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KANAAT KiTABEV1 

Celäl Bayar kendini selämhyan Efzon alayirun önünden ge~iyor 1\1. Metaksas Ba~vekilimize Yunan generallerinj takdim ediyor Celfil Bayar ve Rii~tü Aras Atina istasyonunda General Metaksasla beraber 
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Celii.l Bagar Alinadan bu 1 Kat'i bilan~o 
ak~am hareket edigor Dahiliye V ekili dün Mecliste 

General ~~'~::i~~an l Ba~vekilimiz hususi trenle zelzelelerin neticesini anlatt1 idarcsinde ~ Selänik yolundan gelecek Dün ak,amki (( la~esiz kalmii,i tek bir köy, B ·a Yunoni.tani bir aral1k 
u 1 are d .... a·· .. ··kt ek istidadm a gorun u-suru enm . k 

„. k l k ihtimallertnden uv• gu arga~a 1 •11• 
l . b. ll kurtararak ona m 1 1 vet 1 rr e e .. . 

b . 1. ". d • u yolunu gostermi f ve rr 1gtn ogr l 
ld . . ali•malarla mem eket 

o yo a 1yt f • . b. 
b „ • . kuvvetlendiren i r 

un.}1esrnt 
nizama koymuftur. 

~omiz Celal Bayar, Bü
fE5} a .. kaBritanya otelinde Türk he-(g} yu ·1 •. 

yeti ;:refinc yerf ·ec resm'i z~a-
fette Yunan hükumeti ~e 1 . ednera 1 d.:: 

• tk na cevaben 1ra cy e 1g1 
taksas lD nu u d ·· 

k .. l ve cok samimi nutkun a o gun 
~o guze akttan bahse-
imzalanm1~ olan munzam .P 

1 ···1 tlt' derken !" söz en soy emlj · d 
. . . ttl "g1 bu ere-

«Milletlenmmn ~ar~ . hakkuk 
.. h. neticeh bir esen ta 

ce mu im ve h aman 
ettirmek devlet ada-nlann~ . e.r z k 

. k benim i~m. gere 
nas1b olmaz, ve gere . . Türk _ Elen 
arkada11m doktor Aras 1~10 ·.d 1. b 

.k e tcy1 ey iyen u 
birligi yolunu tevs1 v ·b· ··k k 

k 1 SIDIZ g1 1 yu se 
vesikanm altma, e se an rk f ziletle-
siyasi ehliyet ve vatanperve~ 1 

h' a etlcr • 
rile son seneler icinde yaptigi izhm k k 

„k nma a •-
den dolay1 vatanmm !U ra 1. b. taraf-

b
. 1.". · · hararet 1 ir 

zanm1§ ve 1r 1g1mizm Y ·· aseba-
1 k 

. . T„ k unan mun 
tan o ara osm1 ur " 1 kalacak 
t1 tarihinde altm harflerle ~azi 1 

. h . tin 1mzas1 ya01na 
olan mümtaz b1r !• s1ye d . 
. b„ „k bir saa ethr.» 
unzamm atmak uyu k ürekten söz-

Ba1bakammmn bu ~o y kl"'imizin 
l .. b. d b d tekrar etme 1g 
erm1 ir e ura a k ·· Ierinden 

b b. I f eza et soz 
se e 1 on arm Sir n .". h iyct iti-
.b l k hitab ett1g1 !• s 
1 aret o m1yara . h kl t !dugunu 
barile her kelimesmde a .1 .• h? ettigi _ 
bir daha tebarüz ettirmek 1~m is~h · 

1 arzu ve ' tiyac-
miz mukavemet o unmaz Türk _ Yunan 
dir Balkan Antantmm ve .1 . „f. 

. 1· t tucu ve ' en go u-
dostlugunun kuvvet 1 u 1 M 

1 . d b' . l saym Genera c-rücü erm en m o an tl' · . . ki kiyme 1 z1-
taksas' 1 memleket1m1ze v.~ k hrsahnl 
yaretlerinde yakmdan d?rme leketinde 

elde e~meden ö~c~ k.~. 1
.. m;:emmiyetle 

yaratt1gm1 ve yurutlugunu tansever 
takib eltigimiz mümtaz . ve :/ nanista
idaresile tan1m11t1k. Bu id~r~d du da gö

no bir arahk sürüklen.mo;k '1!' .• J;n kuv
ründü~ü karp;ajahk 1ht1ma en~ 1 • b. 1.". 

k a m1l ' ir igm 
vetli bir eile kurtarara on ld jvi 

- .. . ve o yo a „ 
do11ru yolunu gosterm1' .. kuvvct-

b.. e<IOl 
calISmalarla memleket uny • H.. · 
l•ndiren bir nizama koymuitur. h urr,iye

... .., „ e o ma-
tin cok iyi biriey ol~u,,.una .r~P hürriyet 
makla beraber anar,1 de ~. . t' 

0 
de

demek deaildir ve yahud hurnye 'k"k .. 
h • <;: k t e ur o-

rekeye taeyim111 felakettir. 0

1 
k e: hürriye-

lunur ki kom'u ve dost m.~m e / Bunda 
tin bu anar5ik ifratma dusme '·. 
General Metaksas'm büyük himmet ve 

hi7meti sebketmi-1tir. i~ine 
Bü ük Harb sonu dünyasmi~ · 

Y .. · 1 · tesirlen ve 
dii•tügü ideolo11k pren<ip enn htelif 

k . . 1 . h'I' da burada mu a ~1 tes1r en a a ~ura I 
fh 1 .. .. .1 t tefrit ere mey-

sa a an gorunen 1 ra vc . k b 1 t-
dan vermi<tir. Her memleketm a kul' el 
'"' .. . . h b' ·dare 1e 1 o · 

t·~1 rPl'm k•ndmne as Ir 1 .d mü 
mak itibarile b„kalarmm tenk• ve l • 
naka•a<mrlan azarle kalmak lazim ge s.' 
bile hie bir rejim demek olmiyanf anar~~-
. h k t fondan ena go-noo her zaman er es ar• f . r 

rülecegine jüphe yoktur. ltalvan aiist ,. 
YUNUS NADI 

LArkas1 Sa. 5 si.ltun 4 tel 

feci cinayet 
Bir Ermeni genci 

~ ' sokak ortasmda f \ 
sevgilisini öldürdü 

Celal Bayar Atina istasyon mcydanmda h alkm co§kun 
tezahiiratma m ukabele ediyor 

Sureti mahsusada giden ark~daglm1z bildiriyor: 

Atina 29 - Ba§vekilimiz Celäl Ba -
y.arla Hariciye Vekili d kt T f.k 
Rü tü Ar . o or ev 1 
b §.. as v~ ma1yctlerindeki zevat, 
1 ugun Sun1on u ziyaret etmi§ler ve ög
e yemegmi oradaki turizm paviyonun

da yemi§lerdir. Misafirler, ak§ama dog-
ru me§hur Akropol harab 1 . . .. 
zeleri ve di... t ·h~ e er1n1, mu -

. . ger . ari 1 k1ymeti olan yer-
len gczmt§lerdir. 

Celäl Bayar Aras M t k y 
.. „ .1 

, e a sas ve u -
n.an hukumeti erkiim. ak§am da Kral 

mu§lard1r. 
Ba§vekilimiz, yarm Atina ve Pirenin 

tema§aya deger yerlerini gezecekler ve 
ögle yemeginde Ba§vekil Metaksasm 
misafiri olacaklard1r. 

Celäl Bayarla Aras ve maiyetindek1 
heyet, yarm ak§am (bu ak§am) saat yir
mide husus! trenle ve Selii.nik yolile is
tanbula müteveccihen Atinadan aynla
caklardir. 

NADIR NADI tivatrosunda ver·\ t . 
· 1 en emsüde bulun - [ Arkas1 Sa. 7 si.ltun 4 te l 
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BiR iNGiLiZ MALiYECiSi DiYOR Ki: 

« Türkiye ile s1k1 bir 
te§riki mesai laz1md1r» 

D'arcy Cooper, banka direktörlerimize 
büyük ziyaf ette mühim bir nutuk 

verilen 
söyledi 

fngilter~de bulunan T ürk b k di _ 
k .. ] . f. an a 

re tor en 1ere 10e United Af · k r1ca um-
pa~yasi tar~fi~~~~ .. verilen ziyafette jir
kctin umum1 muduru Mister D ' C _ 

„h. b. arcy oo 1 
pe'. m~ im .. Ir nutuk söylemiitir. Bu I n-
g1hz §irketmm Türkiye ile siko 1. • .. . 1can mu-
nasebetlen vardir. Mumaileyh d · t. 
k

. em1§ ir 
1: 

. «-.-. Ge~~~ .00 bei y1 l i<;inde Türkiye
nm gosterd1g1 1kt1sadi terakki ha rete a-

d r·· k .. · h Y § 
yan ir. yun u. Ije emen hemen hi<;ten 
ba§l~nmo~h. ~mlerce kilometrelik yeni 
demiryolu munhaman devletin gelirile 
yap1lm1:;hr. 

Pamuklu mensucat sahasmda bir fab
rika asri bir hale konulmui ve yeniden 
beii yaptlm11t1r. Bunlar 50 ila 60 mil
yon metre mensucat yap1yorlar. <;:ikar _ 
d1klan mal evvelce Türkiyeye ithal edi
len mallar kadar iyidir. 

Londradaki Tiirk bankactlari heyeti 
reisi Muammer Eri~ 

kurtulacakhr. 0 zamana kadar ieker sa· 
nayiine aid plan tahakkuk etmii olacak -

$eker hususunda Türkiye bir seneye 
kadar harice muhtac. olmaktan tamamile tir. [ArkaSI Sa. 5 sütun 2 <!el 

Dün ak§am saat dokuz raddelerinde 
:;ii§lide feci bir cinayet i§lenmi§, Robi 
isminde bir Ermeni, bir Türk kad1run1 
b1~akhyarak öldürmü§tür. 

Vak'anm tafsilätt §Udur: 
$i§lide <;:mar sokagmda oturan Ay • 

§eyi, Robi, uzun müddettenberi sev • 
mekte, fakat kadmdan bir tür -
lü yüz bulamamakta idi. Ane • 
bir~ok defalar zab1taya müracaat etmi§ 
ve beliih ä§tk1 tarafmdan s1k sik bizar 
edildiginden §ikäyet ederek, hatta bu 
yüzden hayatmm bile tehlikede oldu
gundan korktugunu, bunun önüne ge -
t;ilmezse muhtemel bir facianm erge~ 

tahakkuk edecegini bildirmi§tir. Orta
da eile tutulur hi~bir su<; olmad1jiI it;in 
Robi'nin, Ay§eyi takib etmesine mäni 
olunamam1:;, az1h ä§tk da sarkmt!.l.1kla
rm1 alabildigine artirm1§hr. 

Nihayet d ün akfam .• 
Nihayet dün ak§am da Ay§enin der

dile fena halde sars1lan Robi, i<;mi§, i~
mi§ ve bir zamandanberi kafasma koy
dugu caniyane fikri kuvveden file <;• -
karmak i<;in sevgilisini takibe ba§la -
m1§tlr. 

[Arkasi Sa. 3 sütun 5 tel 

Hitler'in seyahati 

italyada büyük hazir
hklar yap1hyor 

Roma 29 - M. Hitlerin Romayi ziya
reti biitün gazeteleri i§gal etmekte ve 
matbuat bu hädiseye geni§ sütunlar 
tahsis eylemektedir. 

Messagero d\}'or ki: 
M. Hitlerin ziyareti bütiin dünya ö

nünde Alman - italyan dostlugunu bir 
kere daha teyid edecektir. 0 dostluk ki 
iki milleti, sulhu temin etmek ve me -
deniyeti komünizm tehlikesine kar§I 
müdafaa etmek i<;in te§riki mesaide bir
le§tirmektedir. 

Romada hazrrlrklar 
Roma 29 - M. Mussolini bugiin Za -

fer caddesinde, M. Hitlerin §erefine ya
p1lacak gec;id resmine ü;tirak edecek as
kert kit'alan tefti§ etmi§ ve ge<;id pro -
vasmda hazir bulunmu§tur. 

[Arkasi Sa. 5 sütun 3 tel 

IKI GONE KADAR: 

Kalb Kalbe Kar~1 

• Büyük a$k ve macera romam • 
Arkada11m1z Kemal Ra -
g1b1n naklettigi bu fevkala

de cazib roman1 nefre 
ba1hyoruz. 

1 

Arkada§uruz, M. T. A. Enstitiisü ba§jeologu Dr. Arni'den al<hi1;1. 
izahati harita üzerinden takib ediyor 

[Zelzele sahasmda bulunan arkada:;1mmn mektubu 5 inci sahifemizdedir.J 

Ankara 29 - Büyük Millet Mecli - yer deprenmesi etrafmda ycniden s» iza
sinin bugün yapmI§ oldugu toplanhda hati vermi§lcrdir: 
müzakereye bajlanirken söz alan Ba§VC- «- Saym arkada§lar, 
kil vekili ve Dahiliye Vekili ~ükrü Ka- Bu aym 19 uncu günü saat on biri <;•Y· 
ya, Ktr§ehir ve havalisinde vuku bulan [Arkasi Sa. 7 sütun 1 de) 
. . .•• .••... .•.. . .. ... ... . ... ..•••.•••... ..• .••.. ..... . .. ... . „ ••••••••• •••• ••. •••.•••...• •• .• . „ ........ .... . „ . .. .. . . .• „ 

Londra müzakereleri 
dün ak§am nihayetlendi 

ingiliz ve Fransiz naz1rlar1 bir~ok meseleler 

üzerinde görü~ birligi tesbit ettiler 
Londra 29 (Hususi) - F rans1Z ve 

fngiliz naz1rlan arasmda cereyan eden 
mü2.akereler bugün saat 17 de bitmi§, 

yafeti vermi§tir. Ziyafettcn sonra, müza
kerelere devam edilmii ve_saat 17 ?c .ruz· 
namedeki bütün meselelerm tetkik1 h1tam 

Frans1z namlan saat 17.30 da tayyare bulmuitur. 
ile Parise dönmüilerdir. Resmi teblig 

fngiliz vc FranslZ namlari aras1nda 
an cden müzakereler hakkmda a • 

cerey d'I .. 
iagidaki resmi tebliß neire 1 mt§br: 

[Arkasi Sa. 7 sütun 5 tel 

Bugünkü müzakerelere, sabahleyin 
saat 10,30 da Hariciye Nezaretinde ba1-
lanm1§trr. Saat 13 te, Lord Halifaks, 
Hariciye Nezaretinde lngiliz ve FranslZ 
murahhas heyetleri jerefine bir ögle zi -s·i';„ .. „§.ii"~·p:„„„„.d.ü·~-„„s„~·y·k·~„; 

önünde r1ht1ma bindirdi 
gemi, bir hayli 

kurtuldu 
Ba, taraf1ndan hasara ugr1yan 

ugra,ild1ktan sonra gü~lükle 

Diinkii sis te Bogazm u zaktan görünii1ü 

(Yaz111 S inci sahifamtzda) 
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1. - - ____J_ - Gelm1ne hakaret .~-F;iäketzedel~r~~ Elektrik ~irketinin 

Tarihi roman: 79 Yazan: M. TURHAN TAN yardim i~in ( • • 
Nakilci gülerek dedi ki: eden kaynana makul teklif ~ son vaz1yet1 

~arki Akdeniz 
ve Filistin 

Su~u varid görülen ihti
yar mahkum oldu 

Yak1nda umum müdürün 
gelecegi anlaipbyor 

a ngiltere ile italya arasmda Romada 0 kararlaitmlan anla§ma, daha ziyade, - Ocak bizim Kabemizdir. Ona kir getirilmesine 
göz yumamayiz. Onun ~erefi konu~ulurken her 
hangi bir yolda~1n dalga ge~mesine de dayanamayiz 

Darbe agirdt. <;ünkü elinden ekmek 1 sonra padilahm etrafm1 alan Ocak dül
ald1klan bir adanu öldürmelde itham o- manlanm giderelim. Sevketlu Hünkär 
lunan iki kabadayi ger,ekten bu sefil ci- ummam ki biz kullannm sözünden d1~n 
nayeti i1lemi1lerdi. Nakilcinin Sadnazam c1ksml 

Kalyopi admda ihtiyar bir kadmm 
ikt km iki oglu vard!f. Bunlardan büyük 
oglu Kostantin evlenmii ve anasmdan 
aynlm111tr. F akat her ay annesine yedi 
bucuk lira nafaka vermektedir. 

Dün, Hayrullah Korgan adh o- 1 

kuyucumuzdan bir mektub ald1k. 
M ektubda Kir§ehirdeki zelzele fela
ketzedelerine yapilacak yard1m i~in 
ileri sürülen formülü, makul ve ye
rinde bulduk. Aynen neirediyoruz: 

«Memleket io;inde büyük bir fe -
lakete sebeb olan yer sarsmhs1, bu
gün hepimize, o bedbaht hardeileri
mize yard1m etmek ~azifesini yük
lemi§ bulunuyor. Bu yard1ma hiz 
vermek ve bir§ey yapilm11 olmak i~in 
münasib görülecek bir müddet i~in 
mesela ü~ dört gün bütün nakil va-

Ankarada N afia Vekaletile Elektrik 
Sirketi arasmda cereyan eden müzake
renin Sirket murahhaslarmm son dakika
da müzakere zab1tlarm1 irnzadan istin -
käf etmeleri üzerine ink1taa ugrad1gm1 
yazm1lhk. 

Yunan denizile Bingazi arasmdaki 
mefruz hatla hududu tayin edilen Akde
nizin §ark havzasma mücavir yerlere aid
dir. Gene Romada Fransa ile !talya 
arasmda müzakere edilecek anla§ma ise 
bu denizin garb havzasma aid olacakhr. 

<;:ünkü Akdenizde !ngiliz mena fiinin 
S1klet merkezi §ark havzasmda ve F ran
samnki ise garb havzas10dad1r. !ngiliz • 
!talyan anlasmas1 1arta talik edildiginden 
henüz tatbik mevkiine konulmam11hr. 
Bununla beraber iimdiden iyi bir hava 
yaratm11 ve Zlddiyetin onunu alm1§hr. 
Mesela !talya art1k Y akmiarkta ve bahu
sus fngilizlerle mücadele halinde bulu • 
nan Filistin Arablan üzerinde telsiz ne§
riyatm1 ve T aymis gibi büyük !ngiliz ga
zetelerinin iddia ettikleri para yard1mla
rm1 ve alelumum propagandalanm dur· 
durmu§tur. 

kahyas1 dedigi zat, Rm9uk yaram diye Bu suretle bashyan müzakere dalbu
meihur olan ink1labc1lardan Refik Efendi dak sald1, herkes bir ce1id dü!Ün
olup Alemdarm Sadnazamhg1 masmda ce ortaya atb, nihayet topc;u Mustafanm 
sadaret kethüdas1 bulunuyordu. T urnac1 Kürd Yusuf tarafmdan pusuya dü1ürü
Ömerle Kafes~i Ahmedm evleri onun lüp bir iki gün i,inde öldürülmesi karar
konagma biti1ik oldugundan kendisile S1k lastmld1. Topc;u ocag1 bu cinayetin öcü
s1k temas ediyorlard1, hemen her gün sof- nü almaga yeltendigi takdirde Mustafa
rasmda bulunup ekmcgini yiyorlard1, nm sucu o Ocak agalarma anlatilacak ve 
muhtelif vesilelcrle ihsamru ahyorlard1. heyecanlan tathhkla giderilemezse dava
Y en~riler Alemdar aleyhinc ayakla - nm silahla halli kabul olunacakh. Nakil
narak kendisini intihara mechur ettikleri ci bu neticeden memnundu. Cünkü Mus
ve bütün _ink1labc1lar par,aland1g1 suada tafanm ölümünü temin ederek gayzm1 
Tumac1 Ömerle Kaf~i Ahmed, kendi hosnud etmis ve ortaya yeni bir fitne to
hisselerine Refik Efendiyi alm11lar ve humu atmak suretile de kendine büyük 
:zavalhy1 palayla par~ahya par~altya kazanclar getirecek bir kan11khk hamla
oldürmü1lerdi. 0 vakit, hüner. marifet, m1s oluyordu. Ondan ötürü zorbalarla ay
§CCaat ve hamiyyet { !) sayilan bu ii 1im- n ayn öpü1mek tenezzülünde bulundu ve 
di Nakilcinin agzmda hücum vesilesi o- handan c1karken de son ögüdü verdi: 
)uyordu. <;:ünkü herif, Ocagm 1erefi na- - Topc;u Ocagma Sultan Selimin 
tnma da olsa dosta silah ,ekmenin. dost (Üi;üncü Selim) bed' atleri sinmiltir. Sa· 
pa~alamamn ve iyilige kemlikle muka - raym o ocaga bei baiHamaS1 da bundan
belede bulunmakhgm erlik iddia edenler dir. Biz bari bu fmab ka,1rm1yahm. 
arasmda ~irkin görülecegini biliyordu. T opc;ulan yeni ba1tan Müslüman ede-

Günün birinde Kumkap1da Kalyopi 
isminde bir kadm ölmüi, Kostantin de 
ölen Kalyopinin kendi annesi oldugunu 
iddia ederek nafakay1 kesmi1tir. Bu va -
ziyet kar11smda Kalyopi oglu aleyhine bir 
dava a9ffiljhr. 

Sehrimize dönen iki murahhastan biri 
teknik isler mütehasslSI burada kalm11, 
diiieri Belcikaya hareket etmistir. 

T umaci Ömerle Kafeo~ Ahmed hi~ Jim 1 
ummad1klan bu hücumun sikleti alhnda Bununla beraber p]amm tamamile a
sersemle1irlerken Nilüfer hadisesini bir ''Ra vurmus degildi. Topc;u Mustafamn 
fitne vesilcsi yapmakta tereddüd göste - attiih samarm izini yüreginden silip c1ka
renler de i,in i~in tela1 ediyorlarch. <;ün- rabilmek i,in daha yapacai(1 isler vard1 
kü kendilerinin de «koltuk altmda ha~ ve evine doiiru yürürken dalg1n dalgm 
salhyan» hac1lardan farklan yoktu ve bunlan düsünüyordu. U1aklanmn te§kil 
ve merdlik maskesi altinda i§liyegeldikleri ettikleri alacah dizi arasmdan, o renk renk 
namerdlikler tümen tümendi. Güler yüz elbiselerin vücude getirdigi zarif kehke
göstermedikleri takdirde N akilcinin o san icinden g~erek odasma girince de 
mlan da aciga vuracagma §Üphe edile - ayni düsünceye dald1, ve gün bahmma 
mezdi. Onun i~in eski durumlarm1 hemen yakm Gülhaneli Hüseyni ,ag1rtt1. 
buakmiilardi, pervas1Z zorbaya yardak • Dem tablaSI hamd1. Perdeler S1ms1-
~ihk etmege haz1rlanmiilardi. kt kapatilarak bütün mumlar yak1lm15h. 

0 evde kurulu adet hiläfma olarak hii;Bu deiiisiklige o meclisteki coklugun 
bir misafir yoktu. Gelenlerden hahrh o

Nakilciye yan ,,kmalan da amil oluyor-
lanlar Aiianm evde bulunmad1g1 baha

du. Ona kalll koymak suretile münakasa-
nesile geri cevrilmis. kann doyurmak 

ya, sövü~ege ve dövü~ege meydan ii;in gelmis bulunanlar da kahve ocakla
verihrse ~alebenin N akilci tarahnda nna, ahtr dairelerine ve 1uraya buraya 
kalacagi apacik görülüyordu. Böyle de serpiitirilmi1 bulunuyordu. Nakilci ne1'e
olmasa onunla bozusmak (yagma Ha-

siz oldugundan o gece yalmz kalmak isti· 
sanm böregi) firmasma sarS1nh getirmek 

yordu. Hatta Hüseyni i;ag1rt1rken hare
demekti ve bunun zaran pek büyük ol-

me de haber göndererek «hanumn bekle
mak muhakkakh. Onun i,in kimse o zeki 

meyip uyumaS1m» söyletmi11i. 
ve cesur zorba ile dala~aYI gÖze ala-

Ger,ekten buhran i,indeydi. Serefine 
mad1. Hatta T urnac1 ile Kafesi;i de i1i 

vuruldugunu sand1g1 silleyi kendince pek 
sakaya cevirmek tshrannda kald1 ve iki 
sefil dost k1Sa bir sersemlik sonunda dil yüksek olan o serefe yak111r surette iade 

edecegine emindi. Hatta bu yolda ilk 
birliiii yaparak Nakilciye kavuk salla- ad1m1 atbg1m da görerek biraz müsterih 
maga ba1ladi: oluyordu. F akat Seheri nikahlamakla 

- Aman aga, diyorlard1; biz sana adm1 kirletmis olduguna sabahtanberi 
hos görünmek i,in vaktile o kän i1ledik. kanaat getirdiginden toµ<;u Mustafa i1ine 
Bugün de ugruna bir degil, bin kethüda verdii!i düzen dolay1sile duydugu sevin<; 
feda ederiz. 801 yere celallamp da ken- gene hafif kahyordu, i9indeki elem sön-
dini üzme 1 müyordu. 

Nakilci, tek bir hamle ile her türlü mu· Nilüferi Kocamustafapasadaki eve 
kavemet ihlimallerini ortadan kald1rd1g1- kapatmak ve gecelerini onun yanmda ge· 
Dr görünce biraz gü]ümsedi: cirerek Seherden uzak kalmak karanm 

Bu dava bir müddettenberi altmc1 hu
kukta devam etmektedir. F akat Kalyopi. 
bu vak' aya gelinl Anestinin sebeb oldu
gunu zannetmektedir ve bir gün yolda 
Anestiye tesadüf edince dayanamaml§ ve 
agzma geleni söy]iyerek loakaret etmiitir. 

Bu sefer de gelini Anl!!ti, mahkemeye 
müracaat ederek kaynanas1 aleyhinde bir 
hakaret davas1 a~m1ittr. 

Bir müddettenberi asliye ikinci ceza
da devam etmekte olan bu hakaret da -
vas1 dün sona ermii ve müteaddid §ahid
lerin ifadelerile gelini Anestiye hakaret 
ettigi sabit görüldügünden ihtiyar Kai -
yopi 3 gün hapse ve bir lira para cezasma 
mahkum olmuitur. Mahkumiyet, tecil e-
dilmistir. ' 

MUTEFERRIK 

Istanbul • Ankara tayyare 
seferleri 

Havalarm aS'1lmas1 üzerine !stanbul -
Ankara tayyare seferleri muntazaman 
yap1lmaga ba§lamt§ltr. Devlet Havayol
larmm 1stanbul müdürü Abdullah, dün 
sabahki tayyare ile Ankaraya gitmi~ ve 
a~am da §ehrimize dönmÜ§tÜr. Ayni 
tayyare ile Ankaradan üg Alman pro -
fesörü ile ecnebi sefaret kuryelerinden 
bir zat da gelmi§tir. 

Türkku§U kampi 
Türkku~u kamp1, bu sene. münhas1-

ran lnönünde a,1Iacaktir. Kamp!ar 1 
temmuzda b8§layip ÜS' ay devam ede -
cektir. 

Bir Yunan tayyaresi geliyor 
Atinadan geien bir telgraf haberine 

göre, Atina - Selänik hattmda i'liyen 
Yunan nak!iye tayyaresini.u il~ oJara,k 
seferini Ye§ilköye kadar temdid etmesi 
muhtemeldir. 

Avrupaya gidecek gencler 
Adliye Vekäleti, 17 genc hukuk,uyu 

Avrupaya tahsile göndermege karar 
vermi§tir. Vekälet bunlan genc hukuk 
mezunlan arasmdan se,ecektir. 

Amsterdamda toplanacak 
ginokoloji kongresi 

Amsterdamda toplanacak olan cdo -
j!um ve kadm hastahklan> kongresin -
de Üniversiteyi temsil etmek üzere pro
fesör doktor Tevfik Remzinin evvelki 
gün Holandaya gittigini yazm1§1Ik. 

Mezkur kongrede haZlr bulunmak ü
zere profesör doktor Ali Esadla doktor 
Osman Diindar da dün ak§am §ehrimiz
den hareket etmislerdir. 

Nizamname hükümlerine ay-
k1r1 kad1n c;orablar1 

1 S!talannda, eglence yerlerinde ve 
i müskirat sahilarmda Kmlay pullan 
1 sahia ~1kanlsm. Bu suretle yurddai
) larm hi~ hissetmeden birka~ gün i~in 

verecekleri günde yirmi veya kirk 
para ile mühim yekunlar elde edile
bilir. Y aphg1m tahmini bir hesabda, 

~ 
meselä bu sat11 bir hafta devam et
tigi. takdirde_ yüz •. YÜz elli bin lira 
temm ed1leb1lerekhr.>; 
~- ---------- ~--~-~-~~--

Yeni ~ilepler 

Zonguldak - Marsilya 
kömür nakliyabnda 

~h$acak 
h Bankasile Eti ve Denizbanklann i§· 

tirakile 1„ekkül eden §ile~ilik iirketinin 
!ngiltereden satm ald1g1 ü, yeni §ilepten 

ilki olan «Bakm> isimli iilepin pazartesi 
sabah1 limammlZa gelm.si bekleniyor. 

Üi; §ilepten «Bakm> 7300, «Demir» 
6.300 ve «Krom» da 5,700 safi tondur. 
Bu sileplerin en büyük hususiyetleri git
tik~e ehemmiyet kesbeden T una sularm
da dahi sefer yapabilecek kabiliyette ol· 
malar1dir. T una sulan su kesiminden a§a
gm 23 kadem olan vapurlarm seyrüse -
ferine müsaiddir. Halbuki yeni 1ileplerin 
su kesiminden a1ag1 olan k1sm1 22 ka -
demdir. 

Y eni 1ileplerin mübayaas1 dolay1sile 

Sirketin hesabat ve muamelatm1 tet -
kike memur edilmi§ olan Na f1a Vekaleti 
ba1müfetti1i Sefik ile arkada1lan, tetkik· 
lerine devam ediyorlar. 

Sirketin bundan sonra ne gibi bir hat
h hareket takib edecegi hakkmda alman 
maliimata göre, Müdiri Umumi M. Spe
siyal, bugünlerde §ehrimize gelecektir. 
Bu zatm gelmesinden sonra müzakere 
tekrar a,1Iacak, umumi müdürle yap1]a -
cak temaslar sonunda kat'i bir karar ve
rilecektir. 

Naf1a Vekaleti ecnebi tabiiyetinde bu
lunan mühendislerin vazifelerine niha -
yet verilmesini istemi1ti. Bidayette buna 
itiraz eden 1irket, sonradan bu talebi ka
bul etmek mecburiyetinde kalm111tr. 

ADLIYEDE 
Bir kazan hikayesi 

Beyaz1dda Tosya isminde bir kadmm 
evinde kirac1 olan Armenak, bir gece 
mutfaga inerek ev sahibine aid büyük 
bir kazam ,alm1§ ve Ohannes isminde 
birine satm1~tJr. 

Ohannes de bir müddet sonra ufak 
bir kärla mahud kazam Hüseyin ismin
de birine devretmi~tir. 

Ev sahibi Tosya, kazanm yok oldugu
nu görünce Armenaktan §Üphelenerek 
polise ba§vurmu§tur. Muhakemede, Ar
menak kazam ,almad!g1m, Ohannes ise 
onu Armenaktan ald1gm1 söylemi§tir. 

Su,u sabit görülen Armenak iki ay 
hapse mahkum edilmi§tir. 

Bir doktor aleyhine a~rlan 
dava 

Avrupada bulunan §irket müdürü Tahir tk· 
1 sene evvel bah,ivan Hasanm bah

de sehrimize gelmek Üzeredir. ~esine giren 10 ya§larmda Ahmed, Ha-
!!h!t~r !;iilepi, halya~n limammna lnÜte'- sanm f1rlathj!I kazma ile ba§mdan ya
vecc1hen hareket etml§ bulunmaktadtr. ralanarak duvardan dü~ü~, fakat kü-

Y~f: 1lltiplcrln ilk seferlerini - kömür Jiik c;oc.~k, .~a~·~~~n 24 saat s~n~a ~eta. 
nakliyah i~in - Zonguldak ile Marsilya nostan olmuitu. 
arasmda yapmalan muhtemel görülüyor. Cerrahp8§a hastanesi!e Morg rapor -

T . . larmda Ahmedin tetanostan öldügü bil-
<< rak» in harekct tarzfeBt dirilmi§ oldugundan, Ahmedin annesi 

Bursaya gitmi1 olan Denizyollan Mü- Fatma, oglunun Belediye doktorunun 
dürü Raufi Manyash, bugün iehrimize ihmali neticesinde öldügünü iddia ede
dönecektir. Denizyollarmm Mudanya se- rek asliye birinci cezada Belediye dok
ferleri, 15 may1stan sonra degi1ecektir. toru aleyhine bir dava a~m11tir. 
Bu postalan yapacak olan « T rak» va _ Dünkü celsede, muayeneye getirildi
puru, cumartesi saat 14 te olmak üzere gi zaman, ~ocuga tetanos a§ISI yap1hp 

yap1lam1yacagi hakkmda Adliye taba -
diger günler saat 15.30 da kalkacakhr. betinden maliJmat istenmesi kararla§ _ 

Pazar günleri, biri sabah saat 8 de, di- tmlrn1§, muhakeme bR§ka bir güne ta
geri de ak1am 22 de iki posta birden ha- lik edilmi1tir. 
reket edecektir. Bu suretlc Bursahlar ls- Karde, kavgaSI 
tanbulu ve !stanbullular da Bursay1 ayni 
günde ziyaret edip dönebileceklerdir. 

ONIVERSITEDE 

P. C. N. talebelerinin 
gezintisi 

!talya ile F ransa arasmda müzakeresi 
devam edecek anlaimadan da F ransanm 
bekledigi baihca müspet fayda, kendi hi
mayesi altmda bulunan T unus Beyligin
de istikläl nam1 altmda yap1lan hareket
lere kom§usu !talyanm herhangi surette 
te1vik ve yard1mdan vazg~mesidir. 

!ngiliz - !talyan anlaimasmm meyda
na gelmesi Filistindeki hareketin baimda 
bulunanlan, halkm cesaretini ve mane • 
viyahm klracag1 korkusile hayli endiie· 

ye dü1ürmü1tür. Bunun icin bu anlaima· 
nm imza51 akabinde Filistindeki tethi1 
hareketi, iiddetini bir kat daha arhrm11 ve 
fngilizlerin müsellah kuvvetlerine kar11 
faaliyetini teksif etmi1tir. 

fngiltere hükumeti ise Roma anla1ma
S1m Filistin meselesinin halli i~in hi~ ol
mazsa beynelmilel noktadan müsaid bir 
hadise olarak kar§1lam11hr. Filistinde 
mütemadiyen !ngilizler aleyhine fena te• 

sir_ yapan §arki Akdenizdeki gerginligin 
za1l olmast üzerine !ngiltere hükumeti 
Filistine göndermegi ~oktanberi karar ~ 
la1t1rm1i oldugu teknik komisyonu MISlr 
yolile derhal izam etmiitir. 

. Bu komisyonun resmi vazifesi, Filisti
mn Arab ve Y ahudi devletleri ve daimi 
fngiliz müstemlekesi olarak ü~e aynlma
s1 karanmn teferruatm1 halletmek ola • 
caktir. Lakin, hakikatte !ngiliz heyeti • 

nin vazifesl ~ok -g<!eni§tir. Taksim esasm1 
kararla1t1rm11 olan Lord Peel'in riyase· 
tind~ki Kralhk komisyonunun gösterdigi 
taks1mah ve hududlan büsbütün degiitir
mek salahiyetini haizdir. 

Bunun i~in !ngiliz gazeteleri, Y ahudi 
hükumeti mmtakasmm sm!flan müdafaa
ya elveriili olmad1gmdan Filistin üi;e 
taksim edildikten sonra da, mütemadiyen 
!ngilterenin büyük askeri kuvvetlerle bu 
hududu müdafaa mecburiyetinde kala -
cagmdan bahisle eski hududlarm askeri 
ihtiyaclara göre komisyon tarafmdan de
giitirilmesini istiyorlar. 

- Ocak, dedi, bizim Käbemizdir. vennisti. F akat Kocamustafapa1aya de
Ona kir gelmesine, kir getirilmesine göz iiil, dünyanm en ücra kö1esine de gitse 
yumam&YJZ. Onun serefi konuiulurken Seherin yüzünden kendi yüzüne bula1t1-
herhangi bir yolda1m dalga ge,mesine de gma art1k süphe etmedigi kiri geride b1-
dayanamay1Z. Ömerle Ahmedi biraz ka- rakm11 olm1yacag1m anhyordu. Onun kin 
yidsiz gÖrünce üzüldüm, sert konuimak kat'i ve cezri tedbirler almak istiyordu. 
zorunda kald1m. Madam ki onlar su,Ia- Bo1amak, ilk lähzada, dü1ündügü ,a
rm1 anlad1lar. Benim de titizlikte ayak relerden biriydi. Beynini rahats1z eden o 
dirememin geregi yoktur. Yolda~a. kar- kadm1 boguvermek de aklma gelmiyor 

Koton makinelerinde yapthp da bu -
gün standard nizamnamesinin hüküm
lerine ayk1n vaziyette bulunan kadm 
i;orablan ii;in i;orab fabrikatorlan 1k -
tJsad Vekäletine bir müracaatte bu -
Iunmu tur. 

Üniversite Fen Fakültesi P. C. N. ta
lebelerinin yarm yapacaklan vapur ge
zintisinin ayni fakültenin kimya tale -
beleri gezintisile birle§tirilmesi karar -
la§hnlm1§tJr. 

S1tk1 ismindeki karde$ini ekmek b1 -
,agile yarahyan Rasim, dünkü sorguda 
ek.mek b1,agmm karde§ine kazaen sap
land1gm1 söylemi§tir. Muhakeme, Ra -
simle Sitk1nm day1s1 olan Cemalin mü
dafaa §ahidi olarak celbi iS'in ba§k& bir 
günc ta!ik ~dilmistir. 

DEMIRYOLLARINDA 

Edirneve tenezzüh seferleri 
Dcvlet Demiryollan Avrupa hattmda 

mayism sekizinden itibaren Edirneye 
tenezzüh seferlcri tertibine karar ver -
mi•tir. Pazar günleri yap1lacak olan bu 
sefcrlere ayrilacak katarlar, o sabahlar 
saat 6.10 da kalkacak, Edirneve 13.25 te 
vas1! olacak ve ak$am da 16.55 te Edir
neden hareketle gece 1,25 te Sirkeciye 
dönccektir. 

!ngiliz. matbuab, Filistindeki tethiKi 
kuvvetlenn, hududlann Öle tarafmdan ve 
bah.usus Kudüs müftisinin ilticagah1 olan 
Sunye ve Lübnandan mütemadiyen yar
d1m ald1gmdan ve Suriye hükumetinin 
de buna mani olamad1gmdan 1ikäyet edi
yorlar. Hatta !ngiltere hükumeti Fransa 
n;z.dinde baZ1 te§ebbüslerde bulunmu1. 
lakm matlub neticeyi alamam11hr. 

Yeni fngiliz komisyonu Filistinde ay -
larca meigu] olacakt!f. F akat vazifesi 
gayet müiküldür. Gerek Arablar, gerek 

Y ahudiler bu küc;ücük memleketin bir • 
kac; parcaya taksim edilmesine muhalif -
tirler. Binaenaleyh komisyon hi,bir ta • 

raftan yard1m göremiyecektir. Su kadar 
var ki Roma anla1masile hie; olmazsa ha
rici tesirlerin dogurdugu mü§külattan ko

misyon ve !ngiltere hükumeti kurtulmu1 
bulunuyor. 

de1ce sözümüzü bitirelim. degildi. Läkin bu iki careye ba1vurmakla 
Ve gene Ömerle Ahmede sordu: nikah habras1m herkesin zihninden ,,ka-
- Ne yapalun 1imdi? Mustafay1 top- ram1yacagm1 dülününce eli ayag1 gev1i

cu ocagmdan isteyip de sorguya ecke- yordu. 
!im mi? Yoksa katmn isini bitirip toµ<;u- (Arkasi var) 

lan hie hesaba katm1yahm m1? 
Onlarm cevabt k1Sa ve kölece oldu: 
- Sen bilirsin aga. Bizim bir diyece· 

gimiz yok. Neyi doiiru bulup da emir ve
rirsen biz ona göre davranmz. Yulanm!Z 
senin elinde f 

Karakulak Bekir, iki ünlü zorbanm 
bu kadar kü,ülüsünü hol bulmad1, söze 
kansh: 

- Kaziyye. salt Mustafa isi degi]
dir. Onu öldürürsek k1yamet kopar, kan
lar dökülür. Saray da ftrsat bulup bize 
,ullamr. 

Bayraktar Memis palasma dayanarak 
böbürlene böbürlene mül.ihazasm1 söy
ledi: 

- Saray bize nas1l cullan1r? ... Helc 
bir k1p1rdasm da bak. Temelini tavan, 
tavamm temel yapanz. 

Nakilci müdahaleye lüzum gördü ve 
mabad1m bir daha izah etti: 

- Sevketlu Hünkann bizden ho1lan
mad1g1n1 biliriz. Elinden gelse bizi bir 
ka11k suda bogar. Lakin onu bizden so
gutan 1udur, budur. Kendisi masumdur. 
mazliimdur. Biz de Hakka san1 p:öste
rip Hünkan bir yana b!fakahm. Dü1-
manlanm1Zla ui(ra•al1m. Simdilik benim 
ortada gördügüm dü,man $U topc;u Mus
tafadan ibarettir. llkin onu giderelim, 

Bursa hükUmet konagrn1n 
temellerinden au ~doyor 

Bursa (Hususi) - Yeni§ehirde ge,en 
sene yap1lan yeni hükumet konag1mn 
temellerinden su '1km11 ve binamn alt 
kabm 30 santim su kaplami§hr. Buras1 
su ile dolunca kü,ük mikyasta bir Yere
batan sarayim and1rm1ya ba§lami§tJr. 
Sularm istilä ettigi bu kat 10 bin !iraya 
mal olmu§ ve hükiunet konagmm esas
h §ekilde yapilm1~ bir kat1d1r. Sular, 
temellerden s1zarak yukan ~1km1§tir. 
Jandarma doiresini ve hapisaneyi ihti
va edecek olan bu kat $imdi kullam!a -
mamaktad1r. Sulan s1k s1k tanzifat a -
melesi bosalthg1 halde gene bunun ö -
nüne ge, ilememektedir. Bu vaziyete se
beb olarak bu katm toprak altmda ya
p1larak temellerin derin kaZilmI§ ol -
mas1 gösterilmektedir. 

--···~ Siverekte bir cinayet 
Siverek (Hususi) - Siveregin Munut 

köyü s1g1rtma,1 Emin, kirda bulundugu 
bir s1rada arkada$1an Eyüble karde§i 
Ahmedin hücumlanna maruz kalm1§, 
bir,ok yerlerinden b1,aklanmak sure -
tile öldürülmü§tür. Cinayet haber ab -
n1nca failleri meydana ~1kar1larak ya -
kalanm1§ ve Adliyeye teslim edilmi§ -
lerdir. 

Bu nevi makinelerle yamlan ve ni 
zamname hükümlerine girmedigi gibi 
Ticaret Odasmca da dam~alanm1yan 15 
bin cift kadar i;orab vardtr. Bunlar ka
mile~ Anadoluda kullamlan kadm ~ -
rablar1d1r. 

Erkek i;orablan icin hazirlanrn1§ olan 
standardizasvon nizamnamesmm bir 
k1smmda b,; nevi koton makinelerile 
vap1lmt§ i;orablar hakkmda da baz1 hü
kümler vard1r. Fakat o zamana kadar 
bu corablann sahlamamast fabrikalar1 
müskül bir vazivete dü•iirece~i icin bir 
defava mahsu• ~lmak üzere bu ,orab -
lar1~ sahlmas1 i<t<'nilmektedir. 

GfJMROKl.PRnE 

Eski evrak1n tasfiyesi 
Gümrüklerde birikmi~ olan eski ev

raki tasfiye ctmek üzere dün bir heyet 
§Chrimize ~elmi§tir. Bu heyet, bundan 
evvel de izmir gümrüklerindeki eski 
evra1<m tasfiyesile mc~gul olmw;tur. 

Y eni posta nizamnamesi 
Paket gümrüklerindeki muamelahn 

süratle yap1lmas1 i'in haZirlanan yeni 
nizamname, pazartesi gününden itiba -
ren tecrühe mahivetinde olarak !stan -
bul Paket Posta gümrügünde tatbik o
lunacakhr. 

INHISARLARDA 

Eksperler imtihan komisyonu 
1nhisarlar idaresinde eksperleri im -

tihan komisyonu dün de bir toplanb 
yapm1~tJr. lqtimada imtihans1z eksper
lik hakk1m kazanabilecek olanlarm ev
rakl tetkik edilmi~tir. 

Her iki talebe grupunun gezintisi 8 
mayista yapilacaktJr. Bu gezintiye Rek
törle profesör, do~ent ve talebeler da -
vet edilmi§tir. 0 gün, §irketin 74 nu -
marah vapuru, sabahleyin saat 8.30 da 
Köprüden kalkacak, <;:marc1ga gidecek
tir. 

Eminönünde ilk kazma dün vuruf du 

Dün sabah ylktmlmasma ba$lanan tarihi Valde haru 

Eminönünde Valde hanmm y1ktml- sinin etrafmm ac1lmaS1 i,in müteaddid de
masma dün sabah ba1lanm1§hr. Bugünden falar tesebbüslerde bulunulmu1, fakat 
itibaren hanm önündeki tramvay tevak- bunlann hepsi de muhtelif sebeblerle a
kuf mahalli, ba1ka bir yere nakledilecek- kim kalm11hr. Arhk Eminönündeki sala1-
tir. Hanm icindeki bir mÜskecirin söyle- lara ilk kazma vurulmu1tur. Bu, cirkin
di~ine göre otuz, kirk sene icinde hanm likle, zevksizlikle mücadelenin ba1lad1 -
y1kbnlmas1, bu suretle Yenicami abide- gma fiili bir i1arettir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

lki ölüm vak'a111 
Dün, kalb durmas1 yüzünden iki ö

lüm vak'as1 tesbit edilmi§tir. 
1 - Fenerde Tahtaminarede Y1ldirun 

caddesi 124 numarada oturan Kocamus
tafapa§B Vak1flar memuru 35 ya§larm
da Hüsnü, saat dokuzda Ni§anca cad • 
desinden ge,erken yere y1kilm1§ öl • 
mü~tür. ' 

2 - Manisanm Demirci kazasmda 
Kas1m maha!lesinden Yusuf, Karesi o
telinde ölü olarak bulunmll§, yap1lan 
tahkikat ve muayene sonunda ölümün 
sektei kalbden ileri geldij!i anla§1lm11 • 
tir. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 kurustur 

Abone ~eraiti { Türkiye 
Y icin 

Senelik 
Alb a:vhk 
Ü( avbk 
Bi.r aybk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
ISO • 

Haric 
iein 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
l'oktur 

1 
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SON HABER LER 

Rusya ile Japonya arasinda 

Japonya 
notas1r11 

bir Sovyet 
reddetti 

Dolambach cevablarla reddolunan bu nota 
üzerine Rus hükfuneti ikinci bir nota verdi 

S 1 · Tokyo 
Moskova 29 - ovyet crm. l 

büyük ekisi Slavut.ki. hükumctmkdcn tk
d1g1 talimat üzcrine, iki tarafm Har11 .1 .-
1 "k• 1 . . h 11· . . Japon anctJ ~1 ayet er1n1n a 1 1~1n 

N kl .fl d bulunmustur: yc az1r1na ~u tc 1 er c 

M k kl d mcvkuf tu-
« an~u o topra arm a .. b ·1 murctte a-tulan Sovyet posta tayyarcsi e . d 

· · d rhal 1a ctmm vc posta paketlenntn e k l k 
. J d "k • olara a 1 o-st, aponya a gayn anun1 . v· peh> vapuru 

nulan «Kuznel!tn» vc « llD b 
mürettcbatmm vc yolcularmm sc~dst b~-

k 1 k Am nehri üzcrm c 1r ra 1 mas1, cza ur .11 . d'" 
M k aht cnne u-ftrttna csnasmda an~u o s 

k" d"' t Sovyct "'n «Dalles» vapurunda 1 or 
23 1 . "hayet mar -

vatanda1m1n tahhye ve ni k d · 1 
C. r emeyo -

ta vadcsi gclmis olan m sa . 
Jan scnelik taksitinin ödenmest. .

1 
I 

D .• f k bclebilmist o a -1gcr tara tan mu a 
k So 1 b

. 1 .•. de mevkuf tutulan ra vyet er tr 1gm . 
8 J hl . · S kalin adasmda tm • apon ta 1yeS1, a l'b .. 
. h'b' J 1 rm meta 1 atmm mu· byaz sa 1 1 apon a 

1 
t 

k'k" S vyct pos a aysaid bir tarzda tel 1 1, 0 

. . k'f' „ erine ink1taa ugnyan yarcs1mn tev 1 1 uz 1 
k 1 . VI. sinin tekrar a~t masi 

posta pa et en scr k S k 
'h k 1 1 mu arrcr a a -vc m ayct apall mas . . "d 

!. d k' J k n•oloshanesmm 1 ame-m c 1 apon o • 

ka51 gibi J apon metalibatinm is' ahm is -
temiitir. 

Mukabil Japon tekliflcrine kall1 Sov -
~et büyük cl<;isi J apon H„riciyc N ezarc
hne a1ag1daki notayi vermi1tir: 

«.4 _nisan tarihli teklifile Sovyet hüku
meh, 1k1 devletin umumi siyasetlerine do
kunmadan süratle halledilebilecek mahi
yette g~rdügü meselelerin kar11likl1 ola -
:a.k ~alh. arzusunu izhar eylcmiiti. Bunun 
1<;1nd1r. k~, mescla konsolosluklann kapan
masi g1b1 hakkmda kat'i karar verdigi ve
ya uzun müzakereleri icab ettiren bahk a
v1 mukavelesi gibi hemcn halledilcmiye
cek olan mcscleleri bu tekliflerden haric 
birakm11h. 

_Maalesef Japon hükumeti, bu teklif
I~r~ kabu) etmcmii ve Sovyetler hükiime-
11~1 .Man~uko'ya müracaate davet eyle -
m11br. B1r<;ok defaldr da söylemi1 oldu -
ii_w_nuz gibi, J aponya Sovyet menfaatle -
nmn Man<;uko tarafmdan ihlalinden mü
tevcllid mcs'uliyctlerden kurtulamaz. 
Ma~afih süratle bir neticeye varmak 
emehyl~ ~an<;uko'ya müracaat etmi1 ve 
f~kat h1<;b1r mcsele hakkmda memnuniye-
t 'b b' 1 muc1 1r cevab ahnamamt•hr. Sovyet 
h""k· · M ' St.>> h f"ld U. umeh an<;uko'yu degil Japonyay1 

T . salahiyettar me a i en alak d d b ass a1ansmm „k. · b . a ar e cn az1 meselelerin hallini 
..• d'•" „ JaPon hu umeb u 1Stedi"" d k J ogren 1gme gore, gm en, te rar aponyaya müracaat 

kl 'fl d"•" cevabda. posta tayyare- d 4 . tc 1 ere ver 1g1 I d . e er ve msan tarihli tekliflerinin kabul 
. D II uru yolcu an ve emir- edil1' d'l d' . h k si, « a es» vap . . . M . P e 1 me 1g1 a kmda kat'i bir cevab 

yollan taksitinin tesviyesi t<;m_ . a.n<;~ko ts~cr. ~abul edildigi takdirde Sovyet hü-

h .. k. . .. caat cdilmesm1 b1ldir - kumet1 m d h d 1 d · · d u umehne mura • evcu mua e e er a1resm e 
. S k 1. 'deki JaPonlara yap1lacak tetkik d b"I • . h m11 vc a a 1ß . l k c c 1 eceg1miz tavizleri tasri et -

. 1 'hi' vc Kezabahe mu avele- mci(c amadedi"r » tav1zabn avz1 
. K barovsk ve diger §Chir - Bu not J. h ·· b smm unzaSI, a h l . . d . aya aponya enuz ceva ver-

1 d k. J konsolos ane ennm e tp- memiitir 
er c 1 apon „___..--... ••1t1111•1111n11111 11m111n11 1!nJtlllllllllllllllllllll1111111;11n11n1111111m,1 ... 11,,„„„„,,„„.„„.„_ 

Filistinin taksimi 

Dün Misirda aleyhde 
tezahürat yapild1 

h
. 29 _ AJA;har Universitesi -

Ka ire lk d '"h' 
nin bütün talebeleri, ha . m att~ ttim 

. t heyecanh b1r sure e t§ -
m1kyas a ve 1 s1 pla 

k'l dün Filistinin par~a anma -
ra 1 e • h" t' de büyük te -
0101 protesto ma iye 10 

zahürat yapmtslardir. 
Suriyede 

"' 29 - Suriye parlamen~u Fi .-
.,.am . . eden btr takr1-

listinin taksimine 1ttr.az. 
ri ittifakla kabul etmi§ttr. (a.a.) , 

Belrika kabines1 
~ .„ 

istif a edecek mi • 
B "k 1 29 - Dün ögleden sonra pa!-

ru sc . ncümeni hükumeltn 
lamcntonun mahye c !'kl ·

0 
kabul et -

mali programmda ka~o. 1 t' mütchavvil 
tiklcri nokta!ardan b~r~nf io rcye kar11 
munzam rcsim prcnSIP . b" h"k• t . .. enne 1r u ume 
15 rcyle reddctmes1 uz . . 
b h hl'k · b 1gösterrn111tr. 
~ ran1 te. 1 csi a hfillerinde buhra

Baz1 sag cenah ma • öylcnmcktc 
mn bailamak üzere o!dugu bs „ ·· 
ise de bir k1'1m mü~hidle~ unun onune 

.1 • . . .. 'd etmektcdirler. 
gec1 ecegtm umt „ Maliye encüme-

Maliye Nazm bugun . .1 zam rcsmm men -
ninde mütehavv1 mun. . "ine dair 
kul iradlara tatbik cdilmiy~ceg bu suret
bir tadil teklifi kabul cdecb e l ve n1 tatmin 
lc encümen azasmdan azi an 

etmi1 olacakt1r. (a.a.) b d }" 
M Ir l . mesken e e i 

~ak 1m2;r(1~elefonla) - Ayhkla-
n ara "d b'"t~elerinden 

nm vilayet husu•i . 1 ar_e ;n ~ 932 yilma 
alan mekteb muall1mlenn. 1937 

. b d r lacoklar!ß!ß 
a1d. mesken e e 1 a t min ve tasfiyc 
mah y1h sonuna kadar e l d 1· 

d B gu"n er c va 1-
edilmesi kararla,t1nl 1· u k 
lcre bu hususta tebligat yJpilaca ltr. 

lspanyada vaziyet . 
Umumi karargahm 

Salamanka 29 - . k" kuvvet-
tebligi: Alfambra ceph~sm~e .

1 
1 tiren 

lerimiz, her türlü faahyett gul~ e~ hat 
" n l er1 • 

fena hava ~rtlarma ragme il Al 
. . 1 e Ejulve e -

larm1 tanzun etm1§ er v . tibati tesis 
kala mmtakalan arasmda ir 

eylemi§lerdir. l 
Bar•elonda idam olunan ar 

Bilbao 29 - Bnrselondan geien ~~ber~ 
lere göre albay Garcia ve di~er irgo 

. ' .. „ münden dola-
subay firara te~ebbus cur . t v' d 
yi kur§una dizilmi§lerdir. Ahkan e e 
de 7 ki§i casusluktan idam olunmu§ -

~~ F d 
b ' · ran•a a larnnyol ricalinden tri . . . . 

Paris 29 - Perpinyan 'da~ btld~ildi
"ine göre ispanva Cumhunyet huku -
" ' · p · to otomo-meti sabtk azasmdan M. rie . 
bille bugün buraya gelmi~ ~e . Panse 
d~i(ru seyahatma devam etmi§ltr. M. 
Prieto seyahatinin sebebi hakkm~a ~er 
hangi bir malumat vermekten untma 
etmi§tir. 

Meksika petrollar1 

ingiltere yeni bir 
nota haz1rhyor 

Lo~dra ~9 - !ngiltere hükumeti, 
Mekstka hukumetine gönderilmek üze
re uzun bir nota haZ1rlamaktad1r. 

. Bu notada Meksikanm son notasmm 
b~r~ok noktalan red ve cerh edilecek ve 
btlhassa Mek "k t k st a arafmdan yapJ!an ta-

as teklifinin hayali mahiyetine dikkat 
celbedilecektir. 

. Saiähiyettar mehafil, Meksikamn ye
~me g~t~remiyecegi bir tak1m taahhüd
ere gm§mi§ oldugunu ve Meksikanm 
borcla~tntn bu memleketin varidatma 
~ok fatk erkama tekabül etmekte bu -
lundu~nu beyan etmektedir. (a.a.) 

Habe~istan1n Milletler 
Cemiyetine olan borc· 
larin1 Negüs ödedi ( ! ) 
Londra 29 (Hususi) - Eski Habe§ tm-

paratoru Haiie s 1· . . e as1e, Habe~1stanm 

müt:rak~m borclar101 bugün Milletlcr 
Cem1yett veznesine tesl1'm tt' . t" e 1rmt§ 1r. 

Türk vatandathg1na kabul 
edilenler 

Ankara 29 (T 1 f 1 e e on a) - Sovyet te-
~aas1ndan Esai oglu Melger'le (Ali Sa-
1d) k~ris1 Rus mültecilerinden Vasvara 
(~_edia) . ve 1taiyan tebaasmdan maden 
muhend1si Lüdl'k T" 
k&.bul edildiier. 

1 urk vatanda§ltgma 

Henderson <;ekoslovakyada 

k
• Prag 29 - fngiliz parlamentosu er • 
anmdan Hcnderson C k l k R 

„ h .
1 

• e os ova ya e-
1S1cum uru t c Hariciye Naz1n tarafm -
dan kabul edildikten 50 K l b d' . . nra ar s a a 

I
R

1.tn;
1
1' v~. ?_rada Alman Partisi reisi Hen

em c gorumiüstür. 

Bir hafta zarf1nda yakalanan 
kairak etya 

.. A~-~ara ~9 - G~en bir hafta i~inde 
~57k"l m~ a~~kza te1kilati, 14 ka~ak~1. 
k • I ~ oiru ka~ag1, 19 kilo fnhisar 

k a~akgi, h a lln lira, 233 Türk lirasile 16 
a~a ~1 ayvam ele ReGirmi~tir. 

Mektubcular aras1nda yeni 
tayinler 

Ankara 29 (T elefonla) - Y1ld1zeli 
kaymak_arm N ureddin Diyarbakir mek _ 

Ntu~dulugunSa, <;orum mektubcusu T cvfik 
tg eyc, 1vas mektubcusu T J•t K _ 
1. B' 1. k a a o 

cae me, 1t u me tubcusu Agah M 
V k bc 

ara~a, 

an mc tu usu ;levket Siirde o· , 1yar • 
bakir mektubcusu Naz1m birinci müfet
ti~lik evrak müdürliigüne, cski iskan mü
dürlerinden ~evket <;:anakkale seferberlik 
müdürlügüne nakledildiler. 

CUMHURhET 

Hldise!er ara~1nda 

Y ap1 hummas1 
IL.JJ ili, her tarafta apartnnan 
lfll yap1hyor. Sanki bombot bir 

memlekete geilen yepyeni 
bir milletiz. U~suz bucalmz bir sah
r&yi modern bir tehir haline sokae&k· 
MlflZ gibi her toprak par~11 üstünde 
tozu duman& katan bir yap1 humma
sile kesere yaplflyoruz. 

Dogrusu d& odur ki bize Osmanh 
lmp&ratorlugu bombo§ bir sahl'll de· 
gilse bile, krnk dökük, ~ürük ~arik 
bir memleket b1rakh. Saraylarm1, k1f
lalar1m ve mabedlerini &yinrsamz 
geride bina ve ev diye kartmiza top
rakt&n, tezekten vey& tahtadan ?hl
nttf, ev degil in, ev degil koguk, ev 
dcgil buaka ~tkar. Tahtas1 yangm&, 
toprag1 zclzeleye ve her iki cinsi de 
zamana mukavemet etmiyen bu in· 
lerin, koguklarm, barakalann bir k11· 
m1 bizden evvel, bir k11m1 da bizim 
zamamm1zda ~öktü, yand1, yikild1. 
G~ebe Oa.manh lmpuatorlugun

da aite kafaa1 yoktu. Vatamn hudud
lan adeta her yeni geien padip.hla 
beraber degiftigi i~in ya ileriye, ya 
geriye dogru yap1lan akmlar, i~inde 
yüzlerce sene kahnan tehirleri bile 
benimaemege mini olmuftu. Müslü
man - Osmanh evlerinin ~irdan 
biraz daha mazbut, fa.kat bütün Ana· 
doludaki ve Rumelideki h1riatiyan 
evlerine nisbetle derme ?lma olufu, 
fakirlikten ziyade böyle bir g~be 
ruhiyatile izah edilebilir. 

llk defa Cumhuriyet inlalibmdan 
sonrad1r ki topraguruza dah& 11la 
baglanmak ve yerlqmek i§tiyakile 
beton& sanld1k. Gcr~i bu, bütün dün
y&da yeni bir tekniktir. Fakat ond&n 
evve) toprak, tezek vey& tahta yerine 
tug)&yll iltif&t edcn Türk evleri pek 
azd1. $ehirlerde müslüm&n T ürk 
m&halleleri, htriatiy&nlannkinden &h· 
'8b • kirgir farkile aynhyordu. Fa· 
kat bugün, kudreti olan her Türk, 
topragma betonl& yerlqmek azmin
dedir. 

Her kötebatinda yükselen yeni bi
nalan gördüko;e, ii;imde kabal'lln aite 
haaretinin bil'llz daha y&h4hg1m du
yuyorum. Kafalanm1za oldugu gibi 
topraklar1nuza da yeni bir Türkiye
nin temelleri &tthyor. Y eni, sa~l&m, 
y1kilmaz ve bozulm&z bir Türkiye. 

T estere ve keaer sesi böyle bir 
Türkiyenin imar muaikisidir. Onu 
duvduk~a ba§1m1z agnm&sm, i~imiz 
a~1lsm. 

PEYAMI SAFA 

Harb esnas1nda iase 
' 

Londrada bu hususta bir 
rapor ne~redildi 

Londra 29 - Ticaret Nezareti ikll· 
sadi müdafaa vc ia1e dairesi müdürü Sir 
Henry F renc'in harb vukuunda ia1cnin 
1ekli hakkmda yazd1g1 mühim bir raporu 
nc1rctmektedir. 

Rapor, muhasemat ba,lar ba~lamaz 
hükumetin tarn bir kontra! tesis ederek 
sulh ekonomisile harb ckonomisi arasm
daki intikal devrcsini birkac saate inhisar 
ettirmesi esaSina istinad etmcktedir. 

Raporda g1da maddelerine konacak 
kontrol merkezinin tck bir makam tara -
fmdan idaresi teklif edilmektedir. Bu hu
susta mühirn hamhklar yap1lm11l!r. Ra
porda ilk hükümlerin gelecek aym sonun
da tesbiti derpi1 edilmektedir. Rapor, 
bundan maada ba1hca g1da rnaddelerinin 
vc bilhassa etin vesika sistemine baglan
maSI, g1da maddelcrini nakleden gemile
rin muhafaza altma almmas1, halen 
Smitfild' de merkezile,tirilmis olan et pi· 
yasasmm muhtelif k1S1mlara aynlmast, 
fiat ve karlarm tahdidi gibi teklifleri ih
tiva etmektedir. (a.a.) 

( KISA HABERLER ) ----* BELGRAD 29 - Pek yalunda mUnha
siran büyük nalla !1lerine tahs!s edllmek 
üzere dahlli plyasada 4 mllyar dlnarllk blr 
lstikraz akdolunacaktir, * BELGRAD 29 - Yugoslavya Bedenl 
Terblye Nazm M. Mlletlc, Almanya genc
l!jti Führer'! M. Von §lrah Baldur'un zl -
yaretlnl lade etmek mak.sadlle Almanyaya 
hareket etmi1tir. * NAffiOBI -KENYA- 29 - Mare1al Bal
bo, hallhazirda Kenya VaUsl, Hava Mare
~ah Brooke - Popham'u gayrlresmi suret.
te zlyaret etmektedlr. * KOVNO 29 - Lltvanya hill<O.metl Pa· 
pahkla blr muahede akdetmek tizere mü
zakerelere gtrt,ml§tir. 

..* VIYANA 29 - Blr mayi.s dolay1.Sile, 
Burkel endüstrl patronlarina hltaben ne'
rettl~i blr bcyannamede kabl!se mezkür 
tatll günü !ein 4cl ücretierlnln tesviyeslnl 
rlca etml§tlr. 
* PRAG 29 - <;:ekoslovakya Harlclye 

Nazm Krofta, Kücük Antant konseylnln 4 
ve 5 may1.Sta Romanyada Slnala'da yapa
caA-1 toplant1lardR haz1r bulunmak üzere 
2 may1.Sta Romanyaya gldecektlr. * ANKARA 29 - Hatayla yaptlaca.k 
matbuat telgrafl muhaberelerlnden kell
me ba§ina 8 kuru~ almma.s1 takarrür et -
ml1tlr. * DUBLEN 29 - irlän<!a parlämentosu 
bugün Inglltere - irlanda anla~masm1 tas
vib etml§tlr. * TIRAN 29 ~ Kont Clano Dractan Gl
ova.ni Della Dandenere kruva'zörü Üe ital
yaya hareket etmi§tir, 

-
Bir dosta cevab 

Yazan: FAZIL AHMED AYKAC 

Sorduklarma iite birer birer cevab ve
r1yorum: 

En önce (lzzet Molla) nm beyti. MIS
ralar hatmmda §iiyle kalm1§. F akat bil
mcm dogru mu? 
Me§hurdur ki zulm i!e o!maz cihan 

harab 
Eyier ant miidahenei a!iman harab 

Kanaatim iu ki iair bu beytin yalmz 
ilk m1sramda dogru bir söz söyliyebilmii. 
Evet, ~ok yaz1k ve ~ok ay1b amma a~1k<;a 
itiraf edelim: 

Cihan zulm ile harab olmuyor; eger 
öyle olsayd1 bugün kainatta bir kani 
mamur ycr bulunmamak lazun gelirdi 1 

«Müdahenei alimam> bahsine gelince, 
bu da -maalesef- (müiatemei cahilan) 
kadar s1k ve -gene maalesef- tabii! 

Biz bir adamda biraz ilim vc faz1l 
gördük mü; ondan bir <;ok fazilet daha 
bekliyoruz. 1stiyoruz ki o kü~ücük ilmi 
bilc kimbilir nekadar zahmet pahasma 
elde etmii olan adam, ilelebed bu ilmin 
kulu olsun. Hatta o bilgiyi bile kaybede
cek vaziyetlere düisün. 

Evet bu böyle .. Zira hepimiz birden 
dilemekteyiz ki biz uluorta insanlar iste
digimiz fezahati yapmakta imtiyazh ola
hm ve alim, bizim arzumuza ve keyfimize 
göre durmadan fazilet hamalhg1 etsin ! 
Herhangi bir nebat, güzel bir <;i<;ek a<;sa, 
tutup da ona «mademki sen bize bu güzel 
kokuyu ve rengi verdin; iu halde gayet 
lezzetli meyva da, yaprak da, gölge de, 
odun da, kütük de vermege mecbursun» 
diyor muyuz? T abii hay1r! ~u halde 
alimden, iairden veya herhangi bir fikir 
adammdan hangi hakla bir takim ieyler, 
-baikalarmdan hi~ beklemedigimiz bir 
tak1m ieyler- istiyebiliriz? Hem de na
mütenahi fazlasile? 

Alim a<;hktan ölse umurumuzda degil
dir. Ve eline bir dilim ekmek bile koyma
y1z. Bu sebeble 1<;1m1ze zerre kadar 
utanma duyguJu da gelmez. F akat mütc
fekkir ve faz1I dedigimiz adam, bizim 
hergün yapllg1m1z münasebetsizliklerden 
birine k1rk y1lda bir kerc cl dokundur
mak istedi mi, hemen küplere bineriz. 
kimize adcta öyle gelir ki yalmz bizc 
has olan en mukaddes 1eylere tecavüz 
edilmiitir. Ve en büyük hakk1m1z gasbo
lunmuitur. 

fnsanhgm kör hodkamhgtna bundan 
daha korlunc misal olur mu? 

Sanmm ki olmaz 1 diyc cevab verccek
sin. Bununla beraber ben sana kendi 
imamm1 söyliyeyim: Ben alimdcn, edib
den ve san' atkardan -amma verebilsin, 
vercmesin- bir~ok icy ve bilhassa büyük 
ruh bckliyenlerdenim. <;ünkü iu sözc 
iyice inan1yorum: 

Cihanda faziletten daha güzel ve da
ha degerli bir1ey yoktur ki fazilete mü
kafat olabilsin 1 

Bununla beraber 1uray1 da kaydede· 
yim; gene inamyorum ki bu bekleyiite 
daima yeisler vc husranlarla kar11la1aca
g1m. Maddi vc manevi y1k1mlara 1ahid 
olacag1m. F akat nc zarar? Y aiasm gö
nül ve ideal. 

Gelclim ikinci davaya: 

Demirmuhaf1zlar 

teskilat1 sefleri 
' 

Hükumet 167 ki~iye 

ikametg?h tayin etti 
Bükre§ 29 - Dahiliye Nezaretinin 

bildirdigine göre, hükumet, mülga cDe
mir muhaf1z, teskilatmdan 167 ;efe bir 
sene müddetle mecburi ikametgah ta
yin etmistir. Bu 167 kisi. Merkurea Ciu
culiun ~ehri civarmda Tismana ve Dra
gormiruna manashrlarmda oturacak -
larrhr. 

Codreanv hokkmJa ne,riyat 
devam ediyor 

Bükre< 29 - Mefsuh Demir muhafa
za teskilah reisi Codreanu'nun ~ahs1 

etraf1nda l!azeteler vesik•l•ra islinAd e
dPn tafsiH\t verivorlar. Bu ves;kolara 
'1iirP. Codreanu bir casusluk hareketi 
vücude getirmi~ti. 

Esasen Codreanu'nun irkl men§ei de 
cok süohelidir. Do/;um kag1dlanna ~ö
re, b•bastnm adt Codreanu de/!ildir. 
!on Zibin•ki gibi bir ecnebi adt ta§i -
yordu ve gene Alisa Bauner ad1nda ec
nebi bir kad•nla evlenmi§tir. Bu izdi
vac~an 18n9 c:la bir erkek i;ocuk dogmu~ 
ve Korneliu Zibinski oJarak nüfus ~1 -
kanlm•st1r. Ancnk bu doltumdan Ü<; se
ne sonra ton Zibinski m•hkemeye mü
rac"'t Nlerek ismini deltistirmis ve Ze
lea CC\r~eanu ad1m almI§ ve kücük Kor
neliu Zibinski de Korneliu Codreanu 
olmustur. 

Feshedilen maden imtiyaz1 
Ankara 29 (T elefonla) - Eski1ehir 

viläyetinin Sasak köyünde muhtar <;illi 
uhdesindc bulunan krom madeninin imti· 
yaz1 feshcdildi. 

T abiatin tezgahmda insanlar en ziya
de 1u vas1flarla türüyor: Y alanc1, ars1z, 
hilekar, korkak, mütehakkim, zay1f, ah
mak, hasta, pis, tenbel, ebleh ve sairc. 
Halbuki cemiyetin, kanunlann, ahlii.km 
dava51 1udur: in •anlan, ak1l11, güzel ah
lakh, cesur, tedbirli, terbiyeli, fedakar, 
nczih, kuvvetli, s1hhatli, dürüst, zarif ve 
saire yapmak. 

Adamm kendi kendine soracag1 geli
yor: K1t1ktan K11mir iah, deve dikcnin
den hammcli olur mu? 

T erbiye, fen, f•lsefe, asirlardir bunu 
oldurmaga <;ahim11. 

Eskilerin dedigi gibi <;ok (mc1kur him
metl) 

- Peki amma faydas1?. 
Evet, bu zalim bir sorgudur. Lakin in

san en büyük hakseverlikle diyebilir ki 
muvaffakiyetin derecesi hic;bir zaman s1-
f1r degildir. Böyle olunca da himmet sa
hibi gönül fedailerini ümidsizlige dü1üre
cek l!r cihet kalmaz. Ancak bir noktay1 
pek ehemmiyetli görüyorum; acaba hi<; 
kim•e sarfedilmi1 külfetle elde edilen ni
met araS1nda bir mukayese yapm11 m1? 

(Biraz mecelle dilile konu1uyorum am
ma sui;umu bag11la. Bir takim peltek ta
lakatlerc öteki söyleyi1i bazan pek üstün 
görütorum da onun ii;in ! ) 

Cer<;ek; bu mukayese dikkatle yap1l
mahd1r. (ünkü böyle verimli bir emek
ten biz cimrilik gösterip ka~md1k<;a ettigi
miz gayretlcrin yüzde doksam bo1una gi
decektir. Yani iimdiye kadar oldugu gi
bi ! 

Bir dakika da son sualinin üstündc du
raltm: 

Muhakkak ki dünyada avam i<;in en 
gülünc adam, dünyamn bir <;ok gülünc
lüklerini görüp i<;in i<;in agltyan filozof
lard1r. Bu adamlar insanlan asnlardan
beri birbirine katan, kanlar ve gözyailan 
döktüren nice mefhumun boilugunu gör
mü1lcrdir. Ve bilirler ki hergün be1eriye
tin zeka piyasasma sürülen say1S1z mef
humdan pek <;ogu mutlak bir degerden 
mahrumdur. Evet, bunu bilirler ve i<;lerini 
<;ekerler ! F akat i1te o kadar 1 

F elsefe, tesirleri görülmek i<;in uzun 
zaman kullamlmalan laz1m geien ilac
Iara benzemi§. Ne yapmah?. fnsanhgm 
büyük kalabahg1, kendisini zihni esirlik
ten kurtarmak istiyenlerc en <;ok isyanda 
bulunuyor. Sonra da tutup onlan birer 
tann yap1yor. 

hte hazin bir manzara: 
Filozof, umumi kanaatlerden ve dün

yadan bu kadar aynld1k<;a dünya da on
dan öylece uzakla1maga ba1lar. Öyle ki 
iki taraf bir müddet sonra birbirinden 
tamamile bihaber kahr ve nihayet birbiri
ne kar11 (antipatik) iki cephe kurar . 

Ac1kh iey de!lil mi? Fakat i1te bu sa
atlcrdedir ki idealin sesi gönlümüzü yeni
den coiturur ve pusulamm düzelterek 
rotamm te5bit eder. 

Tevfik Fikret ne l(Üzel 'övlemi1: 
• . „ .• „ .. Sen bu ceri huni asili. 
c!nsan!igt iht/a i~in isar edeceksin. 
cHak belledigin bir yola yalntz gide-

ceksin!> 
Faz1l Ahmed Avkaf 

Dün ak~amki 

feci cinavet 
1 Ba~taraft 1 f11cf sahlfedeJ 

Tarn saat dokuzda Ay§eye ras!tyan 
Robi, kadma, kimbilir kac;mc1 defa yal
varmaga ba~lam1~. fakat, Av~eden ge -
ne kimbilir ka<;1nc1 defa gene yüz bu
lamamt§ltr. 

Bunun üzerine bütün kam beynine 
c;1kan Robi, b1cagm1 ~ekmi§ ve sevgili
sini al kanlar i<;inde yerlere yuvarla -
mt>ltr. Etraftan yeti§enler, kadmm öl
dügünü, Robinin ise ka<;makta oldu~u
nu görmü~lerdir. 

Fakat katil , on dakika sonra yakalan
m1~t1r. 

«Ne yapayrm? Bir i•tir oldu .. » 
Peri~an ve as,bi bir halde bulunan 

Robi, zab1taya verdigi ifadede ezcümie 
demi<tir ki: 

c- Ne yapayim? Bir i&tir oldu. Ay
<eyi deli gibi seviyordum. Ondan gii -
ler vüz bt•lmak i<;in ka<; geceler pe0inde 
kostum. durdum. Hayat, kader böyle 
imi~. Onu öldürmem almmm kara ya
z1s1. Ho~. bunda onun da biraz kusuru 
var ya; beni durmadan zab1taya §iki\vet 
ediyor, • bu adamdan b1kltm. beni kur
tarintz• diyordu. t§te §imdi tarn kur
tuldu . 

Dün ak.<iam da tekrar A~"§eye yal • 
vard1m. ynkard1m; olmad1, olmadi. Ben, 
sikavrtlerine zaten k1zwordum. Btr -
dcnbire beynim attt, kamam1 <;ektim ve 
sanlad1m„ 

Robi, bugün Adliyeye teslim edile 
cektir. __ ....,„.-

Avenol istifa m1 ediyor? 
Londra 29 - Niyüs Kronikl gazetesi, 

Milletler Cemiyeti Umumi katibi M. 
Avenol'ün yakmda istifa edecegini bil
dirmektedir. 

1-IEM 
Londradaki 
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NALINA 
MIHINA 

temaslar1n 
manas1 

n ondraya giden F ranSIZ naztrla
lb rmm orada ingiliz devlet _adam-

larile iki devlet arasmdak1 aske
ri ii birliginin esaslanm görüitükleri ta· 
hakkuk etmi1tir. Zaten, F rans1z namla
rmm Londray1 ziyaretinden evvel iki 
devlctin kara, deniz ve hava ordulannm 
kumanda bak1mmdan tevhidi hakkmda 
baz1 kararlar verilecegi rivayet edilmi1ti. 
Ordular arasmda i1 birligi yapmak i<;in 
herieyden önce kumanda meselesini hal
letmek laz1m geldigine göre, bu 1ayiala
rm dogru oldugu anlai1hyor. 

Büyük Harbde, yalmz fngiltere ile 
F ransa degil. bütün ftilaf kuvvetlcri, 
uzun müddet, tek bir baikumandanm 
idaresi altmda bulunmad1klan i<;in ~ok 
'1kmll i;ekmiiler, <;ok zarar görmüilcrdi. 
Bu yüzden, baikumandanhk i1ini, ken • 
dilerine nazaran, daha erken vc nisbeten 
iyi bir :ekilde halletmi§ olan fttifak man
zumesi kar11Smda, say1ca üstün olduklan 
halde, stk s1k maglubiyetlere ugram11lar
d1. 

Kumanda bak1mmdan, hatta garb cep
hesinde yanyana harbedcn F ranStz ve 
fngiliz ordulannda bile önceleri birlik 
namma biriey yoktu. Bu sebeble birc;ok 
anla1amamazliklar oldu. Bu halin size 
garib bir misalini anlatay1m: 

F ranSIZ ve fngiliz ordulan, harbin ilk 
aymda Bcl<;ikada Alman ordmunun 
kuvvetli sag cenah1 kar11Smda maglub o
lup geri <;ekilmi1 ve ricat Paris civanna 
kadar devam etmisti. Frans1z ba1kuman
danhg1, 1914 eylulünde, bu ricati dur· 
durup Marn nehri üzerindc bir meydan 
muha„be<i vermegi kararla1tird1gi za • 
man, fngiliz ordusu ba1kumandan1 Ma
re1al F ren<;'in kat'i mümanaatine ugra • 
m11t1. Sen nehrinin cenubuna dogru <;e • 
kilmekte bulunan fngiliz mareiali, ordu
sunu cepheden büsbütün <;ekip Mani ki· 
y1lanna gitmek, hatta oradan da fngil • 
tereve dönmek fikrindeydi. 

F ren<;, bu hareketi fngiliz ordusuna 
yeniden i;ekidüzen vermek i~in yapmak 
istiyordu. Halbuki 120,000 kiiilik fngi
liz ordusu, F ranSiz sol cenahmda vc Pa
ris müstahkem mcvkiile F ranSiz ordusu 
arasmda bulunuyordu. Bu kuvvet cephe
den c;1k1p giderse, ac;1lacak gedikten Al
man ordusu ic;eri girecek ve Marn mey
dan muharebesi, F rans1zlarm maglitbiye
tile neticelcnccekti. 

!ngiliz mareialinin inad1 dcvam ettigi 
takdirdc Marn' da muharebe vermek im
kans1zd1. Frans1z baikumandam Jofr'm 
Paris müstahkem mevkii kumanclam 
Calycni'nin teklifi üzerine hamlad1g1 
güzel ve ümid verici plan suya düiecekti. 
Calyeni, Paristeki k1t' alar ve öteden be
riden alelacelc getirilen kuvvetlerle, Al· 
manlann <;ok ileri firhyan sag ccnah1 ge
rilerine taarruz etmegi teklif ctmiiti. Fa
kat 1ngiliz ordusu aradan <;ekilincc bu 
manevra yap1lamazd1. 

F ranSiz kumandanlan, i;ok inadc1 bir 
adam olan Mareial F ren<;'i, Sen nehri 
gerisine ve oradan da Mani k1y1lanna 
dogru ~ckilmekten menedip Marn nchri 
üzerinde bir muharebe kabulüne raz1 et
mek i<;in akla karay1 se<;tiler. Nihayet fn
giliz marciali, bir tak1m kay1d ve iartlar• 
la ricatten vazgc.;ti. Marn meydan mu
harebesi de FranStz ve fngiliz ordusu ta• 
rafmdan kazan1ld1. 

Buna bcnzer ihtilaflar ve anla1ama • 
mazhklar, ta 1918 senesi ilkbahanna ka· 
dar, dört y1l devam etmiitir. Nihayet. 
Ludendorf'un indirdigi müthii darbeler 
kar•ISmda garb cephcsinde, mecburen bir 
1tilif ordulan ba1kumandanhg1 ihdas 
edilmii ve bu vazife Mareial F 01' a ve-

rilmiiti. . 
fstikbalin harbi, 1914 harbmden i;olc 

daha ani ve cok daha seri hareketlerle 
baihyacakllr. !ki müttef!kin ~~ra, hava 
vc deniz ordularmm vaz1felenm ve ku • 
manda makamlarm1 ~mdiden tayin vc 
tevhid ederek silah patlad1g1 zaman mü
zakere vc münaka;a ile vakit g~irme
meleri. k•ndi hesablarma cn akilane bir 
liar.ket olur. 

Bu kararlarm bir manSI da, fn~iltere 
ile F ran,anm arhk tarn bir askeri ittifak
la birbirlerine ba~lanmts olmalandir. 
OeYletlcr ve l(enelkurmaylar arasmda, 
ancak böylc <1k1 bir anla,ma mevcud ol· 
dui!u zamand1r ki iki tarafm kara, hava 
ve deniz ordulan otomatik bir surette be
raberce seferber olur ve beraberce hare
kete gccebilirler. fngiliz ve FtanSiz ricali 
araSindaki temaslar ve anlaimalar üzeri
nc Almanyada gösterilen asabiyet de 
l,undan ileri gelse gerek. 

Polonyan1n yeni Romanya -
elirisi 

Var1ova 29 - Romanya hükumeti 
M. Kazinski'nin yeni ihdas edilen Bük
res büyijk elc;iligine tayini hakkmda 
agreman vermi1tir. 
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Mak Vilyams anlatb: 
Kuwalaz1mn, bütün <;oculr. analann1 

divaneye „evirdigi o malarda, hir gün 
karuna dedim lti: 

- Kanc1g1m, ben senin yerinde olsam, 
Penelop'un mrd1g1 o ~am k1ym1gm1 
elinden ahrdtm. 

Karun, lr.ü„ük kmmmn elinden deg· 
nelr. par~sm1 almaiia hamlamrken, bir 
yandan da cevab verdi: 

- lsmna ne „1kar sanki? 
Kadmlar • evlilerden bahsediyorum -

en malr.ul sözleri bile münaka1as1z kahul 
edemezler. Bunu bildigim i„in 1öyle mu
lr.abelede bulundum: 

- Sevgilim, „am tahtasmm, „oculr.la· 
nn yiyebilecekleri 1eyler arasmda en az 
mugaddisi oldugunu cümle alem bilir. 

Karun, „am tahtasmt „ocugun agzm· 
dan ~kmege hamlanan elini indir~!; diz· 
leri üzerinde hana dogru döndü. Oflr.e • 
sini zor zaptettigi belli idi. 

- Ne saf adam yarabbi 1 Ayol, han· 
gi doktora sonan, 1u tahtamn i~nde bu· 
lunan terebentinin böbreklerle suta kuv• 
vet verdigini sana söyler. 

- Ya! Hata ettim, kusura bakma. 
<;ocugun böbreklerinde ve belkemiginde 
hastahk oldugunu bilmiyordum. Demek 
Jr.; doktor tav.iye etti de. „ 

- Penelop'un böhreklerile belkemi • 
ginde hastahlr. oldugunu ltim söyledi? 

- Sen öyle demedin mi lr.anc1g1m? 
- Sen benim dedigime ne balr.iyorsun 

acamm? <;ocugun cam „am tahtas1 em· 
mek istemi1, emsin. hte o lr.adar. 

- Kafi iki gözüm. Muhakemenin ne 
kadar kuvvetli oldugunu görüyorum. Ba· 
ri, en iyi cinsten bir ilr.i deste „am tahtas1 
1'marhyay1m. <;ocuklanmm hi„ birisi bu 
g1dadan mah~ lr.almasm ..•... 

- Rica edenm sen arhk 11mm ha1ma 
gitsene, git de beni de rahat b1ralr.. -~i~ 
söylesem bin i1itiyorum. Ne söyled1g1n1 
bilmiyecek dereceye gelinciye lr.adar mu
hakeme yürütüyorsun. Ho1. sen zaten 
ne söyledigini bilmezsin ya. 

- Pekala. Öyle olsun. Falr.at, bu son 
mütaleanda biraz manhk noksam var ... 

Kanm, Iakudmm sonunu dinlemeden, 
bir 1arlu mmldanarak odadan „1km11, ~o
cugu da beraber ahp götürmü1tü. 

0 giinün ak1am1, yemekte, karunm yü
zü ~r1af beyazhgmda idi. 

- Ah Mortiner, dedi. Gördün mü 
ba11ma gelenleri. Kü„ük J ork hastalandt. 

- Ku1palaz1 m1? 
- Ku1palazt. 
- Ümid yok mu? 
- Kat'iyyen ümid yok. Eyvahlar ol-

sun yarabbi 1 ~imdi ne yapacag1z? 
0 mada, kii<;ük Penelop'u, odaya ge

tirdiler. Bize hayuh gece temenni ettik -
ten sonra, annesinin dizlerinde duasmt e
decek, yatmaga gidecekti. Duamn yan 
yerinde, „ocuk, hafif„e öksürdü. Karun, 
öldürücü darbe yemi1 bir lr.imse gibi, bir
denbire samld1. F akat bir dakika sonra 
ayakda ve korkunun verdigi bir faaliyet 

~indeydi. 
<;ocugun be1iginin, sütninenin odasm

dan bizim odaya getirilmesi i"in emir ver
di ve befik ta11mrken bizzat nezaret etti. 
Tabit, ben de yanmda bulunmaga mec
burdum. T uvalet odastna, sütnine i„in 
portatif bir lr.aryola kuruldu. F akat, tarn 
bu i1ler bittigi mada, lr.arun, bu sefer de 
öteki „ocuktan „ok fazla uzakla1hgunmn 
farkma vard1. Y a geceyanst onda da has
tahk alametleri belirirse ne olacakt1? Bu 
dü1ünce, zavalh lr.admm yüzünü soldurdu. 

<;ocugun be1igini ve sütninenin karyo
lann1, tekrar geldilderi yere ta11d1k; ora
ya biti1ik bir odaya da, kendi yatag1mlZI 
yaphk. Bu i1 hitince, kamn, Penelop'un 
kuwalazmm, en kü„ük „ocga da ge„ebi
lecegini dü1ündü ve bu düiünce, onu, 
yeni bir deh~te 1ald1. Ev halk1 ü1ü1tük; 
sütninenin odasmdan „ocugun yatag1n1 
kald1rarak, kendisi de yard1m ettigi hal
de, i1. onun istedigi kadar "abuk ilerle -
miyordu. Tela1 arasmda, ufac1k karyola
y1 neredeyse parampar„a edecekti. 

Tekrar a1ag1 inildi. F akat, a13g1da, 
hizmet„i kadm1 barmduacalr. bo1 oda yok
tu. Kanm, hizmet„inin tecrübesine ve bil
gisine <;ok ihtiyac1m1z olacai!i mütaleasm· 
dayd1. C8{esiz, p1hyi ptrhy1 toplayip, bir 
kere daha kendi odam1za avdet ettik ve 
fottnaya yakaland1ktan sonra yuvasma 
tekrar kavu5an ku1lar gibi sevindik. 

Madam Mak Viyams sütninenin oda· 
smdaki vaziyeti görmek üzere oraya git
ti. Biraz sonra, pürtela1 ve korkudan heti 
benzi atm11 bir halde geri geldi. 

- Kü„ük "ok derin uykuda. Neden 
acaba? 

- Kanc1g1m, kü„ük her zaman re
sim gibi sessiz sadas1z uyur, bilmiyor mu
sun? 

- Aman sevgilim, kü„ügün nefesi her 
zaman muntazam degil miydi? 

- Biliyorum amma, bu ak1am, hu 
intizamda endi1eli bir1ey görüyorum. Da
dm <;ok genc, „ok tecrübesiz bir kadm. 
Marpa'y1 da onun yanma versek. Biriey 
oluna yard1m eder. 

-· - F ena fikir degil amma sen adam
stz kalacaksm. 

- Zarar yok. Bana bir1ey laz1m o
lursa sen varsm, Hfi. Zaten böyle bir za
manda hi„ kimseye ihtiyac1m yok. 

Karun ~u&_u beklemei;e ba1lad1. Ben 
de uyanik durmak i<;in israr ettim, fakat 
nihayet zorlad1lar yathm. lhtiyar Marya 
sütninenin odasma ta1md1. 

Penlop, uykuda iki defa öksürdü. Ka
nm bana seslendi: 

- Martiner, bu doktor nerede kald1? 
Bu oda <;ok sicak oldu, Mortiner, 1u ka
löriferin anahtarm1 „evirir misin? 

Gözüm termometrede, kalöriferin mus

lugunu kapatt1m. 20 derece s1cagtn hasta 
bir „ocuk ~in fazla gelecegini de hi<; zan
netmiyordum. 

Doktora haber yollam11hlr.. Gönderdi
gimiz adam eli bo, döndü. Doktor has
talanm11, yahyormu1. Kanm, fersiz göz
lerle bana bakh: 

- Bunda bir i1 var, dedi. Ne yapa • 
hm 1 Kader neyse o olur. Bugüne ka -
dar doktorun hi<; hastaland1g1 yoktu. Ah. 
Mortimer, bu hize Allahtan geien hir fe
laket. Sana 1r.a„ defa söyledim. Y a1ach
g1m1z hayat tarz1, Cenah1hakkm gücüne 
gidiyor, dedim. lttc, dedigim „1ktt. <;o • 
cuk iyi olm1yacak. Sen tesellini bulahilir
sen ne mutlu ! Ben, kendi hesab1ma, bu 
günah1m1 hi„ aHetmiyecegim. 

Kanmt gücendirmek niyctinde olma· 
makla beraber, birn alayc1 \iir cevabla 
mukahele ettim ve hayahm1zm, hi„ de ten
kide IJY•n oldugunu zannetmedigimi söy
ledim. 

- Mortimcr, dedi, sen „ocugu gazah1 
ilahiye mi ugratmak ishyorsun kuzum? 

Kanm k1zmaga ba1lad1. Sonra birden

bire: 
- Doktor, ila" da göndermemi1 mi? 

diye sordu. 
- T abii göndermi§, dedim. f1te bu

rada. Laf mas1 bana gelsin de haber ve
reyim diye bekliyordum. 

- Versene ila„lan, ne duruyorsun? 
Her g~en dakikamn k1ymetli oldugunu 
bilmiyor musun? Ah, doktorl Bütün Ü· 

göndermenin ne faydasi var? 
midlerin mahvoldugunu bildigi halde ilac 

- <;1kmad1k candan ümid kesilmez, 
kanc1g1m. 

- Ümid mi? Mortimer, sen ne söy
ledigini bilmiyorsun. $u r ... eye de bak 
hele ! Saatte bir „ay lr.a11g1 i„irilecekmi1. 
Ayol, önümüzde bir sene vakit mi var 
sanki? Martimer, „abuk ol. <;ocugu kur
tarahm. Y avrucak ölüm halinde. <;abuk, 
büyük bir ka11k dolusu ila„ i<;ir. 

- Aman, kanc1g1m . Büyük ka11k 
belki ... 

- Beni 1311rtma rica ederim ... Hem 
saatte degil, hatta yanm !aatte bir büyük 
ka11k dolusu vermeli Y anna „1km1yacak 
evlad1m... Balladan da sürmeli. Haydi 
sen git balladan getir. 0 ilac1 da bana 
birak. Elinden bir1ey gehniyor senin l 

llac1 kü„üge i<;irdik; karyolasmt, bizim 
karyolanm yanma getircl1k ve kendimiz 
de yathk. Bütün bu gürültü beni bir hayli 
yormu1tu. Y ataga uzand1ktan iki dakika 
&0nra yanyanya uyumu1tum. Kanm u -
yandirdi: 

- Mortimer, kalöriferin muslugunu 
tckrar a~l!n m1yd1? 

-Hay1r. 
- T evekkeli dtgil. A„1ver kuzum. 

Oda buz gibi l 
A<;t1m. Tekrar yathm, uyumu1um. Ka

nm gene uyandird1. 
- Kuzum kocac1g1m, ~ocugun karyo

lasmt senin tarahna alsan. Kalörifere pek 
yakm geldi. 

Kalktun. Karyolan1n yerini degi1tir -
dim. F akat ayag1m hahnm kenanna tak1l
d1, <;ocuk uyandt. Kanm, onu uyutmaga 
~ah11rken ben gene dalm111m. Uykumun 
bulutlan arasmdan 1u sözler kulag1ma „a

lmd1: 
- Mortimer, kazyag1 laz1m. $u zili 

<;alar mtsm? 
Firlad1m. Uyku sersemi, yerde yatan 

kedinin üstüne basm111m. Hayvan can a
cISile yaygarayi bastt. Savurdugum tek -
me bir iskemleye tesadüf etmemi1 olsayd1, 
kedinin terbiyesini iyice vermi1 olacalr. • 
tun. Kar1m tekrar seslendi: 

- Mortimer, ,imdi 111Si yakmanm ne 
lüzumu var sanki? <;ocu~u bir daha m1 
uyandmnalr. niyetindesin? 

- Ayag1ma bir1ey oldu mu diye ha
kacaktim da ... 

- E vet amma, bu ak1am halinde bir 
ba1kahk var. <;ok fazla muntazam nefes 
ahyor gibi. Ah, yarabbi, ne korlr.unc 1ey 1 

- fskemleye de bak bari. Parampar· 
<;• oldu ~aliba. Zavalh kedi. Dü1ün ki ... 

- Kedi i<;in hi~bir 1ey dü1ünemem. 
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Marya burada kalsayd1, bunlarm hi„ bi
risi olmazd1. Benim, kazyagma aklun e
rer mi? Böyle 1eyler onun vazifesi. 

- Mortimer, „ocugunuz ölüm halinde 
yatarken bu kadarc1k bi1 i1ten yüksünü
yorsun öyle mi? Teessüf rderim ... 

- Peki, peki, anlad1k! Uzatmal Kaz
yagmm yerini söyle de ahp getireyim. 

- Sütninenin odasmda, Jiiminenin üs
tünde duruyor. Marya'ya sor sana göste
r1r. 

Kazyagmt ahp getirdim; kanma ver -
dim ve yatt1m. 

- Mortirner, rahahz oluyorsun am • 
ma, „ok soguk. Bu ila„ soguk odada sü
rülmez. ~u 1ömineyi tutu1turur musun? 
Herieyi ham bir kibrit yakacaksm o ka
dar. 

Y ataktan kalkhm. 1ömineyi tutu1tur • 
dum ve orac1ga oturdum. 

- Mortimer, orada oturma, soguk a
lacaksm. Y ataga gir. 

alktun. Kanm: 
yatarken bu kadamk bir i1ten 

- Dur, Mortimer, dedi. <;ocuga bir 
ka11k ilac verir misin? 

Verdim. <;ocuk, ilac1 i„erken tabiatile 
uyamyordu. Karun, bu ftrsattan istifade, 
kaz yagm1 sürüyordu. Bu i1ler bittikten 
sonra tekrar yahp uyudum. Karunm se
si, beni tekrar uyandirdt: 

- Mortimer, diyordu, bir yerden ha
va esiyor. <;ocuk i„in „ok tehlikeli bir1ey. 
be1igi ocagm yanma götürür müsün? 

Be1igin yerini degi1tirirken, yatagm 
önünde serili seccadeye, ayag1m gene ta
kild1. Seccadeyi kapmca Jiimineye ftrlat· 
l!m. Kanm yataktan kalkh, seccadeyi a
te1ten ~ekti, <;1kard1. Hafif tcrtib at11tik. 
Y eniden, manastz hir uykuya dalm111m. 
bu seferki uyam11mda, bir ketentohumu 
lapas1 yaphm. Lüpayi „ocugun gÖgsüne 
yap11t1rd1k, tesirini icra etmesi i„in orada 
b1rakt1k. 

Odun ate1i ebediyen devam eden hir
§CY degildir. Her yirmi dakikada bir, ya
taktan lr.alk1p ocaga odun atmak icab edi
yordu. Kanm bu fmal! nimet bildi ve 
„ocuga, on dakikada bir, ilac i„irmege 
ba1lad1k. Ne seviniyordu görseniz l Ben 
de, bir yandan, aradamada ketentohumu 
lapas1 imal ediyor, ~ocugun vücudünde 
bo1 yer ke1fedebildik„e yap11tmyordum. 
Sabaha kar11 odun bitti ve kanm, odun
luga inip odun getirmemi .öyledi. 

- Kanc1g1m, dedim, heni bu i1le ug
ra1ttrma. Cocuk herhalde ü1ümüyor. Üs
tü, harikulade s1ki örtülü. fstersen bir kat 
lapa daha koyalrm. „ 

Sözümü bitirmege vakit bulamad1m. 
Bir müddet, a1ag1 inip, yulr.anya odun 
ta11makla vakit ge„irmek icab etti. Son
ra, yatag1ma avdet ettim; bütün kuvveti
ni kaybetmi1 ve hayahmn sonuna ermi1. 
yorgun bir adam gibi horul horul uyumu-
1um. Omzuma dokunan hir elin ani te
masile uyand1g1m zaman iyiden iyiye sa
bah olmu1tu. Kanm, üzerime dogru egil
mi§, nefes nefese hir1eyler söylüyordu: 

- Bütün ümidler mahvoldu Morti -
mer, dedi. Bittik. <;ocuk terliyor! Ne ya
pacag1z 1imdi? 

- Hay Allah iyilik versin 1 Öyle 
korkuttun kil Ne yapsak? 1stersen be1i
gin yerini degi1tirip hava cereyanmm or
tasma koyahm ..• 

- Budala ! Havdi haydi, vakit kay
betmiyelim. Git, doktoru „ag1r. Kendin 
git. Sag da olsa, ölü de olsa mutlaka gel
sin 1 

Gittim. Bi~are adam1 yatagmdan zor
la kald1rd1m, eve sürükledim. Cocugu 
muayene etti ve ölüm halinde olmad1gm1 
söyledi. Bu haberin hana verdigi sevinci 
tarif edemem. Y almz, doktorun bu hük
mü, kanma, 1ahsma kar11 yap1lm11 bir 

:~-B 
Gene artist Rut Helberg 

radyoda ve sinemada Sahnede, 
yetler kazanan 

mühim 
aktris « Vatan! » 

muvaffaki
filminde 

bir 
Berlinden yaz1hyor: 
Tempelhof'taki profesör Karl F rö

lih'in atüdyosunda Haynrih Georg ve 
Zara Leander taraflarmdan c;evrilmekte 
olan «Vatan I» filminin enteresan bir sah
nesinin almmakta oldugunu duydugum i
c;in merak edip oraya gittim. Ayaklan
mm ucuna basarak platoya kadar ilerle
dim. T am vaktinde yeti1mi1im. Profesör 
Frölih, filimdeki mükalemelerden birini 
Zara Leander' e kelime kelime tckrar 
ettiriyor, Zara da kalmca, pürüzlü ve 
esrarh sesile onlan yeniden söylüyordu. 
F akat ben, megerse buraya bir ta1la iki 
ku1 vurrnaga gelmi1irn. «Vatan !» filmi· 
nin diger bir y1ldm genc artist Rut Hel
berp;'in de locasmda dinlenmekte oldugu
nu haber almca onu da ziyaret etmekten 
kendimi alamad1m. 

rol oynuyor 

Mütenasib vücudlü, masum yüzlü Rut Helberg (ayakta) Zara Leander'le 
san'atkann ac;1k mavi renkteki büyük göz- birlikte •Vatan!• filminde 
lerinin tatlt ifadesinden cesaret alarak 
kendisilc uzunuzad1ya görü1tüm. iia kalkmasma sebeh ne bu kü~ük k1zm .. 

Evvela Göy dö Mopasan'm «1vet» Kapris .. kapris I.. 
nammdaki eserinden iktibas edilerek vü- Dü1üncern yanm kald1. Hademe nefes 
cude getirilen kordelada nazan dikkati nefese geldi: 
celhetmi1 olan bu kmn ecdad1 da ken- - Frau Helberg, profesör siz1 isti • 
disi gibi artisttir. Aktris evveli. Münih, yor 1. .• 
Königsberp;, Uypzig sahnelerinde mu· Dedi. Samimi bir el 11k11ma}'1 mütea
vaffakiyet kazand1ktan sonra bilha„a k1b o ~h1maya gitti, ben de d11ar1 ~1lr.· 
«Ägnes Bernauer» piyesinde pek cok tim. M. B. 
takdir ve alk11 toplam11t1r. * Amerikada bulunan Marlene Dit-

Beyaz di1lerini göstererek tatl1 tatl1 rih, ge<;en gün Parise telcfon ederek Se-
gülen Rut: sil Sorel'le görü~ü1tür. Bu mükaleme-

- Sahnede de, beyaz perdede de u- nin mevzuunu Marlene'ye son teklif edi
zun endaml1, geni1 omuzlu kadmlara aid len bir rolü kabul edip etmemek meselesi 
ciddt rolleri oynama}'l pek arzu etmek- te1kil etmi1tir. Sara Bernar'm hayahm 
teyirn. F akat buna ne cismim, ne de se- tasvir etmek ic;in vücude getirilecek olan 
sim müsaid degil p;aliba .. Öylc ya, kal· filimde Sara'}'l temsilini Marlene'ye ha
k1p tarihi «Amazon kadmlar» piyesinde- vale etmek istemi1ler, o da Scsi! Sorel'in 
ki pehlivan gibi kralic;enin 1ah1iyetini mütaleasm1 almaymca bir cevab verme
temsil etmek istiyorum, desem bütün re- mi~tir. Sesil Sore! Marlene'ye rolü kabul 
jisörler, ve filim amilleri bana gülerlerl.. etmesini tavsiye etmi$tir. 

RADYO 
(Bu aksamki pro~am) 

ANKARA: 
12,30 kar~tk pläk ne~r1yat1 - 12,50 pllik:. 

Türk muslkl.sl ve halle tarkllari - 13,15 da
hlli ve harlcl haberler - 17,30 Halkevinden 
naklen ink1läb dersl. (Hlkmet Bayur> -
18,30 kan§Ik pllk nefrlyat1 - 19,15 Türll: 
muslkl.sl ve hall< ~rkllart. (Hlkmet Rlza 
ve arkadai;lart) - 20,00 saat ayari ve arab
ca ne§r!yat • 20,15 Türk muslkl.sl ve halk 
~arkllar1. (Cemal Klimil, :istanbul radyosu 
okuyucularmdan) - 21,00 konlerans: c;:o
cuk!arda hastahklara kar§I mua!lyet. (Dr. 
Sarnl Ulus) - 21,15 p!yano lle konser: Na· 
clye Necll Akses. (Besteklr Necll Akses!n 
plyano e.serlerlnden) - 21,35 sakßolon solo 
!Nlhad Eseng!n) - 22,00 aJans haberlerl -
22,15 yarmkl program. 

isTANBUL; 
12,30 plikla Türk muslkl.si - 12,50 hava

dl.s - 13,05 pläkla Tilrk muslkl.sl • 13,30 
muhtel!l pläk ne§rlyat1 - 14,00 SON -
18,30 ~ocuk bayranu ve halta.s1 mUnMebe• 
tile c;:ocuk Eslrgeme Kurumu namma kon
lerans. Dill tablbl Hall! ilyaz Akben (Ev
lerde ~ocuklarm a~1z ve di§ler!ne na.stl 
bakmah) - 18,45 p!Ak!a dans muslkl.s! • 
19,15 konleran.s: Ün!verslte namma do -
cent Feyzullah Dogruer (Ana ve babalarm 
süt diljlerlne dlkkatlerl) - 19,55 borsa ha • 
berler! - 20,00 Necmeddln Riza ve arka
da~Jan tara!mdan Türk mus!klsl ve halk 
1arkllar1 - 20,45 hava raporu - 20,48 Ömer 
R1za tara!mdan arabca söylev - 21,00 Bel
ma ve arkada~ar1 taraf1ndan Türk mu.st„ 
kLsl ve halk 1ark1!an, (Saat lyari) - 21,45 
ORKE.STRA - 22,15 aJans haberler! - 22,30 
pIAkla sololar, opera. ve operet par~alar1 • 
22,50 son habcrler ve ertes! günün progra• 
mt - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 

20,40 Bükreii: S!glr!d (Vagner'ln). 
21,30 ParLs (P.T.T.): Opera b!na.smda• 

kJ terru.llln nakll. 

Büyük konaerler 
22,20 Lükßemburg: Betho!en ve §u• 

bert (yedlncl .senlon!) nln e.ser
lert. 

22,50 i;llmall irlanda: Mozart'm blr sen. 
!onLsl. 

Operetler 

21,20 «;:ek devlet l.stasyonu; 
nes'tn). 

22,05 Roma: Mavi Mazurya 

Oda musikileri 
19,35 Sarbrükken: Mozart ve 

e.serlert. 
23,35 DoY<;landz.ender: swt 

trtosu Es=dur. 

Askeri bandolar 

(Lehar'm), 

§ubert'tn 

20,15 Frankfurt: Muht.eil! havalar. 
Eh, dünya zaten böyledir, kimse elin- * Uzun veya k1sa birer uzakla1ma

deki nimetin kadrini bilmez. Gerek sah· dan aonra stüdyo faaliyetine dönüp p;e
nede, p;erekse filimde ve radyoda kazan- len artistler ,unlardir: Ri,ar Diks, Ces
d1g1 muvaffakiyetleri Hfi görmeyip cüs- ter Moris, Evelin Brent, Regi Tomi, 

_se,,,si,,,le=m,.,üt"'e"'na,,,s,,,,ib=ol!""m,..1y_a_n_r_o_lle_r""o""yn,.,....am_a_-_Co_n_B_a_ri_m_o_r._B_e_h_· _K_om...;.,pso,,,,,,,n.,,,..,,.._,..--- ( __ Y_e_n_i_E_s_e_r_l_e_r __ ) 

r Samatya $EN' de bu senenin lki büyük filmi birden -. 1dare 
Gör, 1,11, söyleme - Galb bölUk 1 Dahlllye Vekäletl taralmdan ~1kartlmak-

_ Bugün SAKARYA sinemas1nda 
En gUzel renklerle sUslU en gUzel fllm 

NAPOLEON' un M ETR ESi 
( BECKY SHARP ) 

A4r1m1zm en lrnvveUi ve en f&yam hayret maceraperest kadmmm 
hayatm1 tasvir eden Fransizcn sOzlü renkli film. 

Ba~ rolde : M i R i A M H 0 P K i N 5 
Illveten : PARAMOUNT JURNAL'de lngiliz - ltalyan muahede1inin 

••••••- imzae1 merasimi ve c Tehlikeli Sporlar • 

r Bu hafta 

SÜMER SiNEMASI 
Zengln ve mUtenevvl program1n1 bUyUk muvaffaklyetle 

gösterlyor. 

Ar~1n Mal 
Alan 

Türk~e sözlü ve §ark1h 

Esraregiz 
Kat II 

Rin • Tin • Tin'in rakibi 

Köpek Tuffy 
BOyük ve ne§eli §ark opereti Tarafmdan bOyOk macera filmi. 

il6veten: Ankara'da GUne• • Harblye ve GUne,. 
Muhaf1zgUcU kontrol maqlari lle Tekirdagh 

HUseyin - Kara Ali pehllvan gUre,1 

„ 

ta olan cidare• mecmuasIIDn 118 lnd sa
yi.s1 ~1km1~tJ.r. :idarecller! allikadar eden 
(kanunlar, meelis kararlar1, tefsirler, ka~ 
rarnameler, niza.mnameler, tallmatname -
ler, mülld ~killt kararname ve tallmat
nameler1, ~al~a raporla.r1, tamimler, va 
tay!nlere) ald yazllardan ba§ka cHa.san 
§ükrü Adal> 1n •Memurln kanunlara VQ 
cidare kronlkb Wmll makaleler! vardir. 

Siyaai Uimler mecmua111 
Yedl senedenberl hl~ aksamadan ne§re • 

dllmekte olan cSlya.sl lllmler mecmuas» 
(Eski Mülklye) nln 84 üncü sayi.s1 ~~
tir. 

Yedlncl YJlm son numaras1 olan bu •a -
y1da Dr. Muhlls Ete, Nall Kadrl Gldel, Ha
san i;iükrü Ada!, Muharrem Feyz!, Dr. Zi· 
yaeddin Fahr!, Osman Derlnsu, Cahld A
k~. iskender Oill:l, Bar!~ Ulu~n l~t!mal, 
hukukl, !kttsadt ve mall sahada aktüel me
selelere dalr yazilari bulunmakta, cay•n 
kronlkl ve b!llyoA'falya.s1• yap1lmaktadir. 
Slya.sl lllmler saha.smda yeglne mecmua
rmz olan ve 7 YJllik ""'rlya tlle se~llen blr 
okuyucu kütles! kazanan bu cldd1 mecmu
ay1 her münevver okumahdir. 

Erciyea 
Kay.ser! Halkevi tara!mdan hazir!anan 

bu derglnln nl.san 938 sayi.s1 ~11<.m14tir. i
~!nde tarihl yaz1lar vardir. Tavslye ede
rlz. 

Viyana musiki akademieinden dip
lomah ve me~hur piyanist Emll 

Von Sauer'in talebesi 

ARTOBENON 
hakaret gibi tesir etti ve kadmcag1z, müt- •••• B ·· T u· • R K sinemasmda 2 ugun tilm birden 

Piyano Resitalini 
hi1 surette öfkelendi. 

Doktor, „ocuktaki öksürügün, bogaz 
da has1l olan hafif bir s1ynktan veya o
na benzer bir1eyden ileri geldigini söyle
di. 0 anda, kanmm vaziyetine bakhm. 
Neredeyse doktoru kap1d11an edecekti. 
Doktor, hastahg1 tevlid eden sebebi, ~o-
cugun bogazmdan defetmek i.;in, onu 
daha kuvvetle öbürtecegini ilave etti. 
Cocuga bir ilac i<;irdi; öksürük ba1lad1 
ve kü~ügün bogazmdan, ufak bir k1ym1k 
c;1khg1n1 gördük. Doktor: 

- Bu <;ocukta ku1palaz1 yok, dedi. 
Cam tahtrn nev'inden bir1ey kemirmii. 
g1rtlagma k1ym1k• ka~m11. Merak edile -
eck birsey degil. Ölmez, korkmaym. 

- Ben de öyle zannediyorum, dedim, 
Hatta, „am agacmda bulunan terebentin, 
ball „ocuk hastal1klarma iyi bile gelir. 
'<anma sorun, söylesin. 

F akat, kanm ses c;1lr.armad1. Müstagni 
bir •avtrla arkas1n1 döndü ve odadan c;1k· 
t1. f1te bu, o tarihtenberi, hayatim1zda, 
lafm1 bile etmedigimiz bir •afha olmu1 -
tur. Geviren: 

H.4.MD/ VARO(;LU 

1 • Olüm Zeplini 2 -La Habanera 
Fevkalltde heyecanh, rnerakh film Gorenleri hayran eden nelis ~aheser 

Robert Armstrong • Dorotty Z A RAH L E AN D ER 
Wilson - s.on• 4 20 • 8 SeHns· 2,30. 6 - 9,15 

6 büyük isim ve 2 Büyük film 

3 May1s sah ak§am1 21 de 

SARA Y sinemas1nda 

T 
verecektir. Yerler evvelden 

•ahlmakt&dir. 

s 3 Modern k1z 
1 Deanna Durbin 
N 

RENKLI SiLLY E CLARK GABLE • SHIRLEY • JEAN HARLOW 
MiRNA LOY • JACK HOLT • JOHN BOLES 

Kans1 ve Daktilosu 1 3 i R L E Y A S i 
A M SENFONI 

A EKLER JURNAL 

s Illl.veten ilk seansta 

Pangalb K U R T U L U $ sinemas1nda N 1 A,k ,akran1 
BugUn 

MELEK 
slnemas1nda 

AL TIN YAGMURU 
Zevk , Ne~e - Neris musikl • GOzel ~rk1lar • Heyecnnh ve merakh b1r film 

Frans1zca 
sözlü l 

1 
ßugün i P E K sinemas1nda 2 büyük film birden "I 

• Me§'um Gemi Di§i TARZAN 
Fransizca sözlü, renkli film Türk~• iillil 3§k ve macera lilmi „ ____________ BugUn saat l de talebe matlnes. 
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ZELZELE SAHASIND~ 

c;öken ovalar ve 
y1k1lan köyler 

Ovalarda sarsmblarla yanlan genit ~tlaklardan 
su ve kwn f1flard1g1 görülüyor 

.Klh~özü ~ökmekte olan 

S ti h„aaJa selsele mm!a-1 <;ocuk ölm~. 5 kadtn da yaralanm11br. 
h ure .~a kadtlflm~ Kukin· ~ akashdan Y erköye gidcn yol üstündc-

asina. g~ .en ar lu köprii de g~mü1 oldugundan bu saha 
den b1ld~nyor: .. ündeki sahadan arasmda münakale kesilmi1tir. 
.. Hanyen. s1rtla';'1tn. on Kcskine dogru Ta~ashdan Kcskin istikametini tuta -
1hbarcn, <;:1<;ckdaglanle idcn ve Ktlicö- rak, birer birer bu köyleri dolaibm: 
lepeler arasmda uzaYIP g l gcnit bir 60 evlik Ccceli kamilen yiLkb. Knr-

„ d . . rt alm11 o an be 1· . 40 -y 

zu ercsm1 ° .aya b .. saat 13 e Y mm cvinden hay1r kalmarmtb. 
ova <;ökmektedu. Ova, ~gun il daglar 600 ki~ilik Ceritmumunnuda herkcs Lr-

k 1 "thi bir tarrua e 1 d dt 500 an a a, mu 1 k <;alkalandt. ar ay · nüfuslu Olunnu da ayni 
ta1lar inledigi s1rada, btc rard Danözü korku ve dehtct arasmdaydi 
B b d Guc.uk urun a K ~· · 

cn u sira a . b mda bulunu- csune yakla•hkra zelzelenin tahri-
„ · d d • · m yan1 at b h . ' Y • 
Uzcnn e cgmn~~ I 9 nisan tarihin- ahnm afifledigini gördüm. Kavurgah-
Yordum. Bu degirm~ ögütmege da halk korkudan evlerine giremiyor; bu 
deki ilk zelzelcde Y . M• ~fa ismindc suretle 1100 vatandat gcceyi a<;ikta ge· 
gelmi1 olan Göztepel~. k~~ ~e yaralan- <;iriyor demektir. F akat köy muhtannm 
b' k" 1„ "! „ Ü<; dort 111 ba an] 

ll' oy u o. mu1, . k' · mdi acele bir na atbßma göre 220 evden ancak 
m t D • rmencr Be ir, !' 40 50 t · 

'' rr. egi .. 1 • ugra11yor ve • ancs1 <;atlaml§hr hele yikuan hi<; 
tamirle, degirment 11 etmde~e «Hir olmaz- yoktur. ' 

b b' . „ 1 anlal!yor u. y 7 
" e 

1~ 1 
!DY el I sikmh <;ekmcsin„» 0 evli Ka~ köyü halki da d11ari -a· bdugbd.ayi 

0 :;° :: sarsrnu, muhavereye d~y~.'· ~öylüler: cTüm y1k1lan bir tane-
ir en rr~ pa 

1
1Y di Yalmz bu yann drr, otek1ler <;atlad1>> dediler 

korkunc b1r fasr a ver · f z1 t Ü !"! ]' · ' 
• · d L · 1 da lurk beiten a a <;• - <; u e ic;e1menin solunda Scfeli köyÜ· 

etegm eat tar a • ltmdan nün 45 · d b' 
Jak saydun. <;athyan topragm a . . . evm en ir tanesi yikilm11h, ile-
sularla birliktc kumla~ niki:miitir. Sul~r n_sr~~ek.i Bur<;alt köyünde de vaziyet ay-

. kil .J~ i~ aiagr yultan bu- n1 rdi. 
tekrar gen c;e '"!" tlakhk - B kal • • ·• · 
birine muvazi "'kildc uz.aril~an <;& kta b' u ~mnta ardak1 tetkiklenn verd1g1 
1 b L- küroele e ta uza n 11 nehce de, <;adtr ihtiyaCllllll hcnüz ta-ar, u san awn • d ki k 
farkediliyor; faka! _bu ov~b~ y~d- Ham~dl'dar1ilanmam11 olmas1dir. Mesela, 
riklanmn cn müthi11 T epeE\

1
„.mev d .' 

1 
ab1'.11 

L 
1 e muhtarla ltöylü arasmda §ijy

'f · bekirin tarlasmdan ' rorer_:e og- e u aonu1mayi dinledim: 
ru e:i~!Tlll olan1dtr. Köylül~ yaJ1iml c;olk - BllßÜn de Kötkere sen ugrayiyer, 

G • k mütemad1 sarsmt1 ar a <;ad1r gelmi}se hemen b h b d 
daha gent' en I Simdi _ sm. • ana a er e er-
b

. • unu anlabyor ar. a 
1raz kavu1tug L d 1 ycrleri var- K 

c;1khg1 70 santime _a• arniho an .;_; görmek I - a<; gündür gidip geliyoruz biqcy-
d D . ]'" elmce aye= er yolc .• 

ir. enn ige g d 'B.1r fotoßraf aldir- Bu gidip' -lin . f • 5 
„ k" olmuyor u. 'k' . c- en Yenn mesa es1 sa-mum un . .J::e.· • zaman. 1 1 attirl 

mak i<;in yanßa gtr'"l!l!lllld ~ yaL)arumz 2 k b 
k zl • ban 1a, a a ur an veren, '4(1 evi ·-L·] 130 

olumu a topraga a . .J fakat son- l'k Dulk di . y.., an ev-
bo 1 • d ·ru sallaniyoruu. 

1 
.a. rde de vaz1yet ayni idi; fakat 

~ uga og nm!I bile olsa. esa- en cleml1s1 T akashlan hal' · „ k 1 
ralan, clolmu1 ve kapa h e1·rz iniikakla- d Al „ n m1 gorme o -
sen bütün yanklann. ta. t 8 dü. - ülünce u. · d b ustüne gelmi1 olan bu feliket 

._. izl · ldugu !UD • yenn c, esasen fakir olan L „ lül' d 
nn sallhtui en ° d b' f • kt llOY er en 
bu ll(Urumlarm derinligi hakkm a ir t· c;?gu tc;' aydr. Zelzcle sahasrnm <;ok ge-

k. d' L lt b'I olur llll o mklas~, yollarm bozuklugu ve ihtzy' a-
1r e '~e.a a. 

1
iba . bu havalide Krr- cm <;o ugu bu husustaki d 'lk 

Hamldlldcn 1t1 ren • k" _ ·· 1 . . b yar nm, 111 1 
K •aa oy gun er ~m a „ l"kl 

d k S II b C brail ve asrm- B' lt 21 gu<; u ere ugrabm4hr. 
ö. • a 10 a, k le II Ktlrcözü ovasma ir lSll!l muhtarlann vaziyeti vaktinde 

len k1smen yr 1 '.1m ~ T kash köyü isc haber vermemeleri de kend' lt" 
1
„
1 

.. 
bakan mhn ü2ermde1LJ 

1
• • tahri'bab kta lt 1 1 oy u ennm 

f · b' h ld d' Zelze enm a<;i a mastna scbeb olmuitur. 
ec1 1r a • ir. l 5 kadm ve 

burada <;ok korkunc 0 m~. MEICKJ SAlD 

d.. Beykoz 
Bir ~ilep, un . . . 

„ •• d htuna bmd1rd1 onun e n . 
d n sonra 8oga21 

E vvelki geceyansm . a . k plam!J ve 
ve Marmaray1 kc<if bir 515 1 

• „ „ 
den bu SJS yuzun-

di.in sabah da devam e k olmU1tur. 
d B • d b' pur azas1 

en ogaz a tr va nl uk Ansipi 
Yunan bandirah 5250 :0 

k sabahm 
Mikola isimli 1ilep, b~! z~:a kilavuzsuz 
pek erkcn saatinde ßoga „ .. „ „ 

. -zünden. onunu g<>
olarak ge<;erken, S!5 yu daki Abraham-
rememi1. Beykozun yaDID 

1 
kara ola

pa1a korusunun nlit1mma ~a! ~ bindir-
L b' d' . . Y unan „leplDID raa 1n irm11hr. ' :rerideki 

d .•. k nhtrmm tarn ., ·1 1g1 no ta, mermer f h te§kl 
„ h ·1 1 hatt1 as1 yuzme avuz1 e o an B kiSJm, 

eden sol taraftaki duvandir. k udar yü
y1kilm1§ ve ~ilep kü~ük havuza a 

rümü1tür. d ühim 1ekilde 
Bu 1ekilde burnun an m d• 

d „ saat yanm 
hasara ugnyan iilep, un 
güc;lükle kurtulmu~tur. 

Saadet geldi k 
F r adas1 a -

Band1rma civannda ene dün 

Yal1klarma oturan Saadet vapuruh, . 1 · e avuzu
sabah limanmuza gehru~ stlllY lmarak 
na gitmiitir. Saadet, havuza. aT kne· 

dil ektir • tekne kism1 muayene e. ec d ·.an bau 
de kayalann sürtünmcsmden og 
hasar oldugu zannolunmaktadrr. d" 

S d 
. „ . . c::· •i kaptan, un 

aa ehn suvans1 "S'1na„ · „ 
. . unu venmi 

Denizyollan 1daresme rapor S det» sa· 
·· « aa ' 

tir. Alman malumata gare. bindirmiitir. 
bahm 3,5 unda kayal1klara d d'I' r 

b
. . ad e 11yo · 

Kazanm ba1hca sebe 1, 515 b' yerde 
F akat geminin rotaya aykm k:i~ hata· 
karaya oturu1u seferde ~azl tilitimallerini 
larm da mcvcud oldugu 
kuvvetlendirmektedir. 

Bir i--=iiz 
u.qsi tnaliyecisi 

diyor ki: 
. . _<Ba1 tara/1 1 Incl •llhllett.) 

Y cn1 b11 1plik fabri!ta11 m d „ 1„ 

f . evcu yun u 
~cnsucat abrikalan ihtiyacahnm büyük 
b1r lrurmn1 tatmin ediyor T" k' . h . d d . . ur IYeIUD a-
nc en te ank ettigi doku k' ] . d 1 .1. ma ma me e -
nn e ngi rz sanayiinin h' · k 

<;:ünkü bunla 1Sses1 Y? tur. 

So R 
r Almanya, fs~re vc 

. vyet usyad.an tcmin edihniitir. Li . 
kin §Urasm1 sevmcle söyler' k' „ • 
)i"' . •. • 1m 1 yun 1p -

gdmi qu·'?ege ~ahsus makineler fngiltC" 
re en temm eddmiitir. 

~afrab~ktcki ~elik fabrikasi malineleri 
dahr ng1ltereden cclhedilm · t' 

T „ k' 1 . 'I u. 
ur >JI• e ektnk ve iska · 1 · d d hi 

kk. d' . 1§ erm c a 
tera 1 e 1yor. Bu rilere aid t bb" 

t .1 • son etc us· 
lere ngi teremn kafi dereced . 1. k t . I e 1~ rra e -
m•Dll! o masi tecssüfe tayandir L'k' b 
h . . am u 

atamn tam1r ve telafisi irin h „ k't 
. d • 'ld' y enuz va 1 ge•;n111 cg1 1r. 

Türkiyenin istikbale aid ] 
h 

. . . k'f' program an 
er 'f '"'·" a 1 derecede fosatlan ihtiva 

ttmekted1r. Mcscla madenlen'n · ki f 
· ·1 · d · · m ia 

eltm mcs1, en12 bcaret filosunun arhnl-
ma51. alh yahud yedi yeni liman in

1
aSI 

bu programlara dahildir. 

Bunlardan ba1ka yeni mensucat fab
rikasi, ~imy~vi maddcler yapacak fahri
kala: az1m m'.ktarda _lokomotif ve pek i;ok 
demrryolu muteharnk malzemcsi ve ka
nal levaz1m1 yaprlacakhr. Bu iilerde her
kesin s1L te1riki mcsaisi liz1md1r. Mescla 
Londranm mali merkczi Sitinin mali 
müzahereti, ihracata aid kredi tcminah 
veren resmi dairenin, tacirlerin, fabrika
torlartn vc müteahhidlerin müzahereti i
cab etmektedir. 11 Bankasm1 Londrada 
bir iube a<;mak i<;in verdigi karardan do
]ayi tebrik ederim.:t> 

CUJ\1HURIYET 

Hitler'in seyahati 
itaJyada büyük haz1r

hklar yap1hyor 
[Ba.itara/1 1 fnct sahlfedel 

Dört saat süren bu provaya 30 bin as
ker, 2500 at, 600 otomobil, 320 tirtilh 
traktör, 400 zirhh otomobil, 400 oop ve 
200 havan topu ~tirak etmi§tir. 

M. Mussolini bugün bu münasebetle 
ilk defa olarak 1mparatorluk birinci ma
re§ali üniformasm1 giymi§tir. 

Milli bayram günü 
Roma 29 - M. Hitlcrin ziyareti mü

nasebetile 3 mayis, bütün !talyada mil
li bayram olacakhr. 5 ve 9 may1sta 
Kampani, Latyum ve Toskana'da bay
ram günleri addedilecektir. 

Alman diplomatlar1mn yeni 
ünilormcut 

Berlin 29 - Resmen bildirildigine gö
re, Alman diplomatlar1 bundan böyle, 
tesbit edilmi§ olan üniformayi giyecek
lerdir. Bu üniforma ilk defa olarak M. 
Hitlerin !ta!yay1 ziyareti münasebetile 
kullamlacakhr. 
Hitler ve Musaolini'nin makaleleri 

Roma 29 - N asyona 1 sosyalist te§ki-
18.trnm italya §Ubcsi, Hitlcrin Romayi 
ziyareti münasebetile hususi bir nüsha 
ne§retmi§tir. Bu nüshada Hitler ve Mus
solini'nin de birer makalesi vard1r. 

Hitler diyor ki: cNasyonal sosyalist 
ve fa§istlikle mümasil bir enerji kaza -
nan ve derin bir dostlukla birbirlerine 
balth bulunan Alman ve 1ta!yan ma -
kamlan Avrupa kültürünü ve sulhu hi
maye hususunda mü§terek azimlerini 
gösteriyorlar .• 

Mussolini de §Öyle yaz1yor: cRoma -
Berlin mihveri, siyasi zaruretlerin ge
~ici Joymetlerine bagh bir diplomatik 
anlll!Jmadan büsbütün baska bir §eydir. 
Bu mihver, son asrm ve bilhassa Umu
mi Harb sonu devresinin gösterdigi in -
ki~afin her iki millet ruhunda kök sa
lan derin duygunun bir ifadesidir. Bu 
mihver, her iki milletin garbe veya ~ar
ka kar§I kendi medeniyetlerini müda -
faa ve takviye etmek azmine istinad ey
lemektedir .• 

ltalyada binlerce kifinin tevkif 
edildiii doira deiil 

Roma 29 - Stefani ajans1 bildiriyor: 
YabanCI gazeteler, M. Hitlcrin ya • 

kmda italyaya yapacag1 ziyaret dola -
yisile 1talyada birka~ bin Yahudinin ve 
cHitler aleyhtari> mn tevkif edildigi 
ve yahut tevkif edi!ece~ini bildiren baz1 
haberler ne§Tetmi§tir. Tevkif oluna -
caklara iyi muamele yap1lacag!Dl ve 
bunlarm bazi otellerde bulundurulaca
!Jru kaydetmelerine ragroen, bu hab7r
ler ve ileri sürülcn rakamlar tamamile 
yalandlr ve fantezidir. 

~ehir meclisindeki müzakereler 
~ehrin irnar1na aid näz1m 

rapor kabul edildi 
imar plan1run tatbiki i~in bir bu~uk milyon, otobüs 
servisi i~in de 500 bin Jirahk istikraz akdoJunacak 

~ehir Meclisinin 30 sene müddetle Deniz kulübüne verilmesini 
tasvib ettiii Fenerbah~e mesiresi 

,Sehir meclisi, dün de topland1. Evve
la on dört imzah bir takrir okundu. Bun· 
da zelzele münasebetile mcclis azalan • 
ntn birer yevmiyelerini teberru eylemeleri 
teklif ed1liyordu. Bu teklif ittifakla ka
bul edildi. 

Masrai bütsuinin mäzakerui 
Bundan sonra masraf büt<;csi hakkm

daki esbab1 mucibc mazbatasm1n müza
keresine devam olundu. Bu vcsile ile 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs -
tündag izahat vererek 1imdiye kadar yc
rin altma doltuz milyon lira sarfedilmck 
suretile kanalizasyon iJinin bitirildigini, 
bundan sonra yerin üstünde <;ali11lacag1-
m, yollar i<;in bu senc büt<;eye ~ yüz yir
mi bei bin lira tahsisat konuldugunu, ge
lecek sene bu miktann alh yüz. ve belki 
de sekiz yüz bin liraya <;1kanlacaii1n1, 
arhk plan dahilindek.i yollann tanzimine 
bir mani kalmad1gm1 anlath. 

Otobü. aer1Ji1i isin luedi 

faaliyetini ve güzel §ehrimize güzelligini 
ve luymetini birka<; kat arllracak bir 1e
hir plam hazrrltyan Prost'un bu eserini 
§Ükranla kaydetmegi bir vazife bilir.» 

Mazbata alk11larla kar§1land1. Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündag söz 
alarak, hakikaten bu eserin uzun bir fa
aliyet neticcsinde vücude geldigini, bu 
hususta gerek meclisten ve gerek mesai 
arkada§larmdan gördügü yard1mdan do
layi müteiekkir oldugunu, plamn tat -
bikr hususunda da ayni hassasiyetle <;a -
h1maktan ba§ka yap1lacak bir i1 kalma
d1g1m söyledi. 

Bu izahat alk11larla kar§1land1 ve 
Mü§terek encümenin mazbatas1 ittifakla 
kabul olundu. 

lmar i,leri i!;in i1tikraz 
fmar p]ammn tatbik1 dolayrsile yapr -

lacak masrafr ka111lamak üzere bir bu -
~uk mil on liralrk istikraz akdi salihiye
tinin rr kama verilmesine dair Büt<;e tn
cümer.i rna2batas1 okundu. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs
tündag bu hususta da izahat vererck pla
nm tatbik1 ba.ZJ masraflan istilzam eylc
digini ve bu meyanda inJ&ab bitmek üzc
rc olan Atatürk köpriisünün iki ba'1nm 
da ac;1lrna11 lizrm geldigini ve bu ii ya
p1lm1yacak olursa köprü iniaahmn nok • 
san kalacaiinr IÖy)edi. 

Mazbata kabul edilerek istikraz akdi 
>;in makama salah.iyet verilmcsi tasvib o-

D 

KO~E 

PENCERESiNDEN 
Ha Ali, ha Veli !.. 

fC5) ir mektub ald1m. 1~za „ sahibl 
l,g) bizim diyanmiz?~ ~~~kun olan 

tahsili görüp b11Jrd1gm1 kaydet
tikten sonra, adm1 vermek istemcdigini 
söyledigi bir mecmuada garib bir ibare 
gördügünü, uzun uzun dü1ünmesine raii· 
men bir mana c;1karamad1g1m anlatiyor 
ve: «Sözde ilmi yaz1lann degil, ger<;ek· 
ten fenni olan makalelerin bile kabil ol
dugu derecede sade yaz1lma11 laz1m. g~l
mez mi» diye soruyor. Mel:.tub sah1b1 • 
nin garib buldugu ibarc iudur: 

«Kontenjantman süksesindc milyönün 
faktörlerine balop kon.ekan kararlar al
mak ekonomik zaruretlerdendirl» 

Bu ibareyi okuyunca habnrna, <;ocuk
lugumU7da rüitiye mektebi hocumm 
- merah okuturken mi, 1afiye ezberletir· 
ken mi, ka fiye tedris ederken mi - bize 
bellettigi iu cümle geldi: 
c ittiraden Wbab. ald gayrUk111a1, tahfif ~in 
mii.Jrcdinden dahi hemzenin ha.zft ca.iz 

olupt• 

Evet, bana hayretini bildiren okuyu • 
cunun hakki var. F ennl ve <;ok ag11 mev• 
zulara taalluk eden yaz1lar - eger akade• 
milere sunulmak, ulemaya okutulmak ii;.in 
yazilmay1p da - bizim gibileri tenvir 
maksadile kalemc alimyor ve gene bu 
maksadla günlük gazetelerde, haftahk 
halk mecmualarmda bashnhyorsa mutlaka 
ac;1k ya21lmahd1r. <;:ünkü - söylemek ayib' 
amma • yazr anla11lmak isin yaz1hr, gül• 
dürmek veya tiksindirmek ii;in dcgil. Ger• 
c;i dünyanm her tarafmda bilmeceler cle 
tertib olunur. Lakin onlann üzerine ne 
olduklan kaydolundugundan kimse ya1 
nrhp da bilmcceyi düz yaz1 diye oku• 

maz. 
Bu rnülahazay1 - san'ata ve hele ede • 

biyata dair frenkc;e escrlerden almara~ 
ibdai mülahazalar diye bize sunulan bir• 
<;ok yazilarda da ayni <;etrefil üslubu gÖr• 
dügüm K;in - ileri sürdükten sonra mek• 
tub sahibine de 1u cevab1 veriyorurn: 
-Bir daha böyle bir cümle gördünüz 
mü, benim yukanya kaydtttigim arabca• 
dan türkc;eye gec;irilme ibareyi hahrlayi• 
mz asla hayret etmeyiniz, sadcce «ha 
Aii. ha Veli» diyip - güle güle - ge<;iniz. 
<;:ünkü siyasi, K;timai ve har i inkrliblan• 
rn1Zdan önce ittiraden lilbab diye konu-
1anlar ve del'> nlerin zihniyeti ne ise 
(milyönün faktörleri) gibi t~irleri kul• 
lananlar da odur. Su farkla: Otekiler öl• 
düler, berikiler ya1ad1klanm zanncderelC 
kendilerini aldahyorlar ve bizi güldürii
yorlar. 

M. TURHAN TAN Hakikatte, yaln1z M. Hitlerin ziyaret 
edecegi ü~ ~ehirde ~pheli kimseler a
ra.!lnda bazt muvakkat polis tevkifatr 
yap1lm1~rr. Bu normal ihtiyat tedbiri 
bassaten Yahudileri istihdaf eyleme • 

Otobüs servi!i i<;in lq yüz bin lirahk 
ltredi temini veya istikraz akdi i<;in ma
ltama „lahiyet verilmesine dair Büti;.c ve 
1kusad encümenlerinin mü1tcrek mazba
tasr okundu. Mazbatada, mevcud otobüs
lerden bir<;oßunun cski oldugu, Beledi -
yenin getirtecegi arabalarm halkm istira
bat ve emniyetini daha ziyade temin ede
cegi ve bu i1in yap1lmast ic;in istenilen „. 
lahiyetin veriL:nesi muvaf1k oldugu zik -
rediliyordu. Mazbata heyeti umumiyece 
kabul edildi. 

lundu. ....----..,.,...,.........-...----~ 

mektedir~·~·:...-~------~~~ 

Sabiha Gök~enin 
Balkan seyahati 

Degerli tayy11Fecimiz, dünkü u~U$ 
tecrübelerinden sonra Ye~öy 

hava meydanmda 

K1ymttli kadm tayyarecimiz Sabiha 
Gök<;cn Balkan seyahatine hazrrlanmak
tadt.r. Gök<;en, bir iki gündenberi Yeiil
löyde ucui talimleri yapmaktadrr. Ken· 
disinin önümüzdeki hafta i<;inde bei tay
yaredcn mürekkeb bir filo ile Atinaya 
bareketi muhtemeldir. -----Hayirhah bir kar1 koca 

1zmir (Husus1) - ~1knk~1 Ahmed 
ve zevcesi Azize, 1ehirdeki Ü<; evlerini, 
öldükten sonra i~in muteber olmak üzere 
memleket hastanesine teberru etmi1lerdi. 
Hayrr sahibi kan koca ge~enlerde ölmü1-
ler ve evler, hastaneye kalm11hr. Vilayet 
encümeni, bu iki hamiyetli ölünün nam -
larmr ebedile§tirmck i<;in Kültür parka 
bir kitabe vaz'mr kararla .. tirm11hr. 

~ .•. „ 
Galata r1htim1 önünde 

bulunan cesed 
Dün, Galata r1htmu a91klarmda bir 

cesed görülerek Emniyet be§inci ~be 
memurlan tarafmdan karaya almm•§
tlr. 

Yap1lan tahkikatta, bulunan cesedin, 
nisanrn alt1smda lzmir vapurile tzmir
den geien <;oban Aliye aid oldugu an -
l11!j1lm1§tJ.r. Ali. o gün 1zmirden getirdi
gi koyunlan nhhmda sürürken ayag1 
kayarak denize d~mÜ§ ve bogulmU§tur. 

$ehrin nciz1m plcint 
,Sehrin naz1m plam hakkmdaki Mü1-

terek encümen mazbata51 okundu. Maz
batada na21m plamn tchre tcmin edeccgi 
faydalardan bahscdilerek fäyle dcniyor
du: 

«Encümcnimiz, 1stanbul ~ ta • 
rihinde bir dönüm noktasr te1kil etmek 
itibarilc tarihi bir bymet ve ehemmiyeti 
haiz olan bu plam, yüksek meclisin tas
vibine sunarken scnclerdenberi bu gayc
nin husulüne dikkate 1ayan bir hassasi -
yetle <;ah~an Vali ve Bclediye Reisi Mu
hiddin Üstündagla mcsai arkada1lann1n 

Fenerbah!;e meairesi 'deniz 
kulübüne IJeriliyor 

F enerbahc;e mcsiresinin Deniz hlü -
hüne tahsisi muvaf1k görüldügüne dair 
Mülkiyc encümeni mubatasr okundu, 
mazhatada, deniz sporlannm inkiJ&fi 
•oktasmdan burasmm Deniz kulübüne 
verilmesinde büyük faydalar oldugu zik
redilerck oluz sene müddetle kulübe ter
ki muvafik görülüyordu. Bu da heyeti 
umumiyece tam'b edildi. 

Ruznamenin bir krsrm maddelen daha 
okunarak iabul edildiktcn sonra bugün 
tekrar i<;tima edilmek üzere celse kapan
dr. 

General Metaksas idaresinde Y unanistan 
!Ba~makaleden dncmlJ 1 y1labilirdi. F akat General hizmetini daha 

gi ne olursa olsun 1923 te M. Mussolini- verimli ve bilhassa devamh k1lmak ic;in 
nin 1talyay1 büyük bir karga1ahktan lrur- memleketinde menfi düiünü§leri akamete 
laran hareketi iüpbesiz <;ok iyidir. Bu ugratrrken kendisi ayni zamanda müspet 
türlü vaziyetlerde milli ruhun vak.it ve bir siyasct takib etti. Kavga ~le il!<;i rnef
zamanile halaskar vaziyete g~ememcsi, humu üzerindeki demagojilerden <;rkryor
fspanyanm hala ic;inde yüzdügü kabilin- du. 0 demagojiye daibe indir' rkcn iie 
den felak:tlere münc~r ola~ilir. „ ltiymet' verdi ve iKiyi elinden t~ttu. Her 

• ~-anl!~1 ola~ak ~lletl~~ reJ,'.'°~e ': aktlh insan gibi General Metaksas' a gö
k~mull~~1 ~end1 _irki_ vc miill tekamuller1- re de ;1 bayat saadetinin csas1d1r. l~i ~a
nm tabi1 b1r nel:!ccsr olarak tahakkuk et- hiabilmeli ve bunun neticesinde elde edi-
mek laz1mdir. 1hracat mah olarak bir 1 k d 

1 
· t' • 'kt . . . . ece saa c vc emn1yc 1n azam1 m1 an-

memlekete d11andan gebrilen fikrrlerden ld d b'l l'd' G 1 M 
1 

k . . • n1 e e e e 1 me 1 1r. enera e a sas 
orada alelacele yem bir mzam yarahl - · · · 1 h' 1 k t ttu- „ t 

b
. d' 1§ ve IK! e rne o ara u gu muspe 

masmr beklemek c;ok bahl Ir ha~al ir. yolda bir sna ltanunlar koydu ve bilhassa 

f? ~rlüd·h~re~~~icr~e.n kols~ olsal ~1lle~e- onlarm tathikatm1 yabndan takib ederek 

lr~nd ebn. 1 en 1 en~r b.•
1

.Y B~e eilnl §• .. - geni1 halk tabakalanna adeta gözle gö-
m e ir curcuna <;Iaa 1 ir. ir m et i<;m „ „ elle tut•rlur dcnile k ddi ·w benl' .. L b d' . b' . . . runur ve ce ma 
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Bir kasabarun ad1 degifti 
Ankara 29 (Telefonla) - Ala1ehir· 

le U1ak araSinda Kinlik istasyonunun adi 
tapu kayidlerine nazaran Linlik: oldugu 
anla11ld1gmdan degi~tirildi. 

IRTIHAL 
Esk! Hicaz Valisi merhum HaC1 Re§ii! 

Pa~amn haremi ve eski $firayi Devl..tl 
azasmdan avukat Salih Yüksel ve Be • 
lediye Muhakemat amiri avuka: Feyd 
Yükselin valideleri irtihal eyledi. 

Cenazesi Y ediltulede !mrahor mahal
lesinde Ge~ga sokagmda 25 No. h ha• 
nesinden bugün saat 11 de kaldmlarak 
Kocamustafapa~a carniinde ~amazJ. lno 
hnd1ktan sonra Merkezefendi kabr1sta• 
mna defnolunacakhr. 

--···~ Mevlidi Serif 
1 mayis 938 pazar günü ögle namamu 

müteakib Caddebostanmda Galibpa§a 
camii $erifinde Bursa ep-afmdan mer • 
hum Bay Ahmed Faik z~esi Bayan 
Ümmügülsüm TükenmeZID vefab~n 
k1rkmc1 günü oldu~ndan ruhu ~n 
Mevlidi $erif Joraat olunacaktrr. Arzu 
edenlerin t~rifleri rica olunur. 

~···~ 
Mevlid 

1 yis pazar günü saat 2 de KlZll • 

t mka Zühtüpa~a camii §erifinde An • 
opra l'd . H 

karah Bay Ali Kulan~n va ~ es1 aCI 

H uhuna ithaf ed11mek uzere Mev-
acer r 'ril •. d 

Jidi $crif krraat eth ecegm en arzu 
edenlerin tc~ifi rica olunur. --···-Te§ekkür 

E imin uzun zamandanberi ~ekti~ 
r..., \ kistik az3b1m hazakatli müda • 
v,an d N" 
halesile gideren Ha~. arpa~a urnu~e 
hastanesi nisaiye mutehass1s1 operatör 
doktor Bay Zeki Tekta~~n ameli~atm 
icras:ndaki muvaffakiyeh ve tedav1 hu
su•undakl klymetli alaka ve ihtimam1 
§ayani takd ir ve §ükr_an oldu~. g~bi 
ba§hemiire Bayan Hahce ve Sakme 1le 
hastabak1c1 Feridcnin nezakct ve baJn. 
mmdan dolaj, kendilerine alenen te • 
§ckkürler ederim. 

VaTidat pul kontrolu Cevdet Görlcem. 

~···-Istanbul A1Jc1lar IJe Atrc1lar Bir
liginden: 

16 nisan 1938 tarihinde yap1lan umu
mi heyet loplantis1, ekseriyet temin e
dilemediginden, 30 nisan 1938 cumar • 
tcsi günü saat 14 e birak1lm1~hr. 

Birlik merkezinde yap1lacak olan bu 
ikinci toplanhda mevcudla iktifa edile
ceginden saym üyelerin her halde ael· 
melerini dileriz. 



Bu hafta yapdacak 1 

ma~lar 

Galatasarayla Be,ikta• 
kar,i1a,1yor 

Milli kümc mac;lanna bugün vc yann 
fzmirdc vc 1chrimizdc devam cdilecektir. 
lzmirdeki mac;lar Ankara Harbiye takt
mmm deplasman müsabakalandir. Bugün 
Harbiyc - Alsancak, yann Harbiyc -
Üc;ok mac;1 vard1r. ~ehrimizdeki müsa -
bakalar yarm ~eref stadyomunda Güne§
Altilar muhteliti ve Galatasaray - Be1ik
lat talmnlan aras1nda ccrcyan edecektir. 

Harbiyc tak1m1 ilk deplasman mac;la -
nndan tarn, yani alh puvan kazanarak 
Ankaraya dönmü~tü. lzmirli futbolcula
nn bu sefer, misafir kulübe ayni zevki tat
brmalan biraz §Üphelidir. <;ünkü hadisat 
fÜtboldaki c;eviklik ve horoz meselesinin 
bilhassa lzmirde cari oldugunu göster -
mektcdir. 

Y ann ~eref stadyomundaki mac;lara 
gelincc; Güne1 - Alblar müsabakau sey
redilmcgc degerse de netice, puvan va -
ziyeti üzerinde rol oynamad1g1 ic;in p1•k o 
kadar alaka verici degildir. Güne§, bu 
D)ac;tan gahb, berabere vcya maglii.b c;1k
s~ da üc; puvan kazanacakllr. Y almz 1am
piyon namzedi bu tak1mm sahadan mag
liib c;1kmamaga gayret edcccgini zannedi
yoruz. 

Galatasaray - Be1ikta1 mac;1 haftamn 
cn mühim milli küme müsabakas1ru te1kil 
etmektedir. Bu iki tak1m, bundan sonraki 
bütün mwabakalan kazand1klan takdirde 
kat'i tasnifte ikincilik ic;in birbirlerinc ra
kib vaziyetindedirler. Y almz Be1ikta1m 
bir puvan fazlas1 vard1r. Bu itibarla ge
rek Bc1ikta1 gerekse Galatasaray yannki 
mac;1 kazamp ikincilikten uzakla1mamak 
istiyeceklerdir. Bu isteklerinin husulü ic;in 
herhaldc canla ba1la ve mümkün oldugu 
kadar güzel oynamaga dikkat edecekler
dir. 

Be1ikta1 kulübünün gec;en haftaki u -
mumi kongrcsinde intihab cdilen idare 
heyetinin birinci tak1mdan baz1 oyuncu -

Jan memnun etmedigi ve bu yüzden baz1 
istifalar vuku buldugu söylcnmcktcdir. 
Biz, bu 1ayiamn yann sahada noksan bir 
Be1ikta1 talam1 görmekle hakikat olaca • 
gm1 zannctmiyoruz. <;ünkü 1imdiye ka

dar, saym unutulacak derecede c;ok de -
falar, Siyahbeyazhlar arasmdaki bu gibi 
anla1amamazhklar kat'iyycn sahalara ak
setmemi1 ve daima kulübün efrad1 ailesi 
arasmda kalm11 ve halledilmi1tir. 

Y ann tarn vc maliim kadrosile oymya
cag101 umdugumuz vc temenni ettigimiz 
Bciiktaia kar11 Galatasaraym hangi o -
yunculardan terekküb edebilecegi de ü
zerinde durulacak bir mcselcdir. Mac;lara 

tekrar i1tirak etmek hakk1m kazanan Lii.t
fi. kolunun sakathg1 gec;en Adnan birinci 
tak1ma muhakkak <ilmmalan laz1m ge
ien oyuncular olduklarm:i. göre Sanktr -
mmhlann kadrolannda baz1 degi1iklikler 
yapmalan zaruri bir hal alm11br. 

Bu hafta gÜret~ilerimiz iki 
ecnebile tutu1uyorlar 

ilve9ll A mertkali 
Oskar Na11rln Benl {ierman 

Y arm, T aksim stadyomunda, mevsi -

min ikinci profesyonel serbest güre1leri 

yap1lacaktir. Bu münasebetle organiza • 

törler Türk pehlivanlarile kar11la1hrmak 

üzerc iki ecncbiyi iehrimile davet etmi1 -
lerdir. Bunlardan biri 1svec;li Oskar Nay

grin digeri Amerikah Beni ~erman' dir. 

Bunlardan birincisi 32 digeri de 29 ya§ -

lanndad1r. lsvec;li Paristen, Amerikah da 

Cenubi Afrikadan gelmektedirler. 

Bu hafta bu iki ecnebiye kar11 Müla

yim ile Kara Alinin c;1kanlmalan takar -

rür ctmi1tir. F akat henüz kimin kiminle 

tutuiacaklan taayyün etmemi1tir. Diger 

taraftan ba1pehlivao T ekirdagh Hüse -

yin de bunlardan birile @iire1mek arzu -
sunu izhar etmi;tir. Organizatörler ise, 

önümüzdeki pazar günü T aksim stad -

yomunun milli küme futbol mac;lan yü -

zünden me1gul oldugunu gözönünde bu

lundurarak, Tekirdaghya ba1ka bir tek

lif yapmakta ve yarmki güre1lerde daha 

ziyade muvaffakiyet gösterecek olanla 

baftaya Ankarada kar11la§mas1m söyle -

mektedirler. 

Istanbul muhtelitinde 
kimler oyn1yabilir?· 

Türk futbolünun ve Türk futbolcula
nmn uzak yakm bir~ok memleketlcrinkin
deo yüksek olduguna bcnim gibi bilcrek 
inamp da her temasta bunun aksi ~1kmasi 
iosam hakikaten inkisara ugratan bir ha
disedir. Bu kadar güvendigim c;ocuklan -
mmn ikinci derece A vrupa tak1mlanna 
kar11 ald1klan kötü neticeler gözönünde 
tutulursa bizim futbohin yüksekligine da
ir besledigim kanaatin sadece bir his ve 
arzu mohsulü oldugu da iddia olunabilir. 
Son birkac; sene zarfmdaki temaslanm1zm 
bir tasnifini yapacak olsak hadisclcr, fut
bolculanmmn benim zannettigim kadar 
üstad olmad1klanm isbat etmi1 bulunmu
yor mu~ 

Halbuki ben !>u i1tc hissimden ziyade 
bir kanaate tabi bulunmaktay1m. Bu ka
naatin her 1eyden evvel futbohin Türk 
karaktcrindeki mücadelec1lik vc maglu -
biyeti kabul etmemek gibi vas1flan istil
zam eden bir spor olduguna bagh bu -
lundugunu söyledikten sonra as derece 
sine ~1kan Türk futbolculannm bircr e1i
ni, mesela ne Yunan, nc Bulgar, ne Ru
men hatta ne de bir <;ek yahud Yugos -
lav tak1mmda görmedigim ic;in büsbütün 
kuvvetlendigine 1a1mamahd1r. 

Bu sözlerle futbolda eksik taraflanm1z 
olmad1gm1 iddia etmek istemiyorum. EI -
bette ki ikmal olunacak noksanlanm1z 
vard1r. F akat c;ok kuvvetle vc kat'i ola -
rak iddia cdiyorum ki futbola olan f1tri 
istidad, kabiliyet ve futbol zekas1ru bu 
noksanlar arasmda saymak ~ok yanl11 
olur. Bir Zeki, bir Nihad, bir Bckir, bir 
Fikret, ve ne bileyim ben, bir ilah ilah„. 
gibi oyuncu ycti1tiren Türk futbolünim 
bu nümuneleri bize yalmz istikbal ic;in 
degil, bugün i~in dahi büyük muvaffaki
yetler vadeden hadiselerdir. 

Daha etrafh izah edelim, ve munta • 
zam ~ahitirmak, noksanlan ikmal edil • 
mek 1artile yüzümüzü ~ok yerdc akcde
cek bir lstanbul muhtelitinin kimlerden 
tc1ckkül cttigi tikdirde iyi nctice alacag1-
mm tctkik cdelim. 

!ie kaleciden baihyarak bugün i~in 
bizc büyük §eyler vadeden Cihad1 ele a

lahm. Betikta1a kar11 oynad1g, harikula

de oyunla Viyanahlara kar11 oynad1g1 

nisbeten kötü oyundan ~1kan mana 1udur 
ki bu gencin yeganc cksigi ecnebi tcmas 
noksam ve acemiligidir. Diger taraftan 
dünyanm her neresinde olursa birinci s1-
mf bir kalcci olmak istidad ve kabiliyetini 
maddi ve manevi bakundan bir araya top
lam11 bir futbolcu olduguna asla 1üphc 

yoktur. Y a11 genc, bedeni kabiliyeti mü
kemmcl olan bu c;ocugun önünde daha on 
senelik bir futbol devresi vard1r. 1stenirse 
ve iyi usullerle antrenc cdilirse bu kalcci 
yalmz 1stanbul muhteliti ic;in dcgil, Türk 
futbolu ic;in büyük bir sermayedir. 

Muhtelitin müdafaa hattma gelince 

burada bei oyuncu göze c;<irpmaktad1r. 

Güne1ten F aruk, Be1ikta1tan F aruk, Ga

latasaraydan Salim, Lutfi ve 1stanbula 

gelecegini haber ald1g1m1z F enerbahc;e

dcn Ya1ar. Müdafaa hatt1 ic;in sayd1g1 -

m1z bei isimden ikisini, yani epey za -

mand1r ne forrnda olduk!anm bilmedigi

miz ic;in Y aiarla Lii.tfiyi istisna cdecek 

olursak bu
0
ün ic;in iki F aruklarla Salim 

üzerinde mütalea yürütmek daha müsbet 

konu1mak vesilesi olur. Güne1li F arugun 

eksik tarah vücud ve uzun vuru1lar, Bc-

1ikta1h F arugun da suples olduguoa gö

re bu oyuocularm bu taraflan kuvvetlen

dirilmek icab ediyor demektir. Salime ge

lince her hususta mükemmel bir müdafi 

olacagm1 az zamanda belli eden bu gen

cio daha bu ya1ta bu kadar güzel bir o

yum oynamas1 istikbal ic;in c;ok büyük bir 

vaiddir. 

~u halc göre görülüyor ki elimizde 
mükemmel müdafaa hatt1 tesis edecek bei 

eleman mevcuddur. Bunlardan lay1k1 

vec;hile istifade ettigimiz takdirde c;ok 

kuvvetli bir defans1m1z o:abilir. 

Haf hattma gelince elde bizc bir 1ey
ler vadeden gencler daha azd1r. Güne1ten 
R1za, F enerbah~eden Aytenden maada 
Mehmed Re1ad1 da düiünebilirsek de 
bu oyuncunun arl!k oyununu ilerletmesi 
mevzuu bahsolam1yacag.na göre daha 
genc elemanlar üzetinde durmam1z lüzu
muna kail oluruz. Bu hat ic;io Galatasa
raydan bir, Bc~ikta1tan da diger bir o
yuncu mevzuu bahsolabilirse de bunlan 
birka~ sene sonra münakaia etmek daha 
dogrudur. 

Haf hattmda Be1ikta1l. F arugun, Ga
latasarayh Lii.tfinin tecrübe cdilmeleri de
iiil, bu hat i~in ~ahitinlmalan da mev -
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zuu bahsolabilir ki bu takdirde hakika -
ten c;ok kuvvetli bir hafbek halb clde et
mi1 olacagun1z 1üphesizdir. 1stanhul 

muhtelitinin bek ve haA:ick hath ic;in tek
lif ettigim sekiz on oyuncu arasmda mü
kemmel bir müdafaa hath tesis edilebilc

cegine 1üphe olmamakla beraber bu hat
larm fevkalade bir müdafaa kalesi olrm
yacagma da i§&ret lazund1r. 

Sporun milletlerin karaktcristiklerini 
pek kolay belli eden bit miyar ve ölc;ü 

olduguna bir dclil <iddedebilecegimiz bu 
vaziyet bizde futbolda bugünkünden c;ok 
daha yüksck dereceler <1ld1gun1z zaman -

larda bile kendini belli etm11hr. Yani 
Türk her 1eyden evvcl müdafaada dcgil, 
hücumda ve taarruzda üstündür. 

!stanbul muhtclitinin müdafaa hathmn 
bu seviyede olmasma mukabil hücum 

hath, hie; kablli ink.ar dei!ildir ki fevkala
de bir manzara uzetmektcdir. Bu hat i~in 
soldan itibaren Fikrct, ~eref, Rasih, ya

hud Salahaddin, Hakki, Naci y;hud 
N ecdct öyle müthii bir hücum hathdtr ki 

bunuola ba1a ~1kacak bir has1m mü -
dafaa hatt1 her halde ~ok yüksek fut -
hol oynamak icab eder. Hepsi de 1ütör, 

hepsi de nrsat~1. hepsi de y1rhc1 olan bu 
hathn yegaoe cksigini beraber oyn.ama -
m11 olmalannda aramak hata degildir. 

Bu hat kombinc bir oyun ~1karmak iar -
tile hangi dcfansa olun<i olsun muhakkak 
surctte birka~ go] <itabilccek kabiliyette -
dir. 

1stanbul muhteliti ic;in isimlerini say • 
d1gun 1u on sekiz genc arasmda henüz 

ihtiyarlamaga yüz tutmui tek bir futbolcu 
yoktur. Hepsi de genc ve tarn futbol c;a
gmdad1rlar. Bunlann gerilemesi dcgil, 
daima ilerlemeleri mevzuu bahstir. 

Y almz 1uras1 da kabili inkar degildir 
ki bu gcnclerin sportmenlik bak1mmdan 
cksiklikleri yok dcgildir. Baz1lann10 ha -
yat tarzlan oldukc;a sporculuga aylun
dir. lc;lerinde durum itibarilc tarn ranch -

man almamryacaklan da vard1r. F akat 
acaba vaziyetlerinin 1slah1 kabil degil mi
dir ~ Bence muhaklr.alr. surette kabili 1s • 

lahbr. Bu gencleri ~ok yakmdan tammak 

ve genclilr. psikolojisini de biraz tetkik et

mi1 olmak stfatile diyebilirim ki ic;lerinde 

kabili 1slah olm1yam yoklur. Hatta bizim 

zaman1m1za nazaran bu genclerc uslu a

k1lh demek dahi caizdir. 

Ancak vc 1u tartla ki bu genclerin ba-
1ma gec;mit vc ge~ccck insanlann onlann 

psikolojilerinden, mizac ve temayüllerin

den iyi anlar vc ona göre ~arc vc tedbirler 

bulabilir insanlar olmalan laz1mdir. <;e -
likten bir disiplin degil, onlara lider ola
bilccek ve onlan sevecck ve yeti1tirecck 
ve onlara arkada1l1k, agabeylik edecck 
sab1r ve mctanette idarecilerin elinc bira
k1ld1g, takdirde bu genclerin sportif bak1-
mmdan eksik taraflan ~k ko\ay telafi 

olunabilir. 
Bunlan söylerken dahi hislerimizc 

kap1lm1yoruz. 1stanbuldaki Rus temasla
rma hamlamrken bu geocleri ve daha 

ba1kalanm ~ok yakmdan tammak ve on
lara bir öz kardc1 muhabbet vc 1efkati 
beslemek firsahna nail olmu1tum. Bu ha
tuamo bende b1rak1tg1 tath izlcrdir ki bu 
genclere baglad1gun ümidleri c;ogaltmak
ta ve kuvvetlcndirmektedir. 

Bir !stanbul muhteliti hakk1ndaki 1u 
yaz1m1za son verirkcn 1urasm1 da kemali 

iftiharla kaydedebiliriz ki Rus futboluoa 
kar11 -ki bu futbolun Balkan futbolunun 
c;ok üstünde oldugu muhakkak, Avrupa 

futbolundan da, bir kac; memleket müs
tcsna, hie; a1ag1 olmad1gi kat'idir- Ü~ yaz 
evvel ald1g1m1z neticeyi bu gencleri yir
mi gün bir arada, bir ahenk ve dostluk 
havas1 ic;inde bulundurmaktan ba1ka hie; 

birieye medyun degildik. Yirmi günde 
alman böyle temiz bir neticeyi kirk gün
de ve icab ederse iki ay ~ah1ma neticesin
dc almacak netice ile mukayese dahi bize 
büyük ümidler verecek mahiycttedir. 

Son bir söz daha. Her külfet bir nimct 
mukabilidir, derler. Memleketimizin yü -

zünü agartacak bu genclere, yani lstan -
bul muhtelitine sec;ilecek evsafta futbol 

oymyan genclere muhakkak surette baz1 
yard1mlarda bulunmak icab eder. Bu 
yard1mm 1ekil ve mahiyeti ikinci derece -
dedir. Esas yard1m üzerinde mutabakat
tir. 

Bu yazd1klanm yap1\d1g1 takdirde bir 
lstanbul muhtelitile Balkanlan yenmek, 

Avrupada da «Türkiyede futbol vard1r» 
dedirtmek c;ok gü~ bir i1 degildir. 
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1 Güres 
' 

taknnnniz 

fena • vaziyette 

Teknik ve idari bakim-
lardan nahof vaziyetler 

Tallin 25 (Sureti mahsusada gidcn 
arkadapm1zdan) - Avrupa Greko -
Romeo birinciliklerinc i1tirak eden Türk 
tak1mmda teknik oldugu kadar idari ba
k1mdan da hie; ho1 olm1yan vaziyetler 
hadis olmu1tur. lkinci giin, güre1c;ilcri -
mize isabct cden müsabakalan k1saca an
lathktan sonra 1imdiye kadar hic;bir sc -
yahatte ba1a gclmiycn hallcrc gcc;ccegim. 

1kinci günkü müsabakalara da gene 
sabahleyin ba1land1. Evvela kü~ük Hü -
seyinle Lctonyah Beinarovi kar1tla§t1lar. 
Hüseyin birinci günkü maglubiyetinden 
sonra tekrar ycnildigi takdirdc tasfiycye 
ugnyacagm1 bildiginden c;ok dikkatli vc 
güzcl bir güre1 tutturdu. N eticede bir iki 
oyundan sonra yedi dakikada hasrmm tu1-
la yerunege muvaffak oldu. 

66 kiloda Yusuf Aslan lsve~li Ander
son ile yapt1. Yusuf. sikletinde 1ampiyon 
olmaga namzed ve kuvvetli oldugu ka
dar teknigi c;ok yüksek rakibine ancak 
say1 besabile magliib oldu. 

72 kiloda Saim Estonyah Puscp'le 
gürc1ti. Kuvvetli bir güre1c;iyi halkmm 
önünde maglub etmek mümkün olam1ya
cag1m hesabhyan Saim vaziyetini kolla -
makla iktifa etti ve neticcde say1 hesabile 
maglub say1ld1. 

79 kiloda Mersinli Ahmcd Letonyah 
Ozalins ilc yirmi c;Iakika durmadan din
lenmcdcn iti1ti. Buna mukabil kuvvctli 
rakibi kendisini tu1la yenebilmek 1c;m 
Greko - Romeo güretin minderde ve a
yakta nekadar oyunu varsa hepsini tat -
bik etti. F akat istedigine nail olamad1. 
Neticedc Mersinli sayi hesabile maglub 
saytld1. 

Büyük Mustafanm elindeki c;1ban gcc;
mediginden gene güre1emedi. 

Nihayet Ag1r siklette Y,ban Mehmed 
Danimarkah Larnes ilc 1stanbulda oldu
gu kadar ac;1k ve rahat bir müsabaka 
yapb. Daha ilk dakikalarda hasm1m alta 
alan Mchmed hi~ zorluk ~elr.meden yedi 
dakikada tu1la galib geldi. 

Bu suretlc takunun1z ic;in hie; de ümid 
verici bir 1ekilde ge~miyen birinci günden 
sonra ikinci gün ak1betimizi belli eder g;. 
bi oldu. Vaziyetlerine güveruniyen birc;ok 
milletler müsabakalara ancak iki ü~ peh
livanla i1tirak etmektedirler. F akat 1imal 
mcmleketleril)in talmnlan, hazirhkh bu
lunmanm verdigi bir emniyctle gögüslcrini 
gere gere güre1mektedir. Bunlar arasmda 
bizim tak1m ~ok s1r1tmaktad1r. Herkesin 
arhk ihtiyarlad1gm1 söyledigi Saimin min
derdeki pi1kin hueketlcri de olinasa güre-
1e adeta yeni ba1lad1g1m1z1 sanmak liz1m 
gelccektir. Velhas1l daha 1imdiden tas -
fiycye ugramiyan dört pehlivamm1z, ya • 
banc1 illerde kalm11 garibler gibi boyun • 
Jan bükük, alaka görmeden maglubiyet 
malarm1 bekle1mektedirler. 

Kafile rcisinin bu gibi hareketlere ya
banc1 oluiu, Finlandiyal1 antrenör Pelli
nen'in de, muhitini buldugu i~in, kendin
dcn gec;i1i c;ocuklanmm büsbütün ba151z 
b1rakm11hr. Mersinli Ahmed müsabaka 
sabah1, kendisilc kimse alakadar olmad1g1 
ic;in tarbda birka~ yüz gram fazla gelmi1 
ve güre1e girmek hakkm: kaybctmi1tir. 
En s1k1 rakiblere kar11 hazirlanmadan 
güre1mek mccburiyetinde kalan pehlivan
lanrmz, minder üstünde emdikleri süt 
burunlanndan geldikten sonra, ceblerin
de para olmad1g1 i~in, otcllerine, yaban
CISI olduklan ve bilmedikleri sokaklardan 
yorgun argm yaya olarak dönmek mec· 
buriyetinde kalmaktadirlar. 

Gcceyansmdan sonra müsabakas1 bi
ten l;oban Mehmcd, bir arkada11 tarafm
dan kcndisinc verilen elli santimi sokagm 
ortasma ftrlatarak bitkin bir haldc otelc 
gelmi1 ve orada kar11!a1t1g1 bu alakas1z -
hktan dolay1 hakh olarak deliye dönmü1-
tü. 

T ak1mda Olimpiyadlara gitmi1. bu 
gibi seyahatler yapm11 kimseler de bu • 
lunmasa Türk ekipi ic;indc büyük kan -
11khklar c;1kmas1 muhakkak vc mutlakh. 
Bu vaziyct kar§tsmda <;ekoslovakyanm 
muhtelif 1ehirlerinde müsabaka yapmanm 
tak1ma ne kazandiracagtm tahmin ede -
bilirsiniz. 

Beyoglu Halkevinde apor 
fenlikleri 

Bugün ögleden sonra saat beite Be -
yoglu Halkevinde bir spor 1enligi tertib 
edilmi1tir. Bu 1enliktc Beyoglu Halkevi
nin bir sene ic;inde tertib ettigi voleybol, 
basketbol, eskrim, aletli iimnastik ve yürü
yü1 gibi müsabakalarda derece alan spor
cu vc takunlara mükafatlan verilecek 
bundan sonra k1z vc erkeklerden mürek
keb ayn ayn gruplar müzik ve aletle 
muhtelif jimnastik numardlan yapacaklar, 
ktzlardan mürekkeb ayn bir grup da plas· 
tik ve ritmik danslar oymyacaklard1r. 
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Ayd1n Halkevi temsil kolu f aaliyette 

Aydm ( Hususi) - Halkevimizin temsil koluna mensub gencler c K1 
sonu • isimli bir piyes oynad1lar. Temsilde rol alan gencler ~ok muv 
oldular ve seyircilerin takdirlerini kazandtlar, 

Gönderdil!im resim Kavga sonu piyesinde oyn1yan Halkevi ~ocukl 

toplu bir halde göstermektedir, 

Adanada mühim futbol ma~lar1 yapdd1 

Adana ( Hususi) - Bayi;am mijnasebetile i;iehir stadyomunc!.a te1 
edilen futbol ma~lari büyük bir ral!bet görmü§tür. !dman Yurdu ile SeyJ 
Adana spor kulüblerinin A ve B takunlarim kar§tla§hran bu müsabalu 
!dmanyurdunun 3 - 2 ve 8 - 0 galibiyetlerile neticelenmi§tir, Gönder · 
resim !dmanyurc!.u genclerini toplu bir halde göstermektedir. 

Kulaö1mza küpe olsun 1 

EN MÜ0\-1\~ 
\STill~FTAN 
~OKRA··-

K ullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi ge\:irir. Harareti sür'atle dü1ürür. 

Ba,, di1, sinir, matsal, adale agnlan ancak GRiPiN almak 

suretile \:8f\:abuk defedilebilir. 

lcab1nda gUnde 3 ka,e ahnabllir. lsmlne dikkat. 
Taklidlerinden sak1n1n1z. 

Elaz1g Belediye Reisliginden : 
Yetmi§ be§ lira ayhk ücretle 

talib olanlar evralu müsbitelerini 
olunur. 

bo~ bulunan Belediye Veterinerlil!inl 
Belediye Reislij!ine göndermeleri il~ 

( 2220) 

Gümrük Muhafaza Genei Komutanhg1 
istanbul Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza örgüdü i~in 1256 ~ift yemeninin 16/5/1938 pa-
zartesi günü saat 11 de eksiltmesi yaptlacakhr. 

2 - Tasmlanan tutar1 ( 2512) lira, illc teminat1 (189) liradtr. 
3 - $artname ve evsaf Komisyondad1r. Görülebilir. 
4 - !steklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile birlikte Ga -

lata eski ithalät gümrügü binasmdaki Komisyona gelmeleri. (2459) 

KOLiNOS 
kullanmakla gülü~ünüzün parlakhl!1 ve yüzünüzün 
taraveti tezayüd eder. Güzellik ve eins! cazibe; 
saglam, beyaz ve güzel di~lerle kaimdir. KOLiNOS 
yüzbinlerce ki~iye cazib ve daha güzel olduklarm 
hissettiren bir di~ macunudur. KOLiNOS'u tecrübe 
ediniz. Taze bir aj!zm ve sehhar bir gülü~ün saade
tini hissedecel!inize mutmain olabilirsiniz. Macun 
teksif edildigidinden bir tüb ihtiyacmm uzun 

müddet temin 
eder. 

Bü:vük tübün 
fiah 42 
kuru~tur. 

Büyiik tüb 42 Kr. 
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Kat'i bilän~o 
Dahiliye V ekili dün Mecliste 
zelzelelerin neticesini anlatt1 

Celal Bayar Ati
nadan bu akf(lm 

hareket ediyor 
CBa1taraf1 1 Incl sa11.ltede] 

Matbuat mÜ•te,ar1nin 11erdiii 
ziyafet 

Atina 29 - Matbuat Müste§art Niko-

[BQftarafl 1 Incl sahltsdeJ 

rek g~e Ktriehir ve havalisind~ olan ~
zcleden ve neticelerinden o gun B. k 
M. ne maruzatta bulunmu1 ve alma~ 
tahilab da tekrar arzedecegimi söyl~i1-
tim. Maruzabm, hadise ile mütenasib __ o
larak biraz uzun sürerse affmtzt ve mu -
samahanm rica ederim. 

Zelzelenin te•ir •ahalarr 

Z l l h .. k ma aynlacak o -e ze e sa ast u~ 1s . ld 
lursa merkezi kmm as1! zelzelenm .~. u • 
- b"" .. k h rabiyi intac ett1g1 yer gu ve en uyu a . I . 

h . .. .. .. getirerek dm emeru-- antayt gozonune 
. . d . ·malde Manahos ~ayt, z1 nca e ernn - 11 . . 

cenubu Ankara - Ktr1ehir !Osest .~e ltmba-
l. b" . d D 1· yt 0 lmak uzere u 1 gar 1s1 e e 1ce ~a kl" d b 
~izgiler arasmdaki kat'1nakt~ ie l m ~ t 
lunan bir arazidir. Bu ara:u ast ze ze e-
. k .. t k"I eden bir sahachr. En nm mer ez1ru e1 t 

~ok zarar da burada o!mu1tur. 

tk. . ah b zelzelenin aksülameli 
lilClS &, U k 

1 k K "d y ozgadda, An ara -o ara aysen e, k 
H d Nig" dede ve mer eze 

nm aymanasm a, k d 
. di· vilayet ve mmta a a ve 

c1var olan ye . . . · Sonra dalga 
civarlarda da h1ssed1lmi1nr. k l . 
d 1 1 k b. n daha uza yer enne 

a ga mem e e 
kadar inti1ar etmi1tir. 

k 
.. de 6 700 ev vardtr. 

Bu mmta a iym ' 
B 6 700 . d""rt binine yaktru tama • 

u evtn o k .. 
mile harab olmu1tur. Bu mi~ta anm ~~
fuzu 69 bindir. Nüfu~a zay1labm~.z I~ gun 

.•• d kemali sükran a soy 1ye • 
arzethgtm en O kit 200 

. ki d ha az olmu1tur. v.~ 
Ytm • a d"I · b' Bugun vefat 
k d ·T t hmin e 1 m11 • ' a ar 0 u a 148 oldugu an-
eden vatanda1 say1smdahi ~ok büyük te-
1a11lm11br. Bu rakam b' · · K 

.. .. 'bdi Yarahlardan '"" tr· essuru muc1 r. · d'" J · 
lehl'r hastanesinde vefat et~11, . ig~rl en 

k ·· lenne g1tm11 er
hastaneden ~1"'?1~1dve 1 oy k Keskin Y er· 
dir. Bunun hanctn e o arda b" t k • h 
k„ S k'I" Haymana a tr a im a-oy, e 1 1 ve 
sarat olmu1tur. 

Ha•ara 0 g,.1yan e11: 6,000 
• yan evlerin hepsi al b bin-

Hasara ugn · 1 
dir 680 kadar da hayva\~ayt ~;~1tur. 
0 ~aman da arzettii!!'n gk1 t maH aski~-

hi b
. h mmiyeti yo tur. er va t 

r1n ~1rce -··· ..-
• 'b. büyük teessurumuzu mu -

0 !dug
1
u gi .h

1 
ein 149 vatanda11m1:un hazin 

cib o an c1 e , h l>"lh 
vefatichr. Bu zelzele ve asar vlek t assa 

d 1 m kaytbt mem e ette u-
vatan a1 anmtz 

• t b1'r teessür ve heyecan uyan· 
mum1 ar an , I · 
d 0 gündenben ba1 iyan ve git-

1rm11hr · „ l flartnm el' an ar-
tik~e artan teessur te gra . . k b' 

Memlekebm1z, te tr 
kaSI almmam11nr. d l etrafmda 
kalb gibi bu ölen vatan a1dar K d' 

1 1 irpmmakta tr. en 1 -
yas a, matern e Y • 1 toplanmaga 
liginden her yerde d1~1~."."dr » kaychru 
b 1 «Ken 1 1gtn en 

a1 anm11b.r. h"kQmet ve ne 
h „ !"" orum ne u 

assaten soy uy ' ft d n iane a~1l-
de mahalli idareler ta~a n ~ olmam11br 
mas1 i~in hiybir te1ebbu~ vda · 1 · d · 

d ·I"kl nn en Jy enn en 
Vatanda1lar ken 1 1 e .. „ 'f 

d d klan teessurun 1 a-
ve ~alblerinden uy ubu suretle ko1mu1 • 
de" olarak yardtma 

lard1r. Bü • 
Bu teessür harice de ta1Rmi~~r. mh 

tün dost milletlerden helS!c~ ~ • 

B kl.11.m'ize anc1yem1ze, 
rumuz a <Ve ' •j • cJ a, ' hT Veka ebne e 
hükumetimize ve Dad 1 iye tmektedir 
telgraflar gelmekte evam e ' 

Vaki yardimlar. .. 
. D hili e Vekalenne gonde-

Hancden a Y d 1 da vard1r. ·1 . . 1 ve yar tm,ar 
n m11 1ane er men Kmlay 
T 1 dtmlar tama 

op anan yar . H·~· yerde 1ah-
•ubelerine verilecekttr. 1 lfH . , kt r epSI umu-
sa müteveccih yardim yod ul · ve ianeler 

.. "h · y ar un ar 
ma muteveco tir. l cak ve Km-
Kmlay 1ubelerinde tofp adna hasarzede • 
l 1 k · tara m an ay gene mer ezt ardtm yolla-
1 · · e toptan Y 
ere, m1a ve 1a1e v l dm imdad o-

rile sarfedilecektir. lk ;.r-kl ;inden koi
larak vatanda1larm ken K1 

.. e komiulan 
mast suretile olmu1tur. oy rdtm etmi1-
derhal felakete ugnyanblara ~an hükiimet 
lerdir. Ondan sonra ha 

1
e'. a a 'kurumlart 

k·1· ··ye en ve 
ve mahalli te1 l at u .

1
•
1
. h er her va-

1 0 .. d Hi a 1a m • 
o muitur. gun e k bu 1efkat 
kit memleketin IStirabma

1 
oian yardtmma 

ocag1, felakete ugnyan arm 

ko!ffiuitur. • d'lmemip • • t min e r Bugün 1a,e&1 e k b' b · 11 ue te ir 
hifbir köy, tek u- :Iahet mznta· 
11atandaf yoktur. ~ . de gayet 
kas1mn s1hhi t1aziyeti h kim ue 
· 'd' K'f' iktarda e 
ry1 ir. a 1 m !linde bulun-
•ihhi malzeme maha ht1ali ma
durulmaktadir. Halk~n ~ rkta bir 
net1iyesi de yerindedir. f K1zrlay 
tek kimse kalmamiftrr. d . 

d gön ermlf 
1200 den fazla fa ir 400 a-

M ·11· Mu"dalaadan da f iJe 1 1 d e daha 
dir alinm11tir. /cab e er• 

da te~in olu.~a-~a~t1~~ndi bugdaym-
iaie lytn de koylunun k .. degirrnenleri 

:lan istifade ed1!me~te, 1 ~: bu degirmen
tamir edilerek bu bug_da1'k rdimm he
lerde ögütülmektedtr. ' b yalk yardimt 

1 b"d'r V' U 1 yecanh o mast ta 11 •1 

Dün de Tokadda uzun"' 
bir zelzele oldu 

Toll.ad 29 (Hususi muhabiri -
mizden) - Bugün fehirde Kir • 
fehir leliiketzedelerine yardim 
laaliyeti hararetli bir 1urette de
iJam ederken, saat on dördü bef 
gefe, oldukfa w:un det1am eden 
bir zelzele olmu,tur. Car,1larda 
ve eulerde kuuvetlice hiaaedilen 
bu yer •ar•rnl1•1 takriben 13 •a
niye kadar sürmÜftür. 

.Halk ara11nda heyecan 11e en-
dtf . b' d eyi ir an a arhran zelzele 
•iraarnda hifbir haaar kaydedil
memiftir. 

derhal id • · 1 · · are am1r ernun yapma>1 laztmdt 
ve_ yapmi1lard1r. Y almz bunlardan biri, 
r.~ekda~t ~·~':'1akam1 bunu yapmad1gm· 

.' vazifesm1 1drak edemediginden dola
YI ljlen yikanlm11br. (Bravo sesleri). 

d
. fstanbu] Üniversitesi kendisinin mukte
" prof ·· ·· H esoru amid Nafiz Pamiri bir-

ka~. arkada1ile birlikte zelzele sahasmda 
t~_tki~at l'.apmaga memur etmi1tir. Profe
:r. d am1_r, dün Ankaraya döndü. Ken· 

tsm en lzahat istedim. Bana ilmi mü -
iah:dclerini söyledi ve hakikati oldugu 
gib. ~nlatti. Ben de anhyabildigim kada
rm1 s1ze anlatrnaga <;al~acag1m. 

Zelzelenin Hbebi 
. Bu zelzelenin sebebi volkanik degil -

rn11 tekt "k · · • . om 1m11. Volkanik olan zelze• 
lelenn tesi · h M 

1• M n gayet ma dud olurmu§. e-
sc a t" 'k d • ar mt te Pele yanardagmm bulun· 
h ugu yerde vukua geien zelzelede biryok 
~1arat vukubuldugu ve bu 300 bin ki1i-

nm ölümü beb l • . . . n: se o dugu halde zelzele· 
jmd te~n birka~ kilometre ilerideki sahil
e~ e UY11lmam11. Halbuki memleketi -
~~zde hast! olan zelzele, hatta bei altt 
Yllz, hatta bin kt"! t I"k I d . · lilm · • t 0 me re 1 yer er en l§t· 
kan~k ~· •. 1~ bu n~tice de zelzelenin vol-

·1 . egt • teltton1k oldugunu göstermek
te 1m14. T ekt l d 1. k oni emek de arzm mer • 
1<eze ya ID olan k -· 1 . tsrmmn soguyarak ger· 
Rtn •llDeSI ve bu tl · 
deta b. b sure e germmelerden, a-

tr ta ak k'" d 'k' . 
1 k l 

ag1 m 1 1 taraftan <;ek1-
ere YITh ma "b · 1 

yanl d f1 gi 1• Yanlmas1d1r. 1te bu 
sil 

0
ja kand« &)')> dedikleri yanklar ba-
ma ta IT Yankl . 1··· b' metrecle n· . . arm gem1 1g1, 1r 

etrnekt ~ ~ 1 santtmetreye kadar tehalüf 
e 1m1•· 

Y ar1g1n derinlig"i 3 4 b' t d' 
P f 

- irr me re ir ro .. H . 
esor am1d Pa · · „ 1 d'"' " b mmn soy e lgme 

gore, u <<fa)I)> kendi öl .. .. '! 18 k'l 
metre u 1 • cusu t e 1 o-
desine gzo.~ ub~dkaYmt§. Köylülerin ifa· 

re, irco d "] 
yabilirmii H b ag an aiar ve uz1-
uzar J 000. k'a] tta u Yanklar daha da 

• 1 ometrey bil" · y ng" tn der' 1··. e vara tmu4. a-tn 1g1 prof .. .. hm 
re "I "! . ' esorun ta inine gö-

• o ~u em1yecek dere d d" 
minen bu d · I"k 3 ce e tr. Ve tah· enn 1 4 b' 
dadir. $ayed dah • . m metre arasm-
lavlar ve al 1 akdenn olsayd1, diyor, 

ev er <;1 ard1. 
Toprak öyle yanlm . 

granit ve kil t b k l§br k1, mermer, 
gibi <;atlam b a 1• alan b1c;akla kesilmi1 11 r. 1te rat! -sadme zelzele . .b• amanm yapbgt 
~ok deri"nlerd YI mucl 1 . olmu1 ve zelzele 

. en ge d1"' .. 
b1llüriyeye taalliik .~.'- ~<;~n ve suhuru 
kadar tesir e'-' . ettigl 1~m uzaklara wrn§ltr. 
Kuruyan ve d 

mey ana ftkan aular 
Anlathg1na göre b · k 

mu1 ve bircok sul • tri;o sular kuru • 
Eskidenberi 1• ar teydana <;1km11hr. 
da yerlerin1· ma ~m 0

1 
an baz1 kaphcalar 

• Yenn a bnd k" d 1 ve mecralan · "k . _a t su epo an 
tsh amebn1 d • · · · · Profesörün ·· h d . eg11brm11hr. 

mu1a e estne ·· k 
hasar dere b l gore en ~o 
ki rusubi t oy kari.~da _ve su kenarlannda-

opra uzennde 1 1 
de olmuitur. Ha!buki t yap1 an ev er-
bilhassa sa"I k epe ve sirtlarda ve 

R •m ayal „ · d 
1 1 · ar uzerm e yap1 -an ev enn en k"I . es t enne dah· k" .. k b' 
zarar olmam11hr P f .. t u~u lr 
· d · ro esor bunun sebebi-

l
m . he §U _suretle anlatiyor: 0 kaya küt
"" eyetI umumiy ·1 b' l"k d · · d "" e tr 1 te bir ahenk 
atresm e sallanm1•ttr Ü 1·· d k" d 

1 b ' · s un e 1 ev e 
onun a eraber salland • . . . 
görmemi1tir H lb k' l.~1 t<;m b1r zarar 
raklar bir k lb a ~ t ?tger rusübi top-

. . ~ ur uzenne konan bu ·da 
tanelerinm titremesi "b· II R Y 
.. . d k' Rt t sa anm11 ve 
uzenn e 1 evlerin yik 1 . 
mu1tur. t mas1n1 muc1b ol -

Bu alimimizin h 1· b 
d .•. h'd" . b"· u asaten ana söyle • 

1g1 a tse1 ta nye budur. 

En piddetli sadme 
Profesör Hamidin bana d""' .1 • 
l „. ver1g11m1e-

sas ara mustemd kanaate k h .. 
.. l l . Ya m ta mmt-

ne gore, ze ze enm en •idd tl' d . 
"lk „ k' d b . ' e l sa mest 
1 once 1 ar ed1r. Di<:er d b I b' . .. "' ar e er Jr 
neVJ muvazene sarsmttlaridi B k b"' 

l l 1 r. u a !! 
ze ze e er ancak 20 gün dev 1 k am e me te 

ladis'in Türk gazetecileri !i"refine ver
imi1. Filhakika zelzelenin 1iddetli sad - diJl"i öJl"le zlyafetl karde§9e bir hava i9ln
mesi ilk günü hasan mucib olamdir. Onu de gec;mi§ ve buna b~ok Yunan gaze -
takib eden ve hala devam etmekte olan tecileri i~tirak eylemi§tir. 
sarsmt1lar 1iddetini gittik~e kaybetmekte- Nikoladis, söyledigi nutukta, Türki • 
dir . .Simdiki hasarat, ilk darbcde sar51I - ye ile Yunanistan arasmda ve Balkan 
m11 ve örselerunii olan evlerin cökmesin • Antanh c;erc;evesi i9inde imzalanan ye
den ibarettir. Zelzelenin en iiddetli btr ni dostluk vesikasmm akdinde bulun -
iekilde duyuldugu mihitte dahi efkan 11_ mak üzere Türk gazetecilerinin Yuna -

nistana gelmi~ olmalarmdan dolay1 ge
mumiye sükiinet bulmu1tur. rek Ba§Vekil Metaksasm, gerek kendi -

Profesör Hamidin kanaatine göre, Kt· sinin duyduklart derin sevinci izhar et
z1lirmak ve Delice ~a}'l sarsmtmm inti1a- mi§ ve deml§tlr kl: 
nna mani olmu1 ve adeta amortisör rolünu c- Fakat siz aynl zamanda derin sa-
oynam11br. mimiyet hislerinizi göstermek ic;in de 

Parti grupunun kararlarr geldiniz. 0 hisler kl sizi Metaksas hü -
C. H. Partisi Grupunda bu meselelen kt'.l.metinin 4 a,gustos 1936 dan sonra ya

aza arkada1lann daveti üzerine müzake- rathl!r yeni Yunanistam daha iyi ta -
mmaga sevkediyor .• 

re ve münaka1a ettik. Ve baz1 kararlara Nilroladis'in nutkuna cevab veren 
vas1! olduk. 0 kararlan bugijn gazete - Ercümend Ekrem Talu, Türk _ Yunan 
!erde 1cra Vekilleri Heyeti karan ola • dostlugunu tasvir etmi§, bunun hi9bir 
rak, görmü15ünüzdür. Bunlan, bu kürsü- müeyyideye muhta9 olmad1g1m, c;ünkü 
den Büyük Millet Meclisine ve efkan u- iki milletin birbirlerine olan duygula -
mumiyemize arzetmek isterim. Alman ka- nmn dostluk hududlanm a§arak sami
rarlann birincisi, ani ve ilk yard1mlar ha· mi bir karde§lik haline geldiJl"ini söyle -
ric olmak üzere söylüyorum. Zelzele mi§tir. 
mahalline !stanbul Üniversitesinden, An- Ercümend Ekrem, Türk gazetecileri
kara Dil, Tarih, Cografya F akültesin - nl hayran birakan Ba§vekil Metaksasm 
den, Ziraat Enstitüsünden M. T. A büyük eserini hürmetle anmt§ ve söz -
dan, Meteoroloji genel direktörlügünden lerini §Öyle bitirmi§tir: 
se~ilmi1 olan ieolog, jeograf ve topograf •- Yunanistam 14 ayhk bir fast.la ile 
alimlerinden mürekkeb bir heyet gönde- ziyaret eden ecnebiler Yunanistanm 
rilecektir. Bu heyet bir hafta zarfmda her tarafmda gördükleri kalkutrna ve 
bu mmtaka}'I tetkik edecek ve raporunu refah kar§1smda hayret i9inde kahyor
hükumete verecektir. Bu tetkikattan lar ve onlarm gözleri kam~1yor. Tür -
maksad ~dur: Bu mmtakada bulunan kiyeye dönü§ümüzde rnüttefikimiz Yu-

k 
nanistamn terakkl ve refah1 yolunda 

öylerin mevkiinin tehlikeli olup olma • büyük Krah tkincl Jorj'un rehberligile 
d1g1 ve mevcud köylerin baika bir yere elde ettigi ba§artlan ve bu yolda athgt 
nakli icab edip etmiyecegi ve yap1lmas1 büyük ad1mlan anlataca{(lz .• (a.a.) 
laz1m geien köylerin yerlerini gerek su, 
gerek dayamkhhk, gerek toprak itibarile 
tesbit ederek diger bir rapor verecekler hizmeti müftehire olmak üzere kabul et· 
d. • mi1 bulunuyor. Kmlaym bu hususta ~ok 

ir. b l d iyi aemereler vermi1 tecrü e eri var ir. 
Tedkiki zaruri meaeleler Pa1alimam, Erdek vak' as1, Su1ehri vak-

Bu köy meselesinde icabi ve selbi ola- aSI ve diger yerlerdeki yangin vak' alann
rak iki cihet dü~nülmü§tür. Mademkt da 1ehir ve köylerin tamirinde Kmlay 
bir felaket gelmi1tir, bu felaketi azami ~h§ml§ ve muvaffak olmu1tur. Kmlay1 
surette tamir etmekle beraber bundan a- te1kil eden muhterem zevat ve ba1ta bu· 
zami surette istifade etmek de laz1mdtr lunan arkada1un1z Refik Saydam bu i1i 
Köylerimiz zaten kü~ük olduguna göte, kabul etmi§ olmakla hem vatanda1lara ve 
her mahallin ziraat ve iklim iartlan müsa- hC'!Jl de hükiimete c;ok büyük bir insani 
id olursa bu köyleri bir araya toplay1p harekette bulurunu1lard1r. 
yüz ve yüz elli evli köyler vücude getir- Zahire ue hayuan t1aziyeti 
mek laz1md1r. Bunun icab ettirecegi ma-
sarifi tahmin buyurununuz. Ü~üncü kmm, zahire ve ~ift hayvan • 

Digeri selbi olan taraftir ki, eger haki- lan vaziyetidir. Zahirenin büyük kism1 
katen bu mmtakada da sik stk zelzele o- kurtanlm11br. T oprak altmdakiler elen
lacaksa, vatandailartmmn hayatlanm mi1. ta1 altmda kalanlar da temizlenerek 
tehlikeye koyarak buralarda yaiamala • kurtanlm11tir. Hayvan zayiatma gelince, 
rmda mana yoktur. O halde bu mmtaka ölen hayvanlar karaS1g1rd1r. Burada ka
halkim heyeti umumiyesile kaldmp bai- raSig1r yok olmakla bcraber vatanda1lara 
ka bir yere nakletmek Jazimdtr. bu iptidai sermayelerini verebilmek iyin 

Tetkik edecek ikinci cihet, inia tar· bazt tedbirlere müracaat edilmi1tir. 
zt, keyfiyetidir. Köylerimiz, bahusus, or- Hükiimet Ziraat Bankast ile temasa 
ta Anadolunun civar köyleri helik deni- geldi, o da bunlan temin etmek vazife • 
len yUvarlak dere tailarmdan yaptlml§ sini üzerine ald1. Bütün bu masraflara 
evlerden ibarettir. Damlanmn üzeri ya • kar11hk olmak iizere hükfunet 500 bin 
nm metre kalmhgmda toprakla örtü _ lirahk bir tahsisat istemiye karar vermi1tir. 
lüdür. Ufak bir sarsmbdan duvarlar }'!· Kanun yakmda Büyük Millet Meclisine 
k1ld1g1 vakit damm üstündeki aglT l"oprak gelecektir. Kabulunü rica ederim. Sayet 
kapanarak bir cendere gibi tamamen i~e- bu k1t'amn ve vatanda1lanmmn evlerinin 
'd k' · 1 in1as1 ve kendilerinin refalu bilhassa sen e 1 c§Yanm ve msan ann üzerlerine 

iner ve ezer. Heyetin i~erisindeki mimar- lametlerinin temini, daha ~ok fedakarhg1 
1 b. · b d h ))• 1 icab ediyorsa •üphesiz ki hükiimetiniz ar 1ze 1ca e erse ma a 1 ma zeme ve ' 
1eraitle bu evlerin sarsmtilara mukave _ nazan itibara alacaktir. Ve hükfunetiniz 
metlerini arbrmak ~are ve imkanlan 0 • emindir ki, B. M. Meclisi bunu ver • 
lup olmad1gm1 tetkik edeceklerdir. mekte asla tereddüd etmiyecektir. (Hay 

Hükumetimizin tedbirleri hay sesleri) 

Bu ilmi tetkik neticesi, nihayet mayl _ Tekrar edeyim, böyle maddi 
sm onuna kadar hükiimetin eline gelmii ac1larr tadil etmiye tle maddi ya
olacakttr. Bu tetkik heyeti bu akiam ha- ralar1 tamire bu milletin kudreti 
reket edecektir. ve bilhaua ha„~iyeti, 11atanper-

Bir taraftan bu tetkik yapilir • 11erliii kiilidir. Teessüf olunacak 
ken diger taraftan da iakiin umum cihet, tekrar edeyim, ölen vatan
müdürlügü bütün tefkiliitrm •e- da,lar1m1zrn teliifi edilemiyecek 
lerber ederek mahalline gidecek- olan vaziyetidir. 
lerdir. Bunun da yapacag1 fey o- Ba1vekil vekili ve Dahiliye Vekili .Sük
rada haaar gören ve y1kilma11 rü Kayanm bu izahatmt müteak1b ruzna· 
muhtemel olan eulerin yerine en meye g~ilmi1tir. 
aeri bir 1turette ve en •ailam bir Meclis, pazartesi gÜnil toplanacakttr. 

fekilde, mahalli malzemeyi kul - Memlekette iane faaliyeti 
lanmak fartile in,aata ba,l1yabil- Artvin 29 - Dün vilayet makammda 
mek imkanrm hazirlamaktan iba- yapilan umwni bir toplant1da bütün me
ret olacakt1r. murlar kendi arzularile maylS maa1lan· 
.. Bu„ i1ler .•~ratle yapilmak Iazim gelir. nm yüzde ikisini Ku1ehir felaketzedele-

<;unku te1nmevvelin nihayet 00 beiine rine terk ve t~berru etmii ve halk arasm
kadar bu v~tanda1lar ~adirdan, c;ardak- da bu yardtmm geni1letilmesi maksadile 
tan. ve ~evnden ~1k 1p damlan altma gir- bir komite seyilerek faaliyete ge~ilmii • 

Bursada 
mehdirler. . Aksi takdirde iklimin sertligi tir. 
ve o havahde k11m erken gelmesi, bu va
tanda1lar1m1z~ ~ok rahats1z eder, dag1l • 
malanm muc1b olur. Hükiimet bu vazi -

Bursa (Hususi) - Kir§Chir felaketi 
Bursada ve kazalarmmda ~ok derin bir 
ac1 uyand1rm11ttr. fnegöl Belediyesi, K1r-
1ehir Belediyesine bir telgraf ~ekerek 
halkm teessürünü bildirmi1tir. Gernlikte 
bir gÜn i~inde 430, !negölde de 1 saat 
i~inde 300 lira toplanmt1br. 

yeti nazan itibara alarak hertürlü vesaite 
müracaatle bu vatanda1lann evlerinin 
derhal yap1lmasma karar vermiitir. (~ok 
güzel sesleri) 

K1z1lay1n hizmetleri 
Gerek i~timai muavenet, gerek bu in· 

ja keyfiyeti S1hhat Bakanhgmm emin 
murakabesinde olmak üzere Kmlay ku
rumuna Yerilmi1tir. Kmlay da bunu bir 

Bursada Parti kuragmda Vali muavi
nimiz Edib Kotaym riyasetinde ayrtca 
bir toplantl yap1lm11, Ku1ehir felaketi et
rafmda kararlar almm11ttr. 
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Londra müzakereleri 
dün ak§am nihayetlendi 

ingiliz ve FransJZ nazirlar1 bir~ok meseleler 
üzerinde görü' birligi tesbit ettiler 

LBa1tarat1 1 Incl 1ahl/ecteJ 
«- Frans1z Ba1vekili M. Daladye 

ile Hariciye N azm M. Bone sulhun ida
mt ve muhafazasile alakadar olan mühim 
meseleler hakkmda ingiltere Ba1vekili M. 
Cemberlayn ve diger ingiliz namlarile 
mütekabil itimad havast iyerisinde müte
addid mülakatlarda bulunmu1lard1r. • 

Bu görü1meler esnas1nda !ngiliz na • 
zirlan, ingilterenin Roma el~isi Lord 
Pört'le ltalya Hariciye N azm arasmda 
cereyan eden müzakereler neticesinde 
imzalanan anla1ma hakkmda etrafh iza
hat vermi1lerdir. 

Frans1z naz1rlan, Avrupa sulhuna 
yard1m1 itibarile fngiliz - ltalyan anlat • 
masm1 tasvib ettiklerini ve ayni maksadla 
!talyan hükumetile müzakerelere giri1 • 
tiklerini bildirmi1lerdir. Bunun üzerine 
ingiliz naz1rlan, italyan • F ranstz müza
kerelerinin de muvaffakiyetle neticelene
cegi ümidini izhar ederek, bu sayede Ak
denizde emniyetin teessüs edecegini ve ls
panyadaki yabanc1 gönül!ülerin geri ~e -
kilmesi meselesinin de kat'i 1ekilde halle
dilecegini bildirmi1lerdir. 

ingiliz ve F ranstz naz1rlan ayni za -
manda orta Avrupa meselesini ehemmi
yetle tetkik ederek, bu meselenin adalet 
dairesinde ve muslihane bir 1ekilde halli 
i~in almacak tedbir hakkmda anla1m11 • 
lard1r. 

Frans1z ve fngiliz naz1rlan aynca Mil
letler Cemiyeti lwnseyinin önümüzdeki 
toplanhsmda tetkik edilecek meseleleri 
de gözden g~irmi1lerdir. Bunlarm hari
cinde 19 mart 1936 tarihli Londra an -
la1mas1 ahkamt mucibince kararla1tmlan 
lngiliz - Franstz erkamharbiyeleri ara -
smdaki te1riki mesainin mümkün oldugu 
kadar s1kla1bnlmasma karar verilmi1tir. 
Bugünkü §Crait altmda ingiltere ile F ran
&amn mü1terek menfaatlerle birbirine SI· 

k1 suretle bagh bulunacag1ru gözönünde 
tutan F ranstz ve fngiliz naz1rlar1 iki mem
leket arasmda mevcud isti1are ve te1riki 
mesainin devam ve inki1afi hususunda ta
mamen mutab1k kalm11lard1r.» 

M. Daladye'nin beyanah 
FranS1z Ba1vekili M. Daladye, bu -

günkü müzakerelerin hitammdan sonra, 
gazetecileri kabul ederek, a1ag1daki be
yanatta bulunmu1tur: 

«- 48 saattenberi fngiliz meslekta1 -
lanm1zla beraber ciddi ve derin görü1 • 
melerde bulunduk. Bu meseleler hakkm
da size izahat vermekte mazurum. Sah -
san hi~ir i1te bedbin degilim. F ransaya 
son derece memnun olarak dönüyorum. 
F ransa ile ingiltere arasmdaki anla1ma 
hiybir zaman bu derece hakiki, 1ü1IU1llü 
ve tarn olmam~b.» 

Dört mühim meselede iJerilen 
kararlar 

Londra 29 (Hususi} - Sa!ahiyettar 
mehafilden alman malumata göre fngiliz 
ve F ranS1z nazITlart tarafmdan tetkik edi
len Habe1istan, !spanya, askeri teiriki 
mesai ve Cekoslovakya meseleleri hakkm
da a1ag1daki kararlar verilmi1tir. 

Milletler Cemiyetinden Habe1istan 
meselesi hakkmda evvelce verdigi kara· 
rm de!ii1tirilmesi taleb edilmiyecektir. Fa
kat bugünkü vaziyet ancak silahh bir mü
dahale ile degi1ebileceginden, bunun da 
mevzuu bahsolmad1iima göre, Milletler 
Cemiyeti Konseyinden, aza devletlere bu 
i1te serbestii hareket verilmesi istenecektir. 

!spanya meselesinin halli i~in, lngiliz 
hükfuneti F ransiz • !talyan münasebah· 
nm muvaffakiyetle neticelenmesine yar • 
d1m edecektir. 

lngiliz ve F ranstz erkamharbiyeleri a
rasmdaki temas meselesine gelince: Bu 
temaslar herhangi yeni taahhüdlerle ala
kadar degildir. Nitekim, ingiliz hükiime
ti Londradaki Alman ve lta!yan sefa
retlerine verdigi birer nota ile, 1936 da 
ba1hyan ve bundan sonra da devam edi -
lecek olan bu temaslardan herhangi yeni 
bir taahhüde giri1ildiiii neticesi ~1kanla• 
rruyacag1n1 sarahaten bildirmi1tir. 

1ngiltere ve F ransa Cekoslovakyadaki 
Alman eka!liyetleri meselesini kendilerini 

alakadar etmiyen ve Cekoslovakyaya aid 
dahili bir mesele oldugu hususunda mu 
tab1k kalm11lard1r. Mare1al Göring, bu 
hususta Prag hükiimetine kat'i teminat 
verdii!inden, fngiltere hükiimeti bu mese 
le hakkmda BaFekil M. Cemberlayn 
taraf1ndan evvelce Avam Kamarasmda 
yapilan beyanata i!ave edecek bir sözil 
olmad1g1m bildirmi1tir. Ancak Cekoslo
vakya meselesinin cebir vaS1tasile halli 
F ransa ile lngilterenin yakmdan aliikadar 
bulunduklan Avrupa sulhunu tehdid e 
der mahiyette bir hareket addedilecegine 
dair ingiliz ve F ranS1z namlan arasmda 
tarn bir fikir birligi haS1! olmu1tur. 

Jngiltere, F ransa ile ltalyanrn 
ara11m bulmiya falipacak 

Paris 29 - hi maliimat almakta olan 
mehafil, Londrada F rans1zlarla ingilizler 
arasmda yapilmakta olan müzakerelerin 
F ranstz - ltalyan görü1mesini kolayla1 
t1racagm1 ve tesri edecegini ümid etmek 
tedirler. 

M. Cemberlayn, !ngiliz - !talyan uz • 
la1mas1nm ihdas etmi1 oldugu müsaid ha 
vadan mümkün olduiiu kadar süratle is 
tifade etmek arzusundadtr. 

fyi maliimat almakta olan mehafil 
Büyük Britanyanm F ransa ile seri bir iti 
Jaf akdetmesi i~in ltalya hükiimetini ikna 
etmek üzere bütün kuvvetini sarfedece 
gini tahmin eylemektedir. Böyle bir iti • 
lafm 4 may1sta toplanacak ve ltalya ile 
münasebet meselesini tetkik edecek olan 
Kü~ük !tilaf KonferanSI üzerinde acil te
sirler has1l edecegi tahmin olurunakta 
dir. 

/ngiltere Alman teca11iUüne 
mÜ•aade etmiyecek 

Londra 29 - Salahiyettar bir mem 
badan Ögrenildigine göre ingiliz ve F ran 
siz devlet adamlan, 1936 ve 1938 tarihll 
lngiliz - Franstz siyasi itilaflan ahkamma 
tevfikan harb vukuunda iki devletin hava 
kuvvetlerinin te1riki mesai etmesi ve ipti 
dai meddelerin stok halinde muhafazas1 
hususunda dün tarn bir anla§m1ya vamu1 
lardtr. 

Ögrenildigine göre lngiltere Almanya 
run Bel~ika ve F ransa topraklanna teca 
vüz etmesine müsaade etmiyecek, faka! 
herhangi ba1ka bir devlete kar§I taahhüd 
albna girmiyecektir. 

Dün yap1lan lngiliz • F ranstz itilaflan 
yanlt1 tefsirlere ugnyarak bunlara teca 
vüzkar bir mahiyet atfedilmemesi iyin ag 
lebi ihtimal Roma ve Berline teblig edi 
lecektir. 

Salahiyetlar bir !ngiliz diplomah Ha 
vas ajansmm muhabirine bcyanatta bulu 
narak fngiliz ve F ranstz devlet adamlar 
arasmdaki görü1 birliginin tarn oldugunu 
ve bu vaziyet kar11Smda Almanyanm 
1iddete müracaat etmenin lüzumsuzlugu 
nu anlamas1 laz1m geldigini söylemi1tir. 

Hitler müzakere yolile kom1ularile 
sulhan anla1manm lüzumunu anliyacak • 
tlr. fngiltere esasen bu müzakereler hüs
nü suretle neticelendigi takdirde Alman
yanm müstemlekat taleblerinin tervicl 
i~in bir 1ekil bulabilecektir. 

Fran.i:z; nazirlan Pari.te 
Paris 29 (Hususi} - Baivekil M. 

Daladye ile Hariciye Nazm M. Bone 
bu ak1am saat 19,30 da tayyare ile Lon· 
dradan Parise döndüler ve Burje hava 
istasyonunda nawlarla lngiliz biiyük el· 
~si Sir Erik Fibs tarafmdan kar1ilan • 
d1lar. 

Baivekil M. Daladye: tayya;ecle~ 
iner inmez, radyo vas1tas1le aiag1daki 
nutku irad etmiitir: 
«- lngiliz hükiimetinin mümessilleri· 

le bir~ok görüimelerde bulundugum Lon• 
dradan dostum Hariciye Nazm M. Ba
ne ile Parise dönüyorum. Milli hayatla• 
rmda oldugu gibi, bcynelmilel siyasette 
de ayni hürriyet idealile birbirine bagh 
bulunan iki büyük millet arasmda anlai
ma hi~bir zaman bu seferki kadar s1k1 ol

mamt§h. 
Anla1malßlZ dünya sulhu i~in ve bü • 

tün milletlerin hukukuna riayet hususun
da mükemmel neticeler verecektir.:o> 

HOLLANDADAN GELEN 

CiCEK SOVANLARI 
Meihur J. B. VAN DER SCBOOT Mü_essi:sesi. . . 
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Cinsleri ! z a h a t Tanes1 Kuru§ 
Glaieuls Bütün renklerden, büyük kolleksiyon 10 

• Kart~ik, Katmerli 20 Begonias > 

Anemones > > > • • • 10 
Dahlias Dekoratif ve enfes 11 ~eitd katmerli 25 
!ris germanica 10 • etiketli 10 
Lilium 11 • • 30 
Montbretias 10 • 5 
Renoncules Katmerli ve ~ok ~e§idli • 5 
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8 CUMHURlYET 

Zelzele 
„ . lil'CumhuriyetU! 

f elaket1ne li=l1 ca1 0 ~ 5 lidl tt l!Jl ll'1"l ll.11 

ugr1yanlar i~in ... 

Kmlaya yardun eden 
hamiyetli yurdda~lar 
Gramofon Türk Llmlted flrketl 100 
David Eskenazl ve memurlan 15 
Alber Slon ve blraderl 200 
Tahran büyük el9lsl Enls 
Akaydltl alles! 25 
Isparta pazar1 sahlb! Mehmed 
Yal91Ilkaya 25 
ismJnJ blldlrmek lstemlyen blr 
yurddaJJ tarafmdan 50 
Zekäl Ülker 25 
Migll'd19 Aslan 10 
ismall Qlzmecl 10 
Mustafa Fall< Ostar 5 
Nur! BakkalbaJJI 15 
Sepan Nehabetyan 2 
Artln Sarrafyan blraderler 10 
Tulukyan blraderler 15 
Zekl Dumlupmar 20 
Osep Qlllngiryan 5 
Mehmed Qadlrc1 10 
R~tü Ak 5 
Turn.all Cirldzade ve otullari 10 
Mustafa Tütüneü 10 
A. G. Arsen ve ,ürek!sl 50 
Käg1d tüccan Horasane1yan 10 
Vafya 5 
Hayrl ~1 ve Hayrl QaklroR!u 10 
KAmil Özkent 5 
Hldayet Boyac1 3 
Ohannes Ananyan 5 
Klrkor M1ar 10 
Fot! Dolos 5 
Ne&im Clvre 5 
Gra9yanl Kiil;elecl 1 
Da vld Almana 2 
Köprülü han odabaJ]l.!l Hakkl 5 
Hall! Hllmi Ka9ar 10 
Artln l;li!;manyan 5 
Onnllt MJ.Sirllyan 1 
Derlei Abdullah 5 
Yanl Dlrnostonopulos 2 
Yanl Kresp! 1 
Kabasakal 5 
Petro Köleyan 1 
Bakkal istepan 2 
Derlei Molz 5 
ibrahlrn Zlya 2 
Derlei l;levkl 5 
Klrkor Akyan 1 
Nacl Kelcllt 5 
:t..rael Bahar 10 
Teotll Slnanotlu 5 
Köprülü han kahvecl&i Süleyman 2 

*** Kll'~hlr ve havallslndekl zelzele dola-
YJ.Slle feläkete ugr1yan yurdda§lara yar• 
dJm listest bütün Klzllay ,ubelerlnde 
a91lm~tll'. 

Yarduna ka.,acak yurddaJ]lann teber
rularlill makbuz mukabWnde tevdl et
meleri rica. olunur. 

Takaim stadyomundaki 
ma-rlar 

Barutgücünün bu hafta yapacagi 
mai;lar: 

Taksim stadyomunda: 30/4/938 cu • 
martesi günü, 

1 - Barutgücü ve Galatasaray okulu 
B takrmlar1 saat 15 te. 

2 - Barutgücü ve Galatasaray okulu 
A talomlan saat 16,30 da kar§Ila§acak • 
Iard1r. 

Barutgücü sahasmda: 1/5/938 pazar 
günü, 

3 - Barutgücü - $erefspor genc ta • 
lomlar1 saat 14 te. 

4 - Barutgücü tekäüd ve 3 üncü genc 
tak1mlan saat 15,30 da. 

5 - Barutgücü ve Altmova B taklm· 
!an saat 16,30 da. 

6 - Bak1rköy genc ve Sparta genc 
Rum talrnnlan mai;1 saat 10 da yapila • 
caktJ.r. 

latanbul eakrim birincilikleri 
Eskrim aj anhj!mdan: 
24/4/938 pazar günü kihcla ba§liyan 

eskrim müsabakalarma <;ar§amba gü -
nü de Beyoglu Halkevi salonunda de • 
vam edilmi§tir. 

K1hca Be§ikta§tan: Orhan, Osman, 
Nihad, Sadun, Raü, Adil. 

Güne§ten: R1za, Nuri, Kemal, Halid, 
Murad ~tirak etm~Jerdir. 

55 müsa baka üzerine yekdigerile c;ar
p1§an bu mübarizlerin ald1g1 neticeler 
s1ra ile: 

Birinci Orhan Ada§: Hi<; maglub ol • 
madan 10 galibiyetle. 

ikinci Osman: 9 galibiyet, 1 maglu • 
lbiyet. 

fii;üncii R1za Nihad: 7 galibiyet ve 3 
mai!;Iübiyetle ve 22 §er tu§ say1sile. 

Dördüncü Sadun: 6 galibiyet, 4 mag
lUbiyet. 

Be§inci Nuri: 5 galibiyet, 5 mag!U -
biyet. 

1/5/938 pazar günü saat 18 de Beyog
lu Halkevi salonunda flore ve epe mü
~abaka!anna ba§lanacaktir. 

1m w 
komedi ~ 

$ehzadeba§l 
TURAN TiYATROSU 
Halk san'atkan Na§id 

ve arkada9lar1 
Mii;e - Peni;ef varyetesi 

Muhatarah orman 
perde, dans, solo, düet 

HALK OPERET1 
Pazartesi: Kadiköy 

Süreyyada 
Sa11: Pangalti Kurtulu§ta 

<;aqamba: Be§ikta§ 
Suad Parkta 

Per§embe: Bakirköy 
Mi!tiyadide (3 ytld1z) 

tJ <; y1ld1z, 3 yildtz, en yeni operet 

Zayi 
Akaydan ald1gim 4487 numarah pa • 

soyu kaybettim. Yenisini a!acagtmdan 
bunun hükmü yoktur. 

:Iibbiyeli Cahid Atsan 

Bir suitefehhüm 
Tophanede Hamdl Meluned Perol lsmln

de blr karl!rnlzln ölen ~ocu!tuna defln ruh
satnamesl verllmediglnl §lkäyet eden mek
tubunu ne~retml!;tlk. Tophane Beledlye 
hekimliglnden ald1i1;lm12 bir mektubda, 
Hamdlnln müracaatl üzerine lkl §ahldle 
~ocugun nüfus tezkereslnl getlrmesl söyle
nlldlg!, müteesslr blr vazlyette olan Ham
dlnln bunu defln ruhsatnames! vermek ls
temedlglmlze hamlederek k1zgm blr vazl
yette 91k1p glttl!tl ve blr daha müracaat et
medlg! blldlrllmektedlr .• 

GÜNÜN BULMACASI 
t 2 3 ' ~ • , 8 9 10 11 

11/_J 1 1 1 1 1 lf i"li] 
21 1 1 1 1•1 l 1 1 1 I 
B 1 1 l 1 1•1 1 1 I b 
' 1 : 1•1 1 1•1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1•1 1 1 l•I 
1 1 1 l•I ~ 

6
1 1•1 1 1 

i_J l•I 1 l•I 1 1 1 1 
'H 11 I•! 1 1•1 1 1 
1 1 1 1 l•I l•I 1 1 1 

!Old--i-1 _,_1 -!--1--!-I -;.=l•..._I +-1 7=1 II 
uf!L ~.:....I .....:.1,_..;.......:....-:......1 ~l'--•..:....I ..... I_,• 

Sold an saga: 
1 - Yerden yetl~me. yüksek blr yere tll'

manan (lki kellmeJ. 2 - Aldi melekelerden, 
blr ~eyin olmas1 !91n kalml§ olan kisa me
sa!e. 3 • Parlat1c1 ve temlzleyicl blr top
rak, serserl. 4 - Blr ceml edatmm tersl, blr 
edat, mavl blr maddenln tersl. 5 - ~ag1ya 
dogru gltmege muvaffak olan (ikl kelimeJ, 
b!r emrln tersl. 6 - Aktörün vazlfesl, nlha
yet. 7 • Bir edatltl tersl, b!r feYin bU'akt1g1 
teslrln tersl, büzülenln arkad1141. 8 - ih
tlyar kadm, güzeJ san'at, mü§kül. 9 - Kuv
vetll arzu, genc. 10 - Sarho~un feryadlan, 
masdar edat1. 11 • Q!rigenelerln 9ok kul -
land1g1 blr kellme. 

Yukarldan a§ag1ya: 
1 - Tekdlre maruz kalan (lkl kellmel. 

2 - Dahll olan, dokunmU§ ~ylerden. 3 -
Ankarade. vaktlle hüküm sürmii§ olan blr 
tarlltat erbab1, ayakkab1 yapmage. yarar. 
4 - Perl, berbad olan. 5 - Blr adamm kendl 
llsam (lkl kellme), nota. 6 - Uzuvlaruniz-
dan, kudurmw; gib! olan. 7 - Seclye, vücu-
de getlr!len !.!;, blr mabud. 8 - Cam kablar-
dan. 9 - imdad feryad1, kanunun karde~t. 
10 „ ince ve zarif, güzel blr sulh muahede-
sl yapt1g1miz yer. !1 - Dl!;ler!le yontarak. 
Evvelki bulmacarun halledilmi' 1ekli 

t 2 S 4 0 G 7 8 9 10 11 

lliKIUITIUlPfATYl 1TSl ili 
2rElM EILI• y A SIAl•IA 
3 MIU z UIR. F l•IMIUIM 

T. i~ BANKASI TELEFONLARI 
T. if; Bankas1n1n Ankara telefon 

rehberindeki numaralar1 yeni 

kurulan it Bankas1 santrahna 

baglanmu;t1r. 

r- Veni santral numaralar1 
[3454-3455-3456-3457-3458 

Umum müdürlügün ve merkez 

müdürlügünün bütün servisle • 

rini bu numaralardan isteyiniz. 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan Ci NS i Beher metresinin muhammen 

75 metre 
50 • 
50 • 
35 • 
35 • 

Beyoglu Vak1flar 

Fiati Tutan 
K. LiraK. 

450 337.50 
1200 600.00 

50 25.00 
50 17.50 
27 9.45 

989.45 

Direktörlügü ilanlan 1 
4 · I L •I S IO MI A L 1 l L ili Muhammen klymeti 
b RIA Z AIKI i •IA MIE!LI Lira K. 

Metrosu C i n s i 

11 1 1 1 1 111 • 24118 80 3014,85 Arsa 
N • L A R • L M 1 _ Galatada Yenicami mahallesinde depo, dükkän, garaj, han, ~ar§I 

1 LI• C •I• AIRIAIYIA N vesaire yapmaga elveri§li ve i~inde dört masura suyu mevcud ve yukand.a 
8 E 1 L 1 IK IAI B l Al•I E l•I l muhammen k1ymeti ve metrosu yaz1h bulunan. va~u .. arsam.n. tamam1mn 
g N A y • IDIOIM A TIE fS mülkiyeti sa!Ilmak üzere 30 nisan 938 cumartes1 gununden t!Ibaren pa • 

zarhkla bir ay müddetle müzayedeye <;1kanlm1§hr. 
10 

• P Ai L A • OI N •IG All 2 _ thal~si 30 may1s 938 pazartesi günü saat 16 da Beyoglu Valuflar 
LI )'j.A.l.NJ 1 J § 1A1 N l •I S 1 EJ_N_ Müdürlügü Ihale Komisyonu huzurile yap1lacaktir. 

3 _ Harita ve §artnamesini görmek ve fazla malum~t almak .isti-

~ - - ~ yen taliblerin mesai saatleri dahilinde hergün Akarat kalemme, ve .m~za-
1 A. k ß 29/4/938. yedeye i•tirak etmek arzusunda bulunanlarm da muhammen klymeh uze-
!1-\.D ara orsas1 rinden % 7,5 nisbetinde teminat makbuzlarile vei;~ banka .. mektubl~n~1 

(; E K L E R hamilen muayyen olan ihale saatinden evvel Kom1syona muracaatlen la-
A~tl1$ Kapan1$ z1md1r. C 2421 l 

~ ~5~m l l m 1 
New-York o.791760 0.191160 Vakiflar Direktörlügü ilanlar1 
Milllno 15.0425 15.0425 Kadiköy 
Brüksel 4.7025 4.7025 
A tina 86. 7 460 86. 7 460 
Cenevra 3.4420 3.4420 
Sofya 63.4920 63.4920 
Amster4. 1.4220 1.4220 
Pra2 22.7380 22.7380 
Madrid 12.6984 12.6984 
Berlin 1.9682 1.9682 
Var$Ol • 4.1950 4.1950 
Budape$te 3.9880 3.9880 
Bükrt:~ 106.0317 106.0317 
Belirrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.7210 2.7210 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.8275 23.8275 

iSTiKRAZLAR 

Türk B. I Pe$in 
Türk 8. 1 vadeli 
Ergani 

A~1h$ 

19.75 
19.75 
95.

TAHViLAT 

Kapam~ 

19.75 
19.70 
95.-

A~tl.t$ Kapan1$ 
Anad. 1 vadeli 40.- 40.-
And. II vadeli 40.- 40.-

~:;;:;~~~~~~~ 
Haydar Rifahn 

eserlerinden 
Karagömlekliler thtilAll 
Etrüsk V azosu 
!lii;in Olümü 
Efendi !Je U§ak 
Vikontun Olümü 
lklimler 
Ölüler Evi 
Felsefe 
Kü<;ük Hikäyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih FeJsefesl 
Anar§lzm 
Farmasonluk 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 

35 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

100 • 

Urolog - Operatör 

Pr. Behaeddin Lßtfi Varnah 
Böbrek, mesane, ldrar ve tena

sül vollar1 bastahklan mütehass1-
SL Beyo_&!lu • 1$ Bankas1 kar$1s1 E
mirnevruz sokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Kad1köy Vak1flar Müdürlügünden: .. .. . . 
Kad1köy bölgesile Kartalda ve Uskücl.arda aGik hulunan muezzmhkler 

iGin 16/5/1938 pazartesi günü saat 14 te müsabaka yapilacakhr. 
!steklilerin müracaatleri. 

Gene bir Amerikal1 
Hali hazirda bir ecza ve müstah zarat deposile bir eczanenin sma! los

mm1 idare etmekte bulunan ve fr ans1zca, almanca ve ingilizce konu§an 
(ba~ka lisanlar da ögrenecektir.) Gene bir Amerikah kimyager - eczac1 
Türkiyede bu meslekte hizmet ari yor. Aläkadar müessese tarafmdan as
gari bir müddet ii;in bir kontrat ya p1lmas1 lä..zund1r. A§ag1daki adrese ya
z1lmasi: cWV 1239, a Rudolf Mosse AG. Wien 1./1. 

Karacabey Haras1 Direktörlügünden: 
Miktan CtN Si Beher metresinin Tutan 

muhammen fiah Lira K. 
208 metre Yazhk elbiselik kuma~ 200 kr. 416.00 
i80 • K1shk elbiselik kuma$ 330 • 594.00 
160 • Kaput bezi 27 • 43.20 

45 • Selen 50 • 22.50 
10 • Kirmiz1 zirh 300 • 30.00 

1105.70 
Yukarida eins ve miktan yaz1h kuma• ve astarhk bezler on be$ gün 

müddPtle aG1k eksiltmiye konulmustur. Eksiltme 3 may1s 938 tarihine mu
s~dif sah günü saat on be§te istanbul. Veteriner. Direktörlü/(ünde yap1la
cakhr. Bunlarm topunun muhammen frnh 1105 hra 70 kuru$ ol~.P .. mu : 
vakkat teminat 87 liradir. isteklilerin 2490 numarah kanunun hukümlen 
daires:nde muayyen olan gün ve saatte eksiltmiye i•tirakleri ve sartna -
mesini görmek istiyenlerin tatil günlerinden ~~$ka her~ün istanbul Vete
riner Direktörlü/!üne ve Hara Müdürlügüne muracaatleri. ( 2088) r•---· iki arkadaf aras1nda 

- Azizim, bugünlerde seni keyilli görfiyorum, 
- Tabii degilmi, 11 May1s yakla~1yor. 

0 halde biletini aldm demek, . . . 
Evet, hem de daima en büyük 1kram1yeler1 veren 

Z E N G i N Gi§eden 
ald1g1ma seviniyorum. In§•llah zengin olacag1m, sen de biletini 

Z E N G i N gifesinden al. 
ADRESE DiKKAT : lstimlAk dolay1slle EmlnönUn· 

deki gi,emiz Istanbul • Bah~ekap1 4 ncU Vak1f ha· 
n1 kar,1s1nda 61·2 No.ya nakletml,tlr. 

Beyoglunda, Istiklltl caddesinde, Frans1z Ti.vatrosu yanmda No 138 

1 
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' 
Ayar Memuru Aran1yor 

Konya Elektrik Türk Anonim ~irketinden 
$irketimizin ayar istasyonunu c;al~hrarak elektrik sayac;larm1 ay 

edecek iktisad Vekaleti ÖlGüler ve Ayar Ba§müfetti5liginden bu husus 
ehliyetnameyi haiz ( veyahud alabilecek) hesab1 kuvvetli bir ayar m 
muruna ihtiyac old.ugundan isteklilerin 15 mayis 938 tarihine kadar $" 
ket Direktörlügüne müracaatleri i!än olunur. 

.„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
inhisarlar Umum Müdürlügünden: 

I - f;lartnameleri mucibince 150.000 aded 100 lük, 50.000 aded 50 
tuz ~uvah pazarhkla satin almacaktir. 

II - Pazarlik 2/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 16 d.a H 
bata,ta Levaz1m ve Mubayaat f;lubesindeki Al1m Komisyonunda yap1laca~ 

III - Sartnameler parasiz olarak hergün sözü gei;en $Uheden almabi 
IV - isteklilerin pazarhk i<;in ta.vin ed.ilen gün ve saatte % 7,5 · 

venme paralarile birlikte yukar1da ad1 geGen Komisyona gelmeleri il 
olunur. ( 216 -I - f;lar\name ve nümunesi mucibince 600 kilo kazan sakw. pazarh 
sahn almacaktir. 

II - Pazarhk 2/V /938 larihine rashyan pazartesi günü saat 15 te ~ 
bata§ta Levazrm ve Mubayaat 5ubesindeki Al1m Komisyonunda yap1laca.kt 

III - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü geGen 5ubeden ahnabi 
IV - isteklilerin pazarhk i'in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güv 

me paralarile birlikte yukanda ad.J. ge~en Komisyona gelmeleri ilan olun 
( 210 -I - $artnamesi mucibince 20X25 - 27 eh'admda 20,000,000 mant 

pazarhkla satm almacaktir. 
II - Pazarhk 6/VI/1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 

Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptl 
caktir. 

III - $artnameler parasiz olarak hergün sözü ge~en $uheden ahn 
bilir. 

IV - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini m· 
nakasa gününden evvel Alrm Komisyonuna vermeleri laz1mdir. 

V - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güve 
me paralari!e birlikte yukand.a ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan ol 
nur. (2295 -I - $artname ve nümunesi mucibince 250.000 metre düz beyaz k 
navi~e pazarhkla sahn almacaktir . 

II - Pazarlik 13/V /938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka 
bata§ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla 
cakbr. 

III - $artnameler parasJZ olarak hergün sözü ge~en §Ubeden ve ! 
Ba5müdürlügünden almabilir. 

IV - istekJilerin pazarhk ii;ln tayin ed.ilen gün ve saatte % 7,5 gü 
venme paralarile birlikte yukarida ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilä 
olunur. ( 2351 -Kilo Ci NS 

6000 Yamahk Kanevii;e 
2000 • <;ul 

200 • Cuval 
3000 !skarta Kanavei;e 
3000 • Cu! 
2500 • <;uval 

400 • Mar ka bezi 
3700 • ip 
3000 • Kmnap 

I - Cins ve miktan yukanda yaz1h ~arg"ilar pazarhkla sattlacaktir. 
II - Pazarhk, 13/V /938 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Kaba 

ta§ta Levaznn ve Mubayaat $ubesi Sat~ K'omisyonunda yap1lacaktu. 
III - Sahlacak mallar Ah1rkap1 Baki.mevinde hergün görülebilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ii;in tayin edilen gün ve saatte % 15 temi 

nat paralarile birlikte yukanda ad1 g~en Komisyona müracaatleri ilan 
olunur, ( 2394) -I - idaremizin <;amalt1 tuzlasmd.an §artn.amesi mucibince eksiltilip 
artbnlmak üzere : 

A - Karadeniz ambarlari ii;in 
B - Akdeniz ve Adalardenizi amharlar1 i~in 
C - Marmaradenizi ve 1stanbul ambarlan i~in 

23.000 ton 
16.000 • 
15.000 • 
54.000 

ki cem'an 54.000 ton tuzun nakli pazarlik usulile eksiltmiye konmu§tur. 
II - Pazarhk 16/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te Ka· 

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1lacakbr. 
III - Sartnameler paras1z olarak hergün Inhisarlar U. M. Levaznn ve 

Mubayaat §Uhesile izmir, Ankara Ba9müdürlüklerinden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~io tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü -

venme paralarile birlikte yukar1da ad1 gei;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 2439) -I - Erzurum inhisarlar Ba§müdürlügüne bagh Malazgird kazas1 dahi· 
linde Sarayak tuzlasmda 7211 lira 98 kuru§ ke§if bedelli bir icl.arehane, 3325 
lira 22 kuru§ ke§if bedelli bir <;all altmda iki§er odah iki aile evi ve 5801 lira 
77 kuru§ ke§if bedelli 600 tonluk bir tuz amban in§aall 25/IV /938 tarihin
de ihale edilemediginden yeniden kapah zarf usullle toptan eksiltmiye 
konmu§tur. 

II - 1hale 18/V /938 tarihine rashyan ~ar§amha günü saat 14 te Er
zurum 1nhisarlar Ba§müdürlügünde müte§ekkil Komisyond.a yap1lacakbr. 

III - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin 1225.42 lira muvakkat 
teminat paras1 vermeleri läz1mdrr. 

IV.- Ke§if §artname ve projeler 82 kurus bedel mukabilinde 1stan
bulda Inhisarlar Umum Müdürlügü Tuz Fen f;lubesile Erzurum ve Ankara 
Ba•müdürlük!erinden ahnabilir. 

V - Eksi!tmiye girebilmek ii;in isteklilerin müteahhidlik vesikasln1 
ve on bin lirahk buna benzer in§aall iyi bir surette yaptlklanm isbat ede· 
cek vesikalan ibraz etmeleri eyarttir. Ve isteklilerin münakasa ve ihale 
kanununda gösterilen $eraili ve evsaf1 tamamen haiz olmalan lil.z1mdrr. 

VI - Teklif mektublan mumla mühürlü oldugu halde yukanda ikin
ci maddede yazil1 saatten bir saat evvel Erzurum 1nhisarlar Ba§müoorlü
gü eksiltme Komisyonu Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderi!ecek mektublarm da bu saatte Komisyonda bulunma
lari liiz1mdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. - ( 2437) 

I - Sartname ve nümuneleri mucibince 100, 50, 25 ve 15 santilitrelik 
rak1 §i§elerine mahsus ( 2.900) aded kasa pazarhkla yaptmlacaktrr. 

II - Muhammen bedeli beheri ( 150 ) kuru§\an ( 4,350 ) lira ve muvak· 
kat teminat1 ( 325.25) lirad1r. 

III - Pazarhk 12/V /1938 tarihine rashyan per$embe günü saat 14 te Ka
bata§ta Levaz1m ve Muhayaat §Ubesindeki Alnn Komisyonunda ya-
p1lacakllr. · 

IV - i;lartnameler hergün paras1z olarak sözü ge~en §ubeden almabilir. 
V - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gei;en Komisyona gelmeleri il'.i.n olu
nur. ( 2470) -I - f;lartname ve nümuneleri mucibince 38 X 70 eb'admda 60.QOO ta-

baka beyaz tirhkh aleminyum kag1d1 pazarhkla satin almacaktir. 
II - Pazarhk 23/5/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat ( 14) te 

Kabata§ta Levazim ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya. 
p1lacaktrr. 

III - f;lartname ve nümuneler paras1z olarak hergün sözü gei;en §U
beden almabilir. 

IV - 1steklilerin pazarhk i'in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralarile birlikte yukar1da ad1 gei;en Komisyona gelmeleri ilän olunur. 

( 2471) 
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MiDENiZ 
Bozuk, diliniz pash, 
kab1z ~ekiyorsan1z 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'nu 
tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve al1§trrmaz. l:~ilmesi Jatif, tesirl 

kolay ve müleyyindir. Hi~bir mü.stahzaratla kiyas kabul etmez, ~ünkü son 

derece teksif edilmi§ bir tuzdur. On binlerce ki§i gib! slz de MAZON lsteyiniz 
ve mü§abih isimli ve taklidleri reddedlniz. Heros markasma dikkat. 

NASIR 
i LA C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERIKADA UZUN TET
KfKAT NETfCESl OLARAK 
BULDUGU BIR FORMOL
DOR. KANZUK NASIR !LA.
Cl en eski naa1rlari bile kö
kü~~en ~1k~rir. Ciddi ve faya
ni •hmat b1r naur ilac1dir. 

lNGfLIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOGLU • ISTANBUL 1 _____ ;;. .... .-.--....... --~~~~:;...1 
Muhasebe " Keran HusuJI 

• 
Memurlugundan : 

Verr.i 
K1ymeti Cinsi 

L. K. 
Mahallesi Senesi Bore Borcun 

miktar1 nev'i 
L. K. 

923 90 Bina, 
Arazi 

Haliye 
ve 

sabika 

Zaferiye 
4000 00 Depo Mukac!.dema un 

fabrikas1 Vals 
binas1 elyevm 
depo kärgir dört 
kat. 

Miktarr 
metre 

225 Sagi: Sahibi sene.d ma~azas1 
ve rakici l{ostantm magazas1 
ve bahGesi. . 
Soiu : Calor Salih ve N1kola-
ki tarlas1. . 
Arkas1: Tana•aki sebze bah-

Gesi. N 
Önü : Hinter pazarr ve a • 
mazgäh yolu. 

Mevkii 

Namazgah 

Sened tarih 
No. 

K. Sani 926 
2. No. sened 

BorGlunun 
ismi 

Hibolog 
Hasan 
Ce mal 

Yukarida Zaferiye. mahalle~inde Hil;iolog Hasan Cemale aid eins mev
ki ve miktarI, hud~dil? ~";;g~ol~~~tr yazih gayrimenkul emvali' vergi 
borclanru ademi tediyes:~ kararYle 2;j~~9~:zas1 .i~are heyetlnln 21/4/938 
tarih ve 101/2195 num k nlmi trr Tal' . tar1hmd.en itibaren 21 gün 
müddetle müz~yedeye '~aa günü• s~at l~b~er~ yevmi ihale olan 11/5/938 
tarihine musadif 5ar~a":ia müracaatleri ve e e§~n !dare Heyetinde müte
§ekkil Sah• ~o~s~~nu isbetlnde depozito keyl s~r~cek!erin ihaleden evvel 
ihale bedehnm 1° nlarr ve fazla mal~ ~e ~ri_ni Ke~an Hususi Muha • 
sebe vez~esine ._vatrr~a . ilan olunur. a istryenlerin Hususi Muhase-
be dairesme muracaat eri ( 2335 ) 

; 

,-oevlet Oemiryonari l$lelme Umum Müdürlügünden 1 
. . . . 1 tme mmtakasrnda B§ai:!ida mevki 'kt 

B1rmc1 1§ e zarf usulile mü • m1 ar ve muhammen be-
deli yaz1b bafast ::fi~1~n pazartesi günü ns::~•;ya >1karrlm1§trr. Eksiltme 
9/5/938 tar1hmeB'!. . yi§letme Eksiltme Korn· 6 da Haydarpa§ada gar bi-
nas1 dahilinde irmci · d isyonunca yap1Iacaktrr 

istekliler. eksil~:~l~~~::":i~1~t~/';;i~~ muvt"kkat teminat ve ~vrak ve 
vesaikle teklif n:e . drr saa 15 e kadar Komisyon Re-
isligine verilmes1 lazim '. . t 

t .1 bu husustaki yem §ar name ve yen· k 
stekh er Yol Ba§müfetti§liginden paras1z olarak 'a mu avele projelerini 

Haydarpa§a lhal• edilecek Metre .,,;k'ab M lma!1d1rlar. (2226) 
Balashn mevkU mikdar lhzar bedeli ~a;nneQ Muvakkat tem:-

15 bin M3 
Kuru4 Li e el~ uat mlk dan 

130 ra u. Lira Ku. 
Klm •147-150• - 19500 00 1462 50 

i 1 tnt !l'[üdllrlüi':iinden: 
9 uncu ~ e e · · 21 23 25 27 · . t gazetesmm • • • msan 1938 t . 

CumhunY':_ 1 satin a]macaW, bildirilen OSRAM ar1hli nüshalarmda 
inti~ar eden ilan a ber LUMA ve PHiL!PS ma k 1 ve TUNGSRAM mar
kah _ampulle~le :•;:smm evvelki ~artlarla 13/5/l~J: armm ~a .,§ayam kabul 
oldugu ve muna a ihan Uän olunur. rmtla gunu saat 15,30 a 
talik edildigi tavz - ( 2395 ) 

tölyelerine aid muhtelif bina tezgäh t 
S1vasta ~er ad baz1 tadilät yap1larak kapah zarf emel~eri ve sa1r m • 

§aat i§leri, f1a~lar a usulile yeniden ek 
siltmeye c1ka~llm~§tI~·e<if bedeli cem'an 691.050 Jiradir 

1 - Bu 1§ erm • . . . n bu i~e a!d §Brtname ve sa1r evrak D 
2 - !stek 1 er ve Sirkeci veznelerinden 34 60 k 1 evlet Demiryollan 

Ankara, Haydarpa§9 · llru§ mukabilinde ala-

bilirler. . 9/S/938 tarihlnde pazartesi günü 
3 - Eks1ltme Yol Daireslnde Merkez Birinci K sa~t 15 te Ankarada 

Devlet Demiryollari omisyonca yap1lacak-

tir. . e girebilmek i~in isteklilerin teklif . 
• 4 - Eksiltme~ t ve vesaiki ayni gün saat 14 e k mektub.Ile blrlikte 

a~ag1da yaz1h te.m1na l r1 Jäz1md1r. adar Kom1syon Reis-
1'"' t d' tmt~ olma a • 1gme ev 1 e tl kanun ahkamma uygun 31 390 r 1 A - 2490 say 1 · rra rk muvakkat te. 

minat. nun tayin ettigi vesikalar, 
B - Bu k~1'.u. leri ba§aril'll§ olduguna dair N afia 
C - Bu g1b1 I§ •1174. 

saddak ehliyet vesik951· 
Vekäletinden mu • 

(2299) 

DENiZBANK 
Denizyollar1 i~Ietmesi 
Acen talan : Karaköy Köprü ba~1 

Tel. 42362 • Sirkeci Yolcu 
Salonu. Tel. 22740 

Karadeniz postalar1 
1 mayistan itibaren Karadeniz 

postalarmda a§al!ida yaztl1 degi • 
~iklikler olacaktrr: 
SALI POSTALARI gidi§ ve dö· 
nü§te Zonguldak, !nebolu, Sinob, 
Samsun, Giresun, Trabzon ve Ri
zeye ugr1yarak Hopaya kadar gi
decek, gjdi§te ilaveten Tireboluya 
ve dönü$te Pazara ugnyacaktrr. 
PER$EMBE POSTALARI gjdi§ 
ve dönü§te inebolu, Ayanc1k, Sinob, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
sun, Görele, Trabzon ve Rizeye 
ugr1yarak Hopaya kadar gidecek 
ve dönü§te ilaveten Of ve Aki;aa
bada ugnyacaktrr. 
PAZAR POSTALARI gidi§ ve 
dönü§te Zonguldak, !nebolu, Ger
ze, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Vakf1kebir ve Trabzona 
ugnyarak Rizeye kadar g;decek ve 
dönü§te iläveten Sürmene ve Ti • 
reboluya ugr1yacaktrr . .2339• 

KARABiGA ve 
iMROZ Postalar1 
1 may1stan itibaren !stanbu~dan 

cuma e;ünleri kalkan KARABIGA 
postalan diinil$te MtlREFTE'ye 
ugnyarak ERDEK • MARMARA • 
TEKiRDAÖ yo!ile istanbula dö • 
ne~klerdir. 

Buna mukabil gene 1 may1stan 
itibaren iMROZ '{lOstal~_ri gidi~ ve 
dönü~te il~veten MUREFTE'ye 
ugnyacaklardrr. ( 2460) 

r DOKTOR ~iPRUT 

1 
Cildiye ve Zühreviye mlltehassm 

Beyoglu Yerli Mailar Pazar1 
kar§tsmda Posta sokagi kö§eslnde 
Meymenet apartrmaru. Tel: 43353 

Me§hur 
CONTiNENTAL 

PORTATiF ve STANDARD 
Yaz1 makineleri 

28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sm. kadar 
geni§ käg1d1 alan en son modeller 
gelmi§tir. 

Gene! deposu: 

Abraham Hornitain ve ~ki 
Galibdede caddesi 57 

Beyoglu. Telefon: 40776 

--·ooKTOR--1· 
ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mütehass1s1 
Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 

Satlhk Eczane ~ 
ziantepte Merhum Tevfik Dogan 
anesi satihktJr. Arzu edenlerin 1 
mtapta Doktor Mec1t Barlasa 

-- mürncaatleri -

istanbul 3 üncü icra memurlugun • 
dan: 

Mahcuz olup sat1lmasma karar veri
len ve 5/12/936 tarihindenberidir Li • 
man idareslnin Sarayburnu 5/9 sayih 
sa~ ambarmda bulunan Amsterdam 8 
poli~ada kay1dh 892 kilogram sikletin· 
de F. D. M. marka ve 46000/09 No. h 10 
sandtk gomalaka 9/5/938 tarihine mu • 
sadif paraztesi günü saat 15 ten 16 ya 

d 
• . kadar yukanda gösterildigi üzere bu-

y eni a res1m1ze dikkat ! lundugu mahalde gümrük vergisi, ar • 
diye ücreti ve saire resimleri mü§teri-

Tes h l• 1 aA t Bakka1i·yesl• ye aid oimak üzere satilacagindan talib olanlann yevmi mezkfuda gösterilen 
mahalde hazir bulunmalan ve daha faz· 

d Valide ban altmdaki majtazam1z1 j t' 1 . Ja maliim.at almak istiyenler 937/1716 
Eminöm1 meydanin a d . 8 im f>k dolay1sile k azar ca des d sayisile dairemize müracaat etmeleri 

istanbul Bali P ~n e 4 7 No. y2 nan oiuriur. c12ao) 
muhterem mU!flerilerlmize ar 11 ta!f1d1ij1m1z1 tevec:cilhlerlni dllerlz. z e eski p „ 

1--------~~-----1 or. HORHORUNi 
P. T. T. Levaztm Müdürlügünden : (Nakletti) 

1 
_ !dare ihtiyaci ii;in 500,000 tane käg1d masura a~ik eksiltme ile Sirkeci tramvay caddesinde Viya-

na oteli yanmda hastalar1ru her 
satrn almacaktir. d 1 1500 lira. muvakkat temi t 1 . E(iin kabul eder. Telefon: 24131 • 

2 M h mmen be e na 12,5 hrad.rr 
- u a 3g tarihlne musadif cuma günü · 

3 - EksiJtme 
0
316/!1 Müdürlügü binasmdalti SatrnaI~!t i 5 ~e An " 

karada P. T. T. mu om1syonun-

da vapdacak!Ir: . muvakkat teminat makbuzile kanuni ves iki häm' 
4 - !stek.'.1ler~~ saatte Satmalma Komisyonuna müracaatler~ 1" 

Jen mezkur gun 1 Ankarada P. T. T. Levazim ve !stanbul. B •1 5 Sartname er, b · M" d" l"kl . d • eyog u 
P. T. T. Levaz1m Ayniyat :;;u es1 u ur u erm en paras1z verilir. (2160) 

Sall.fb vi Bt11mull.arrfrl1 1' anlll fYadi 

umuml netr111at1 ldare e<len f 021 /fiert 

1118<11lr1Z: Hikmet Münil 

Emnivet Umum Müdürlü2ünden: 
1 - Eide mevcud nümunesine ve ~artnameslnde yaz1h vas1flan dal

resinde zab1ta memurlan i~ln 1500 aded mm;amba kapah zarfla 6/5/938 
tarihinde saat 15 te münakasaya konulmu~tur. 

2 - Beherine 17 lira 50 kuru~ k1ymet bi~ilen bu mu~ambalara aid 
§artnameyi almak ve nümuneslni görmek istiyenlerin Emniyet Umum 
Müdürlügü Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 1968 Iira 50 kuru~luk temlnat 
makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublanm ve 2490 sa
y1h kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz1b belgelerle birlikte eksiltme 
günü saat 14 te kadar Komisyona teslim etmeleri. • 1130 • ( 2222) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1ndan : 
Hissedarlanm1za beher hisse itibarile 1937 hesab senesi ii;in veri!mesi 

hissedarlar umumi heyetince kararla$ttrrlan 632 kuru~luk safi kann Mer
kez Bankas1 $Ubesi bulunan yerlerde 29 NISAN 1938 tarihinden itibaren 
~ubelerimizce ve bulunm1yan yerlerde 15 may1s 1938 tarihinden itibaren 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 $ube ve Ajanslarrnca dag1trlmasma 
ba$lanacag1 i!an olunur. ( 2457) 

25 ind T E R T i B 

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

Büyük ikramiye: 4 0. 0 O O lirad1r 
Bundan ba$ka : 15.000. 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirah.k iki aded mükäfat vardrr . 
$imdlye kadar binlerce ki$iyi zengin eden bu piyangoya l~tlrak 

etmek suretile siz de talihinizi deneyiniz. 

Kapal1 zarf usulile eksiltme ilä.n1 
Tunceli Naf1a Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeye konulan i$ •Elaz1g $ehri ii;erisinde Dörd.üncü Umumi 
Müfetti§lik blnas1 ln~aatrd1r„ 

Bu i§in ke# bedeli 142726.59 lirad1r. 
2 - Bu i§e aid $artnameler ve evrak $Unlardrr: 

A - Eksiltme $artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayrnd1rhk i~leri genel $Brtnames!. 
D - Hususi $artname. 
E - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, mahal 

listesi. 
. G - Yap1 i~leri genel $artnamesi. 
Istiyenler bu $artnameyi ve evraki 7.15 lira mukabillnde Tunceli Na

fla Müdürlügünden sahn alabilirler. 
3 - Eksiltme 4/5/938 i;ar$amba günü saat 15 te Elb1gd.a Tunceli Na

fia .Müdürlügü binasrnda yap1lacaktrr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ii;in isteklinln 8386.32 lira muvakkat te

mlnat vermesi ve a~agidaki vesikalan haiz olup göstermesi lazrmd1r. 
A - Nafla Vekäletinden ahnm1$ 1938 senesine aid müteah

hidlik ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odasmdan ahnmu; si
cil vesikas1. 

B - Bir taahhüdde en az 100.000 liralrk bina in~aatr yapmu; 
olduguna dair vt>sika. 

6 - Teklif mektublarr yukarrda :J. üncü maddede yaz1h saatten bfr 
•' saat evveline kadar Tunceli Naf1a Müdürlügü dairesinde gönderilecek Ek~ 

siltme Komisyonu Reisliglne makbuz mukabilinde verilecektir. Pasta lle 
gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yaz!l1 saate kadar gel· 
mi~ olmas1 ve d.r§ zarfm miihür mumile iyice kapat!lm1~ olmas1 läz1mdrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2080) 

((TERCÜMAN)) 
Tercüme ve Y azievi 

Galata Billdr sokak No. 17 

Her lisand.a tercüme ve yazi i§leri 
$artname • Rapor • Kataloi 

ilab .• tercilmeleri 
En ucuz, en emln ve ~abuk 

olarak yaplhr. 

'-----~ Zayi - !stanbul !thalat gümrügü 
nün 34995 sayih 13/1/938 say1h muvak 
kat kabul beyannamesine aid 36659 
say1h 542 lira 61 kuru§luk depozit mak 
buzu zayi olmu§tur. Yenisini alacagim 
dan hülonü olmad!gi ilän olunur. 

All Vafi mahdumlar1 

Cenevre Üniversitesinden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
GÖCIÜS VE DAHtlJ HASTATJR'T.AR 

MÜTEHASSISI 

Her gün ögleden sonra 
haatalarm1 kabul eder 

istanbul Belediyesi kar$tsmda Sinan 
Aga daireleri. Telefon: 23565 

öksUrenlere ve 
gögUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

f·t./AT 



10 CUMHURlYET 

H em gürelligi~"h-eni ·:räyäafili
gin1 tezyit eden müteaddit yeni te

kemmülata ilaveten 1938 Frigidaire 
büyük bir muvafakiyet kazanan yeni ses

siz, Süper Ekovat'la techiz edilmesine 
mebni, cereyan sarfiyati §imdiye kadar gö-

rülmemi§ bir. dereceye indirilmi§+ir. 

Ha rikulade ida relidlr, ••• o derece az cereyan sarfeder ki, 
c;ali~ti gin 1 bile belli etmez. Bununla beraber yemek hücre-, . 
lerinde her vakit sabit kalan matlup sogugu temin etmekte-
dir.1Yiyecek daha taze, daha uzun müddet ve daha fenni mu
h'afaza ediliyor: Eide edilen buz,- satilandan da ha ucuza mal 
61'ür. Mekanizmas1:-uzun senelerce bila ar1za ve tamamile gü
{ültüsüz i§ler_.~Cereyandan; yiyecekten, buzdan ve masa rif
fan-ekonomi'temin eder. 

'f•ln1z haklkl FRIGIDAIRE II• werllen reaml 5 Hnellk 
1 - -
~emln•t l•t•m•OI unutmay1n1z-
:Su temln•t bozuk luk . vukuund• tek mll mekßtzm•n1n 
rneccanen tebdlllnl tekefflll ed••· 

30 Nisan l9'nl 

--
!FRIGIDAIRE'in temin ettigl tasarruf bilhassa fU 4 nokta Uzerlndedlr : 

i s tihlä ktan .. . Gidalardan ... - Buzdan. .. idare masraf1ndan 

Memleketimizde ~ok sevilmi~ olan me§hur 

EDUARDO BiANCO 
Orkestras1 ilk defa türkr;e olarak 

ODEON 

• 

• BDURLA BiRADERLER • 
iSTANBUL 

istanbul Hv. Sa. Al. Ko. Ba,kanhgmdan: 
1 - Hava aktarma ambarma aid olup Serviburnunda Sokoni Vakum 

§lirketine aid benzin deposunda mahfuz bulunan ve kullan!lmaga elveri§li 
olm1yan 331 aded köhne galvanizli ve 587 aded köhne benzin bidonu 16 ma
y1s 938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 te Üsküdar Malmüdiriye
tinde müte§ekkil Hava Satmalma Komisyonunca pazarhkla satilcaktir. 

2 - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukaml.a ad1 ge9en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2279) 

ANKARA iZM IR 

OKSURUK $URUBU 
pläklarmda en klymetli tangolar1 doldurmu§larcl.Ir. 

, Bayan BiRSEN in 270216 Seversen bana gel - Tango 
' okudugu 0 siyah gözler - Tango 

~ Arada büyük fark var En muannid öksürüklerle 

bron§it, astm, ve bogmaca 

öksürügünün kat'i ilac1-

Gögüsleri zayif olan

vikaye edici tesiri 

Bundan maada muhterem halk1mu: tarafmdan Parkotelinde pek 
kuvvetli alk1§lara mazhar olan yeni tangolar 

Destino - Tango 270219 Tabu - Rumba Cubana 
Recuerdos - Tango Nostalgias - Tango 

Despojos - Tango 
Conga de Jaruho 

270220 

Valiliginden: 

Se Nostalgo - Tango 
Monaxia - Tango 

<;ocuksaray1 caddesinde Gazi ilokullan önündeki bah9eye yap1lacak 25 
aükkanm §artname ve projesine göre in§as1 kapali zarf usulile eksiltmeye 
konulmn§tnr. 

1 - Ke§if bedeli 75178 lira 54 kuru§tan ibarettir. 
2 - fstekliler bu i§e aid §artname ve projeyi görmek i9in Viläyet Na

:äa Müdürlügüne müracaat edebilirler. 
3 - ihale 9 mayis 1938 pazartesi günü saat 15 te Viläyet Daimi Encü

meninde yap!lacaktrr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek i9in isteklilerin a§ag1da yaz1li teminat ve

saiki ve N afia Vekäletinden 938 takvim y!lma aid olmak üzere aldtklan 
müteahhidlik vesikas1 ve teklif mektublanm 2490 sayih kanunun tarifati 
dairesinde 9 may1s 1938 pazartesi günü saat 14 e kadar Viläyet Daimi En
cümen Riyasetine teslim etmi~ olmalar1 laz1mdrr. 

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

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

nii bulunmad1gma dair vesaik. 
5 - Pasta ile gönderi!ecek teklif mektublarmm iacteli taahhüdlü olma

s1 ve nihayet eksiltme günü saat 14 e kadar Daimi Encümen Riyasetine gel
rni§ bulunmas1 laz1md1r. 

6 - Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Vilayet Naua Mü-
dürlügüne müracaatleri ilän olunur. (2280) 

Antivi rüsle 
tedavi 

K an p banlan, et ve ayak parmaklarmm arasmdaki ka~mtilar, 
dolama, meme iltihab1 ve 1;atlaklar, yan1klar, tua, 

yaralar1, ergenlikler, koltuk alti 1;1banlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

·---------------------------------·•! Sand1kh Belediyesinden : 
Sand1kh kasabas1 elektrik tesisatma talib zuhur etmediginden 25/4/ 

1938 inci gününden itibaren bir ay zarfmda aym §artlar dairesinde pa • 
zarllkla yaptmlaca]1 ilän olunur. ( 2462). 

Pertev <;ocuk Pudras1; §imdiye kadar hi~bir benzeri tarafmdan 
taklid edilmemi~tir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa ~ocuk 
cildleri i~in haz1rlanm1§ olmas1 ve terkibinde tahri§ edici hi~bir madde 
bulunmamas1drr. 

PERTEV COCUK PUORASINI 
$i~man vücudlü, ya:;h kimseler de lrullanmaktad1rlar. Vücudün 

iltivalarmda ve koltuk altlarmm pi:;iklerine ltar:;1 bundan daha mües • 
sir bir pudra henüz ke:;fedilmemi:;tir. 

ONU DiGER ADi ( TALK PUDRA ) lart ile kari§tlrmayuuz. 

Yüksek iktisad ve Ticaret 
Mektebi Direktörlügünden : 

Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden l(eQen y11lar imtihanlarmda yalmz 
bir der~ten muvaffak olam1yan talebelerin 1938 y!l1 haziran devresinde son 
bir kere daha muvaffak olamad1klar1 bu bir dersin imtihanma kabul edile
cekleri ve bu münasebetle 1 may1s 938 tarihinden 15 may1s 938 tarihine ka
dar idaremize müracaatleri lüzumu ilän olunur. .C968) 

Kiral1k bah~eli Gazino --. 
Büyükderede piyasa caddesinde Kocata§ labtikasmm ittisa bndeki l a~ri· 

ka bahvesi arkasmdaki koru ile beraber yazlik gazmo olarak k1raya venle• 
cektir. Talip olanlarm Tophanede Den1zyollar1 Kooperati! mQdürlügüne mü· 
racaatleri. 

istanbul Orman Ahm Sabm 
Komisyonu Riyasetinden : 

Florya Park :;ehri civarmda Orman Umum Müdürlügü tarafmdan 
agaclandmlan sahada yap1lacak sulama tesisati kapah zarf usulile eksilt
miye konmu:;tur. 

1 - Yap1lacak tesisatm ke§ifnamesine tevfikan muhammen bedeli 
• on bin • lirad1r. 

2 - $artname, plan ve haritas1 :istanbul Orman Ba§mühendisliginde 
görülebilir. 

3 - ihalesi 5 may1s 938 peqembe günü saat 14,30 da fstanbul Or
man Ba:;mühendisliginde icra k1lmacaktir. 

4 - Muvakkat teminat ak~esi • 750 • liradtr. 
Eksiltmiye i:;tirak edeceklerin berve~hiati :;eraiti haiz olmas1 l'a -

z1mdir: 
A - Bu taahhüdü ifa etmege mali vaziyetinin müsaid oldugunu bildirir 

Ticaret Odalarmdan resmi vesika ibraz etmeleri. 
B - Teklif mektublarm1 5 may1s 938 per:;embe günü saat 14,30 a kadar 

Orman Ba:;mühendisligine vermi§ bulunmalan. 
C - Taliblerin bizzat veya musaddak vekäletnameyi haiz vekillerinin 
ihale gün ve saatinde Orman Ba§mühendisliginde toplanacak Komisyon
C.a hazir bulunmalan. ( 2237 ). 

§ayani dikkattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BULUNUR. 

iNG!Liz KANZUK 

ECZANESi 

istanbul Naf 1a Müdürlügünden : 
2/5/938 pazartesi günü saat 16 da :istanbulda Naf1a Müdürlügünde 

( 573,61) lira ke~if bedelli !stanbul Yüksek Deniz Ticaret mektebinde y,,._ 
p1lacak Ser in:;aah pazarhkla eksiltmiye konulmu:;tur. 

Mukavele eksiltme, baymd1rhk i§leri genel, husust ve fenni §artna -
meleri, proje, ke§if hulasasile buna müteferri diiior evrak dairesinde J!Ö
rülecektir. 

Muvakkat teminat ( 44) liradir. 
:isteklilerin en az ( 500 ) lirahk bu i:;e benzer i:; yaphgma dair idare

lerinden alm1:; oldugu vesikalara istinaden Istanbul Nafia Müdürlügünden 
yaz1lm1:; ehliyet ve 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalarile 

SiNEKLERt, SiVRiSiNEKLERi, GÜVELERi, PiRELERi, 
TAHTAKURULARI, KARINCALARl, HAMAMBÖCEKLERi 

Kamilen y!ld1nm sür'alile kökünden imha eyliyen 

FLY-SPRAY 
N am mayiini kullamnu:. Hi~ 
bir tarafta leke b1rakmaz, 
etrafa ho:; bir koku sa<;ar. 
Fevkalade müessir ve öldü
rücüdür. Her boy kutularda 
ve aynca daireler, mezbaha
lar, hastaneler iQin <;OK EL
VERi$ Li 4 ve 19 LiTRELiK 
SA<; BiDONLARDA SA
TILMAKTADffi. All - Nu 
markasma dikkat ecl.iniz. 
Aldanmaym1z. Bir tecrübe 
sizi tatmin edecektir. 

SATIS YERLERi : 
Tütün Gümrük, Yorgi Hara
lambos - Asmaaltmda Ca
vu:;ba:;1 ham Bohor Feliba, 
A:;irefendi caddesinde istan
bul Ecza .de osu. 

ALL·NU 

FLY 
!.~ß.~! 
~ 


