta -
pmakla iftihar edl
yordu. Bunlardan 
biri 380 metre yük
sekligindeld Ern -
pire State, digeri 
de 815 metre yüksekligindeki Chrysler 
Building idi Fakat M4<igan gölü kena· 
nndaki i;li.kago §ehrinde on!ardan 9ok 
daha yüksek, 507 metre yüksekliginde 
bir bina yaptlacakttr. Bu binanm in§&· 
St dokuz sen.e sürecek ve bizim para • 
m1zla 100 milyon liraya ballg olacakhr. 

Kü~ük yelkenlilerin uzun 
aeyahati 

Avustralya deniz kulüblerl blrligl 
yüz elll ton hacrni istiabiyi teca vüz et· 
miyen kü~ük yelkenlller arasmda uzun 

blr deni1 seyahati tertib etmi§tir. Bu 
yelkenlilerin ber b!rine ancak yedi ki§i 
binecek ve Arnerikamn cenubundald 
Horn burnunu dola§rnak §artile Sidney
den kalkarak Londraya gideceklerdir. 
i;limdlden yüzlerce yelkenli sahibi bu 
seyahate i§t!rak l9in kaydedilmi§lerdir. 

( HAYVANLARI TANIYALIMI ) 
Kutub hayvanlar1 

Yukanda soldan itibaren: Bermin, hör. 
gü~lü öküz, mavi tilki, beyaz ta"'°' 

beyaz ayt 

Dünya üzerinde yalmz §imal kutbun· 
da memeli hayvanlar mevcuddur. Ce • 
nub kutbunda bu eins mahlukattan 
kat'iyyen eser yoktur. i;limal kutbunun 
en ehemmiyetli sakini beyaz ay:Hhr. 
Mavi tilki de §imal kutbu hayvanlann • 
dan olmakla beraber pek lasa zaman 
süren yazlardan maada pösteklsl beyaz 
olarak gezer, ,ünkü tüyleri her zaman 
karla örtülüdür. Herminle beyaz tav • 
§an hörgüclü ökilz de §!mal kutbunda 
otu:.urlar. Fakat Lemning öyle b!r ke • 
mirici mah!UJctur kl bazan §!mal kut • 
bundan ~ok a§agilara kadar lner. .„ ......... ~~~~···„h~it'~~~„„.„„.„ 

1erefine 

Fevkalade nisan 
bulmacasi 

25 Iira mükafat 
150 kitiye hediye 

Kazan iktisadi $ercf 

B~ mesal u~lu 

Riayete arbrmaya ah~ 

Ism servete 

Yukartki ibarelerdeki kelimeleri yer
lerine koyarak cümleleri düzelttikten 
sonra her kelimenin ba§mdaki ilk harf
Jeri alarak siraya diziniz. <;1kacak ikl 
kelime bütün hayatxruzda sizi koruya
cak ve s1kmhya dü~ürmiyecek kiymetli 
bir vasitayx gösterecektir. 

Bu bilmeceyi doWu halledenlerden 
birinciye 10, ikinciye 7,5, u,üncüye 5 
dördüncüye 2,5 lira mükafat takdim o'. 
lunacak ve diger 150 ki§iye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Ceva blarm, cümlelerin gazeteden ke
silecek par~asile birlikte nlsan sonuna 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifes!. 
adresine gönderilmesi Hinmdir. Bi!me
ceyi dogru halledenJ„rden bize resim 
yolhyanlann fotograflarx da hediye ka
zansm veya kazanmasmlar s1ralari gel
digi vakit gazeteye basxlir. Ge<; kalan
lar mükäfat alamazlar. 
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!~ ve du; basur memelerinde, basur meme!erinin her türlü Utihablannda, 
cerahatlenmis fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakivetle sifayi temin eder. 

Kocaeli Viläyeti 

Daimi Encümeninden: 
!zmit - Gölcük yolunun mebdeinden 3 + 446 kilometresine kadar ha

zirlanm1~ olan tasm k1smen lortlmasile yolun sose haline ifrag1 ve ayn! 
yolun 3 + 446 nc1 kilometresinden besinci kilometresine kadar olan klSlm
da tas ihzarile silindiraj yap1lmas1 i~i • 9996 • Iirahk kesfi üzerinden ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu tur. thale may1sm 9 uncu pazartesi 
günü saat on beste Vilavet makammd.a yap1lacakbr. !steklilerin Ticaret 
Odas1 kay1d vesikas1, 749 lira 70 kurusluk muvakkat teminat mektubu ve
ya banka makbuzu ve Vilayet Nafia Müdürlügünden almm1s fennl ehli
yet vesikasile teklü mektublarm1 2490 say1h kanunun 32 nci maddesindeki 
tarifat dairesinde o gün ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet 
makamma vermeleri, bu ise aid sartname, mukavelename ve kesif cetve
lini görmek istiyenlerin de Vi!-ayet Nafta Müdürlügüne müracaatleri la -
zimdir. Posta ile gönderilecek mektublarda vaki olacak teahhur kabul 
edilmez. ( 2341) 

Gümrük Muhafaza Genei Komutanhg1 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Gene! Komutanhgi deniz vasitalari i~in sahn 
almacak 28 kalem malzemenin 6/5/938 cuma günü saat 11 de a~1k ek -
siltmesi yaptlacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan • 4652 • lira • 56 • ku~ur ve ilk teminah 
• 349 • liradir. 

3 - $artname ve evsaf1 Komisyondadir. Görülebilir. 
4 - !steklilerin gün ve saatinde teminat makbuzlan ve kanunt 

vesikalarile Galatad.a Eski !thalat Gümrügü \>inasmdaki Komisyona gel
meleri. ( 2221) 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan 

kilo 
aded 
• 

C t NS t Muhammen 
fiat1 

Tutan 

Kurus Lira K. 
Tabii renkte san sabunlu kösele 280 1176.00 
Tabil renkte dana derisi 1200 240.00 
$eker rengi me5in I 100 90.00 

CUMHUR1YET 

Dr. Nl$ANY AN 
Hastalanm hergün ak!jama kadar 
Beyoglu, Tokathyan otell yarun . 
da Mekteb sokak 35 No.lt muay&

- nehanesinde tedavl eder -

1LAN 
30/4/938 tarihinde toplanacagi ilan 

edilen Mercanltlar cemiyetinin i~tima1 
görülen lüzum üzerine tehir edilm~tir. 
Toplanb günü ve yeri aynca iliin oluna
cakt1r. 

C:iöz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

Call;alol';lu NoMJosmanlye cad. No. 6 
Tel. 22566 !Dr Osman l;ere!eddln 

An ... rt1m'tn1l 

T asfiye halinde bulunan 
Istanbul Türk 

Anonim 

SU ~iRKETi 
i;>irketin 1 haziran 1938 tarihinden iti

baren beherine mukabil 500 frank tedi
ye edilecek olan %4 faizli tahvilatmm 
kur'a ke~idesi muamelesinin 6 mayis 
1938 tarihine musadü cuma günü saat 
11 de tasfiye heyetinin Galatada, Voy
voda caddesinde Assikurazioni Cenerali 
hanmda kain 33 No. h yaz1hanesinde a
leni surette icra edilecegi tahvilät ba -
millerine ilan olunur. 

Tasfiye Heyeti 

Mudanya Belediyesinden : 
-- - -------..... -------- --,,,...---

1 - Mud.anyada vapur iskelesi yanmda ve deniz kenannda fotograf1 
yukar1da bulunan Belediye mah kazino ve lokanta üc; sene müddetle kira
ya verilecektir. 

2 - Yazhk ve k15hk mahalleri ihtiva eden bu kazinonun yazhk losm1 
684 metre terbiinde olup 1B kameriye ile 3 X 27.5 metre terbiinc!.e bir de 
sayeligi mevcud ve bunlann üzerleri renkli ve renksiz branda bezi ile Öll

tülü bttlunmaktadir. 
3 - !hale 9 rt1ay1s 938 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encüme -

nince ve a~1k arttirma usulile yap1lacaktir. 
4 - !stekliler yaz1h gün ve saatte muvakkat 

ve sartnamesini görmek istiyenler mesai saatleri 
sebesine müracaatleri ilan olunur. 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

teminatlarile Encümene 
i~inde Belediye Muha

( 2313 ) 

Lira Kr. 
Üskiidarda Yenimahallede eski Vangmba~1 yeni $etaret 

sokagmda kain eski 74 yeni 78 say1h evin 
tamam, . 425 00 

420 
20 
90 
50 
87 
10 
60 

kilo 
• 

Kuru saph manda derisi 220 110.00 
Yagh vaketa 260 226.20 Samatyada Hac1hüseyin mahallesinin Ayayorgi sokagmda 
Ke~i derisi 150 15.00 kain eski ve yeni 12 say1h evin 4/60 payi. 26 67 aded 

kilo Siyah yagh kösele 150 90.00 Beyoglunda Kazanc1 mahallesinin Tataraj!as1 sokagmda 
Y e k (l n ............................................• 1947.20 kain eski 12 yeni 10-14-18-20 saytl1 ve 216 met-

Yukarida eins ve miktarile muhammen fiat ve tutarlan yazih saraciye re 77 desimetre murabba1 münhedim apartI-
malze:nesi on bes gün müddetle a,1k eksiltmiye konulmu5tur. Eksiltme 4 
mayis 938 tarihine musadif c;arsamba günü saat on beste !stanbul Baytar man ve dükkan arsasmm tamam1. 
Direktölügü binasmda yapilacaktir. Bunlarm topunun muhammen fiatlan Kuzguncukta : Eski Bagc1 yeni Bah,e sokagmda kain eski 

975 00 

1947 lira 20 kurus olup muvakkat teminat 147 liradtr. 19/21 yeni 17 /1 sa,_y1h evin tamam1. 225 00 
tsteklilerin 2490 numarah kanunun hükümlerl .d~ire.~inde ~u.ayyen Yukartda yaz1h mallar 27 /5/938 cuma günü saat 14 te pazarllkla satila-

olan gün ve saatte eksiltmiye istirakleri ve sartnamesmi gorm.~k .. ~~~iyen - cakbr. Sah§ bedeline istikraz1 dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olu-
Jerin tatil günlerinc!.en baska hergiin istanbul Baytar Direktorlu1<.'Une ve nur. Taliblerin % 7,5 pey akc;elerini muayyen mücnetten evvel yatirarak 
Rara Müdürlül[üne müracaatleri. ( 2087 ) .. .. . . , • 

1 
bu muddet zarfmda haftamn sah ve cuma gunler1 Defterdar!Jk MillI Emlak 

Devlet Demiryollari 1,1etme Umum Müdürlügünden Müdürlügünde mütesekkil Satis Komisyonuna müracaatleri. ·F.. (2435) 

Asagida muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yaz1h muh- c P R 0 F •. L A K S •. N :.1 
telif dört grup tezgahlar ayn ayr1 ihale edilmek sartile 9/6/1938 per§em-
be günü saat 15 ten itibaren sira ile ve kapah zarf usulile Ankarada tdare B I v kl v f "d korur. 
binasmda satm almacaktir. e sogu ugu ve rengr en 

Bu i~e girmek istiyenler 8§ag1da gösterilen muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalan ve naf1a müteahhidlik vesikalarm1 ve tek
lillerini ayru gün saat 14 e kad.ar Komisyon Reisligine vermeleri liz1mdir. 

i;>artnameler 150 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satil -
maktadir. ( 2293) 

Muhammen Muvakkat 
Sira Tezgabm cinsi Miktan bedel teminat 

No. aded Lira Lira 

1 Muhtelif frezeler 9 55.000 4.000 
2 Freze tezgah1 2 30.000 2.250 
3 Demirhane tezgahlan 8 125.000 7.500 

4 Revel ver tornalar 8 65.000 4.500 -Gidi' - dönüi; biletlerinin müddeti uzablm1i;br 
1 mayis 1938 t;irihinden itibaren gidis - Ciinü§ tarif.esi, biletlerin mer'i

yet müddetleri bir aydan iki ay.~ ~~artlmak ve yolcula_ra gidis - dönü§ me
safesi mecmuu üzerinden be§ yuz k1lometreye kadar bir ve daha fazla me
safelerde beher be~ yüz ki!ometre ve kesri i~in kf'za bir istasyonda tevak
kuf haklo verilmek suretile degi$tirilmi~tir. Ücretlerde degisiklik yoktur. 
1 mayis 1938 tarihinden evvel a!tnan biletler eski tarife hükmüne täbi ola
cakhr. 

Fazla tafsilat !~in istasyonlara müracaat edilmelidir. •1232· (2426) -Aile tarifesinde mühim degi~iklikler 
1 may1s 1938 tarihinde mer'iyete konulacak aile tarifcsi may1s basm 

clan eylfll sonuna kadar tatbik edilecektir .. B~letleri.n .. m~r'ive.t müddetleri 
iki aydan dört aya c;1kanlm15br. Biletler g1d1s - donus ucret1 mecmuunun 
yüzde yirmisi aynca tediye edilmek sartile besinci a.v ic;in terr.did edilebi
lir. Yolcular, bes yüz kilometreye kadar bir ve daha fazla mesafelerde de 
beher bes yüz kilometre ve kesri i~in keza bir istasyonda biletlerinin mer'i
yet müddeti dahilinde tevakkuf ec'ebilirler. Gru';l meyamndan bir kisi gru
pun azimet seyahatinden sonra gidis - dönüs i~t~syon 1.?r~. arasi.nda. mmt~ -
kada mer'I tarifelere ve daha ehven düserse i;idts - donus tanfes1ne gnre 
hesab edilecek ücretlerin yans1 mukabilinde biletin mer'ivet müddeti da
hilinde isted.igi kadar seyahat edebilir. Fazla tafsUat i~in istasyonla11a mü
racaat edilmelidir. (2425) -Avrupa hathnda mühim tenzilat 

:A.vrupa hattmda 5 may1s 1938 tarihinden itibaren e5ya nakliyabna mü
him tenzilät yaptlm15hr. 

1 - Sirkeci - Ye§ilköy k1smmdaki istasyonlardan Avrupa hattmm her
hang; bir istasyonuna ve bilmukabele yap1lacak nakliyatm ücretleri, sm1f 
fark1 aramlmaksmn, ton ve kilometre basma; perakende •3•, asgari be$ ton 
ücret. verilmek sartile c2, 5. ve asgari 10 ton ücreti verilmek sartile ·2· 
kurnsa indirilmistir. 

Tenzilat miktar1 % 50 ye yakmd1r. Bu suretle Kirklareli - 1stanbul ara
smda cpeynir, manlfatura, tuhafiye, kavafiye, bakkaliye, zücaciye ... gibt. 
b'r s1mfa tabi esyadan ton basma: 

Perakende 1470 kurus verine 840. asgari bes ton sartile 1223 kuru§ ye
rine 700 ve asgari 10 ton <artile 1195 yerine 560 kurus almacakhr. 

2 - Sirkeci - Yesilköy ki~mmdaki istasvonlardan Avrupa hattmm her
hangi bir istasyonuna yap1lacak tuz nakliyahmn ücreti, asgarl be§ ton üc -
reti verilmek ~artile, ton ve kilometre ba~ma cl.50• kuru~a indirilmlstir. 

3 - Avrupa hattmm herhangi bir istasvonundan Sirkeci - Ye~ilköy k1s
mmda bulunan istasyonlardan birine en az 10 ton ücreti verilmek sartile 
naklec!ilecek dökme ve c;uvalh zahirelerin, yaj!h tanelerin, tohumlarm ve 
c;ekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe i~in ton ba5ma •400. kurusa in
dirilmistir. 

4 - Fazla t~silat i~in istasyonlara mi).racaat edilmelidir. (2424) 

Vize Belediyesinden: 
1 - 10/4/938 tarihindcn ba5hyarak 25/4/1938 pazartesi günü saat 16 da 

ihalesi yap1lmak üzere on bes gün müddetle a~ik eksiltmeye ~1kanlan Vize 
kasabasmm imar plänma esas teskil edecek olan halihaz1r haritalarmm ya
p1lmas1 isini yapmaga bu müddet zarfmda istekli ~1kmad1gmdan on gün 
müddetle temdid edilmistir. 

2 - ihalesi 5/5/1938 per§embe günü saat 14 te Vize Belediye Encüme
ninde yap1lacakhr. 

3 - 1s, Nafta Vekäleti Yap1 lsleri Umum Müdürlügü tarafmdan tanzim 
edilen talimatname, 5artname ve formüllere tevfikan yaptmlacakbr. 

4 - 67 hektar meskfm k1smm hektan •lB• ve 135 hektar gayrimeskun 
k.Ismm hektan .10. Jira hesabile muhammen bedeli •2556. liradir. 

nur 
5 - Bu is hakkmda Belediyeden fazla ma!Qmat almabilecegi ilan olu

(2422) 

Kapah Zarf 

Eläz1g Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

MüdürlüO.ünden : ..... 
1 - Görülen lüzum üzerine Elaz1l! - Palu yolunun 48 - 53 kilometre 

leri arasir.daki Gülüskür Varyant yolunun toprak tesviyesi ve menfezler 
insaab 47275 !ira 15 kuru$ muhammen bedel ve vahidi fiat esas1 üzerinden 
1414/ 938 tarihinden itibaren kapah zarf usulile yenic!.en eksiltmiye kon
mustur. 

2 - Bu ise aid evrak sunlard1r : 
A - Baymd1rhk i5leri genel sartnamesi, 
B - Fenni 5artname, 
C - Hususi sartname, 
D - Hiiläsai ke$if, 
E - Eksiltme 5artnamesi, 
F - Mukavelename projesi. 
tstekliler bu $artname ve evrak1 Vilayet Naf1a Müdürlügünde göre

bilirler 
3 - Fksiltme 2/5/938 tarihine rashyan pazartesi giinü saat 15 te Ela

zij!da Naf1a Müdürlügü odasmda müte5ekkil Eksiltme Komisyonunda ya
p1lacakhr 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 3545 lira 63 kuru$luk mu
vakkat temmat vermesi ve bundan baska asag1daki vesikalan getirmesi I~
z1md1r. 
A - Naf11 Vekaletinden almm1s 938 senesi i~in muteber asgari • 20,000 • 

lirahk müteahhidlik vesikas1. 
B - 938 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
C - lnsaat müdc!.etince is basmda diplomah bir mühendis veya diplo

mah bir fen memuru bulunduracagma dair taahhüdname. 
5 - Teklif mektublan yukanda ü~üncü maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yaz1h 
saate kadar gelmis olmas1 ve dis zarfm mühür mumile iyice kapablm1~ 
bulunmas1 sarthr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2191 ) 

29 Nisan 1938 

KARAMüRSEL Fabrikas1n1n 
Hayat ucuzluguna hizmeti 

Birinci s1n1f harc ve diki' ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tanmmu; c;ok 

saglam ve zarif yünlü kumaslarmdan c;ok mahlr makastar taraftndan 
itina ile dikilmekte olan 

lsmarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz pe11indir. 

(P ek yakmda ucuz hazu elbise dairemiz de a~tlacaktu.) 

( Sultanhemam lklncl Vaklf han1 alt1nda ) 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden : 
1 - !dare ihtivac1 i~in 75 ton 40 X 45 eb'admda U. maktah demir 

kapah zarfla eksiltmiye konmustur. 
2 - Muhammen bedel • 13500 „ muvakkat teminat • 1012,5 • lira olup 

eksiltmesi 26 may1s 938 persembe günü saat cl5 • te Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasmd.aki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktir. 

3 - lstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, ka
nunl vcsaikle beraber müteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu muh
tevi kapah zarflartn1 o gün saat • 14• e kadar mezkilr Komisyona verecek
Jerdir. 

4 - $artnameler, Ankarada P. T. T. Levazrm, !stanbul Beyoglunda P . 
T. T. Ayniyat $ube Müdürlügünden parasiz verilir. ·931> (1855) 

1 inhisarlar Umum Müdürlügünden: -:1 
I - Listesinde miktarlan yaz1h 15 - 100 santilitrelik i~ki §~elerine 

mahsus nümuneleri mucibince 6560 aded fir~a pazarhkla satm almacakt1r, 
II - Pazarhk 9/5/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 te Ka

bata§ta Levazun ve Mubayaat i;>ubesindeki Alrm Komisyom,mda yaptlacak
tir. 

IlI - Listeler parasiz olarak hergün sözü ge~en l;lubeden almabilir. 
lV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukand.a ad1 g~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (2289) -

1 - fdaremizin Gamalti tuzlasmda mevcud 86 X 185 eb 'admdaki 
ranza • Demir karyola • lara mahsus 500 silte ve yastik i~in 95 santi • 
metre eninde nümunesi mucibince 2500 met;-e kum911 ve aym r anzalar !~ in 
1000 aded yatak ~arsaf1 !le Askeri mekteb ve garnizonlannd.a kullantlan 
battaniyelerin evsafmda 500 aded battaniye pazarhkla sahn ahnacaktir. 

Il - Pazarhk 6/V /938 tarihine rashyan cuma gijnü saat 14 te Ka • 
batasta Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
cakbr. 

III - Eksiltmive istirak etmek istiyenlerin yatak ,ar§af1 ve bat
taniye nümunelerini münakasa gününden evvel ad1 ge,en Komisyona ver
meleri laz1mdir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte Ahm Komisyonuna gelmeleri ilän olunur. (2234) -I - tdaremizin P asabahc;e fabrikasmda $artname ve projesi mucibince 
yaptmlacak kärgir ve betonarme istinat duvan ile Filitre dairesi in$aati 
kapah zarf usulile eksiltmiye konmustur. 

II - Kesif bedeli 16730 lira 37 kuru~ ve muvakkat teminab 1254.78 
!iradir. 

III - Eksiltme 9/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15,30 da 
Kabata$ta Levazrm ve Mubayaat i;>ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktir. 

IV - $artname ve projeler 84 kurus bedel mukabilinde !nhisarlar Le
vaz1m ve Mubayaat 5ubesi!e Ankara Basmüdürlügünden ahnabilir. 

V - Eksiltmiye istirak etmek istiyenlerin fennl evrak ve vesaikini 
tnhisarlar !nsaat 5ubesine ibraz ederek ayr1ca vesika almalan lazrmdir. 

VI - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile V inci mad;:lede 
yazih ehliyet vesikasm1 ve % 7,5 muvakkat teminat paras1 veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme günü en ge~ saat 14,30 a 
kadar yukarida ad1 gec;en ahm Komisyonu Ba§kanhgma makbuz muka
bilinde veri!mi§ olmas1 läz1mdir. ( 2327 ) -

I - Likör fabrikas1 i~in sartnamesi mucibince 150 ton 18X50 lave 
maden kömürü pazarhkla satm almacakbr. 

II - Pazarhk 16/V /1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te 
Kab&ta§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1Ia
cakbr. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge~en i;>ubeden ahnab!-
lir. 

IV - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
m~ paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (2438) 

<;ank1r1 Orman Direktörlügünden: 
c;:erke§ kazas1 dahilinde väki Git Devlet ormamndan bir sene zarfmda 

kat ve ihra~ edilmek üzere 3308 M3 ~am ve 123 M3 köknar agac1 2/5/1938 
pazartesi günü saat 14 te kapah zarf usulile 15 gün müdc!.etle arttmmya 
konulmu§tur. . 

2 - Beher gayrimamul metre mikab >amm tarüe bedeli 460, köknarm 
da 400 kuru§tur. 

3 - Muvakkat teminat 1178 lira 16 kuru~tur. 
$artname ve mukavelename projeleri <;:ankm Orman !daresile Ankara 

Orman Umum Müdürlügünden ahmr. 
5 - Müzayedeye i5tirak edecekler 2490 say1h arttirma ve eksiltme ka

nununun hükümlerine göre evralo müsbitelerile ve teminat mektublarile 
beraber ihalenin yap1lacag1 gün ve saatte <;:ankm Orman ! daresinde hazir 
bulunmalari laz1md1r. (2277) 

25 incl T E R T t B 

BÜYi)K PiY ANGOSU 
Birlnci keside 11 MA YIS 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 0. 0 0 0 lirad1r 
Bundan ba$ka: 15.000, 12.000, 10.000 llrahk lkramlyeler!e 

( 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki aded mükafat vardir. 
$imdiye kadar binlerce kisiyi zengin eden bu piyangoya ist!rak 

etmek suretilf' siz de talihinizl deneyiniz. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Y ozgad $ehri 

aid Proje 

l~me Suyu Tesisatina 

Tanzimi Münakasasi. 
Yozgad sehri i~me suyu tesisatma aid projelerin tanzimi i~! kapah zarf 

usulile eksiltmiye konulmustur. 
Kesif bedeli 4000 liradir. Muvakkat teminat 300 l iradir. 
Eksiltnie 30 nisan 1938 cumartesi günü ögleden evvel saat 11 de Daht

liye Vekaleti Belediyeler !mar Heyetinde yaptlacaktir. $artnameler bila -
bedel Brlediyeler lmar Heveti Fen $efliginden almabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublannm iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihayet saat ona kadar Komisyona gelmis bulunmas1 laz1md.lr . 

c999 > ( 2045 ) 

1 



EMLÄK 

KREMLERi 
Sihhat Bakanb~ resmt ruh· 

sat1m haiz bir fen ve bilgi mahsu· 
lüdür. Bütün clhanda elll senedir 
daima üstün ve essiz ka!mistir. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuc!a getirllmia yegfuie sihh! 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Söhretinl söz ve sarlatanhkla 

degi!, sihhl evsafim Londra. Paris, 
Berlin. New-York giizellik enstitü
lerinden yüzlerce krem arasmda 
birincilik mükäfatiru kazanmis ol· 
makla lspat etmistir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz !ein yagsiz, gece !ein 

yagh ve hal!s ac1badem lle yap1lm11; 
gilndüz ve gece sekillerl vardir. 

SATI~I 
istanbul Emniyet SandJ.k1 Direktörlügünden: 

Mazalto'nun sand1gimiza. 20813 he~ab nu~arasile (1750) lira borcun. 
dan dolayi birinci derec:~ _ipotek edip vadesmde borcunu ödemediginden 
hakkmda yapilan takib uze~_me 3202 nu~arah kanunun 46 nc1 maddesinin 

f 40 mci maddesme gore sattlmasi icab eden Beyoglunda Hüseyinaga 
:~~al~esinde Büyükbay~~m sok~gmda es~i 28, yeni 32 kap1, 339 ada ve 4 

arsel numarah kärg1r ir evm __ amam1 _b1r buc;;uk ay müddetle ac;;1k arttir
~aya konmu§tur. Sall§ Tapu sicil ~aydme g?re yap1lmaktadir. Artttrmaya 

. k ·stiyen (400) lira pey akc;;esi verecekttr. Milli bankalarrm1zdan biri· 
~;~t:m:nat mektubu ~a kabul_ olunur .. Birikmi§ vergilerle c;;öp ve fener re
simleri ve Vak1f icares1 _v_e tav1z be~h borcluya aiddir. Artttrma §artname-
. 1015/1938 tarihinden ihbaren tetkik etmek istiyenlere Sandik hukuk i§ -

~~ri servisinde ac1k bulu;~:~acaktir. Tapu sicil kaydi ve sair Jüzumlu iza
hat da §artnamede ve ~lli . o~a~nda var~h.r. Arttirmaya girmi§ olanlar, 
bunlan tctkik ederek sa gait· a~ an gaynmenkul hakkmda her §eyi ög
renmi$ ad ve itibar olunur . • . mnci •arttll'ma 6/6/1938 ta.rihine musadif. pa
zartesi günü Cagalogl~nda kam Sandigu~i~~a saat 15 ten 17 ye kadar ya • 

kt Muvakkat 1hale yaptlab1lmes1 ic;;m teklif ed"l k b ~ 1. te . 
p1laea ir. . d ga rimenkul m""k 1 . . . I ece eoc~ m rc1-
han ahnmas1 1cab ß'. en Y . u_ e l~flyehle Sand1k alacagm1 ta • 

emi• olmas1 §&rthr. Akst takd1rde son arttir t hh""d"" b ki mamen ge, • .. d h t d" anm aa u u a 
k 1 ak 5artile arttirma 15 gun 8 a em td edilerek 21/6/938 tarihine mu· 
s=d~ sah günü ayni saatte s?nr·~~hr~as1 yap1lacaktir. Bu artttrmada gay
rimenkul en c;;ok arthramn ~~;ak ~ak~ki~caktir. Haklan Tapu sicillerile 
sabit olm1yan aläk?darla~ v_e 1~ larmi ila s !b!erinin_ ~u haklarm1 ve husu
sile faiz ve masanfe c.air iddi~ . . n ~·r~hmden itibaren 20 gün ic;;inde 
evraln müsbitelerile_ beraber 1 ~~~~:e T b1ldirmeleri laiimdir. Bu suretle 
haklanm bildirmem15 ola~lar ~aric kahr~pu s~illerlle sabit olm1yanlar sa
hs bedelinin payla5masm an araslle Sa ~r~ aha ~azla malfunat almak 
istiyenlerin 937 /244 dosya n

1
um n 1 imiz H. l§leri servisine rnüra-

. 1·· u llAn o unur. caat etm eler1 uzum -D i K KAT: 
Emni et Sand1g1: Sand1kta~ alman gayrimenkulü ipotek göstermek is· 

Y . dilen kiymetm yansma kadar ikraz yapar k 1.. go-·· tiyenlere tahmm e . a usu une 
re kolay l:k göste·~rm'.::e~k~te:._d_ir-;:.~-:;iiiiil:-.l-.;il-;~-::;;:-:-----------
--- $OK0LAKSiN 
En muannld kab1zl:"rda blle teslrl kat'T, lezzetl gayet IAtlf r•· 

klbslz mUshll c;1KOLATASIDIR. Eczanelerden aray1n1z. 

Vekaletinden: 
lt;me 

Dahiliye 
Nevsehir Kasabasi Suyu T esisatina 

Münakasasi. ' 
P · Tanzimi aid ro]e 

N h. kasabas1 ic;me suyu tesisatma aid projelerin tanzimi l§i ka-
e~ve ir . eksiltmive konulmu~tur. 

pah ~ar! usuh~~ aktuan ( 3000) liradir. Muvakkat teminat ( 225 ) r d 
Kes~f bed;

0
1 :isAN l938 cumartesi giinü ögleden evvel saat 11 de 

1~a.~~~ 
Eks1ltme 1 d"yeler imar Heyetmde Yap1lacaktir ::;; tn . 

l~ye Vekakti~de BeL:,;r Heyeti Fen l:;;efliginden almabili;. ar ameler b1-
labedel Be'.cd1y:le~erilecek teklif mektubl~rmm ladeli taahhüdlü olm 1 . Posta ile gon k dar Komis::oona gelm15 bulunmas1 läz1mdir as ve 
nlhayet saat ona a • 998 • · 

( 2046) 

Fabrika Sat1,1 
Kirkagac Malmüd~rlügünden: 

. muk ve un fabnkas1 : BABKUK marka ve LANGAJ 
Evsaf1: Zevtm yalti·:~zere iki kazanh ve ~ift silindirli KAMPAU markah 

mar~a olm~in kismi ; iki parasahdir. Be§er alt15ar tonluk be§ a~d 
motor. Zey ardir. Un k1sm1 halen gayrifaal olup be§ ta§ elek 
yal! deposu ~ir de adi un ta~1 vardir. Pamuk k1sm1 dairesinde 
orhbathd~~k c;ikrik var iken halen faal 2? <;1knk mevcuttur. iki 
evvelce k p1rasas1 vard1r. Ve her ü~ ktsmm teferrüatlan 
am~arlt p~m~azihanesi, bol suyu, ~':.ske~hanesi, müteaddid de: 
tam1rhanes j olup sekiz dokuz donumluk saha üzerindedir 
po ve ahir a:i deli : Yirmi bin liradir. „ 

Muhammen eazih Kirkagac kasabasmda kain Karakinlere aid 
YukanC.a evsafi Y esinde satm alan müteveffa Halil Gördesin 2222 

maruf fabrikay1 929 sen e 933 • 937 senelerine isabet eden taksitlerinden 
say11l kanunla uzattla~ v 17 000 liranm temin! ic;in ba~ka müracaat ede· 
maafaiz ta?sili icap ~,:~da~ tahsill emval kanununa tevfikan 14/4/938 
cek emvah bulunma 

1 
gün müddetle ve kapah zarf usulile müzayedeye 

tarihinden itibaren 2 

1<1kanlmi5hr. . . 
7 000 lirasi pesinen almmak ve fazlas1 müteakib her 

Tediye se~a1h : 1 ' b olmamak üzere yedi seneye kadar uzatihr. ts
senecle 4500 hra~an 8~8'.' 1 at rnakbuzunu havi teklif mektublanm muvak
teklilerin 1500 hra. te';',''~undugu 5 may1s 938 tarihine rashyan per§embe 
k~t .. 1halenin mualla~da: Kirkagac kazas1 ic.are Heyeti~e makbuz muka
gunu saat 16 Y~ k f brikayi görmek ve daha fazla 1zahat almak isti· 
bilinde vermeleri .ve 1 

8 
ihe kadar hergün Maliye dairesine rnü.racaat ede

yenlerin de mczkur ar ( 2243) 
bilccekleri ilan olunur. 

CUMHURlYET 11 

Yeniköy sulh häkimliginden: 
Avadis $ekerciyan, Anjel Malhas ve 

Fernan Pekmezin §ayian rnutasarrtf ol
duklart Bogazic;;inde Yenimahallede Pa
zarb~1 caddesinde kain ve evsaf ve 
mevkileri s§aiiJda yaiih ve 3600 lira mu
hammen k.tymetli eski 10 ve yeni 147 
numarah bahc;;eli evle biti§iginde käin 
ve 210 lira k1ymetinde 11 ve 216 Jira 
k1ymetinde 9 numarah iki arsanm §Ü · 
yuunun izalesi ic;;in ayn ayrt ai;1k art • 
ttrma suretile 3/6/938 cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar mahkeme salonunda 
sattlacakttr. 

A.rtbrma bedeli kiymeti muhamme • 
nenin yüzde 75 ini bulursa o gün ihale 
cdilecek, bulmadtiiJ takdirde en son 
artt1ranm taahhüdü baki kalmak §ar • 
tile ikinci arttrrma 20/6/938 pazartesi 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek ve 
en 1;ok artbranm üzerine ihalei kat'iye
s! yap1lacaktir. 

Arttirm1ya i§tirak edecekler muham· 
rnen k.tymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde te • 
minat akc;;esi veya milli bir bankamn 
teminat mektubunu ibraz ve tevdia 
mecburdurlar. Arttmna bedeli ihale ta
rihinden itibaren nihayet yedi gün zar
fmda rnahkeme kasasma teslim edile • 
cek, aksi takdirde ihalede fark1 fiat, za
rar ve ziyan kendisinden bilähükürn 
tahsil edilecektir. 
Sat~ tarihine kadar sab1ka ve haliye 

vergileri, evkaf ve icare, belediye mü
terakim vergi borclar1 ve 20 senelik ev
kaf taviz bedeli hissedarlara ve yüzde 
2,5 tellaliye ve ihale pulu mü§teriye aid 
olarak satilacaktir. 

Aläkadarlar 2004 No. h !cra ve lfläs 
kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki haklarm1, hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddia 
larm1 ispat ii;in ilan tarihinden itibar 
20 gün zarfmda evrak.t rnüsbitelerile • 
tl§ memuruna müracaat etmeleri, aks 
takdirde haklan tapu sicillile sabit ol -
rn1yanlar sah§ bedelinin payla§masm
dan haric b1ralolacaktir. $artname 11.!ln 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
mahkeme divanhanesine herkesin göre· 
bilecegi yere as1lrn1§tll'. 

Gayrimenkuller hakkmda tafsilät: 
Eski 10 ve 10 mükerrer ve yeni 147 nu
marah ev 117 metre rnurabba1 mesahai 
sathiyede üc;; kattan ibaret olup zemin 
kat mermer dö§eli, bir oda, alafranga 
ocakh rnutfak, merdiven alt1, halä, ha
mam1 muhtevidir. Etraft ah§ab korku • 
luklu merdivenle birinci kata i;1lold1k • 
ta birisi büyük, ikisi vasat derecede ze
mini ah§ab üc;; oda, halä ve carnekän, 
ikinci kat birinci katm ayni, ancak birl 
büyük, digeri küc;;ük iki tarasl\St vardir. 
Bahc;;esinde iki havuz ve tulumba ile su 
i;ekilen bir kuyu mevcuddur. 59 metre 
murabbamdaki 11 No. h arsa ile 57 met· 
re rnurabbamdaki 9 numarah arsa eve 
biti§ik ve etraflan duvarla c;;evrilmi§ o
Jup bu evin bahi;esi olarak kullamlmak
tad1r. Fazla tafsilät almak istiyenlerin 
938/15 No. ile mahkeme kaleminde sa
tt§ memuruna müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Urolog • Operatör 

Pr. Behaeddin LOtfi Varnah 
Böbrek, mesane, ldrar ve tena

sül vollan hastahklan mütehass1-
s1. Beyol!lu • ts BankaSl karsm E
mlrnevruz sokak 10 Pananlya 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Beyoglu 3 üncü sulh hukuk häkimli
ginden: 

ibrahim ve Mehmedin mü§tereken 
mutasarnf olduk!ar1 Kasimpa§a Camii
kebir mahallesi Dörtkuyu rneydam Ft.
nn sokagmda eski 42, 44, 46 ve yeni 
46/1, 46/2, ve 46/3 numarah iki dükkam 
mü§tcmil ve be~ bin lira loyrnetli üi; e
vin tamarn1 §Üyuun izalesi ii;in ac;;1k art
t1rm1ya konuldugundan 1/6/938 1;ar • 
~am ba saat 15 ten 16 ya kadar Beyoglu 
sulh mahkemesi ba§katibliginde müza
yede ile sablacakt1r. Artbrma bedeli 
muhammen k.tymetinin %75 ini bulur· 
sa o gün ihale edilecektlr. Bulmad1gi 
takdirde on be§inci güne gelen 16/6/ 
938 per§ernbe günü saat 15 ten 16 ya 
kadar icra olunacak ve en c;;ok artbrana 
ihale edilecektir. Gayrimenkulün evsaf1 
mahkeme ba§kätibl nezdindeki 937 /23 
No. h dosyada yazih oldugundan anla· 
mak istiyenler oradan okuyabilirler. 
ihaleye kadar birikmi§ rnaliye, belediye 
vergileri ve telläliye mü§teriye alddir. 
Gayrimenkul s1rf mülktür. Arttirm1ya 
girmek lstiyenlerin rnuhammen bedelin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat akc;;esi ve
ya ulusal bir bankamn teminat mek • 
tubunu getirmeleri §arttir. Arttirma be· 
deli ihaleden itibaren be~ gün lc;;inde 
mahkeme kasasma yabrihr. Aksi tak
dirde ihale bozularak farkt fiat, zarar 
ve ziyan ve faiz bilahüküm kendisin • 
den ahnacaktir. 2004 No. h lcra ve lflas 
kanununun 126 nci maddesine trvfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacakhlar!a diger alacakltlar geyri • 
menkul üzerindekl haklarm1, hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarm1 is
pat ic;;in iliin gününden itibaren yirmi 
gün ic;;inde evrak1 müsbitelerile birlikte 
sah§ memuruna müracaat etmelidir. 
Aksi takdirde haklar1 tapu kütüglle sa
bit olm1yanlar sab§ parasmm payla§ • 
masmdan haric kahrlar. $artname mah
keme divanhanesinde herkesin görebi· 
lecegi yerde as1lm1§tir. Fazla malümat 
almak istiyenlerin 937/23 say1sile ba§ • 
kätibligc müracaat etmeleri ilän olu -
nur. (7240) 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad· 
dei hayatiye dolay1sile cildi 
besler, teravetini artmr. 
Yeni bir ten yarahr. Venüs 
kremi asri kadm güzelligi
nin bir blsim1dll'. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay· 
rete dü§ürü.r. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. l;)1k ve 
kibar familyalarm kullan· 
d1klar1 yegane rujdur. 

Venüs 
Pudras1 

Terkibl albn kremll 
24 saat havalandmlm1§ 

fevkaUide ince ve hafif V e
nüs pudraslle tuvalet gören 
bir cild dünyarun en tara· 
vetli güzelllginl üade eder. 

\ Venüs 
All1g1 

Her cildin reng!ne göre 
1;e§idleri mevC'Uddur. Yüze 

sürüldügünde cilde fevkalA· 

de tabii bir renk verir; teni 

bozrnaz; güzelle~tlrir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi· 
Asla yaytlmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme· 
sile tuvalet gören kirpikler 
büyü.r ve güzelle§erek kalb· 
lere ok gib! saplarur. 

Harb Akademisi Sa. Al. Komisyonundan: Operatör '9 
'RIZA üNVER 

Dollum ve kad1n hastal1klan 
mOtahass1s1 

Caj!aloj!lu, Nuruomianfye caddes· 
No. 22, Mavi yapt 

Harb Akademisi ihtiyact ii;in tesbit edilen evsaf ve nümunesine göre 
( 100) aded tahta sandtk, ile ( 50 ) aded portatif dernir masa ve ( 100) 
aded portatif demir sandalya pazarhkla almacakh~. 1steklllerin Befikta§ 
Malmüdürlügüne yatmlm15 60 lirahk ilk teminat makbuzile birlikte 30 ni
san 1938 cumartesi günü saat 10 da AkademideSatmalma Kornisyonuna 
müracaatleri. ( 2382) Telefon : 22683 __ „ 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlügünden: 

Hall tasfiyede U$ak T. Z. T. A. $irketine aid olup ashab1 tarafmdan nyi edlldlii bildirilcn 8$agula islmlerf, 
numara ve miktan yaz1h nama muharrcr hisse senedleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verilecegin
den eskilerinin hükmü kalmad1g. ilän olunur. 

ESAMt 

Manisa Tahirpa5a hafidi Bay Bahri. 
Afyon saylavt B. Ru§en E$r~f 
Afyon saylavi B. Ru5en E~ref refikas1 Saliha 
Salihlide hanc1 Mustafa 
U§ak Genice köyü Hüseyin oglu karm hamm 
U~ak KIZllhisar köyü Ali usta oglu !smail 
U~ak !mriz köyü Kürd Osman 
U§ak Pa§ac1k köyü Abdullah Bey o)tlu Ali Fehmi 
U~ak Pa§ac1k köyü Bekir Efendi oglu Osrnan 
U§ak Pa$ac1k köyü Cengel ol!lu Mehmed ve Cemile 
U§ak Corum köyü Ahmec!.cik oglu Mehmed 
U§ak <;orum köyü Cafer oglu Cafer 
U§ak Corum köyü Osman oglu Mustafa 
U§ak Avgan köyü Topal oj!lu Emir onba§1 
U§ak Samatlar köyü Hasi oj:tlu Vildan 
U§ak Samatlar köyü Bey oglu Hüseyin 
U§ak Samatlar köyü Hact Mehmed oglu Mustafa 
U§ak Kökez köyü Hac1 1sha.k oglu Hasan 
U§ak Azizler köyü Turgud oglu Hac1 Murad 
Usak Karlik köyü Ayan ol!lu Salim 

Döküm 
No. 
4068 
4300 
4301 
5929 
3630 
6620 
4238 
5869 
1645/3229 
3231 
3313 
3307 
3309 
6649 
1238 
7368 
1229 
1212 
1250 
3154 

Sened 
No. 
3140 
5336 
5337 
9(07 
3895 
7185 
4100 
5317 
1601/4359 
4361 
2262 
2257 
2258 
6235 
2145 
9903 
2134 
2119 
2157 

Hisse 
aded 
100 

2 
4 

50 
1 
3 
1 

13 
12/3 

4 
3 
3 
3 
1 
3 

• 
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Sizi gUnlerce -1st1rab- ~ekmekten kurtar1r 
Eu §iddetli hrui, di~, adale ai!n]arnu, ü~ütmekten mütevellid bütün sanc1 ve 

siztlan keser, nezleye>I romatizmaya, k:II'lkhga kar§l ~ok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 
icab1nda günde 3 ka&e allJ)al>ilir. i smine dikkat: Taklidlerinden salomniz. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
ü ~ seneligi 46500 lira mu.hammen bedelli Göleegiz aahilinde Ta§h9ay 

aalyan bahkhanelerinin 2/5/1938 tarihinde ihalesi yap11mak üzere müza
yede 10 gün uzati!m1§tlr. 

Muvakkat teminat 3487 lira\50 kuru§tur. 
ihale 2/5/938 pazartesi günü saat 15 te Köycegiz Malmüdürlügünde ya

p1lacaktir. 
Taliblerin §artnameyi görmek ve miizayedeye i§tirak etmek üzere her

gün istanbul Av Vergileri Müdiriyetile K öycegiz Malmüdürlügüne müra. 
caat etmeleri. (2455) 

istanbul Deniz Ticareti Müdürlügünden: 

Yeni•kuma_9lar 
--~ 

Yeni· tiaUer 

4 LiRADAN 

BA$LIYAN 

KUM A!? LAR IN DAN 

YAPTIQIYORUM 

CUMHURIYET 

Bir hastabak1c1 ; 

Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzellefitirdi 

dedi. 

-·-·Erkek kafas1ndaki 
ideal kad1n 

29 Nisan 1938 

750 kariimizi davet ediyoruz. 
Y ar1n T aksimde T ü R K sinemas1 
( .M D N T .RKiYE) 

Mecmuas1na 
tahsls edilml,tlr. Saat 12,30 da ellerinde mecmua bulunan 

750 kari s lnemaya meccanen girecektir. 

D"kk t 0 Sinema ancak 750 ki§i alabild1ginden kal abahk dolay1sile 
1 a . smemaya giremiyenler mecmuayt saklamrk §&rtile 2 mayis 

saat 11 matinesine girebilecek!eri ililn olunur-
Modern TUrkiye Mecmuas1 

Bah~1vanlar Cemiyetinden: 

d i'lerin i sa bah, ög le -----..o..;;..= ;;;;.... ........ ~-----==.....:;;==-';.;;;.;..=;.;;;;;.;..--0 

gün 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birka~ 
gün zarfmda yüzümdeki kü~ük 
~izgi ve buru§ukluklarm kay
boldugunu gördüm ve iki ü~ 
hafta sonra kendimi adeta on 
ya§ gencle§mi§ buldum. Bir 
doktor demi§ti ki, cBioceh cev
heri bir Viyana üniversitesi 
profesörünün büyük ke§fidir. 
Bu cevher, §imdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi terki· 
binde mevcuddur. Bu kremi 
her ak§am yatmazdan evvel 
kullammz. Sabahlan da beyaz 
rengindeki Tokalon kremini 
sürünüz. iki kremin tesirile en 
esmer ve ~irkin bir tene bile 
yeni bir canhhk ve genclik ve
rir. Cildi beyazlat1p tazele§tirir 
ve bütün buru§ukluklardan 
kurtarll'. 

Bayanlar1n 
Nazar1 dikkatine 

Satm ald1gm1z Tokalon kremi va· 
zolarmm büyük bir k1ymeti vardir. 
Onlart bayiinize iade ettiginizde beheri 
l9in 5 kuru§ alacak, ayni zamanda 
k1ymettar müHfatlari bulunan To • 
kalon müsabakasma i§tirak hakktm 
veren bir bilet takdim edilecektir. 

Zayi bono - Bolvadin kazasmm Öz
burun karyesinden <;:agr1C1 oglu §ehid 
Mustafanm oglu Hasan ve karlSl Üzü· 
me ve klzi Adileye aid Maliye Veka -
leti Muntazam Borclar müdürlü~ünden 
931 senesinde gönderilip bizlere teslim 
edilen 219 lira 39 kuru§U havi 3659 nu· 
marah bono bedelini almadan zayi et -
mi§ ve yenisi i9in müracaat eylemi§ bu
lundugumuzdan nama yazih ve ba§ka
lan tarafmdan bedelinin ahnrnasma im
kän bulunm1yan mezkßr bonoyu bulan
larm zirdeki adresime göndermelerini 
insaniyet namma dileriz. 

Özburun köyünden Mustafa 
oglu Hasan 

UNUTMA YINIZ: -t 
T. H. K. Piyangosunun 

UGUR Gi~ESi 
Sizi zengin edecektir 
Adres: Galata, Karaköy pos• 

ve ak,am her 
yemekten sonra 

RADYOLiN 
i le f1r~ahyan kad1nd1r 

Di§leri en fazla beyazlatan, 
mikroblara kar§I en müessir, 
terkib itibarile en mükemmel 

di§ macunu 

-·-·-Beyoglu birinci sulh hukuk mahke -
mesinden: 

Zeyneb, Halime ve sairenin mü§tere· 
ken mutasarrlf olduklart Feriköyünde 
Mes9id, nam1 diger Kahraman sokagm· 
da 2 numarah 334 lira klymetli arsa ile 
gene ayni mahalde 3 numarah 234 lira 
klymetinde diger bir arsamn tamami 
izalei §Üyu ü;in a91k arthrm1ya konul • 
dugundan 3/ 6/938 cuma günü saat 15 
ten 16 ya kadar Beyoglu sulh mahke -
mesi ba~kätibligince müzayede ile sa • 
tilacakbr. 

1 - Artbrma bedeli tahmin edilen 
k1ymetin %75 ini buldugu takdirde o 
gün ihale edilecektir. Bulmad1gi tak -
dirde 15 inci güne geien 18/6/938 cu • 
martesi günü saat 11 den 12 ye kadar 
icra olunacak ve en ~ok arthrana ihale 
olunacaktir. 

2 - i:haleye kadar birikmi§ maliye, 
belediye vergi!eri ve evkaf icaresile 
2.0 senelik evkaf taviz bedeli ve tellä • 
Jiye mli§teriye aiddir. 

Miktarlan dosyasmda yanhdlr. 
3- Arttirm1ya girmek istiyenlerin mu 

hammen bedelinin %7,5 nisbetinde te
minat akqesi veya ulusal bir bankanm 
teminat mektubunu getirmeleri §&rtt1r. 

4 - Arttirma bedeli ihaleden itiba • 
ren be§ gün i'inde mahkeme kasasma 
yatmlacakt!l'. Aksi takdirde ihale bo -
zularak farkl fiat ve zarar ve ziyan ve 
faiz bilahüküm ahnacaktrr. 

5 - 2004 sayih icra ve if!as kanunu • 
nun 12.6 nc1 maddesine tevfikan gayri -
menkul üzerindeki ipotek sahibi ve ala· 
cakhlarla diger alacak11lar gayrimen • 
kul üzerindeki haklarim, hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialar1ru ispat 
i~in ilän gününden itibaren 20 gün i,in
de evrakl müsbitelerile birlikte sah§ 
memuruna müracaat etmelidir. Aksi 
takdirde 1iaklar1 tapu kütügile sabit 
olm1yanlar sah§ parasmm payl8§tlma • 
smdan haric kahrlar. 

6 - i;;artname mahkeme divanliane
sinde herkesin görebilecegi yere asilrnt§· 
tir. Fazla mali'lmat istiyenlerin 938/3 
sayisile ba§yazgan11gma müracaatleri 
ilan olunur. 

tane kar§1smda 1 
Fatih sulh 3 :~ü::uk häk=- AS i Pi N K E NA N 

den: 

Yenikap1 Ta§91lar sokak 11 numarah Romatizma agr1lr1a 
ölü kömürcü Osmana aid kömürcü dük-
käru 6/5/938 saat 10 da Fatih sulh 3 ün- i~in en iyi ilacd1r. 
cü hukuk mahkemesinde müzayede ile 
kiraya veri!eceginden talib olanlarm 
mezkUr gün ve saatte mahkemede ham 
bulunmalar1 ilän olunur. (7250) 

, Istanbul 

1 ü~üNCU NOTERi 
EminonOnde Valde Hanmdan Bah 

1 ~e k ap1na Dördüncü Vak11 hamna 
ta§mm1~hr. ••••• 

Zayi - Kayseri lisesi orta klsmmdan 
933 senesinde ald1grm tasdiknameyi za
yi ettim. Yenisini alacagimdan hükmü 
yoktur. 

459 Emin Sudi 

Salirb oe Ba,imulian111: Yanwo Nadi 
umuml nerrt11att fda.re eden 1'az1 lrl.erl 

MfldllTtl: Hikmet Münil 

Cllmliu.rt/•' matl>aaas 

BiR DÜNYA 
iTiLÄFI 

Mil YONLARCA OTOMOBiLCi1
, 

VENi VEEDOL YAGI 
SAVESiNDE FAZLA iKTiSAT 

EDiYORLAR 
O/o 23 Daha Dayan1kll 

Veni Ke$fedilen 

Vag1. 
1 

Otomobflcilik~tari h l nde 15uy ük-b i ~· i n kilä p yap
m 1~t1 r . B ütün dünya otom o b i lc ll eri % 23 d aha 
d ayan 1k il olan bu yag sayesi nde etti k ler l büyük 
eko nom id en m emnundurlar. VEEDOL y ag1n1n 
taham muza ve c;:am urlanma ve kl rl enmesine 
1kar~1 y üksek muka vem eti sayesinde, her yag 
'galonunda ,büyük i kt isad ya pt 1g1ndan . fazla~ k i · 
Jom etre yap mag a i mkä n verir. 

Yenl VEEDOL y ag1n1 n " H imaye Tabakas1" , . . 
rand 1m a nt nt art1r 1r ·v e p a " a ll t a mir masrafla-
ri ndan„ ~ve j zahmet l Lyorgu n luk lardan ku rtari r! 
Herhangi! h ava ve v itesde m üessir ve em i ndir! 

S1f1rda'n a~ag1 20 d erecede b ile motörün 
va!' i fes l nl , l(o layl a~ tlrl!:_ ve hareket• ani olur., 
„ Pensllvanya'da B r adford 'un en müntahap 
ve en pahal1 .m üstah zaratile imal ed ilen yeni 
VEEDOL y agi en modern tekn lk lle tasfiye 
ed ll m h;;t l r . Herha ng1 arab aya en iyi rand 1man 

• • • vermey t,tem i n eden y agd 1r . Hemen bugünden 
bu mükemmel Yagdan tedarik ed i niz. 

0
/ 0 23 OAHA OAYANIKLI DLAN 

BU VAG iLE MUNZAM 

KILOMETRELER YAPACAKSINIZ. 

VEEDOL 
TUrklye umum" Cepozlte;!'ve Sat•t Merkezl, 

Amerlkan Madeni Ye.Olar Evi 
Y. KARAYANOPULOS 
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