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Padisah hakarete kan1ksam1sb! 
' ' 

Ocaktan gelecek tarizleri, taarruzlar1 arbk 
gururu kanaya kanaya 

tutmak istiyordu 
mühimsemiyordu, 

onlara kafa 
- 0 i1 olm1yacak. Hemen Ocaga ha- j hte bu iman onu bir kere daha N akil

ber yolla. <;ingeneyi de ok i1lerinden u- ciye ba1vurmak zorunda birakt1, düi(ün a
zalda$hr! (1) rifesinde bulunan ünlü zorba da i$i Ye-

Ocaga kar11 bu yeni maglubiyet Hün- niceri Ai(asma havale etti. Nakilcinin 
karm ruhunda yeni bir yara oldu. Art1k - bütün dalaverclerinde oldugu gibi bu 
hayata küskün, kainata küskündü. Elin- sefer de - orta ustalanm, odaba11lanm 
den gclse tek bir Ocakhyi yüzü görülmi- k11k1rtmayip da padi1ah1 ürkütmek vazi
yecek kö1elere kacacakt1. Lakin o: Y1ld1- fesini en büyük Ocak amirine yükletmesi 
nmlann, Fatihlerin, Yavuzlann, Kanu- 1u 1eytani dü1ünceden ileri geliyordu: A
nilerin ald1ldan terbiyeye malik degildi. ga, sarayca secilmi1ti. Bütün ruhile Y eni
Onlar, mukaddes bir sei gibi co1a eo~. <;eri de olsa kendisini yükselten Hünkara 
dalgalana dalgalana dünyamn dört bu- kar11 1ükran duygusu beslemekten geri 
cagIDa kol kol akan Türk gücünün ilahi kalm1yacakt1. Nakilci, önemli bir durum
cazibesine gönül verecek ve o selde bir da Ocak menfaatini baltahyabilecek olan 
köpük rolü oymyacak kudreti kazanm11- bu duyguyu sarsmak, Hünkarla Agamn 
lard1. Sultan Mahmud, ayni gücün fütu- arasm1 acmak istiyordu. Ayni zamanda 
ra dü1ürüldüi(ü ve ayni feyizli selin kay- bir saraydan ba1ka bir saraya giicetmek 
nagma kapamp da Türk namma söz söy- i1ine burun sokmayi - bir tak1m ustalann -
lemek hakkmm Türk olm1yanlann agz1- naho1 bulmalan - binde bir nisbetinde de 
na dü1tüiiü bir devirde Y•$1yordu. Kendi- olsa • muhtemcldi. Nakilci böy]e bir za
si de o devre lay1k bir terbiye sahibiydi. y1f ihtimalle dahi kar$1la1mayi istemedi
Türk bayrag1m kürenin göbegine dikmek ginden araya Yeniceri AgaS1m koymayi 
azmile cihanlar a1an, cihanla; dola$an ak1lhhk say1yordu. 
kahramanlarla yola dü~ek ~yle dur- Aiia Nakilcinin nasil iki yüzlü bir 
sun, 1stanbuldan bir ad1m bile d1$an <;1- politik; giittüjiünü anlamakla beraber 
kam1yordu. 0 kahramanlar uyuyor, kah- omuzuna yükletilen vazifeyi kabul e1-

ramanhk da arhk ölüyordu. Ya11yan, ka- memezlik yapamad1. Cünkü Nakilci bir 
ra bir cehille miskinliiii maslceliyen kald1- kac yi] önce bir Yeni<;eri AgaS1m s~kak 
nm kabadayi~~i!t idi. F akat padi~ah O ortumda kendi yoldailanna par<;alatm1i
cehle boyun 1gmekten, hamaset rolu oy- II. Zorbalar üzerinde böyle yaman i!leri 
myan o miskinliiie sayg1 göstermekten yap„rt k k d „ „ "t b' d 
k d. · 1 d C" k" · d · " aca a ar soz yuru en IT a ami 
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Lakin padi$ah1 «hurada oturma, 1urada 

unun a era er t<;m e - <;o ogu - oturl» diye zorla k d h ]' · k' b' 
d'"" k „ "]d""" · · k k" ma a ay 1 c1r m ir 

f .~gdu, <;o 
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sovu
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ugu t<;b'.0 10 attkan v: , u: i1ti. Y eni<;eri Agas1, o tehlike ile bu cir-
ur en y1 maz a1m1$ - 1r <;ocu cur eh k' 1„. „1 .. ,_ b' 

t k „ tm • b l d 0 'b' m 1g1 uzun uzun o <;luden sonra IT ze-
e evvun e ege •1 1yor u. g1 1 eo- ]c• 1 d 0 k · 1 · · „ ·· 

cuklar kendi keyiflerine heveslerine uy- a oyunu tasar a 1• ca 11 enn1 !!OTU$-

b. h 1 k ' · 1 d'kl · k't mek bahanesilc huzura <;tkaralt ötedenbc-gun 1r am e yapma 1s e 1 en va 1 'd „ . „ 
d kl t kd. 1 · kl · d • 1 n en soz ach ve b1r munasebet dü1ürerelt uyaca an e 1r e y1yece en ayag „ ] b" 
d „ „ „ ] kl · · k' · IOY e 1r tekerleme savurdu: u1unur er ve yapaca an lllD zev m1 . 
muhtcmel cezamn amile kar11la1t1Td1ktan - Ben ltulun b1r zaman)ar Salat 
sonra pervaS1zla1arak tasarlachklan zev- kollugun beklcrdim. Vakit k11b. Kömür 
ki yakalamaga ko1arlar. Sultan Mahmud bulamazd1m. Y1lda yirmi kuru1 dirliiiim 
da hemen hemen 0 durumdayd1. Ocak- vard1. Onunla ancak karmm1 doyurabili
tan gelecek tarizleri, taarruzlan arhk mü- yordum. Usulümüz ise kaldmm ta1lanna 
kimsemiyecek kadar hakarete kar11 ka- yaslanarak „n~et beklemekti. Don tut -
mksay11 duyuyordu. Lakin izzeti nefsine, ".'~' ta1lar u:_tu.nde kaburgalani:n buz ke
padisahlik gururuna ac1lan yaralar bu 51hyo~~u. La.km '.~rde. gen~hk vard1. 
haletle de merhemlenmi1 degildi. Guru- Sank1 Steak yaz gunlcrmde <;1menlere u
ru kamya kamya Ocak halkma kafa zamyormu1um ~ibi „ hc_s}uk duyuyordum. 
tutmak istiyordu. Sonra yaz gel~1: yureg1me de bayrama 

Bu ruhi karga1a arasmda onun illt lcavulffiu1um g1b1 ~~rahl_1~ ya}'lld!. Bu.n~n· 
hareketi Y cni<;erilerden uzak kalmayi la be~~ber o. k11 „gu~!enn1n zevk1 de 1c1m· 
kararla1llnnak oldu. Sonbahar günleri- ~en sih_nm~?'· <,:unku l!l~ Tann her mev: 
nin yakla1ma51 üzerine Beiiktaslan Top- sime .blT ~~2el~1k verm11llr.' K11m dah1 
kap1 sarayina göcetmek laztm geliyordu. kcndme gore b1r kokusu, b1T tad1 var. Me
Hünkar bu ]üzuma kulak asmamak, 1s- sela Be1ikta1 sarayi yazm cennet gibidir. 
tanbul yakasma gecmemek suretile Ocak- Bahcesinde bülbüller Öler, dajilannda ce
tan ve Ocakhdan hie olmazsa be$ on 1id <;c1id kokular ucu1ur. Lakin k1$ gün
kilometre uzakta bulunmak azmindeydi. lerinde T opkap1 sara}'l cennet, buralan 
Mahud Cingene Hasan meselesinde Na- da beyaban olurl 
kilciyi Ba~wkadann k11k1rtt1ittm Gül- HünHr, korkunc OcagJD agzile konu1-
haneli Hüseyin namma Deli Serife tara• tugunu kuruntulad1i!t Ail;amn o ag1za ya
fmdan sunulan jumaldan anlad1R-t ve bu k11an dili kullanmayip da nazik bir üs • 
ihtiyar mabeyncinin Ocaga candan bag- lub se<;mesinden memnun oldu. F akat 
h olduiiuna art1lt kanaat getirdii(i i- herifin maksadm1 a<;1ga vurdurmaga ca
cin karar1m ona acm1yordu, ba1kalarile de l11maktan da kendini alamad1: 
mü1avere etmiyerek Be1ikta1 saraymda - Bu temsilden meram1n, dedi, be-
• bir münzevi gibi - ömür ge<;iriyordu. nim T opkap1ya giicetmekligimi mi ta vsi-

F akat Ba1eukadar Ömer Aga, kanun ye ctmcktir~ 
achm verdiiii saray teamüllerinclen, saray 
an'anelerinden en kücük bir 1eklin dahi 
ihmal olunmasma müsaade demiyecek 
kadar sert bir adamd1. Sonbahann eniko
nu belirmesinc, aga<;lann yava1 yava1 
c1plakla1masma, kuslann nagmeye perhiz 
tutup yuvalanna cekilmelerine, yagmurla
rm s1kla1masma, yahlardan ~hre gö<;le
rin ba1lamasma raiimen Hünkiirm Top
kap1ya ta1mma}'l dile bile almad1g1m 
görünce maksad1 sezinsedi, hie o degilden 
yaphg1 bir iki smama ile de efendisinin 
Y nicerilerden uzak kalmak kaygu.una 
kap1fd1gma kanaat getirdi ve bu hali ka
nuna hürmetsizlik sayarak gene N akilci
ye haber yollad1. 

Hemen tasrih edelim ki Ömer Aga, 
padi1ahm en sad1k kölelerindendi. Lakin 
bu sadakat, sahibini uyurken rahats1z c
den bir sinegi öldürmek emelile kocaman 
bir ta1 yakalay1p o müz'ic hayvana yapw 
hran ve bu darbe ile hem sinegi, hem de 
sahibini öldüren aymm ta11d1ib duyguva 
benziyordu. Cünkü kendisi cahildi, yal
mz görenekle dimagm1 beslemi1ti. Bu se
beble Ocagm saraydan kuvvetli oldugu
na kanaat beslivordu. Gene Ü•man. Deli 
fbrahim, Dördüncü Mehmed, fkinci 
Mustafa, Ücüncü Ahmed, Ücüncü Se
lim, Dördüncü Mustafa gibi padi•ahla
nn Yeniceriler tarafmdan nas1l ezildikle
rini bildigi ve son iki hükümdann kanh a
k1betlerini i•e gözile gördüiiü icin efendi
sini Ocaga kars1 daima uysal bulundur
mak i•tivordu. Onun dar dü1üncelerine 
göre muhafazasi laz1m geien 1ey tac ile 
tahttan ibaretti. Sercf me•elesi - hele ha
yatla saltanat ikiz say1ld1ktan sonra -
cok geride kalacalt mefhumlardand1. 

(Arka.tt oor> 

(1) Bu <;!ngene Ha.san hädtsesl hakkIDda 
Cevdet Tarlh!nde (C: 11. S: 316 - 317) lkl 
ves!ka vardir. Btr!ncl veslkada Yen!~erllc
rln homurdanma.s1 anlatlllrken: ·~vketlu 
pad!1ah1m1zm kademl hümayunu kala i<a
la b!r K1pt1 a~ma nu kald1> denlld!gl tes
b!t ve lk!ncl veslkada Bai~ukadarm huzu
ra ~1karak b!rka~ Mabeync! önünde: cA~
z1ru a~1p gözünü yumdugu, ta.u!h olunu-
yor. M. T. T. 

Safranholu Halkevinde hir 
müaamere 

Safranbolu (Husus) - Halkevimi -
z;n gösteri kolu tarafmdan konferans sa
lonunda «Zchirli kucak» piyesi temsil c· 
dilmi1tir. 

Bei yüzden fazla davetli tarafmdan 
her safhaS1 alk11lanan bu piyeste rol alan 
nmallimlerin her biri iyi ~ah1m11lar ve 
rollerinde ayn ayn muvaffak olarak al -
k11lanm11lard1r, Memlekettc hali faali -
yette bulunan frengi mücadele te1kilah
mn mesaisine manevi bir muzaheret ma· 
hiyetinde olan bu piyes tam zamanmda 
oynanm11. S1hhi, i,timai bir~ok faydalar 
temin etmi1tir. -···· Bomha ile hahk avlarken 

Saray (Hususi) - Saraym Yenima
hallesinden tenekeci Hüseyin; yaphg1 
siieden bir bomba ile bahk avlamak i,in 
T oksu deresi kenannda bombay1 ateile
mii. fakat bomba daha suya ahlmadan 
Hüseynin elinde patlam11tir. Bu infilak 
neticesinde zavallmm sag cli bileginden 
kopmui ve yüzünd• de ag1r yaralar ol -
dugu halde hastaneye gönderilmi1tir. 

CUJ\1HURiYET 
'1 Nisan 1938 

Y akalanan ka~ak~ar 
hakkmdaki tahkikat 
Cad1rc1larda 29 numarah dükkanda 

hurdac1lik yapan Ahmedle metresi 22 
ya1larmdaki Hikmetin croin sattiklan 
ihbar edilmi, ve yap1lan tarassud netice
sinde eroin satarlarken suc üstünde yaka
lanaralt kacak~1hk bürosuna gönderilmii
tir. 

T arlaba1mda kahveci Ali ve arkada1-
lan ihbar üzerine yap1lan ani bir baskm 
neticesin<le 2 bu~uk kilo esrarla yakalan
m11lard1r. 

Pangaltida Sungur sokagmda 132 nu
marah evde oturan Osman Nuri og]u 
F aruk Özenin, Pangalhda Dolabdere 
caddesindeki Vahramm dükkan1 önün -
de gizli bir surette eroin kulland1g1 gÖrÜ· 
lerek yakalanm111Jr. 

MOTEFERRIK 

Konaervecilerin müracaati 
Evvelki gün $ehir Meclisinde Beledi

ye zabt!as1 talirnatnarnesinin konserve 
irnaläthaneleri hakktndaki maddeleri 
müzakere edilirken azadan birinin tek· 
lifi üzerine konserve tenekelerinin ü
zerine ay ve gün kayidlarmm konulma
sma dair bir f1kramn ilavesl konserve
cileri memnun etmemi§!ir. Konserve 
sanayii erbabt dün Ticaret Odasma mü
racaat ederek yagh konserveler har!c 
olmak üzere diger konservelerin be§ se
neye kadar dayand1gi, tenekelerin üze
rine !mal tarihi yaz1hnca halkm altt ay 
evvelki konserveyi dah! almaktan !s -
tinkaf edecegini söylemi§Ierdir. 

$irndi konserve tenekelerl üzerlnde
kl e!iketlere sadece irnal edildig; sene 
yaz1Imaktad1r. Fakat kalttdlar her sene 
yenilenmektedir. Halbuki teneke üzerl
ne kabartma yap1hrsa bunu b!r daha 
degi$tlrmek imkan1 kalm1yacak ve hal
ka konservenin senelerce dayanabilece
j!'i de anla!tlam1yacakttr. 

Konserveciler, 1k!tsad VekA!etlne mü· 
racaatle bu i§in hailini lstiyeceklerdir, 

lt emniyeli nizamnameai 
lktisad Vekälet! !~9! saghl!t nlzam • 

namesinden sonra 1§ emnlyet!ne taal
!Uk eden agir ve tehlikeli l§lerle bu l§· 
!erde 9ah§mas1 caiz olm1yan kadtn ve 
9ocuklarm vaziyetine dair nizamname 
projesini de haz1rlamt§ltr. !kt nlzamna
me de Devlet $urasma sevkedihni~!ir:, 

Yumurta ihracati 
Yumurta ihracattm1zda son zamanlar

da görülen canlanma !yi bir ~ekll alma· ' 
ga ba$Iam1~hr. 1talya ve Yunanlsfana 
dün 800 saru:hk blr parti gönderilmi§t!r. 
Bundan ba~ka dij!'er slparl§ler de alm -
m1§11r. }lalbuki gec;en mart 8}'1 zarfmda 
tstanbuldan ihrac olunan bütün yumur
talarm yekilnu 850 sand1kttr, 

23 nisan bayrami 
Dün, Vilayette Vali muavinl Hüdal

nin yanmqa kaza kaymakamlar1 tekrar 
bir toplanh yaparak 23 nlsan Qocuk 
bayrammda yap1lacak rnerasim hak -
kmda Halkevlerile mü§tereken yap1lan 
program1 tetkik etmi§lerdir. Bir hafta 
devam edecek olan bu bayram l9in bir 
~k müsamereler haztrlanm1§hr. 

Merasime l§tirak edecek 9ocuklan ta
~1yan bir o!omobil kafilesi Taksime gi· 
derek Atatürk abidesine 9elenk koya • 
caklard1r. 

Memleketimize gelecelC 
lngiliz aeyyahlari 

Memleketimize yalnnda büyük bir 
!ngiliz seyyah kafilesi gelecektir. Lon
drada käin Piccadillyda Avglohellute 
Toirs itd müessesesi tarafmdan tertib 
edilen bu seyaha! hakktnda Londra el
r;iligimizin verdi~i malfunata göre ek -
serisi Londra Üniversitesi profesör ve 
talebelerile di~er maruf zevatm dahil 
bulundugu bu 150 kisilik seyyah kafilesi 
nisan ayi zarfmda Akdenizde b!r tenez
zühe 9tkacak ve bu arada Dikili, 
Bergama, yanakkaledeki Trova harabe
lerini gezeceklerdir. <;!ok mühim $8h -
siyetleri ihtiva eden bu seyyah kafile -
sine aliikadar memurin tarafmdan icab 
eden teshnät gösterilecektir. 

Otobüa tahkikati 
Otobüs tahkika!t hakkmdaki fezleke

nin Ankaraya gönderildi~i yaz1lmt§h. 
Vekalet, bu tahkikah da kafi görmiye -
rek yeniden tevsiini istemi§tir. Mülkiye 
tef!i$ heyeti reisi Ankaraya gi!tigin -
den tahkikatt buradaki müfetti§Ier ida
re Pdeceklerdir. 

lcra mütehaaaiai tetkikat 

Bir müddet evvel memleketimize ge
ien icra mütehasslSI profesör Leyman, 
dün, Beykoz ve Üsküdar icralannda tet
kikat yapmt~!tr. 

Mütehass1s, bugün tstanbul Adliye • 
sinde kendisine !ahsis edilen odada ~a
hsm1va ba§hyacak!tr. 

Profesör Leyman, lstanbul icrasmt 
f>•livet merkezi olarak in!ihab etmi•tir. 

' 23 nisan 
Size ~ocu~ dü~ündürecek hafta· 

mn ba~lang1c1d1r. 

~~~~~~~~---

• 

Büyük,ekmecede askeri malfil 
Hac1 oglu Mustafa irnzasile ald1g1-
m1z mektubda deniliyor ki: 

cMart aymm son gecesinde son 
derece hasta olarak evirnde yatt
yordum. Saat 10,5 sularmda bir 
jandarma gelerek beni karakola 
davet etti. Hasta!tg1m1 söyledim, 
götürülmek hususunda 1srar gö -
rünce keyfiyeti müstacel bir mese
Ie zannederek giyindim, karakola 
gittim. Orada banac senin 50 ku
ru§ hayvan vergisi borcun varm1§. 
Yarm sabah tahsildar gelinciye ka
dar burada kalacaksm• dediler. 
Elli kuru§ barcumu vereyim de e
virne gideyirn, dedirn, c biz tahsil
dar degiliz!. cevab1 verildi. Hasta
hl!tmdan, o so~k gecede ahkonul
du~m takdirde büsbütün fenala • 
§acagimdan hahsedecek oldum, 
cgeber!t cevabm1 ald1m ve itile ka
lnla 1,eri atlld1m. Meger bu mua
meleye yalmz ben maruz kalma
mt§tm. t,eride, kahvelerden, evler
den toplanan bir<;ok borclular el
Ierinde paralan oldu~ halde sa
bahleyin tahsildarm gelmesin! bek
le§iywlard1. 

Bu muamele ,trkln ve gayrlka • 
nun! degil midir? $u maruzatmu, 
böyle kenarda kö§ede kalanlarm 
bu karakoldan ,ektiginl anlatmak 
i•in a!akadar yüksek makamlarm 
nazaTl dikkatine vazetmenizi rica 
ederim.> 

Bu vatanda$m $ikiiyetinl oldu~ 
gibi yazd1k. Dahiliye Vekaletinln 
bu hususta ehemmiyetle nazan dik· 
katin! celbeder ve serl blr tahkikat 
yap!trarak, bu iddiamn dogru olup 
olmad1gm1 ve do~luitu tahakkuk 
ettigi takdirde mes'ullerinln ceza
landinlmasm1 isteriz. 

Afyon 
Inhisar idaresi afyonu 
bizzat müstahsillerden 

alacak 
Uyu~turucu Maddeler fnhisari, önli

müzdeki afyon alun mcvsimine aid 1>ro
gram1n1 lesbit etmi$tlY. Ötedenberi daima 
müstahsil lehine tcdbir almag1 kendine 
ll~~R ittjliaz ,;~n Ye. gec;en, s~11~k.i QA· 
ticeleri de gözönünde tutan fnhisar ~da
resi, bu sene de yeni tcdbirleri gene ayni 
gayenin icablanna göre alm11tir. 

Afyon mubayaah bu sene de gene 
dogrudan dogruya müstahsilden yap1la
cakhr. Gene ge~en seneki p:ibi fdare asga
ri 1 kiloya kadar afyon kabul edecektir. 

Gecen senc, 1darenin mmtakalara 
muayyen zamanlar icin eksperler gönder
mesi baz1 itirazlan celbetmi$ti, Bu sene, 
her mIDtakada daimi lnhisar elcsperleri 
bulundurulacakhr. Her müstahsil 1 ki • 
loya kadar afyonu dahi olsa, bunu en 
yakm Ziraat Bankast 1ubesine gÖ!ÜrÜp 
daha analiz yap1lmadan derhal tutarmm 
yüzde 80 nini alacakt1T. 

Uyu1turucu Maddeler fnhisan incc vc 
temiz toplanrm5, konakS1z afyonlara da
ha fazla k1ymet vermektedir. Kalitesi 
dü1ük <;ok afyon yerinc az, fakat kalitesi 
yüksek konak51z afyon istihsa] etmek müs
tahsilin menfaati iktizasmdan bulunmak
tad1r.Bu arada müstahsille lnhisar 1daresi 
arasmda mevcud muamelahn icab ettir -
digi formaliteler daha basitle1tirilmi1 
ve müstahsilin asgari bir zamanda mahnt 
teslim edebilmesi imkanlan tcmin olun • 
mu1tur. lnhisann merkez laboratuan da, 
analizlerin süratle yap1lmas1 icin takviye 
edilmi1tir. 

lnhisar ldaresi, her sene olduiiu gibi 
bu senc de, Ziraat Bankasilc ahm i1i üze
rinde temaslara gecmek üzere bulunmak
tad1r. Bir taraftan da müstahsille temasa 
gecmek ve toplama usulleri üzerinde on
lan ir1ad etmek üzere fnhisar mütehas
mlan mmtakalara dail1lmaktad1r. 

ay on bq güne 
mahkfun oldu 

Sehrin muhtelif semtlerindeki dört ev
den birc;ok e1ya a11ran, fakat sonunda ya
kay1 ele veren Sedad isminde bir eroino
man, dün asliye ikinci cezada 3 ay 15 gÜn 
hapse mahkum olmu1tur. 

Sudu, her suc;u ic;in Ü<;er aydan bir 
seneye mahkum olmu1sa da ak1l hasta
nesinde yathg1 i<;in cezas1 tahfif edilmi1-
tir. 

Suclu Sedad mahkemede her 5eyi iti
raf ederek: 

«- Ak1l hastanesinden yeni c1km11 -
tim. Paras12 kald1m„ Cald1m» demi1tir. 

Siyasi icm.al 
para stlonti 

A vrupa politikasmda daima 111: 

him bir kuvvet ve amil ~ 
F ransanm son zamanlarda siif. 

leyicilik kudretini kaybederck baik• 
yük devletlerin arkasmdan sürükienJlll 
sinin ve evvela, selamctini Sovyetlerle 
fakta aray1p sonradan büsbütün tn/ 
renin politikasma baglanmasmm ba, 
•ehebleri milli ittihadm gev§CUlesi ve d. 
kadar bütün dünyaya sermayc yeti!~ 
bir tasarruf ocag1 olan F ransanID 11"' 
her devlettcn ziyade para s1kmhs1 ~J 
mekte bulunmas1d1r. 

F ransada umumi temayü] sola kaf 
d1gmdan i1 ba1ma geien hüklimetleri. I 
taraft1m istihsali darla1tiran, pahali 
art1ran ve hazineye yeni yeni ag1r yii 
yükleten ictimai kanunlann a~bSJ r' 

$EH/R 1$LER/ masraflara kar11hk bulmak mediuriYI 

Atatürk köprüaü de b1rakm11t1r. 

Diger taraftan Fransa, devletler i1' 
Atatürk köprüsü dubalarmdan b!ri d k' · · k d "' sm a 1 va21yetln an1masm an ve !" 

gec;enlerde yerine konmu1tu. !kincisi de -" b ginle1mesinden dolay1 son derecede JJ• 
ugünlerde lronacak!lr. Köprünün pro- mag"a mecbur bulundug"u müdafaa rßf 

jesini yapan mütehass1s Pijo 'l'!hrimiz • 
de bulunmaktadir. Dün Pijo'nun da I§· raflanm kapatmak i~in yeni yeni P

1 

tirakile Belediye Fen heyeti müdürü membalan aramak zarureti kar11s10 

Hüsnü, !mar Bürosu müdürü Ziya, kalm11hr. Halbuki F ransamn para iil~ 
Köprüler müdürü Galib bir toplantt ya- ve iktisadi vaziyeti esasen o kadar bO 
parak köprünün !ki ba§mda a~tlacak zuktur ki degil bu yeni fevkalade Jl1~; 
meydanlar haklunda tetkikatta bulun- raflara para bulmak alelade masa!l 
mu§lardir. bile kapatmaktan acizdir. . 

<;ukurovadan getirilen lkt1Sadi buhran ve beynelmilel va~ 
hayvanlar yet, F ransanJD harici ticaretinin ü~te ,',, 

B 1 d
. !! K bl . k t' . sini mahvetmi1tir. Haricde muhtelif IV 

e e 1ye e asa ar §tr e mm I§ •· ld - „ ·1 1 I~ 
tirakile kurulan yeni §irket tarafmdan re yahrm11 o ugu yuz m1 yar arca a : 
yukurova havalisine sipari§ edilen yedi fra?khk serma.yeler a!tik F ~ansaya pi. 
vagon hayvan dün §ehrimize gelmi§tir. geh~memek~ed1~. Da~1lde sag v~ ~l l"; 
Bundan ba§ka sekiz vagon hayvan da- bienn z1dd1yeh, fa11st ve komumst rß 1 

ha gelecektir. Bunlar piyasaya arzedil- cadelesi Fransanm dahilindeki tükeßlll
1 

dikten sonra toptan canh hayvan fiat- sermayeleri harice ka~1rm11hr, 
larmda yüzde yirmi nisbetinde bir te • 1926 da frangm eskisine nazaran brl 
nezzül olaca~ tahmin edilmektedir. te biri nisbetinde bir kiymette istikf~ 

DEN/Z /SLERI bulmas1 sayesinde bütün dünya a!tJPI~ 

Karalienizde f1rbna var 
lki gündenberl devam eden yagmur

larla beraber dün kuvvetli bir yild1z 
poyraz f1rhnas1 da ba~Iam1§hr. Karade· 
n!zden geien gemilerin kaptanlannm 
verdigi malillnata nazaran Karadeniz -
de hava sert, sisli ve yagi~hd1r. 

F1rfana dola}'lsile dün kü,ük gemiler 
Bogazdan 91kmarnt§lard1r. 

lngiltereden ahnan 1ilepler 
!ngiltereden satm alman yeni §ilep • 

lerimize Demlr ve Baktr isimleri veril -
mi§tir. 

Stte\;iYertn\17.den 'bil-l körltü'r yükt1e 
Kardiften !skenderiyeye hareket etmi§
tir. Hamulesinl oraya bo~alt!lktan son
ra ay sonuna do~ I!rnamm1za gelecek

Fransaya akarken bu memleketin al!IPI 
birka~ sene i~inde dünyamn dört bir ~ 
rafma ka~m11t1r. 

tir. 

Blum, son mali projesinin esbab1 rß~ 
cibe layihasmda ahiren F ransadan , 
milyar frankhk sermaye ka~m11 ohll~ 
devlet büt~esinin muvazenesini bozduS~ 
nu, 43 milyar 200 milyon frankhk 1( 

birakhgm1 ve hi~ olmazsa 40 JTJi!1d1 
frankhk istikraz yapmak mecburiye!IP , 
bulundugunu söylemi1tir. Franstz B•ltif 
vekilinin bu izah1 bu muazzam devle 
dünya politikas1nda rolünü aksatan P'~ 
S1kmhsm1D nekadar büyük oldugunu jtf 

ha Hfidir. Hep bu para s1kmtis1 yüz~~: 
den F ransada kabineler üstüste devr1b 
yorlar. F akat, bu buhranlar yalmz pif: 
ve masraf kar11hgi bulmaktaki zorluk!J; 

ADLIYEDE ileri gelmiyor. Daha derin sebcbleri 'fl· 
dir. .l 

H1r11iz amele 
Beykozda yayir caddesinde 88 numa

rah Alinin kahvesinde yatan Beykoz 
KunduNt fabrikasmda amele Ali, 9a • 
h§hi!t k1S1mdan 9ald1gi iki kundura kö
selesinl d!§art '1kanrken kap1da yaka· 
lanmt§ ve me~hud su9Iar mahkemesin -
de 2 ay on gün hapse mahkilln olmu~tur. 

Tevkif edildi 
Jsfan'bul !kinci Noter Ba~kätibi Fahri 

hakkmda ötedenberi tahkikat yap1! • 
makta idi. 

Müddeiumumilik tarafmdan birincl 
sorgu hlikimligine gönderilen Fahri, dün 
yap1lan sorguyu müteakib tevkif edil • 

mi~tlr. =-···-
Yumurta ihracatctilari dün 

topland1 
t~ dalresi !stanbul böiges! Amlrl!gi 

yumurta ihracat,1Iarile yumurta !§91 -
leri arasmda hadis olan vaziyetln esa -
smdan halli i9in dün yumurta ihracat
'1Iar101 bir toplanhya ~agtrmt§hr. Son 
vaziyeti ihdas eden sebebler bu toplan
hda te!kik edilmi§!ir. 1§ dairesince !§9!
ier de dinlenecek ve böyle bir vaziyetin 
tekerrür etmesine meydan verilmiye -
cektir. 

Hayli zamandanberi sag ve sol pa~ 
le1 arasmda i~timai, ikttsadi ve siyasi '1 
deler itibarile dcrin bir z1ddiyet hük 

1
. 

sürüyor. Her cenahm i~inde bile bir 1 

ve ahenk yoktur. Her biri devletin p•~: 
s1kmt1Sma ~are ararken kencli partisiP~ 
dü§Üncelerini, mensub bulundui!;u stP1, 1 
ktimai prensiplerini, siyasi akidclerif' 
mali tedbirlerin i~ine yerle1tirrnek istiyof• 

1 
Bundan evvelki hükumet yani solla~ 

dan radikal sosyalistlerin lideri ~otaP ~ 
kabinesi para s1kmtmna kar11 tedbir~<i 
almak i~i11 fevkalade sa!ahiyet isted1' 
zaman projesinde sermayeye, kambi1~ 
serbestisine vc istinsale dokunmam~!~ 
<;ünkü bunlara dokunmak parlll1~d 
temsil ettigi kü~ük sermaye sahibleriit' 
ve orta burjuvazinin menfaatlerine do 1 
kunmak olurdu. 

1 

Kad1köyünde jimnastik dersleri 

Mumailcyhi istihlaf eden sosyalistle" 
rin lideri Blum frangi tevzine mahsus sev 
mayeyi fevkalade müdafaa masarifi ~·'. 
sasma vermek istemi§, ayan bu i1e r•i:I 
olmam11h. ~imdi de sermaye üzerine ver' 
g; koymak, kambiyo iilerini devlet ball' 
kast inhisan alt1na almak, devlet esha 

1 

mma aid tediyeleri tatil etmek gibi ser,: 
maye sahiblerinin sirtindan fevkala<> 
masraflan c1karmak projesini ileri sür 

1 

müitür. Ncticcde gene partiler ve bah~ 
sus sollar, meb'usan vc ayan meclislel" 
birbirine girmi1tir. 

Muharrem Feyzi TOGAl' 

Muallimlerin meslekl bilgilerinl artt1rmak gayesile Kültür Direktörlü
i(ünün Kad1köy Ü GÜncü orta mektebinde a~hj!1 jimnastik kursu ,ok aHlkah 
olmaktad1r. Bu kurslar haftada bir gün olmak üzere dört ay meddetle de
vam edecektir, Ve ilk mekteb muallimlerine mahsustur. 

Hamid günü 
9 nlsan ,ar§amba günü ögleden sonr' 

Üni".ersite konferans salonunda, üoi.j 
vers1te talebeleri tarafmdan bir Hiinll 
günü tertib edilmi§!ir. 

Bu toplant1da Fuad Köprülü, All r<J1 
had ve tsrnail Habib; büyük §airin ha' 
ya!t, §iirlerl hakkmda söz söyliyecekle~ 
ve gencler tarafmdan Hamidin §iirJet 
okunacak!tr. 

Öglroen evvel Üniversite genclerin ' 
den mürekkeb kalabaltk bir grup a• 
Hamidin mezanna ~elenk koyacakt1r;, 

Cumhuriyet 
Nüshas1 5 lruru$tur 

Abone ~eralti / ~;~ye 
Senelik 1400 Kr. 
Al!t ayhk 750 • 
Oe a:vhk 400 • 
Bir ayhk 150 a 

Baric 
tein 

2700 Kr. 
1450 • 

800 „ 
li'.oktw: 
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SON HABER LER 

Askeri ve mülki tekaüd 
kanununda tadilät 

Tekaüd kanun 3 .. „ dd •• d ~· . unun uncu ma esm1 egifbren 
layiha dün Mecliste müzakere edildi 

R Ankara 6 - B M M 1· . b .. \ cfet C . · · ec m ugun g - Meolcki kifayetsizlik noktaomdan 
Hud d anitezin ba1kanhg1nda toplanarak sicilleri üzcrine 
• · u ve Sahiller S hh t U M"d .. J" h o· · 1-' k &tlnün 1934 • 1 a · u ur U· - 101p m no tasmdan oicilleri üze-
kanun la "h malt Y•h hesab1 kat'isine aid rine. 
Urnum Mü~~'.n' .. ~~bul etm11 ve Matbuat Mülki memurlar hakkmda: 
rinc da' k urlugu te1kilat ve vazifele· a - 65 ya1m1 bitirmesi üzerine. 
lik Yap"I anuna bagh cctvelde degi1ik- b- Maluliyet üzerine 

' ma01 T" k. 1 ' kiyc • ,.. k •
1 

ur tye • ovc~ ve Tür - c - 788 oaytlt memurin kanununun 
ti. -..c 0 • ovakya d " ' k'd 84 " " dd · d 1 carct muk I I . aras~n a mun a t uncu ma e01n e yazt 1 müddetlcr -
lannin ta dlJe ~ enlc. klenng anla1ma • den ziyade hastahklan devam etmcsine 
rtnin b' . ' .' crme a1d kanun layihala- binaen 

•nnc1 müzak 1 . • d • k Bugünk" ere enm yapm111tr. - Memurin anunu veya hususi ka-
rcsi Yap I u toplantida birinci müzake • nunlan mucibince, 
keri ve ~~I~· olan .~anunlar arastnda ••· e - Kanuni 1artlan tamaml1yanlann 
rnaddcsin'u d 1 .~e~aud kanununun 3 üncü taleb ve istidalan ü~erine. 
bulunmakta 1~hren kanun layihast da f - Ahlak nokta01ndan nizamnamesi· 

Bu kanu 
1 1' „ ne göre oicilleri üzerinc, 

T na gore • T hd'd" · k 'b" « ckaüd • • g - a 1 1 sm anunu muct mce, 
scbcblere b' muamelc01 a1ag1da yaz1h «a ve g f1kralan mucibince muamcle 

Subav] ;naen Y~ptltr : gören mülki memurlardan iktidar ve ihtt-
a _ ·T :~~id~k~n memurlar h~k.kmda: oaom~a~ i~ti.fade mümkün olanlann he~ 
b-K .' sm kanunu muc1bmce. oene 1~m tshhoal olunacak lcra Vekillen 

taleb ve ,· at.ndunl 1 1artlan tamaml1yanlann Heyeti kararile iotihdamlanmn tcmdidi 
~ 1 a an" · · c- M [']' uzenne, ca1zdir. Ancak bu müddct bei ocneyi 

d A a u tYet Üzerine ge<;cmcz.» 
· ·11- hlak nokt d' h"k T k ··d 1 ' b 1 1 k s1c1 eri „ . aom an u men veya c au muame est ou ay ar a as eri 

uzenne 
e - A k • • memurlar hakkmda Reioicumhurun ve 

hüküm .. ' ~n mahkemelerden verilecek mülki mcmurlar hakk1nda mcnsub olduk-

f 
uzerine - 86 ' !an V ckaletin tasdikilc yap1l1r. 

cü madd ~ •ayih terfi kanununun 14 ün- B. M. Meclioi cuma günü toplana -
e'1ne tevfikan k ( ) , ca hr. a.a. 

HükO_m_e_t~ii;;' 
1 111111011

w
11

i:;i'it~;·;-:„Italya 
tnukavemet edecek anlasmas1 

' 
Ecnebi de l tl · " A l l h k t k v e erm mu· n afma fart ar1 a • 
are e teklifini de kabul k1nda baz1 haberler 

etrnivecekler 
l.ondra 6 1~ 

lan lspan 
11
- yi malumat almakta o-

g;ne göre K ar mehafilinde söylenildi • 
elinde ar . a.talonyamn cumhuriyet~ilerin 
r~b1tasi kaz~nl 1~ •air akoammdan bilkuvve 
l • .,, 1111• 1 -
nuriyct hüku y. o ma01na ragmen cum • 

Aynj hme.tt, Barselon'da kalacakttr. 
c!anligin ~e afil, yükoek askeri kuman -
\c Mad .da keza Baroelon' da kalacagmt 
sizle vc h ve Yalcnoiya ile tcmastm tel
ilavc etm a~a t~rikile muhafaza edecegini 
huriyet .1 e . ted1rler. Ayni mchafil, cum· 
k <;1 •nn k arar ve . sonuna adar mukavemcte 
ler taraf rn;J! olduklarm1 ve bitaral devlet
teme) ol •n b·~ .~endilerine yap1lma01 muh
cledccckjn. ~tun mütareke tekliflerini red· 

Cumher'.01 beyan etmektedir. 
'dd uriyete") · b k 1 d !' ctli t •1 erm azt m1nta a ar a 

zanned'J aarruzlar yapmakta olduklan 1 mektedir. 
Baraelon h "k. . • k 

1 Barsclon 6 u Num~tmk1nb' ~abr.' „ 
'Pany0 JI :--- egrm a mest, utun 

namede ar~. hitaben ncirettigi bir beyan· 
«Hük~lcurn)e 1öyle dcmcktedir: 

i' d' llmctin k „ 1 k •m 'Yc k d at 1 ve mut a karan, 
dcrcccde a. k~ misline tesadüf edilmcmi1 
Ycsindc 1 <;tr •n enternasyonal yard1m oa
leketi iig •ranyaya hücum edcn ve mem
bulrna„na\ e~liyenlerden lspanyanm kur· 
e devam a 

1
ar lspanya istiklali i~in har

/( ey emektir. 
abinecf 

Bars 1 e yap1lan tadilat 
b' c ona 6 
.'~eyi tcikil -:-. M . Negrin, yeni ka· 

nciye N ctm111tr. Bu kabinede Ha • 
~abined:z~ ~· Alvarez Delvayo'dur. 

•na, Dah')' dhye Nazm M. Ganzoles 
ne1'dir. H~ 'Y.' .~azm da~· Polino Go
mcn,ubd I r tk1s1 de anar11st ocndikastna 

~. ur ar 
'.Vlbtedi) ' • 

Priet0 y . •osyalistlerden M. lndelccio 
l~d1r. ' eni kabineyc dahil bulunmamak-

• Siyasi „ . • . 
kumetini mu1ah1dler, yem Ncgrm hü • 
SU•ettc Fn tesckkül tamnm nevmidane bir 

rank' 1 Verilmi, ld !51 ere mukavcmete karar 
clugunu b uguna delalet etmckte bulun
/(0tal •Yan etmektedirler. 

Lo 
0
"Ya - ht ' ' 1· d'ld' ndr 

6 
.„u ar1yetr agve 1 1 

lnetj Kat ' 1 (Huouoi) - Franko hüku· 
; onya muhtariyetini lagvetmiitir. 

'
0 "•aya iltica eden 

Pari, 
6 

Katalonyal1lar 
dqn bild' . - Havao ajans1, Pcrpingnan-

B. "'Yor: 
tr<;ok K 

"•hn ail . atalonya ricali ve resmi zc • 
rn' •ot ark' b ' otornob·I) am, u akiam bir~ok reo-
Bunlar •r 

1 
erle Serbere gclmi1lerdir. 

n1u" · a„nda K ] 1· · 1av1rj M. p· ata onya genera 1tes1 
Pany ve k 1-l-Sunye 1le Bayan Kom
k~rfde1i cs.'

2
'· PBay•n T srredellao, erkek 

n1 N •en 'd I 1 az111 A erpmgnan a bulunan yc-

\a'.dan Car . rguada' nm ve oab1k naztr-
, ....... k c1as •n ') . k' d d ' ""' ad So a1 e01 er am a var tr. 

~•ttni1ler :: b vyet teknisyeni de hududu 
~°'Unen d" unlar Sovyctler Birligine 
crdir, onmekte oldu~lanm sövlemii • 

veriliyor 
Londra 6 - Kabine, bu sabah hafta

l1k toplantismt yapm11t1r. 
Naz1rlarm cn ziyade lngiliz • ltalyan 

itilan proiesile me1gul olduklan ve ken
dilcrinc Romada Lord Pört ile Kont Ci
ano arasmda yap1lmakta olan müzakere· 
ler hakkmda malumat verilmi1 oldugu 
tahmin edilmcktedir. 

Kabine, bu ourctle müzakeratm ruzna· 
mesinde mevcud olan bütün ndktalarda 
husule gclmi1 olan prcnsip itilaflarmdan 
malitmat alm11 olup müzakereciler, hali· 
hamda görü1melerinin netayicini tesbit 
edecek vcsikalan tanzim ctmekle meigul 
bulunmaktad1rlar. 

Bu vesaikin paskalyadan evvel imza 
vcya hi<; olmazsa parafe edilecegi tahmin 
olunmaktad1T. ( a.a.) 

Eden Londraya döndü 
Londra 6 (Husuoi) - Fransada bu

lunan eski Hariciye Nazm M. Eden 
bugün Londraya dönmüitür. M. Eden 
11isanm 26 omda intihab dairesinc gidcrek, 
istifasmdanbcri ilk defa olarak siyaoi bir 
nutuk irad cdeccktir. 

Anlafmamn esaslarr 
Londra 6 - Taymis ve Deyli Tel· 

graf gazetelcri lngiliz - ltalyan anla1ma
'1Dm $4rllanm 1öyle hülaoa ediyorlar: 

Her iki taraf 1885 tarihli bcynelmilel 
Süveyo kanah mukavelesini teyid eyle • 
mektedir. 

Denizde yapacaklan tahkimattan bi
ribirlcrini haberdar cdeceklerdir. 

Habciistanla Sudan, Kenya vc lngi
liz oomalisi arasmdaki hududlan tayin 
i<;in komisvonlar te1kil olunacakttr. 

Arab devletlerinin tarnamiyeti hak • 
kmdaki muahede teyid olunacak ve ma
amafih ltalyamn Filistindeki bugünkü va
ziyetini ihlal edebilccek hi<;bir proienin 
tanzim edilmiyeceil;i ta>rih olunacakhr. 

Milletler Cemiyeti Konseyi önümüz • 
dcki mav10 toplant10ma aza devletleri 1 -
talyan 1mparatorlugunu tammakta ser
'>eot k1lacak ve ltalya da lspanyadaki bü· 
'Ün gÖnüllülerini geri alacakhr. 

Dcy]i Tclgraf gazetcsi, Habe1istanla 
fngiliz somalisi, Kcnva ve Sudan hudud
larmda baz1 tashihat yap1lacagm1 habcr 
1lmaktad1r. 

Bulgaristanin yeni Londra 
sefiri 

Londra 6 - Dün ögleden sonra ycni 
B~l~ar el~isi M. Moniilof buraya gel -
mt$hr. 

Bulgaristamn bugüne kadar Londra 
elcisi bulunan M. Radef, Brüksele tayin 
edilmi,tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 6 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugünkü kapantj fiatlan §Unlardtr: 
Londra 161,37 1/2, Nevyork 32,55 Ber· 

lin 1307, Brüksel 547. Amsterdam 1800, 
Roma 171, Cenevre 745. kursun 15,11,3, 
baku 43 - 43 1/2, kalay 169,5, altm 
140,1 1/2, gümü§ 19, ~inko 13,14,4 1/2. 

CUMHURiYET 

Hldiseler ara111nde 

Balkan Matbuat 
konferans1 

IN+._ na baba günündeyiz. Hi!;bir 
~ büyük devlet. kü!;ügünün 

elinden tutacak halde degil. 
Milletler Cemiyetinir. att1iit cankur· 
taran aimidi, Habeti•tamn carum 
kurtaramad1. Avusturya, büyük hi • 
milerinin gözleri önünde intihar etti. 
Herhangi bir mücadelede tekba§ma 
kalacagm1, Habetistan ve Avusturya 
misallerinden aonra, onlardan daha 
büyük bir dirayetle anhyan Litvan
ya, Lehistana pea dedi. Zamamm1zm 
tarihi, kendi kendinden ba§kaama 
güvenen devletlerin kadavralarile 
doluyor. 

Bu, her zaman böyledir; fakat bu
nun böyle oldugu büyük tehlike gün
lerinde ortaya !;lkar. Bunun böyle ol
dugunu anhyan ve anlam1yan mil
letler var. Anhyanlann ba§mda biz 
geliyoruz. Büyük Harbden aonra, 
kendi milli kudretine da yanarak er 
meydanma ablan ilk millet biziz. Mü
tareke y1llannda .esi !;lkan bir iki ta· 
bansiza uyarak herhangi bir büyük 
devletin mandaam1 kabul etmiJ ol· 
aaydik bizim ad1m1z„ belki Habe1i1-
tandan ve Avuaturyadan !;ok evvel 
tarihe kantacaktJ. 

Balkanh doatlanmtZ da herhangi 
bir büyük devletin gölgesine · 11gm
makla ölmenin bir oldugunu Türkler 
kadar biliyorlar. Balkanlarda a1jitnma 
politikast iflis etmittir. Onun yerine 
birlik politikaat yürüyor. En büyük 
naayonalist devletler bile zaferlerini 
bu politikaya borcludurlar. Hili Ü!;Ü 
bir araya gelemiyen demokrasilerin 
aczi de, böyle günlerde infirad aiate • 
minin mahkilm oldugu akibeti göate
rir. 

Balkan Antanh devletleri, aon yil
lann tecrübelerinden <;ok evvel birli
iiin manasmt anlad11ar. Bu erken 
davran1f, mili varhklarmt korumakta 
nekadar haaaas olduklanmn ayn bir 
delilidir. Balkan birligi, yumurta ka
p1ya geldikten aonra alelicele haz1r
lanmtf bir telit ittifala degildir. U
zun y1llardanberi teennile, metodla 
ve dünya hidiselerinin dikkatli bir 
etüdile vücud bularak tekimül etti. 
Teli.f degil, tarih mahsulüdür. Vaka
rl ve nefsine itimad1 da bundandU'. 

Bugünkü Balkan Matbuat konfe
ranamda dört milletin sesi birletiyor. 
Bu, y1llardanberi haz1rlanml§ hariku
lide bir koro konseridir ~ progra
mmda yalmz sulh 1ark1lan var. 

PEYAMISAFA 

Bir Macar meb'u
sunun küstahl1g1 
Büyük ~efimizi tenkid 
eden bu adama agz1n1n 

payi verildi 
Budape1te 6 - Macar ajanst bildi

nyor : 
Meclistc, o~im kanununun müzakeresi 

esnasmda, Macaristanm Ankara eski el
<;isi Dcvlet Sekretcri Tahi, muhalif meb'
uslardan birinin Atatürk hakkmdaki bir 
tenkidini hükumet namma protesto etmi§. 
Atatürkün Scvr muahedcsini rcddederek 
büyük yurdu tekrar cle ge~irmegc mu -
vaffak oldugunu vc her bak1mdan maz
har oldugu hürmct ve riayctc lay1k bu -
lundugunu bildirmii ve bu mebustan, yer
siz her türlü mülahazadan oakmmasmt io
temi1 ve Türkiyede memuriyet yapltgt on 
oene zarfmda Atatürkün büyüklügünü ta
mmak ve mükemmel olan Türk ordusunu 
takdir etmek ftrsatmt bulmu1 oldugunu 
ilavc eylcmi1tir. 

Tahi, meb'usun tenkidini §iddetle pro
testo etmegi bir vazifc telakki ettigini oöy-
lemi1tir. (a.a.) 

Almanyadaki döviz itleri 
Ankara 6 (Telefonla) - Almanyanm 

döviz ahkäm1 Avusturyaya da te§rnil o· 
lundugtmdan ihracat yapacaklarm Vi· 
yana döviz santralile temaslari laz1m 
geldigi bildirilmektedir. Verilen haber
lerc göre, Viyanada bir döviz kontra! 
ofisi ihdas olunacakhr. 

Maliye V ekaleti müste§ar hgi 
Ankara 6 (Telefonla) - Maliye Ve

käleti Müste§an Cezminin Ziraat Ban
kast müdür muavinlil!ine tayini tasdik
ten ~tkh. Maliye Müsteiarhgma eski 
Müste$ar Faik Baysalm getirilecegi söy
leniyor. 

Viyanada bir konsolosluk 
ihdas ediyoruz 

Ankara 6 - Türkiye Cumhuriycti 
hükumeti, Avusturyadaki vaziyctin icab1 
olarak Viyana ckiliiiini laiivctmciie ve 
yerine bir baikonsolosluk ihdao edcrek 
tayin edilmek üzcrc olan baikonsolosluk 
i<;in Almanya hükumetinden bir ebek 
atur taleb cylemc;(e karar vermis oldugu
nu bugün rcsmen Almanya hükumctine 
bildirmi1tir, 

Dü,ünceler 

Anlasamaman1n sebebleri • 
Yazan: ALi KA.MI AKYVZ 

Bilmem hangi filozof «dünyada birbi -1 bu ihtara kulak asarsak iyi bir i1 yapm11 
rini tamamile anlam11 iki kimse yokturl» ve i~irnizde onun hazzmt duymu1 olur
demi1. lnsana mubalagah görüncn bu mu1uz, egcr o ihtan dinlemez, itiraza 
oözün derin bir hakikate istinad ettigine kulak asmazsak o zaman da i~imizde bir 
gittik~e daha ziyade inamyorum. Her- stkmtt duyarm111z. Äla 1 F akat vicdan 
hangi bir mesclenin münaka1asmda kül halinde ve herkeoe ayni suretlc mües
etraf1m1zda söylcncn sözlere dikkat ede- sir olan bir ünite midir? Yoksa herkesin 
!im. Görürüz ki biz insanlar anla1mak ayn ayn, muhtelif kuvvctlcrde vicdant 
degil, anla1mamak maksadile toplanm11 mt vard1T? 
gibiyiz. Tarih ve cografya farklarma, bir kim-

Hatta bu yalmz opekülatif bahislerde scnin ya1ma ba1ma; i~timai muhitine, al
degil, ucu öl<;üye, tart1ya ve laboratuar d1g1 terbiye vcya veraset amillerine göre 
tecrübesinc dayanm1yan ilim meoelelcrin- bu vicdan degi1ir mi? Yokoa degi1mez 
de bile böyledir. Bu aynhk bir kere ke- mi? Eger degi1iyorsa buna vicdan degil; 
limclerdc ba1ltyor . .5üphcsiz maksad1mm karaktcr (seciye) namtm vcrmek daha 
kelimelerle ifadc cdcccgiz. F akat keli • uygun olur. Hatta karakterin bile hi~ de
melcrin de objektif ve oübjcktif olanlan gi1miyen bir taraf1 vard1r. Vicdan «de
var, Objektif olanlara fizik, ötekilere gi1miyen bir mcfhumdur>> diyemeyiz, 
metafizik demek de mümkün. Elektrik <;ünkü tarih vc cografya farklarile iyilik 
ziyast fizik, hakikat ziya01 mctafiziktir. ve kötülük mefhumlanmn. bile degi1tigini 
Gözümüzle gördügümüz ve öl<;üp tarta- görüyoruz. K1z <;ocuklanm diri diri kuma 
bildigimiz 1eyler fizik, namus, fazilet, gömcn eski Arablar, kocast ölüncc cesc
zeka, idrak nev'inden görcmedigimiz ve dile beraber kansmt da diri diri yakan 
fizyolojinin bütün adunlanna ragmen 1arkhlar, din nam1na insanlara i1kencenin 
öl<;emedigimiz mefhumlar metafiziktir, enva1m tatbik edcn garbhlar, iie yaramt-

Fizik kelimeler üzerinde münakaiamn Y.a~ak ~erece~~ ~a1h babalannt, dcd~~e· 
yeri yoktur. Taim balmwnudan d h nm aymlerle oldurcn Okyanuslular bu • 
sert, kuriunun pamuktan daha agir ol~u~ tü~ bu harckctlc_ri. bu cinayctleri hangi 
gunda ihtilafa dü1ülemez. Bunlar objek- (vtcdan) m e'."'.mc .uyarak yap1yorla~d1? 
tif ieylerdir. Sübjektif vcya mctafizik hte b~n~n. t~m .~·~da?. mefhumu f1lo -
mefhumlar üzerindc ise istenildigi kad r zoflan btrbmne du1urmu1 vc onun hak
münaka1a edilebilir. Bunlann birbiri~e kmda son oöz. hala da oöylenememiitir~ 
nisbeti ilmin fdoefeye nisbeti gibidir ls.k.~ felsefesmin mcktebi onu (gönne), 
Hatta ilmin de mf insana müteallik ola~ (111tmc), (koklama) gibi hislerin bir 
k1S1mlannda gene ihtilaf baki. Ucu labo- altt~~"~ gi.bi farzet_mi1; K~~t '."~ktebi o
ratuar day ·1· l d 1· f' 'k nu 1lah1 b1T kudrehn tecellm g1h1 görmü1 a anan t 1m er cn mesc a 1z1 , S „ M'I D S „ 
1imi kismen insana 1amil olmakla bcraber .~~·r / • karv~~· b penser m lemsil et
insandan haric ilimlerdendir. F akat sos • hgt ng1 iz me tc ' unun yava1 yava1 
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Boyle b1r teraz1 va~t§. ~d1 da. (vic: da (vicdan) 1 izaha kifi gelmemi§, itiraz· 
dan) m11. fite; metafmk b1r kehme k1 lara sebeb olmuitur. Cünkü metafizik 
cnine boyuna <;ekilcbilir. Vicdan iyi veya mefhumlar buna mahkumdur. Bunda an• 
fena bir i1 yapmadan evvel i<;imizden la1mak dcgil, anlaiamama711k coashr. 
geien müsbet veya menfi bir ihtar imi1 ki ALi KAM/ AKYVZ 

Fransiz Meclisi yeni mali 
projeyi kabul etti 

(B1J1taraf1 1 Incl aahf/ede] 

pan$ar fabrikalannda <;ah$an 15 bin a
mele ile Rooengart fabrikalarmda <;ah -
$an 2200 amcle ve ikinci derecedeki ma
dcn fabrikalan ameleoinden takriben 
2000 ki$i dün öglcdcn oonra i$lerini b1ra
karak yeni bir müitcrek mukavclename
nin oüratle imzasm1 ve yevmiyelerin ha
yat pahahhgma uygun bir 1ekle konmao1-
nt istemi1lerdir. 

Umumi i$ konfcdcrasyonu bürosu bir 
teblig ne1rederek ihtilafm uzama•t pat -
ronlarm amcle tarafmdan kabul edilmii 
olan hükumctin tckliflerini kabul etme • 
melerinden ileri gcldigini kaydetmi1tir. 

Bazi tayyare fabrikalarmda <;tkan ih
tilaf hakkmda tcbligde gene mesuliyet 
patronlara yüklctilmekte ve bunlarm pat
ron ve amcle mümessillerile alakadar na
rnlar tarafmdan müttefikan kabul ed1l • 
mi1 olan uyuima metnini reddettikleri 
taorih edilmektedir. ( a.a.) --.„._..... 
Ruzvelt'in bir nutku ehemmi

yetle bekleniyor 
Va§ington 6 - Siyasi mehafiller, Ruz· 

velt'in cAmerika günii> nün tes'idi mü„ 
nasebetile 14 nisanda cPan Amerikan 
Ünyon> komitesinde söyliyecegi nutuk· 
ta Amerikanm harici siyasetinden e
hemmiyetle bahsetmesini beklemekte -
dirler. Reisicumhur, cAmerika k1t'as1 
ittihad1 ve Amerikan sulhu> ndan da 
bahsedecektir. 

Ru11yada münakJ\lat komiseri 
azledildi 

Moskova 6 - Tas ajanst, münakalät 
halk komiseri Bekulin'in azledilrni§ ve 
yerine ag1r sanayi komiseri Kagano 
vi~'in getirilmi§ oldugunu bildirmek -
tedir. 

Deniz Ticaret müdürünün 
Ankarada tetkikleri 

Ankara 6 (Tclefonla) - Istanbul 
Deniz Ticarct Müdürü Müfid Ankara
ya gcldi. Burada V ckalctle tcmaslarda 
bulunduktan sonra liman i1lcri icin Mcr· 
sine gidccek vc deniz tarikilc lstanbula 
dönccektir. 

Japon kuvvetleri 
ric'at ediyor 

[Ba1tarats 1 Incl 1ahlfede] 

M. Sunfo, oon zamanlarda aokeri ha
rekattaki inki1aflann Cine müsaid oldu
gunu beyan etmi1 ve demi1tir ki: 

«- Dünya, Cin k1taaltmn anudane 
mukavemeti kar1tsmda hayran kalacak 
ve mütearnz nihayet sulh taleb etmege 
mecbur olacakt1r.>> 

Cin fetelerinin taarruzu 
Pekin 6 - Röyter aianst muhahirin

den: 
Cin <;etcleri, Sdu'daki Japon garni • 

zonuna taarruz etmi1lerdir. Bunun üze
rine J apon harb gemileri, derhal karaya 
takviye k1taalt <;1karm11lard1r. 

Japonya cevab vermiyor 
Tokyo 6 - J apon hükitmeti, lngilte

re ve Amerikanm oahabet maddesini ile
ri oürmek tasavvurunda olduklanm bildir· 
mek üzere vermi1 olduklan notalara ce
vab vermiyecektir. ( a.a.) 

Re•mi teblig 
Hankeu 6 - Cin resmi tebliiii: 
Toimpu'nun 1imalindeki vaziyet Cinli

ler lehine olmakta berdevamdtr. T aieriu· 
ang' a kadar ilerliyen dü1man kuvvetleri 
tamamen dag11tlm111tr. Bununla beraber 
Yihsien Tsao1vang civannda 1iddetli bir 
muharebe cereyan etmcktedir. Santung'un 
ccnubunda ilk defa olarak <;ok kuvvctli 
makincli k1taat faaliyettedir. Honam'm 
<imalindeki seyyar k1taat dü1amana mü -
him zayiat vcrdirmi1tir. 22 zirhh otomo
bil, 260 tüfek, bircok mühimmat, 19 oto
mobil almm11 ve 7 tank tahrib edilmiitir. 
lnsanca zayiat 300 c vüksclmi1tir. ..........-.·-·-
1ktisad Vekaleti müste§arhg1 

Ankara 6 (Telefonla) - l\Ianisa meb. 
usluguna se~ilen Faik Kurdoglu, 1ktisad 
Vekäletine gelerek ba~lanmt~ olan A· 
merikan vc c;:ekoslovak ticaret müzake
relerini idareye devam etmektedir. 

tkttsad Vekäleti müste§arltgi Veka
let tefti§ heyeti reisi Hasan Yaman ta
rafmdan idare olunuyor. Asaleten ki • 
min tayin edilecegi hakkmda henüz 
kat'i mahlmat olmamakla beraber Tür
kofis reisi Bürhan Zihninin lsminden 
bahsolunmaktad1r, 
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Yahudilere yurd 
(E9} azt mahdud memleketler müs
(g tesna, Avrupada, Yahudi a• 

leyhtarl1g1 gittik<;e arhyor. Bil• 
hassa, Almanya ve Avusturyada, Yahu• 
dilerin yaiamalarma imkan kalmad1. Bu• 
ralardan ~tkanlacak Y ahudileri, kom u 
memleketler de kabul etmek istemiyor. 
Halleri feci oldu. Spor temaslan veoile· 
sile tam11tg1m bir Viyanah Y ahudiden 
ald1g1m mektubda arhk Avusturyada ya• 
1amasma imkan olmad1g1ru bildirdikten 
sonra 1öylc diyor: 

«Almanca, ingilizce, franstzca, macar• 
ca, italyanca bilirim. Katiblik, tercüman• 
ltk, kahvc garsonlugu, daire hademeligi, 
otel hizmetkarhg1, 1oförlük, clcktrik~ilik, 
tenekecilik bile yapmaga hazmm„.» 

0 ve onun gibi yüz binlerce Y ahudi, 
her1eyi yapmaga hazlT amma, hemen he• 
mcn hi~bir memleket onlan kabule haztr 
de"l 

fngilterenin zorla Y ahudi yurdu hali· 
nc sokmak istcdigi Filistinde de vaziye• 
malum. lngiliz alaylan ve tayyareleri ol· 
masa Filistin Arablan, «Arzt Mev'ud» lt 
Y ahudilere mezar yapacaklar. Hem Fi· 
liotin, A vrupanm her memlcketinden alt• 
lan veya ahlmak istenilen Yahudilerin 
hepsini ge<;indirecek kadar büyük bir 
memlekct de degildir. Buraya fazla nÜ• 
fus toplamrsa, günün birindc Filistin 
Y ahudilerinin de. baz1 nüfusu fazla, top· 
ragt az millctlcr gibi, memlekete 01gm1yo
ruz, ba1ka yer isteriz, diye emperyalist• 
lige kalkt~alan, ve komiulan i<;in bir 
tehlike tc1kil etmeleri ihtimali yok degil• 
dir. 0 halde M usevilere hem Filistinden 
daha geni1, hcm de daha tchlikesiz bir 
yurd laz1m. Bu yurdun Afrikamn cenubu 
1arkisinde bir Fro.ns1z müst.emlckesi olan 
Madagaskar adas1 olmasm1 istiyenler 
var. Fakat, Franstz gazetelcri, bilmem 
dogru, bilmem yanh1, Madagaskar'm ik· 
limindc, Y ahudilerin ya11yam1yacag1ru 
yaz1yorlar. Kimbilir, belki de F ranstzlar, 
616,453 murabba kilometre mesahasm· 
da vc 4 milyona yakm nüfusu bulunan, 
bu F ransadan büyük aday1, Y ahudilere 
vermek istemiyorlard1r. 0 halde, Avru• 
pada hir<;ok memleketlerden .;1kanlmak 
istenilen Y ahudiler nereye gidecekler? 
Musevilerc kar11 pek teveccühkar davra· 
nan lngilterede bile bir Yahudi aleyhtar· 
hg1 bailad1gm1 g~enlerde lstanbula g 
len bir lngiliz gazetccisi söylüyordu. 

Y ahudileri iskan i~in, en münasib yer, 
muhakkak ki Avustralyadtr. Bu lngili 
dominyonu kocaman bir k1t'adtr ve bom 
bo1tur. 7,704,000 murabba kilometre 
mesahasmda bulunan bu k1t'anm, yaln1z 
6,775,000 nüfusu vardir. Murabba kilo
metre ba1ma 0,88 kiii. yani tek adarn 
bile düimez. M ukayese i~in söyliyelim ki 
Avrupa k1t'asmda 10,089,000 murabba 
kilometrede 517 milyon adam ya~ar ve 
murabba kilomctrc ba1ma 51 kiii dü1er. 

0 halde lngiltere. Avustralya domin· 
yonu ilc anla11p Y ahudileri, buraya nak· 
letsc fcna olmaz. Böylece, J aponyanin 
göz diktigi Avustralyada da nüfus art • 
m11 olur. Bu, askerligi ve harbi pek oev· 
miyen Y ahudilerin de i1ine gelir. ~ünkü, 
!ngiltere denizlere hakim olduk~a. Ja • 
ponlar kolay kolay Avustralyaya el at • 
mak cesaretini gösteremezler. Benim kü· 
<;ük akluna geien bu fikir fena degil am· 
ma, bakahm Avustralyahlar Yahudileri 
i<terler mi? 

iptidai maddeler 
cetvelinde tenzilat 

Ankara 6 (T elefonla) - 193 7 mali 
yil1 iptidai maddeler tenzilat cetveline 
(Bition'dan mamul Emalasyon) maddc
si ilavc edildi. Bu madde i~in tenzilat nis· 
beti yüzde elli olarak tayin edilmiitir. 

Klering hesablarr 
Ankara 6 (Telefonla) - Hazirlan· 

m•i son hcsab hula„Jarma göre muhtelif 
memleketlcrin merkez bankalannda tu· 
tulan ldering hesablarmdaki alacaklan • 
ll'!Z 1unlard1r: 

Almanyada (A. V. B. h„ablan) 
13.204.000, Bel~ikada 31,000, E•ton • 
yada 41,000, Lehistanda 250,000 kü • 
ur Türk liras1d1r. 

Seyyar vapuru Mürefteye 
yolcu c;1karamad1 

Mürefte 6 (Husus! muhabirimizden)
Hatlanm1za muntazaman sefer yap 
makta olan Seyyar vapuru iskelcmizc 
ugrad1, sandal istedi. Liman reisi, dcniz 
dalgah oldugunu ileri sürcrek sandal 
göndermediginden yolcular Mürcfteye 
~1kamam11hr. 

Trablus§amda bir hadise 
Sam 6 - Dün Trab!u•~amda b~ruk 

et yüzündcn ~1kan bir münaka~a. Lub: 
nanh avc1larla dükkanc1lar arasmda btr 

• · On arbede ~1kmasma sebebiyet venn1itir. 
bei kiiinin yaralanmas1na sebebiyet ver: 

· "d hale!l mi1 olan bu hadise, askenn mu a 
ile hitam bulmuitur. Ma<Ja1alar proteotO 
makamwda, bugün b ; al1 ka:m1 tir. 



Dünkü k111m1n hula1as1 
(Muharririn, Mak Vilyam1 ismindekl 

bir dostu, ytldmmm, fareden korkm1 • 
yan kadmlari bile bay1ltacak kadar kor· 
kuttugunu söyliyerek kendi bqmdan 
g~en bir vak'ayi anlabr. 

Mak Vilyams, bir gece, nereden gel
di~ini anhyamadJgi bir inilti ile uyku
dan uyamr. Bu inilti kansmm sesidir 
ve kendlsinl, cMortimer! Mortimer!• 
dlye ~aP,trmaktad1r. Mortlmer, kansma, 
nerede oldu~nu sorar; kadm, pabu~ • 
lukta sakh bulundugunu söyler. Mej!er, 
f1rbnadan ve gök gürUltilsünden korkup 
oraya 1aklanm1,. Kan koca arannda blr 
muhavere ba§lar. Kadm, kocasmm der· 
hal yataktan ~1kmasm1 lster. Mortimer 
vataktan kalkar, fakat o esnada bir §im
;ek ,akar. Kadm, bu ~im•egi ve onu ta
kib eden gök gürültüsünü, kocasmm o 
e•nada yemln etmilj olmasma atfeder. 
Mortimer kibrit! ~alo.p etrafm1 görmek 
ister: kar1si y1ldmmm 1~1ga gelecej!ini 
söyliyerek mAn\ olur. Oca~n yanmda 
durmas1na, pantalonunu glymeslne, §ar· 
Jn sövlemeslne, kaprv1 acmanna, muslu
gu a~1p elinl yllzünü yikamasma, du • 
vann dibi.nde oturmasma hep o yildin
m1 cezbetmek korkusile müsaade etmez, 
nihavet, pabu,luga kendi yamna <;a. • 
gmr.) 

Kanm111 yanma, pabuc;luga S1g1nmak 
istedim. F akat, ikimizin bir arada oraya 
S1gmam1za imkin yoktu. Kap! lr.apanmca 
boiulacak gibi oluyordum. N cfcs ala • 
bilmck ic;in climden 11:cldiiii kadar ugra.
bm; ak1bct d1,an c;1kmaga mccbur ol
dum. Kanm oeslMdi: 

- Mortimer, cam111 kurtarma!ia bak. 
Söminenin kcnannda duran ,u almanca 
kitab1 ver. Oradaki tamdan1 da getir am• 
ma, yakma. Kibriti bana ver, mumu bcn 
burada yalcarim. Kitabda }'lldmma hr
fl tedbir carif ediyor, onu okuyacaiiim. 

Sominenin üstündeki ufaktcfekten bir 
ikisini devirip k1rd1ktan sonra kitab1 bul
dum. Kanm biraz sesini kesti, sonra tek
rar basladi: 

- Mortimer} Ne oluyor} 
- Bir1ey yok, kedi uyand1. 
- Kedi mi uyand1} Eyvah 1 Bittik 1 

Y akala, lavaboya lcapa 1 Aman c;abuk 
ol kocac1g1m 1 Kedide elektrilc vardir. Ah 
&u 11:eceyi saii aalim bir gec;irsem 1 

Kanmm, boiiuk h1c;kmklan tekrar 
kulag1ma gelmemi1 olsayd1, zifiri karan· 
!1kta, kediyi yakalamak ic;in kolumu bile 
k1m1ldatmazd1111. 

Hcpsi de &ivri kenarh bir y1iim e1ya 
arasmdan dola1arak, kediyi bin mü1kü· 
latla, dolabm altmda yalcalad1m, Oda • 
da, yüz dolarhk kadar öteberi k1rm11, 
ayak kcmiklerimi hayli ac1tm1sbm. 0 es
nada, pabuc odasmdan, kanmm h1clo • 
nklarla kan11k scsi 11:ene ititildi: 

- Kitab diyor ki, cn emin c;are, oda
nm ortasma bir iskemle koyup üstüne c;1k· 
mak ve ayakta dunnakm11 Mortimer. 1s
kemlenin ayaklanm, gayrinakil cisimlcr· 
le tecrid etmeliymi1. Y ani, iskemlenin a· 
yaklarm1 cam üstünc koyacalmn. Aman 
kocac1gun cabuk ol, bak gene gök gür
ledi 1 

Bu scfer de cam aramaiia koyulduk. 
E vdeki bardaklann hepsini k1rd1ktan 
sonra, nihayet dört tanesini iskemleoin a· 
raklarma koydum ve yeni talimata inti· 
zar ettim. 

Kar1m, geoe kitabdan okumaiia de • 
vam etti: 

- Bak, almanca kitabda ne diyor. 
«Firtma csnasmda insan, üstünde ma· 

deni c1Ya bulundurmahdir. Yüzülderi, 
saatleri, anahtarlan muhafaza ctmeli
dir ..• V c soba, ocak, 1skara gibi ... Bir 
araya toplarun11 mütcaddid madeni c1ya
nm bulundugu yerlerde kat'iyyen dur· 
mamazhk etmemelidir». Bu ne demek 
Mortimer} Madeni •iY•YI üstünde bu
lundurmahdir llll diyor, yoksa bulundur· 
mamahdir m1} 

- Vallahi bcn de pek anl1yamad1m. 
Biraz kan11k bir1ey. Zatcn almanca 
cümlelerin hepsi azc;ok kan11ktir. Amma, 
bana kalma, bunun manas1 madeni e1ya 
bulundurmahdir olacak. 

- Evet, öyle oldul(u besbelli. Para
tonerin esa01 da bu deiiil mi zaten} Mor· 
timer, scnin bir itfaiye bad1iim vardi; onu 
giyscne. Halis madendir. 

S1k1 11k1 kapah bir odada, boiiucu bir 
hava icindc, ba1ma itfaiye tain 11:ec;irip o
turmak kadar a$i1r, s1loc1 ve rahatsiz bir 
vaziyet olmaz. Hava öylc s1.Cak1t ki, ge
celii(im bile fazla geliyordu. 

- Mortimer, ba1m kafi deiiil, vücu
dünün orta lusm1m da muhafaza etmek 
lazim. fükerlik zamanmdan kalma k1 • 
!JC1m da beline baii:lar mmn? 

Bal(lachm. Kanm devam etti: 
- Simdi de ayaklannm jcabma bak• 

malt. Mahmuzlann1 da tak. 
Mahmuzlamru da takhm ve sükune • 

timi muhafaza etmek ic;in azami gayreti
mi aarfcttim. 

- Mortimer, kitabda bir"y daha 
var. Diyor ki :•«Firtma csnasmda ... Can· 
lan calmamak cok tehlikelidir. .. Hava 
cereyam... Kulenin irtifa1 y1lchnm1 cez
bedebilir». Mortimerl Bu ne demek} 
F1rtmada, kili5Clerin ~nlanm ~almamak 
tehlikelidir mi demek istiyor acaba? 

- Öyle olsa gerck. Galiba, can lcu
lesinin yüksekligi, ve hava cercyanmm 
yoklugu fotma varken can c;ahomamas1· 
m tehlikeli bir hale getiriyor. Esasen, 
dikkat cdersen, göreceksin ki.., 

- Her ne fsc Mortimer. Bo~una ~ene 
c;ahp da vakit 11:ec;irme. 

Haydi kocac1g1m, mutfai(a ko1, orada, 
ycmek zamam c;aldignruz büyük can var, 
onu al. <;abuk Mortimer, kurtulduk de
mektir. 

E virniz, oldukc;a yüksck bir dag tepe· 
sindedir ve bir vadiye bakar. Civamwz 
ciftliklerle doludur. Bu c;iftliklerin CD 

yakmda bulunam da bize üc, dört yüz 
metrc kadar mcsafededir. 

Ben, koca c;am elime alffil,, iskemle • 
nin üstüne c;ikm11, var kuvvetimle c;alma
ga ba,hyah yedi sekiz dakika oluyordu. 
Birdenbire, pencerenin kanad1m, d1,an
dan bir cl itti ve odan111 ic;inc bir fener 
uzand1. Ba,l.!DI cevirip bakt1m. Pencere• 
nin önünde bir }'lgm insan toplanm1~h. 
Bir sürü kafada bir sürü göz benim aca· 
yib k1hlitm1 seyrediyordu. 

<;an elimden dü,tü; iskemlcden in • 
dim; hayretlcr ic;inde beni scyreden lr.a
labahga: 

- Merak etmeyin, dcdim, bir~y yok. 
F1rtina var da, }'lldmm inmesin diye .. , 

- Firhna nu} Y1ldnun m1} Aman 
Mösyö Vilyams, rüya m1 görüyorsunuz} 
Y1ld1zlara babamza 1 Gökte bir tek bu· 
lut yok. 

Gölcyüzüne bakhm. Hayrettcn küc;ük 
dilimi vutuyordum. 

- NaSJI olur? dcdim. Pancurun a • 
ral1klanndan ,im1e!ii mükemrnelen gÖr· 
dük. Gök 11:ürültüsünü de i,ittik. 

Kalabahk, hep birden kahkahalarla 
gülmege ba,lad1. Hepsi mtüstü yere 
düitülcr. 1kisi öldü. Sag kalanlar: 

- Hay c;ok ya11yasm, dediler. Pen· 
ccreyi ac;1p d1,anya bir bakmak yok mu} 
Sizin i1ittiginiz giirültü top sesleriydi. 
Aydmhklar da, donanma. Geceyarm ha
ber geldi. Garfield Reisicumhur intihab 
edilmi,, ,enlik yap1yoruz. 

Megcr, fotma filan hep bizim haya
limiz mahsulü imi,. Maamafih, bir haki
kat Ögrendim. Y1ldmmdan tahaffuz c;a· 
rcleri mei(er o kadar c;ok, o kadar tesirli 
imi1 ki, yeryüzündc yildmm c;arp1p ölen 
insanlar bulunmasma hiila ak1! erdiremi
yorum. 

<;eviren: 
HA.!fDI VA.RO(;LU ················ ........................................... . 

Rumca gazeteler 
!stanbulda inti§ar eden rum~a gazete

lerden baz1larmm Atinaya sokulmad1gi 
yaz1Im1§ti. Dün bu gazete sahiblerinin 
bize vaki olan müracaatlerinde bu ha • 
berin dogru olmad1g1 bildirilmi§tir. 

Samatya ~ E N sinema 
bu hafta iki film 

SiRLEY AS i 
' 
CANfLER KRAL J 
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·!----------------------------·· 1 • MiLLETLER KUPASI • büyük mükafatma läy1k görülmü$ olan 

KRALiCE ViKTORYA „ 
Frans1zca sözlil ve zengin ve muhte$em sinema harikastru 

Bu hafta S A K A R Y A sinemas1nda 
gidip görünüz. Seanslar : Saat 2 - 4,15 - 6.30 ve 9 da 

l.ll"Jttl.J. ~ •• ~· 

Mimar Sinan i~in 
yap1lacak ihtifal 

Eminönü Halkevi bir 
prograrn hazirlad1 

Eminönü Halkevinden: 
Yüce Türk miman (Sinan) m ölü • 

münün 350 nci y1ldönümü olan 9 nlsan 
938 cumartesi glinü. Süleymaniyedekl 
mezan önlinde a,al!1daki prol!l'am gibi 
bir ihtifal yap1Iacaktir. Bu ihtifale bü· 
tün yu•dda•lari davet ederiz. 

1 - ihtifal saat 16 da §U s1ra ile ya
p1lacakhr: 

A - t stikl.11 mar§J. 
B - Güzel San'atlar Akarlemisi mi • 

mad talebesinden Kemal Elägöz tara -
fmdan sövlev. 

C - Yliksek Mühendis mekteblnden 
FPlclh tarafmdan söylev. 

c;: - Genclik namma Üniversite ar • 
keolojiden Bahad1r taraündan söylev. 

D - Mjmar ve mühendisler namma 
mühendis Abdurrahman Naci tarafm • 
dan söylev. 

E - 1stikläl mar§ile ihtifale son ve
rilecektlr. 

2 - 1btifalden evvel saat 15 te civar 
llselerden Gß.zel San'atlar Akademlsl, 
Yüksek Mühendis mektebi, Nafia Tek· 
nik okulundan gelecek blebe lle sair fs. 
tiyenlere mimar Taliit Özt§lk ve Güzel 
San'atlar Akademlsi mimad talebesin
den Salm Süleymaniye camisinde yüce 
Mimarm hayat ve cserleri hakkmda 1· 
zahat verecekler ve oradan topluca ih
tifal yerine gelinecektir. 

3 - Kültü.r Direktörlü~ o gün ilk 
okullarda talebeye Mimar Slnan ve e
serleri haklo.nda malfunat verdirecektir. 

4 - O gUn yurddaslara paras1z olarak 
(Mimar Sinan) rozetleri da~lllacakt1r. 

~ - Gecc saat 18,30 da Evlmlz üyele
rlnden Eskl Eserler Müzelerl miman 
Kemal Altan radyoda yüce Mimar hak
lnnda blr konferans verecektir. 

6 - Belediye. C. H. Partisi, ist. Hal -
kevleri adma Eminönü Halkevl, N af1a 
Teknik okulu, Vakif i~Ieri direktörlül!ü, 
Güzel San'atlar Akademisi, Yüksek Mil· 
hendis okulu, Mimarlar ve Mübendisler 
Birllkleri, Naf1a Teknik okulu mezun
lan Birlilti ve salr istlyenler blrer ~e
Ienk koyacaklardir. 

Kanada bülbülü : Dinna Dörbin 
Sabalun 9 undan ak,amm albsma kadar ~ab~an 
ve kendini daima mes'ud hisseden genc bir yddizd1r 

Dinna Dörbin radyo p1rtöneri komik Edi Kentor ile birlikte 

Amerikah emprezaryolardan Cek Ce- ner, bir saatlik uzun bir yol kateder ve 
rii'in keifettigi ve komik Edi Kentor'uo 9 da stüdyoya muvasalatla hemen iie ba1-
yükselttigi Dinna Dörbin'in ilk filmi !a.r, iki saat ~ahiir. Saat on birde ögleden 
«Ü~ Modem K1z» dünyamn her taralm- evvele aid mesaisi bitmiitir. Saat ikiye 
da oldugu gibi bizde de muvaffakiyetler kadar serbesttir. Bu arada ikinci kahval· 
kazanm11ti. Ge<;en akiam ayni artistin tmm yapar, bir saat uyur, ögle yemegini 
ikinci filmi « 100 erkege bir kadm» mat- yer. Saat ikidc mensub oldugu 1irketin 
buat erkanma hwusi bir scanste gösteril- kendisine tahsis etmi1 oldugu hoca gelir. 
di. Greta garbo'nun kocasi bestekil.r Sto- Dinna'y1 a91k bir otomobile bindirir ve 
kovski'oin gerek musikisini tanzim, ge • derslerini orada verir. Cünkü sesinin da
rekse bizzat rol almak suretile temsiline ima iyi halde kalmas1 i9in genc kmn mü
iitirak ettigi bu kordelada kü~ük artistin temadiyen a~1k havaya ihtiyac1 vardir. 
san'atkärane kudretinden ve güzel sesin- Holivud'un güzel manzarah civannda 
den ~ok mükemmel istilade edilmi1 ve mütemadiyen gezinirlcr ve ders okurlar. 
„er bir musiki ziyafeti haline gelmiitir. Saat ü~te stüdyodaki faaliyet tekrar 

Dünyamn her tarafmda «Kanada Bül- bailar. Saat alt1da Dinna artik tamamile 
bülü» lakabile amlmakta olan on bei ya- serbestir. Gene k1z a91k havada hergün 
i:ndaki Dinna'mn hususi hayab bu yat- ald1g1 bu bir saatlik derslerden fcvkalade 
taki yavrulara cidden nümune olacak bir mcmnundur. Y almz matematige pck akh 
1ekildedir. ermedigi i~in onu hi~ sevrnez. Arada s1-

Ak1am saat sekizde yorgun argm eve rada: 
geien k1zcag1z, her zaman mcigul ol • - Bir 9eyrek he41ab, hendese okuya • 

Palto rur11z1 yakalandi mayi 9ok scvdisi ~apraz kelimc bulmaca- cag1ma sekiz saat 1arki söylemege raz1 • 
Bir hafta evvel Haydarpa§B lisesi ta· lann1 halledecek vakit bulamadi m1 o ka- yun 1 

lebelerinden Sulhinin 54 lirahk palt<>- dar hiddetlenir ki, 90k defa gözlerinden Diye etrafmdakilere derd yanar. 
sile eldivenleri, aynl lise talebelerin • yailar gelir. Cünkü ertesi gün saat yedide 11te, Dinna bu 1ekilde 9ok ~ah1an fa. 
den Efdalin paltosile e§arp1 ~ahnmi§tl. kalkabilmek i~in yemegini yeryemez yata· fakat kendisini daima mes'ud hisseden bi1 
Poli~e yapilan tahkikat netlcesinde ga girme•i liizimdir. Sabahleyin kahvalll genc yild1zdir. Zaten ruhundan bahtiyar· 

bu i§fn fallinln Fuad lsmfnde biri oldu- ettikten sonra bir ~eyrek kadar §&D ek • hk ta1mam11 olsayd1 bu kadar iyi 1ark1 
~ anla~1larak yakalanm1~ ve mesruk S t k' d b b' 50··yti"yemezd"1 k'i!. zersm yapar. aa se 1z e ara asma 1-

e§ya sahtblerin:,1~!~ _:auml§tir. (-;;.~:::======B===i=r===i=k==i==-S-_.:..a:==t=•=r==•=a============) Trabzon Belediyeainin ·- _ 
büttresi * Rcjisör Erih Pomma, ba1rolünü * Fran51z piyes muharrirlerinden ve 

Trabzon (Hususi) - Belediye mec • !ngiliz artisti Sari Lavton'a oynathg1 sinema amillerinden Marse! Panyol'un 
lfsi nisan i,timauu yaparak 938 ytlt büt- «intikam gemisi» filminin atölye faali • «F anni» ismindeki piyesi Pariste filim 
,eslni tetkik ve tasvlb etti. 189,900 lira yetinc aid bütün iileri bitirmiitir. Bu kor- haline getirilmi, ve ba1rolü me1hur F ran· 
olarak tesbit edilen yeni büt,ede ge~en delamn mevzuu Malezya adalanndaki siz aktörü «RemÜ» oynam11ti. Ayni eser 
senekine nisbetle 24,314 liralik bir va· yerlilerin eline dü1en bir beyazm hari • Amerikada da filme c;ekildi ve ba1rolü 
ridat fazlahgi vard1r. k 1 ·d J ihti' tm kt di 

u a e macera anm va c e ey · Vallas Biri temsil etti. Bu hafta mezuni-
Elektrik §irketl heyetl umumiye top- F akat rejisör Malezya adalanna kadar yetle Parisc 11:elen V alias Biri bu seyaha

Janhs1 da yap1lm1§ ve münhal azahklar gitmektense filmin dtt sahnelerini Fran· 
i~in lntihab yap1Id1ktan sonra elektrik tinden istifade edcrek F anni'nin Frans1z 
• sanm cenub sahillerinde c;evirmegi tercih R • · · f k kilovahnm 7 den 13 kuru§a lndirilme - kahramam emü yü ziyaret etm11, a at 

etmi1tir. b ·· I · k 1 sine karar verilmi§tir. Belediye ile E- ser estc;e göru~e en müm ün o amamw 
lektrik §irketi mü§tereken bir buz fab- * Holivud'da sinema artisb Kler tir. Cünkü Vallas bir kelime frans1zca 
rikas1 kuracaklardir. Trevor yeni c;e1id bir 1antaia maruz kal- bilmedii!i gibi Rernü de tek kelime ingi

m1,hr. «Presti,karlar1mzdan biri» imza- lizce konuiamiyordu. Bereket versin 
sile Y1ld1za mektub yazan birisi stüdyo • Marse! Panyo yeti1erek tercümanhk yap· 
daki odasmda kendisini tarn 36 saat bek-

···························································· 
m11 ve o sayede anla$111lflardir. Vallas ledil(ini, fakat gelmcdigini görünce c;1k1p 
Biri bu münasebetle sinemada bir yenilik gitmege mecbur oldugunu bildirmekte, 

· d d d 30 d 1 1 k b" k yapacag1m ve dekorsuz siyah perde önün-aym zaman a o a a o ar 1 1r c;c 
dü1ürdügünü iddia ile bunun iade vcya de bir filim c;evirecegini söylemi1, Remü 
tazminini istemektedir. Artist mektubu de Marse! Panyol'un «Ekmekc;inin kan
hemen zab1taya vermi1 ve bu i1i yapan s1» piyesindeki ba1rollerden birini oyn1ya-
aranmaga ba1lanm11tir. cagm1 bildirmiitir. * Hanri Gara, Andre Lafor ve diger * Amerikada «Cazbandm tarihi» is
bir,ok F ranSJz artistlcri «Geceyarm bom· minde bir filim 'evrilmektedir. Bai rolle
bam> isminde bir kordela yapmaktad1r • ri Alis F ay, Tayron Pover, Don Ame, 
lar. oymyacaklard1r. 

7 Nl!!an 1938 

RADYO 
(Rn ~ksamki oro2l'al11_.1 

ANKARA· 
12,30 kar~lk pläk 11e~lyat1 - 12,50 pl~· 

Türk muslki.t ve hallt §arktlan - 13,15 ~ 
hU1 ve harlcl haberler - 18,30 pläkla d~ 
muslk1sl - 19,15 Türk muslkl.sl ve balk 1 
kllan. (Makbule Qakar ve arkad"'ilarJ) 
20,00 saat Aya.r1 ve arabca ne§rlyat • 20~ 
radyo!onlk tem.sll - 21,00 !oto~ra.!9 
bakkmda btr konu~a: Sa!der filükrü-erl2l~ 
stildyo orkestra.s1 - 22,00 aJana haberl 
22,15 yarmkl program. 

ISTANBUL: , 
12,30 plll.kla TO.rk muslklsl - 12,50 hafll , 

dl.s - 13,05 p!1lkla Türk muslkl.sl • 13,30 rout, 
teilt p!il.k ne1rlyah - 14,00 BON - 17 ,00 lll~ 
k!llib tarlhl dersl: ÜnJverolteden nakl• 
Yusuf Hikmet Bayur • 18,30 ~ocuk UyatrO' 
su (Tllklnln marl!etler!J - 19,15 .!!>Ot !llc
aababelerl ~ref §e!!k - 19,55 borsa babtr 
lerl • :w.oo 8adl H~ea ve arkada11at1 ti; 
ra!mdan Tllrk muslkl.sl ve balk 1ark1lar1 
20,45 bava raporu - 20,48 Ömer R1za tar:; 
!mdan arabca söylev - 21,00 Radl!e fl 
arkad84lar1 tara!mdan Türk muslkl.sl 
ballt ~rk1lan, (saat ayan) - 21,45 QR!{f:S' 
TRA - 22,15 ajan.s haberler! - 22,30 pJAJ~ 
sololar, opera ve operet pa.r~aJar1 „ 22. 
son baberler ve ertesl günün prograinl ' 
23 .00 SON. 

vlYANA-
18,20 k..:~lk yayin - 2{),15 §AN KONSt' 

Ri - 21,05 ESKi VE YENi DANS HAV.\' 
LARI - 22,20 ORKESTRA KONSERi • 23,cl 
haberler - 23,25 muslki (kLSa dalga) -24.ol 
DANS ORKESTRASI. 

BERLiN: 
18,15 F.öLENCELi MUSOO VE D.\~S 

HAVALARI - 19,05 ODA MUSiKisi • 19.!0 
spor, hava. haberler ve salre - 20.15 OR; 
KESTRA KONSERi - 21,05 ORKESTJ!' 
KONSERi - 23 ,05 haberler, hava ve saue' 
23,35 GECE MUSiKisi - 1,05 KONSER. 

PE';lTE: 
18,05 KORO KONSERi: - 18,45 konferap.S' 

19,10 QINGENE ORKESTRASI - 19,50 kO' 
nu~ma . plyes - 21,45 ORKESTRA KoNst• 
Ri - 22,25 PiYANO KONSERi: - 23 ,05 h•' 
berler - 23,30 QINGENE ORKESTRASl ' 
24.05 OPERA ORKESTRASI - l 10 haberJel· 

BÜKREi;!: • 
19,05 kon1141lla, gramoton. kon!eran! ' 

20,05 Org kon.serl • 20,35 PiY ANO KONSS' 
Rf -. 21,05 konferans - 21,25 AKi;JAM KOli' 
SERI - 22.35 haberler. ha va ve salre - 22.sa 
GECE KONSERi: • 23,50 haberler. 

LONDRA: 
19.05 MUSiK:t: Bah'ID eserlerl - 19.Sl 

gramo!on. haberler ve salre - 21 20 Fir.JJ!• 
MONiK KONSER • 23.40 ka~tk yayin • 
24.05 DANS ORKESTRASI - 24,35 gramo ' 
ton. haberler. hava ve salre. 

Mevlid 
Ziraat Vekäleti heyeti tefti§iye reis! 

Bay Bekir i;;asamn refikas1 merhu!llc 
Bayan Mehribanm istirahati ruhu i~iß 
8 nlsan 938 cuma günü saat 15 te Bef 
og'lunda A~a camiinde Mevlid okuttu • 
rulacagindan arzu buyuran zevatm tel' 
rifleri rlca olunur. 

O~lu Avnl, k1Z1 thsan 

Daktilo aran1yor 
Fransizca ve tllrk,e lyi bilen bir 

Türk daktiloya ihtlyac vard1r. 1ki 
ecnebf dill bilenler tercih oluna• 
caktir. Gazetemiz ldarehaneslne 

müracaatlerf. 

CEMAL SAHiR 
A§k resmi g~idi 
Büyük Paramunt 

operetini 
Yen! kadro ve bü
yük müzikle temsil 

edecektir. 

ERTUÖ'RUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

EDiRNE 
Cumhuriyet sinems• 
smda cuma günü ak• 

§ammdan itibaren 
yalruz bir hafta 
temsil verecektir. 

rn 
TURAN TtYATRQStJ' 

Bu a§kam 
San'atkar Na§id ve 

arkada§lan 
Haklo. Ru§en, Eyüb 

Sabri birllkte 
Matmazel Mi9e • Pen~ef varyetesinin 

i§tirakile (Köylü ni§am) komedi 
3 perde 

Paris - Paris sergisindeki Alman 
paviyonunun bugünkü hali. 

~~:~::~r DE L 1· haftanm 
en büyük 

t1lmi PETR 
TUBK 
Sinema• 
smda 

iläveten: 

BAHCE 
SARAY 

r 
1 BU AK~AM iPEK ve SARA Y 
· sinemalannda birden 

sözlü ve Türk musikili 

~aheserlerin §aheseri takdim edilece!<tir. 
A~K • HEYECAN· KAHRAMANLIK • iHANET • MüTHi~ MACERALAR 

muazzam sahneler • On binlerce tigUran 
:-~ abras1n1, ihti§am ve güzelligini asla unutam1zacag1n1z bir film 

Dikkat: Bugün saat 2,30 • 4,30 • 6 30 seanslarrnda son defa olarak 

Mihracenin Gözdesi 
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So lhl lhl ©l 'ü: lb ©l lhl o ~ U ~ 1r ü 

Sagl1k durumun-da 
• yer1 sanatoryomun 

2 Yazan: Dr. IHSAN RIFAT 
Halk d k • 

n „ d ara.m a ve me teblerde S1hh1 
iuca ele l 1 b 1 b '" 1 ma an her seyden evvel 
•• •n •1a t b · d' M k. hi i b' . er iyev1 IT. e teblerde S1h-

•ind"' h•ye ile alakadar olmak demek esa-
. • lk ·1 ' 
ll'ekt' ~ 1 e, cemiyet ile alakadar de-
le h. •r.k '.•ktebde ba~hyan bu mücade-

arc eti l I •esl' . mecmua ar a, konferanslarla. 
' '1nema . d 1 1 . . n•arnla 'e ra )'O ar a nesnyat 1le ta-

C•de! "'.[·. En mhayet sayd1g1m1z bu mü
es•ir e " ahlan yamnda onlar kadar mü-

!l;anatory 
tin•h om Yd<ama tarz1 ve haya -

. Y•Phg1 t · · d ·1-ge\' S esm • 1 ave etmek laz1m 
z•"al!d. •.natoryom fili t~·kiliit olmaktan 

' e PISk 1 "k 1 zerind .. 0 0.l' o arak da hastalann ü-
S e muesstrdir. 

anatorvo . h 
sari bir h · ma g1Ten astalar, vercmin 
g;bi ted asta!ik oldugunu Ögrendikleri 
imha . 

3~ 1 •onund, da bu marazm kabili 
hrlar 's izalc olduguna iman ederek c;i
C•l!'li« '

1 
hununla beraber tüberkülozun bir 

. ,e astaJ,· ld • d k 
t.rirler. Has gi o u~una a . an~a.t ge-
cek b' h tanm §ah" bak1m1 1le 1y1lc5e
olarakr 

1 
b'tah~ ol.maktan ziyade umumi 

ma„ t er.d•Yevi b1r mücadelenin arttml-
' ecn in k t' . „. kl Umum·I . •yme m1 ogretme e ve 

't!hrrnekl h k'k• d . k l!}a Ya l b' . e a ' 1 te av1 ve orun-
S P• a 1111. 

l 
anatoryom t d . . . 1 . • . 

ece h I" e .wJSmm gaye enm §OY· 
l u ••a edehiliriz: 

tiiber~I Sanatoryorna her ya5taki bütün 
bal&a u odz hastalar ve !aal veremlilerle 

~ min ·k h hbul d.
1
.• mi ro u bulunanlar derhal 

e • tr. Bundan dolay1: 
a-c . 
b _ Hm1yete aid tecrid yapihr. 

terbi . „ •stalar tüberküloza aid S1hhi 
tutul;uel gorerek mÜe5'csede bak1ma tabi 

r ar ha t ·1 k 1 1 la1 da ' s a 1 e temasta a mts o an-
2 mryene ve kontrol edilebilir. 

tedav:-:- mkiin1 olan vak'alarda kollaps 
"'Zar"' Y•pihr. (Y ap1lan istatistiklcre 
<-;, 60.~0 •.•natoryoma giren ha•talarm 
teda" . .'~de yap1lmaktad11). Kollaps 
ke,rn ~'· ci~ere hava vererek veya sinir 
l•tin;' k' 

1
kabur11,a kemiklerinin icab cden

ba,rn k a d11mak gibi cigerdeki yarayi 
mak ~. ve mikroblarm faaliyetini durdur
l•da .uzere Y•pilan ameliyatt1r. Kollaps 

''" en „ · b' 1 d · 1 b\! h I muesm 1r u•u ü te a v1 o up 
a ~'~~ arda tatbik edildij!i zaman: 
b : Mereßl ßlikrobu G•buk izale cdilir. 

erk• · k ~~ 1h 1le sirayet mümkün mertebe 
n "•hr. 

1:-a~ : Ha,tanm ,ali1ma kabiliyeti derhal 
ar. 

gin~ ( Uzun miiddet tedavi imkanS1zh-
3 Yok.uzluk} büyük yard1m1 olur. 

~ - Ha~tah~1 ivilesip ~1kanlar bila -

liariciye V ekili dün 
M1s1ra gitti 

M 1 Ba~ta1a11 l Incl sahll•d•l 
ZaYJ t' hükumetinin Ankara scfiri Ce
likt r 1 Bey de, 1-iariciye V ckilimizle bir-

e ve · 1 ket . a~m vapurla skenderiyeye hare-
etrn11tir. 

ki Hariciye Vekilimiz ve relakatlerinde
erk~evat, iehrimizde bulunan Hariciye 

•ni V1· B 1 d' ·· ·11 . E: . • 1 ayet, e e 1ye mumesSI en, 
\amniyet Müdürlügü erkSnt tarafmdan 

Hra. ~adar lcffi edilmijlerdir. 
raz ariciye V ekilimiz, hareketinden bi -
ha ~'.vel kendisini ziyaret eden bir mu -

tnr1rni1.~: 

rü.~~ M"1rdan avdetimde bol bol gÖ -
,uru7 1~ d . . l :" em1i11r. 

nu ~·fik Rü<tÜ Aras, Da~ya vapuru -
ed n (edeki ki<a tevakkufundan istifade 
kilerM karaya (lkacak ve Yunan Baive
ret' etaksas'la gÖrÜ•tcektir. Bu ziya -
ka le Avrupanm ald1g1 yeni cereyanlar 
d r1••1nda iki memleketi yakmdan alaka
g~r deden bütiin meseleler. bir kere daha 

oz en &•(irilecektir. 
Hariciye \'ekilimiz bu görü1meden 

&onra l k \·a • ! enderiyeye dogru yoluna de -
m •d•cektir. 

rec~r..1 ~. harbindenberi, bir Türk siyasi 
ilk unun M1ma yapmakta oldugu bu 
f d.resrnj ziyarele, büyük ehemmiyet at
/ ~ltnektedir. MislT hükumetince, heye -
•mizi kar.ilamak üzere. büyük bir pro -gr . B' ha11rlanm1illr. . . . . 

tn' u Programa göre, Ha11c1ye Yekih -
d lz, Maieste F aruk larafmdan kabul e-

d
•_ecek ve •erefine M!SIT Baivekili ve 
Jo lA 'i • 
oCf 1Vll'1r ricali tarafmdan ziyafetler, 

!Uvar 1 H · · V k'I' · zin e er verilecektir. anc1ye e 1 1m1-

I 
M1111ola bei gün kadar kalacag1 anla-

1' "'•ktad H IT, 
y d •Yetimiz nisanm 14 ünde. lskenderi
~1~ en, l•tanhula avdet etmek üze:e yola 

f l
acaktir. Dönüi „vahatinin 11mend1-

er e 1 · k Y•p1 maS1 ve Suriyeye ugranmaSJ 
ararla•rn11tir. 
„ Hariciye Yekilimizin Suriyedc, iki 
~~ kadar kalarak, Suriye ricalile baz1 

'
17•ker 1 d b 1 h l „ rül · • er e u unmas1 mu teme go -
tnektedir 
Hevet' : . h. ·1 D ay 1m1z1 am1 « •Gya>> vapuru. 

m •n dokuzuna rastl1yan önümüzdeki cu-
•rte•i " ·• 1 k b l na k gunu, enderiycye varm15 u u-

H ca. ~IT. Mim hükumeti Protokol 1efi, 
t,k11<d1Y•. V ckilimizi kari1lamak üzere, 

en enyeye hareket etmiitir. 

harc kontrola tabi tutulmaktad11lar. Has
talar balgam kesili~ce ve yahud mikros
kopik muayenede balgarr.da verem mik
rcbu kaybolunca sanatoryomdan ~1ka -
rihr. Bunun i~in vasati olarak bu gibi has
t.1lara asgari Ü( ay sanatoryom tedavisi 
lazim gelmektedir. 

Kollaps tedavisi yap1lanlarda (hava 
vermek = Pneumothorax} gibi balgam
da basil kayboldugundan itibaren iki, Ü<; 
srnc müddetlc tedavi ve kontrola devam 
eclilir. Maamafih bu zamandan <;ok cv
vel yani 8 - 12 av sonra da tamamile 
1yilik göstercn hastalar mevcuddur. Mik
robu kesilcn ve tarn iyilik göstcren has -
ti:n1n Gal1<ma dcvrcsi sanatoryom hari -
6nde sanatoryomun mütahas<1slan ve ya
l1ud ha~tanm hususi aile doktorunun kon
trolu altmda yap1hr. Eger bu esnada her
hangi bir ihtilat ve lüzum haS1] olursa 
c~rhal vc tekrar sanatoryoma kabul edi
lir. Alevi söndürülmü, yani hastahg1 te
nkkuf halinde olan hastalarm bu zaman
ki sanatoryom tedavisi ~ok defa uzun te
claviyi icab ettirmCl. 

4 - Müzmin ilerlemij hastalar im -
kiim oldugu takdird• ccrrahi müdahaleye 
tabi tutulmalid1r, dcvamh basili müsbet 
balgam ve cvdeki mü~kül yajama jartlan 
zor olma hallcri, gayrimuayyen uzun bir 
zaman sanatoryomda tutulmaga kafi se
beblcrdir. 

5 - Sanatoryom doktorlara hastal:a -
k;c1lara vc ccmiyet iGinde ~ali1anlara bir 
C.grctmc mücsse.„si olmaktadir. Hastalar 
kendi cvlerinc sirayet ctmiycceginc aid 
tarn emniyet oldugu zaman gönderilmeli, 
bu emniyet haleldar oldu mu tekrar ahn
mahd11. Tedavi vc korunma daima bera
bcr yap1lmahd1r. Bu gibi ahvalde tarn 
m~nasile halkm .aghk durumu üzerinde 
müe„ir olabilecek bir 1ekilde ~ahian sa
r.atoryom ve verem hastaneleri yatakla -
rmm mümkün mertebe arttmlma'1 liiz1m
ciir. Hastanm biran evvel bulasik halden 
kurtulmasm1 temine (ah1mak, halkm s1h
hatini korumak ve hastahgm sirayctini 
mcnetmck bak1mmdan cn müessir 1ekildir. 

Sanatoryomda halkm 11bbi tedavisi 
yükletildigi andan itibaren hastanm i~ti -
mai olarak iadei itibarma i,:ah11lmakta -
d.r. Y ani iGtimai ccpheden <;ahima ba1h
ycr dcmektir. Hasta ailenin bir rüknü bü
tün aile iGin mü1terek bir mesele gibi dü
J,iülmeklc berabcr genc bir fcrd olarak 

nazan itibara alm11. 

Dr. 1 hsan Rilat 

Bugün iki Balkan kon
gresi merasimle a~1hyor 

1 Bastaraft l Incl sahlfede) 

Matbuat Umum Müdürü Naci K1c1-
man dün Y1ld1z sarayma giderek kongre 
hazirl1klarm1 gözden ge(irmi1tir. 

$ükrü Saracoglu hareket etti 
Ankara 6 (Telefonla) - Adliye Ye

kili ve Hariciye Vekaleti v~kili Sükrü 
Saracoglu Balkan Ekonomi konseyini 
a~mak üzere bu akiam lstanbula hareket 
etmi1tir. 
Rumen heyeti arasmda bir Osman· 

11 Naz1r1 ve bir Türk dostu var 
Balkan Antanh ekonomik konseyinin 

Istanbul i(tima1 esnasmda, burada haz1r 
bulunan Rumen gazetec1ler arasmda, Os
manh lmparatorlugunun N aha N azirh
g1m yapm11 olan Makedonya rumenlerin
den Basarya vard1r. 

0 devirde büyük dogrulugu ile tanm
m:~ olan mumaileyh. Romanyaya yerle1 -
tigi gündenberi Tü1 kiye i,in ~ok <;ahim11 
memleketimizi, ink;lab1mm, orada tamt
mak i~in olanca gayretini sarletmii. Tür
kiycye ve Türklerc kar11 besledigi muhab
betle iöhret kazanm11t1r. Türkiye aleyhin
<le hangi na1riyat vukua gelmi1 ise derhal 
bunlan tashih etmek icin icab eden cevab1 
yazmakta gecikmemi1tir. 

Kendisine dogrudan doii;ruya bir Türk 
vatanperverliii;i atfetmek dogru olur. Ba
sarya iyi bir muharrir ve gazetecidir. Ha
ien Romanyanm en mühim gazetesi olan 
«Univef'ul» gazetesinin ba,muharrirle
rindendir. Müteaddid defalar parlamen
to aza" olmu1tur. Son defa Bükre1 
meb'usu idi. 

Af1l1~ merasimine davet 
lstanbul 6 - Per1embe günü saat 

15 te Y1ld1z merasim kö,künde ic;tima e
decek olan Balkan Matbuat konferan51-
nm ilk ac1h1 toplant1Sma bütün gazete 
mensublarile ailelerinin davetli bulunduk
lan, Balkan Basm Birligi Türk Milli 
Komitesi Reisliginden teblig edilmiitir. 

(a.a.) ...•.....•• „ •• .. . .•. ... „ ... ..... .. .• . . .. . .. .. „.„.„ „ .. . 

Kahirede, Türkiye Hariciye Yekilile 
dost MJS1r hükumeti ricali arasmda yap1-
l~cak mütakereler sonunda ikt1sadi ma
hiyette baz1 anlaimalara vanlacag1 kuv
vetle umulmakta vc MJSmn Türkiye -
!ran _ Irak ve Efganistan ara•mda akde
dilen Saadabad anlaimasma dahil ol -
maSI beklenmektedir. 

CUMHUR1YE'l 

MUSIK/ 

Georges Thill'in konseri 
Evvelki ak~am, Paris operaS! tenor

lanndan G. Thill F ran51z Tiyatrosunda 
bir konser verdi. San' atkarm 1öhretini 
duyan halk salonu doldurmu,tu. Pek 
zengin bir program haz1rl1yan üstad al
k11lar arasmda sahneyc c;1kh. llk kJS1m
da FranS1z bestekarlarmdan Gretry'den, 
Mehul'den. Gabriel Faure'dan sec;ilmi1 
parcalar dinledik. San'atkiir eserleri gür 
ve hakim bir seslc ayni zamanda zeki bir 
anlay11la okudu. F akat nedense parca
lar halk1 pek sarmad1. Bundan hevesinin 
kmld11(1m tahmin ettii(imiz Thill, pro
gramm !talyan bestekarlarma tahsis edi
len kJSmmda heyecanm1 ka ybetmi1, is
teksiz bir hal ald1. Hele \Valtcr von 
Stolzing'in aryasmda ve Lohengrin de 
\Vagner'i hie anlamam1s, acemi, islidad
SIZ bir teneru and1nyordu. 

Programm bu kJSmmdan sonra bir 
adam sahneye c;1karak hazuuna üstadm 
birdenbire rahatS1zland1gm1, belki konse
re devam edemiyece/iini ilan ctti. F akat 
biraz sonra Georges Thill tekrar sahne
ye <>:elerek programma devam etti. 

Arhk asabi krizini atlatan san'atkar 
bize hakiki bir üstad oldugunu cidden is· 
bat edebildi. 

Massenet' den, Brahms' dan, R. Stra
uss'tan. Puccini'den okudugu parcalarla 
kendisini dinliyenleri mest elmeRe mu
vaffak oldu. 

Thill. asab1 bozuk olmad1g1 zaman
lar cok kuvvetli bir tenordur. F akat daha 
ziyade Bravur aryalanna yak11acak gür 
bir sese malik olduRU halde Wagner'i 
ifade edememe5i cok tuhaf. 

Allahtan ki bu sahada heyecanlanm1z1 
talmin edecek Wagner' den ba1ka beste· 
karlar da var. Üstad bunlardan cogunu 
ifade edebilmek icin büyük bir kudrete 
maliktir. 1 

N. 

S A N' A T A B i D E L E R i M i Z i N H A L i 
Bereketzade • 

~e§mes1 
~---~~---~ 

Hala güzel ve hala 
yaz1k ki henüz 

zarif 
sahib 

olan bu 

~1kan 

~e~meye 

yok ! 
Yawn: SAL.4HADDIN GVNGiJR 

-5-
Sizi bugün bir 

ce1me ba1ma götü
recegim. Bir cel'ßle 
ki, bütün bir devrin 
üslubunu, nak11lan 
i(inde canland1rm11. 
Türk oymac1lik san
ahn1n cn temiz ör~ 

neklerinden birini, 
bize vermi1ti. 

Galatanm, Kule -
kap1s1 denilen yerin
de, dik yoku1lu ve 
darac1k sokaklar a
rasma S1k1~an me1 -
hur Bereketzade ce1-
mcsinden bahsedi -
yorum. 

Sen Pier rockte -
binin yamba1mda, 
parcalanm11 tekne -
si, silinmi1 kitabesi 
ve kopanlm11 süsle
rile, gelip g~enlere 
kendini göstcrmekten 
utamr gibi bir kö1e
ye sincn bu nefis 
Türk eserini, bilmem 
gördünüz mü ?„ 

Ben, yamna so -
kulduRum zaman 
ce1menin yalagt i-
cinde, uyuz bir ke- Bir mezbele Jialine geien tarihl Bereketzade ce~mesi 

di, süprüntüleri koklamakla me1guldü. <;;esme. F atih Mehmede müezzinlik e-
Kurumu1 deliklerinden bakan iki göz, den «Bereket zade» namma yap1lm11 ve 

buradan bir zamanlar 1anl 1anl sular ak- aradan uzun bir zaman ge~tikten sonra, 

M k 'k JJ t;gm1 haber veriyordu. F akat ben onu, ( 1145) te Birinci Mahmudun annesi 
e s1 a petro er1' d k'k d b d §U a 1 a a ir <;eime egil. bir abide (Azmicemal) kadm tarafmdan tamir e-

meselesi olarak tema1a ediyorum ve kendi kendi- dilmi~tir. <;:<sme. müstatil 1ekilde ve ista-

t 
me: laktitli tailarile son derecc zarif bir ya-

Meksiko 6 - dari mahkeme, petrol - Suyunun kesilmi1 olmaS1, ona kar- p1d1r. !ki tarafmda, 1ürlü yemiiler ve 
kumpanyalannm salln altnmas1 aleyhinde 11 hayranhk duymak zevkinden bizi mal.- sak511ar i~inde ~ic;ekler göze ,arpar. 
1·erilen karan istinafen vaki olan müraca- b k l d ' d" d„ " „ rum 1ra ma 1 miy 1 ' 1ye uiunuyorum. <;:esmenin en büyük husmiyeti, ba •ka 
atlerini kabul etmi,tir. lstinaf istidasmda. Ne yazik ki bu ac1kh halile. ~eimenin, <;e

1
melere benzememesidir. ' 

23/11/1936 tarihli sallnalma kanununu hatta uzun müddet, yanmda durmaga bi-
kabul ettigi i(in parlamento, bu kanunu le imkan yok. Bu nak1slar1 oyan san'atkar, belli ki, 
neirettikleri ic;in Reisicumhur ile Dahili- y apildigi yillar ic;in. belki de büyük eserinin orijinal olmasma, cok ehemmiyet 
ye Nazm. kanunu pelrol kumpanyalan· bir kiymet ifade etmiyen bu ~eimeyi, bu- vermii. <;;eimenin üst kISmmda i~i incir 
na tatbik ettikleri ic;in de Maliye ve lktt- gün i~in lstanbulun Pittoresk manzaraS1- dolu iki tabak var ki. nak11lar1 silinmii ol
sad N amlan davaya ithal edilmektedir- m gözler önünde canlandiran eserler ara- dugu halde gene farkediliyor. Alt k15im-
ler. smda, tereddüd etmeden sayabiliriz. da ise. kabarlma vazolar i~ine; güller yer-

Kumpanyalar dün ayni zamanda ame- ;lüphe yok ki, o da ötckiler gibi, kcndi le:tirilmiitir. 
leyi petrol kumpanyalanna baghyan kun- devrinde, muslugundan avuc avu~ su i~i- San'atkar. <;•imenin oag ve solundaki 
turatlan iptal eden uzlaima ve hakemlik len basit bir hayrattan ibaretti. küc;ük höcereler üzerine. etraf1 zarif dal-
komitesinin karanm da istinaf etmijlerdir. F akat. aradan y1llar ge~ip de, oyma - larla sar1lm11 birer kü,ük ~eime resm1 

lanm i.]iyen rekirler sustuktan ve kita _ kondurmag1 da ihmal etmemiitir. 
A merika Hariciye Nazirr kumpan- "" ' ' 

belerini yazan parmaklar toprak olduk - <;' e1menin orta kJSml i,erlek ve gmn-
ya murahhaslarile görüftÜ tan sonra. bu <;e~menin de re1melikten GI- tilidir. Bunun da sebebi, güne1 <;ekildigi 

Vaiington 6 - Hul, Meksika tara- ' kip abideleimesinden daha tabii ne ola- zaman, ic;me gölge dü1me<i i~inmii ! 
f,ndan satin alman Amerikan pctrol kum- bilir?.. (t,tanbul Muhibleri Cemiyetinin neiret-
panyalannm miime5'il!erile görü•mü1tür. .„ k' b S h'f 5) M ] k 1 ' Vaktile yeiil zemin üzerine, altm yal- t:g1 1ta . a 1 e: us u yerinin et-
Kumpanyalar. Meksixa hükumetine vc - d 1 1 b f d k" ·1 k b ·1 b · · 1z a oyu an ve ugün rengi kalm1yan ki- ra m a 1 zan a artma serv1 er; utün 
recekleri istidanm bir suretini Hariciye 1 1 kl 1 J t~bcsinden son sallrlan ahyorum: so gun u anna ragmen ha a can 1 vc gü-
Nezaretine göndereceklerclir. Bu istida l 

Binde blr dÜÜfer dedl, ndzim Naeif tarlhlnt ze "· 
ile satmalma hakkmdaki kararnamenin · Yalniz, ne yazik k1' ve neye yarar ki', 19 bu mai kevseri, cA.zmicemal» icra eden 
ana yasa ile gayrikabili telif oldugu isbat 1260 bu Geimeye henüz sahib ,ikan yok. 
edilmek istenmektedir. F k d a at ta11 1g1 tarihe babp da 'eime- Amlardanberi adile amlan kar111k bir 

Bir tekzib nin henüz yüz ya1mda bile olmad1gm1 rnahallenin i~indc, Türkün bu en canh 
Vasington 6 - Meksika hükume - sanmaym. Ydrltklarmdan birint, kendi haline terke-

ti tarafmdan sahn ahnan Amerikan pet- 1260 son tamir cdildigi tarihi göste- dtrsck yaz1k olmaz m1? 
rol kumpanyalarmm vekili, bu kumpan - nyor. SALÄHADDIN GVNGiJR 
yalarm Meksika pelrolüne kar11 boyko. --------------------------...,;;..;.....,.;:..:..;.,;,.. 

taj yapacaklan hakkmda Meksika mem- Manisada Memleket hastanesinin f aaliyeti 
balanndan verilen haberleri tekzib etmit
tir. (a.a.} 

Büyük Okyanusta yeni 
A merika üsleri 

Va~ington 6 - Deniz harekät §Cfi A

miral Leahy, ayan mcc!isinin deniz ko
misyonunda beyanatta bulunarak hü -
kumetin büyük hava üsleri in§a etme
digi takdirde harb vukuu111da büyük A· 
merikan §ehirlerinin müdafaas1m temin 
etmege imkan olmad1gm1 söylemi§tir. 

Amiral, bahri ve askeri makamlarm 
hali haz1rda büyük Okyanusta yeni üs
ler in~a etmek imkanm1 tetkik ettikleri• 
ni tasrih etmi§tir. -···-Mezunlar konseri 

Konservatuartmmn genc ve de· 
gerli muallimlerinden Regna, Hadiye 
\•e !skender Ardan tarafmdan ~ar§am -
ba günü ak~ami saat 21 de Frans1z ti
yatrosunda bir konser verilecektir. !s
tanbul ve Kad1köy muhitinde büyük 
muvaffakiyetlerle kendisini sevdirmi§ 
o!an degerli kemanc1m1z !skender Ar -
danm bu sene parlak iki konserini de 
takdirde din!emi~tik. Bu seferki kon -
serinde de kendisine ve arkada§larma 
§imdiden muvaffakiyetler dileriz. 

. Manisa (~ususi) - Manisahlarm if-1 mütehass1s1, bevliye müteh~sSISI olmak 
tihar edeceg1 eserler meyanmda Halke- üzere ycdi mütehass1stan 1baret olup 
vi, Parti, i;;ehir kulübü, Kitab Saray, haziranda ilävesi Umumi meclisl'e tahtJ 
K1z Enstitüsü ve nihayet yeni yap1lan karara almml~ olan boj?az ve burun ~e 
Memleket hastanesi bilhassa zikre i• . kulak servisinin de •1'•lmas1 surc!Jle 
yandirlar„. doktor kadrosu tamamlanrn1§ olacak -

Bu binalarm hepsi vali Lutfi Kirda- tir. 
rm yü-ksek gayretlerile hertürlü konfo· Mani•ada avnca mevcud olan bev -
ru havi ve modern bir §ekilde in a edil- nelmil~l hast~ne ile yüz yatakh akliyc 
mi§lerdir. Manisa Memleket hastanesi ve asabive hastanesinin \•e ahiren a • 
bir aydooberi yeni hastane\•e nakletmi~ ,,Jmast ~ukarrer bulunan ~ocuk do -
bulunmaktadtr. Eski Memleket hasta - gum ve bakimevinin de bu mütehass1s 
nesi binasmm bir k1sm1 y1k1lacak. mü- kadrosuna ilävrsi halinde memleketin 
tebaki taraf1 da tamir edilcrek l'ocuk sihhi ihti\·ac1 nekadar mücmmen bu -
bak1mevi haline ifrag olunarak!tr. Yeni lundugu tezahür etmi~ olur. 
hastane yüz yatakh olup dört katltdir. Memleket hastanesinin muhtelif ser
Ve tesisatile beraber 200 bin liraya ya· vis mesaikri hergün daha fazla inki~af 
km para fedakärhgile me\•dana gctiril-
mi~tir. Bununla beraber gene memle - ctmcktedir. !Ia•tanenin poliklinik me
ket ihtiyacmi gü,Jükle kar~tlamaktadir. saisi de pek ziyadedir. Ayak tedavisinc 

Hastanenin kadrosu ba~tabib ve ni - geien hastalarm hergün müsahedc cdi
saiye mütehass1s1, operatör, dahiliye Icn \'Oklugu knr~1smda mütehass1'1 r 
mütehass1s1, bakteriyolog ve intaniye ekscriya mesai saatlerinden fazla ~a 
mütehass1s1, röntgen mütehass1S1, göz ll~mak mecburiyetinde kalmaktadir. 

KO~e 

PENCERESiNDEN 
Arkeoptriks'lerin 

tekamülü ! 
ra erlin müzesinde pek e:ki blT ~~-
19 rih vesikaSI var. Va~tJle_ V els ~n 

-beni uk ve dil bah1'1ennde h1' 
de talmin etmiycn- kitabm1 okurken res
mini gördügüm bu önemli vesikanm jU 
gezi§ masmda da ashm görmek hrsatma 

erdim. 
Bu vesika, deve mi, ,ekirge mi oldugu 

ilk bak11ta kestirilemiyen ilk mah!Uklar
dan birini tesbit ediyor. Malum oldugu 
üzere kayalar üzerindeki izler ve fosiller 
-bizzat kayalar gibi- tarihin h~m nadir, 
hem kiymetli vesikalandlT. Alimlerin. 
arkeoptriks adm1 verdikleri bu yegane 
vesika da Bavycrada bulunarak Berlin 
müzesine götürülen e1siz bir tarih satm 
olup -bilmcm ka~ yüz bin, yahud birka~ 
milyon y1l önce ya11yan- bir mahluka 
aiddir. Dedigim gibi fosilin deve mi. ~e
kirge mi oldugu belli dcgil. Baima, ka
burgalarma. ayaklannm igri bügrülügü
ne bak1l1rsa deve !.. F akat ba1m1 kapay1p 
da sadece beden iskeleti gözönünde tutu
lursa ~ekirge !.. 

Berlin müzesinde bu vesikaya büyük 
bir deger veriliyor ve onun bulundugu 
salondaki mcmur tarafmdan ·egcr arzu 
olunursa- vesikanm mahiyeti -yanm saat 
kadar süren 1sulahlarla dolu bir nutukla
izah olunuyor. 

Tarihle -hatta bcnim gibi gazet.cili!C 
bakimmdan da olsa- ugraianlarm arkeo
loji, jeoloji 1'hlahlarma kulak dolgunlu
gu tai1mast tabiidir. Öyle iken müze me
murunun nutkundan enikonu s1k1ld1m. 
\:ünkü adamcagiz -galiba benim not tut• 
tugumdan da 5cvka gelerek· o kadar ~ok 
„hlah kullandt ki !!k1lmamak kabil degil
di. T rilobitler ne zaman ya1ad1, king • 
krablar hangi devirdc yüz gösterdi, 
braciopod'lar ne gibi 1artlar alttnda te· 
kevvün etti, kenozoikler nasil vücud bul
du ?„ Bunlan ve bunlara benzer dediko
dulan herifcegiz yorulmadan bize an• 
lath. Miladdan Ü( am önce yaiiyan !s· 
kenderiyeli olim Erastotcn'in hangi fo· 
silleri tamd1gm1, Latin 1airi Ovid'in hansi 
fosillerin cahili oldugunu ve Leonar dii 
Venci'nin fosil bahsinde ne gibi bilgiler 
elde ettigini de ü~enmcdcn söyledi. 

Halbuki önümüzde bir arkeoptriks 
vardi ve biz, yeryüzünde henüz ikincisi 
bulunm1yan bu küre kadar ihtiyar mah
lukun asil mahiycti hakkmda bir1eyler 
Ögrenmek istiyorduk. Müze memuru, 
kimbilir ka<; ayhk bir tetkik zahmeti mah
sulü olan ve gene kimbilir ka~ yüz kere 
tekrar edilmi§ bulunan belig nutkunu bi· 
tirdikten sonrad1r ki lutfen bu bahse te· 

mas etti: 
- Centilmenler, dcdi, §U gördügünü_z 

mahluk zahife ile kui arasmda bir:eydi. 
Y orulmadan susmuitu. <;;ünkü zihnin· 

dcki plak son c;izgiye gelmii bulunuyor· 
du. Y ammdakilerden biri franS1zca 1"1" 

nldandi: 
- Yani? 
Bir baika" ayni dille fo1ldad1: 
- Y ani hcm sürünürdü, hcm u~ardil 
Ben de garibi bulundugum bu bü~~ 

„hirde bana k1lavuzluk etmek zahmet1n• 
ihtiyar eden genc ~atandaim kulagina 
igildim. kanaatimi söylcdim: 

- Bugünkü insanlarm ilk ceddi mut
laka bu arkcoptriks olacak. <;;ünkü htro 
verde dola11yoruz, hem gökte u~uyoruZ· 
Ger(i u,mak i~in tayyare kullamyoruz 
amma bu, bir tekamül eserinden baika 
biriey olmasa gerek ! „ 

M. TURHAN TAN 

Urfan1n kurtului günü 
Uurfanm kurtulu§unun 18 inci )~11-

m kutlulamak üzere 11 nlsan pazartesi 
!(iinü saat 2 de. Eminönü Halkcv!nde 
tören yapilacakhr. _ ....... ~,--

Ac1kh bir ölüm 
$ehrlmizin tamnm1~ zahirc tüccarla

nndan ve fabrikatorlarmdan Ba\•an Sa
five canakcilcnin esi. Bavan Zehra pa
m.ukoi!lu, Ba;v Mustafa. · Bay Ahmed. 
Bav Muhlis Canakcilcnin bab,Ia!'I , .• 
An.adoluhisar !p ve Halat fabrikas1 rnü· 
dürü Nihad Pamuknglunun kayinpcder· 
leri Bav Mustafa Canak~ile ani otarak 
üfulü bi7leri son derece mütee sir rt -
mi•tir. Cümlemiz kederd;rle aile ha11<l· 
nm kederler;ne i§tirak eder ve be«sni 
taziyet evleriz. 

Anadoluhisar fp ve Hal•t r.brilcast 
m<>T"f'lurin ve i~~ile!"i -·-·-VEFAT 

Tapu ve K1dastro miid;•t umumili 
~inden mu e<:aid 'Rav Hac1 SaJAh•rldi 
Tanucu 6 nisn.n 938 ra'".!;t."ba nunü ,. 
fat etmHir. Cenazesi but'iin 11 de Lä 
lelide Büvük Re•idpasa cad-le>indc 4 

numarah h•Pesinden kaldmlarak Ak 
c;aravda Valide camiil"lrlP rrnazr. nal'T", 
k1hnd1kt;m sonra Merke•efendi~r 
m ~ lcl--Prr>citi~ rl"f'.,,prlil """Pktir 

ann,.. 
!nsanlarm en tat!t dU\·gusu. 1 

lerin en büyük zevki ~~cuklara t ;. 

kattir Bu zevki <;:. E. Kurumuna l'
8 

d1m etmekle tadars1mz. 
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Londrada yap1lan iki 
mühim müsabaka 

Oksford • Kembri~ kayik 
Arsenal • Kerlton takimlan 

nasd oldu, 
kald1lar? 

yan~1 

berabere 

T1marhanede bir 
vak'a oldu 

Bir aktlh, b1~akla bir 
deliyi yaralad1 

Dün hmarhanede bir cerh hadisesi ol
mu1tur. Son zamanlarda tunarhanede vu
kua geien hadiselerde ekseriyetle deliler 
ak1lhlan yaralar veya öldürürken bu defa 
abine olarak bir ak1lh bir deliyi yarala
mt~hr. 

Ak1l hastahgma du,ar olarak Bakir
köy emraz1 asabiye hastanesinde tedavi 
albna alinm11 olan elli ya1larmda 1bra -
h;m oglu Mahmudun S1hhi vaziyeti iyilet
n:i1 ve kendisi yard1mc1 olarak hastane 
•:<;1Smm yanma verilmi1tir. F akat Mah -
mudun hastahg1 nüksettiginden oradaki 
ah,1 ,1raklarma sataimaga ba1lam11tir. 
Mahmudun bu sata1masma k1zan ah,1 ,,_ 
rag1 Bolulu Ahmed sogRn b1,agm1 ala -
rak dcliye saplam11. Yak' a, ctraftakiler 
tarafmdan görülerek deli tedavi altma 
ahnm1~ Ahmed de yakalanm1ihr. 

1940 olimpiyad1 Japonyada 
yap1lam1yacak m1? 

Kahiredc toplanai. beynelmilcl Olim
piyad kongrcsinin müzakereleri bitmi1. 
murahhaslar mcmlelctlcrine dönmüiler -
dir. Kongrcyi 1940 ta T okyoda yap1la -

Oksford • Kembri.; taknnlanmn müsabakasmdan bir görünü, cak Olimpiyad müsabakalannm tcrtibi 
. . 1 meselesi m~gul etmi1tir. Japan murah-

Londra ( H USUS! muhab1ri~zden) - bri, iki tcknc boyu ilc g°'ildi. Bu teknc - haslannm <;in _ J apon harbinin dcvami 
~' gündür Londraday1m ve ü, .~ünd.'.1' dckilcr bitkin bir h~ld~ kürcklerine_ aban- yüzündcn iimdiye kadar bir hazirhkta 
'' bozmadan hava a,1k. Hava u' gun II!l§larken Oksford takilcr galebemn ve bulunamadiklanni bildirmesi üzerine va
JS~Üste a_>1k olam~z.m1? ~u. .. yazilmaga neie'.':i'.': tesirile rakiblerinc cl sal11yorl~r riyetin iiddetle protesto edilmesinc ve 
leger m1?_ de_i_ne~1~z, ,ünku. Lon?rada ve gulu~orlardi. B.unl~":° yaph~l~n vak1t Japonyayi bu tqebbüsünden resmen fe _ 
u hava b1.r. gun 1,m de ol~a bir DCVI ha : 20 dak1ka 30 san'.y: 1d1. Her 1k1 tak_1m ragat ettigini bildirmege davete vc yarun 
1ka tece~li." sa~1hyor~ ~-un g:ced~nben kuvvc~ ve .?efese 1s~ad edcn F aibaun milyon yen tazmina• istenilmesinc karar 
cyccan 1~mdey1m. <;:unku bugun b~z. ya- metod1le ku.re_k ~ekhler. _ verilmiitir. 1940 Olimpiyadlannm Hel _ 
~nCJ spar •e~e~lerde_n baik~ .. fngilizler 1855 tanhme. ka~ar baz1 y1llar yap1l- sinki' de yapilnaSI Finlandiyaya teklif c
m de ~k muh1m, b1r spor gunu ya§iya - m1yan bu yan1 11md1ye kadar doksan de- dile~ek bu mümkün almaz'a Londra ve
a ~. Evvela Taymis nehri k1y1lanna fa tekrar edilmii bulunmaktadu. Kern - ya Lo~ Anceles iehirlerinden biri tercih 
iderek an'anevi Oksford - Kembri' kü- bri,'in 47, Obford'un 43 galibiyeti var- olunacakbr. 
•k yan§im, sonra da Arsenal - Kerlton drr. ----------..,,..-~"""'""'"' 
Jtbol ma~m1 seyredecegim. Äraenal attiilinda Müthi§ bir §Ü!, top di;cgc ,arph, gcri 

1829 yilmdanberi her sene muntaza - geldi, kalcci ok gibi f1rhyarak kurtard1. 
Seyirci saymm milyonla söyliyebilcce-

1an ve ayni tarihte yap1lan Oksford ve Halk hurra diyc bagmyor. Arsenal'in 
gimiz bu muazzam yan1 biter bitmez 

.embri~ Üniversitelilerinin kürek yan• - sevildigi, tutuldugu belli, fakat icabmda 
' yeralh §imendiferine atl1yarak Arsenal l 

irma burada humsi bir ehemmiyet verili- güze bir hareket kar11S1nda bilaistisna 
stadmm bulundugu istikamete gidiyoruz. 

or. Sabahtan itibaren melön •apkah, ya- herkes Kerlton oyunculanm da alk11h -
' Oksford - Kcmbri~ kürek yan1mdan son-

:~d:~~~;,a he~i~~t:n~m~;; :b~~~:~ ra Arsenal - Kerlton ma,ile kendi kendi- yoKcrlton bir arahk Sik1 bir §Ütlc yaphg1 
1ütc§ekkil kafileler halinde T aymis'in mize ,ektigimiz spor ziyafetini tamamh- gol neticesinde birinci devreyi 1-0 galib 

1 d ld 
yacag1z. Nihayct stada geldik. Kap1lann bi"ti"rdi·. 

1y1 arm1 o urmaga gidiyorlar. Piknik b"l k 1 d · 
1 · II önü 1 et a mamaSI yüzün en ••eri gi - 1k1.nc1" dcvrede ru-zga•n arkas1na alan ~t en e erinde kad1nlar ,acuklanm · 1 1 d 1 D d J d k 
1 b remiyen er c 0 u. 11 mey an ar a i Arl!enal talnm1 bir arahk Kerlton'u adeta 

lm11 ar, i ikletli, motosikletli, otomo - radyo oparlörlerinin etraf1 11khm 11khm pan·· -
111 

B d d L 

il]j ve yaya herk~ bir istikamcte akm C- • • k 1ge ugra . U CVTC C meruz mu • 
moan dolu. Gazetec1ler locasmda olay- haci· Dr k'l l k B t' ·1 ·· 

1yorlar. Saat ba· :nda ycni nüshalar ,,. f k.a k j.J.:: · · f b. m ey e so a,1 as m a crn1u-
ca, a t sona a U<fl1m1z ~m enaca, IT 1 "h tl · · d ·1 · ld·-· · b. 

aran, mütalealar ve tahminler yürüten b ld k mu 10 re enmn ne en 1 en ge tgim l-

azeteler kap111hyor. yerO u u · .. b k hakkm ve bilfiil gösterdilcr. Bunlarm 
yuna tarn -amma tarn- u, U<;U ta d - f b ld k" ·· 11··· k" 

Saat biI bucuk, bir ~eyrek sonra yar11 b l d <; r . .. dl . k oyna 'K' ut o a ' guze ig1, ze aYJ ve 

a,11yacak. Kembri"r on u··r yil u""stu··ste a§ an '· . e im~iz. vucu. en. u,uraca mehareti tarif etmenin imkam yoktur. 
, , derecede i1ddetli bu rüzgar cs1yor ve Ar- Ar 1 ·k· • f tb 1 ·· d · 

alib geldikten sonra geren sene ilk de- l k l . b .. • k O A sena 1 1 a~1gi ve u o u iur ereceSI-
' sena a cs1 u ruzgara ar§t. yuna r- ··k l k h · ·1 k d 

\ ger 1·1m;•h" Bakali bu sefe e ola I b I d 1lk b d k"k .. . nc yu se ten mer cz mu ac1m1 e ne a ar ' „ · m r n - sena. 1·~ a 1· e§ a 1 a mutevazm güzel oynad1ysa rakib kaleci Bartram da 
ak ?... g~~ll. ki taraf ~~rmadan cah1'!~r .. Top bunlarm u,üne bedel bir fevkaladelikle 

Gazetccilere tahsis edilen ve yan11 a- b«; durmuyor. Surat sahamn hak1m1. U- muk b 1 t•" N"h t b · · h k" · 
d k b d k 1 b . f a e e e , . 1 .aye u ez1c1 a 1m1· 

IDI a im ta i e cce o an motor ota zun ve kuvveth pu.. <;abuk ve en es yet semer · · d" A 1 D k 
1 · B · 1 f d k. ,_ 1. e"1n1 ver 1 ve rsena rey 

er e§bm. u 11ten an 1yan etra 1m1z a 1- stop vc hemcn g~ne uzun ve 1mvvet 1 pas. vasitasi"le ·k· 1 k 2 1 lib · 
-1 d k k dd tl • . l 1 1 go yapara - ga 1 vaz1-

•r, ög e en aonra '' an ,a 1i e i rüz- Y avai yava§ oyuna Kcrlton hakim o ma- · B d 1 ld b.l 
• J f l b k 1. • b I d B l h . l . d . yete ge,h. un an sonra naSI o u 1 e-
ara ve su arm az a ,1rpmhs1na a ara„ g~ a1 a 1. . un ann mu acn"'.1 en a1ma miyorum. Panige ugnyan takim yavaj 
)luford·un kazanma ihtimallcrini fazla b1r hat üzermde bunr mukab1! Anenal yavaj düzcldi ve bir gol atarak 2-2 be-
uluyorlar. oyunculan ve hatlan arasmda mevhum b l... · · 0 1 

W h f
. · · k d . .. 1<·· A ra er 1g1 temm eth. yunun son arma 

N ihayet iki zan·f teknc yan•m ba•lama ar m1 r1zme a1ma mum un r - d • d •· b fh k d b · b. ' ' ,. ' , ·· . ogru eg11en u sa a o a ar anz ir 
crinc geldiler. Obford kürelr.,ileri koyu scnal m kaptam so! bek Hepgut la bil - iekil aldi ki birka~ dakika daha olsaydi 
1avi - beyaz, Kembri, gencleri de a,1k bassa sag bek Meyl enfes oynuyorlar. Arsenal szhadan mi..hakkak maglub ,,_ 
1avi • beyaz forrnah. Y an1 ba1lad1. Arsenal sert oynuyor. Ho~ i.k.i tar.af da kardi. Nihayet bu seyrine doyum olmi _ 
:oyu maviler derhal rakiblerini geride sert oynuyor ya ve :sa~en 1ng1hzle~m b~- yan ma~ da 2-2 berab•rlikle bitti. 
1rakhlar. A<;1k maviler nehrin nisbeten nu ,acuk oyunu telakk1 etmed1klen belh. N . H 

b d 1. K 1 • '- · · 0 k e111n aaaan jzgan1z ve sakin tarafmda ulun u„ - er ton un mer1<cz rnuavm1 e s yara - B 'kt G .. 
irmdan aradaki farb Hamenmit köp • land1, fakat oyundan ,,kmak degil, Ar - e~J af • une§ mai;:i 
llSÜ civarmda kapahr gib1 oldularsa da senal'in me1hur merkez muhacimi Drey- _T. S. K. !stanbul bölgesi futbol ajan · 

. hg1ndan: 
U-sscli ve kuvvetl1" Oksford'lular genc ö- ke nefes aldumamakta devam ediyor 

B
. I '- A 1 b 1c.· • 

1
. · 10/4/1938 pazar günü yapilaca.k milli 

e l':e<:tilcr. Yamm ikinci milinde a,1k ir a~.a '.."' top rsena e mm e me <;arp- küme ma<;i. 
1aviler takriben, bir 'eyrek teknc boyu II. Duduk .. Penalti .. Halk bu haks1zca Bc§ikla§ stadi: 
cride bulunurlarken aSII heyecanh k!Slm penalhyi protesto makammda yuha ve 1s- Güne§ _ Be§ikta§ saat 16 hakem Ad -
a1lad1. Burada rüzgar daha serl, sular hkla mukabele etti. Top ceza noktasma nan Akm. 
aha <;1rpmhh idi. Bu vaziyet Oksford'a kondu. Fakat rüzgardan bir türlü durmu- Yan hakemleri: Ahmed Adern Gölt-
usbütün yaram11.oldu. Neticede Kern - yor. Nihayet bin rnü•külatla durduruldu. dün ve Tank Özerengin. 

A•lr ve macera romanr : 38 

)aha dogru•u, ben bu yolu tutmuitum. 
\ilc komedisi derken, bu görü1ümde hak-

olup olmadiihm1 da iyice tayin edemi
ordum. Kendi hesab1ma hakhyd1m. 
·akat Y usuf Haddad da acaba böyle mi 
u ünüyordu? 

Ba1ka türlü dü$Ünmesine imkan olma· 
g1 kanaatini tas1makla bcraber, istcmi

erek, onun baz1 sözlerini hahrl1yordum. 
Aesela: «Birkac hafta evvel, sizi, bana 
rzum hiliifmda kabul ettirilmis bir zevcc 
Jakki ediyordum» demi$ti. Bunu akh-

1a getirince, hicab ve vicdan azab1 gibi 
arib bir duygu ilc Ürpcrdim. Acaba, ba
a kar11 olan hislcrinde bir deifoiklik vu
u buldui(unu söylerken hakikaten sa -
imi mivdi? Ei{er öyleyse, söyledii(im 

;z.lcr hakihten cok fazla haiin olmu~ -
J. 

«Cok zalimsiniz !» dedigini de hahrl1-

Nakleden: Hamdi Varogla 

yor, hatirlad1k~a da vicdan azab1 duyu
yordum. lstihfaf1m ve gururum acaba sa· 
hiden tesir mi yapm1;t1? 

Yusuf Haddad1, daha dikkatli bir göz 
hapsine ald1m. Herkesin yanmda, ayni 
dü~ünceli halini muhafaza etmekle bera· 
ber, beni 11örmek istemedii(ini, sanki ben 
mevcud dci(ilmi~im gibi hareket etmege 
karar verdii(ini anlatan bir ifade vard1. 

Kar11mda bulundugu müddet<;e mu -
hafaza cttigi bu sükutta agir bir sitem 
manas1 vard1. Ayni 'item ve tariz mana
sm1, bana söz söylcmek zaruretinde kal
d1g1 zamanlarda, her halinde okuyor -
dum. Ac1 bir fikri sabitin, i,in i~in kemir
digi bu genc adam simaSI, uykulanmda 
bile beni rahat buakmaz olmu1tu. 0 za
man, aram1zdaki me1ru rab1tay1 öne sü
rerek kendini müdafaaya ~ahian ve ,ok 
ac1 sözlerime hedef olan bu kocaya kar11, 

kalbimde bir nebze merhametin filizlen -
digini hissettim. 

Bu merhamet hissi, bana, hatam1 tamir 
etmek, alicenab davranmak, biraz fcda· 
karhk göstermek, hulasa kadm olmak ih
tiyac1m duyurdu. 

1htiyar Abduyu isticvab etmek, koca
mm, son zamanlardaki düiünceli ve me
yus haline eskiden de §ahid olup olmad1-
g1m sorup Ögrenmek istedim. F akat, Ab
du, sanki kocam1 taklid ediyordu. Bütün 
emirlerimi dikkatle vc sevc seve yerine 
getiriyor, fakat takmd1g1 ~ok barid ve 
ciddi tavn elden birakm1yordu. Onun 
gözlcrinde okudugum scssiz scrzeni1 ba
na, kocamm vaziyetinden nim mes'ul ol
dufium kanaatini veriyordu. 

Etraf1m1 ku1atan bu sik1c1 havadan 
kurtulmak ihtiyacmdaydun. Muhitimi 
bana kam bu derece tarizkar görecek ka
dar büyük bir su, mu i§lemi1tim? 1,ine 
S1k1i1p kald1g1m bu bogucu hava, bir 
mahpes havasmdan farkmd1. Bu 4üpheli 
vaziyetten <;1kmak, s1ynlmak laz1md1. 
Böyle yasamaktansa, bu evden uzakla1-
mak daha hay1Thyd1. 

Bu fikir akhmda yer cttigi gün, Yusuf 
Haddad1, ~ah1ma odaS1na kadar takib 
etmekten kendimi alamad1m. Pe1inden, 

ikramiye alacak Trabzonda büyük bir 
hakimlerimiz 

Mükafata 
hakimler 

liyakatli 
listesi 

hazirland1 

faaliyeti ba§lad1 • 1mar 
Vilayet ve Belediyenin 

f aaliyet yakm bir 
elele vermesile ba~byan 
istikbalde bu ~ehre 

Ankara 6 (Telefonla) - tkramiye a· 
lacak ~k <;ocuklu häkimler i<;in yap1· 
lan tasnifin netices;ni bildirmi~tim. Hä
kimJerin ikramiyeye müstahak ~cuk 

sayisma göre, alaeaklan parayi göste -
ren liste haZlrlandi, bildiriyorum: 

• yeru bir ~ehre verecek 

600 lira alanlar: 

Alaca sorgu häkirni Cevad. Mecldözü 
hakimi Ali. 

450 lira alanlar: 

$arki Karaagac sorgu häkiml Cela.I, 
Adliye Vekäleti Hukuk 1§Ieri Nusrat, 
Erzurum Müddeiumumisi Abdullah, 
Gelkit hakiml Hilmi, Marmaris sorgu 
hakiml thsan, Ünye hakimi Necati, 
Bafra sorgu hakimi Servet, Su§ehri M
kimi $evket, Mardin Miiddeiumumisi 
AS!m. 

300 lira alanlar: 

Temyiz reislerinden Ali Himmet, 
Temyiz azasmdan Ahmed Refik, Tem • 
yiz raportörü Muzaffer, AdEye Veki • 
Ieti Hususi Kalem müdürü $akir Aksu, 
Ankarada häkirn Lebib, Beypazan Müd
deiumumisi Sel<;uk, Kmlcahamam Müd 
deiumumisi Cevdet, Amasya azas1 Ce
mal, Amasya sorgu hakimi Hayati, Agn 
sorgu hakimi NaZlm, Adapazan azas1 
Tevfik, Adapazan hakiml Kemal, Ke -
~an sorgu hakimi Nuri, Karasu haklml 
Nedim, Ak1ehlr sorgu hakimi Kemal, 
Karaisah sorgu hakiml Muhlis, Edre -
mid ceza hakimi Tahsin, Orhangari ha
kimi Remzi, Akcakoca hAkiml Abdullah, 
Ceyhan ceza hakimi Yusuf Ziya, c;::er • 
ke§ häkimi Lutfi, Mecidözü hakimi Na,
zif, c;:anakkale sorgu hakimi hm!, Bay
rami<; Müddeiumumisi Cemal, Ergani 
hälcimi Feyzi, Erzurum sulh hikimi 

Lutfi, Elmalt häkimi Remzl, $iran h.i -
kimi Münir, 1zmir hukuk reisi Bil&l, 
Kartal häkiml Alaeddin, Kars azas1 

Sabri, Ardahanda Kag1rman hakimi 
Sitlu, Karamürsel hakimi $ükrü, Ha -
d1m Müddeiumumisi Fehmi, Hadim sor

gu Mkiml Mustafa, Konya Ereglisi ha
kimlerinden Ziya, Feke hikimi Naci, 
Kayseri sulh häkimi Hilmi, Develi hil
kimi Arif, Kütahya Müddeiumumisi 
Tevfik, Mara§ Müddelumumisi Beh,et, 
Manisa azas1 Cela.I, Soma Müddeiumu -
misi HAmi, Zile sorgu häkimi Edib, Tar
sus sor!(U häkimi Kamil, Ni!tde azaSI 
Hilmi, S1vas oorgu hllrlmi Kadrl, «;ar-

Trabzonda Parti ocaklarmdan birinin a~tl1~ töreni 

Trabzon (Hususi) - $ehrimizi dogu
nun hakiki bir incisi haline getirmek 
i<;in elele veren Vilayet ve Belediyemiz 
9ok k1sa bir zamanda bu gayeye <;ok 
yakla§rn~ bulunmaktad1rlar. 

Bu hususta sarfedilen gayret, Trab -
zonda oldugu kadar en kü<;ük köyü -
müzde bile nazan dikkati celbetmek -
tedir. Bu cümleden olmak üzere köyleri 
örümcek a~ gibi yollarla örmek, tele
fonlarl.a birbirine baglamak, mekteb -
lerle ir!anla1tirmak, jandarma kara -
kollarile emniyetlemek, nümune köy -
Jerile medenile§tirmek, köy odalan, köy 
saghk yuvalarile köyleri kalkmdirmak 
gibi faydah ~lere ehemmiyet verilmi§
tir. Ziraat, bll)Ttari i~lerde §ehir ve köy
Ierde büyük bir inkisafa ve varhklara 
kavu§turulmu§tur. Nümune fidanhg1 
yeni istimläklerle geni§letilmilj, hay -
vanlann s1hhi vaziyeti düzeltilmi~, mu
z1r hayvanlarla mücadeleye h1z veril • 
mi§, sari ve mevzii hastahklar ~1 ve te
daviye tabi tutulmu§tur. Bu meyanda 
Parti ~lerine, viläyetin ~ehir, kasaba ve 
köylerinde gen~ mikyasta faaliyet ve 

hamle verilmi§tir. 

!ki y1! i<;inde yap1Ian ve b.a§lanan i§ • 
lerle Trabzonun bünyesinde 9ok büyük 
degi§iklikler husule getirilmi§, 9ehresi 
ve manzaraSl yepyeni ve 9ok güzel bir 
§ekil alm11tir. $u saatte §ehrin gögsün
de yer yer faaliyetler göze 9arpmakta
dir. Caddeler parke dö§eniyor, mey • 
danlar a<;1hyor, parklar yap1hyor, me • 
zarhklar ~ehir di~ma ta~m1yor, 250 ya
takh hastane in~a ediliyor. Lisenin te
melleri kaZlhyor, denize dogru cadde
ler a,1hyor, yeni ye11i modern evler, 
müesseseler meydana 91kiyor. in§aat ve 
tamirat faaliyeti geni§ mikyasta göze 
<;arp1yor. 

Gec;en pazar günü Partinin bir ma -
halle ocagmm modern bir binasmm ~a
h§maya a<;ih§ merasimi yap1lm1§ken bu 

pazar günü •Car§I ve Pazarkap1> ma· 
halle ocagmm gönderdigim resimde de 
görülecegi gibi a~1h~ merasii:ni ~ok ka
labahk ve parlak surette yap1lm1§hr. 
Her pazar günü bir mahallenin ocak bi
nasmm a91h§1 merasimi yap1lacakbr. 

„ .... „.„ ..................................................... „ .......................................................• 

~am ba sorgu häkiml Muammer, $arköy 
Müddeiurnumisi Cemil, Akcaabad sorgu 
Mkirni Salim, Surui; hakimi Sabrl, 
E§me sorgu häkimi Sami, Van sorgu ha· 
kiml Zülfikar, Zonguldak bakimi Ce • 
Ifileddin. 

150 lira alanlar: 

Temyiz azasmdan Salih Hilm!, Tem
yiz azasmdan Mehmed Gönenli, Tem -
yiz raportörü Mehmed Hulßsi, Adl!ye 
müfetti§lerinden Bedrl, Adliye müfet
ti§lerinden Nur!, Ankarada hAkim Ka
mil, Ankarada hakim !smail Hakk1, An

karada icra memuru Abidin, Keskin ce
za häkiml Yusuf !zzet, Haymana hlkl
mi Vehbi, <;:ubuk sorgu hakimi Hakkl, 
Nalhhan häkimi Cemal, Karaköse h.i -
kim muavini Süleyman, Dogubeyaz1d 

Yozgad elektrige kavu,tuktan sonra· 

Müddeiumumisi Necatl. Yozgaddan bir manzara 
Listede bunlardan ba§ka 150 §er Ilra 

alacak bir9ok häkimlerimizin isimleri 
vard1r. -------Ladikte büyük bir yangin 

Ladik (Hususi) - Burada büyük blr 
yangm neticesinde an ü, dükkan ve bir 
han yanm11tir. Dükkanlann baz1larm
dan hi<;bir §ey kurtarmak mümkün ol

mam1§br. Rüzgarm 1iddeti kazanm it -
faiye vesaitini bastmnca Samsundan 
yard1m istenmi§, fakat imdad gelind -
ye kadar yangm halkm gayretile sön • 
dürülmü§tür. 

Yozgad (Husust) - Ankara - Erzu • 
rum hattmm Yozgaddan ge<;mesi mu -
tasavverken her ne sebebdense Kayseri 
istikameti takib edilmi§tl. Bu defa bu• 

radan ge<;mek üzere Yerköy lstasyo -
nunun Samsun hattile birle§tirilmesi 

1ekll hükumetten rica edilmektedir. 
Yozgad, medeniyetin esash merhale

lerinden olan demiryoluna kavu1mak 
i<;in esash faaliyetlere giri§mi§ bulun

maktadir. $ehir, kavu§tugu elektrik 
sayesinde nura garkoldu. Elektrik göz-

sessizcc odaya girdim. Önce, girdigimin öfkemi teskin etmi1ti. 
farkma varmad1; beni, masasmm ba1ma - Y anm1zda kalmaklig1m1 m1 isti -
oturdugu zaman gördü. Ne yüzünde bir yorsunuz? 
hayret alameti belirdi, ne de bir söz söy- - Evet. 
ledi. Y almz, bak11lan, se„iz bir sual gibi, - Ebediyen mi? 
gözlcrime dikilmi§, kalm11h. - Evet. 

- Yusuf Bey, dedim ... Odamza gel- - Beni hakiki Mukbile Haddad te-
mcmin scbebi ... Size 1unu söylemek isti - lakki ettiginiz i,in mi? 
yordum ... Ne zaman isterseniz gitmege - Evet hakiki Mukbile Haddadst -
hazmm. mz. 

Kelimeler, dudaklanmdan, mütered - - Hay1r ... Biliyorsunuz ki sizin ka -
did ve bcceribiz 9k1yordu. Odaya girer- nmz degilim; aram1zda kelimc oyunu 
ken, maksadun, dcrhal bu teklifi yapmak,, yapmaga ne lüzum var? 

degildi. F akat, gayriihtiyari, o aözleri - Kelimc oyunu yapm1yorum. Be -
söyleyiverrniitim. nim nazanmda hakiki ve yegane Mukbi-

Yusuf Haddad sükunetini kaybetme- le HaddadS1mz. Tan. manasile zevcem 
di. Y almz, gözlerini bir iki lurp1111rd1 ve: olmak sizin elinizdedir. 

- Mukbilc Haddad Hanrm1n yeri bu Yüzüm, ani bir kan hücumile k1pk1r • 
evdedir, baika tarafta degil, dcdi. IIUZI kcsildi. 

Ben, isyana ham, derhal mukabele et- - Kat'iyyen 1 
tim: Diyc haykud1m. 0 gün, Yusuf Had -

- Emriniz hala bu yolda öylc mi? dada kar11 iiddetli muamele ctmemege 
Yusuf Haddad ba1m1 sallad1, yav&f karar vermi1 bulundugum halde, bu sö-

bir sesle: zü, o karanma hi, uym1yacak derecede 
- Hayir, dedi, bu mescledc emir yüksek perdedcn söylemi§tim. 

mevzuubahs degil. Burada, benim ya- F akat, o, tahmin ettigim gibi öfkelen
mmda bulunmalmmz kanaatindcyim ve medi; gülümsedi ve omuzlanm silkerek' 
bu yeri i1gal etmenizi arzu ediyorum. - «Kat'iyyen», diyorsunuz öyle mi? 

Kulland1g1 tabirlerin yumu1akhg1, ani M ukbile Hamm, bana fazla meydan 

leri kama§l!rmakla kalm1yor, radyo sa• 
yesinde kulaklar1 da o!quyor. 

$ehir pläru haz1rlanmak üzere bele • 

diye tarafmdan bir §ehircilik mühend!· 
si davet edilmi§tir, sayfiye yerimiz olan 

Camhgm revac1ru temin i<;in §Ümullü 
tertibat ahnm1§t1r. 

Gayris1hht görüldükleri i~in bir<;ok 

kahvehane ve hanlar kapablm1§ ve ka

~1d oyunlan menedilmi§tir. 
Halkevimlzdeki ~ah§malar bütün §U• 

belerinde verimli bir §ekildedir. 

okumanm tavsiye etmem. Sonra beni 

«pek yakmda !» demege mecbur cdersi
n1z. 

- 1§te onda aldamyorsunuz. Ben istc
mezsem? 

- Bunu bir tarafa birakahm. fi ina
da binerse, benim istemem kafidir. 

Kocamm bu sözü, gene beni ~ileden 
<;1karmaga kafi gelmiiti. 

- Bir tecrübe edin bakahm, Yu•uf 
Haddad Beyefendi 1 diye haykird1m. 
Meydan okuyorum. Sizin amm'll k.ifi 
ise tecrübesi kolay ! 

- Görürüzl 

Yusuf Haddadm, rnüstehzi büküntülü 
dudagmdan, hep ayni sogukkanhlikla ~1-
kan bu cevab aklim1 ba11ma getirdi. 0 • 
daya ne maksadla gelmi1. genc nas1l is • 

yan etmi~tim 1 Yusuf Haddadm pe1iS1ra 
buraya gircrken, aram1zda sürüp giden 

dargmhk haline bir nihayet verrnek, ba
n1mak emelindeydim. Halbuki, daha ilk 
sözde ,at;1maga ba1lam11t1k. Ben, bu a

damla ne zaman konuisam, mutlaka kav
ga ile mi bitirecektim? Asabiyetim, be
ccriksizligim yüzünden, ka1 yapay1m der
ken göz ~1kanyordum. 

CArkas1 var) 
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T etkik ve denemeler 

Romanyan1n yeni 
kanunu ·esasisi 

B·· „ Yazan : SAFAEDDIN KARANAKCI 
ulun dünyay 1 ·• 1 d 

bisitten 1 R 1 a au an iran bir ple- maddesinc nazaran, te§ri kuvveti, kralla • onra um k .. 
gi1ti. Yirm' b en anunu csaS1s1 de- meb'us vc ayan mcclisleri tarafmdan is-
memlekctt 

1 
k ei •enc cvvcl herhangi bir timal edilirdi. Y eni kanunun 31 ioci 

lamamilc : f'.•?un.u csasinin dcgi1mcsi, maddcsinc göre tc1ri kuvveti krala aid 
vc b,, ancak 'b'' bir hadisc tclakki cdilir olup kral bu kuvveti ayan ve meb'usan 
tetkik rncvz u~uku csasiye kitablarmda meclislcri vasttasilc istimal eder. T c1kilat1 

Fakat B·~u„k abilirdi. Esasiyc kanunumuza göre, Büyük Mil -
muahedcler!;'bir 1:1•r~cn sonn. bir c;ok !et Mcclisi tc1rii aalahiyctioi bizzat isti
leketler h h bulcnnc baglanan mcm- mal cdcr {maddc: 6). 

• er angi b' · · 
hükumet 1 •k'!• mntn devlct 1eklinc; Eski Rumcn kanunu esasisinde kanun 
1 · · e, 1 atina m"t ll'k d " 'kl''- II b enn1 yaki b' u ca 1 cg111 ,„. teklifi hakk1 kra a craber meclislere a-

n " aI·k ·1 mecburiyetind d' a a 1 e takib ctmck iddi. Y eni kanunu csasiyc nazaran bu 
dcvlct reji l •. •der. B1lhassa bugünkü hak krala vcrilmi1tir. Meclislcr, ancak 
doktrin ol~Iennio büyük iddiah birer devletin müdafaasma vc askeri kuvvetle-

. · -1 •n bu b · · h ll'k h m1yehni g"' 1 ' mec unyetm e cm- rinc mütea 1 ususatta kanun tcklifindc 
d oa erme'ge k•f'd' B · 'b b 1 b 1 T k'l ost ve mütt fl a 1 ir. u 1b arla u una ilir er. C§ 1 ab csasiyc kanunu· 
nunu esasis' ~ 1 

• Romanyanm yeni ka • muzun 15 inci maddesine göre, bu hak 1 
uzennd b' k'' d M'll M 1· · 1 mc Y•Pma' f c ir !et '" vc cnc- Büyük 1 et ec 1'1 azasma vc cra 

lüzumlu b~I1d kYdah ve hatta biraz da V ekilleri Heyetinc aiddir. 
~5-26 iuba~ · „ l . Kral cski kanunu esasinin 88 inci mad-

lanhe k gun en Yap1lan reyiamla desindc yaz1h haklardan ba•ka yeni ka-
. •n1an csk' R ' 

•1, tefriki k 1 Urnen kanunu esasi- nunu esasinin 46 nc1 maddesile, ecnebi 
mokrat ~lvlya ••aslanna müstenid · de- devletlerle harbetmck ve sulh yapmak 
k ' mi 'Yetp · . ' 

ralc1 idi. erver, hmshyan vc haklanm da alm11hr. T e1kila11 csasiyc 
1923 s • kanunumuzun 26 nc1 maddesine göre bu 

ene!lnd k b 
nuou csasj h c a ul olunan bu lr.a- hak bizzat Büyük Millet Meclisinc aid-
nu · ' emen hcm B 1 'k k d' esastsinin b' en c c;1 a anu· ir. 

kabinesinin . tit tercümcsidir. T ataresko Eski kanunu esasiye göre ayan meclisi 
Goga kabin 

15
• asuu müteak1b Oktavyan biri müntehib digeri de on sekiz ya1m1 

ne huaule ~1 
vc bunun ~ckilmesi üuri- ikmal eden veliahd; metropolidler, nü • 

da Kral. ,_ge en kabine buhram kar11sm- fusu 200,000 i gc~en mezahib rüesa!l ve 
d · ' ununu c · · d · · · · b e'•ndek· •asmm l 29 uncu mad- Rumen aka em1s1 re1S1 gi i vaziyctleri 
t 'h 1 •arahate „ 'd k k • 1 k •ri li ve 90J mustem en 20 1ubat itibarilc hu u an ayan 1 payesinc varan 
kanunu esa • n~mara\i iradesilc yeni kimselerden ibaretti. 
arzetti. 

51 
Proiesini milletin tasvibine Y eni kanunu csasiyc göre; hukukan 

25 26 ayan azasi olanlardan ba1ka ayan aza'1 
4 • 1ubat „ l . 

.303.064 ki i ~~ cn yap1lan plcbisite kral tarafmdan tayin olunanlarla scc;i· 
4.297,SBl k' 1. l!ti~ak ctmi1, bunlardan lcnlcr olmak üzerc iki kJSma aynlmakta· 
de, 5483 k' '.11 Yen1 kanunu csasi lehin- dir. Kral tarafmdan tayin olunan ayan 
lerdir. 

111 
de aleyhinde rey vermi1 • azas1 aded itibarile intihab olanlar kadar-

Y eni kanunu , • .. dar. Bu 1ekil; bizim 93 kanunu csasimiz· 
Y•nlann1 1 !'f e.asi, mevcud rc11m cerc- deki ayan mcclisini andmr. 
CSasiye naze 

1 
eden, Krala C!ki kanunu Eski kanunu csasinin 129 uncu mad

Veren preo ~rin fazla kuvvct vc salahiyct dcoinc göre kral, ayan vcya rneb'u•an 
Yeni ka~p erj ihtiva etmektcdir. meclisleri; kanunu esasinin k1smen vcya 

rattir (maddun, rnilliyctperver vc demok· tamamcn tadilini tcklif etmek hakkm1 
maddedc e k': 1 - 24 vc 25) .. 4 üncü haizdilcr. Y eni kanunu esasinin 92 nci 
medi&imiz ' 1 ~anuou esasidc tesadüf et- maddesine göre münhaman kral; ayan 
hükümler· Rni hükümlcr görüyoruz. Bu vc mcb'usan meclislerilc isti1arc yaptik
borclann; ai~;•nlerin i~timai ve milli !an sonra kanunu esasisinin tamamen ve· 
nk vc din f k Ir •.. Bu maddcyc nazaran, ya k.ismen tadilini istiyebilir. 
menler ~v ar 1 8ozctmcksizin bütün Ru· Te1kilati E•asiyc kanunumuzun 102 

' ~ atao 
?Iana" tel•kk' » 1 varhklannm cn csash nci maddesine göre, Te1kilah Esasiyc ka-
tstiklal a 1 ederek onun tamamiyet nunumuzun tadiline mütcallik teklifin, 

ve Vaka · · f d M 1· · „ b b' etrnege. r1 1~m hayatlanm e a ec 1sm murette azasmm en az u sü-
i k' ' onun - • "k l' · "k d' !" ·· t f d · 1 1 n 11afi ; . .„ancv1 yu se 111, 1 hsa 1 usu ara m an unza anm11 o ma!l vc ta· 
kendileri;in ~~b1maga ve kanunlarla dilahn ancak mürettcb adcdin sülüsam • 
bir inanla e b verilen askeri vazifeleri tarn nm reyinc iktiran etmi1 olmast laz1md1r. 

19 un a1armaga mecburdurlar. Y eni Rumen kanunu csasisinin cn 1a • 
ve Grekoc~ m„~dcyc nazaran ortodoks yam dikkat tarah 98 inci maddedir. 
re.m; kl 

1
Latin kiliscleri Romanyanm Bu rnaddeyc nazaran yeni kanunu esasi

d!ni va:d•e ~dir. Bu itibarla dcvlctin yc muhalif bütün mevzuat rnülgadir. 
~·~ci mad~es' •amafih bu kanunun seki- Y eni meclis a~1lmc1ya kadar kral tarafm-
1~•n rahib} .1nde siyasi propagandalar dan 1Sdar olunan iradclcr, hi~ bir merasi
edemiyecek['0. mane.vi ~üfuzlanm ietima~ mc tabi olmaksmn kanun mahiyetindc
bu bize „ •rine da1r bir kay1d vardlf, k1 dir. 
atil11111 iliore Romanyada laiklige dogru Bu madde krala, milletin tasvibine ik-

Eski k ufak ad1md1r. tiran ctmek surctilc bir dirijanhk bah1et-
«nasind anunu esasi; ölüm cczasm1 harb mektcdir. l 924 senesindc mütevcffa Yu· 
Z1h hall a Ve askeri ceza kanununda ya· goslavya Krah Aleksandr da Yugoslav
nunu „:r~ .göre kabul ctmiiti. Y cni ka· ya milletine hitaben ne1rettigi bir beyan
ki kanun " 010 on bC§inci maddesinde; es- namede 1921 tarihli kanunu esasiyi lag -
e~ilrnekI u~ bu hükmü f1kra halinde teyid vetmi1; millet meclisini kapatm11h. Kralm 
nie •ulh e erabcr V ckiller Hcyeti kara- kuvvetine mütcdair 6 kanunusani 1929 
ecnebj d esJ°asinda Krala: Kral ailesine; numarah kanunla da Kralm memlekettc 
hükurnet ":.'1 reislerinc ve vazifc gören bütün kuvvetlcrin sahibi oldugu !lan edil
lara Ve .rucsa" alcyhinc suikasd yapan· mi1ti. 
1e biten ·~~si kati! vak' alannda; ölüm- Y eni Rumen kanunu esasisi ic;in hula
ce~j kay~ 1~al1kta ölüm cezas1 verilebile- saten diyebiliriz ki tcfriki kuva sistemini 

Eski k edilmiitir. zamanm ihtiyaclarma göre tclif ctmi1; 
fnes'uliy ~nunu esa<idc, suiistimal halinde milli hakimiyeti elden birakmam11; hür
kolam te~ mucib olmak üzere vicdan; riyeti dizginlcmis; halkm tarn itimad1m 
k•nda 'k e •kkür ve ne5ir hürriyeti hak- kazanm11 olan Krala Classe dirigeantc
ken Yen~Ykd'1z ve 1arts1z bir eerbesti var· hgm tefligini vermi1tir. 
•usj ka 

1 
•nunu esasi bu hürriyetleri hu- Hürriyetin bu suretle dizginlenmesi; 

"••iye nknlarla takyid etmistir. Teskilall Kral tarafmdan 1Sdar olunan iradelerin 
giire vj d •nunumuzun 70 inci maddesinc hi~bir mcrasimc tabi olmakS1zm kanun 
Ve h'irc· •n, lef•kkür, kclam ve nesir hak mahiyetinde tclakki edili1lcri Romanya
dandir llYetlerj Türklerin tabii haklann· da demokra•inin bir can c;eki1mc ba1lan-
. Y e~j k · g1c1 m1d1T) 

••ne g" anunu e.asinin 30 uncu maddc- Bunu bize hadiseler vc tarih söyliye-
~;.~ir, 

0
f;"-, ~ra! devlet tc1ki~a~mm b~1·~: ccktir. 

„.„.~· ki kanunu csasmm 34 uncu SAFAEDDIN KARANAKCI 
••••..•••..•...•••...••...•....••...............•..•....•....••.•..••.............. „ ......••....••....•.•... 

L Londr 
·iava k a - Man~ 

uvvetJeri torpil 
denizinde yap1lacak manevralara i!lirake haz1rlanan 
ailyorlar. 

CUMHURiYET 

Atina mektubla11 : 

Acaba mantik da bir 
serab rru? 

Her felsefe tüfegin agzmdan ~1kan 
mermiye benzer, evvela hayli luz abr, 
nihayet kuvveti kalmaz, metafizik bu
lutlarmm arasma kan§U', ilk ehernmi
yetin! kaybeder. 

Eflätun mezhebinin noktai azimeti 
riyaziye idi. Hepimiz biliriz ki bütün 
rakamlarm men1ei eh rakam1d1r. Mu
maileyhln tezinl de bir kellme ile ifa
de edebiliriz: Katnatta tek bir k1ymet 
vardir, o da: Ruh, vicdan veya nefistir. 

Aristot rnezhebi Eflätun mezhebinin 
z1dd1dir. Aristot felsefesinin noktai a
zimeti ise manbktir. Mumaileyhin tezi 
ebedl, ezell tek bir kuvvet mevcuddur: 
Tabiat. Dünya onun 1ekii· maddlde bir 
tezahürü, bir lstihalesidir. 

Bu ikl tezl müdafaa edenler mü tema· 
diyen birbirlerile mücadele eylemi§ler
dir. Ezcümle rnaddiyundan operatör 
Virkof bir te1rih dersinde par~alad1gi 
insan kafasm1 talebesine göstererek 
sorrnu~: cHaniya! Bunun ruhu nere -
de?. demiiti. Bununla beraber bugün 
dünyamn hercümerci bize lspat ediyor 
ki manhk ins3nlar arasmda mü1terek 
öl~ü olmaktan ~k uzaktir. Bunun se -
beblerini izah etmek uzundur. Yalmz 
$Urasm1 söyliyelim ki rnanhk da, men
faat, bis, ltikad gibi biT taklm h1rslarm 
tesiri altmdan kurtulmam11br. Erkek, 
kadm, tüccar, memur, köylü, §ehlrll, 
bunlarm dü§'ilncelerl hep ayr1 ayr1dir. 
Erkek menfaatine, kadm hissine kap1 • 
hr. Memur amirinin, tüccar l§inin te -
sirile bareket eder. Bazi insanlara te -
sadüf olunur kl en yüksek tahsil gär -
dükleri halde bahl !tlkadlarm esiridir
ler. 

Ferdler gib!, milletlerin de manf1k • 
!an ba1ka ba1kad1r. 

Frans1z ulemasmdan Levl Brul Pe -
kin'den bir <;inlinin yazd1g1 tarih ter· 
cümesini getirtmilj, dikkatle okumu§, 
mana51n1 bir türlü anhyamarnI§. Sonra 
Asurilerin, M1sirhlarm, Hindlilerln !sa
rm1 tetklk etmi§, onlarda da aynl mÜ§
kü!ata tesadüf etml§. En nihayet §U ka
naati has1l eyleml§ ki manttk hakkmda 
Yunan ve Rornahlarm tarifleri yanh§· 
tir. Beyaz irlon zihnlyetile san, lorrnt· 
zi, siyah irklarm dü1ünü§lerl ara51nda 
fark ~okfor. Levi Brul farktn nereden 
geldi/!in! aram1§, §U neticeyi bulmu§tur: 
Beyaz irktn manhlo gibi dil!er insan 
gruplarmda da yavai yava§ kendilerine 
mahsus zihniyetler tekamül eyleml§tir. 
Bununla beraber anla§rnamazhkta ast! 
fenahk dü§ünü§lerin birbirlerine ztd 
olrnasidir. Mlsal olarak Asya ile Avru
payi gösterebiliriz. Asyah Buda'mn tel
kin eyledi~ cNirvana• tezi Arablar ve 
Acemler tarikile Türklere de slrayet 
ederek bütün §arlo uyutmu§tur. Sebebi 
dünyadan fayda olmad1gt cihetle insan
lan yalmz ahiretlerinl temine te1v!k ey
lemi§tlr. Avrupa ise kläsik Yunan ve 
Roma medeniyetlerinin tesirl altmda 
mütemadiyen ~ahQmI§tU', ~ünkü onlar 
dünyayi, ya§amayi, ne§eyi ahirete ter
cih eyleml§tir. 

<;ok kereler lnsanlann anla§111amas1 
münaka§a safhas1m da g~!§, harblere 
vesile olmu§tur. 

Odise Baro lsminde birl hesab etml§ 
miladdan 1496 sene evvelinden ml!M -
dan 1861 senesine kadar cem'an 3357 
sene zarfmda 227 sene bar!§ ve 3130 se
ne harb olmu1tur. Yani bir sene ban§a 
mukabil on ü~ sene sava§ dÜ§111Ü§tilr. 

1861 den bugüne kadar olan harble • 
rln de tutan epeyce ehemrnlyetlidir. 
Yalniz Büyük Harb dört sene devarn 
etmi§tir. 

Harbler münasebetlle Amerlkah 0. 
V. Holmes'in mülähazas1m hahrlatmak 
isterim. 

Holmes diyor ki: lki ki§i konu§urken 
alh muhatab hesab etmek !Az1rndir. 
C::ünkü iki ki§iyi A. ile B. farzedelim. 
A. nm kendl kendini görü1lle B. nin 
A. y1 görÜ§Ü birbirine mutabakat et -
mcz. Halbuki hakiki A. büsbütün ba§· 
kadir. Ayni mülahaza B. i~in de vard1r. 
Binaenaleyh konu1anlar lki del!il ha -
kikatte altl ki§ldir. 0 halde suitefeh • 
hümlere, anla§mamazhklara, lor1lmak -
lara hayret etmemeliyiz. Zira A. ile B. 
hi~bir zarnan olduklar1 gibi kar§I kar -
~1ya gelmetni$lerdir ve gelemezler . 
<;ünkü muhatablardan herbiri kendinde 
ve kar§1Slndakinde öyle hisler, fikirler, 
niyetler mevcud sanm1~br ki hakikate 
tamamen mu~ayirdlr. Bu tahlili millet
lere te§mil edince mü§kü!at büsbütün 
artar. 

!1te blz de yukanki sebebden dolayi 
kendi kendimize soruyoruz acaba man
bk da bir serab m1? 

Ziya Emirogla 

Kurmay subaylar 
[Ba1taraf1 l Incl salllfedel 

tasdik olunanlara tcz talimah 1artlanna 
uygun olarak bir senc daha k1dcm zamm1 
verilir. Ü~üncü zümrcyc «kurmay yar -
d1mcl)) zamm1 vcrildigi gibi «bunlar kur· 
may •tajma da tabi tutulmazlar.» 

Layihada bu iki scne tcfriki i1inin sc
kiz haziran 1929 tarihinden ba§hyacag1 
C:a kay1dl1d1T. Maamafih bu tadilattan tc
vellüd edecek vaziyetin netayicinden ha
st! olacak gec;mi§ zamana aid nasb tashi· 
binden dolayi muha„asat vcrilmiycccktir. 

Papalik - Almanya 

Viyana piskoposu 
Vatikana ni~in gitti? 

Vatikan 6 - Vi- ,.......,. __ ....,,,_ 

yana pi•kopoeu 1n
nitzer, dün gecc bu
raya gelmi$tir. 1n • 
nitzer, Alman hü • 
kumcti tarafmdan 
Papahk makam1 -
mn Almanya ilc Va
tikan ara•mdaki 
münasebetler hak -
kmdaki niyetlcri et
rafmda sondaj yap· 
maiia memur cdil- Ptskopos innttzer 

rni$tir. 
Dini mehalilde hayret 

Vatikan 6 - Viyana ba1pikoposu 
kardinal 1nnitzcr'in Romada ikameti k1sa 
sürmü1tür. 

Ögrenildigine göre dün akiam geien 
kardinal, Viyanaya dönmek üzere bugün 
ögleden sonra Ramadan aynlmi§llf. 

Kardinalin Papa ilc bu sabahki müla
kab yanm saat kadar sürmü1tür. Bundan 
cvvel kardinal üc; c;eyrek saat kadar Va
tikan Hariciyc N az1rile görü1mü1tür. 

Kardinal dün ak1am Romaya gcli1ini 
müteak1b nazm ziyaret etmi1ti. 

Bu mülakatlar hakkmda henüz hi9'ir 
haber terc11üh etmemi15c de kardinahn 
alelacelc harcketi, dini mahfillerdc hay • 
rcti mucib olmaktan hali kalmam11hr. Bu 
mahfillerdc 1imdilik hi~bir hüküm veril -
memcktcdir. 

Viyanadaki Papal1k vekili 
Berlin 6 - Ögrcnildigine göre Pa -

pamn Bcrlindeki vckili Monsonyör Or • 
denigo, halihamda Viyanada bulun
maktad1r. Mumaileyhin bu ziyarctinin 
bilhassa gaycsi, A vu•turyamn Alm an -
yaya raptedilmcsi dolaytsi!e Viyanadaki 
Papalik vekilliliginin kaldmlmas1 mese • 
lcsini balletmek oldugu rivayct cdilmck· 
tedir. 

Bir Alman tayyare1i Cek 
araziainde 

Prag 6 - Azet gazctesinin bildirdi
gine göre, gamah hac;1 hamil bir tayyarc 
dün <;ckoslovakya arazisinin üstünde 
görülmü1 vc ccnubi Bohemyada pek al -
c;aktan uc;arak Ceskcbudcjovis hava mcy
dammn üzerindcn birka~ kcrc gc~mi§tir. 

{a.a.) 

Zay1 lnkart Berlinde 
Berlin 6 (Hususi) - Avusturya va

lisi M.Zays fnkart bugün Viyanadan tay
yare ilc Berline muvasalat etmi§tir. M. 
!nkart burada M. Hitlcr'in muavini M. 
Rudolf Hcs, Mare1al Göring ve Pro -
paganda Naz1rilc mülakatlarda buluna • 
cakbr. 

Cekoslovakya propagandaya 
müaaade etmiyor! 

Prag 6 (Hususi) - <;e'ko•lovakya 
1imendifcr Nazm <;ckoslovakyadan gc • 
c;crck A\manyadan A vusturyaya gidcn 
trcnlerde «bir millet, bir devlct, bir Füh
rer» ibarcli afi1lcrin kaldmlmas1m Al -
man Simcndifcr N azmndan talcb ctmi§· 
tir. <;ekoslovakya N azm transit suretilc 
<;ekoslovakyadan gc~cn 1imcndiferlerdc 
siyasi propagandaya mütcallik afi1lcr bu· 
lundurulmasma müsaade etmiyecegini 
aynca bildirmi§tir. 

Cek Maarif Nazrrmm i.tila11 
istendi 

Prag 6 (Hususi) - Süde! Alman -
lan, <;ekoslovakya Maarif Nazmmn is • 
tifasm1 istcmi1lcrdir. Buna sebeb olarak, 
Maarif N azmmn muallimlcri Alm an c
kalliyctinc kar11 harckcte davct cttigi ilc
ri sürülmektedir. 

Amerika, Almanyaya iki 
nota verdi 

Berlin 6 (Hususi) - Amerikan hü
kumeti Alman Hariciye Nezaretinc iki 
nota tcvdi ctmi$1ir. Notalardan biri Vi
yanadaki Amcrikan scfaretinin konsolos
luga ifrag edilecegini, ikinci nota ise A
merikanm, Avusturyamn borclanndan 
Almanyayi mes'ul tamd1gm1 bildirmekte
dir. 

$u1nig nezaret altmda 
Viyana 6 - Su1nig hakkmda ycni 

baz1 1ayialar dola1m1ya ba1lam11hr, Bu -
nun hilafma olarak kendisi evvclcc oldu
gu gibi evindc nezaret altmda bulundu -
rulmaktad1r. 

.Suinigin vaziyetinde yakmlarda bir de
gi1iklik olmaSI mcvzuubah• degildir. 

Skandinav devletleri Harici
ye Naz1rlar1n1n icrtima1 

Oslo 6 - Danlmarka, Fin!andiya, Ner
v~ ve 1sveg Hariciye Nazirlan beyncl
milel vaziyeti tetkik ve dört memleket 
arasmda pratik bak1mdan baz1 mesele -
leri halletmek üzere dün Oslo'da toplan· 
mt§lardir. 

Aqam, dört nazir radyoda birer nu· 
tuk söyliyerek dört memlcket arasmda 
hüküm süren dostlu~u ve rnükcmmel 
t"§riki mesaiyi kayid ve her türlü lde
olojik bloktan uzak bulunmak vc har
be sürüklenmemck hususunda müite -
reken sarfettikleri gayretleri tebarüz 
ettirmi§lcrdir. 

'1 
c: ""' 

Hatayda yap1lacak 
meb'us intihabat1 

Beynelmilel komisyonda aza olan Yugoslav 

vazif esini anlatiyor murahhas1, komisyonun 
Belgrad {Hususi muhabi

rimizden) - Hatayda yap1-
lacak intihabah kontrola mc· 
mur hcyct azasmdan bulunan 
Belgrad Hukuk F akültcsi u· 
mumi Htib; doktor Dragol • 
yub Pavkovic; Hatayda ya -
p1lacak intihab ve beynelmilel 
komisyonunun vazifesi hak • 
kmda §U beyanatta bulun· 
mu1tur : 

• da Hatay kendi istikbalini 
bizzat kendisi tayio edccck • 
tir. 

Bu intihabat, Hatay mesc• 
lcsinin herhaldc mcs'ud bir su
rettc hallcdilmcsi demck olup 
bu suretlc Akvam Ccmiyeti 
F ran•a ilc Türkiye arasmda 
bu mcscleden mütcvcllid ihti • 
laflan muslihanc bir surettc nc
ticclcndirmcklc büyük bir mu
vaffakiyet istihsal ctmi1 olacak· « - Uzun tetkiklcrden 

t H ata~ tnttllab ko-
sonra Akvam Cemiyeti s - hf.)) 

Beynelmilcl scc;im idare ve kcndcrun ve Antakya sancak· 
lan nizamnamcSlm tesbitc 
muvaffak oldu. Bu nizamna
me ahkiimma istinaden An -

mite.ri azastndan 

aoktor Dragolyub • murakabc komisyonunun bu 
aym on bc1indc Hatayda i~ ba: 
ima gccmcsi Akvam Cem1yeh 

Pavkoot~ 

takya • 1skcnderun münaziünfih ara • 
zisindc saylav sec;imi talimatnam°'i tanzim 
edildi. Mezkur intihabat ncticcsindc Ha· 
tay hükumeti kurulacakllr. Se~im bilva • 
s1to olacaktll. Y ani intihab hakkm1 her 
yüz ki1i ba1ma Hatay millct mecli•i üyc· 
lcrini •ec;ccck olan müntchibler haiz ola· 
cakllr. Birinci vc ikinci müntchiblik 1art
lan bugünlcrdc Millctlcr Ccmiyctincc 
kabul ve tasvib edilcn talimatnamcdc ta•· 
rih edilmi1tir. Talimatnamc; Hatay mil· 
let meclisinde laakal k1rk aza bulumnas1-
n1 derpii etmektcdir. Mab'u•lar arasm • 
dan Hatay hükumcti crkam •ec;ilecektir. 
Bu hükumctin Hatay nizamnamesincc 
müstakil olmaSI liiz1mdlf. 

Hatay hükiimeti harici rnünascbatta 
Suriyeye bagh bulunacakhr. Ancak Su
rive hükumetinin harici münascbab Ha· 
t~ym istiklalini tehlikeye dü1ürdügü tak· 
dirde Milletler Cemiycti, Hatay üzerindc 
murakabe hakkim muhafaza ctmcktcdir. 
Diger bütün dahili iiler Türkiyc vc F ran
sa hükumetlerilc anla11larak mcmlckcti 
idarc cdecek olan Hatay mahalli hüku • 
metinc rncvdudur. 

Hatay meb'us scc;imini idarc vc rnura· 
kaba ile muvazzaf encümenin yinni iki 
azadan yani mtLl:ttelif on bir devletin mu· 
rahhaslanndan terekküb etm„i muhte -
meldir. Hatay encümenine; Millctler 
Cemiyetine mensub devlctlerden aza se· 
c;ilmi1tir. Fransa ve Türkiycnin bu encü
mcndc azalan bulunm1yacakt1r. Encü • 
mcn, „as itibarilc iki vazifc kar11smda bu
lunuyor: Birinci ve ikinci sec;imi idare vc 
murakabc etmck vc mczkur sc~imlerden 
dogan ihtilaflar hakkmda karar vc hü • 
küm vcrmckfrr. Demek oluyor ki bcyncl· 
milcl komisyon; Antakya ve 1,kcnde -
run sancaklan yurdda1lanmn sec;im hak
larmm tayin vc tasrihi\c •ec;ilcn meb'u•· 
!arm sec;im ve meb'usluklannm kanuni • 

mukarrcrahndan oldugundao Yugosla V 

delcp;elcri Dr. Drap;olyub Pavkovi~'le 
Dr. Juan Tom~ic önümüzdeki pcr§Cfßbc 
günü Bclgraddan 1stanbul tarikilc Ha• 
taya harekct cdeceklcrdir. 

Mehmed Süleyman Pari(} 

lntihabah ihzar ve tam:im edecek 
komi1yon ve mahkeme azalar1 
Ankara 6 - Hatayda intihabah ih· 

zar ve tanzim ctmegc mcmur olarak Cc
miycti Akvam tarafmdan tayin cdilcn ko
misyon ve mahkemc azasilc digcr ajan· 
!arm isimlcri a1ag1dadir: 

Komisyon aza!l: 
Reis: M. Roger Secretan (!svicrcli), 

aza: M. Jacques Lagranga (Belcikali), 
aza: M. H. Ch. G. J. van Dar Manda
rc (Holandah), aza: M. H .. Re~ers 
{Norvcc;li), aza: Sonradan taym cd1le· 

cektir. 
Mahsus rnahkemc azasi: 
Reis: M. Aristidc Phocas (Yunanh), 

muavin aza: M. Kruue - Jcnscn (Nor • 
ve~li), muavin aza: M. Pierrc Burnier 
{tsvi~reli). 

Aianlar: 
M. A. P. Nicol (fngiliz). M. C. V. 

Dodgson (fngiliz), M. G. Hilhousc (fn· 
giliz), M. E. Polet {Bclcikah), M. G. 
Vandcnbulckc {Bcl~ikah), M. F crnand 
Heuss (Belcikah), M. Jcmctrc Boujou• 
ris (Yunanh), M. Demetrc Stephanou 
(Yunanh), M. A. L Wurfbain {Holan• 
dah), M. A. H. Bcnncwitz {Holanda· 
h), M. J. Lugt (Holandah), M. Jo • 
nas Lic (Norvc~li), M. E. de Plomgren 
(tsvcdi), M. Erik Dalin (tsvcc;li), M. 
J. Lccomtc (1svicrcli), M. Roland Go"'. 
p;c (tsvi~rcli), M. Bragoljub Pavkovit".li 
(Yugoslavyah), M. Dr. !van TomSJg 
(Yugoslayyah). 

geleceklere 
verilecek 

yet vc me1ruiyctinin tasdik ve ilam kcyfi· lzmir fuar1na 
yetlerinde en yüksck hakem heycti sala- bedava vize 
hiyetine malik bulunacaktlJ'. 

Se~im, mmtahlara taksim cdilecek ve Ankara 6 (Telcfonla) - Bu scnc a• 
sec;im dairclerindc yap1lacakllr. ~1lacak lzmir sekizinci cntemasyonal fua• 

rma ecnebi mcmleketlcrdcn gclecek. ol~n-
!skenderun ve Antakya halihamda lara konsolosluklanmizca meccam vize 

Suriyc mütcmmimattndan olup ikt1Sadi 1 H · '- 1 11 • verilmesi V ckil er cyehncc urar a1 
ve istratejik sebeblcrden F ransa cumhu • kl fu 

nldi. Bu vizclcrlc gclccc erc ann tes
riyeti Sancaklar üzerindc hak iddiasmda bit cdilecck tarihindcn 00 bet gün cvvcl 
bulunuyor. Halk1mn ekscriycti Türk "h' d d 

ba•lamak vc kapamna tan in en e on olma51 itibarilc bu havaliye ayni , 
surctle Türkiyc de hak iddia ediyor. bei gün sonraya kadar devam etmck _üz~
Nüfusun ckscriyeti mutlakasim teiJr,il c- rc yani iki ayhk ikamct hakh da vcnlm11 
den Türklerden ba,ka Antakya vc 1s - olacakt1r. 
kcnderun sancaklannda Arab, Enneni Holandan1n <;ine yardimi 
ve ortodoks Rumlarla Aleviler bulun - Cenevre 6 - Holanda hükiimeti, <;ine 
maktadir. Hatayda Bosna vc Herscklc yapilan insan! yardrma i§tirak etm~k 
cenubi S1rbistandan hicret cdip yerlcicn i~in Ml!letler Cerniyetine 50,000 florm 
yüze yakm müslüman ailesinin bulundu - teberru etrni§tir. Bu rnebla~ 25,000 
gunu anmak da 1ayam dikkattir. florini parlamento tara!mdan kabul e-

Fikrimcc; yan muhtar Hatay hüki'i· dilmi§, 25,000 florini de Holanda Hin • 
metinin teikili maksadilc yapilan bu sc- distam tarafmdan verilmi§lir. Bu para 
c;im Hataym istiklalile neticelenmcsi icab ile lla~ satm abnarak Milletler Ceml • 

fh il t yetinin <;indeki ttb heyetine gönderil • eden mesainin ikinci sa as1m tcms e • . . 
k d. B d k' „ „ „ afha· m11tir. me tc 1r un an sonra 1 u~uncu s ••••••••.••••• „ ..... „ ... „.„„ •. „ ... „ ......... „ 

.„„.b~.d~„ ...... „ ....... „ ...... t;;;;~„ modelcilik kursu 

izmirde acdan tayyare modelcilik kursu n 
! ir {Hususi) - Kiz Muallim mek- K1z Muallim rnektebinde de_ . sekse i 

teb~li§leri muallimi .. Ra~1bm idaresi ki§ilik bir tale~.e .~pu, rnodelc1bk de~~~ 
lt nda mektebler muzesmde bir tay- almaktadir. Butun l!mektebler~e mi

a a:e m'odelcilik kursu agt!mi§br. Kursa leri derslerinde rnodelcilil!e de .. e k en;,cu· 
y ruplar halinde ilkmekteb muallimleri yet verilecek v: bu sur7t'.e Tur ar! tlp
~evama ba§lam1~lardir. Eide edilen gunun tayyarec1ltk sevg1si, tar yenl 
muhtelif modeller, muayyen blr gün 17ri üzerinde ihllsas peyda em'poJuna • 
i~inde müsaid bir sahada u~urulacak - ttpler bulma~a ~ab§maSl tem 
tir. Kurs c;ok a!aka uyand1rm1~hr. caktlr. 
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Serbest fikirler r .., 

Halledilecek bir derd 
Ankara Borsas1 6/4/938 

C E K L E R 
Ac1hs Kapan1s 

Pari• 25.6875 25.6725 
New-York 0.790493 0.7953 
Miliino 15.0237 15.025 Malzen1enin pahahhg1 ve israf1 ile f ena 

ortadan 
k1rk 

kald1r1hrsa bugünkü in~abn Brilksel 4.6956 4.6965 
Atina 87.0225 87.0570 

ucuza 

Dcvlet, memleketi imar hususundaki 
13-14 senelik faaliyctini azami bir had
de ~1kararak, muntazam bir program da
hilinde. en kisa bir zamanda vatam me
deni milletlerc lay1k bir 1ekilde imar et • 
mege karar vermi1 bulunuyor. Hi~ §Üp

he yok ki bütün Türk vatanda1lan dev • 
letin bu yeni karanndan dolay1 büyük bir 
sevinc duymu1lard1r. Ve bu i1in tahak -
kuku i~in de bütün varhklarile ~al11acak
lard1r. Yap1lacak fedakarliklara mukabil 
temin edilecek menfaallerin hadsiz, he • 
sabsiz olacag1 muhakkaktir. Ben bunlar • 
dan bahsetmiyecegim. lmar ve in1aat i1-
lerinde mesleki alakam dolay1sile sene • 
lerdenheri edindigim tecrübelere göre ha
z1 noktalan aydmlatmak arzusunu hisset
tim. 

Ba1hyacag1m1z hu muazzam i1te daha 
sühuletle gayemize vas1l olabilmemiz i~in 
bugünkü in1aat i1lerini kolayla1hrmak ve 
mümkün oldugu kadar ucuzlatmaga ~·
h1mam1z laz1md1r. Memleketimizde in • 
1aat malzemesi nishetsiz hir iekildc paha· 
l1dir ve ihtiyaca Hfi derecede (mümkün 
oldugu halde) temin edilememektedir. 
Bir ~ok membalammz oldugu halde 
(~imento haric) hi~hirinden teknik bir 
sUiette istifade edilemiyor. ln1aat iileri • 
nin biraz fazlala1masile muhtelif ellerde 
ve 1ahsi meofaallere bagh. h~bir kontrol 
ve nizama täbi olmiyan malzemei iniai
yenin esasen ~ok pahal1 olan fiatlan hay· 
ret edilecek hir 1ekilde bir kat daha yük
seliveriyor. Mesela bundan 2 sene evve • 
line kadar 23 liraya kadar dü1en kereste 
bugün 40 hatta 4S liraya kadar ~1k1ver -
miitir. Bundan bir ay evvel Kad1köyün
deki yapmiza amhan 110 kuruia alahil
diginiz ~ak1h, bugün 140, hatta 1 SO ku· 
ruia zorla temin edebilirsiniz. 2-3 ay ev
velki tuglamn fiatile bugünkü tugla fiah 
arasmda yüzde 25 fark vard1r. Hemen 
hemen bülün malzemei in1aiyenin hepsi 
ayni durumdad1r. 

Malzeme cinslerine gelince: Bunlar 
da yapan kimselerin insaflanna kalm11hr. 
<;ok defa en birinci tugla diye yapm1za 
pi1memi1 kerpi~ gibi tugla gönderilir. Eo 
iyi kereste diye ~atlak patlak 1skarta tah· 
talann da gönderildigine her zaman te • 
sadüf edebilirsiniz. Cimento i;ini ahrken 
biraz dikkatli olmaz ve yahud hu iite iyi· 
ce pi~emi1 iseniz ucuz ~1ksm diye ii;ine 
kire<; kan1tmlrru1 ~iniyi en saglam i;ini 
diye yutturmaga kalk11irlar. Kumcu size 
en temiz dere kumu diye toprag1 yuttur· 
maga ugra1maktan i;ekinmez. S1hhi tesi • 
sat, elektrik ve dograma takunlanna aid 
malzemeye gelince bunlann hepsi birer 
muammad1r. Cok teferruatl1 olan hu mal
zemeyi aldanmadan ald1m diyebilmek 
ic;in insamn kendini aldatmas1 icab edcr. 
N akliye ve hamal i1lerine gelince Bun • 

muhakkaktir 
meslege emek veren san' •t ehli ile hir usta 
mukallidini ay1Iacak hi~bir kaide yok. h 
alabilmek i~in kim daha fazla kar11S1nda
kini kand1rabilirse ii onun oluyor. F ena 
ii yapm11 ustay1 tecziye etmek imkam ol
mad1g1 gibi san' atta ilerliyen ve iyi i1 ya
pan ustay1 da derecece yükseltmege ve 
mükafatlandirdaga imkan yok. Bu su· 
rellerden iyisi fena5l arasmda fark ol
m1yan ve yükselme kaideleri bulunm1yan 
bu meslege akh ba1mda kabiliyetli kimse· 
!er girmiyorlar ve ba1ka meslekler tercih 
etmek mecburiyetinde kahyorlar. Girmi1 
bulunurlarsa da vaziyete vakif olduklan 
zaman bu meslekte istikbal göremedikleri 
cihetle tcbdili meslek zaruretinde kahyor· 
lar. ~u hakikatler kar11S1nda gittik~e iyi 
usta adedinin azalacagma hükmetmenm 
fazla bir bedbinhk ohmyacag1 zannmda • 
y1m. 

Malzemenin pahahl1g1 ve vaziyete gö
re her zaman daha yük,elmesi, ustalann 
fena c;ah§malan ve malzemeyi israf etme
leri yüzünden bugünkü in1aat pahahya 
~1k1yor. Bir~ok i1lerimiz de fena oldugun· 
dan birka<; defa sökülerek yeniden yap1-
byor. Bu mahzurlar ortadan kaldmld1g1 
gün bugünkü in§aatm ylizde kirk kadar 
ucuzuna ~1kacag1 muhakkaktir. 

Cenevr& 3.4475 3.4496 
Sofya 63.6942 63. 72 
Amstercl 1.4275 1.4284 
Pra11: 22.67 22.6794 
Madrid 12.7388 12.7440 
Berlin 1.9697 1.97 
Varso' • 4.1912 4.1960 
Budapeste 3.9810 3.9825 
Bükres 106.21 106.2525 
Bel11:rad 34.6337 34.6475 
Yokohama 2. 7356 2. 7366 
Stokholm 3.0896 3.0910 
Londra 628.- 627.75 
Moskova 23.86 23.85 
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isTIKRAZLAR 
Acihs Kapan1s 

Tilrk B. 1 vadeli 19.40 19.50 
Er11:anl 100.- 100.25 

S1vas-Erzurum 1 95.50 95.50 
• • ß 96.- 96.-

_,J 
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Soldan saga: 
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Bu muazzam imar programma ha1lar· 
ken bu gibi pürüzler de nazan itibara ah· 
narak bu i1leri de halledecek ulursak ga- 1 

yeye ~ok daha kolayhkla vas1l olabilece
gimizden §Üphe edilemez. Aksi takdirde 
bugünkü in1aat fiatlannm hir misli daha 
fazla pahahla1acag1m ve memlekete ec
nehi usta ve yabanc1 malzeme sokmak 
mecburiyetinde kalacag1m1z1 zannediyo • 

1 - Dan.sll müsamereden cok h~lanan. 
2 • Garbl Anadolu halkindan, ~ane. 3 • 
Nota, budala. 4 • A.,1km t.eranesl, bcrbad. 
5 • Elblsenln blr kisrru1 evvellne blI c h• 
getlr zarar olsun. 6 • Imdad lstlyenln ba
ttirtis1, blr muslkl Aletl. 7 - Ses veren va· 
s1talardan, blr emlr, vücudden !:lkan su 
tanelerlnln tersl. 8 • Amerlkada blI nehlr. 
9 - Hayvanm tuvalet1, ba~ka zamana b1-
re.kma. 10 • Qok yuksek yer, ev ve sa!Ie mJ. 
sall. 11 • Evlenme törenl, Amerlkamn ~1-
mallndekl buzlu arazl. 

rum. 
Bu zanmmm misalini henüz daha ~ok 

yakmda gördük. 13 - 14 <ene evvel mem
lekette iniaat faaliyetinin ha1lamasile 
memleket ecnebi usta ve yabanc1 malzeme 
i•tilasma maruz kalrruill. Cok büyük ya· 
pt yerlerine gittiginiz zaman kendinizi 
yahanc1 bir memlekette zannediyordu • 
nuz. Birc;ok paralanm1z bu yüzden de ha
rice ak1p gitti. 0 zaman hir~ok sebebler 
dolayisile bu halin önüne hcmen ge~ilme
sine imkan yoktu ve in~aat i1lerimiz hemen 
h<men bugünlünün birlta~ misline de 
mal oluyordu. Memlekctteki malzeme 
memfialanmmn i1letilmege ba§lanmas1 
yerli mallarmm himayesi, Türk i~~ilerinin 
yeti~°'i ve nihayet devlelin kü~ük san'at
lan himaye i~in yaphii;i kanun sayesinde 
i1lerimiz bugünkü cereyamm alahildi. 
Su hale girebilen vaziyette yeni muazzam 
program1 tatbik ederken aksi istikamete 
dönmesine imkan hirakmadan ve mümkün 
oldugu kadar daha iümullü ve esash ka
ideler koyarak gayeye vasil olmak ~arele
rinin aranmas1 zarureti kar11S1nday1z. 

BIIlru:I sm1! truiaatc• 
llhami 

Yukar1dan B§ait•Y•: 
1 - ~ma sunturlu blr !eläket musal· 

lat olan. 2 - Beyoglunda blr semt. 3 • Blr 
edat1n kisalttlmu;1, vücudünden lwnuz1 su 
clkmak. 4 • Vukuu mümkün, kuru sogugun 
t.ersl. 5 • Vldah clvlnln glrlntUl clkmt1h 
yerlerl, 1arkl Anadoluda blr nehlr. 6 • Bo
A'ucu blI kuvvet. 7 - Yllhk. 8 • Muvakkat 
blI müddet !~In ba~kasma ver11en ·cey, na
zlk olm1yan. ~ - Hädl!lleler~ ipllk glbl 1nce 

~ey. 10 • Blr notanm tersl, cam agacmdan 
cikan bir nevl mayl. 11 • incellk ve zaflf
llk, hayat veren lurmlZ! su. 

Evvelki bulmacanm balledilmlt §ekli 
t 8 7 8 • lO tt 

1JMl llDIElsl 1 BloJZiülK~ 
2 EIM AINIE Tl• Y A LtA 
B SIAIH 1 ILl•IM A L UIM) 
• 1 IM f KI• K l ILl•l•IA 
~ RIE •l•ls E M\AIVIE R 
E El•lolzlA K Al•IA LIO 
1 YIA VIAIN •IRIAIHIAIT 
8 EISIA MI l l•l•ITIAIMI• 

lar da ba1hba1ma hir alemdir. Ta Ka • .... ------:-:-:--·:--::--:--) 
g1dhane deresinden Kad1köyüne iskeleye ( Askerlik i,leri 

1 lcadar mavnasile tuglamn binini 100 ku- .._ ____________ _ 
~RIA l. y EI~ 1 l •lz1 
Qr l IBIAIRIE l•IA L AIK A1 

Kadlköy Allkerllk §ube.slnden: 
ru1a getiren mavnac1ya mukabil mavna- 333 do~umlular ve gecm~ .senelerde t.e· 
dan al1p d11an c;1karmak i~in hamallara eil edllerek bu do~umlularla muameleye 
ayni fiah vermek mecburiyetindesiniz. täbl tutulm~ llse ve muadlll mekt.eblerle 

daha yuksek mekt.eb mezunu olan kisa hlz
Bütün bu iilerdeki c;1kan ihtilaflan da metlllerln HaZlihk kit'a ve Yedek Subay 
halledecek mahkemeden gayri hir ma - okuluna sevkedUeceklerl tarlhler ehllyet
kam yoklur. Bir ev yaphrmak ic;in yüz - name derecelerlne göre a$a~1da gösterll· 

k 
ml$tlr. Buna nazaran Kad1köy §ul>esl.n<le 

lerce ihtilaf ar1mndasm1z. Hepsinde yerll olarak kayldll olanlarla Kadlkoy, Us· 
hakkmm kazanabilmek 1~m yüzlerce küdar ve Beykoz $Ubeslnde yabanc1 olarak 
dava a~mamza ve ugra:mamza da imkan bulunan kisa hlzmetlllerln .sevk günlerln· 

k d 
den 3 gün evvel ebllyetname ve nü!us c\lz-

yo tur. Bu halden cesaret alan alaka ar· danlarlle blrllkte fubeye müracaat etmele-
lar da gittik~e i1i ~ileden ~1karmaktan rl lllln olunur. 
c;ekinmiyorlar. Ehllyetnameslzler 1 mayis 938, orta ehll-

Al k db 1 • d b • 1 · yetuler 1 t.emmuz 938, tam ehllyet111er 1 
maca te ir er sayesm e u 1~ enn eyHll 938, yük.sek ehllyetlller 1 lklnclte§rln 

* * * . 
onune gec;mek mümkündür. Mesela 938 dlI. 
Zinga] kereste 1irketi gibi her tüccann 
<;1kard1g1 malzeme hlitelere aynlarak Üsküdar AllkerUk eubeslnden: 

i;;ubeml.z yedek subaylarmdan plyade U· 
tegmen 311 do{:umlu 28773 kayld numara· 
h Kemallyea Mehmed ollu All ile 313 do
Q-umlu 11058 kayld numarah Sirn oglu 
Musta!anm lkamet adreslerlnde buluna • 
mamasmdan dolay1 avaklblan mechul kal
~ oldugundan bu subaylann burada l.se· 
!er derhal, ta§rada lseler nlhayet 15 gun 
zarf1nda. bulunduR"u yerlerl ve memuri • 
yetlerlle lkamet adreslerlnl ac1k olarak 
blldlrmelerl ve aksl takd!Ide haklarinda 
1076 say1h kanun ahkärru tatblk olunaca· 
A1 llän olunur. 

tasnif edilmi1 bir 1ekilde piyasaya c;1kanl· 
masi ve bunlara maktu fiatlar konmas1 
imkan dahilindedir. Mahemeyi ucuzlat· 
mak i~in de bir ~ok tedbirler almabilir. 

En ehemmiyetli meselelerden biri de 
i!'<;i ve i1i yapacak elemanlann vaziyeti
dir. Eide mevcud i1c;iler bugünkü ihtiyaca 
bile Hfi olmamakla beraber iniaat i1lerin
de tak.imi amal yap!lmam11 ve hi~bir kim
se yapacag1 i1ten laz1m oldugu ve~hile 
me~·uliyet altma konmam;1hr. Bilhassa 
usta ve i•c;iler tamamile gayfrnesul vazi
yettedir ve hi~ biri de laz1m oldugu dere· 
cede yeti1memi1lerdir. 1n1aat iilerinin es· 
kisine nazaran c;ok kolayla1masma ve ba
sitle~esine, kullamlacak malzemenin sü
huletle istimal edil:nesine ve fen adamla
runmn nisbet kabul etmiyecek kadar art
masma ragmen bugünkü iilerimizi bila
hata, fenni ve ikllsadi b:r 1ekilde vücude 
getirebilecek ustalanm1z ve i1~ilerimiz 
mevcudlann yüzde be1ini dahi te1kil ede
mez ve gittik~e de azalmaktad1r. 

*** Be$1ktai; Al!kerllk eube.slnden: 
Yedek subay yettsecek kadar okuyan ve 

askeri ehllyetnamesl olm1yan 333 doAum
lu ve bu dogumlularla muamele görmekte 
olan dlger dogumlu kisa hlzmetlller 1 ma
yis 938 gününde Yedek Subay okulu Ha • 
zirllk k1t'asmda bulunacak vechlle 25 nlsan 
938 günü sevkedlleceklerlnden bu günde 
nü!us, hüvlyet c!izdam ve mekt.eb ~ha· 
detnamelerlle blI!lkte ~ubeye gelmelerl ve 
gelm!yenlerln 2850 say1h kanun hükmünc 
göre cezalandl.1'1lacaklar1 ilän olunur. 

*** Kad1köy Allkerllk §ubeslnden: 

l 1 •11 IRIAl•IAIRIAIR AT 

( CaQrilar, Konferanslar, konoreler 
Profesör Pittard bugün Üni· 
versitede saat 6 da konferans 

verecek 
Killtür Bakanlllmca kon!eraru vermek 

üzere davet edllm~ olan Cenevre Ünlver
slteslnln flllm ve §(ihretll ordlnaryüsu, pro
fesör Eugene Plttard, Üniversite konferans 
salonunda ai;a~1dakl günlerde 6 kon!eraru 
verecektir. 

Konleranslara saat 18 de bai;lanacaktir. 
Blrlncl konterans 7 nlsan per~mbe, lkln
cl kon!erans 8 nisan curna, ücüncü kon -
ferans 11 nlsan pazartesl, dördüncü kon -
!erans 13 nlsan car,amba, be,lncl kon!e
raru 14 nlsan per$0rnbe (blyoloj! kon!erans 
salonunda), alt1nc1 kon!erans 15 nl.san 
cuma. 

Toplanhya davet 
Türklye Alnl H1!ziss1hhasi Cemlyetln• 

den: cemtyetlmlzln yilhk llml toplantis1 
9 nlsan cumart.esl günü saat 14 te CaQ-alog
lu Emlnönü Halkevl salonunda yap1lacak· 
tir. 

Davetlllerden maada dlger bulunmak ar
zu edenlerln de gelmelerinl rlca ederlz. 

Konferans 
~hremlnl Halkevlnden: 
Evlmlzde 9/ 4/938 cumart.esl günü saat 

20 de Bn. Nevzad Dilemre tara!1ndan (Pa
ra ve do~urdu~u hädlseler) ad1le blr kon
!erans verJlecektlr. Bu kon!eranstan .son
ra Evln temsll kolu tara!mdan blr plyes 
gösterilecektlI. Davetlye yoktur. Herkes ge
leblllr. 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye mfitehass11i 
Pazardan ba~ka l!iinlerde 6Jtleden 

sonra saat (2'h tan 6 va) kadar lstan 

Müthi$ 
S1rt Agr1lar1 

Fakat, bu me,hur yakllar, 
bütün lztlraplara 

nlhayet verlr. 
Bay J. L. yazxyor: "Harp esnasmda blr 

~k def&lar c;amurlar üzerinde ozanme.k 
mecburiyetinde kaJryordum. Bunun 
netioesi olarak deh'l"tli bir errt agrmn& 
miiptelä oldum. BilLhare zaman 
zaman, ~im.in b~mda iken bu agrtlarm 
zebunu olarak krvramyordum. Doktorum1 
bana bir losyon tavsiye etti. Fak&t 
biiyük bir f&yda göremedim. Nihayet 
oizin krymetli ALLCOCK yakrlarIDJ 
tecrübe ettim. An! tesiri aay„inde bir 
gün zarfmda agrilamn zail oldu ve bu 
müzi9 illetten tamamen kurtuldum.„ 

Siz de bütQn arka agulamwa bir ~k 
ALLCOCK yakm ile dindiriniz. Iki 
sa.niye zarfrnda sa9t1g1 11hhl 11· 
cakhg1 OTOMAT!K B!R MASAJ gib! 
agnyan yerin etrs.fma yayare.k teekln ve 
bütün agnla.n defeder. ALLCOCK yakm 
agnyan maisallarm yorgunlugunu izale 
eder ve yeni bir k&nm oevelAnmuebebiyet 
verir. 

Lumbago, Siy&tik veya iltih&b1 &aap 
haJ&tmda dahi ALLC0CK yakmi aall ve 
müseaair bir dev&dll'. 

ALLCOCK y1.k1omm ~rkiblnde C&poi
eum, .Frankinoen.oe, Myrrhe ve u.ire gibi 
luymetli m&ddeler vanhr. 

Uonz "'" t&klit _I~lal&rda.n oak:mma.Jo 
l9in delikli ALLCOCK yakila.n ilzermdekl 
killDIZI daire ve kartal reolmli mark&ema 
diklu.t edin.iz. BütQn --.nelerde 29'/t 
kurup aatilir. 

Cenevre 'Ünlvenlteslnden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
GÖGÜS VE OAß1L! RASTAI,IKJ.AR 

Mtt'rERASSISI 

Her gün ögleden aonra 
hastalar101 kabul eder 

Istanbul Belediyesl ka111smda Sinan 
Afa dairelen. Telefon: 23565 

Sultanahmed 5 inci sulh hukuk hä • 
kimlil!inden: 

Büyük~ar§• i~inde Akkäklar sokal!m
da 26 numarah dükkända kuyumculuk 
yapmakta iken ölen Onnik Nahabet • 
yanda alacal!i ve verecel!i bulunanlarm 
mahkememize i§bu ilän tarihinden iti
baren bir ay zarfmda müracaat eyle • 
meleri lüzumu ilän olunur. (6684) r 

Dr. IRFAN KAYRA 
Röntgen mUtehass1s1 

Her giln ögleden sonra saal 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

Nuriconkcr sokak No. 8 -10. 

Üsküdarda Selämiali caddesinde Ba
yatpazar1 mevkiinde vapur iskelesine 
b~ dakika mesafede bulunan ve i~eri
sinde meyvah ve meyvas1z al!ac1 olan 
500 metre murabba1 mesahai sathiyeli 
arsanm tamam1 sahhl!a ~1kar1lm1§hr. 

Bu arsa sinema ve bah~eli kazino ola -
rak kullamlmal!a elveri§lidir. Satm al
mak istiyenlerin Be§ikta§ sulh mahke
mesinde Bav F.sad Avdma müracaatleri. 

Eski HA YDEN, yeni 

BAKER 
magazalanm 

ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu mal!azada 
muhtelif mobilyalarm en zengin 
~e§idlerini bulacaks1mz. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat • 
Jarla tedarik edebilirsiniz. 

Bu hale !ebeb olan esaslardan bir ka· 
~Im zikredeyim: 1i~iler hi~bir 1art ve ni
zama tabi olmadan kendi kendilerine di
ledikleri \mvam ve dcreceyi vererek san
at hayahna giriyorlar. Henüz dün tekne 
ta11yan amele kendini birinci sm1f usta 
diye •atmaktan ~ekinmiyor. Senelerce bir 

A§at1da künyelerl yazlh lkl yedek suba
yin aklbetlerl me~hul kaldl~dan on bet 
gün zarl1nda müracaat etmelerl ve istan
bulda delUseler bulunduklar1 yerln tube • 
lerl ellle adreslerlnden 1ubemlz1 haberdar 
et.'lleleri ilän olunur. 

bulda Divanyolunda (104) numaral 0 Nl$ANY AN 
hususl kabinesinde hastalanm kabul & r. 

1 - Tablb aste~men Mehrned §emJ oglu 
Beslm Köprülü dlploma No. 204/ 3673, do
gum 315. 

2 - Eczoc1 t.egmen Bedroo oglu Bogoo is
tanbUl dlploma No. 1885, doA'um 308, 

d~. Sah. cumartesl günlerl sahst Hastalanru hergün ~ama kadar 
c9 lf.i • 12. saatlerl hakild flkarava mah· Beyol!lu, Tokatllyan otell yarun -
sustur. Muayenehane ve ev telefonu da Mekteb sokak 35 No.il muaye-
22398, 2104. lll••nehaneslnde tedavl eder. _„ 

Orman 

7 Nisan 1938 -# 
=-

TAMAMLANDI 
Dört mükemmel clld t.e~kll eden bu em• 

oal.slz e.!lel', 1600 .sahlte, 7500 re8lm Te 
tablodan mürelckebdlr. ~arlan ve garblD 
en m~hur •lmalannm hayat ve e.serlerl· 
nl bu laymetll Arullklopedlde bulabillr•l· 
nlz. C<>k sa~lam ve netI.s blI teldlde clld· 
Jenen bu e.serln beher clldl 275 kuruftur. 
Dört clldl bliden almak lstlyenlere tek· 
mJI e„r 10 lliaya gönderUII. Poota hava-
1„ue 10 llra gönderenlere tam kollek81· 
yonlar1 derhal gönderlllr. Kendlnlz1 bu 
emsal.slz e.serden mahrum etmeylntz. 

ADRES : 

lst11nbuld11, Anker• cedde· 
alnde ( YEDIGUN ) ne,rlyat 

dlrekHSrlUQU 

Koruma Genei 
Komutanhg1ndan: 

1 - tstanbul, Bursa, Bolu, Ankara, Samsun, Trabzon, Burdur, TarsU1 

mevkilerinde Orman Koruma k1t'alarmm hukuk mü~avirli~i, levaz1m ve 
hesab i~lerinde istihdam edilmek üzere orduda levaz1m sm1fmda ~ah~rn~ 
yüzba&1, binba~1 rütbesinde emekli veya müstafa subaylarla c4 ilä 8· inC1 
sm1f maa~mda hesap memurlan ve ikinci ü~üncü sm{f maa~mda adli ha' 
kim vazifeleri veya bu vazifelerl ifaya bil'imtihan liyakatleri sabit olacaJ: 
sivillerden s1hhi, aMäld, ilmi vas1Ilan müsaid olanlar almacakhr. Bun• 
lardan ihtiyat s1mfmda bulunanlar Gene! Komutanhj!m takdirine göre 
resmi üniforma ile veyahud o rütbelerin maa&larile ücretli olarak hizmete 
girebilirler. 

2 - Bu hizmetlere girmek lstivenler müracaat esnasmdaki vaziyetinl 
gösterir iki kit'a fotograf1 havi ktsa· bir tercümeihalile mufassal künyesini, 
ac!.resini gösterir istidas1m taahhüdlü olarak azami nisan 938 nihayetine 
kadar Ankarada Orman Koruma Gene! Komutanbj!ma göndermelidirlef• 
Sicil talimatmm • D • f1krasile tekaüd edilenler müracaat etmemelidirlef• 

3 - Müracaat edeceklerin mevkiler hakkmdaki arzulan imkän da ' 
hilinde nazan itibare ahmr. Fakat bu mevkilerin tayini kay1ds1z ve ~artsij 

I
G'"'' K~'"""'' ,;dd;,. 0~ 

lnhisarlar Umum Müdürlüäiinden: 
I - $emsipa~a Tütün depolan arasmda ~artname ve projesi mucibince 

yaptmlacak beton yol in~aab pazarbk usulile eksiltmiye konmu~tuf• 
Il - Ke&if bedeli 3043 lira 76 kurus ve muvakkat teminat1 229 liradll'. 

III - Eksiltme 15/IV /1938 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Kaba· 
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapl• 
lacaktll'. 

IV - i;>artnameler 16 kuru~ bedel mukabilinde tnhisarlar Levazrm ve Mil' 
bayaat &ubesinden almabilir. 

V - Eksiltmeye i&tirak etmek istiyenlerin fennl evr.ak ve vesaikini 1n· 
hi•arlar 1n~aat i;>ubesine lbraz ederek a,ynca veslka almalari laz1m1hf· 

VI - !steklilerin pazarhk i<;ln tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenrne 
paralarile birlikte yukar1da ach ge~en Komisyona gelmeleri 11An 
olunur. (1706) -I - Nümunelerl mucibince 2000 aded büyük ve 300 aded kü~ük süpür• 

ge pazarhkla satm almacaktll'. 
II - Pazarhk 8/IV /1938 tarlhlne rasthyan cuma günü saat 14 te K•· 

bata~ta Levazim ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapi.la· 
caktJ.r. 

III - Nümuneler hergün sözü ge~en $ubede görülebilir. 
IV - tsteklilerin pazarhk !~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 

me paralarile birlikte ad1 gecen Komisvona gelmeleri ilan oli.mur. (1614) -I - $artnamelerl mucibince Kan~tmc1 tertibah halz 75 aded Frans.i 
mamulilb Vermorel tipi mayi püskürtme aleti ve 75 aded !talyan mamu' 
!ab signa veya vezü c Vesüw • tioi toz illic püskilrtme aleti pazarhkl• 
satm ahnacakhr. 

!I - Muhammen bedell beheri 15 liradan cem'an 2250 lira ve muvak• 
kat teminab 168.75 lirad1r. 

III - Pazarhk 8/IV /938 tarihine rashvan cuma giinü saat 15 te Ka• 
bata~ta Levazun ve Mubayaat $Ubesindekl Ahm Komisyonunda yaptlacakttl"• 

IY - $artnameler paras1z olarak hergün sözü l(ecen ~ubeden almabilif• 
V - 1steklilerin pazarhk i~in tayln edilen gün ve saatte % 7,5 gil• 

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri i!B.n 
clunur. (164-0) 

. 
Sa~lara Dü,en Aklar ..• 

Sac;lara dü§en birkac; beyaz 
tel, ihtiyarhg1n ifadesi de „ 
gildir; 
Kad1n1, ya§h gösteren, yü „ 
zündeki derin c;izgilerdir„. 
Yatmazdan evvel, 
Venüs Gece Kremini 

kullananlar, karlar albnda 
saklanan bir bahar gibi , 
ya§lan ilerlemi~ olsa bile 
genc kahrlar •.• 

Gümrük Muhaf aza Genei Komutanhg1 

Sabnalma Komisyonundan : 
1 - 67 kalem köhne masa ve sandalya gibi •$ya 15/4/1938 cuma günü 

saat 11 de pazarhkla sahlacakbr. 
2 - Ta•mlanan tutan 50 lira ve ilk teminab 8 liradir. 
3 - Köhne e$ya Muhafaza Ba$müdürlüi(ü Ambarmda görülebilir. 
4 - 1steklilerin teminat makbuzlarile o l(Ün Galata eski 1thalät Güm· 

rügü binasmdaki Komisvona 11elmeleri. ( 1883) 

Kad1köy Vak1flar Direktörlügü ilanlan 1 
Cinsi 

Pa~a bah~esinde Sunazm sokagmda 5 No. h Ev 
Üsküdarda Rummehmedpa~a Dojtancilar caddesinde 94/l Dükk"an 

• • Areste caddesinde 6 No.11 • 
Yukanda mevkl ve cinsleri yaz1h yerler kiraya verilmek üzere a~1k 

artbrm1ya ~1kar1lm1~hr. 1haleleri 14/4/938 per&embe günü saat 15 tedir. 
lsteklilerin Kad1köy Vaklflar Müdürlül!üne gelmeleri. ( 1818 ) 
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~ T~Ui1Ji '~~ Flab 75 kur114tur, BQtQn YEDIGDN bayllerinde bulunur" 
• (75) kurutluk po•ta pulu mukobUlnde adrealnl„ de gönde-

M l 
rlllr. Adreo 1 lotanbul, Ankara caddeal Y edlglln. 

Milzeler Arttirma ve Eksiltme 

Komisyonu Riyasetinden: 
Yapilacak i&lerin eins! 
Äh$ab ve rnahiyeti 
ku Ve alo1 

Ke$if 
bedeli 
LiraK. 
2515,80 

Muvakkat te
minat miktari 

LiraK. 
189,00 

Eksiltmenin nerede ve 
hangi gün ve saatte 

yaptlacaf(l 
Eksiltme Asanatika 
Müzeleri Genel Di -
rektörlüiiünde 12/4/938 

~n .. tü , ~er~eve, 
rnirati or • duvar ta-

tarihinde sah günü 
Topka 1 saat 14 te. 

künde v~ Pd" ~arayi müzesi dahilinde Harem da!resile 1kinc! Osman kö~
:Vukarida Y 1~er ?,azi klSlm!arda berrnucib! ke$if yaptlnlacak olan tamirat 
rne ile Ya 8f 1 RUn ve saatte aclk eksiltmiye konmu~tur. Ke$if ve Qartna
hgina, taJ .b1 acak tamirati mahallen görmek istiyenlerin Müzeler Mimar • 
eksiltme : ~~nlar da en az 1500 lirahk bu !$e benzer !$ yapttklarma dair 
!938 Yilinaar1. md~n bir hafta evvel Nafa1 !daresinden abnrru$ ehllyet ve 
ihale l1iin „ ~ld T1caret Odas1 vesikalan ve muvakkat teminat makbuzlarile 

un e Komisvona müracaat evlemeleri. (1659) 

f;im tobumn 
Londrad 

librelik ba .8 rne$hur Raynes Park mOessesesinin ekstra ek:stra marka 32 
gelmi$tir k.ik:! Raygras <;im tohumu TQrlrlyede val.ru% müessesem namma 
bah~e sah~[ d.efa ekildikten sonra senererce devam eden bu ~im tohumunu 
duruvoru 1 er1nin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun • 

4 .. lt!. 
uncu Vnk 

if han. 4 OncO kat 18 No. da Bah~e Mlman MevlOd Baysal Tel: 23(26 

D 'b e~iz ank Akay i,Ietmesi Direktörlügünden : 
27 nis; ~~~etm~rn.izin nefs! Kadlköy vapur iskeles! üstündeld kazino 

2 _ A. tarihmden itibaren bir sene rnüddetle kiraya verilecektir. 
saat on b ~:k artttrrna suretile müzayecesi 20 nisan 938 car&amba günü 
caktir. e~ e J;Caraköyde tdare Merkezinde Sefler Encümeninde YaP1la • 

herg~~:artnarneyi görrnek ve mütemmlm malOmat almak lstiyenlerln 
gün vc 

8 
a~e Levazun Subesine ve müzayedeye !$tirak edeceklerin yaztll 

tninatlari!aa ~ teklif edecekleri bedelln yüzde yedi bu~u~ nisbetinde te-
e fler Encümenine gelmelerl. (1882) 

• 

3 ayda bi~ki, diki' 
Tahs!lintn 

Diklv 'iur Yilksekl!~ ve lntlzamße tan~ Türk Kadmlan Be~ikta~ 
bickl ve d~~da az diki~ bilenler !~in klaa devreli kurslar a~tlrrui;tir. S ayda 
rnekteb . 1 ~ ~~retllerek musaddak cllploma verilen bu kurslarm ~era!t!nl 
lar lS n~daresmden öjp"eniniz. Bu devre 1 nisanda ba~I~tir. Kay1d-

isana kadar devam ed.ecektir. 
Adres : Beyiktaz, Akaretler No. 87. 

~1nik Belediye Riyasetinden: 
- ~UC . Be!ed.iyesinln elektrik teslsati ( 27 ,000 ) llra bedeUe piüteah

ledi e ~ale edildiginden bu i$e nezaret ve kontrol etmek üzere B&-
2- Talib~mizce bir mütehass1s elektrik mühendisi tayin edilecektir. 

lunm ~ Naf1a Yekäletince tamnm1~ ve elektrik i~lerinde ihtisas1 bu-
3 - l<:ont a ve bp i~lere dair vesaiki resmiye ibraz etmek. 

bulu roJ ve nezaret ~in! yapmak i~in ayda lAakal ild defa KINIKda 
4 nmak_ 

- Tal'b! · . n;; er~n 1J.an tarihinden itibaren bir hafta zarfmda KINIK Belediye 
tr asehne müracaat etmeleri. ( 1884 ) 

~rans1zcada 

al1nacakt1r 

• $okolaksin 
En muannid kab1zlarda bile 
tesiri kat'I. lezzeti gayet 

18.tit rakibsiz müshil 

<; i k o 1 a t a s 1 d 1 r. 
Eczanelerden arayin1z. 

!stanbul asliye mahkemesi 6 nc1 hu· 
kuk dairesinden: 

Esma tarafmdan, Fatih <;ar~amba 

Kätibmuslähaddin rnahallesi Mehmed -
dede sokak 10 sayih, polis mütekaidi 
Veysel hanesinde iken ikametgAlu. m~ 
hul bulunan Zekeriyya aleyhine ikame 
olunan, ge.;imsizlik ve müddeaaleyhin 
evini birakip ka~maSl sebebile bo~anma 
davasmda, müddeaaleyhin lkametgah1-
nm me.;huliyetine binaen dava arruha
li suretinin on gün zarfmda cevab ve
rilmek üzere on be~ gün müddetle ila· 
nen tebligine karar verilerek dava ar
zuhali suretl rnahkeme divanhanesine 
talik edilm~ oldu~ teblig yerine ge~ • 
mek üzere ilan olunur. „--Dr. lhsan Sami --• 

Öksürük ,Surubu 
Öksürük ve nefes darhJ!i, bof· 
maca ve lozannk öksürükleri !~ 
pek tesirli !lAcdir. Her eczanede 
ve ecza depolannda bulunur. 

Zayi - Be)"Oglu Askerlik §Ubesinin 
yabanci defterinde mukayyed terhls 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ~tkara • 
ca~dan hükmü yoktur. 

Kadir o!tlu Y akub 321 tevellüdlü 

Doktor 

Os man Seref eddin 
Dahlli ve sarl hastahklar 

Yeni adresi: Cagaloglu Nuruoama
niye caddeoi S • Saat: ll - •% 

Telefon: 20898 

Kalarru~ fskeles!, Zühtüp~a soka~n
da 31 numarah, güzel manzarah 7 oda, 
her türlü konforu havi 

Güzel bir villa 

' -

GÜVEN 
ANITI 

\ 

TÜRKiYE iS BAN KASI • 

9 

1100 metre murabba1 arsasile nt!hkbr. 
41647 numaraya telefon edilmesi. 1--------------------------------i-Z-M--i-R-~~~~;"1 
,,... D i, Tab i b • -• ~orum Valiliginden: 

Y. AKlV A 
Altmcidaire BelvO apartimaru 

No. 2. pazartesl günleri ögleden 
sonra röntgen rneccanen yap1hr. 

Dahlllye mDteheae1a1 

Dr. Hüseyin Usman 
LA.lell LdtUf apartmwll f-7 ,.. tadar 

Telefon: 22459 

Haydar Rifahn 
eaerlerinden 

Karagömlekliler thtil!ll 
Etrüsk V uosu 
lli~in O!ümi\ 
Efendi :tle U§ak 
Vikontun Öltimi\ 
!kllmler 
tlk A~k 
Felsefe 
Kü-6k Hlk!yeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezliebl 
Tarih Felsefesf 
Anar~lzm 

100 Kr. 
20 • 
GO • 
40 • 
so • 

100 • 
100 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

Huauai ve Münferid 
Dans deraleri 

Beyoglu Karlman kar§lSlnda Nur 
Ziya sokak No. 3. Müracaat saaUeri, her 
gün (12 - 14), (17 - 21). 

Profeaör Panoayan 

20/4/938 ~ar§amba güni\ saat 11 de Corum VilAyet Makam.mda ihalesi 
yap11mak üzere 1950 Jira ke~if bedelll Sungurlu, 3250 liraltk Osmanclk, 1950 
lirahk Mecldözü, 1625 liraltk Alaca olmak üzere cem'an 8, 775 llra ke~if 
bedelli yukanda liiimleri ge~en kazalarm hall hazir haritalarm1n ahnmaSl 
a~tk eksiltmlye konulmu&tur_. 

Sartname ve buna afd dilr evrak Corum N afla Dairesinde görüleb!l!r, 
Muvakkat teminat 658 llradrr. 
!steklilerin teklif mektublar!le liu i~I yapabilecekler!ne dair Nafla Ye

kAJ.etinden ahnnu~ ehliyetname ve dij!er belgelerinf !hale günü saat 10 da 
thale Komlsyonuna verrnelerl l!zundtr. (1904) 

.J 

ve Jiavafuinde •Cumlnmyeb In 
sah!! ve tevü yeri münha•iran 

Esad • thsan ma&'azasultr. 
Kil~Uk Salebcioglu han • iz.m.ir 

Zayi - 929 senesi Beyoglu Aya Ko 
tantin Rum !lk okulundan alch~m no 
kamem! kaybettim. Yenisini ~1karaca 
~dan bü.k.m.11 yoktur. 

Dimitr! oj!lu Anastas 

lri 

Fabrikalar Umum Müdürlügünden: 
bib ~nkara Yakmmda Kaya~ ve Kü~ükyozgadda ~ah$tlnlmak üzere iki ta- , 

acaktir 
nü !:~ul ~artlarmi ö~enmek !stivenlerin !stida !le nisanm y!rminci gü. 

Operatör ' 

RIZA UNVER 
~ rnma kadar Umum Müdürlü,i!e müracaatleri. (1646) 

Sihhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

1skan Urn M"d" 1" "'' · · d'l lllek „ um u ur u"u. 1~m Vilayetler isUn i~lerinde !stihdam e t • 
larin ~~~~e 150 lira ücretll. f<m: memurluklarma ihtiya~ vardrr. 1:alib ola:i
evrak ur_num vesalk ve ~1md1ye kadar bulunduklan vazife ve i~lere a1d 
tllek Ve 1;'C aded fotografla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrakl gönder • 

suretile Sthhat Vekfiletine müracaatleri ilan olunur. c857• (1748) 

~evlet Oemiryollar1 lfletme Umam Müdürlügünden 1 
Birinc· 11 tak d • bedeJ· ' , etme mm asm a a~agida mevkii, miktan ve muhammen 

15/4/le~:zih B~last kapal1 zarf u~l~~ münakasaya ~tkanlrru~tir. Eksiltme 
dah;linde ta~~n.e rashyan cu~a gunu sa~t 15 te Haydarpa~acta gar binas1 
eksi!t Bmnc1 !&letme Eksiltme Kom1syonunca yapilacaktrr !stekliler 
tnekt:b~a &artname~inde Y~.zt~~ rnuvakkat teminat ve e~ak ve ves;ukle teklif 
lnesi laz rmm eksJ!tme gunu saat 13 e kadar Komisyon Reisligine veril -

t t ltnd1r. 
Yo! ~ ekH~er bu husustaki $arlname ve mukavele projelerinl Haydarpa~a 

Ba! a&mufetti~liginden paras1z olarak alabilirler. (1581) 
rn a~n lbale edilecek Metre rnikab Muhamrnen Muvakkat teminat 

I<:lrn ey 1 miktar izhar bedeli bedeli miktan 
048-150) 15 bin M3 kuru~ 1130) 19.500 llra 1462 llra 50 kr. 

artt liayd~rpa~a gar binaSl d~ilind::hl°'Iokanta ü~ sene müdl:letle ve a~ik 
'~ma tle kiraya verilecektir. A_Ylik muhamrnen bedeli ( 50) llradtr. 

1&Iet rttirllla 18 nisan 1938 tarihh pazartesi günü saat 15 te Haydarpa~a 
:rin rne 111udürlüjtü Komisyonunda yaptlacaktir. Bu i&e ehil olan isteklile
YondlnezkQr tarih ve saatte 135 lira muvakkat terninat ak~esi ile Komis-

~ haz1r bulunmalar1 läz1mdir. .. .. .. .. 
ted .u i&e aid $Rrtnameler l§!etme Mudurlugü kaleminden parasiz olarak 

8rik edilebilir. • .( 1885 }. 

Dojjum ve kedtn heatel1kler1 
mOteheas1s1 

Cal!aloj!lu, Nuruosmanlye caddes 
No. 22, Mav! yapl 

Telefon 22683 

Her kitabhanede bulun· 
ma11 laz1m geien bir aeri 

M. Turhan Tanrn eserleri: 
KUI"ll§ 

100 Timurlenk 
100 Kadm Avc1Sl 
100 Akmdan Akma 
150 Hurrem Sultan 
150 Viyana Dön~ü 
75 Cem Sultan 
25 Tarihte Türkler !~in söyle· 

nen sözler 
75 Tarih! Musahabeler 

Bayan aran1yor 
Türk~e ve lngilizce bilir, tercOme
ye muktedir muhaberatta istibdam 
edilecek bir bayana ihtiyac vardir. 
Taliblerin pazartesi, pe~embe saat 
2 den 4 e kadar Galata eski GOm• 

rük sokagi Ada han No 6•7 ye 
müracaatleri 

-- „ ,J 

Ba.llfl:I "" BQ.f71!Uha.rrlt1: Yan..., Nadi 

Umuml ne§rlva.tt lcl<lr• llden r1111 /flet1 

.lllM11T4: Hiltmet Münil 
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Hasan Deposu ve Müstahzarat1 Mü~terilerine 
~ok yüksek 

ancak bu aym 
HASAN 

nefasetini maksadile HASAN ve NESRlN 
tenzilat yapdmas1 mümkün 

temin 
fiatlarda 

kolonya ve 
olabilecektir. 

losyonlarinda stok bulundurmak mecbW"iyeti yüzünden 

ve 

sonunda 
kolonya 

fark1 
ve rnü,terileri ihtiyaca 

kadar mevcud acentahklara 
losyonlar1na meft un olan saygd1 

fiat verilemiyecegin den mezkfu- güne 
göre satin almalarin1 

olan ma llarm1 sarf ve 
ve toptancdarla sati, 
istihlak eylemelerini 

yerlerine 
• r1ca ve 

tavsiye ederiz. Hasan deposu sabibl: HASAN HASSAN 

ii~~B~Ir.~D~o5k5to5run~~~~5555~~~~~~„ii~~-i-rk•e•t•im;;H•a•yr•1•.y•emmvmemm~Ü~s·k-üdmamrmm·mKmamdm1mkmöymmmvmeWiJ[.;;;;;;~;~;;;;;;;;~5~~~;~;~--:-,>:;;;;;;;;;~~-__.. 
~ayan1 Hayret Ke,fi -_,„ r ,,,,;:i\!1; ~ 

S Im B Bl·r Ci'lde Havalisi Halk Tramvaylar1 Türk ~~~ , ~~Z~ Fk o u' ve uru,mu' ,,,:, ~ :;.--~ l~ ' 

G 1."' · 1·ade d. Anonim Sirket1'nden • ~~~·· ·:. ;-;;.?r !':-:;) enc 1g1 e 1yor , · ~~"'---~··.· =··( ~/ 

M(J~TEREK iLÄN ·- Neden 
'Aspirin ? 

Viyana T10 mecmuas1, bütün 
dünyayi hayrette b1rakacak fen
nin en son zaferini ilan ed.iyor : 

Buru§ukluklarm yalmz sebebi 
zuhurunu degil, onlar1 izale et -
mek caresini de bulmu$lardir. Bu 
sayede anneler, hatta büyük an
neler bile gencliklerinin taze ve 
aclk tenleri11e nail olabilirler. 50 
ve 60 ya$larmdaki kadmlar, genc
Hklerinin buru$uksuz ve yumu
$ak cildlerine kavu$abilirler. Bu
ru$ukluklar, ihtiyarladiguruzda 
te$ekkül eder. 

:thtiyarllkta eilt, besleyici ve 
ihya edici baz1 unsurlar kaybe -
der. Bu unsurlar; $imdi kemali 
itina ile secilmil; genc hayvanlar
dan istihsale muvaffak olmu$1ar
dir. Cild, bunlarla beslenince ye
niden gencle$ir ve tazele$ir. 1$te 
Profesör Doktor Stejskal idare
sinde Viyana Üniversitesind.e ya
p1lan tetkikat ve taharriyatm §a
yan1 hayret semereleri... Profe -
sörün ke$fi hakkmdaki bütün hu-

kuk, münhas1ran Tokalon mü • 
essesesi tarafmdan fevkalade ma
li fedakarhklarla temin edilmil; • 
tir • Biocel • tabir edilen bu can
h höceyreler hu!asast, yalruz 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde bulunur, hastanelerde 
60 ve 70 Y&$larmdaki kadinlar üze
rinde bu hulasalarla yaptlan tec
rübeler neticesinde, alh hafta 
zarfmda buru$Ukluklarm kaybol
dugu görülmü§tür. 

Her ak$am, yatmazdan evvel, 
cild unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kreminl kullallllllZ. 
Siz uyurken, o cild.inizi besler ve 
gencle§lirir. 

Buru$ukluklarmm tamamen 
g!derir. Birkac hafta zarfmda 
bir kac ya§ gencle&mi$ olursunuz. 

Gündüz !ein ( Yags1z) beyaz 
rengindekl Tokalon kremini kul
lanmtz. Siyah noktalan eritir, 
ac1k mesamah slkla$bnr ve en 
cirkin ve en esmer bir cildi yu -
mu$at1p beyazlatir. 

BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satin ald1g1n1z Tokalon kremi vazolar1nm büyük bir luymeti 
vardtr. Onlan bayiinize iade ettiginizde beheri icin 5 kuru$ 
alacak, ayni zamanda luymettar mükiifatlan bulunan Tokalon 
müsabakasma i§tirak hakk!nl veren bir bilet takdim ede
cektir. ________________________ , 

Beykoz Malmüdürlügünden : 
1- Bogazicinde Sütlüce mevkiinde mevcud Hazineye aid kir kahvesi önü

müzdeki yaz mevsimi icin alti ay müddetle ve ~1k arttirma suretile 
kiraya verilecektir. 

2- Bu müddet icin tahmin edilen kira bedeli 100 liradir. 
3- Arttirma 18/4/1938 pazartesi günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlü

günde müte$ekkil Komisyonca yap1lacaktir. 
~ - Taliblerin arttirmaya i$1irak edebilmeleri icin rnuvakkat teminat be

deli olan 7 lira 50 kuru§u lllezkßr saatten evvel Malsand1gma yatirm1§ 
' o!malan lazundtr. 

l! - Bu yere aid husust §artname Beykoz Malmüdürlügünden bedelsiz ola-
rak temin edilebilir. (1812) 

MüTERCiM ARANIYOR 
~irketlerimizin bir almanca mütercimine ihtiyac1 vard1r. 

Fenni, hukuki ve ikhaadi yaz1lan almancadan türk~eye ve 
türk~eden almancaya hata11z ~evirebilmeai ve lisan bilgisinin 
~ok kuvvetli olma11 f&rtt1r. 

Verllecek maa, 250 lirad1r. 
Taliblerin tahsan veya yaz1 ile t irketlerimiz müdiriyetine 1 

müracaatleri. 
Ankara Elektrik ve Havagazl T. A. $1rketlerl 

Beykoz Malmüdürlügünden: 
Mahallesi 
Sokag1 
Kap1 No. 

Cinsi 

Nev'i 1 

Hududu 

Pasabah~e 
1 1ncirköy 
c Eski 32, 34, 33, 35, 32, 33 

Yeni 71, 73. 17, 9, 10 

i Elektrik binas1, iki baraka, cahhk ve bahceyi mü~temil ma
ateferruat tugla ve kiremid fabrikasmm dörtte iki hissesi. 

~ Mülk. 
: Dört taraf1 Sahib Molla Beyin 27 numarah maaarazi ahm. 

Mühacir mahallesine giden yol, Muhacir mahallesi, Mehmed 
Tahir Efendi ve Cahh/(1, Ahmed Qavu& veresesinin maatar
la cahhg1, 1ncir köyüne giden yol , Sahib Beyin arazisi, Se
her Hanimm fundahlh ve gene mü&arünileyhin 28, 29, 30 
numarah arazisi, fabrikanm demir mefru& yolu ve umumi 
yol. 

Hisseye isabet eden vergi k1ymeti: (75.416 Jira.) 
1 - Yukar1da eins, hudud ve müstemiläb yaz1h tugla ve kiremid fab

rikasmm Mahir Kefeliye aid 4/2 hissesi vergi borcundan dolay1 tahsili em
val kanununun 13 üncü maddesi mucibince ve ac1k arttirma suretile sah -
hga c1karJ!m1ssa da birinci müzayeC.e günü ola..; 28/3/1938 tarihine kadar 
kimse talib olmam1$ ve son müzayedesi 10 gün müddetle uzablm1§br. 

2 - !halei kat'iyyesi 11/4/1938 pazartesi günü ak§am1na kadar Beykoz 
kazas1 idare heyetince yap1lacaktir. 

3 - Müzayedeye istirak icin taliblerin 2490 saytl1 kanunun 16 ve 17 
nci maddelerinde l?Österilen sartlar dairesinde muvakkat teminat olan 
(5,020) lira (80) Ju.iru§U Beykoz M~lsand1gma yatirmalan lazundi:r. (1746) 

~irketi Hayriye vapurlarile Üsküdar tramvay
larinda muteber mü~terek biletler ihdas edilmi~tir 

Kts1kh • Karacaahmed ve civan, ayhk abonman kartlan tiah 
ikinci mevki 607,5 kuru§ ve birinci mevki 675 kuru§ ( vergi ve 
rüsum dahil) 

Bu kartlar 11 Nisan 938 sabahmdan itibaren mer'idir. 8 Ni· 
san 938 tarihinden itibaren ,Sirketi Hayriye idarei merkeziyesi 
Kontrol Müdüriyetile Köprü Üsküdar ve Köprü Bogazi~i iskele
lerinde Hhlacakhr. 

<;amhca ve civanna gidecekler i~in ayr1ca mü§terek giinlük 
gidi§ ve dönü§lü biletler tiah : ikinci mevki 22,5 kuru§, birin· 
ci mevki 25 kuru§ ( vergi ve rüsum dahil ) 

l§bu biletler 11 Nisan 938 sabalundan itibaren Köprü, Kaba· 
ta~ ve Be§ikta§ iskelelerinde sahlacaktir. 

Beykoz Malmüdürlügünden : 
1 - Beykozda Abrahampa§a parkt civar;nda mevcud Hazjneye ald ta§ 

ocag1 üc sene müc!netle ve aclk arttirrna suretile icara verilecektir. 
2 - Tahmin edilen icar bedeli senevi kirk lirad1r. 
3 - Arttirma 13/4/938 sah günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlü~de 

müte&ekkil Komisyonca yaptlacakhr. 
4 - Taliblerin arttirm1ya il;tlrak edebilmeleri !ein muvakkat temlnat 

bedeli olan 9 lirayi mezkßr saatten evvel Beykoz Malsandigma yatirm1s ol
malan lazundir. ( 1738) 

Naf1a Vekaletinden: 
.-

1 - Eksiltrniye konulan I&: Malatyada Derme Regülatö~ in1aatile ka· 
nalm Regül1itöründ.en itibaren 5,5 kilometrellk ktsmm tevaif, ke1if bedeli 
361,000 lirad1r. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihlne rashy~ per~embe günü ~aat lä te Na. 
fia VekA!etl Sular Umum Müdürlül(ü Su Eksiltrne Komisyonu odasmda ka• 
pah zarf usulile yaptlacaktir. 

3 - !stekliler : Eksiltme sartnamesl, mukavele projesl, Baymd1rhk i§
leri genel $artnamesi, fennt sartname ve projeleri 18 lira 5 be& kuru$ mu • 
kabilinde Sq,lar Umum Müdürlül(ünden alabilirler. Ekßiltmiye girebilmek 
i~in isteklilerin 18190 lirallk muvakkat teminat vermesi, 100 000 liraltk Na
fia su i$lerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdigi ve bh khi! N af1a '1$Ie
rini ba$armakta kabi!iyeti olduguna dair Naf1a Vekaletinden almmJs müte
ahhdlik vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif rnektublarllll ikinci rnadde
de yaz1h saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdi.irlüi(üne mak • 
buz mukabilinde vermeleri Jazundir. Post~da olan gecikmeler kabul edil • 
mez. (1367) 

SiLKO 
Romatizma, lilmbago, siyatik, sinir ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien tid • 

detli teskin ve izale eder. 

Ke&if bedeli 
Lira K. 
19446.75 
15796.20 

Müdürlüs?ünden: 
Mahalli 

Tahtaköprü 
Melikanh 

15796.20 Alägöz Banisi 
1 - Bedeli ke$ifle mahalleri yukancl.a yazth gümrük karakollan in

saalt 18/3/ 938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle kapah zarf usulile ayn 
ayn eksiltmiye konulmu&tur. 

2 - Eksiltme 8/4/938 tarihlne musadif cuma .11ünü saat 15 te G. Anteb 
Naf1a Müdürlügünde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Kesif ve projeler de hususi eksiltme sartnameleri görmek isti
yenler G. Anteb Naf1a Müdürlüi(üne müracaat edeceklerdir. 

4 - !stcklilerin ellerinde Nafia Vekaletinden verilmis müteahhidlik 
vesikas1 bulunmas1 §arttir. 

5 - tsteklilerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaz1h 
vesikalar ve :nuvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile 
birlikte kanunun tarifati ve sartnamed.eki &eraite tamamen uygun ve nok
sans1z olarak yazacaklan teklif mektublarm1 havi kapah zarflan ihale sa
atinden bir saat evvel Komisyon Reisligine vermeleri ilan olunur. (1672) 

• 

Nazik ve zarif elif;lerl i~ln •----• 

Gen~ Bayan Aran1yor 
1 

Akhisar 

Osmanbeyde Ahmet Bey sokagmda 46 numaraya müracaatleri •• „ 
Belediyesinden: 

1 - $ehir elektrik &ebeke tesisat i&i &ebekenin ikmali müddetinin nok-
• sanhg1T,dan 14 nisan 938 tarihine musadif per$embe günü saat 14 te ihale 

olunmak üzere yeni ba&tan ve kapahzarfla eksiltmiye c1kartlm1&tir. 
2 - $ebeke isleri potrel, malzeme ve montaj isleri ayn ayn da ihale 

edilebilir. 
3 - Umum ke&if tutar1 31866 lira. 
Potrelin 9094 lira 53 kurus ve montajm 10404 lira 30 kuru~ ve rnalze

menin de 12367 !ira 50 kurustur. 
!steklilerin kanunt tarifat dairesipde Belediyemize müracaatlj!rl ilan 

olunur. ( 1777 ). 

<;ünkü ASPiRiN seneler~~ 
denberi her türlü sogukal•1 II 

-'ginl1klanna ve agrilara kar~~ 
tesiri ~~a~maz bir, lla~ oldugunu 

isbat etmi~tir. 

A S P i R 1 N in•tesirinden 

emin:C,lmak'!i~in „ lütfen 

slna "4Cfikka.t~c;sliniz. 

marka~ 

P. T. T. Levaz1m Müdürlügünden : 
1 - !dare ihtiyac1 !ein 75 ton 40 X 45 eb'admda U. maktah demir 

kapah zarfla eksiltmiye konmu&tur. 
2 - Muhammen bedel • 13500 •, muvakkat teminat • 1012,5 • lira oluP 

eksiltmes! 26 mayIS 938 per~embe günü saat ·15 • te Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasmd.aki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktir. 

3 - !stekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, ka· 
nun! vesaikle beraber müteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu muh· 
tevi kapah zarflarm1 o gün saat cl4• e kadar mezkllr Komisyona verecek· 
lerdir. 

4 - $artnameler, Ankarada P . T. T. Levaz1m, istanbul Beyoglunda p, 
T. T. Ayniyat $ube Müdürlügünden paras1z verilir. c93h (1855) 

" 

Karacij:!er, böbrek, tas ve kumlann
dan mütevellid sanctlarmiz, damar 
sertlikleri ve sismanhk $ikliyetleri
nizi U R t N A L ile geciriniz. 

1 

1 
Vücudda toplanan asid ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir, karu 
temizler, lezzeti ho&, almmas1 ko
laydir. Yemeklerden sonra yarun 
bardak su icerisinde almir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCrLU - !STANBUI.; 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediyede mevcud &artnamesi mucibince, her biri 18 ki~i alan 1938 

modeli $evrole, Ford veya muac•m marka otobüs almacaktir. 
Bunlarm beherinin rnuhammen bedeli 3,200 liradir. 
2 - Bu husustaki $artname, biläbedel Belediyeden ahnabilir. 
3 - Eksiltme. 8/4/1938 cuina günü Belediye Daimi Encümeninde saat 

15 te yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme. kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
5 - Muvakkat teminat : 450 1irad1r. 
6 - Almacak otobüslerin paras1 938 senesi haziranmdan itibaren 1938 

senesi bütcesinden ve sartnamede yazill vadelerde ödenecektir. (1674) 

kullamruz. Lezzeti 

~2-~ KOLINOS ho§, di§leri lnci gi· 
andsepcilc bi parlatan Kolino· 

Dlf MACUNU su dünyada milyon· 

l arca zevat seve se• 

ve kullamrlar. Til· 

pün muhteviyati teksif edilmi§ oldugun dan uzun müddet ihtiyac1ruz1 temin eder 
Büyük tüpü 42 kurU§tur. 


