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Yugoslav murahhaslan bir hasbihal esna.smda 

ongreleri merasimle 
~alkan Antant1 

!B Balkan matbuat1 
Kütiele · 
kind rin lemayüllerini ya-
Balk an lakib eden uyanrk 
Yold an IJ1atb11atlarr müsbet 

Adliye Veki_li ·ve Ba§muharririmiz 
dikkat~ ·§ayan birer n_utuk söylediler 

a ~al1frnaktan bir adrm 
geri kalmamr§trr. 
alk~M b B. 1··· . .. .. 1 .. k at uat u 1gmm u~un• 
cu onferans1 dün ögleden son• 

a~dd1. Dr~ Yild1z saray1 salonlarmda 
a!k1ilana e egasyon reislerinin uzun uzun 
rnanaya n nutuklarmdan ~1kan samiml 
rn~saiden Daz_~ran bir hafta sürecek olan 
hakliyiz. lllusbet neticeler ümid etmekte 

Dün ·· 
tiklerj ~bi'' „alan hahölerin de i1aret et· 
kalbind butün ~ah§malar Balkanhlann 
de§lik re bsasen yerle1mi§ bu!unan kar
sini güt a ~ala:in1n inki1ahm temin gaye· 
ne de ke ted1r. Bu yüksek idealin bu se· 
bütün B u~etli bir ad1m daha kazanmas1 
Yi kuc : anhlar, fakat bilhassa kongre· 
UoutuJrn aginb~a bannd1ran lstanbul i~in 

az Ir sevinc kaynag1 olacaktir. 

l 
• 

• • Mil!etle · · .* * * 
l1ca va f! n b1rbulerine yakla§tiran bai· 
!l!nlan 

8h an dü1ünecek olursak ilkönce 

Adliye Vekilimiz ~ükrii. Saracoglu Ekonomik Kon sey«Je ve matbuat kongrtsinde Ba~muharririmiz 
Yunus Nadi a~1~ nutukl'armt söylerlerl!:en 

ICü! „ atirlanz: 

Kongrenin faaliyeti Ekonomik konseyde Siy:~r Yl ak1nhgi 
1\1" 1 0 &unluk 
l\1~§terek endiieler 

U§terek 
Matb rnenfaat!er. 

de vasit uat, bu vas1flann sadece bir ifa· 
sj rnuhit~" degildir. Onun ba§hca vazife
ternayüll e ~·§~Ünema bulan hislerin ve 

Dört devlet 'efine tazim telgraflar1 ~ekildi ve inti· Antant heyetleri ,efleri 
hab edilen tali komiteler f aaliyete ba,Iach · de hararetli nutuklarla 

reise mukabelede 
kadar y e~n inki1afma elinden geldigi Balkan Matbuat Birlil(i kongresi dün 1 etmi0tir. 
V~ffakiy:~ 'rn etmektir. Bir gazete, mu· saat 16,20 de Y1ld1Z saraymda mera • Katibler, Ercümend Ekremle Mal • 
kirlerine nin 51rnm okuyuculannm fi. simle a~1lm15hr. Ge~en sene Atinada buat . Umum Müdürlüi!ünden Bayan 
edebillll ~Y&un bir ne§riyat sistemi takib yap1)an toplant1smda reis vekillii\i vap • Nazli Osmand1lar. 
~alk1n hi~!ne. horcludur. Yaz1larmda, m15 olan Yunan ba1murahhas1 M. Se • Kongre reisini~ nuthu 
liet ede . enne ve arzularma göre hare· feryadis celseyi a~~rak, kongre riyasetini Kongre reisi Basmuharririmiz 
lllafia rn rnhke__n bir gazete kör lopal kal- Türk milli komitesi riyasetine devrettiii;i- N adi, asaR1daki nutku frans1zca 

Yunus 
olarak 

kazanrn,a urndur. F akat halkm sevgisini ni bildirmis ve alk1slar arasmda Ba1mu· irad etmistir. 
Uzerindek-ola_~ hüyük gazetelerin kütle harririmiz Yunus Nadiyi kürsüye davet [ArkaS1 Sa. 7 sütun 5 tel 
tnci:. C 1 rnusbet tesirleri de inkar edile- .••...........•..••. , ..........•..••...........•............•..•...............•......•............•...•...•..•...•....... 
lllünasebazet~ _ile okuyucular arasmdaki 
baghya et, 1k1 candan arkada11 birbirine 
lllad §a~ •evgiye benzer: Kar11hkh iti
buata d .. 

1
"· Dünyamn her tarafmda mal· 

hca •eb obdüncü kuvvet denilmesinin ba§· 
0 hald de ancak b~ olab~lir. . . 

•arnirn1 e, Balkan m11letlen ara.smdak1 
letkik ~akinbgin ve i§birliginin esaslanm 
&Özönü e derken bütün bu dü1ünceleri 
olan sa~l e hulundurmah ve kurulmu1 
lebarü, g a~ binanm hakiki mahiyetini 

v ~ •!tirm J' . 
"-Ült" e l}'lZ. 

as1rlaro llr ~ak1nl1g1 ve siyasi olgunluk, 
lllütekab'! C'faber yaiamanm tellcin ettigi 
Balkan ~ernpatj halklanm1zm ru?und_a 
zernin h tantina dogru kuvveth bu 
,,,„ azirlad M·· k d" 1 „,U!ler k 1. u1tere en 11e er ve 
anlairne rnenfaatler, milletler arasmdalci 

a le-· . d 1 rn1z1 h k '"1nini sezen devlet a am an· 
Yülleri:jre ete ge~irdi. Kütlelerin tema· 
II'latbuatl Yak1ndan takib eden uyamk 
!an bir ~tirn1z müsbet yolda ~ah§mak· 

Ve iat 'rn &eri kalmad1lar. 
oldu. 1 e höyiece büyük eser kurulmu1 

Ba!k * * * d - an anl y· • · · ogru e . a1mas1, 1rmmc1 asnn en 
k tl • n il•ri .... 1·· . i· h e en"nd • goru1 u, en venm 1 are· 
h en b· · 
a Yirrn · '" olmaga namzeddir. Da· 1 

sene evvel kan~1klik i~inde yÜ· 

NADIR NADI 
CArkaS1 sa. 5 sütun 2 äcl 

Fransa, Orta Avrupay1 
tazyik ediyor 

Paris hükumeti, (;ekoslovakya da bir taarruza 
ugrarsa Polonya, Rusya ve Romanyanm ne suretle 

hareket edecegini resmen soruyor 

Fransamn ge~en kabinedeki Hariciye Nazin M. Delbos, kendisinin yerine 
geien M. Pol Bonkur'a Nezaret i~lerini devrederken 

(Yaz111 6 nc1 •ahilemizae) 

bulundular 

Balkan ·AntantI Ekonomik Konseyi 
dün saat 17 de Y1ld1z saraymda Harici
ye Vekil vekili Saracoglu Sükrü tarafm
dan a~1lm11tir. 

Saracoglu $ükrü, alk11lar 
kürsüye ~1karak a1ag1daki a~J§ 
irad etmiitir: 

arasinda 
nutkunu 

Saracoglu $ükrünün nuthu 
«- Yüksek arkadai ve dostum dok • 

tor Arasm gaybubeti bana hassaten ho1 
geien bir vazifeyi ifa etmek imkanm1 ve· 
nyor. 

[Arkas1 Sa. 7 sütun l äeJ 
......•••..••••••• „ ...................•........ ~··········· 

Degerli bir 
san'atkar1 

Yugoslav 
sehrimizde • 

• 

Degerli san'atkar Zlatko Balokovi~ 

_ (Y az111 5 jnci 11ahilam1zda). 

Ekonomik Konsey i~tima halinde 

Muvazene vergisine aid 
tahfif läyihas1 Mecliste 

Encümenlerde bugünden itibaren müzakere 
edilecek olan layiha ile müvazene vergisi kanu· 
nunun l, 2 ve 3 üncü ~addeleri degi,tirilecek 

' · Ank.ara 7 "(T elelonla) -
Muvazene vergisini liafifleten Jia. 

nun layihas1 Meclise verilmi§tir. Hü • 
kilmet bu layiha ile vergi iiini yüzde 
ondan yüzde sekize indirmekle bera· 
ber kanunun vergiden istisnaya tabi 
tuttugu istihkak miktarmm tesbitine 
daha adilane bir iekil vermii bulun -
maktad1r. Hükumet, mucib sebebler· 
de bu layihay1 §U suretle izah etmek· 
tedir: 

«Sanasi gündengüne geni§lemelt -
te olan amme hizmetlerinin istilzam 
ettirdigi masraflan kar11liyacak olan 
varidat membalanmn randunam da 
gözönünde tutulmak suretile yap1la -

cak tahfif §ekilleri üzerinde mulltelif 
hal tarzlanm tetkik eden hükilmet, bu 
tahfifin muvazene vergisini indirmek 
suretile tahakkuk ettirilmesini en mü· 
nasib bir hal tam olarak gÖrmÜ§!Ür. 
Bu kanunla yap1lan tahfifin büt~e • 
mize tesiri 1936 mali y1h tahsilat va
ziyetine göre (3,578,358) liraya ba· 
lig olmaktad1r. 1937 mall y1h tahsilat 
rakamlan ele alm1rsa bu tesir 3 mil· 
yon 940,845 liradan a1ag1 olm1ya· 
cakhr. Filhakika 1937 mall y1hmn 
dokuz ayhk muvazene vergisi tahsilatI 
16,381.761 liraya balig olmuitur lci 

CArkas• Sa. 8 sütun S tel 

Frankistler Leridadan 
Akdenize yürüyorlar 

ingiltere; mevcud ,artlar dahilinde ispanya i,Ierine 
müdahale etmemekte devam kararml verdi 

Franko kuvvetlerinin yakla~masi üzerine Katalonyadan Fransa hududuna 
iltica eden fspanyollann peri~an manzaralanndan 

Londra 7 (Hususi) - :tspanyol ihti • yat mü§kü'.ati dol_ayisile 25 ~artta yüz 
lälcileri Akde!lize dogru ileri bareket • grama mdxr~mesme mecbur1yet bas1l 
Jerine bugün de devam etmi§lerdir. olmu§ olan gundelik ekmek tayiruru 150 
Frankistler, ispanyayt ikiye bölmek o- grama ~ikarrnI§tlr. . 
!an gayelerine yakla§maktadxrlar. Barselon'da gece 9 aan sonra 

Franhistlerin tebligi her yer hapanacah 
Salamanka 7 - Franko umum1 ka • Barselen 7 - Valitlin bir emirname • 

rargah1 teblig ediyor: sile gece saat 9 dan sonra kahve ve ti• 
Navar kuvvetleri Ribargorzona neh- yatrolar da dahil olmak üzere bütün 

rini gec;erek Korsa'ya varmi§lardir. müessese ve dükkanlar kapanacakttr. 
Daha cenubda Kastelle de Farfana Saat 22 den sonra da ancak husus! mü· 

ve Salaguer'i i§gal ettik. Keza, Forkalli saadesi olanlar sokaga c;1kabilecekler • 
ile Garumba tepesi de i§gal ?lun~ak dir. 
Ortella • Morella yolu tamamile du§ • 
mandan temizlenmi§tir. 

Diger taraftan gönüllü ~~t'ast $ale • 
mera ile Ebre'nin birle§ttgi noktaya 
varm1§Iard1r. 

lngilterenin lspan.va hühumetlerine 
bir ihtart 

Guadalahara mmtakasmda hatlar1m1-
zi ileriye sürerek dil§man1 takib ettik. 

Lerida farhinda muharebeler 
Lerida 7 - Havas ajans1 muhabirin • 

den: 
Lerida'da sükiln hüküm sürmektedi~. 

Frankistler son muharebede ölenlerin 
defnile me§gul olmaktad1rlar. 

Lerida'nm §arkmdan gelen §iddetli 
top sesleri i§itilmi§tir. 

Madridde halha verilen ehmeh 
mihtarr artirzld1 

Madrid 7 - Belediye meclisi, nakli • 

Londra 7 - 1ngi!tere hükümeti. Bar· 
selon hükümetine ve Frankist makama• 
ta Frankistlerin Katalonyaya kar~t yap
malart muhtemel yeni bir ileri bare • 

[Arkas• Sa. 8 sütun 2 del 

Profesör Pittar'1n mü
him bir konf erans1 

Degerli alimin diin Ünivcrsitede ver• 
digi ilk konferans1 6 nc1 sahifemiz• 
de bulacaksmiz. 
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ve. Memleket Haberle~I ) EiiiW 
K.{:e,me cinayeti- Sahte§ehadetnamesatan 
( ·~ehlr 

Tarihi roman: 57 Yazan: M. TURHAN TAN 

Aga egildi, yer öptü: muhakeme bir §ebeke yakaland1 ne aid 

Baba ve 
- Karh, borah günlerde dag ba~lar1nda oturman.Z1 

karde* katili 
iddialann1 
reddetti 

dün suc; 
tamamile 

Okuma yazma bilmiyenlere para mukabilinde Mil
Iet mektebi fehadetnameleri satdd1g1 anlafdiyor ben kulun efendime lay1k 

T opkap1 saravma gitsek 
göremem. 

dedi„ Kuruce~mede baba•1 Hac1 Sevketi ve ~s~den~eri faaliyette bulunan v~ 1 ":~':1 üzerine tahkikata ba§lanrru1 ve §O· 
karde1i Radiyi öldüren Zekinin muha • muhnn miktarda sahte halk dersanes1 fortln okuyup yazma bilmedi/!i halde 

da Rusya ve Fransa hükümdarlanm gÜ· kemesine dün Ag1rceza mahkemesinde §ahadetnamesi yaparak satan bir §ebe- bu ~ahadetnameyi para mukabilinde te-Aga hemen egildi, yer Öptü, hürmetle 
cevab verdi: 

- Beli Pad1~ahim, keramet buyurdu· 
nuz. Niyazun budur. 

- Y a ben diledigim yerde oturamaz
m1y1m ~ 

- Oturursunuz Pad11ah1m. Lakin 
karh, boralt günlcrde bu kokusuz dag 
ba1larmda oturmamzt bcn kulun efendi
me 1iiy1k göremem. Herkcs de T opkap1-
ya gitmemenizi garib bulub ce1id ce1id 
mana veriyor. ( 1) 

Sultan Mahmud, derin derin agaya 
bakti vc dalgm daliim dü1ündü, sonra gÜ• 

lüm•er gibi göründü: 
- Peki aga, dedi, ögüdünü kabul e • 

diyorum. Yarm buray1 b1rakacai\1m. 0 
ce•id ceiid manalarm manas1z oldugunu 
herkese anlatacai\1m. 

cendirmek istemedigi iGin makul bir ce- d'I · · Dü' k" 1 d 1· ke meydana r1kartlm11 ve •ebekenin e- darik ettig"i tesbit olurunu•tur. devam e 1 m11t1T. n u ce se e evve a, • , , 
vab bulamad1 ve gene adamlarmm eo lnegölde bulu_nan vak"a iahidlerinden leba§1lar1 yakalanm1§1Ir. 1)oför, §ahadetnameyi almasma yar • 
ak11lm sayilan Ba,cukadara • fakat iiire- Sevket Azizle kami Müoirenin istinabe Sahtek!rhk i§i üzerinde tahkikat ya- drm eden adam1 söylemi§tir. Bu adam 
ne iarene - ba1vurdu. Lakin ihtiyar Ma· -1 1 'f d 1 · k d 1Ik 1 h pan bir muharririmize göre hädise §Öy- bulunmu•, o da hädiseyi inkär etmlye • ~ suretl e a man 1 a e en o un u. a - , 
beyncinin hemen ortaya attig1 mülahaza, kikattaki ifadesinin aynini tekrarhyan le cereyan etmi§lir: rek §Oföre $ahadetname almas1na yar • 
t b. 1·1 k'I · · · ldug"undan Emniyet direktörü Salih K1hc, Bele- rum etti"ini, ancak •. ahadetnameyl Ma-a ia ' e, es 1 enmn aym 0 Münire istinabe ifadesinde de 1unlan an- 5 ' 
Sultan Mahmud irkildi. diye nizamlarma riayet etmiyen §Oför· arif müdürlü .~ünde bir memurun para 

Ö lahyordu: lerin yakalanarak Emniyet müdürlü - mukabilinde herkese verdigini, kendi -
- Bre mer Aga, dedi, bu gece mu· «- AJt1 yedi' ay evvel Kuruee<mede 

~ < güne getirilmelerine dair bir emir ver· sinin bu i$te mutavass1t vaziyette oldu-
hallcbi mi yiyelim sütlac mi desem, oca· misafireten Hac1 Sevketin evinde bulu • mi§tir. Bu emir üzerine tutulan ~oför - gunu bildirmi§tir. 
ga soralim, diyarsun. Senin hatmna. her• nuyorduk. Bir sabah silah sesile uyan • ler Emniyet müdürlügü nezarethane • Tahkikat hafi tutulmu§ ve Emniyet 
hangi bir i1te o yik1laS1 ocaktan gayr1 bir· d1m. Bu s1rada kocam da d11anya fola- sinde bulunurlarken bir hirs1zhk olmU§, ikinci §Ube memurlari bu §ekilde ~aha-
1cY gelmez mi? m1111. Kocam Zeki ile kar11 kar11ya gel- bir §Oför nezarethanede birisinin cebin- detname alanlarm say1smm umuldu • 

Hoyrat Cukadar k1~1! ka1larm1 ~ata- mi,ti. D 1ian c1kt1g1m zaman Zekinin den 50 l!raya yakm para i;alm1§br. H1r- gundan i;ok fazla oldugunu tesbit et • 
rak sert bir cevab verdi. elinde tabanca gördüm. Anneleri kocasi· s1zlik hädisesi tahkikat101 yapan me - mi§!ir. 

- Cüc i1leri 11:üGlü olanlar ba1anr. nm ve oglunun vuruldugunu söylüyor • mur, h1rs1z §Oförün üzerinde buldu • Dün, Üsküdar mualllmlerinden Zekl 
Padiiah da dayanamiyarak tariz etti: du.» gu bir §ahadetnamenin ne oldugunu so- admda bir §ah1s yakalanm11tir. Zeki 

d Se k T · d ']k h runca §U cevab1 almi§hr: baz1 mühim itirafatta bulunmu•tur. - Bu ülkede senin dü1ünü1üne göre Diger 1ahi v et effilz e 1 ta • • 
en güclü adam, Nakilcidir degil mi? kikattaki ifadesini aynen tekrarlamlill. •- 0, ortamekteb §ahadetnamesidir!• Hadisenin bugünlerde tamamile an-

b. Halbuki polisin elindeki vesika, bir la$1larak m~s'ullerin meydana i;1kanlaVe ihtiyarm cevab vermesine meydan Sevket T emiz, mutfak tarafmdan Ir 
halk dersanesi §ahadetnamesidir. Bu - cagi umuluyor. 

h1rakmadan ili.ve etti: silih sesi duyduiiunu, bunu Ü(; el ate~in .••....•. „ .............. „ .................... „ .............••••••........••••.•••. „„ ..................... „ ..... . 

ingiliz politikas1 
ve Avrupa 

a ngiltere Ba~vekili, martm yirmi döt' D dünde söyledigi nutukta, Avrupa 111~ 
seleleri ve bahusus <;;ekoslovakyall~ 

mukadderab ve fspanyamn akibeti ha1'' 
km da, fngiliz kabinesinin tavir ve harekt' 
tini izah etmiiti. ~imdi (emberlayn bir tl' 
raftan Romadaki fngiliz • 1talyan mÜZ~' 
kerelerinin esas itibarile neticelenmesi '.

1 

diiier taraftan amele partisinin, kabinel1ln 
harici politikaSlm takbih ii;in avam ka!ll" 
rasmda yapt1g1 teklifin müzakereye kon~' 
mas1 münasebetile lngiliz politikasml b~ 
daha aydmlatt1. 

Amele partisi, fngiltere, F ransa 'II 
Sovyetler Birligi arasmda bir konfer•j

1 

akdini teklif etmi§ olduiiuodan Ba1vek1
1
' 

evvela buna kar11 dü1üncesini 1u suret .. 
1 

anlatm11tir.: «Böyle bir kooferans bir bU' 
yük devlete yahud birka~ büyük devle! ' 
ten müte1ekkil bir grupa kar11 fngilter" 
Fransa ve Sovyetler Birliiii arasmda tedll' 
füi ve tecavüzi bir ittifaktan ba1ka birie1 
olamaz. Bunun pratik neticesi, Avru~ 
devletlerini muha<Im iki ordugaha ay1l'!ll• 
demek olacagmdan biz ingilizleri. i;aresii. 
bir harbe sürükliyecektir.» 

Mister <;;emberlayn, evvelki nutkunda 
izah eyledigi politikamn umum dünya 13' 
rafmdan tasvib edildigini ve belki müsteS' 
na olarak yalmz Sovyetler Birliginin h•' 

F akat ocaiim bu hamlesini hazmede
medi, kendisine ev secmok hakk1 bile ver• 
meyen zorbalarla mücadeleye giri&megi 
azm ile ve co.kun bir irade ile dü1ünmege 
ba1lad1. Ruhundaki tereddüd istidad1 ar
tik zayifhyordu ve inadc1lik hasleti 1ah· 
lanmak üzere bulunuyordu, yalmz tuta• 
makmdi. Dayanacak bir nokta, yap1&a· 
cak bir el, yüregini a<;acak bir dost bula
m1yordu. Cülhaneli Hüseyin, bu gÖ<; i • 
iini de cukadann <;1kard1g1D1 haber verdi
ginden herife kar51 derin bir kin duyu -
yordu ve Ö<; almak ~in yol anyordu. 

- Pislige bula1ntllmak icin nalm giy· takib ettigini, bu sirada Zekinin elinde 
mek zaruridir. Frenklerin aglf tekliflerio- tabanca oldugu halde, Sevketin odasm
den kurtulmak i<;in de y1k1las1 ocaktan dan Glkarak mutfaii;a girdii!ini, Sevketin 
bir kerc daha yardirO istiyecegim. Git, üc yerinden, Radinin de ensesinden vu • 

Dis ticaretimize 
' 

Cenazelerin tekf1·n ricde kald1gm1 söylemi1tir. Hakikaten soP 
geien Moskova gazeteleri, 1ngiliz Ba1v"' 

aid istatistikler 
• • kilinin eski nutkunun, en hafif tabirle, yaP' 

ve tedfini ISI h~ hesablara dayand1gm1 ve tenakuzlarla Y eniGeri agasma haber yolla. Sadn • rulduii;unu bildiriyordu. 
' dolu oldugunu ve Almanya ile ltalyal'1 

te§ci ve teivik mahiyetinde bulundugun~ 
azamla gÖrÜiÜP bu yer sahn alma dava· Sahidlerin okunan bu ifadelerinden 

sm1 kapatsm. Fakat araya N.rkilciyi sok· sonra katil Zeki ayaga kalkarak: ihracatta iki ayda i mil- Belediye, be* s1n1f üzeri-

Ona yillardanberi yüz verdigine, baba 
gibi tam}'lp her sözünü dinledigine eniko· 
nu pi,mand1. Gerd kendisinin tahta ,1k
maS1na cal1~anlardan, ölümün soluya so
luya ardmda ko1tugu demlerde koluna 
yap111p hayatm1 koruyanlardan biri bu 
adamd1, 0 sebeble densizliklerini ho1 
görmegi bor~ say1yordu. Lakin onun oca
ga bu kadar baghhk göstcrmcsi ve bu bag· 
lil1k yüzünden casusluga kadar varmas1-
m ihanet talakki etmekten arllk gcri ka
lam1yordu. Onun i~in bir eeylcr yapmaYJ 
vc Ba~ukadardan - ne pahasma oluna 
olsun - kurtulmay1 tasarhyordu. 

Lakin tarih, alayh bir dille kendine: 
«Yapamazsml» deyip duruyor gibiydi. 
Kölelerini, u1aklan01 inciten hiikiündar
larm bir <k1sffil gene köleleri ve u1aklan 
tarafmdan öldürülmü4lerdi. Sultan Mah
mud, Pad11ahhi';a yarar bilgiler s1rasm
da bu vak1alan da öi!rendiginden Ba$~U
kadan giderden kararm1 ahrken i,in i~in 
titremekten dt kurtulam1yordu. 

hte bu ürücü vaziyet masmda iki el
~inin Bab1aliye vcrdikleri bir takrir Sad
r1aza1111n telhli bir telhis ile kendine su• 
nuld• ve ne1esi bir kat daha bozuldu. 
Rusya ve Fran!lz el~ileri, Galata'daki 
sefarethane binalanni geni$letmek i<;in bir 
tak1m evleri, bah,cleri sahn almak iste
tliklerini, kendi hükümdarlarm1n da bu 
i1e ehemmiyet verdiklerini bildircrck bu 
ahe veri§e müsaade edilmesini istiyorlar
d1. 

ma. Canm1 yakanm ! «- Sevketin ifadesini kabul etmem, 

Bir~eyler söylemek istiyeo Ömer Äßa- dedi, esasen kendisi dimagen malul bir yon 960 bin 923 liralik ne yapdacak masraf bad-
~ yutkunur ve h1'ddetle 0 Irpm1r b1raka • kimsedir.» } hd f k l ' b' ' 
,. " Am dk 1· k · · „ · k e e ar var er1n1' tes 1t ettt rak yiirüdü, dogru Hazine odasma gitti avu Öy po lS mer ez1 UGuncu o-
as1rlardan yadigar kalan ewa arasmd~ miseri ismail Hakkl vak'ayi ~öyle anlat· Baivekalet istati•tik umum müdürlügü 

gamh gamh dola~maga koyu]du. Bu o• 11 : 1938 sencsi 1uba11 sonuna kadar olan 
da, padi1ahlarm da sayg1 gÖstermege «- Vak' ayi sabahleyin telefonla ha· harici ticaretimize aid istatistikleri de ne1· 

b ld kl k 'd ] · 1 1- ber ald1m. Kuru0e~eye <>eldig"imiz za • mec ur o u an a1 e er ve mzam ar a " ..... ~ t retmi1tir. 
d 'd 1 d B f d' d man evin önündc kalabahk vard1. ccri lk k tm a i are a unur u. « ftle en l» a m1 Bu istatistiklere göre, bu senenin i i i 

b h f 1 girer ken bize : «Dikka t edin, ka til i~eri-
ta1iyan ir yaz1c1, oramn mu a lZl o up aymda ithalatirnlz 21.066,934, ihracah • 

d dedir.» dediler. 
yamnda ikinci, ücüncü, dör üncü yaz1c1 miz ise 23,027,857 lirahkhr. Bu iki ay 
isimleri verilmi1 üc gedikli bulunur ve her keri girince Zeki ile kar11latlun. Al- zarfmda ihracat1m1zda 1,960,923 lirahk 

d 'k]' · · d d " "]• ' • nmda ve yanag" mda mercimek büyüklü-ge 1 mm emnn e e ucer mu az1m ca lehde bir fark vard1r. Cei;en senenin ayni 
hiirdl. ii;ünde iki kan damlas1 vard1. Kendisini aylannda i•e, lehdeki fark, 15,506,991 

F akat bu memurlar dahi geliiigüzel bir iple baglad1~. Tabancamn nerede ol· lirahk idi. 
H · d · I d' ,..„ k" duil;unu sordum: «Bahrcde ... » cevab1m azme o asma giremcz er 1. yUn u o- " B k' 'h t f I I • zl • 

• verdi. Karde1i Radi mutfakta sirtüstü ya· u •.ene 1 1 raca az a 181.mn a 1gma 
da, Yavuz Sultan Selimin mühürile ka eb b ih l kl h 

llyordu. Kurtun ense.inden girmit yü • • e , rac ma sto annm 1 rac mev • 
pahyd1. Oradan bir~ey ~1karilmak iste ' zünden , 1km1111. Baba•i "'cvket de• yata- siminden daha evvelki ayla~da c~dcn c;i-
oilince Hazine Kähyas1, Baiefendi ile ' "' k J k! k h f fl 1 

;;mda ü• yerinden vurularak öldürülmii•· , an m11 ve sto ann eo. a 1 em1! o. ma· 
arkada1lan, Cantac1, Ba1kullµk~u ve ;vüz ~ " ' " d B • dün d k 1 

tU.'. r .tJ arasmda yapt1g" 1m1z i!k ara;hr • . II!• lr.. llll".. •. ya p1yasasm a 1 .siyas 
kadar ail;a birle1erek odaya giderler, a- ""' ' h d ] d h 1 1 d 

• mada tabancayi bulamad1k. r-k karan- a !Se er yuzun en •• a•1. o an umum1 ur· 
nahtar dcligine bas1h olan mühürü göz yv J k d J b 1 1 

l d . hkh. F ener almak i•in merkeze "itmek gun u a eaas 1 ir am1 o mu1tur. 
den gecirirler ve sonra iceri girer er i. " " d 

mecburiyeti has1l oldu. A1ag1ya indigim Ge<;.en iki ay zarfm a ihracabm1z ara· 
Bu kalabahktan hicbiri Hazinede ge- zaman poli! memuru Osman tabancayi smda baita geien madde, ihracat umumi 

,en zaman icinde ellerini cehlerinc so • buldugunu haber verdi. Tekrar yukan yekununun yüzde 35,60 1 ile tütün 9,12 si 
kamazd1. Öksürüge tutulan, nezlesi olup Clkmca •andigm i<;inde hahya sarilrnlt 0 _ ile fmdik ve yüzde 6,87 ile kuruüzüm • 
da mendil kullanmak ihtiyac1m duyan Jan tabanca}'l bulduk. Tabanca. numa- dür. 
herhangi bir sarayh • yamba1mdaki kap1 

ras1z bir polis tabancas1yd1. Zekinin kar- lthalat maddelerinin ba1inda ise umu-yolda,ma - yava$ca vaziyctini bildirerek d 1 ] 
de~i «San 1gm nereden ge digini gÖrme- mi ithalatm yüzde 8.83 ü ile ka'"r 1 bod11an ,1kmak vc i1ini bitirir bitirmez dön- di 

'm. Yalmz, hastay1m, doktor getirin, yah ham mensucat ve yüzdc 5,27 ni•be· mek mecburiyetindeydi. 
beni de vuracakh» diyordu. Kanaatime tinde 1eker gelmektedir. 

Padi3ahm istedii!i 1eyler de uluarta „ b d k J 
t ~or~, ta ancamn„ so.n.r~ a~. onu ma61na MÜTEFERRIK 

verilmezdi. lkin bir defter yap1larak o imkän yoktur. Cunku l\'.er!Sl Gok kalaba· 
1eyin mahiyeti, k1ymeti yaz1hr ve hang1 likti. Evin icinde herkeste telai ve halecan 
tarihte istenildii!i de i1arct olunarak alt1 vard1. S1dd1kta fazla bir tela1 gönne • 
bütün o kalabahk tarafmdan imza olun- dim. Herkes p;ibi 0 da periiandi.» 
duktan sonra ya K1zlara~as1, yahud Si- Haydarpa$a h~stanesi hariciye asis • 
lahtar vas1tasile keri yollamrd1. Ahnan tam doktor Vahab da dinlenildi. 0 da 
ewanm geri geldigi gün ayni merasim 
yap1hr ve evvelce tutulan deftere 1erh ve· 
rilmegi müteak1b o ewa ycrine konulur
du. 

eve girdil>;i zaman elleri kelep<;e!i · olan 
Zeki ile kar1ila1t1gm1, S1dd1k10 buhran 
ge<;irdii(ini, ancak bu buhranm hadiseden 
evvel mi, yoksa hadise esnasmda m1 vu

Bürhan Zihni geldi 
Türkofis Umumi reisi Bürhan Zih· 

ni, dün sabahki trenle Ankaradan 1eh
rimize gelml§tir. Bürhan Zihnl, Bai -
kan Antanti !kt1sad konseyinde bulun
duktan sonra §ehrimizde baz1 tetklk -
ler de yapacaktir. 

Ticaret Odasi sand1k tali· 
matnamesinde yapdacak 

tadilat 

Cenazelerin Belediye vesaitile gömül
mcsini ternin i<;in bir müddettir yapilmak
ta olan hazirhklar bitmi§tir. Bundan son
ra istiyenlcrin cenazesini Belediye gasil, 
nakil ve defnedecektir. Biri Kad1köyünde 
eski Hai binasmda ve digeri de F atihde 
itfaiyc yanmda iki merkez !ctkil edilm1§• 
tir. 

Bu i1 bei s1mf üzerine tanzim olunmU§· 
tur. Birinci sm1f ccnazelerin masrafi 200, 
ikincilcrin 100, ü~üncülerin 50, dördün
cülerin 30 ve be1incilerin 15 lirad1r. 

Cenaze sahibleri, bulunduklan nahi
yenin komi•erligine müracaat ederek han
gi 9m1f üzerine mera.im yapmak istedik
lerini bi!direcek ve bunun mauaf;m yall
rarak bir makbuz alacaklard1r. Komiser
lik derhal Belediyeye haber verecek ve 
Belediye de cenazeyi kald1racaktir. 

Birinci sm1f cenazelere lahid yaptm
lacak, birinci nevi malzeme ile bir tabut 
haz1rlanacak, tabut s1rma i1lemeli puiide
lerle süslenecek, bir ~elenk yaptmlacak, 
yirmi tane lüks binck otomobili tahsis e
dilecek, dini merasim bei okuyucu ve bir 
imam tarafindan yap1lacakhr. 

lkinci sm1f cenazerelere on binek oto
mobili tahsis edilecek, Ü> okuyucu ve bir 
imam tarafindan dini merasim yap1lacak, 
diger hususatta birinci s101f cenazelere tat• 
bik edilen 1eyler aynen tatbik olunacakttr. 

ü,üncü •m1fa lahid yaptinlm1yacak, 
bei binek otomobili tahsis olunacak, iki 
okuyucu . ve bir imam bulunacaktir. 

Dördüncü simfa iki binek otomobili 
t2hsis edilecektir. Diger hususat ü~üncü 
s1mfa tatbik edilen 1eylerin ayni olacak
tlr. 

Be1inci sm1f cenazeler yalmz te~hiz ve 
tekfin edilerek naklolunacak ve tabutsuz 

Ticaret Odas1 memur VI! müstahde - defnedileccktir. 
min sandlgmm son Oda mecllsinde f1r- ----------.,----
tmalar koparan talimatname tadiläh, $EH/R f SLER/ 
dün Vek§letin tasv!bine arzedilmlstir. 

ya~arak tenkid etmi1lerdir. . 
lngiliz Ba§Vekili, Milletler Cemiyetin1~· 

hakiki müiterek emniyet sistemi ii;in b~r 
temel olam1yacagm1 bir daha tekrar ettl• 
Amele partisi, Ingilterenin ade.mi müd•' 
hale politikasmdan vazgei;ip lspanyaf~ 
lngiltereden ve diger memleketlerden s; 
lah, mühimmat ve gönüllü gönderilmes~l 
nin serbest olmas1m istemi1ti. Ba1vek1 

böyle bir serbesti tamnd1g1 takdirde, 1s ' 
panyadaki kara harbinin denize de sir•' 
yet ederek bir Avrupa harbine ba1lanß1Y 

olacagm1 beyan eylemi1tir. 
Amele partisi, (emberlayn kabinesinin 

harid politikasim takbih yol!u teklifinde. 
yeni bir umumi intihabla milletin reyint 
müracaat edilmesini istemi1ti. Bu taleb 
münaka1a edildigi zaman muhafazaHr' 
larla amele parti•inin ortasmda bulunan 
liberaller, muhafazakarlar gibi, 1u suada 
yeni bir umumt sei;im yap1lmas1m lüzUJll' 
lu addetmediklerinden sosyalistlerin tek• 
lifi 152 reye kar§l 359 reyle reddedil ' 
mi1tir. 

Bu suretle fngilterede parlamentanun 
feshine lüzum kalmam11hr. \:emberlayn 
harici politikasma emniyetle devam ede' 
cektir. Fransadaki hükfunet istikrar ' 
s1zhgmm aksine olarak ingilterede Av ' 
rupanm 1u kan~1k zamanmda hükumeti~ 
bir kat daha saglamla1m1~ ve büyük Br1• 
tanya harici politikasmm istikran art ' 
m1111r. 

Romaya yap1lan ingiliz • ltalyan mii' 
zakerelerinin esas itibarile neticelenmi§ ol'. 
mas1 ingiliz Ba1vekilinin mevkiini efkSr1 

umumiye kar11S1oda kuvvetlendirmi1tir1 

<;ünkü, fngilterenin Almanya ile dei!il: 
ltalya ile ihtilaf haline dü1mesi ihtimal! 
vard1. 1ki büyük devletin Akdenizdek1 

menfaatleri ~arp11makta idi. !ki taraf bir• 
birinin menfaat bududlanm tammay1p 
a•keri tah1idat ve fcvkalade tahkimat ile 
harb hamhg1 yap1yorlard1. 

Böy]e bir dilek, o zaman zihniyetine 
göre kabulü kabil maslahatlardan degil
di. Cünkü eki evlerinin büyümesi payi • 
taht i<;indc birer ecnebi blenin yükael • 
me•i ~ldinde tclakki olunuyordu. Yük
sek duvarh, IM kuleli, demir kap1h, ge
ni1 hcndckli sefarethanelerin icabmda ka· 
Je rolü oyn1yacag1 dü$iinülcrek böyle bir 
ak1bete yol actmlmamak devlet ulularm· 
ca en mühim vazife say1\iyordu, ekile • 
rin tasarlad1klan yap1 i1leri iGin yerli us
ta ve amele kullanmalarma ise kimsc raz1 
olam1yordu. Zira - para ile de olsa • bir 
Osmanhmn ve hele bir müslimin ecnebiye 
hizmet etmesi 1erefsizlik lamliyordu. 

Sultan Mahmud bu an'aneye riayet kua geldigini bilmedii>;ini söyledi. 
etmemi1, mühürü koparip atm11 ve Bai- Bundan sonra Zeki bir istida verdi. 
yaz1c1dan ald1ih anahtarla kap1y1 a~a • Sudu kendisine atfedilen sucu tama • 
ra'k yaln1zba1ma iceri girmi1ti. Bugün men reddediyor, babasmm diger iki kar· 
hakiki sahibine, necib milletimize avdet de1ine temlik etmek istedigi iki evin tem· 
eden e1yadan hicbiri Hünkann dikkatim lik muamelesinde kendilerine bizzat tes
Gelmiyordu. Elmaslar, zümrüdler, inci • hilat gÖsterdigine dair iahidleri oldugunu 
!er, yakutlar, firuzeler, altmlar, p;Ümü1- ileri sürüyordu. 

Bu talimatnamede yap1lan tadilät , 
kapanml§ göriinürken bunun tamamen 
usulsüz yap1ld1)l'1 ortaya atilm11, yeni 
bir vaziyet meydana i;1km1~tir. 

Müzakerelerin neticesine dair Landra' 
da son ne1rolunan malumata göre, fngil• 
tere, Akdenizde ltalyamn (hayati) men' 
faati bulundugunu tamm11 ve ltalya dahi1 

fngiliz fmparatorlugunun muvasala yol • 
Cumhuriyetin 15 inci y1ldö- larmm ge<;mekte olmas1 itibarile bu deniZ' 

nümüne aid haz1rhklar de lngilterenin (zaruri) menfaati bulun: 

Sadnazam bu siyasi te1ebbüse kar11 
nasil davramlacag1m kestiremediginden 

!er birer avu\'. i;ak1lta11 ve birer par\'.a ka- Neticede heyeti hakime, po]is memuru 
laym11 gibi gözüne renksiz ve degersiz Muammerle sudunun istidasmda isimleri 
RÖriinüyordu. gecen müdafaa 1ahidlerinin celbine, dos

CArkl!.'li var) yanm tetkik icin iddia makamma tevdiine 
(1 ) cevdet Tarlhl. C: 11. S: 319 • 320. lc:arar verdi. Muhakemeyi baika bir gü

=-----===~.,.,..,...,.,==========,,.-====..-- - nc birakti. 

Sand1k talimatnamesinln bir mad • 
desinde sand1k i>lerinde kar11r verme 
salähiyetinin yalmz sand1k \dare komi
tesine aid oldu~ yazihd1r. Be~inci mad
dede de sand1k paralarmm sand1k he-

padisahtan ilham dileniyordu. Padi1ah 

, _____ _ 
Afyonkarahisarda posta binas1 

. ' . =~--------··1!'1111111'•1~~- "" v'- ,' •"~*lJ.!i.41' ;ri\._ 12 ~ • ,,.,. __ • ' ~i ...... - . ' 'g:\"'. 

Afyonkarahisar (Hususl) - $ehrimlzde yaptlmasma karar verilen Posta 
Telgraf ve Telefon idaresi binasmm temel atma merasiml evvelisi gün rüe-
1ayi memurinin önünde yap1lm1$ ve bu münasebetle Valimiz ve bir ~ok klm-
1eler nutuklar söylemi$lerdir. Yukanki resim ac1lma merasiminde Afyon 
Valisi Aluned Durmu~ Evrendileki nutkunu söylerken göstermekted!r. 

Lord Go§ens Yunanistana sabma bankaya yatmhp ancak idare 
gidiyor k-0mitesi karari ve reisle muhasebec! -

Maruf lngiliz sermayedarlarmdan ve nin imzasile ~ekilebilecegi tasrih edil • 
Osmanh Bankasi Londra umuml mer- rni$tir. Halbuki sand1k komitesinin son 
kezi erkAnmdan Lord Go§ens Ankara- intihabdanberi gec.en bir sene zarfmda 
daki temaslar101 bitirmi'l ve dün §ehr!- hi~ toplanmad1g1, buna mukabil Oda -
mize dönmü§tür. dan cekilen bir9ok memurlara para ve-

Uyu§lurucu Maddeler !nhisari u . rildilti anla'i1lm1~tir. Simdi Oda memur
mum müdürü Hamza Osman Erkan lari idare komitesinden karar almma • 
Lordu ziyaret ederek bir müddet gö ~ dan talimatnamenin Oda idare heyeti 
rÜ§mii5tür. Lord Go~ens bu sabahki va- 1teklifile tadilini ve sand1k muamelAti • 
purla Pireye gidecek ve orada da baz1 nm yürütülmeslnl gayrikanunl gördük
temaslarda bulunacakhr. lerinden bu hususta te~ebbüslere giri§· 

Aleni tefekkür 
K1ymetli aile reisimiz Mustafa Ca • 

nak~1lmm ölümü münasebetile cenaze 
merasiminde haz1r bulunarak teessürü· 
müze i§tirak edenlere ve blzzat, telgraf· 
la, mektubla taziyet edenlere gazetenlz 
vas1tasile ayr1 ayr1 alen! te§ekkürleri • 
mizi arzederiz. 

E§i: Safiye; k1zi: Zehra; damadI: Ni
had Pamuko!!lu; o/!ullari: Mustafa, 

Ahlned, Muhlli 

mislerdir. Vekliletin bu tadilat tekl!fi
ni ·kabul etmiyece)l'i umuluyor. 

DENIZ ISLERI 
Mersin liman1 1slah ediliyor 

Ö/!rendigimlze göre, §lmdiki Mersin 
Ilmam 1slah edilecek, lskele yenilene • 
cek ve llmamn baz1 kl.'llmlari temizle -
nerek manzaraSl güzelle1tirilecektir. 
Ankarada bulunan Deniz Tlcaret mü -
dürü Müfid N ecdet Denizin bu i1ler ii;in 
Mersine de gitmesi mu1rnrrerdir, 

Cumhuriyetin 15 inci y:ildönümüne 
aid haz1rhklar ilerlemistir. 

Belediye, mevcud tahsisata ilaveten 
$ehir Meclisinden be'i bin lirahk bir 
tahsisat daha istemi'ltir. 

Elektrik sirketi tarafmdan da icab e· 
den tertibat allnmaktadlf. Yap1lacak 
tenvlratm bir projesi haz1rlamyor. Ya
kmda resmt ve hususl müessesat mü • 
messillerinden miirekkeb bir komisyon 
muazzam bayram programm1 tesbite 
ba•bvacakt1r. 

Sehir baru:losu tevsi ediliyor 
Belediyece sehir bandosu kadrosu -

nun tevsi edilerek iki grnpa taksim e
dilmesine karar verllmistir. Bu suretle 
milli bayramlarda vap1lacak tezahürat 
s1rasmda iki tak1mdan birden lstifade 
edilebilecektfr. 

Valide haninin istimJaki 
Valide hammn istimläklne aid resmi 

muamele tekemmül etmi&tir. Bir iki gü
ne kadar Belediye tarafmdan icraya 
müracaat edilerek buras1mn bo§alttl • 
mas1 i~in müstecirlere tebligat yap1! -
mas1 istenecektir. Bu tebligat yap1lm • 
ca, müstecirlere on be§ gün mühlet ve
rilecektir. Bu vaziyete göre, önümüz • 
deki ay i~erisinde burasmm y:iktmlma
sma ba§lanmak imkäm elde edilmi§ o
lacaktir. 

dugunu kabul etrni1tir. fki taraf da yenl 
tahkimat yapm1yacaktir. $ayed biri yajY 
mak isterse mutlaka öteki taraf1 bundan 
haberdar edecektir. Trablusgarb ve Bin• 
gazideki fazla 1talyan kuvvetleri tedricen 
mutad dereceye indirilecektir. fngiltere 
Filistindeki vaziyeti ve statükoyu deii:ia • 
tirmiyecektir. fngiliz palitikasmm istika • 
met ve hedefi artik tamamile taayyün et
mii olduguna hükmolunabilir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir ka~akc;1 t~yfa yakaland1 
Dün, Amerikadan limamm1za gelell 

Panama band1rah Beme vapurundall 
i;1kan tayfa Alinin vücudünün §i§man• 
hg1 nazar1 dikkati celbetml§, bunun il• 
zerine üstü aranrn1§tlr. Gömlekle ten 
arasma yerle§tirilmi§ 12 ~ift ipek kad1ll 
~orab1 ve on tane de ipek e§arp bulun
mu'ltur. Ali be§inci asliye ceza mahke• 
mesine verilecektir. 

Cumhuriyet 
NllshaSJ 5 kurustur 

Abone ;eraiti { 
Senellk 
Alb ayhk 
Ce ayllk 
Bi.r ayhk 

Türkiye 
leln 

1400 Kr. 
750 • 
400 „ 
150 • 

Haric 
!ein 

27011 Kr. 
1450 • 

800 • 
l!'oktur 
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Hatayda 80 haydud bir 
Türkme11 köyünü bast1 

Hariciye \' ekilimiz 

M1s1r yolunda 

Y eni Bursaya bir bak1§ 
Yazan: PEYAMI SAFA 

-1-

Belediyemizin bir hizmeti 
JN... rhle rahat rahat öleb~liri~. <;.:ün• 
~ kü Istanbul Brled1yest, bu 

Köyün 
lara 

evleri 
bile 

yagma edildi. ve sere-
Dr. Aras, Atinada mera

Memedeki ~ocuk- sh'llle kars1land1 

Benim gibi sekiz senedenberi Bursay11 im bütün karanhklanm ve zehirlerini bir dünyadan ötcki dünyaya gö~ 
görmemi§ olanlann hatiralarmda yalniz solukta söküp atmaga kafi gelir. Bu ta- i1lerini tarn ve rnükemmel bir intizam al· 
baz1 kartpostal manzaralan vardJT. Bu, biat ihtiiami kar§1Smd, biraz durmak iste- tma ald1. Allah, hepirnize gccindea ver
her Bursa resminde görülen harikulade diginiz anda <;:elikpalasm önündesiniz. sin; öldügümüz zaman, ccnazemiz evde 
bir ka~ tarih ve tabiat kliicsidir, ki carni- Otel, sizde bu istiyakm en kabard1g1 yer- kalir filan diye dü1ünmege, tasalanmaga 
lerinin ve türbelerinin bay1lhc1 güzel ~i- de yaptlm11t1T. hte, ince zeki yüzündeki hacet yok art1k. Belediye, eski tabirlerile 
nilerile, oyma mermerleri ve kap1larile, bayramla bizi kar11hyan R11a Yücer, söyliyelim, Istanbul hemierilerinden rah· 
1ad1rvanlarile, rnihrablan ve sandukala- ge<;en Burs' seyahatimde kazand1g1m meti rahmana kavu1anlarm gasil, tekfin, 
rile, «Ulu» sile, her tonda ve her nüans· Bursali gazeteci dost. Bizi pek ~azik otel te~hiz, nakil ve defin iilerini deruhde e
da parhyan yald1zh SJcak ye1ilile, Nilü· direktörünün ihtimamma tevdi ediyor. diyor. Bunun i~in tarifeler de yapmt§. 
ferile, iifah sularile, <;:elebilerden, Hü- Lido'nun, Salzburg'un, Münih'in en Fevkalade lüks cenaze rnerasimi i~in 
davendigarlardan, BeyaZJdlardan Vahi- modern otellerinden birini görmek istiyor 200 lira, zenginceler i~in 100 lira, orta• 
dettinlere kadar hep ayni halde kalm11l!r; musunuz? hte <;:elikpalas ! F akat ne Li- halliler i<;in 50 lira, vaziyeti pek o kadar 
Bursa denince hep bu nefis, fakat am- do'da, ne Salzburg'da, ne Münih'te, in- müsaid olm1yanlar i<;in 30 lira, fakirler 

lardanberi degi1memi! kahp gözönüne sarim i~ine bir anda fezalann geniiligini, i<;in 15 lira. 

• 
verildi sald1ran ,akiler Antakya fine zi~af et 

sokaklar1nda hala dola~1yorlar 
ta~ntak~a. 7 (Hususi) - !ttihach Va • sa zabiti Kokan'la görü§türkten sonra 
köy ~artisme aza kaydetmek üzere köy basma, ipten kaz1ktan kurtulmus 80 
Yardi 01••arak hükßmet memurlarmm ki§iyi tophyarak Türkmen köyünü bas· 
miye:'11ndan istifade etmek suretile ce- lnl§hr. Haydudlar köy ileri gelenlerin
Yolun~ !!lren!eri tehdid ve tazyik etmek den Resid Bozoglan ve Hasan Rifab 

Part·ak! hateketler ilerilemektedir. dövdükten sonra dereye atrn15lard1r. 
fa Saa'~anla:in eleba'llarmdan Musta- Evleri yaf[ma ederlerken memedeki 
detek ~-.' .!utkmen Mezraa köyüne gi- 9ocuklara yapmad1klan eza kalmam1s· 
detm k u_tun köyü Vatanl partisine kay· ttr. Köylülerden bir k1sm1 hastanede 
keti ; 1stemi5tir. Köylünün, bu hare • yatmaktad1rlar. Bu haydudlar 1irndi 
Sadik e"; kat~tlarnasmdan mugber olan Antakta sokaklar1nda kollar1m salhya 

' ntakyaya gelerek mesahili has- salhya dola51yorlar. 

F rans1z-kabi~~~i~i:·'=Ä
1

:·;;ii~~„-Harbiye 
sukutu bekleniyor müstesar1n1n sözleri 

1 

Sosyalistler, hükfunetin «Totaliter devletleri 
elllr' •ne ragmen harekete 
ge~tnege cali~1yorlar 
Paris 7 (H -:--) A. 1· . ltlali k . usus1 - yan rnec 1s1 

llleb' om"Yonu bugünkü toplanhsmda 
· Usan m !' · f d d.. k b 1 cl1len . ec ISI tara m an un a u e-

tere ~eni mali projeyi tetkik ve müza -
rcyJe c ~ck, projeyi alhya kar11 yirmi bei 

A. re dctmiitir. 
Yan me·I· . . . .. k edec k . ' 1S1 pro1ey1 yann muza ere 

llled~ .ti_r. Kabinenin mukadderati ayan 
ISJnin ,. h b b 'J d /(_ b. Yarm vereceg1 a ere ag 1 1r. 

p Q. •nenin Jü,mesi bekleniyor 
ans 7 o·· ·--1 d b ~'an - un og e cn sonra me „ 
me 1· · hafk I c 151 tarafmdan, iirndiye kadar 

ta f~ 1 
ar. ceph„inin elde etmii oldugu en 

~ ~ . d . b' ek, . senyet olan 61 rey en 1baret H 

dil~?Yetle -250 reye kar11 31 1- kabul e· 
tedd'.! ~Ian. mali kanunun ayan tarafmdan 
dec ~.uzenne Blum kabinesinin sukut e
S cgi tahmin olunmaktadir. 

~:~liatlerin dünkü nüm~yifleri 
gUn •11s 7 (Hususi) - Sosya!JStler bu
rna .aYan meclisi aleyhine büyük bir nü-

Y11 te ti"b 0·. 1 d Be<; . r etmiilerdir. g c en sonra 
to~I VakJt ayan mecJisi binaSI etrafmda 
1idd •n~n 7000 ki1i ayan azalan aleyhine 
p

0
1.'th nümayiilerde bulunmuilard1r. 

IS rn„d h b • • d kal U a ale etmek mec unyetm e 
ara 

1111
'· bu yüzden nümayi1~ilcrle polis 

SJncl · · a rnusademeler cereyan etm1ihr. 

"So1yoli1tlerin beyQnnamesi 
ra· 

Pa . ns 7 - Sen sosyalist federasyonu 
r!Sd 1 L"b • ••ti uvar arma a1ag1dn1 eyannamey1 
l'ln11tir : 

YU~'.bk. bu i1e bir nihayet venneli, iki 
den·t1len1n müdafaaSJ ic;in .tyan meclisi 
YUr 

1kl~ b.astillerine yerle1mi1 olan kab 
bcrt ~· b1r avuc ihtiyar, on sekiz aydan
d1r. 1lletin arzularma kari1 koymakta • 

za~nla1 nn bu kundak~1hklan !hali inti • 
"''lz 1' "k 1 lllilcl gi_. 1 hsadi buhram ve beyne • 
'f Vaz1ycti vahimle§tirmi§tir. 

tin ro~kistlerin, birliklerin ve bankala • 
dud lllukavernetlerini k1rmak, lspanya hu -

~.]°~ a~tirmak. fabrikalan i1gal eden 
'und\~' tesanüdürnüzü göstermek husu
li1tl a 1 azmimizi ispat i~in bütüa sosya • 
Yet.~'1 • komünistler, anar§istler, cumhuri -
1. ,1 er ·· 1 . k (jl: ' curn em1z bu a ~am !aat 01 se-

otuzd • b" .... 
Mal. a aya~ ma!1. onun~.>> • 

nij111a .u~ oldugu ve~h1le hukumet, bu 
S Y111 rnenetmi1tir. 

01YQ/iatler hükiimetin emri11.e 
p . TQgmen toplanryorlar 

ar1s 7 H'"k. · t · e tag - u umehn mene mes1n 
1a

111
1llcn •an sosyalist federasyonu bu ak

Yap •aat 18,30 da äyan meclisi önünde 
Vaz acaiiin1 ilaa etmii oldugu nürnayiiten 

Bc~miv •.. b"ld" . . ; ecep,1n1 1 1nn1~llr. · 

p . 29 fabrikatla grev 
den bns 7 - Bugün ögleden sonra yeni
f1nc1 a~, fabrikalar daha greYciler tara • 
Bteva?1 1~_gal edilmiitir. Haien 29 fabrika, 

ci en · l" 1 d d G ·1 · lltikt n t§ga 1 a tm a 1r. revc1 enn 
l~lüj~~ 50 bin k~d~rdir. Bu ~ikta~, Me • 
clörtte '. ~ali1an 11~1ler umum1 yekununun 

b1ndir 

Do/Qdiye Jerhal kabi"leyi 
Pa . kurabilecek 

di~in ris.? - Maten gazetesinin bildir • 
list.,-e. !!ore, Daladiye yeni bir hükumet 

'· ln1 · 
cl1r. 1\1 "rndid~n hu1rlam11, bulu~".'akta-
lriitcak· Dalad1ye M. Blum un 1shfasm1 
hilecck;? derhal yeni bir hüJ.Omet kura • 
S1hh lt. (a.a.) 

tat Vekaletinde bir müs· 
e§ar rnuavinlig-1 ihdas 

A k ediliyor 
k,nu~I ata 7 (Telefon!•) - Muhtelif 
1 

'•kal a~la S1hhat ve f~timai Muavenet 
• etine ·1 • . ld 'nda b" ven en ~1zmctler artm1! o u-
d,,, h n k lt müoteiar rnt.:avinligi daha ih

a kindaki t'\llun Meclise gelmi1tir. 

Amerikaya yay1lmaga 
b1rakm1vacag1z 

Vaiington 7 - Arnerikanm Büyük 
Harbe giriiinin y1ldönümü rnünasebetile 
Harbiye müste1an Jonson söyledigi bir 
nutukta totaliter devletlerin diger mem • 
leketlere girii tarzlanm 1iddetle tenkid e
derek demi1tir ki: 

«- Bazi devletler bizim silahlanma • 
mm kendi emniyetleri i~in tehdid mahi • 
yetinde görüyorlar. Hakikatte ise tehli • 
kede olan onlarin emniyeti degil, hudud -
suz siyasi ve ekonomik ihtiraslard1r. A -
merika Birleiik hükumetleri onlann ne 
jimal, ne de cenubi Amerikaya yay1lma
larina asla müsaade etmiyeceklerdir.» 

Meksika petrollar1 

Has1labn % 20 si tediyata 
ayrtlacak 

Meksika 7 - Reisicumhur M. Kar • 
dena, ecnebi memleketlere satilan pet
rol has1latmm yüzde yirmisinin istim • 
Jak edilmi1 ernläke aid tediyata tahs!s 
edilmesini ernretm~tir. Diger taraftan 
Maliye N azm, imkan hastl olur olmaz 

Meksikada sat1lacak olan petrol ve 
mü1tekah sah1mdan elde edilecek h3-
s1Iattan ba1ka bir yüzde tesbit edecek 
ve bu da ayni maksada tahsis olunacak
l!r. (a.a.) 

Ziraat kongresi hazirhklari 
Ankara 7 (Hususi) - Büyük ziraal 

kongresi hawhklarma ehemmiyetle de • 
vam ediliyor. Bu münasebetle vilavetlerc 
gönderilen bir tamimde ezcümle denili • 
yor ki: 

«Ziraatle i1tigal eden her zümreye 
mesleki sahalardaki dü,ündüklerini kon • 
gre münasebetile bildirmek fmah bahje
dilmi!tir.» 

Vilayetlerde valilerin reislikleri altm • 
da Ziraat ve Baytar rnüdürlerile Ziraat 
Odas1 reisinden rnürekkeb birer komisyon 
teskil edilecektir. Bu komisyonlar bilfiil 
GiftGilikle veva havvan yeti,tiricilikle isti
gal edenlerden mesleki sahada favdah 
mütalealar ifade edebilecek kabiliyette 
tectübeli ve mmtaka ziraatine vukuf sahi
bi GiftGiler arasmdan kongreye aza se~e
cektit. 

Heybeli sanatoryomunun 
tevsii 

Ankara 7 (T elefonla) - Heybeli 
sanatoryomunda yatak adedinin bu y1I 
(250) ye ~1karilmasmm mukarrer oldu· 
gunu bildirmi1tim. Bu sanatoryomun ih
tiyaca göre ileride daha ziyade tevsii de 
dü1ünülüyor. 

Pul ve k1ymetli kag1d bayile
rine verilecek bey'iye 

Ankara 7 (Telefonla) - Pul ve k1y· 
metli kag1d bayileri ile bun lara verilecek 
beyiye aidatt hakk1ndaki kanun layihaSJ 
bugün Meclise geldi. Layihanm birinci 
maddesinde hangi pul ve kiymetli kag1d
larm bayiler vaSJtasile sattmlacag1 göste

rilmiitir. Bayi bulunm1yan veya lüzum 
ve ihtiyac görülen yerlerde mezun rne -
murlar vaSJtasile satl!• da cevaz verile • 
ccktir. Notcr har~larinm ~·tifasmda kul -
lamlan har~ oullarmm ve noter evrakmm 
yaln1z noterlere verilecegi rnaddede tas
rih edilrni1tir. 

fkinci madde ile beyiye miktanmn a
zami haddi yüzde bei olarak tesbit edil
mektedir. F akat fazla sah! olan veyahud 
daha az aidatla bayi temini mürnkün bu
lunan yerlerde icabma göre verilecek 
beyiye rniktarmm tayinine Maliye Ve • 
kaleti salähiyetli olacakhr. Pul ve k1y
metli kag1dlar behernehal mal sandikla
rmdan almacakhr, 

Atina 7 (Hususl) - Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rü§IÜ Aras bu sabah bu
raya gelmistir. Türkiye Hariciye Vekili 
vapurda el9i Rusen E~ref Ünaydmla el
~ilik erkäm ve Yunan Hariciye Nezare
ti Umum direktörü Delmuzis, Hariciye 
Nezareti erkam tarafmdan kar11lan -
m1st1r. 

Rü§tÜ Aras, vapurdan ~1kbktan son -
ra dogru Ba~vekil Metaksas1 ziyarete 
gitmistir lki naz1r muhtelif meseleler 
hakkmda uzunboylu görüsmüsler ve 
ögleyin saat 13,30 da Basvekil Metak -
sas tarafmdan misafir serefine Büyük 
Britanya otelinde bir ziyafet verilmi!j
tir. 

Türkiye Hariciye Vekili aksama dog
ru saraya giderek defteri mahsusu im -
zalam1s ve müteakiben MISlra hareket 
etmistir. 

<;in de kanl1 bir 

muharebe oluyor 

~anghay üniversitesi reisi 
dün katledildi 

Pekin 7 - Japan cephcsinden bildi
rildigine göre, Japan kuvvetleri Pukov • 
Tien~in demiryolunun cenubunda ilerle -
mektedir. Bu kuvvetler Hai5ov'un 24 ki
lometre 1imaline kadar ilerlerniilerdir. 
Cinlilerin ileri mevzileri J aponlar tarafm
dan iigal olunmu5tur. <;:inliler iki firka ile 
takviye olunmuslardir. T aiiuang önünde 
kanh bir muharebe olmaktad1r. 

$imdiye katlar 300 bin }apon 
ölmü.~tür 

Hankeu 7 - Askeri eksperler, Ja· 
ponlarm 8 temmuz 193 7 tarihinden 25 
mart 1938 t..rihine kadar olan zayiahm 
300 binden fazla olarak tahmin etmek -
tedir. 

Japonlar tamamen fevrilmif! 
Hankeu 7 - Gazeteler, ne1rettikleri 

ikinci tab1larla ccnub !)antung' unda kat'l 
muharebenin pek yakm oldugunu bildi -
riyor. <;,:in membalanndan geien son ha
berlere göre, General Pai~ungsi cepheden 
~ektigi bir telgrafta J apon k1taatmm T ai
enc;ang' a yakm bir yerde tamarnen c;ev • 
rilmi1 oldugunu bildirmektedir. 
{:in üniversiteai reisi öldürültlü 

;;anghay 7 - Sanghay üniversitesi -
nin \:inli reisi Herman Liu, bu sabah 
beynelmilel imtiyazh rnmtakada katle -
dilrni1tir. Bu cinayeti takib eden arbedc 
esnasmda bir fngiliz polisi topugundan 
yaralanm11hr. Tevkif edilen müteamz
lardan biri <;:ine ihanet etmi1 oldugundan 
dolay1 Liu'yu öldürrnesi i~in kendisine 
para verilmi1 oldugunu söylemiitir. 

<;inlilerin zaferi 
Hakeu 7 - Taier1vang muharebesi -

nin kat'i safhas1 bailarnadan evvel <;.:in 
kuvvetlerine kumanda eden T angenpo 
ve Kuanglin~ang. hareketlerinde rnuvaf
fak olamazlarsa idamlarma raz1 bulun • 
duklarma dair bir vesika imzalam11lardn. 

M uharebenia neticesi daha kararnz 
bir halde iken. \:inliler 11ddetli bir mu -
kabil taarruza ge~'lli§ler ve hücumu rnü
teak1p rnuzafferiyeti eldr etmi1lcrdir. 

gelir. Orasm1 -1930 - 32- den sonra zümrüdlerin yeiilini dolduran bu ovay1, 200 lira verdiginiz zaman, birinci nevi 
görrniyenler, alt1 sene i~inde, alt1 amhk bu havay1 ve bu suyu bulamazsm1z. Ka- malzemeden bir tabut hawlanacak, ta• 
dekoruna 1a11lacak bir tazelik ilave eden talog reklam1 yapiyorurn zannetmeyiniz 1 butunuz s1rma i1lemeli puiidelcrle süsle
yepyeni bir Bursa dogmu1 oldugunu bil- -Reklam da olsa ne ~1kar? Vatanimm ve necek. Hatta <;elenginiz bilc müemmen• 
mezler. Onlara, «Bursay1 birka<; sene vatandai1mm reklamidJT.• F akat muba· dir. Arkamzda 20 tane lüks otomobil, 
evvel görmü1seniz, gönnemi1 say1hrs1- laga etmiyorum: <;:elikpalas, modern akraba ve yaranmmn yorulmadan sizi 
mz !» dersern bana inanm1yacaklard1r. l(Ü1ellik, temizlik ve konfor namma, teiyi etmelerini temin edecek. Muntazam 

Ger~i. baki1lanmmn bile hrmanarna • 1938 sencsine kadar garb medeniyeti ne- bir lahid yaptmlacak, alt! ki1ilik bir heyed 
d1g1 yüksekliklerde, karh baii gökyüzü • ler yaratm•1sa hepsine sahib bir oteldir. ruhunuza yasin ve fatiha okuyacak. Yal• 
nün sisli u~urumunda kaybolmu1, baygm Bir saat kadar dinlendikten sonra Y e- mz M1S1rda oldugu gibi, aglaytcilar ek• 
bir halde ezeli rüyasma dalan Uludag 1ilcami ve türbcsile müzesini gezdik. Eski sik ... Bir düzine de, hi~ktra hi~kira fer• 
yerinde duruyor; ger~i Sedba1mdan ve Bursa kari1smdaki heyecanlanm1 evvelce yad ve figan eden aglayici olsa, bu 200, 
r k" d d h lirahk cenaze rnerasimi i•in, insanm, hc• 
.,,,e 1rge en gör ügümüz rnu te1ern pa- yazm11hm. Y e1ilcarn: ve türbesinin hari- Y 

norama, alt! aSJT evvel Orhan Beyin gör- kulade oymalan gibi i~ime kaz1lan ve ya- men !imdiden ~ on leuruJ biriktinnege 
dügünden farks1zdir; ova hep o ovad1r, p111p kalan hahrasmdan tekrar bahsetmi- ba1hyacagi geliyor. 
kavaklar hep o kavaklardir, sular hep o yeyim. Heo yeni Bursa üstünde kalrnak Belediyemiz, bu teiebbüsile ccnaz~ 
sulard1r. F akat, altJ sene evvel yap1lan istiyorurn. Müzeden ~1kttktan sonra hi<; rnerasimi ihtikannm tamamile önüne ge<;' 
modern kanallarla her par~aSJ bol suya beklemedigir. bir yeni kiymete eski bir mi!tir. Fakir fikara 15 lira gibi, az bi~ 
kavu1an bu ovay1, artik, yalmz Allahm evde rastlad1k. Bu, ileride a<;1lacak bir para ile en büyük seyahati yaprni1 ola' 

sulan ve rahmeti dcgil, bugün, Atatürk konservatuara hamhk olrnak i<;in kuru • cak. 
<;ocuklannm ahn tcr: de sulayor. Bu ahn Jan «Müzik Evi» dir. On Ü<; bin lirahk Sunu yapmiyor, bunu yapmiyor, diye 
teri, Bursanm arhk ekilmedik hi~bir nok- bir büt~esi vardJT. Terniz, fakat eski ve Belccliyemizden mütemadiyen 1ikayet e• 
tas1 kalm1yan topraklarmdan tabiatin bü- dar merdivenlerden <;1karken burada denlcr, artik seslerini kesmelidirler. Haya~ 
tün nimetlerini f11k1Tthg1 gibi, 1ehrin me- Türk musikisinin istikbali i<;in büyük bir ve dünyaya aid isteklerinin yapilrnama

51
• 

d 
• d k k na mukabil, ölüm ve ahiret iileri yolun8' 

em e orunu da eni unu degi1tirmi1tir: vaid gizlendigini tahrnin edernezsiniz. 
B 

r k' b J f 1 t konulmu•tur. Esas. alemi beka olduguna: 
ursay1 ve irge ucuna ag 1yan as a t, kinci katta, kücük bir sofada, yedi se- • 

A ·· k dd · S db ·1 C h · göre, bu fani dünyadaki arzulanmmri tatur ca CS!, e a11 1 e um unyet kiz ki1ilil< bir orkestra. Kar11smdaki san-
d d k

. · J B I d' sonraya b1rak1lmasmda mahzur yoktur. 
mey am arasm a 1 yem yo , e e 1ye dalyelere oturmu1 1 1-14 ya!lamda k1z • 
kazinosu, ~ocuk bah<;esi, yeni mezbaha, lar. Uludag i~in hazJTlanan bir manzara .CS ~ 
yangm söndürme garaj1 ve havuzu, Mey- filminin müzigini koro halinde okuyorlar. ---=.,...---..... .,...----
danc1k köprüsü, Avrupadaki bir~ok eile- Muvaffakiyetli bir prova. Orkestra !efi 
ri kadar mükernmel <;:elikpalas ve Tay· bestekar Nuri Saminin kompoze ettigi 
yare sinemas1, Merinos fabrikas1 iläh... eser, aram1zda bulunan ecnebi gazeteci
gibi umran eserleri, yeni Bursamn ~ehre- lerin kopya etmek ihtiyac1m duyduklan 
sine eskisinir karthgm1 ve tiksindirici ba- kadar güzeldit. Tamamile garb tekni!\i
lomS1zhgm1 derhal unutturan bir genclik nin mahsulü oldugu halde i9inde milli 
veriyor. Yeni Bursa adcta bir Türk 1svi<;- renk ve hassasiyet, sisli ve sonsuz Anado
residir: Simali ftalyadan Lozana dogru lu yaylalanmn mubalagas1z ve tath hüz
giderken, göz alabildigine bütün toprak- nünü veriyor. 

Bursada mühim bir 

sahtekarl1k k' ' va as1 

Bir ac1kgöz yirmi bin Iira 
doland1rarak ka~b 

!an kaphyan ve itina ile serilmi1 ipekli Acar ldman Yurdunda, gürbüz ve se-
seccadelcr kadar hendeseli yeiilliklcrc vimli gencler arasmda biraz dinlendikten Bursa 7 (Telefonla) - :;lehrimizde 
Bursanm her tarafmda rastlarsm1z. lsv~- sonra Halkevine girdik. Toplanb salo • son günlerde yirmi bin lirahk bir do• 
re 1ehirlerine ve kasabalarma rnahsus o nunun duvarlarindaki levhalarda büyük landmc1lik vak'as1 meydana 91kanl • 
kolayhk, o rahathk ve k1vraklik, o her is- istidadlar seziliyor. Bunlar Ar iubesinin m1stir. Vak'a 1öyle olmu§tur: 
tenilen 1eyi <;ar~abuk tedarik etme imkam atölyelerinde <;altitmlan genclerin eserle- ~ark Tütün §irketi tarafmdan yaph• 
yeni Bursada da vard1r. Otobüsler sizi ridir. Ba!kan T evfik Aycan, veciz bir r1lan ve bugün Mehmed Emin isminde 
her tarafa kolayca ve ucuzca götütür; hitabe i<;inde bize Bursa Halkevinin fa. bir zata aid bulunan tütün deposu, 926 
yepyeni lüks taksiler her yerde i1areti • aliyetlerini hulasa etti. 1Ik defa olarak senesinde !stanbulda Frans1z tebaasm· 

· d d' T k ·• · k f h dan Hanri L§vrens isminde birisine 
mze ama e IT. c mgm ve on orun er burada, Bursa münevverlerinin ve genc-

d b 1 b
·1· · · B 28.700 liraya birinci derecede ipotek e-

vasitasim ora a u a 1 mm1z. ursanm liginin yeni Türkiyeyi her koldan ileri 
d 1 ··1 s·· ""k cl dilmistlr. su an ucuz ug1 e uyu a anm atei pa- götürmek i•in ne yaman bir h1zla yerle- E 

h 11 ! 
' Bundan b!r müddet sonra Mehrned -

a 1 1g1 yanyana konursa, stanbullu i<;in, rinden firlad1ldann1 anlars1n1z ·. En uzak min tekrar Bursava gelmi1 ve depoyll 
Bursada birka~ gün kalmanm Büyük· köylere kadar naSJ! sakulmu1lard1r, bin - hi

9 
kimseye ipotek edilmemi1 gibi b~r 

adada ayni zamam ya1amaktan daha u- lerce köylüyü naSJI okutmuslard1r, sagh- muamele ile Emllik Bankasma gene b1· 
cuz ve rahat oldugu götülür. F akat seya- gma ve kültütüne aid derdlerine nastl rinci derece ipotek ettirerek bu sefer de 
hat zevkinden ve itivadmdan o kadar dermanlar ko!turmu•lardir, tarih, san'at, 20.000 Jira alm1s ve Parise savusmu~tur. 
mahrum kalm1j1Z ki, Bursa gibi yamba11- kültür kollannda Bursa gencini nas1l EmHik Bankast sonradan i~! anhya • 
m1zda ve lstanbulun bir sayfiyesi telakki uyandirmii ve canlandinnislard1r, önünü- rak Müddeiumumili~e müracaat etmi§• 
edilebilecek kadar yakm bir yere gidip ze serilen a~1k misaller, vesikalar ve müs- tir. Müddeiumumilik deponun ilk ipo
gelmeyi devri aleme ~1kmak kadar yoru- bet rakamlarla bu rnucizeye derhal ina- tek kayd1m tapu sicil defterine i~leme
cu ve külfetli bir is samyoruz. Bir mekteb mrsimz. Bursa Halkevi, bir ~ok vilayetle- mek suretile vazifelerinde ihmal ve 
~ocugu bile, kumbaraS1m tamamile bo- rimizdeki eslerine örnek olacak bir haya- suiistimalleri görülen iki tapu memuru· 

1 • b I d h" b' nun haklarmda kanunl muamele yap1l· 
1a tma"a mec ur o ma an ve 1c 1r zor· tiyet ve faaliyet merkezidir. Oradan 
1 • • d k mak üzere dosyayi ViHlyete vermistir. 
uga Ullrama an, oraya endi büt~esile ipckbi'cekcilig"i enstilfüüne .,;tt1"k. d E · d E „. Di/;er taraftan Mehme mm e m • 

ve kendi ba1ma gidip gelcbilir. Sekiz sene evvel Bursay1 ziyaret etti- lilk Bankasm1 dolandtrmak su9undan T am gece yans1 neiredilen resmi bir 
teblig diyor ki: 
Taierivang'm !imalindc, son yirmi dört Biz, Istanbul matbuah, Bursa kaphca· 
saat zarfmda 7 - 8 bin J apon askeri im • l~ri Tür~ Anonim Sirketinin daveti üze
ha edilmiitir. Bozgun halinde ric' at eden rme, 3 msan pazar sabah1 yola ~1ktik. 
Japan firkasi da tamamile imha edilmek Tophane nhtimmda, Ülgen vapurunun 
üzeredir. 'önünde, bizi «Bursa Sesleri» gazetesinin 

<;.:inliler, ayni zamanda, mühim mik • sahibi ve direktörü Sedad Ataman kar11-
tarda tank, z1rhh otomobil, rnakinelitü • lad1. Hava rnümkün olabilecegi kadar 
fenk ve diger rnuhtelif harb levaz1m1 igti- güzeldi. Vapur, 1slak bir sabunun üstün
nam ettiklerini de bildirrnektedir. Han • de yürüyen parmak gibi Mudanyaya ka
keu sevinc ic;indedir. dar sarsmt1S1zca kayd1. Orada Cumhuri-

gim zaman. oranm bir koza derdine 1ahid aslive ceza mahkemesine verilm!5tir, 
olmuitum: Rum köylüleri gittikten sonra Fakat kendisi Pariste bulunmaktadir. 

kon istih•alimiz tabiatile azalm1!. alb Reddedilen kanun teklifi 
milyondan sekiz yüz bine dü~mÜ§tÜ. Hai- Ankara 7 (T elefonla) - Deni11i 
buki, yerli mah revacmdan dolayt ipek meb'usu Yusuf, Meclise bir kanun tele • 
endüstrimiz büy~k bir h1zla inkiiaf edi- lifinde bulunmui, evvelce tekaüd hak • 
yor, yeni tezgahlar ve fabrikalar ac1hyor, kmi haiz, devlet memurluklannda istih· 
koza yetiimiyordu. D11andan -mt!ela dam edilmii olanlardan seker, petrol ve 
ftalyadan- koza ithal etmek, o zaman benzin inhisarlarmm devlet~e idare edil· 
kalite vc fiat farkmdan dolay1, yerli müs· digi devrelerde bu idarelerde müseccel 
tahsilin, köylünün alevhinde olacakh. ve daimi vazifelerde istihdam edi!enlerin 
Cünkü yerli kozay1 ragbetten düsürecek· tekaüdlükleri hakkmda dahi 3028 nu ' 
ti; fakat d15andan koza getirmezsek, bu marah kanun hükümlerinin tatbik1n1 istc· 
defa da tezgah ve fabrika sahibleri isli- mi<tir. 

Aemrikalilarm Cinden altliklari yetin degerli muhabiri Musa Ata1 ve Ga-
44 gemi lib Atilgan tarafmdan kar11land1k. <;:e-

Londra 7 - Hongkong' dan bildiril • kirgeye kadar otobüs yolculugu, konu
digine göre, Sanghaydaki Amerikan ma- 1anlardan ziyade susanlar i~in güzeldir. 
liye mehafiline mensub Villiam Huni'nin Allahm en güzel <;izgileri ve boyalarilc 
riyaset ettigi bir Amerikan vapur kum • dolu, parlak ye1ilinin ötesine, berisinc 
panyas1, <;:in seyrisefain kumpanyasmdan erik ve hadern aßaclarmm pernbesi ve be· 
44 ticaret gemisi sahn almiitir. Mezkfu yaz1 serpilmi1 rengarenk bir tabiat levha
kumpanyanm Sanghay, Kanton, Amoy, s1 önünde nefis bir ilkbahar rüyasma da
Cinkiang, Hankov, Nankin, Tien~in, labilmeniz i~in degi;, agzmm ac;arsamz 
Cmgtao ve diger baz1 yerlerdcki bütün girtlagm1za kadar toz dolmamaSJ 1~m 
tezgah v~ depolan da Amerikahlara in • susmay1 tercih edersiniz. F akat yol yap1· 
tikal etmistir. hyor. Gelecek tememuzda bitecekmii. 

Deyli Telgrafm bu hususta yazdigma Bugünkü halinde bik Mudanya - Bursa 
göre J apon makamat1 bu ahrn sabrn isini yolunun tozu. 1 stanbulua her türlü pisli
büyük bir dikkatle takib etmiilerdir. A • gine ah!ml! bizler i~in, bir hra1 pudraSJ 
merikahlarin sahn ald1g1 44 geminin A- gibi yüzü hafif<;e SJvayan nazik bir okia· 
merika namma tescilini abluka devleti y11tan ibaret kahyor. 
olan Japonyamn kabul edecegine ihtimal <;,:ekirgeye gelince fstanbulun hanidir 
vctilmemel-tedir. Bu 44 geminin hepsi de bitmez tükenmez hasretini ~ektigi asfalta 
bugün abluka dolay1Si!o Hongkong li - kavu§ursunuz. Bursaya dogru giderken 
manmda btJ!unmaktadn. Mezkiir <;in so! tarafta, ma agaclann arasmdan gör
kumpanyaSJ dogrudan dogruya <;:in hü • dügünüz yernye1il ve alabildigine gcni1 
kumetine aiddir. (a.a.) Bursa ovasma tele bir bak11, ic;inizden kt· 

vecek koza bulam1yacaklardi. 0 zam~n Teklif maliye ve bütce encümenlerin· 
Bursa Ticaret Odasile, Ziraat Bankasile den ge9ti. !ki encümen de devlet idarele· 
ve fabrikatorlarla yaptigim tema•larda rindeki her ücrctli hizmetin tekaüdlüge 
hep bu <;1kmazm verdigi endise !1: .karsi- tabi olmas1 gibi bir c1g1r a~acagmdan, hal• 
la1m11hm. Bu defa, ioekböcekGi~~"~- ens·: buki gerek tekaüd kanununun prensipi ve 
titüsünü gezince, bu davanm koku.~den gerek mali vaziyet buna müsaid olmad1 • 
halledilmis oldugunu gördüm. !;loyl~: gmdan bu teklifin rcddine karar verdiler. 
y almz Bursanm degil, bütün Türk1ycnm --------------
tohumlanm muhafaza etmek iGin modern 
bir kiilak yapilmii. Bir kanun, bütün 
müstahsillere tohumlarm1 bu k11laga 
göndermegi emrediyor. Bu sayede, to· 
humlann pek cogu mahvolmaktan kurta
nlm15, rand1man iki Ü~ misli artmlm11-
t1r. O halde ki bugün Bursa, sekiz sen~ 
evvelkine nisbetle iki misli -bir bucuk mil
yon- koza istihsal ediyor. Bu miktar en· 
düstrimize bol bol kafi geldigi gibi lrana 
ihracat yapmaga da ba5lam111z. Bursa
nm ternel davalanndan birinin bu kadar 
mükemmel kazamld1g1m gönnekten geien 

büyük bir sevincle bütün bu tekämülün 
yarahc1s1 Atatürkün evini de ziyaret et· 
tikten sonra <;:elikpalasa döndük. 

lstanbul rnatbuah 1erefine verilen mü· 
kellcf ziyafette, milli ve !ahsi iki büyük 
ne§C ic;inde, Kaphcalar Sirketi idare mec· 
lisi reisi Bay Hulusinin güzel nutkunu 
dinlerken alti aSJT evvelinden alt! as:r 
sonraSJn.' kadar yeni Türkiyenin habra
lanndan daha büyük ümidlerini, iman 
halinde ya11yorduk. 

PEYAMISAFA 
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r ~U~Uk II hika,. 
CelAI J Koltuk 

Perlde 
Salona girdikleri zaman etrafma 1öyle j ettigini zannetmem.. • 

bir göz gezdiren avukat Cevadm zevkle - 0 kadar budala olmad1g1m ~u -
tanzim edilmii bütün ewadan evvel, 1ö- ?~kka~. Onlarla konu1ulacak §eylen <;ok 
mineye dogru <;ckilmi1 yüksek arkahkh 1y1 ~1lmm d~stum.. Onlar ~al~m ?aima 
geni1 büyük koltuk derha\ dikkatini <;ek- hakikate terc1h ed1yorlar. <;ukm b1r ka
ti dudaklarmda hafif bir tebessüm belir- dina 9rkinligini söylersen her halde sana 
d;. Ev sahibi Samiye dönüp omzunu ok- mükemmel bir tokatla cevab verir. S~nra 
1ad1: alaka duydugun bir kadma «sizi sev1~0-

- Cidden rahallm bilinin dosturn de- rum» derken «fakat bunun nekadar su -
di. ~u koltuga bak nekadar büyük ve recegini bilmiyorum>> diyemezsin, hemen 
güzel 1 Adeta insam uzaktan istirahate «ebediyyen» dersin degil mi? 
davet edcn bir hali var. ~minenin önüne Avukat gülmiye ba1la!Illjll. Kap1ya 
de <;ekilmi1. l<;ine gömülüp eline bir kitab dogru yüiüyerek: 
aldm mi <;Ilir <;Ilir yanan ateie kar11 gd - Seninle konuiulmaz. sa<;mahyorsun 
keyfim gel.. dedi. BuraSI da muhakkak ki kadmlan 

Sami gülüyordu: u<;ururna sürükhyen sebebler arasmda se-
- Haydi gel otur istenen dedi. Mü- nin gibi ieytani zekasma, servetme, se -

naka§3Jlliza orada devam edelim. vimliligine güvenen bekar <;apkmlan da 
Avukat: saymay1 hi<;bir zaman ihmal etmemek 
- Y ok, yok diye, cevah verdi. He- gerek.. 

men eve dönmeliyim, aaat dokuza geliyor. Sami müstehzi bir tavirla dudagm1 bü-
Sami: küp, omuzlanm silkti. Avukat: «Allaha 
_ Uiag1n di1an <;1kmas1 ne ak.ilik 1smarladik fazla gevezelik ettik, ge<; kal

diye. söylendi, sana istedigim gibi ikram d1m» diyerek yürüdü. Sami de teiyi i<;in 
edemiyecegim. F akat yemek odasma ge- onu takib etti. 
<;ersek her halde büfedc i<;ecek bir1ey bu- Dönüp de salona girdigi zaman genc 
Juruz. adamm hayretle gözleri büyüdü. Kar11-

Avukat: smda avukat Cevadm kans1 duruyordu. 
- Beyhude zahmet ebne dedi, 1imdi Gene kadm siyahlar giymi§ti. Yüzünü 

gidecegim. Ayaküstü 1urac1kta da kon~- yar1ya kadar ince bir tül örtüyordu. Ren
iabiliriz. Evet, demin ne diyordum. Emm gi fazla soluk olmasma ragmen gene <;ok 
ol ki dostum kadinlar analanndan namus- güzel ve sevimli idi. Sami kendini toplar 
suz dogmu1 degildirler. Onlan bu fcna - toplamaz ona dogru koiarak: «F akat siz 
hga teivik eden gene biz erkekleriz. Su<;u nerden <;1ktm1z» diye, bagird1. Sesinde 
bizlerde aramah. gizlenmiyen muzaffer bir mana vard1. 

Sami omuzlanm 1ilkmi1ti: Yüzü de sevincle aydmlanrm§ll. 
- Haydi canun mübalaga ediyorsun, !;löminenin önündeki genc kadm derhal 

bu bir karakter me!<lesidir. Bazi kadin - birka<; adun geriledi, elini uzatarak uzun 
lara ne yapsan nafiledir. Sen, eteklerin· arkahkh, geni1 koltugu i~aret etti: 
den geri ~ektik<;e yapt1klan i1in yasak ve - Orada idim. Siz i<;eri girince ayak
günah olmasi onlarm u~uruma daha teha- lanm1 toplay1p i~ine büzüldüm. Her an 
Iükle alllmalanna 1ebeb olur. kocam yakla11p görecek diye, ölüm ter-

- F akat ben buna itiraz ctmiyorum leri döküyordum. Bütün konuituklarmm 
ki .. l<;lerinde böyle müstesnalan vardir duydum. 
tabii. Sonra ben bir kürk manto, bir ipek - ~imdi müsterihsiniz ya?.. 
~orap ve bir ii~ koku i<;in kendini satan - Gene kadmm dudaklannda ac1, 
kadim da asla affetmem. Onun nazanm· müstehzi bir tebessüm k1mlm11t1. Samiyi 

d b. k Id k d d d h 1 k uzun uzun süzdü: a 1r a mm a mm an a a a <;a 
k.. d N'h 'k' · t' b" b"r - Seviniyorsunuz dedi. Günlerden • mev u var 1r. 1 ayet, 1 mc1 1p m 1 

ihtiyac tahtmda düimü1tür. Belki de a<; beri evinize gelmem i<;in yalvanyor, 
kalmamak i<;in. F akat öbürünün rahall ebedi a1km1zdan ve bir<;ak budalaca 1ey
yerindedir. A<; a<;1k degildir. Bununla be- !erden bahsedip duruyordunuz .. 
raber daha fazlasm1 ister ve bunun i~in Sami: 
düier. - Fakatl„ 

_ Gene pek hararetlendin. Seni böy- Diye mmldand1, genc kadm ona sus-
le cojturan bir 1ebeb olsa gerek„ mas1m i~aret ederek devam etti: 

h f"f b' · "! · - Sizin ne yalanc1, nc kalbsiz bir a-Cevadm yüzünü a 1 ir Y= go gest l 
kaplamijh. Sesini al~altarak: dam oldugunuzu demin kendi söz eri -

_ Bugün avukat arkada1lardan biri nizden -antad1m ve kocam gözlerimde bir-
d d d . B k d d h denbire öyle yübeldi ki.. 0: «Kadmlan ilr konuiuyor uk e 1. u ar a a1 a a 

ziyade bo§anma davalan ile m~gul olu~. dü1üren ekseri biz erkeltleriz>> diyordu. 

1 1 · · d F akat bazan onlardan biri dücmek üzere Bana bir vak' a an atb. srmru vcrme 1, „ .. 
k ·1· b' olan bir kadm1 i.te böyle kurtarabiliyor da. me1hur bir tüccar ans1m en sevg1 1 ir ,. 

d 1 k 1 b 1 tk. de Ne garib tesadüftür ki bugün bu rolü ostu i e ya a am11, 01amyor ar. 1 
yetiikin <;ocuklan var. F akat kadm öyle kocam ald1. F arkmda olmadan sözlerile 
piiman. öyle mustarib bir halde imi1 ki... akhm1 ba1una getirdi. Önümde sanki bir 

_ Camm her zaman buna benzer perdeyi yutarak bana hakikati, u<;urumun 
yüzlerce vak'a duyuyoruz. Kadm aldat- ba1mda oldugumu gösterdi. Neyse hay-
mak i<;in yarat1lm1it1r zaten. di Allaha ismarlad1k. 

_ Oh rica ederim. Senin bu bahis ü- N efretini gösteren bir harehtle etra· 
L '-k k fma bakll, mantosunun yakaSim kaldird1, zerinde fazla konuim1ya lllJ< m yo · 

Koca olmadigin i<;in bu gibi hadiselerin ag1r ag1r yürüdü. Y almz <;1kmadan evvel 
evli bir ada!Illn üzcrindc yapacag1 müt - kapmm önünde bir an durdu. Hareket • 
hit tesiri anhyamazsm. Mesela ben siz, ta1 kesilm~ kendisine bakan genc a
bile bugün arkadainmn anlatt1g1 vak'alar- dam1 müstehzi, magrur süzdü: 

d d h db. 1· k - Koltug" unuzu lrncam gibi ben de dan sonra ken imi a a te 1r 1, uyanl 
beg" endim. Her zaman size böyle para -buluyorum. 

<i:Ge<;miite benim de kanma ka~11 k~- van vazifesi görüyor mu bilmem. Y almz 
surlarrm oldu, iimdi hatalamm tam1r ed1p bugün beni kocam tarafmdan görülmek 
ihtiyath davranmahyim» diye, düiün~r.ek tehlikesinden kurtard1g1 gibi sizin i~yüzü
gelecege biraz daha emniyetle baka~1l~ - nüzü de anlamak fmahm verdigi i<;in o, 
yorum. Arkadaiun da benimle aym .fi - daima aziz hahra olarak hayalimde ya
kirde; «hana geien ekseri davalarda ?1 - 11yacak. Size gelince bir daha evime gel
ceden inceye tetkik neticesinde su<; daima memenizi rica edecegim. Bu suretle beni 
erkekte kalmiitm> diyor. T ekrar ediyo • sinirlendirip hiddete dü1ürmekten muha

Alol H1fz1Ss1hhau cemiyeti 

y1lhk toplanb111 
Türkiye Akil Hlfziss1hhas1 cemiyeti 

yilltk umumi i,timam1 cumartesi günü 
saat 2 de Eminönü Halkevinde akdede
cektir. Ruznamede profesör Fahreddin 
Kerimin, Bayan Nebahat Hämidin ve 
doktor ibrahim Zatinin mühim bir kon
ferans1 vard1r. 

-···~ 
Karagöz geceai 

i,ehremln! Ha!kevlnden: 
8f411938 cuma günü sa.at 20.so da Evl -

m!zde blr Karagöz geces! tert!b edllmt,tlr. 
Tem.sil kolunun oyn1yacag1 Karagözden ev
vel Edeblyat Fakültes! do~ent!ertndeh Sab
rt E!ad S!yav1$gll tara!mdan Kara<töz hak
kmda blr konferans verllecektir. Üyeler! -
mlzln davet!yeler!ni Ev sekreterll~lnden 
almalar1. 

Nikah töreni 
Bayan Müfide Tura ile Bay doktor 

Hakln Ogan'm nikählan Beyoglu Ev -
Ienme dairesinde güzide bir heyct hu -
zurunda ilcebay Bay Dan~ tarafmdan 
akdedilrni~tir. 

Gene ev liiere saadetler dileriz. 

Te~ekkür 
K1ymetli büyügümüz ve ~ok sevgili 

babam1z deniz emekli binba~1 Hasan 
Kutsoyun aram1zdan ebediyen aynl -
mas1 dolayisile cenaze merasimine i~ti
rak etmek ve ~elenk göndermek !Utfun
da bulunan Zeytinburnu Aslan <;irnento 
fabrikas1 mensublarma, atelye, yaz1ha
ne ve meslek arkada~larma ayn ayn te
~ekküre büyük kederimiz ve göz ya~ • 
lar1m1z mäni oldugundan muhterem ga
zetenizin tava5'utunu rica ederiz. 

Zevcesi Nurive, k1z1 Mellihat ve 
damadt Kemal 

VEFAT 
Herand ve Diran ÜslUk karde~lerin 

valideleri Bayan Pupul Üslük vefat et
mistir. 

Cenaze merasimi 10/4/938 pazar J!ÜnÜ 
saat 14,30 da Beyoltlu Bahkoazar Er -
meni kilisesinde icra olunacagi teessür
le ilan olunur. 

tstanbul. 8 n!san 1938 

ÖLÜM 
1stanbul Valisi ve Beledive reisi Mu

hiddin Üstündaltin dayis1, !stanbul i;;e
hir Tiyatrosu muhasebecisi B. Necati 
Gürkaya evvelki gün ak§am saat albda 
füc'eten vefat etmi§tir. 

Merhum yüzba§l mütekaidi idi. Bal
kan Harbinin en ajtlr yarahlarmdan • 
d1. Harbde ald1jtl yaralarm :ist1rabm1 
ömrünün sonuna kadar ta~1yan mer -
hum Necati bulundugu muhtelif dev -
!et hizmetlerinde lffet ve istikametile 
,ah~mt§ vatanoerver bir insandt. 

Namazi bugün ögle üstü Tewiklve 
camilnde k1lmd1ktan sonra Feriköy 
me:i:ar!Jjtlna oefnedilecektir. 

Muhiddin Üstündaga ve merhumun 
ailesine taziyetlerimizi beyan ederiz. 

Beste: 

HALK OPERET! 
Pazartesl ak§am1 
Kad1köy Süreyya 

Sinemasmda 
Bay - Bayan 

Büyük operet 3 perde 
Yazan: Mahmud Yesari 

Seyfeddin Sezai Asal 

CEMAL SAHiR 
A§k resmi g~idi 

Paramunt operetin; 
yek yakmda temsil 

ediyor. 

-
(Krali~e Luiz rolü

ne yeni Prima Donna bir Türk 
bayam <;ah~maktadir .) 

ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

EDiRNE 
Cumhuriyet sinema

smda bu geceden 
itibaren 

yaln1z bir hafta 
temsil verecektir. 

rum. Her kadm dünyaya namuslu gelir. faza etmi1 olursunuz. 
Sözünü bitirir bitirmez <;1k11 gitti. Sami TURAN TiY ATROSU 

Onu günah <;ukurunun boyunca uzanan b' b b' h ld Im', i'· '·. Bu a§kam dik yokuiun ba1ma sevkeden ve oradan ise kendini koltuga ita ir a e ath ve San'atkär Na§id ve 
aiagi düiürmeye ~ahian bazan bir<;ok genc kadmm yasllklara sinen kokusunu 

K d k d „ irine rekerek ba11 ellerinin arasmda m1 - arkada§lan 
hadiseler vardu. a mm o <;u ura u1 • ' ' Hakkl Ru§en, Eyüb 
mesinde rok zaman s1kmt1h, gü<;. <;etin bir nldandi: Sabri bir likte 

• 1 - N aSll kadmlar hakikatten ho1lan-hayatm, sert bir babanm, paras1z 1gm Matmazel Mi'e - Pen,ef varyetesinin 
a~hgm ve nihayet kocanm <;ok büyük dah- mazlar dedigim zaman yalan ml söylüyor i§tirakile (Apa§lar kahvesi) komedi 
li olabilir. Biz ekseriya farkmda olmadan mu1um. hte hakikati ögrendigi anda gel- 3 perde 

Yaptlg·,miz bi'r takun hareketlerle onu yo- digi gibi gitti. 0 budalaca laflan söylcr- --0-----~-1--.-----k 1 k ld • I d"' sküdar Ha e 111nemau ku•tan a•ag" 1 yuvarlamak i<;in tekmeleriz ken onun §U 6 tu ta o ugunu naSI u-
' ' „ b'I' d' KAN DAVASI (Silvia Sidney) __ 

ve birdenbire dibde u<;urumda gördügü - 1une 1 Ir im. 

d b • 1· · ·· · · 9 san yanoki cuoiartesi ile l'l oisao pazartes1 9' rnüz zaman a ütün mes u 1yeh uzenm1z- n• 

t.~~n:'.arak nefretle arkam1z1 dönüp uzak- ak§amlan 2s1a:~ f RANSIZ TiYATROSUNDA 
- Avukat oldugun naSII belli dostum. Sayin Istanbul Vall ve Beledlye Relsl lle Yugoslavya 

Ne hararetli konu~uyorsun, kadmlar seni Jeneral Konsoloslu§u hlmayesinde 

duysalar hayran kalarak derhal ayakla - STRAOiVARiUS Viyoloou ile en me~bur Yugoslav V.yolonisti 
nnm dibine dü~eceklerine ~üphen olmasm. 

~akay1 buakahm. Bana sorarsan evlen • ß A L 0 II 0 \T i ~ 
meyi, böyle bir cendereye girmeyi akhm- ft. ~ 

T11raf1ndan 2 TUrk • Yugoslav musiki Festival! 

Sineman1n tekrar kazand1Q1 bir artist 
F rans1z aktrisi Jina Manes bir zamanlar beyaz 

perdeden ayrilm1,, Fasta bir otel i'letmi,ti 

RAD·YO 
( R11 i:ik:~::tmki oroqramJ 

ANKARA: 
12 30 karll)lk plak nelriyat1 - 12,50 plä~· 

Türk musiklsl ve halk 1arktlar1 - 13,15 d•; 
hlll ve harlcl haberler - 17,30 Halkevind•. 
naklen inluläb dersl (Yusu! Kemal Ten 
glt'§enk) - 18,30 karl!lk plak ne§r!yatl 1; 18 55 lng!llwe ders: (Az!me Ipek) - 19, 

' el Türk mus!klsl ve halk §ark1lan (Hlklll •• Riza ve arkada-ilan) - 20 saat ayar1 ve 
Gözlerimizi kapay1p da bundan on on rabca ne~rtyat - 20,15 Türk mus!klsl f'. 

be lk. · f'I' j d b' k halk ~ark11an (Leman ve arkada-iJar1) S 
1 sene evve 1 sess1z 11m er en ir IS- 21 konferaru: Parazltolog Nevzat • 21.1. 

mm1 hallrhyacak ve zihnimizde onlara pläk!a dans mus!klsl _ 22 ajaru haberJerl 
$Öy]e bir ge~id resmi yaptiracak olursak 2.2,15 yarmkl program. 
«Sad1k kalb» deki genc km vuzuhla gÖ- isTANBUL: 
rür, F ranSiz reiisörü Jak F eyder'in Terez 12,30 pläkla Türk mus!klsl - 12,50 ha••0 d1$ - 13 05 pl.äkla Türk mus!kls! - 13.3 
Raken'ini hayalimizde canlandmr ve Na- muhtel!l p!Ak ne§l"lyat1 - 14 son - 17 in~•-
polyon' daki J ozefin'i sanki elimizle tuta- !Ab tar!hl dersl: tin!verslteden na!tl•ll< 
cakm1s1z gibi hakiki sanmz. !ite bütün Yu.ruf Hlkmet Bayur - 18,30 Beyo~lu Hall•' 
b „ J ' J · d k' d • vl Gö.ster!t kolu tarafmdan bir temsll ; 

u guze san at eser enn e 1 say 1g1m1z 19.15 konferans: All Käml Akyüz cc;;ocu• 
kuvvetli tioleri yaratm11 olan F ranSiz ar- terb!yesll _ 19,55 borsa haberlerl _ 20 r,1'.U' 
tisti Jina Manes herhan1>:i bir anla1ama- zaffer ilkar ve arkada1Iar1 tarafmd•n 
mazhk yüzünden bir müddet evvel beyaz Türk muslk1$! ve halk ~rk1lan - 20,45 b•" 
perdeye veda etmi•, sesli filimde de peka- va raporu - 20,48 ömer R1za tara!mdan a• 

' rabca söylev - 21 Nihal ve arkada.jlari ta• 
la muvaffak olmu1 bulunmasma ragmen rafmdan Türk mu.slk1$l ve halk l!llrkua.fl• 
sinema aleminden ~ekilmi,ti. saat ayan - 21,45 orkestra - 22,15 ajanS 

F asta Kazablanka'dan Merakei' e p;i- haberlerl - 2.2,30 pllkla solo!ar, opera ~· 
operet par~alarl - 22,50 son haberler ve er· 

den büyük yolun üzerindeki kü~ük otel- tesl günün programi - 23 son. 
!erden birini i1letmege koyulan artist o viYANA: ' 

Jina Mancs 
zaman kendisile RÖrÜsen gazetecilere: 17,05 iJÜNDi KONSERi - 18,05 gramo • 

- Artik san'at hayatma kat'i su- Jina'nm sinemadan aynlm10 olmaSI ar- fonla rnus!k! - 18,20 kari~1k yaym, sor::! 
k k 1 b 'b' · KONSER - 19,05 E.SKI AVUSTURYA V" 

rette veda ettim. Kameranm esiri olmak- h kor u u ir rüya R1 1 ge~m11 ve unu- ALMAN MUSiKtst, 1$tirahatlerde haber • 
tan, mütemadiyen seyircilcrin lanetine tulmus bir hadiseden ba,ka biriey deii;il- !er ve sa!re - 23,05 haberler - 23,35 EC.LE?i" 

hedef olan vefam ve ui!;ursuz kadm ro- dir. Büvük, gözlerinden f11k1ran eneriik CELi MUSOO. 
lüne ~1kmaktan b1kt•m. diyordu. nazarlarile Jina 1imdi: BERLi:N: 

D 1 k b k _ Hir durmadan rahomak istiyoruml 17,05 iKiNDi KONSERi - 20,05 kar~l~ 
eniz deli;i ya, ücücük ir su ena- v v ' yaym _ 21,05 ulusal yay1n • 23,05 habe.rJer. 

rmda bile olm1yan bu misafirhanenin is- Sözünü mütemadiyen tekrar edip du- hava, spor ve sa!re - 23.S5 GECE MUSIK!' 
mi hemedense «Plaj oteli» idi. Ancak ruyor. si - 23,50 hava - 24,05 gramofonia mu.sild• 

Ü~ dört odaSI ve bir de kü~ük JokantaSI c ßl-r ,. kl- satlflB 
0 0 

• ) P~TE: 
d 0 d .. h k' .. d" 18,30 CAZBAND TAKIMI - 19 spor, gra• var 1. ra a arhsh er 1m gor uyse ...._ _____________ _. mofon, edebi yaym • 21,45 c;;iNOENE oR· 

böyle bir karar vennii olmasmdan dolay1 KESTRASI • 22,15 haberler - 22,45 Ko!<• 
teessürünü izhar ediyor, fakat bizzat Lili Pons evleniyor SER: Mozart'm eserler! - 22,35 ORKESTR.\ 
san'atkar bu hareketinden dolay1 kat'iy- Büffala (Nevyork) 7 - Sinema y1l- KONSERI - 1,10 son haberler. 
yen teessüf duymuyordu. Az1c1k ai1, d1zlanndan Lili Ponsun yakmda radyo BÜKRE!): 
kavga51z ba11, a~1k havada daha hür, orkestra 1efi Andre Kostelane~'le evlene- 18,05 ORKESTRA KONSER.i • 19,50 kon· 

feran.> - 20,10 KEMAN KONSERi - 20,40 
mes'ud ya1ad1gma kaildi. Sahrada cok - celi;i haber verilmektedir. opera b!na.smdan nakll • 22,50 transizca 
tanberi hasret ~ektili;i sakin hayata kavu1- * Londra stüdyolarmdan birinde fi. ve almanca haberler. 
mustu. lim ~evirmekte olan Joan Benne! müthi1 LONDRA: 

Jina orada belki uzun seneler daha bir kazaya maruz ka!!Il11tir. Eski bir harb 19,05 ORKESTRA KONSER.i - 19,50 ka-
r1§1k yaym - 21,35 org konser! - 22,05 ka• 

kalabilirdi. Eii;er eski arkada~1, reiosör sahnesi temsil edilirken muhariblerden bi- ri§ik program _ 23,30 DANS ORKESTRA• 
Jak F eyder oradan ge.cmemi1 olsayd1„ rinin m1zraih artistin gozune 1>:irmiitir. SI - 24,35 gramo!on, haberler, hava. 
Jak, Mari Bel, Piyer Ri1ar Vilm vc Hemen hastaneye kaldmlan y1ld1zm va
Fransuvaz Rozey'le «Büyük oyunu» ce· ziyeti ~ok tehlikelidir. Bir daha filim ce
virmek üzere o civara gelmi1 ve tabiatile virememesi ihtimali mevzuubahistir. 
Jina'yi ziyaret etmeden Fransaya dön • * Bundan tarn knk ü~ sene evvel ilk 
memi1ti. Bu ziyaret Jina'da eski hahra- hareketli filmi vücude getiren FranSIZ ali
lan uyand1rd1. Bircok rollerde kazanm1§ mi Lui Lümiyer 0erefine gecenlerde Pa
oldui!;u muvaffakiyet gözlerinin önünde riste bir ziyafct verilmi, ve bu ziyafette 
tecessüm etti. 1cini ~ekerek arkadailan- sinema alemine mensub bircok meihur 
n_a_; 

- On scne oluyor, deji;l mi, dedi, ne 
iyi p;iinlermi1 o zamanlar !.. 

Jak Feyder, Jina'nm bu zay1f anmdan 
istifade ederek onu tekrar san'atkärhga 
avdete ikna etti. Aktris, otelini, lokanta
s1m yüzüstü b1rakarak arkada1larile be • 

raber Parise döndü. Evvela, seslendirilen 
Napolyon filmindeki Jozefin'i dillendir
di. Sonra Alman Ufa kumpanyaSI onu 
«Si1enin i~indeki 1eytan» filmindeki rea
list dansöz rolünü oynamak üzere angaje 

etti. Daha sonra onu rejisiir Maks 0 · 
fül'ün Kolet'in bir senaryosunu esas itti
haz ederek ~evirdiii;i «Mukaddes kadm» 

kordelasmda, «Mollenard» filminde, 
«Vatan hesreti I» nde gördük. Simdi ise 
«Vema'mn izdivac1» nda mühim bir rol 
oynuyor. 

1ahsiyetler hazir bulunmu1tur. * Bir hafta kadar evvcl Parise ge -
len aslen lsve~li oldui\u halde Almanya
da filim cevirmektc olan Zora Leander 
filimlerinden birinin ilk temsilinde haz1r 

bulunmuitur. Bu arahk gazetecilerle RÖ -
rüien kocasile muharrirler arasmda bir 
anla1amamazhk olmu1 ve adamm F ran
Sizlarm izzeti nefsini varahyacak baz1 

sözler söylediii;ine dair bir takim rivayet· 
!er ~1kmma da neticede sulhan hallo! -
mu1tur. Zora Leander'in kocaSI lsve~ or

dusunda zabittir. hi franSizca bilmediii;i 
i~in meramm1 iyi anlatamad11i;1 zannolun· 
maktad1r. * F ransada, dag sporlanna mahsus 
yerlerde ~ekilmekte olan «Biz, genclerl» 
filminin ismi «Büyük rüya» ya cevrilmi1-
tir. , 

ßüyük Hlimler rekoru, en büyük programlar ----

.Caima Asri Sinemada Bugün 
Gayri kahili mukavemet artist 

KLARK GABLE 
Myrna Loy ve Jean Harlow 

ile beraher oynad1klar1 

KARISI ve 
DAKfiLOSU 

A~k ve gOzellik tilmi 

Macera krallan 

BORIS KARLOF 
ve B E L A L U G 0 S i 

tar afmda11 oynanm1§ 

OLüM $UAI 
Hissi, müessir ve son 

heyecanh büvük bir 

derece 

dram. 

NÖBETCiECZANELER 
Bu gece ~hr!m!zln muhte!!! semtlerln· 

dekl nöbe~l eczaneler: 
i.tanbul c!hetl: 
Emlnönünde (Mlna.syan), Alemdarda (A

ll R1zal, Kumkap1da (Haydarl, Kü;Ukpa
zarda (Necatl Ahmedl, §ehzadeb&llmda 
(Asaf), Fenerde (Vital!), Karagiimrükt• 
(Arl1), i,ehremlnlnde (Hamdl), A!csarayda 
!Z. Nur!), Samatyada (Teof!losl, Balurköy• 
de (Merkezl, Eyübde (H!kmet Atlamazl 
eczanelerl. 

Beyol!Ju cihet!: 
Halll.skll.r Gazl caddes!nde (AsunJ, Tak· 

slm F!ruza~ada (Ertugrul), i.t!klll cad -
des!nde (Galatasarayl, TUnelde (Matko • 
v!;), Galata Ok~umusade. (Yen!yol), Fm -
dlkllda tramvay caddes!nde (Mustafe. Na
fl), KaS1mp3'jada (Va.51!), Hal1c1o~lunda 
(Barbud), Be§!ktlU;ta (V!d!n), Ortaköy, 
Arnavudköy, Bebek eczanelert. 

Kadlköy Moda caddeslnde (Nejad), Al• 
t1yolda (Nam1kl, Üsküdarda (Imrahor), 
Büyükadada (lj!nasl Rlzal, Heybelladada 
(Ha!k), Beykoz, P1l4abah~e. A. Hlnr ecza
nelerl. 

MöonE 

CARY GRANT 
. 'l. i,c..ltt" 

1 beitLI ' • 
~at:iL~ ,.,;,.,,,,._ 

BUGÜN ME LEK sinemas1nda 2 Büyük film birden 

1 - KADIN KALBi 2 - A~K OYUNLARI 
Ba~ rollerde : 

BARBARÄ STANWYCK. 
JOEL MAC CREA 

Kad n kalbl : Saat 4 • 7 - 10 da gosterilir. 

Ba§ rollerde : 

LORETTA YOUNG • 
TYRONE POWER 

Alfk oyunlar1 : Saat 2,SO • 5,30 • 8,45 de gOsterilir. 

TURK 
Sinemasm· 
da : iläve
ten: Bah
~e Snray 

dan ge<;irmiyorum. Onun i~in pervasmm, 
korkum yok. Kadm haleti ruhiyesi üze -
rmde de fazla bir tetkik yapmak akhma 
gelmez. ~imdiye kadar bir<;ok kadmlar 
kollanma dü1mü1lerdir. Onlann su~lu mu 
su~•uz mu olduklann1 hi<;bir zaman dü -
•ünmcmi1imdir. Beni alakadar eden Hav
va takimmm rengi, kokusu, tazcligi ve 

Senenin en muazzam • En • En zengin ve en güzel ,aheseri l 
nihayet güzelligidir. 

- F akat nekaddr hodbinsin azizim 1 
- Bununla beraber bir meziyetim 

var. Riyakar degi!im. Oldugu gibi sana 
.f~imi ac1yorum. 

Hi ND 
Türk~e sözlü Jl Türk musikili 

EZA 
filmi . SARAY ve iPEK sinemalar1nda 

1 
- Kadinlara kar~1 da böyle hareket 
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~atbU8t kongresinde bir Türk dostu 
1\11. Basarya, Büyük ~ef e 
\Te memleketimize olan 
hayranl1g1n1 anlat1yor 

«Atatiirkün ba~ard.g1 mucizelerin 
kesten ziyade takdir ediyorum. 

k1ymetini her-
0, Türkiyeyi 
yükseltti» layik oldugu ~nh mevkie 

M. Basarya, Ytlchzda Türk gazetecileri arasmda 

i1tj!alkan Ma_tbuat Birligi . k~ngresine tezkc~eleri~de bilc ~~ür~» keli~esine 
R_ k etmek Iizere dün 1cbrmuze geien tesaduf cd1lemez, m1lhye1J kchmes1 kar
tn ~tnen gazetecileri arasmda Bükre:te $1Smda «isl8.m» yahud «hrristiyan» yaz1• 

1· ~nt°'ir Universul gazetrsinm ba,muhar- hyordu ... t M. Nikola Basarya da bulunmakta- 1stibdad1 takib eden . genc Türkler 
dlk OSl!!anh Meb'usan meclisinin tayam devrinde de Türkiyenin vaziyeti büyük 

1/ kat simalanndan olup me1hur sakalm1 bir salah görmemi1ti. Selanikte tam1hg1m k::! ,'ltni1 bulunan M. B~s.a~a dün Tür~ ~ü.nevverlerile berab':r. Jön Türk 
tn' ~ 1s1le görüten bir muharrmm1ze de - kom1tcsm1 teSIS edenlerden bm olmak s1-

llhr ki: fatile diyebiliriin ki Meirutiyct idaresi de 
· ~- Balkan Matbuat Birligi kongre· iflas etmi1ti. 0 zaman ecnebi i1gali al -
~~~n topland1j!1 bu saraym yabanc111 _d~- ~nda bulunan Mekedonyayi kurtanna-
0 l1t1, 1!k defa bu saral'a Abdülham1dm ga ~ah$hk, fakat muvaffak olamad1k, 
di~~a~h Meb'usan ve Ayan azasma ver- Osm~nl~hk ~11s1 da tutmacL. . 

Rl. b1r ziyafctte bulunmak üzere gel .- T urk1yenm son •ultanlanndan b1lhassa 
~~hrn. 1kinci ziyarctimse tarihi mahiycti Vahdeddinle yakmda~ tam~'~,'.':1 1<;m 
ta zd1r. Meirutiyctten sonra Osmanh akak, ~ok akak oldugunu b1ld1g1m Da
li·hhndan hal karanm Abdülhamide t_cb- ?'~d Fcridler •.. mf 1ahsi menfaatler temini 
tt Cl!nek üzere Yild1z saraym~ gelm11 - l~m .~~-tani du1,'.f'~nlara sa~11lard1 .• 

llJ. l1te Abdülhamidi koj!dugumuz bu Butun bu had1selere 1ah1d oldugum 
•arayda bugün gazeteci s1fatile ve 24 se- ii;in Atatürkün ba1ard1i!1 mucizelerin k1y
ne •0 nra üi;üncü dcfa olarak geliyorum. metini herkesten ziyade takdir ediyorum. 

".\bdülhamid vc p;enc Türkler Türki- Atatürk, Türklcrin binlerce senelik mc -
Y~sinj gördüm, fakat hakiki Türkiye, deniyetini meydana ~1kararak, ycryüzün
~Uzdc 1'.Üz Türk. ola_n. Türkiye 1imdiki d~ Tür~ milletin~ lay1k oldugu 1anh mev-

Utnhunyet Türk1yes1dir. ku lemm eden b1r kahramandir. 
I As1rlardanberi öz Türk~cr hayat!arm1 . ~e~c T_ürk C~mhuriyetini_n tera~kile -
beda ederek Türkiycde magdur va21yette nn1 gozlenmle gormek 1erefmc na1l ol -

1 ulunuyorlard1. Halbuki hi~bir fedakar- dugumdan dolayi 1u dakikada duydu -
•kta bulunmiyanlar sadece istifade edi- i!um hcyecam ifadc cdebilccck kelime 
~Ordu. Sultanlar dcvrindc Türkiycnin a- bulmaktan acizim. 
1 hi!c voktu. «Memaliki Sahane», «Me- Y1ld12 sarayina p;clince eskiden tam • 

raliki Mahru••» gibi garib tabirlcr kul- d1ii1m Hasan Sakay1, 1smail M~tak1 
anihyordu. Daha tuhafi var. Sultanlar gördüm, kendilcrile Öpil$tüm. Hasan Sa
~Yitahtimn bile ismi yoktu. Der' aliyye. ka Rumcnlcr namma konfcransta bir1ey 

ersaadet adlarm1 deifütirmck ii;in az m1 söy]eyip söylcmiyccegimi sordu. Kcndi -
~ahntet ~ekmi1tik .....• Hulasa ortada sine 1u cevab1 verdim: 
evletinin, payitahtimn, dilinin ad1 olm1- «- Ben buraya Romanyah olarak 
~ Rarib bir mevcudivet vard1. Nüfus Relmedim !» 

Hamidiye kruvazörü 
\' eni bir talim seya· 

hatine ~1k1yor 
namidiye mek;;-kruvazörü liman1-

ll1tza gelmi§tir. Hamidiye, yakmda de
~lz Yarsubaylarm1 bämilen uzun hlr ta
'tn seyahatine r;1kacak ve Rados, Kibns 

ada!anm ziyaret ederek M1smn isken
deriye limamna kadar gidip gelecektir. 

~ocuk Esirgeme Kuru. 
mu un kongresi 

<;ocuk Eslrgeme Kurumu !stanbul 
11ilayet merkezi kongresi, dün ögleden 
Sonra Ca)lalo~Junda ccmiyet merkezln
de S1vas meb'usu $emseddinin riy~se
linde akdedilmi~t!r. 

Senel!k hesab ve faaliyet rapor!ar1 o
~unarak ekseriyetle kabul olunmu§, 
hundan sonra kongre azalan vilayet 
hududu dahilindeki r;ocuk koruma te§
l\1lati hakkmda birr;ok tekliflerde bu -
lunmu~lard1r. Bu teklifler arasmda ~0• 
CIJk hamamlar1 ai;1lmas1, r;ocuk kre~leri 
)>no1Imas1 dispanserler korulmas1 var-
d1 . 

1 

:Sir ay sonra Ankarada toolanacak O· 

lan Um~mi merkez kongresinde kuru -
tnun esas nizamnamesinin de~i§lirilme
Sine aid tek\;fler i:törü~iildükten sonra 
l\nkarava i!idecek murahhas heyetine 
s . ._.., meb'usu doktor :;lemseddin, Se • 
11rn Nü,het. Fethi Erdem intihab olun
lnu•Jardir Bu Mer va01ld1ktan sonra 
)'eni idar~ heyeti intlhabma ger;ilmi§tlr. 
s-.·1 1 enler: 

Naile Tevfik Saglam. Latife Bekir. 
~:awka ioek\'i. S1vas meb'usu $emse.d· 
d·n. Emnivet Sand1~1 miidürü Re§ld, 
~tnniyet Sand1g1 mur~k1b1 Ra§id, di§ 
doktor Hü•ameddin, tbrahim Sabir, 
doktor tbrahim Zati doktor Kutsi, Kad
rt Ra~id, Mustafa Talät, avukat Nail, 
8•1irn Ahmeddir. 

Balkan Antanb ve 
Balkan matbuab 

CBQfmakaleaen aevam 1 
zen, kcndilcrini vc komiulanm tammak
tan aciz §U Veya bu büyük devlete alet 
olmak mcvkiinde bulunan milletlerin bu
gün bütün Avrupay1 lmkandiracak bir 
beraberlik göstcrebilmcleri hcrhangi bir 
siyasi kombinczonun neticesi olamaz. 
Anla1manm temeli Balkan milletlerinin 
ruhlanndaki olgunluga dayamyor. An
tanhm1z genc ve y1k1lmaz bir büyük dev
let istikbali vadeden bi: ruh olgunlugu
dur. 

Böyle saglam bir esasa dayanan müs
bet eserin inki1af ve tekamül etmemesi 
yaz1k olur. f~te burada matbuatlanmmn 
oymyacag1 rol ~ok büyüktür. Rejimleri
miz arasmdaki bcnzerlik gazetelerimizin 
vazifcsini hayli kolayla1tmyor. Balkan 
memlckctlcrinde, baz1 garbi Avrupa de
mokrasilerini hirpahyan anariiden escr 
yoksa bu, hi~bir zaman bizde matbuat 
hürriyeti ol~ad1gm1 ispat edemcz. 

Balkan matbuatm1 üi; 1ey kontrol eder: 
Ak1l, manhk ve yurd sevgisi. 

Körpe vücudlere aburcubur g1dalar 
nekadar rnuzma bize de, aram1za sokul
mak istiycn yabanc1 idcolojiler o ka
dar muzird1r. Bu yabanc1 ideolojilerden 
ba21lann1n aram1zda nas11 i;ahimak iste
digini hep biliriz. Bunlar, Balkan matbu
ahnm en mühim elemanlanm kazanmaga 
ugra1tilar. Muvaffak olamaymca kendi 
paralarile ~1kard1klan gazetelerde menfi 
bir politika gütmege yeltendiler. Bütün bu 
te1ebbüsler yanda kalmaga ve köiede 
bucakta sürünmege mahkumdurlar. 

Hallnn ruhundaki ileri hamlelerden 
ilham alan Balkan matbuatt ezici ekseri
yetile yalmz milli ve mü1terck menfaatle
rin ne1ir sahas1cLr. 

Balkan Antant1 bu sahanm Üzerinde 
yüksdcn bir sulh ve medeniyet abidcsi 
olacakhr. 

NADIR NADI 
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iktisadi liareketl<>r 
„„„„ ... „„„„„„ .... 

Ticarette hilekarhk 
Ticarette kand1rmak hastah)l1, mu -

hakkak ki ilk insanlarin avlann1 müba
dele ettikleri zamandan itibaren ba§h· 
yan bir aldatma zihniyetinin devamm -
dan ibarettir. MaHlm ya, 1evtanm igva
sma uyan Havva Anam1z, Ädern Baba
mtza elmayi bir ab1 hayat gibi göstere
rek ilk hilekärhk misalini meydana koy
mu§ ve onu kandirm11h. 0 gün bu gün
dür insan ogullari birbirini kand1rmak
tan b1k1p usanmak bilmemi1lerdir. Bu
nun da en müsald sahast ticaret oldu -
gundan parlak misalleri de daima bu 
los1mda görülmü1tür. Fakat öyle zan • 
nederiz ki, dünya ticareti, Umum! Harb 
)'lllarmdanberi gei;irdigi devrede gör -
dügü hilekärh/!1 hii;bir zaman görüp ge
~irmemi5tir. Bunu da harbin b1rakhgt 
tesirlerde aramak läz1mdir. 

Bundan bir müddet evvel istanbul Ti
caret Odasma Ba/!daddan bir mektub 
geliyor. Iralon me1hur ve eski bir fir
mas1 tarafmdan yaZilan bu mektubda 
§U sual sorulmaktadrr: 

cSizin vaktile beyaz ince bezleriniz 
vardt. S1cak memleketler halk1 bunlar1 
kullamrdt. Onlardan bize gönderebillr 
misiniz?. 

Ticaret Odasi par;alan s1vad1. Gönde· 
rilen bir pari;a nümune ile ara1hrmalar 
yaph ve nihayet bunun Rize clvarmda 
kendir elyafmdan i;ok san'atkarane .va-
01lan blr eins kuma5 oldugu anlas1ld.l. 
Bir taraftan Ba~dada mektub yaz1hr -
ken, dij'!er taraftan Rizeden nümuneler 
de istendi. 

Dün, Ticaret Odasmda yeni geien bu 
kuma1tan iki top gördük ve herkes gibi 
biz de hayretler i<;inde kald1k. Ne garib 
1eydi bu ? .. Otuz santim, evet yalmz otuz 
santimlik eni var. Hi~ zannetmeyiniz kl 
dünya yüzünde bundan daha dar bir 
kuma5 bulunsun. Böyle bir kuma5tan 
bir i;ocuk z1bm1 bile gür; yap1labilir. 

Bu garib metam ba5mda toplamp dü
§Ünürken, o havaliyi bilen biri izah et
tl: Evvelce bu kumaslar 110k enli imi§; 
fakat zamanla tezgäh sahiblerinin bir
blrine reka bet edi1leri onlar1 bu acayib 
1ekle sokmu5. 

$imdi, Bal!dada ve daha kim bilir 
nerelere kadar giden bu kuma1Jarm ni· 
i;in terkedi1di1!i anla51ltyordu. 1stan -
bulda bile ismi ve cismi unutulan §U 

metam imalinde yap1lan hilekärltl!1n ne 
fena bir tesir icra ettigini izaha lüzum 
yok. Arada kandmlan kim olmu~tur, 
bilmeyiz? Ahc1 bir kanar, iki kanar, 
sonra da böylece kaldmr atar. 

Rekabet imkBnlarm1, eger IB.z1ms;i 
bR§ka sahalarda aramahyiz. 

F. G. 

Degerli 
san'atkar1 

bir Yugoslav 
•ehrimizde 

Balkan matbuat birligi konferansma 
i1tirak ic;in $Chrimize geien Yugoslav dc
legasyonu, 1stanbul halkma dinletmek ü
zere k1ymetli bir san' atkan da beraberindc 
getirmiitir. 

Zlatko Balokovic; dünyanm bütün bü
yük 1ehirlerinde müteaddid konserler ver· 
mi1, her tarafta, e1i görülmemi1 muvaffa
k1yetler kazanm11hr. 

1895 te Zagreb' de dogan Balokovic; 
henüz on alh ya1mda iken keman tahsil 
etmek üzere Viyanaya gittigi zaman der
hal nazan dikkati celbetmiiti. fki sene gi
bi k1sa bir ~ah1madan sonra yüzlerce ki
iinin i1tirak ettigi büyük dcvlet mükafa -
hm ve onunla bcraber diger iki mükafah 
kazamm1tir. 1913 te me1hur Rus bcste
karlarmdan Kriyanovski'nin keman ic;in 
besteledigi bir konsertoyu Moskovada 
filarmonik orkestranm refakatile i;.ald1g1 
zaman halk o kadar cotmu1tur ki alk11la
rile san' atkan otuz defadan fazla sahne
yc c;1km1ya mecbur etmi1tir. 

Umumi Harb senelerinde bütün vak -
tini fakirler, yetimler ve du! kadmlar 
menfaatine konscrler vermekle gei;iren 
Balokovic; mütarekeden sonra tckrar tur
nelerine ba1lam11 ve Amcrikaya gidcrck 
Nevyorkta bir mevsim esnasmda on alh 
konser vermek surctile bir rckor tesis et
mi1tir. 

San'atkarm elinde yüz bin dolar k1y
metinde bir Stradivarius kemam vard1r. 

Kcndisi Yugoslav hükumeti tarafm -
dan mukaddes Greguvar ni1anile taltif c
dilmi1 bulunuyor. 

Balokovic; iehrimizde cumartesi ve sah 
günü iki konser verecektir. Prol(ramda 
Vivaldi gibi klasiklerin yanmda Niloiye
vic; ve Lhotka gibi modern bestekarlar -
dan da c;ok entcresan eserler vard1r. -

Türk - <;ek ticaret 
müzakereleri neticelendi 

c;:ekoslovakya ile aram1zda cereyan 
eden ticaret anla§mas1 müzakereleri 
neticelenmi§ ve yeni anla§ma imzalan
m11ttr. 

Yeni anla§ma, iki memleket arasm -
daki ticari mün>Sebah inki~af ettire • 
cek mahiyettedir. Bilhassa evvelce kon
tenjana täbi olan mallardan pamuklu 
ve yünlüler miktarla mukayyed olmak
s1zm c;:ekoslovakyaya pamuk, yün, yu. 
murta ve tiftik ithal etmeklillimiz mu • 
kabili memleketimize kontenjans1z gi
recektir. 

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

Emirgüne kö§kÜ 
Dördüncü Murad1n musahibinin hakikaten bir 

san'at nefisesi olan köskünün muhafaza 
• 

edilmi' olmasm1 bir aileye borcluyuz 
Ya?&n: SAL.4HADDIN GUNGiJR 
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Sagda kö&kün salon ve tavanmdan bir manzara, solda salondaki nefis flskiye 

Eski vak'anüvisler, padi1ahlann hu -1 Köikün, bugüne kadar, ba1hca husu -
susi hayatmdan bahsederken, sahrlar ü- siyetlcrile oldugu gibi muhafaza edilcbil
zerine yaimak tutar, ic; haremin c;1plak mesini, eski Mekke 1eriflerinden «Abdi
sahnelerini, mütecessis gözlerden gizlc- ilah Paia» ailesinin himmetine borclu -ol-
mek isterlerdi. dugumuzu kaydetmek kadir1inashk olur. 

Padi1ahlann kulland1g1 1arabm bile Kö1kte, heriey, cski vaziyetindedir. 
ad1 ba1ka idi. Onlar, hcrkcsin bildigi 1a- Bize, burasm1 gczdiren bckc;inin anlat -
rabla sarho1 olmazlard1. Kahice 1arab1 hßma göre, Abdiilah Pa1a, me1rutiyetin 
ma'ni ile mestolduklan vakidi. Amma, ilan cdildigi malarda Mekkc Emiri bulu
bu 1arabm ad1 da c;ok dcfa bade degil, nan zathr. Kö1k. 1imdi bu zatm torunlan 
müsellesti. Helc genc erkeklere, ragbet- uhdesinde bulunuyor. Abdiilah Pa1a 
lerini kitaba uydurmak icab ettikc;e; yer- bclli ki, nefis san'atlara merakh bir zat -
yüzündeki Allah güllelerinin, (nasiyei m15. fki salondan ibaret olan bu tarihi 
hallerinde) (envan zeka) lemean eden köikü büyük ara1tirmalarla cle ge~irilcbi
civanlara, ba21 guna meyilleri oldugunu Jen pek nefis cserlerle süslemi1. Mesela, 
k1saca kaydcdip gec;erlerdi. arabesk bir kütübhane var ki, bir e1i, 

11tc, 1u dakikada, mahud vak'anüvis- vaktile Yild12 saraymda imi1. Duvarlar, 
lcrin üstü kapah tabirlerlc, bir1eyler an· baitanbaia, en tan1nm11 hat üstadlan -
latm11 göründüklcri halde, olup bitenleri nm, her biri seyrine doyulmaz birer tablo 
gene de itina ile gizledikleri bir sefahet dcgerinde olan el ya21larilc bezenmii ... 
sahnesinin dekoru i~indcyim. Nereye baksam, bir 1aheser görüyorum. 

Me1hur Rcvan muhafm Emirgüne Hclc Dördüncü MuracLn «halvet» o-
oglu T ahmasp Kulu Hana, Osmanh dasmdaki mermer 1ömine, o devirdeki 
Padi1ah1 Dördüncü Murad tarafmdan Türk iic;iliginin emsalsiz bir nümunesj. 
hediye edilen kö1kün nas1lsa, y1k1lmaktan Köikü dolaiirken, bir ara, yan1m1za 
kurtulmak mucizcsini gösteren bir kö1esi- geien, Emirgan camii müezzini Hakk1 
ni dola11torum. E~sizle tam1tik. 

V c kcndi kendimc: Bu zat, eskilerin ayakh kütübhane de-
- Demek, diyorum, öteki mahvolmu1 diiii tiolerdcndir. Emirgan muhitinde ta

eserleri de, böylc titiz ellerin idaresine rihi eserlere kar11 alaka vc merakile ta -
birakm11 olsayd1k, bugün hepsini sapa- nmmiihr. 

saglam bulacakm111z 1 Emirgamn <;maralh kahvcsinde kcndi-
Kcndimi derin bir 1a1kmhga kaphr - sile deredcn tepeden bir hayli konuituk. 

m11 gibiyim. Üzcrine rokoko boyalar sü- Bu arada, yambaiimizdaki c;eimenin de 
rillen bu gümü1 yald12la i1lenmi1 du - bahsi gec;ti. 
varlar, aml.arm s1kleti altinda nas1l olup Birinci Abdülhamidin: büyük veba 
~-a bc;?kme~i§? .. f~u !'1u1htci~m ku~be, ta· salgmmda ölen kans1 Hüma1ahla oglu 
a ir. sa.n at ne 1ses1 ~ ara nas1 aya ta Mchmed namma yaptmlan bu ~eimenin 

kalab1lm11?.. Bu mas1f mermer ha vuza, Üzerinde uzun bir kitabe var ki, 1öyle bi
zaman, nas1l olup da di1 gec;irememi1? tiyor: 
Kuma1 perdeleri kaldmyorlar. Pencere 
kcnarlarmda hapsedilen 111k dalgas1, 
Bogazm rec;ine kokulu meltemini de eme· 
rck ag1r ag1r ic;eri doluyor. 

Güne1, bu emsalsiz hazinenin göz ka
ma1tmc1 nüanslanm, bütün haimetile; 
paha bic;ilmez bir 1al gibi önüme seriyor. 

T arihin, Dördüncü Mur ad hakkmda 
verdigi haberleri dü1ünüyorum: Revan 
üzcrinc yürüyü1 ... 

Muhasaramn ycdinci veya sekizinci 
günü, kalenin teslim ahn111... M uhaf12 

Emirgünenin camm bag11latmak i~in, bin 
ki1ilik bir kalabahgm arasma oglu T ah

masp Kulu Ham da katarak, Padi1aha 
gönderi1i ... Tahmasp daha o tarihlcrde, 
delikanl1hk c;agma ginnek üzere.. Ay 

parc;as1 gibi de güzcl... <;::ocugu, ayagma 
kapananlann i~inde, görünce, Dördüncü 
Muradm iii bitiyor. Onu yerden kaldira
rak: 

- Adm ne? diye soruyor. Tahmasp, 
adm1 begenmcdigi ic;in: 

cZeMm lülesl at§dna der tarlhlnl cTovflk» 
cMuhammed a1kina ema• 19, csu, bu nev 

c avni. aaflaen• 

Kitabenin manzumccisi, veznin belini 
dogrultmak ic;in, «su» kelimcsini, hie; lü -
zumu olmad1g1 haldc, üc; defa, tekrar et-
m11. 

Kitabeyi kalcme alan, o dcvrin Ka -
zaskerlerinden T evfik Efendi, yaz1lann1 
yazan da Hattat Y esari Esad Efendidir. 

Kitabesi iyi bir hattat clindcn i;1km11 
olmas1 bilc tckba1ma bir k1ymet ifadc e
den bu c;c1me, Bogazii;inin tarihi simas1-
na, yer yer serpilen «bcn» !erden biri o
larak muhafaza edilmelidir. 

Bunu da, ötekiler gibi g~Üp gittikten 
sonra k1ymetini bileccgimize; haz1r eli • 
mizde iken ve fosat kaybolmam1iken, u
fak bir tamirle onu harab olmaktan kur
tarmahy1z I 

SALÄHADDIN GONGlJR 
HAMIS 

Baltaliman1 camii 

KO~e 

PENCERESiNDE 
iskenderin heykeli 

('E5} ritii Müzeum'~a 1skende~n bir 
\g> heykcli var k1 otuz sanhmctre 

boyundad1r. Bunu yapan b1r 
Yunanh olup pirinc tanesine koca bir 
mektub s1gd1nnaga yeltencnler gibi onun 
da dünyalara s1gm1yan, tarihe de S1gmaz 
gibi görünen Büyük 1skenderi bu kü~ü
cük irtifaa m1hlamak istedigi ·-esere ba
karken- sezilip duruyor. 

Heykcltra1hk bakmundan bu sezi1, 
belki yanh1hr. Zira Y unanlmm küi;ülttü
gü fskender, hatlar ve eh' ad. haysiyctile 
bu hcykelcikte gene büyüktür. San' atkar 
koca bir alemi kisa bir endam ii;ine koy
makla beraber o alcmin ne nurundan, nc 
rcnginden bir zerre kaybetmemiitir. Otuz 
santimetre boyundaki 1u 1skenderle me
sela N apoli müzesinde geni1 bir ycr iigal 
edcn ath ve muhtciem heykel arasmda 
-mana itibarile- hemcn hemen fark yok. 
Bununla beraber Yunanhnm o cihangir
deki büyüklüklcri biraz küi;ültmek iste
digi de gene apa~1k sezilmektcdir. 

Ben bu hcykeli seyrederken 1skende
rin tarihini de dü1ünmekten geri kalama
d1m. Onun 1arkla garbi izdivac ve bir 
~ok millctleri imtizac ettirmck istedigine 
iüphe cdenlcrden degilim. Zeka ile be
laheti, harekctlc sükuneti, cür' ctle mcs
kencti, ate1le suyu, yerle gökü kucak ku
caga getirip bu kucakla§ITladan tek bir 
cihan vücud getirmegi dü1ünmek -sade 
bir hulya da olsa- azametli bir mülahaza• 
dir, fskender ise böyle bir hulyay1 tahak 
kuk ettirmek ic;in Makedonyadan kalk· 
h, ülküsünü zafcrlcrle g1dalandtra gida
land1ra Hindistan sm1rlarma kadar yü
rüdü, ömrü vefa etseydi kürenin c;ehresi 
mutlaka degi1ccekti. 

F akat onun bir de bu hulya d11mdaki 
iilerine bakahm: Kcndi güzellig.ine, bel
ki zevcelerinden fazla, a11kti. Ölünciyc 
kadar bu a1ka sad1k kald1 ve otuz üc; ya· 
1mdayken yirmi ya1mda görünmek c;o
cuklugundan kurtulamad1. Babas1m biraz 
ahmak buldugu i~in ondan kendisi gibi 
yüksek bir dehanm dogam1yacag1m dü-
1ünerek anasmm ismetinden iüpheye dü-
1er ve bu 1üpheden kurtulmak ic;in ben

liginde ilahi nüveler aramaktan <;ekin
mezdi. Arkada1lanndan, en yakm dost
larmdan önünde diz i;ökerek bir ilaha 
yap1lan tazimi göstermelerini bir arahk 
istemesi de benliginde be1erden üstün bir 
varhk tevehhüm etmesinden ileri gdiyor
du. 

Bir lftira üzerine pck sad1k bir genera• 
linin oglunu öldürttü. Kcndini hodbinlik
le itham cdcn yegenini bizzat öldürdü. 
F akat ba1ka bir dostunun hastalamp öl
mesinden de gülünc surette kcderlend1. 
Ölüyü hastayken tedavi eden hekimi as· 
hrd1 ve dostunun mezan üstüne elli alu 
milyon frank sarfcderek bir türbc kur
durdu. 

1skenderin bu gibi i1leri gözümün Ö
nüne gelincc Yunanh heykcltraim eserin
deki manay1 daha canh surette kavram11 
oluyordum. 0 san'atkar, tereddüdün ye
ri yok, mutlaka bu halleri dü1ünmü1 ve 
iskendere hakiki bir irtifa c;izmi1 olacak !.. 
Demek ki tarihi yalmz yüzünden degil, 
ic;inden de okuyan!ar ~~- anlad1~lan ma
nay1 bir san'atkar mcel1g1le tcsb1t cdenler 
cski dcvirlcrde de varm11 I.. 

M. TURHAN TAN 
.................................................... „ .....• 

Bu ne a~1kgözlük 
Bursa (Hususi) - Edianeli Hüseyin 

isminde biri, b1~aki;1 dükkänlarmdan 
birine girerek b1~ak satm almt§ ve bi
raz sonra bunun kör oldugunu söyliye
rek bilenmesini lstemi§tir. Usta, bu b1· 
i;agi bilemeye ba~lam1~, Edirneli Hüse
vin de gözüne kestirdigi yelek cebin • 
deki 195 lira muhteviyatl bulunan cüz
dam abp kai;m1ya ba§lam11tir. Dükkan 
sahibi i§in farkma varm1~ ve cyakala)'ln 
~u b1rs1z1> diyerek pe§ine dü~mü~tür. 

Güpegündüz r;ar~1 i~inde bir h1rsmn 
ka~tigm1 görenler pe~ine düsmü !er, 
nihayet hamalm biri h1rs1Z1n önüne ge
\'erek onu durdurmu~. arkadan gelen 
polis, Edirneli Hüseyni yakahyarak Ad
liyeye vermi~tir. 

- Bugünden sonra, senin adm Yu -
suf olsun 1 diyor. V e bir an ii;inde, Yu -
suf Ham, Bcylerbeyi paycsile Halebe 
gönderiyor. F akat sonradan, fstanbula 

c;agirtarak, kendisine musahib ediniyor. 

Balta limam camiine dair olan yaziy~ og"lu Süleyman Beyin adm1 yad irin de 
d k b. k' bd camiin esk1 ' 

yaz 1 tan sonra, ir ita a, bir abide dikrnek icab etmi1 ve pa1maki;1 

«Yusuf Lika» delikanh, Padi1ah1 bir 
aral1k, kendine o kadar bend ediyor ki, 
Dördüncü Murad, musahibi yanmda ol
mad1ki;a, bir yerlcrde gönül eglendire -
mez oluyor. 

Bir gün, Bogazii;inde, dola1tiklan s1 -
rada, Yusuf, Emirgan korusunu pek be· 
geniyor. Padi1ah da, musahibinin hatm 
ho1 olsun diye, burada, bir saray yap1l
masm1 irade ediyor. 

As1l saray, !imdi Emirgan camiinin 
bulundugu yerde iini1. Benim bu yaz1da 
bahsettigim kö1kü, Dördüncü Murad 
kendi,j i~in yaphrm11. Musahibini ziyare
te geldik~e. burada istirahat cdermi1. 

. · d · !"mata rastlad1m: 
vaz1yetme a1r iu ma u . k · Sücaüddin bu vazife}; üzerine alarak, 
Balta limamndaki camiin ycn~de, va ~~ Balta limanmdaki mescidi in1a ettirm11 • 
le bir mescid vard1. Bu mc~~~· .. fdah · 
devrinde ya•1yan Pa1maki;_ i ( ucau m) hr.B · 

' · (P k b r u izahatla Balta limam camiinm ta-tarafmdan bina ettirilm11t1. aima 1 
nevi kundura idi. Bu kunduray1 yapan - rihi kiymeti bir kat daha artmis oluyor. 

d · d.) [Rumeli Hisan uammda. F.hlisali • 
lara pa1makc;1 entr 1 · . . .. „ ' 

114 1 tarihinde, Pad11ah Üc;uncu bin Bogazkesenden ge~i1 tarihi ( 1097) 
Ahmedm imamlanndan (Hac1 1mam) olacakken gazcteye tertib yanh•1 neticesi 
diye amlan Esseyyid ~chmed Efend_i, (1907) olarak ge~miitir. Dü?elt'rim]. 

escidi, mimber ilavcs1 surehle cam1e S. C. 
:hvil etmiiti. lkinci Mahmudun zahire 1 
nazm Arif Efendi, camii adeta yeniden 5EIV.lHA Güzelhisar 
inia cderce>ine tamir eden zathr. Tarihi ßÜRV.AN ARPAD 
vak'alann, unutulmamas1 ii;in, Türkler - r. 
de, ötcdenberi ni1an ta1lan dikmek, ca • NikAhland1 
mi, medrese, sebil yaphrmak adct oldu - lst11nh11l 7·4·:18 

gundan, Osmanhlann illt Amirali Balta- '-•••••••••„••W 
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Prof. Pittar,Oniversitede 
ilk konf erans1n1 verdi 

Eski zaman cografya ~rtlar1n1 izah eden alim, 
kesif genclik kar,1s1nda mütehassis oldu 

&~~· 

Profesör Pittar, dün "Üniversite kürsüsünde Rektör Cemil 
Bilsel tarahndan takdim olunuyor 

Profesör Pittard 1stanbul Üniversitesi 0 devrin inoam üc nevi deKilse bile 
icin hamlamt1 olduii:u k?nferanslanndan muhakkak iki nevi fili avlad1. Bunlar an
ilkini, dün oaat 18 de Üniversite konfe- tik fil ve mamuttur. 
ran• oalonunda verrni1tir. 0 insan, ou aygmm yani ipopotamt ve 

Salon, vaktinden cok evvel, hmcahmc Merk rinoseroou ile burun delikleri böl
denecek derecede dolmu1tu. Memleketin meli Rinoseros olmak üzere iki soy rino
irfan alemine mensub bir<;ok güzide si • sorosu tamdt. 
malar, Üniversite rektör ve profesörlerile Artik bugün ortada cinsleri tükenmi~ 
muhtelif fakülteler talebesi ve merakh olan hayvanlar araomda ezcümle pek bü
bircok zevat dinfeyiciler arasmdaychlar. yük a}'I, maii:aralar aslamm, magaralar 

Profesör Pittard konferansma Avru • kurdunu, magaralar mtlamm ve aZI di1-
pa ktt'asmm eski cografyasile Avrupaya leri müthi1 bir canavar olan ma1erodüsü 
biti1ik olan ve o malarda be1erin üzerin· sayabiliriz. 
de ya1amak ihtimali bulunan diger k1t'a- 0 devrin gevi1 getirici hayvanlanndan 
lara dair bilinen 1eyleri anlatmak suretile da hlanda turbiyerlerinde iskeletleri ga
bailad1 ve sözüne, alk11lar arasmda de • yet iyi muhafaza edilmi1 bir halde bulu
vam ederek ezcümle dedi ki: nan ve cok iahane bir hayvan olan bü • 

«- Akdeniz, bugünkü T unusu, Si- yiik boynuzlu geyik zikrolunabilir. 
cilya'ya bagltyan bir köprü ile tali iki de- Sima! mmtakalarma g~etmi1 olan 
nize aynlmtitt. Marrnara denizi yoktu, hayvanlar arasmda Ren geyij!ile Gluton 
Karadeniz 1imdikinden daha kücüktü. adt verilen porsugu ve Alp daglart ha • 
Britanya adalan F ransadan aynlmt1 de· valisine g~etmi1 olanlardan da dag ke • 
gildi. Büyiik nehirlerin kudret ve tesirleri cisini, yabani tekeyi ve Marmot adt ve • 
cok fazlaydt. Denize döküldükleri yer- rilen dag faresini sayabiliriz. 
!er bugünkü mevkilerinden cok daha u· Binaenaleyh cografik dei>;i!ikliklerin 
zaklardayd1. Bugün denizden oldukca ayni derecede ehemmiyetli biyolojik de • 
uzak Q!an eski plajlar, 0 tarihlerde sula- ifüikliklerle müterafik oldugu görülmek· 
nn altmdayd1. tedir. 

Beier tarihinin bu periyodu esnasmda 11te bu kadar cok dei!i1en vasatlar 
F ransadaki Masif Santralde (merkezi icinde be1er hayatmm tecelli ve tekamül 
platoda) indifalar devam etti. Hulasa cttigini görecei!iz.» 
be1er, mevcudiyetinin baslang1c:;inda bu· Profesör Pittard, bu hadiseleri geie • 
giinkü cografya 1artlanndan bamba1ka cek konferanslannda anlatacaii:mt söyli • 
bir cografya iarlt icinde yaiiyordu. yerek gencliiiin ilme kar11 gösterdiii:i ya· 

Eger medeniyet tarihine temas eden km al.akadan--de>Jayt mülehassß olmu1 ve: 
bazt meseleleri anlamak istiyorsak bu «- Bugüne kadar, bu derece heye • 
muhtelif fiziki hädiselere iyice nüfuz et- canlt ve toplu bir genclik önünde bulun

meliyiz. 
0 zamanki iklim vaziyeti bizim bu • 

gün tabi oldugumuz iklime hie; benze • 
miyordu. Be;er, Sicak devirler ya;ad1. 
Bunlan muhtelif tiplerde kuru ve rahb 
bircok soii;uk devirler takib etti. 1lk in • 
sanlar tarihi üzerinde bu iklim vaziyet • 
lerinin cok büyük tesirleri görüldü. 1kli· 
min 1öyle veya böyle olu;una göre, hay· 
vanlar, bazt müsaid yerlere toplan1yorlar 
veya mevcudiyetlerini korumak icin daha 
iyi 1artlar aramak maksadile dag1ltyor • 
lard1. 

0 devirlerde yaln1z avla ya;1yan in
sanlar da yer deKi1tiren bu vah1i hayvan 
sürülerinin ardtsira gitmege mecbur olu
yorlard1. 

hte binlerce sene insanm ya;a}'I! ;art
lan hep böyle devam edip gitti. Bu hal 
A vrupada ebediyen böyle devam edip 
gidebilirdi; eger ileride mevzuu bahsola
cag1 üzere • bu memleketin yani Anado· 
lunun ilk olarak 1ahid olduii:u vakayi be-
1Crin hayat 1artlarm1 temelinden Ytktp 
altüst etmemi1 olsayd1; bugünkü hayvan 
mecmuaSl be1erin uzun sergüze1ti esna • 
smda tamm11 oldugu he.yvan mecmuast· 
nm bir bakiyesidir. 

A,k ve macera romanr : 39 

$akaklanma, demir bir ktskac yap111r 
gibi oldu. Gözlerimde ya1lar birikti. Ya· 
mba;1mda bir koltuk duruyordu. Kendi
mi bu koltuga b1rakt1m, ba11m1 ellerimin 
i~ine ald1m, ac1 ac1 dü;ünmege ba;ladtm. 

Kocam, dirsegini masaya dayam1;, 
dalgm ve läkayd, bu sahneyi hie görmü
yor gibiydi. Sanki, benim orada bulundu
gumu tamamile unutmu1tu bile. F akat, 
bir arahk, zaptedemedigim bir h1~kmk, 
nastlsa kulag1na kadar gitti. Baimt ben
den tarafa ~evirdigini, ve uzun uzun be
ni süzdügünü gördüm. Öyle fena hakt • 
yordu ki, bir kelime bile söylemeden, ge
ne dü;üncelerine dalacag1m tahmin et • 
tim. 

Läkin, Yusuf Haddad öyle yapmad1; 
yerinden kalkh, yamma geldi, bana 
dogru egilerek: 

- Ne oluyor Mukbile? diye sordu. 

madnn>> demi1tir. 
Madam Pittar'1n beyanab 
Dün Y1ld1zda actlan Balkan Matbu

at Birligi kongresini ziyaret eden Madam 
Pittard "lazetecilere 1unlan söylemi1tir: 

«- 1stanbulda k1z talebeye mahsus 
olmak üzere iki konferans verecegtm. 
Konferanslanmm mevzuu «hazt F ranSiz 
kadmlarmm ictimai ve edebi rolü» dür. 
Türk k1Zlarma FranSiz dilini temizlemek 
sahasmda ilk ad1m1 atan Markiz dö 
Rambuye ile asri röportajm temelini a· 
!an Madam de Sevinyi'yi ve diger baz1 
me1hur F rans1z kadmlarmm rollerini izah 
edecegim. 

Aynca, Avrupaya dönü;ümde de 
«Anadolu» ba1lti!t altmda bir makale 
silsilesi ne1redecegim. Cok sevdigim ve 
samimiyetle takdir ettigim yeni Türkiye· 
yi garbda tan1tmak icin elimden geleni 
yapacag1m. Türk kad1m bugiin A vrupa 
kadmm1 coktan geride b1rakm1; bulun • 
maktad1r.» 

Madam Pittard bu münasebetle Pro • 
fesör Afetten büyiik sitayi1le bahsetmi; 
ve kiymetli profesörün köylüleri teshir 
ettigini ayn bir memnuniyetle tebarüz et· 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

Nen var? 
Bileklerimi tutmu;, ellerimi yüzümden 

aynmaga ~ah;1yordu. 

- Agltyor musunuz? dedi. Ni~in ag· 
ltyorsunuz? 

- Hi~ bir;ey yok, diye cevab verdim. 
1~imden geldi, agladun. 

- 1nsan durup dururken aglamaz. 
Sebebsiz gözya11 olur mu? 

- S1k1ltyorum da ondan. 
- S1k1ltyor musunuz? 
- Müthi; surette ! 
- Avunmaga ~alt1m. Hep evde otu· 

ruyorsunuz. Arama ~1k1p dola1san1za. 
- Gene 1üphelerinizi yüklenmek i9in 

mi? 
- Y oo 1 Arhk pe;inizde dola1m1yo • 

rum. 1stediginiz gibi gezebilirsiniz ! 
Yusuf Haddad, berrnutad fazla kibar 

ve nazik bir erkek tavn takmdtgt i~in ge· 

CUMHURIYET 

Bir duvar y1lold1 
Kü~ük bir ~ocuk, enkaz 

altinda kald1, öldü 
Be1ikta1ta Pa1amahallesinde <;tkmaz 

sokagmda Zekeriyyamn sahib bulundu· 
gu 24 numarah evin duvar1 ögle üzeri 
ytlolrnt§ltr. Ytk1lma esnasmda oradan 
g~mekte olan Ha1im oglu 1rfan admda 
be1 ya1Iarmda bir 9ocuk duvarm a1tm
da kalm11t1r. 

Hädise, hemen 1tfaiyeye haber veril
mi§, bir kamyon vak'a mahalline geie· 
rek enkazt kald1rm11, zavalh 1rfamn ce
sedi 91kanlmts!tr. 

ADLIYEDE 

Zehir lenerek ölmü§ ! 
Hamalba1mda Aslan sokagmda bir a

par!tmanm alt katmda oturan maran • 
goz Cevad, evvelki gece arkada§t Nuri 
ile beraber Taksimde Camh kö1ke git
mi§, bir müddet i<;mi1tir. 

Gece, Cevadm odasmda kalan Nuri, 
bir arahk hastalanarak uyanm1§, Ce • 
vada seslenm~tir. Nuri hi<;bir ses ala· 
maymca Cevadt dürtmege · ba1lamt1 ve 
nihayet öldügünü anlam11ttr. 

Yap1lan muayene neticesinde Ceva • 
dm zehirlendigi tesbit edilmi§tir. Ce • 
sed Morga kaldtnlmt§!tr. 

~iithane facias1nda yaralanan 
kad1n1n istedigi tazminat 
~i;hane tramvay faciasmda yarala • 

nan Kadriye, yüzde yüz bcdeni kabili -
yetini kaybettigini iddia ederek asliye 
be1inci hukukta Tramvay 1irketi aley· 
hine 75 bin lirahk bir tazminat davast 
a9mt1tt. 

Dünkü celsede ehli vukuf raporu o
kundu. Tramvay 1irketi vekilleri bu ra· 
pora itiraz ettiler. Muhakeme, Tramvay 
;irketi vekillerinin vaki itirazma dava
cmm ceva b vermesi i9in ba1ka bir güne 
talik edildi. 

Kadriyenin esi de Tramvay sirketi a
leyhine ayr1ca bir dava a~h. Bu davac1 
da maruz kaldtl!1 zarar ve ziyan yüzün· 
den tazminat istemektedir. 

Otobüs ne§riyah davasi 
Dün asliye birinci cezada otobüs da

vasma devam edilmi§tir. Evve!a Veda
dm Boluda istinabe suretile altnan ifa· 
desile su~lularm sabtkalart olup olma· 
dtgi hakkmda yazilan müzekkereye ge· 
len cevablar okunmu1tur. 

Suqlulardan hi9birinin sab1kast ol • 
madig, anla1tlm11ttr. !ddia makammm 
Sabur Sami i~in tahkikat yap1ltp yap1l
mad1g, haklonda sorgusuna gelen ce • 
vabda }>.i~bir tahkikat yap1lmadtg1 bil • 
dirilmistir. Muhakeme, tarafeynln ver
di/ti müdafaa evrakmm tetkiki i~ln ba1-
l<la blr güne talik edi!mi t!r. 

INHISARLARDA 

Ü~ senelik taksitlerin tevziah 
devam ediyor 

Uyu;turucu Maddeler 1nhisar1, inhi
sarm kurulu;u amnda verilen alti ayhk 
mühletten istifade etmiyerek mahm 1n
hisara veren ve yüzde 35 satt1lara i1ti· 
rak eden müstahsil ve tüccara aid ü' 
senelik taksitlerin tezviatma devam et
mektedir. Mayism yedisine kadar de • 
vam edecek olan bu tevziatm §imdiden 
mühim bir lnsmt ikmal edilmi§tir. Bu 
suretle !nhisar idaresi, piyasaya 700,000 
lira raddesinde bir para vermi§ olmak
tadtr. -···· Y akalanan h1rs1zlar 

Arnavud ~ükrü admda bir htrstz Y- • 
kalanm11tir. Bu h1rsmn ,ald1gi, iki Gö
ney, bir Kayseri, bir U1ak, bir Ürgüb, 
bir Acem, bir Nev1ehir, iki Anteb ha • 
hs1 meydana 9tkartlm11ttr. Htrstz, hah· 
lart nereden 'aldt/tim söylememekte • 
dir. Hahlar Emniyet müdürlügünde 
muhafaza edilmektedir. 

*** Mevlähanekap1 haricinde bir,ok hirstz 
hklar yapan, camilerden hahlart ~alan 
Talät, Halil, Käztm ve Hilmi admda 
dört htrs1z yakalanmt§hr. Su9lular yap· 
tiklarm1 itiraf etmi§lerdir. 

ne sinirlenmiitim. l,imden gene ballet bir 
söz söylemek arzusu gelmi1ti: 

- T abii ! dedim. Alakadar degilsiniz 
kil 

- ,Simdi onu btrakm. Sizin ;ikäyetini· 
zi anltyahm. Cantmzm S1kmh51 neden? 

- Sizden. Halinize tahammül edemi
yorum. 

- Y ok cantm ! Biraz izah eder misi· 
niz? Anhyamad1m. 

Sesinde gene alayc1 bir ahenk peyda 
olmuitu. Onu taklid etmemek i,in kendi
mi zorlad1m ve tatlthkla cevab verdim: 

- On bei gündenberi on bei kelime 
konu1machn1z ... Bu hakaretli sükutunu -
za, a~1k~a serzeniite bulunmanm tercih 
ederim. Adamlanmz bile size bak1p ayni 
vaziyeti takm1yorlarl 

Yusuf Haddad, hayretle irkildi. 
- Hizmetkärlanm benim i1ime ne 

kan;tr? Size kar;t hürmette kusur eden 
hangisi ise söy)eyin derhal yol vereyim. 

- Lüzum yok. Öfkemizi o zavalhlar-
dan ,tkaracak degiliz ya ! Ben, kabahati 
mf size buluyorum. 

- Biraz da kendinizi kabahatli gÖr· 
seniz fena olmaz. 

- Bunu ne hakla söylüyorsunuz? En 
son münaka~am1zda sizin arzunuzu ycri~ 
ne getirmedim mi? 

. . 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmedlklerlmlz 

Mikrofonln 
Tayyareci Lind • 

berg'in ,ocugunu 
ka91rma hädisesi„ 
Amerikalt bir bah· 
riye zabitine, cmih 
rofonlu be§ik. fik
rini ilham etmi§. 

Mikrofonlu be1ik 
deyince, bahriyelinin icadt, zaten gö • 
zönüne geliyor. Aleläde bir be§ige, a • 
leläde bir mikrofonu raptetmekten iba· 
ret olan fikrini, Amerikalt mucid, mik· 
rofona 9ok yüksek bir ses verme kabi -
liyeti ve müteaddid odalara müteaddid 
ses verici cihazlar talolmas1 gibi iki ye
nilikle süslemi§. ortaya yepyeni ve ken
di fikrince 9ok faydalt bir alet koymu~ 
tur. 

Mikrofonlu be§igin tatbikat sahasm
daki marifeti 1u: Meselä, ,ocuk, kendi 
odasmda uyuyor. 0, mt§II mt11l uyudu
gu müddet~e, besige merbut mikrofo • 
nun, dad1 odas1nda, annesinin odas1nda 
evin daha ba§ka yerlerinde takth opar· 
lörlerinde, hafif, tath bir nefes sesinden 
ba§ka bir §CY yok. Ev halk1 minimini • 
nin, rahat rahat uyuduguna emin. 

Vaktaki, ~ocugun odasma, bir 9ocuk 
h1rstz1, yani Amerikada mantar gibi 
yerden biten ckidnaper. !erden biri gi
riyor ve ~ocugu be§iginden kaptyor, o 
zaman, evin bütün oparlörlerinde, ~ocu· 
gun aglamasm1 ~itip herifi dakikasm
da enselemek l§ten bile degil! 

Bahriye zabiti, bana kahrsa, merhum 
Nasraddin Hocanm sar1msakla balt ka
rt§hrtp yemesi nev'inden bir §ey icad 
etmi§. <;:ocuk, her 1eyden evvel, bol bol 
aglamakla vakit g~iren bir mah!Uk • 
tur. Bir ev dolusu insanm, danalar gibi 
bögüren bir ev dolusu oparlör sesile, 
on defa uyamp yürek 9arpmhst ge~ir • 
mesi kolay m1? 

Bunu, baikalari da dü§ünüp mucide 
sormu1lar. cElektrik cereyamm kesive
rirsiniz! • buyurmu§. 

Haydi kestik, o zaman aletin ne fay
das1 var? Hem madem ki cereyam ke
since ,ocugun sesi de kcsilecek, bu ka
darc1k §eyi h1rs1z ak1l etmez mi? 

Hu!asa, Amerikahnm icad ettilti 
cmikrofonlu bC§ik> galiba bo§ kalmaga 
mahkum! 

Japonyada yolcul11k 
.Japonlarm nas1l 

seyahat ettiklerini 
ögrenmek ister mi· 
siniz? .Japan Nakli· 

t N ~u.retinin, 
trenlere tatbik et · 

. 1 yasaklan a-
kuyunuz: 

1 - Yolculann, iki ki§ilik yer i1gal 
etmemeleri tavsiye olunu. Hassaten 
vagon dolu oldugu zaman, yolcunun, 
yamba§ma e§ya koymas1, yahut, tren 
hareket edinciye kadar,yamna, haric • 
den bir kimseyi oturtmast yasakttr. 

2 - Bilet,i, yeni geien yolculara yer 
a~1lmasm1 söyledigi s1rada, uyku taklidi 
yapmak yasakttr. 

3 - Pis kokulu esvablar ve pis kokulu 
e1:va, diger yolculart rahats1z eder. 

4 - Kadmlarm trende elbise degi§ • 
tirmemeleri, bilhassa tavsiye olunur. 

5 - Yolcularm, kafile halinde, gece 
vakti iarlu söylemeleri yasak!tr. 

6 - Yolculann, Iokanta vaiionuna, pi
jama ile girmemeleri hassaten rica o
lunur. 

ilk ü9 maddeyi bir tarafa b1rak1rsak, 
.Japon trenlerinin vagonlarda rasgele 
soyunup giyinen Havva ktzlarile, bir 
agizdan 1arkt söyliyen pürne1'e yolcu • 
larile lokanta salonunda sereserpe otu
ran, pijamah erkeklerile pek cünbü§lü 
oldugu anla§1hyor. 

23 nisan 
<;ocuk bayramt haftastnm ilk gü

nüdür. Yavrulartmz1 bayram i9in 
hazirlaymtz. 

- Y ani, uygunsuz hareketlerinizin te· 
kerrürünü istemedigim i~in sabah gezin • 
tilerine nihayet vereceginizi, be1tim zo • 
rumla vadettiniz. 

- Ve vadimi de tuttum. Sö·1.ünüzü 
dinlemenin bana nekadar ag1r geldigini 
tahmin edemezsiniz ... 

Yusuf Haddad hafif~e gülümsedi: 
- Bilakis, son derece agtr geldigine 

kaniim ve bu fedakarltga, ba;kaSinm ba
tm i,in katland1g1ntzt da biliyorum. 

- Ba1kasmm hatm i,in mi? 
Bu itham, bana, ag1r bir darbe gibi te

sir etti. Gözlerim, bak11larmt benden ka
'uan Yusuf Haddadm gözlerini ara1 • 
tud1. 

- 0 yabanct adamm menfaatini dü-
1ünerek hareket ettigimi zannediyorsunuz 
öyle mi? dedim. Y emin ederim ki bunda 
,ok aldantyorsunuz ... Maksad1m, sadece, 
beyhude bir hakSizltk irtikäb etmekten 
sizi ahkoymakb. Bilhassa, sizi bedbaht 
bir zevc mevkiine koymak istemedim ..• 
,Serefini kendisi müdafaa etmek mecbu
riyetinde kalm11 bir koca ... 

Me,hul bir kuvvetin sevkile söyledi
gim bu sözleri, kendi kendime bile itiraf 
etmek istememiitim. Kocamm bakt1lart, 
zehirli bir burgu gibi, gözlerimin i,ine 
dald1. 

8 Nisan 1938 

Fransa, Orta Avrupay1 
tazyik ediyor 

Paris hükumeti, ~ekoslovakya da bir taarru~ 

ugrarsa Polonya, Rusya ve Romanyan1n ne suretle 
hareket edecegini resmen soruyor 

Paris 7 - Havas ajanSI bildiriyor: 1 i1ile me1gul olacak beynelmilel bir ko • 
Hariciye Nazm Pol Bonkur, Fransa- misyon ihdasma müteallik olan teklifine 

mn Var;ova, Moskova, Prag ve Bükre; 1n~ilterece verilen cevab1 tevdi etmiitir. 
mümessillerini ayn ayn kabul ederek lngiliz cevabi notaSI, 1ngiltere hüku • 
dün Hariciye N ezareti erkämnca haztr • metinin Amerikan teklifini ilham ettnil 
lanan talimah tevdi etmi1tir. olan endi•e hislerine i1tirak etmekte ve 

Bu talimat bilhassa Avusturyanm Al- mümkün olduii:u kadar geni1 bir nisbet 
manya ile birle1mesinden sonra merkezi dahilinde bu teklifin tahakkuk sahaSina 
Avrupada hädis olan vaziyet hakkmda- isali hususunda mesai birliii;inde bulun • 
dir. F ransanm 1imdi bilmek istediii:i iki mak arzusunu besl1mekte oldugunu be • 
cib.et vard1r: yan etmektedir. 

1 - Bu devletlerden en ziyade tehli- Muht1ra, Vasington tarafmdan yap1 • 
kede bulunan Cekoslovakyaya herbiri !an tesebbüsün 1ümulü hakkmda bir~ok 
naSI! yard1m edebilecektir? mülähazalan ihtiva etmekte ve halihaztr' 

2 - F ransanm müttefiki veya siyaset da mülteciler icin mevcud olan teikilat• 
ortag1 olan devletlerden her biri umumi si- !arm i;lemesi hususunun mazide oldu~O 
yasetlerini nas1l F ransanmkine uydur • gibi temin edilmesi mütaleasm1 izhar eY' 
mak fikrindedir? lemektedir. 

Cok azimkär bir lisanla yaz1lmt1 olan ingiliz diplomasi mehafili, Amerika 
bu talimatm ana hatlan bunlardan iba • tarafmdan kendilerine müracaat edilen 
rettir. 15 hükumetin Amerikan teklifini tasvib 
Kardinal lnnitzer'in beyannamesi etmi; olduklanm tasrih ctmektedir. 

Vatikan 7 - Y amesmi «Osservatore Hitler dün bir nutuk daha 
Romano», dün ak1am Kardinal 1nnit • söyledi 
zer'in bir beyannamesini ne1retmi5tir. Salzburg 7 - M. Hitler dün burada 
Kardinal, bu beyannamesinde Avusturya muazzam bir halk kütlesi kar11S1nda bir 
rahiblerinin An1lus kar11smdaki hath ha· nutuk söylerni1tir. 
reketlerini izah etmekte ve bilhassa A • Führer, <qerri yaratmak istiyen kuv • 
vusturya piskoposlannm kilisenin huku vet» e benzetmekte oldugu M. Suinig'e 
kunu feda etmiyeceklerini beyan eyle - hücum ettikten sonra «Almanyanm ta • 
mektedir. rihi icin hicab te5kil eden yapraklan her 

Bevyera piakopoalarinrn emri sene birer birer koparmaii:a muvaffak ol• 
Agsburg 7 - Bavyera piskoposlan 9 mus» oldugunu söylemistir. 

nisan ak1am1, Viyanadaki büyük teza • M. Hitler, sözüne devamla 5öyle de• 
hürden sonra bütün katolik kiliselerinde miitir: 
c;anlann calmmasm1 emretmi1lerdir. «- Ahlafm ve tarihin hükumetim za• 

Bu kararla Bavyera piskoposlan 10 manmda Alman milletine en büyük men· 
nioan 1938 tarihinin büyük tarihi ehern • faat! temin etmi1 olduii:um suretindeki 
miyetini anlam11 bulunuyorlar. Piskopos- hükmü tasdik edecei(ini zannediyorum.» 
lar büyük Almanyanm saadeti icin dua et- Almanya pasaport tahdidatinr 
mege ve vatani vazifelerini yapmaii:a ka- kaldirdt 
tolikleri resmen davet etmi1 bulunuyor • Berlin 7 - Avusturyaya seyahat iyin 
1 her türlü pasaport tahdidi kaldmlmt•tir. ar. , 

M. $ufnig'in aon vaziyeti 
Berlin 7 - «Havas ajanst muhabi • 

rinden» 
Alman istihbarat bürosu M. $u1nig'in 

labi tutulinakta oldui!u 1>:Öt hapsi rejimi
nin tadil edilmis oldugunu haber vem1ek-
tcdir. - ' 

Eski Avusturya Ba5vekili, arttk sivil 
müfetti1ler tarafmdan dogrudan dogruya 
muhafaza altmda bulundurulmamakta, 
gazetelerini ve mektublanm serbestce al
maktadtr. 

Yanresmi Alman aianst, M. $u1nig'in 
vaziyetinin enteresan oldujunu, cünkü 
eski Basvekilin Adliye N azm iken isti • 
mal ve hatta suiistimal etmi1 oldugu sür
günlüge tekabül etmekte bulundugunu 
yazmaktadtr. 

Alman istihbarat bürosu M. $usnig'in 
oglunun halihamda cizvitlerin Kalkburg
daki aristokratik vaziyetinde bulundugu· 
nu ilave ediyor. Kendisi ihtimal, tatillerde 
babaSJnt ziyaret edecektir. 
lngiltere Harbiye Naztrt, Hitler· 

den evvel Musolini'yi görecek 
Londra 7 - Öiirenildiii:ine göre ya • 

kmda Malta'ya gidecek olan Harbiye 
Nazm M. Hor Beli1a. M. Hitler'in 1 • 
talyayt ziyaretinden evvel M. Musso • 
lini ile görüstnek üzere kISa bir zaman 
icin Romada kalmak tasavvurundad1r. 

Muhacir meselesi 
Londra 7 - Lord Halifaks, Ameri • 

kanm Londra sefiri M. Kenedi'ye Ame
rika tarafmdan 1ngiltere hükumetile di
ger bircok devletlere verilmis olan ve A
vusturyalt ve Alman siyasl muhacirlerin 

- Demek ki, o gün, zevcem mevkiin
dc bulundugunuzu ve üzerinizde, kocahk 
haklanna sahib oldugumu nihayet kabul 
etmi1tiniz 1 

Yusuf Haddad, benden, müsbet bir 
cevab bekliyordu. F akat, sesinde bir gu· 
rur ifadesi 'sezdigim icin, istedigi müsbet 
cevab yerine, isyan eden kencii gururumu 
hayk1rd1m: 

- Me1ru haklara sahib oldugunuzu 
hiybir zaman kabul etmi1 degilim. F akat, 
siz bu iddiada 1srar ettiginiz i,in, oyna • 
mamza mani olmad1g1m bu rolde, dü1ük 
mevkide kalmamzt istemiyordum. 

Cevab1m1, tartarak ve onu incitmemek 
i,in kabil oldugu kadar hesabh söyledi • 
gimi zannediyordum. F akat, gene ahndi. 
Ellerini, asabi bir silki1Io iki yanma bt • 
rakti ve odada, sert adtmlarla dola1maga 
ba1lad1. Bir müddet gezindikten sonra 
geldi, kar11mda durdu: 

- Bugün, bunlan söylemek i,in mi 
odama gelip beni rahats1z ettiniz? diye 
sordu. 

- Aram1zda bir suitefehhüm var zan
nediyordum. Buna nihayet vermek iste • 
dim. <;ünkü, ba1kalanmn hakSiz yere ba
na öfkelenmesine hie tahammül edemem. 

- Ve tabii, benden gördügünüz mu· 
ameleyi de hakSiz teläkki ediyorsunuz ! 

-------Zagreb Üniveraitesi 
kapatdd1 

(a.a.) 

Zagreb 7 - Muhtariyet~i H1rvat tale• 
bc ile nasyonalist Yugoslav talebesi a• 
rasmda yeniden kavga 9tkmas1 üzerine 
Zagrep Üniversitesi 1 may1sa kadar ka· 
pahlmt~hr. 
lllUlllllllllllllllllUlllllllllllllllllllll/11111111111111111111111111111111111111111111 

Hambur~ - M. Hitlerin huzurun• 
da büyük merasimle denize indirilen 
Robert Lev admdaki yeni gemi. 

Yurddait: 
Malatyanm altm renkli ve bal tath 

kay1s1sm1 evinden eksik etme. 
Ulusal Ekonomi ve Arttirma kurumu 

- Odamza gelmekten maksad1m, ka• 
bahatim varsa ögrenmekti. Söyleyin, din· 
liyecegim. 

- 0 halde, dinleyin. Y erden. göke 
kadar hakhsm1Z ve sizden hiybir 1ikäye • 
tim yok, hantmefendi. F akat, buna rag• 
men, size kar§I, vaziyetimi kat'iyyen de • 
gi1tirmiyecegiin. Zira, bugün 1ikayet et• 
tiginiz bu vaziyetin müsebbibi bizzat siz· 
siniz. 

- Hep o yabanct adamdan dolayt 
m1? 

- Hay1r hammefendi. Meftununuz 
olan o zah düiünerek kafa yorrnad1g1ma 
emin olabilirsimz. KISkancltk ancak ai • 
km mevcudiyetile kabildir. Halbuki, ha • 
yattmda i;gal etmek istediginiz mevkide 
bn kadma kar11. cüz'i bir alaka dahi duy• 
mama imkan olmad1g1m takdir edersiniz 
san1nm. 

Ayaga kalkttm. Yüzüme kar;t söyle· 
digi bu ag1r sözlere o kadar az intizar e
diyordum ki, cevab bile vermegt ak1l e• 
demedim. 0 anda, ilk dü1ündügüm iey, 
ka~1p gitmek oldu. 

;limdi, Yusuf Haddad, kar11ma di • 
kilmi;, kollann1 gögsü iizerinde kavu1 • 
turmu1, söyleniyordu: 

(Arkasi var) 
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Ekonomik konseyde 
Antant heyetleri ~efleri de hararetli nutuklarla 

reise mukabelede bulundular 
Tü k" lBCZftaraft l lnct salu/edeJ r Iye Cu h . . 

na meml k . '? unyett hükiuneti namI· 
Balkan ~ •hmize ho1 geldiniz diyerek 
i<;timaim tanh 1kttsad komitesinin 6 ncI 

T a<;1yorum. 
oplantin1z A k 

dört müttefl n arada vuku bulan ve 
birligile i' devlet arasmdaki tarn görü1 
defa dahn an. baghyan st.kI tesanüdü bir 
i<;timainda~ t~•lermI1 olan daimi konsey 

Endi§ei" traz sonra oluyor. 
kan mütte~·k~ hu_zursuz bir alemdc, Bal
etmek u" 

1 
dennin ban1 ülküsünc hizmet 

. . grun a k 
g1ttik<;e h " 1 <;alI§ma arzulannm 
i<;in büyük\:~etlendigini görmek hepimiz 

Bu menf tr kuvvet kaynag1d1r. 
birlik, Yal aatler ve görüiicrdeki bu tarn 
"'ld' mz styas t 1 „ h d g1 1r. lkti d" e a amna mun am c-
lanmakt ha I &ayretlerimizle de tamam
mektedj; atta diyecegim ki kuvvetlen-

Sulh · •. 
' tnsan1 b ··1k·· 1 

nu •eviyoruz F Ir u u. o dugu ii;in biz o-
evveJ umr · akat b1z onu her 1cyden 
· · anuniza f h -'<;In sevrnek . • re a 1m1za yaradigt 

~ ley1z 
yU kadar k. b. 

hnmal1d1r 
1B u umran, nizam altma a

menfaat 
0 
:\

1 
_alkan Antantma, ancak 

&anisatio/ a '.&1 Yaratan bir iktisadi or
lalll temel"ub ~cudc getirebilecegi sag -
Antanti I " §etmek maksadilc Balkan 
sarfolun~zlad" arasmda müsbet gayretler 

B a 1 1r u . • 
lll d 'lllar ve t hk" "f . . 1 ev udur B a 1m vazI CS! 51z ere 
Antant ' I aylar, ve hii; 1üphem yok ki 
· aza arm ·k n ve me f tn I bsadi münascbctlc -

da lllük n aatleri bak1mmdan «Antant» 
get. •mmel bir · · „ d 1rlllek orgamsabon vucu e 
Zakeratmi~aruret;nde bulundugumu, mü -
tak"niz. esnas1nda, gözönündc tuta -

Baylar k .. 
Zalllan ol' onseym1z te1ekkül cdeli <;ok 
~•lllleket'?~di Ve yalmz ikinci dcfadtr ki 
Öyie ike~~zd_e toplanm11 bulunuyor. 
lantilann ~k'.t Yakit tckrarlanan top -
lllekted' tz gittiki;e müsbet neticeler ver -
&ittik<;e irdah Mü~~~erat ruzn~me~eriniz, 
m11tir Ye da~ '.1'uh1m meselelen ihhva et
kararlar 1m1 konseyce tasYih olunan 
b„ " tniz -iJI· f 1· ] · · · h utun 5 h j '" 1 aa 1yet enmzm emen 
kalmarn a a annda tesir icrasmdan geri 
~ 'Ihr Bu d ·· ·· ··d·· k" "kb d. "'"clcl . · n an oturu ur I, 1 sa 1 
zorlaiti?nn hallj bütün dünyada gittik<;c 

le.r Ye ~~v:e Yor~lmak bilm~e~ gayr~t -
d1gj bu mlI b1r i;ah1kanl1g1 1cab ett1r -
terdiij;,/

1
rada bu toplanhlara kar11 gös

kat biz' 'Z ~aka tamamile hakhdir. Fa -
ra &al ~ mtlletlerimiz lier türlü zorlukla
gel ane k <;~lmaga ah11k1tr. Her yeni en
ge te ~k h1zi vazifemize hasn nefsetme
zorJut~1 edecek Ye bu vazifemiz nekadar 
husus ~ ol~rsa onu tahakkuk ettirmek 
bette un ak1 §evk ye gayretimiz de o nis-

artacakt s· Ir. 
k. tzler y··k k 1 h" . . .. .. d" tlen . u se sa a Iyehmz onune 1-
i~ind llleselelerin halline metod ~er~eyesi 
tnele e. ~•h1an mütehass1Slarsm1z. Birle1 -

rtn1zin h b' . . k d . II Yolla er mm gcre emiryo an, 
Rerek "• deniz münakaleleri sahasmda, 
tik P~ta Ye turizm meselelerinde pra -
hilk• nehcelerle bezendirdiniz. Türkiye 
k Uflletj b h'I d... . 1· •Yr u Ye<; 1 e göster 1gm1z ame 1 
v .... •fniay.1 daima hakkile takdir etmi1tir. 
h. " eler · · · · T·· k" tiku . 1niztn 1fa51 emnnde ur 1ye 
lara llletj tarafmdan her türlü kolayhk -
biliri lllazhar olacagmm sizlere temin ede-rn. 

D· 
bagJ ort müttefik milletimizi birbirine 
saye'~an tesanüd ve samimiyet duygulan 
· "nde 1 k · · d h k" ~ttec , . mcm e ehnuz e 01 va it ge-

be11:81~i~i Ümid etmekteyim. Münase -
Ieee ''mizm mümeyyiz vasn olan ve böy
hizni meselelerin ruhunu kavramamza 
k. et ed . . h .. 

t1 sizl . en sam1m1yet avas1n1, em1n1m 
kette k eri dost~a kabul eden bu memle-

B alacaks1n1z. 
h ayJa · 1 · 1 1 · eps' r, SIZ en me1gu) eden mese e enn 

1 refah k . . .. fllekt d' Im1z1 arhrma gayesm1 gut -
h h'e Ir ki bu da sulhu kuvvetlendirme
'•va lZmet etmekten hali kalamaz. Bir~ok 
tnizi~ Ve hadirelcrden sonra, milletleri -
fayd ·

1 
bu sulhtan Ye onun semerelerinden 

B~ ~nmaga hakk1 vard1r .. 
~um h 

1
uYgularla mütehasSis bulundu -

a de, cali.malanmzda tarn bir mu-

vaffakiyet temenni ederim ve bu toplan -
tmm memleketlerimizin menfaatlerine ve 
daima daha mükemmel olarak inki1af et
mesini hepimizin arzuladig1 antantumzm 
menfaatlerine en müessir bir surette hiz -
met etmesini pek yürekten dilerim.» 

M. Argyfopuloa'un nutku 
Saracoglu .Sükrünün nut.kundan sonra, 

Yunan murahhas heyeti reisi M. Argy -
ropulos irad ettigi nutkunda Hariciye 
Y ekil vekilimizin samimi sözlerine hara -
retle te1ekkür ettikten sonra ezcümle de -
miitir ki: 
«- hte mütekabil emniyet hislerile 

dolu bir muhitte tekrar toplanm11 bulunu
yoruz. Konseyimizin teickkülündenberi 
ikinci defa olarak dost ve müttefik Tür· 
kiyenin misafirperverligine nail oldugu -
muzdan dolay1 bilhassa mütehassis bu -
lunmaktay1z. Toplanhlanm1z, aram1zda
ki tesanüdün bir kat daha takviyesine 
hizmet ettigi ii;in dört Balkan devleti a -
rasmdaki ekonomik faaliyetlerin inki1afi
m temin eylemektedir. 

Aram1zda hüsnüniyet mevcud olduk~a 
bütün zorluklann kolayhkla halledilebi -
lecegioe kani bulunmaktay1z. Bize gös -
terdiginiz yard1mdan dolay1 Yunan mu -
rahhas heyetinin te1ekkürlerini bildirir -
ken, firsattan bilistifade büyük Türk mil
letine refah ve Balkan milletlerini birbi
rine baghyan sars1lmaz dostlugun takvi -
ycsini temenni ederim.» 

M. Tabakovif'in nutku 
Yunan ba1murahhasmdan sonra söz 

alan Rumen murahhas heyeti reisi M. 
Tabakovi<; de Saracoglu ~ükrünün out -
kuna teiekkür ederek demi1tir ki: 

«- Halihazmn zorluklanna ragmen, 
Rumen murahhas heyeti Balkan Antan -
hnm mukadderah hakkmda besledigi 
sarstlma,x emniyetle ve ilk gündenberi 
besledigi heyecanla !stanbula ge)mi1tir. 
Biz buraya ~ah1m1y&, bilhassa aram1zda- 1 
ki ekonomik baglan takviyeye geldik. 

1935 te yaphg1m1z ilk toplanttdanbe -
ri aram1zdaki ticari münasebat 1ayam 
dikkat 1ekilde inki1af, turizm faaliyeti 
artm11hr. Dört Balkan devleti arasm -
da husule geien anla1malar neticesinde 
bloke paralar meselesi halledildigindcn, 
aram1zdaki ikttsadi münasebat bundan 
sonra daha kolayhkla inki1af edecektir. 
Romanya hükfuncti Tür~iye ve Yuna -
nistanla ycni ticaret mukavelelcri akdet -
mck suretile bu gayeye hizmet etmi1tir. 

lttihaz edccegimiz mukadderatm ga -
yemizin tahakkukunu temin etmeklc be
raber birligimizin kuvvetini bir kere daha 
tebarüz ettirecegine kani bulunuyoruz. 

Romanyalilar, Balkanh müttcfiklerile 
beraber Balkanlarda sulhun muhafaza ve 
idamesi i9in hii;bir gayretten i;ekinmeme
ge azmetmit bulunmaktad1rlar. Bu mak
sadla lstanbula gelmi1 bulunuyorlar.». 

M. Predif'in nutku 
Yugoslav Ba1murahhaS1 M. Svetislav 

Predi<; de irad ettigi nutkunda Hariciyc 
Y ekil vekilimize te1ekkür ettikten sonra, 
lstanbul toplantISmm ehemmiyctini te -
barüz ettirmi1 ve bilhassa mayis bidaye -
tinde tesis cdilecek olan mü1terck deniz -
yolu sayesinde dört Balkan memleketi a· 
rasmdaki ckonomik münasebahn fe„ka -
lade inkiiaf edecegini kaydederek demi1 -
tir ki: 

«- Türkiyenin terakkiyah bizleri 
son derece memnun etuiektedir. T oplan
hmiz dört Balkan devletinin menfaat -
lerini umumun menfaatinc uygun bir 1ek-
le getirmcge <;ah1acaktir. lstanbul top -
lanhsmm bu sahada büyük bir muvaf - 1 

fakiyet kaydcdecegine kani bulunmakta -
yiz.» 

Müteak1ben reis Saracog)u ,Sükrü 
celseyi kapatm11hr. 

Balkan Antanh Ekonomik konseyi l>u 
sabah dokuz bu~ukta mcsaisine devam e
decektir. 

Türk murahhas hcyeti reisi Hasan Sä
ka, bugün saat 13 te misalir murahhas -
lar ierefine Pezapalas otelindc yüz ki1i
lik mükellef bir zivafct verecektir. 

Bursada himaye edilen yoksul yavrular 

le Bursa (Hususi) _ Buradaki Demirla$ ilkmektebinde bu ytl te~kil e~i
.n h1rnaye heyeti 40 ~ocuga yeni elbise, ayakkab1 ve ~apka almak suretile 

Y,"rdtrnda bulunmll.51ur. Bu heyet ayni zamanda hergün 15 ~ocuga da ~1cak 
~;le Yernegi verilrnesini temin etmi$1ir. ~esi~; giydiril:.n c;ocuklarla h1ma

h~Yeltni ve mektebin ba§ögretmeni Agah1 b1r arada gostenyor. 

r 

CUMHUR1YET 

Kongrelerden 
int1bal-ar 

Ekonomi Konseyi Türk murahhas heyeti reisi Hasan 
Saka misafirlerle görÜ$ürken 

Kongrenin kü&admdan evvel, reis Ba~muharririmiz Yunus 
Nadi, delegelerle göril$iiyor 

!\fatbuat kongresinde Rumen murahhas1 1\1. DJ:J!gO nutkunu söylüyor 

Ekonomik Konscyden bir sahne 

Kongrenin f aaliyeti 
Dört devlet ~efine tazim telgraflar1 ~ekildi ve inti
hab edilen tali komiteler f aaliyete ba~lad1 

(Baf taraft 1 Incl sahlfecte> 
«- flk defa 1936 da Bükreite, gec;en 

yi] Atinada topland1ktan sonra bugün de 
üc;üncü defa olarak burada toplanmak
ta bulunan Balkan Antanb memleketleri 
Matbuat Birliginin muhterem mümessil
lerini selamlamakla mubahiyim. T e1ek
külümüz dün bir bugün iki denilecek ka
dar yeni olmakla beraber daha bugünden 
kalblerimizdc yakhg1 ~ok 1Sthc1 ate1le 
az zamanda tahakkuk edecegi muhakkak 
pek parlak bir istikbal vadediyor. Birli
gimizin hcpimizi muhabbetli bir kütlc ya· 
pan hararetli kuvveti halin güzelligi ya
nmda istikbalin bu emniyctini bize kat
iyetle veriyor. ,Su basit sebebden dolay1 
ki maksad1m1z esasen dünyamn §U kö1e
sinde insanhgm 1eref ve haysiyetine pek 
muvaf1k bir i1 olarak samimi karde1lik 
ve ciddi sulh gayelerine hizmettcn ibaret
tir, Avrupa memlcketleri arasmda ,Sima
li Amerika Birle1ik Devletleri gibi bir it
tihadm nii;in anla11hp tatbik olunamad1-
gma ia11hr. ~imdi.ki zamanlarda dahi 
mü1küla1t nakabili iktiham görünen bu 
büyük idealin kültür birligine sahib Av
rupa milletleri arasmda peyderpey tak
dir olunacag1 ve nihayet tahakkuk yoluna 
dökülebilecegi kutlu günlerin hululüne 
intizarcn iite Balkanlarda oturan rnillct
ler kendi aralannda ahcnkli bir karde1lik 
hayab kurrnaga muvaffak olmu1lard1r. 
Balkan Antanhnm digcr Avrupa millct
lcri ic;in gipta olunmaga lay1k ac;Ik mana· 
" budur. 

Balkan Antanh bir siyasi kombinezon 
mudur? Bunu inkar etmegc sebeb yoktur. 
Bu antant elbette ona i1tirak cdcnlerin 
maksadlanna hizmeti kadar siyasi bir 
mahiyeti haizdir. F akat bu antantta teba
rüz ettirilecek ehemmiyetli nokta 1urasi
d1r ki o yalmz siyasi bir kombinezondan 
ibaret degildir. Onda milletlcrin ve in
sanhgm sulh i~inde pekala bir karde1 ha
yah gec;irebileceklerine aid yüksck ideal
ler de vard1r, ve bu idcaller müttefik mil
letler arasmda ileri ehemmiyetle gözönü
ne almm11 bulunuyorlar. 

Misal olarak Balkan Antantmm Bai· 
kanlarda idamesine azmettigi sulh mak
sadm1 Balkan milletlerinin ikt1Sadi ve kül
türel yaklaimalarile de teyide karar ver
mi1 olmasm1 zikredebiliriz. Ne bacet iite 
biz gazeteciler müttefik memleketler ara
smda bir matbuat birligi tesis etmckle bu 
davanm en canh misalini kendi varlij.,. 
m1zda gösteriyoruz. Hür ve müstakil 
Balkan memleketlerinin hür ve müstakil 
matbuah müttcfik memleketlerin mü1te· 
rek menfaatlerine oldugu kadar müttcfik 
milletlerin daha ziyade anla1malanna ve 
bu itibarla insanltk aleminin bu köieoindc 
daha ilcri bir sulh Ye kardeilik hayabmn 
inkiiafma hizmet cderken elbette siyase
tin mahdud zaruretlerini ge9en ilcri bir 
medeniyet davaSJ gütmekte olduklanru 
ispat ctmi1 bulunuyorlar. 

Aziz misafirlerimiz, saym mcslcktai
lanlDIZ, i1te bugün sizlerin 1ah1Slarm1zda 
böyle yüksek ideallere hizmet cden haki
katen güzide bir heyeti selamlamakla ie
rcf kazamyorum. Hadisenin izhar etmek
te oldugu hakikat cümlemizin gögüslerini 
iftiharla kabartmak laz1m geien bir key
fiyettir. 

Mensub olduklan dcvletlerin kurduk
lan antanta tebaan kendi aralannda bir
lik te1kil cden Romanya, Türkiyc, Yu
goslavya vc Yunanistan matbuah hangj 
vazifeleri görmek üzerc bu i1birligini tcsis 
etmi1lerdir? Milletlerin hayatlannda 
kendisine dördüncü kuvvet mevkü verilen 
matbuahn kiymet ve chemmiyeti üzerindc 
tafsilata giripnegi zaid a\:ldederek Bal
kan Matbuat Birliginin her1eyden önce 
Balkan Antanhm teyid ve takviyeye ka
rar vermii oldugunu Ye bunun ba1hba1ma 
bir k1yrnet ve chcmmiyeti oldugunu söy
lemekle iktifa cdccegim. Biz Balkan 
memleketlcri matbuatlan memleketleri
miz arasmda teyemmünen tcessüs cden 
antantm yüksck mana ve k1ymetini bili
yoruz vc bütün kuvvctimizle onun dcvam 
vc inki1anna ~ahimagI üzerimize ahyo· 
ruz. 

Bilerck ve severek deruhde ettigimiz 
vazifenin tevakkuf ettigi umumi vc h~s~
si iartlan üzerindc hepimizin a91k b1lg1• 
lerimiz vardtr. Mütckabilen mem~cketle
rimizi ye milletlerimizi yekdigerlerme da
ha iyi tamtacak tedbirler üzerinde . ~h~
makl1g1miz ve bu yoldaki mesa'n:'.'z~n 
müsmir olabilmcsi ic;in de icabmda huku
metlcr nezdinde te§Cbbüslerde bulun-

kl - lazimdir. Peyderpcy tahak-
ma 1gim1z b k'"] „ I 
kuk ettirmege 9ah1acag1m1z u . u ture 
vc teknik kültürel mesaini~. hangi n.okta
lar üzerinde toplanabileceg1 csas mzam
namemizin esash maddelerinde Ye Atina 
konfcransmm müzakere ve kararlannda 
ycr almI1hr. 

Konferanstmizm bu mesaiyi elc ala
rak onlara yenilerinin de ilavesi suretile 
bailadigt hay1rh i1te devam etmesi bir 
emri tabiidir. Binaenaleyh siyasi, kültü
rel ve teknik bürolamnm intihab edelim 

ve onlann bize getirecekleri güzel teklif
leri kararlara baglamak üzere iimdilik 
onlann verimli ~ahimalan neticelerine 
intizar edelir'. 

Aziz vc muhterem meslekta1lanm, 
müiterek bir vazifenin ifast maksadilc 
geldiginiz bu memlekette sizi bütün .Türk 
matbuatma sad1k tercüman olarak hir da
ha selamlar ve cümlemiz i~in pek k1ymet
li olan konferans mesaisinin at1ldig1m 
beyan cderim.» 

M. Seleryadis'in nutku 
Baiffiuharririmizin ~ok alk11lanan bu 

nutkundan sonra, Yunan murahhas he -
yeti reisi M. Seferyadis kürsüye i;1karak 
a1ai(1daki nutku söylemiitir: 

«- Her§eydcn evvel bu dost, ccmi
lekar Ye mültefit memlekete girdigimiz -
denberi benim ve arkada1larumn kalb • 
lerimize nüfuz ctmi$ olan hissiyab ifadc 
etmeme müsaadc buyurulsun. Ben derin 
$Ükran hissimizi yalmz yakm bir ailenin 
samimi rnuhiti icinde bulunmaktan müte
vellid heyecandan dolaYJ degil, belki cok 
samimi vc cok saglam bir tarzda tezahür 
eden bir dostluk idame ctmekten müte • 
vellid gurur hissimden dolayi izhar et • 
rnek istiyorum. 

Diger taraftan bcn bu toplanbya VÜ• 
cude getirmeiH tasavvur ettii!imiz esere 
kar$1 Elen matbuatmm hissctmekte ol• 
dugu derin itimad1 ve mesaimizin iler)e< 
mcsi icin bu matbuahn serdetmekte ol • 
duiiu hararetli temennileri getirdim. 

Bizim idealimiz, bircok noktalardan, 
büyüktür. Ben yalmz $U nokta üzerinde 
ISrar edecegim. Atinadaki ikinci konfe
ransumzda Türkiyc birinci murahhas1, 
bizi hararetlc kabul elmi$ olan memlckel 
Sefinin Son Eksclans Kemal Atatürkün 
bir sözünü zikrctmi1ti: 

«Balkan Antantmm düimanlan yolt• 
tur, 1ayed varsa onlar bizim dü1manlan
m1z degil, insaniyetin dü~anland1r.» 

Mesaimize ba1lamakta oldugurouz 1u 
saatte bu sözleri nasil hattrlamamah. Pek 
dogru olan bu hükümden yalmz insani -
yet fikri üzerinde tevakkuf edecegim. 

Vazifemizin büyük olduguna kailiz, 
cünkü kendi tekamülümüz icin ~ah$1r • 
ken kendisine kar§I hicbir maniamn k.ty• 
mcti olm1yan be$crin terakkisinc de yar• 
d1m etmekte olduj!umuzu hissediyoruz. 
Demek büyük bir vazife ifa ctmekte ol
duiiumuzu hissederek „ah11yoruz.» 

M. Dragu'nun nutku 
Rumen murahhas heyeti namma söz: 

alan Rumcn eli;iligi matbuat ataiesi M. 
Dragu da gördükleri dostane kabulden 
dolay1 teiekkürlerini bildirdikten sonra 
toplantmm «ahbabhk» havastru tebarüz 
ettirmi1 ve demi1tir ki: 

«- Bizim Balkan Äntanh rnatbua
bmn ihdasma hakim olan tarn le$rikl 
mcsai zihniyeti Belgradda ve Bükrcite 
filiz venni1 ve aineli olarak memleketi -
min payitahtmda tahakkuk sahasma gir• 
mi$ Ye yeni kuvvetler alm11 oldugumuz 
cesaret verici bir sahasmda Atinada 1S!ah 
edilmi1 olan bu zihniyet, hie 1üphesiz t„ 
tanbulda 1imdiden teneffüs etmcgc bat
lamI$ oldugumuz bir muhaleset, nikbin • 
lik ve cehd havaSI icinde kat'i surette 
kemalc erecektir.» 

Bundan sonra bataracag1 iiin henüz 
ba1lang1cmda bulunan Balkan Matbual 
Birliginin istikbalinden kuvvetle ümidvar 
oldugunu söyliyen hatib sözlerine ~öylo 
devam etmi$tir: 

«- Balkan Antantm1n son meyJudu 
olan ve gcni$ ve yüksek bir camiada saf 
te1kil ctmi$ bulunan bi~im matbuat an • 
tantim1z, ahenktar menfaatlerimizle ta • 
mamile anla$ilma sahasmda bizi bir ara• 
ya getiren her1eyi kuvvctlendirmcili is • 
tihdaf etmektedir. Bizi birlc1tirmektc o
lan baiilan daima büyüyen hertürlü ay• 
nltgm düimam olan bir tesanüd zihni • 
yeti icinde kemal derecesine isal etmege 
cah1iyoruz. Kalblerimizi mtan ve arka
da$hgun1zm mana vc k1yrnetini veren bu 
tesanüd hissini ve hatta a1k1m ilan edi • 
yoruz. 

Bizler, Türkiyenin sinesinde gizle • 
mekte oldugu gencligin de heyecanh 
kuvvetlerini, onun istikbale aid Yaidleri· 
ni, fakat bilhassa rcalizmi, alicenabane 
ihtiraSI, saJim kuvveti, cetin iradesi, ram 
olmaz metaneti, tükenmek bilmez kuv• 
vei maneviyesi, Yakfmefsetmi$ oldugu 
davaya kar1I olan ihlasm1, icraahna olan 
vakurane itimad1, milletine kar11 besle • 
dii(i muhabbet ve iefkati yegane bir hil
kat cseri vücude getirmii olan harika 
AdamI tekrim ediyoruz. 

Bizim Balkan matbuab antahm1zm 
amillerinden biri olmak s1fatile kalbimin 
iiddetli temayüllerinin tahrik etmekte ol
dugu muhayyclemde pek yakm bir istik
baldc eserimizin tamamile ikmal edilmi§ 
oldugunu görüyorum. 

htc bu düiünce ve ümidle, Romanya 
de]egasyonu namma, ü~üncü konferan -
s1mmn a~1lmasm1 selamhyorum ve .bu. -
gün acilan müzakerelerin gazete~1l~r~n 
teiriki mesaisi - ki bu saatte hepim1zin 

[LQtfen sahtfelll ~evlrtntzl 



vazifesidir • ilc, sac:ltkanc bir surettc dcv
letlerirnizin ittifakma vc millctlerimizin 
kardesliRine hadirn olmak i<;in muvaffa
kiyetle neticelenmesi suretindeki temen -
nilerc 4tirak ediyorum. 

T emenni edelim ki mesaimizin hitama 
erdiii gün son sözümüz, karar suretlerin„ 
den <;ok baska bir5ey olsun: Bir 1ctaret 
ve zafcr nidas1 olsun.» 

M. Y ovanovi~in nutku 
Bundan sonra söz alan Yugoslav he· 

yeti reisi ve Avala ajansi direktörü M. 
Yovanovi,, a1ag1daki nutku irad etmi1tir: 

«- Burada Yugoslavya hcyeti na -
mma bugünkü kuvvet vc k1ymetini med
yun bulundugu bäyük milliyet,i fikir 
önünde cgilmek ve yaral!c1, yap1c1 ve 
yeni bir ~lern kurucu gibi hertürlü tak • 
dirin fevkinde olan meziyetleri, memle -
ketimizin dostu olan ve müttefik ve yakm 
kom5ulan Elenler ve Romanyahlarla 
birlikte Kemalist Türkiye ile muhlisane 
ve s1k1 bir ittifak1 oldugundan dolay1 
müftehir bulunan Yugoslavyada daima 
sempati akisleri uyand1rm11 olan kahra
man Adam, dahi Sef, Türkiye Cumhur
reisi Son Ekselans Kemal Atatürk hak
kmdaki hayranhg1mm resmen vc alencn 
izhar etmek suretile bütün Türkiyeyi se
lamlamakla mübahi ve mahzuzum.» 

M. Y ovanovi<;, müteak1ben dost Yu
goslavyamn, memleketimiz hakkmdaki 
samimi dostlugunu kuvvetle tebarüz etti
rerek 1öyle demi1tir: 

«- Tefahür etmeksizin, .;ahm sat • 
maksmn yalmz 60 milyon Türk, Elen, 
Rumen ve Yugoslavm sulhunu degil, 
ayni zamanda henüz resmen bizirn an -
tanbm1za mensub olm1yan ve bizim gibi 
düsünmekte olduklarmdan dola}'l bize 
iltihak edecek olan digcr Balkanhlarm 
da sulhunu temin ettik. 

Büyük Devlet Reisinizin, milletin 
Büyük Sefinin mukadderatlmzm büyülc 
f darecisinin, vatammzm vc milletinin 
babas1 olan Son Ekselans Gazi Kcmal 
Atatürkün idaresi altmda mcmlclcetiniz -
de tahakkuk ettirilmis olan bütün tcrak
kiler hakkmdak.i derin takdirlerinde vc 
tam an!ay11lannda Yugoslav arkada1la· 
nmla birlikte Elen ve Rumen arkada1 -
lanma i1tirak ediyorum.» 

Nutuklar bittiktcn sonra, kongre reisi 
Yunus Nadi katib Ercümend Ekremc 
söz verdi. Ercümend Ekrem küraüye ge
lerel<, Balkan Matbuat Birliiii Atina 
konRresinc riyaset edip yakmlarda ölen 
Etnos gazetesi ba1muharriri M. Spizidion 
Nikolaidis'in hatirasma hürmeten bir da
kika avakta sükut cdilmesini teklif etti. 
Bu teklif derhal kabul cdilerek. bütün 
kongredekiler ayakta bir dakika mütcvcf
fa meslekta11m1zm hat1ras1m taziz ettiler. 

Devlet reislerine tazim teklili 
Bun i müteak1b, Yunan heyeti reisi 

M. Sefcryadis, dört Balkan devleti Reis 
ve Ba1vekillerine kongre namma birer ta
zim telgraf1 <;ckilmesini tcklif etti ve bu 
teklif alk15lar arasmda kabul edildi. 

Müteak1ben kongre riyasetine verilen 
takrirler okundu. Bunlardan biri dört 
Balkanh murahhas heyetleri reislerinin 
kon~re fahri riyasetine tayinini teklif edi
yordu. Kongre bu teklifi ittifakla ve al
lu1larla kabul etti. 

Bunun ardmdan komisyonlann te1ek
kül tarzma dair Türk heyetinden N e1et 
Halilin teklifi kabul edilerek ü~ muhte
lif komisyon 1öylece sc<;ildi: 

1 - Siyasi komisyon: Reis: Yugos -
lav heyeti reisi Y ovanovi<;. azalar: Abi· 
din Daver, Nadir Nadi, Ercümend Ek
rem, N a•id Hakk1, Sei im Rag1b. 

2 - T eknik komisyon: Reis: Yunan 
murahhas heyetinden M. Zarifis, aza -
lar: Kaz1m !;iinasi, Muvaffak Menemen
ciolHu, Hakk1 Tank, Sedad Simavi, 
Mecdi Sayman. 

Kültürel komisyon - Reis: Rumen 
murahhas heyetinden M. Bazariu, aza -
lar: Stetovski, As1m Us, Ne1et Halil, 
Nevzad Güven. 

Komisyonlar bu 1ekilde kurulduktan 
sonra, reis Yunus N adi celseyi on dakika 
müddetle tatil ettiil;ini ilan etmi1tir. 

Misafirler bu fas1la esnasmda hazir • 
lanm11 olan zengin büfede izaz edilmi1 -
lerdir. 

Celse tekrar a<;1ld1ktan sonra, reis vak
tin gec oldugunu dikkate alarak ~ah1ma
lara yann devam edilecegini bildirmi1tir. 

Komisyonlarin toplantrn 
Kongredc se<;ilen komisyonlann u<;u 

de kons;cre celsesinden sonra toplanarak 
m°'ai tarzlanm tesbit etmi1lerdir. 

Teknik komisyon bu sabah saat 10 da 
Y1ld1z saravmda, Siyasi komisyon da sa
at 11 de Perapalas otelinde toplanarak 
<;al1. malanna devam cdeccklerdir. 

Misafir gazeteciler 1erefine bugün ög
leyin kon~re reisi Yunus Nadi tarafm -
dan s~rkldoryanda bir öiile ziyafeti ve
rilccektir. 

Bir batinda ü~ ~ocuk 
Bursa 7 (Telefonla) - Burada <;ukur 

mahallede oturan Süttozu fabrikas1 a· 
melesinden Cemalin ikisi erkek birisi 
k1z olmak üzere bir batmda ü~ ~ocu~ 
dünyaya gelmi§tir. <;ocuklarm ü~ü de 
111hhattedir. !simleri Ce!Al, Cihad, Cc
nil konmuitur. 
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Frankistler Lerida- Muvazene vergisi-

dan Akdenize ne aid tahfif layi-
ilerliyorlar 

1 Baftaraf1 l Incl sahtfede 1 
keti esnasmda gayrimes'ul unsurlar ta
rafmdan siyas! esirlere kar11 intikam 
muameleleri yap1lmasma m§.ni oluna -
cag1ndan ümidvar bulundugunu bildir
miitir. 

Baraelon, atlemi mütlahale 
s:steminin kalcl1rilmaarn1 istiyor 
Paris 7 - 5 nisanda Barselon hüku • 

meti tarafmdan ademi müdahale siya -
setinin terkedilmesini taleb etmek i~in 
Paris ve Londra hükllmetlerine tevdi e
dilmi~ olan nota, Fransa ve !ngiltere 
Hariciye Nezaretleri tarafmdan uzun u
zad1va tetkik edilmi~tir. 

!yi malumat almakta olan mehafilde, 
tspanya cumhuriyet~ilerinin bulunduk
lan vaziyetin uyand1rmakta oldugu 
sempati ne olursa olsun, ~imdikl ahval 
ve ~erait dahilinde 1spanya i~lerine mü
dahalede bulunmamak siyasetinde bir
gilna tadilät icrasmm mevzuu bahsol -
m1yacag1 bevan edilmektedir. 
Hiikiimetcilerirt ümidsiz vaziyeti 

Londra 7 - Deyli Ekspres gazetesi, 
milliyetperver k1taa\Jn seri hareketi ü
zerine hükfunet ordusunun 43 üncü f1r
ka•mm diger hükfune~i kuvvetler1e 
muvasalasmm kesi!mi§ oldugunu ve 5-
6 bin ki§inin Frans1z hududuna ge~ebil
mek i~in ümidsiz bir gayret gösterdigi
ni yanyor. 

Fransrz komiir1iat litlerlerinin 
talebi 

Paris 7 - Komünist partis! .'(enel sek
reteri Torez ile mezkilr parti liderle -
rinden meb'usan meclis! lkinci reis! 
Düklo, Ba§vekile bir mektub göndere· 
rek Barselon hüktlmetinin silah ve mü
himmat t~darik edebilmesi l9in süratle 
Fran51z • tspanyol hududlarmm a91lma
sm1 lstemi.§lerdir. 

lave~ so1yaliat meb'ualarrmn 
sempatiai 

tokholm 7 - 58 i sosvalist olmak Ü· 
zere uarlamento azasmdan yetmis dört 
kisi Barselon'a bir telgraf cekerek hür
riyet ve demokresiyi müdafaa etmekte 
olan 1spanvol milletine sempatiler!ni 
ibläg etrni•lerdir. (a.a.) 

Tremp z;aptetlildi 
SaraJ?OS 7 - Nasyonalist kuvvetler, 

bu~n ögle üzeri Tremp'i zaptetmi§ler
dir. 

Adliye V ekaleti binas1n1n 
im,auna bailand1 

Ankara 7 (Telcfonla) - Devlet ma
halleainde kurulacak Adliye V ekaleti 
binas1 inpatma ba1!anm11tir. Binanm ~a
bs1 gclecelc k11a kadar örtülmüt olacak, 
a,1lma resmi 1939 sencsi cumhuriyet bay
rammda yap1lacaktir. Adliye Vekaleti 
binasile Maarif V ekileti binas1, Dcvlet 
mahallesi hcyeti mccmuasmm ilk iki bina
s1m te1kil cdecektir. Bu itibarla emniyet 
abidesi cihetine dogru vc ortadaki bulva
ra göre tamamile mütenaz1r olarak inta 
cdilecektir. 

Saadabad pakh devletlerinin 
938 i~tima1 

T ahran 7 - Saadabiid pakh devlct
lerinin hariciye namlan, 21 eylul 1937 
de Cenevre' de yaphklan toplanhda, gc
lecek i~tima111 Kiibil' de yap1lmasma ka
rar vermi1lerdi. Pakh imza ct1ni1 olan 
devletler, aralannda isti1aredc bulunduk
tan sonra, Kabil i<;timamm 1939 ilkba • 
harma talikini kararla,11rm11lard1r. 1938 
eylulünde Cenevrc' de bir toplanl! yap1 -
lacakhr. 

Bur1a Vilayetine yerle§tiri
len gö~menler 

Bursa (Hususi) - Bulgaristandan ye
ni geien gö>Jnenlere mmtakam1zda ara
zi verilmiye ba§lanmt§!Ir. Mill! Emläk 
müdürü ilhaml ile fen memurlan Ka • 
racabeye giderek Ba~köye 19 hane g~
men yerle§tirmi$ler ve kendilerine ha
zineye aid araziden 1000 dönüm arazi 
tevzi etmi§lerdir. Bad1rga köyüne de 27 
hane g~men yerle§!irilmi$ ve bu gö9" 
menlere de 1000 küsur dönüm arazi ve
rilmi§tir. Bu tarlalar tahdid, tesbit ve 
kendilerine gösterildikten sonra tevzi 
olunmu§tur. 

M. Stoyadinovic;'in memleket 
seyahati 

Belgrad 7 - Ba§Vekil ve Hariciye 
Nazm M. Stoyadinovi~, beraberinde 
Harbiye ve Bahriye Nazm General Ma
ri~, N af1a N azm M. Stoiovi~, Devlet 
Nazm M. Navakovi9 oldugu halde ge -
ceyi Ugice'de §ahsi dostlarmdan ayan
dan M. Zeharic'in evinde ge~irdikten 
sonra dün sabah bu &ehirde akdedilmi§ 
olan Yugoslavya radikal b!rl!gl konfe -
ran51nda hanr bulunmu~tur. M. Stoya. 
d!novi9, müteakiben Kossiyeri9'e dogru 
seyahatine devam etmi.§ ve orada ken
disini §idd,etle alk1§hyan binlerce ki§i 
tarafmdan kar§1lanmt§ltr. 

Belgrad 7 - Ba§Vekil Stoyadinoviq 
Dalma~ya ve Bosna'ya yaphg1 tetkik 
seyahatinden Belgrada dönmü§tür. 

Bir vapur kayib 

has1 Mecliste 
f Ba1tarat1 1 tnct sahl/cdtl 

1936 mali y1lmm ayni aylan tahsilah 
14,722.403 lira olmastna göre, ar1I1 nis
beti, takriben (% 10, 13) c varmaktadir. 

1938 mali y1h i~inde vergi matrahla -
rmda husulü mümkün olan ink.i1af da na
zan dikkate almma hükumet~e yap1lan 
fedakiirl1k takribi bir hcsabla dört mil -
yon liradan noksan hesab olunmaz. 

1980 numarah kanunun birinci mad
desinde istisnalara taalluk edcn be1inci 
f1krada zat maa11 sahibleri haricinde ka
lan hizmet erbabmdan ayhk istihkak1 yir
mi liray1 ge~miyenler bu vergiden istisna 
edilmi1tir. 1stisnaya esas olan haddin is

tihkak miktanndan, muvazene verg1sm
den evvel kesilen vergiler ~1kar1ld1ktan 
sonra kalan miktara tatbik1 daha iidila
nc olacag1 dü1ünülmü1 ve zat maa11 sa
hibleri ayni zamanda diger dairc vc mü
csseselerde de müstahdcm bulunduklar1 
takdirde muafiyctin ne suretle tatbik <>
lunacag1 mer'i kanunda meskut bulundu
gundan bu cihetlerin tcmini i~in birinci 
maddenin be1inci f1kras1 degi1tirilmi1 ve 
1imdiye kadar bu yolda cereyan eden 
tatbikatm teyidi i,in layihaya muvakkat 
bir madde ilave olunmu1tur.» 

Meclis encümenlerinde yanndan iti -
baren görü1ülecek olan bu layiha, 1980 
numarah ve 26/5 / 932 tarihli muvazene 
vergisi kanununun birinci maddesinin is
tisnalara müteallik be1inci fikras1 ve bu
na 2174 numarah vc 8/ 5/933 tarihli 
kanunun ikinci maddesile ilave olunan 
f1kray1 1u sckilde dcgi~tirmektedir: 

«Bir ay i,inde her nc Ünvanla olursa 
olsun ald1klan mebalig kazanc ve ikllsadi 
buhran vergileri indirildikten sonra yirmi 
liray1 ( dahil) ge,miyen bilumum hizmet 
erbab1 ile kazanc;. ve ikllsadi buhranm 
vc muvazene vergileri ,1kanld1ktan sonra 
ayhk istihkaklan yirmi lira vc daha a1ag1 
mütekaid yetim ve du! maa11 sahibleri bu 
vergiden müstesnadir. 

Mütekaid, yetim ve dul maa11 sahible
rinden ayni zamanda resmi veya hususi 
daire veya müesseselerde müstahdem bu
lunanlara muafiyct hükmünün tathikinde 
yalmz zat maa1lan nazan itibare ahmr. 
Bu maa1lar muafiyet haddinden yüksek 
cldugu takdirde diger istihkaklanna mu
a fiyet tatbik olunur. Mezkur istihkaklan 
dahi muafiyet haddinin fcvkindc olanlara 
muafiyet verilmez.» 

Ayni kanunun 1kiftci maddesi de bu 
layiha ile 1öyle degi1tirilmektedir: 

«Muvazene vergisi istihkak vc tedi • 
yclerdcn kazanc ve ikhsadi buhran ver -
gileri ~1kanld1ktan sonra kalan tediyc 
miktarmdan yüzde sekiz nisbetinde ah -
mr.» 

Uyihanm ü,üncü maddcsi muvazene 
vcrgisi müddctinin bir senc daha uzat1l -
d1g10a dairdir. Bir muvakkat maddc ile 
de zat maa11 sahibleri haricinde kalan 
hizmet erbabmdan kazanc ve buhran ver
gileri ~1ktiktan sonra ayhk istihkak1 yirmi 
hray1 ge~miyenlerden, bu kanunun me
riyeti tarihine kadar almmam11 olan mu
vazenc vcrgilerinin almm1yaca<l1 '"rih e
dilmektedir. 

Bir izah 
Hükumetin verg1lerdeki fedakiirl1klan 

cümlesinden olarak muvazene vergisinde 
yap1lan tenzilat miktan ilc yeni haz1rla -
nan kazanc vergisi kanunundaki tad1lata 
dair layiha hakkmda dün ne1retti~imiz 
Ankara telefon habcrinde baz1 tertib ha
talan olmu1tur. Sallrlann kan1masmdan 
mütevellid olan bu hatalar ger~i okunu1ta 
anla11lmakta ise de, taraf1m1zdan tasrihini 
faydah bulduk. 

Milli tasarruf 1aha11ndaki 
~ah1mam1z1 takdir 

Beynelmilel arthrma enstitüsünün 
resml orgam olan •L'epargne du Mon
de. dünya tasarruf mecmuas1, kapag1-
m, tnusal Arthrma ve Ekonomi kuru -
munun .harvurup harman savurma. 
yanh afi§ile süsledigi 2 numarah nils· 
hasmda, memleketimize ve Cumhuri -
yet rejiminin milli tasarrufa atfettigi e
hemmiye.te dair bir makale ne§fetmii
tir. 

Gazete, Atatürk Cumhuriyetinin, her 
sahada ba.ard1~1 ak1llara hayret vere -
cek terakkilerden sitayi~le bahsettikten 
sonra, 1933 tenberi tatbikma ba~lanan 
be• senelik endiistri planmm, memle • 
ketimlzin sanayi hayatmda oynad1~1 

mühim rolü izah eden bu yazile, Türk 
milletinin, ikt1sad ve tasarruf sahasm
daki azminl ve muvaffakiyetini, kuv • 
vetle tebarüz ettirmektedir. 

Mecmua, tnusal ve Arthrma ve Eko
nomi kurumunun faaliyetinden takdir
kär "Qir lisanla bahsetmekte ve bilhas
sa, afi§lerimizi sena etmektedir. Mec -
muanm 1, kapag1 da, kurumun muhte. 
Hf afi§lerinden en güzel be§ tanesile 
si'~lenmic:tir. 

/" 
<;ocuklarm yuzunu güldürmej!e, 

fenahklardan korumaga 9ah$an <;. 
E. Kurumuna para yard1m1 yapm1z. 

F enerbah(j;e tak1m1 
izmire gitti 

Fenerbah~e futbol tak1m1, cuma ve 
pazar günleri iki ma~ yapmak üzere 
dün ak§am Band1rma tarikile tzmire 
hareket etmi§tir. 

Cim Londos Nevyorkta 
galib geldi 

Yunan güre§ §ampiyonu Cim Londos 
Nevyorkta Cim Mak Milen'le yapti~1 
bir müsabakada 36 dakikada hasmm1 
yenmi§tir. 

Ayni aksam Ali Baba ile Polonyah 
Pandulok arasmda yap1lan güreite Ali 
Baba 11 dakikada Polonyahy1 yen • 
mi§tir. 

Eskrim müsabakalar1 
T. S. K. !stanbul böiges! eskrim ajan· 

hgmdan: 
Bölgemizin eskrim birincilik müsa • 

bakalan 24/4/938 pazar .günü saat 17 de 
Beyofilu Halkevi salonunda ba§hyacak
hr. Müsabakalar erkekler arasmda 
epe, flöre ve k1hc olmak üzere ü~ silah 
üzerinden yap1lacak, bayanlar arasmda 
da flöre müsabakas1 yap1lacakt1r. 

Federe kulübler müsabakalanm ve 
hangi silahlara i§tirak edeceklerini tas
dikli birer liste halinde 19/4/938 sah 
günü ak§amma kadar Eskrim ajanhg1-
na bildirmeleri rica olunur. 

Voleybol ma~lar1 
T. S. K. tstanbul bölgesi voleybol a

janhgmdan: 
9/4/938 cumartesi günü Alemdar 

caddesinde kain Y. M. C. A. salonunda 
yap1Jacak volj!ybol ma91: 

Beykoz • tstanbulspor saat 16 hakem 
Ali Ridvan Arsever. 

(..._·_A_s_k_e_rl_ik_-'u;;....l_e_r_i _) 
sanyer A.skerllk ,ubeslnden: 
l - Yedek subay yetlljecek kado.r oku

yan kISa h!zmetlllerden 333 doRumlu ve 
bunlarla muamele gören daha „kl do • 
Rumlulardan denlz sml.fma ayrilan!ardan 
maadas1 askeri ehllyetname derecelerine 
göre askere ~aRmlace.kle.rdir. 

A - Askeri ehllyetnamesl olm1yanlo.r l 
mayIS 938 de hazrrlik klt'as1nda bulunacak 
1Ckilde sevkolunacaklo.rdir. 

B - Orta ehllyetnamell olanlar l tem
muz 938 de hazirlik k1t'asmda bul11nacak 
1jeklldo sevkolunacaklard1r. 

c - Tam ehllyetnam„1 olanlo.r l eylQl 
938 de hazirbk klt'aswda bulunacak ljekll
do sevkolunacaklardrr. 

D _ Yüksek ehliyetnamesl olanlo.r da 
1 tklnclte:,rln 938 de Yedek Subay okulun
da bulunacak fekllde sevkolunacakle.rdir, 

2 - Denlz s1mtma melll!ub olanlardan 
askerl ehllyetnames!zler l !klncltetrtn 938 
de, orta ehllyetnamelller l lkinclkänun 939 
da, tam ehllyetnamelller l mo.rt 939 da ve 
yük.sek askerl ehllyetnamelller de l mayJ.S 
939 da sevkedileceklerdlr. 

3 - Yukar1dak1 maddelerde yazlb ole.n
lar 1ubeye calirrild1klan zaman askeri eh
llyetname, nü!us hüviyet cüzdaru ve mek
teb tehadetnamelerln! beraber getlrecek -
lerdlr. Bun!o.rdan §ubece askeri slhhl he
yetlere gönderllml.4 bulunan!arm raporlar1 
da keza o gün Uzerlerlnde bulunacaktir, 

*** 
Üsküdar Askerllk 111beslnden: 
l - 333 Do. ve bunlarla muamele gören 

kISa hlzmet §Oraltln! kazannut askerl eh
llyetnamelerl olm1yan erler 938 yilJ may1-
sw blrincl günü Yedek Subay okulunda 
bulunmak üzere sevkedlleceklerdlr. Bu ka
bll erler bura.da lseler nü!us cüz:lanlar1 ve 
lkl totoRra!la 938 ylb nJ.sanm 25 Incl gü -
nüne kadar fUbeye gelerek sOVk muht! • 
ralar1ru alma1ar1, t~ra'da bulunanlar da 
bulunduklan yerler askerllk fUbelerlne 
vaklt ge~lrmeden müracaatlo muayyen 
günde okulda bulunmalan. 

2 - KISa h!zmet ~eraltlnl kazanmt§ <>
Jup da ellerlnde bulunan orta, tarn, yük
sek askerl ehllyetlerinl §Ubeye gösterme
mi.f ve k"ydettlrmemlt olanl"r da 938 yilJ 
temmuzuna kadar gelerek fubeye kay1d
larm1 yaptirmalan 11An olunur. 

!stanbul 4 üncü icra dairesinden: 

Bayan Pegof 

Beyoglu Elhamra sinemas1 kar§lSI 

MISlr aparhmamnm altmda ticaretha • 

nede mukim iken halen ikametgliht 

me~hul bulunan: 

GÜNÜN BULMACASI 
• i 3 ~ 10 11 

l~_j 1 1 1 1 1 l 1 \-R 2 _J_l_l_l_I I•\ 1 
1 1 1 1 a 1 l 1 1 1 1• 

•I 1 1•1 1 1 •I I• 
b 

' 
1•1 • 1 ,. 1 1 

6 1 l • ,. 1 
i l_J 1 1 1 1 1 1 1 ,., 
8 _J 1 111 1 1 1 1 I• 
y 1 1 1 1 1 1 1 • 1 

1 • 1 1 l 

l 
o~•I 1•1 
1 1 1 J• 1•,J...L.. 
Boldan salia: 

r 
Ankara Borsas1 7 / 4/93 

C E K L E K 
Ac1hs Kapan~ 

Paris 25.5675 25.8;5 
New· York 0.79 0.79111 
Miliino 15.0125 15.02 
Brüksel 4.6930 4.6946 
Atina 87.0225 87.02%l 
Cenevre 3.4460 3.4463 
Sofya 63.6942 63.6942 
Amsteru. 1.4275 1.4275 
Pra11 22.67 22.67 
Madrid 12.7388 12.7388 
Berlin 1.9697 1.9691 
Val'lot • 4.1942 4.1942 
Buda!H'1te 3.9810 3.9810 
Bükrt~ 10.621 106.21 
Bel11rad 34.6337 31.6331 
Yokohama 2.7356 2.7356 
Stokholm 3.0896 3.0896 
Londra 628.- 628.--
Moskova 23.86 23.86 

fSTIKRAZLAK 

Er1111nl 
L 

Ac1hs Ka1„n11 

100.25 100.2) 

l - Her dedlkoduyu duyan (mürekkeb 
kellmel. 2 - Blr seyahate gldl§, eskl blr 
$alrlm1z. 3 - Boyun atlrun, Kanada'da blr 
ljeh!r. 4 - Kü~ücük zaman, yalvarma. 5 -
Cllve, pata gelme. 8 - ZJya, blr s1!at edat1, 
Yunanl.standaki „kl Türklerln relslerl. 7 -
Clld yüzen (lkl kellmel. 8 - Blr 1rka men
sub olmamn tersl, mürekkeb blr emlr. 9 -
Yüzündekl blr~y slyah (!kl kellme), mer
kez. 10 - Blr mabud. nakllye va.ntalo.rm
dan. 11 - Hesabda bir cetvel, ispanyanw 
ve Hlndlnkller me$hurdur. 

Beyoglu birinci sulh hukuk mahke' 
mesinden: 

Yukandan a$a~1ya: 
l - i:nadc1 Oki kellme). 2 - Boyu taz

Ia, kmlc1m. 3 - Fransada blr §Ohlr, tac!z 
eden söz. 4 - i:mdad Jstlyenln teranesl, 
blr edat, seclye. 5 - Blr emlr, aw. 8 - Es
ki al!abede blr hartln okunu§unun tersl, 
banyo §ohlrlerlmW:len blrl. 7 - B1cakla 
silmeke ca~rak. 8 - Küplle me§hur blr 
kasabam1z, kiJ4ad eder. 9 - Tatli blr!jeyln 
tersl, Anadoluda esklden kullanllan blr 
cln.s araba, yemek. 10 - Avrupada blr ya
runada, Amerika clvarmda büyük blr ad„. 
11 - Blr eins sandal, $enllklerde caddelere 
kurulur, nehlrlerln nakllye vas1talo.rmdan. 
Evvelki )lulmacamn halledilm.i~ ~ekll 

Abdullah ve Fatmamn müiterekeC 
mutasarnf olduklan .aoo. lira muh~d 
men kiyrnetli, Galatada Alacamesq1 

mahallesinin eski <;apa yeni Cilä ~1Jc ' 
mazmda eski ve yeni 3 No. h hane ts' 
mammm izalei §Üyuu i~in a~1k artllr ' 
m1ya konuldu~ndan 6/5/938 cuma gil' 
nü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoj!lu sulh 
mahkemesi baikatibligince müzayedl 
ile sat1lacakt1r. 

2 3 f h 6 7 ~ • 10 II 

.p~fA.1L o vlUls1Efv1EIN 
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6 AIMIAIN • G 1 IT AR E 
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s AIMIAIZIOINl•IKl•I<;. 
e1TI ! IM AIR• TIA LI 1 KI 
Q Al • A YIUIK •tB 1 N ~I 1 ~LI K AIHl•IBJAiF E l 

Denizlide bir dokumac1-

hk kongresi toplan1yor 
Denizli 7 - Dokumacililt1n 1slah ve 

standardize edilmesi ir;in Ticaret orla
smda yarm bir kongre akdedilecektir. 
Bu kongreye vi!ayetin dokumac1hk te -
§ekküllerinden baika civar viläyetler • 
dekl dokumac1lar ve Sümer Bank mu • 
rahhaslar1 davet edilmi§!ir. Sümer Bank 
bei ki§ilik bir heyet göndermek sure
tile konl(feye i§tirak edeceginl bildir • 
mi§tir. Civar vilayet dokumac1lar1 mu
rahhaslarmm da gelecegi öitrenilmiitir. 
Kongrenin bir,ok favdah kararlar ala
cag1 umulrnaktad1r. (a.a.) ----·--·--At;IK ARRTTIRMA 1LE 

FEVKALÄDE SATl;l 
1938 nisamn 10 uncu pazar günü sa

at 10 da Beyoglunda !stikläl caddesin· 
de Rumeli hanmm 5 No. h dairesinde 
Nikoläki Hrisovergiye aid mükemmel 
ve nefis e~yalann ve biblolarm ar;1k art
hrma ile sablacaj!1 ilan olunur. 

Gayet güzel !ngiliz mamulah maro -
ken kaph mahon agacmdan bir kanape, 
iki koltuk, keza tngiliz mamuläh ma • 
hon agacmdan morekin kaph yemek 
sandalyeleri, cevizden mamul kristalli 
ministr yaz1hane ve kütübhane, ma -
vundan makineli döner yaz1hane, kol -
tuk ve me§eden mamul makineli Ame
rikan yaz1hane koltuk, me§eden kar -
tonyer, sedef i§lemeli Venedik mamu· 
lah yuvarlak orta masas1, ür; kap1h, be§ 
aynab ceviz dolab, somaki mermerli 
tuvalet Jävoba ve komodin, blr aded 
yatak oda taklm1, bir aded tngiliz mah 
sart karyola, maroken koltuklar, me§
hur ressarnlarm imzah muhtelif tablo· 
lari, seri olarak filosofiye aid ansiklo -
pedi, !Ugat ve sair k1yrnetli kitablar, 
bir !ngiÜz gramofonu ve Betoven, Kroy 
r;er Sonat ve sair k1ymetli plaklar, 
yaz1 maklnesi, salamandra, elektrik 
!Ambalar, tuvalet ve manikür tak1mlar1, 
biblolar, elbiseler, paltolar ve ipekli 9a
ma11rlar ve sair lüzumlu eiyalar. Bulk 
marka 28 modeli alt1 silindirll aq1k spor 
bir tenezzüh otornobili, Taksimde (Mil
li) Steaua garajmda bulunmakta olup 
talibler ziyaret edebileceklerl gibi, bu 
müzayedede sahlacakt1r~ Steinway • 
Sons markah Amerikan p!yanosu, 9ap
raz telli taburesile beraber. Buhara, 
Hemedan, Ke§an, Saruh ve !sparta ha
hlar1. Pey sürenlerden 100 de 25 teml • 
nat ahmr. Sah§ pe§indir. 

1 - Arttirma bedell tahmin edil•~ 
loyrnetin · %75 in! bulduj!u takdirde 0 

gün ihale edilecektir. Bulmadlg1 ta!C ' 
dirde 15 inci güne geien 21/5/938 cu • 
martesi günü saat 11 den 12 ye kadsr 
icra olunacak ve en ~ok arthrana ihaJe 
edilecektir. 

2 - !haleye kadar birikmio mauye. 
belediye vergilerl ve Evkaf idaresile zO 
senelik Evkaf taviz bedeli ve tellalil"e 
müiteriye aiddir. Miktarlan dosyas1Jt' 
da yanhd1r. 

3 - Arttirm1ya girmek istiyenler rnu· 
hammen bedelinin %7 bu~ugu nisbetilt' 
de teminat veya ulusal bir bankamn te' 
minat mektubunu getirmeleri §arttJr. 

4 - Arthrma bedeli ihaleden itibare!t 
5 gün i9inde mahkeme kasasma yat1r1• 
lacak\Jr. Aksl takd!rde !hale bozulars~ 
farlo fiat ve zarar ve ziyan ve faiz bilB' 
hüküm ahnacak!Ir. 

5 - 2004 say1h icra ve iflas kanunu ' 
nun 126 nct maddesine tevfikan gayri • 
menkul üzerindeki ipotek sahibi alacak• 
ltlarla dij!er alakadarlar gayrimenkul 
üzerindeki haklanm, hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialanm ispat i~iit 
ilän gününden itibaren 20 gün i9ind• 
evrakt müsbitelerile birlikte sah~ me ' 
muruna müracaat etrnelidir. Aksi tak ' 
dirde haklart tapu kütügile sabit ohYll' 
yanlar sa!I§ parasmm payla§masmdsll 
haric kabrlar. 

6 - $artname mahkeme divanhane ' 
sinin herkesin 11örebilecegi yere as1!a' 
cak!Ir. Fazla malumat almak istiyenle -
rin 937 /36 say1sile basvazanhgma müra• 
caatleri ilan olunur. (6696) 

Yeniiehir mahkeme baikätibligin • 
den: 

Yeni§ehrin Hususl muhasebe mem!lt 
refiki Hamdinin kasabadan Ali Kara • 
bacak Mustafa kiz1 Lutfiye ve Emine il•' 
müitereken ve §ayian mutasarnf olduk• 
lart Yeniiehir kasabasmm !stikläl cad• 
desinde sagt evvelce Abdurrahman el• 
yevm Hüseyin dükkam, H. Tahirin Ha• 
san kahvehanesi, Evkafa . aid dükkäll• 
H. Ahmedin bakkaliye ardiyes!, Clngil 
oglu Ali, Belediyeye aid helvac1 dükka" 
m ve Karabacak Emin ham, solu H. Ta
hir oj!lu Mehmed ve oglu Ömere aid 
dükk8.n ve yol, arkas1 Karabacak Mus• 
tafa vereseleri, önü yolla r;evrili umu• 
mu (1130~ M. 742 S. M. murabba1 oluP 
bundan (780) M. (258) S. M. murabbal 
mahallinde üst katta on oda, ha!a, bit 
samanbk, bir sofa ve odalann önünde 
bir miktar gezinti mahalli, alt katta bit 
kahvehane, altt oda ve mert:liven alt1n• 
da bir kömürlük ve dokuz ah1r, bir halä, 
bir akar ~e§me, r;ift kanadh bir kap1y1 
bü§temil (3000) lira kiymetl muham ' 
meneli han Yenl§ehir sulh mahkeme ' 
sinin ilamma istinaden §Üyuun izalesi 
z1mnmda a91k arthrm1ya ~1kar1lrn11tir. 

Birinci artbrma 14/5/938 cumartesl 
günü saat 12 de Yeni§ehir mahkeme ka• 
leminde yap1lacakhr. Talib olanlar1!l 
hissedarlar haric iki yüz yirml be§ l!rll 
teminat akr;esile birlikte o gün ve sa • 
atte müracaatleri, birinci arttirmada 
gayrlmcnku!e tahmin edilen bedelill 
yüzde yetmi§ be~ini bulmad1g1 takdir • 
de en ~ok arttiranm taahhüdü baki kal• 
mak §artile bundan on be§ gün sonrakl 
30/5/938 pazartesl günü saat 15 e b1ra• 
kilacagi ve bu arthrmada ihale en ~ok 
arthrana yap1Jacaj!1 ve ihale, pul bedeJI 
ile tellaliyenin müiteriye aid bulundu
ku ve arttmna §artnamesinin 1/4/938 
tarihinden ltibaren a~1k bulundurulaca
gi i!An olunur. (6693) 

Emniyet Umum Müdürlügünden: 
1 - Eide mevcud ömeltl ve ,artnamesinde yaz1h vas1flar dairesinde 

zab1ta mcmurlari !ein 10,000 metre gri renkte kuma$ kapah zarfla 19/4/938 
sah 11ünü saat 15 te sahn ahnacakt1r. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 75 kuru$ ktymet bi.;llen bu kuma$lara 
aic! &artnameyi almak ve nümunesinl görmek istiyenlerin Emniyet Umum 
Müdiirlü!tü Satmalma Kom!syonuna müracaatler!. Londra 7 - Kardif'ten 8 martta Van· 

kuver'e hareket eden Anglo Ostralian 
admdaki 5.500 tonilatoluk tngiliz va -
pur11 14 marttanberl kay1bd1r. Tayfas1 
38 ki§iden mürekkebdi. 

_ _____ ..) 

Sümer Banka ilamh olarak borcunuz 
olan 293 lira 20 kuruiun sened tarihin
den itibaren faizi kanuniyesi %5 üc • 
reti vekaletle tahsill hakkinda yaphgi 
ücreti takib safhasmda kanunl ticaret
hanenize gönderilen !cra emrinln ar • 
kasma müba§iri tarafmdan verilen me§

ruhatlara mezktlr ticarethaneyi terket
tiginiz ve yeni ikametgah1 ve ticaret -
hanenizin de m09hul bulundu~ meiru· 
hah verilerek icra emri bilateblig lade 
edilmi§tir. tcra merci makamma lttihaz 
olunan kararda da lc:ra emrinin blr ay 
müddetle ilanen t~bligi tesbit k1hnmt§
!ir. 1§bU ilan tarihinden itibaren nlha • 
yet 30 gün i~inde mallarm1z hakkinda 
beyanda bulunmamz ve bu borcu öde
meniz läz1md1r. Borcu ödemez ve mal· 
larm1z hakkmda beyanda bulunmazsa
mz hapisle tazyik olunacagm1z gibi yan· 
h§ beyanda bulundugunuz takd!rde de 
hapisle tecziye edilecej!iniz hususu !cra 
emrinin tebligi makamma kainl olmak 
üzere 30 gün müddetle il§.n olunur. 

(6694) 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 3562 lira 50 kuru&luk teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublann1 ve 2490 sav1h ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz1h beli:telerle bir!ikte eksiltme günü saat 
14 e kadar Komisyona tesllm etmis 'oulunmalan • 933 • ( 1834) 
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Kunduzlar Krali~esi 
1' 0 •• , 

1- Servet pe~inde .. 
d . rn1 i c k1zkar-

eii Asyabe ve am· 
ealan Al k" 
turu emo-
lcri ~ Yernek yedik • 

. u 0 rrnan kö • 
1es1 cidde h . 
Yerdi .. n O§ bu 
lade .. Goze fcvka. 
YQrd guyel görünü • 
de lu. ernek, hi~ 

•na ] 
Alek o rnarn1§h 
du· •rncan1n vur . 

gu hayvan1 ''-Yab ~ • 
· . e Pek mükcmmcl 

JJ111rini1ti. Her .. .. 
on b u~u. 

Cj günd·· d ru d' ur u. 
Y~a inlc~rneden se- ""-----·--~·'-..!=....:.:=.:..a=-'=~ 
i~in ~· •1r11lerdi. 1Ik defa istirahat etmek Tomi on yedi ya1ma basm11 vc ~ok 

AI 11 
ttsat buluyorlard1. mahir bir ni1ane1 olmu1tu. Asyabe ise 

ek •mca: henüz on be1indc olmasma ragmen kolay 
huid:kNihayct, dcdi, arzu ettigüniz yeri vc gü~ her türlü sporu yapard1. $imdiye 
gibi .. ~altba„ Evvela sahibsiz bir arazi kadar ameaswm hemen hemcn bütün av 
b gorunüyo S · J • d'"' · ·1 · · · k · t' N ·1 1 az1 · l r„ amyen e c ge~1r 1g1m gezmh erme 11hra etm11 1. e1es1 e ya1 1 
ziy0/ 1z •rc nazaran hayvam da bola ben- adamm gönlünü eglendiriyor, yola ve 

..,.. .„ yorgunluga tahammülile onun nihayctsiz 
'

0 tni II · · d T __ e enn1 ugu1turarak: takdirlerini kazamyor u. omi ile Asya-
~a b Y jnndan itibaren, dedi, avlanma • be'nin babalan ölmezden evvel Alaska
l:.ßer •1 '.Yabileeegimizi zannediyorum„ daki altm arama i1lerinde bir hayli para 
rnühi v~IYct ümid ettigim gibi ~1karsa kazanmt§h. F akat gitgide altm azalml§, 

Alk 11 servct ele g~irebiliriz. nihayet bulunmaz bir hale gelmi1ti. 0 va-
--e H arnca gülerek ecvab verdi: kit Alek karde1ine tak1lm11: 

rna b' er.halde milyoner olamay1z am • - fyi etmi1im de kürklü hayvan av • 
sek 

1
htaz idareli davramr ve iktisad eder· lama i1ini terkedip altm aramaya koyul-

ra atr . k d b' ] Para k ,a Ya11yab1lcce dereec e ir mam111m. Bizim hayvan arm artmasma 
A abzanabiliriz. mukabil sizin altinlar ortadan yek.ilivcr -

'Ya e d ·· 1 b' ·· 1 d di 1 Yan etti. c 1oy e 1r muta ea ermc • 
Diye latife etmiiti. Babalan ölünec 

ke;;;- f traf1 güzel ~i~cklerle süslü mü • Alck iki karde1i hem fazla sevdigi, hem 
iiil =~ hah~eli bir ev de yaptmnz, de- de iileri fevkalade iyi gittigi i~in hemen 

Al~k arnca. yanma altvermi1ti. <;:ocuklann talihinden 
midir, nedir, biraz sonra Alek ameamn 

kah; ~irndilik, dedi, evi bir tarafa bira· da i1leri bozuldu. Müthi1 bir yangm üSta· 
bak I a, §Urada kamp1m1Z1 kurmiya dm zatma mahsu1 avlanma onnamm sil-

a ~ 1 b 0 · ·· mi1 süpürmü1, i~are adam ekmegini ~I· 
elin/ bei &ündenberi ü~ seyyah silahlan karmak i~in kendisine ycni arazi bulmak 

e, kurnanyalan mtlarmda kah elek· endiiesinc dü1mü1tü. 

ll 
y!J li trenle, kah yaya olarak mütemadi-
b:n. Yol katedip duruyorlard1. Niha~et. 
ctk •k~ hafta, belki daha fazla kalab1le
kal' bir Yer bulduklanndan dolay1 fev • 

adem ······ lrd1 1' . cmnun gorunuyor a . 
•i 0 rn1 vc Asyabe, kü<;ük ya,ta anne· 
• z, babas1z kalm1, ~oeuklard1. Mahir bir 
•Vc1 j J I 0 an amealan Alek on an yamna a· 
/P
1 

~vlad gibi büyütmüitü. !Ik zamanlar 
1 •ri k · B 1 b 1 k .. k1·· h ~o 1yi gidiyordu. o o ur u 
•yv d h 1· 
d

. an avhyor bu kürkler e ay 1 para 
e IV d ' 
''''••111~r u. 1111 •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

htnir, Kar~1yakada Osmanzade 
(,;. (,;iray 

Bütün bu seyahatlerinde iki karde1i de 
beraber götürüyor, bu suretle onlara da 
ho~a vakit g~irtmenin yo]unu bulmu1 
oluyordu. 

fyi amma, kürklü hayvanlan hol arazi 
ele geyirmek, öyle zannedildigi kadar ko
lay bir1cy mi? Bunlann bir k1sm1 muay -
yen 1ah1slano, bir k1sm1 da hükumetin 
malt. Ne yapmalt} 

Yap1laeak §cy 1u !. Mütemadiycn ii • 
male dogru giderek sahibsiz arazi bul • 
mak„ hte nihayet ona muvaffak ol • 
mu1lard1. 

Tommi: 
- Aman amcae1g1111, dedi, bu ak1am

dan itiba1en tuzaklan kurmaga ba1hya -
hml 

Harekcte gc~miye her daün haz1r olan 
Alek amca: 

- Mükemmel bir fikir! 
Diyerek bu mütalcaya tamamile i1ti • 

rak ettigini gösterdi. Alck amea sade ma· 
hir bir ni1ane1 degil, ayni zamanda kürk
lü hayvanlarm her türlü adet ve huylan
na vak1f, onlan binbir hile ile tuzaga dü-
1ürmenin yolunu bilen usta bir ave1 idi. 
Genekcn Amerika yerlilerinin yanmda 
uzun müddet kalm11 ve onlardan orman -
lann csranm mükcmmelen Ögrenmi1ti. 

Tomi ile Asyabe de amealarmm bu 
husustaki teerübelcrinden istifade ederek 
pek iyi ycti1mi1lerdi. T orni' nin kurdugu 
tuzaklan muayeneden dönen Alek amea 
biraz endi1eli görünüyordu. Gene k1z: 

- Ne var, i1ler iyi gitmiyor mu yok
sa 1.. 

Sualini sordu. Alck amea §U eevab1 
vcrdi: 

- !1ler iyi gitmiyor denemez, fakat 
kürklü hayvan avlamak hususunda bu se
ne biraz gc~ kald1k samnm„ <;:ünkü §ÖY
le böy!e haziran iptidasmday1z, kunduz
lar dogurdular. Eger onlan 1imdi yakalt
yacak veya vuraeak olursak küyükler 
bak1ms1zhktan vc a~hktan ölürlcr, geie • 
eek sene i~in bize avlanaeak hayvan ye
tiimez !.. 

Bu dü1ünee Tomi'nin fazla alakasm1 
eelbetmcdi. <;:ünkü genc ave1 yalmz bu • 
günü düjünüyor, yannla, istikballe pek 
m~gul olmak istemiyordu. F akat Asya
be ayni fikirde degildi. Onu, bilhassa 
yavrulann ac, ve baktms1z kalacaklanm 
düsünerek fevkalade mütecssir olmui. 
av~1lann, scbebiyet vereeekleri herhangi 
bir faeiay1 gözlerinin önüne getirmeden 
istedikleri gibi hayvan öldürmekte serbest 
olmamalan ieab ettigine hükmeylemiiti. 

Benzin yerine arabas1mn makinesine 
portakal suyu doldurmak suretile tarn 
100 bin kilometrelik bir mesafe katet -
mi§tir. Benzin yerine portakal suyu 
kullanmak ala bir iey amma, bircok 
yerlerde hie §Üphesiz portakal, benzin
dan daha pahah„ Onun icin faydas1 
yok! 

Balyor'un yollar1 
Hindistanda Dekan yay!as1 civarmda

ki Racal1klardan biri olan Balyor Ra -
<;asmm serveti de tiplo ge<;enlerde ölen 
Partlyala Racasmm servetl gibi dillere 
destandtr. Paras1mn topyekün birka<; 
milyar1 g~tigi muhakkak .. 11te bu Ra
ca g~enlerde Amerikada husust terti • 
bath bir otomobil yaptirml§. Saatte 250 

kilometre süratle gidecekml§. Fakat bu 
sürat tabiatile her yerde temin oluna -
maz; hususile fazla dönem~li yollarda„ 
Memleketine dönünce ilk ilji yüz kilo
metre uzunlu~nda vlraj1 yok kadar az 
bir yol vücude getirtmilj ve bu yolun 
s1rf kendisine mahsus oldugunu ilan et
tirmi§tir. Ba~kalannm arabalar1 bu 
yoldan g~mek isterlerse derhal mene
dilecek ve cezalandmlacaklar„ Hangi 
devirdeyiz yahu!.. 

Alck amca ke1fettigi bir izin p~inde 
ko~rken Tomi ile Ä•yabe de kurulmu1 
tuzaklar eivarmdaki bir gölde ara§hrma· 
lar yaprruya ba1lam11lard1. Bu mada 
kurulan tuzaklardan birine yakalanan bir 
kunduz nas1lsa bir kolay1ru bularak ka<;· 
m1ya muvaffak olmuitu. 

Tomi ile Asyabe hemen oradaki ka· 
y1klardan birine atltyarak yarah kundu • 
zun kar11 taraftaki yuvalardan birine il· 
tiea cdip etmcdigini anlamak istemiiler • 
di. F akat yuvalar bombo1tu. Delikanh 
biraz ileride bir tak1m sesle i1itinee oraya 
dogrulmu1, kü<;ük bir hayvamn orada u
zamp yatm11 oldugunu gÖrmÜ§tÜ. Asya· 
be de o tarafa bakll: 

- Galiba, dedi, bir dag faresi 1 
Tomi: 
- Ne olursa olsun, diye cevab verdi, 

ben onu vuraeag1m ! 
0 vakit Asyabe hemen ahld1: 

- Dikkatl.. Bu kü~ük hayvamn ar
kasmda bir tane daha görüyoruml 

- Öylc ise bir kur1unda ikisinin de 
hakkmdan gelirim„ 

T am o mada Asyabe'nin dag faresi 
zannettigi iki kü~ük hayvan bagn1m1ya 
ba1ladtlar. Gene k1z: 

- Aman agabeyeigim, dedi, bunlar 
dag faresi filan degil, kunduz yavrulan .. 
Bizim tuzakta yaralanan kunduzun ~o • 
cuklan olaeak ! 

Asyabe bu sözleri söylerken ayni za
manda karde1inin kolunu da tutmu1tu: 

- Tomi, dedi, sakm bu yavrueuklan 
öldürme„ Ben onlan yammda büyütüp 
terbiyc etmek i~in diri diri tutmak istiyo • 
rum .• 

- Pekala vurm1yayun amma, onlan 
ahp terbiye etmege akhm ermez„ Pek 
mü1kül bir i1e giri1mi1 olursun !.. 

- Zarar yok, agabeyeigim, bcn bü • 
tün müikülata katlamnm ! 

Äsyabe kay1g1 yavrulann bulundukla
n k1y1ya dogru götürdü. Tomi sinirli si
nirli söyleniyordu: 

- Ne tuhaf avctl1k bu !.. 
Y abanc1lann kendilerinc yakla11tkla -

nnt gören küyükler suya girip izlerini 
kaybetmek istediler. Asyabe uzun bir sa
b1r ve gayet ince ve mahirane manevra ... 
larla yavrulan nihayct yakalamaga mu • 
vaffak oldu, 

-Sonu geleeek defa-

Kanadah be~izlerin rakibi Avusturyah dördilzler 
.„.„ ......... „.„ ••••...•• „ •.....•••.•••.••••.•.••...•.• „.„ •.••••.......••.••••••••.•.....•••• „„ ..... „„.„.„„. 

Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru <;Özenlerden bize fo
tograf gönderenlerin resimlerini bas • 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~1kmak mut!aka hediye kazarun1§ 
olmakhga delälet etmez. Mükafat ka
zananlarm ismi her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan büyük listeye yazihr. &il
dan saga s1ra ile: 

1 - Zincirlikuyu 20 nci ilk okul 30 
1rfan Beyazido~lu. 

2 - K1rklareli (Bedre} köyü Käzim 
Akgün. 

3 - Bozüyük mmtaka ämlri Fevzi Jo. 
zi Ayten Kutay. 

4 - Büyük Terakki caddes!nde her
ber Ahmed Klzilsu. 

5- Hahc1oglu Bademlik caddesi 4 nu
m•rada Misak. 

6 - Kad1köy Acibadem Esadpa§a so
kagmda 22 numarada Nural. 

7 - Gazi Osmanpa~a orta okulu 129 

~özenler 

Mahmud Kltay. 
8 - Sultanahmed Akb1yik mahallesi 

Keresteci sokak 15 numarada Maide. 
9 - Be§ikt&.§ Ortabah<;e un fabrikas1 

s1rasmda 84 No. da Betul Fitnat. 
10 - Gazianteb Vall Ahmedaj!a llk 

okul 521 Vedad Ce!asin. 
11 - Tavas Gaz! okulu Aguzrnan. 
12 - Samsun 1stiklal okulu 2365 Se

lam!. 
13 - Beyoglu Cihangirpalas Dimitrl. 
14 - Kayseri istasyonu 11Ietme cad

desi 30 numarada Emel. 
15 - Malatya orta okul 920 Sermet 

Kemal Ka~. 
16 - Galatasaray lisesi Ortaköy §U -

besi 102 Faruk Özmelek. 
17 - Bursa Erkek lisesi 63 Fikret A

takent. 
18 - Kadtköy 8 inci ilk okul Bedi. 

................. 1 •• •••••••• 1 •••••••• 1 •••• 1 •• 1 ••• ••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• „ •.•••• •••••...••• „ •.• „ •••••••••••• 

YAZISIZ HiKA Y E 

1 FAYDALI BtlGiLER 1 
T elli ve telsiz telgraf 

Telsiztelgraf gitgide telli telgrafm 
yerine kaim olmaktadll'. Qünkü bilhas
sa deniz altmdan muhtelif memleket • 
leri yekdigerine rapteden tellerin ta • 
miri ve iyi halde muhafazalar1 mühim 
bir masrafa sebebiyet vermektedir. 
Dünya yüzündeki denizalti kablolar1 • 

run uzunlugu 345 bin deniz mili uzun • 
Iuä'Jlndadir. En uzun kablonun uzun • 
Jugu 16,958 mildir ki bu hat San Fran • 
sisko'dan ba1hyarak Honolulu, Mlyami, 
geyerek Manila'ya, oradan da Sang • 
hay'a vanr. Umumt Harbde bu hattm 
ekseri losunlan 'bozulm~ ve tamlrl pek 
güc olmuitur. Halbuki telslztelgrafla 
bu türlü mii§külattan hicbirine tesadüf 
edilmeden en uzak memleketler ara • 
sJ,nda kolayca muhabere edilmektedir • 

K1rilmaz camlar • 
A vusturyada Salzburg §elirlndeld 

ldmyagerlerden biri ta1tan daha sert 
bir cam imal etmege muvaffak olmu§ • 
tur. Bu cam, her santimetre murabba
mda 2871 kilogramhk bir tazylka ta
hammül edebilmekte, ayni zamanda i~ 
tenilen renge boyanmakta ve gayet u-

cuza mal olmaktadll'. Granit gibi sert 
ta§lar bile, her santimetre murabbamda 
ancak 655 kilogramhk bir tazyika ta : 
hammül edebildiklerine göre bu yem 
ke§fin ehemm!yeti insaniyet l<;in pek 
fazladll'. Bundan yap1lacak bardaklar, 
surahiler ve sofra ta!omlan yere dü • 
§iince kmlmak §ilyle dursun, üzerlerl• 
ne balyozla vurulursa gene bana m1sm, 
demiyeceklerdir. ----lki kü„ük aras1nda 

- Baban neci senin? 
- Pastac1„. 
- Yapb~ bütün pastalan ylyor mu• 

sun? 1 
_ Hi<; öyle §eY olur mu! 
- Peki, neye öyle ise her zaman, ba• 

bam sade benlm lg!n gab§ir deyip du· 
ruyordunl 
..•....•.•.•.•...•..•.•.•••....•...•..•.•••.•....... „„ •..• 

~ocuk haftas1 
~erefine 

F evkaläde nisan 
bulrnacas1 

25 lira mükafat 
150 kitiye hediye 
Kazan iktisadi ~eref 

Ba~ar mesal u~rlu 

Riaycte artmnaya ab, 

Ism servete 

Yukanki ibarelerdeki kelirneleri yer· 
lerine koyarak cümleleri düzelttikten 
sonra her kelimenin ba~mdaki ilk harf· 
leri alarak s1raya diziniz. Q1kacak iki 
kelime bütün hayahmzda siz! koruya
cak ve sikmhya dü§ürmiyecek IoymeUi 
bir vasitayi gösterecektir. 

Bu bilm.-ceyl dogru halledenlerden 
birinciye 10, ikinciye 7,5, üc;üncüye 5, 
dördüncüye 2,5 !ira mükäfat takdim '; 
lunacak ve diger 150 ki§iye muhtchf 
hediyeler verilecektir. 

Cevablarm, cümlelerin gazeteden ke· 
silecek par<;asile birlikte nisan sonuna 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahlfesl> 
adresine gönderilmesi läzimdtr. Bil~e
ceyi do~u halledenlerden bize resun 
Y~lltvanlarm foto""aflari da hediye k~· . ~· 1 
zanstn veva kazanma5nn1ar s1ralar1 ge "' 
digi vakit gazeteye bas1hr. Gec kalan· 
lar mükäfat alamazlar. 
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Aktarma Biletleri 
Üsküdar - Kad1köy ve Havalisi Tramvaylar1 

Türk Anonim ~irketinden: 
Tramvay $ebekelerimizde aktarma suretile seyahat eden yolculara 

maddi bir menfaat ve kolayhk olmak üzere yalmz bir aktarma i~in ten
zilath aktarma biletleri ihdas edilmi$1ir. 

11 nisan 1938 gününden itibaren tatbik olunacak bu biletlerle yol
cular, araba degi$1irmek surctile, gitmek istecikleri yere kadar, $imdi 
iki defada vermekte olduklar1 bilet ücreti yerine, ilk arabada alacakla
n tenzilath bir biletle, ikinci arabava iki hattm ilk telaki yerinde bin
mek $artile, günün herhangi bir saatinde gidebileceklerdir. 

Bu biletlere aid ücretler vergilerile beraber: 
!ki hat üzerinde 3-4 mmtaka ii;in 9 kuru$ 

> > > 5 > > 11 > 

> > > 6 > > 13 > 

> > > 7-11 > > 15 > tur. 

Yalmz ikinci mevki i~in muteber olan bu biletlerle birinci 
arab&ya binildigi takdirde aynca fark aramlacaktir. 

istanbul Naf1a Müdürlügünden: 
W nisan 1938 cuma günü saat 15 te !stanbul Naf1a Müdürlügünde Eksilt

me Komisyonu odasmda (29667,58) lira ke$if bedelli !stanbul - Edirne yolu
nun Silivri kasabas1 dahiline isabet eden kismmda yapilacak beton asfalt 
kaplomali ~ose ve teferruati in~aah kapah zarf usulile eksiltmeye ~1kar!lm1§
trr. 

Mukavele. eksiltme, baymd1rhk i$ler!, genel husus! ve fennt $&rtnamele
ri beton asfalt, fenni $artnaml'6ile ke$if ve silsilei fiat cetvelleri ve buna mü
teferri di il;er evrak (148) kurw; mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) kuru$tur. 
:isteklilerin teklif mektublan ve en az (20.000) lirahk bu 1$e benzer i§ 

yaphgma dair Naf1a Vekaletinden yaz1lm1$ ehliyet ve Ticaret Odas1 vesika
larm1 havi kapali zarflanm !stanbul Nafia Müdürlügüne 29 nisan 938 cuma 

l
günü saat 14 e kadar vermel<>ri Hiz1md1r. (18-66)

1
,I 

inhisarlar Umum MüdürlüP,ünden: 

I - tdaremizin Pa~abahce Müskirat fabrikas1 icin satm ahnacak maa 1 

teferrüat bir adec hava kompressörünün sartnamesi degi$1irilerek yeniden 
acrk eksiltmiye konmU$1Ur. 

II - Muhammen bedeli sif !stanbul teslim §artile 1500 l!ra ve muvak
kat teminah 112.50 lirad1r. 

III - Eksiltme 27 /IV /938 tarihine rashyan car$amba günü saat 15 te 
Kabatasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1-
lacakhr. 

IV - Muaddel sartnameler naras1z olarak hergün sözü gecen subeden 
ahnabilir. 

V - Eksiltmive istirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektublarm1 
!nrisarlar Müskirat Fabrikalar $Ubesine vermeleri ve eksiltme gününden 
bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan 
lazrmc'Jr. 

VI - !steklilerin kanunen kend ilerinden arantlan vesaik Ue 5 Incl 
maddede yaz1h eksiltmiye istirak vesikas1 % 7,5 güvenme paralarile bir· 
likte vukanda ad1 itecen Komisvona gelmeleri ilän olunur. (1407) 

~irketi Hayriyeden • • 
Say1n yolculanm1za Bogazic;inin diger m1ntaka

Ianna aid ve her ay1n 11 inde mer'iyyete giren 
fevkalade tenzilli ayhk kart abonmanlann1n sa
h~1na devam edilmekte oldugu ilan olunur. 

Kapab 

Eski~ehir 
Zarf 

Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

l\1üdürlügünden: 
Sanköy - Mihaliccik yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kilometreleri ara • 

smda c l1571.19o lira kesif bedelli yeni $OSe ve imalati smaiye insas1 28/3/ 
938 tarihinden 18/4/938 tarihine musad.if paz.rtesi günü saat on bese kadar 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu$1ur. Eksiltme Viläyet Daimi Encü
meninde kapah zarf usulile icra edilecektir. 

Muvakkat teminat • 868 • liradir. 
Bu i$e aid evrak: !;lose tafsilat ve hulasa kesiflerl, grafik, fenn! ve ek

siltme sartnameleri. genel $arlname. mukavele projeleri, ve imalätr smaiye 
projeleri her zaman Eski$ehir Naf1a Müdürlügünde görülebilir. 

!stekliler Naf1a Vekaletinden almm1s müteahhidllk vesikasile senesi 
icinde Ticaret Odasmdan alacaklar1 vesikay1 2490 numarah kanunun tarifi 
ve~hile teklif mektublarma eklemeleri laz1md1r. 

Mektublar 18/4/938 tarihinde saat on dörde kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelid.ir. Postada vaki olacak gecikmeler na
zan itibara ahnmaz. (1633) 

~vlet Oemiryollan 1$1&lr.1e Umum l'tüdürlügünden 1 
Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan 8$ag1da yazili 5 grup mal

zeme her grup ayn ayn ihale edilmek ~artile hizalarmda yaz1h gün ve sa
atlerc!e Haydarpa$ada gar binas1 icindelti Satmalma Komisyonu tarafmdan 
ac1k eksiltme ile satm almacaktrr. 

Eu ise girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve hizalarmda 
yaz1h muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis
yona müracaatleri laz1mdrr. 

Bu i$e aid $artnameler Komisyondan paras1z olarak dag1hlmaktadrr. 
1- 9 kalem muhtelif eins ve miktarda ambuvatmanh ve flan$h dökme 

boru ve teferrüatr muhammen bedeli 3781 lira 48 kuru$ muvakkat 
teminah 283 lira 62 kurus olup 11/4/1938 pazartesi günü sa

0

at 10,30 da. 
2 - 1000 kilo karbon mürekkebi, 50 kilo karbon vernigi, muhammen be

deli 1725 lira. muvakkat teminalt 129 lira 38 kuru$ olup 11/4/1938 
pazartesi günü saat 10,30 da. 

3 - 2500 kHo kül~e kalay. muhammen bedeli 4250 lira, muvakkat temi
nah 318 lira 75 kurus olup 11/4/1938 pazartesi günü saat 10,30 da. 

4- 400 aded emave abajur. 900 metre N. K. B. A. yeralh kablosu, 1 aded, 
elektrik cereyan sarfiyat saati, muhammen bedeli 2816 lira, mu • 
vakht teminah 211 lira 20 kuru$ olup 14/4/1938 persembe günü sa
at 10,30 da. 

5 - 800 kilo kösele. muhammen bedeli 1680 lira, muvakkat teminah 126 
lira olup 14/4/1938 per$embe günü saat 10,30 da. (1591) -Dcvlct Demiryollan Birinci !~leime Komisyonu: 
Eski~ehir deposuna bir sene zarfmda gelecek olan 30 000 ton maden 

k?mürünün vagonlardan yere tahliye ve lcabmda yerden °vagona ve ma
kmelere tahmil i$i 4/4/938 tarihi>;de kapah zarf usulile ksiltmesi y8)'.ltla
caktrr. Eu i$e i$!irak eden iki talibin yazd1klar1 teklif mektublan kanuna 
uygun olmamas1 dolay1sile ihalesi yap!lamam1$ ve eksiltme, arttmna ka
nu.n~nun 40 nc1 maddesi mucibince bu i$in pazarhkla ihalesi tekarrür et
ffil$hr. 

Teminat bedeli beher ton kömürün tahliye i§i i~in 10 ve tahmil 1§1 1,in 
de 15 kuru$1ur. 
. Bu . ise. aid sartna,ne ve mukavele projesi Birinci !sletme Komisyonu 
1le Esk1$eh1r deposu tarafmdan isteklilere parasrz olarak verilir. !stekli -
lrrin 562 lira 50 kuru$ muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesika
lar1 • Resml Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 No.h nüshasmda inti~ar etmis 
olan tnlimatname daircsinde ahnm1$ vesikalarile > birlikte H. Pa$ada Gar 
b.raSt dahilinde Birinci !sletme Komisyonuna, pazarhk i•in tayin edilen 
14/4/9~8 per$embe günü saat 14 te müracaat etmeleri. (1862) 

' . 

Sat1l1k arsalar 
Feneryolunda <;iftehavuzlar caddesile 

Hacr Mehmed sokagmm sard1gi 2 nu -
marali arsalar satihktir. Görmek ii;in 
ii;lerinde eve, pazarhk ii;in Ankara Ma
nisa saylavr Kazrm Nami Duruya ba§· 
vurula. 

NEOKALMiNA 
.... ,„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

DAVET 
GRiP e BAfi ve Difi AGRILARI e NEVRALJI e 

bütün agr1, s1z1 ve sanc1lar1 derhal dindirir. 

c. H. P. ---------------~ 
Türk Yüksek Mühendisleri 
Birligi lstanbul §ubesinden: 
Ulu Mimar Koca Sinan ii;in tertibi 

mukarrer ihtifalde bulunmak üzere !s
tanbulda bulunan bütün arkada~larm 

yarmki cumartesi günü saat üc bucukta 
Süleymaniye camisi yanmdaki türbe • 
sine gelmeleri rica olunur. 

istiklil kamunu Taksim S.O. taraf1ndan tertip edilen 

Büyük Alaturka K 0 NS E R 
Yar1n gündüz saat 17 de Beyoglunda 

Üsküdar sulh 2 nci hukuk hakimli • 
ginden: 

Frans1z Tiyatrosunda 
Üsküdarda lhsaniye mahallesinde 

<;atmac1lar sokak 35 No. da mukim ölü 
1smail Fevzi oglu kü~ük Mehmed Sad1k 
cocuga ayni adreste mukim k:tzkarde~i 
Dürriye, mahkemenin 21/3/938 tarihli 
kararile vasi tayin edilmi~ oldugundan 
itiraz1 olanlarm on gün ii;inde mahke • J 

Memleketln en maruf san'atklrlarin1n lftlrakile 30 klflllk 

Büyük Küme SA Z 1 
meye müracaatleri ilan olunur. 

~ok hassas okuyucu Bayan R A D i F E 
Blletler glfede satilmaktadir. Tel. 41819 

NESTLE 
ETiKETLERi 

Büyük Müsabakan1n ke~idesi 
15 nisan 1938 cuma günü sabah saat 9,30 da Tepeba!;lllda Asrl sine

ma salonunda icra edileccktir. Ke$idedcn evvel duhuliye karhru hamil 
olup te$rif edccek muhterem hazintna meccani bir sinema müsameresi 
' 1erilecektir. 

Senelerdenberi devam etmckte olan ke&idelerimlzin gördügii fev
kaläde ragbet kar~mnda numarah kuponlanrruz1 hamil toplay1c!lan
m1zm hepsini istiab edecek vasi bi r sinema salonu bulunmadtgmdan 
dühuliye kartlari tevziine mecbur olduk. 

Bu itibarla markalarirruz1 y&$atan muhterem müstehliklerimizden 
özür diler ve sinemaya gelmek istivenlerin Galatada Top~ularda (Be
bek tramvay1 durak mahallinde) 68 numarah NESTLE magazas1 ya
z1hanelerimizden yedlerindeki 10 numarah kupona mukabil bir dühu
!iye kartr almalari rica olunur. 

istirahati umumiye nazari dikkate ahnarak dühuliye kartlan tah
did edilmi&tir. 

12 
Etiketlerin 

nisan sah 

son 
• • •• gunu 

kabul •• •• gunu 
ögleye kadar 

eSTlE $iRKETi 

Kapah zarfla eksiltme ilan1 
Bingöl Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan is: <;apak~ur • Birtiöl yolunun 38X40 kilomet
releri &rasmdaki Cobankayas1 tesviyei tür!lbiyesi ve menfez in§aalt olup 
muhammen ke.i;if bedeli 26750 liradrr. 

2 - Eksiltme 10/5/938 sal 1günü saat 15 te Bingöl Vilayetl merkezi 
olan <;apak~urda Daimi Encümen od.asmda kapah zarf usulile yap1lacak-
h~ • 

3 - Eksiltme $artnamesi ve buna müteferri evrak:t lstekliler Bingöl 
v~ Tunceli Naf1a Müdürlüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye g!rebilmek i~in isteklilerin 2006 lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikalan haiz bulunmalan ve Naf1a Vekaletin
den almm1$ tesviyci türabiye ve kärgir in§aalt müteahhidlik vesikas1 ib
raz etmeleri läzrmdt.r. 

5 - 1steklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabili vermesi läz1mdrr. 

6 - Posta ile gelecek mektublarm mühür mumu ile kapahlml$ olmas1 
läz1mdrr. 

7 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1910) 

Saym Bayanlar, Baylar 
Ai{lza ferahhk, nefese ho$ bir koku, ruha in$irah 
veren, konusurken etrafa sa~tigmrz latif ve cazib 
rayiha ile kar$m1zda bulunanlar1 tesh!r ile kendi
nizi sevdiren hakikt 

SEN-SEN 
nam Amerikan mamuläti kullanmrz. Susamay1 
giderir, t<;Ki KOKUSUNU Ht<; BELL! ETMEZ, 
sigara, sarm1sak, sogan kokularile TAB!ATEN 
ACIZ KOKUSUNA MÜPTELA OLANLARIN 
sactrklan naho$ ve müz'ic kokulan tamamen 
izale eder. 

Her vakit SEN - SEN kullammz. Yammzda 
bulundurunuz. V ARLIOINIZ ve GÜZELL!GtN!z 

i~in elzemdir. Eczanelerde, !•avantac1larda, aktarlarda bulunur. 

Kapab 

Eski~ehir 

75 par~ay1 havi zarh 8 kurustur. 

Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlü{!ünden: 
Zarf 

Naf1a 
Eskisehir - Sögüt yolunun 3 + 050 - 9 + 475 kilometreleri arasmda 

•12282.38 lira ke$if bedelli ~ose esash tamiral! 28/3/938 tarihinden 18/4/938 
tarihine musadif pazartesi günü saat •16• ya kadar kapah zarf usulile ek • 
siltmiye konulmu$1Ur. Eksiltme Vilayet Daim! Encümeninc!e yap1lacaktrr. 

Muvakkat teminat ·921.18• liradir. 
Bu i$e aid evrak1, tafsilaf ve huJasa ke~ifleri, grafik, fenni ve eksiltme 

sartnameleri, proje, genel $artname ve mukavele projeleri her zaman Eski
sehi~ Na!1a Müdürlügünde görülebilir. 

1steklilerin Naf1a Vckaletinden ahnm1$ müteahhidlik vesikasile senesi 
i~inde Ticaret Odasmdan almm1~ vesikayr 2490 numarah kanunun tarifi ve~
hile teklif mektublarma eklemeleri lä.z1md1r. 

Mektublar 18/4/938 tarihinde saat on be$e kadar makbuz mukabilinde 
Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. Postada vaki olacak gecikmeler na
zan itibara almmaz. (1635) 

~e~i~ ~d~e~n ~ülle~ e~v~ ~!r~ ~a~a~i!!e ::i 1 • •v y:~illikleri, manolyalar, süs fidanlan, vesaire .„ vesair:•uvu 1 
1 Ortaköy Ankara Bah1;esi. Gülcü Vasit • 

Kapab 

Eski,ehir 
Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlüi!ünden: 
Zarf 

Naf1a -
Eski§ehir - <;ifteler yolunun 3 .f 080 - 13 + 000 kilometreler! ara• 

smda •17597• lira •18. kurus ke$if bedelli $OSe esash tamirati 28/3/938 
tarihinden 18/4/938 tarihine musadii pazartesi günü saat 15,30 a kadar ka· 
pali zarf usulile eksiltmiye konulmu$1ur. Eksiltme Vilayet Daim! Encüine
ninde yap1lacakbr. 

Muvakkat teminat • 1319.78 • liradir. 
Eu ise aid evrak : $ose tafsilat ve huläsa kesifler!, grafik, fenn! ve 

eksiltme $artnameleri, genel sartname ve mukavele projeleri her zaman Es• 
kisehir Naf1a Müdürlügünde görülebilir. 1steklilerin Naf1a Vekaletinc!en all!I' 
mt$ müteahhidlik vesikasile senesi icinde Ticaret Odasmdan alacaklan ve• 
sikay1 2490 numarah kanunun tarifi ve~hile teklif mektu blarma eklemeieri 
lazrmd1r. 

Mektublar 18/4/938 tarihinde saat on dört otuza kadar makbuz muka· 
bilinde Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

Posta ile vaki olacak gecikmeler nazan itibara almmaz. (1634) 

istanbul Üniversitesi Artbrma, Eksiltme 

ve Pazarhk Komisyonu ilanlari 

1 - 51289 lira 16 kuru$ ke$ifli Gurabada yap1lacak ikinci dahiliye 
anfisi in~aSI vahi<l.i fiat üzerinden kapah zarfla eksiltmiye konulmu$1Ur. 

2 - Bu 1$1> aid evrak ve $&rtnameler $Unlardrr : 
A - Eksiltme $3rlnamesi, 
B - Mukavele proiesi, 
C - ~aymdirhk isleri genel sartnamesl, 
D - Özel ~artname, 
E - Ke$if cetveli, 
F - Proje. 
1stiyenler bu sartnameyi ve evraki 257 kuru~ bedel ile Rektörlükten 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektör· 

lügünde yap1lacakltr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek !ein isteklilerin 3814 lira 46 kuru$ muvak· 

kat teminat vermesi ve bundan baska a$a~1daki vesikalar1 getirmesi !a• 
zrmd1r. 

1 - 1937 senesine aid 50,000 lirahk Baymd1rhk Bakanhgmdan ahn· 
m1$ in$aat müteahhidlik vesikas1 ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektublar1 3 üncü maddede yaztl1 saatten bir saat evvel 
Komisyon Ba$kanhgma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektublarm en gec 3 üncü mad.dede yaz1h saate kadar gelm~ 
olmas1 ve dt$ zarfmm mühür mumu ile iyice kapat1lml$ olmas1 §arthr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. (1651) -1 - 399,451 lira 38 kurus ke$ifli !stanl:iulda Cerrahpa$a hastaneslnde 
yap1!acak $irürji klinij!i binas1 in$as1 vahidi fiat üzerinden kapah zarfla ek• 
siltmiye konulmu$tur. 

2 - Bu ise aid. evrak se $&rtnameler §unlard1r: 
A - "Eksiltme $artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdirhk genel sartnamesl, 
D - Özel $artname, 
E - Ke$if cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetvel!, 
F - Proje. 
tstiyenler bu $artnameleri ve evrak1 ke$if bedelinin yüz binde besi n!s· 

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

lügünde yap1lacakttr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in lsteklilerin 19,750 lira muvakkat te• 

minat vermesi ve bundan ba$ka 8$aj°(Idaki vesikalan getirmesi läz1md1r. 
1. - 1937 senesine aid 150 bin lirahk Baymd1rhk Bakanhgmdan ahn

m1$ insaat müteahhid vesikas1 ve talibin kendisi bizzat mühendis veya 
mimar degilse in$aat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettigine dair bir 
mühendis veya mimarm noterdrn tasdikli sened.ini veyahud da bir mühen· 
dis veya mimarla mü~tereken taahhüde girdigine dair noter senedi ver· 
mesi. 

5 - Teklif mektublari ücüncü maddede yaz1h saatten bir saat evvel 
Komisyon Baskanhgma makbuz mukabilin.de verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektublarm en .l(CC 3 üncü maddec!e yaz1h saate kadar gelmi$ 
o!mas1 ve d1s zarfmm mühür mumile iyice kapatilrru$ olmas1 sartbr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 1838 ). 

Istanbul Vak1flar Direktörlügü ilanlan :J 
Pey 

K1ymeti paras1 
L. K. L. K. 

333 43 25 39 

401 68 30 13 

90 26 6 77 

104 28 7 82 

1086 00 81 45 

Yedikulede !mrahor mahallesinin !mrahor caddesin
de eski 101 yeni 107 numarah 111 metre murabbam
daki arsanm tamam1. 
Yenibah~e Kececikaraba$ mahallesinde Sofahce§me 
sokagmea C. Demirci eski 47 yeni 77 ve ha.len 99 
numaray1 ta~1yan iki oda ve bir mutfaktan ibaret 
bahGeli &h$ab evin tamam1. 
Yenibeyaz1d mahallesinin Eskiciler sokagmda 3 nu
marah dükkanm tamam1. 
Yenibeyaz1d mahallesinin Hac1memi~ sokagmda 11 
numarah dükkänm tamarm. 
L~ngada Katibkas1m mahallesinde yangmyerinde 
362 metre murabbamda bulunan $eyh Ferhad vakfin-
dan arsanm tamam1. 

Yukanda yaz1h emläkin ihalesi 28/4/938 pazartesi günü saat 15 te icra 
edileceginden isteklilerin <;emberlita$1a Vak1flar Ba§müdürlügü MahHilät 
Kalemine müracaatleri. (1916) 

- - „ rastnt1a nu•"'._. .... l eza.n1 -san:i11' „.„- -
etlntlz 36 • 42 arzlan a a farkl, va.sat ve 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, saglam, ne~eli olmas1n1 istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bah~ekap1 SA Li H NEC AT i 
------=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sihirli Göz 
, 

Pudra renklerinde 
ink1lab yapt1. 

Bu yeni vt; 
sihramiz 

renkleri 
tec ··b ru e ediniz. 

On k d te 1 . a 1nda dokuzu, 
11 eriue uym1yan bir -~ Arttk; slzi ya$1n1zdan fazla ihtiyar. 

renkte 
!arm$ gösteren ve yilzüniize •Plä-

1 kalar• halinde yapt$an adi pudralan 
huakmiz ve blr güzellik mütehas- 1 l pudra kullanir· 

ar ve „ 1 
yuz eri aun'i 

~lllakyaj go"nn „ b1"r 
slSlDtD dediklerini okuyunuz. 1 

tek'I Ufl> 
da 1 

•ld1klar1 gibi ya,lar1n· plakalar halin-
l'ii 11

„ fazla ihtiyarlamtf gö • 
nurler. Yeni icad edilen 

yilzünüze 

de yaptfan adi pudralara 

•
8 Yan1 h 

1 
ayret «Chromo-

r:o~ell • makineai, pudra 
t ,

11 ler1nde bir ink1l&b yap· 
c
111 

.gibi aihirli bir göz, mev• 

d
udiyetinden bile fÜphe e-
ece:;.• • d „1niz nisbette pu ra 

renkl • 
if er1 ara11ndaki ahengi 
1 •a etmi,tir ki bu, T oka-
on tn" • ki 1 r· ueaaeaeu myager e· 
111

" hir~ok tabii renkleri e-
~aah bir tarzda mezcetmek 
'lllk' an1n1 vermittir. Art1k 

nihayet veriniz ve bugün· 
den T okalon pudras1mn aih
ramiz renklerini tecrübe edi
niz. Yüzünüzün bir tarafma 
bir renk ve diger tarafma 
da batka bir renk bir pudra 

surunuz ve cildinize hangisi 
daha uygun geldigini görü

nüz. Bu yeni pudray1 kulla

narak cazib, aehhar ve ade

ta tabii bir güzellik temin 

ediniz. 

Bayanlar1n Nazar1 Dikkatine: 
Satin a!d1iJn1z Tokalon kremi vazolarmm büyfik 

bir k1ymeti vard1r. Onlan bayiinize iade ettiginizde 
beheri i~in 5 kuru~ alacak, ayni zamanda k1ymettar 
mükäfatlan bulunan Tokalon müsabakasma i~tirak 
hakk101 veren bir bilet takdim edecektir. 

Ekskavatör makinisti aran1yor 
Ekskavatörlerde makinist ve operatör olarak ~ahsm1s makinistlerin el

letindeki bonservislerile Sirkeci Mühürdarzade han 27·29 No.ya müracaatleri. 

Ankara Vila vetinden: 
1 - Vi!ayet 

detnirli pullugun 
lQeaktir. 

~i!tGilerine dag11Ilmak üzere satm almacak 56 aded iki 
19/5/938 per§embe günü saat 16 da a~1k eksiltmes! yap1• 

2 - Pulluklarm muhammen becl.eli 2240 liradir. 
3 - $artnamesi Ankara ve tstanbul Ziraat Müdürlüklerinde meccanen 

\>eriJir. i•teklilrln pulluklarm % 7.5 tutar1 olan mebläg1 banka mektubu · 
\>eya Hususl Muhasebe Müdürlü.i!ü veznesine yatirtlm1$ makbuz ile birlikte 
'ksiJ!me günü gösterilen saatte VilAyet Daim! Encümenine vermelerl ilän 
0lunur. (1775) 

f;im tobumu 
Londrada meshur Riynes Park müessesesinln ekstra ekstra marka 32 

librelik baki!d Raygras ~Im tohumu Türkiyede Yahnz milessesem namma 
gelmi§tir. Bir defa ekildik~en sonra .~enelerce devam eden bu ~Im tohumunu 
bah~e sahiblerlnln, Beled1ye ve muesseselerln tecrübes!ne amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincU Vak1f han, 4 Uncü kat 18 No. da BahGe Miman MevHld Baysal Tel: 23426 

Kapah zarf usulile eksiltme ilan1 

~lazig Naf1a Müdürlügünden: 
1 - EIAz!i!' • Palu yolunun 48 • 53 kilometrelerl arasmdaki Gülü~kür 

Yaryant yolunun 47275 lira 15 kuru$ muhammen bedel ve vahidi fiat esas1 
lii:erinden kapall zart usullle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Bu ise ald ~artname ve evra~ sunlard1r: 
Baymd1rhk i$leri genel sartnamesi. 
Fenni sartname. 
Husust ~artname, 
Rüläsai kesif. 
Eksiltme sartnamesl, 
Mukavelename 

lJr 1stekliler bu eartname ve evraki Vilayet Naf1a Müdürlügünde görebi
ler. 

3 _ Eksiltme 13/4/1938 tarihlne müsad.if carsamba giinü saat on bes
te .Eläzi.Ma Nafia Müd.ürlüi'iü odasmda mute~ekkil Arttirma ve Eksi!tme 
I<ornisyonunda yapilacaktir. . . . . . . 

4 _ Eksiltmeye j!irebilmek t~m 1stekhlerm 3545 hra 63 ~rus muvakkat 
terninat vermes! ve bundan ba$ka asai!1dak! vesfkalar1 getirmesf Jäzimdir. 

A _ Nafia Vekaletinden almm1~ 938 senesi i~in muteber a.sgari 20000 
lirah!< ehliyetname. . 

B - 938 yilina ald Ticaret Odas1 ves1kas1, 
c _ 1n$a.at müddetince is basmda dl.plomah .bir mühendis veya diplo· 

lna!i bir fen memuru bulunduracajhna da1r taahhudname, 
5 _ Teklif mektu blan yukarida 3 üncü maddede y~z11l saatte.n bir sa· 

Qt evveline kadar Komisyon Reislil!ine z:iakbuz n;.uk~b1l!nde ver1lecektir. 
Pasta ile gönderilecek mektublann ruh~yet 3 uncu madd~de yaz1h sa

ate kadar gelmis olmasi ve dis zarfmm muhür mumu Ue !y1ce kapahlm1s 
bu!unmasi sarttir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1753) 

llursa ipekböcek~iligi istasyonu Müdürlügünden: 

Nigde Beledire Riyasetinden: 
1 - Bir senelik muhammen icar bedeli c500• l!ra olan bulvar ilzerln

de kaln Belediyemize aid Zafer sinemasmm il~ senelik ican 28 mart 938 
tarihinden itibaren 15 izi.in müddetle arttirm1ya ~lkanlm1stir. 

2 - Arttirm1ya 11 nisan 938 tarihine musadif pazartesl giinü saat 14 te 
Belediye Encümenlnde baslarulacagmdan taliblerln o giin Nikde Belec!.i
ye Encümenine müracaatlerl. 

3 - Arttirma sartnamesinl görmek lstlyenlerln Nlkde, fstanbul ve 
Ankara Belediyelerine müracaatleri ilan olunur. ( 1781) 

3 ayda bi~ki, diki' 
Tahsilinln yükseklii!J ve lntizamile tanm1D11 Tllrk Kadmlan Be§lkta, 

Dikl& Yurdunda az dikls bilenler !~In klsa devrell kurslar a~tir. 3 ayda 
bi~ki ve dikis ögretilerek musaddak d!ploma verllen bu kuralann oeraltlnl 
mekteb idaresinden ögreniniz. Bu devre 1 nisanda ba§la!Dl§ttr. Kay1d
lar 15 nisana kadar devam ecl.ecektir. 

ill••••••••iAiidiiriesiil: liiB ikta Akaretler No. 87. 

Ankara Defterdarhgmdan: 
Ada No. Muhammen kesif bedeli Muvakkat temlnatt 

Lira Kurus Lira Kuru1 
340 1900 142 50 
m ~ ~ 

1696 2900 217 50 
331 9500 712 50 
327 7230 542 25 
325 7140 535 50 
321 8470 635 25 
322 8245 618 38 
323 6550 491 25 
326 8995 674 63 

1 - Tib Fakilltesi lnsa edilmek üzere Sihhat Ve~letince istlmläk edi
len Nü.m_une hastanesi clvarmda kain ve 10 ada dah!linde mevcud biltimum 
mebanmm yiktmlmaSI ve enkaz1run Belediyece gösterilecek mahalle nakll 
v~ Yt;rinin mevcud yollar seviyesine kadar ln§aata müsaid b!r §ekllde tea.
viyes1. 

2 - Yukar1da yazili adalar ayn ayn lhale edileceklerdir. 
3 - Y1kma ve enkazmm nakll i§lne aid kesif bedelleri ve muvakkat 

teminatlan hizalannea j!Österilm!sitr. 
4 - Kapah zarfla arthrma 18/4/938 pazartesl günü saat 15 te Defter

darlikta mütesekkil Komisyonda yap1lacaktir. 
5 - Arthrma isi yukancla yaz1h olduku üzere ke§l.f bedellerlne göre 

kapall zarf usulile yaptlacaktir. 
6 - Kapah zarfla artllrm1ya g!rebilmek i~in isteklilerin bizalarmda 

yaz1h muvakkat teminatlarile birlikte N af1a Müdürlükfinden alacaklar1 
fenni ehliyet belgesi getirmeleri. 

„ 7 - Taliblerin teklif mektublarm1 ve temlnat mektublarm1 sözü ge~en 
gun ve saatten bir saat evvel Kpmisyon Ba§kanllj!ma makbuz mukabill 
vermis olmalan. 

8 - isteklilerin fennt sartname ve ke§if raporlar1ru görmek üzere Mil-
li Emläk Müdürlijgüne müracaatlerl. c886• (1911) 

Türk Gümrük Komisyoncular1 
ISTANBUL BIRLIGINDEN: 

Birlii!in;izin_ senelik k~ngresi 26/4/938 tarihine tesadüf eden sah günü sa
at 17 de Cagaloglu Halkev1 salonunda yap1lacagmdan Birligimize mensub bu
lunan komisyoncu, maiyet memuru, tüccar müstahdemi arkada§lanmizm be
hemehal gelmeleri rica olunur. 

K1rklareli P. T. T. Müdürlügünden: 
1 - K1rklareli Dereköy nahlyesi Kurudere ormanmdan kesilmek ve <;:orlu

ya teslim edilmek $arlile. idad ve fennt sartnameslndeki ev.saf1 havi 8 
metre tUlünde 2190 aded mese cinsinden telefon diregi 2490 sayih ka
nunun 9 ve 46 nc1 maddelerinln (R) f1krasma göre on gün müddetle 
pazarhga konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminati 1231 lira 88 kuruf olup 
pazarhg1 18/4/1938 pazartesi günü saat 11 de K1rklareli P. T. T. Mü
dürlügünde yaptlacaktir. 

3 - lsteklilerm muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu Tlcaret 
Odas1 vesikasmdan ba$ka milteahhidlik vesikalarile o gün sa~t 11 de 
Komisyonda bulunmalan. 

4 - Fe~'°:i ve idari §artnameler Kirklareli P. T. T. Müdürlükfinden parasiz 
venhr. 

Nazik ve zarlf elitleri l~ln 

Gen~ Bayan Aran1yor 
·-- Osmanbeyde Ahmet Bey solrnginda 46 numaraya müracaatleri 

Kars 
Pazarlikla Elektrik 

Valiliginden : 
1 - Kars • Sar1kam1$ • Igdir elektrikleri i~in tayin olunan eksiltme 

müddeti i~inde teklif olunan pey muvafik ve haddi Jfiylk görülmeclij!inden 
1§ 26 gün müddetle pazarhga biraktlm1stir. 

2 - Kars $ehrinin ldrolik elektrik tesisati 296,400 liradir. 
3 - Sarikam1$ $ehrinin lokomobil elektrik tesisab 80,011 lira 71 kuru$tur. 
4 - Ikdir sehrinln lokomobilli elektrik tesisati 84692 lira 63 kuru$tUr. 
5 - Kars sehrlnin elektrik tesisati toptan veya kärg!r toprak absah 

l~leri ayn. digerleri ayri ihale olunur. 
6 - Kars • Sarlkamis - Ij!'d1r ayn ayn ihale olundugu gibi hepsi kül 

halincl.e 461,104 lira 34 kuru§ olarak ihale olunur ve toptan teklif tercib 
edilir. 

7 - Toptan lhale olduku takdirde tstenlrse % 20 dahilinde Naf1a Ve
kaletine tasdika gitmis olan Tuzluca, Ka,<tizman, Arpa~ay, Susuz ve Selim 
kasabalan elektrik tesisatlanndan her bang! biri yaphnlacaktir. 

8 - Naf1a Vekäletince tasdik edilrnl§ yukanda yaz1h il~ §ehr!n dosya· 
smdaki evrak §unlardir : 

Proje, kesif fennl sartname, hususi sartname, baymdirllk i§leri genel 
§artnamesi, eksiltme sartnamesi, mukavele projesidir. 

9 - Taliblerln bu i§leri yapabilecei(ini gösteren 938 takvim senesi 
!~In N af1a Vekaletinden alm1§ olduku ehliyet vesikas1 ile 938 senesi Ti· 
caret Odas1 vesikas1. 

10 - Muvakkat teminati 24,310 l!raw. 
11 - Dosyas1 Kars ve 1stanbul Naf1a Müdürlüklerlnde olup Karsm 14 

lira 80 kuru§, Igchrm 4/20, Sarikaml§m 4 lira mukabilinde istiyenler ala· 
bilirler. 

12 - Pazarllk 25/4/938 pazartesl günü saat 14 te fstanbul Belediye En· 
cümenlnde ve Kars Daimt Encümen odasmda toplanacak Komisyonca ya
p1lacaktir. 

ihalesinin icrasma Kars Daimi Encümeni saliihiyettardir. (1806)' 

TÜRK HAVA KURUMU 

BUYUK PiY ANGOSU 
6 nc1 ke~ide 11 Nisan 938 dedir. Bu ke11ldede : 

200.000 ve 50.000 lirallk mükafatlarla 
200.000, 40.000, 25.000, 20,000, 15.000, 10.000 

llrahk lkramlyeler vardir. 
Biletlerinizi ay1n yedinci günil.ne kadar bayilerinizden almamz kendi 

menfaatiniz iktizas1d1r. 

Kültür Bakanligmdan: 
Ertik okullan !~In debboy ambar ve besab !SYarlarma ihtiya~ vardir. 

Asafi1da yaztll ~artlan haiz ola~lar bizzat kendi el yaztlarile yazacaklan bir 
d.ilek~e ile 20/4/1938 tarihine kadar Kültür Bakanhj!ma ba§vurabilirler. 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
2 - Askerlik ödevinl ifa etra4 bulunmak ve •40• ya~mdan yukar1 ~al!· 

da olmamak. 
3 - En az orta okul mezunu bulunmak. 
4 - Sihhi durumu yerinde olmak. 

D!LEKCEYE tL1$T!R!LECEK VESfKALAR: 
A - !kametgähmm bulundu~ emniyet memurlui(undan ahna· 

cak hüsnühal varaküi. 
B - Dört aded veslkallk fotol(raf. 
C - Orta tahsil vesikasmm ash. 
D - Simdlye kadar ~&ll$!Dl4 olduku resmt veya husus! müessese • 

!erden alacaj!1 bonservislerin asillan. 
E - Nüfus ka~d1 suretl. 

$eraiti haiz olanlar Bakanllk~a münhallere ma~ veya ücretle atana • 
caklardir. •875• (17766)' 

~Js~a~b~li~k~ar~sa~--iG::::::::::;;;~j,:::::::::::~-
Ü skü dard a Se!Amial! caddeslnde Ba

yatpazan mevkiinde vapur !skeleslne 
be§ dakika mesafede bulunan ve l~eri
slnde meyvah ve meyvaSiz agaci olan 
500 metre murabba1 mesahai sathlyel! 
arsarun tamam1 sahbga ~1kanlm1§br. 
Bu arsa sinema ve bah~eli kazino ola -
rak kullarulmaga elveri§lidir. Satin a]. 
mak istiyenlerin Be§ikta§ sulh mahke
mesinde Bay Esad Aydma milracaatlerl. 

Körf ez Gazetesi 
Pek yak1nda lzmitte 

~1k1yor. 

Kocaeli vilAyetinin ikbsadi, 
i~timai, zirai ve tarihi vaziyeti 
hakkmda selahiyetli kalemle
rin ya21, makaleleri, lzmitten 
röportajlar, nkralar, spor ha
reketleri ve se~me yazilar ••• 

ldareai: lzm.it Adliye kar§ismda 
Telefon lzmit 128 

Tektas P1rlanta 
4,5 kr. ~ok temiz pirlanta bir yüzük 

14 nisan per~embe günü saat ikide sa • 
tilmak üzere Sandalbedestenlnde te~hir 
edilrnektedir. 

Beyazidda 

Büyük YI1d1z Oteli ve 
kiraathanesi 

1cara verilecektir. ~eraiti anlamak 
üzere <;::ar§1kap1 Sepet~I haru kar11sm
da 46 • 48 numaraya müracaat. 

Doktor 

Osman Serefeddin 
DahllT ve sarl hastahklar 

Yeni adresi: Cagaloglu Nuruosma· 
niye caddesi 5 • Saat: 2 • C!~ 

Telefon 1 20893 

• 

1 

1 
t 

J 

GÜVEN 
ANITI 

• 

TÜRKiYE i5 BAN KASI , Bursa !pek Böcek~iligi istasyonu bu sene kurs~nu nisanm 15 i':ci günü 
Sursa 1pek Böcekcilll!i Enstitilsünde a~acaktir. G1rme sa;tl.?ri.~1 „ o.grenrnek 
ve kaydedilmek istiyenlerin vaklt ge~meden 1stasyon Mudurluj!une m~ra-

caatleri. ( 1836 J 1-...i:=•------------
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12 CUMHURiYET 

N EYVA •• •• ozu ANNELER 
Biliniz ki i;:ocuk yalntz 

meme ii;:in aglamaz. <;ok iyi 
bilirsiniz ki: <;:ocugu h1ri;:m· 
latan sebeblerden birisi de 
aplf aralar1mn ter vesaire
den piferek, k1zararak i;:ocu
gu rahats1z etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa iro· 

cugu 

Midenin iyile,mesi 

Barsaklar1n faaliyeli 

Hazm1n kolay1a,mas1 

i,tah1n ziyadele,mesi 

Ne,enin artmas1 

S1hhatin düzelmesi 

Hasan Meyva Özü ile kabildir. 
!;ok saf meyvalarm usarelerinden 
istihsal ve istihzar edilmif olup 
mideyi ve barsaklan 1slah eder, te

mizler. Ekfilik, fifkinlik, agr1, san
c1 ve ink1baz1 defeder. lftihayi tez
yid, hazm1 kolaylafhr1r. 

Her yemekten bir saat sonra ya
r1m ila bir !;Orba kat1g1m yarlDl 
bardak su ii;:ine kanthrarak ve kö· 
pürterek, ii;:enler, mide rahats1zhk
lan ~kmezler. Her 1abah ai;: kar
nma bir i;:orba kat1g1 müleyyin ve 
ikisi müshildir. !;ocuklar yar1m 
rertip almahd1r. 

• 

PERTEV 
~OCUK PUDRASI 
ile pudralaym1z. Ne adi tu
valet pudralart ve ne de i;:ok 
itina ile haz1rlanm1' pahah 
pudralar 

PER TE V 
;1llJr". 

~OCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavrularm cildleri 
ve ifrazatl nazart itibara 
almarak yap1lm1thr. 

HASANGazoz •• •• Her t•Y• 'lu11yoruz, hic;bir ''Y bizi 
memnvn etmiyor, fokal en fenasu 
bOtOn etrof1m1tdokiler bu ~ok k6tü ozu 1obiot1m1zdon doloy1 bizden uzokloiryorlor1 

lite burodo 

M U Z, ~ i L E K , V i $ N E, Li M 0 N, VALIDOL imdod1mizo yetiiirl 

Onu bir kere tetrUbe edin1z; ondon 1onro 

dünyoy1 bir kot doha gGzel g6receksiniL 

KA YISI, AGA~ ~iLEGi, ANANAS, SiNALKO, 
$EFTALi, PORTAKAL, MANDALiNA, frenk üzümü 

IV AL 1 D 0 L: dom1o, tablet ve 
„op hahnde her ecz.anode bulunur. 

Hasan Gazoz Özü, Hasan Meyva Özünün evsafmda olmakla beraber i;:ok lezzetli, f&mpanya gibi 
nefistir. 

Hasan Gazoz Özü fekerli ve meyvah olup kolayhg1 ve temizligi ve ucuzlugu sebebile Avrupada ka
zinolarda ii;:ki ve f&mpanya yerine istimal edilmektedir Büyük aileler misafirlerine Hasan Gazoz Özü 
ikram ediyorlar. 

r DOKTOR • 

1 ~]: ~o!z~bu!n'!~e~s~1 25 iki 
misli 40 dört 

misli 

Siz de bu krernden §a§rnay1n1z 1 

BALSAMiN KREMLERi 
Slhhat Bakanhi!mm resm! ruh

satuu haiz bir fen ve bilgi mahsu
lüdür. Bütün cihanda elll senedir 
daima üstün ve essiz kalmllltir. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuc!.a getirilmis yegane slhhi 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Söhretini söz ve sarlatanhkla 

degil. sihh! evsafm1 Londra, Paris, 
Berlin, New-York l?iizelllk enstitü
lerinden yiizlerce krem arasmda 
birincilik mükäfat1n1 kaza~ ol· 
makla ispat etmistir. 

KREM BALSAMiN 

Fatih Tapu Sicil MuhafIZligmdan: 
!stanbul Valoflar Ba§müdürlügünden tes~ili istenilen Fatihte Zincirli

kuyuc'.a Beycegiz mahallesinde Nisancunehmedpasa caddesinde väki Efdal
zade mes~idi arsasmm kaydi olmad1gmdan 15/4/938 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 te mahallen tahkikat icra ktlmacagmdan mülkiyet veya bir 
hak iddiasmda bulunanlarm müsbet vesikalarile idareye ve yahud muayyen 
günde mahallinde hazll' bulunarak müdahale etmeleri lüzumu ilän olunur. 

(1915) 

60 kr. Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 

Kaymakamhg1ndan: Besiri 
' 

Be~iri kazas1 merkezinde yeniden yap1lacak olan 20005 lira 44 kuru~ 

bedeli ke~ifli Hükumet Konag1 in§aah kapali zarf usulile eksiltmeye konul-
mustur. 1 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 tesbit edilerek 
Be§iri Kaymakamhk makammd.a yaptlacaktir. 

2 - isteklilerin evraln fenniyesini Siird Nafia Md. ne Besiri Kay. den 
olruyabilirler. 

3 - Muvakkat temlnat1 1504 liradll'. 
4 - !steklilerin Resmi Gazetenin 7 /5/936 günü ve 3297 say1h nüsha

smda ~1kan talimatnameye göre vesikalanm hazll'lay1p 2490 say1h kanu -
nun 32 nci maddesi mucibince teklif mektublanm birinci maddede yaz1h 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon R~. gönderilmesi. Posta
da gecikmeler kabul edilmez. •965• (1919) 

~EKTA 
p A T 1 

1~ ve dis basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 
cerahatlenmis fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle sifayi temin eder. 

Türkiye K1z1lay Cemiyeti 
Genei Merkezinden : 

K1z1lay Genei Mecliai, 1938 senesi nisanm1n 30 uncu cumartesi gü

nü sabah saat onda Ankarada Yeni~hirde Cemiyetin Genei Merkez 
binasmda alelade ii;:timam1 yapacagmdan murahhaslar1n yukar1da 
yaz1h gün ve saatte K1z1lay Gene! Merkezine gelmeleri rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Reis ve ikinci reislerle kati plerin sei;:ilmesi, 

2 - Genei Meclis tetkik komisyonu ve Genei Merkez raporlan-
mn tetkiki ile kabulü halinde Gene! Merkez zimmetinin ibras1, 

3 - 1938 • 1939 büti;:esinin tasdiki, 

4 - <;:1kacak azamn yerine digerlerinin sei;:ilmesi, 

5 - T etkik komisyonu azasm1n yeniden sei;:ilmesi, 

6 - Genei Merkez teklifleri. 

K1z evlädlarimzi tam bahar ~agmda saghklarm1 zehirleyici bir ~ok bastahldarla ugra§mas1 hep 
o ayhk temizliklerinde kullandird1g101z mikroplu bez ve pamuk tamponlarm seyyiahd1r. 

SiZLERDEN SAMiMANE RiCAMIZ : Yavrulann1z1, uzviyetleri tekamül 
devresine girerken daima FEMiL ve BAGLARINA ah~bnn1z. Ve bu s1h
hi gayet kullan1~h idealle saghklann1 ve yuvan1z1n saadetin1 sigorta ediniz. 

Sallfb oe Baimu/iarrfrl: Yuncu Nadi 

Umuml ne11111at1 ldare eden Y<121 t11en 

Madilr11: Hikmet Münil 

SAYESiNDE 

DüNYA 
BENiMDiR 

Necip Bey Kremi 

GENc;Lik 
GüZELLiK 

Y ARAT 1 R. 

8 Nisan 1938 

K1n1k Belediye Riyasetinden : 
1- KINIK Belea.iyesinin elektrik tesisat1 ( 27,000) lira bedelle müteali· 

hidine ihale edildiginden bu ise nezaret ve kontre! etmek üzere Be
lediyemizce bir mütehassis elektrik mühendisi tayin edilecektir. 

2- Talibler Naf1a Vekäletince tanmm1s ve elektrik islerinde ihhsas1 bU· 
lunmak ve bµ islere dair vesaiki resmiye ibraz etmek. 

3 - Kontrol ve nezaret isini yapmak i'in ayda läakal iki defa KINIKda 
bulunmak. 

4 - Taliblerin ilän tarihinden itibaren bir hafta zarfmda KINIK Belediye 
Riyasetine müracaat etmeleri. ( 1884) 

Günün kitab1 

RADYO ve SOZLü ScNEMA 
Her medeni insan Radyo ve Söz1ü .Stneman.n ne oidugunu 

ögrenmek istiyor. 

Mühendis Binba$1 R A i K ü S T ü N 
Herkesin anhyacag1 a~ik bir ifade 1le bunlan anlat1yor: Bu mühendis zabi· 

tin yazd1iiJ. kitablar ~ok okunuyor ve anla~ihyor. Nitekim binba§l Raikm 
(PRAT!K ELEKTRfK) kitab1 ,abucak sat1ld1, yeniden bastlmaktadir. 

Radyo meraklllan, sinema heveslileri RADYO ve SÖZLÜ S1NEMA 
kitabmda her arad1iiJ.mz1 mutlaka bulacakstmz. 

300 sahife, 225 ~ekil, 125 kuru§, iKBAL KiTABEV!. ----·· 

Makinesi i1än1 
Karacabey Merinos Y eti~tirme 

~iftligi Müdürlügünden : 
Mücssesemiz icin on alti kol!u bir Kirkim makinesi a~lk eksiltme i!e 

ahnacaktir. 
Eksiltme 19/4/938 tarihine musadif sah günü saat 15 te ~iftlik mer

kezinde yap1lacaktll'. 
Makinenin muhammen lnymeti 880 lira olup muvakkat teminat 66 

liradir. 
~artnamesini L(Örmek istiyenler hergün tstanbul Baytar Müdürlü • 

güne ve isteklilerin mezkiir gün ve saatte 1;iftlikteki Komisyona müracaat-
leri. (1817) 

I Dr. Operatör SUleyman Mehmed Tezer'in 
idaresi altmd.a a,tlan 

ALEMDAR SIHHAT EVi 
Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai ve Asabi hastalan kabul eder ve en 
büyük kolayhi(1 gösterir. Hastane her hekime a,1ktll'. Hastalar is!edik
Jeri mütehass1sa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Yatak ücreti 2 liradan ba~lar 

Feriköy Maliye ~ubesi Tahsil ~efliginden: 
$ub~mize kazan~ vergisinden borclu Jüt mensucat dokuma limited sir

ketinin Istanbul 1thalät Gümrügü Besiktas antreposunda mevcud ve mah
~uz 82 balya (Jüt ipligi) 15/4/938 cuma giinünc'.e saat 14 te satilacakhr. 

isteklilerin o J!Ün Besiktas antreposunda bulunmalan ilan olunur. 
(1920)' 

'l'ä ~...; 
~·i&'tl.\'~ 

KIZIL, KA YIN, 

Yenl Kontr -Pläk Ltd. ~irketi 
Fabrikasmda 

KURU SiSTEMLE 
yap1lan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
<;:arp1lma, i;:atlama, kabarma ve 
saire gibi hii;:bir anza göstermez. 

Kontr-plaklar bu gibi ar1zalara 
kart1 garanti ile sahhr. 

KARAAGA<;'dan mamul 
Kontr-plaklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Sat1f yerleri : 
lstanbulda: Rt.f~TO MURAT OGLU, Mahmudpa,a Kürki;:ü 

Han No. 28 ISAK PtLJ.FIDIS, Galata, Mahmudiye 
caddeai No. 21. 

Ankara'da : VEHBI KO<;: Ticarethaneai. 
lzmirde KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, K 4 „">'eciler. 
YUSUF ve KADRt l~MAN. 
~ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : Gö<;:MEN OGLU KARDE~LER. 
Umumi sahf yeri: Istanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENI KONTR-PLAK Ltd. ~irketi. Tel. 22401 


