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!ürk gencliginin 
terbiyesi 

Hii;bir Yab 
mi h" b" anci terbiye siste-

, I<; 1r y b "d f • • r·· k .. Q QRCl l eo O ]l ur go 1 .. ~ n une muhteva ver· 
mege ~yetli degildir 

m II Dresden: 27 mart 1938 1 
arinda kalan gcnclerimizin 

1a11r1tci kl • ·1 k l 
0 

d ~o ug1 e ar11 a1ma· 
1 ay ik b. „ l l' ay ardaki 1 b' • 1zc oy c ge 1yor, son 

lutumiasinaeri 1Y: bahsi münaka1alannm 
terbiYe h·d· rn~~n olm1yacak1t. Biz bu 

a ises1n1 . l' b bl .. hrrnaga r I n g12 1 se e cnm ara1· 
,a 111rkc · · · d · k · · •orgular u n 1~1m12 c, 1stcmc smn, 

bel!eiti? 0· Y~niyor: Ccnclerimiz mi tcm-
Rretmenl · · · · Yor? Herh . cnm12 m1 11c yaram1· 

a~mak angi Yanh1 bir dü1ünceyc yol 
. su~una d" 
Jsteriz ki: ö· u1mcmck icin söylcmek 
arkadasla dRretmenlcrimiz, Avrupadaki 
B„ ' nn an t k • d • 'lcli l . Uyük tarih f ar 1 a1ag1 eg1 r er. 
"z bir a • irttnalarmm Türk nkma ci· 
feragatle "'1ag~n1 olan genc öylc büyük 
bilrnek k ~em~Yct i~in kendini inkar cde
IÜPhesiz ud~.eltle Ögretmenlerimiz, hi<; 

~ok 1erefli b~nya Ögrc~:nligi ka.~1!s1?~a 
de ileride d lbYcr alab1hr. Cenchg1m1zm 
retli tarih a . udak salacak gür ve kud
Yoktur B .~ekirdegi saklad1gma 1üphemiz 
kavna~1 kzc ~Öre bu üzücü durumun 
rnizdedi~ Ba bir sözlc, terbiyc sisterni
Ru gibi ~ j.1ka fikir alanlannda oldu
kötü bir cn~ 1k lcrbiyesi alan1nda da biz 

kendim;2 .•h a~~nin dalaletli tcsirinden 
liri2. Ko \ enuz kurtaramam11 say1labi
itikadla J:.'~•uz. inam1la, cski tabirile, 
mj tutU•t IZ C b1r1ey yaratrnak dinamis· 
· 'uran k II . . lman1n 51 I 0 ntro u mam11n, yam 
ki Osman~ir an .birbirinc kan1m111tr. Es
ki) nin a k cem1yeti nas1l «kalci> ( diyor 
dünyasi r' asin~a cri1ilmcz bir hakikat 

• ar2etm ·1· d 1 ~ogu bu „ 11sc, 1 1m a am amnmn 
d k. • RUn aYn' k'ld f'k' ' a i naz. . ' l 1e 1 e 1 1r p1yasas1n„ 

farikalari~:)•le.~ rnark~lanna. (alam~ti 
tehlikey' &orc degerlcnd1rmekted1r. 
düny3 öt

1 ~rllran 1ey de budur: 4<Kale»; 
bir zihn· es~ rnua1crctini kuran arsiulusal 
l . B IYctin za • b' . . 1 b" 
ir. una k rur1 1r nchccs1 sayi a 1· 

tur. F ak 
1 

ar~.1 söylcnccek sözümüz yok· 
lerbiyesi a :b~unYa i1lcrindc, hclc gcnclik 
„ " RI 1 ta 'l l 1 . 1 d •ururnü i . m manas1 c u usa 11 er c 

ler etrafi~ lllarkalarm, muayycn 1öhret· 
kadlann d ~ .

1
10olanm11, diz ~kmü1 iti

ruva ulu, jR• •. kaYnaRm1 doj!rudan dog· 
k1lavuz!u.k tanhten alan imanlarm bizc 
lürk Ribi ~.trnesi laz1md1r. Türk, yalmz 
•abah1nda Rure1ecektir. Cc~mi1in en uzak 
lllc2 ebcd~--~cleccgin eri1ilmcz vc ökül
liba11na b ~ 1R•ncdek, Türk ccmiycti, ba1-

~ar~acakt:;. tBih 1a~siycti h~lin~c göz.c 
Va71fesi. clb u tanhscl 1ahs1ychn rolu, 
san1 iste ette kcndine görcdir. Ad1, 
b' rse d" 

•r Yaban Unyalara !lgmasm. hi~-
1ahsiyetin·1c1. 1

1
•rbiyc bilgini bu büyük ulus 

i1crn· d co!lursun h. . egc, co1turdugu ka ar 
muhteva ' 1tbir ideoloji Türk gönlünc 

" Yerrne;c l"h' !' d • 'ld" • '-•ii:da d " sa a 1yet 1 cg1 tr. 
)'1edigi ie~ lkl.~tin gcnclik tcrbiycsindcn 
erc ,RÖre h~ 0 ncc fcrdin, büyük hedef

c.ern.'Yctin ink~1tlanmas1d1r. Bu hcdefler, 
j•dh olabi!i 

1
Öf durumuna p:Örc c;ok c;e· 

er Vard1t k:. {lc ccmiyctlcr ve devlct
Varhk buhr 

1 
· .. am bir kültür vc genel 

da b' b' •n1 Jr d d' „ ' IT 1rin ,in c 1r. Boyle durumlar· 
~asi kadar\ zb~ t~rbiye ülkülerinin dog· 

urulmarn11 a 11• b1r 1cy yoktur. Hcnüz 
ren u"ik" cern1yctl d k d" . „ u an . . er c cn ISlm RO~c-
rurn •r11„ h' b' . say1larn 1~ 1r zaman ideal du-
mak !artile haz. Bi2, ufak istisnalar yap· 
cemi 1 • •rncn h b k Yet er1n 1 b. cmcn u durulmam11 
b •hhrrn,, Ribi e: 1Yc ülkülcrine kcndimizi 

u ran!, bir l'2
• Halbuki, biz. böyle 

cerniv . urumd d ··1· S ·1 b' 
h 

· •hrni2 a eg1 1z. ag am 1r 
cdefle . . •ard1t y • . b' F k nrn12 d c onun 1~10. ter 1ye 

s al ~ 1• Ya21k ke: artik bclli olmahdtr. 
e es1nd h •: C l'k b' . cld . e •nü2 • cnc i tcr 1yes1 mc-

b . l~kddrnis de··i'da.glam bir görüsbirliiii 
IT 1 le "• RI lf C l'k 1 

Y 
0 Rretrn 1 • cnc 1 ve onun a 

•ns1n1n en erim. . b . 
S. d' neticc,· 1„. 12 11tc u nazanye 

•rn 1y d 12 10 · · d e e;· „ ~1 l~m e c;1rpm1yor. 
n1n cn t ~•n Rutr· • „ 
l an1nrn1, h ugurnüz vc Avrupa· 
arin1 ta d • ' la siy tl · · · · d t b' s1 'R1n1 „ l e enmn myan a . 
er •Yc U• II •oy emckl ··• „ d" • „ „ 

d • · u erin· c op:un ugumuz 
u~unu 1 •n n L d . 

rn. l an •tnak .. Cu ar temel!lz ol· 
'' erc „ l~1n . ld • 
B

. Ro2 l!ezd' vcrm11 o ugu yc-
IZ b· irmek · · 

l .k •r taraft Y•hs1r. 
1 terb. . an c;ok h kl 
t f 

1Yes1 de„! a 1 olarak «genc-
ara tan d • etc d" . 

c · a Avru u1er» d1yoruz, ötc 
etn•Yet nizarnin Pada mevcud dcvlet vc 

mu, n„ . ' Y•km k k d'l k 
Y _;rivcleri'n b'J a ma sa 1 c urul-
o~z ,„ •m' k 

F k 
· Utk de I . .•Ycre kurbam olu· 

a at b' • eti b' 
SI f/ ll, Yaz1l • IT Slnl/SJZ Jevlettir. 

• "' 
1 dev/etie · •nmi2da, fikirlerimizde 

•1Sternle ·1 rin, · . 
a k I !' e lllesg l cemivetlerm terbiyc 
rn~ !n lg1 ortada u kolmaktay1z. Bu fikir 

"'" terb' n alkm d k 1··· 
b 1 

1Yesi ; · a 1 ~a genc 1g1-
ll ama t1n ar d • 

aü k ~11 sav1Iab't· ~ 111:1m12 yolu hcnüz 
nme istcrsek 1 •n2. ERcr dogru dü-

• gcr~cklikle kar11la1mak· 

• 
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Bugün ~1kan \ 

MODERN TüRKi E 
MECMUASININ 

6 nc1 seyun 3 renkll bir ke· 
pekle lf•heser denecek 

kadar zarl i • 
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Leridan1n sukutundan sonra„ 
Barselondaki lngilizlerin 

himayesi taleb edildi 
Me~hur Hud dretnotu Barselona hareket etti. 
ihtilalciler ü~ koldan Akdenize dogru ilerliyorlar 

ingiliz tebaas1m müdafaa etmek üzere Barselona bareket eden Hud dretnotu 

Salamanka 4 - Umumi karargahm 
tebligi: 

F as kolordurn, dün, Lcrida kalcsini, 
istasyonu vc 1chrin yukan k1smm1 i1gal 
ctmiitir. Ccce ayni kolordu kuvvctlcri, 
1ehri tamamile clc gc~irmi1 ve 1chir da -
hilindeki ba21 mukavemet merkezlcrini 
iskät cylemi1tir. 

Sol cenah kuvvetlerimiz, Bicskas • 
Brozo yolu üzcrindc ilerliycrek Vescra • 
y1 gc<;mi§lcrdir. 

Daha cenubda. digcr kuvvctlerirniz, 

Naha yolunun ccnuhu 1arkisindc ba21 
köylcri vc scvkulcey§ noktalanm zaptet· 
mi1tir. 

Lejyoncr kuvvctlerimiz, dütrnan mu • 
kavemctini k1rarak Joincl köyünü alm1§ -
lar ve ilcriye Paras köyünc dogru harc
kete devam etmiilcrdir. 300 esir almm11 
ve 10 tank zaptolunmuitur. 

Sag ccnah kuvvetlcrimiz, dü1man is
tihkam hathn1 k1rm1§, ba21 mcvzilcri 
zaptetrnit ve iki düiman fokasm1 czmi§ • 
tir. [Arkas1 Sa. S slltun • tel 
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s -alkan Ekonomi ve 
Matbuat Konseyi i~tima1 

Vekaleti Vekili Eko'lomi Konseyini Hariciye 

~ükrü Saracoglu a~acak, müzakerelere aid 

olundu program tesbit 
Önümüzdeki peqembe günü i<;tima1 

mukarrer olan Balkan Antanti Matbu
at konseyine i§tirak edecek Rumen de· 
legeleri bu sabah Köstenceden limam • 
m1za gelecekler ve Galata rihtimmda 
kar1ilanacaklard1r. Yunan ve Yugoslav 
delegasyonunu istikbal edecek olan 
matbuat mümessilleri bu sabah Karaa
~aca gideceklerdir. 

Balkan Antanti Matbuat konseyl, 
per1embe günü ögleden evvel Y1ldiz sa· 
ray1 Merasim dairesinde toplanacaktir. 
Ögleden sonra da iktisad konseyinin a
~1h1 töreni yap1lacaktir. Matbuat kon • 
seyinin toplanhsmda haz1r bulunacak 
mü§avirlerden bir k1sm1 dün §ehrimize 
gelmi§lerdir. Matbuat Umum Müdürü 
N acinin de bugün gelecegi anla§tlmak
tadlr. 

Ekonomik konse.v reisinin verdigi 
izahat 

Balkan Ekonomik konseyinin senelik 
kongresine riyaset edecek olan Trab • 
zon meb'usu Hasan Saka dün bu hu 
susta a$ag1daki izahah vermi§tir: 

c- Balkan Antanh Ekonomik kon • 
seyile Balkan Antant1 Matbuat cemiye
ti önümüzdeki per§embe gününden iti-

Ekonomt Ko~eyl
ne rfyaset edecek 

olan meb'u..t 
HMan Saka 

Konsevt bfr nutuk· 
la a9acak olan 

Adlfye Vektlf 
$ükrll SaracoDlu 

baren ayni bina altmda kongre akde • 
deceklerdir. 

Ekonomik konseyin kongresi resmi 
bir organm mutad toplantlSI oldugun • 
dan <;ah§malar aleni olm1yacakhr. Mat
buat kongresi ise alen! mahiyeti haiz 
bulunacakhr. 

Matbuat kongresi per§embe sabah1, 
Ekonomik konsey kongresi de ögleden 
sonra Y1Id1z saraymm büyük salonun -
da ac1lacakbr. Balkan Ekonomik kon
seyi Hariciye Vekaleti Yekili Saracoglu 
~ükrü tarafmdan a<;ilacakhr. 

[Arkas1 Sa. 7 satun 4 tel 
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lan ürkmemcmiz laz1mdir. Sm1fs1z dev: 1 yoktur. Meslck ihtisas1 ba~ka bir 1eydir. 
!et; rengi, ülküsü ne olursa olsun tek bn Fakat ana tcrbiye yalmz lek bir l/Utd ter
genclik terbiyesi güdebilir: Srn1fs1z genc· bi.vesi olabilir. « Y edt qa~mdan yelmi~ 
lik lerbi11esi. Bu terbiye, hcr1cyden ?nc~, va~ma kadar asken> sözünü bo& 
büyük Türk irkmm ruhuna uyan brr di· bir gevezclik dcgil, eski Türk ce· 
siplin lerbi11esi olabilir. Disiplin, Türkün miyetinin cn temclli bir feragat i
en ba§la geien bir faziletidir. Türkün bu rnam gibi telakki ctmek mecbu
büyük scciyesine gcnclik terbiyesindc cn riyetindeyiz. T arihin bilinmiyen bir gÜ· 
ehemmiyetli ycri vcrmek laz1md1r. nündc, Türk ulusuna bugün henüz sezil-

Biz. bugün bile, eski bir ~aiidan gcl- miyen bir büyük vazife dü,ebilir. Bütün 
mi1 bir an'anenin tcsiri al11nday1z : As· Türklük böylc bir gün i~in tarn manasile 
kerlc sivili birbirinden aymnz ve her iki ha21rlanm11 bulunmahdir. Bu ise hi~bir 
sm1f i~in ayn ayn terbiye vollan dü1ünü- yemi1 vermiven d11andan ithal cdilmi1 
rüz. Orta~ag ccmiyet ve devlcti i~in böy· fikirlerle mümkün dei(ildir. Terbiye ül· 
lc bir 51mf taksimi mümkündür. Cünkü: külerimiz, camm1z ve solugumuz gibi var
Asker, ba1hba1ma bir müesscse ve ocak· hii1m121n ic;indedir. Dünyanm en büyük 
llr. F akat. ~ai'(da1 cemiyct, her yurdda$• tarihini yaratm11 bir ulus dünyanm en 
kutsal yurd müdafaasmm diri bir parc;a • saglam genclik tcrbiyesini bilmi1 vc y~p-
51 olarak kabul ettikten sonra, sivil ve as· m11 bir ulus demektir. Cenclik terbiycsi
ker gibi tasniflerin, arhk hi~bir deiieri kal- nin en büyük hedcfi, ferdin, cemiyct c;cr· 
marnistir. Onun ic;in askcr vc sivil terbi- M. NERMI 
yesi gibi iki c;e•id tcrbiyeye de lüzum CArkas1 Sa. 7 sütun 6 daJ 

Alman genclik 

te,kila t1 reisi 

Von ~irah, dün Hitler'in 
dogdugu ~ehirde bir 

nutuk söyledi 
Braunau 4 

Alman genclik te§· 
kilah re1s1 N am 
von ;lirah, Hitlcr'in 
dogdugu ycr olan 
b11rada bugün sekiz 
bin k1z vc erkek c;o • 
cuk önündc söyledi
gi bir nutukta, Hit • 
ler'in dogdugu §e • ( ·· 
hir olmak itibarilc .A.· ' 
Braunau'nun bü - mL· 
tün Alm an gencli_.. A.tman l(enclik te~
gi kin bir kabe ola· kiläh ~cisi Fon 

• „ l . . i$irah 
caAJDI soy em11hr. 

Bütün Alman vilayetlerinin 455 bay • 
rag1 1chir mcydanmda dalgalamyordu. 

A lman piakoposlartntn sükutu 
Berlin 4 - Alman piskoposlan, 10 

nis.nda yap1lacak olan plebisit münasc· 
bettle Avusturyamn Almanyaya irtibah 
lchindc henüz birguna bcyanatta bulun • 
marn11lard1r. Yalmz Fulda ruhani dairc
•i:tin hasta bulunan piskoposunun yerine 
kaim olan vekili rnüstesnad1r. 

Alman piskopo&lanna «Almanhk va • 
zifclcrini» hatirlatmak ii;in burada Viya· 
na baspiskoposu kardinal lnnic;cr'in ikin
ci mektubu ne1rcdileccktir. Bu rncktub -
da, Avusturya piskoposlannm yapm11 ol
duklan beyanahn Vatikanm tasvibine 
arzcdilmemi1 oldu~unu kaydetmcktc idi. 

[Arkll.!1 Sa. 7 1atun 3 tel 
„ .. .. ............... ........ ........................... ... . 

Prof. Fiessengerin 

verdigi konf er ans 

Maruf Frans1z doktoru 
mühim ilmi mevzular1 

izah etti 
Ce~en gÜn profcsör Fiesscnger'nin Ü

niv<rsite konferans salonunda vcrdigi 
konfcranstan bahsetrni1tik. Metnini pro • 
fcsörün Paristen ya21p göndereccgi bu 
konferansm bir hulasasm1 ne1rediyoruz: 

Konfcransi;1 cvvcla Charles Richet 
tarafmdan keifedilen tccrübcvi anafilak· 
sinin mahiyetini izah ctmiitir. Albümin 
ihtiva cden bir maddc, olduk~a yüksck 
dozda zerkcdilecek olursa scmmi bir tcsir 
husule gelmez. F akat ayni madde pck 
cüz'i miktarda bile tekrar zerkcdilecek 
olursa, ispazm, kan tazyikinin dii§mesi 
V, S, gibj Vahim hastahk araz1 gÖriilür. 
Hafif 1ekillerdc, astma, ürtiker gibi ha
discler olur. Astma, ürtikcr, ba1 agns1 gi
bi hütün bu hadiselcrin anafilaktik olarak 
telakkisine profesör Fiessenger muanz • 
dir. Bu araz1 «intolerans» tabirilc zik • 
rctmcktedir. Konferans<;mm mütalcasma 
göre bu tezahürah husule getiren sebeb 
süratle degi1ir. 

fArkaSI Sa. 7 slltun 1 de) 
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M1s1r jntihabat1nda 

hadiseler • yen1 

~imdiye kadar 
on dördü 

ölenler 
buldu 

Kahire 4 - Dünkü intihabat esnasm
da vukua geien hädiseler neticesinde 
altl ki§i ölmü§tilr. Cumartesi günü de 
sekiz ki§i ölmü§tür. 

K at'i netice 
Kahire 4 - Se<;imin kat'l neticesi: 
Hükfune1~iler 93, Sadiler 80, müsta • 

killer 62, Vefd 12. 
18 meb'usluk i~in yeniden se<;im ha • 

p1lmas1 icab edecegi tahakkuk etmi§tir. 
Hariciye Naz1r1 istila etti 

Kahire 4 - D1§ i§Ieri Bakam istifas1-
m vermi§ ve istifa kabul edilmi§tir. 

Kabine iki güne kadar ayni Ba§vekil 
tarafmdan tadilätla te§kil edilecektir. 
Sadilerin kabineye girmesi muhtemel 
görülmemektedir. 

Di§ Bakanhgmm Ahmed Galib tara
fmdan i§gal edileceginden bahsedilmek
tedir . 

Vefd partisinin maglubiyet 
aebebleri 

Kahire 4 - Vefd partisinin maglu • 
biyeti hakkmda mütalealar dermeyan 
edenler, bu maglUbiyeti ~u suretle izah 
etmektedirler: 

r.trkasi Sa. 7 slltun 5 tel 

Bütün yumurta i§~ileri 
dün i§leri11i b1rakt1lar 

Bu yüzden ihrac1 mukarrer 800 sandik yumurta 

i,~i mümessilleri, i, 
menfi cevab 

gönderilemedi. 

tekliflerine de 

dairesinin 

verdiler 

Grev yüzünden bekliyen yumurta sancWdan 

Yumurta ihrac ticarctimiz dün ani 
bir hareket kar11smda kalm1§, !talya vc 
Yunanistana yap1lacak yumurta ihracah 
akim kalm11hr. 

!hrac olunacak yumurtalari i1lcmckle 

mc1gul olan i~iler. g~cn hafta alalia • 
dar makamlara müracaat cdcrck bir cc • 
miyet kun!}ak istediklerini bildirmi§ • 
lcrdir. 

[Arkas1 Sa. 7 satun 2 tfe) 
............. ... .............. „ ............................ „ .... „ ....... „ .. „ ......... „ ..•. .. .•• .. •••• ••.•• ... •• .. •.• 

Polonya hükiimeti dün 
Ceklere bir nota verdi 

Polonya, <;ekoslovakyaya yerle,mif olan Polonya 

komünist partisinin faaliyetinden tikayet ediyor 

Siidet Almanlari mese

lesinde Almanyanin 

mütaleasi bekleniyor 

Variova 4 - fyi hahcr alan mahfil • 
!erde söylcndiginc göre Polonyanm Prag 
el~isi doktor Kasirnir Papacc \:ckoslo • 
vakya hükumctine bir muhhra vcrcrck 
<;:ckoslovakyaya yerlc1mi1 olup hükume
tin müsamahasmdan istifadc cdcn Polon· 

ya komünist partisinin faaliyetindcn 1ika· 
yct elmi1tir. 

;likäyeti mucib olan ~oktalar muhtna· 
c!a 1öylc bildirilmcktedir: 

1 - Birkai; scncdcnbcri Polonya k<>
münist partisi Polonya alcyhindcki pro· 
paganda mcrkczini Moravska - Ostrava 
ile Prag'a yerle1mi1tir. 

2 - Komintern memurlan \:ekoslo • 
vakya makamlannm mümanaatma ma • 

Süde! Almanlan reisi M. Henlayn 

ruz kalmadan sahtc pasaportlarla Polon• 
yaya girmektcdir. 

3 - Polonya alcyhindcki bütün risa• 
lelcr \:ekoslovakyada Ciezin 1chrinde 
tabedilmi1tir. 

[ArkaSI Sa. 7 aütun 1 de) 
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Y eni §ehir plan1na göre, 
Bizans sur1ar1 y1k1lacak. 

Anadolu 

96 
ve 14 Rumelihisarlarile 

kule muhafaza ediliyor 

kapi, 

Eminönü mcy • 

• 

danmm a~1lmas1 et· 
rafmdaki haz1rhklar 
bitrnek üzcredir. 
Valide hanmm is • 
timlak bcdcli olan 
iki yüz altrn11 bin 
lira Evkaf ldarcsi 
namma bankaya 
.-atmlm11llr.Han y1· 
k1ld1ktan sonra mey· 
dana c;1kacak olan 
arka k1S1m, 1imdiki 
halilc ~irkin bir man· 
zara tc1kil edccc • 
ginden Belediyece 
bu sahanm da tan • 
ziminc karar vcril· 
mi1 ve buna aid pro· 
je de fcn heyeti ta· 
rafmdan hazirlan • 
m11tir. Tarihi k1y • 
meti haiz bulunan 
M1mc;ar11S1 1chir pla 

~ehir plan.ma göre yikhnlacak olan surlardan: 

nmda oldugu gibi birak1lm11tir. 
Gene plana nazaran. tchrin ctrafmda

k! Bizans surlan y1k1lacakttr. Y almz 
Türk asarmdan bulunan Anadolu :vc 

Kumkap1 sahil suru 

Rumcli hisarlarile Topkap1 vc Y cdikule-
d"rt dcki surlar vc Bizans surlann1n on °. 

kap1sile doksan alh kulcsi muhafaza cdi• 
leccktir, ,[Arkas1 sa. 7 satun 5 tel 
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ikinci Mahmud cehennemi Belediye bu i~ i~in 300 bin 
lira tahsisat almaga 

lüzum görüyor bir hayat i~inde ! 
Padi~h, boyuna tazelenen sillelerin ac1sma arbk 

tahammül edemiyordu, cihana küsmü~tü 

- Hünkir yanmda, dedi, 1abemred 
'(tüysüz oglan) ne demektir? Eger böy
lcsi hizmetkiira lüzum v3rsa biz dabi em
red oluruz, Padiiaha bizmet ederiz. Var, 
e!endine sclam eyle. Bcnli Yusuftan vaz· 
gc,sin. Y ol::sa sonu ho1 ka,maz !.. 

Kalyoncular bu ültimatomu alk11 -
lamak i~in gcne tabancalarm1 doldur -
mu1Iar, havaya bir yaylunatc1 daha sa
vurmu1lard1. H„eki i~tc o yaylumn gÜ· 
rültüsü arasmda döndü. hala bulundugu 
yerde duran Padiiaha Ba~karakulluk~u
nun sözlcrini kelimc kelimc teblig etti. 
HünHr bunu dinlcrkcn gözlcrini Yu•u
fun bcnine dikmi1ti, gamh gamh bak1 -
yordu. <;:ünkü biraz cvv•l gözünc bir giz
li ve nurlu alemin hula<ast gibi görünen 
o ben 1imdi nurunu kaybctmii. birdcn 
kara ve dcrin bir u~uruma ink1lab eyle
mi!ti. Sultan Mahmud bu girdab girdab 
a,1Ian u~urumda kendi varltg1run, tahb -
run, tacmm yuvarland1gm1 görüyor vc 
gcne o u~urum kadar derin bir haiyctc 
kap1ltyordu. 

Uzun bir lahza bu korkulu tcma1aya 
gözlerini kapttrd1, sonra elini alnma gö
türerek periian idrakini toplamaga ~· -
l1iti ve daha sonra i~ini ~ekerek mmldan· 
d1: 

- Döneliml„ 
Kös kös yürüyorlard1. Padiiah, mu -

fassal bir dayak yemii gibi bitkindi. Ben· 
li Y wuf büyük bir su~ i1lemi1 gibi utanc 
duyuyordu. Bai~ukadar homur homur 
homurdamyordu. T ebdilhasekisi Ahmed, 
Kalyoncular elinde can vcrmediginden 
dolay1 «Eyüb Sultana» kurbanlar kes -
megi dü1ünüyordu. 

Bc1ikta1 sarayma vanlmc1ya kadar 
cnlann bu vaziyeti devam ctti ve Padi -
1ah tek bir kel:me söylemeden arkada1-
lanm kap1 önünde b1rak1p dogru bare -
mc gitti. Gülhaneli Hüseynin elinden a
hnd1g1 gün gibi gcne 1sbrab i,indcydi. 
Köic köic dolajtp bir tesellii ilahi, bir ic· 
fik dudak, b1r sad1k yürek anyordu. 

F akat Bai~ukadar hemcn hareketc 
ge~miiti, Y cni~cri kodamanlanna - ken
dine münasib görünen vas1talarla • ha -
bcrlcr vc mcktublar yolhyarak Benli 
Yusuf i1ini halletmcgc ugra11yordu. Bir
ka~ gün sonra tcicbbüslerinin neticesini 
a1d1 ve Padiiahm huzuruna ~1karak ka
ziyycyi boyrat hoyrat anlatt1: 

- V clinimct, diyordu, padi1ahlardan 
hata sad1r olmaz. Llkin siz halkm hatä 
aayaca~1 i1lcrdcn bir türlü cl ~ckmiyorsu
nuz. Gülbancli Hü<eynin scsinc kap1l -
d1mz, ocakhy1 homurdathmz. ;;imdi de 
bir Kalyoncu yüzündcn T crsancliyi huy
land1rd1n12. Bari bu ii sizc us pahas1 ol
sun, sarayda 1abcmred bulundurmaktan 
vazgc~iniz. Y ok, bildigimdcn vazge~ • 
mcm dcrseniz ben kulunuzu ~trag buyu· 
runuz, yanm12dan uzakla1tmmz. <;;ünkü 
ak1beti vabim görüyorum. Kopacak f1r -
bnalann i~indc bari bcn bulunup da kan 
aglamayay1m. 

Hünkar, bak111 gibi konu1111u da scrt 
olan Ba1~ukadarmm 111 küstah tavsiycsi· 
ni sükiinla dinlcdi. Kü~ük bir itirazda 
bulunmad1, !adccc i~ini ~ckti vc k1sa bir 
ccvab vcrdi: 

- Yusufu yürüt !.. 
Yanm saat sonra Gülhancli Hüscy -

nin halcfi de saraydan c;1kanhyor vc Pa
diiabm kabul cttigi maglubiyet Ba1~u -
kadar tarafmdan T crsanclilerc, ocak ko
damanlanna müjdeleniyordu ( 1). 

F akat Sultan Mahmud, cehennemi bir 
hayat ic;indcydi. Boyuna tazelenen sille
lerin actsma artik tahammül cdemiyor
du. Cihana küsmü1tü, günlerini harcm· 
de ahlay1p puflamakla ge<;iriyordu. La
kin kadmlardan dcrdine deva bulam1ya
cag1m bir kcrc daha anlad1S(mdan muhta<; 
oldu~u tcsliycti genc d11anda aramak ih
tiyacma kap1lmakta gecikmcdi, Ocakhmn 
ilgilcnmiycccRi mc1o:alclcr aramaga ko· 
yuldu vc ok atmakla, att1rmakla oyalan
man ta•arladt. 

0, cirid vc tomak oyunlarmt zat~n 
scvcrdi. T opkap1 saraytndaki bailala ye
rindc tarhedilmis bulunan Lalelikte, Bc-
1ikta1taki Cinili kö1ktc s1k s1k Enderun a
Ralarma cirid attmr vc tomak hünerleri 
yaptmrd1 . .Simdi oka mcrak sardirm;1 
gibiydi. Hemen hergün Okmcydanma gi
divordu. Bu milli sporda zaman zaman 
rckor kurmu• vc k1rm11 Ü!tadlann mcnk1-
belcrini dinliycrck, Okc;ular tckkcsi 1cy
hilc hasb1hallcr cdcrek ic;indeki clemi u
yutmaga sava11yordu. 

hie bu gidi1ler, geli1ler s1rasmda kcn
disinc garib bir rica arzolundu: Ok taw 
rnak, attlan oklan dcrleyip mahfazalara 
liloldurmak, oyuna taalliik eden bir i1 

olursa onu ba<armak vazifesilc mükcllef 
Hasan adh bir Cingene, padiiahm bir 
kcrc olsun kcndi yüzünc bakmad1gmdan, 
tek bir sözle gönlünü almadtRtndan dola
y1 vercm olacak bir kerteyc gcldigini 
- aRl1ya ai(ltya - önünc gelcne hikayc et· 
tii!i i<;in onun bu hali nibayet Sultan 
Mahmudun kulagma intikal ctti. Bir Cin
gcncnin bu kadar samimi kulluk, kölclik 
iddia ctmcsi vc bir bak11 niyazilc günlcr
cc gÖzya•I dökmcsi Hünkann ho1un• 
gitmi1ti. Ömrünün her dcminc bir öksüz
lük göll(coi sanld1j(m1 tcvchhüm cdcgcl
digi, bütün yakmlannda mcnfaat kaygu
suna dayanan sahtc bir sayg1dan baska 
bir seY görmcdii!i ic;in bir C::ingcnenin can· 
dan, yürektcn ortaya athg1 1u i1tiyaktan 
adeta tcsclli duyuyordu. 

Bu sebeblc hcrifi - Enderun agalanm, 
Ocak kodamanlanm, dcvlct ulularm: 
imrcndirccck vcya onlann bcpsini k1s
kanchktan küplerc bindirccck 1ekildc -
taltif ctmck istcdi. Gcr<;i dedclcrindcn 
Deli lbrahimin böylc bir Cingencyi Ye
ni<;cri Agas1 yapmak istcmcsi yüzündcn 
devrinde maskara oldugu gibi tarihin de 
dilinde kepazcyc döndüRünü battrlamak
tan gcri kalm1yordu. Lakin kcndisinin bir 
bak11ma mazbar olabilmek ic;in kap1 ka
p1 gczcrek yüzsuyu vc gözya51 döken hu 
adama kars1 ruhunda cnikonu minnettar
hk duyuyordu (2). 

Ondan ötürü karanm verdi. fkramm1, 
iltifatm1, ihsamn1 hi<;c sayan kümc kümc 
insanlardan ~ almak, daha doi!rusu bir 
Cingeneye gösterecei!i muhabbetle beriki

leri de Cingenc seviyesinc gctirmek iste· 
di. Sululrnleden gclmc okc;ular u1ag1 
Hasana bir gün r„mi surettc ayak Öptii
rcccgini - hcrifin niyazmt latifc olsun 
diye arzedcnlcrc - haber verdi. 

Bu karar yüzünden ic;in ic;in seviniyor
du. Cünkü Cingene Hasana ayagtm Öp· 
türdüktcn sonra Sadnazam ayni ayaga 
yüz sürcrkcn, Enderun ai!alan gene o 
ayaga dudaklarmt koyarken, Ocakh 
c;ehrclcri gcnc o ayaga merasim masm· 
da sürünürkcn bepsinin o buseden kalma 
1slakh~1 hissedcccklcrini vc gcnc bcpsinin 
c;chresine Cingencliktcn bir 5cy bula1aca • 
gm1 dü5ünüyordu !. „ 0. bütün bir devlct 
heyetini zelil ctmck fikrile 1crcflendirmck 
istedii!i Cingenenin o bahtiyarl1ga cri1ini 
herkcsin görmcsini vc herkcsin duymasmt 
istiyordu. Onun ic;in bir gün tayin ctmi~
ti vc o gün debdebeli bir alayla Okmev
danma gidercl: yüzll!rcc insan kar1mnda 
Sulukuleden yeti1me o basit adam1 - ~h
retli bir vezir, yahud kudretli bir Ocak 
a~ast kabul ediyormu5<;asma davranarak

huzuruna kabul ctmegi, uzun uzun onun
la konu5may1, gcnc uzun uzun herifc a· 
yagmt ÖptÜrmegi tasarlam11tt. V crdigi c
mir de bu merkezdeydi. 

(Arkasi var) 

(1) Ben lt Yu.su! hAd!.sest hakkmda da 
Cevdet tarlhlnde (C: 11. S: 317 - 318) dort 
vE".siJta vard1r. Bu veslkalann blrlnc1slnde 
kalyoncularm tabanca atmalar1 blkäye o
lunurken 1u cümleler kullamltyor: cKey
flyeUn teftl1Jne adam gönderil!p alman 
haber, e!endlmlzln malyetl sahanelerlnde 
emred ne demek ol.sun. Ben de. sen de iab 
emred de~IJ mlyiz> denllm~ ve bu hal zatt 
§ahanenln pek ~m tara!larma dokunmu§
tur. 

Öbür v°'Jkalarda Hünkärm ric'atl ve blr 
daha saraya tüysilz dellkanl! almamay1 ta
ahhüd ett!~l tasrlh olunmaktad1r. 

M. T. T. 
(2) Blr Qlngenenln Yeni~eri A~ast ve blr 

baokasmm da Bo.,amlral yap1lmrui1 key!l
yetl benlm cOsmanlI Rasputlnl - Cincl 
Hocs> adl! te!rtkamda htkäye edllml§lir. 
o eser k!tab hallnde ba.s1hyor. 

MOTEFF.RRIK 

(:ikola tan1n sürümü 
a rbr1la cak 

<;:ikolata fabrikatorlan, dün ögleden 
sonra Sanayi Birliginde bir toplantt 
yapm1slard1r. Fabrikatorlar bu toplan
t1da istihläki ~ok dü~mü~ olan <;ikolata
nm sürümünü arttrabilecek baz1 ted -
birler üzerinde görii•mü ~lerdir. - ···-Y akala nan eroin 1ahc1lar1 

Beyoglu civarmda kü9ük bir §ebeke
nin eroin sahc11tg1 yapttg1 haber ahn -
mt§hr. Bir hafta süren tarassudlar ne • 
ticesinde Tarlaba~mda Kü<;ükyazm so
kagmda 5 numarah evde oturan Ay§e 
ile kocas1 Mahmudun evlerinde eroin 
satttklan tesbit olunmu§, dün sabah bir 
baskm yap1lmt§ltr. Aramada Mahmud· 
la Aysenin yataklan alhnda, komodin 
gözünde, ve sandt kta bir<;ok eroin pa · 
ketleri bulunmu~tur. 

Ka<;ak<;1 kar1 koca ile bunlara ortak
hk eden Necmeddin yakalanm1§lardtr. 

lüzumu muhakeme kara
r1 verilmis degildir 

Gc<;cn scne Belcdiye müstahdemin 
1ubcsi müdürü Refige i1ten cl ~ektiril -
mi1, hakkmda tahkikat yap1lm11tt. Bu 
tahkikatm mcvzuu, 100-1 SO lira muka -
bilinde bazt hamallarm daha i1lek iskcle
lerc naklcdilmcsi, ba21 hamallarm vazifc
lcrine nihayct vcrilcrck yerlerine gcnc 
rü1vet mukabilindc ba1kalannm getiril -
mesidir. hlcrine nihayet verilmi1 olan ba

zt hamallann bu iekildc iddialan üzerine 
Belediyc riyascti tarafmdan tahkikat 
yaptmlm11. vc vaziyet 1609 numara!t 
kanun hükümlcrinc uygun görülerek vi· 
layct kanah vasttasile cvrak Cumburiyet 
Müddeiumumiliginc göndcrilmi1tir. 

1609 numarah kanun ahkamma göre 
bu kabil rü1vct isnadlanna aid evrakt vi
layct idarc hcyctlcri tetkikc salahiycttar 
degildir. T ahkikat cvrak1 üzcrinc dogru· 
dan dogruya adliycce takibat icras1 la -
21m gclmcktcdir Maamafih istintak ha
kimligi bunu vazifcden mütevcllid bir su~ 
mahiyctindc görürsc, cvrak1 vilayct idarc 
heyctinc göndcrcbilccektir. 

1609 numarah kanuna nazaran rü1 -
vct isnadma aid tahkikat, adliycdcn gc
~ccek, bu yoldaki isnad vc iddialann 
dogru olup olmad1g1 mubakcmc ncticc -
sinde bclli olacakltr. 

Müddeiumuminin beyanah 
Refik hakkmdaki tahkikat cvrakmm 

lüzumu muhakcmc kararilc sorgu hakim
liginc vcnldigi yolundaki nc1riyat üzcri
nc, Müddciumumt Hikmel Onat dcmi§
tir ki: 

«- Vilayet idarc heyeti, bizc iki 
zat bakkmda böylc bir ihbar yap1ld1gm1 
bildirdi. Biz de mcseleyi, birinci sorgu 
hakimligine tcvdi ettik. Bir sabah gazetc
sinin ya2d1g1 yanh1ttr. Lüzumu muhakc

mc karan vcrilmi1 degildir. Esascn vila -
yct idarc hcycti, bu kabil mescleler hak • 
kmda lüzumu muhakcme karan veremcz. 
Buna tcmas cdcn su~lar, mcmurin mu -
hakcmat kanunu ~cr~cvcsinc dahil olan 
su<;lardan degildir. Hadisc, 1609 numa
rah kanuna uymaktad1r.» 

ADLIYEDE 

T evkif edilen 1u1;lu 
Sirkecide tütüncülük yapan Kirkor 

isminde biri, tamd1klarmdan Hikmete, 
tütün almak üzere yetmi§ bir lira ve -
rir. Hikmet de parayi ahp gider ve bir 
daha görünmez. Yetmi~ bir lirasmm a
c1sm1 bir türlü unutam1yan Kirkor, 
Hikmetin !zmirden !stanbula geldigini 
ögrenerek, pejine düser ve onu, yaka
latarak, polis vas1tasile mahkemeye ve
rir. 

Hikmetin muhakemesine dün birinci 
sulh ceza mahkemesinde bajlanmt§!tr. 

Sudu. Kirkordan ald1~ paranm 71 
lira degil. ancak 241 kuru1tan ibaret ol
dugunu iddia etmi§tir. 

Hakim Re1id, muhakeme sonunda 
kencl;<inin tevkifine karar vermi§tir. 

Be~ c;ocuk A g1rcezada 
Talät isminde bir genc, g~en yaz, 

nisanhs1 Avniye ile birlikte, Pendik sa
hillerinde y1kanmak üzere denize gi -
recekleri s1rada, 13 - 15 yaslan arasm
da be§ cocuk. üzerlerine hücum etmi§ 
ve kendilerini tehdid ederek: 

- Riz burada y1kanamazs1mz! de -
mi,Jerdir. 

Hatta bununla da kalm1yarak, ni 
sanhlarm elbiselerini altp ka<;m1'1ar -
dir. Talät, nihavet güc halle, ve bes li
ra vermek suretile elbiseleri geri ala -
bilmi~tir. 

TaH\t ve ni<anlts1 !stanbula döndük • 
ten sonra. birkaG gün he~·ecandan has
talanmt§ ve ayaga kalkmca. c;ocuklan 
•ab1taya haber vererek yakalatm1§lar • 
dir. 

Ali, Nuri, Mehmed, Hasan ve Rifat 
isimlerinde olan bu bej su<;lu c;ocuk i§
ledikleri suc;un hesabm1 vermek üzere 
Ai71rceza mahkemesine tevdi edilmi§ -
lerdir. 

Pa~azade degilmi§ ! 
Sahte evrak ve bir tak1m kart§tk mu

amelelerle birc;ok dolandmc1ltklar yap
mak ve $erife adlt bir kadmm apart! -
mamm kendi üzerine <;evirtmekten su<;· 
!u Halidpa•azade Rifatin birinci asliye 
ceza mahekemesinde, duru1masma de
vam edilmi§tir. $ahidlerden Ahmed, 
suc;lunun pa1azade degil, Konyada bir 
mühürcünün oglu oldugunu söylemi§ -
tir. Müddeiumumi, su<;lunun parmak 
izi altnmasm1, hüviyetinin tesbiti i<;in 
Manisa ve !zmire müzekkere ya21lma -
sm1, nüfus cüzdanmm tetkik edilmesi -
ni, fotograf1 Konya zab1tasma gönde -
rilerek, cArab Salihin Hac1> nammda • 
ki sabtkahmn kendisi olup olmad1g1 -
mn tesbit edilmesini istedi. Mahkeme 
de bu talebi kabul ederek, durujmay1 
ba§ka bir güne brrakti. 

Dokuz ayhk müddet biti· 
„ 

yor. Bir k1s1m 
tehdid eden 

sanayn 
harici 

rekabet kalk1yor 
Almanya ilc cvvelcc yap1lm1§ olan es· 

ki ticaret muahedcsi hükümleri mucibin
ce bir kts1m ithalat maddelcrinin mcmlc
kctimize tenzilatlt gümrük tarifcsile gir -
mcsi kabul cdilmiiti. 9 ayhk bir devrc 
i~in kabul cdilen bu jekilden, aram1zda 
ticarct anlaimas1 bulunan diger memlc -
kctler de istifadc ctmi1lerdir. Bunun ü -
zerinc 1 <J37 t•mmuzundan itibaren muh
telif memlckctlcrden geien bu kabil mad
deler memleketimizc azami tenzilatla it
hal edilmi§tir. 

Dokuz ayhk müddet, bu aym 1 S inde 
nihayetc crecektir. Son günlcrdc güm -
rüklcrde ~ok hararctli ithalat muamclc -
leri olmaktad1r. T enzilat!t tarifeye tabi 
olan maddclcrin ithalat1 artmt§hr. lthalat 
tacirlcri bu §ekildcn istifade cden mem
leketlerdcn gclmi1 bu neviden nekadar 
Cffa varsa ~ekiyorlar. Bu suretlc bu 
maddelcrd•n memlekcttc kendili~inden 
büyük bir stok vücude gclmi1 olacak, fa
kat di~cr taraftan da bir k1s1m sanayii 
tehdid edcn bu harici rckabet, ortadan 
kalkacakttr. 

Gümrük 

GOMROKLERDE 

kumü1yoncular1n1n 
dilekleri 

Türk Gümrük Kumtisyoncular Bir -
liginde dün akjam bir toplanlt yaptl -
mt§. Ankaradan avdet eden heyetin 
verdi.l!;i izahat dinlenmi1tir. Bu arada 
Gümrük Kumüsyonculan Birliginin da
ha nafiz bir hale getirilmesi, kendine 
kumUi:;.voncu siisü veren muz1r ~ah1s -
!arm faaliyetlerine son verilmesi ve 
muameliitm daha GOk basitle§tirilmesi 
mevzulan da l(Örüsülmüstür. Gümrük 
ve tnhisarlar Vekäleti Müste~an Adil 
Okulda~ da heyetin dileklerini dinlemi< 
ve bu dileklerin imkan nisbetinde 
yerine getirilecegini vadetmistir. 

DENIZ /ST.J:'RI 

Deniz T icaret m üdürü 
Ankaraya gitti 

, De.n.iz Ticaret müdürü Müfid Nec j 
det J:jeniz, dün aksam Ankaraya hare • 
ket etmi§tir. Müdür, Ankarada yeni se
ne büt<;e ve kadrosu etrafmda temas 
lar~a bulunacakhr. 

lzmir - P ire aeferi bugün 
bashyor 

!zmir - Pire seferlerine tahsis edilen 
Konya vapuru . dün sabah Halicden c1k
m1j ve limanda kömür almaRa basla -
m1~ltr. Konva vapuru ak§am limandan 
harekPt etmi~tir. 

tlk izmir - Pire seferi Konya vapuru 
taraf•ndan yarm !zmirden yaptlacak -
tir. B;Jiihare icab ederse bu hatta d•ha 
büvük bir vaour tahsis edilecektir. fz -
mir - Pire seferleri, haftada iki defa ya
p1lacakbr. 

P. T. T ET,1'POND4. -Poata, T elgraf Um um 
Müdürlügü 

Pasta, Telgraf Umum Müdürlügüne 
Trakya Genei Müfettisligi Ba§mÜ§aviri 
Sabrinin tayin edilecegi haber ahnmt§
!tr. 

.Sehirden toplanan bütün <;Öp]erin ha
zirandan itibarcn denizc döktürülmcsine 
karar verildigi ic;in Bclcdiyc tarafmdan 
bu i1 bir müteahbide verilmi1tir. F akat 
c;öplcrin dcnizc döktürülmcsi iii her scnc 
Bclediycyc SO ile 60 bin lira arasmda 
bir ma•rafa mal oldugu ic;in Belcdiyc 
bunu da dogrudan dogruya kcndi yap
maib dü,ünmektcdir. 

Bu takdirde Belcdiyenin bir romorkör
le Ü<; tane de büyük <;Öp mavna51 sahn 
almast Ia21m gelmektc vc bu da 300 bin 
lira kadar bir masrafa ihtiyac göstermek
tcdir. Ei!cr tctkikat neticcsinde bu sekil 
daha muvaf1k görülecek olursa 939 senc
si büt<;esinc buna aid tahsisat konacak vc 
bu j,j Rel.divc kendisi vaoacakhr. 

SEHIR ISLERI 

Belediye ile Kasablar §irketi 
anlaftl 

Et i§inin tanzimi maksadile Belediye 
ile Kasablar §irketi arasmda yap1lan 
mukavelename parafe edilmi§tir. Bele
diyenin bu hususta Vekäletten istedigi 
talimat da gelmi§ oldui!undan yeni §ir
ket dünden itibaren bilfiil i§e bajlam1§ 
ve ilk hayvan sipari§ini yapm11ttr. Ge
lecek olan hayvanlar memleket dahi -
lindendir. Bunlar nihayet bir haftaya 
kadar gelmi§ bulunacaktir. Ondan son
ra Belediye perakende etlerde oldui{u 
gibi toptan saltjlarda da azaml fiat tes
bit etmek tasavvurundad1r. 

Tramvaydan athyanlar 
Evvelki gün Beyoglu kazas1 dahilin

de tramvaydan athyan 60 ki§i yakala
nara k oara cezosma Garptmlm1sttr. 

Ekmek fiabnda tenzilat 
Ekmek fiatlarm1 tesbit eden komis 

yon dün toplanarak önümüzdeki haf -
tanm nark1 üzerinde tetkikat yapmI§· 
!tr. Birinci nevi ekmegin on para, fran
calanm yirmi para tenzil edilmesine 
ve ikinci ekmek narkmm da ipkasma 
karar verilmi§tir. 

VILÄYETTE 

ld a r e heyetlerinin kararlar1 
Viläyet idare heyetlerinin verdikleri 

kararlar berayi tetkik Devlet $t'.trasma 
gönderilmektedir. Devlet Suras1 vill -
~·etlerden geien bu kararlan tetkik e
derek bunlardaki isabet derecelerine 
t'Öre puvan vermi§tir. Puvanlara naza
ran bir istatistik cetveli haz1rlanarak a
Jakodarlara gönderilmi§tir. 

Bu cetvelde her vilayetten Devlet $0-
rasma gönderilen evrak miktarile bun
lardan ne miktarmm tasdik ve ne mik
tarmm tashih edildilti zikredilmi~. ka -
rarlardaki muvaffakiyet ve isabet de
recesi yüzde üzerinden tesbit olunmu§
tur. 

Ehlivukufa verilecek ücret 
Takdiri k1vmet ve saire gibi hususat

ta ehlivukufa verilecek ücret iGin ya -
p1lacak muamele hakkmda haz1rlanan 
i7ahname aläkadarlara teblig edilml' -
tir. -···-Y alova kaza11nda k1z1l 

haatah&-1 yok 
fstanbul S1hhat müdürlügünden al 

d1g1m1z bir mektubda. Yalova kazasm
da son hafta i<;inde 11 km! vak'asma te
sadüf edildii!i yaz1lmaktad1r. Bu mev • 
sim i9inde Yalova kazasmda tek km! 
vak'as1 vörülmemistir. denilmektedir. 

Bursa Vilayet Meclisinin verdigi mühim kararlar 

Bursa (Hususi) - Umumi viliiyet 
meclisi toplanttlanm bitirerek dag1! -
mi§hr. Meclisin ald1w 9ok iyi kararlar 
arasmda bilhassa zikre deger olanla -
nm bildiriyorum. 

Bursamn turistik ve ekonomik en 
mühim iskelesine giden Mudanya -
Bursa yolunun alfaltlanmas1 i<;in bu se
neki büt~eye 100 bin lira konmas1, 300 
küsur bin liraya ihale edilen bu yolun 
in§astma ba§lanmt§hr. Bursanm deniz
le irtibatmm bir can damart olan Mu
danya yolunun asfaltlanmas1 i§i muka
vele mucibince iki y1lda bitecektir. 

Bursada zengin halkm yard1mlarma 
dayam!arak yap1lacak olan muazzam 
yeni Halkevi binasma vilayet büt9esin-

den bu sene 15 bin lirahk bir yard1m 
yap1lmas1 stadyomun son projeye göre 
tadilen tslahma 5 bin lirahk bir yar -
d1m yap1lmas1, memleketteki hastane 
bugünkü ihtiyac1 kar§1hyam1yacak va -
ziyette oldugundan modern ve büyük 
bir hastane in1as1 ic;in bu sene yerinin 
istimläki, Yeni§ehirde köy 9ocuklarmm 
leylt olarak okumnlanm temin maksa
dile leyli büyük bir böige okulu in§as1 
ve senelerdenberi üstü ac;1k olan ve bu 
itibarla umumi s1hhati bozan Trilye de
resinin üstünün örtülmesi ..• 

Resirn, Umumi meclis azalarm1 l9ti -
malardan sonra valimizle birlikte gös
teriyor. 
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Siyasi icmal 
Uzak~arkta yeni f aaliyet 

U zalc$arkta, siyasi vc askeri faa· 
liyct uzun bir fas1ladan sonra 
tclcrar ba1lad1. Simali C::ini zap' 

tcden J apon ordusu Ü<; koldan San ne~· 
rc kadar sarkm11 vc orta Cindc .Sangbar 1 

vc Cinin ycni payitahtt Nankin'i zaptel· 
mi1 olan diii;cr bir J apon ordusu da 1irna' 
Je doii;ru uzanm11tt. Lakin iki ordu d•· 
büyük bir kanalla batakhklar vc büylit 
göllerin bulunduiiu arazi önündc dur' 
mu1lard1. 

Zcmini ova ve düzlük olan bu k1ska' 
ic;ind• aylardanbcri garbdcki daghk ar•; 
ziden Cinin göndcrdii!i <;ctelcr vc yetll 
dev1irilen ftrkalar kiih 1imale, kah ccntl' 
ba, kah 1arka taarruz te1ebbüslerinde bU' 
lunmakta idilcr. Hindenburg'un Urnu' 
mi Harbdc 1arki Prusyada Rus ordula' 
nm mahvcttiii;i Mazürya arazisinc <;O~ 
bcnziycn bu mmtakada J apon ordular1 

birdcnbirc her taraftan harckctc gc<;tikle· 
rindcn k1ska<;m agzmdaki on Cinli ftrk• 
her taraftan sanlmts ve mahvolmag3 

mahkiim kalm11ttr. 
F akat J aponlann, kendi 1imal vc ce' 

nub ordulan arasmdaki bo1lugu da bura' 
da tuzaii;a dü1ürdüklcri Cin ordusunu0 

son kalan muntazam kuvvetlcrini de cri• 
terek i1gal ettiktcn sonra garbc do~ru 
dai!hk arazi üzerinc gidecekleri beklen' 
mcmclidir. Cünkü yolsuz vc dai!hk ge• 
ni1 arazidc c;etclcri takib ederck <;ok ya' 
y1lm11 olacaklar vc gerideki muvasala 
hatlanm lüzumsuz yere u2atm11 bulun•' 
caklard1r. 

Halbuki 1imdi tamamen Sovyctlerin 
askcri i1gali vc siyasi nüfuzu altmda bu' 
lunan 1arki Türkistana kom1u Kansu ve 
Scc;uan cyalctlcri üzcrindcn Cin hükÜ• 
mcti daima silah, mühimmat, tank ve 
tayyare alacagmdan Cinlilcr, garbc doi\' 
ru ilcrliyccck olan J apon kollarma kar•I 
mukavcmct göstcrcccklerdir. Bu mukave
mcti kökündcn k1rmak ic;in dahili Mo~o· 
listam i1gal cderck Kansu'va kadar astl 
Cin ülkc.ini ba1tanba1a 1imalden sarrn•I 
bulunan Japan kuvvctlcrinin Kansu ve 
Scc;uan üzcrinc inerck Cinin Sovyctlcrle 
muvasala vc münasebetini kcsmckten 
ba1ka <;arc yoktur. 

Bunun i<;in lngiliz mü1ahidler, JapoO' 
larm as1l taarruzunu dabili Moiiolistan' 
dan bekliyorlar. l kinci bir ihtimal dah• 
vard1r: Japan kuvvctlerinin 1arki Türki!' 
tam inilas1d1r. Su kadar var ki SovyctJer• 
Je müttefik bulunan harici, yani 1irnali 
Moii;olistana Japonlann yapacaklan h•f' 
hangi taarruzu harb vcsilesi sayaca~1n1 

vaktilc bcyan cdcn Sovyct hükumeti, Ja 
ponlarm sa rki T ürkistana girmclcrini harb 
scbebi tclakki cdeccktir. 

J aponlarm hakiki maksad1 Sütün (:i11 

ülkesini i1gal cdcrck hükümlcri altma al , 
maksa, San vc Mavi nehirler arasmda~1 

Japan taarruzu tamamland1ktan son1• 
gclccck büyük taarruzun d ahili Mogolis 
tandan cenub istikamctindc Kansu rl 

Sec;uan Üzcrinc yap1lacaii;1 muhakkakt1r· 
Eiier Japonlar biran cvvel Sovyct RusY8 

ilc harb ctmck istiyorlarsa gclecck taarru· 
zu 1arki T ürkistanla harici Mogolistan• 
tcvcih cdcccklcrdir. 

Muharrem Feyzi TOGAf 

KOLTOR ISLERI 

Muallimlerimiz Avrupa 
aeyahatine i;1kacaklar 

Bu sene muallimler gruplar ha!indC 
Avrupaya seyahate ~1kacaklard1r. Bun' 
!arm bir k1sm1 Balkanlara, bir k1sm1 d~ 
Almanyay-a giderek tetkiklerd~ bulu ' 
nacaklaro1r. Hükumet, döviz i~inde, bÖ' 
tün kolayhklan gösterecektir. 

Y eni a1;1lacak kamplar 
Bu ders senesi tatilinde a91lacak ilJc' 

mekteb kamplan alti tane olacaktir· 
Erenköy, KIZlltoprak, Sanyer, Ye§il ' 
köy, Florya ve Maltepede ac;1lacak oJaP 
bu kamplara aid haz1rltklara §imdideP 
ba§lanmi§hr. 

Y ab mekteblerinde tetkiklet 
Maarif Veka.Jeti ilk tedrisat müfettii' 

lerinden Htfz1rrahman Ra§id, dün §ell' 
rimizdeki yatt mekteblerine gidere~ 
tetkiklerde bulunmu§tur. Yüksek Ted ' 
risat Umum Müdürü Cevad da Üniver• 
sitede büt9e ve in1aat i§lerile me§gul 
olmustur. 

Re1mikü§ad1 yap1lacak 
müeueae ve mektebler 

Bir ay sonra §ehrimizde Maarif Ve
käleti hesabma in§a edilen binalartP 
bir9ogunun resmikü§adt yap1lacaktir· 
<;:amltcada Validebagmda yaptlmakta O' 

!an 50 yatakh sanatoryomla Vefada ya' 
p1lan Yüksek Muallim mektebi, ü9 ort~'. 
mekteble iki ilkmektebin in§aah bitrnr~ 
üzeredir. 

Cumhuriyet 
Nüshas1 5 kuru$1ur 
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SON . HABER LER 

Büyük Millet Meclisinde 
dünkü müzakereler 

• 
CUMHURtYET 

nihayet Fransadan 

mant1kl1 bir ses 

yükselebildi ! 
Bir gazete ~öyle diyor: 

Leridan1n sukutundan sonra„ 
Barselondaki lngilizlerin 

himayesi taleb edildi 
Tahsiline imkA ·· ül' • 3 952 502 1· Hatay i~inde «Cumhuri- Me11.hur Hud dretnotu Barselona ·hareket etti. an gor em1yen , , 1ran1n . b' 'h 1 -r 
kayidlarin1n silinmesine aid kanun kabul edildi yet» In ir 1 tar 0 an ma· ihtilalciler ü~ koldan Akdenize dogru ilerliyorlar 

An ka lesi kulak vermege 
hra 4 - B·· .. k M" . . t t 1 h d 1 bugün Hilmi U , uyu illet Mcclm, sisahnm sahn ahnmasma aid mukavcle _ d ~ 1 <Bat ara 1 Incl •a !fe •> 60 kilometrelik mühim bir 

narak Yüksck rMan"1hn bda1kanhg1nda topla- nin ve Türkiye - Letonya ticaret ve kli - eg;er • T eruel mmtakasmda ve Guadalajara müstahkem mevki 

II u en is mekt b'l H · 1 1 ·1 b T" k' cephesinde müteaddid düiman hücumla- Saragos 4 _ Havas ai'ansi muhab'ir'in-vayo an D 1 1 e 1 e a- nng an aima an e mer utatmm, ur 1 • Pariste r1kan Ai' ans Ekonomik e Fi- k 
1 h 

ev et •letmc id r · · 1934 ' nm geri püs ürttük. den .. 
Y1 t Csab1 kat" ; . a esmm ye - Romanya ticaret ve tediye anlaima- nansier isimli gazete, Ankaradaki husu-
larilc zaru, ilerme a1d kanun layiha· . Leridat önlerinde 4 Fran • Frankistler Lerida'ya dogru ilerledik-
tahsilinc . nk~ebeblerden dolay1 takib ve smm tasdiklerinke aid kanun layihalarile si muhabirinden ald1ih kaydile, 30 mart kistlere .. ref.ak~~ eden Havas Ajansmm leri esnada mi}isler tarafmdan ihtimamla 

Im an olm d • 'h I 
3 

.
1 

icar ve isticar untratolarile ferag" ve in • tarihli nüshasmda 1u haberi neiretmekte- h b b ld 
952 a 1g1 c1 et e mu a m 1 1,nyor: .. . vücudc getirilmi1 olan ve 60 kilometreden 

Yon 502 J' ·1 1 rnl • tikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hüvi· dir: F k k ) d t 13 t L 25 altin' 1. tra 1 c 10 ngiliz liras1 ve l ran ° 11 a an un saa e en· fazla uzunlukta ~ifte hatla örtülü tayyare 
1ran1n k dl yet cüzdanlarmm bcdel mukab1'l1"nde sa- «Yakmda, skenderun sancag"mda ya· d ' · k t · t t t hakkmdak' k ay1 annm silinmesi a ya girere !• oyu ve " asyonu zap e • meydamn1 ihtiva eden müthii bir müda-

etrni•tir. 1 anunu müzakere ve kabul tilmalarma dair olan kanun ayihasmm da p1lacak intihabat rejimi hakkmda, Nu- miilerdir. All! tank saat 16 da, pencere- faa sistemini ele ge~irmiilerdir. 
' birinci müzakerelerin1' yapm1•hr. man Menemenciog"lunun riyasetindeki 1 d t d hur· t ·1 r'n nev M ' er en a ei e en cum iye ~1 e 1 • En son teknik esaslara göre, vücude 
cclis gene b 1 Ü II M Türk heyeti tarafmdan idare edilen "d k t' • • • dar ve K d k" U top anhsmda, skü • Büyük Mi et ecfüi ~ariamba gunu mi ane mu aveme me ragmen agu agu getirilmi1 olan bu tahkimat, gözle görül-

a 1 S müzakerata dair Cenevreden alman ha- ·1 1· k h · d k kl d oy u ~irketi imtiyazile te- toplanacakllr. (a.a.) 1 er iyere 1e rm ar so a arm an ge~ • müyordu, Tahkirnat kubbelcri toprak se· 
·---· berler, burada büyük bir dikkatle takib · J d' 

Harl
.Cl.Ye ~„„„„ ..... „.„„„.111 nmmm1nrm1nn111111mnum11num1111111111111urrn111111nn111111n111"""""'"""""""'""'- m1~ er 1r. viyesinin pek az fevkinc <;.tkiyordu. 

V edilmi•tir. Son beynelmilel siyasi hadise- L 'd l · 1 d"ld"' 
k•1• • S • kJ ' eri a nasi ,,ga e 1 1 • Bu hattm milyonlarca pet;etaya mal e 1 lnln 

' U~nlg a lnl ml !er bu dikkati azaltmak •öyle dursun, L 'd · ) · d 4 H A" ' en a <in enn en - avas ian- olmu1 oldugu tahmin edilmektcdir. Bu • •k bilakis arllrm1•tir. h b' · d F k" b • d"' Ist h 1 ' SI mu a mn en: ran ist ayrag1, un ~iftc hat, mitralyöz yuvalanndan, beton-
1 a IneraSI•IDI• oynatmi~? Binaenaleyh, Cenevredek1' Frans1z 17 d k' b"' "'k k'I' · d saat c es 1 uyu 1 isenm muazzam an kubbcler altmdaki batarya mevzile-

Rü t" ~ u Aras, Kahirede 
hararetli tezahüratla 

kar~danacakbr 
Hahirc 4 lk . 

müdürü „ b- 5 cndenye !1 Bankas1 
ki Türk~un a1kanligmda 1skenderiyede-
• . er nar111n D A k I<;m bir h a r. ras1 ariilamak 
Hariciye ~~~i;~1k·i·I ~lunmu1tur. Türkiyc 
tilanacakt 1 buyuk tezahüratla kar • 

ir. AraSin · · · 
Progranu !Udur· z1yaretmm resmi 

lskcnderi · 
erkan ve pYeye Vanita Vekili, mahalli 

rotokol · · k I br. Limand muavm1 ar111yacak-
. a ve gard b' 1· "fr s1 tazim r . . . a 1r po is mu cze-
kcndircye~::'nt if~ cdecektir. Yekil, ls

gidecek vc K ~.ahucye hususi vagonda 
kanhk erk, a ir~de D11 Bakanile Ba -
kumandanj

0
'• vali, büyük memurlar ve 

asker m" f ar 1_arafindan kar11lanacak ve 
'f u rczcs1 m1z k ·1 1 
1 a edcccktir O „ 

1 a 1 e se am resm1m 
tere ismini ·ka dgu~ •arayda hususi def
Ba1vckili · Y ettirecck olan V ekil, 
Ym onu d z1yaret edecektir vc Y ekil, a • 

d n a saat 12 30 d K 1 
an kabul d'J • a ra larafm • 

l'llegi vcrile c k1 ~cek Ve sarayda ögle ye -
. ce 'tir Ak D B k b" z1yafet vere k . . !am I! a am u 

mi kabu! t k~b ve ziyafeti büyük bir res-
A a 1 edecektir 

Yin 11 inde · 
hnhkta mu h d saat ! 1,30 da D11 Ba • 

c~k vc akia~ e.;.. te~ti m~r~~imi Y.•?.1.la • 
b1r ziyafet . urkiye buyuk el~1hgmde 
el~iliktc „.1 vcnlecektir. Aym 12 sinde 
Z f og c Yem •· ·1 

a aranda B e~1 ven ecek ve akiam 
fet Verilc k .•1vekil tarafmdan bir ziya· 
t k'b ce hr B . f 
a 1 edccckt' · u z1!a eti resmi kabul 

F rans1z vap 
1
;· V ck1l, aym 14 ünde 

un e hareket edccektir. 

Ava (a.a.) 

Eski Ba,vekilin mahrem 
dosyas1n1n Praga 

ka~Ir1ld1g1 bildiriliyor 
Paris 4 - Paris - Soir gazetesinin Vi

yana muhabiri bildiriyor: 
Viyanada dola§an bir §ayiaya göre 

$u§nig deli olmu§ ve Viyana civarmda 
käin Steinhof timarhanesine götürül -
mü~tür. 

Muhabir bu haberi teyid eden malO
mat alamami§sa da Steinhof'a giden 
yollarm hücum k1t'alari ve jandarma
lar tarafmdan muhafaza ltma ahnmI§ 
oldugunu görmü§tür. 

Muhabir §Öyle yazmaktadir: 
cT1marhane civarmda muhaf1z k1t • 

as1 görmege almk de.~iliz. Halbuki biz 
oralarda $u§nig'i Vivanada Belveder 
saray1nda muhafaza eden adamlan gör
dük.• 

Ayni muhabir i;iu§nig'in An~ulus'tan 
sonra uzun bir zaman tamamile bitkin 
bir halde kald1g1m, fakat mumaileyhin 
takriben on giin evvel Almanyaya nak
Jedildigini yazmaktad1r. 

Rivayet edildigine göre nasyonal -
sosyalistler tarafmdan yap1lan heye -
canh tezahüratm b1rakb~ intiba $U§
nig'in deli olmasma sebeb olmu~tur. 

$u1nig'in mahrem dosyast 
Praga ka!;1rrlm1~! 

mümessillerine verilen direktiflerin, kat'i bir kulesi üzerinde temevvüc etmekte idi. rinden mühimmat depolarmdan, yeralb 
neticcler istihsalini mürnkün k1lm11 olma· $ehir, top ve mitralyöz ateiinden <;ok dehlizlerinden, müteharrik endaht mer • 
sm1 memnuniyetle kar$1lamahy1z. Bu ne- müteessir olmu1tur. divenleri ve blokhavuzlan olan <;imento 
ticeler, Türk zimamdarlan ve Türk cf- General Y age ordusunun F asl1 efra • ve i;clikle mestur siperlerden mürekkeb • 
kan umumiyesi tarafmdan, günü ii:ünü- dmdan mürekkeb ilk kit'alan, saat l 0 ile dir. 
ne, büyük bir memnuniyetle kaydedi!- 13 arasmda i1itilmemi1 bir iiddetle de - Bazi Sl~an yollan, betondan plaklarla 
mistir. d b h b d L 'd vam e en ir mu are e en sonra en a örtülmü1tür. 

Maalesef, burada, endi&e ile kar11la- iatosuna ve istasyona hücum etmiilerdir. Dört tayyare meydam, cumhuriyet~i-
myor gibi görünen bir nokta vardu ki, o Bu hücumdan evvel, 1ehrin hisarlarm1 lerin bütün hath mütemadiyen nezaret al· 
da F ransanm, Cenevredeki vc Ankarada- ihataya matuf bir hareket icra edilmiitir. tmda bulundurmalanna medar oluyordu. 
ki vaziyetinin hak verdirdigi faydalan, Bu harekct, Lerida'nm Segre nehrinin Bu tayyare meydanlannm birinde ut;UI i· 
Suriyedeki diplomasi servislerinin intizam sag sahili boyunca tamamen ihata edil • ~in ~imentodan pistler ve birka~ metre 
ve idare noksanmdan dolay1 bir kere mesine medar olmu1tur. Efrad, el bom - derinliil;inde S1g1nacak yerler vard1. 
daha kaybedecegi keyfiyetidir. Filhaki- balan atarak ve kendilerine birer kalkan Mühim bir elektrik santrali 
ka, Tür!:. matbuatmm neirettigi baz1 1s· hizmetini gören tanklan takib ederek i,gal edildi 
kenderun haberleri ve, ezcümle «Cum- ilerlemi1lerdir. Bilbao 4 - Aragon cephesinde ha • 
huriyeb> gazetesi sahibi Mugla rneb'usu Milisler, muhtelif istikametlerde ka~ - rekatta bulunan Franko kitaah Barbastro 
Yunus Nadinin ne1rettii\i makaleler gibi makta ve bunlardan baz1lan yüzmek su- ve Bolyano'yu zaptettikten sonra ileri 
baz1 vazilar, Pariste oldugu kadar An- retile nehrin sol sahiline gc~mege <;ah1 • yürüyüilerine devam ederek Esera nehri 
karada da, tarsini arzu edilen Türk • maktadirlar. üzerindeki elektrik fabrikalanm iigal et
FranSJZ dostlugunun, Sancaktaki madun Milisler, sag sahilde Hin eski iehri so! mi1lcrdir. Katalonyanm en mühim sanayi 
memurlarm beceriksizligi yüzünden, tek- sahilde bulunan yeni iehre rapteden 200 merliezlerine elektrik temin eden bu fab
rar mü1külata uil;ramasmdan korkulabi • metre uzunlugundaki muhteiem demir rikalar Franko'culann eline ge<;mi1 olu • 
leceil;ini gösteriyor. köprüyü berhava etmi1lerdir. yor. 

Yunus Nadi, bir makalesinde, ezcüm- Lerida'da beklenilmiyen bir Madrid gene bombard1man edildi 
le diyor ki: «Cünkü, Cenevrede konU$U· muharebe oldu Madrid 4 - «Havas Ajans1nm mu -
lanlar vc kararla1hnlanlar ne olursa ol- Saragos 4 _ Havas ajanSI muhabö- habiri bildiriyor» 
sun, Hatay meselesinin salim bir surette ·~ndcn: Dün ak1am yap1lan ve saat 18 den 
halli nihayet F ransanm diirüst bir hare- l'...erida muharebesi, fspanyol harbinin 20 yc kadar devam eden 1iddetli bir 
ket tarZ! ihtiyar etmesine baii;hd1r. Eger en iiddetli ve en beklenilmiyen muharc· bombard1man neticesinde 50 kiii ölmü1 
F ransanm da mutantan surette kabul et- belerinden biri olmuitur. lki taraf. dör- ve bir ~ok ki1iler yaralanm11hr. 
tigi Cenevre kararlanna rail;men, Hatay- der gün, iehrin civarmda ad1m ad1m Bir ~ok obüsler ilkbahar günc1inden 
daki FransIZ memurlan akillannca daha ~arpi miilardir. istifade cderek gezmege <;1kanlarla dolu 
~ok bahk avlamak ii;in sulan kanitmnak· Segrc nehrinin sag sahiline yerle1mi1 olan 1ehrin ba1hca sokaklanna dü1mü1 • 
ta devam ederlerse o zaman Fransanm olan Frankistler, so! sahilde bulunan hü- tür. 
gayrisamimilii>;ine inanmak bizim i~in bir klirnctcilerin üzerine mütemadiyen misket Kortes saray1 civannda bulunan bir 
zaruret olacaktir.» ve obüs yagd1rm11lar ve tayyarelerile in- ~ok binalar harab olmuitur. 

Sancak meselesine Türkiye tarafmdan, kitas1z surette bornbard1man etrni1lerdir. General Miaja matbuata beyanalta 
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HEM NALINA 
MI HI NA 

Musolini'nin k1sa harbi 

S inyor Musolini ge~en hafta, 
Italyan Ayan meclisinde, ateili 
bir nutuk irad ederek mutad1 ol· 

dugu üzere ltalyanm kara, deniz ve ha· 
va kuvvetlerini say1p dökmü~tü. 1talyan 
diktatörünün nutkundaki «kisa bir harbe 
haz1rlamyoruz» sözü Avrupa siyaset 
aleminde büyük akisler uyandmh; bu 
k1sa harb acaba kirne kar11? diye bir ta• 
k1m dedikodular yap1ld1; Musolini Fran· 
say1 kasdediyor, denildi. 0 nutkun söy• 
lendigi günün ferdasmda yazd1g1m1z bir 
yaz1da, Musolini'nin bu sözleri, herhangi 
bir devlete kar11 k1sa bir harb yapmak 
fikrinden ziyade, halyanm harb doktri· 
nini ifade ettigini anlatrn11t1k. Son geien 
Avrupa postaSI nutkun o sözlerini iyi tef· 
sir etmi1 oldugumuzu gösteriyor. Filva• 
ki, Musolini, o beyanatmda aynen «In· 
sanlarr ue malzemeyi seri bir harb ifin 
hazirliyoruz» demi1tir. 

Bu söz, elbette, yeni kisa bir harb i~in 
hamlamyoruz, demek degildir. 0 yazt• 
m1zda da izah ettigimiz gibi, ltalya ve 
Almanyanm harb doktrini, mesela fngil· 
terenin aksine olarak y1ldmm gibi bir 
baskm ve taarruzla harbi kISa bir zaman• 
da bitirmegc ~al11maktir. 

Cünkü uzun sürecek bir harb, ham 
madde tedariki ve ia1e bakimmdan bu 
iki devlctin aleyhinedir. Büyük Harbde 
Almanya iGin oldugu gibi. 

Esasen, Musolini'nin o sözü herhangi 
bir devletle kisa bir harb yapmaga ham• 
lamyoruz, 1eklinde tefsir edilemezdi, 
Cünkü harbin kJSa veya uzun olmas1 yal" 
mz bir tarafm elinde degildir. Nitekim, 
Habei harbi 1talyanm arzulan hilafma. 
hayli uzun sürmüitür. San safhamn ~·· 
buk bitmesi de, Habei lmparatorile as• 
keri müiavirlerinin hatalan ve ltalyan 
zehirli gazleri sayesinde mümkün olmu§• 

tur. 
Nitekim, Cin harbi de Japonyanm ar• 

zulan hilafma uzam11tir ve uzamaktad1r. 
Musolini'nin nutkunda ajanslann 

bildirmedigi bir par<;a var ki bizim yaz1• 
m1zda ondan da bahsetmiitik. Musolini, 
ltalyanm hava harbi doktrinini iöyle an· 

lahyor: 
«lf ava harbi, dü1mani, intizams1zl1ga 

sürükliyecek, onun sema.sma ha.kim ola• 
cak, halk kütlelerinin maneuiyat1nt öldü• 
recek surette seuk ue idare edilmelidir. 
H ava harbinin, yanntn harbinde gittik{e 
artan bir ehemmiyet kazanmasi mukad• 
derdir.» 

Sinyor Musolini, bunlan söyledikten 
sonra 1talya halkma, hava harbine kar11 
iimdiden kü~ük 1ehirlerde, köylerde ve 
kirlarda yerle1melerini tavsiye etmiitir. 

Bu son sözler, birka<; bin son sistem 
tayyareden, 20 ila 30 bin tayyareciden 
mürekkeb oldugunu söyledigi ltalyan 
hava ordusunun, düiman hava kuvvetle
rinin bilmukabele ltalyaya -bilhassa ah~· 
)isi kalabahk ve fabrikalan bol olan 11· •• 
mali ltalyaya· taarruz etmelerine mar.I 

gu„ „
1
rn kamaras1nda 

ru tülü b' 
londra 4 Ir mÜzakere 

Londra 4 - «Üeyli Herald» m Prag 
muhabiri bildiriyor: Eski Avusturya Bat
vtkili ~uinig'in mahrem dosyas1 nasyonal
sosyalistler idareyi tamamile ele almadan 
evvel Praga ka<;mlm111Ir. F evkalade mü
him vesikalari ihtiva eden bu dosya ya
k•nda lngiltereye naklolunacaktr. <;ün • 
kü <;ekoslovakya hükfuneti bu dosyay1 e· 
linde bulunduran zatm <;ekoslovakyada 
emniyet altmda olmad1g1n1, Alman casus 
teikilatmm faaliyetini bir kat daha arhr
m11 oldugunu bildirmiitir. 

verilen büvük ehemmiyet dolayisile, tar- 1 Cumhuriyet~ilerin a~m11 olduklan ate• bulunarak Frankist to~u kuvvetleri ta • 
z1 hareketleri, müstakbel Türkiye - Fran- gece gündiiz Üt; kilometre derinligindc bir rafmdan yapilan bombardimanm baihca 
sa ve F ransa • Suriye münasebatmm in- sahay1 mütemadiyen yaliyordu. hedefi halkm maneviyahm kirmak oldu
ki1afmda kat'i tesirler yapabilecek olan Askeri noktai nazardan Lerida, istis- gunu, yünkü Madrid cephclerinde hali
kimseler, takib edilen siyasetin cahili 01- nai bir k1ymet arzetmez, fakat hükumet- hamda henüz hi~bir faaliyct kaydedil 
rakilirsa, Pariste, Cnevrede ve Ankarada ~iler 6 gündenberi 100 kilometre kadar medigini söylemiitir. 

• olam1yacagmm itirafmdan baika birie>I 

taS1nin bu „ (k~ususi) - Avam Kama-1-l gun u „ k 
ender500 N muza erelerinde Arthür 

!':-1'us_olini'nin 3~cl Baker ve iki arkadai1, 
Uzennde d martta söyledigi nutuk 
dikk · · urmuilar h"k" · •hn1 <;ek · I • u ·umetm nazan 
hale edildt· ".''~ .•rdir. lspanyaya müda • 

d g1n1 itnaf d b 
Sin a hük• . e en u nutuk kar11-
la d umctin n k · 

r it, Bilhassa M 0 la1 nazanm sormu1-
men M. C::emb · Straus, bu nutka rag-
hle rnüi k erlayn'm ltaly h"'k" 
t b „ a ercyc a u ume • 
c •ruz ettirm· . devam edemiyecegini 

Parlament . .'llir. Hariciye V k"I 11· 
h"k' . o must e a e 

u umetinin d ei.•n M. Butler lngiliz 
na s d k a em, "d h a 1 kala • mu a ale politikas1-
sonra " cag1n1 s „ 1 · · 
1 

1•1. C::emb oy e:n11t1r. Bundan 
talyan „ erayn hük" . 1 ·1· 

d k 
muzake 1 . '. umetm ng1 1z-

a at" k rc ermm d h 
t . 

1 •ran b I evam1 ususun-
1r. u undug" u t 'd . nu ey1 etm11 -

Bundan 
liz siy . . •0 nra M r b t . 
. asetin1n Yal · ,,,_em erlayn, ng1 -

ric olmak „ n1z Sovyetl B. r·· h 
lasvib d'J Uzere bütün d"' er Ir 1g1 a-

. . e 1 rnekte l unya tarafmdan 
DIJ•hr o du" ·1-, • gunu 1 ave eyle -

Ba · • ZI lj~j m ' • 
n1 tut •b U•lar h"'k' · . • 

„ „ amamakla . h • u umetJ va1dlen· 
gfurulktülü bir hal 

11
1
am edince celse ~ok 

aza arl d a lll!• b d • . . ar an B " u ma a muha· 
«n1~m L h' ovcr i · b' 
b - e 1'lana d"'' ~1 me us Sinvelc 

agirm111Jr. Sinv 1 oBnmüyorsunuz ?» diye 
nu~ onu e • ove ,. „ . s· ' I' tokatl r m uzenne ahl-
' in··e e t am1,t1r B'l"h B araziyc . · . ' a ara over, 

Ernn· verm11tir. 
1Yet U 

rnurn Müdürü 
Ankara 4 geliyor 

rnurn 111:" „ (Te!efonla) 
1-„la h Udur(l $ük „ - Emniyet u. 
r"ir" areket etti !u, ?u ak~am 1stan-

u, maJu · .c.mn1vet u M'" ''-k·1· m old • · mum u-
' 1 un · · ugu „ 

re . lz1n refak . Uzere Hariciye 
ye gidecektir ahnde olarak Kahi • 

Antaky~ k 
Ankara 4 (T onsolosumuz 

', vd Ankaray:le;~nla) - Birka<; gün 
konsolosu . Fir~ g1rI1m1~ olan Antak

lX\ ~ hareket etti z Fbu ak~am Antak • 
er eze geleceg; . 1'ruzun bugünlerde 

an a~tl1yor. 

V esikalar araS1nda, Alman siyasetinin 
iHüzünü gösteren Berhtesgaden mülaka
tma dair mufassal bir rapor bulundugu, 
gibi, ilhaktan evvcl ~u1nig tarafmdan tev· 
kif edilcn nasyonal • sosyalist Tavs ve 
Leopol'un tevkiflerinden rnnra Nazi mer· 
kezinde yap1lan taharriyatta ele ge~en 
Vt Almanyanm <;ekoslovakyada bir ha
reket harnlad1gm1 isbat eden kag1dlar da 
vard1r. 

V aliler aras1nda tebeddül 
yok 

Ankara 4 (Telefonla) - Bazi .i<aze -
telerde valiler arasmda umumi ve ge -
nis tebeddüller olacag1, sarktan garba 
nakiller yap1lacag1 ~eklinde c1km1~ o • 
lan haberler. alakadarlar tarafmdan 
tekzib edilmektedir. 

Bugday ofisi projesi 

dü1ünülüp tatbik edildigi 1ekilde, Türk • ric'at etmi1, Cinka nehrinin mukavemet i- Hud dretnotu Baraelon'a gitti 
F rans1z dostlu~u esasma müstenid bir re- ~in iavam hayret bir surette tahkim edil-

~ Londra 4 (Hususi) - Hud dredno-
alist siyaset takibinin larnamen bcyhude 1 mi1 olan k1y1.la.rm1, heme~ hemen muha- tu Barselondaki 1ngiliz tebaas1m hima • 
olacag1 sarahaten görülmelidir. Bu iti· rebe vermekSJzm, terketm15 olduklan hal-

d ye etmek üzere bugün Cebelüttanktan 
barla, buradaki kanaat, kararlanmn, e münhaman psikolojik bir tak1m müla-

h b k 
Barselona hareket etrniitir. 

Türk • F ran51z dostlugunu takviye ede- azal~:a bina_en nevmidane. ir i:'u av.~-
bilecek mahiyette olmaSI ve hadiselerin, in.et gostermege kar:: verm11lerd1.r. Hu- Katalonya tecrid edildi 
Yakmiarktaki dostane FranS1z siyaseti- kumet~1ler, orada kam olan ve b1r mu - Saragos 4 - F:anko kit'alan Tortosa 
Je tezad teikil edecek surette, mahallen j kabil taarr~z t~.rt~bine hi~ de müsa,id ol- istikametinde ileri hareketlerine devam 
tefsir edilmemesi lüzumunun, Sancakta· m1yan Lenda onunde cephe alm11•ard1r. ctrnektedirler. Katalonya, lspanya cum
ki memurlanm!Za anlahlmasi icab ettii!i 1 Frankistler, Lerida'nm 11:e~en per1em- huriyetinin diger k1sunlanndan tamamile 
merkezindedir. 

1 
be gÜ~~· dü1mü1 olma51 haJinde .vuku.a terrid edilmii bir vaziyettedir. 

«Cumhuriyet» in, iimdilik ihtar maka· geleceg1 muhakkak olan felaketeng1z p51- Frans1z hududuna iltica edenler 

1 

k 1 "k d "d f'I · Hendaye 4 - Lü<on'dan geien 250 mmd .. a bir .Gan sesi teikil eden. rna_kalesi, o 011 musa e".'ey_: mu. a.' enn yapm11 , 
henuz vakit varken kulak venlmeii;e de- . olduklan fedakarl1gm mam olmu1 oldu- hpanyol beynelmilel köprüden geyerek 

' gunu kabul etmektedirler. F akat F ran • F1 ankist 1spanyaya girmi~lerdir. Bu mül-
kistler, bugün faydaS1z oldugu anlaiilan teciler Katalonya'dan gclmiilerdi. 

ger. 

bir isticalle yap1lacak bir taarruzda bin- * * * dün 
lerce in'On feda etmektense iehri ihata· T uluz 4 - Mültecilerin akmi . Atatürkün s1hhati 

ve izmirliler 
Ankara 4 (Telefonla) - Bugda:; ofisi 

projesi üzerinde görüsmelerde bulunan 1zmir 4 (Husm! muhabirimizden) 
komisyon bugün de BaF<'kalet Müste- Bugün $ehir Meclisinde Atatürkün SJh • 
'ar1 Kemalin riyasetinde !ktisad, Mali- hatleri hakkmda Izmirin hassasiyeti te -
ve ve Ziraat Müstesarlanmn ve alaka- barüz ettirildi. Salahiyettarlarm SJhhat 
dar diger rnümessillerin i~tirakile top • müjdelerinin uyand1rd1g1 sevincin Büyük 
landi. Bütün bui(dav islerini görecek o- $efe am alk1jlarla kabul edildi. 

dan sonra zaptetme~i tercih etmiilerdir. gcni1 mikyasta eksilmiitir. F ransaya 81 -
H'"k" ·1 • · k b'l den yollar yakinindeki yüksek tepelerde 

u umeti;t erin mu a 1 taarruzu 1 _.. I „ 1 . d h bulundu"u haber 
l .. k'" t"'ld'"? yuz erce mu tec1 a. a g 

nasi pus ur. u u' verilmck1edir. F akat havalann fenahgi 

!an ofisin tesekkülündcn sonra ihracat Bükre~te mühim do"vi'z 
i~leri de dah~ esaslI sekilde tanzim edil-
mü; olacak!Jr. Proje bugünlerde kat'i ka~ak~1hg1 
eklini alacaktir. Blikres 4 - Mühirn bir altm ve döviz 
, lzmirde bir cinayet kaeakc1hg1 meydana c1kmi<tir. Bir es-

lzmir 4 (Hususi muhabirimizden) ki Maliye Nazirile Yataklt Vagonlar 
~irketi direktörlerinden Flavian'm bu 

C:ukur~elmede amele Ali. kiskancl1ktan ka~akc1hkla aläkadar olduklan söylen
~enc kans1 Sultam öldürdii, yakaland1. 'llektedir. 

1zmir Türk Kmjunda faaliyet r...-------------, 
fzmir 4 (Hususi muhabirimizden) - '-.. KISA HABERL ER ./ 

Tayyareci Sabiha Gökc;en bugün Türk 
Ku.u azalanna m;u1 antrenmam yaphr • 
maga ba1lam11hr. Kahraman tayyareci -
miz, Türk Kuiu azalarile birlikte u<;mu1· 
tur. 
Y eni Gün inti§ara hatlad1 
Antakya (Hususi) - Müddetsiz ola

rak kapatJlmi§ olan • Yeni Gün• gaze
tesinin cikanlmasma rnüsaade edildi. 
c Yeni Gün„ 31 rnarttan itibaren ne§ir 
vazifesine devam etmektedir. 

* BUKREl;I 4 - Jul Manlu tara!mdan 
yap1Ian blr beyanata göre, yenl kablnede 
i§ Naz1r1 olan Ralea ile Münakalflt Naz1r1 
olan Gelmeganu milli köylü partlslnden 
~1kanlm1slard1r. * ROMA 4 - En son slstemde yap1lmak· 
ta olan cBenedetto Brln> denlzaltl gem!SI 
Toronto'da denlz.e lndlrllm~tlr. * PARis 4 - Kabine yarm mecllse tev
dl edecegl yenl lkt1sadi proJelerl tanzlm 
etmlstlr. Cumhurre!Sl yenl proJelerl tasdlk 
etml~tlr. Yen! proJeler, hükiimete lkt1sadl 
tslerde väst salähtyet vermekte ve sermaye 
üzerlne vergl derp~ etmektedlr, 

Saragos 4 - Havas ajans1 muhabi • bunlann hududu a•malanna mani olmak-
rinden: tad1r. -

Lerida'nm tamamile i1gali, General Fransiz memurlan, bu mültecilerin ge~-
Yagc'nin ordusuna mensub Üt; grupun mderini kolayla1tirmak ~arelerini i:'a~al-
kombine edilmi1 olan bir hareketile ya linde tetkik etmek üzere hududa g1trn11 • 
p1lm11hr. lerdir. . . 

Simalde General Larron'un grupu, Dün sabah bin alh yüz JJ'uhanbi nak-
Cenubda, General Botista'nm grupu, Jeden iki kafile, Serber'e hareket etrnii -

Garbda, Munoz Crande'nin grupu, tir 
Milislerin mukavemeti nevmidane ol- 5440 millici neferi mütalealan almd1k-

muitur. 

Dün soat 18 e doi(ru hükumet~iler, ii:ö· 
rülmemi1 bir 1iddetle mukabil taarruza 
ge~mi,Jer vc 10 bin kiiiye yakm bir kuv
vetle 20 kadar tanki muharebcye sok • 
mu1lard1r. F rankistler, bu hücuma gÖ -
iiüs ii:ermi1ler ve muharebe, süngü muha· 
rebesi halini alm11t1r. N eticede, korkun<; 
bir ~arp1lfnadan sonra, lejyoncrlerle F as • 
hlar, hüklimct~ileri tardcderek birGok esir 
alm11lard1r. 

Muharebe, Lerida'mn garbmda, ,i • 
malinde ve 1arkmda 1iddetle devam et • 
mis ve eski 1ehrin ufak sokaklarmda son 
mukavcmet noktalan iskat edilmiitir. 

tan sonra memleketlerine iade olunmu1 • 
tur. Lüson'da t<>planan 6,000 mülteciden 
yalmz 250 si Franko'nun nezdine gitmck 
arzusunu izhar etmiitir. 

Aragon vadisi yakininde kain Lanlea 
dagmda ihata edilmii olan kirk üc;üncü 
firkamn ak1beti hcnüz me~hul bulun • 
maktad1r. 

200 lapanyol daha iltica etti 
Paris 4 - Havas Ajansmm bildirdi • 

gine göre, yeniden iki yüz 1spanyol hu -
dudu Gavarni civarmdan ge~crek Fran • 
saya ihica etmiitir. 

Hudud muhaf1zlan takviye edilmii • 
tir. 

degildir. 

1ftihar edilecek 

güzel bir • net1ce 

Orla tahsil talebeleri 
seneden seneye arbyor 
Ankara 4 (T clefonla) - Orta tah· 

sil talebesi sayismm y1ldan y1la artmas1 
dolayISile Maarif Vekaleti bu mekteblere 
aid kadro cetvellerine baz1 ilaveler yap
maktad1r. Orta tahsil talebelerinin sayISi 
r,e<;en ders yihnda 75 bine ~1km11, yeni • 
den 12 mekteb a~1lm1i, 308 1ube ihdas 
edilmi1ti. Bu ders y1lmda talebe sayISl 
95 bini buldugundan tekrar 17 mekteb 
ve 307 yeni iube a~1lm1ihr. Önümüzdeki 
y1l ise talebe say1smm 120 bine varacagl 
~nla11lmaktad1r. Bu vaziyet kar11Smda 
Ortamekteb ve muallim mektebi kadro,u 
kafi gelmcdiginden müdürlerin sayis1 38 
ilevesile iki yüze, muavinlikler de 52 ilä· 
vesile dört yüze c;1kanlmaktad1r. Kadroya 
bagh cetvelde bu degilikligi yapan ka • 
nun liiyihaSI bugün Meclise verildi. Ha
ien 16 ortamektebde müdürlük vazifesi, 
n1üdür muavinleri tarafmdan görülrnekte· ,. 
au. 

Ziraat Eankasi müdür 
muavinlikleri 

Ankara 4 (Telefonla) - Ziraat Ban • 
kas1 müdür muavinliklerine Maliye Ve
kaleti Müstesan Cezmi ve banka Tef • 
ti~ heyeti rei~i Mithatm tayinleri !kt'.e: 
sad Vekäleti tarafmdan Vekiller he) 
tine inha edildi. 
lngiltere - lrlanda müzake· 

releri bathyor mu? 
k ·1· De Vs· Londra 4 - 1rlanda Ba§ve 1 ' •• 

lera, yar1da kalan !ngiliz - t:.Jan~a ~u. 
zakerelerine devam etmek uzer ) 
kmda tekrar Londraya gelccektir. 
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1 KU~Uk II hlkAJ• Adaletin sesi ! 
~==========================~ 

Ccnc bir arkada§un anlatll: 1 - Ya .. Öyle ise, liitfen ~lar saatin 
Sevgilim Mclllhatle ge~cn gün adama- yerinde olup olmad1gm1 söyler misinizH. 

k1lh bir kavga cttik. Mubarekle !!k sik a• - <;alar saat ycrinde yok cfendim„ 
t~mz amma, ba lcadar rnnturfnsu pek Masaya döndüm. Sinirliligimi hi~ bel-
ba11miza gclmemi1ti. Gürültönün sonun • li ctmeden yerime oturdum. Hatta Me • 
da bana nc dc!e bcgenininiz. lahatle bir ili ta!li lalurd1 bile ettim. Bü· 

- Sana hediye cttigim ~alar saati ge- tün bu i1ler olup bitinciyc kadar da saat 
ri ver! on bire l>ct kalayi bullllll§tu. 

Behey gözüne, dizine duras1 kadm„ Bir arahk k1za gayct filozofane bir 
Ben >ana ncler hediye etmedim. Yüzük- cümlc snurdum: 
ler mi~ Mantolar m1 L Sen bana bir ~a- - Melahat, dedim, burada oturdu • 
lar saat verdin .• Onu gcri istcmektcn u • gumuz kafi„ Haydi kalk gidclim„ Ada-
tammyor musun? lctin scsioin yüksclmc zamaru yakla11yorl. 

Zarmetmcyio ki bu rözleri Mclahatc Hayrctlc yüzüme bakb: 
söyledim.. Y aln1z dü1ündiim, akhmdan - Kuzum sen 9ld11dm m1? AdaictiR 
gei;irdim. Kad1na ~ böylc hitab cdilir scsinin yükselmc zamaru yakla11yor, nc 
mi? Ona bilakis 1u ccvab1 basbrcluu: dcmek?. Bu sözün ~di bizimle nc ala-

- Kat'iyyen vermem, o ban• bir ha· kas1 var„ Burada pekala rahabz, biraz 
t11adir!„ daha oturahm! 

- Senin gibi adarnda l:iahram kahna- - Pekala, scn otur„ Dcmin arkad"§l 
sm1 istemem„ bulamadtm„ Baka.ynn bir daha tdcfon 

- lste, istcmc„ Kalacal:. ~el~ cdcyim .• 
Hiddetlc l:alkbm, yürüdüm. Pastane taranna g~tim. T ezgah1n ar-
Bu sinirli!ik üstünc geT de 0 ak1&1DI kumdao Mclahati 1özctlemiyc ba1ladtm. 

« Y JldJZlar parlarken » 
filminde birdenbire 

parlad1 

Vera Bagman yalmz g~ir bakalun„ Ne yapaylDI, ne Ba1ma gcleccginden bihaber bir 1igara 
yapayw„ T okatliyanda bir balo vard1. yakh. Masanm üzerindc duran gazeteyi Almanyada son yap1lan bir revü fil-
Oraya gitmcgc karar vcrdim. Ne balosu, alrp sükfutetle mütaleaya daldi. mi, «Y1ld1zlar patlarkcn .. » kordelan ye· 
kimlerin balosu, hatirlam1yorum bile.. Akrcb zaten on birin üzcrinde gezini • ni bir san'a! }'lldm daha parlatb. Vera 

Ncyse cfcndim, sabaha kadar zoraki yordu. Y clkovan da tarn on ikinin üstüne Bergman'1 meydana <;tkard1• Bu keifin 
eglendik„ Odama döndügüm nkit saat gelince ortal1gy müthi1 bir c;mgirt1 kaplad:. 1ercfi. tamnrru1 filim direktörlerinden 
beiti Erteoi gün pazar„ y at, isfuahat et, Melahat, deh1etlc ycrinden firlam11, yu- Hans H. Zarlctt' e aiddir. Vera aslen 
diyeccksiniz, nc münascbet}.. Ögleyin varlak palcetin i~indeki ~alar saa! harekete Berlinli bir gcnc luzd1r. Coculdugunun 
buluimak üzere bir arkadaia söz. vcrmii- gclmi1. bütün gözler bizim masaya dön • birka~ senesini Holandada ge<;irmi$ ol-
tim .. Mahud ~alar saati 11 iizerine kurup mü1tü. masma raijmen tahsilini gene dogdugu 

Z II k • •ehirde bitirmi•tir. Ünivcrsitcye devama masanm karyolaya yakin bir tarafma ava 1 1z ne yapacai= 1a11rm1~ sap- • • 
Im • 1 b 1u • d ~- ba•ladt01 zaman kcndisini hayat irin kafi ycrlcitirdim. Ba'1ID1 yashga kor komaz san o ~. sa1a so a a myor, un awna ' „ ~ 

t. kl""' · · b · d B' derecede mücehhcz aörmü• ve mcsle0 ini uyumUJum. Müthit bir sesle gözlerimi ye 11me 1gun 1~m em anyor u. 11 ara- ~ , „ 
l k d d kl tayine kallu$m1'br. Kü~üldüktenbcri ar-

a~tun, sute bak.lun, daha dokaz.I Gahba 1 sigarayi sön ürüp mua an uza ai • 
mak istedi. Buna da muvaffak olamad;, tistlii!e merak1 oldugu i~in, annesine, ba-

saati, yanh1 lrurmu~um. diye düfiindüm 
amma, bir •aniye i<;inde zrrliyan ~mgtra· 
gm saatc dcgil, tclcfona aid oldugunu 

1 basma: yenidcn ycrine oturdu. Saat ha a ~almak-

M - Ben aktris olacagun 1 ta devam ediyordu. ubaregin scsi de nc 

ÖLÜM TE~EKKÜR 
Silistre kahramam Mü§ir Rifat Pa- Mtlptell olduitum hld derecedekl apan-

§a hafidi ve Eregli kumandam merhum dl.sltlml Coi< mahlrane blr amellyaUa alan 
Mazhar Pa§a ol!J.a, Umum Mütekaid.ini Man!oa Memleket hastanesl operatör!I se-

RADYO 
mlh 8ttmermana SOll.SlZZ minnet Te tc~k- ) 

Askeriye cemiyeti reisi mütekaid yar - kil.tlerlm! aunru:un. ( ßu aksamki program 
bay Rifat Özdemiroglu vefat elrni§tir. Tedavlmde deierll ct.h$ma v. 11ltu!lar1Dl _ _ 
C gOrdügüm har!clye la.smmm ~fkatll hem- ANKARA 

enazesl 6 nisan 938 ~ar§amba günü ~.l. res! Belkl.s Akbulutla hastabak1•• Hur!ye : ~· ~ 12,30 kar13Ji pllk ne§rlyatl - 13,50 p!A>· 
Kad1köy, Mühürdarbagi sokagmdaki Ure sonsuz te~kkürii ~ borcu blll- Türk mwlklsl ve ha.lk: f&rkllan • 13,15 da· 

r!m. Zaharof kö§kiinden kaldmlarak ö"le hill ve harlcl haberler - 17,30 HB.Jt.ev!ndeP 
i; Akh!oar Sar~oltlu me:ttebl b~ualllml naklen inkllll.b der.sl. (Mahmud Esad BOZ' 

namB.ZI Kadiköy Osmanaga camiinde Avnl Altmer tmdl _ 18,30 pläkla dans mus!kl.sl • 19,15 
eda edilerek $ehidlikteki metfeni mah- lliiiiiiiiiiiiil"P-;;f;~;ii;;;;d;-liiiiiiiiiiiiii. Tli:rk mu.s!kl.sl ve he.lk tarkllarL rnu:mel 
susuna defnedilecektir. 1 Pelll yak1nda Riza 8e-!11Ör .,.., arkada§lanl - 20,00 aaal 

Y 1 ayan ve arabca ne§rlyat - 20,le Türk mu• 
Hayrrperver olan mumaileyhe ma~ • ugos avya suay1 slkl.!l Te hall: fa.rlularL (HalQk Recal ve ar· 

firet dileriz. Viyolonisti kactqlanJ w 20,45 keman solo: Necdet J.-
tak. Plyanoda Marse! Bl - 21,00 SJ.hh1 ko • 

l:
a tya !(i E N sin:]ma 8 A L o K o V .

1 
c ' 

1
• nu'lffia: Dr. Fahrlye §a.henlt • 21,15 ltildYO Bu ak~am iki film salon orkeotr,..1 - 22,00 ajam haberleri • 

N 1 L E R K R „ L 1 22,15 yannld program. .,. isTANBUL: 
KONRAr VATT „. dlnffyeceksiniz. 12.30 pH\kla Türk mu.slkbl - 12,50 hava• 

i::::~Ki:m:..a:•d:U:;rd:D::..::::;;;::;::;::;;::;;::::::::: 1 dLs - 13,05 p!Akla Tilrt m1L!lkl.sl - 13,36 mllhteill p1Ak ne1rlyat1 • 14,00 BON - 18.30 
pläkla dan.s mu.slkl.!l - 18,45 Emlnönil nal· 

FRANS,z t
. d kevl ne~rlyat kolu namma Nunet Safa • 
1yatrosun a 19,00 plakla dans mus!ltLsl - l&,15 tonfe • BU AKSAM saat 21 de 

Bilyl\k ve me~hur Frans1z: tenoru Te Anu,,,.nm en jv> •antOril rans: Emlnänü Halkevi so.s;Jal ;rardnn fU-

J 
r- ' - • best nanuna: Do<;ent Sabahaddln Rabini 

0 R J T l• L'1"n "" k • Eyil~Iu <Halk b!lmecelerl> • 19,55 00rss. yegane onserJ haberle:ct - 20,00 Vedla. Riza ve arkad~ • 
P d&: y p lnl, Jan tarafmdan Türk mu.slk1st ""' balle fat• rogram · agne.., u~ Massenet, Faur vesaire._ l<llan _ 20,45 han. raporu - :ao,43 ömer 

Piyanoda: CEMAL REC:.iD Ri.za tara.1Uldan arabca söy!ev - 21,00 Tal!· 
Y a!n Karaku4 ve arkada.,lan tararindJll' 

.-.;;•••••••• Til.tk mu.stkl.il ve halk §arkllan, (saa• a;ya· r y ARIN AKSAM M E L E K s1"nemaSinda ?1) - 21,ß OR.KP.STRA - 22,15 ajans ha • 
berlerl - 22,30 pllikla sololar, opera ve o-

Büyük - Güzel - Müessir - ve ~ahane !':'1;;~:~;;:~·:0;~ =ier n erte· 

bir film. göreceksiniz. viYANA: 
18,20 ton~ma ve koruer - 19,35 gramo • 

K A D 1 N K A L B .1 
fon, haberler, hava - 21>,15 EOLBNCElJ 
KONSER • 21,05 KONSER: Vagoer'ln e.ser· 
lerl - 32,0:; slyasf haberier - 22,.20 ORKES • 
TRA KONSERi: Vlyana eserleri • ~.o5 
haberler - 23,25 MUS:iKi - 23,35 eilenceU 
musiki ve dan.s havalar1. 

Ba~ rollerde ; BARBARA 
STANWiCK 

JOEL MAK CREA 

Aynca ~ Paramount dünya handisleri gm:etesi 
N11maral1 koltuklarm e'l'Yelden temini rica oluour. 

BÜKREl;i: 
18,0S ORKESTRA KONSERi - 11,25 l:o

nu~a - 19,05 haberler - 19,20 MUs:i.Ki: 
Bethoten'ln e•erlerl - 20,05 konferaos-20.zO 
KORO KONSJ:Ri - :W.54! SENFONix KoN• 
SER - 22,35 hava, ba.berler, .spor n satre • 
22.50 KONSER - 23,50 haberler. 

(Frans1zca aözUl) 1 
~========= Telefon : 40868 -

BERLIN: 
17,06 MUsiK:t • 19,06 viYoLONSE!

KONSERi: - 19,35 ka.Tl3tk yapn - 21,15 AK· 
~AM KONSE.Ri - 23,05 haberler. haVS. 
spor • :!3,25 MUStKi - I,05 gcce mustklsl. 

• 
1 p 

ve lcuvvctliymii„ Sade uykudaki bir insaru Diyc dayatm1$br. F akat onlar bu fik· 
ri ciddiye almam1§lar: 

Alla H All h l'y'f""'n1' vers'n i..,.and1racak •ekilde d..;;.;J, inine g;,.;,.. hn- '0°.ßETCl
0 

ECZANELER - ·· ay a 1 igi 1 " ., ' .„. „.,.. - Haydi oradan deli k1z, bizim aile-
S·n · · ' Affet k de ck M J• <linden germi• ayilan bile tekrar canlan· 

farkettim. 

'· mismr. me • ne m e a- • • mizde böylc sa~ma i$lere merak cdcn ol- S l NE MAL AR J ND A B11 gece ~hrlmlzln muhtel!f semtlerin• 
f>•t~igirn„ fn•an hali bu.. Bazan olur„ d1racak bir larzda zirhyordu. Nihayet dekl nöbet•l eczaneler: m~~! Pek • 
Ey .. Onda Haylayft„ bulu§mamm isti - ses ihtizar devrcsine girmi1 bir hastamnki istanbul c!het!: , 
yormn .. Pekalal„ Tarn vaktinde orada- gibi al~almiya ba1laymca meydana ~lk • Mütaleasile iiülüp ge~mek istcm~ler· l!mlnönfinde (Hü.seyln Hfumtl), Alemdar-

dl'r da (Abdüll:adlz), Kttmkapxda (Asadof), 
1 M 1::1 • . yim ... tim. asaya ya a1llgnn zaman saat ta- Kü~ükpazarda (Bensason), §ehzl>deba~!Il· 

~u ~lfclahat, asabidir, ~1lg1nd1r, amma mamilc susmu~tu. O, vaziyetini müdafaaya k~l!W da (Ünlversltcl • Fenerdc (V!ta.11). Kara. • 
r·ne kalbi iyidir. Bak, kabahatin ken _ _ Mclahat, dedim, ne var, biraz te- vakit ailenin larihinden baz1 mioaller al· cümrütte (Kemal), §ehremlnlnde fNA • 

mak mecburiyetinde kalm1$llr. Öylc ya mm>. Aksa.ray<la <§eref), Samatyada (Te-
rl~ndc oldugunu bildigi i~in nas1! özür 181'1 görünüyonun !.. o!Uos). Balmköyde lMerkezl, Eyübdo lA· 

k 
_1_ d büyük annesi piyanist, amcas1 ressam o- rlf d:l~yor, gönlümü almaga ~al1J1Yor.. - Hi~ biriey yok.. G~ alwn a Be~erJ eczanelerl. 

lan bir genc kiz ni1;in ahris olama!ln? ~YD!!lu clhetl: 
Melahat beklehnedigi gibi, beklemeyi seni muak cttim.. Pangafüda (Na.rl!llec.lyanl, Takslm iaUk-

d M r b '- h - Galiba, .,..;;kselme zaman1nin yak- G~halle cbcveynini ikna eden Vera ll! caddes!nde (L!moncly~nl, '·ttkl'l cad· 
e sevmcz.. aq, marf„ .,,.a u„ azu , - sahncde ufaktcfek bazi rollcr tcmsil et- ,.,. " 

o'mah ! la,11gin1 sana eVYelcc haber vcrdigim •· deolnde !Della Suda), KarakOydc <Hllaeyln 

cl 
daletin scsi iendini „österdi. tikten sonra mühim vazifeler deruhdc et- Hüsnül, Ka&mp~da cMüeyyed), Ha.s -

Derhal yataktan firla im. Ba11m1 " mei!e ba$lam11hr. Holanda ve !talyadan köyde (Ne•!m Aseol, Be;ik.ta.§ta lV!dln), 
lu·u lt d "'dd t tuttu Sinirli n kindar .rnldü: Ortaköy, ArnavUdkOy, Bebet eczaneler!. mus g n a m a uzun mu c m„ „. kendisinc yap1lan birrok tckliflcri nazi· 

Y L 1. 1 L 1 1 . 1::· - Haydi. dedi, bir dakika daha bu· V K&dlköy soiMiü~e~mede (0.man Hu • 
Oi<sa, KO ay i<O ay ayi mamin 1111 an1 kaue reddederck as1l cri$mek istcdiil;i ga- 111.sU, Üakfularda lÖmer Kenanl, B"wüka· 

d ' B t t d l::u d kalk racla durm"'ahm, .Wnbdan patJ,,,aca - d .., 
nrm~1, qeya , oza .. ~ ~ ~~~~~~~ck~~~i;~::::::::;;;;;;::::::;~;;;~:;~~a~d:a~ra~a~~2)~, ~H=e~y~be~l~~~d~~~·~c~Tu~n~~:l,~B:e:y~-Üotüne o kadar da i~ki .. Ncyse alelacele g1m 1 bir sabirla cpcy beklemi$tir. km:, Pa~abahce, A.HJ.sar eczanelerl. 
y1kandrm, trra1 oldum, larr. saat onu ~a- K allup yürüdük. Mclahat kagida sa- Nihayet 

0 
maksad husul bulm~. si-

1
• p E K 5 

Jarkcn Hayla•ftc • en" 'rd 'm nh saati almadt. Pastaneoin bütün mü~- 5 gu"ndenber1' ve A R A y sin emala11nda say1n hallom1zm 
n 1~ il1 1 · ncmaya intisab cderek « Y1ld1zlar parlar- Z 

M 1 h h Im 
• C dd tcrilerinin müstchzi nazarlan bizi tctyi c- eyk - Takdirle a lk1p ad1g. 

eh~ akt, enükz guled cm11Bti. 8 eyc diyordu. kcn„:o> kordclasmm ha1rolünde kazand1- TUrk~e &Özlü - TUrk muslkili 
nazir 1r ö~eye ur um. ercket ver- g"1 muvaffakiyetle milletlcraras1 bir •ah- M 

1
„ H R Ac E N •. N 

ld h 
- Y avrum, dedim, paketini unuttun !.. • 

sin, yo a ir gazete alm11hm. Onu oku- siyet olma;;a yu"'z tuhnu•tur. 
• k ld B' k M ahcub vc bitkin: ~ ' maga oyu um. ir ~eyre , yanm saal. Vera Bergman temsil san' ahndaki 

Bcklc babam, bcklc !.. Bu i• olacak "IDi - O paket sana aid. diyc ccnb ver- kudrctinden ve dansözlülcteki meharet1'n- fil • k 
d 

·1 ,_ d • l .,. d~ arok mcselcyi burada lceselim, bir da- mi yann 11 §am Per,embe günü a lqami 
eg1, umnn fcna hal e a~„ ki pasta den maada ingilizce, frans12ca, ispanyol- ANKARA'da i"ZMi"R'de 
d. b ra da habrlam1yahm ! • 

GÖZDESi 
ye 1m, ir sütlü kahvc i~tim„ On bire ca, felcmenk<;e ve italyancayJ pek güzcl 

yirmi bei kala, baktun nazcninim sökün ~eviren: konu~ur. Sesli filim i<;in bundan daha HALK ELHAMRA J. Mi"LLAI 
etti. Ähmed Hidayet mükcmmcl bir artist olur mu ) sinemaswda 

- A ffedcn!n, Sennedciifm, mühim ( e· "k. t 1 "'\ Kütübhane sinemas1nda 
bir i1im ~1kti, biraz gcciktim. Mu··- 11·f hll'' ~hal •r 1 1 sa 1r a • • • ~ ~„ 1cu - . . , g8sterllmeOe bqlanecakbr, . 

- Zarar yoi, ne yapal1m„ N as1I olsa Maliye VekA!etl Varidat Umum Mü- * Nonu $erer «Mari Antuvaneb> DIKKAT: M1hracm11n Gözdes1 Sarny ve lpek amemalarmda per§embe gQntl matmelerlne kadt.r gOsterilecck, 

b~.~~~~~~,~~mfi~aW~h~~i~in~~n~~=n~l~------~P•~~e•m•b•e~k~ü•n•~-ak•~~m•1•H-in•d•M•e•~~r•1•fi•l•m•i•b~a~§~h~p~c~a~k~~~r~. --•••••••••••••-~ 
kavga daha eclecek dcgiliz ya.. F abt ltirazat komlsyonu Taportörlerinden 11zca olmak Üzcre iki dildc 1ark1 söy]iye- 1 
pazar günü sabah sabah ~1kan bu i1e pek KAmil Güven tedavl albnda bulundu~ cektir. 
aklnn crmedi. Cerrahpa~a hastanesinde vefat etmi§ - * R ejisör Klarans Brovn yeni bir 

- Sonra anlafiiim 1 tir. Merhum aenelerden beri Maliye me- filim yapmak i~in haurlanmaktadu. Bu 
Melahat, ~antasile elindeki yuvarlak- murluklarmda bulunmu§, luymetli ma- kordclanm ismi «Budalanm cazibesi» o-

liyecilerimizdendi. Vefati memleket ve la kh B II · KI '- Geybl N ~a bir paketi masanm üzerine b1raktiktan ca r. a~ro en ar1< ve or-
Mallye !~in blr ziyadir. S kl d sonra ham koltuga azametle kuruldu. ma erer oymyaca ar 1r. 

Merhumun cenazesi •all gu"nü saat * N k '-' H J R 1··d Bir sütlü kahve ile iki pasta da onun irin cvyor ta1<1 « a 09> s u yo -
• 11,5 ta hastaneden kaldmlarak namazi d k' B" '- . . d k. 

1smarladrm. Kc•ki bana i•indcn fila'n sun a 1 « 1zim 1<umpanya» 1smm e 1 ' , Aksaray Valide camiinde kihndiktan k 
bahsetmeseydi. Tatil günun" e ai'cl bo"yle ~ocu grupu azasmdan kü~ük Spanki sonra Edirnekapt haricindeki $ehidli-
erken bir me1guliyctten kuikulandim /te defnedilecektir. Merhumun alle ve mezkfu stüdyodan ~ekilmi1tir. Cünkü ya-
dogrusu 1 0 yuvarlak pakctin i~inde de arkada,larma beyant taziyet ederiz. 11 dokuzu buldugu i~in artik kü~ük ~o • 
nc var merak etmege bailadim. Sözü cuk rollcrine <;1kmas1 imkaru kalmam11tir. 
dereden tepeden dolaittrdiktan sonra • $irley aynld1ktan sonra Spanki «Bizim 
hep ayni mcseleye temas ettiriyordum. Q kt"J kumpanya:o> nm en k1demlisi idi. Fakat 
Heyhat, söyletmenin itnkam yok. Kiz. a 1 0 aran1yor Spanki'nin bu hareketini sinemadan c;e-
kahveyi ic;ip pastalan yiyip bitirdikten kilmck manasma almay1n1z. 0 , Amerika 

Yar1n S Ü M !.~ „„~i~::;~mda -, 
Leopold Stokowsky'nln Senfonlk orkestrann1n l•tlraklle 

DEANNA DURBiN'in 
~evlrdlGI transrzca sözlU 

100 Erkege Bir 
E msalsiz ve muhte,em , aheserin ilk iracsi ,erefine 
MUstesna blr slnema ve muslkl galas1 

K1z 
Bu filmde: Deanna Durbin'in altm sesi ile Mozart'm Alleluyah'1 Lohen 

Grin'i, Traviata'yi ve Qaykovski'nin 5 inei eenfonisini, Lizt'in 3 llncd 
Rapsodi'sini dinliyeceksiniz. 

F1atlarda hi~ bir %ammiyat yoktur, 

Frans1zca ve türk~e iyi bilen bir d h'l" d '- • b" ··1c • b' · 
sonra geridc kalan kürük bir 1eker par _ a ' m c c;1..acag1 uyu turney1 ihr • ••••••••• 

Y Türk daktiloya ihtiyac vardlr. tki k b 11 Dun"" k S A K A R Y A • d •------„ <;aSim dilinin üstüne koymu$ emerkcn bir ecnebi dili b!lenler tercih oluna- di ten sonra üyük c;oculc ro crini oyna- a ,am 1memas1n a • 
taraftan da pudra kutusunu a~IDI! yüzü- cakt1r. Gazetemlz idarehanesine mak üzere bir ba1ka stüdyoya intisab e- Sinemacalig n incisi ve (MILLETLER KUPASI) bUyük rnükäfahm kazan mi• olan 

nü~~~a~~~~=.~li~:~hatin gene bir ~~~~!_m~ü~ra~c~a~a~tl_:er~!.:_. ~~~~~ dettirAmerikadaki Ünivcrsal sincma K R A L .• ~ E V •. K T 0 R y" A 
muzibliiii var„ Cünkü nc zaman fcna ERTUGRUL SADt TEK kumpanyas1 scrmayesinc bir milyon dolar v 
~cyler dü~ünür, fcna bir harekct yaparsa Tiyatrosu daha ilave ederclc ~lcrini büyütmü1tür. F 

Senenin son temsi11~1· y 1. d ·k· b k 1·1· b' d · ransuca sözlü zengin ve muhte§em filminin ilk iaaesi •eretine rnü mtaz ve kibar bir seyirci kütlesi 
ihtiyac1 olsun olmasm pudralamr. Bu « ai<m a 1 1 üyü 1 1m 1r cn ~ev1rtme- " 
muzibligin benim aleyhime tertib edilmi§ Bu ak~am ge ba1hyacakhr. Bunlardan biri «Sang- hu1urunda verilen gala suvaresi yliksek ve nez1h bir mUmtaziyet kazanm1§hr. 

ve muvaflak olmui bir oyun olduiiunu .ak1rköy Mlltiyadi'de hay yolunda .. » kordelaS1dn ki ba1 rollcri Bu senenln yenl ylld1z1 Sehhar artlst 
farketmekte gecikmcdim. Haydi baka - ilk defa olarak büyük Mcc Evcns ve Con Bols oyn1yacaklar- Ba!; rollerde : Anna Neagle Adolph Wohlbruck 
~im, altta kalan1n cam c;iksm .. Ben sana vodvil dir. Digeri isc <i:Tavsiye mektubu» dur. 
hha sunturlu bir oyun oyniyayim da KONTAK YAPTI Bai rolleri Margaret Sullavan ve A dolf ~ ·ör!. Manju oymyacaklardir. Bugün matinelerden itibaren umuma gösterilmege ba, Jamyor. 

• ~ar~amba (Üsküdar) da (Kontak Yapb) B k f •• 
_ Affedersin, dedim, bir arkadaia * Mi Vest bir varyete kumpanyasilc U a ~am, ga 8 musameresinin bütü programile ilk büyük suvare 

teldon ehnck mecburiyctindeyim. HALK OPERET1 birlikte Holivud'dan Londraya gelmck ·~~~~~~ Fiatla ra hi~ bir .ammiyat yoktur, Yerlerinizi evvelden t.ldinmz. Telefon : 41341 

Ö 
üzerc yola c;1km11hr. Mi Vest fngiltcre -

bür taraftaki telefona kadar gittim. 6 nisan ~ar~amba ak~a· payitahtm1n sahnelerindcn birinde numa-
F ak.at arkada1la dcgil, bizim 1>ansiyon mi 9 da Fransiz tlyatro- ralar yapacakhr, $imdiye kadar l nmltcre 
sahibesilc görü,tüm. sunda <;amhcayi Güzel . 11 _ _,,,1,,....,_ „. 

le~tirme cemiyeti adma varyetec;leri hie; bir san'atkar grupuna 
- Evet efendim, siz ~1ktu11z, arkamz • büyük gala • Halk opereti vermedikleri yüksck mcblag1 M i Vest 

dan Bayan Melahat gcldi. Ne anyordu Bay • Bayan, Na~id, bü- kumpanyasma vcrcceklerdir. Grup haf • 
li!lmiyorum, odamza girdi, biraz sonra yük komedi - Muallä Din~ses konseri - tada ( 4000) fngiliz liras1, bizim para-
•·linde bir paketlc d11an ~1ktl„ Gardenbar varyetesi m1zla (25,000) lira alacakhr, 
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1 ~ T e r b i y e b a h i s 1 e r i ) -1-.k-ti-s-ad_i_h;eketler 

Ideal bir sporcu kafilesi -T-oh-um-1-sla_lu_i-~le-ri-
i l e yolculuk 

1926 y1h may- d b 
tim ;,in At' 151 ~ a az1 hususi i§le
k maya gid1yordum. Mesajeri 

umpanyaSJmn Karak" h 
lanmi• ol p· oy n ttm1na yas-

. • an iyer Loti v „ 
tesmden 

8
„ l t apurunun guvcr-
uze stanbul h b ' . b' 1 

i;>c1inde scyi t . un er m ir eme 
de k r en msanlarm1n hayhuy i,in-

ayna1maSJn1 d 1 
Köprü tarafmdan a. mi§ s~yrederken, 
ten pantolo l ~avi caketh beyaz ke-
muntazam n \ zanf kasketli, asker gibi 

len bir kaf~~a „a~.ar~k vapura dogru ge-
d • gozumu r kt' G" „ -

ogru ilerled '] , e 1. umruge 
dular. On d ~ z· sonra gözden kaybol
benim bul adk1• a ge,meden bu genclerin 
. un ugum d' nnden rikt kl vapurun mer ivenlc-

B „ .' ' ann1 gördüm. 
uyuk bir vakar b" "k b' 'dd' 

gelip gÜverted .. • uyu · 1r c1 iyetle 
Bei dakik e iki SJra olup durdular. 
1 a sonra k . . 1 k iginde b" „ k ca et101n so ya a de-

uyuce b' b l 
11kh bir zat ld' "„rozet u unan yaki-
liba sayd, 3

8e 1· Onlennden ge,ti, ga
du ve §unl~r o~ra1 t~m kar11lan:.<la dur-

. 1 soy edi: 
«Yirmi dörtl T 

vaktinde 8 ld '•• . ."~am. Evvela tarn 
. e ig1012 1 . . 

n teiekkür ed . .15m iepm1ze ayn ay-
seyahatimizdeer~m. l!mi? ederim ki bütün 
riayet ed . Her l§1m1zde bu intizama 

enz · . 
lüblerden "I .epimz de muhtelif ku -
gi kulübe '"'

1 
rni1 genclersiniz, ben han-

rnensub old • d" „ 
mem, yalmz k ug~n~zu . u§un • 
gcncli(!i 

8
„ „ ar11mda guz1de b1r Türk 

bulunduguoruyoru~. Atinaya efradmdan 
agartmak ~.uz T urk milletinin yüzünü 
ederim ki 

1~~n gidiyoruz. <;:ok temenni 
olanlar b' ~ur~t Y•n1larma i1tirak edecek 
lacaklar ibr~nci gelsinler, disk ve javlo a-

ir rekor t · . l 
cekler rak'b] . . esis etsm er, güre§C· 

i •nm . 1 f b Yacaklar Yensm er, ut ol oyn1-
d 

oyunu k 1 A . 
e bunun k . azanSJn ar. mma bir 

'1kacaklar ab.'
1
d var, olabilir ki kar11m1za 

lardir. Biz · hz en daha iyi hamlanml§· 
mek de Y:n'ler kahada ge,ebilirler. Yen
olan yalniz 

1 
me kadar tabiidir. Matlub 

centilmence ~enmek degil, her sporda 

m.ayasindak' areket etmektir. Türkün 
ketlerinizle 

1 .~salet Özünü tav1r ve hare

bilmiyenlere 
8T1

,"kelisimz. Bizi bilen ve 
'ok haluk kur gencleri ,ok nazik, 
sanlar dedi ;

0 l't~r~iyeli, ,ok güzide in
n.iyi fazla b'Imbismiz 1 Böyle bir temen
niz Üniver lte uluyorum. <;ünkü ekseri-

" e ve "k k bl mezunsunuz l . . Yu se rockte erden 
iki ,;ft,; va · 

1/
1nizde dört san' atkar ve 

mesleklenn r b' ~nlann mctin karakterleri 
tir. Sizlere e f aghhklarile tebarüz etmi1-
Vazifeyi fah§~ b?lmakla müEtehirim. Bu 

11 ir u 'b' l'kk' d' Yorum. Hi b' .. nvan g1 1 te a 1 e 1-
dcgilim. s;' ·~ 111.nize müdahale edecek 
eden olgu 

2 
k erbmniz vazifesini idrak 

nizin tertib t e.~.al.li genclersiniz. Kendi
gibi riayet edltgtniz talimata bir kanun 

e •ce"' . d mast liizim 
1• 

gin1z en eminim. Y ap1l-
o an 1 . k 1 mama51 icab d §cy en yapaca , yap1 -

ceksiniz ! H e. ~n §eylerden i,tinab ede
y 1 I epin1ze • 1 1 h 1 o cu uklar lern . ugur ar o sun, ayn 1 

Bu uf; k diskenn1 ederim.» 
olduklarini A . urdan gelenlerin sporcu 
'ü1mege gi,ttikl~naya akranlarile boy öl
tan1 nutkunu „ttni anlad1m. Kafile kap
<;ok merakhla:oylerken yerli, ecnebi bir
&e<;meden ar I etrafa topland1lar. Cok 
]' a ar d 1Yorlart Gel' •n a bir flstlh oldu: Ge-
rna 'evrildi 'f orlar 1 Bütün bajlar nhtt
bur halind." „vet dörderle dizilmij, ta
Vapura Y•klaYui'den fazla genc sporcu 
kasindaki ilikjlt ~r. Caketlerinin sol ya -
ka renkte k dennc ili1tirilmi• ba•ka ba<
]'f orel"I ' ' • 1 kulübiere a ardan bunlarm muhte-
Onlar da g" ITlensub olduklan belliydi. 
k f'l . . uverte 1 . a 1 es1n1n ka Ye ge d1ler ve seyyah 
kafile baik riisina dizildiler. Reisleri 
n an1n1n l' . 

•rnma !Unlari „ e •n1 s1ktt ve arkada1lan 
«Ügurlar 1 soyledi: 

ac;ik olsun ! H su~ .vatanda1lar! Y olunuz 
lerne · ep1n1z · · l nn1 ederiz. K 1,m muvaffakiyetler 
u a1ab1ldigi a udret ve kabiliyetinizin 
den e · · 2•mi c hd' f d -· · b rn1n12. ~link" e 1 sar e eceg101z -
k ~klenen heden· u hepiniz bir sporcudan 

d
'.mselersiniz. c'„ V~. ahlaki evsaf1 haiz 
Ir u· 1 onlu „ .. 1 · &ur ar o] muz smn e beraber-

d" ~~ sözlerj m~Unl Ugurlar olsun!» 

2
onup YÜzünü Uleakib birden soldan geri 

d ~er rnar11 ! d tka~a1larma c;evirdi: 
u lari 2 .afer e '· lk1 ses üzerine oku -

manyet' tnar,1 b „ „ . h l 
k

. •ze etm · 
1
. " utun gem1 a km1 

im„ f 111 K· k l ne es alrn · •rnse 1m1ldam1yor, 

B
ar, layfalar h 'Yordu. F rans1z kamarot-

en 0 · ayret · · d 
l"bl . ~line kad •c;m e kalm11lard1. 
u enrn1ze d ar Allah bilir spor ku -

'k' evam 
~t1 •ve a!ina ld eden genclerimizin 

ar, bitince ko .uklanm bi!miyordum ! 
Mandol' 1 . af1lc b k 1 · )' . •n er1nizi •• an1 scs end1. 
tzlcrinc bag"] ''karmtz ! Alt1 genc va-

1 mand 1· 1 
- Veda 0 m erini ,1kard1lar. 
0 hazin tahr11 ! dedi. 

lam1ya • ev ay, öm " ld cag1rn. y· . rum o ukc;a unu-
rnand 1· 1 trrn1 d" 0 •n erin ort genc iki sesle 
haretle Vcd refakatilc bu"y"k b' a rn u 1r mc -
gcnclcr sarma,

1 
ar!tnt c;ald1lar. Sonunda 

el sakirttlannd. P aynltrken bütün vapur 
G°'itrnek „ an •ars1l1yordu. 

d Uzcre 1 
a genc dört ge en gencler nhhm -

sira d' ·1 . 121 d1ler. Vapurumuz 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

palamarlan ,özdü. lki romorkör bizi nh
hmdan ayird1. Hic;bir ses yoktu ! Y almz 
mendiller sallamyordu 1 

Seyyah sporcular dag1ld1lar, ben de 
kamarama ,ek1ldim. Güne1 gurup etmek 
üzere idi, Marmarada nur aleminin na
stl banyo yapt1gm1 görmek üzere tekrar 
güverteye ,1kt1m. Bir de ne göreyim? 
Sporcu genclerden biri pijamah bir zatla 
adeta ag1z kavgast ediyor. Yanlanna 
dogru gittim. Bak1mz ne garib bir hadi
se: 

Suriye taraflarmdan geien ve Beyrut
tan vapura binen Lir Arab, kamarotla 
kavga ediyor. Arab fransizca bilmiyor 
fakat türkc;e biliyor, kamarot ise yalmz 
franSizca biliyor. 

Kamarot 1öyle diyor: 
- Size kac;tir söylüyorum, güvertede 

pijama ile gezilmez. Bu k1yafet yatak el
bisesidir, o yalmz kamarada giyilir. Sizin 
böyle burada dola1man1za kaptan mü -
saade etmiyorl 

Bizim sporcu genc fran51zca bildigi i
c;in müdahale etmi$ ve kamarotun söyle
diklerini Arab yolcuya tercüme etmi1. 
Halbuki Arabm gözü ktzm11 muttastl 
baii;myor: 

- Klyafetimde ne var efendim? Ben 
hür degil miyim? Ne istersem giyerim. 
Bizde entari ile soka~a c;1karlar da kim
se bir 1ey demez 1 Bunun ceket panta· 
londan ne fark1 var? 

Bin mü1külatlaHac1 Baba kamarasma 
sokulabildi. hte dedim medeni Türk 
genci. 0 yalmz pijama ile yatak odasm
dan d11an c;1k1lmad1ii;m1 degil, garb ale
minin usul ve adetini en ince teferrua -
tma kadar biliyor. 

Ak1am yemeginde bir ktsm1 ortadaki 
büyük masaya, bir kism1 kenarlardaki 
masalara dag1ld1lar. Ben yan gözle on
lara bak1yordum. Su kiileri, yemek ye
yi1leri, c;atal kullam1lan g1pta olunacak 
kadar gÜzeldi. 

Ben kafile ba1kanile kumandanm ma
sasmda oturuyordum. Ba1kan pürüzsüz 
bir frans1zca ile kumandana 1u izahat1 
veriyordu: • 

«Bunlar Atatürk gencleridir. Hepsinin 
de bir ideali vardir: Yükselmek ve yük
seltmek ! Hepsi de tarn manasile amatör 
genclerdir. Y aptiklan spordan hic;bir 
maddi menfaat beklemezler. En büyük 
emelleri c;ok ya1amak, afiyetle ya1amak 
ve memlekete faydah bir unsur olmakhr. 
lc;Ierinde ekserisi ya frans1zca, ya alman
ca, ya ingilizce bilir. Cogunun garb mu
sikisine kulaklan yatkmdn. Bununla be
raber milli halk türkülerini, halk raks -
lanm da bilirler.» 

Kumandan tela1la sordu: Acaba ken
dilerinden rica etsck yemekten sonra gü
vertede bize bir halk raks1 oynamazlar 
ml? 

Ba1kan cevab verdi: 
- Memnuniyetlel 
Sofradan kalkmca hep birlikte yukan 

c;1khk. Geneier büyük bir halka oldular. 
Ortaya iki levend delikanh c;1kh. Man
dolinle inceden inceye sanzeybegi c;al -
dtlar. Sonra hepsi birden el ,irparak, 

tempo tutarak oyun havasm1 gür sesle -
rile söylediler. 0 iki ger.c de son derece 
zarif ve ahenkli bir 1ekildt zeybegi oy
nad1. Duru1lar1, ayak at1slar1, el 1ak -
latrnalan hepsi, hepsi fevkalade güzeldi ! 

Kumandan dayanamad1; ba1kanm e
lini s1kh: 

«Sizi tebrik ederim. Evvelce Türk gi
bi kuvvetli diyorduk 1imden sonra Türk
gibi zarif, Türk gibi kihar, Türk gibi 
centilmen demeliyiz» dedi. 

Benim naSJI iftiharla gögsümün kabar
d1gm1 bilemezsiniz. Bu genclerin bütün 
seyahat müddetince Pireye kadar bir si
gara ic;tiklerini görmedim ve bundan genc 
sporculann her türlü suiistimallerden sa
kmd1klarma hukmettim. Aradan hayli 
zaman ge,ti. 0 günün hayali kafamda 
daima ya11yor. Büyük bir tahassürle: 
Ideal sporcular! Ideal spMcular! diyorum. 

SELIM SfRRf TARCAN 

Jorj Til konseri 
Pari.sli me§hur tenor Jorj Ti!, §ehri

mizde verecegi tek konseri, bugünkü 
sah günü ak5am1 saat 21 de Frans1z ti
yatrosunda verecektir. 

Evvelce ilän edilen ikinci konseri 
vermesine imkän .bulamad1g1ndan dola
v1, Jorj Ti!, bu ak>amki program1m. 
Massenet'ten Gabriel Faure'ye, Scar -
latti'ye. Marcello'ya, Va'1ner'e. Pucci -
ni'ye, Leoncavallo'ya, Gounod'ya ve 
Ponchielli'ye kadar giden bir tenevvü 
ii;inde tertib etmi§tir. 

Bu ak§amki konser, mevsimin san'at 
hadiseleri arasmda bir tarih te§kil ede
cek ve cDolce bei Canto• mübdiinin 
takdirkärlan ii;in müstesna bir zevk o
lacaktir, 

Bizi bu yaz1yi yazmaga sevkeden se -
beb, Ye5ilköy Tohum Islah ve Deneme 
istasyonunun faaliyetini gösteren bir 
kitab oldu. Ziraat Vekäleti propaganda 
servisi tarafmdan ne5redilen bu kita • 
bm kapagmda 1927 - 1937 rakamlan gö
rülüyor. 

Cumhuriyet hükfuneti bundan on y1! 
evvel zirai mahsullerin tohumlanru is
lah isini ele alm15tir. Tohum 1slah1 gibi 
ince teferruath ve denemeye muhtac 
bir i§te senelerin ehemmiyeti, ancak bir 
istihsal mevsimi olu5undan ve en mü -
kemmel neticeye varmak ic;in yeni te-
5ebbüsler yapmaga basamak te5kil edi· 
sinden fazla bir5ey degildir. Fakat her 
sahada azami sürat prensiplerini güden 
Cumhuriyet re.iimi tabii hii.diselere da
yanan bu i5te dahi azami rand1mam al
mak yolunu bulmu5tur. G~en on yil 
icinde cok §€yler basar1ld1gm1 simdi ö
nümüzde duran §U kitabm mündericati 
canh bir 5ekilde ispat ediyor. 

Büyük $efinden cMemleketin kudret 
ve refah1;n artirmak, ziraatte kalkm • 
maga baghd1r„ direktifini alan ziraat
i;ilerimiz bu kalkmmamn ilk kademesi
ni tohum islahc;1hg1nm te5kil edecegini 
unutm1yarak bu klsma büyük bir ehern· 
mivet vermi5lerdir. 

Türk c;iftcisi bugün tohum meselesi
ne Jay1k oldugu ehemmiyeti vermek -
tedir. Ektigi tohumdan mahsul bile a -
lamad1gi, tamamile havanm ve tabia • 
tin verimine bei bagladig1 y1llarm bu
lunu5u onu bu sahada uyand1rm1§tlr. 
Bunun yanmda müstehlik piyasalarm 
daima iyiyi ve yüksek kaliteyi arad1~m 
da görmektedir. Esasen kendi menfaa
ti bunu ämirdir. !ste tohum JS]ah istas
yonlari bu menfaat imkanlanm haZ1r
lamaktad1r. Bugün mernleketimizin 
muhtelif yerlerinde bulunan sekiz to
hum 1slah istasyonile 3 • 4 denet; istas
yonu c;ah5maktad1r. 

Bir misal ortaya konuluyor; eger de
niliyor, !stanbul • Marrnara havzas1 ve 
Trakvada bugday ekilen 268.000 hekta
ra köy tohumu ekilmekle 225.000 ton 
mahsul ahnaca/hna kar51, 1slah edilen 
tohumluklar ekilecek olursa, bu miktar 
305.000 tona i;1kabilir. Bu suretle artan 
mahsul ayni zamanda standardize edil
mis olacak, i<; ve d15 pazardaki sürüm 
de pek tabii olarak inkisaf edecektir. 

Bunu k1saca söyle huläsa etmek ka
bildir: Yüzde 35 bir artis. Yani, y1lda 
dört milyon lira fazla gelir. 

Davamn azametini göstermege §U mi
sal dahi käfidir zannederiz. 

F. G. 

Prof. Dr. Mazhar Hüsnü 
vefat etti 

Yüksek Ticaret 
ve ikhsad mekte
bi ve Yüksek Le
vaz1m okulu mu
allimlerinden Nev
zad Mazhann ba • 
bas1 ve Kolordu 
Kurmay baskam 
kurmay albay Yüm
nü Üresinin kavm
babas1, mülga Da
rülfünün müder -
rislerinden, Dis<;i Doktor Mazhar 
ve Eczac1 mektebi Hii.snii. Dural 
müdürliiklerinden mütekaid profesör 
doktor Mazhar Hüsnü Dural dün vefat 
etmi§tir. 

Cenazesi bu~ün Caaaloelunda Halk 
Partisi kar§ismdaki Zekibey apart1 -
mamndan sa~t 11,30 da kaldlfllarak na
ma11 Bevazid camiinde ktlind1ktan son
ra $ehi1ili1fe defnedilecektir. 

Merhrunun hol terciimesi 
Merhum Mazhar Hüsnü Dural, As 

keri T1hbiyeclen yü,bas1hkla neset et -
mis, 313 te Yunan Harhinde bnluna~ak 
harb sonunda muallim dol<tnr Hora•an· 
cmm muavini olmu~tur. r.ok gencken 
Tlbbiye mektebinde mu•llim muavin -
ligi yaoan merhum. bu ttb müesse•esin 
de ~eneJe„re mu~llirrilik etmis. hir ar'l
lik Darülfiinnn Fen Fakültesi müdürlü
~ünü de ifa etmi~tir. 

~31 sene•inde Dariilfünun h•stanesi, 
~~2 dP de Beyojllu A eahamam Meoru -
hin hastanesi ba§hekimli~ini vaoan 
rnerhum, sene]erce. Darülfilnun Eczac1 
ve Disri mektebleri müdürlüklerinde 
b11lnnmu~tur. 

Nezaket ve insaniv~tperverligile her
l{esin sa:v.,.1s1n1 toohyan Mazhar Hüsnü 
Durahn ölümü, bb älemimiz iGin ac1 
bir kav1bdir. Kederli ailesine taziyet 
1erimizi bildiririz. --..---

Bursaya giden Alman 
seyyahlar1 

Bursa (Hususi) - Milwauckel is 
mindeki Alman vapurile Mudanya is 
kelesine ~kan 400 Alman seyyah1 iki 
kafile halinde sehrimize gelmis ve tür
belerle tarihi ve mirnari eserleri gez
mislerdir. Kendilerine Bursa Turing 
Kulüb mümessili refakat etmi§tir. 
Hamburg seyyahin acentasmm buraya 
verdigi malumata göre, 19 may1sta bir 
vapur seyyah daha gelecektir. 

Seyyahlar §ehri gezdikten sonra $ar 
Kulübde yemek yemi§ler ve ak§am va
purlarma dönmü§lerdir. 

S A N' A T A B i D E L E R i M i Z i N H A L i 
Rumeli Hisar1 adeta 
bir mahalle olmu§! 

Dünyan1n en 
• • • eser1 n1~1n 

güzel 
bulundugu 

.. . 
muzes1 olacak bu 

harabidan 
etmemeli? kurtarip • 1mar 
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Rumeli Hisarmm i~inden üc; manzara 

Rumelihisan, bulundugumuz nokta - avc1 ihtirasile enstantaneyi objektifinde 
dan Bogazm yeiil renkli oyalarla iilen - tcsbit edebilmek ic;in; adeta nefcs almak
mi1 vakur baimda; muhteiem bir tac gibi tan korkarak birka, poz ,ekti. T ekrar 
gorunuyor. Avrupamn Asya ile dudak mta dogru t1rmanmaga ba1lad1k. 
dudaga verdigi bir sahilde Türkün büyük Bir arahk ben: 
Ye ebedi varh,&101, tailara hakkeden« Be>- - Epeyce dik bir yoku11 diyecek ol-
gazkesen» in kar1tsmday1z. dum. 

0 Bogazkesen ki, tarihin c;ok eski de- Arkada11m: 
virlerindenberi malfimdu. lsa dogmadan - ;lükret lci, orta <;agda degiliz„ de-
be§ yüz sene evvel. Dara; yedi yüz di, bu yoku1a, ok ve mizrak yagmuru al
bin kiiilik ordusunun bir sahilden öteki sa- tmda, saga sola top gülleleri dü1erken 
hiie ge<;iiini bu mtlara yaphrd1g1 bir o- tnmanmak da vard1 !.. 
yuktan tema1a etmi1ti. 0, bunlan söylerken, benim kafam -

1907 de, Ehlisalib ordusu da, bir a- da da tarihin satirlan, birer birer canla • 
rahk, Bogazm bu en dar yerinde görün- myordu: 

dü. . - Acaba, diyordum, Dara, tahllm 1u 
Ve mhayet 1453 te, lstanbulun zap - oyuk ta1lardan hangisinin ic;ine yerle1tir -

tma harnlanan Türkler, Bizans hazine - mi1ti? Ve askerlerini ta11yan köprünün 
lerinin varisi olmak hakkm1, bu tepelerin y1ktld1g101 görünce. kimbilir, ne deh1etle 
Üstüne yerleitirdikleri balyemez toplan - yerinden ftrlam11, bu güuah1 i1liyen ma
nm sesinden ald1lar. sum denizi kamc;1latmak i<;in nasil ,npm-

~arki Romanm son lmparatoru Pale- m11. saga sola nastl emirler vermi§ti? 

olog, Ayasofya mabedinde. Mesihten Sonra hattrhyorum ki, etrafmda dola1-
meded beklerken, «ah al1p Üsküdan a- hgtmtz §U Hisarm geni1 ag1zh kuyusu, 
1an» Türkler, «Bogazkesen» strtlannda, hergün birka<; asi Y eniGerimn ba1m1 yer
hummah bir faaliyet sarfediyorlard1. ;lu di. !dama mahkum edilen her Y enic;eri
gördügünüz hisar, o devirde, lstanbulun nin, ölümü, Hisar tepesinden alllan bir 
kap1s1 üstünc tarafim1zdan as1lm11 koca topla ilan edilirdi. Top ahhr ahlmaz bi>
bir kiliddi. lükba11. mahkumun defterden adm1 si • 

Türkün zaglanm11 palas1, bu kilidin lerdi. 
ic;inde döndügü gün maglublar hesabma Ölen kimseler hakkmda kulland1g1m1z 
he•1ey bitmi1ti. Türk kanm1 ta11yan bir «ath topu„.» sözü acaba 0 günlerden mi 
adamm, Bizans kartalmm tepesine, ak k ] t ) 
iahin gibi konan §U azametli hisann, etek
leri dibinde gögsü gururla 1i1memesine 
imkan var m1?. 

Arkada11mla, agir agir, yürüyerek dt§ 
kapmm önüne geldik. Y oku1 yukan ttr -
man1yoruz. 

Hisarm bir bek<;isi olmak laz1m geie -
cegini ikimiz de ayni saniyede hatirhya -
rak biribirimize bakt1ttk. 

T am bu mada, bir ~ocuk yammtza 
sokuldu: 

- Hisan m1 gezecebiniz baylar? 

- Evet ! dedik ~öyle bir dola1aca 

a m11 tr„. 

Bir arahk, arkada11ma sordum: 
Rumeli Hisan. kufi yal! de Mehmed 

imzasm1 andmrm11„. Dogru mudur, der
. ) 

SJO ••• 

Güldü: 
- Anlamak kolay „. dedi, bir gün 

seninle tayyareye biner, Hisar tepesi ü
zcrinde dola1mz ! 

Kulelere yoklaittk\a, bu eski abidele
rin harabhk derecesi hakkmda iyi bir fi
kir edinmek kabil o!uyordu. Hele, bu ic; 
ice evlerin Hisarm gökünü bir (aniin) 
gil:i, tazyik ettigine ; onu nefes alam1ya -

KOS.E 

PENCERESiNDEN 
Casuslara ikram 

$ 
u veya bu memlekette arama 
casuslar yakala~d1g1m ve b~n
lardan ,ogunun 1dam olundugu· 

nu gazetelerde okuyoruz. Dün de bir 
Osmanh tarihinde 1öyle bir ftkra oku

dum: 
« 1841 deki Mahmucl ve Mehmed Ali 

mücadelesi strasmda Osmanh ordulan 
karargahlannc!an birinde iki ,1plak adam 
belirdi, bunlar Serasker Pa1ay1 görmek 
istediklerini söy]üyorlard1, talebleri ,adn· 
dan ,ad1ra ba1vurularak alman müsaadc 

sonunda kabul edildi ve herifler Seraske· 
rin huzuruna \tkh. Pa1a hazretleri, muh
te1em ,adnlarmda bir sedire uzanm1~lar
d1, iki \tplak misafirin altlarma birer yas
hk verdirdi ve türk\r sordu: 

- Ne var, ne yok? 
<;1plaklardan biri -gene türkc;e- cevab 

verdi: 
- Efendim. Biz buraya iki saat ka

dar uzak olan Mezar köyündeniz. De
girmene bugday götürürken Mlstrh süva
rilere rastgeldik. Bize «Üsmanh ordusu 
Murad suyun·1 g°'ti mi?» diye sordular. 
«Evet» dedik. «Kalabahk m1» dediler. 
dki yüz kere bin vardm> dedik. Onun 
üzerine bugdaylanmm ald1lar, bizi döve 
döve soydular. 

Serasker mmldandi: 

- Vah, vah, vah! 

Ve elini cebine ath, bir avuc altm <;!· 
kanp \lplaklara pay etti, «Evladlanm, 
gam yemeyin. Ben sizin zaran01z1 o yol· 
kesenlere ödetirim. Siz hemen köyünüzc 
gidin. liinize bakm. Padi1ah1m1za da 
dua edin !» diye bir sürü de iltifat eltik· 
ten sonra nöbet,i ,avu1a emir verdi: 

- Haydi. Bu zavalhlan karakoldan 
d1~an c;1kar. Selametle köylerine ula11I· 
nlmasm1 da binba§Iya söy\e 1 

Tarihi yazan zat, bu c;1plaklann Se· 
raskerle görü1melerinde bizzat harn bu· 
lundugunu yaz1yor ve ilave ediyor: 

<<Äradan zaman g°'ti. lstanbulda bu• 
lunuyorduk. Üsküdarda bir dügün oldu. 
Ben de <;agmld1m. F akat gidemedim. 
Y almz dügün sahibinin kmn1 bir M1mh 
zabite verdigini ögrendim ve bu dügünün 
ertesine tesadüf eden cuma günü hama· 
ma gittim. Soguklukta otururken kar11ma 

tesadüf eden adamm endam1 dikkatimi 
celbetti. Hanzam1 stk11hrd1m ve onun 
iki y1l önce Serasker karargahmda gördü· 
güm ,1plaklardan biri oldugunu tan1d1m0 

Herif de bcni lammt§ olacak ki renkten 
renge giriyordu, pe1temalma biraz daha 
s1k1 sarmmak istiyordu. Ben, manah bir 
gülüile bu tela§m yersiz oldugunu hisset· 
tirdim. Herif bu gülü~üm üzerine yan1ma 
geldi. Komium Dervii Aganm k1zile ev· 

lendigini ve o gece zifafa girdigini söyli· 
yerek vaktile vukua geien tesadüfü dilc 
almamakhg1m1 rica etti, ad1 HurJiddi. 
Mlstr ordusunda kaymakam olup Meh· 
med Ali isyam bastmld1ktan sonra Os· 
manh ordusuna intisab etmi1ti. Bu vazi· 
yette tabii biriey söylemek dogru degil· 
di. Sustum. Lakin onun ve arkadaimm 
Serasker Pa1ay1 -inamlm1yacak kadar 
kolayl1kla- kand1rarak yaphklan casus· 
lugu asla unutmad1m !» 

Görülüyor ya. Osmanl1lar devrinde 
casuslar ölüme mahkum edilmezmii. 
avuc dolu'u altmla ikram görürlermii. 
Simdi gel de agtzdan baklay1 c;1karma !.. 

M. TURHAN TAN 
g1z„ Anahtar S1Zde midir} 

- Hayir! 

cak hale getirdigine 1üphe yoktu. ----------------. 

- Hisarm beki;isi nerede? 
- Daimi bek<;isi yokturl 
Ne yalan söyliyelim, ald1g1m1z cevab, 

keyfimizi ka,1rd1. 

F akat strla clogru ,1k1p da, mazgal 
deliklerinin i\ine kadar sokulmu§, omuz 
omuza bir sürü ev görünce endi1eye lü -
zum olmad1gm1 anlad1k. 

Rumelihisarmm bir tek bek,isi yoktu 
amma, yüzlerce bekc;isi vard1. Hisarla 
ic;li d11l1 olan bu mahallenin sokaklarmda 
<;1plak ayakh 'ocuklar, ba11 yemenili ka
dmlar, bizi yadirg1van gözlerle seyredi -
yorlard1. T ahta evlerin pencerelerinden 
irili ufakh bailar uzanm11h. 

Sirtm bir noktasma gelince N am1k 
durdu: 

- Ne var? dive sordum. 
Ayaklarile geni; bir zaviye resmede -

rck, poz almaga ,~lisirken cevab verdi: 
- Vapur ge<;medikc;e, buradan bir 

ad1m ileri gitmem 1 
Arkada11mm hakk1 vard1. Üzerinde 

durdugumuz tepe, gerc;ekten emsalsiz bir 
manzaray1 kucaklamakta idi. Benim de, 
hayranltk hislerim kabanmjh. T ertemiz 
bir gökyüzü ile masmavi bir denizin ara
sma s1k11an bu silueti, her zaman ele ge<;
miyen firsatlar gibi ka,nmak korkusu 
vard1. Dakikalarca, Bogal! ku1bak111 te
ma1a ettik. 

Aradan böyle bilmem nekadar zaman 
gec;miiti. Anadoluhisan iskelesinden, ar
kasmda ince bir duman sütunu birakan 
;lirketihayriyenin 74 numaraSI göründü. 

N am1k, heyecamr.dan adeta titriyordu. 
Vah1i bir ceylan yakalam11 amatör bir 

Kulelere bakarken, iite diyorum jU Be
bek tarafmdaki, F dtih vezirlerinden Za
ganos Mehmed Paiamn. onun kar11sm -
dcki kule, sonradan boy"u vurdurulan 
1-!alil Pa~anm, iu sahildeki kule, Saruca 
Paoanm kuleleri! 

1stanbul zaptedildikten sonra, askeri 
ehemmiyetini kaybeden Rumelih1Sannda 
bi1 arahk gümrük memurlan otururlarm•§· 
Hisarin ilk tamiri, Birinci Mahmud za -
manma rasthyor. 191 7 de ikinci defa o
larak Bahrive Nazm Cemal tara -
fmdan esash 

0

bir tamir görmekle beraber, 
bogün bir~ok naktalan, yeniden y1k1lma

ga yüz tutmuitur. 
Burada, harabesi görülen bir cami 

var. Hisar ic;indeki evlerde, vaktile düz • 
darlar ve kale muha fizlan otururlarm•!· 

Bunlar y1k1ld1ktan sonra, topraklan öte
kine berikine sattlarak, yerlerinde 11md1-

ki evler peyda olmuj. 
Halbuki bu koca Hisar, biraz him • 

metle, dün~anm en canh müzelerinden 
biri olabilirdi. Hala da bu istidadm1 kay
betmii degildir. Tarihi dekoru tnmamla

diktan sonra onu ziyaret~ilere nii;in a~ -
n:amah ve bir tarih 1mar eden bu abideyi, 
i~ine düitügü harabiden kurtanp nii;in 

imar etmemeli? ... 
Bugünkü halile Rumelihi•an, bir tarih 

yadigan, bir kale harabesi degil, enikonu 
bir mahalledir. Eski 1ehirler kale i,inde 

oturmui amma; bugün ta bürclerine ka • 
dar her yeri i1gal edilerek mahalle yap1-
lan, bu kadar k1ymetli bir tarihi eser gör
dünüz mü bilmem? 

SALA.HADDIN GONGlJR 

Bursada modern bir enstitü 
yap1hyor 

Bursa (Hususi) - $ehrimizde 929 y:I• 

Jmda kurt•lmus olan merhum Necati • 
bev K1z San'at Enstitüsü it;in Maarif 
Vekaleti yeniden muazzam bir bina 
yapttrmai!a baslam1shr. Modem bir k1z 
enstitüsü i~in ne lil.z1msa heosini cami 
olmak ve leyli k1sm1m da ihtiva etmek 
ii7ere yao1lmaga baslanan bu enstitü 
200 bin lirava Gtkacakhr. Temeli me • 
rasimle ablan k1s1m 30 bin lirahk bi -
rinci paviyondur. Diger par<;alar iki se· 
nede bitecektir. 

Bursa klzlanm mükemmel ve asrm 
icablarma uvmtn birer ev kad1m yeti~
tirme1< iravesile kurulmus olan bu ens
titiinün ilk a~1ld1 /'1 929 y1lmdaki talebe 
,,..~voudu 26 iken bu sene talebe <aylSI 
977 ve c1km1~t1r ki. miiesse~Pnin lüzum 
ve e~P1'T1rnivetird tel-iarüz ettiren bu ra„ 
<am da tali •il ha""t•mtZJn C"umhurivPt 
v1ll•rm~ aki inl<i•afm1 anlatmak i~in 
canh bir mi saldir. 

Hazin bir irtihal 
Sadn esbak merhum Kämil Pa•a ge

lini ve mülga Tophane Divamharb1 re• 

isi Menemencio~lu Said Pa~a kerimesl 
ve esbak Ziraat Bankas1 Umum Müdil• 
rü Bav Sevket Bayurun esi Bavan Re< 
fia Bayur Caddebostamndaki kö~kündt 
uzun müddettenberi devam eden has • 
tahktan rehayab olam1yarak irtihal et
mi5tir. 

Cenazesi bugün ögle namaz1 Erenköy 
Zihnipa5a camiinde eda edildikten son· 
ra Sahrayicedidde aile kabristanma def· 
nolunacaktir, 
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Türkiye 
• 

~amp1yonas1 

4 ve 5 haziranda 
Ankarada yapdacak 

Ankara 4 (Tclcfonla) - Güre1 Fe
derasyonu, Türkiycde yap1lacak gürci 
1ampiyonluk müsabdkalan hakkmda mm
llka ba1kanhklarma 1u tamimi göndcrdi: 

«Serbest ve Grcko-Romcn Türkiye gü
re4 iampiyonlugu müsabakalan 4 ve 5 ha
ziran 1938 de Ankarada yap1lacakhr. 
Büyük ;ief Atatürkün öz mal1m1z ve milli 
sporumuz olan güreie verdiklcri chemmi
yct milli bünyemizin bu ata sporuna o
lan üasiyet ve muhabbeti ilc mütenasibdir. 
Yurdun her bölgcsinde alaturka güre1i 
vc karakucak güreii nam1 altmda bu gü
zcl spar yap1lmakta vc Türk bilcginin vc 
ahlakmm scmbolü gibi alaka ile sevilmek
tedir. ;iimdiyc kadar usul vc kaidclcrc tabi 
clmadan yap1lan bu gibi gürcilcr 1938 
den itibaren bütün mmtakalann ijtirakilc 
an' ancvi k1ymct vc chcmmiycti tcbarüz 
ettirilerek yurdun her ycrinde yaptlacak, 
böige, grup ve Türkiye 1ampiyonlugu 
unvamm ihraz eden her sikletteki spor • 
culara madalyalar vcrilcccktir.> 

Bursa bisiklet birinciligi 
Bursa 4 (Tclefonla) - F cdcrasyon 

tarafmdan Gcmlik yoluoda 40 kilomet • 
relik bir bisiklet müsabakas1 tcrtib edildi. 
Birinciligi Acar ldmanyurduodan Ke • 
mal, ikinciligi Hüsamcddin, ü~üncülüg~ 
Faruk hzand1lar. Milli tak1mdan Bck1· 
rin lastigi patlad1gmdan yolda kald1. 

Betiktat Halkevinin tertib 
ettigi güre§ler 

lleglktaf Halkevinden: 
1 - lleslktaf Halkevi spar komltesl tara· 

fmdan ge~en sene yap1ldlkl gib! bu. sene 
de serbest ve grekorumen güre1 müsaba
kalan tertlb edl~tlr. 

2 - Mü.sabakalara Be§lkta.f spar tu,m~ 
bü lokallnde 11 n!san 1938 pazartesi gunu 
ak1am1ndan ltlbaren ba§lanacakttr. 

3 _ Müsabakalara 56, 61, 68, 72, 79, 87 
ve alttr s1klet üzerlnde !cra edllecektlr. 

' - Müsabakalara Be!lktaf 11~ dahi
llnde oturan spor kulüblerine mensub ol
sun o!masm bütün vatand~Iar 11tlrak ede· 
bllecektlr. 

5 - Müsabtklara blr!ncl, !k!ncl ve ü~ün
cü derece „1anlara Halkevlmlz tarafmdan 
meraslmle ma.dalya verllecektlr. 

8 - Tart1 gün ve saatlerl aynca tesblt 
edllecektlr. 

7 - Müsabakalara ~tlrak edeceklerln 9 
nl.san 11138 cumartesl günü ak1amma ka -
dar hergün ö~leden sonra Be1lkt~ Hai • 
kevlne gelerek ldare memurlu~una adlart
ru ve adreslerlnl yazdirmalari lfmmdtr. 

Atletizm müsabakalar1 
T. S. K. istanbul Böiges! Atletlzm Ajan

l~mdan: 
10 n1'an pazar günü Kadtköy stadmda 

yap1lacak llkbahar atletlzm müsabakala • 
rimn ltayldl 7 nlsan per30mbe ak§alDl lr.a· 
parur. Blrlncl ve Jklnci s1runarm se~me -
!er!, ü~üncu ve dördüncü 81mf müsabaka· 
Jarlle sabah yap1Jacaktir. 

Bu se~meler ancak 100, 200 ve 400 de ya-
pilacaktir. 

Yapllacak müsabakalar §unlardtr: 
Blrlncl ve lklncl sml!lar: 
100 m„ 200 m„ 400 m„ 800 m„ 1500 m„ 

10,000 m„ gülle, dlsk, clrld, ~ekl~, sirtkla 
atlama, uzun atlama, ü~ adllll atlama, yük· 
•ek atlama. 

' kere 100 bayrak. 
ü-vüncü s1n1t: 
100 m„ 200 m„ 400 m„ 800 m. gülle, dlsk, 

ctrld, smkla atlama, uzun atlamo., yük.sek 
atlama. 

Dördüncll sml!: 
50 m„ 100 m„ gülle, dlsk, uzun atlama, 

yüksek atlama, 4 kere 50 bayrak. 
Hai<emlllte davet edllen arkadß.'llar ,un

lardtr: 
Dr. Nur!, Hilm!, Adnan, All Rtza, Luder, 

Baklr, Ahmed, David, Suad, Nlhad, All 
Beslm, Ba~aran, Halük, Hagopyan. 

<;:ocuk lnsanlarm ~i,egidir. Bu ~i

~egi sevmek ve koklamak i•in <;:. E. 
kurumuna daima yardim ediniz. 

A 1k ve macera romam : 36 

Galatasaray-Güne~ 

kulübleri aras1nda 

Güne~ kulübü, Galatasa
rayla birle~mek istemiyor 

Galatasarayla Güne1in birle$mesi iki
debirdc mevzuu bahsolur; sonra bir neti· 
ce c1kmaz. Son günlcrdc, gene böyle 1a
yialar c1kmt$h. Güne1 kulübü göndcrdi
&i a1ag1daki teblig ile Galatasarayla bir
le mek fikrindc olmad1gm1 rcsmcn bildir
digi icin böylc bir mcsclc mcvcud degil 
dcmektir. 

Güne$ Kulübü Ba$kanhgmdan: 
Son günlerdc gazctc vc spor mecmua· 

larmda Güne1 vc Galatasaray kulüblcri
nin birlc$mek üzcrc olduklan hakkmda 
baz1 neiriyata tcsadüf cdilmcktcdir. Bu 
nc1riyatm gerck umumi cfkarda, gcrck 
spor mchafilinde ycrsiz bir tak1m dcdiko
dulara scbcbiyct vcrdigini vc vcreccgini 
nazan dikkatc alan idarc hcyetimiz vazi
ycti bcrvcchiati sarahatlc tavzihc lüzum 
görmü1tür. 

1 - Galatasaray kulübilc iki, iki bu
cuk scne kadar cvvcl ccrcyan cdcn vc nc
ticcsiz kalan tcmas ve müzakcrclcr müs
tcsna olmak üzcrc birlc1mc mcvzuu üzc· 
rindc hcrhangi bir yeni tcmas vuku bul
mu1 dcgildir. 

2 - Günei kulübü idarcsilc Galata
saray kulübü idarcsi arasmda mcvcud 
prcnsip ve zihniyct farkt böylc bir bir
lc1mcyc manidir. 

3 - Kald1 ki idarc hcyctimiz iki ku· 
lübün ayn ayn cah1masmm vc mciru re· 
kabetin mcmlckctte sporun inki1afma yar
d1m cdcccgi kanaatindedir. 

4 - Galatasaray kulübile, F encrbah
ce ve Bcsikta1 kulüblcri vc digcr kulüb
lcrlc olduiiu gibi dost vc kardc1 olarak gc· 
cinmck karanndayiz. 

Keyfiyctin muhtercm gazetcnizdc der· 
cini saygtlanm1zla rica cderiz. 

Gene! Sekretertik 

Yugoslavya, Polonyay1 yendi 
Belgrad 4 - Polonya milli takunilc 

rcvani mahiyctinde olarak dün oynanan 
oyun pck büyük bir alaka uyandirmt$ ol
dugu icin saha kalabahk bir seyirci kütle· 
sile doluydu. 

Birinci devrc 0 - 0 bcraberliklc gcc • 
tiktcn sonra Yugoslav tak1m1 vaziycte 
hakim olmu$ vc alhg1 tek golle mac1 1-0 
kendi lehine bitirmi$tir. 

lsvi~re: 4 • (:ekoslovakya: 0 
Bai 4 - <;ckoslovakya vc 1svkrc 

milli tak1mlan arasmdaki kar11la1mayi, 
bütün tahminleri altüst cden !svicre ta • 
k1m1 4 - 0 gibi kahir bir farkla kazan -
m11hr. llk devrc ncticcsi 3; 0 idi. 

Holanda • Bel~ika berabere 
kaldilar 

Anvers 4 - Dün, büyük bir kalaba· 
11k huzurunda yap1lan Holanda • Bcl
cika milli futbol temasm1, müsavi bir o
yundan sonra her iki takim 1 - 1 bera
bcrlikle bitirmi1tir. Birinci devrcdc Ho
landaltlar 1 • 0 galib vaziyettc idiler. 

Almanya • Avusturya ma~1 
Viyana 4 - Büyük bir alaka ile bck

lcnen Alm an A vusturya milli futbol 
takimilc Almanya milli tak1m1 arasmdaki 
ma~ 60,000 seyirci önünde yap1lmtjltr. 

Tcknik bak1mdan büyük bir üstünlük 
gösteren AvusturyaUar 2-0 galib gelmij· 
lerdir. 

Alman milli tak1mmda Sepan, Urban 
ve Sifling gibi oyuncularm bulunmamas1 
Lu neticc üzerindc ~ok müessir olmujtur. 
Alman hücum hatt1 anla1amam11ttr. A -
vusturyaltlar ilk gollerini 62 nci dakika-
08 Sindelar·m ayagiyle yapm1jlard1r. 

Duyma d1kla rim1z ve 
b llmedlklerimlz 

Bir rekor 
Dünyada kmla • 

cak ri>kor mu bu
lunmaz! Elverir ki, 
insan, rekor k1r • 
magt bir kere ak -
hna koymas1n. 
Ge~en hafta, 22 

ya§mda bir ingili.E 
gencile 20 ya$mda 
bir !ngiliz km, ~abuk evlenme rekoru 
kirmt~lar. Birbirlerini gördükleri an • 
dan nikäh memurunun huzuruna ~1ka
caklan dakikaya kadar iki, evet ancak 
iki saatcik zaman g~mi§! 

Tam§mt§lar; dans etmijler; konuj • 
mu§lar; sevi§mi§ler; delikan11, evlene • 
lim demi§; genc k1z kabul etmij; ni • 
kählanmtjlar; balayi seyahatine ~1k • 
mtjlar. Bu kadar pabrb, topu topu iki 
saat i~inde olup bitmij. 

Elhak rekor kirmt§lar. Lakin, ben bu 
rekorun tesis edilmesini hayli tehlikeli 
buluyorum. Rekor adile ortaya ablan 
her mevzu mutlaka kmlmaga mahkum 
ve etrafma pervane tophyan bir 1jtk 
gibi cazib olduguna göre, ~abuk evlen
me rekorunu kirmaga kalkljanlarm ~ok 
~ok olmasmdan korkuluyor. 

!yi ya i§te! Bekär erkek azahr, k1z • 
lar evde kalmaz; aile yuvas1 ~ogahr; 
nüfus artar fi!an, filän diyeceksiniz. 
Bunlar dogru. Fakat, yabanc1 bir genc 
kizla tam§IP sözlejip iki saat !~inde ev
leniveren delikanhyi mat etmege kal • 
kanlar, bir ad1m fazla abverdiler miy
di, rekorun §U hale gelmesi i§ten bile 
degildir: 

Filänca kimsenin tcsis ettigi rekoru, 
falanca kimse, yanm saat gibi mühim 
bir farkla k1rm1j, hi~ tammad1g, bir 
genc k1zla görüjüp dans etmi~. konu~ • 
muj, sevi$mi§, evlenmege karar ve; • 
mi~, nikahlanm1~, balay1 seyahatme 
~1kml$ ve.„ zevcesl alcyhinde taH\k da
vas1 a~m1$hr „ 
Prova diregine ~ekilen ka~ak 

e§ya paketi 
Marsilyadan geien Bürhaniye vapu • 

runda yap1lan bir ara1ttrmada prova 
direglndeki fener dibinde bir cisim gö
rülmüj, bunun i~inde külliyetli ipekli 
kadm cama~1rlari, ~orablart ve lüks tu
valet Jevaz1m1 bulunmuitur. Bu kacak
c1hi(i yaphklan anla11Ian Jostramo K!i -
siflc serdümen Hüseyin yakalanm11lar
dir. -···· Eminönü Halkevindeki 

konser 
Dün gece Eminönü Halkevi salonun • 

da istikläl Jisesi korosunun i§tirak!le 
Halkevi orkestras1 tarafmdan ~ok mu· 
vaffakiyetli bir konser verilmiitir. 
Konsere saat yirmi bu~ukta Agäh Sun 
Levendin k1sa bir söylevile ba§lanm1~· 
tir. Konserde !stanbul Valisi ve Bele • 
diye Reisi Muhiddin Üstündagla Bet7-
diye ve Vi!ayet erkänmdan ~e $ehir 
meclisi azasmdan baz1lan ve bir,ok da
vetliler hazir bulunmu§tur. 

Konserde koro ve korislerln !1tirak 
ettigi milli par~alar dinleyiciler tara • 
fmdan sürekli a!kt§larla takdir edil • 
mi~tir. ···························································· 
70 inci dakikada Scsta ikinci golü yap • 

m~~ . 
Avusturya milli takum, y11lardanbcn 

göstercmedigi mükcmmel oyunlanndan 
birini oynamtjllr. 

Balkanhlar aras1nda bas· 
ketbol §ampiyonas1 

T. s. K. Istanbul Böige.>! Bo.sketbol A· 
j anh(imd3n: 

önümüzdekl aii;ustos ayi l~lnde Balkan 
mlllet!crl aro.smda blr bo.sketbol turnuvo.s1 
yap1lacaktlr. ' 

Bu müsabakalara Türk bo.sketbol tak1m1 
da davet edllml$tlr. 

Haz1rl1k programt hakkmda görü~ülmek 
üzere slmdlye kadar milli tak1ma glrml$, 
glrmeml$ teskllätim1za mensub basketbol· 
cularm 7/ 4/ 1938 per$embe günü aqamt sa
at 18 de c. H. Partlsl Cagalo~lundakl böige 
merkezlne tesrl!lerl rlca olunur. 

bekiye bahc;csine bir daha ugramamak da 
su~u yüklenmck olur. 

- Dcmck, yann oraya gene gidecck-

llC4D•~AI 
sinizf 

- Gideccgim. 
- Gitmcmcnizi rica cderscm? 
- Beni oraya gitmekten menedemez-

- F akat, odamza gitmek üzcrc bu • 
radan aynlmadan cvvel, bu münaka~aya 
ba1lamam1za scbeb olan mescleyi kökün
den halletmck 1stiyorum. 

Kocamm, Özbekiye bah~esindcki ya • 
banci adamdan dolay1 bcnim hakk1mda 
~1rkin 1üphclcre dü1mü1 oldugunu, bir sa
attenberi tamamile unutmui. kcndimi, 
c!allamp budaklanan münakaiaya kap1p 
koyuvermi1tim. Onun bu son cümlcsi ü
zcrine hadiscyi hat1rlad1m; yüzüm asabi 
bir takalliisla ~izgilcndi. 

- Emirlerinizi bekliyorum l dcdim. 

- Münakaiaya sebeb olan bu macc-
•amn tekcrrür ctmiyccegine söz vcrin. 
0 yabanc1 adam1 bir daha gönniyeccksi
"" degil mi? 

Yusuf Haddad, bu sözü yalvanrca01-
nft söylemi•ti. F akat ben kulak asmad1m, 
sn~„k vc ho•in tavnm1 f-07mad•n ctvah 

Nakleden: Hamdi Varoglu 
siniz. Bu hakk1 sizc vcrmiyorum. 

Yusuf Haddadm gözlerindc ani bir 
k1v1lc1m ,akhg1m gördüm: 

verdim: _ p ckala, dedi. Ben yapacag1m1 bi-
- Bu m„eJede, en 11fak bir hafiflik lirim. 

göstermij olmag1 kabul etmiyorum, bili- Birdenbirc, i~ime bir korku dü1tü. 
yorsunuz. Tehdid pek manidard1. Yusuf Haddad, 

- Evet amma, biraz cvevl, kendi nok- mana<1z bir gurur vc k1skanchk yüzün -
5'nlarm1z1 itiraf elmi1, mazeret olarak da den, bir hadisc ~1 karabilirdi. Bir ürperti 
benim kabahallerimi ba11ma kakm11tm1z. gec;irerek sordum: 

- Bu sözünüzü reddederim ! Size - Ne yapacaks1n1z? 
kar11 kusur iiledigimi kat'iyyen itiraf et- - Arhk, oras1 bcnim bilecegim i1. 
mi1 degilim ! - .';lüphclerinizdc hak51z•1mz. 

Yusuf Hadd.d, usanc getirdigini gös- - .';lu dakikaya kadar haks1z oldugu• 
teren bir tavula: mu biliyorum. 

- <;ok rica ederim, dedi, hata, sevab - 0 halde? 
aramag1 bir tarafa b1rakahm olmaz m1? - 0 iüphelerin hakikat olmasma 
Mademki, görüjlerimiz bajka ba1kad1r, meydan vcrmek istemiyorum. Karjtmda 
-~mis ~eyleri tazclemiyclim. 0 adamla sizden b„ka bir kadm bulunsayd1, mcsc
'" da' görüimemenizi rica cdiyorum. le dcgi~irdi. Fakat si1, benimle aramzda 

- 0 adamm pejindc koimuyorum; en ufak bir rab1ta bulundugunu bilc ka-
ondan ka,maga da sebeb görmüyorum. bul etmiyorsunuz; binaenaleyh, bajka 
'J„f.„i._.,J„"l,.ri hrr t:~h,i, t:!ittifY;m ('), , "· ' ~ .,. ::t 1 ~„ ... , m•"' ·1rum. 

Nevyork Borsas1n

da muazzam rezalet Muallim Nihad davas1 
Me,hur 
Vitney 

edildi, 

R. «Cumhuriyet» bu mevzuda, sadece, cemiye 
1~r maliyeci 

borsadan 
tevkif olundu 

tard hi~ bir vatanda,1 ~efkatinden uzakla,ttrma 
~ab~mad1g1n1 iddia ve tesbit etmi~tir 

Bundan dört bei gün cvvcl • 1 nisan 
1938 cuma tarihli nüsham1zda - «Mezar
hkta yatan muallimin bir feryad1» bai -
hg1 altmda muallim Nihad Umanm 
bir ac;1k mektubunu ne1rcttigimiz ka -
rilcrimizin hatmndad1r. Tarihten üc; 
ay kadar cvvcl bir sabah gazctesinin 
«Istanbul Üniversiteai Edebiyat ve 
F elsefe f akültesinden doktora yap1p 
~ikan, kitabc1larda ü~ telif eseri sah· 
lan, otuz sene muallimlik ve mekteb 
müdürlügü eden, 6000 den fazl& ta· 
lebe yeti§tiren, Arab ve Acem 
felsefe ve edebiya.tm& vak1f ol&m> 
diyc yagland1ra balland1ra günlercc ilan

Eski Nevyork Borsas1 reisi Ri$ar Vitney dan sonra hayahm tefrika ettigi muallim 
N evyorktan vcrilcn bir habcrc göre, Nihad bizc göndcrdigi yukanda mcvzuu

Ncvyork borsao1 muazzam bir rczalete bahs mcktubunda o gazetedeki ~ahjma -
sahne olmuj, muhtclif zamanlarda, bei lanna mukabil ancak «degerli bir u~ak 
dcfa borsa reioligini i1gal edcn Rijar ayhg1 bilc tutnuyacak» kadar az bir pa
Vitncy ismindeki meihur Amerikah ma· t& ald1gmdan ve sonra da oohkta 
liyccinin genii mikyasta doland1nc1hklan b1rakild1gmdan iikayet cdiyordu. Her 
meydana c;1kanlarak kendisi tevkif cdil • müessescnin memurlarma vc i~ilcrine ~ok 
mi§tir. veya az para vermesi, iyi veya fena mu„ 

Riiar Vitney, ge~en martm 18 inci amelc ctmcsi nihayet ~ahjanlarla o mü
g~nü~~ ka~a_r, bütün Nevyork mchafi.li-J esscsc idaresi ara~1~da hal~olun~cak bir 
nm hurmchm kazanmtj, mejhur, zcngm, davad1r. Ancak bmm muall1m N1had U
asil vc büyük bir adamd1. Bilhassa, hü • manm mektubunu neiretmemizde bir baj
kiimctin, spckülasyon muamelahm kon • b hakikati meydana ~1karmak gayes! 
trol altma almasma muhalcfet edcnler, 'ard1. ;iöyle ki mezkiir sabah gazetes1 
onun etrafma toplanm11, «New Deal» «Mezarl1kta yatan muallim» ismini ver • 
dcnilcn kanuna kar11 isyan bayragt ac; • digi malum tefrikaya ba.lamadan evvcl 
m11 bir kahraman tclakki ettikleri bu rekliimlarmda ve bulad1ktan sonra ayn 
borsa reisinc adeta taparcasma baglan • ayn müteaddid makalelerindc «bu zall 
miilardt, ' mczarhklara kadar dü1ürenin Türk cc • 

Borsa relsligindc onu iotihlaf eden miycti» oldugunu iddia e~mi~ti. Bi~ daha 
,Sari Gay, 18 martta N evyork borsasmi o zaman da bundan cem1yetm mcs ul tu
a~mak üzere mutad ~evkiinc ~tkhgt za • tulam1yacagma muhtclif sütunlanm1zda 
man ham~na hitabcn bir iki söz söyle • i1aret etmckten geri kalmam1jhk. F erdlc
mii ~c Vitney'in, borsadan tardcdildigini rin fclaketlerind':n. ccm!:i:eti me.s'ul tu~ -
habcr vermiitir. ~a~ bu.rada tcinhme gmjmck 1stcmed1 -

Nadircn verilcn bu müthii cezaya her· g1m1z ?1r.ba1ka maksadm propagandas1„
kcs hayrcttc kalm11, Vitncy'i tamyanlar ~~r. B1z 11te bu gayey~ h1zm':t eden. bu
bu haberc inanamamtjhr. Fakat, bu ha- tun propagand.al.ar g1b1 mualhm N1had 
diseden iki gün sonra Vitncy hakkmda U~an mcs~les1.~m de a.sl1 ~s~SI bul~~ma
baihyan tahkikat müspet neticc vcrince, ~~g'.~1 • „Y~~J ! urk c~m1yehnm ~aZISm~': 
jÜpheyc mahal kalmamtjhr. t~:I~ tur~~ h1zmetlen bulunan bn ferd~m 

Sabik borsa reisi hakkmdaki ithamla- gunun bmnde kolundan tutup mezarhga 
n rcddetmemii, bil~kis bütün kabahati n!~cak kadar -_iddi~ olundugu gibi - nan
yüklenmi! ve mahkcmcdeki ifadesindc, kor olam1yacag1m 15bata ~~h~hk .. 
cürümden yalmz kcndisinin mesul oldu· Bakal1m muvaffak olab1l'.11k m1?. 
• unu ortaklannm bu iitc hic;bir alakasi «Mezarhkta yatan mualhm» tefnka 
~ulu~madigmt itir~f ctmiitir. ~1na bail1yacag1 s1rada bu gaz.cte. Nihad 

Vitney"n su~u "teaddiddir ve hepsi Umanm sukulundan alkohzmm de -
de adi d~landmciWcu mahiyetinde olup ~il, Türk cemiyetinin mes'ul oldugunu id-

d b 1 d • b' k l"b" ' diada tsrar ediyordu. Bütün kabahati ve vezne ar1 u un ugu 1r u u un , . . . . 
l 09 000 dolarltk eshammt hususi istik • mes uhycti herhangi b1r Türk duimam-
razl~rma kariihk göstcrmck, kendi ailesi n'.~ inad1 ".c. asabiyetile Tü.rk cc~!ye.ti~c 
efradma vc bu m~yanda kamma aid yüz yuklcmck tsh~e~ o gazetenm 6 1kmc1ka
binlcrce dolan kcndine maletmek gibi nun 1938 tan~h. 966 numarah say1sm
jeylcrdir. da, bciin~i sa?1fed_e ~1~an yaz1d~n jU ~a-

Bu vukuatm, 1932 senesinde, yam t1rlan kehmes1 kehmesme, harfi harfme 
Vitney'in borsa reisi bulundugu tarihtc ahyoruz: 
ba1lad1g1 anlaj1lm111tr. Vitncy, mütead • «Mualüm Nihad i<;kiye dü§kün
did defalar, büyük istikrazlar yaparak mÜ§. Felake! si;bebler'.nd~n biri d~ 
bu hcsab1 kapatmaga ~ahim1isa da mu - bu„. Sefalehn msam u;k1ye scvkettt· 
vaffak olamam11hr, gini söyliyenler de dogru söylüyor, 

Vitncy'in, ~ok yüksck bir mevki sahibi i<;ki yüzünden dejenere olan ferdin 
olmasma ragmcn bu derecc sukut ediji, aefa.lete düttügünü söyliycnler de 
neticesini hcsablamad1g1 spekülasyonla • dogru söylüyorlar. Fakat, bütün dün
ra, aklmm ermedigi ticaret iilerine gir • ya. cemiyetle~in?~ ögle~en gecc ~ari
mc,idir. Bu yanl11 j,Jeri meyanmda, bir sma kadar Vtsk1 t<;enlerm, Amer~~n 
nevi i~ki ticareti ve Florida' da arazi ahm barlarmda sarho§ olanlarm hepsmm 
sat1m1 da vardir. dejenere oldugunu kabul etaek bile 

Vitneyi'n cezast be~ ila on senc hapis- hepsini~ sefalcte dü,tügünü iddia 
tir. Fakat, bu adam, Nevyork ticarct ve ederney1z.» 
maliye alemini, Ruzvelt'c karjt 1iddetlc Bu satirlann iddiasma göre muallim 
müdafaa ctmij olan bir iahsiyet olmak Nihad1 scfalete dü~üren i~ki degil, i~kiye 
itibarile, hadisenin bir de siyasi cephcsi dÜjÜren sefalcttir. Sefalete dü1üren kim
vardir. Vitney meselesi, Va1ingtonun dir? Bunu da o gazetenin 4 ikincikanun 
borsa üzerindc zalimane tazyikler yaph - 1938 tarihli, 964 numarah say1smm be
gmdan bahsilc smlt1 ~1karanlan 1imdilik 1inci oahifcsindeki yaz1da okuyahm. ;lu 
sükuta mecbur etmiitir. "brlan da genc kelimesi kelimesine ve 

- T cdbirleriniz serbestimi bana fcda 
ettirecek kanaatinde misiniz? 

- Maalesef hay1r. Sizt herhangi bir 
tazyik altma alabileccgimi ümid etmiyo • 
rum. Maksad1m, sadccc, o yabanc1 ada
mt yolumda!' uzakla1hrmakhr. 

- Öldürerek mi? 
Kocam, önce hayretle yüzümc bakh. 

Sonra gülmegc ba1lad1: 
- Hayn, Mukbile Hamm, dedi. Bir 

kadma, iki kelime söz söyledi diye bir 
erkek öldiirülmez. Hele o kadm sevilmi
yen, ve sizin yaphg1mz gibi, beni hakir 
gören bir kadm olursa l 

Yusuf Haddad, bu «sevilmiyen» ke
limesini band bilhassa i~itlirmck istercesi
ne kuvvetle telaffuz etmi1ti, F akat ben 
i1itmemezlige geldim. 

Lakin, maksadmm, ismini ve adresini 
hcrhalde Ögrendigi o yabanc1 adam1 gi
dip bulmak, onu kimbilir ne 1ekilde, teh· 
did ctmck oldugunu anltyordum. Kocam, 
o son sözü söylediktcn sonra, bcni ko
lumdan tutmui, kap1ya dogru gölürmüi 
vc kap1y1 acarak: 

- Haydi, demiiti, 1imdi odamza ~1-
km. Ben de ijimc gidecegim. 

0 anda, i~imde biriey kopar gibi oldu. 
Sanki, gögsümde, bir yay birdenbire ha· 
c·k•te llelmi'. ~ev<emi<ti. H11la kocama 

döndüm, ceketinin yakasma yap11ttm ve 
aglamaga ba1lad1m. 

- Gitmcyin, Yusuf Bey, diye yalva
nyordum. 0 adamla görüimcyin. Y emin 
edcrim ki onunla aramda hi~bir münaoc
bet yok. Si.zc söz vcriyorum, bir daha o
nun yüzünü kat'iyyen görmiyeccgim ! 

Yusuf Haddadm elleri, narin bileklc
rimi s1k1 s1k1 kavrad1; yüzü bana dogru 
igildi; gö1leri, yaih gözlerimin ta i~ine 
dikildi. Kocamm: 

- Kat'iyycn görmiyccchin degil mi? 
Diyen sesini i$iltim vc tekrar ettim: 
- Kat'iyyen ! 
Yusuf Haddad, beni kcndinc dogru 

~ekti, gögsüne bashrd1 ve, almma, hafif 
ve süratli bir busc kondurduktan sonra 
hizla d15an itip odasma girdi. Merdiven
leri dörder dörder ,,karak odama koj
tum, h1,kmklar i,inde kanapeye kapan -
d1m. 

0 gün nicin bu kadar ,ok göz ya11 
döktügümü hala bilmiyorum. 

XVIII 
H1,kmklanm1 bogmak i,in yasllklan 

1strarak, uzun uzun aglad1m. Bu kadar 
fazla aglamamm sebebi, belki de, Yusuf 
Haddadm kat$1Smda zaf göstermi1 oldu· 
gumdand1. Kocam, bütün mukavcmctimi 
kirm1<, nihayet beni mai:Iltb etm;<ti. 0 

b,rfi harfinc oradan al1yoruz: 
«MuaUim Nihad T ürk cemiye 

senelerce kafasmdan istifadc cttikten 1 

ra, s1ktlm1§ bir limon gibi suyu kalma 
ca bir posa gibi kcnara atllg1 bir ad 
dir. /slm1bul Darülfünunundan met 
dur, cdebiyat ve felscfeyc vak1fllr, 
ka<; kilab1 vard:r, muhtelif mekieb 
clürlüklcrinde bulunmu§lur, mualliml' 
otuz seneye yakm hizmcti vardir, me 
ketin her larafma dagdm1§ dört be§ 
talebesi vardtr. F akat bu cski 
allim, clü1e dü1e mezarl1ga dü§ 
ccmiyct ona bir yatacak yeri, bir 
cak oday1, bir lokma ckmegi bile 
gemittir.» 

Tek virgülünü bile degi1tirmcdigit11 
muanzlanmmn dahi kabule mecbur 
lunduklan bu sat1rlardan ~1kan mana 
dir? Türk ccmiycti bir muallimi 30 
nc kulland1ktan, kafasmdan istifadc 
tikten sonra onu tutmu1 blr mezarhk kö 
sine kadar firlattp atm1shr. Muallim 
had Umamn nc1rcttigimiz mcktubu 
yaphg1m1z mukaddcmcdc de biz bu id 
aya, bu iddiamn dogru olmad1gma iia 
etmi1tik. ,Su <ebcblc ki bizzat muall 
Nihadm bu~ün cemiyctten bir 1ikaY 
yoktur. Buna ccvab olarak gcnc ayni 
zetcnin, yukanda yaz1larmdan nümu 
olarak baz1 sahrlannt 11:ördügünüz muh 
rirleri ciddcn $•yam hayret bir sogukk 
hhkla iki gündür bakm neler yaz1yorl 

Ä5ag1ki sahrlan o ~azctenin 2 ni-
1938 tarihli nüshasmdan gcnc aynen 
yoruz: 

«Bir cemiyet it;inde it;ki it;enl 
var•a bunun mes'uliyeti cemiy 
aid degildir. Cemiyet delalat 
muallim Nihada Bakirköy hast 
nelerinin kap1larim at;arak ted 
imkanlarim da vermif, lakat m 
allim Nihad bunlardan iatilade 
memekte rsrar etmiftirh~ 

Hah„ ;iöylc. 
Dcmek ccmiyctin mcs uliycti yokm 

Dcmck muallim Nihad «cemiyet in 
k1lmtf bir limon gibi au yu k a.IDI 
ymca. bir pos& gibi ken&r& a.ttl 
adam» dc"ilmi§l Dcmek ccmiyct mtl 
allim Nihadla mc~gul olmui, ona yiY 
eck vcrmij, yatacak ycr göstcrmi§ 1 

Bir de o 11:azetenin dünkü sayuin 
1u sahrlara göz gezdirelim: 

«Son hamilerinin iddia. ettikle 
gibi muallim Nihadm ha.ya.tJ T 
süwnlarmda. bir cemiyet kurb 
olar&k tefhir edilmemiftir.» 

Evvelki yaz1lan da gördükten so 
bizi müfteri mevkiine dü1ürmck istiY 
bu satirlarm manas1z, istinadstz vc zav• 
l1 ~1plakhgma ancak gülünür. 

F akat biz burada • onlarm anlad1 
manada - münaka1aya giri<ecek degili 
Ortada bariz bir hakikat var: Son ya 
larmdan bu gazetenin de hakikati ka 
rad11\1na hükmedcbiliriz. Muallim Niha 
cemiyet mezarhga ath demi<lcrdi. Cct11 
yctin mes'ul olmad1/:tm1 söylemi1tik. B 
gün kendileri de bizim iddiamm tas 
ve ilan cdiyorlar. 
Ü~ ayhk bir zaman baz1 kafalar 

yanh0 görü0lerini - bir meselc üzcrin 
olsun - düzeltmciie kafi geldi. «Cok s 
nelere„ .» diyelim de ileride bütün m 
selelerin hakikatini gÖrsünlcr, ve bilh• 
sa gördükleri ~ibi vazmaga ali1smlar„ 

23 nisanda ba~ll· 

nun, kazand1g1 galebeyi dü1ünerek gu 
duydugunu akltma getirdikc;c öfkcmd 
c;1ld1racak hale gcliyordum. 

Bu öfke, ihtiyar Abdunun ba1ma p• 
lad1. 

Saat on bire dogru, odamdan ses ge 
medigini görünce, benim i~eride bulu 
mad1g1m1 zannederek, hergünkü gib 
ortahgm iyi toplamp toplanmad1gm1 go 
mek i~in odaya girmi1ti. Beni, aglar bl 
haldc bulunca, birdcn 1a1alad1; koi 
yamma geldi . 

- Sitti, agl1yor musunuz? diye so 
du. Birsey mi var? 

Y erimde dogruldum ve öfkeylc ha 
kird1m: 

- Senin yüzünden agltyorum 1 
- 1mkam yok Sitti l Ben im yüzÜ 

den aii;lamamz kabil dcgil 1 Emredin 
n1m1 vereyim. 

Abdunun sözünü, 1iddetli bir muk• 
bele ile yanda kestim. 

- Lüzumu yok 1 Onu, cmirlerini 'f 
rine getirdigin efendine söyle 1 Seni P 
$imde dola•llran, getirdiii;in valan yanli 
haberleri kabahat diye mt1ma yükle!lle 
ge cahsan efendine ! 

Abdu, ba~tnl igdi; aciz ve mah~U 
cebab verdi: 

<Arkas1 rnrl 
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"Polonya 
c;eklere 

ll 

son hükiimeti, dün Sümer Bank1n 

bir nota verdi rand1maru nedir? 

S1vasta tüyler 

ürpertici bir cinayet 

Bir adam anasini ve 
iki ~ocugunu balta ile 

öldürdü 

Polon Banka, 937 ~ali,ma ytl1ni 
~ .. Y~, «;ekoslovakyaya yerlei;mi~ olan Polonya bir milyon 430 bin lira 

komunist partisinin faaliyetinden 11ikayet ediyor ile ikmal etti 

P 1 (8aftaraf1 1 lnct •alttt1de J 
o onyan1n d"" h 

maada · lcl ver '81 mu brada bundan 
• lt] rua cn dag1tanlann isimleri, da-
gi an veya cl . ·1 
risalelcri d d~ ge~m en beyanname ve 
lerle munh a .'

1 
1'. bunlan haz1rhyan tabi-

arnr enn . l . 
l mm en propaganda 

nta zemesini Polo •. . 
lonya • <;;: k I nyeya gehrenlenn Po -
ge~tikleri :oks ~vaky_a h•Jdudu üzerinden 

p 1 ta •r ztkredilmektedir. 
o onya muht d 

mes'u! tutul Plla•m a, bu faaliyetten 
an evve( ve ::. • rag hülrumetinden «bir 
venn · · . uni olarab bu hale nibayet 

es.i istenilme!tt d" e 1r. 
<;ekh'"k• u umeti aleyhindeki 

Partiler takb"h d"ld" Pr , 4 t e 1 1 

v.Hodza'mn 1iycuetine iltihak 
ediyoruz» 

Beyannamede netice olarak ,öylc de
nilmektedir: 

«Hodza'mn siyasetine iltihak ediyo -
ruz.» 

Diger be~ Celovak merkezinde de ay
ni iekilde bir beyanname haz1rlanm11 -
br. 

C~enlerde Heinlein'in partisile birle1· 
mek istedijini ilan cden Alman demok -
rat - liberal partisi de bir beyanname ne1-
rederek müstakil kalmaga karar verdigi
ni ilan etmi1tir. 

Polonya sosyalist partisi Polonya blo
kuna iltihak clmek istcmem~ ve muhtari
yet istiyenlerin lalehlerine itiraz etmege 
karar Termiitir. 

Slova~ Al Muhtaziyet istiycn baz1 
elemiUli man, Polonyah vc Macar 

ann faaliycf ·· ·· ·· - h tariyet ; •• : t, gorunu~e gorc, mu • 
~"YC!l tiJ · 

Almanyamn mütalea11 bekleniyor 
serdetmckt hakar cr111 bu taleblcrini 
bunlann e . h olmad1klan, ~ünkü 
..l:• PUtilcrini 1 ·i .1 '-•udcrinc d . b amam1 c tcms1 clme-
har tdilen ktr az: Ce~ mahfillerinde iz· 

Po lis ••aalt ley1d etmektedir. 
PO t Partis eh' 

mus mcnsub l ~ m uslarmdan Gral-
tini tasvib 

0 du_~~ ~artinin tarn hareke
mistir. etmedig1n1 söyliyc~k istifa et· 

Dün I< . 
komitesi ocnte Pop0Üst partisinin icra 
PartiJi ~e;kad •1111Jn dörtte ü~ünün reyile 
iltihak et : erek hükiunct ekseriyetine 
1 mege kara · · p · ar1ndan b" k r verm11ttr. arlt aza-
edei,\:. «C:tr~o '.•n bir beyanname imza 
Re R•Yiet 'd aulktini daima mahvetme
Retenlerde c 

1 
en:> .Alman ve Macarlarla 

ed,n partil ~ ?'esai ctme$ic l~bbiß 
'"' en takb1h etmi~lerdir. 

Prag 4 - Hüklunet. Südetlcrin ta
lrhlerile bir c;ekoslovak bükUmetinin ve
rebilecegi azami imtiyazlan tdif ctmek 
üzere Heinlein'm partisile isti1arelerine 
faaliyetle devam etmekledir. 

Ögrenildigine görr Südetler henüz mu· 
ayyen bir plan tevdi etmi1 degildirler. 
GöriinÜ!fC göre Almanyanm bu husustaki 
mütaleas1m beklemektedirler. 

1yi haber alan mahfiller. Berlin tara
fmdan Heinlein"a verilen talimabn bilmu· 
kayese daha makul olclugunu beyan et • 
mektcdir !er. 

Umumi al ilan eilile~k 
Prag 4 - c;eltoslovakya eumhuriye -

tinin yirminei y1ldönümü münasebetile 
bu sene siyasi hir afn umumi ilin edile
cektir. Bu husustaki projc yalonda Be· 
nes'in imzas1na arzedileccktir. 

Prof. Fiessengerin verdigi konferans 
• Mesela: sf Bartarafl 1 ~ncf 1al>.{fede) • 

fart1 hass . 1 1ah1sta ~ilege kar11 bn 
asiret ··rijj· b'l" . . ten sonra k . ~o e 1 11 ve ~1lek yed1k-

Aradan b" ~ndisinde ürtiker hast! olur. 
~esela hahk ·~ za~~ g~tiktcn sonra 
h1r müdd Yemesrm müteak1b ve daha 

.. etsonrad f b.b. h Yucü müt tth a :nr asa 1 1r te ey· 
lür. ea kendisinde ürtiker görü -

Profe.ör b h 
!•hcdcsini l ususta gayet ho1 bir mü
leyiciler an at~ vc bu mü1ahede din-
b b. ara.1nda b" k ·1·· 1 e tYet v . . 11' ~o gu upne cre se-

ernu11tr 
Profesö ·· · 

dan biri . run Ya11tca erkek hastalarin • 
rnünast!, n~~ peli: ~vdigi bir genc kadmla 
raber but 

1 ;a~m11. F akat sevgilisile be-
1iddet1i b ~n .. ugu her defa da kendisinde 
kcri gen lk Urbkcr busulc gelirmiJ. Ürti
arnilin h c .. ~dtn1n vücudündc hulunan bir 
dak hoylU"'e getirdiii dü•ünülm~ ve du-

ls1 ·· • 
tetkik etrn;;, surme pudra "· s. ~u hu~~s!a 
•rkekte ·· ;·e de bunlardan h11; bmnm 
rnü,. N~kcr husule getirmedigi görül -
nun ••va·?et. Profesör, hastas1m ve bu -
kat'iyyen

1 b.1n1. hir taksiye bindirmi1 ve 
le hulun trbirlerile cn hafif temasla bi
rni1. Bu mamalarm1 bizzat murakabe et -na r „ 
n1n Yan agmen erkekte, taksidc kadr-
bir ür~kna. hoturur oturmaz gene 1iddetli 
Ürtikerin er as1l olmu1 ve bu suretle bu 
digi anlas~:rf asabi tcheyyücden ileri gcl
ll_I•ibut ·ldrn:•· Hakihten de hasta pck 
!tddet)j ~ h Ugu sevgifüini her görü1ünde 

A.naf~· '~YÜc gec;:irirmi1. 
lan hist~ 8~ 51 Ve intoleramta mÜ§terek o
de •erb llltn nammdaki maddenin vücud
beb tes~: ka~maSidu. Muayyen bir se-
1ah1sta ;k h1stamin ac;:1ga c;:ikaran bir 
•Yni te' ·

1 
. lamanlarda histamine ancak 

k SltJQ t h 
at &onr l a tmda meydana ~1kar. Fa-

histanunt •ti muhtelif sebebler de ayni 
bilir. n rneydana ~1kmasma vesile ola-

~C!ela. ü 
mtni m d Itra viyole 1uam böyle hista· 
""kiden~ .ana c;:1kard1gi anla11labilir ve 
Fiesseng ''! ~e malumdur. F akat profesör 
•ath1nd •r nin bir müiahedesine göre su 
tarnini an ak.edcn güne1 §Ualan da his
••l. ola~kYdana ~1karmaga kafidir. Mi • 
ed1binin k Profesör, maruf bir Fransiz 
anlatn11 t llt Üierinde yapbg1 mÜ§ahedeyi 
bile hi~b;" Karada, en siddetli gü~e,te 
hu senc ~ tahammülsüzlülc. gösterm1yen 
man, hai-?· •u üierinde bulundugu za • 
8Üne1 IU 

1
1 

ve hatta batmak üzere olan 
~öiünü ~ ~11n1n te•irile, bütün yüzünü 
b"1 .. l••tren v .. k k 1 d r Urtik e yu se atei e seyre en 
b . ere tut 1 B .. . u gib; h u urmu1. unun uzenne 
trdavj et ast~_lann hi .. tamine iontoforezile 
elde etrn·rn_egi dü1ünmü, ve iyi neticeler 
f ·· ·· 'Ihr M 1· b k d esorun t d · .. ese a u genc 1z a pro· 
rahat5171: •v1s1le iyil e•mi1 vc art1k hi~bir 
hatta en 'ka maruz kalmadan sahilde, 
mi,. tzg1n güne, in altmda dola§abil-

Konfe 

ayni 1ahsa tekrar kloroform Tcrilir vc bu 
dcfa isc agu bir karacigtr hastal1g1 araz1 
göstererek ölür. Ba1ka bir mü1ahedesi de 
buna bir misaldir. Bir ~ocuk duvara tu
lumba ile boya Siktyormll§. K.imyevi mu
aycnelerde zehirli bilc olmad1g1 anla11-
lan bu boyanm tcsirile sanlti1;a tutulrnUJ. 
Sanhk ~abucak gC911i1 ve ondan 40 
gün sonra ~ocuk tekrar tulumba ile ayni 
boyay1 1tkm1ya ba1lam11- Bu sefer pek 
nbim bir 1anhga tululmllf ve bundan 
kurtulam1yarak vefat ehni1. 

Profesör Fiessengcr bu h.idiseyl 1u 
suretle izah ediyor. llk temasm (klorofrm 
vcya boya) tesirile ancak birkac;: karaci
ger höcresi hastalanm11t1r. Bundan sonra 
k:uvvetli bir rejenerasyon yani genc höc -
reler t~kkülü ha1lam11tu. Halbuki bu 
gcnc höcrclerin hassaoiycti pek fazladu. 
Radium ve Röntgen 1ualanna maruz ka
lan genc höcrelerin pek fazla hassasiyet 
gösterdikleri csasen malumdur. $imdi ise 
bu genc höcrelerin üzerine gayet · eüz'i 
miktarda olsun, kloroform veya boya tc· 
sir yapmaga ba§larsa. mevcud fartt has -
sasiycl dolay1sile vahim uzvi bir hastaltk 
husule gelir. Halbuki hastah&tn vahame
tile zahiren zarantz olan m~dde arasm
da bir nisbct mevcud degildir. 

Bütün yumurta i'~ileri 
dün i,Ierini b1rakhlar 

[Bartarafl 1 mct sal>.tfede1 

Bir taraftan bu ccmiyet etrafmda tahki -
kat yapthrken diger taraftan da cemiyeti 
kuranlar hafta ba§mda yumurta ihracat
~tlanna müracaat ederek 1imdiyc kadar 
ik.i lira olan gündeligin sand1k baima 
tevzi cdilmesini istemi§lerdir. Bu surctle 
sand1k ba1ma 55 kuru1 ücret layin edil • 
mi§tir. Bu 1ekilde i§<;ilerin yevmiyesi ü~ 
liradan gelmege ba,lam11hr. Yumurta 
i1~ileri, dün de bu ücretin sand1k ba1ma 
75 kuru1a ~1kanlmas1n1 istemi§ler ve tek
lif kabul edilinciye kadar i1e ba§lamJYa -
caklanm bildirmi1lerdir. 

Bu vaziyet kar§tsmda yumurta ihra -
catc;:1lan Yilayete ve Polis müdürlügüne 
müracaat etmi§lerdir. Diger "taraftan 
Türkofis de ihracatm durmamas1 i~in 
mesele ile alakadar olmu1 ve 11 Dairesi
le temasa ge~miitir. Cai!inlan i§~i mümes
sillerile görüiülmüi, kendilerine ijin bi • 
raktlam1yacag1, i§~inin tröst yapam1yaca
gt, ihraeat1 durdurmaga salahiyetleri ol -
mad1g1 bildirilmi1tir. h~i mümessilleri bu 
teklife de menfi cevab vermi,lerdir. 

1937 i;ah1ma yihm t.amamen kapat
m11 olan Sümer Banli;in ge~en scnek.i me· 
saisi, cidden verimli ve iftihar edilecek 
bir vaziyettcdir. Sümer Banlan, g~cn 
senc tahakkuk ettirdiii;i safi Hr 1,430,000 
lirad1r. Bei y1lhk sanayi program1run 
tatbik1na memur bulunan bu banka, pro
gramt11 cn hararetli tatbik devresi olan 
g~en seneki 1;ah,malanndan böyle ve· 
rimli bir nctice alm111tr. 

Sümer Bank, bei yil11k programtn en 
mühim kimum filcn tahakkuk. ettinn4-
tir. Bankamn idaresi altmdalci mücsse· 
sderin sah1lannda da senedcn scncyc 
yükselcn rakamlar 111örüli.iyor. 

Fabrikalarm son 9 seneÜk sall§ cndek
si 1u seyri takib etmi1tir: 

1929 - 1937 = 100 
Umum! Plya.oa Devlete 

Seneler aatit sa~an .sab4la.x 
1929 55 32 79 
1930 42 46 80 
1931 57 4$ 70 
1931 56 '3 67 
1933 gg n 75 
1934 98 9l 107 
1935 111 ,g HB 
1936 156 22a ll1 
1937 238 279 109 

Bilhassa son yrJda fahrika1ann ticari 
vaziyetlerindc görülcn inki$3.1 o;ok bariz
dir. C~cn sene Siimer B1t11k kanalmdan 
milli piyasaya, ham madde ve i1lehne 
inalzemesi salln alm.ak, i1 ücrcti ödemek. 
1eklinde yap1lan tediyelcr yekunu 
9,551,700 )irachr. Halbuki bir sene C1'• 

vel 6, 1 98, 900 lira idi. 

Alman genclik 
• • re1s1 

[BQftllnfl 1 In.et aahl!effe} 

Simcliye k.adar bu ihtann ~bir tesiri 
olmamJfbr. Zira Almaoyan1n bii)'\11r. mcr 
kezlerindc plebisit lehindc birgÜna nü -
ma~ yap1lmam11br. 

Mü1ahidlcr, Alman pis'koposlarinin 
sükutü ka111smda Alman zimamdarlan • 
nm ne gibi bir hatb hareket kabul edc • 
ccldcrini büyük. bir allli ile heklemek.te
dirlcr. Mü~dler, AlmanyaDl!l $varzs 
Kor gazetcsinin soa tehdidlerini ika cde
rek konkordatoyu fesbedip etm.iy~eßi 
suaüni irad ctmektedirler. 

Hitler Klagenlurt'da 
Klagenfurt (Avusturya) 4 - Hillu 

bugün buraya gclmi1 ve halk111 co1kW1 te
zahüratile kalf!lanm11tir. 

Hitler, krtaau tefti1 ettikten sonra be
lcdiye dairesine gitmi1tir. 
Papa, me•'uliyet Trabul etmiyor 

Vatikan 4 - Papa, politik katolizm 
mcvzuu hakkmda cuma aqanu Vatikan 
radyosunda vcrilcn konferansm mcs'uü
yetini kabul ctmcdiiini biklirmcktedir. 
9 nimn: Biiyü1t lmparatorlult 

iünü 
Brlin 4 - Alman aians1 bildiriyor: 

M. Cöbbels, ne1retti[:ii bir beyanname· 
de, plebisit gilnünün arifcsi olan 9 nisam 
«Büyük Alman lmparatorlui!;u» günü o· 
larak ilan ctmektedir. Bu tarihi gün, 9 
nisan tarihindc tam öglc vakli Yiyana 
bdediye binasmm balkonundan ilan 
edilccektir. 

lngilterenin eski Hava Narrt 
tav•iye ediyor 

Londra 4 - Eski Hava Nazm Lord 
Landonderry tarafmdan dün «Biz ve 
Almanya» ismindc ne1redilen bir kitabda 
Almanya ile bir itilaf akdedilmcsi tavsiye 
edilmekte ve bilhassa 1öylc denilmektc -
dir: 

«Anla11ld1gma göre askeri kuvveti 
gittik~e büyüyen ve te1kilat1 gündcn güne 
müessir olan Almanya, bilhassa kaybet· 
tigi müstfmlekeler hakkmdaki talebleri 
ileride is' af edilmedigi takdirde hi~ bir1ey 
önünde durmamaga haz1rlanmaktad1r.» 

Muharrir, Cöring'in dostudur vc bir 
ka~ kere Hitler tarafmdan kabul edilmit· 
tir. (a.a.) 

Romanyanm harici siya· 
seti ni~in deg~ti? 

Londra 4 - Deyli Herald gazetesi· 
nin Prag muhabiri, Romanya Hariciye 
Nazm Komnen"le Sovyetler Hariciye 
Komiseri Litvinof arasmda teati cdilen 
telgraflardan bahsedcrek 1öylc yaz1yor: 

S1vas (Hususi) -
Burada Bekir is-
minde birinin 65 
ya~larmdaki ana -
sm1 ve iki ~ocugu
nu balta ile J)arca
lamak suretile öl
dürdükten sonra 
evinde lt:azd1j!1 ~u

kura gömdüitfi an-
las1 lm1~ ve kendisi ...._,...... . 11 

yakalanarak Adli - Katil Bekir 
yeve verilmi.§tir. 

Bir müddettenberl issiz olan Bekirin 
ruhi bir hastahk ge~irdigi rivayet edil
mek1edir. Kansi bundan alh ay kadar 
evvel ve!at et.mi§tir. Katilin biri 7, di
geri de 4 ya~a.xmda öldürdügü yavru -
caklardan baska lise dördüncü sunfma 
devam eden Hayriye isimli bir de k1zi 
vardtr. Bir gün mektebden dönen Hay
riye evinin kap1Sl1U kilidli bulmu~. so
kakta psgeldigi babasuun ic;eri girmesi 
teklifinden her nutlsa korkarak kom -
~lara SI~~ltr. 

Katil bundan sonra ana:!"lnt ve dijter 
c;ocuklanru soranlara köye gittiklerlni 
söyliyerek aldatm~ ve ~ka bir giin 
Hayriyeye tekrar sokakta rasgelince 
di§lerinl gictrdatarak: cAh bir de seni 
~yle bir tenhada yakalay1p ~ bitir
sem de öt,kilerin ya.runa, kuyuya gön
dersem• demil}, Hayriye de bunu akra· 
balanna anlatm~ ~ polise aksederek 
mesele bütün ~1plakl1k ve fecaatile 
maydana ~knu~tu. Cesedler evin l~ln
de Juzilan bir ~kurda bulunmu~tur. 
Bunlimn ~. kol veya bacalc gib! bazi 
aza:!"lnin neden ekslk oldu~ katile St> 

rulm~, bunlann cffie ceste t~marak 
suya attld1gi cevabt ahnm1~r. 

Bütün StVas bu feci cinayetin deli§eti 
k11111smda teessfu" lcll!dedir. 

Balkan ekonomi ve 
matbuat konseyi 

fltlqtaraft 1 1net saltlfe<f•l 
Cumartesl sabahl ltomillyonlu topla

nacalr, ö~leden sonra da Y alovaya bir 
tenezzüh yap1lacakttr. Husust bir va • 
pur Ekonomik konsey ve Matbuat kon
gresl delegelerinl Yalovaya götürecek
tlr. Misafirler §ereflne saat 5 te Yalo -
vada blr ~ay ziyafetl verilecektlr. Ge -
ceyi Yalovada ~recelr olan mlsafir -
ler, ertes! gün Termal tesisatrm gei -

d!kten sonra saat 11 de Büyilkadaya gi
decekler ve ögle yemeginl Adada ye -
dikten sonra ak§ama §ehre dönecekler
dir. 

Pazarlesl günil sabahleyln Te ögle • 
den soJll"& mesairnize devam edecegiz. 
Sah günü de delegeler Dolmabah~e sa
rayindalti Tarlh sergisini gezerek va • 
purla Bo~azl~lnde bir tenezzüh yapa • 
caklar ve saat 17 de Bsylerbeyf sara -
ymda §ereflerine verilecek ~ay ziyafe
tinde bulunacaklardtr. 

<;;ar§amba ak§atnt, tstanbul Valis! 
Muhlddin Üstündago tarafmdan delege -
!er §erefine Perapalas otelinde bir zi -
yafet verilecektir. Bu zlyafetl bir de 
suvare takib edecektir. Pef§embe günü 
son toplantuntZl yaparak mesa!m!zi lk
mal edece~iz. 

Delegelerin fehr!mizde tetkiltlerde 
bulunmasm1 temin i~in !cab eden ted -
birler almm1§tir. Kendilerini memnun 
etmege ~ah§acag1z. Matbuatuntnn da 
Balkanhlar arasindaki :!"lkl münaseba • 
tin yeni bir tezahürü olan kongrelere 
ka'§t lilytlc olduklan alakay1 göstere • 
celderinden emln bulunuyoruz.• 
Konf(J'e icin Ankaradan trelenler 

Ankara 4 (Telefonla) - Balkan An· 
tantt !ktisad ve Matbuat konferansla
rmm toplanbSt dolaVlsile Hariciye Ve
killeti vekili $ükrü Saracoglu yann !s
tanbula hareket edecektir. 

Dahilive Vekili ve Parti Genel Sek -
reteri Sük:rü Kayanm da yann !stanbu
la hareketf muhtemeldir. 

Matbuat konferansmda bulunmak Ü· 
zere Matbuat Umum Müdürü Nacl, A
jans TTmum Müdilrü Muvaffak da bu ak
•am !stanbula hareket ettiler. 

._._ ... ---
Kuyumcu Jakop kay1p 
Anvers 4 - Anvers kuyumculann -

dan Jakob Franken kaybolmu§tur. 
Harbden sonra Anvers'te yerle~en 
Franken, Sovyetlerdeki münasebetleri 
dolayislle, Sovyet hükumetinln ban • 
kalardan ve husust §ah1slardan elde et
tiitf elmaslarm satilmasr hakktm bir 
Anvers firmas1 hesabma alm1§ ve Fran
ken on sene zarfmda elmas üzerinde 

' 300 milyon frankhk muamele yapmt~tI. 

?e kataf~•n11<;1, anafilahiye mukabil bir 
1nsanin b" •ks: dcn bahsetti. Katafilakside, 
Vela nld 

1k Uivu, bir semmin tesirile ev
n1r. Me,uJ~a hafif bir tat7da hastala -

' •· s· k >u tatbik · . . lt •• h•a kl oroform nar o-
rnara7j t ~~tlir ve bunun nhiren hi~bir 

•str1 8Örülmez. Üc;: hafta sonra 

Dün ögleden sonra iilerini terkeden i~
~iler hakkmda zab1taca tahkikata ba§lan· 
miitir. Dün yumurta i§lenemediginden 
ihracat~1lar piyasadan yumurta almam11 • 
lardir. Bu yüzden piyasa dört lira birden 
dü,mÜjlÜr. 

Bugün Yunanistan ve ltalyaya sevke
dilmek üzerc vapura yüklenmesi laz1m 
geien 800 sand1k yumurt~ i~lenmed~n 
oldugu gibi kalm1§ltr. Yaz1yehn bugun 
inki1af etmesi muhtemeldir. 

«Merkezi Avrupan1n diplomatik mü
§ahidlerine göre. Romanyanm harici si -
yascti yeni bir ve~he almt§ltr: Romanya
nm eskiden ~ok s1k1 olan Rusya ile müna
sebati son zamanlarda ink1ta derecesine 
kadar geiginle1mi1ti. Fakat Almanyanm 
Avusturyay1 ilhak etmesi Romanyay1 
pek ~ok Rumen petroluna muhtac olan 
Hitler'le mebzul miktarda petrolu olan 
Stalin' den birini tercih etmege mecbur 
ktlm11 ve tabiatile Stalin'i tercih eylcmi1-
tir.» 

1937 nlsamnda acilen Moskovaya ~a -
jlmlan Franken o zaman, Sovyetler 
Birli~indeki en mühim h8misi olan Yo
l(oda'mn mevkuf bulurtmasma ragmen. 
Sovyctler Birligine hareket etmi~ti. 
Franken Polonyah oldujtu iqin Polonya 
büyük el~isinin ve bir Bel~ika firmas1-
mn menfaatleri mevzuu bahsoldugu 
i~in Belqika el~isinin muhtelif te§eb • 
büslerine ragmen o zamandanberi ken· 
disinden hicbir haber alrnamam1~h. Bu 
defa bir Polonyah avukat, F ranke'nin 9 
nisanda Moskovaya i?iden trenle ken -
disinin hududu g~~mi§ oldu(!unu tesbit 
eylemi§tir. (a.a.) 

'1 

M1s1r intihabat1nda 
hädiseler • yen1 

-------
~imdiye kadar ölenler 14 ü buldu 

[Battm-ats 1 fncf 1al>.ltedeJ nm aras1 adm11b. 
1 - M1smn istiklM.i, ne formülünü Cünkü Nahas Paia, kendi rey ve fik• 

degi§tirmi§, ne de diger §artlara uygun ri almmaksmn Sany Nazuhgma yapt· 
yeni bir program bulabilm~ olan Vefd !an tayini kanunu csasinin abHmma mü· 
partisini hedefinden mahrum k.tl.u11~1:Ir. nafi sayimib. 

2 - Vefd partisl, Kralm §ahSl M.lSlr- Saray Nazm da kayu milliyetddir. 
da otoritenin ve siyast kuvvet ve salä- Her i•i pratik noktadan öken tam bir re· 
hiyetlerin hakik! sahibi olmakta ber - ' . .. 

all.sttir. Ali Mahir Pa§anm bnaatme godevam oldugu halde Kral sarayile mu-
arazaya luyam etmesi bu partinin nü- re M1S1r ileride Yakm$3.rkm kültür ve 
fu• ve kuvvetinin kmlmasma bais (\! - m~zheb merkezi olacaktir. M1mm fngil
mu§tur. terc ile laakal yanm asn müttefik kal· 

3 - Partide ni!ak hasrl olmas1 ve bu inak mecburiyetindc bulun~uiiunu zihni
nlfak neticesinde Nahas Pa~adan evvel nc koymu1tur. 
partinin reisi olan Said Zaglul Pa~a - Batvekil Mehmed Mahmud Pata yu• 
mn namma ve hattrasma ba!h olan kan Mismn emlak sahibi bir ailesine men· 
prestijin Sadist1er tarafmdan kendi subdur. Lord Loyid'in samimi do•tla • 
menfaatlerine istismar edilmesi. nndandtr. T cpedcn tirnai;a kadar milli· 

4 - Hükümetin tazyikJ. yett;iclir. Politika, tefekkür ve mali saha· 
1ntihabat miicadelesinde L hib"dir larda derin vükuf vc tecrüoc sa 1 • 

bet lider Mehmed Mahmud Pata Türk TC 
Deyli Telgraf gazetesinde f. Vent· Cerkes tipindc clei!ildir. Tam bir M1.11r-

vors Day yaz.1yor: b Arah tipindedir. . 
Misuda yaptlan umwni intihabda tim- M1smn ü~üncü maruf devlct adam1 

diye kadar bu mcmleketin mukadderati- Maliye N azm 1smail S1th Pa1adir. Mi
na hakim bulunan müfrit milliyet<;;i Vefd Sinn en yüksclc maliyecisidir. F azla ola
partisi fena bir hezimete ugradt. Ü~ a.y rak siyasi sevkülcen üstadidir. 0 da !n
evvcl M1Smn genc hükümdan V efdin giliz ittifakmm bir~ok seneler devamt ta
lidcri Nahas Patantn riyaseti altmdaki raftand1r. 
münhas1ran Vefdcilerden müteiekkil ka- Gerek Mehmed Mahmud Pa1a, gc • 
binesini az.lederel: mumaileybin yerine rek lsmail S1tkl Pa1a politikada müfrit 
Mehmed Mahmud Pa1aYJ tayin etm.i1ti. sag cenaha mensubdur. fkisi de fngiliz 

Y eni kabine V cfd parti.inin kahir ck- bakimiyetine kar11 uzun zaman mücadele 
seriyetini haiz parlamentodan itimad h- etmi~ler ve bapsedilmi1lerdir. Fakat iim· 
ranm istemegc lüzum görmeden parla- di müttefik s1fatile fngiltcreyc hem hür • 
mentoyu feshetmi1 vc yeni in1ihaba1t yap- siet ediyorlar, hem de hailmda itimad 
ttmll!Ur. bes!iyorlar. 

Bu intihab mücadelcsinde en ziyadc ir Son zamanlara gelinciyc kadar M1si-
mi g~enler Kral F aruktan sonra bei deT- nn rahbm hakim.i iken 1imdi mailUb o
let adamldu. larak muhalefct tarafma ge<;;en Vefdin 

Kral henüz on „kiz ya,1mda olduiu lideri N aha1 Paia fcllah ncslindendir. 
halde ~ok kuvvetli bir tabsiyet olmasi. Hallo sürükliycn talilati vardtr. Dü1 • 
gayreti, incc zckäs1, a~tk lisan1, makamI· manlan bile kanaatinde samimi ve na· 
nm ve akidesinin mes'uliyetini ~ok derin inuskar oldugunda müttchiddirler. 
bir surette müdrik bulunmas1 sayesinde Müfrit milliyet~idir. fogiltcrcde bir 
h.alka kendisini sevdirmiJ olduiiundan uman cumhuriyeli tcsis cden kuvvetli 
hükümdann tahsiyeti dcvlet ve politika tahsiyet Kromvel ve !rlandayi fngiliz ta• 
adamlann1n üstünde bulunma\:.tadn. cmdan vc fmparatorluktan ayrran mua• 

Bunua ~ intih.ab mücadclesinde par- sn 1&hsiyetlerden General Oe Valera'n111 
tiler ve tah1slar arastndaki münaka1ala· takdirkandu. 
ra, münafe~tlere ..., kavgalara Kralm is- Nahas Paia ne tütün. ne de f~ki kul· 
mi hcrhangi suretle kanibnlmamiihr. lamr. Nahas Pa1anm sag cli sabik Ma· 
Yüz scne evvcl ln.giltercdc Tori Te liye Nazm Makrarn Abid Pa1adir. Cok 
Vig mücadclderinde oldu8u gibi firodi cahikan, zeki ve nüktedan bir devlet a· 
de Mmrda her politikact rakibini can dam1d1r. 
dü1mam bilmektedir. Ärab edebiyatimn en büyük üstadlarin• 

Bunu.nla bcraber Mistr milliyeeciliiiD- dand1r. Mumai1eyh, M1smn esli halk1, 
de bütün M1sriler müttehiddir. Milliyet yani Fir'avunlann neslinden bulunduiiu· 
duygusu her M1S1rl1ya derin bir izzeti· nu iddia eden koptlardand1r. Bunlann 
nefi1 Te atiye aid kuvvetli iimicller bah - bepsi de h11istiYand1r. 
1etmi1tir. Makram Pa1a h1ristiyan olmakla be· 

Krahn sag cli Äli Mahir Pa1adir. raber Kur'am Kerimi czber bilir. Kuv• 
Gene Kral, Ali Maliir Pa1aYJ Saray vctli bir habbdir. Hem 1air, hem de 
Nazul1gma hizzat intihab ..., tayin ctmil- mantik~1d1r. ftte bu bc1 1ahsiyet M1Sl • 
ti. Bu yüzdc11 de Kralla o zaman Ba,ve- r111 intihab mücadclesini idare ctmiiJcr· 
kil bulunan Vefdiii üderi Nahas Pata· dir. 

Y eni !fehir plan1na göre 
Bizans surlar1. y1ktlacak 

(B<11tar11ti 1 bad 1a1>.1t..SeJ 
Medeni Avrupa. 1ehirlcrindcki kilise 

ve abidatm yola tesadüf edcn ktStrDlan 
sedlerle muhafaza edilmekte oldugundan 
Y enicamiin de etran a~tlcLktan sonra 
yola isabet cden hsmmm ayni 1clr.ilde 
muhafazaSI hrarla1t1nlm1~br. Bu suretle 
csas yolla cami binas1 arasmda da geni1 
bir mcydan vücudc getirilmil olacakbr. 
Y cni Adliyc sara)'l yap1lacak olan 1imdi
ki umumi hapisane binas1 ve mü1temila
t1run bulundugu saharun da yakmda 
a~1lmasma ba1lanacakbr. 

Cerek bapisane hinas1 vc gcrck mü1· 
temilatt, tarihi k1ymeti haiz asardan bu
lundugu ic;:in Maarif V ekaleti mimarla -
rmdan Sedad Cetinta1 tarafmdan bura • 
lann111 relövderi almmaktadir. Bu suretle 
buralarmm bugün ne vaziyette olduklan 
tamamile tesbit edilmi1 olacakbr. -----
istanbul gazetecilerinin 

Bursadaki tetkikleri 
Bursa 4 (Telefonla) - Dün §ehriml· 

ze gelen lstanbul gazeteleri, Ata -
türkün Belediyeye hediye ettikleri 
kö~kü , mezbahayi, Merinos ve !peki§ 
fabrikalarile stadvomu gezdiler. Ulu 
dag yolunda otom.obille bir gezinti yap
tilar. Bursa ga•etecilcri !stanbullu_ m_~s
lekta~Jan ~erefine <;:elikpalasta b'.r olt
le zivafeti verdiler. Ziyafette Vah mu
avini Belediye reisi, Halkevi reisi ve 
Kaol;calar ~irketi meclisi idare azalart 

. -

Türk gencliginin 
terbiyesi 

fJJa,makaleden m111111 

~evcsi i<;crisinde, vcrimini arltrmakltr .. Biz 
nastl bir verim istiyoruz? Yahud tanhscl 
rnukaddcrat bizden naSII bir verim, nas1l 
bir ruh haz1rhi1 istiyor? Biz burada 
bir .11aral1c1 Türk gibi düiünmeliyiz. Yur
dun en büyü/i uerime ihtiyac1 vardu. Bu• 
·· ·· 17 000 000 luk. Türkü cn aiagt gunun • , • . 

50,000,000 ioS&llm verimini kar11hyab1l• 
melidir. Uluslar, kemiyetlerile deiiil kcY' 
fiyetlcrile, ruhlarile öl~ülürlcr. Türkün 
ruh kcyfiycti etsiz bir büyüklüktedir. Ta
rihin bir~ok devirlcrinde oldugu gibi, bü
tün yurd ccnebi ~izmc1i altinda iken, Kur• 
tulut Sava1mda, bir avuc insan bütün za• 
fer sarho1u bir dünyaya hrf1 demir V$ 

~clikten ~ok daha kuvvctli varhi'im1 gÖS
termi,tir. G~nclik tcrbiycsinin en saiH~rn 
vc en diri temellerine mutlaka sah1b1z. 
F akat, saiia sola bakarak kendimizi oya• 
lamadan, kendimizc dönmenin yo]unu 
bulmahyrz. Biz, bizim ruhumuzun mim•· 
nru A vrupada anyacak degiliz. Bu cze· 
li ve cbedi mimar Türk larihidir. Tür· 
kün yrk1ltr ve cöker gibi aörünclüi!;ü za· 
manlarda, büyük kurtanCI!ar yaratma•t· 
m bilcn büyük ulus teroiyesini, Atatürkü 
yaratan kutsal terbiyeyj kendimize k1la· 
vuz almahy1z. Bu terbiye; Asya ~admn• 
dan, Cihangir sarayma, oradan ulu>a ve 
uzak geleceklere bir Olimp cirag1 gibi ~
zanan ölmez ve k1h~ ;,!emcz ruh terb1-
yesidir. 

M. NERMI 

bulundular. .. 
Bursa 11azetecneri namrna R1za Yu. llJERC• •MAN 

celin sözlerine Pevami Safa, lstanbul- U II 
lu meslekta•lan namma cevab verdi. Galata'da Blllur sokak 

Bursa Vallsi ~efik Soyer. saat 17,30 17 No. da 
da tstanbullu !?azetecilere Sark kulü - I 
bünde Parti ad1na ~ay ziyafeti verdi. A q 1 L D 
Bunu Beledh•enin tertib etti.1ti 60 ki§i· Her lisanda tcrcßme, yaz1 ve 
lik bir ziyafet takib etti. Ziyafette Vali dBktilografi i~leri 
<;cfik Soverle askeri kumandan Cemil En ueuz, en emln ve en 
Tahir, Belediye reisi Ne~et Kiper ve 1 ~abuk olarak yao1hr. 
muhtelif te~ekküllerin reisleri bulun - „..__..;;.;;. _________ „ 
dular. • 
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Solda.n saga: 
1 - Usares! razla elqlllk hazlnesl Clk! 

kellmel. 2 - Blr yemi.,, blr kad111 Lsml. 3 -
Sayi, yagda. yanan blr maddenln ~lkard1~1 
seslerden. 4 - B<41lla blr c t. getlrlrsenlz 
l~lllr; ~ehrenln klSIDllarmdan. 5 - Söz. 6-
Meklln, garantl altma alma, alrabede blr 
harf!n okunu~u. 7 - Blr sebze, aj\'ac111 ko
lu. 8 - Pestlle dönen, ba.~kas1na zarar veren 
kurnazhk. 9 - Vakt!le Atlas Okyanusunda 
b>tan büyük blr vapur, blr emlr. 10 - Kü
~ük U.gtd par~as1, hl~ yol!:tan cebden ~·
kan para. 11 - Acele, blr yeml,. 

Yukartdan a.~ag1ya: 
1 - Büyü!c blr kalaballk hallnde Ukl 

kellme). 2 - Blr em!r, her oeyden mukad
destlr. s - l}atarat, fazla. temlz Te •lnlrll. 
4 - Ümld eden, tahta yonga.smm lncelerl. 
5 - Bir c!Il.'l bez. 6 - Me,gullyet, blr eins 
ayakkab1 yapan. 7 - Mec.llsler, sa~lan ha.s -
taJ!lclt. 8 - Kiraat olunan, nota. 9 - Kanu
nun arkada~t, arru ve rlca. 10 - Merha.met
slz. 11 - Blr tane, brlarda. u~maga b~ -
lad1lar blle. 

Evvelkl bulmacanm halledilmi~ l"kli 
l 2 3 4 8 S 1 8 1 lO 11 
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Ankara Borsas1 4/ 4/938 
P A R A L A R 

Ah, Sabt 
Frank 
Dolar .: ,., 
Liret "' 
Bel~lka Fr. ·s 

"' Drahmi E 
lsvi~re Fr. -·c 
Leva 

„ 
;. 

Florin „ 
Kron c;ek " ... 
Mark „ 

" Zloti ... 
Pengo c 

"' Ley 
.., „ 

Dinar 1: 
Kron 1sve~ 

„ 
= Sterlin 

c; E K L E R 
A~1ht Kaparus 

Pari• 25.66 25.66 
New-York 0.78925 0.78925 
lllilano 15.0190 15.0190 
Brüksel 4.6920 4.6920 
Atlna 87 .0225 87 .0225 
Cenevre 3.4468 3.4468 
Sofya 63.6912 63.6942 
Amsterd. 1.4278 1.4278 
Prag 22.64 22.64 
Madrid 12.7388 12.7388 
Berlin 1.9689 1.9689 
Vaf$o' • 4.1894 4.1894 
Budapest~ 3.9810 3.9810 
Bükr~ 106.21 106.21 
Belgrad 34.4235 34.4235 
Yokohama 2.7356 2.7356 
Stokholm 3.09 3.09 
Londra 628.- 628.-
1\loskova 23.86 23.86 
ISTIKRAZt;~R 

Tilrk B. 1 vadell 
Ergani 

S1vas-Erzumm 1 
• • IV 

Aeihs 
19.45 

100.-
95.-
95.75 

Kapants 
19.50 

100.-
95.-
95.75 
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l~CumhuriyetBI 
ll=l1 cC.\ u ~ l$ lÜJ '\!: ll.!l li'll ll.!l 

lzmit vilayetinin nazar1 dikkatine 
Dar1cada oturan Glrld mübadlllerlnden 

AU ojtlu Bald Qakmak; lmza.slle aldtj!muz 
mektubda denlllyor kl: <Ben ü~ arkadapm
la Lozan mübadUI olarak Glrldden Dan
caya geldlk. 340 y1lmda glrl§tll!lmlz teseb
büsler sonunda 931 yilmda Gebze Kayma
kamhitmm emrlle Rum emvallnden met
ruk blr haneye yerlestirlldik. Mall vaz!ye
tlmlz mil$ald olmad1j!1 l~ln Tapuca tes~l
llnl ya.pttramaml!jt1k. Aradan 5 sene ge~

tlkten sonra buradan dl!jariya at1lmak su
retlle yerslz kaldtk. Bu ls l~ln Va.llm!zln bu
raya geldll!I stra.da kaymakamuntza verdl
gl ,trahl emlr de netlce vermedl. Aläkadar 
makamlar1n nazar1 merhametlerlnl celbet
menizl yalvartrun.> 

Fatlh Kaymakamhgmdan: 
1 - 938 nL'llln celblnde: Plyade sm1r111m 

318 lla 329 (dahl!), jandarma ve denlz "1-

nlfmm 316 llii 333 (dahU), harb sana.yll s1-
mfll1ll1 316 llä 333 (dahll), gümrük s1n1fl- 1 
mn 318 llä 332 ldahU), gayr!!slam erat111 
316 Uä 329 (dahll) dogumlulardan henüz 
a.skerllkler!nl yapmaml!j olanlar siläh alt1-
na al10a.caklardir. 

2 - Denlz suu!1 !<;In i~tlma günü 10 nl
san 938 pazar günü saat 9 dadlr. Bu •mtf
tan bedel vereceklerln bedellerl g nLsan 938 
günü ak(;a.m111a kadar kabul edlllr. Bundan 
aonra bedel almrnaz. 

3 - Plyade, jandarma, harb .anayll, 
gümrük ve gayrllsllm erat111 i~tlma günü 
21 nLsan 938 •aat 9 da.dir. Bunlardan bedel 
vereceklerln bedellerl 20 n!san 938 günü 
a~amma l<adar allmp bundan sonra alln
maz. 

4 - Bedel vereceklerln 1!md!den mua • 
melelerln! tamamlamala.r1 ve bedeUerlnl 
yatirma~a ba~lamalan 11\zlDldtr. 

5 - Tayln olunan l~tlma günUnde mn
kellefierln 3ubede bulunmalar1, i~tlma gü
nünde ge!mlyenler 2850 sa.yt11 kanunla ce
za görecekler!nden buna meydan b1rakt1-
mama.s1 tebllg ve lliln olunur. 

*** 
Fatlh Kaymaka.mhjt1ndan: 
1 - 333 do~umlu ve bu dotumJularla 

muameleye täbl klSa hlzmetlller derecele • 
rlne göre aokere al111arak qaitJ.da yaztll 
tarlh!erde haztrltk klt'a.s1 ve mektebde bu
lunmak üzere sevkedlleceklerdlr. 

Ehl!yetnameslzler 1/ 5/ 938 de, orta ehl!
yetname!Uer 117/ 938 de Hazrrhk k1t•asm
da, tam ehl!yetnamelller 1/9/ 938 de, yük
sek ehl!yetnamelller 1/11/938 de Yedek Bu
bay okulunda bulunacaklardlr. 

2 - Denlz sm1r111a mensub olan k1Sa hlz
metlllerden: 

Ehllyetnameslzler 1/11/ 938 de, orta eh -
J!yetname!Uer 1/11939 da deniz haztrlll!: 
k1t'asmda, tarn ehllyetnamelller 113/939 da, 
yüksek ehllyetnamelller 1/ 5/939 da Deniz 
Komutanlt~mda bulunmak üzere sevkedl
lecel!:lerdlr. 

3 - Demlryolu s111lfma ayrtlan k1Sa hlz
metlller Afyon demlryol taburuna gönde
rllec•ltlerdlr. 

4 - K188 hlzmetlllerln haZtrhk k1t'a.s1 ve 
mektebde bulunacaklar1 taribten blr haf„ 
ta evvel a.sker! muameleler!nl ta.mamla • 
mal!: üzere veslkalarlle blrllkte Fatlh M • 
kerllk ~ubeslne müracaatlerl ve zaman111 • 
da bulunnuyanlar hakklllda kanunl takl
bat yap1laca~1 111\n olunur. 

Kayseri ve civar1 
Elektrik T. A. ~irketinden: 

31 mart 1938 tarihine rashyan per -
§embe günü adiyen toplanacagm1 ilän 
ettigimlz ~irketimiz heyeti umumlyesi 
o gün toplanmt§, ekseriyetin ve Naf1a 
komiserinin bulunmamasi yüzünden, 
ikincl toplanfas1m 28 nisan 1938 tarihine 
tesadü! eden peqembe günü saat 14 te 
Kayseride Maarü hanmda käin §irket 
merkez binasmda yapmak üzere tehir 
etmi§ oldugundan, bu toplanttya i§tirak 
etmek istiyenlerin hämil olduklan his
se senedlerinl i>tima gününden bir haf· 
ta evvel §irket veznesine tevdi etmeleri 
liinmdir. 

Sözü g~en hisse senedleri t§ ve Zi
raat bankalarma da verilebilir. Bu tak
dirde bankalardan almacak makbuz -
lann gene mu~yyen olan günde §irke
te ibraz1 zaruridir. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve muralub rapor

lar1n1n okunmasi, 
2 - 1937 devrei hesabiyesine aid bi· 

lan90. kar ve zarar hesablarimn tetkik 
ve tasdikile meclisi idarenin ibras1, 

3 - 1937 senesi kärmm meclisi ida
renin tesbit ve teklif etmi§ oldugu §e -
kilde tevzii, 

4 - Nizamnamenin 34 üncü maddesi 
mucibince lodern itibarile 91karilacak 
iki aza yerine aza intihab1 ve meclisi 
idare hakk1 huzurunun tesbiti, 

5 - Murak1b intihab1 ve ücretinin ta
yini. 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden : 
Ankarada Ulus. lstanbulda Cumhuriyet gazetelerinin 29/3/1938 tarihli 

nüshalarmda inti~ar eden 13 kalem kur~tmlu kablo iläm görülen Iüzuma bi
naen iptal edilmi§tir. c 920 • ( 1826 ) 

~~vlet Demiryollari l~lelme Umam Mi!dürlügünden 1 
Halk Ticaret bileti yolcu' arimn meccanen nak1l hakkmdan istifade eden 

muayyen miktarda)ti bagaj ve nümunelik e~yalan, ancak kendilerinin de 
bulunduklan katarlarda meccanen nakledilir Herhangi bir sebeple yolcu
sunun bulunmad.ljt1 katarlarda Halk Ticaret biletlerine müsteniden kay1dh 
0!arak nakledilen bagaj ve nümunelik esvalar meccani nakil hakk1~dan 
istifade edemiyecekleri icin seyriseri ücretine täbi tutulur. Saym yolcu
lardan bu hususu nazarda tutmalan ve seyahat esnasmda muvasalat istas
•«munun dej!istirilmesi veya baska katarla seyahata lüzum has1l oldugu tak
?irde bagaJ ve nümunelik esyalarm1 usulen istirdat ederek yeni muvasalat 
1stasyonuna veya katara göre tekrar kaydettirmeleri rica olunur. •906· (18~3) 

ClmillURfYET 

Nigde Belediye Rivasetinden : • 
1 - Bir senelik muhammen icar bedeli c500• lira olan bulvar üzerin

de käin Belediyemize aid Zafer sinemasmm il<; senelik ican 28 mart 938 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle artttrm1ya c1kanlm1st1r. 

2 - Arthrm1ya 11 nisan 938 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te 
Beledive Encümeninde baslamlacagmdan taliblerin o gün Nigde Belec!.i
ye Encümenine müracaatleri. 

3 - Artttrma sartnamesini görmek istiyenlerin Nigde, lstanbul ve 
Ankara Belediyelerine müracaatleri ilän olunur. ( 1781) 

Emniyet Umum Müdürliigünden: 
1 - Elde mevcud örnegi ve sartnamesinde yaz1lt vas1flar dairesinde 

zab1ta mcmurlan icin 10.000 metre gri renkte kuma~ kapah zarfla 19/4/938 
sah 11ünü saat 15 te sahn almacakttr. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 75 kurus k1ymet bicilen bu kumaslara 
aic ~artnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Emniyet Umum 
Müdürlüqü Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 3562 lira 50 kurusluk teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublanm ve 2490 say1lt ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme günü saat 
14 e kada" Komisvona teslim etmis bulunmalan. • 933 • ( 1834) 

MUTERCiM ARANIYOR 
~irketlerimizin bir almanca mütercimine ihtiyact vard1r. 

Fenni, hukuki ve ikhsadi yaz1IP.r1 almancadan türks;eye ve 
türks:eden almancaya hatastz s:evirebilmeai ve lisan bilgiainin 
s;ok kuvvet\i olma11 ,arthr. 

Verilecek mae, 250 llradir. 

müracaatleri. 

1 

5 Nisan 1938 

Türkiye K1zllay Cemiyetinden: 

30,000 
40,000 

metre kutil 

" 
pazen 

lsim\eri yukarda ya:uh iki kalem etya ayn ayn veya birlikte 
$8tm almacakbr. Aläkadarlarm nümuneleri görmek ve teraiti 

anlamak üzere Yenipostane kartismda K1zilay hanmda 

K1z1lay Deposu Direktörlügüne 
müracaatleri ve 8 nisan 938 cuma günü aktamma kadar teklif 

mektublarm1 mezkür direktörlüge tevdi ebneleri. 

Ziraat 
Sahnalma 

Vekaleti • 

Komisyonundan : 
1 - Kapah zarf usulile 1500 teneke gaz ya.1(1, 1100 teneke benzin satlJI 

almacakt1r. 
II - Muhammen bedel 7510 !ira, ilk teminat 563,2.5 lirad1r. 

III - Eksiltme 6/4/1938 de saat on beste Ziraat Vekaleti blnasmda yap1• 
lacakbr. 

IV - Sartnameler Ankara Ziraat Vekäleti Satmalma Komisyonunda !s ' 
tanbulda Ziraat Müdürlügünden parastz olarak verilir. 

V - lsteklilerin teklif mektublarm1 teminatlarile birlikte muayyen gilll' 
de 2490 say1h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinc!.e zikredilen vesika· 
larla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komisyona verme
leri, c 720 • (1469) Taliblerin tahsan veya yaz1 ile tirketlerimiz müdiriyetine 1 

Ankara Elektrik ve Havagazl T. A. $1rketlerl c 
Catalca Malmüdürlügünden: 

1 - Ke~ü bedeli 2.998 lira 22 kuru& olan Catalca HükUmet Konagmm 
mevcud ke~ifname ve umum1 ve hususi ~artnameleri mucibince tamiri 2.5/3/ 
938 tarihinden itibaren on be~ gün müddetle ac1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - 1hale 8/4/9~8 tarihinde ve saat on dörtte Catalca Malmüdürlügünde 
mütesekkil Komisyon tarafmdan yap1lacakhr. 

3 - Mukavele, eksiltme, baymc!.irltk i~lerl genel, husus! ve fennt &art
nameleri, proje, kesü hulasasile buna müteferri dij?;er evrak parasiz olarak 
Malmüdürlügünden verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat iki yüz yirmi bes liradtr. 
5 - istekliler bin be§ yüz liraltk bu ise benzer is yapti~ma ilair ida

relerinden almt$ oldugu vesikalara istinaden lstanbul Naf1a Müdürlügün -
den eksiltme tarihinden bir hafta evvel yaztlm1~ ehliyet ve Ticaret Odas1 
vesikalarile gelmelidirler, (1709) 

Siird Naf1a Müdürlügünden: 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde yeniden yap1lacak 52,585 lira bcdeli 

kesifli iki bölüklük bir jandarma paviyonu kapali zarf usulile ikinci defa 
eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme günü 25 nlsan 938 pazartesi günü saat 15 te tesbit edi
lerek Siird Hükumet konaj11 icinde Viläyet Makammda yap1lacakhr. 

2 - !stekliler evrakt fenniyesini Siird Naf1a Müdürlügünc!.e okuyabile
ceklcrdir. 

3 - Muvakkat teminat 3880 lirad1r. 
4 - lstekliler Resmi Gazetertin 7/5/936 gün ve 3297 saytl1 nüshasmda 

~tkan talimatnameye göre vesikalarm1 haz1rlay:ip 2490 say1h kanunun 32 
nci maddesi mucibince teklif mektublarm1 birinci maddede yaztl1 gün ve 
saatten b1r saat evveline kadar Kornisyon riyasetine göndermeleri mec • 
burldir. 

Postada gecikmeler kabul olunmaz. c934• (1835) 

KURTULU~ 
Doktorlar, Bankac1lar, Katibler, Mektebliler velhas1l bütün 
mürekkepli kalemle yaz1 yazanlar, mürekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun 
bozulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
• 

Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyanm bu icad1 mürekkebli 
kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan halkt 

A1:1k b1raktl
c!.iiti halde her ne 

$ekilde durursa dur
sun mürekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullamsh mürekkebli 

kalemdir. 

haltikaten bu eziyet
ten kurtarm1shr. 
TIKU ucu a~m
ma•, bolmü
rekkeb ahr, 
kuvvetli 
bas1hrs> 
3-4 kop
ya c1ka
nlabilir. 

Siyahtan maada yesil, mavl ve ktrmlZI 
renkleri de ayni fiatta sattlmaktad1r. Her 

yerde araym1z. Fiat1 3 lirad1r. 
Deposu : Havuzlu han No. 1, 1stanbul. 

Ta~raya posta ile gönderilir. 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden: 
Ankarada Ulus, lstanbulda 

tarihli nüshalarmda inti~ar eden 
zuma binaen iptal edilmistir. 

Cumhurivet gazetelerinin 29 mart 938 
75 ton U. maktalt C.emir iläm görülen lü

( 1829 ) 

istanbul Üniversitesi Arthrma, Eksiltme 

ve Pazarhk Komisyonu ilanlar1 1 
1 - 399,451 lira 38 kurus kc$ifli 1stanbulda Cerrahpasa hastanesinde 

yap1Jacak $irürji klinigi binas1 in~as1 vahidi fiat üzerinden kapah zarfla ek· 
siltmiye konulmustur. 

2 - Bu i$e aic evrak se ~artnameler ~"" lerd1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele proiesi, 
C - Baymdtrhk genel sartnamesi, 
D - Özel $•rtname, 
E - Kesif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli, 
F - Proje. 
1stiyenler bu sartnameleri ve evrak1 ke<if bedelinin yüz binde besi nis

betinde bedelle Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 21/4/1938 persembe günü saat 16 da Üniversite Rektör

lügünde yaptlacakttr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin isieklilerin 19,750 lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan baska a$ag1daki vesikalari getirmesi läz1md1r. 
1. - 1937 senesine aid 150 bin lirahk Baymdirhk Bakanhgmdan ahn

m1~ insaat müteahhid vesikas1 ve talibin kendisi bizzat mühendis veya 
mimar c.'.egilse insaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettii!;ine dair bir 
mühendis Yeya mimarm noterdM tasdikli senec.',ini vevahud da bir mühen
dis vcya mimarla müstereken taahhüde girdigine dair noter senedi ver-
mesi. . 

5 - Teklif mektublan üqüncü maddede yaz1h saatten bir saat evvel 
Komisvon Ba~kanhgma makbuz mukabilir:ie verilccektir. Posta ile gön
derilecek mektublarm en gec 3 üncü maddec'e yazih saate kadar gelmis 
o!ma~1 ve d1s zarfmm mühür mumile iyice kapablm1~ olmas1 sartttr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 1838 ) 

Bursa ipekböcek~iligi istasyonu Müdürlügünden: · 
Bur~a foek Böcekqil@ istasyonu bu sene kursunu nisanm 15 inci günü 

Bursa lpEk Böcekciligi Enstitüsünde acacakt1r. Girme sartlarm1 ögrenmek 
ve kavdedilmek istiyenlerin vakit gccmeden istasyon Müdürlügüne müra
caatleri, ( 1836 ) 

Akhisar Beledivesinden : „ 
1 - $ehir elektrik sebeke tesisat isl sebekenin ikmali müddetinin nol<• 

sanhgmdan 14 nisan 938 tarihine musadif persembe giinü saat 14 te ihale 
olunmak üzere yeni bastan ve kapahzarfla eksiltmiye c1karilm1stir. 

2 - $ebeke isleri potrel, malzeme ve montaj i§leri ayn ayn da ibale 
edilebilir. 

3 - Umum kesif tutan 31866 lira. 
PotTelin 9094 lira 53 kurus ve montajm 10404 lira 30 kuru~ ve malze• 

menin de 12367 lira 50 kurustur. 
1steklilerin kam~ni tarifat dairesinde Belediyemize müracaatlerl !1!11 

I
''""= (l~ 

inhisarlar Umum Müdürlügu-„nden: 

8000 Top 660 X 700 2.5 Tefrikli sigara käg1dt 
25000 • 660 X 700 30 • • • 
25000 • 660 X 700 35 • • • 
1000 • 480 X 650 45 • • • 
1000 • 660 X 700 50 • • • 

1 - Yukanda miktar ve eb'ad1 yazth 60,000 top tefrikli sigara kAJ!1dl 
pazarhkla sahn almacakhr. 

II - Pazarhk 14/IV /938 tarihine rasthyan per~embe giinü saat 14 te 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapila· 
cakttr. 

III - Sartnamelr paras1z olarak herl(Ün sözü ge~en $ubeden ahn•· 
bilir. 

IV - lsteklilerin pazarltk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü • 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Komisyova gelmeleri i)an 
olunur. (1037) -2 aded 2000 kiloluk baskül 150 X 200 cm. 

plätform eb'ad111da 
1 • 250-300 ltiloluk • 

1 - Yukanda tartma kabiliyetleri yaz1h 3 
mucibince pazarhkla sattn almacakttr. 

Tuz Fen $Ubesl 
Tütün Fabrikalar $Ubesl 

aded baskül §artnameJerl 

II - Pazarhk, 12/IV /938 tarihine rashyan sah günü saat 14 te Kaba• 
tash Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakttt· 

III - Sartnameler paras1z olarak hergiin sözü gecen subeden ahnabilir. 
IV - Eksiltmive istirak etmek istiyenlerin fiatsiz tekliflerinl ve b\I' 

na aid resimleri münakasa gününden bir hafta evveline kadar yukanea hi• 
zalannda l!ÖSterilen Fen ~ubelerine vermeleri lazrmd1r. 

V - 1steklilerin pazarhk i~in tavin edilen gün ve saatte % 7,5 gil• 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Komisyona gelemeleri iJäll 
olunur. (1592) -1 - 21/III/938 tarihinde ihale edilemiyen Gazianteo Müdürlüj!üne 
bagh Akcakalede yaptmlacak !dare binas1 in§aatt yeniden kapah zarf usll' 
lile eksiltmiye konmustur. 

II - .Ke~if bedeli 10,606 lira 81 kum~ ve muvakkat teminatt 795.51 
lirad1r 

III - Eksiltme 11/IV /938 tarihine rashyan pazarlesi günü saat 14,30 
Ca. Kabatasta Levaztm ve Mubavaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya• 
p1lacakttr. Kapah zarflar münkasa günü en ge~ saat 13,30 a kadar ad1 ge
cen Ahm Komisyonu Baskanhgma makbuz mukabilinde verilmi$ olmahdtr• 

IV - $artname ve projeler 53 kurus bedel mukabilinde lnhisarlar Le
vaz1m ve Mubayaat subesile Gazianteb Ba§müdürlügünden ve Ak,akale 
Memurlugundan almabilir. 

V - Eksiltmeve i$tirak etmek istiyenlerin femu evrak ve vesaikilll 
!nhi~arlor tnsaat subesine ibraz ederek avr1ca vesika almalan l•azrmd1r, 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunl vesailti ile V incl maddede 
vaz1h eksiltmiye istirak vesikasm1 ve muvakkat güvenme paras1 veya mel<• 
tubunu ihtiva · edecek olan kapah zarflarm vukanda yaz1ld1g1 vechile mü• 
nakasa günü en gec saat 13.30 a kadar ad1 gecen Ahm Komisyonu Baskan• 
hgma makbuz mukabilin<l.e verilmi< nlmas1 läz1md1r. (1660) -I - Sartname ve nümuneleri mucibince 3000 tabaka 70 X 100 eb'adm• 
da lüks käi(1d1 ile 12,000 tabaka ktrmlZI häreli alüminyum käg1d1 pazarhkl• 
sattn ahnacakttr. 

II - Pazarhk 15/IV /938 tarihine rashvan cuma günü saat 14 te Ka• 
bata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla • 
cakt1r. 

Jil - $artnameler hergün paras1z olarak sözü gecen subeden ahnabilit· 
IV - !steklilcrin pazarhk icin tayin edline giin ve saatte % 7.5 gü• 

venme paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilall 
olunur. (1682) -I - Cibali fabrikasmda agustos 938 nihayetine kadar ~1kacagi tahmlll 

edilen c 1500 • aded bos bobin sand1g1 pazarhkla sattlacakhr. 
II - Pazarhk 15/IV /1938 tarihine rashvan cuma günü saat 10 da Ka• 

batasta Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Satts Komisyonunda ya • 
p1lacakttr. 

III - Sattlacak mallar Cibali Fabrikasmda hergün görülebilir. 
IV - lsteklilerin pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 15 temipat 

paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Komisyona müracaatleri iHiß 
~l11r11r. ( 1794) -127 kilo yamahk kanavi~e 

1125 kilo 1skarta kanavi~e 
1065 kilo 1skarta cuval 

41 kilo 1skarta cul 
6 kilo 1skarta ktl ~ul 

1 - Cins ve miktari yukarida yaz1h sarg1lar pazarhkla sahlacakttr. 
II - Pazarhk 15/IV /1938 tarihine rasthyan cuma günü saat 10 da !{a

batas Levaz1m ve Mubavaat $ubesi Sahs Komisyonunda yap1lacakllr. 
III - Sattlacak mallar Ahirkap1 Bak1mevinde hergün görülebilir. 
IV - tsteklilerin pazarhk icin tavin edilen j!Ün ve saatte yüzde 15 te• 

minat paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona müracaatleri j]art 
olunur. (1767) 

ta1tvi;;;-;uUan1l!r. Her~= .„„_.„_-_·_-=~-·----------------------A---------..a------... -
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ADETA BiR MUCiZE 1 
diye Bayan inci, itiraf etti. 

Bir hafta zarf1nda tamamen degi§tim. ~imdi on 
~ene daha genc görünüyorum. Bütün arkä.da§lar1m 

eyaz ve nermin cildime gipta ediyorlar. 

1 

Bavan lnci'nin tedavi 
görmeden evvelki 
hakiki fotograh 

Yaln1z 7 gün kadar. bu 
tecrübeyi yapm1z .. Siz 
de •ayam hayret bir 
ten temin ile daha genc 

görünmü, olursu~uz 

. •Ben im i~in hakikaten 
~ir mucize oldu„ diye 
H ayan lnci beyan ediyor. 

afta zarfmda' bu derece 
fayani hayret bir tarzda 
degi§eceitimi zan ve ümid 
etrniyordum. Bütün arka
daflarirn daha genc ve da
h.~ sehhar göründügümü 
soy!üyorlar, Cidden bu 

Bayan inci kulland1g1 bütün 
güzellik levaz1mahm arka
da~larma tavs·ye t'diyor. 

Bayan lnci'nin güzellik 
levaz1mah kulland1k

tan 7 gün sonraki 
hakiki fotograf1 

cazib tenime g1pta etmek· 
Je beraber nas1l temin et

tigirni de bilmek istiyor
lar. Bu da gayet basittir. 
Ci!din hakiki unsuru olan 
Tokalon kreminl kullam
mz. Siz de benlm gibi 
gencle§ip cazib bir ten te
min ediniz. 

Dayanlann Nazan Dikkatine : 
Satin ald1g1n1z Tokalon kremi vazolar1n1n 

. hüyük bir k1ymeti vardir. Onlar1 bayiinize 
lade ettiginizde beheri i~in 5 kuru§ alacak, 
ayni zamanda k1ymettar mükafatlar1 bulu
nan T okalon müsabakas1na ittirak hakk1n1 

\, Veren hir bilet takdim edecektir. , 
iktisat Vek„ 1 t' 1· T" t U M00 d·· lü" ~ •• d a e 1 ~ 1care mum u ur gun en: 

li b~ru~:i~cite ;rin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde i'i yapmaga izin· 
'I'ürkiye u ecn~bi sirketlerden (Singer Diki~ Makineleri Kumpanyas1) nm 
evvelce .rnurn1 vekili haiz oldugu salahiyete binaen bu kere müracaatle 
tebaasina~"ketin Türkiye umumt vekilligine iläveten tayin edilen Alman 
'I'ürk.iye "~ •Oie Hammer• memlcketine avdet etmi'i oldugunu ve yerine 
edilect·k J· Umhuriveti memaliki dahi!inde bulunan ve müstakbelde tesis 
hesabi 

0 
an ~ubelerini maa tevabi Singer Dikis Makineleri Kumpanyas1 nam1 

resiye n:atolarak tefti'i ve i<'meye, Singer Diki'i Makinelerini pe'iin veya ve· 
mer'i Ir>aga veva icara, sah'i veya icar bedeli muayyenini almaga ve 
ve ha~:I muteber makbuz senedi itaya ve senedah ticariye ve ~ek ve bono 
tedabir; enarne. alrnaga ve protcstoya ve ademi tediye vukuu takdirinde 
vc rnern~nuktez1yc ittihaza ve icar mukavelelerile isticar mukaveleleri akte 
ve irsaJe r .ve acentalar nasbu tayine ve izin vermege ve emtia ahz ve sevk 
lin1 kra \<: erntfanm k1ymetini beyana ve emtiaya aid giimrük muamelä
"'.uarnei,\~a Velhasll emtianm ahz ve tesellümüne dair bilcümle umur ve 
katib ve h hakk1nda sarfi itina ve ihtimam etmege ve postahanelerden me
kayyet V<:~ nevi. posta muhaberati ve taahhüdlü ve mukayyet ve gayrimu· 
ve Po•ta h 1Yrneti mukaddereli veya k1ymet<iz mektublar ile posta paketi 
lar1ndan t ~valenameleri ve her türlü senedah ve kezalik telgraf istasyon
havaleye e Rraf. almaga ve henüz tesviye ve tediye olunmam1$ düyunah 
hakk1 k:e vekaletnameleri fcsh ve iptale ve mehakim ve d.evairi adliyenin 
devlet n z~~ dahilinde bulunan bilcümle deavi hususatta memurini 
;nuhafaz· ez u .huzurunda &irketi temsile ve menafi ve hukukunun 
ikarn•tgä~· lve v1kayesi zimmnda bilcümle tedabiri mukteziyeyi ittihaza ve 
tin mol]~bri memaliki Cumhuriyede bulunan medyunlar aleyhine &irke
tr,ehakirn •lindan dolay1 'iirket tarafmdan icray1 vekalet veya &irketi, 
ah~r1 nasbve memurin ~uzurunda bilcümle davada, temsil etmek. üzere 
§tkavetnarn ~e. taym etmege ve ikamei d.waya ve verilecek müsted1yat ve 
1hraz, istin e 

1
er1 takdimine ve müddeiyat ve mutalebede bulunmaga ve 

~cya aleyh a \'~. temyizi c'.waya ve vcrilecek hükümleri istima ve kabul 
•valar1 ik ine 1hraza ve dava vekilleri istihdama ve sahtekärhk vesaire 
~tna icrai ~rne~e ve olbabdaki ikame olunan davalan redde ve 'iirket na
he ".1ürafaa ernine ve vemin !eklifine ve tenfizi ilamata ve icra merci!eri11r 

acz1 ihti-;ar.a ve. evrak ve suret ve müfredah icraiye ahz ve istihsale ve 
rnl~r ve ~ „ve IC~ai .vaz'ma ve beyi cebri muameJatma i&tirake ve med. 
.~n aciz ola ustahdemm ve acentalarm hcpsine ve bunlarm ifay1 deym. 
~ are husus•Uklarm1 iläna ve ifläs muamelätile ashab1 matlup tarafmdan 
esv1 'eyj _ lna ve anlarm ietimalarma i<tirake ve teklifi beyin sureti!e 

d' •uesel ' · in husu\ü .. eye veya ademi tesviyeve ve berveehi muharrer makasi-
Curnhuriyed •ein muktazi add.cdecegi kaffei rrn1amelät ve umuru memaliki 
llanyas1 nar:: icrava ve davadan feragat ve Singer Diki'i Makinesi Kum
huz~I1Jnda kina Y•p1lacak ipotek, fera~ vesaire mume!-atim ifaya, memuru 
.mel"ti ifay •bule mütedair takriri vermege, ipotegin fekkine dair mua
~~tel!in va~ v.e .memurun huzurunda keza buna dair takriri vermege veya 
de errj rnu:i esu;in hu!Qlünden sonra sahs muamelätm1 ifaya ve buna mü
. eaaleyh vern~1 •.h ~evairi icraiye ve mchakimin käffesinde müddei, miid
tbray3 ve . ~uncu 'i•lns s1fatlarile takip ve ifaya ahzu kabza, su lh ve 
~~ •Y,;ii ~~~~ctin bi.zzat .hanr olup ta icra edebilece~i ayni derecei ."~~rnc'o'.l 

mai:a ve . atla 'iirket1n menafiini muhafaza ve hukukunu mer1vul1cra 
Y•z11t h IS\edig' 'b' .k d usus t 1 il' 1 ve herhangi bir zaman olursa olsun ve yu an a 
mezun Yeti ~ a dair isbu vekäletname ile uhdesine tevdi edilmi'i olan ayni 
sifatlJe rn k e ahan tevkil ve azletmek saliih iyetini haiz ve &irketin vekili 
~e~hile a:i ~rnu~a kaim olmak üzere ahan ve aharlan tevkil ve istedigi 
h~rnh.llrivct~ ~~ge mezun ve salöhiveti kämilesi olmak üzere Türkiye 
f 1k1 Vü ka ~asmdan Mehmed Saffet o((lu Ahmed Ne'i'et Arimam vek1li 
indan levkil nuni nasbu tavin evledil!ini ve vekili mumaileyhin veva tar.· 

berrnucibj k •dtlecek vekil veya vekil!erin isbu vekäletname mucibince ve 
ve muameJ·atun ve nizam icra edecekleri veya ettirecekleri bilcümle umur 
verrni•t!r a 1 tasdik ve tevsik ettii(ini bilnirmi'i ve !az1m geien evrak1 

--~2Yf,Yct kanu • h„k„ 1 kl ·1· 1 
ista~- m u umlcre muvaf1k görülmü< o ma a 1 an o unur. 

Cerni ul . Umum F1rmcdar Cemiyetinden: 
Sa t J Yetu 'Z id h . . b „ „ a 0 dan 16 are eyetinm 20/4/938 tarihine musad1f ~ar~am a p;unu 
n~n Ycvrni mez V~ kadar yeniden intihab1 vanilaca~m<'.•n cemiyet mensubmi
ztne gelerek kurda Galatoda Havyer h 0 nmda 22 numarah cemiyet merke

rey vermeleri lüzumu ihi.n olunur. 

CUMHURIYET 

Etimesgudda 
Kapab 

insa Edilecek 
' 

Zarf Usulile 
Lojman Binas1n1n 

Eksiltmesi. 
P. T. T. Unmm J\Jiidürlüi:ünden: 

1 - Ankarada Etimesgudda in'ia edilecek 51,684 Jira 75 kuru'i ke'iif be
delli Lojman binas1 kapali zarfla eksiltmiye konulmu'itur. 

2 - Muvakkat teminat 3834 lira 24 kuru'itur. 
3 - Eksiltme 22 nisan 938 cuma l!\inü saat 15 te P. T. T. Umum Mü

dürlügü binas1 ieinde tonlanacak Arthrma, Eksiltme Komisyonunca ya • 
p1hcaktir. 

4 - $artname ve plänlar 258 kuru'i bedel mukabilinde Ankarada P. 
T. T. Levaz1m Müdürlügünden, lstanbulda P. T. T. Ayniyat ,Sube Müdür
lüi(ünden almacakhr. 

5 - Taliblerin kanuni vesaikten maada Naila Vekäletinden ahnml'i 
müteahhidlik vesikas1 ile birlikte bir defada en az 55,000 lirahk in'iaati 
taahhütl ve ikmal ey!ediglne dair vesika. 

6 - Taliblerin bizzat diplomah mühendis veya mimar olmas1 veyahud 
diplomah mühendis veya mimann bu in'iaat ve tesisatm fenni mes'uliyetini 
deruhte eyledigini ve mukaveleye bu 'i•rtla imza koyacag1m havi bir taah
hüc:'.namesini ibraz etmeleri Iäz1mdir. 

7 - Talibler teklif mektublarile muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve dii(er kanun! vesaiki ihtiva edecek kapah 
zarf1m yukanda üeüncü maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
/.nkarada P . T. T. Umum Müdürlügü binas1 i~inde toplanacak Eksiltme 
Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

• 905 > (1830 ) 

istanhul Vilayeti Ziraat Müdürlügünden : 
Zirat Vekiileti ihtiyac1 iein eksiltmiye konulan 4/4/938 tarihinde ihale 

ec:'.ilecegi ilän k1hnan muhtelif pülverizatör yedek parealarma aid eksiltme 
müdeti görülen lüzuma bianen ayni sartlarla on giin daha temdid edilmi'i 
ve 14/4/938 e•r'iamba günii ihalesi mukarrer bulunmu~ oldugu ilan olunur. 

( 1846) 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

lskan Umum Müdürlügü iein Vilayetler iskän i'ilerinde istihdam edil • 
mek üzere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtiya~ vardrr. Talib olan
Jarm bilumum vesaik ve 'iimdiye kadar bulunduklan vazife ve i'ilere aid 
evrak ve ü~ aded fotoi(rafla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrak1 gönder -
mek suretile S1hhat Vekäletine müracaatleri ilan olunur. c857• (1748) 

Kapab Zarf 

Eläz1g Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

Müdür]üQ-ünden: ... 
1 - El&z1gda yeniden yap1lacak olan Cezaevi ln'iaati 92742 Jira 82 ku

ru'i bedel ve vahidi fiat esas1 üzerinden kapah zarf usulile eksiltmlye ko· 
nulmu'itur. 

2 - Bu i~e aid sartname ve evrak ~nlardrr: 
A - Baymdirhk i'ileri genel §artnamesl, 
B - Fenn! 'iartname. 
C - Husust sartname, 
E - Kesif ve huliisai kesif cetvell. 
F - Vahidi fiat cetveli, 
G - Plän ve projeler . 
H - Mukavele projesl. 
istekliler bu sartname ve e...raklar1 4 lira 67 kuru'i bedel mukabilinde 

Vilayet Naf1a Müdürlügünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12/4/938 tarihine musadif sah günü saat 15 te Elaz1j!da 

Naf1a Müdürlüj(ünde müte'iekkil Artttrma ve Eksiltme Komisyonunda 
yapJlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~!n isteklilerin 5887 lira 14 kuru'i muvak
kat teminat vermesi ve bundan ba'ika •'ial!idaki vesikalari göstermesi la
z1md1r: 

A - Naf1a Vekäletinden ahnml'i 938 senesi !ein muteber asgari 50 
bin 60 bin lirahk ehliyetname, 

B - 938 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - insaat müddetince i'i basmda diplomah bir mühend.is veya bir 

mimar bulunduraca/!ma dair taahhüdname. 

9 

Grip, ea, ve Dif Agr1lar1, 

1 Nevralji, Artritizm, romatizma I __ _;.;_ ______ _ 

Kars 
Pazarhkla Elektrik 

V aliliginden: 
ini;aab 

l - Kars • Sankaml'i • Igdir elektrikleri 19m tayin olunan eksiltme 
müddeti iemde teklif olunan pey muvaf1k ve haddi layik görülmediginden 
i'i 26 gün müddetle pazarhga birak1lm1'itlr. 

2 - Kars 'iehrinin idrolik elektrik tesisah 296,400 liradir. 
3 - Sankam1& &ehrinin lokomobil elektrik tesisah 80,011 lira 71 kuru'itur. 
4 - lgdir 'iehrinin Jokomobilli elektrik tesisah 84692 lira 63 kuru'itur. 
5 - Kat;s 'iehrinin elektrik tesisatl toptan veya kärgir toprak ah'iab 

i&leri ayr1. dijterleri ayn ihale olunur . 
6 - Kars - Sarikam1'i • Igdir ayn ayn ihale olundugu gibi hepsi kül 

halind.e 461,104 Jira 34 kuru'i olarak ihale olunur ve toptan teklif tercih 
ed1lir. 

7 - Toptan ihale oldugu takdirde !stenirse % 20 dahilinde Naf1a Ve
kiiletine tasdika gitmi& olan Tuzluca, Kag1zman, Arpa~ay, Susuz ve Selim 
kasabalan olektrik tesisatlarmdan her hangi biri yaptmlacaktir. 

8 - Nafia Vekaletince tasdik edilmi'i yukanda yazth ü~ 'iehrin dosya· 
smdaki evrak 'iUn!ard1r : 

Proje, ke'iif fennf 'i•rtname, husus! 'i•rtname, baymdrrhk i§leri genel 
'iartnamesi, oksiltme 'iartnamesi, mukavele projesidir. 

9 - Taliblerin bu i'ileri yanabileceg!ni gösteren 938 takvim senesi 
!~in Naf1a Vekäletinden almJ'i oldugu ehliyet vesikas1 ile 938 senesi Ti
caret Oda,1 ve~ikas1. 

10 - Muvakkat teminah 24,310 lirad.lr. 
11 - Dosyas1 Kars ve istanbul Naf1a Müdürlüklerinde olup Karsm 14 

lira 80 kuru'i, I~dirm 4/20, Sarlkaml'ilD 4 lira mukabilinde istiyenler ala
bilirler. 

12 - Pazarhk 25/4/938 pazartes! günü saat 14 te fstanbul Beled!ye En· 
cümenir.de ve Kars Daimi Encümen odasmda toplanacak Komisyonca ya
p1lacaktir. 

fhalesinin (1806)' 

Tl.JRK HAVA KURUMU 

BUYUK PiY ANGOSU 
6 nc1 ke~ide 11 Nisan 938 dedir. Bu ke,ldede : 

200.000 ve 50.000 lirallk mükßfatlarla 
200.000, 40.000, 25.000, 20,000, 15.000, 10.000 

lirahk lkramlyeler vardir. . 
Biletlerinizi ay1n yedinci gQnQne !tad&r bayilerinizden almaruz kendi 

menlaatiniz iktiza111drr. 

Gümrük Muhafaza Genei 
istanbul Sabnalma 

Komutanbg1 
Komisyonundan : 

baskül 6/4/938 ,ar'iamba 1 - Gümrükler !ein 15 aded Garvenz marka 
gün(i saat 11 de kapali zarfla sahn ahnacaktrr. 

2 - Tasmlanan tutan • 5250 • .liradrr. 
3 - Sartname Komisyondadir. Görülebilir. 
4 - lsteklilerin kanunun ikinci maddesindeki vesikalan ve 394 lira· • 

hk ilk teminat makbuzlarile Galata eski tthallt Gümrügü binasm&ki Ko· 
misyona bir saat evveline kadar teklülerini vermeleri lazund1r. (1546) 

Karaman Belediyesinden : 
5 - Teklif mektublan yukanda üeüncü maddede yaz1h saatten bir On bin nüfuslu Karaman kaza merkezine 23 kilometre mesafeden ge· 

saat ev\·eline kadar Komisyon ReislWne makbuz mukabilinde ver!lecek- tirilecek olan evsaf1 s1hhiyeyi haiz ieme suyu plän ve projesi y~ptmlacag~n· 
tir. Posta ile gönderilecel< mektublarm nihayet üc;üncü maddede yaz11J sa- dan bedeh Naf1a Vek8letinden tasdik edildikten sonra tediye ed1lmek §art1le 
ate kadar gelmi'i olmas1 ve dl'i tarafmm miihür mumile iyice kapatilm1~ bu i'ite ehliyeti olan su mütehass1slarmm 15 gün zarfmda tekliflerini Be· 
bulunmas1 $•rttir. Postad.a. olacak l(ecikmeler kabul edilmez. (1782) lec:'.iyemize bildirmelerL (1807) 

,~•R•19Z0A~e~Ü~tN~'v•E•R•'~li--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

DoAum ve kad1n hastal1klari 
mDtehass1s1 

Caj!aloglu, Nuruomianlye caddes 
No. 22, Mavi YAJll 

Telefon 2268.~ 

Zayi 
1338 senesinde Darü§~afakadan alm1§ 

oldugum ~ehadetnameyi zayi ettirn. 
Hükmü yoktur. 

Bosnah Hasan oglu Arif Hikmet 

Dr. •HS4N SAMI 
GONOKOK A!;51SI 

8elsol!uklul!U ve lhtilä!lanna klll'$l 
o•k tesirlt ve taze as1dir Oivanvolu 
!;111tonmAhro11r! türbesf No. 113 

<;:orlu Tapu memurlugundan: 
<;orlu kasabasmm Re~adiye mahalle

sinden Hasköylü Ferhad oglu Muradm 
kanunusani 927 tarih, 7 ilä 10 numarah 
tapu kaydile mutasarnf oldugu K1z1la
i1ac ve Kad1köy yolu ve <;:oban~esmede 
Toprakhk mevkilerinde käin 4 k1t'a 
tarlasmm kavd1 baliisma agnam güm
rük karakr1hi(mdan dolayi maheuz ol· 
dul(u 30 känunusani 928 tarihinde i~a · 
ret olunmu~tur. Ancak bu haczin hangi 
idare veya mahkeme tarafmdan varn • 
dildilii hakkmda bir sarahat olmod1gm
dan ve 1'acimame de iclarede buluna • 
mi-d 1 i"nndan ve icra dairesile Edirne 
Gii1Y'rii1'ü Ba•müdiriyeti ve kaza Mal
müdürW~öle yan1lan muhahere netice · 
sincle bu idarelerce bu hahda birgfma 
malumat olmad1<''1 bildirilmistir. Bu 
hacizle kend;sini aliikadar addedenlerin 
ilan tarihinden itibaren iki ay zarfmda 
müraca•tleri ve aksi halde mevzu haciz 
io::arPtinin }r:'l1..l.„,1„ ...... ~, il~n olunur. ---- -

·• iZMiR -.-
vc havnlisindc •Cnmhurivet• in 
saf1ct vc tf'vzi yeri münhas1ran 

Esad • ihsan ma!:azas1dir. 
Küriik Selehcioi?lu han - 1zmir 

!)Q n tt t.e Ha.!1nu1101 r1r1 Y unua 1Y od1 

Um111''" nefriuati tdare eden razt '''er' 
AlfldflrlJ, H;hmf!f Münil 

c..•vmhurii1et maioaaa 

• 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKiYE iS BAN KASI • 



• 

• 

HASAN 
Meyva •• •• 

OZU 

Midenin iyile,mesi 

Barsaklar1n faaliyeti 
Hazm1n kolayla,mas1 
i,1ah1n ziyadele,mesi 
Nesenin artmas1 • 

S1hhatin düzelmesi 

Hasan Meyva Özü ile kabildir. <;ok saf . 
meyvalar1n usarelerinden istihsal ve istih· 
zar edilmi§ olup mideyi ve barsaklar1 1slah 
eder, temizler. Ek§ilik, §i§kinlik, agr1 ve in· 
kibaz1 defeder. l§tihayi tezyid, hazm1 ko· 
layla§br1r. 

Her yemekten bir saat sonra yarim ila 
bir -.orba ka§1g1n1 yar1m bardak su i-.ine 
kar1§hra rak ve köpürterek, i-.enler, mide 
rahats1zhklar1 -.ekmezler. Her sabah ac; 
karnma bir !<Orba ka§1g1 müleyyin ve ikisi 
müshildir. <;ocuklar yar1m tertib almahd1r. 

<;ünku ASPiRiN senelerdenberl 

her türlü s6gukalgml1klarina ve ag• 

rilara ka rs1 fesi ri ~a~maz bir· i l a~ 

oldugunu isbaf efmi~lir~ · 

AS P i R i N in fes ir inden emin olmak ic;in; 

l ütfen markas1na dikkat ,:edin iz. 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Konya Vilayeti Veteriner Direktörlügü i~in (800) lira muhammen 

bedeli ihsa ve alat ve edevati ve saire ile lüzumu olan edviye a,1k 
eksiltme ile satm almacaktir. 

2 - Eksiltme mücldeti 15 l(Ün olup 15 rusan 1938 gününde nihayet bul
maktad1r. 

3 - Eksiltme ayni gµnde Konya Vilayeti Daimi Encümeninde saat 15 te 
yap1lacaktir. 

4 - Muvakkat teminat (60) lirad1r. 
5 - Almacak malzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren azami 15 gün 

zarfmda Konvada teslim edilmi$ olacakbr. 
6 - i stekli olanlarm buna müteallik ~artnameyi görmek üzere Daim! En-

cümeni ile Veteriner Dr. müracaatleri. (1747) 

• KARAMüRSEL Fabrikas1n1n 
Hayat ucuzluguna hizmeti 

Birinci s1n1f harc ve diki~ ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tanmmlli cok 

saglam ve zarif yünlü kuma~larmdan cok mahir makastar tarafmdan 
itina ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
iizerinden imal edilmek tedir. Muamelemiz p~ind.ir. 

(P ek yakmda ucuz hazir elbise dairemiz de a~dacaktir.) 

( Sultanhemam ikincl Vak1f han1 alt1nda ) 

Antalya Vilayetinden: 
1 - Antalya - Burdur yolunda K1rkgöz köprüsü in$aatl 15,047 lira 64 

kuru$ ke$fi üzerinden 25/5/1938 car$amba günü saat 15 e kadar kapah zarf 
116Ulile ek,iltmeye konulmu$tur. 

2 - 'Ieklif mektublarmm o günü saat 14 e kadar Vilayet makamma 
verilmi$ veya l(Önderilmis olmas1 ve 2490 say11i ithalat kanununun 32 nci 
madclesindeki tarif dairesinde tanzim ed.ilmesi ve 1128 lira 58 kuru$1Uk te
minatin yatrr1ld1gma dair olan makbuz veya banka mektubunu ve ayni za
manda Nafra Vekaletinin umumi müteahhidlik vesikasm1 da ihtiva etmesi 
lazimdir. 

3 - Taliblerin istedikleri evrakm suretini 75 kuru$ mukabilinde Nafia 
Müdürlüflünden ve sair izahab Encümen Kaleminden alabilecekleri ilan 
olunur, U602) 

CUMHURIYET 

HASAN 
Gazozözü 
M uz 
Cilek 
Vi~ne 
Limon 
Kay1s1 
Ananas 
Sinalko 
$eftali 
Portakal 
Mandalina 
Frenk üzümü 

EN 11UfS5ill iLACIDIR( 
$okolaksin 

En muannid kab1zlarda bile 
t esiri kat'i. lezzeti gayet 

latit rakibsiz müshil 

<; i k o l a t a s i d 1 r. 
Eczanelerden aray1mz. 

Hasan Gazoz Özü Hasan Meyva 
Özünün evsafmda olmakla bera
ber ~ok lezzetli, tampanya gibi 
nefistir. 

Dr. Haz1m Pekin" 

iki 
misli 40 dört 

misli 60 kr. 

Hasan Gazoz Özü tekerli ve 
meyvah olup kolayhgt ve temizligi 
ve ucuzlugu sebebile Avrupada 
kazinolarda i!;ki ve tampanya ye· 
rine istimal edilmektedir. Büyük 
aileler misafirlerine Haaan Gazoz 
Özü ikram ediyorlar. 

Cerrahpa§a hastanesi sab1k eil· 
diye ve zühreviye mütehass1S1 
Beyoglu ingiliz sefareti kar§ISl, 
tramvay durak yeri No. 26 

?" Urk~e Küreler 
Talebelere ve köy mekteblerine 
reklam fiati 2 liradir. Deposu Ye
nipostane cad. Memduh Aygün. 

Siird Naf1a Müdürlügünden: 
Gerzan kaza merkezinde yeniden yapilacak olan 17,245 lira 11 kuru§ 
bedeli ke~ifli elli hayvanlik jandarma ahm kapah zarf usulile eksilt
meye konulmu$1Ur. 

1 - Eksiltme günü 25 .nisan 1938 pazartesl günü saat 15 te tesbit edilerek 
Siird Hük.Umet Konaiii i~inde Vilayet makammda yapilacaktir. 

2 - lstekliler evraln fenniyesini Siird Naf1a Müdürlügünde okuyabile • 
cektir. 

3 - Muvakkat teminah 1294 lirat:!.Ir. 
4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7./5/1936 gün ve 3279 say1h nüshasmda 

~1kan talimatnameye göre vesikalarm1 hazirlayip 2490 sayili kanunun 
32 nci madd.esi mucibince teklif mektublanm birinci maddede yaz1h 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine gönder
meleri mecburidir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez, •839• (1745) 

SA~ 

Belediye 

BOYALARI JUVANTN 

KUMRAL 
SiYAH 

Sa~lara gayet tabii surelte iste. 

11ilen rengi verir. Ter ve yikan· 

makla kat'iyyen ~az, 

Bütün dünya sergilerinde si.hhi evsah haiz 

sa~ boyalan arasmda birinci gelmi&tir. Sa~· 

Jan ve cildi kat'iyyen tahris etmeden iste • 

nilen renkte boyayan ye11ane si.hhl •a~ bo -

yalaridir. 

Sular 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU • ISTANBUL 

idaresinden: 
Su borularmda yaptlmasma zaruret has1! olan baz1 tamirler sebebile 

Elmah sularmm 6/4/1938 1;ar§amba günü saat 20 den ertesi sabah saat 6 ya 
kadar kesilecegi Ü'sküdar, Kad1köy ve havalisindeki abonelerimize ih:m 
olunur. ( 1848 ) 

• Her hafta bir y:enilik 
Her hafta bir güzellik 

Merak ediyorsunuz, acaba nedir ? 
Bugün ~1kan 3 renkli kapakla Avrupa mecmualarmm fevkinde bir $aheser. 

Gene soruyorsunuz : Bu ~aheser nedir ? 

Fazla üzmi_yeli"!. • 

KAN, KUVVET, i$TEHA 
S1hhat Vekäletimizin resmi ruhsahm haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorlarm büyük k1ymet verip begendikleri bir ~urubd.ur. Kans1zhk, i~tali· 
s1zhk, kuvvetsizlik, bilhassa nevrastenl, ademi iktidar, mide ve barsal> 
tembel!iginden dogan haz1ms1zhk ve kab1zlarda en birinci devad!r. 

Tifo, Grip, Zatürrie. S1tma nekahatlerinde ~ayam hayret tesir gösteril'· 
( F E M i L ) läboratuar1: vücuda din~lik, cilde pembelik, sa~lara, gözlere 
parlakhk veren bu KUVVET iLACINI saym mü~terilerine tan1tmakla 
müftehirdir. Her eczanede bulunur. 

Sureti istimali : Büyükler i~in sabah, ögle, ak&am yemeklerinden bir 
~eyrek evvel yanm bardak suda bir tath ka~1g1, kü~ük GOcuklar i~in ayni 
veGhile kahve ka~1g1. 

Tabib al1nac'akt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden : 

Ankara yakmmda Kaya~ ve Kü~ükyozgadda cah~tmlmak üzere iki ta· 
bib 2hnacaktir. 

Kabul o;artlanm ögrenmek istivenlerin istida ile nisanm yirminci gil• 
nü ako;amma kadar Umum Müdürlüj:!e müracaatleri. (1646) 

Frans'1zcada cümleler ve ibareler 

ve frans1zcada siv2alar ve zamanlar 
M. ALt ULU ERGÜ'VEN tarafmdan yazilan Kültür Bakanhg1 ve Ge· 

nelkurmay Ba$kanhi!1 tarafmdan resmen (yart:!.Imc1 kitab) olarak kabul 
ve bir sene zarfmda iki defa bas1lmak derecesini idrak eden bu eserler 
bu defa tadil ve tevsi olunarak tabedilmi~tir. Liselerin resm! programllll 
hakkile kavnyabilmek ve hazmeylemek bu eserl~ri Qkumaga baghd1r. Be· 
her kitabm fiati 70 kuruo; olup her ikisi birden 140 kuru$tur. 

MODERN TURKIYE MECMUASI -----·ikbal Kitabevi -" 
n1n « u nc1 say1s1 » 

Medh edilen ,bu sayida neler var diyecek olursamz, onu da hildirelim: „„„ ... „„„„„„„„„....... ....... 
K:tzlarmuzm katilleri, 50 bin tonluk z1rhhlar, avc1hk, Modem 
Türk K1z1, Coban Mehmed, Fede'rasyon ve Fenerbahce, Greta 
Garbo evleniyor mu ?, Tarihte Canakkale, Kölen olay1m imam 
(manzum hikaye), Cocuk Veliahdler, t,imizde casus var (Fran
s1z gizli istihbarat te•kilatr). 
Kadtnhk sahifesinde: Dudak boyalarm1 nasil itnihab etmeli ve 
nasII kullanmah. Hrisantos, en merakh sahifasmda, politika, 
Sümer med.eniyeti, dünyada olup bitenler, fotograf müsabakas1, 
bilmecemizi hall~denler ve mükäfatlar, 

Bunlardan ba~ka da KUKLALAR il:\ve roman 

Mudanya Sarbayhg1ndan : •• 
1 - Yangm söndürme te•kilahm1z iGin motörleri BROYER veya D· 

K. W. veya ROZENBA VER markalanndan birini ta>ivan bir motörpomP 
ile k1ymeti muhammenesi 450 lira degerinde hortum almacaktir. . 

2 - 20 - 25 beygir kuvvetinde olan bu motörpompun muhammen bedeli 
iki bin lirad1r. 

3 - Gerek fenni ve l(erekse eksiltm5 ~artnameleri Belediye Fen ka • 
leminc'l.e görülebilir. 

4 - ihalesi 21 nisan 938 per>embe saat on be~te Mudanya :;;arbsY'" 
hgmda kapah zarf usulile yap1lacaktrr . 

5 - !steklilerin arttrrma, eksiltme ve ihale kanunu ahkamma gör• 
hareket etmeleri ve motörpomp iGin % 15 teminat akcesi olan 300 lira:Y1 
ve hortum iGin de aynca 67 bu~uk lirayJ hamilen eksiltme saatinden bir 
saat evvel :;>arbayhga müraca.atleri ilan olunur. (1699) 

... 


