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Balkan 
dünkü 

Komitelerinin 
~alz~malarz 

Solda Perapala• otelinde Matbuat komitesi, sagda Y1ld1zda Münakaltit ve fimendilerler 

~pa muvazenesinde 
Balkan Antant1 

:eQ/k -.
1 

an Antantrnin altmr§ 
;

1
.Y0 nluk bir nüfus kütlesile 

t ~':na bir büyük devlet gibi 
e.~kki olunmasr /azrm geldi-
1?1 • h nr esaba katmamazlrk 

edenler yaman surette 
aldanrrlar. 

~ alkan Antantmm h&~i1elere t.~· 
~ kaddüm ederek vakhle teessus 

tu etrni1 olmasmm isabeti, son Av· 
~a Vaziyetlerile bir kat daha meydana 

~.1 •. 11
ll! oldu. Balkan Antantmm te1kil et

r'.t'. kütlenin neye yarar oldugu üzerinde 
, ir Yoranlar iimdi onun erge~ oynama· 
hn "dh ''k arnzcd bulundugu rolu a a IYI av· 

1 • a bulunuyor· 
ar A k b'• b' · vu,turyada tahakku unu ta n ir 

Baturet diye teläkki ettigimiz vaziyetin 

d alkan Antanh devletlerini ne münferi
en 1· d" ·· k h· '. ne de mü~temian te a1a uiure?.e 

1 1~bir rnahiyeti haiz olmad1g1m a~1k soy
•rneJj ve bilakis bu münasebetle antan· 
~ Av.rupa muvazenesindeki k1ymet .~". 
·r •rnrn1yeti daha iyi tebarüz edecegm1 1 

ade etmi• bulunmahy1z. An1lus'un sürat 
Ve ··h ' •u uletle vukuu Avrupada muvaze· 
~en· 1· 1 d'' „ 

1
1n altüst olduguna aid te a§ 1 u1un· 

be er uyandird1. Alman kütlesinin T una 
olYUnda Balkan devletlerile hem~udud 

U•ermesi bir talom kolay faraz1yelere 
~'Ydan vermi• bulundu. Bu türlü fara· 
Z1y 1 ' · • . e erle her1eyden önce Alman !lyaseh· 
~•n "h d b- rasgele her istikamete teveccu e e· 
~•cegine ihtimal verilerek bu siyasetin 

al 11 Ve basiret ]azimelerinden aynlm11 
0
. aca&ina hükmedilmii olur. Biz Alman 

k'Yasetinin imkans1zhklan zorlamaga kal· 
b 'lacak kadar basiretsiz ve sulh _fikrine 
u dcrece mubalats1zhkla hürmetS1z ola· 

~i!in1 asla düiünemeyiz. Nihay~t. ~ev· 
<f t~erin müesses hududlann1 geh11~~zel 
e •in~tirmek, nekadar büyü.k ~arzedihr~e 
t•lsin, laalettayin herhang1 bir kuvveh~ 

e 1nde degildir. Her millet elbett~ kendi 
Ocaii1n1 müdafaa edecektir, ve m11letler· 
"1 ras, hudud vaziyetlerile alakadar küt· 
el · d •· 'kl'kl vu k er1n hartada uluorta eg111 t • e.r „ • 

l,uuna muvafakat edemiyecekl~~DI '".Y: 
lllege hacet bile yoktur. Sulh 19mde •Y1 

tniinasebetlerin nimetlerinden istifade et· 
fnek bu asrm 1ianna en uygun gelebile· 
~ek Yegane ak1lh siyasettir. Va~•l. ol~u
lnlrnuz tarihi devrede fütuhat f1kirlenne 
•rtik ebediyyen yer kalmam11 oldugunu 
takdir etmemek §Üphesiz en hürük hata· 
~ir. Milletler Cemiyeti ne vaz1yette hu· 
Unursa bulunsun ufaktefek yanhihklan· 
~In Zamanla ve alakadar taraflann nza· 
larile tashihi kabil olan muahedele_rin 
ltluorta keenlemyekün addedil~esme 
harbsiz fili imkan bulunamaz. 111kadi· 
lllizca bu, esasen sulhu kendi kefaletine 
•lm11 olan bir hakikattir. 

Avrupada kuvvetler muvazenesinin 
~e halde bulundugunu dü1ünmege hi9 
•litiyac görmeksizin, Balkan Antantmm 
~-al~a.nlar 9evresi sulhunu ken~i tam~~
k~1 19mde muhafazaya mukted1r ve 9un· 
• u kat'iyyen bu azimle mücehhez oldu
Runu pek iyi biliyoruz. Avrupanm ~~
Vazenesi istedigi kadar bozuk olabi]ir. 
l:lalkan Antanh kendi sahasmda statu· 
%o'nun en ufak halelden masuniyetini 
rn.~hafazaya azmetmi1 bir heyet olduk~a 
~Unyanin bu kö1esi hesabma en tarn ve en 
taf· kl • . ' bir cmniyete sahib olma 1g1m1za 
11~bir mani yoktur, ve Balkan Antanh, 

YUNUS NADI 
[Arka.t1 Sa. 7 aütun 2 de] 

komiteai i~tima halinde 

Matbuat ve Ekonomi 
komiteleri f aaliyetlerine 
dün de devam · ettiler 
Misafir delegeler 'eref ine ögleyin 

ve akfCim ziyafetler verildi 
B&!kan Antanh lktisad konseyile, 

Balkan Antanh Matbuat Birligi kon
gresi, dün de ~ah1malarma devam et· 
miilerdir. fkhsad konseyi komisyonlan 
sabahleyin saat 9.30 da Y1ld1z sataym· 
da toplanarak ruznamelerindeki mesele
lerin tetkik ve müzakeresile me1gul ol • 
mu1lard11. Saat 13 te, Türk murahhas 

heyeti reisi Hasan Saka tarafmdan dele· 
geler ierefine Perapalasta mükellef bir 
ögle ziyafeti verilmi1tir. Saat ü~ bu9uga 
kadar devam eden ziyafetten sonra, fk
hsad konseyi azalan Y1ld1z sarayma gi
derek saat 16 da komisyonlardaki ~ah1-
malarma devam etmi1lerdir. 

(Arka.n Sa. 7 liitun l de] 
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Ädliye V ekilimizin yeni 
ve mühim beyanat1 

Münf erid hakimliklerin te,kilinden sarf1 nazar 
edildi, adli tebligabn posta ile yap1lmasma dair 

layiha son bir tetkikten 

Adliye Vekili, dünkü toplanhda istanbul Adliye arkäni arasmda.„ 

Adliye Vekili ~ükrü Saracog]u, dün tida hazir bulunmu1tur. 
saat 17 de Adliyeye gelmi§ ve k1sa bir Adliye Vekili bir bu~uk saat süren bu 
müddet ~üddeiumumilik odasmda isti - toplanh sonunda gazetecileri kabul ede
r~hat ethk~en sonra, asliye hukuk, asliye rek muhtelif meseleler etrafmda §U beya
hc~ret ve 1cra hakimlerile Müddeiumumi natta bulunmu1tur: 
H1kmet Onatm i1tirak ettikleri bir toplan- [Arkasi sa. 7 siltun 4 tel 
lllllUllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllUUllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllltlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllltlll\lllUI 

Leon Blum kabinesi dün 
istif a zaruretinde kald1 

• A 

lstifaya sebeb Ayan1n mali projeyi reddetmesidir. 
Y eni kabineyi M. Daladiye tei;kil edecek 

Paris 8 (Hususi) - Äyan meclisi 
bugün saat 18 de toplanarak, Meb'usan 
meclisi tarafmdan kabul edilen mali ka
nunun müzakeresine ba1lam11hr. Maliye 
encümeni raportörü kürsüye 91karak, ko
misyonun mali kanun pro1esm1 a]hya 
kac11 25 reyle reddettigini söylemii, 
meclisin bu karan benimsemesini istemi1· 
tir. 

Bunun üzerine Äyan meclisi maddele· 
rin müzakeresine giri§meden kanun pro • 
jesini 49 reye kar11 223 reyle reddetmii· 
tir. 

Äyan meclisinin red kararmdan sonra 
Ba1vekil M. Leon Blum kürsüye ~1ka • 
rak, mali kanun projesini uzun uzad1ya 
mü9afaaya ~alism11 ve demi tir ki: 

{Arkas1 Sa. 1 sütun 5 tel Fransa .Äyan Reisi M. Janency 

Pahal1l1kla mücadele 
Kazanc yergisini degi~tiren 

veriliyor l3yiha da Meclise 
~~~~------..... ------~~~-

Bu läyiha, 
tedbirlerin 

hayat1 ucuzlatma yolunda 
teskil 

al1nan 
ediyor mühim bir cüzünü 

' 
Ankara 8 (Telefonla) - Kazanc 

vergisinde degi1iklikler yapan kanun la
yibas1 da bugünlerde Meclise verilecek
tir. Bu yeni layiha hükumetin hayah 
ucuzlatma yolunda her sahada almakta 
oldugu tedbirler manzumesinin mühim 
bir cüzünü te1kil eder mahiyettedir. Ka
zanc vergisinde yap1lmas1 tasavvur edi -
len tadiller, i§gal ettikleri mahallerin gay
risafi iradlan üzerinden vergi veren mü
kelleflere taalluk etmektedir, Bu arada 
bilhassa §U esaslar vardir ! 

göre tasnif eden maddelerde adlan yaz1 
olm1yan 51mf iubeleri, mahalli Ticare 
Odalannca tetkik edilmekte, vergi nis 
betleri de bu suretle tayin olunmaktayd 
Ticaret Odalarmdan toplanan maliimat 
tan da istifade edilmek suretile mükellef 
]erin daha teferruath ve alfabetik bi 
tasnifi yap1lm11hr. Bu cetvelin hazirlan 
mas1 vergi tarh i1lerini kolayla11:Jrmakl 
beraber mükelleflere de ödeyecekle 
vergiyi kolayhkla hesab edebilmeleri im 
kanm1 vermektedir. 

Diger taraftan serbest meslek erbabl 
nm verecekleri vergiye dair fevkalad 
s1mf yeni ]iiyiha ile kaldmlm11 ve 1 
lira olan bu fevkalade s1mfm yerine bi 
rinci s1mf 750 lira üzerinden tesbit edil 

Ei!lence ve hususi istihlak vergisine 
tabi olmalarmdan ve bu verginin 1934 
senesinde kaldmlmasmdan dolay1 bu se· 
ne i~inde kabul edilen kazanc vergisi ka· 
nunile vergileri yüksek nisbete tabi tutul· 

mu1 olan tiyatro, sinema, konser, plaj, mi~~ni layihada vergi tatbikatini kolay 
~alg1h, i~kili lokanta, kazino ve bah~ele· l d d 

la1tmc1 digcr hüküm er e var 1r. 
ri i1leten mükelleflerin i1gal ettikleri yer- Ba~vekll Celi.l Bayar 1 b 1 
lerin gayrisafi irad1 üzerinden ödeyecek· Ba1vekilimiz bugün stan u 
leri vergi nisbetleri % 75 ken % 45 e hareltetlerini canland1rmag1 temin 19m geliyor 
indirilmcktedir. kaphca ve otel i1lctenlerin vergi mükelle· Ba§Vekil Celal Bayar birka~ gün kal 

Bu suretle halkm istirahat ve eglence fiyetleri de % 35 nisbetinden ,% 25 e mak üzere bu sabahki Ankara ekspresil 
ihtiyacm1 daha ucuz temin elmesine im· indirilmektedir. iehrimize gelecektir. Ba1vkilin burad 
k~n verilmektedir. Gayrisafi iradlari üzerinden vergiye baz1 tetkikatta bulunacag1 anlaiilmakta 
. Diger taraftan memleketimizde turizm tabi olan mükellefleri vergi nisbetlerine dir. 

„„„,~h~i1·i·;~~~~„„.„„„„„Tiirk.iye~.„.hi~.„„tli·r·„·11·a·rici„„ 

Ge~en ytl1n 10 ay1na 
nisbetle f azlabk 22 mil
yon, 20 bin, 237 liradll' 

Ankara 8 (Telefonla) - Mart 
1938 senesi sonuna kadar bu mali 
y1lm 10 ayhk tahsilah 207,655,034 
lira11 haliyeden, 12.188,937 liras1 
sab1kadan olmak üzere 219,845,011 
liradir. Bu yekunun ge~en y1lm l 0 
ayhk tahsilatma nisbetle hakiki faz
lahih 22.020,23 7 lirad1r. 

Mimar Sinan günü 
• Büyük m1mar1n 

ölümünün 

350 • nc1 

Bugün büyük Türk miman Sinamn 
ölümünün 350 nci y1ldönümüdür. Bu 
münasebetle bugün büyük ölünün med • 
fun bulundugu Süleymaniye camiindeki 
mezan önünde ihtifal yap1lacag1 gibi ilk
mekteb talebelerine de mekteblerinde Si-

[Arka.t1 Sa. 6 sütun 4 teJ 

Rumen Hariciye Nazir1 
M. Komnen'in beyanab 
Romanya · Hariciye Nanrm1n, mem
leketinin dt~ siyasetine dair mühim 

beyanah 7 nci sahücmizdedir. 

nüfuza kap1lmaz ! 
Bir Rumen gazetesi, M. fon Papen'in Alman 
yan1n Ankara sefirligine tayini etraf1nda Frans 
gazetelerinin manasIZ ne,riyabna cevab veriyo 

Bükre~te c;1kan (Len· nakkale demektir. Bo 
depandans Rumen ) gazlarm kapanmas1 de 
«L'independance Rou • mek, Fransamn ve fn 
maine» gazetesi, 5 nisan gilterenin, cenubi Rusy 
tarihli say1S1nda, Rador ile muvasalasmm kesil 
ajansmm bir telgrafm1 mesi demektir. Türkleri 
ne1rederek, Paris gaze• Almanlarla dost olmas 
telerinden (Epok) «E • Hamburg • Bagdad hul 
poque» un, An~lus'u yasmm tahakkuku ma 
c;ok geni~ bir p]amn ilk nas1m tazammun eder 
merhalesi addederek 1u Almanya, istikbali de 
mütalea}'I yürüttügünü Alman11amn Ankara sefaretlne nizde görüyor ve süratl 
sö lü or. taylnl bazi Franstz gazetelerln- hareket ediyor. 

y y . de manaStz yazzlar 11azzlmasma K „ „ k d ] tl d 
« Kendisinden c;ok vestle te§kil eden M. fon Papcn • «„ uc;uh kev e er e 

bahsettiren bir kimseye, . 1~k once are etc gec; 
M. fon Papen'e bir ba~ka vazife tev • / melerini istem1yehm. Onlar bunu yapa 
di edilmiitir. Ke~disi, Ankaraya sefir mazlar. Kendilerinin yalmz b1rak1lm1 
olarak gönderilmi~tir. Türkiye demek Ca· [Arkas1 Sa. 7 aütun 5 tel 
••1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ehir Meclisi11de dün 
gÖrÜ§Ülen mes' eleler 

Zab1tai 
sucuk 

talimatnamesinin pastirma1 belediye 
mahlut yaglara 

mucib 
ve 
münaka~lar1 

aid maddeleri 
oldu 

Feridun 
Manyas 

Galib 
Bahtiyar 

Istanbul Sehir Meclisi, dün ögleden 
sonra saat 15 te ikinci reis vekili Tevfigin 
reis]igi altmda topland1. 

Gec;en celseye aid zab1tlar okunduktan 
sonra, muhtelif vergi ve resimlerden borc
lu baz1 mükellefler hakkmda tahsili em
val kanunu ahkammm tatbiki lüzumuna 
dair olan teklif Kavanin encümenine, 
Kü~ükmustafapa1a ve Haydar mahallele· 

Avukat Ham 
ttilmi 

S1hhiye Müdürü 
All Riza 

rinin kadastro postalanna iki1er ehli vii 
kuf sec;ilmesine dair olan teklif Riyase 
divan1na, mezarhklar ücret tarilesinde ya 
p1lmas1 icab eden tadilat teklifi Mülkiy 
encümenine, ortam~kteb inia edilmek Ü 
zere istimläki kararla1an Zincirlikuyuda 
ki 7 harita numarah arsaya aid teklif Ka 
vanin encümenine havale edildi. 

CArkas1 Sa. 6 siltun 5 tel 
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Gene Osman1n kanl1 gömlegi ! 
Sultan Mahmud eline ge~irdigi kan lekelerile 
kirli gömlegi mecnun bir heyecanla kokluyordu 

Kumailara, kürklere, $allara da bak
m1yordu. Bir y1gm pa~avra ara<mda do
la11yormu1"asma tiksintili bir tenezzül
süzlük hissettirerek dolabdan dalaba, raf
tan rafa, sand1ktan sand1ga gc.;iyordu. 

F akat oraya 111elisi maksadS1z de$i:ildi, 
bir1ey anyor ve arad1$i:1m bulmak i~in de 
sabirsizland1ii;mdan seyrinden herkesin 
• hatta ister istemez - haz alacag1 o nefis 
e5ya ile i]gilenmiyordu. Y ahud o e1yada 
kendi hedefini tesvi1 eden bir y1gm enge! 
mahiyeti 111ördüi(ünden sinirleniyordu ve 
bu durumunu onlara kar11 igrenis 111öster· 
mekle belirtiyordu. Bir arahk yorulur ve 
fütura dü1Cr p;ibi oldu. Cünkü sira sira 
dolablar, dizi dizi "ekrneceler, saf saf 
sand1ldar kinde kondine gerekli olan 1eyi 
bulam1yor ve gÖremiyordu. Sonra azmini 
tazeledi, dikkatini kuvvetlendirdi, kö1Cyi 
bucaih yeniba1tan ara1t1rd1 ve ... titredi. 

;iimdi onda - kör gözlerini Kenan ille· 
'.rinden M1sira dikip de oglu Yusufun ko
kusunu kuruntulayan Peygamber Y aku
bun marazi heyecamna benziyen • hasta 
bir tahassüs vard1. 0 bedbaht baba Yu • 
sufun gömlegini ald1g1 gün nasil ~1lgm ~11-
gn gözlerine sürmüi ve buhranlar i~inde 
uzun uzun titremi~e Sultan Mahmud da 
eline ge~irdigi bir gömlegi ayni mecnun 
lieyecanla kokluyor, öpüyor ve hüngür 
hüngür agl1yordu. 

Lakin, bu gömlek, Yusufunki gibi 
genc bir hayatm muattar müjdesini ta11 -
m1yordu. Baitan a1ag1 kan lekeleriyle 
l:irliydi ve gene baitan a~g1 felaket ko
lrnyordu. Bununla beraber Padiiaha e· 
nikonu müskir bir koku hissettiriyordu ve 
o, ruhuna kadar inen bu sekrin yarathg1 
zelzele i~inde samhyor, sars1hyordu. 

Gömlek on altinc1 padiiah olarak ta • 
n!lan Gene Osmanmd1 ve onun Y ediku
lede bogulmasm1 mütealob üzerinden ~1-
kanhp saraydan Ocaga verilmii ilk kur· 
banm kanh derisi ad1 altmda hazine oda· 
sma konulmu•tu. Katiller bu atak ve biraz 
da ava~ak hÜkümdan bogduktan sonra 
galb rakibi deli Sultan Mustafanm ana-

zafer vesika!l olarak sunulmak i~in 
- s1cag1 s1cagma - kulagm1 kesmiilerdi. 
Gömlekteki lekeler iite bu kesik kulaktan 
ve ölüm sonunda vukua geien kz1l kusun· 
tudan peyda olmu~ bulunuyordu. 

Sultan Mahmud, uzun bir zaman bu 
lekeleri koklad1, sonra gömlegi bir san -
d1gm üstüne sererek yere c;ömeldi, her 
damla kanda iki yüz on y1l evvel cereyan 
eden hailenin bir sahnesini temaia ederek 
matern! bir müliihaza devresi ge~irdi. 
Sonra ayaga kalkt1, derin bir sayg1 ile 
o bez üzerine kanla yaz1lm11 tarih vesi
ka<mt derleyip bürdü, yerine koydu, h1z
la odadan c;1kh, ilk önüne rasgelen ada
m1 ba!Yaz1c1y1 ve kethüday1 bularak o
day1 mühürletmesini emretti, harcme dog· 
ru yöneldi. 

Dalgm görünüyordu, liikin iuuru i1li
yordu. Nitekim Hasoda önündc bir ka
labahk bulundugunu da farketmekten 
geri kalmad1, ka1lanm c;atarak ad1mlarm1 
oraya ~evirdi. Bir sürü Enderunlu üstüste 
y1g1lm11Iard1, Hünkarm yan1bailarma gel
cligini sezmeden gülü1e gülüie bir sahne 
scyrediyorlard1. 

Sultan Mahmud biraz uzaktan 1öyle 
bir bakll, Hüseyin adh bir Hasodalmm 
bai1m ve gÖgsünü a~arak - ne mevlevi, ne 
rüfai, ne kadiri, ne nak~ibendi ayinlerine 
benzemiyen - garil> bir bi~imde sic;ray1p 
durdugunu, agz1 köpüklcne köpüklene 
Allah1 ~ag1rd1gm1 gördü. Herif, y1kilm1· 
yan bir san'ah gibiydi. Gözleri dönmü1. 
bütün adaleleri gerilmii vc dudaklan sal
ya kaynagma ~evrilmi1ti. Hanc;eresi y1r
tila y1rhla «Allah» diyor ve daima ac;1k 
duran kollarile Allah1 tutmak ister gibi 

bosluklara dogru deli deli koiuyordu. 
!Ieriye ahlan iki ad1m, T anny1 bulmak 

ve kucaklamak hulyasile zivanadan c;1kan 
zavalh Hüseynin etrafmdaki halkayi dar
madagm etmegc kafi geldi, ve Padi1ah, 
mecnun sarayh ile kar11la1t1. Lakin Hü -
seyin, tek baima degil rikab veya selam
hk alayile dahi gelse Padiiah1 tamyacak, 
Padi1ahtan c;ekinecck bir durumda de • 
gildi. Köpüre köpüre, h1~k1ra h1~k1ra Al
lah1 anyordu. 

Sultan Mahmud yakmdan da bir neb
zc onu seyretti ve gerilere ka~an Hasoda
lilardan birini i1aretle yamna c;agmp 
sordu: 

- Ne oldu bu adama? 
- llkin dervii oldu, 1imdi de c;1ld1rd1. 
- Kimin müridiydi? 
- Üsküdardaki filan 1eyhin 1 
- Bunu tunarhaneye iletin. Zinhar 

incitmeyin 1 
;iimdi zihninde bir fikir dola11yordu 

ve Boluya kadar yürütüp orada yok et -
tirdigi Haydar Babay1 düiünüyordu. 0, 
kendi kazanc1m Ocakhlan saray alcyhi
ne ayakland1rmakta buluyordu. Bundan 
dolayi da cezalandmlm111I. Lakin bu ce
za, bütün bekta1ileri gücendirdiginden tek
kelerinde hüküm sürmekte devam eden ba
balann sessiz de olsa k1zgm ya1ad1klanna 
1üphe yoktu. Sonra Haydann öldürül -
mesi öbür tarikatlere kar11 bckta1iligi kü
~ük dü1ürmü1 oluyordu. Bu da babalan 
ic;in i~in homurdatao bir sebebdi ve Na
kilcinin o vak1ada saraya yar olu§U 1üphe 
yok ki böyle bir vaziyet yaratmak ic;indi. 

Hünkar ansmn ac;1lan idrakilc bu nok
talan inceledi. Ba1ka tarikate mensub 
bir icyh daha feda ederek Bektaiilcre 
tarziye vennegi ve N akilcinin c;evirdigi 
dolabt - biraz ge~ olmakla beraber - y1k
may1 tasarladt. Ayni zamanda vezir da
irelerine, hatta seferber ordu karargah
lanna girerek bin türlü kepazeliklcr ya
pan A~1kba1 gibi, Bindalh Mustafa gi
bi yapma ieyhlerin hiHyelerini dinliye 
dinliye o gibiler hakkmda derin bir gayz 
besliyordu. Bir 1eyhin saray adamlann
dan birini - günde elli bin kere Allah de
dirterek ve kimbilir daha neler yaphra
rak - c;1ld1rtmaS1m da ihmal edilemez suc;· 
lardan sayd1gmdan bu fmattan istifade 
etmegi gerekli buldu, Hasodah Hüseyni 
l!marhaneye yollad1g1nm ertesi gunu 
muhtasar bir alayla Üsküdara gec;ip a· 
dm1 ögrendigi 1eyhi - gözünün önünde -
yakalatt1, küme küme müridlerile Ana
dolunun bir köiesine sürdü. ( l ) 

Bu, he„bh bir hamle olmakla bera -
ber onun ruhunda tekevvün etmege ba1· 
hyan vunnak, k1rmak, dcvinnek ihtiyac1-
nm da bir tecellisiydi. Arhk kendinde bir 
degisiklik buluyordu, iradesinde yüksel
me vc c;eliklesmc hissediyordu. Y enic;e· 
rilerin - saraydan Ba1c;ukadar agzile ya· 
p1lan telkin üzerine - Rusya ve F ransa 
elc;ilerinin arsa saltn almak, Beyoglu 
semtinde birer kale kunnak taleblerine 
kari1 yapttklan nÜm•visin müspet netice 
vermesi d~ bu ruhi degi1ikligi bir kat ~o
galtm11h. (2) 

CArklUI ~ar) 

(!) Gevdet tarlhl. C: 7. S: 288. 
(2) Cevdet tarlhlnde CC: 12. S: 226) bu 

hadlse 1u satirlarla hikaye olunuyor: tMos
kof ve Fransa devleUerlnln Galatada sa· 
kln olduklan saraylan clvarlarmda Os
manh akar1ndan baz1 aka.r1n ziyade paha 
Ue ahmp mezkOr saraylara lläve ettlr1lerek 
tevsl ettlreceklerl devletl allyyeye mesfur 
Krallar taraftndan birer name gönderllmt~ 
ve bu keyflyet maläyutak göründü~ilnden 
key!iyet Yenl~erlye bUdlrlldlkte el~Uer pa
Z3.r günü mecllse celboiunup Ocakhntn za
bltlerl dahl celb Ue mezkür namelerln me
allnl zabitler anlad1klar1 clhetle hemen el
~Uere kat'1yülme!ad cevab verUml~ ... > 

Bahar, havada dersler 

.. Nisan aymm ilk günleri k1•1 andiracak derecede fena gittikten sonra 
duzelrnege yüz tuttu. Bundan istifad.e eden muallimlerden büyük bir k1s1m 
talebesini ktrlara götürerek hayat bilgisi derslerini a~1k ve temiz havada 
ve~mektedir. Yukanki resim Kii~ük~ekmece köy mektebinin talebesini mu
allimlen!e beraber ktrda göstermektedir, 

degi~iklikler Y edi duban1n daha ' ikinci konf erans1 

istanbul müdürleri ara· 
s1nda becavi$ler yapdd1 

1stan bul gümrüklerinde i§ vaziyetin in 
icablanna uyularak dahill te§kilätta baz1 
degi§iklikler, bu arada da 1stanbul te§· 
kilatmdaki müdürlerle ba§ka gümrük 
merkezlerinin müdürleri arasmda ge • 
ni§ mikyasta becayi§ler yap1lm1§tir. 

Gümrük Ba§müdür muavinliklerile 
müdürlüklerde bulunan muavinlikler 
lägvedilrni§tir. Bunlarm yerine §Ubc 
müdürlükleri ihdas olunmu§tur. !stan
bul Baimüdürlügüne bagh olarak iki, 
1stanbul ithalil.t gümrügüne bagh ola • 
rak da be§ §ube §imdiden kurulmuitur. 
Bütün bu §Ubelere gümrüklerin muh -
telif servisleri baglanmt§ bulunuyor. 

Baimüdürlük muavinlerinden Rü§tü 
Ertur ba§müdürlükte ihdas edilen bi
rinci §Ube müdürlügüne, Posta gümrü
gü müdürü Ne§et Buca ikinci §Ube mü
dürlügüne, Edirne gümrügü müdürü 
Zekeriyya <;:ankaya posta gümrügü mü
dürlügüne, Galata Yolcu salonu müdü
rü Cevad Ulusoy 1thalat gümrügü mü
dür muavinlil!ine, Sirkeci gümrügü mü· 
dürü Salih Özer Galata Yolcu salonu 
müdürlügüne, Gümrük satt§ müdürü 
Enver Onur Sirkeci gümrügü müdür -
Jügüne, Ankara gümrük müdürü Mah • 
mud Süer gümrük satt§ müdürlü!tüne 
tayin edilmi§lerdir. Gümrükte daha ba
Zl degisiklikler olacai(t anla§1hyor. 

DENIZ 1$LERI 

Köprünün Adalar iakelesi 
tadil ediliyor 

Akay idaresi Köprüdeki Adalar !skele
sini vapurlarm hem ba§, hem kI~ met
halinden iskeleye yana§acaklan bir §•· 
kilde tadil etmege ba§Iamt§ltr. Bu su -
retle yolcular iskeleye kolayhkla ~1ka
bilecekler, bilhassa yaz mevsiminde ya
p1lan e§ya nakliyatt yüzünden rahalstz 
olm1yacaklard1r. 

Boatanci mendiregi 
Deniz Ticaret müdürlügünce yaptml· 

makta olan Bostanc1 mendireginin in -
§aati ikmal edilmi§tir. Fenerbahc;e men
dlregmin temel haz1rhklar1 yap1Imak • 
tadir. Yakinda hem birinci mendiregin 
kü§ad resmi yap1Iacak, hem de ikincisi
nin temeli at1laca~1r. 

Y eni aia düdükleri 
Denizbank, sahillerimizin emniyeti 

i~in yeni sis düdükleri lroydurmaga ka· 
rar vermi§tlr. Tahlisiye müdürlügü bu 
husustaki etüdlere ba§lam1§ttr. 

Mütterek biletler aabta 
~1kardd1 

$irketi Hayriyenin Üsküdar ve Ka -
d1köy Halk Tramvaylan §irketile yap -
ltkt bir anla§madan sonra K1S1klt, Kara
caahmed ve civarmda oturan Ü sküdar 
halk1 i~in memleketimizde ilk defa ola
rak ihdas edilen mü§terek biletler, dün
den itibaren satt§a ~1kanlm1§ttr. 

Bu gibi biletler üzerinde her iki §ir -
ketin de !smi vard1r. Ayhk aboneman 
karneleri halinde olan biletler pazar • 
tesi sabahmdan itibaren muteber ola -
cakttr. Ayr1ca günlük gidip gelme bi -
Ietleri de ihdas edilmi§tir. 

Haien Üsküdara ikinci mevki gidip 
gelme vapur ücreti 17,5 ve K1s1khya ka
dar tramvay ücreti 17 kuru§lur. Hai -
buki günlük gidip gelme vapur ve tram
vay mü§terek biletlerinde bu ücret, 
§irndiki 34,5 kuru5tan 22,5 kuru§a indi
rilmistir. Birinci mevki vapur ve tram
vay ücretleri de gidip gelme 42 kuru§ 
tutarkan 25 kuru~a indirilmistir. 

Ayl!k karneler de tenzilathd1r. Bu 
karnelerle ikinci mevki vapur ve tram
vay gidip iielme ücreti yirmi kurus 10 
paraya ve birinci mevki de 22,5 kuru§a 
inmi§ olacakltr. 

G0MR0f(f.,;:RnE 

V ekilin tetkikleri 
$ehrimize gelen Gümrük ve inhisar

lar Vekili Ali Rana Tarhan dün 1n
hisarlar Umum müdürlügünde me§gul 
olrnu§tur. 

1stanbul Gümrükleri Ba§müdürü 
Mustafa Nuri, Vekil tarafmdan kabul 
olunmus. idareye aid baz1 i§ler etrafm
da lzahat vermistir. 

Gümrük Muhafaza memurla
r1n1n yakalad1klar1 kac;ak~1 
italyan band1ralt Marano vapurile 

Pireden 1stanbula yolcu olarak geien 
Aleksandr isimli bir yolcu, bavulunun 
i~ine gizli bir göz yaptirarak 30 kilo a
!tirhgmda bilardo malzemesi kac;mnak 
istemi§se de Gümrük muhafaza te§kilatt 
memurlarmdan Bürhan tarafmdan yaka 
lanarak ka~ak e§ya meydana ~1kanl -
rnl§hr. Aleksandrm üzeri aranmca ge -
ne bu neviden baz1 ka~ak e§ya da bu • 
Junmustur. 

23 nisan yakla§tyor. „ 
Cumhuriyetin 15 inci y1lmda yav

rularm1zm kutlubyacag1 bu bayram 
evvelki senelerden daha parlak ve 
§enklikli olmahd1r. 

Yurdun istikbal ümidi olan mlni
minilerimize §en bir bayram ge~irt
mek i~in §imdiden haztrlanahm, 

montaj1 ikmal edildi 
Atatürk Köprüsünün Almanyadan seh

rimize p;önderilen 18 dubasmdan 7 tane
sinin montaj ameliyesi ikmal edilerek de
nize indirilmis ve denize inen 7 dubadan 
da 3 tanesi yerlerine konularak üst k1-
s1mlarmm tanzimine ba1lanm1itir. 

Denize indirilen diger dubalar yakm
da yerlerine konulacak, elde bulunan 11 
dubanm da k1sa bir zamanda montai1 bi
terek denize indirilecektir. 

On sekiz metre üzerine haz1rlanan 
istinad kaz1klarmm baz1 taraflarda mat· 
lub istifadeyi temin edemiyecegi anla,1l
d1i!mdan kullamlacak kaz1klarm dörtte 
birinin 20 ile 22 metre arasmda olmas1· 
na karar verilmis. bunlar da harnlanma
ii;a baslanm11tlr. Önümüzdeki yaz i"inde 
Köprünün üst k1smma aid insaat ehern• 
miyetli surette ilerlivecektir. 

Sabiha Gök~enin 
Balkan turn~si 

!zmirde bulunan kadm tayyarecimiz 
Atatürk Km Sabiha Gök~en birka~ gü
ne kadar Ankaraya dönerek Balkan tur
nesi hazirhklanna ba§hyacakltr. 

Sabiha GökGen, bu seyahatinde Bük
re§, Belgrad, Atina yolunu takible Bal
kan devletleri merkezlerini ziyaret e
decektir. 

MOTEFERRIK 

Edirne Liseainden Y eti~enler 
cemiyetinin aenelik kongreai 

Edirne Lisesinden Yeti§enler cemiye
ti senelik kongrcsi yarm saat dokuzda 
cemiyetin merkez binasmda akdedile • 
cektir. Bu kongrede idare heyetinin bir 
senelik faaliyeti etrafmda görÜ§Ülecek 
ve yPni idare heyeti se~ilecektir. 

Tarihi evrak1n sablma11 
meaelesi 

Ticaret Odas1 idare heyetinin verdigi 
bir kararla Odanm yanm astrdanberi 
birikmi§ bir halde bulunan evrakmm 
saltlmas1, aJakadar mehafilde ho§ kar
§tlanmam1§ltr. Bilhassa bunlar arasmda 
ikt1sadi bak1mdan tarihi k1ymeti haiz 
olan evrak da bulundugu anlas1ltyor. 
Bunlar ikttsad tarjhimiz i~in en ktym~t
n vesikaler teläkki edilmektedir. 

~11tanhylun ziraat rapQru 
istanbul Vilayeti Ziraat Odast azala

r1, büyük ziraat kongresi iGin hazirla -
d1klar1 raporu ikmal etmi§lerdir. 

Yakmda toplanacak olan bir komis -
yon, mezkßr kongreye gönderilmek ü
zere dii(er bir rapor hazultyacakltr. 

Trakya kartpostallar1 
Trakya Umumi Müfettisligi hesabma, 

Trakya ve Edirnenin muhtelif manza
ralarm1 gösteren müteaddid foto.ltraflar 
almm1s. bunlar bir kartpostal serisi ha
linde ve nefis bir surette Devlet matba
as1nda bas1lm1§ttr. Güzel yurd par~am1-
Zl canlandtran bu resimler, her tarafa 
dag1ltlacakttr. 

CEMIYETT.T::l?nE 

~oförler cemivetinin bir 
tavzihi 

istanbul $oförler cemiyetinden dün 
§U mektubu ald1k: 

cBes gün evvel inli§ar eden gazete -
!erde bir §Oför zab1ta nezaretinde iken 
h1rs1zl!k yaplt serlevha•ile Glkan yaz1 • 
dan dolay1 yapltg1m1z tetkikat ve tah
kikat neticesinde (Salmatomruklu Mm
tafa Paltiro) nammdaki adam §Oför ol
mad1gm1 ve soförlük me,Jc~ile aläkas1 
bulunmad1gm1 ve cemivetimiz kuvu • 
datinda da mukayyed olmad•~1 aPla<>l
m1§br. Muhterem l(a,etenizin mlin~•ili 
bir yerinde bu haberi tekzib etmenizi 
rica eder ve saygilar1m1 sunar1m.> 

Degerli alim, be~er tari
hine aid izahat verdi 
Profesör Pittard Istanbul Üniversite

si namma haz1rlad1g1 konferanslarmm 
ikincisini dün saat 18 de ~ok güzide bir 
dinleyici kütlesi huzurunda vermiitir. 
Profesör, alk11lar arasmda kürsüye c;1 • 
karak, eski beier tarihinden bahsetmi1 ve 
bu arada ezcümle demiitir ki: 

«- Jeologlar, arzm tarihini, birinci, 
ikinci, ü~üncü ve dördüncü zaman olmak 
üzere, dört kISma ay1rm11lard11. lnsamn 
ü~üncü zamanda zuhur ettigi muhakkak
hr. F akat ü~üncü zaman, insan ve baki
yeleri ke1fedilmi§ degildi. 

Dördüncü zamana be1er devri diyebi
Iiriz. Dördüncü zaman jcolojik ve arke
olojik olmak üzere iki esash safhaya ay
nlm11hr. Jeologlann (Pleistosen) dedik
leri, safhaya arkeologlann yontulmu1 ta1 
~ag1 olan Paleolitik devri tekabül eder.» 

Profesör, muhtelif devirler hayvanat 
ve nebatabnm vas1flanm anlatm11, ve o 
devirde insanlarm henüz magaralarda 
ya1amaga ba1Iamad1klanm, göl ve su 
kenarlannda oturduklarm1 söylemi1tir. 

Profesör, konferansma devam ederek 
insanlann bu devirde, yontulmu1 ~akmak 
ta1Iarm1 istimal etmege ba1Iad1klanm te
barüz ettirerek, !;leleen denilen bu devir
de, ta1tan el baltalan yap1lcLgm1 anlat
m11 ve §U suali sormuitur: 

«- Her üc; k1t' ada tesadüf olunan bu 
alet, üc; k1t' ada birden mi icad edilmi1, 
yoksa yalmz birinde yap1hp öteki k1t' a· 
lara m1 yay1lm11t11 ?» 

Profesör Pittard, bundan sonra Av
rupanm muhtelif yerlerinde ve Filistin
deki Galile' de yap1lm11 olan birc;ok ke-
1ifler sayesinde bu devirdeki beier nki
nm karakterlerini tamamile meydana ~1-
karmak mümkün oldugunu söylemii ve 
gelecek konferanslarmm birinde bunlar
dan bahsedecegini ilave eylemiitir. 

M. Pittard üc;üncü konferanSim pa -
zartesi günü verecektir. 

KÜLTÜR 1$LERI 

t lnzibat mecliainde • 
Viläyet Maarif inzibat meclisi, dün 

Vali Muavini Hildainin riyasetinde iop"
!anm1§, haklarmda tahkikat icra edilmi§ 
olan baz1 muallimler hakkmda görü§e
rek icab eden karar!ar1 vermiitir. 

Sahte tehadetname tahkikab 
Bir §ebekenin okuyup yazma bilmi -

yenlere para mukabilinde halk dersa • 
nesi §ehadetnamesi satbktm yazrni§ttk. 
Emniyet ve Maarif müdürlükleri tahki
kata ehemmiyelle devam ediyorlar. 

Meydana c;1kanlan sahte §ehadetna • 
meler günden güne 9ogalmaktad1r. Dün 
Maarif Müfetti§leri Emniyet müdürlü
güne giderek bu ~ üzerinde zab1ta amir
lerile de temasta bulunmu§lard1r. 

····~ 
11tanbul Belediyeainden: 

Belediyemiz tarafmdan §ehrimiz ih -
tiyac1 i9in getirilen kasabhk koyunlarm 
yarmdan itibaren tercihen perakendeci 
kasablara ayakta kilosu 24 kuru~tan pe
~in para ile sat1Imas1 takarrür etmi•tir. 
Arzu eden perakendeci kasablarm Mez
baha idaresine müracaatleri Jäz1rndlf. 

.__ .•. ~ 
Bir tramvay yoldan ~1!ch 

Dün ak§am üzeri vatman ~erefin ida
resindeki 32 numarah tramvay arabas1. 
Aksaray civarmdaki !l'aka<tan ge<;erken 
bir anza yiizünden ravdan <;1krn1§hr. 
Ray, yar1m saat zarfmda tamir edilrni§· 
tir. 

Konservatuar1n tarihi eserler konseri 

Konser i~in haz1rlanan artistler dünkü provalannda 

Konservatuar, bir tarihi Türk musi- kir Aganm lki §arkis1, Abdi Efendinin 
kisi konseri hazirlam1§hr. Bu san'at ha· bir §arklSl, tanburt Ali Efendinin blr 
disesi etrafmdaki ~ah§malar devam §arklSI, Sadullah Aganm ü~ sema
etmektedir. Konser 10 nisan pazar gü· isi, Salih Dedenin, $evki Beyin, 
nü saat 9 da Frans1z tiyatrosun -
da verilecektir. Programda, Ben _ Mahmud Celäleddin Pa§anm, Dedenin, 
li Hasan Agamn rast pe§revmm tanburi Mustafa <;:avu§un, Sadullah A
birinci hanesi, Zaharyanm bir bestesi, l!anm ve Salim Beyin pe§rev, §arkI ve 
Bolahen~ Nuri Beyin bir §arkist, ~a- besteleri vardtr. 

9 Ni•an 1938 

Halledilen ve edilecek 
meseleler 

~ vrupa sulhunu tehdid eden Jll' 

~ selelerden bir k1sm1 halledild> 
Bir k1sm1 da halledilmek üz• ' 

redir. Lakin baz1lan hala bütün vaha • 
metini muhafaza etmektedir. Hal!edilil 
meseleler Habeiistanm ftalyaya ilhak1 '~ 
Avusturyanm Almanyaya iltihak1d1

" 

Halledilmek üzere olam lspanya mes•' 
lesidir. Muallakta duram <:;:ekoslovakY1' 

nm mukaddera1Id11. 
ltalya, Habe1istam fil•n i1gal edip keJ'" 

di idaresi altma ald1ktan sonra, ltah1 

Krahn1n' ünnmna Habeiistan fmpaf•t<' 
ru unvam iliive edilmiiti. Bu iki unvan11 

tanmmaSI, Habeiistan1n ltalyaya ilhakl' 
m hukukan tammaga muadil bulunmakll" 
d1r. Fransa, M. Kambon'dan münhal k•· 
!an Roma bü:vük elc;iligine 1imdi Va1inl1' 
tona izam edilen M. dö Sen Kanten'~ 
layinini kararla1tird1g1 halde, sefirin iV" 
madnamesini mezkilr iki unvam zikredt 
rek ltalyan hükfundanna hitaben yaz ' 
maktan imtina etmi1ti. Bu suretle RoJJl1" 

da hala bir FranSiz sefiri yoktur. 
lngiltere, Roma sefaretinde bir tebe~: 

dül olmad1gmdan Fransanm ugradidg: 
zorluga tesadüf etmemi1ti. F akat iilll 

1 

Romadaki lngiliz - ltalyan müzakere ' 
l•rinin neticesi olarak lngiltere, Habeiir 
tandaki emrinkii hem tantmaga, hem de 
Milletler Cemiyeti azalar:ndan henüz bll' 
nu tammam11 olanlan da tamtmaga rou' 
vafakat ettiginden vt ayni zamanda Ha' 
beiistamn fngiliz lmparatorlugile tem1' 

eden hududlannm yeniden tesbitini ~1 

luzumu görülen mmtakalarda tebdil ~1 

tadilini kabul ettiginden artik Habe1is~•l 
meselesinin hukuki noktadan beynelro1Ie 
münasebatta yeri kalmam111Ir. 

Zaten, lngiltereden evvel bir~ok de1' 
letler, Romaya ya yeni sefir tayin etm•~ 
yahud sefirlerinin itimadnamelerine Y" 
ni bir kayid koymak suretile Habe1istan1n 
ltalyaya aid oldugunu tamm11lard1. Bun: 
!arm arasmda Balkan Antanh devletleO 
de vard11. 

Avu•turyanm Almanyaya iltihak1 isl 
Habe1istanm ltalyaya ilhakma nazaraD• 
devletler tarafmdan ~ok kolayhkla ta ' 
nmm111Ir. Devletler, Viyanadaki sefarel' 

leri,ri.i,..iju-#tiklerini Almanya pükQmeU' 
ne bildirmek ve sefarctlerinin yerlerinl 
tesis edecekleri konsolosluklar ic;in ferm•~ 
isteinek suretile bu tasdik m11amelesin1 

yapm1lard11. 
Milletler Cemiyeti, Avusturya meselC' 

sinden dolay1 büyük meclisini toplamaJllll 
ve hatta Avrupa i1lerine bakan komisyo' 
nunu dahi alelusul i~timaa davete lüzulll 
görmemi1 oldugundan Manc;uri ve J-la' 
be1istan meselelerindeki zorluk ve tehlik~ 
tekerrür etmemiitir Bu hal aza devletleO 
yeniden müikül vaziyete ve taahhüd]er• 
girmekten kurtarmt!hr. 

Avusturyadaki yeni vaziyeti tamyaO 
son büyük devletlerin arasmda Fransa il• 
Amerika da vardir. Avusturya meselesi• 
nin •on beynelmilel ili1igi, Karadenizden 

Almanyanm lc;indeki Ulm'e kadar bü ' 
tün T una mecrasmda seyrüsefer serbf'ti ' 
•ine ve bu serbestiden, nehirde sahili bu' 
lunan devletlerin müsavat üzere istifade• 

sine ve nehrin sulannm tanzim ve idaresi 
i1Ierine beynelmilel bir komisyonun bak: 
masma aid olup vaktile ;ulh muahedelerl 
ile Almanya ve Avu,turyaya cebren ka' 
bul ettirilcn kay1dlerdir . 

Almanya Ren, Elbe ve Oder nehirle• 
rinc aid bu gibi kavidleri Ren havzasml 
askeri i1gal altma ald1ktan sonra ilga e• 
ner~k Cekoslovakyanm $imal ve Balt1k 
deni1lorile serbest muvasalasma nihayet 
vermi1ti. Simdi, A lmanyanm T unaya 
aid kay1dlan da il~a etmesi bekleniyor. 

c:;u kadar var ki T unamn orta ve cenub 
mecralan ~ekoslovakya, Macaristan. 
Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya 
arazisinden ge"tiginden veni büyük Al• 
manyanm da bu sulardan istifade ede • 
bilmesi i~in bunlarla yeni esaslar üzerin• 
de anla1ma51 icab ediyor. 

Halledilmek üz~re olan mesele l span• 
yadir. lngiltere ile ltalya. Romadaki mü• 
zakerelerin neticesi olarak 1.panya üze • 

rinde esas itibarile anlasm11Iardir. Gene • 
ral Franko vaziyete hiikim olduktan son• 
ra, ltalyan gönüllüleri daimi olarak bura· 
da kalm1yacaklardir. ftalyan1n müttefiki 
bulunan Almanya dahi bu anla1m1ya ta· 
biatile dahildir. lspanya meselesi askeri 
noktadan son safhaya girmi1tir. (:ekos • 
lovakya mcselesinin nas1l halledilecegi 
belli degildir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
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9 Ni•an 1938 CUMHURiYET 

Häcliseler aras1naa 

Efendi » cc Basarya 
-D1~ politika heyecan1 u z a k k h " d . l . ~ partunammzm kap1c1sma ve-§ a r a l s e er 1 ~ ya mahallenizin bek„isine 

Ruzvelt'in kim oldugunu Yazan: JSMAIL M0$TAK MAYAKON 

. ve Ingi)terenin vaziyeti 
lngiltere h"k" . . . " .. u umebn1n s1yas1 mumessillerinden 

aldig1 malfimata göre Japonya ~ok bedbindir 
Londra 8 . . . • 

lllenfaat Ve ~ Uzak1ar.ktak1 lng1hz l '.-1~• ul mahfille1 Uzak1arkta vaziyetin 
raf1ndan tch;ustcmlekeelen _J~pony~ ta- mkt1afm1 dikkatle takib etmekle iktifa 
her ala td cd1lmekte m1d1r? fy1 ha- etmcktedirlcr 
1 . n mahfille . „. d.. . „ L . l 
ng1ltcrc h"k• '.m ogren 1gme gore, ondra 8 - ngiliz efkan umumiycsi 

ricindck' u umctt, J aponyanm <;:in ha- hava harbi meselclerinc kar11 gittik~e bü-
k 1 1 mintakalard t db' · h " b' l"k „ k · e) el"b d b a « e irs1zcc are- yuyen tr a a a gostermc ted1r. 
d · e ulunm ·1 · 1· ld • C · a1r siy , „ a51 1 11lma 1 o uguna azctc 1lanlarmda vc mahalli ma -
ba,1 ma~' mumcssillcrinden bedbinanc kamlar tarafmdan tertib edilen nümayii-

Bu maln;at alm11ttr. !erde mühim bir silahstz müdafaa te1ki-
la1tig1 b" ~kat Japonyanm <;:inde kar11- !alt vücudc getirilmesinin ehemmiyeti te
umurniy:~u. mü1külata ve J apon efkän barüz ettirilmektedir. Biitün belediyeler
ctniekted~mm ho1nudsuzluguna istinad de gönüllü müfrczeleri vücudc getiril -

lddia rd'ld'•· mektcdir. Vasi depolarda 1ahsi maske -
<::in harb c .1 'KJnc göre, Japan halk1, !er bulundurulmast i~in yakmda her va
l•nece~in •nk ".'uvaffakiyct!.izlikl• netice· tanda1m yüzünün öl~üsü ahnacakttr. 
alcvh J e an1 bulunmaktadtr. Binaen - Cazetelcr daimi surettc hava hücum • 
muhafa:Pon liderlcrinin haysiyetlerini larma aid malumat verrockte ve muvak
Yere rnü~ htmek üzerc <;:inden gayri bir kat 51gmaklar vc sairenin ne suretle vü
dirlcr. a alc etmegi derpi1 eylemektc- cude gctirilmesi laz1m gelecegine dair 

Bununl b izahat vermektedirler. 
da IÜphc \ e,rabcr bu haberler Londra- Uzak&arkta harb vaziyeli 
Üzabarkt 1 e u.ri1lanrn11t1r. Bu haberler Hankcu 8 - <;:in tebligi: 
ler alrn a. ~eni askeri vc bahri tedbir- Sima! cephesinde dü$man kuvvetlcri 
Yap1Ian ab~ ·~•.n lngiliz hükumetine kar11 Su$OV muharebesindc ugrad1klan hezi -
edillllekt d•r. thtar mahiyetinde telakki mct üzerine T aier1vang - Ling!eng hatt1 

D c 1r b ' b' · ' h k · b iplo : oyunca umum1 tr nc at are etme a!-
Pon siy rna~k mahfillcr Japor>lann, Ja • lam11lard1r. K1taa1tm1z düimam fa51Ja
dilen ehsctin?c hay,iyct meselesinc atfe- SIZ takib etmcktedir. K1taahm1z tarafm· 
~akdird ·~r•yet. nazan itibara almd1g1 dan dü1mana verdirilen zayiat takriben 
•hdas e~ b.'• Uzak1arkta yeni ihtilaflar 10 bindir. Bundan maada birka~ bin ki
lunrnadikl tlccck mevkide bulunup bu • 1i de k1taat1m1z tarafmdan sanlm11 bir 
1-Ierhald attni suale 1avan görmcktedir. vaziyctte bulunmaktadtr. Bir k1S1m dü1-
k riila t: Japonyanm <;:indc mü1külatla man kuvvcti ~emberden kurtularak Tai
e•lllekt! ~~101 görmck Londrayt memnun er1vang'm 12 kilometre 1imalinde Si!U • 
Berline tr, Cünkü bu suretle Roma • yana kaymaga muvaffak olmu$lard1r. 
ve d· • T 0 .kyo müsellesi zay1flamakta Cin akmc1lan 1imdi Yu$eng mmtaka
l•~ir -mokras1lerin mcvkii kuvvetlenmek- smda büyük bir faaliyet gÖstermege ba!-

ln .. 
1 

lam11lardtr. Santung'un mcrkezi olan 
hierR•.tcrcnin Uzabarktaki müstemlc • Tsinan'dan 6 kilomctre mesafedc Pai -
bir i'~b· himayeoi io;in halihazuda yeni ma1an istasvonu akmc1lanm1z tarafmdan 

e ir alm.d11(1 beyan edilmcktedir. zantcdilmi1tir. B ----„-·-·-·~"'""'m"~'" "" 111n1111u1111111w111111111 m111111"'""""'"'""'~'-"""'-"'-·-

ar se} o n sus1iz ve Macaristanda 

elektriksiz kald1 Y ahudi dü~manhgi 

aorunuz, cevab alamazsm12. Acaba 
okumas1, yazma51 yok mu? Belki; 
fakat okuma bilen bir kap1c1ya veya 
bek„iye ayni aorguyu tekrarlaymlZ, 
gene cevab alamazsm1z. Acaba oku· 
ma biliyor da gazeteleri mi görmü
yor? Belki; fakat gazete okuduguna 
emin oldugunuz bir kap1c1ya veya 
bek~iye ayni aorguyu tekrarlaym1z, 
gene dogru cevab alacag1mz muhak
kak degildir. Halk1m12m büyük bir 
laam1 - ki bunun i~inde daha yüksek 
seviyeliler de vn.,.du. - Ruzvelt'i, 
Halifeka'1, yahud Blum'u tammaz. 
<;:ünkü dit politika meralandan mah
rumdur. 

Halk1m1zm büyük bir lasm1, lngil
terede bir politika hareketinin yalmz 
lngilizler io;in ehemmiyeti oldugunu 
zanneder. Hetta avukat, doktor veya 
muh~rrir !(ibi münevverler eraamda 
bile dit politikaYI bir ihhsas iti' telak
ki edenler ve ona en küi;ük alakala
nm bile esirgeyenler yok degildir. 
01§ politikay1 ii; politikadan büsbü
tün ayr1, milli, hele §ahsi menfaatle· 
rile hi„ münasebeti olm1yan, her ma· 
nasile kendilerinr yabanc1 bir bare· 
ket gibi görürler. Ben, yüksek ihhaaa 
k1ymetlerine sahib olduklan halde 
böyle dütünen münevverlerimize ~ok 
tesadüf ettim. 

Avrupah denilen tip, kap1c1smdan 
profesörüne kadar, dünya hiidiseleri
ne ve meselelerine kar§l i"inde asla 
sönmiyen bir merak la§1r; sabah ak
§am, gazetesine sarthr, kendi memle
ketine aid olnuyan haberleri de, önü· 
nü aüpürdüiü aparhmana veya kür
aüaünü i§gal ettigi mektebe aid me
selelermi§ gibi dikkatle okur. Cünkü 
dünya hiidiaelerinin kendi memleke· 
ti ve kencli •ahsile olan aliikas1m bi
lir; bilir ki Ruzvelt'in nutku, Hali
faks'm beyanah veya Blum'un pro· 
jeai, döne dol&§a, önünü aüpürdügü 
aparhmamn veya i„inde dera verdigi 
mektebin kaderi üstüne bir tesir ya
pacakt1r. <;:ünkü ayni dünya i~inde 
Yll§Iyoruz ve birbirimize milletlera· 
raa1 münaaebetlerile baghy12. 

Balkan Matbuat Birligi konseyine ii· 
tirak edecek Rumen heyetinin listesindc 
Basarya ismini görür görmez hayalimde 
bir iimiek c;akh, ve bu iimiek alevinin 
aydmlathg1 otuz sene evvele aid bir mazi 
ic;inde cski bir hallra birden canlandi: 
Basarya Efendi J 

$imdi otuz senenin sisleri tabaka taba
ka silincrck bu eski ve unutulmui mazi, 
levha levha, beliriyor: Bozuk ve c;atlak 
ta1lanm htr~m bir denizin durmadan 1a· 
marlad1g1 Fmd1kh nhhmt üstünde boylu 
boyuna uzanan zevksiz ve üslubsuz bir 
bina .. . BuraS1 Parlamcnto saray1dtr. Bu 
saraym sag cenahma Äyan Meclisi ba
rmdmlm1ittr. Sultan saraylannm ihtiyac
larma göre yap1lm1! hep birbirine benzi
yen geni1 odalar Äyan Meclisinin encü
menlerine ve Riyaset Divanma, saraym 
bir sofaS1 Äyan umumi ic;timalarma tah
sis olunmu1tur. 

Yüksek pcncerelerinden bütün Üskü
dan ve <;:amhcayi kucakhyan bir odada, 
kendi odamday1m. 0 vakit Meclisi Aya· 
nm Katib! Umumisiydim. Ekscrisini ~ah
san tamd1g1m ve hele baz1lanna fikri, 
cdcbi vc i!mi hürmet rab1talarile bagh 
oldugum Ayan azasmm vatanperver vc 
vakarh muhitinde ~ah§maktan sonsuz bir 
haz duyuyordum. Aziz hahralan önündc 
1u dakika sevgi ve sayg1 ilc egilmegi ken
dime vicdan borcu bildigim bu temiz 
1ahsiyctlerle sabah11 ak§amh, ekscriya 
benim odamda, hasb1hal ederdik. Onlar 
bendcn taltiflerini csirgemezler, ben on
lan parlamento hayatmm maddi ve yo
rucu külfctlerinden kurtanrd1m. 

Ulah milletinin Osmanh parlamento
sunda bir mümessili 51fatile, Äyan aza· 
hgma getirilen Basarya Efendi bu 1ah
siyetlcrdcn biriydi. Parlamentodaki gay· 
ri Türk unsurlara daima 1üpheli bir rüyet 
zaviyesinden bakan, bu unsurlann hcrbi
rindc daima sinsi bir iftirakc;1 ruhu ara -
yan nazarlanm Basarya Efcndide bir
den duraklam11h; c;ünkü onda her1ey ap· 
ac;tkh: Fikri a~1k1t, ruhu a~1kh, kanaati 
vc vicdan1 ac;1kh. 

San ve ktrmmdan hangisinin daha 
galib oldugu pck tayin cdilemiyen kmr
c1k bir sakalm ~er~cvelcdigi uzun c;ehre· 
sinde bir ~ift zeki göz, tozsuz vc lckesiz 
bir ayna gibi, onun ~yüzünü dcrhal gÖs· 
terirdi. Y abanc1hg1 zevkimizi hie; hrma· 
lamtyan bir eda ile türkc;e konu1urken SI· 

cakhk vc itimad duvard1k. Onun bariz 

vastflanndan biri de rcalistligi idi. Hadi
scleri datma hakiki mikyaslarilc öl~er, 
vaziyetlere hi~bir zaman degerinden faz
la kiymet ve ehemmiyet vermezdi. Scnc· 
lerin agtr yükil~ omuzlan ~ökmüi arka
da1lan araS1nda onun bir c;ocuk ne1esilc, 
bir gcnc c;cvikligile dola1maS1, k1s1k ve tc
kcr tekcr konu1an agtrba,h Ayan azaSI 
i~inde onun ~mhyan ve adeta ko1arcaS1· 
na ahlan bir sesle nutuk söylemesi muhi
tini rencide etmek 1öylc dursun, bilakis 
bir zevk ve 1ctaret mcvzuu te1kil cdcrdi. 

0, Äyan Meclisinde bir sandalya i1-
gal ettigi günden bu vazifeyi b1rakarak 
yekildi~i güne kadar bir «Üsmanlt Äya
m» kalm1jh. Onu en c;etin mcselelerde, 
en girift hadiselcr kar11Smda ge~irdigi 
mükerrer irntihanlardan sonra bizden bi
ri, kendimizden biri saymakta art1k tc
reddüd ctmemi1tik. Hi~bir entrika, hi~
bir gizli emel, hi~bir karanlik fikir Ba
sarva Efendiye yakla1amazdi. En kuv· 
vetli yard1mctlanm gayri Tiirk unsurlar 
arastndan sC<"cn Hürriyet ve ltilaf ftrkaSI 
kar11Smda bilc Basarya 1'.'.fcndi saglam 
vc vcfakar bir komiteci kalm11h. 

Mcmleketin saadetinden bir Türk an
cak Basarya kadar bahtiyarhk duya
bilir, siyasetin ac1hklan bir Türkü an
cak Basarya kadar müteessir cdebilirdi. 
Onun baz1 hadiseler kar11Smda öyle hic
ranlanna, nemli gözleri arkasmda öylc 
ruh 1shrablanna 1ahid oldum ki bu lcv
halan otuz sene sonra hattrlarkcn de rik
kat duymaktan kendimi alam1yorum. 
Binbir sefil dü1üncelerin, binbir karanl1k 
emcllcrin, say151z nice nicc hiyanctlcrin 
varhg1m1za suikasd hazirlad1klan bir de
virde dilimize, irk1m1za ve dini111izc ya
banc1 bir ccmaattcn gelmi1 bir Basarya 
görmek nas1l ferah verici bir teselli oldu
gunu ancak o devri ya1am11 olanlar tak· 
dir cdcbilir. Bu itibarlad1r ki Basarya'y1 
«Cumhuriyct» sütunlanndan Türk cami
asma tan1tmag1 kendime hem zevk, hcm 
borc tamd1m. 

Dün bizim i~imizde, bizim ic;in vc bi
zimle bcraber „ah1an Basarya, bugün vc 
bütün ya1ad1gt müddet~e Rumen alemin
dc sar51Jmaz bir Türk dostu, maziyi unut
maz bir vefakär kalb, vc iki millet ara
smda cn 1ayam cmniyct bir irtibat vasi
laSI olarak kalacakttr. 

Cünkü o, bütün olgunlugile kamil bir 
insan, olanca berrakhgjle temiz bir kalb
dir. 

lamail Müwtak MAYAKON 
J lii!.Ulll'-'t bütün erkekl . , 
"""'• ~j];. h ~ 1bna ~ag1rd• 

laILiondra 8 (Hususi) - lspanyol ihti-

Hükumet Parlamentoya 
bir kanun teklif ediyor 

Bir memlekette az gazete okun
masmm bir aebebi, §Üphesiz okuma 
bilenlerin azhgu:hr; buna ikt1sadi se· 
bebler de iliive edebilirsiniz; fakat, 
ayni derecede ehemmiyetli aebebler
den biri de, halkta politika teceasüaü
nün az uyanm1§ olmas1dll'. Ekaeri
yet, dünyay1 kendi milletine ve ken· 

Budape1te 8 - Hükumet, «memle- di nefaine baghyan ince aliika zincir· 
ketin ikhsadi, kültürcl, fenni, edebi ve lerini göremiyor, her koyun kendi 
artistik hayahnda Yahudi nufuzunu bacagmdan as1hr, diye bellemi§. 
tahdid» etmck ic;in vasi salahiyet istiyen Halk1 okutmak iatiyor muyuz? 
bir kanun layihasm1 bugün parlamcnto- Onda yaln12 kültür ve edebiyat alii· 
ya tcvdi edecektir. Bu sahalarda Yahu- ka.s1 uyand1rmak kafi degildir; hatta 
dilerin i1tiraki sureti umumiyede yüzde zekamn yükaek faaliyet tekilleri o· 
yirmiyc indirilecektir. !an kültür ve edebiyat "ok aonra ge· 

Seyhan ta~1yor 1 Millet Meclisinde 
c1 ert d'· T h . . rn un girdikleri remp $C nm ta• 

vi:rn~n i1ga} etmiilerdir. Barseloo'u teo
lund _en elektrik santrah bu 1ehirde bu
nt uRundan, ihtilalciler elcktnk cereya
bt"\ derhal kesmiilcr, aynca 1ehri susuz 
~ rnak i~in tedbirler alm11lard1r. 

~ aragoi 8 - Barselon'a elektrik ccre-
,a~1n1 ih . Vcrcn enerji membalanm tJva et· 
lltesi d 1 · · · h' 1 "! re .~ aymle müh1m b1r 1e 1r o ~-n 

. tnp 10 F rankistler tarafmdan zaplt u-
ier1ne K . . ·1 b ey l . atalonya merkezmm yarm e u 
tu a etin mühim bir ktsm1 elektrikten mah-

"1 kalrn111tr. 
la F' rankistler 1imdi bilhassa iki noktay1 
~Ytk clmektedirler: 

sa ~.-. Katalonyamn $imal.inde Pallare
d" .1a11. Burasi bu eyaletm ba1hca en· 
U•tttl ' d' Cttnc cereyan verrockte 1r. 

ler2b- Katalonyanm cenubu. Fra~k~st
b "l uraYa cumhuriyet~i lspanyay1 1k1ye 

0 
f;'..k denize dogru yakla1maktad1rlar. 

•gcr cihetten F rankistlcr T ortaoa'nm 

:ut••aras1n1 ikmal etmek üzerc bulun • 
a lad1rlar. 

/fiikümetfiler bütün erkekleri 
ailiih altina fagirdtlar 

h Barsclon 8 - Hükumet makamlan, 
d~~aretlc müdafaa hazirhklan yapmakta
ri r a'.· S1hhati tarn olan bütün crkekle • 

1 
° S!lah altma almmast hakkmdaki ka· 
•tnarn . b d'l • . 'd d'I en1n ugün ne1re 1 eccg1 tey1 e-
t tnckt d' F • h' rn I c 1r. abrikalarda vc umumt 1z· 

I> et erde hdmlar erkcklerin i$lerini ya-
araklard1r. 

' 
Hk crgün bircok aönüllüler ccpheye 

ev d'I n I c 1 mcktedir 
1'1'1ilt F . · ere rankiatlere para veriyor 

dil~~ndra ~ - Mali m~_hf~ll~.rde. za~ne
llt . R.1nc gorc, ecncbi gonullulcrm g1t • 

Matbuatta, tiyatro ve filimlerde yapi- lir. Daha evvel, bpla ma~ alakas1 gi
lacak islahat matbuat vc tiyatro odalan bi, halkta bir d1• politika merak1 
tarafmdan temin edilecektir. uyand1rahm. Konferans„1lanm1z, bel-

Yüzde yirmi olarak tesbit edilcn nis- f b':1 .me~la bizl~t~kapek az duyl duk
bet 1/ 8/ 1919 dan evvel tanassur cden, han l4'1Dh,. lf. J>? 1 1

1 Amevzu armda 
h • emen •4' girm1yor ar. vrupa ra -
ar~ mal~!~ veya eski muharib olan Y a- yolannda, propaganda i~in bile olsa, 

h~~1ler . 1~m artmlacakttr. Avukatlar, pek uk dinlemedigimiz bu mevzu 
muhcnd1S!er, doktorlar, ticaret ve iktisad bizim mikrofonumuza yabanc1d1r. 
mcn:mrla'.' hak~mda da ayni tedbirler Dit politika heyecam, halla okuma· 
tatb1k cd1lccckhr. ya ve kültüre aürükliyecek en emin 

Kanun tedricen bei ve on sene i~indc, yolla<dan biridir. Ekseriyet, bir kere 
yaln1z matbuat, tiyatro ve filim iilerinde o tad1 aluuya göraün, dünya politi-
1939 scnesi nihayctindcn cvvel tatbik ka11mn dibinde aakl1 fikir meaelele
cdilcccktir. rinin hepsine birden merak aannaga 

Hükumct, kanunu tatbik etmek iste • h&§lar. 
miyen müesseseler nezdine kontrol me • PEYAMI .<:AFA 
murlan göndercbilecek, hatta vahim ah- -
val kar11smda kalmdtgi zaman fabrika • Bulgaristanda Türk harfle· 
lann millilc1tirilmesini derpi1 edebilecek- rite tedrisat 
tir. 

Daranyi, hükumetin diger ikhsadi 
bran1lar i~in tatbik edilcn ~ekilde Y ahu
dilere aid arazi par~alarmm tahdidini de 
derpi1 eylemckte oldugunu beyan etmi§
tir. 

Hükumct bugün ayni zamanda mat
buat ve risale neiriyah hakkmda bir ka
nun layihaS! tevdi edecektir. 

Anflua'un neticelerinden mi? 
Budape1te 8 - Macaristandaki Y a

hudilerin yeni statüsünü tesbit cden ka
nun An1lus'un cn ciddi neticelerinden bi
ridir. 

Sofya 8 - Maarif Nezareti, Bulgaris
tandaki Türk mekteblerinde yeni Türk 
alfabcsile tedrisatta bulunulabilecegini 
mekteb idarelerine teblig etmi§tir. 

Yunanistanla Bulgaristan 
aras1 nda bir mukavele 

Atina 8 (Hususi) - Yunanistanla 
Bulgaristan arasmda turizme aid mad
delerin mütekabilen ~ümrüksüz olarak 
ithaline dair bir mukavelename imza 
edilmi•lir. 

(:--_K_l_S_A __ „_· A_B_E_R_L_E_R _ _,) 

Suyun seviyesi dün 3,70 
metrevi buldu 

Adana 8 (Telefonla) - Dündenberi 
hafif hafif yükselmiye ba§hyan Seyha· 
nm seviyesi, bugün 3,70 metreyi bul -
mu1tur. Bunun sebebi, Toroslardaki 
karlar1n birdenbire erimesi, cenubdan 
esen rüzgarm sulart kabartmas1d1r. 

Güregirdeki baz1 münhat araziyi su 
basm11ttr. l;\imdiki halde tehlike yoktur. 
Kar§I yaka ile köylerin seylab feläketi
ne ugramas1 ihtimaline kar11 1imdiden 
esash ve kat'l tedbirler almmaktadtr. 

Ceyhanm da fazla yükseldigi haber 
veriliyor. 

Haricive Vekilimiz 
Atinadan g~erken 

Atina 8 (Hususi) - M1s1ra giderken 
buraya ugrivan Türkiye Hariciye Veki
li Tevfik Rü~tü Aras. hareketinden ev
vel ~azetecilere verdigi beyanatta ez • 
cümle: 

cMlSlra .'(iderken Ba1vekil Metaksas
la görü&mek f!r3abm buldui(umdan de>
lay1 bahtiyanm. Basvekiliniz Türkive
nin büyük bir dostudur. Bunun icin bu 
yolculu~um hakikaten sevincimi mucib 
olmaktad1r• demi•tir. 

Bütün gazeteler Türkiye Hariciye Ve
kilinin beyanabm dercederek iki dost 
devlet mümPssillerinin s1k s1k temaslar-
da bulunmalan aralarmdaki te<riki me-
sairlin r~mimivet VP rlerhili j1ine en kr1t1i 
h;r delil oldugunu tebarüz ettirrnekte • 
d;r. 

Trak vanurumu"'"" tesellüm 
m11a111elesi 

Türkiye -Letonya ticaret 
mukavelesi tasdik edildi 

Ankara 8 - Büyük Millet Mcclisi, 
bugün Fikrct S1laym ba!kanhgmda top
lanarak askerl ve mülki tckaüd kanunu -
nun 26 ve 43 üncü maddelcrinin tefsiri 
hakkmdaki mazbata ile Türkiye - Le
tonya ticarct mukavelenamesinin tasdiki· 
ne aid kanun layihaSlm müzakere ve ka
bul etmi1tir. 

ltalyadan ithal cdilccek bazt e1yaya 
ve gene Türkiye - ltalva ticarct anla!ma· 
sma mütcallik olarak lcra V ckitleri Hc
yetincc alman kararlarla Türkiye • Ja • 
ponya ticaret anla1masmm tasdikine aid 
kanun layihalarile ordu subaylan heye
tinin terfilerinc aid kanunun «B» f1kra· 
sma ek kanun layihastmn birinci müza· 
kcrelcrini yapm11hr. 

Büyük Millet Meclisi pazartesi gü • 
nü toplanacakttr. 

Orta mekteb muallimligi 
i~in imtihan a~1hyor 
Ankara 8 (Telefonla) - Muallim 

mektebi mezunlan arasmda ortamek • 
teblerde türki;e, tarih, cografya, riya
ziye, fen bilgisi ve biyoloji muallimlik· 
leri yapmak istiyenler ii;in bu sene de 
vazth imtihanlar ao1lmas1 takarrür etti. 
Her grup icin tesbit edilen imtihan gün· 
lerini bildiriyorum: . 

15 haziran türkce. 16 haziran tar1h. 
cografya, 17 hazira~ riyaziye, 18 haziran 
fen bill(isi ve biyoloji. 

!mtihana girmek istiyenlerin 18 ma • 
yisa kadar müracaatleri icab etmekte -

dir. 
Antakya konsolosu Vekalet 

emrine ahnd1 

HEM 
3 

NALINA 
MI HI NA 

Türkler gitti, adalet bitti 
rE5) omanyaya her gidi1imde Ro
~ manyalt dostlar, memlcketlerin· 

de Türklerin itiban nekadar 
yüksek oldugunu göstermek ic;in bana, 

«- Rumen halb arasmda 1öylc bir 
ata sözü vard1r: «Türkler gitti, ada
let bitti.» Yalmz, bu söz Romanya· 
da, Türklcre kar11 beslenen duygulan 
ifadeyc k.ifidir; derlcrdi. 

Bugüne kadar, müteaddid dcfalar 
duydugum haldc. bu sözü yazmak iste
memi1tim. <;:ünkü, Rumen dostlaruruz1, 
belki de, rencide edcr, diyc dü1ünüyor· 
dum. 

Dün. Balkan Matbuat konferanst a
zalanna Ba1muharririmiz Yunus Nadi
nin vcrdigi ziyafette «eski Osmanh Äyan 
Meclisi azasmdan ve sabtk Osmanh na
mlarmdan Basarya Efendi» ~ok güzel 
bir nutuk söyledi ve bu sütunda, bcnim 
dcfalarla müdafaa ettigim bir tezi ilcri 
sürdü. Htristiyan Balkan milletlerinin 
Osmanh hakimiyeti zamanmda, sirf 
Türklcrin tesamuhu ve ulüvvüccnab1 •a· 
yesindc varhklanm ve bcnliklcrini muha· 
faza cttiklerini izah cderek Osmanh ida· 
resi ~ekilip gittikten sonra, Romanyada 
«Türkler gitti, adalet bitti» sözünün 
bir darb1mesel halini ald1gm1 söyledi ve 
Rumcnlerin Türkleri, onlardan aynld1k· 
tan sonra daha iyi anlay1p takdir ettikle
rini ve sevdiklerini anlatl!. 

B. Basarya'nm bu samiml vc güzcl 
nutku ~ok alk11land1. Ben de, y1tlar· 
danbcri Rumenlerin agzmdan duy • 
dugum «Türkler gitti, adalet bit· 
ti» sözünü, bir defa da bu mü· 
ncvver vc güzidc Rumendcn duy • 
duktan sonra arl!k yazmakta mahzur 
görmedim. Rumen dostlanm1z. bu sözü 
söylcrkcn clbctte Türkler, Eflak ve 
Bogdan' dan c;1kttktan sonra, bir daha 
buralara adalet girmcmi§ oldugunu kas· 
detmiyorlar. Dost ve müttcfik memleke
tin hakimleri ve mahkemeleri, elbctte en 
iyi kanunlar ve usullcrlc adalcti tevziden 
geri kalmamaktadtrlar. Bu söz, sadece, 
Türklerin c;ok adil olduklarmm halk di
lilc nesildcn nesile intikal edcn bir if• G 
sidir. Tarihi bir hakikati, Balkan •dü·i~,0 
umumiyesinin karsismda tckrarhy" kad. n 
B,asarya'ya tc1ekkür etmck bordük c81llr\ 
d ' ·t \ ur. ·rh et&. 
Hazin bir ölüm 

<;ank1r1 meb'usu Mustaf a 
„ 
Onsay1 dün vazif e 
esnasmda kaybettik 

Ankara 8 (Te -
lefonla) - Bugün 
Büyük Millet Mec
lisinde hazin bir ö
lüm vak'as1 oldu. 
cankm meb'usu 
Mustafa Önsay Ma
liye Encümeninde 
c;ah~ttg1 sirada öl
dü. Mustafa Önsay, 
daha evvel saat 10 
da toplanan Meclis 
müzakerelerine i§· Merhum Mustafa 
tirak etmi§, söz al- Önsay 
mt§ ve tekaüd kanunu müzakerelerin • 
de Millet kürsüsünden bravo seslerils 
kars1Ianan mütalealarm1 söylemi§ti. 

Meclis dag1Id1ktan sonra Maliye En
cümeni toplant!Sl oldugundan bu en • 
cümenin mazbata muharriri olan Mus
tafa Önsay da encümendeki vazifesi ba· 
§tna gitti. Maliye Encümeni, bir layiha
Yl tetkik ve müzakere etmekte idi. Sa· 
at 17 ye birka9 dakika kala Mustafa Ön· 
say, biraz fenahk g~irdiiiinden hava 
almak üzere parlamentolar birligine a
id odaya i;1kh ve bir koltuga yasland1. 
Cankm meb'usu birden bire kendisin -
den ge~mi& bir vaziyette idi ve maale • 
sef bir daha gözlerini ai;mas1 mümkün 
olmadi. Yeti<en doktorlar, vefat vak'a· 
sm1 tesbit ettiler. Bu ac1kh kayib, Mec· 
Hs muhitindm ba<hyarak bütün §ehir • 
de dPrin bir tPessür uvand1rd1. 

188~ de Selänikte do 1'<mus olan Mus• 
tafa Önsay, degerli maliyecilerimizden· 
di. Meb'usluga se~ilmeden önce !stan -
bulrla malive murak1bh i(1 yap1yordu. 

Kendisi evli ve bes ~ocugu vardtr. 
Ailesi de bugünlerde istanbulda bulun· 
malcta idi. 

kib"~' vc dah!.li _harb.in bit'.'.1e.'ini ~utea -
ik ranko hukumehne muh1m m1ktarda 
1 razatta bulunulacakttr. Bu mahfiller 
0Riliz hük" · · · Hodgson 1'le B umctmm aiam 

dü~r.~o~'ta bir ikraz meselesinin görÜ$Ül-
RUnu ·1· d' 1 5· • lltah : 1 avc cylemekte tr er. iyas1 

terc f~.b~c dola1an 1ayialara göre, lngil
Pan lkumcti, General Franko'dan ls • 
ltat'r~ h_ududunun masuniycti hakkmda 
2$ •mmat. alm11hr. (a.a.) 

Liberal mahfillerde söylendigine göre, 
bu statü büyük bir hak51zhk tc1kil et -
mcktcdir. F akat bu mahfiller bugün 
mevzuu bahsolan meselenin adafct pren· 

siplcrini muhafaza etmek degil, pratik 
bir m<'clcyi halletmek oldugunu itiraf ct

* ANKARA 8 - Ayranc1 baglarmda blt 
evde 50 ya~larmda blr kadm ölü olarak bu· 
lundu. Tahklkat yap11maktadtr. * ANKARA 8 - Kastamonu Merke• 
Beledlye Relsllglne avukat izzetln lntlha
b1 tasdlk edildl. * ANKARA 8 - Adllye teftl~ heyetl re
lsh~lne mülettl~ Sezal tayln edlldl. 

" ANKARA 8 - Amerika tlcaret heyetl 
aza.ic;1, bugün tetklklerde bulunmak üzere 
Kayserlye glttller, Heyete Türkollsten En
ver Yelkenci refakat etmektedir 

Kiel 8 - Türk Denizyollan ldarcsi 
hesabma Krupp tezgahlannda yaptlm11 
olan «Trak» vapurunun tesellüm muame
lesi ve Balttk denizinde tecrübeleri Tür
kiye Büyük Elcisi de ham oldu~u hal
de yap1lm11hr. Marmara sahillcrinde i1-
liyecck olan bu vapur 450 yolcu ta11ya
bileccktir. 

Prenses Juliana ile kocasr 
aras1nda ihtilaf m1? 

Ankara 8 (Telefonla) - Antakya kon· 
solosu Firuz, Vekalet emrine a1t.nm11tt~. 
Birka~ gün evvel Antakyaya giden Ft
ruz bugünlerde merkeze. !1.elecek.ti~. Fi
ruzun yerine Celal Tevf1gm tay1m ka-

Merhumun kederdide ailesine tazi • 
yetlerimizi hilrliriri7. 

TESEKKÜR 
Ktymetli büyügümüz ve ~ok sevgili 

babamtz deniz emekli binba~t Hasan 
Kutsoyun aramtzdan ebediyen aynlma· 
s1 dolay1sile cenaze merasimine i~tirak 
etmek ve yelenk göndermek lfttfunda 

rnuall1m Türkkutu model-
cilik kursunda 

. Ankara 8 (T tlkrn k elefonla) - Ankarada 
•ili be' teb muallimlerinden 25 ki§i, tah-

tr ay „ 
~elciJ 'k surecek olan Türkku§U mo -1 kursuna girmi§lerdir. 

mektcdirler. 
Bazi kimseler iimdiki i~sizlcrin onbin

lerce Y ahudinin uzakla1tmlmasilc haS1l 

olacak bo1luklan doldurmaga käfi gclip 

gclmiyeccgi kcyfiyetini suale 1ayan gör

mrktedirler. 
Sa~ cenah mahfiller. büyiik bir mem

nuniyet izhar etmektedirlcr. (a.a.) 

* KÖNiGSBERG 8 - Denlz ~gir top~u 
kuvvetler1ne tahsls edllen blr at1m barut 
bu sabah 'arkl Prusyada Plllau'da lnflläk 
etml~tlr. 

Dört asker ölm~. dört asker yaralanm1~
t1r. * QANAKKALE 8 - Yen! hastane at11· 
m1~t1r. * DENiZLI 8 - Dokumac1hgm islah ve 
standarlze edllmcsl l~ln Tlcaret Odasmda 
yarm b!r kongre yap1lacakttr. 

Belgrad 8 (Hususi) - Gazeteler, Ho· 
landa Veliahdi Prenses Juliana ile ko
cas1 Prens Bernhard arasmda baz1 cid
dl ihtiläflar i;aktig1m ve Prensin Ho -
landadan kai;ttgm1 yazmaktad1rlar. 

Diger taraftan, Holanda hükumeti ta
rafmdan ne§redilen bir teblig Prensin 
hususi yatile Akdenizdc bir sehayate 
c;1kbgm1 bildirmektedir. 

rar la§tlfllm1§ll r. 
Kasablar heyetinin Ankara

daki temaslar1 
Ankara 8 (Telefonla) - istanbuldaki 

kasablann üi; ki~ilik heyeti, kendilerini 
alakadar eden meseleler üzerinde 1kt1 • 
sad Vekaletile temaslarda bulunuyor. 

Perak~ndeciler, hayvanlarm1 bizzat 
getirip Mezbahada kestirmek istemek
tedirler. 

C. to 
bulunan Zeytinburnu Aslan 1men 
fabrikas1 mensublanna, atelye, yaZlha· 
ne ve meslek arkada~larma avn aYTl 
te~ekküre büyük kederimiz ve göz YW 
lanm1z mani oldugundan muh:erein 
gazeteni,in tavassutunu rica edert~· 1 

Zevcesi: Nuriye, klZI: MPlaha ' 
damadt Kernal 
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Garib bir vak'a 

Meng ve <;:ou, Kiang-Si 1chrindcn iki 1 - F azla kalmtyahm, bu sun ukhya-
münevvcr arkada1hlar, berabercc mcrkezi hm 1 dedi. 
hükiimete gcliyorlard1. Y ol üstündc ras- Hepsi, geldikleri gibi, genc gülü1erek 

Somada bir dilencinin 
evinde kiloJarca para 

bulundu 
lad1klan eski ve alakabah1 abideleri zi- gittiler. Soma (Hususi) - Burada Deli Mus • 
yarct ediyorlard1. Bir gün, yoldan ken- <;ou sakland1g1 yerden c;1k1p, dostunun tafa isminde bir dilenci vardir. Herke -
dilerinden az uzakta bir Buda mabedi batma topuz yapm1; oldugunu görüncc, sin tamd1g1 ve ac1d1g1 bu sac;1 sakalma 
gördüler. Mcng: onu daha güzel buldu. Y almzd1. Bu de- kar11m1~ ihtiyar y1!lardanberi dilenerek 

EQlenceli bir komedi : Dün geceki k1z 
BerJinde gösterilmege 

genc bir kIZln bas1ndan 
' 

bu es er 

~ok - Mabcdin fakir bir hali var! dedi. fa, dclikanl1, onu, misk kokularile mesto- ya~ar. Birkac; gün evvel Deli Mustafa
San'ati c;ok scvcn <;ou: larak, arzulan tatmaga zorlad1. Hcnüz nm barmdigi viran kulübenin yamn -
- F akat, ic;indc 1ayam dikkat duvar saadetlerinin azamisini tatmak üzcre ol- da bir dügün olmu1. Bu arada birkac; tuhaf bir maceray1 tasvir 

ge~en 

etmektedir 
rcsimleri var! diye cevab verdi. duklan bir anda, d1~nda bir ayak sesi, c;ocuk Mustafamn kulübesinde bulun· 

mad1~ bir s1rada ic;eri girmi1ler ve öte
Mabcdin bulundugu tarafa doßru vc müphcm mmltilara kan1an bir zincir yi beriyi kar11tmrlarken c;atiya c;1k1la-

ilerlcdilcr. Mabcd küc;üktü, c;atmmn baz1 1ak11tm i1ittilcr. Pcri km bir s1c;ra}'l1ta cak duvarm dibinde birkac c;uval göre
yerleri harab olmu1tu. Kapmm önüne ayaga ka!kb, vc ikisi birden kapmm bir rek bunlan ac;mi§lard1r. San, beyaz, 
gerilmi1 perdcnin arahklanndan bu ih arahg1ndan bakhlar; kapkara yüzlü, küflü bir yigm bozuk para ile kar§ila -
arkada11 gören ihtiyar bir Buda rahibi, clindeki zincirleri ,ak1rdatan, albn z1rhh ~an kü,ükler evvelä §a11rm11Iar, sonra 
vücudünü örten pac;avralan düzelterek semavi bir gardiyan gördüler. Aspara'lar ceblerini bunlar!a tJkabasa doldurarak 
bunlara dogru ilerledi, bir cmirleri olup gardiyanm önünden ardmdan yürüyor- kai;mt§lard1r. !c;Ierinden birisi evden te
olmadigmi sordu. 1ki arkadat rahibi ta- lard1. darik ettiiti koca b!r i;anakla tekrar ku-
kib cderek mabcde girdiler, hayrette - Hepiniz burada m1s1niz? diye sor- lübeye dönmÜ§ ve bunu da al!zma ka-
kaldilar. du. dar doldurup ufakhklart döke sai;a s1-

0rtada, Boddhisatva'lardan yani - Evet, cvct ! ccvab1m verdiler. Vl~trken dügün evindekiler tarafmdan 
görülerek keyfiyet polise haber veril -

müstakbel Buda'lardan birinin, ayna gi· - ,Saycd, ic;inizden biri, sergüze•t ol-' mi1tir. Zab1ta c;ocuklarm kap'l~tlklan 
bi parlak yüzlü Teheu-Koung'un bir 1un diye, a§agt dünyaya mensub bir in- parayt tamamen tophyamamiisa da ü, 
heykeli vard1. Duvarlarda harikulade bir san1 sakhyorsa, bilsin ki, hie; aman ver- ,uval oldul!u anla§tlan bozukluklart 
parlakhg1 ve hayatt göstcrdiklcri ic;in de mcden kellesi kcsilecektir. Maliye dairesine ta§tm11lard1r. Maliye 
derin bircr hakikati olan resimler bulunu- Aspara'lar hcp bir ag1zdan: dairesinde paralar tefrik edilmi~, bun -
yordu. ,Sark tarafmda, Hindlilerin Ap- - Hay1r, hay1rl diye hayk1rd1lar. lardan Cumhuriyet devrine aid olan • 
sara dcdikleri, basü badelmevt c;ic;cklcrini 0 zaman, gardiyan, enditcli ve kut- !arm 40, Harbi Umumiye, Yunan isti -
sac;maiia mcmur peri lnzlan görülüyor- kulanm11 bir insan tavrile yürümekte de- lasma aid olanlarmm da 230 kllo c;ekt!
du. Bu c;ic;ekler muhtelif göklere dü1tük- vam ctti. Yüzü sapsan kesilen peri km lti görülmü§tür. 
ten sonra, egcr bir Boddhisatva'ya ras • , titriycrck dclikanhya: Deli Mustafaya ceman 170 kilo pa -
larlarsa, o zaman yeni bir haylrta ba1la- - <;abuk saldan1mz 1 dedi. tasi bulundu~ söylenince, onlar ufak-

hk, as1! büyüklerini bulmasmlar, ceva· 
rnak üzcrc arza kadar inerlcr; fakat, Kendisi de, bir bölmenin yulcan kJS- bim vermi~tir. Maliye, muteber paramn 
büyük Buda mür1idlcri onlan gec;tikleri mmda, bir penccreyi ac;arak oraya girdi, kiymetini tesbit etmi§tir. Bunun vasi 

Villi Fri~ ve Gusti Füber • Dün geceki kiz ! • filminde 

yolda durdururlar, zira c;ile doldurma ve kayboldu. tayin edilecek birisine teslim edi!ecelti, Berlin (Hususi) - Dün geceki k1z !. 
müdd~tleri bitmi1tir. . . , . • Tekrar yatagm albna saklallll)i' olan diger bronz, nikel, bak1r ve sair bozuk- Bu isim, zavalh genc k1z hakkmda ~ok 

~hhyar Buda rahi~1 Meng ~ 1zah~t <:ou nefes almaktan bile korkuyordu. luklarm da Darbhaneye gönderi!ecelti fena 1üpheler davct cdcbilir amma, c
vemken, bunlar <;:ou nuh kulagma b1r ßüyük bir dehiet ic;inde agir pabuc;lann söylenmektedir. Bir tellal c;1kanlarak u- minolun ki Gusti Hübcr'in bu filimde ya
mmldanma gibi geliyordu, c;ünkü o Ap- yaklaitigim, oda ic;inde parkeler üzerin- fak paraya ihtiyaci olanlann Maliyeye 1att1ih ,ahsiyel tamamilc masum ve gÜ
s~ra'lar_dan birine vurulm~1~: Y eryü - de c;rnladigmi, c;ikbgmi, uzaklaitigmt müracaatl ilan edilmi$tir. Bu yilzden nahSJzd1r. Öyle amma, evet, iiin bir am· 
zundek1 \1zlarm sac;lan g1b1 onun da i•itti. 0 zaman biraz rahat nefes aldi, Soma piyasasmda bugünlerde görülme- masi var .. Cünkü bu genc k1z babasmm 

1 l d 
l. l 1. ' mi~ bir u(akl1k bollugu vard1r. Gerek · d k 1 · d b 

•ac; an omuz a.nna o&Ü üyor, parm_u- fakat, di•anda, .,.;dip gelmeler, kari•ik evm en acm11 ir, pe1me e e1 on tane 
1 ' „. , halk ve gerekse esnaf ah~veri!j S1rasm- h • 1· h f" · d"" ·· ·· y k I 
an u:unda. ~J~eklcr ~u~yor, ve bafifc;e aeslcr i1itiliyordu. flci kat olmu1 bir hal- da, ver bakahm Deli Mustafanm ufak· usust po 15 a iyeSJ uimuitur. a a ,_ 

tebcssum ed1yordu. B1r c;ilek kadar pcm- deydi, kulaklannda ug"ultular, aözlerin- yabildiler mi, dersiniz .. Hay1r.. Cünkü 
b l d d kl h k k d d 

• hgmdan, diyerek <akalasmaktadir. mahad1, kendisine rok fena muamele e-
c o an u a an cmen onu1uverece - e atc1 var 1. «Peri k1zmm avdetini ' 

rni1 ~ibi,. ~özleri, i~leri ~e.men gül_üvere· bcklcmcktcn, bizzat neredcn geldigini Bayan Gülaümün cenazeai den babasma bir ibrct dersi vermcktir .. 
'~ bi 1 l t b d uh 1. d b l Güzide süvarl subaylarim1zdan te" • Binaenaleyh tekrar ~izlice bahreden bal-ce„m11 g1 can 1. 1 e IT en, r 1 „u • i emiyorl» cümlesini i1itince orada da- 6 ... ' 

retler. t · ·1 r k d" · ""kl h f 1 k 1 d ' men Fahreddin ilhanm refikas1 Bayan kona r1k1yor, evlerinin salonuna airiyor .. m eSJn e, .,,.au en m1 go ere a az a a ama 1. ' ... 
··1 1 · d d L' Gülsümün Karakösede vefat ettigini Heyhat.. Asil, hakkmda töhmet tc•kil e-

yu '° m11 ve uvar au resmm ic;me Bu müddct zarfmda, Meng Loung- ' · . h" d. yazm11tik. Merhumenin cenazesi, or - decck hadise buradan ba•hyor. Kendi ev-
g•rru1 "'" iyor. t'an, arkas1na bak1nca, arkada•1n1n orta- d ·1 K ' nm .. .. . ... d 1 bild""" ' unun muaveneh e araköseden Trab- lerinin salonu diye balkondan girdioi yer 

~unlJll onun e, a a tgmc, ma • dan kaybolu•una hayrel etm1«b0

• Bu rok kl d"l i tl 9 k 1 d t ... 
b 1a ko L·· ··1. k 1 1 1.1 d ' ' ~ zona na " 1 m 1 r. uncu 0 or 11• a- neresi biliyor musunuz, bir yatak odas1 .. 

e "Ve 1.u~u1. u e er uzanma„ a u, aarib gaybubet hakkmda •ahidlig"ine mü- butunun Ustilne •Ordunun k1zi ebediyen 
...t avai{ d„ d lcil 1 hi·J.. · \.._ ~ ' Hcm de genc bir adamm yatak odaSJ .. 

,„,~.! nn unya a er e yuJT ocn- racaat ic;in, rahibin sözünü kesti. Rahib, nur lc;inde yat. yaZJh bir örtü örttür -
,.aaqleri yoktur. lhtiyar bir Buda rahibi, acayib bir tebcssümle: milijtür. Cenaze, 8 nisanda Trab~ondan kGenc k1z tahmininde aldanm11, yanhi 
k süye ~1km1,, adet mucibince sag kolu- hareket eden Tari vapu:rile 1stanbula ata brmanmistir. 

- Ä}'l
0

ni görmeg·e gitmi•tirl ccvabm1 T b"• · 1· k ·· k""l Jd -run yenini SJvam11, büyük bir sami küt- vcrdi. ' . getirilmektedir. a u vaz1yc m ~o mu1 u o ugunu 
lesine vaiz cdiyordu. <;ou dinlemck i~in __ _., ._., •- tahmin edcrsiniz .. Hi~ bilmcdigi, tan1ma-

- Ne a}'l
0

ni? Ncrede' Mevl1'd d" b" d l"k 1 k od ld kalabahga kan1h, fakat birinin hafif~e ' IRJ 1r e 1 an mm yala asma pa 1r 
et·gini c;ektiginin farkma vardt. Birdcn - Pek uzakta dcgil. Kizilay 1stanbul mümessillil!inden: küldür giren genc k1z hakkmda siz olsa-

n1z, ne dü,ünürsünüz .. Bereket vcrsin o 
gcnc adam, sizin kadar insafsii davran· 
m1yor, uzunuzad1ya kendisile konu1tuk • 
tan sonra masum oldugunu anhyor, ona 
kar11 gayet ccntilmencc hareket ediyor, 
böylc bir vak'adan kimseye bahsetmiye
cei(inc de söz veriyor .. Yalmz, bir dilegi 
var, pek ho1land1g1 genc km arama gör
mek .. Ktz fazla JSrara dayanamad1g1 i· 
~in böyle bir vaidde bulunuyor amrna, 
bir daha görünmüyor, elinden gelsc ebe
diyen de görünmiyecek.. F akat gevcze 
gazetecinin biri esran fa1ediyor, ~azete
sine «Ka~an k1z I» scrlcvhas1 altmda ma
ceray1 uzunuzad1ya yaz1yor .. Derken ara• 
y1c1lar faaliyete ge~iyorlar .. Nctice belli 
oldu, zanncdcrim. Km ele ge~iriyorlar, 
delikanh da bu aralik ortaya ~1k1yor, ni
~anlanmay1 nikah merasimi takib edi-
yor .... 

Ufa'nm bu eRlenceli komedisini Villi 
Fric. Gusti Hüber, komik Georg Alek

sander ~ok iyi oynam1$lar .. Onun i~in bü
tün münekkidler eser hakkmda gayct mü
said mütalealar dermeyan etmcktedirlcr. 

arhsma döndü: Bu, <;ou'ya tebessüm Duvara yakla1arak, parmagmi daya- Büyükderedeki iki evile arsas1m K1- ( 
~den, •aclann1 c;özmü1 olan peri km idi. d1, vc Cou'yu adile c;agmh: z1lay cemiyet!ne terk ve vasiyet etmi§ B i r i k i s a t 1 r 1 a ' 
Onu takib ctti. Pcri km bir maniadan - <;ou dostumuz. nerelerdesiniz? olan Bayan Emine Co1kunun ruhu ic;in ""---------·----- -----------------') 

0 d · · · d d I' nisanm onuncu pazar günü ögle nama-
aererek, küeük bir paviyona g1°rd1·. rou zaman, uvar resmi l~m e, e 1 • * Komik Lüsyen Baru, Larkey, An- * D"k P 1·· ~ 7 "" k l h k · b zmdan sonra Sanyer camisinde Mevlid 1 ove m mensub oldugu Var-
daha uzaga gitmcge cesaret edemiyordu. an mm, are ctsiz, a1i önde, kulak okutturulacakbr. dre Lafar, Polin Karton «Berbad bir ncr biradcrler kumpanyasile araSJ acil-
Peri km bunun farkma vard1, ba1m1 c;e- kabartnu1 bir vazjyctte :rnhur cttigini meslek I» isminde bir kordela c;evirmck - m11tir. lhtilaf aktörün <<Äydaki bah~clcr» 
vircrck, elindeki ~ic;ckleri, <;:ou'ya kendi- gördüler. Rahib devam ctti: V EF AT tedirler. filmindc kendisine vcrilmek istenen ikin-
sini takib ctmcsini anlatmak ic;in ifaret - Gcliniz, dostunuzu bekletiyorsu - Herand ve Diran Us!ük karde1lerin * «Karlar üzerinde deliler» filminc ci derccede bir rolü oynamak istememcsin· 
olmak üzere, yukan ka!d1Td1. nuz. valideleri Bayan Pupul Us!ük vefat et- aid harici manzaralarm ~ekilmesi i~in den ileri gclmi,tir. Bu rol icin pek az 

Paviyonda yaln1zd1lar. <;ou peri kizi- <;ou duvardan aynld1, 1a1km bir hal- mi§lir. k11 sporlan ycrlerine gitmi~ olan Alman tanmm11 bir aktör olan Con Peyn sc~il-
m kucaklad1. K1z bcyhude mukavemel de ve scndeliycrek onlann yanma gelcli. Cenaze merasiminin l0/4/ 938 pazar gü. artistleri Berline dönmü•lerdir. Bu rok · · B k b"l b" 

R hib d d b 1 
nü saat 14,30 da Beyoglu Bahkpazar Er- k .k k d 1 d b ' ~ m11tir. una mu a 1 IT müddettcnbcri 

göstcrdi. Bir an ic;indc, delikanh saade- a uvara vur ugu zaman, ir y1 - meni kilisesinde icra olunaca/,!l teessür- omi or e a a airolleri Anni Ondra, Yarncr'den c;ckilerek Londrada filim ~e-
tin en zengin olan1n1 tat!J. Peri km, onu, dmm darbcsilc bulundugu yerden nereye Je llan olunur. Pavl Klinger, Pavl Rihter oynamakta· virmekte olan Beti Davis tekrar mezkiir 
kendisi gclinciye kadar gürültü etme.mek gidebilccegini anlam11t1. 1stanbul, 8 nisan 1938 d1rlar. kumpanyaya avdet etmi~tir. Pavl Muni 
üzcre paviyonda kap1lan kap1yarak gitti. Kendini toprak üstünde bulunca, ilk B E f[i 1 K T * «Istirab memleketi» ismindeki fi - ile birlikte ,Sarlot ve Maksimliyen filmin-

Ertesi gün peri km geldi. Henüz kap1- yap!Jg1 i1 peri k1zma bakmak oldu. Fe- ,

1 
SUAD PARKAS$lnemaSI Ql limde ba~rollcri Sari Yanel ile Leon Ma- de oymyacakhr. 

y1 kapamam11h ki, arkada1lan, ba1ka Iaketl Artik saclan omuzlan üstüne düi- to oymyacaklard1r. Uzun zamandanbe- * Fransada «Diktatör olsayd1m !» 
Apsara'lar. ne§C ilc bagm1arak odaya müyordu; bir topuz yapmt§h. Heyecan- 1 - Bagdad bUlbü rn (Türk~e) ri reiisörlük etmckte olan Lcon Mato bu isminde c;ok gülünc bir filim vücude geti-
doldular. <;:ou derhal yatagm alhna 1ak- dan nefcsi daralm11 bir halde, parmaiiile 2 • f;lrley K1vircik ba• • cscrile yeniden artistlii(e ba$lam1~ oluyor. rilmcktcdir. 
land1, fakat genc luzlar onu görmckte rahibe peri kizm1 gösterdi, o da gülerek • ------------------------------
gecikmcdiler. cevab verdi: DOnyanm cn güzel yildm •••••••••- Zaten b elli idi ••••••••••llli 

- Kiz IDI, oßlan IDI~ diyc sormu1lar- - Ädern oglunun kendinc göre bir Zarah Leander Pangalb Ku R Tu Lu$ s incma s1 
d1. Bu bukleli sac;lar bir genc lnza yak1- mucizesi YardlT. Bu mucizeyi izah benim 3 büyOk aitistin tak1fükArlarile doluyor. 

llT m1~ Ya, evli kadmlann sac;lanm lo - harcun degildir. LA HAB E NE RA R 0 Z M A R 1 DOKTOR SOKRAT 
puz yapmalc ic;in kulland1klan bu ignc - Cou arkadaimm koluna girerek ma - Jeanette Mac Don ald • Paul Muni 
!er.·· beddcn c;1kh, ve uzun zaman kendine Nelson Eddy 

~~kkiz~~vcrm~~~~~m~i. :~====~t~il:m:i:n:d:e:::::~:====~~G=K=e~l•:r~i ~: ~S:o~k~r:a~t !8~,3:0~R~o=z~M=a:ri~9!30~d~a~b=M=la:r~====~ 
hali vardt. Arkada1lanndan biri haline Pou Soung-lin'den. 9evlron: 

BUGÜN ME LEK ac1di: Serif Hulii.ai 

Bu hafta S U M E R . sinemas1nda -. 

DEANNA DURBiN 
tarahndan ~evrilen ve senen in e n büyük musikili Hlmi olan 

100 ERKEGE BiR KIZ 

sinemas1nda 2 Büyük film birden 

1 - KADIN KALBi 
BARBARA. 

Ba§ rollerde : 

STANWYCK 
JOEL MAC CRFA 

Kad1n kalbl: Saat 1 • 4 • 7 • 10 da gösterilir. 

TüRK 

2-A~K OYUNLARI 
LORETTA 

Ba~ roller de : 

YOUNG • 
TYRONE POWER 

A!fk oyunlar1 : Sa~t 2,30 • 5,30 • 8,45 de göslerilir. 

1 
sözlü - Türk musikili filmi SARAY ve iPEK sinemalar1nda muvaffaklyetle devam 

olunmaktad1r. 

9 Nisan 1938 

RADYO 
( Rn ~ k11~unki oro~am J 

ANKARA: 
13,30 kar131k pläk ne§rlyatl - 13,50 p!At: 

Türk muslklsl ve halk 1ark1Jar1 - 14,15 dl' 
hlli ve harlci haberler - 18,30 pläk ne~rll"' 
t1 - 18,35 ~ocukl:l.ra karagöz (Kü~ük Nii ' 
19,15 Türk mu..lklsl ve halk 1arkllar1. cser· 
vet Adnan ve arkadatlan) - 20,00 saat aY9' 
r1 ve arabca ne§rlyat - 20,15 Türk musllP: 
sl ve halk ~ark1lan. (Hlkmet Riza sesgt· 
ve arkad114lan) - 21,00 hukuk! konu~Jlll 
Süreyya Anamur - 21,15 stüdyo salon or ' 
kestras1 - 22,00 aJans haberlerl - 22,15 "f'' 
rmkl program. 

IsTANBUL: 
12,30 pläkla Türk muslklsl - 12,50 haV~ 

d!s - 13,05 pläkla Türk muslk!sl - 14. 1 BON - 18,30 konferans: Emlnönü Halkef 
nam1na Kemal Altan (Mlmar Slnan> ' 
18,50 Emlnönü Halkevl gösterlt kolu tar•· 
fmdan blr temsll - 19,15 kon!erans: iJnl' 
verolte namma: Do~ent Gallb Gü!t.e1'1° 
(Hayah ucuzlatmak !~ln ne glbl tedbtrJoOer 
almalld1r) - 19,55 borsa haberlerl - 20. 
Necmeddin Riza ve arkad8.!ilan tarafmdal' 
Türk muslk!sl ve halk -k1Jar1 - 20,45 11•' 
va raporu - 20,48 Ömer R1za. taraf1ndan a~ 
rabca söylev - 21,00 Belma ve arkadaila' 
?J tara!mdan Türk mu.slklsl ve halk ~ar • 
lular1, {saat äyan) - 21,45 ORKESTRA ' 
22,15 t.Jara haberlerl - 22,SO pläk!e. solo • 
lar, opera ve operet par~e.Jar1 - 22,50 soß 
haberler ve erte.sl günün program1 - 23.oO 
SON. 
P~TE: 
18,05 ciF'rE PIYANO KONSERI - 18.sS 

edeblyat ve muslkl yaym1 - 19,40 QiNoEJ'IS 
ORKESTRASI - 20,35 plyes, haberler-21,45 
OPERA ORKESTRASI - 22 50 ORKES ' 
TRA KONSERi: - 24,05 da.ns 'plllklan - 1,10 
son haberler. 

BUKRE!;l: 
18,05 ORKESTRA KONSER.i - 19,05 kOO' 

ferara • 19,20 gramo!on, kon!erans - 20.45 
eAN KONSER.i: - 21,05 mektub kutusU ' 
21,20 DANS ORKESTRASI • 22,35 haberler 
ve salre - 22,50 KONSER - 23,50 !rans1zc• 
ve almanca h.aberler - 24,05 son haberJer. 

LONDRA: 
18,50 Org konserl - 19,50 NEFESLt sAZ· 

LAR ORKESTRASI - 20,25 spor ve .alre ' 
20,50 FLÜT KONSER.i - 22,05 ORKESTRA 
KONSER.i - 23,35 ske~ - 23,05 haberl•r· 
spar ve salre - 23,35 DANS ORKESTRA ' 
SI - 24.35 Org. he.berler, hava. 

PARis !P.T.T.): 
17,35 ORKESTRA KONSER.i • 19,35 gra· 

mo!on - 19.50 eARKILAR - 20,05 haberJer· 
21,05 kar131k yaym - 21,35 SENFONI1' 
KONSER: Mllho ve Plrne'nln eserlerl-22,15 
kan~1k yaym - 24,05 plyes. 

ROMA: 
18,20 ORKESTRA KONSERI - 19 kari$1~ 

yaym - 20,SS KARI§IK MUSIKi - 21,05 h&" 
berler ve salre - 22,05 SENFONIK KON ' 
SER, sonra DANS MUSi:KLsi, !stlrahat1er· 
de haberler, hava. 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece \'<!hrlmlzln muhtell! semtlertn• 

dekl nöbeti;i eezaneler: 
Lstanbul clhctl: 
Emlnönünde (Sallh Necatl), A!emdard• 

CEsadl, umkap1d11. CA.ladorl, Kü~ükpazar· 
da CYorgl), f;ehzadeb1141nda (Ünlverslte» 
Fenerde {Emllyadl), Karagümrükte (Ke • 
mal), !;lehremlnlnde {Nä.z1m), Aksarayda 
(Istepan), Eyübde (Arl! Be~er) eczanelerl. 
C:;lere!), S•matyada (Rldvan), Bakirköyd• 

Bey<>tlu clhetl: 
Haläskäriazl caddoslnde CNarillecly~), 

Takslm Istlklat cadde.slnde ClJmonclyan>. 
Beyo~Iu istlkläl caddeslnde (Della Sudalo 
A:mi•hm•sctdde (Klnyoll), Galata Kara • 
koyde (Hilscyln Hüsnü), Kas1mp~ad• 
(Mueyyed). Hasköyde (Neslm a.eo> Be • 
§lktlllita {Silleyman Receb> Ortaköy ar· 
navudköy, Bebek eczaneler1.' ' 

Kadlköy Söiüdlü~e,mede (Osman HulO· 
30, Üsküdarde. (SeJ!mJye), Büyükadad• 
(Halk), Heybe!ladada CTan~), BeykoZ. 
Pagabahee. A.HLsar eczanelerl. 

Nikah meraaimi 
Emekli General Hüsameddin Kara· 

oyvadm k1z1 Zerrln Karaoyvadla piya· 
de astegmeni Dogamn nikäh merasim -
leri Edirnenin Süleoglu nahlyesinde A· 
lay kazinosunda saym Tul!bay Talät O• 
ifanm da 1eref verdikleri muhterem da· 
vetliler huzurunda akdedilmi~tir. Btl 
mes'ud ~iftlere esenlikler dileriz. 

rn 
TURAN TiYATROStJ 

Bu a§kam 
San'atkar Na~ld ve 

arkada§lan 
Hakk1 Ru1en, Eyüb 

Sabrl birlikte 
Matmazel Mi~e - Penc;ef varyetes!nin 

i§tirakile (Gülen gözler) komedi 3 perde 

CEMAL SAHiR 
A§k resmi gec;idi 

Paramunt operetini 
yek yakmda temsil 

ediyor. 
(Krali~e Luiz rolü

--
ne yeni Prima Donna bir Türk 

bayam c;ah§maktadir .) 

HALK OPERET! 
Pazartesi ak1am1 9 da 

Kad1köy Süreyyada 

Bay • Bayan 
Sah ak1am1 9 da 
Azak sinemasmda 

(Bay - Bayan), Orkestra - Bale, ~ar· 
§amba Bakirköyde 

K 
Sü!c 
teri1 
Ya11 
Av 
Ycrd 
ii1n1 
bu ö 
Yetli 

« 
Yir 
bab 
i.1ld1 

i~in 
II, a 
be!c 
lürlii 
di. l 
billt 
t1g1 
ll!ar 

Ya 
Pal 
lrga 
ad1 

•ur 
kili~ 



0 

0 

r 

5 

9 Nisan 1938 CUMHURiYET 5 

MAMURELER YARATAN OAHi (: ....... ------=-'=e=-r=-b=-i~y=-e=-=-b=-a=-h=-i=-s=-1 ..... e ..... r =-i ~) P0

ENCERESiNDEN 
• 

• 
DCI ölüm Sinan1n 350 Koca 

y1l ya~1yoruz 
~~--._,-..----~-=-

dönümünü 
Büyük mimar1m1z elli seneyi 
esnas1nda, cami, medrese, han, imaret, 

hayat1 
kanal 

ve mumasili olarak yüzlerce eser 

san'at 
köprü, 

b1rakm1st1r 
' Koca Mi . 

Süleyman· rn.ar Sman rnuhte§em eseri 
teriisiz rn'Y•nin ayaklan dibindeki gös-
y ezannda b - 350 . . a1in1 bit' . • ugun, tarn mc1 
Avrup inyor l Ar ab c;öllerinden, orta 

Yerde d hll'lerkezlerine bdar, her ge~tigi 
• e asind b' · b l!•n1 hast. an 1r IZ iraktp her aya-
b •g1 topr kt b. 

lt ölmez T" a • ir mamure yaratan 
Yetli bir urk yap,c1s1 hakkmda salahi -

zattan 1• 1 «- s· §U ma Umah a d1m.: 
. inan lst b l ld·-. Y•rrni ü an u a ge 1g1 zarnan, 

babayigrt Yb~11nda bir babayigitti. Her 
z1ld1. V 81 1 0 da Y enic;eri ocagma ya
i~inde de ocakta kald1g1 yirm1 uc; sene 

• erece de f' d k b §1, ath sekb re~e ter 1 e ere yaya a-
belerini ld anT, ~emberekc;iba11. suba§1 rüt
türiü ll'laa '· urlü seferlerde bulunup, 
di. lsta bertlar gec;irerek, askerligini bitir
bitnarb n ~ avdetinde bir müddet bassa 
l1ß1na a§i , cem Alinin yanmda c;ah§ -

Edirnedeki Selimiyenin Hünkar mahfili duvar ~inileri 
• san attnn 'lk f . . b A • . 

lltardan id' t eyzm1 u zen rn1-
M· a &•na kolayca hükmedilebilir. 

1 •mar Al' b d Bundan sonra, teferruata aid iiler, mü-
er · ö]d··-„ 

1 ~. u zata Esir Ali de er- tehasS1s ustalara verilirdi. 
lcyman ugu gun, Padi1ah Kanuni Sü -

1 ona · tc teredd" d m1marba11 unvamm vermek-
demek lu etmemiiti. Bütün bir ömür 
unvani ~_an elli iki yil, Mimar Sinan, bu 

Büy"kr„hamail gibi üzerinde ta11d1. 
sek sa ~ ustad1 c;ekerniyenler, onun yük
<;ok l at kudretini hic;e indirmek i~in 

„c;a l§hlarsa da muvaffak olamad1lar. 
l\.Oca s· 4 ! 

du, eil· 'k' inan, 6 yaimda baimimar o • 
Yet d k 1 1 Y1l bu vazifede kald1 ve niha· 

;;u \ san sekiz ya§mda öldü. 
esabca, hayah bütün bir asn dol-

Mimar Sinanm en me§hur nakkai1 
(Tezkiretülbünyan) 1 yazan §air Sai <;:e
lebi idi. Karahisarh Ahmedle §akirdi 
Hasan <;:elebi de, kendisine hattathk e -
derlerdi. 

Renkli camlarla al~1 üzerine ince oy
madan süs i§lerini sarhoi ibrahim usta 
yapard1. N eccar Mehmed, tornacr Y etim 
Ali, en bilgili ustalardand1. 

Mirnar Ramazan, daha sonralan bai
halife olmu§tU. Y akm tarihlerde ele ge
~en vesikalardan, 971 hicri tarihinde mi

rnar Hayreddinin de, Koca Sinan yanm
da c;ah1m11 oldugunu ögreniyoruz. 

Sinamn rnimarideki kudrett, eserlerin -
de, Türk san'atma has olan yüceligi ve 
inceligi verebilmesindedir. 

Sinanm ilk 1aheseri ;lehzade camiidir. 

camiin d11 avlu ihatasmdan sonra, munta
zarn yollara aynlm11 ve c;evresi dahilin -
de her biri. asri planda bina manzumeleri 

halinde toplanrn1it1r. Sinanm kuvvetli ter
sim c;einisi, yalmz carnilerinde ve mes
cidlerinde degil, bunlarm etrafm1 ku1a -

tan muhtelif örnekteki rnedeni eserlerin -
de de görülür. 

Süleyrnaniyede, 1 - 2 numarah kitab 
saray1 olan ulumu aliye medreseleri, mat

baa halinde kullamlan Darü11ifa, Türk 
ve islarn rnüzesi ittihaz edilen imaret ve 

ta§hane binalan, mükemmel te1kilatlarile 

ve 

Karakter ! fste memlekette münevver 
zümrenin s1k, S1k kulland1g1 bir yabanc1 
kelime. Vakia buna rnukabil seciye ba
zan da hulk tabirlerini de kullananlar 
yok degil arnma, ecnebi dili bilenler da
ha cok karakteri kullamyorlar. Mesela: 

- Aliyi tamyor musunuz? 
- NaS1l tammam, gördün mü ada-

rn1? Öyle derin bir ilim sahibi degil am
rna, karakter sahibi ! Sözüne güvenilir. 
Y apanrn dedi mi yapar. 

- Veliyi tamyor rnusunuz? 
- Birak §U mendeburu ! Zeki. cok o-

kumui, yüksek tahsil görrnüs. Avrupada 
doktoraSJm yapm15 amma ne c1kar ka
rakteri dönek, sözüne bei baglanmaz. A
dam• atlat1r ! 

Bu iki rnuhtelif tipte insanlara hergün 
her yerde, her i5te rastgeliriz. hte bu mü
him ahlakl meseleyi birkac haftadir Sis
li Halkevinde rnemleketin tanmm15 güzi
de hekirnleri, ruhiyat~1lan, terbiyecileri 
rnünakasa ediyorlar. 

«Karakter irsi rnidir? degil rnidir? 
T erbiye ile deii;isebilir mi? degi5emez 
rni ?» 

Bu rnünaka5alan yakmdan takib edip 
istifade edemedigim,e müteessirim. Y al
mz tabiblerle terbiyecilerin elele verip 
her iki taraf1 da doii;rudan dogruya ala
kadar eden ruhi ve cismani rneseleler 
hakkmda fikir teati etmelerini pek hay1rh 
ve pek faydah bulurum. 

Ben de sporun daha 5amil manasile 
heden terbiyesinin karakter üzerindeki 
faydah veya zararh tesirlerini y1llardan
beri tetkik eder dururum. Nihayet bir 
gün bu husustaki kanaatlerimi daha 
kuvvetlendirrnek icin Avrupada baz1 
pedagoji kongrelerinde tan151p dostlukla
rmt kazand1g1m profesörlere bundan iki 
y1l evvel birer mektub yazarak onlarm 
reyini sorrnaga karar verdim. Ald1g1m 
cevablan i5te ne5rediyorum. 

Profesör Dr. Piasecki'den: 
Londra 8 rnart 1936 

Azi z rnesl ek ta51rn : 
Beden terbiyesinin gencligin karakteri 

üzerindeki tesir ve ehemmiyeti hakkmda
ki walinizi ihtiva eden 28/2/936 tarih-

Bu carnie, dikkatle bab)d1g1 zarpan, bina 
urnumi heyetinin rnütecanis §ekiller ve 
toplu zemzemelerle nisbetleri ve kornp<>
zisyonu ~ok yerinde bir kül te1kil ettigi 
görülür. 

• li mektubunuza <lerhal cevab veriyorum. 

Se\;.,,. 
k ~Yede sahanJtk ~eklindeki . yan 

0 ndorlarin üstü kütübhanemn 
d cepheden görünü~ü 

~tur s· 1 "k' b"" Yük · inamn kendinden evve , 1 l .u.: 
t . Ustas1 vard1. Bu ustalardan bms1 

Sir Ali, öteki de Mimar Kemaleddindi. 

sef E:.'.ir Aliyi, Y avuz Sultan Selim, lran 
~n dönii§ünde yanma alip istanbula 

8•tirrni1ti. 

lik ~irna~ Aliden sonra: hassa~a§m!mar
•t evknni alan koca Sman, m1man san
k lni, kuvvetli bir teikilata baglarnt§, 
•nd· d · · .' e bu te1kilatm b"§'na ge<;m11t1. 

S1n l'f ·1 . 11i· anin etrafmda ba1ha 1 e 1 e muavm 

h illiarlardan, ustabajtlardan neccaran, 
q~ d -r kk an, nakka§an ve senktra§an an mu-
e l eb bir takim san' atkarlar vard1. 

y tgadhg1, ekseriyetle acemi oglanlar 
P:larlard1. Büyük eserlerin !niaatmda 

1 anga tertibatm1 vücude getnenler bu 
r~adlard1. Sütunlar, agn ta§lar, kemane 
~ 1 Verilen gerni direkleri kurdurulmak 
8UrefJ ·1 t·i· 1 e, bekereler (rnakara) vaS1taS1 e ~e-
~l 1p 1 . 

Yer enne konulurdu. 
Beden duvarlan dir;ekler, ~1kmt1lar, 

ayakl ' b l ar, kubbe etraf1 ile beraber tan ura-
d~· fakulyalar, rneydana ~1kmca bina 

l kabataslak iekilde tamamlanmii say1-
1rd1. 

;lehzadenin, büyük kubbe etrafmda 
dört geni§ yanm kubbe ve aynca her ya
nm kubbe üzerinde daha kü~ük iekilde 
yanm kürelePle te1kil edilmii olan pla ~ 
nmda fevkalade rneharet vardtr. 

Sinamn pek begenilen bu tertibini, si
nandan sonra tekrarhyanlar, onun kendi 
c;1raklan olmu§tu. Sultanahrned camii, 

Y enicarni, F atih camii, hep ;lehzade ca
mii plam esas tutularak yap1ld1lar. Sina
mn, dört duvar üzerine tek kubbe tar -

zmdaki sade eserlerinin planmda bile bü

yük tevazün vardir. Koca rnirnar, mün -

ferid sütunlarla, yahud heden duvarla -

rile birle1mi1 mesnedler vaS1tasile yeni bir 

tam taksime mahsus köieli bir~ok güzel 

tipler vücude getirmiiti. Bunlardan Top -
kap1da bulunan Ahmedpa§a camii, mün

ferid sütunlarla alt1 köie tertibinde hususi 
bir planla yap1lm11hr. Bu eserin tai ii~i
liginde, oymah, kabartmah hendesi ie -
killer vard1r. ' 

Hele cümle kap1smm sag ve solunda 
bulunan müezzin mahfillerinin ah1ab ta
vanlarmdaki, altm yaldt! üzerine i1len -

mi§ savatl1 nab§lar, pencere üzerlerindeki 

filizi renkte harclere aynlm1i c;im kitabe
leri, paha bic;ilmez bymettedir. 

Koca Sinanm teknik bak1mdan en kuv
~etli es_eri, Edirnedeki (Selimiye) si oldu
guna §Uphe yoktur. Sinamn ruhu denile
bilir ki, ikiye aynlrm1, biri lsta~buldaki 
Süleymaniyenin. öteki de Edirnedeki Se
lirniyenin ic;ine yerle1mi1tir. 

Süleymaniyenin müitemilah ile birlik
te, ihtiva eltigi toplu plana bakacak olur
sak, ortada rnuhteiern ahen<iile yükselen 

Samda: Süleymaniye camii 

birer rnuhte1em topluluktur. 

Sinan kanallar ve su yollan in§aatm
da da mühim tesisat vücude getirmi§, kirk
~e§me sulanm akitan Bizans akedük • 
leri üzerine, bir midine yakm irtifa vere
rek istanbulun en yüksek yerlerine ka
dar, su ~1kartm1~tJ. 

Süleymaniye carnii yap1ld1g1 mada, Si
nanm yard1rnc1 mimarlanndan olan neccar 
Mehmed, su yollar in1aatma memurdu. 
N eccar Mehmedin rnezan, F atihde Sa
ngüzeldeki, harab türbededir. Sinanm ls
tanbul - Edirne yolu ü !erinde mühim 

köprüleri, kervansaraylan bulunmaktadtr. 
T rakyanm bir~ok s.!1irk·inde, en ziyade 
Sokullunun !:maktig1 Sinan eserlerine 
rastlanz. 

Hele, Lüleburi<.iz, Havsa 5ehirleri, 
ba1tanba1a Sokulluoun yadi~an olan k1y
metli mimari eserlerle doiudur. 

Sokullunun kendi ana vatan1 olan Vi-
1igrat kalesi civarmdaki Drin nehri üzerin
de Sokullu Mehmed Pa\a adm1 ta11yan 
kargir köprü de Sinanm eseridir. 

Gene Türk sm1r!an d14•nda kalan Si -
nan abideleri arasmda (CiHimustafarya
sa) daki me§hur köprü i!e Köstendil . ile 
Dupni~e arasmdaki orta" ac;1k be§ gÖz· 
lü köprüyü soyabiliriz. Butün bu eoerler, 
hMa eski Türk gazalanmn de<tamm ~ag· 
hyan o hasretli sulilr üzerindedir. 

Sinamn, Edirnedeki Alipaia ve Haf
faflar car51lar', Riistempasa ham. Bakir
köyündeki Seyavü5 Pa1a kasn, T opkapt 
saraymdaki III üncü Murad salonu da 
a~nn1n mimarisine, müken1mel birer ör -
nrktir! 

HaS1h Hoca Sinan, bir asra yaklaian 
hayatmda, bi-ka~ asra SJgdmlam1yacak 
eserler yaratan e§i bulunmaz bir san'at
kard1. 

Türk; §imdi bu dehanm e1i~inde; ta
rihin aynasma aheden azametli sirna -

.• sm1 görüyor!» 

Babaeskide Ali Pasa camii SALA.HADDJN GONGlJR 

Ahlak ve karakterin irsi oldugunu id
dia etrnek hakikati yalmz bir cepheden 
mütalea etmek demektir. irsi olan mizac 
ve ahliik gibi irade de rnuhitin terbiyevi 
tesirlerinden azade kalamaz. Bu yüz
den karakterlerde büyük dei!iiiklikler 
husule gelir. 

Muhitin tesirleri meyanmda en ehem
rniyetli bir rol ifa eden makul bir beden 
terbiyesidir, o da jimnastik oyunlan ve 
terbiyevi sporlard1r. 

Beden terbiyesi gencleri iki nevi di
sipline tabi kilar. Bir yandan jimnastik 
onlarm zihnine mutlak bir disiplini yer
le5tirir. Öbür yandan toplu oyunlar ve 
izcilik hayat1 onlarda 5uurlu bir disip
lin fikri teessüsüne yard1m eder. 

Bu tezin bir haddi oldugunu bilmiyor 
deiiiliz. Bircok hususta olduii;u gibi bura· 
da da matlub neticeyi elde etmek yalmz 
mükemmel yeti5mis rnuallimlere nasib o
lur. 

Bu hay1rh hizmetlerin bir vatanda5m 
ileride asker veya sivil hayatma müessir 
olabilmesi icin diger ders hocalarmm da 
bu noktada te5riki rnesai eylemesi 5arttir. 
Karakter terbiyesi yalmz beden terbiyesi 
hocalarma kalmamahd1r. T alebeye ( al
trui; me) di~ergambk idealini telkin et
mek, milletin ve be5eriyetin hayn 1cm 
cehd sarfetmek fikrini kafalarma yerles· 
tirmek talim ve terbiye ile mükellef olan
larm elbirliil;ile is görmelerine mütevak-
kiftir" .» 

*** 
Profesör .f. Cunzbur11'un cevab1: 

Anvers 9 mart 1936 
Aziz meslektaiim: 
Cok ehemmiyetli bir mesele hakkmda 

fikr;mi soran mektubunuzu ald1m. hte 
cev<J.b·m: 

«Bir kimsenin 
terbiye edebilmek 

karakter ve ahlakm1 
1cm onun karakten ü

zerine tes1r icrasi mümkün oldugunu ve 
düzelmege istidad1 oldugunu kabul et -
mek liiwnd1r. 

Halbuki tabi1 istidad1 fena olan bir 
kimseye tesadüf edilirse bazan bütün 
gayretler en mükemrnel vaS1talar onu dü
zeltecek yerde fena vaziyetlerini bir kat 
daha kötülestirebilir. 

Beden terbiyesinin rolü bilhassa cocuk
ta ve delikanhda iyi olmakla müsaid olan 
kabiliyetleri bulmak ve onlan fena bir 
yola gitrnekten koruyarak iyilige doii;ru 
sevketmektir. 

Bakmiz (Montaigne) Monteny ne 
diyor: 

«Ruhun kuvvetlenmesi icin adaleleri 
sertlestirrnek läz1md1r.» Görüyorsunuz ki 
daha o devirde bu zat ruhun 1slalu i~in 

karakter 
Yazan: SELIM SIRRT TARCAN 

$i,li Halkevindeki münaka,alt 
konleranslar m ünasebetile 

bedenin inki5afma ehernmiyet veriyor -
mu5. 

(Guyau) Güyo: «Terbiyede gaye bir 
kirnsenin bütün kabiliyetlerini ve kudret• 
lerini inkisaf ettirmektir» diyor. 

Beden terbiyesinin ahlak ve karakter 
üzerinde püyük bir kudretini, bunun na-
51] bir enerji mektebi oldugunu anlamak 
icin bir gencin korkuyu yenmek ve vücu
dünü islek bir hale koymak icin sarfettigi 
enerjiyi dü5ünrnek kiifidir. 

(Anvers) de bizirn «beyaz ayilar» 
ad1m verdigimiz yüzücülerirnizin kts or
tasmda suya atild1klarm1 ve bu sporcula
rm kendilerine kar51 galeloesini görmek 
karakterlerine ne büyük bir terbiye ver
diklerini anlamak icin kiifidir. 

(Dr. Boigey) doktor Buaje heden 
terbiyesi adh son eserinde •unlan söylü
yor: 

«Eski Yunan ve Latinlerin hakimane 
fikirlerinin bunca zaman canh kalmas1· 
na ve yirmi asir icinde görülen türlü ba
direlerden sonra gene ölmemesine sebeb 
eski zamanda fikre aid eserlerin istisnai 
bir ~ekilde kuvvetli olmasmdan ileri gel
mistir. Bu eserler tabii istinadlanm rnü
kernmel olan uzviyetin ahenginde bulu
yorlardt.» 

Sporu ve bilhassa atletizmi kendileri
ne san' at edinenler arasmda adaleleri 
(Hypertrophie) dahhameye ugrarru1, ya
ni lüzurnundan fazla büyümüs kimselere 
tesadüf edilir. Bunlar iddiamm cerhet
mez, cünkü bunlar atlet dei!il, hakikatte 
muvazeneleri bozuk insanlardir. 

Halbuki spor yapmak gencleri attl 
bir hayatm tehlikelerinden korur. Bircok 
suiistimallere kar&1 spor bir rnüsekkin deva 
iiini görür. 

(Marcel Labbe) profesör Marse! La
be son ne&rettiil;i «Traite de Gymnasti
que» adh büyük eserinde ezcümle 1unlan 
diyor: 

«Bir rnüsabakaya i5tirak eden tak1mm 
efradmm mecburen tiibi olduklan disip
lin ve beraberlik bana ferdin kendini u
nutup cem'l bir vahdete bagland1gm1 gÖs
teriyor. Bundan daha mükemmel bir va
tan terbiyesi olur mu ?» 

Bazi siddetli ve devarnh cehdi icab et
tiren sporlarm tehlikeli olabileceg; tabii
dir. Hele bazr sporlarda ihllsas yapanlar
da hiisil olan kazanc ve rnenfaat arzusunu 
körüklemek doiiru olmad1g1 gibi bu genc
lerin hayah pahasma olan bu fazla cehd
lerini de ay1blamamak elimizden gelmez. 
Bizim spordan anlad1il;1m1z rnana bu de
&ildir. Bizce sporcu «fair play» kelime
sinin müteradifidir. Yani haz1ml1, rnakul, 
alicenab bir centilmen !. .. 
ezdaBprn 

Dr. Rene Ledent de 5u cevab1 verdi: 
Liege 17 rnart 1936 

Beden terbiyesinin karakterle ahlak 
üzerine ne derece rnüessir oldugunu ben
den soruyorsunuz. Beden terbiyesinin 
cismanl oldugu gibi ruh! tesirlerini red -
detmek bir beier mahlukunu hi~likte ya
§•tmak demektir. Hic;lik dedim ~ünkü 
insan denilen rnahluk ta rü5eymden itiba
ren harici alemden geien rnütemadi bir 
takim münebbihlerin tesiri altmdadir. Bu 
miinebbihler olmaymca ya11yarnaz. 

Dogumla ba1hyan bu münebbihlerin 
tesiri inkar edilernedigindendir ki rnüreb
bilerin rolü her zaman örfleri ve karak
terleri tekiimül ettirmek ic;in bu haricl 
kuvvetten istiane olmu§t~r. 

Kültür i•lerile rne§gul olan bir müreb
bi tevarüsün muzlim emarelerini de dik
hte a hr ve onlarla rnücadele etmeS1n1 
bilir. Ic;timai ilerlemenin sebebi de bu • 
dur. 

Ben bu k"akter terbiy„i mevzuu üze
rinde P,ecende yazd1~1m (Zorluk Veren 
C'ocuklar) adl1 e5erimde hayli i;ledim. 
Oyun. jinrnastik ve sporun karakter üze
rindeki tesirlerini orada izah ettim. Size 
o eserimi gönderi„r>„11...-i aziz dostum. · · · · · 

*** 
Siili Halkevinin ilml münakaialarmda 

oy1 111, lirr.nl"tik ve sporun ypjz;ac, ahl3k 
v~ ki:traktt-r iiZPT";ne te:-iri hal·k1nda dii • 
~iinc .... ler tC""~•i ed;l.-lj fl'1i hifnilvorum. Fa· 
l:a• her~•l,J. bu da cok fa:vdah bir mev

~udur san1nm. 
,<:.-TIM .<:11~/>I TAJ?<:~N 

K~imJ:.„„,,.c1 yoku~u cina„eti 
Bir müddet evvel Kumbaract yoku -

<unda Ömcrin ekmekc;i diikkamnda Ab
dullah ismindeki hem$erilerini s~.rho'l 
cttikten sonra iple bo<!an Bekirle Ome
rin rnuhakemesine dün Agircezada de
vam edilmistir. 

Dünkü celsede müdafaa ~ahidi olarak 
dinlenen Halil Cavus ve ihsan. Ömerin 
babas1 Halili Abdullahm vurdugunu 
mernlekette e<ittiklerini. esasen A bdul
lahm da o zaman tevkif edildigini, bu 
vak'a akabinde rnernleketten avr1ld1kla
n i<;in fazla rna!Umatlan olrnad1~m1 
söylediler. Muhakeme, ba<ka bir güne 
birak.Jld1. 

Vazife aslo • 
JN... 5k, bir kuvvet ve bir k1ymet o• 
~ larak bircok 1eylere izafe. olu-

nur. Mesela san'at a1k1 denz ve 
bu sözle hayatm her zevkiai intisab ettigi 
san' at sevgisi ugrunda feda eden daima 
heyecanh bir insanm mubarek feragatini 
anlatm11 oluruz. Y ahud fazilet a&kt deriz 
ve bununla kannca)'l incitmemek kaygu• 
suna kadar her türlü digergamhga yüre
gini vakfeyliyen hay1rsever bir kamil sah· 
siyet ifade etmis oluruz. Y ahud vatan 
a5kt deriz ve bu tabirden bize hür nefes 
almak, hür dü1ünmek, hür dola1mak, 
hür ya5arnak saadetini veren aziz yurd 
ugrunda güle güle ölmek zevkini sezeriz. 

F akat vazife a5k1, a1k kelimesile ifade 
ve ifham olunan her haleti ihtiva ettigi i
cin idrakimize daha munis geliyor. Cün• 
kü vurdu, san' all, hayn, güzellii!i. zara
feti, ternizligi, ilmi, 1iiri ve hulasa her
hangi iyi bir 5eyi askla sevmek, tekiimül 
etmis insanlar icin bir vazifedir. 

f5te 5u f1krada da bu hakikat gercek· 
ten güzel bir 5ekilde tebarüz ediyor : 
Mülkiye rnektebinin ilk kurulus y1llannda 
kendisine bir kürsü verilen Hekimba11 
Salih Efendi kudretli bir muallim oldu· 
gu gibi vazifeseverlikte de örnek tutul· 
maya ]ay1k bir kamil insan imis. 

Bu büyük hoca, bir gÜn ders verirken 
nadir otlardan, yahud ciceklerden birinin 
ismini hallrhyarnaz ve talebesine söy\iye• 
mez. 0 devirde mekteblerde kitabhane 
yoktu. Olsa da her rnevzua taalluk eden 
kitablan bulmak mümkün degildi. Bu 
sebeble Salih Efendi ancak haf1zasmdan 
yardim ararnak mecburiyetindeydi. Ha• 
f1zaS1 ise o gün inad ediyordu, o nebatm 
veya cicegin ismini vermiyordu. 

Salih Efendi ders saatinin sona erdi· 
i(ini bildiren zil sesi duyulunc1ya kadar 
düsünür ve bu sesin belirrnesi üzerine 
• utana utana - dersaneden aynhr. Ken
disi o zaman ihtiyardi. F akat Köprüdon 
rnektebe, rnektebden KöprÜye yaya ola
rak gider gelirdi. 0 gün de Babrali yo• 
lile - fakat dü1üne dü5üne - Eminönüne 
indi, Bogazicine i1liyen vapurlann vana~ 
t1g1 Köprü iskelesine geldi, bir vapura gir
di ve hareket düdügünü beklemege ko
yuldu. 

Lakin hep o hain nebatm adm1 düsü
nüyordu, sakahm tel tel yolacal.c kadar 
sinirli görünüyordu. Bu strada düdük ca· 
lmd1, halatlar ~özüldü, vapur harekele 
hamland1 ve Salih Efendi feryad1 ko· 
pardi: 

- Aman durun, ben c1kacag1m !.. 
Denize dü5rnek tehlikesini göze alarak 

iskeleye ko1mu5tu ve ihtiyarhgmdan u
rnulmaz bir ~eviklikle Köprüye atilarak 
nefes nefese yola düzülmiistÜ. Bu mes'ud 
tela1Ia yürüdü, Mülkiye mektebine geldi 
ve gene telasla üc ceyrek saat önce bnak· 
m15 oldugu dersaneye girdi. 

Ba5ka bir muallirn talebeye ders veri• 
yordu. Salih Efendi o meslekta1m1 se• 
Iamlad1: 

- Af buyurunuz, dedi, talebeye bir 

sözüm var. 
Ve talebeye dönerek geri gelisindeki 

sebebi anlattJ: 
- Demin adm1 bulamad1g1m nebata 

filiin dediklerini vapurda hattrlad1m. Si
ze söylemege geldim. Defterinize yaz1· 

mzl. .. 
f5te vazife a1k1 budur ve bu aik in• 

sanlan hem vatansever yapar, hem 
mes' ud eder. 

M. TURHAN TAN 

Bursa da bir tütün bor11as1 
ac:ilacak 

Bursa (Hususi) - Tütüncülerin bura• 
da yapt1klarr toplanti sonunda Bursada 
bir tütün borsas1 ac;1lmas1 ve bu suretle 
fiatlann, ahm satirn i5inin mazbut bir 
esasa almrnasi kararlasm1shr. Gerek a· 
hc1 lann, gerekse müstahsillerin esas iti
barile iizerinde mutab1k kaldiklan bu 
karar üzerine etüdler yap1lacak ve bu 
borsanm a<;1lrnaSJ i<;in gereken tedbirler 
altnacaktlr. .......... 

F eci bir bomba kazas1 
Bursa (Hususl) - tnegölün Ahmed 

köyünde feci bir bomba kazas1 olmu§ • 
tur. 50 ya•larmda Saban, bilmiyerek e
line ald1i!1 bir bombay1 küreginin sapile 
vurmu•, bu sadmcden müthi§ bir tarra
ka ile patbyan bomba hern kendisini, 
hem de yanmda bnlunan ayni köyden 
B'al;J KMkma71a Mürnin Tokmak adm· 
da üc ki•ivi vücudlerinin muhtelif yer • 
10rinde-n a,g1r s11rP+te v~ralam1st1r. __ .,....__.... 

San' at mekteblerinin dansh 
cay1 

Türkive San'at Mektebleri MezunJan 
cemiyeti ba<kanhgmdan: 

K1z ve erkek san'at mektebleri rne -
zunlarmm tam,mas1 i<;in 16 nisan 1938 
curnartesi günü ak>arn1 Parkotel salon· 
larmda verecegi danslr ~aym davet1ye
lerini almak üzere her gün saat 18 • ZO 
ye, curnartesi ve pazar günleri de 14 ten 
20 ye kadar Divanyolundaki 118 nu~a
ralt cemiyet genel merkezinden alabi • 

Jirler. 
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Sporu diriltemiyecek miyiz? 

Ben de biliyorum ki bu yazinin ba1l1g1 
ilk bak11ta biraz mubalagah gibi görü -
nüyor. F akat bunun sebebi var: ;limdiye 
kadar yurdda ,ok yüksek bir spor seviye
sine ,1km11 olabilecegimizc bütün kalbile 
inanan eski bir sporcuya bu ,ok görülme
mcliclir. 

Sporun k1sa bir tarih~esini yapacak o
lursak bunun otuz senelik mazisinin bai
lang1cmda ald1g1 h1zla bugünkü arasm
da ,ok büyük bir !ark bulundugunu ve 
bu farkm hele memleketin diger inkiiaf 
vc terakki sahalanndaki son on iki sene
lik kalkmmasile hi, de mütenasib olmad1-
gm1 hayal k1rgmhgilc görürüz. Cumhuri
yct rejiminin on iki sene gibi k1sa bir za
man i,ine S1k11tird1g1 belki bir, bclki de 
birka, as1rhk terakki ve inkiiafla bir hiza
da yürümüi olsayd1 bugün spor sahasmda 
Avrupa milletlerile baibaia boy öl,üie
bilirclik. 

Acaba ni,in bu vaziyette degiliz? Bu 
sualin cevabm1 vcrebilmek i,in iu daki • 
kada kat'i olarak verildigi tarihi tesbit c
demedigim bir karara bir göz gezdirmek 
icab ediyor. F akat bu tarih her halde U
mum1 Harbe tekaddüm eden yahud da 
Umumi Harb i,inde, Türk sporu i,in hi, 
de iyi netice vermedigi sonradan anla11-
lan bir karann almd1g1 gündür. Daha et
ra fh anlatalun: 

Sporlann terbiyevi !sv°' jimnastik vc 
terbiyevi oyunlan lehine mektehlerimiz -
den kogulmas1 ile neticelenen kararm a
hnmasmda kimlerin, daha dogrusu kimin 
amil oldugunu burada yazmay1 faydas1z 
buluyorum. lnsanlann yanhi karar verme
lerinin her zaman i,in ihtimal dahilinde 
oldugunu da teslim taraftany1m. F akat 
1uras1 da kabili inkar degildir ki bu karar
la Türk sporuna en hafif tabirilc bir kös
tek vurulmui oluyordu. Bu köstegi vu -
ramn lsve,te bir, bir bu,uk senelik bir e
tüdden sonra sporlarm terbiyevi k1ymet
sizlikleri, kulüblerin ,ocuklanm1zm ah -
Iak ve seciycleri üzerinde fcna tesirler 
ika etmekte olduguna dair olan yaz1lan 
ve konferanslan gözümün önünde dünkü 
gibi h!fümekte, sözleri kulaklanmda iim
di i1itm11 gibi ,mlamaktad1r. Bu salahiyet 
sahibi zat, memleketinin ve mensub ol -
dugu milletinin seciyc ve karakterinden 
tamamilc tcgafül ederccsine mektcble • 
nm1ze yegane güzelligi bir kumandaya 
ahenkdar bir iekilde kol ve bacak kal • 
d1rmaktan ibarct bir usulü sokmuj, cem'i 
sporlan da tamamile menettirmiiti. Bu 
yazmm ,er,evesi i~ine lsve' usulünün bir 
tahlilini s1gd1ramay1z. Ne de bu usulün 
bir tenkidini. Ancak jU kadar söyliye -
biliriz ki zati k1ymeti ne olursa olsun bu 
usulün bütün bir gencligin, hele Türk 
gencligi gibi ateili bir gencligin bedeni 
faaliyet sahasmda alabildigine hmm al
masma kifayet etmiyecegini hi, olmazsa 
baika milletlere bakarak sezinlememiz 
icab ederdi. 

;limdi dogdugu memleketlerde; !sve,
!e, Almanyadada, Danimarkada da ye
rini cem'i sporlara, atletizme terkederek 
,ok alarga bir vaziycttc kalan lsv~, usu
lü terbiyei bedeniycnin Türk gencligini 
talmine kifayet ctmedigine vc etmiyccc -
ginc zanncdcriz ki bu usulün cn hararctli 
taraltarlan da arllk kanaat gctirmii bulu
nuyorlar. 

Mcvzuu dag1tmamak i,in ge,miite tu
tulan yanhi yol üzcrindc bundan !azla 
durmak !aydas1zd1r. Gene Türk sporunu 
diriltmek, ona bize lay1k bir h1z vcrmek 
bahsine avdet cdelim. 

Bu yolda at1lacak ilk adun1 mckteblc
rimizc sporu köklü vc özlü bir iekilde sok
mak teikil edecektir. Mcktcbde sporcu • 

A1k ve macera roman1 : 40 

- Bunu hi, bcklemiyordunuz degil 
mi? Hi~bir erkcgin, kansmdan i1itmedigi 
ac1, hakaretli sözleri surahma dogru ftr
latan sizdiniz, onu da unutmaym 1 Bana 
kar11 duydugunuz yabanc1hg1, hayatimla 
hi, alakadar olmad1gmm, bana sadece 
me1ru baglarla merbut bulundugunuzu, 
hep kendiniz söylemi1tiniz. Bu sözleriniz
de samimi idiniz degil mi? 

Yusuf Haddadm bu coikunlugu bcni 
§~§lrtmJ1t1. Adetä, ne söyledigimi bilmc
den: 

-Tabiil 

Diye cevab verdim. Bu sefer, seSJm 
daha !azla yükseltti: 

- 0 halde, diye devam etti, yabanCJ 
bir kadma, düiündüklerimi aynen söyle· 
mekten ben niye ~ekineyim? Bana kar11 
alaka duym1yan bir kimsenin hatmm sa
yacak degilim ya 1 Siz phsiyetle hi, alii-

Yazan: NÜZHET ABBAS 

luk ruhile yugrulacak Türk gencligi
nin seciye bakimmdan en karakteristik 
vas!1 olan sportmcnlik ve mücadelecili -
gini tenmiye ve inkiiaf ettirmck i~in esa
smda ve kuruluiunda cumhuriyet rcjim 
vt mefhumlarile ~ok az alakah olan kol 
ve bacak kald1rmaktan ibaret cski bir usul 
ycrine sporlan tcivik cdelim. 1nsan karak

terini hangi bak1mdan tashih veya kuv -
vetlendirdigi belli olm1yan usulü bir tara
fa b1rakahm. Gencc olsun, delikanh veya 
orta ya1l1ya, daha dogrusu insana kendi 

vücudü ctrafmda münfcriden ve kalasm1 
kullanmak f1rsallm bahietmiycn heden 
hareketlerinden layda gelmedigi hakkm

daki son nazariyeye hürmetkar olahm. 
Gencligin kendi arasmda te1kilat kurma
sma, kendi kendisine iiler beccrmesine ve 

nihayet birlikte ,ah1ma hislerini tenmi -
yeye yaram1yan kol vc bacak harcketlc • 
rinc bir son verelim. 

Bencc i§e böyle vc bununla ba1lad1k • 
tan sonras1 i,in tavsiyclerdc bulunmak za· 
iddir. Bunlar kendi kendine dogacak, 
kcndi kendine vc az zamanda ne§VÜnema 
bulacak 1cylerdir. 

Türk gencliginin spor hevcsi vc icvki, 
cem'i sporlara kar11 göstcrdigi inhimaki, 
arsalardaki spor faaliyetlcri bize hergün 

isbat etmiyor mu? Bu 1evk vc heves ol
duk~a. bunun pek az te1vik ve himayc 
edilmek ve biraz da teikilatlandmlmak 
surctilc ümidin fcvkinde vcrimli olaca • 
gma asla §Üphc etmemcliyiz. 

Türk sporunu yalmz diriltmek ve ya
iatmak i,in degil, ona milletin diger sa
halardaki hamlelerile ayni hm verebil -
mek i,in hallcclilccck prensip meselesi, 
«spar mu, terbiyei bedeniye mi ?» sualile 
hulasa edilsc hi, de mubalaga sayila -
maz. 

NOZHET ABBAS 

F enerbahc;e lzmire gitmedi 
Bugün ve yarm izmirde milli küme 

ma<;1 olarak Alsancak ve Ü<;okla kar11-
la§mas1 Iaz1m geien Fenerbah<;e takim1 
bütün hazirhklarmr yaptig1, hatta va
pura birunek üzere kafile halinde r1h· 
bma kadar geldigi halde son dakikada 
bu seyahati yapmaktan vazge<;mi§tir. 

Evvelki ak§am Fenerbahi;elilerin !z -
mire gidip gitmediklerini Anadolu A
jansmdan telefonla sormu§, Ajans U -
mumi müdürü Bay Muvaffagm futbol
culan nhtima kadar teiyi ettigini ve 
onlan orada b1rakarak döndügünü ög • 
renmi§tik. 

Läciverd • Sanhlarm bu seyahati 
yapmamalar1, umuml merkezle arala -
rmdaki 150 lirahk bir farktan ileri gel
miitir. Maliim oldugu üzere !zmlr - !s
tanbul seyahati i<;in maktuan 800 lira
hk bir cüret verilmektedir. Evvelki gün 
bu seyahat i<;in Fenerbah<;eye 650 lira 
vcrilmi§ ve mütebaki 150 liramn bila
hare tesviye edilecegi söylenmi§tir. 800 
lirayi tamamen alm1yan Fenerbah<;e 
idarecileri de son dakikada tak1m1 
nhtimdan <;evirmekle bu seyahati yap
maktan vazge<;miilerdir. 

Güne§ milli kümeden 
c;ekilmiyor 

Milli kümenin cumartesi deplasman 
ma<;larmda saha mcselcsi ve son !zmir 
seyahati dolay1sile Fenerbah<;e kulübile 
T. S. K. Umumi merkezi arasmda dogan 
ihtiläflar kar11smda Günei kulübünün 
Fenerbah~eye bir sempati eseri olmak 
üzere milli küme ma<;larmdan ~ekilece
gi hakkmda ortada baz1 rivayetler do -
Iaimaga ba1lam1§br. 

Günei kulübünün bu hususta söz söy
lemege salähiyetli §ahsiyetleri bu riva
yeti kat'iyetle tekzib eylemi§lerdir. 

Nakleden: Hamdi Varogla 

kadar olmad1g1m bir kanun bagmdan 
ibarctsiniz. 11tc, 1ikayet ettiginiz tavnmm 
bütün s1m bundan ibaret hammclendi 1 
~imdi i~iniz rahat etti mi? 

Hi<; cevab vermedim. Sözleri o kadar 
1iddetli idi ki, birdenbire i,imi bir korku 
kaplad1 ve gayriihtiyari sustum. Geri ge
ri gittim; bir koltugun kenarma iliierck, 
gözlerim ycrde, Yusuf Haddadm yeni bir 
öfke sagnagm1 bekledim. 

Fakat sükiit uzad1 vc kafamm i,i ugul
damaga ba1lad1. Demek ki, Yusuf Had
dadm mana veremcdigim durgun ve dü-
1ünceli halinc, g°'cnki sözlenm scbcb ol
muitu. Ben, o sözlerle, kocamm yürcgini 
yaralad1g11m zanncdiyordum. Meger o, 
sözlerimin sade lugat manalanna dikkat 
etmi1. 

Garib, cidden ,ok garib bir 1eydi bu 1 
Gülmege ,ahitim; !akat gülmcm, du-

CUMHUR1YET 

A vrupaya gidecek 

güre~~ilerimiz 

T ak1m1 tesbit etmek 
üzere bugün kat'i se~me 
müsabakalar1 yapilacak 
Estonyanm Tallin iehrinde yap1lacak 

Avrupa Greko. Romen gürei iampiyo
nasma gidecek talrnmm1z1 tesbit etmek 
üzere bugün Süleymaniye kulübü lo • 
kalinde kat'i sei;me müsabakalan ya
p1lacaktJr. 

Maliim oldugu üzere bundan bir müd
det evvel yap1lan se<;melerde her siklet
ten birka<; güreii;i aynlm11t1. 

Türk güre§ tak1mmm kat'I §Ckli bu 
güre§<;ilerin müsabakalarmdan sonra 
anla11lacakbr. 

Memnuniyetle haber ald1g1m1za göre, 
profesyonel olmak istediginden uzun U• 

zad1ya bahsedilen Mersinli Ahmed bu 
isnadlar1 kökünden reddedecek bir ha
reket yapm11 ve bugünkü se<;melere i§
tirak etmek üzere §ehrimize gelmi§tir. 
Mersinli Ahmed bu se<;melerde 79 kilo 
üzerinden gür~ecektir. 

Galataaaray • Y edek Subay . 
mac;1 

Bugün ögleden sonra Taksim stadyo
munda Galatasarayla Yedek Subay 
mektebi futbol tak1m1 arasmda bir ma<; 
yap1lacakbr. Bundan bir müddet evvel 
Be§ikta11, ge<;en hafta da Beykozu ye • 
nen Yedek Subaylar ihmal edilemiye
cek bir kuvvet olduklarm1 ispat eyle -
miilerdir. Eu sebeble bugün Galatasa
rayla yapacaklar1 mai; ehemmiyetle ta
kib edilmege deger bir mahiyet alnu§
hr. 

F eyzi, Be1ikta1tan iatifa 
etmedi 

Milli futbol takimumz muavin hath 
oyuncularmdan Be§iktaih Feyzinin ku
lübünden istifa cttigi hakkmdaki riva
yetin s1hhatini bizzat kendisinden sor
duk. Feyzi ge~en curnartesi günü tak1-
mmm Muhaf1zgücüne yenilmesinden 
müteessir olarak böyle bir §ey dü§ün -
dügünü, fakat idare heyetile takim ar
kada§larmm israr ve yard1mlarile bun· 
dan vazge<;tigini söylemi§tir. 

lstanb\11 bisiklet birincilikleri 
T. S. K. !stanbul bölgesi bii;ikl1>t aj~n" 

hl!Jndan: 
1 - !stanbul 1938 birincisini tayin e

decek olan seri bisiklet yan§larmm ü
~üncüsü 10/4/938 pazar günü saat 10 da 
Yeniköyle Kefeliköy arasmda Ü<; defa 
gidi!§, geli§ olarak yap1lacakhr. Mesafe 
33 kilometre. 

2 - Dördüncü yar1§ 17/4/938 pazar 
günü saat 10 da Mecidiyeköy • Haci
osmantepesi - Tarabya • Yeniköy - Ke
feliköy - Tarabya • Mecidiyeköy ara
smda 40 kilometre olarak yap1lacakbr. 

3 - Beiinci yan§ 24/4/938 pazar gü
nü saat 9,30 da Yeniköyle Kefe!iköy a
rasmda be§ defa gidi§, geli§ olmak üzere 
55 kilometre üzerinde yap1lacaktir. 

4 - Altmc1 yan§ 1/5/938 pazar günü 
saat 9,30 da Yeniköyle Kefeliköy ara
smda 7 defa gidi§, geli§ olmak üzere 77 
kilometre üzerinde yap1lacakbr. 

5 - Yedinci yarl§ 8/5/938 pazar günü 
sabah1 saat 9 da Yeniköyle Kefeliköy a· 
rasmda 9 defa gidi§, geli§ olmak üzere 
99 kolometre üzerinde yap1lacakbr. 

6 - Sekizinci yan§ 15/5/938 pazar gü
nü sabah1 saat 9 da Mecidiyeköy - Hac1· 
osmantepesi (8 defa gidi§, geli§, Tarab
ya. Mecidiyeköy) Tarabya - Yeniköy -
Kefeliköy arasmda ve 125 kilometre Ü· 

zerinde yap1lacaktir. 
7 - Yar1~Jara tarn ilän olunan saatler

de ba§lanacakt1r. 
8 - Yar1§lara i§tirak edecek olan ko

§Ucularm tarn vaktinde yarl§ yerinde 
hazir bulunmalan laz1md1r. 

daklar1mdan ötcye ge~medi. 
Ayaga kalktim. Etrafta her1ey fml 

fml dönüyordu. Bugünkü kavga sahnesi, 
beni harab etmiiti. Arllk. Yusuf Hadda
da mukabele edecck kudreti kendimde 
göremiyordum. 

Rengim biraz sararm11 olmah ki, ko • 
cam bana dogru bir ad1m ilerlcdi. Llkin, 
yüzüne öylc fena bakllm ki, ikinci ad1m1 
atmaga cesaret cdemedi. 

Ahcste, otomat gibi ka!J ad1mlarla 
odadan ~1kllm. Onun, son söyledigi söz
lerden sonra fazla bir tek kclime teati 
etmcmi1tik ve kocam, hi,hir harckette bu
lunmam11b. 

Kendimi odanm d11mda buldugum za
man daha rahat nefes ald1g11m hissettim. 
F akat, manevi 1shrab1m, maddi rahah -
m1 bozuyordu. Birdenbirc, bütün vücu -
dümü öyle bir kesiklik kaplam111J ki, yere 
dü1memek i~in, bir pencere pcrdesine stk1 
s1k1 yap11maga mecbur oldum. Merdiven
leri gü,lükle t1rmanarak odama girdim; 
bir kordiyal ald1m; biraz a~1ld1m. 

Ne yaphg1m1 bilmeden, düiünmeden, 
nereye gidecegimi ldyin ctmcden, alela -
cele giyindim, kendimi sokaga atllm. Ev
den ~1kmca, mihaniki bir hareketle so! ko
la saphm, bir yol tutturdum, yürümege 
ba§lad1m. Ka,1yordum. 

Mimar Sinan günü 
• Büyük munar1n 

ölümünün bugün 

350 nci y1bd1r 
LBaftaraft l tncJ 1ahlfedel 

namn haya!J ve eserleri anlalllacak ve 
Halkevlerinde salahiyett~r zevat tarafm
dan konferanslar verilecektir. 

Sinan i~in bugün Sü!eymaniye camii 
önünde yap1lacak ihtifale saat on alt1da 
1stiklal mar1ilc ba1lanacak, Güzel San' at
lar Akademisi mimar1 talebesinden Ke -
mal Elagöz vc Yüksek Mühendis mek -
tebi talebesinden F akih, genclik namma, 
Ünivcrsiteli genclerden Bahad1r, mü -
hendislerden Abdurrahman N aci birer 
söylcv vcreceklerdir. 

1htifal ba1lamazdan evvel, Süleyma • 
niyc camiinde Mimar Sinanm eserleri 
hakkmda alakadarlara izahat verilecektir. 

Bugün ihti!alc i;hrak cdecek vatandai
lara, Mimar Sinan rozelleri dag11Jlacak
!1r. 

Bu gece, saat 18.30 da, Halkevindc 
cski cserler müzesi miman Kemal Altan 
radyoda, büyük mimar hakkmda bir kon
lerans vcrecektir. 

Fatih Halkevinden: 
Evimizde 9 nisan 938 cumartesi günü 

saat 21 de büyük Türk miman Koca Si
namn ölümünün y1ldönümü dolayisilc bir 
ihtifal düzcnlenmi1tir. 

1 - A~11 (Ev ba1kam} 
2 - Sinamn escrleri ve Sinamn dev -

rine kadar eski Türk mimarlarmm yapllg1 
eserler (Mimar Kemal Altan} . 

3 - Sinanm hayah vc san'al! (Mimar 
Talat Öz111k}. 

4 - Büyük Türk yap1lan üzerindc 
bir konuima ( Muallim Rciad Ekrem 
Ko~u}. 

Konferansta projeksiyonla Sinanm vc
sikalan ve Sinandan evvelki Türk abide
leri gösterilecektir. 

Sehremini Halkevinden: 
Mimar Sinamn 260 mc1 yildönümü 

münasebetile Eminönü Halkevinin Si
nanm Süleymaniyedekl mezan ba§m· 
da yapacagi ihtifalden sonra bütün Ü• 

yelerimizin saat 17,30 da i;lehremini 
Halkevinde toplanarak Sinanm i;evre· 
mizin biricik eseri olan Ahmedpa§a ca
mii ziyaret edilecek ve burada muhtelif 
arkada§lar tarafmdan söz söylenecektir. 
Herkes gelebilir. 

Yugoslav san'atkar1 
Bolokovi~'in konseri 

Dün §ehrimize geld.igini yazd1g1m1z 
degerli Yugoslav san'atkän kemani 
M. Zlatko Bolokovi$ bu gece Frans1z 
tiyatrosunda aläka ile beklenen kon
serini verecei.tir. ---$imali Amerikada tiddetli 

bir kaairga 
Birmingam (Alabama) 8 - Alaba -

ma'mn iarkmda bin;ok 1ehir ve kasaba
larda ~1kan bir kamga neticesinde sekiz 
ki1i ölmüi ve ahmt§ kiii yaralanm11hr. 

Kabahat yapan bir ~ocugun gizlenme
si, efendisinin öfkcli sesini i1iten bir köpe
gin sinmege ~ah§mas1 gibi, ben de ka,1-
yordum ... 

XIX 
Ortahk karard1g1 zaman, yorgunluk

tan bükülen dizlerimin bn adtm fazla 
atacak dermam kalmam11t1. Ak1am se
rinligi vücudümdeki ate1i biraz hafiflet
mi1, beynimdeki ugultu diner gibi olmu1-
tu. 

Cadde bitip de, ayaklanm, bozuk 
kaldmmh bir yolun, seyrek, girintili ~·
kmbh ta5larma basmca, bir rüyadan u
yamr gibi oldum vc etrahma bakmd1m. 

Acaba neredeydim? T ektük mklarla, 
belli belirsiz aydmlanan bir sokakta bu
lunuyordum. Parmakbkb duvarlarla <;ev
rili evlerin, iki ke<;eli uzamp gittigi, agacb 
bir yolda yürüyordum. F arkmda olma
dan iehirden ,1km1§hm. Hissettigim fazla 
yorgunluk, ~ok yol yürüdügümü gösteri
yordu. 

F akat, hakikatle temas1m, 1ehirden 
~ok uzaklara a~1ld1g1m1 görmekten ve 
pek fazla yol yürüdügümün farkma var
maktan ileri ge<;medi. Gcceyi evimin ha
ricinde ge~irmek imkanm\1gm1, ev hal
kmm beni merak edip arama;;a kalk1'a
caklanm düiüncmiyordum. Ve zihnim 

9 Nisan 1938 

~ehir Meclisinde ·diin 
görÜ§Ülen mes' eleler 

Zab1tai belediye talimatnamesinin pasbr111ai 
sucuk ve rnahlut yaglara aid maddeleri 

münaka~lar1 mucib oldu 
<Ba~ taraf1 l tncJ 1ahtteae1 1 tin tetkik edildigi bildirilmektedirf» 

Kesilmi, olarak ithal edilen ve Mczba- Al" R ·· ·· d 1 
.., ... i iza sozune evam a: 

haya ugrahlmJyan etler yakaland1g1 tak- S kl k l ka' 
d. d l k d · l kl 'fl · «- ucu ara ur~un vuru mas1 1r e, a maca resme a1r o an tc 1 cnn 1. d •. 1d. F k b k k" · u··· 
'd • k I f ·k· l" h kk 1 eg1 1r. a at u ur~un imm rn 1 an mm annm te n 1 uzumu a m- h'" "'d" , K" . k b · 1 d • 
d M "lk" ·· · b t ] uru urr 1mm mura a es1 a tm a ya a u 1ye encumem maz a anm ge e- . . k• 
eck celsede müzak · karar ild' p1lm11hr. Bcled1ye bunu b1lmezse, sucu eresme ver 1. l . 1 .•. d l . l b'l' , 
B led . b t t l' t · arm tem1z tgm en nas1 emm o a 1 ur» e 1ye za 1 asz a 1ma names1 . . . hii• 

müzakereleri Mehmed Ah (Beykoz} - Bu 111 

D .. k.. 1 · b"' · · ·· 1 f 1 kiimete birakahm 1 u~ un erev1 ut<;esmm ucre as m-
dan 273 liranm tenzilile maa~ faslma Azadan bir zat - Kodeks alimanW 
nakline ve 938 büt<;esinin Maarif kismm· rin bu sene <;1kam1yacag1m Ögrendik. h 
da yap1lacak dcgi,ikliklere dair olan tek- gecikccektir. 
liflcr de Büt<;e cncümenine havalc olu- Ayni mcvzu etrafmda azadan daha 
narak Belediye zab1tas1 talimatname pro- baz1 kimseler, söz aldtlar ve neticede. 
jesinin "müzakeresine devam edildi. maddelerin müzakeresine devam edi]rne• 

Sucuk ve pastuma imalathanelerine sine karar verildi. Bu arada F cridun 
temas eden maddenin müzakeresi ma- Manyasla avukat Halil Hilmi arasmda 
smda azadan bir zat söz alarak, ima!at- baz1 münaka,alar oldu. Azadan Hamcli• 
hanelerin s1hhi 1artl an haiz olabilecek perakendecilerin dükkanlannda bulun • 
bir vaziyete konulmas1 i<;in maddeye, durduklan sucuklarm ka<; günlük oldu• 
«mümkün olan süratle» kaydinin konul- gunun nas1l tesbit edilecegini sordu vc ta' 
mastm istedi. Sucuk imalathanelerinde et- limatnamenin bu maddesinin tatbik kabi• 
lerin F rigoda kalma müddetine temas e· liycti bulunmad1gm1 söyledi. 
den azadan N aili, F rigo mevcud olduk- Azadan bir zat, maddenin tetkik cdil• 
<;a. etlerin daha lazla müddetle de kala- mek üzere S1hhiye encümeninc havalc e• 
bilecegini söyledi. dilmesini teklif etti ve bu teklif kabul edi• 

Sucuk bahsinde gene ayni zat: lerek diger maddelerin müzakcresine ge• 
«- Sirf, cigerden yap1lm1$ sucuklar <;ildi. 

da vardir. Maddeye bunun men'i 1<;m Bakkal dükkanlannm tercihan kargit 
bir kayid konulmamal1d1r I» teklifini i- olmas1 lazim gcleceginc dair talimatna • 
leri sürdü. medeki kaydin uzunca bir münaka§adan 

Galib Bahtiyar: sonra kaldmlmasma karar verildi. 
«- Bu, bir tag§i$lir, dedi. Et sucugu- Hamdi Bütün, bakkallarda salllan g1• 

na etten ba1ka bir1ey giremez.» da maddelerinin cinslerinin yaz1lmasma 
F eridun Manyas, i<; ve d11 piyasalar- taraftar olmad1gm1 söyliyerek: 

da sat11a <;tkanlacak sucuk ve pas!Jrma- «- Mesela, Karabiga nohudunu ele 
]arm kangal vc tahtalanmn mühürlenme- alahm, dedi. Bu nohudun Karabiga ma' 
sinden bahseden maddeye «ämili tara- h oldugunu, ne satan bilir, ne alan ... Bi• 
fmdan» kaydinin ilavesini teklif etti ve naenaleyh, ben kendim bakkal olsarll• 
«iyi, iptidai maddelerden hazirlanm1$ et cinsini bilmedii!im bir 1eyi yazmazd1m !» 
müstahzaratmdan sosislerin 15 gün, sa- Neticede madde aynen kabul cdildi. 
lamlarm 3 ay, sucuklann 6 ay, pastnma- Mahliit yaglarm, mahliit oldugu tasrih 
larm 9 ay, kavurmalann imallerinden 1 edilerek sa!Jlmas1 etrafmda da baz1 mü• 
sene sonra sahlmalarmm men'i hakkmda- naka1alar oldu. 
ki makam teklifinin vc perakendecilerin 
buz dolablan olmad11(1 tak irde dükkan· 
larmda ancak bir haftahk mal bulundu
rabilccclrleri vc fazla mal bulundurmak 
yasak oldugu kaydinin de talimatnameye 
ilavesini istedi. Hamdi buna itirazda J:>u
lundu: 

«- Camm, bu pashrmalar, toptanc1-
da 6 ayda bozulmuyor da, bakkal dük
kamna gelince mi bozuluyor ?» 

Avukat Halil Hilmi, tatbik edilemiye
cek maddelerle esnafm mü1külata dü$Ü
rülmesinden dolay1 1ikayette bulundu. 

Mehmed Ali (Beykoz} : 
«- Su haldc bü tün perakende sucuk 

sa!Jc1larmda F rigo bulunmahdir, deyip 
i~in i<;inden ~1kahm I» dedi. 

lstanbul S1hhat M üdürü Ali R1za, bu 
mevzu üzerinde söz alarak dedi ki: 

«- Kur1un mühürle mühürlenmemi§ 
pastuma ve sucuklann ithal edilmemesi 
hakkmdaki tebligat üzerine, muhtelif Ve
Hlctler arasmda muhabere cereyan etti. 
G1da maddelcri hakkmda bir kodeks 
alimanter hazirlamaktay1z. Bu kodeksde, 
bütün g1da maddeleri zikredilecektir. Zi
raat Vekaletinc yazd1k: 

Kur1un mühür vurulmasm1 teklif etti
niz amma buraya bir<;ok vilayetlerden 
pashrma gelir. Oralarda da kur1un vurul· 
maSlm temin ettiniz mi diye sorduk. Zira
at Vekaletinden geien cevabda, sa1J1a <;1· 
kanlacak pashrma ve sucuk imalathane
lerinde yapilan mallarm üzerlerine etiket 
ve kuriun mühür konulma31 hakkmda 
S1hhat Vekaletinin i1'an üzerine keyfiye· 

uyu~mu1tu. 

Elimi gayriihtiyari cebime götürdüm; 
bombo1tu. Buna fena halde camm ·S1k1l
d1. Her zaman, cebimde az,ok dolu bir 
para ~antas1 bulmaga ahian elimin, ora
da bo1luga tesadü! etmcsi, beni 1a11rt
m111J. Maamafih, o ak1am, para ,antam1 
yerliyerinde bulsayd1m bile, daha ba1ka 
türlü hareket edecegim 1üpheliydi. 0 an
da, yorgunluk, bütün öteki hislerimi sil
mi1, unutturmuitu vc bu yorgunluk o de
rece fazla idi ki, birka~ ad1m ötede, gö
züme ili~en bir tahta ma, bana büyük 
bir teselli verdi. 

Dinlenmek ihtiyacmdan baika hi~bir 
1ey dü1ünmiyen beynim, ayaklanm1 ora
ya dogru yürüttü. S1raya oturdum vc vü
cudümü, bitab ayaklanmdan yukan dog
ru yükselen zevkli rahata terkettim. Gö
züm, tahta man;n bo1 kalan k1Smm1 jÖy
le bir öl~tü . Kabil olsa, sokak ortasmda
ki bu kaskati s1ranm üstüne, yumu§ak bir 
1ilteye yatar gibi uzanacaktim. Bunu ya
pamaymca, kolumu, manm arkal1gma 
ge~irdim, ba11m1 koluma dayad1m ve 
kendimi, tath bir rehavetin kucagma b1-
rakhm. 

Arama. önümden tektük insanlar ge
rip gidiyordu. Bunlardan biri, etrafimda 
dola11r gibi oldu. Sonra, manm üstüne, 

F eridun Manyas, sade yag ad1 alttn• 
da mahliit yag sahlam1yacagm1, yoksa 
mahlut yaR sah1mm scrbest olduguntl 
söyliyerek maddeyl tenkid edcnlcre ccvab 
vcrtli. t 

Hamdi Bütün: 

«- Acaba, T rabzon yag1 hangi 
!asileye giriyor ?» diyc sordu. 

Azadan bir zat: 

«- T ag1i1 cdilcn madde halka gös
!erilirse, hilekarhk ortadan kalkm11 olurll) 

F cridun Manyas, sadeyag, tereyag na• 
m1 altmda mahliit yag sahlam1yacaii1 
hakkmdaki kaydin kafi oldugunu söy!edi. 

Azadan biri: 

«- Madde, encümene gitmclidirl» 
N eticcde maddenin encümene havalcsi 

kabul edilerck, sah günü toplamlmak ü• 
zere i<;timaa nihayet verildi. 

1stanbul 1porlular1n Edirne 
aeyahati 

Edirne spor mmtakas1 23 nisan bay• 
ramma tesadüf eden günlerde muhte!if 
sporlarda kar11Ia§mak üzere !stanbul 
spor idmanc1larmdan mürckkeb bir ka
fileyi Edirneye davet etmi§, san siyah· 
hlar da bu daveti kabul eylemi§lerdir. 
Bu seyahati otobüslerle yapacak olan 
istanbul sporlular Edirnede futbol, bas• 
ketbol, voleybol ve atletizm müsaba • 
kalan yapacaklard1r. Siyah sanltlar E
dirnedeki futbol mai;1 ii;in son defa B. 
tak1mlarmda §Bmpiyonlugu kazanan ta
lom1 götüreceklerdir. 

benden biraz uzak~a bir yere oturdu. A• 
radan bir müddet g°'ti; bu adamm, ya• 
mma biraz daha yakla1t1gm1 hissettim· 
Bir el, kolumun altma sokuldu. 

Gözlerimi a~hg1m zaman bana dogru 
egilmii uzun boylu bir adam gördüm. 
Korkudan haykirmak üzcreyken, tok bir 
ses: 

- Kalk Mukbile, dedi, burada otu• 
rulmaz. 

Kar11mdaki adamm Yusuf Haddad 
oldugunu anlaymca, haykirmam yanda 
kald1. Hatta, Yusu! Haddad1 orada 
görmekten hayrct bile duymuyordum. 
Benim oturdugum bu tahta ma üstündc. 
yambas1mda onun da oturmas1 bana ga• 
ye1 tabii görünüyordu. 

Kocam, tekrar: 

- Gell 
Diyerck kolumdan ~ekti, beni zorla 

ayaga kald1rd1. Sendelediii;imi gorunce, 
dü1miycyim diye kolunu bclime dolad1. 
Bu vaziyette ve hi~ itiraz ctmedcn, bir 
iki ad1m athm. Bir iki dakika bu 1ckilde 
yürüdüktcn sonra, bacaklanmda bira:Z: 
kuvvet hi„ettim vc yava~a, onun kolun• 
dan s1ynld1m. Yusuf Haddad hi~bir 1c)' 
<öylemedi, yaln1z, omuzlanmdan hafif~e 
tutarak yürümeme yard1m ctti. 

(Arka11 var) 
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Matbuat Kongresi Reisi Ba~muharririmiz Yunus Nadinin, sagda Ekonomik Konsey Reisi 
Hasan Sakamn dünkü ziyaletlerinden intibalar 

Balkan komitelerinin , ....... „„ ......... „ ....................................•...... „ .•.....•....•.......••... „„ ...... „.„ ...... „„.„ .. 

1k dünkü!B~:!!!1?:!1~~!.del M. Komnen Romanyan1n 
d ~sad konseyi komisyonlan bu sabah d • t • • l t 
ca~i 1

ld1z saraymda toplanarak ,a1i§a· J~ s1yase IDI an a 1yor 
cd'l ar ve saat 14 te kendilerine tahsis "!f 
cd

1 
enk hususi vapurla Y alovaya hareket 

cce lerdir. 

Matbuat kongresi kültürel 
B komiayonu 

Rumen Hariciye Naz1r1 hükumetinin 
ve muslihane gayelerle hareket ettigini 

dostane 
söyledi 

tültü~~~an ~atbuat Birligi kongresinin 
inu hh kom1syonu saat l 0 da Yunan 
y11~ as1 M. Zarifi'nin riyaseti altmda 
At' IZ saraymda toplanarak, gec;en sene 
tilcln~a in'ikad eden ikinci kongrede ve
tah \k ararlar mucibince kültür •ahasmda 
na a Yk ettinlen iilere dair Türk, Yu
Ye~~ . ugoslav ve Rumen murahhas be
dinl n. larafmdan harnlanan raporlan 
va ernii ve müzakerelerine bu sabah de-

rna kar · · , ar verm11t1r. 
81Yasi komisyondaki laaliyet 

at ?;&er taraftan siyasi komisyon da sa· 
va) ~e Yugoslav ba1murahhas1 ve. '::· 

1 · •1. A1ans1 müdürü M Y ovanov1c; m 
CIS Igj Jt d . l' d la a In a Perapalas ote m e top -

1 nrni1tir. Bu toplant1da Türk, Yugos • 
ilv Ve Y h l . f1 d unan murahhas eyel en tara 
\~n haz1rlanan taporlar okunmu1tur. 

r f Urahhaslanm1zdan Nadir Nadi ta· 
r a tndan okunan Türk murahhas heyeti 
aporu . k . d v .

1 
• ge~en ser.e Atma ongresm e 

1 eh~ en karar mucibince Balkan birligi 
•ine'f"k l d l · Yat h ur gazete erin e yap1 an ne1~1-

b· akkmda etrafh malfunat vermI§, 
11~0k g 'l · · · B lk l k I azetec1 enm1zm a an mem e • 
et erini ziyaretle müteaddid makaleler 

~:lrettiklerini, aynca 1~tanbul. r~-~y?oun
B 1Balkan geceleri tertib ed1ld1~1m ve 
l ~ ~anh musikiiinaslarm eserlen ~a -
in 1&1n1, hula5a Atinada verilen karar
t~lln kamilen tatbik edildii(ini bildirmii -
Ir. R.apor aynca bir Balkan filmi ha

birlarnak ü'zere tedbirler almd1gm1 da ha· 
er 11•rtnektedir. 

y Arkada§imtz Nadir Nadiden . sonra, 

Bükrei 8 - Radar aians1 bildiriyor: 
Hariciye Nazm M. Koronen matbuat 
mümessillerini kabul ederek a§ag1daki 
beyanatta bulunmu1tur: 

«- Azasmdan olmakla bahtiyar bu • 
lundugum hüki'.imet, memleketin d11 po· 
litikasm1 an' anevi esas Üzcrine idame ede· 
cektir. F aaliyetimin yüksek gayesi ebedi 
hududlanm1zm degi1mez ~er~evesi ii;in • 
de ban1m muhafazas1 olacakt1r. Bu mak
sadla, ittifak ve do•tluk baglanrom kuv· 
vetlendirmege, ayni zamanda bütün dev· 
letlerle ve bilhassa komiulammzla olan 
münasebetlenmizin inkiiafma c;ahiaca -
g1m. 

Romanyanm Lehistanla. Küi;ük An
tant ve Balkan antant1 devletlerile akdet
tigi ittifaklar, dünyanm bu bölgesinde 
ban1m muhafazas1 i~in kuvvetli bir ga· 
ranti te1kil etmektedir. 

Kü~ük Antant, politik ve ekonomik 
bak1mdan, ya1ayan k1ymeti bir~ok defa· 
lar öl~ülmü1 bulunan bir organizmdir ve 
Avrupa ban§mm temellerinden birini tei· 
kil eder. Bu ehemmiyeti müdrik olan hü
kumetim, bu mühim ban§ aletini bütün 
kuvvetile muhafaza etroesini bilecektir. 

Ankara konferansmda Romanya mü· 
messili s1fatile, Balkan Antanll Kolleg -
lerile teiriki mesaime en iyi alametlerle 
ba§lad1m. Hüki'.imetim ehemmiyeti her gün 
artan bu organizme, mmtakavi karde1lik 
ülküsünün tahakkuku i-.in bütün kuvvetile 
müzaheret edecektir. 

Lehistanla olan s1k1 ve dostane teiriki 
mesai baglanm1z muhafaza ve takviyc e· 
dilecektir. Evvelce Leh • Rumen paktmt 
kuranlarla te9riki mesai etmi§ olmakla 
müftehirim. Lehistan - Romanya ittifak1· 
nm güttügü tamamen pasifik ülküye sa • 

Ugoslav murahhas1 M. Yovonov1~ Yu
~oslav murahhas heyetinin raporunu o
h ~rnuitur. Bu rapor, Balkan birligi le -
.1ne Yugoslav meslekta§lanmmn sarfet

likleri gayretler hakkmda etrafh malu - Fransaya, milletimizi., büyük Frans1z 
:a~ 11_ermi1, Yugoslav gazetecilerilin

1 
~ü'. milletine kar11 besledigi itimadh ve min· 

•
8 d1d vesilelerle Balkan dev et enm nettar sevgi ile takviye edilmi§ bulunan 

ZlYaretleri münasebetile yazdiklan yazi- dostluk muahedesile baghy1z. Hüki'.ime· 
lari lebarüz ettirmi§, aynca Balkan tim bu dostlugu romtakavi emniyet siste· 
ll\emleketlerini tanunak maksadile tertib mimizin mühim bir istinad noktas1 olarak 

d1k1TI1. 

•dilcn konferans ve konserler hakkmda telakki etmektedir. 

nasebetlerimizi bütün teferrüatile tam • 
makhg1ma imkan verdi. Bu münasebetle • 
rin, dostane bir fikir ve ruh ii;inde ve iki 
memleketin cografi vaziyet!erinden tabii 
olarak dogan ekonomik ve kültürel ma· 
hiyette münasebetlere fevkalade bir itina 
göstermek suretile inkijafma ~ah1mak 
istiyorum. 

italya ile olan roünasebetlerimiz, 1rk 
yakmhg1m1za ve iki Latin milleti birle1· 
tiren bir~ok k1ymetli hattralara uygun ol
maldn. M. Mussolinlyi tammak 1erefine 
nail oldum ve bize aid olan hislerini an
lam19 oldugumu zannediyorum. Buna bi
naen bu hislerin bizimkine uygun oldugu
nu ve bu suretle eski ve tahrib edilmcz 
bir dostluguo muhafaza ve takviyesi ii;in 
bir ga1 anti teikil ettigini söylemege cesa· 
ret edebilirim. 

Hükumetim, Romanya ile Sovyetler 
Birligi arasmda mevcud iyi komiuluk mÜ· 
nasebetlerinin inki§afma bütün samimili
gile hadim olmaga karar vermi1tir. 

Dost devletler haline gelebilecek kom • 
1ulammz olan Macaristan ve Bulgaristan 
ile henüz mevcud bütün zorluklan en 
dostane bir ruh ic;inde halle i;ahimak su
retile ~ok samimi müoasebetler teminine 
~ah1acag1z. 

Cenevredeki uzun faaliyetim esnasm • 
da, Milletler cemiyetinin imkanlanm ve 
istikbalini takviye firsallm buldum. Bu 
müessesenin faaliyeti §U anda roühim bir 
buhran gei;irmekte olmakla beraber, ce
miyet pakllm yapanlarln eri1mek istedik
leri ban1 ülküsünün tahakkuku ii;in hali
sane bir surette teiriki roesaiye devam e· 
decegiz. Hatll hareketimizin Cenevre or· 
ganlan tarafmdan hakkile takdir edile -
cegini ümid ediyoruz. Bart§! kurmaga 
matuf her enternasyonal faaliyete müza
heret etmege karar vermi1 olan Romanya 
bununla beraber, diger memleketlerin i~ 
i1lerine her türlü müdahaleden sakmacak· 
tlr. N as1l ki bizzat kendi i~ i1lerine her 
ne mahiyette olursa olsun hic;bir müda • 
hale de kabul etmcmege karar vermi§ 
bulunmaktad1r. da !ayani dikkat izahat vermiitir. Baihca meselelerimizden biri, enternas-

Yunan rourahhas1 M. Seferyadi5
• yonal faaliyetin biitün istikametlerinde, Bu suretle, Romanyanm politikas1 üni-

Yunan murahhas heyetinin raporu he - Büyük Britanya ile olan münasebetleri • ter, halisane ve sarihtir. Bu politika, Ro
b~z haz1r olmad1ii;m1 söyliyerek, Balk~~ mizin inkiiafma c;ahimak olacakllr. manyamn cografi vaziyetinden, tarihi 
ltligi lehine ve Balkan memlcketlenm lngilterenin bani ve enternasyonal ;1 istihalesinden ve ger~ek ve daim! menfaat· 

Y llnan dkan umumiyesine tamtmak 5a- birligi fikrinin zaferi ii;in sarfettigi gay • lerinden mülhemdir. Hüki'.imet, politika -
hasinda Yunanl1 me•lckta1lann §ayam retleri bütün kuvvetimizle takviye arzu· sm1n her tarafta, diger bütün memleket· 
dikkat faaliyeti hakkmda 1ifah! izahat sunday1z. lerin politikalan hakkmda bizzat kendi
Vermi1tir. Berlinde uzun müddet devam etmi§ o· sinin gösterdigi anlay11 gibi bir anlayI§ 

Yunan delegesinden sonra söz alan lan memuriyetim, Almanya ile olan mÜ· bulacagma kanidir.» (a.a.) 
R.umen ba1murahhas1 M. Dragu R~men ===~--.....,,,,,,..-....,,=====,,,...=============""' 

Avrupa muvazenesinde Balkan Antatnh 

. 
Siyans Politik 

mektebinde türk~e 
Leon Blum kabinesi dün 
istif a zaruretinde kald1 

Bir talebemizin tesebbü- . ,., . . . 
·1 b kt b d'li, · · · lstifaya sebeb Ayan1n mali projey1 reddetmes1d1r. s1 e u me e 1 miz1 

kabul etti Y eni kabineyi M. Daladiye te,kil edecek 

Pariste, «Siyans Politik - Siyasi 1Iim
ler» mektebinin diploma imtihanlarmda 
muvaffak olmak ii;in herhangi bir ya
banc1 dilden de imtihan vermek laz1TI1dn. 
F akat bugüne kadar türki;e, «canh dil
ler» denilen ecnebi diller arasmda kabul 
edilmiyordu. Mardin saylaVJ Kemal 
Edib Ergin'in oglu F eridun Ergin, Türk 
talebe murahhas1 sifatile, rockteb idaresi
ne müracaat edcrek türki;enin de canh 
dillerden oldugunun kabul edilmesini is
temi§tir. Mektebin Umumi Katibi tara· 
fmdan idare heyetine sevkedilen bu tek
lifin tarn bir tasvib kararile kar§1land1g1ru 
büyük bir memnuniyetle ögrendik. 

F eridun Ergin, mekteb idaresine tevdi 
ettigi bir müdafaanamede, türkcenin can· 
h dillerden say1lmas1 laz1m geldigini ilmi 
ve tarihi bütün delillerle ispat etmiitir. 
Bu müdafaanamede, Türkl.rin 18 inci 
asra kadar istila ettikleri bütün memle
ketlere dillerini, edebiyatlarm1 ve kültür
lerini de kabul ettirdikleri anla11ld1ktan 
sonra, bugünkü Avrupamn yans1 kadar 
bir saha üstünde hala 70 milyon insanm 
türki;e konu§lugu hatnlat1lm1itir. Bundan 
ba1ka, yeni Türk dili ve Türk tarihi a· 
ra§tirmalannda vanlan ilmi ncticelerin 
ehemmiyetinc, «Güne§ • Dil» teorisinin 
ihtiva cttigi büyük hakikate de i§aret 
cdilmi§tir. 

Türk talebelerinin bu pek hakh mü
racaatini kabul eden meketeb idaresi, bir 
hakikate oldugu kadar Türk - F rans1z 
dostluguna verdigi k1ymeti de ispat etmi§ 
oldugu ii;in tebrike ve §ükrana lay1kt1r. 
Bu isabetli karann Avrupada bütün 
mekteb ve üniversitelere kadar te1mil 
edilecegi günü de milli bir i§tiyakla bck
]iyoruz. -------
Avusturyaltlar1n ve 

Almanlar1n reyleri 

Bilebisite iftirak edecek
ler i~in vapur tahsis ed.ildi 

$ehrimizde bulunan Alman ve Avus
turyahlar Avusturyanm Almanyaya il
haki hakkmdaki plebisitc iitirak etmek Ü· 
zere bugün ve yann reylerini kullanacak· 
lard1r. Bunlar bugün saat 9 da KöprÜ· 
den kalkacak olan Sirketi Hayriyenin 68 
numarah vapurile dogru Büyijkdereyc 
gidecekler, orada demirli bulunan Alman 
bandnah 1taka vapuruna gececeklerdir. 

!taka vapuru demirini ahp oradan 
hareketle Bogaz haricine ~1kacak, kara 
sulanm1zdan taroamile aynld1ktan sonra 
da iGinde bulunan Alman tebaas1 reyleri
ni istimal cdeceklerdir. Bütün reyler ve
rildikten sonra haka tekrar Bogaza dö
necek ve yolculanm Büyijkderede bekli· 
yecek olan 68 numaraya verccektir. Sir· 
ket vapuru bunlan tekrar Köprüye geti• 
recektir. 

1kinci bir kafile de ayni suretlc yann 
genc ayni vapurla Karadenize c1karak 
rey verecektir. Reylerin verilmesi 1~me 
~ehrimizdeki Alman konsolosu nezaret 
edecektir. 

Memleketimizin muhtelif yerlerinde 
bulunan Almanlardan biri;ogu reye 
i~tirak etmek üzere 1chrimize gelmi~ bu
lunmaktad1rlar. 

!Ba§taraf1 1 tnct saht/edel 
«- Kanunun henüz yirmi bei günlük 

bir hayat1 vardu. Meb'usan mcclisinin 
ekseriyetine dayand1g1 halde. kabine 
ekalliyetle de te1riki mesai etmek istedi, 
fakat bu sahada yapllg1 bütün teiebbüs
ler akim kald1. 1ktisadi mcselclerin hu • 
susi ehemmiyetini gözönünde tutarak bü
yük bir cesaretle halline te1ebbüs ettik. 
Meb'usan meclisi bu maksadla hamla • 
d1gmuz kanunu büyük bir ekseriyetle 
kabul etti. Siz ise, biraz evvel vercliginiz 
kararla kabinenin ya1amas1m imkans1z 
bir hale getiriyorsunuz, Buna bir diyece· 
gim yoktur. F akat yarm ne yapacaks1 -
mz? Halk cephesinin bütün kuvvetini 
muhafaza ctmekte oldugunu unutmama· 
hsm1z.» 

Ba1vekilin bu sözlerini tchdid adde -
den Äyan azalan gürültülerle M. 
Blum'un sözünü kesmiilerdir. Äyan re· 
isi M. J aneney"in 1iddetli ihtanndan 
sonra sözlerine devam eden M. Blum 
demi§tir ki: 

«- Meb'usan meclisi ckseriycti na • 
mma size hitab ederek ekseriyete daya -
nan kabineye kar11 zorluklar c;:1karmama· 
mz1 rica ederim. Beni diktatörlükle it -
ham cdenler haks1zd1r, ben samimi cwn· 
huriyetc;:iyim. Bundan dolay1chr ki Cam
betta "nm jübilesini haz1rlad1m ve M. Jo
res e layik olmaga c;:ah11Jm. Hakiki cum· 
huriyeti müdafaa etmekten baika gayem 
yoktur.» 

Ba1vekilden sonra söz alan e5ki Ma
]iyc Nazm M. Jozef Kayyo M. Blum'un 
sözlerini §iddetle reddctmi1 ve roali ka • 
nun projesini teknik bak1mdan tenkid 
ederek Äyan meclisi tarafmdan kabul 
edilemiyecegini zira, fena latbik edildigi 
takdirde F ransamn iflas1m neticclendire• 
cegini söylemii ve sözlerini 1u kelimelerle 
bitirmiitir: 

«- Sokaktan ve matbuattan yap1lan 
hücumlar hi~bir zaman bu meclisin yük
sekligine eri§emiyecektir. Äyan meclisi, 
sokak ve mathuat hücumlanna red kara· 
rile mukabele etmektedir.» 

M. Kayyo'nun nutkundan sonra Äyan 
meclisi saat 18,40 ta celsesine nihayet 

Blum kabinesi dü§tÜ 
Paris 8 (Hususi) - Äyan meclisi· 

nin red kararmdan sonra Ba§vekalette 
toplanan kabine istifa etmege karar ver• 
mi§tir. Bunun üzerine Ba§Vekil M. Leon 
Blum saat 19,45 te Elize sarayma gi • 
derek kabinenin istifanamesini Cumhur• 
reisine vermi§tir. Ba1vckilin imzasm1 la• 
11yan istifaname muhteviyati §udur: 

«Deruhde ettigi vazifesine devam 
etmek imkans1zhg1 kar11Slnda kabinenin 
müi;temian istifa etmek mecburiyetinde 
kald1g1m arzederim.» 

Cumhurreisi M. Alber Lebrön kabi • 
nenin istifas1m kabul ettiginden, M. Blum 
saat 20, 15 te Cumhurriyaseti saraym • 
dan aynlmi§llr. 

M. Lebrön derhal isti1arelere ba1la • 
m11 vc saat 21 de Äyan meclisi reisi M. 
Janeney'i Elize sarayma davet ederek: 
yanm saat süren bir mülakatta bulun • 
mu1tur. Cumhurreisi bilahare Meb'usan 
meclisi reisi M. Heryo ile de yanm saal 
kadar görü1tükten sonra, saat 22 de ra
dikal sosyalist hrkas1 lideri M. Daladye
yi kabul etmi1tir. 

Salahiyettar mehafildc yeni kabineyi 
kurmak vazifesinin M. Daladye'ye tevdi 
edilecegi söyleniyor. 

Daladiye'nin beyanatt 
Paris 8 - Saat 23, 10 da Elize sara· 

ymda ~1kan M. Daladiye gazetecilere 
§U beyanatta bulunmu1tur: 
«- Reisicurohur, yeni kabineyi kur• 

mak vazifesini bana tevdi etti. Ben de 
bu vazifeyi kabul ettim. 

Enternasyonal politikanm inki§af!ari 
ve dahili ve mali gü,lükler sebcbile, ka
binenin eo nihayet pazar sabah1 kurulmu1 
olmas1 lüzumuna kani bulunuyorurn. Az
mim bu yoldad1r. 

Cumhuriyetin vc vatanm menfaati na• 
mma bütün Frans1z enerjilerinin anla§ • 
mas1 hakkmdaki hitab1mm her muhitbe 
müsaid akisler bulacagm1 üroid etmekte • 
yim. i. 

Bugün yalniz protokol icab1, ayan"ve 
meb'usan reislerile M. Blum'u ziyaret 
eyliyecegim ve bu gece ba1ka herhangi bir 
isti§arede bulunm1yacag1m.» 

Müatacel toplanti Sosyali.tler yeni kabineye 
Paris 8 (Hususi) - Äyan meclisi - girmiyecekler mi? 

nin red karan üzerine kabinc saat 19 da J 
Paris 8 - Politik roehafil, sosya ist • 

Baiv~ekalet „dairesin~e M. Blum'un ri- lerin M. Daladiye'nin kabinesine i§tirak• 
yasetmdc mustacel bu toplanll yapm1§ • l · · k · ht l ]dug" unu bil • ermm pe gaynmu eme o 
br. d' k cli 

S I·h" h f'ld k b" • • irme te r. a a 1yettar me a 1 e a memn 1S - • • 

tifa edecegine rouhakkak nazarile bakil- Frrka gruplarimn i~ttmai . 
maktadu. Paris 8 (Hususi) - Milli sosyahsl 

So•yalistlerin nümayifi birligi yann fevkalade bir. tol.'lanb yapa· 
Paris 8 (Hususi) - Äyan meclisi rak kabinenin. is~fas1 ~eticesmde „ tahad• 

mali kanun proiesini müzakere ederken düs ed~n VaZ!yetl tetk1k ve muzakere 
binlercc sosyalist roeclis binaSJ etrafmda edecek!Jr. . k ] • 
oümayiiler yapm11lardu. Polis tarafm • Radikal ve radikal sosyahst fir 8 ~!1 
dan ahnan 1iddetli tedbirler sayesinde grupu da yann sabah saat 1 ~ de Meb u· 
herhangi bir hadise olroam11hr. san meclisinde toplanllya ~agmlmi§llr. 

---~ 

Türkiye, hi~bir harici nüfuza kaptlmaz ! 
[Ba§tarafl 1 Incl sahlfedeJ 

oldugunu hissederlerse. zaruri olarak kuv• 
vetli tarafa gec;eceklerdir. Muzaheret gÖ· 
rürlcrsc mukavemet edeceklerdir. Fran
sanm, ingilterenin ve !talyamn kaybede
cek zamanlan yoktur.» 

Bükre9li gazete, Paris gazetesinin bu 
mütaleas1m dercettikten sonra kendi fik· 

hezeyanchr. Diplomas.i ve Ank~rada'.. ~· 
nebi bir devleti tems1! eden .b1r rec~lu~ 
yijksek ~hsl evsafi, bu vazzyete h1~b1r 
suretlc tesir edemcz.» 

lllurahhas heyeti raporunun henüz 1kmal 
ed1lemedigini ve bugünkü toplanllda . 0 • 

kunacagm1 bildirmi§tir. Bunun üzenne 
kornisyon bu sabah saat 11 de Y1Id1z sa
ray1nda tekrar toplanmak üzere celseye 

lBa~ma~aleden devam1 edemez. Ondan sonra büyük küc;ük bü- rini ~yle hulasa ediyor: 
kirne kar1: olursa olsun, kendi sahas1 hu- tün milletler ikllsad! hareketlerinde yek· Adliye Vekilimizin yeni «M. fon Papen'in, Almanya tara -

CUMHUR!YET - Rumen refiki· 
roizin tamamile hakk1 vard1r. M. Ion Pa• 
pen'in Almanyanm Ankara Büyük f.! • 
ciligine tayini, baz1 F rans1z gazetelerm· 
de sadece, bir tak1m hezeyanlarm ortzya 
abimasma sebebiyet vermiitir. Bu gazete• 
lere bakilirsa, M. Ion Papen Ankaraya 
gelir gelmez, Türkiyenin d1~ siyasetine 
hakim olacakllr. Bu gazeteler bilmelidir• 
ler ki Atatürk Türkiyesi müstakil bir dev• 
let ve istiklaline son derece kiskanc; bir 
devlettir. Türkiycnin Bogaz.lar siyaseti. 
Montrö mukavelesi ahkamma riayet eden 
ve daima da edecek olan bir politikad1r. 
Atatürk Türkiyesini, Osmanh !mpara· 
torlugu gibi, harici rüzgarlara til.bi bir 
devlet sananlar cok aldamrlar. Türkiye 
Cumhuriyeti, kendi siyasetini kendi men· 
faatlerine, ittifaklarma ve taahhüdlerine 
uygun olarak kendi tayin ve idare eder. 
Bu siyasetin temeli de sulhtur. 

nihayet vermiitir. 

8Qfrnuharririmizin uerdigi ziyalet 
Balkan Birligi Matbuat kongresi Türk 

Milli komitesi reisi Ba1muharririmiz 
'( unus N adi saat 13 te misafir meslek· 
1~1lar §ercfine Serkldoryan'da mükellef 
b1r · f · · ziva et verm1~hr. 

Ball>anli gazeteciler bugün 
Y alouaya gidiyorlar 

Balkanh mc•lekta1lar bugün saat 14 
te, Balkan Antenll Ekonomik konseyi 
azalarile birlikte hususi bir vapurla Y a
lovaya gidecekler ve geceyi orada gecir
dikten sonra yann ögleyin Büyükaday1 
ziyaretle <igle yemegini orada yedikten 
le aday1 gezdikten _sonra ak1amüzeri 
•lanbula döneceklerd1r. 

dud ve hukukunu muhafazaya en kat'1 digere muhtacd1rlar. 0 tabiatin ayn bir fmdan Ankaraya sefir tayin edilmesi, bir 
karanm vermi§ oldugu müddeti;e elbette kanunudur ki fena istimalile onu siyasi ve mühim beyanab klSlm Paris matbuatinda, Alrnanyanm 
en kuvvetli bir muvazene ve sulh amili maksadlara alet gibi kullanmak istiye • LB~tarat• 1 Incl sahltedel &arktaki hedeflerine dair uzun mütaleala· 
olacakhr. Balkan Antantmm altm11 mil- cekleri dahi ayni §iddetle darbeliyebilir. «- Münferid hakimlikler teikilinden ra yol ai;m11hr. Ber&tesgaden mülakaun1 
yonluk bir nüfus kütlesile daima bir bü- Hakikatte bu düiüncenin bu mevzuda vazgei;ilmi§tir. Meihud rn~lann ag1r ce- haz1rlad1g1 ve bu itibarla, Almanyaya 
yük devlet gibi telakki olunmas1 laz1m ele almmaga degecek kadar ehemmiyetli zalara teimili ic;:in haz1rlanan kanun layi- mahud Nibelungen yolunu ac;an Ani· 
geldigini hesaba katmamazhk edenler bir yeri yoktur. has1 Meclise sevkedilmiitir. lus'u temin etmek &erefini kazand1ii1 söy· 
yaman surette aldamrlar. Balkan Antanh Avrupanm §ark1 ce· !cra mütehass1s1, lzmir ve civarmdaki Jenen M. fon Papen'in, Almanyaya, Bo· 

Bu sözleri söylerken Balkan Antan· nubisinde Avrupa karasile oldugu kadar tetkikatm1 bitirerek lstanbula gelmi§ vc gazlar üzerinde de, hie; olmazsa siyasi 
tmm hkbir devlete veya devletler man- denizlerle de alakadar bir kütle olup burada tetkiklerine ba1lam11t1r„ Profesör, bir nüfuz kazandtrmak üzere bu vazifeye 
zumesine kar§I herhangi derecesinde bir kendi hudud ve hukukuna riayet eden bu mesele hakkmda bankalann ticaret tayin edildigi idclia edilmektedir. Ve ni· 
husumet fikrile mücehhez olmadigmi be- bütün devletlerle ho1 ge,inmeg1 kendi odalanmn, büyük mücsseselerin ve bu iile hayet, harici siyaset müteha55islari, An • 
lirtmeliyiz. Avrupanm bir klSlm kaniik programmm en baima koymui bulunu· me1gul hakimlerin ve icra iiile alakah kara ile Berlin arasmda vuku bulacak 
vaziyetlerine bakilarak bazan agizlardan yor. Zay1füktan ancak fenahk ~1kt1g1m makamlarm mütalealanm alm1§l1r. bir mukarenetin, roüttefik devletler ic;i~ 
i;1kam kulaklar duymiyacak kadar garib bilenler Balkan Antanhmn te1kil ettigi Noter kanununun Adliye encümenin- kolayca sürprizler haz1rlzyabilecek .mahi· 
fikirler ileri sürülüyor da onun ic;in biz de sulhperver kuvvetli birligi hürmet ve mu- de tetkiki bittiginden pek yakmda Mec • yet arzettigini de söylemckten gen dur· Lord Halifaks'1n bir nutku 
Balkanlardaki milli realitelerin elbirligi habbetle kar11larlar. Balkanlarda statu· lis heyeti umumiyesinden gec;:ireceg1mm muyorlar. • l Londra 8 (Hususl) - Hariciye Na • 
etmii toplu siyasetini tebarüz ettirmege quo'nun muhafazas1 sulha yap1labilecek ümid ediyorum. Avukathk kanunu da Avrupamn bu mmtakasmda Bo~a.z. ara · b' 

B lk l d hk h 1 l zm Lord Halüaks bugün irad ettig1 1r 
lüwm görüyoruz. a an ar a aru ~r- en büyük hizmettir. Buna azim ve muk- Adliye encümeninde ür gün evvel tetkik verilen ehemmiyet gözönüne g~ 1~1 irsbe, 

· k' l 1 ' k t mle u nutukla muhaliflerin faaliyetini §iddet· tadan silinmelerine im an ° miyan mi • tedir olan Balkan Antan'ti devletlerinin edilmege ba§lanm1~hr. M. fon Papen'in Ar. aray~. ,"Y1 b'l 
liitlerin ziyareti münasebe· li ve müstakil realiteler vardn ve onlar bütün diinyaya örnek olmaga lay1k kom· Adli tebligat §ekline gelince, dünyanm mesele arasmda bir rabita dui.un~rek ld1 • le tenkid etmi§ ve demiitir ki: 

k Balkanlarda herbirinin mevcudiyetlerin- binezonlan bizco sulh hesabma aynca büyük bir k1smmda adli tebligat postalar gic mütalealar yürütmek mevsim~~d ~ u· <-- Dokuz hafta zarfmda harici siya· 
tile halyada yapdaca den teiekkül eden harta tamamhgm1 el- te§ekkürle de kar11lanmaga lay1ktir. vas1tasile yap1lmaktachr. Bu hususta ha- gu kadar hayalidir. Sulhu~ rou a a~s1 set hakkmda otuz defa münaka§a ya -

büyük manevralar birligile koruyacaklard1r. Balkan Antan· YUNUS NADI mladigimz kanun layihas1 ve nizamname sistemine, Balkan Antan~ ile ~?.k ~agh p1ld1g1 halde muhalifler h3lä harici si· 
Napoli 8 _ Stefani ajansi bildiriyor: II dünyanm bu kö~esinde iite bu hakika- -..-.- proiesi Naf1a Vekaletile Adliye Veka • olan, kuvvetlerini ve._~o~a':la: u~e.rmde yaset hakkmda ötede beride nutuklar 
L" J • b '! N r tin ifadesi olan bir muvazene ve sulh a· Prenses Elizabetin yddönümü leti mümessilleri arasmda son bir tetkikten tamamiyetle tesis ethgt hakimiyellm cok irad ederek vabanc1 dev!etler aleyhine 

k
„ rllt er in ziyareti münase eh e apo l · k At t" k" " 
orfezinde yapilac~k olan deniz talim • milidir. Belgrad 8 - Naib Prens Pol ve ge~irilmektedir. k1skanc; bir surette oruyan a ur un söz söyleroektedirler. Bu vaziyet devam 

lerj rneyanmda cn dikkate iayan olam Siyasi mülahazalardan sonra zaman Prenses Olga'nm k1zlan Prenses Eliza • Bu komisyonun tetkikah bittikten son- modern Türkiyesi, ne ötekinin, berikinin ederse Almanyayi ve diger baZI devlet· 
% d f d ) k zaman araya 1'ktisad·1 hesablarm da ka· bet'in y1ldönümü münasebetile Derince' de ra layiha vc nizamname. Meclise sevko- oyunlarma alet olur, ne de, ba~ka bir dev· hall' · m' tesrikl enizalt1 gemisi tara •n an yap1 aca . d . k . Jeri Avrupa i§lerinin 1 1<; • 
olan rnanevradir. Bu gemiler ayni zaman· rI§hgmi görmekle mütehayyiriz. Bir kere kain Kraliyet saraymdaki kilisede bir di- lunacakllr. Bu hizmeti üzerine almak su· letin, Bogazlar üzenn e lests etme 1ste· mesaiye davet etmek imkänlari 50ya 
da d b' d d hi'rbi'r mi'llet si'yas·1 1'sti'kla•Jini ve toprak ni ayin yap1lm1• ve bu merasime Kral retile i•leri artacak olan posta idaresi, digi hakimiyet p]amm teshil edebilir. d iki' uh m b]ok . enize dalacaklar ve hep n en e • , ' ' ·1 b „ k T" k' d" k Avrupa a m as1 
n1zin sathma ikarak top atmak suretile bütünlügünü herhangi bir ikllsadi düjÜn· ikinci Piyer ile Valide Kralii;e Mari ve adliye müba§irlerinden tercihan istifade Dünkü Avusturya 1 e ugun Ü ur 1yc u1ece ' 
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li.ICumhuriyetW\ 
u=u a u ~ s lUJ ~ lYI lfi1 lYI 

Susuz bir mahalle 
t.tanbulda. Kü~ükmustafa.paf8da Mü!tl

all mahallesl saklnlerlnden blr~~unun lm
za.sm1 taf1yan blr mektub ald1k. Bu mek
tubda denlllyor kl: cMa.hallemiz.de 800 ev 
ve 2000 den tazla nüfus vardir. Evvelce ye
dl Klrk~~me muslugu bura.s1mn su lht!ya.
cm1 kar~1lard1. Bunlar malüm s1hhl .sebeb
den dolayi kaldmld.I. Fakat yerlne blr tek 
Terkos muslugu takllmad1. Blr maha.lleyl 
slhhat bak1mmdan korumak i~ln b~vuru
Jan bu tedblr net!ceslnde gerek temlzllk ve 
gerek.se l~mek nokta.larmda.n dü~tügümüz 
fecl halln ta.svlrl mümkün deglldlr. Aläka
da.r makamlarm tlddetle dlkkat nazarlan
n1 ~ekmenlzl ehemmlyetle rlca ederlz.> 

Beyoglunda ~ah§an me
murlar1n bir temennisi 

Beyoglu Kaymakamllgma. merbut resml 
dalrelerde memur bulunanlarm bir araya 
gelerek blze yazd1klar1 mektubda den!Uyor 
kl: cBlzler Edlrnekap1, Karagümrük ve cl
varlarmda oturuyoruz. Memurlyetlmlzln 
ba~1na gelmek !~In hergün gld~ ve gell~te 
ikl tramvay de~~tlrmekten maddeten cok 
llarar görmekteylz. Blrkac ay evveJ tram
va.ylarm hatlarm sonuna kadar \§llyecek -
lerlnl duyarak sevlnm~tlk. Bu haber ~lm
dlye kadar tahakkuk etmedl. Aläkadar ma
ka.mlara rlca ederlz. Ya bu l~I blr an evel 
J,>aptirsmlar ve yahud blrQok Avrupa. §eh!r
lerlnde oldujtu gib! sabahleyln ve ak~m 
Qstlerl. lte b~Ja.ma ve pa)'dos zamanlarm
da aktarmall tramvaylarda muteber olmak 
üzere blletler lhdu ettlrsinler.> 

ADLIYEDE 

Bir yaralaman1n muhakemesi 
Kundura boyac1s1 Rüstern Palh, bir 

müddet evvel beraber ya§ad1g1 Sünbül 
admda bir kad1m ba§kalarile gezdigi 
i9in 8 yerinden b19akla yaralami§tl. 

Bu cerh vak'asmm muhakemesine 
dün Ag.rcezada b~landt. 

Su~lu Rüstern, su9unu itiraf etti: 
•- Sünbülün serbest harekatma k1-

z1yordum. Ba§kasile gezdigini görünce 
kendimi kaybettim. Sonras1ru hi9 haltr
l1yam1yorum• dedi. 

$ahid olarak dinlenen Lltife de, vak'a 
mahallinde tesadüfen bulundugunu, 
birden Rüstemin ko~arak geldigini ve 
Sünbüle vurmaj!a ba§lad1g.m görerek 

dövdügünü zannettigini, fakat sonradan 
kam görünce §a§1td1g.n1 söyledi. 

Vak'ay1 müteak1b sorguda, davasm
dan feragat ettigini söyliyen Sünbül de 
vak'ayi §Öyle anlatti: 
.- Vak'adan bir ak§am evvel Rüs -

terJ; P k1skanchk yüzünden kavga et -
m ~,'t1';<. 0 günü ben, Ayaspa§aya 9ama
§lr yikamaga gittim. Avdetimde yolda 
Rüstemle kar§tla§ltm. Bana vurmaga 
ba~lad1. Kendisine vurmamasm1 söyle
dim. Fakat bu s1rada üzerimden kan ak
lti{lm gördüm. Bildigim bundan ibaret
tir . .-

Muhakeme, §Rhidlerin celbi i~!n ba:i
ka bir güne b1rak1Jdl. 

Bir su~lu daha„. 
Lagvedilen !kinci N oterlikte, Feyzi 

admda bir adam namma tanzim edilen 
sahte senedde yalanc1 §ahidlik yapmak
tan su~lu olarak Hakk1 ve Celäl adla -
rmda iki ki§i tevkif edilmi§tl. 

Devam etmekte olan t.ahkikatta bu 
su9Ia alakadar oldugu anl~ilan Hikmet 

GÜNÜN BULMACASI 
' 2 B 4 & • 1 8 9 10 11 

a, , 1 1 1 1 l•'...J 
• 1 I• 1 I• • I 1 ' 
•

11 
• 1 1 1 1 1 

ß 1 1 • 1 1 1 1• 

Solda.n sa~a: 
1 - Uzuvla.rmdan blrl il.rizah (lkl kell

me). 2 - Ümld ve a.rzu, al!abede blr bar -
fln okunu~u.- üye. 3 - Manev! 'kuvvet. 4 -
Qok ddll, metsullyet!n tersl, yüze gülücü
lük. 5 - End1'<!Y• dü~en. 6 - Mlnarede oku
n.an, cenub vlläyetlerlmlzden birlnln kaza.
s1. 7 - Ekslkslz, blr edat, blr hayva.n. 8 -
Blrtey söyley!p b~ka b~y ka.sdetmek, 
teIA.!;91, blr ~aret s1fat1. 9 - Ckldi ve terbl
yell. e§ek. 10 - Ka.dmm en büyük mezlye
tl, blr hayvanm ya.vrusu. 11 - Zlyamn ter
sl, netlce. 

Yukanda.n 34a.~1ya: 
l - Kayibdan haber verme kuvvetl mev

cud (!kl kellmel. 2 - Uzuvlarunizdan, va -
kit. 3 - Avrupada blr mlllet, ha.sls. 4 - Vl-
01! olan, büyük. 5 - Fransadak1 blr §ehrln 
tersl, uzuvlar1m1zdan. 6 - A.syan1n flmalln
de blr nehlr, blr renk. 7 - Blr mllletln pa
ra.s1, blr eins ~ker. 8 - RA!zlller, nota. 9 -
Blr Rum kad1n1n1n isml, mtsafirbane. 10 -
Yamna g;elen. 11 - Yai!;ma, Türklerln llk 
vatanlarm.dan. 

Evvelkl bulmacamn balledilmi~ §eldl 

2 8 4 • • 1 q ~ 10 11 
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( CaQnlar, Konteranslar, kongreler) 
Münakath konferans 

1;11$11 Halkevlnden: 
Mekteblerde dlslplln meselesl etrafmda 

Halkevlmlzde tertlb edllen münak~all 
konferan.slarm dördüncü.sü 10 n!.sa.n pazar 
günü saat 16 da. ya.pllacaktir. 

Bak1rköy Halkevinde konser 
ve konferans 

10 nlsan 938 pazar günü saat 17 de Ba
kirköy Halkevl salonunda Kon.servatua.r
dan Na.habet A!alemcl tara!mda.n solo vl
yolon.seJ ve Orhan Borar tara!mdan solo 
kema.n resltall verllecektlr. Her lkl resltale 
plyano lle All Bald Kellecl refakat edecek, 
lkl reslta.l arasmda Dr. Raut Fehml Barer
man taraftndan so.syal yardun mevzulu bir 
konferans verllecektir. 

Da.vetlyelerln Ev bllrosundan aldmlmas1. 

KONYADA 
Yeni Kütübhane sahibi M. Naci 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün 
mekteb kitablan, lnrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yerldir. 
isminde biri de dün Adliyeye getirilmi§ .., __ _ 
ve yap1lan so!'gUyu müteak1b tevkif e- • 
dilmi§tir. 

izmit'te 

Zavalh kü~ük! 
Birka~ gün evvel Kantarc1larda otu -

ran Nadire !sminde bir kadmla kom§USU 
arasmda bir meseleden dolayi kavga 
~1kmt§ ve bu esnada annesi Nadirenin 
yamnda bulunan b!!§ ya§mda kü~ük kt
ZI N adide kavgadan korkarak hasta • 
landlg.ndan hastaneye yat1rilm1§tl. 

Zavalh kü9ük Nadide dün sabah ya
tmld1g. hastanede ölmü§tür. Adliye ta
bibi Enver Karan cesedi muayene ede
rek ölümü §Üpheli görmü§tür. Cesed 
Morga kaldmlmt§tlr. 

Bir fuh§a te§vik iddiasi 

Gllnün hAdisesi mevzuu ve sOzü olsn 

-r 
KORFEZ 

Gazetesi 
23 Nisan Milli Hakimi
yet bayram1 günü inti

~ar edecektir. 
ldaresl : lzmit Adllye kar, 1s1 

Telefon: lzmlt 128 

Beyoglunda Abanoz sokagmda 6 ve 15 ArJK A t\ TJJ~MA 0 LE 
numarall evlerin müsteciri 65 ya§la - Y 1 

nnda Kevser, Emine isminde iki ~ocuk· FEVKALADE SATJ~ 
lu bir kadmt fuh§a te§vik ettigi iddia -
sile mahkemeye verilmi§tir. 1938 nisanm 10 uncu pazar günü saat 

Asliye ikinci cezada ba§hyan muha - 10 da Beyoglunda Tünel civannda 
k emenin dünkü celsesinde Kevser, kim- Kumbarac1 yoku§U Serdanekrem soka
seyi fuh§a te§vik etmedij!ini söylemi§tir. j!mda !ngiliz kilisesi kar§1smda 105 nu-

$ahidlerin celbi ve Eminenin vaziye- marah Grima apartiman1mn 4 No. h 
tinin aid oldugu makamdan sorulmaSl 
· · h k b ka b'• gu··ne birakil dairesinde mevcud e§yalar, a~1k artttr-
1~m mu a eme a§ ~ -
misttr. ma ile sattlacaktir. 

Bir Belediye odac1s1 tevkif Rönesans usulü yemek oda tak1m1, Vi-
yana mah yatak oda tak1m1, modern sa-

edildi Ion tak1m1, salon C§yalan, biblolar, yal-
Bakirköy Belediye Odac1s1 Necib, ge- dizh sandalyeler, mu§arabi kanape, ma-

9en gün arkada§1 Halidin sand1gm1 a~a- sa ve koltuklar, sedefli tabureler, Ja -
rak 200 lirasm1 9alm1sltr. Yakalanan pon vazolan, heykeller, tablolar, <;in 
Necibin bu hirs1zhk vak'asmdan ba~ka duvar tabaklan, <;in porselcn ve bronz 
Belediye dairesinde mahfuz bulunan vazolan, avizeler, oyun masalan, port· 
müteaddid hall ve seccadeleri de 9ala - manto, elb!se dolablan, ayakh diki§ 
rak sattig1 anla~1lm1§hr. makinesi, etajerler, salamandra, ve ~i-

Dünkü sorguda suclanm itiraf eden ni sobalar, hahlar, sandalyeler, yald1zh 
Nee;b tevkif edilmi§tir. duvar aynalar1, Louis XVI bronz sam-

flacdan m1 zehirlenm1!!? danlar, karyola ve duvar saatleri, ba -
Kü~ükpazarda Yavuzsinan mahalle kir mutfak tak1m1, masalar. ktymettar 

sinde oturan 45 yaslarmda Hämi, iki eski silah koleksiyonu ve saire. cÜbrih> 
gün evvel hastaland1gmdan ailesi ta - marka ~apraz telli yeni halde Alman pi-
rafmdan bir doktor ~ai(Irllm1shr. Hämi. yanos_u_. ___________ _ 

doktorun verdi~i ilac1 i9tikten bir müd- K" } k G • 
det sonra ölmüstür. 1ra 1 az1no „ 

Häminin iläcdan zehirlendifli hakkm- ~ 
daki iddialar üzerine, cesed. Adliye ta- $i§li Büyiikdere caddesi Zincirh 
bibi Enver Karan tarafmdan rnuayene Kuyu virajmdaki gazino kirahktir. 
edilrnis, Mor~a kaldmlmisttr. Taliblerin Istanbul l§ Bankas1 

Härninin ölümünün bir maraz1 kalbi knr~1slllda Maiöl Cemal gi§eS ne 
neticesi oldugu anla§1hyor. JI•••• müracaatleri. 

irlil21 - „ - farkl • .,.asa.,... „„ ..L.-
Memleke brln am ve saa 

taJtvlDl itullantlir. Her 1e 

CUMHURiYET 

Hali Tasfiyede Bulunan 

<<BDZ KURT >> 
Türkiye Umum 

Sigorta $irketinden: 

cBozkurh Türkiye Umum sigorta §ir
ketinin hissedarlar fevkaläde heyeti u
mumiyesi, 31 ikincikanun 1938 tarihli 
toplantismda §irket faaliyetinin mez • 
kur tarihten itibaren tatilile i§lerinin 
tasfiyesine karar vermi§ ve münferiden 
ifay1 vazife edebilmek üzere Bay Nus -
ret, S. Aya§h ve B. R. Debeire'i tasfiye 
memurlar1 olarak nasb ve tayin eyle -
mi§tir. $irkette alacaklan olanlarm ni
hayet bir sene zarfmda dogrudan dog
ruya !stanbulda, Galatada, Voyvoda 
caddesinde 17 numarah Jeneral, hamn
da mukim tasfiye memurlarma müra • 
caat etmeleri lüzumu ticaret kanunu -
nun 444 üncü maddesi hükümlerine tev
fikan ilan olunur. 

A~1k arttirma ile sat § 

1938 nisamn 10 uncu pazar günü saat 
10 da Beyoglunda Bahkpazan civann -
da Tiyatro sokagmda Azaryan apart! -
mammn 1 No. h dairesinde mevcud ve 
Bayan S. Teofile aid gayet zarif e§ya -
lar a~1k arttirma suretile satilacaktir. 

Bir divan, ü~ koltuk ve saireden mü -
rekkeb yepyeni kadifeli emsalsiz bir 
pomye tak1m, gayet zarif kendi perde· 
lerile beraber bir büfe, iki vitrin ve bir 
masa, alt1 sandalyeden mürekkeb ufak, 
pek güzel bir yemek oda tak1m1, kesta
ne bir ufak yatak oda tak.im1, hakik! 
y1ld1z, Japon, <;in, Portugez ve sair hay
li vazo ve duvar tabaklar1, kristal ve 
maden dij!er vazolar, Kütahya ve sair 
ka§polar, Amerikan koltuklar, 1ngiliz 
koltuk, balansuvarlar toretti, rouvier 
ve sair me§hur imzalan havi yalth bo
ya emsalsiz hayli tablolar, Kolumbia 
gramofon ve diskler, yepyeni hayli mu
~ambalar, ~ini ve dökme sobalar, terzi 
i~in hayli etajerler ve ü~ kanadh ayna, 
portmanto, mutfak tak1mlan ve sair 
hayli ev esyalan, hayli !ngiliz ve Fran
s1z elbise kumaslan, Saruh. Tebriz ve 
sair k1ymetli hahlar, Bogs & Voigt mar
kah ~apraz telli emsalsiz bir Alman pi
yanosu, meshur Wertheim markah gü
zel bir para kasas1. 

A<;IK ARRTTIRMA 1LE 
FEVKALÄDE SATI~ 

1938 nisanm 10 uncu pazar günü sa
at 10 da Beyoj!lunda !stiklal caddesin· 
de Rumeli harumn 5 No. lt dairesinde 
Nikoläki Hrisovergiye aid mükemmel 
n nefis e§yalarm ve biblolarm a~1k art
brma ile satilacag. ilän olunur. 

Gayet güzel ingiliz mamuläti maro
ken kaph mahon agacmdan bir kanape, 
iki koltuk, keza !ngiliz mamuläti ma
bon agacmdan maroken 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
Jäti yuvarlak orta masas1, ü~ kap1h, be< 
aynah ceviz dolab, somaki mermerli 
tuvalet lä.voba ve komodin. bir aded 
yatak oda tak1m1, bir aded !nitiliz mah 
sar1 karyola, maroken koltuklar, mes
hur ressamlarm imzah muhtelif tablo· 
lari, seri olarak filosofiye aid ansiklo -
pedi, !Ugat ve sair k.iymetli kitablar, 
bir 1ngiliz gramofonu ve Betoven, Kroy
~er Sonat ve sair kiymetli pläklar, 
yaZ1 makinesi, salamandra, elektrik 
lämbalar, tuvalet ve manikür tak1mlar1, 
biblolar, elbiseler, paltolar ve ipekli Ga
ma$irlar ve sair lüzumlu e&yalar. Buik 
marka 28 modeli alb silindirli ac1k soor 
bir tenezzüh otomobili. Taksimde (Mil
li) Steaua garajmda bulunmakta olup 
talibler ziyaret edebilecekleri gibi, bu 
müzayedede satilacaktir. Steinway -
Sons markah Amerikan piyanosu, ~ap
raz telli taburesile beraber. Buhara, 
Hemedan, Ke§an, Saruh ve tsparta ha
hlari. Pey sürenlerden 100 de 25 temi
nat ahmr. Sah§ pe§indir. 

f'7n: Doktor 

1 ~a~~~~ s~~fh~~~~.~!~, 
1 

Yeni adresi: Caji;aloii:lu NuruO•ma 
niye caddesi 5 • Saat: 2 · 61/. 

Telef on : 20893 

Sat1l1k arsalar 
Feneryolunda <;iftehavuzlar caddesile 

Hac1 Mehmed sokagmm sard1g1 2 nu -
marah arsalar satthkbr. Görmek i~in 
i'lerinde eve, pazarhk i•in Ankara Ma
nisa saylavi Kaz1m Nami Duruya ba§· 
vurula. 

Kudretli bir han~ere, uzun bir nefes ve tath ve müessir hir sesin bütün 
incelik ve kabiliyetlerini tPharQz etllrmek i~in 

Bestekär Sadeddin Kaynak 
taraf1ndan bestelenen 

17AAO No 
Benl Sana Baglayan Gözle
rlnin Rengi d lr. 
Benlm Olsan Senl Sir 
GUI Gibl Kok lar Sarartm 

!;iark1larm1 Necati Tokyay, Klllrnet 
!;inkrü, Kanunt Abmed, Udt Yorgi ve 
Hasan Tahsin'in relakatile muvaffa. 

kiyetle plflga okuyan artistimiz 

Bayaa Hamiyet' in 
Bu plag1 C 0 L U M ß i A 
tirmas" sayg1 deger halka tak· 
dim eder. Bütün gramofon ve 

pläk sat.c1lanndan araym1z. 

Belediye Sular idaresinden : 
fäektrik $irketi tarafindan Taksim terfi üzünümüzd.eki transformatör

lerin temizlenmesine lüzum 11örülmesi sebebile bu üzünden su alan yerler
den Taksimden Tünele kadar olan saha ile Siraserviler, Cihangir, Ayaspasa, 
Gümüssu)'I.: semtlerine 10/4/1938 pazar günü sabah saat 8 den 13 e kadar 
terkos sularmm hafif tazyikli ve az akacag1 saym halka ilän olunur. (1945) 

SAYIN KöSELE ve AYAKKABI TüCCARLARINA ---.. 
l<ösele iht1vrc arm1u temin ederke n 

AD APAZAR KöSELE 
Fabr1kasmm nefis köselelerioin ha tlarm1 ögr enmeyi .bmal 

et reymiz. 
Adres : Ada pazar Ahmed Tezemir kösele fabrikas1 

Babkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konuldugu halde isteklisi ~1kmam1s 
olan Edremidde yenic!.en yap1lacak ilk mekteb insaati 5 mav1s 938 tarihine 
tesadüf eden per$embe l!ilnü saat 14 e kadar bir ay zarfmda pazarhkla ve
rilecektir. 

Bu isin kesif bedeli 26941 lira 16 kurustur. 
2 - Bu ise aii:l evrak sunlard1r : 
Proje, mesaha cetveli, kesifname: vahidi fiat cetveli; eksiltme sartna

mesi. fenni $artname, mukavele projesi, baymc!„hk i$leri genel sartnamesi. 
Jstiyenlcr bu evrak.i Viläyet Nafia Müdürlügünde veya Daimi Encümen 

kaleminde görebilirler. 
3 - Pazarhg1 Bahkesirde Hükumet binasmda tesekkül edecek Daimi 

Encümende yapilacaj!mdan istekliler bir ay zarfmda hergün i,in müracaat 
edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin 1938 y1h Ticaret vesikas1 ve Naf1a Ve
;,äJetinden ahnm1s ve bu nevi islere girmej!e salähiyet veren müteahhidlik 
vesikas1m ibraz etmeleri sartbr. Muvakkat teminat 2020 lira 59 kuru$ olup 
Maliye Vekäletinin bu babdaki tebligine göre pazarhg1 müteak1p Malsan
d1gina yi;tmlacak ve yahud bu miktar banka mektubile verilecektir. (1889) 

NAS1RilAC1 

EMLAK 

9 Nisan 1938 

NASIR 
i LA C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERIKADA UZUN TET· 
KIKAT NETICESI OLARA1' 
BULDUCU BIR FORMOL· 
DOR. KANZUK NASIR ILÄ· 
CI en eski naa1rlar1 bile kö
künden c;:1kar1r . Ciddi ve f&ya· 
nt itimat bir na11r ilac1d1r. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOCLU • ISTANBUL 

SATISI „ 
istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden: 

Bayan Nazirenin Sand1.i(in11za 16488 hesab numarasile ( 4500) Jira bor· 
cundan dolay1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemec.'.igin• 
den hakkmda yap1lan takip üzerine 3202 numarah kanunun 46 nc1 mad· 
desinin matufu ( 40 ) mc1 maddesine göre satilmas1 icab eden eski Emir 
yeni $eyhmehmedgeyläni mahallesinin Veziriskelesi caddesinde eski 20. 
22, 22 mü. yeni 9, 7. 11 kap1 ve 421 ac!a, 12 parse! numarah altmda iJ<l 
dükkam mü$temil kargir hanm yans1 bir buGuk ay müddetle a,1k arttir· 
m1ya konmustur. Sat1s tapu sicil kaydma göre yap!lmaktadir. Arltirm1ya 
girmek istiyen bin lira pey ak,esi verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmis vergilerle GÖP ve fener resim· 
leri ve vak1f icaresi ve taviz bedeli bor,Iuya aiddir. Arttirma sartnamesi 
rn/4/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand1k Hukuk ser • 
visinde aG1k bulundurulacaktir. Tapu sicil kayd1 vesair Jüzumlu izahat 
te sartnamede ve takip dosyasmda vardir. Artbrm1ya girmis olanlar, bun· 
!an tetkik ederek sahhga ~1kanlan gayri menkul hakkmc!a her $eyi ö~
renmi$ ad ve itibar olunur. Birinci arttirma 16/5/938 tarihine musadif pa· 
zartesi günü Cagaloiilunda käin Sand1ihm1zda saat on besten on yediye 
kadar yap1Jacaktir. Muvakkat ihale yap1labilmesi i'in teklif edilecek be· 
delin tercihan ahnmas1 icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sand1Jc 
alac~j!m1 tamamen ge~mis olmas1 sartt1r. Aksi takdirde son arltlrman1n 
taahhüdü baki kalmak sartile arttirma 15 gün daha temdid edilerek 31/5/ 
938 tarihine musac!df sah günü ayni saatte son arttirmas1 yap!lacaktir. BU 
arttirmada gayrimenkul en cok arltlranm üstünde birak1lacaktir. Haklarl 
tapu cisillerile sabit olm1yan aläkadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bU 
haklarm1 ve hususile faiz ve masarife dair iddialarm1 ilän tarihinden iti
baren 20 gün i'inde evrak1 müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
laz1md1r. Bu suretle haklarm1 bildirmemis olanlarla haklan tapu sicillerile 
sabit olm1yanlar sahs bedelinin payla$masmdan hariG kalirlar. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 937 /3 dosva numarasile Sand1i(irmz Hukuk !s· 

l
lerile servisine müracaat etmeleri lüzumu ilän olunur. ( 1.:;) 

inhisarlar Umum Müdürlü~ünden: 
1 - $artname ve nümuneleri mucibince 3000 tabaka 70 X 100 eb'adm

da ltiks kä.!!1d1 ile 12,000 tabaka ktrmm häreli alüminyum käg1d1 pazarhkla 
sattn almacaktm - • - , 

II - Pazarhk 15/IV /938 tarihine rashyan cuma l!ilnü saat 14 te Ka
batasta Levazirn ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la • 
cakhr. 

IIl - $artnameler hergün parastz olarak sözü ge~en 5ubeden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i'in tayin edline gün ve saatte % 7.5 gü· 

verune paralarile birlikte yukanda ad1 ge,en Komisyona gelmeleri Üan 
olunur. (1682) -1 - 21/III/938 tarihinde ihale edilemiyen Gazianteb Müdürlüj!üne 
baj!h AkGakalede yaptmlacak !dare binas1 insaab yeniden kapah zarf usu
lile eksiltmiye konmustur. 

II - Ke$if bedeli 10,606 lira 81 kuru~ ve muvakkat teminatt 795.51 
liradir 

III - Eksiltme 11/IV /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14,30 
d.a Kabata5ta Levaz1m ve Mubavaat $ubesindeki Alirn Komisyonunda ya
p1lacakhr. Kapah zarflar münkasa l!ilnü en gec saat 13,30 a kadar adt ge• 
~en Ahm Komisyonu Baskanhi(ma makbuz mukabilinde verilmi$ olmahdir. 

IV - $artname ve projeler 53 kuru$ bedel mukabilinde !nhisarlar Le
vaZ1m ve Mubayaat subesile Gazianteb Basmüdürlüj!ünden ve Ak,akale 
Memurlugundan almabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinl 
1nhisarlar !nsaat subesine ibraz ederek aynca vesika almalan l·az1mdir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaiki ile V incl maddede 
yaz1h eksiltmiye istirak vesikas1m ve muvakkat gilvenme paras1 veya mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm vukanda yaz1ld1g1 ve<;hile mü· 
nakasa günü en l(eG saat 13.30 a kadar ad1 ge~en Ahm Komisyonu Baskan• 
!Jgma makbuz mukabilinc!.e verilmi• nlmas1 laz1md1r. (1660) -127 kilo vamahk kanaviGe 

1125 kilo 1skarta kanavi~e 
1065 kilo 1skarta GU val 

41 kilo tskarta cul 
6 kilo 1skarta k1l GUI 

I - Cins ve miktan yukanda yaz1h sarg1Jar pazarhkla sahlacaktir. 
II - Pazarhk 15/IV /1938 tarihine rasthvan cuma günü saat 10 da Ka.

batas Levaz1m ve Mubavaat $ubesi Sahs Komisyonunda yap!lacaktir. 
HI - Sahlacak mallar Ah1rkap1 Bak1mevinde hergün görülebilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tavin edilen gün ve saatte yüzde 15 te

minat paralarile birlikte yukanda ad1 gecen Komlsyona müracaatleri ilAn 
olunur. (1767) -I - Cibali fabrikasmda agustos 938 nihayetine kadar Gtkacaj!1 tahmin 

ed1len • 1500 • aded bos bobin sand1g1 pazarhkla sat!lacaktir. 
II - Pdzarhk 15/IV /1938 tarihine rashvan cuma günü saat 10 da Ka· 

batasta LevaZlm ve Mubayaat Subesi Sat1$ Komisyonunda ya • 
p1lacakhr. 

III - Sahlacak mallar Cibali Fabrikasmda hergün l(örülebilir. 
IV - lsteklilerin pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat 

par;,Jarile birlikte vukanda ad1 geGen Komisyona müracaatleri ilän 
olunur. ( 1794) -1 - 25000 kilo bei ipi s. 15 
2 - 7000 • kalm kmnap s. 15.30 

I - Yukar1da eins ve miktan yaz1h • 2 • kalem malzeme eartname ve 
nümuneleri mucibince pazarhkla satm ahnacakhr. 

II - Pazarhk 28/4/938 tarihine rashyan pereembe günü hizalarmda 
gösterilen sar.tlcrde Kaba!a$\a Levaz1m ve Mubayaat $ubesinc!.eki Ahm Ko
misyonunda yap1lacakhr. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge~en subeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i,in tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisvona gelmeleri ilän olunur. 
( 1951 ) -1 - 30/3/938 tarihinde ihale edilemiyen 188 kalem malzeme gruplara 

aynlarak pazarhg1 ayn ayn yap1lmak üzere yeniden eksiltmiye kon -
mustur. 

II - Pazarhl<; 18/4/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te 
Kabatasta Levazirn ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1-
lacakbr. 

III - Listeler varas1z olarak hergün sözü ge~en $ubeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk icin· tayin edilen gün ve saatte yukanda 

ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilim olunur. ( 1953 ) 
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• KARAMURSEL Fabrikas1n1n 
Ha y at ucuz l uguna hizmet i 

Birinci S1n1f harc ve diki~ ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
• I<aramürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tantnmlli ~ok 

~aglam ve zarif vünlü kumaslarmdan ~ok mahir makastar tarafmdan 
!tna tle dikilmekte olan · 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 

~oför aran1yor 
Yalmz günde 2 - 3 saat §Oförlükte 

<;ah§abilecek bir §Oför aramyor. Talib 
olanlarm Hasan deposuna müracaatleri. 

" Dr. IRFAN KAYRA 
Röntgen mUtehass1s1 

Her gün ögleden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

Nuriconkcr sokak No. 8 -10. 

Sabl1k arsa 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemlz ll"'iindir. Üsküdarda Selämiali caddesinde 

(Pek yaktnda ucuz haztr elbise dairemiz de a~tlacaktu.) yatpazan mevkiinde vapur iskelesine 
( Sultanhamam ik lnci Vakif hani altinda ) be§ dakika mesafede bulunan ve i<;eri-•„.„ ••• „ •• „~.;.„.;.;..~~;.;..;..;;;;.;..;.;;;;;._;.;;;;;.~.I sinde meyvall ve meyvas1z agact olan 

500 metre murabba1 mesahai sathiyeli 
Ed• N f M d } d arsanm tamamt sabltga <;1karilm1§br. lrne a la Ü Ür ÜgÜll en : Bu arsa sinema ve bah<;eli kazino ola -

tr rak kullamlmaga elveri§lidir. Satin al· 
k151111 ~nköprü Hükumet Kon~iimm zemin kat betonarme dösenmesile bir mak istiyenlerin Be§ikta§ sulh mahke
olrn k <;den duvarlan vesa1re m5aatt ve diiier aksamm yap1lmasma hazirltk mesinde Bay Esad Aydma müracaatleri. 
dern a . uzere ~artname ve kesifnamesinde yaz1lt oldugu üzere betonarme 
1938'n, ~tralt l<ereste, tuiila ve Marsilyli benzeri kiremid ihzarati 16 nisan 
Palt cumartes.i günü saat 11 de ihale edilmek üzere 15 gün müddetle ka-

~arf u~ultle eksiltmiye ~tkanlmtsbr. 
c48) ~rek tnsaat ve gerekse ihzarata aid kesif bedeli yekunu (21,848) lira 
rnuk urustur. 1steklilerin proje resimleri kesif kaii1dlan ve sartnameleri 
kilndavelename sureti vesair evrakt parasiz olarak Edirne Nafta Müdürlü-

en verilecektir. 
~uvak~at te!llinat ( 1639) liradir. 

ist . kst~tm1ye g1rmek i~in bu gibi bir defada en az 20,000 lirahk bir insaat 
rnuiaphltgina dair vesika ile Nafta Vekaletinden 938 senesine mahsus almmts 
~rt ~a hidltk vosikast ve senei ha!iye Ticaret Odast käi1;1dlar1 ve eksiltme 

~~~estnd~ yaz1lt 5artlar1 haiz bulunmak Jitzrmdtr. 
lar uteahhtdlerin 2490 say1h kanuna göre hazirltyacaklan teklif mektub
Od~nm vukarida yaz1lt !!ilnde saat ona kadar Edirne Naf1a Müdürlügü r ::,nda'<i Eksiltme Komisyonu Baskanhgma teslim etmeleri 11lzrmd1r. (1832) 

ALFA- LAVAL 1 

• 

Dünyada mevcud aüt makinelerioden en emni· 
yetle kullanabileceginiz yegAne markad1r. 

Genei deposu : M. C A M C A N 
Galata Mahmudiye cad. No. 61 

Telgraf adresl : Istanbul • CA M CA N 

Tarsus Belediye Riyasetinden : 
eart Belediyemizce muhammen berleli ( 6780 ) lira olan bir yangm arazozu 
2B narnes1 dairesinde bir ay zarfmda pazarhkla almacaiimdan isteklilerln 

nisan 1938 per§embe gününe kadar Belediyemlze mürcaatleri Han olunur. 
( 1917) 

----~~~~--,--~~~~~~~~~--~~ 
YAPI i~LERi 

Nafia Vekäletinden: 

. ... 
1LAN1 ..... 

1. - Eksiltmive konulan i$ : Ankara Devlet mahallesinde yap1lacak Güm
rük ve 1nhisarlar Vekaletl binas1 ikinci kts1m insaattdir. 
I<esir berleli 683,000 Jirad1r. 2

· - Eksil.tme 20/4/1938 ~ar5amba günü saat 15 te Nafrn Vekaleti Yap1 
3 Islert Eks1ltme J(om1syonu odasmda kapah zarf usulile yapi!acaktir 

- Eksiltm1ye ,1urebilmek i~in isteklilerin 31,070 lirahk muvakkat temi~ 
nat vermcleri ve Nafta VekA!etlnden ahnm15 ve yapttjt1 en büyük 
bir hinanm bedeli 250,000 liradan aealtt olmad1ii1m bildiren yap1 mü
teahhidligi vesikas1 göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar 
olmas1 veya bunlardan biriyle müstereken teklif yaptp mukaveleyi 
birlikte imza etmesi Hiz1mdtr. 

4
· - Eksiltme $artnamesi ve buna müteferrl evrak 34 Jira 15 kuru$ bedel 

mukabilinde Yap1 1sleri Umum Mildilrlüiiünden almabilir. 
1steklilerin teklif mektublanm 2 nci maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon RelsliJ!ine makbuz mukabilinrle vermeleri 
läz1md1r. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. • 891 • ( 1814) 

Oevlet Demir)ollan lfletme Umam Müdürlügündan 1 
t . Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri •sagida yazilt muh
i~hf rondei'd, gupilya ve vidalar 10/5/1938 sd1 günü saat 15 ten itibaren sira 

e ve kapab zarf usulile Ankarad.a tdare bmasmda satm ahnacakttr. 
Bu i~e girmek istiyenlerin hizalai:~nda :l'.az~h muvakkat teminat ile ka

nunu.n tayin ettiiii vesikalart'. Naf1a m.ute.~hh1dhk vesikas1 ve tekliflerini ay
n1 l!Un saat 14 e kadar Kom1syon Ro1shgme vermeleri Jaaimdir 

$~1 tnameler parastz olarak •. Ankarada Malzeme dairesinde~, Haydar • 
lla~ada 'Iesellüm ve Sevk $efltgmrlen dag1ttlmaktad1r. ( 1944) 

Muhammen Muvakkat 
Liste 
No. 
1 
2 
3 

4 

C t NS! 

29 kalem Rondelä ve yaylt halka 
55 • Gupilya ve bakir percin 
69 • Muhtelif maden vidas1 

ve c1vata 
94 • Demir ve pirinc aga~ 

vidalar1 

be<!.e! 
Lira 
9740 
8880 

19707 

23666 

teminat 
Lira 
730,50 
666,00 

1478,03 

1774,95 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Etimesgudda in,a Edilecek Lojman Binas1nm 
Kapab Zarf Usulile Eksiltmesi. 

P. 1. 1'. Unmm Müdür!Uirfinden: • 
l - Ankarada Etimesj(udda insa edilecek 51,684 lira 75 kuru1 ke§if be

del!i Lojman binasi kapalt zarfla eksiltmiye konulmustur. 
2 - Muvakkat teminat 3834 Jira 24 kuru~tur. 

„ 3 - Eksiltme 22 nisan 938 cuma günü saat 15 te P . T. T. Umum Mü. 
durlü1fü binasi i~inde toolanacak Arthrma, Eksiltme Komisyonunca ya • 
'Plhcakttr. 

4 - $artname ve p!fmlar 258 kurus bedel mukabil~nde Ankarada P. 
'1'
1
.:, T. Levazim Müdürlü"ünden, 1stanbulda P. T. T. Ayn1yat .$ube Müdiir-
u „ " 

Runden ahnacakttr. • . 
„ 5 - Ta!iblerin kanuni vesaikten maada Naf1a Vekalelt~den almm1s 

muteahhtdlik vesikast ile birlikte bir defada en az 55,000 hraltk insaah 
taahh ·· -' · ik Uu ve ikmal evledil!ine da1r ves a. 

. 6 - Tnliblerin bizzat diplomalt mühendis veya mimar olmas1 veyahud 
~'Plomah mühendis veya mimarm bu insaat ve teslsatm fennl mes'~liyetini 
he,ruhte eyledigini ve mukaveleye bu $artla imza koyacajtm1 hav1 b1r taah

Udnarne<ini ibraz etmeleri läz1md1r. 
ban 7 - Talibler teklif mektublarile muvakkat te~in.at . makbuzunu veya 

ka teminat mektubunu ve dii?;er kanunl vesa1k1 1hhva edecek kapalt 
Zarf1n1 vukar1da ücüncü maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
~nka1ada P T. T. Umum Müdürlügü binas1 icinde toplan~cak Eksiltme 

Otntsyonu Reisligine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerd1r. 
• 905 • ( 1830 ) 

Dr. Haz1m Pekin 
Cerrahpa§a hastanesi sab1k eil· 

diye ve zühreviye mütehassts1 
Beyoglu 1ngiliz sefaretl kar§ISl, 
tramvay durak yeri No. 26 

Tekta~ P1rlanta 
4,5 kr. ~ok temiz p1rlanta bir yüzük 

14 nisan per§embe günü saat ikide sa -
ttlmak üzere Sandalbedesteninde te§hir 
edilmektedir. 

$okolaksin • 
En muannid kab1zlarda bile 
t esiri kat 'i. lezzeti gayet 

lät i ~ rakibsiz müshil 

(:ikolatas1d1r. 
Eczanelerdeo aray1mz. 

DOKTOR ~iPRUT 
Clldiye ve Zühreviye tnlltebassm 

Beyoglu YerU Mailar Pazar1 
kar~mnda Posta sokagi kö~eslnd• 
Meymenet apartunam. Tel: 43353 

Dr. Haf1z Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye milteha11111 
Pazardan ba$ka l(iinlerde !5ltled'l!'r\ 

Mlnra saat (2'h tan 6 va) kadar tstan 
bulda Dfvanyolunda (104) numaral 
husus! kablnesfn~e hastalanm kabul „ 
der. Salt, cumartesl l(iinlerl sabat 
c9 'h . 12• saatler! hakild ftkarava mah 
sustur . Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Mimar1 Bah~e 
Mevlud Baysal 

Dördüncil Valof Han dördüncü 
kat, 18 numara. Telefon : 23426 

Telgra! adresl: Mim Baysal istanbul .................................................... „ .. 
Bllyük ~eblr ve kasaba parklan; 

ADJt, meydan, ~ocuk parklan ve 
viJIA bah~elerl !~in modern proje 
ve plänlar bazir lar; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatuu d,eruhde ve taahblld 
eder. 

Büket, nisan sepetl ve ~elenkler 
i~in ya ptlan sipati$1er silr'atle ba
zulanu. 

<;:i~ek, sebze lohumlan; fide ve 
fidanlar; süs, meyva aga~ Vt> agac- 1 
ctklan; bah~e aJAt ve edevatl ve 
ehllyetll Bahclvanlar gl!nderlr. . 

KataJogu (50) lruru§tur. 

1 Aläkadarlara paras12 j;?Önderlllr 

.--------" Her kitabhanede bulun-1 
ma111 laz1m gelen bir aeri 
M. Turhan Tanrn eserleri: 
Kuru~ 
100 Timurlenk 
100 Kadm Avctst 
100 Akmdan Aktna 
150 Hurrem Sultan 
150 Viyana DönÜ§Ü 
75 Cem Sultan 
25 Tarihte Türkler i>in söyle· 

nen sözler 
75 Tarihi Musahabeler 

Sümer Bank Um um Müdür lügünden: 
Hali tasfiyede U$ak Terakkii Ziraat Anonim $i rketlne aid olup ashabt tarafmdan zayi edildigi bildi

rilen &$ag1da isim, numara ve miktan yazth. nama m uharrer hisse senedlerl yerine kaim olmak üzere ikinci 

bir vesika verileceginden eskilerinin hükmii kalmadt gi ilan olunur. 

ESMAMt 
U~agm Zep köyü 

• • • 
• • • 

. . 
• Karabayahk köyü : 

• • • 
• • • 
• Kmlcasögüd • 
• • • 
• Akat • 
• • . : 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • . : 
• • • 
• • • 
• Teiien • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

· • Bekdemir • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• Maramsa • 
• • • 
• • • 
• Susuz • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

' 

Hatib ojtlu Molla Mehmed 
Serkesci oi?;lu Mehmed 
Sefer oi?;lu 1brahim 
Hac1 Ömer 0. Ahmed 
Iitdtrlt oj!!u Osman 
Hac1 Ömer oJ!lu Mehmed 
Cemen oglu Süleyman 
Ferid oitlu Häsim 
Kart oglu Molla Hüseyln 
Hac1 Yusuf oj!Ju Ahmed 
Molla Osman oiilu Osman <;a. 
Muharrem oglu Ali 
Cepni oglu Osman 
Dümbek oiilu Hüseyin 
Karner oglu Mehmed Ali 
Hac1 Yusuf oj!lu 1brah!m 
Dümenli oiilu 1brahim 
Koda! oglu Köse Mehmed 
Karner oi?;lu Molla Halil 
Kadi oglu Abdullah 
Cennet ol!lu Mehmed 
Ayvay oj!Ju Bekir 
Vel! ojtlu Hasan 
Kähya oj!Ju $erif 
Camii 
Köle oglu Hasan 
Devecl og!u 1smail 
Hasan oglu Kadir 
Celik oglu Ali 
Halil og!u Ömer <;avus 
Hac1 Yürük oj!lu Hüseyin 
Kara Yusuf o!(lu Süleyman 
Kir Mehmed oj:ilu Yusuf 
Kara Yusuf og!u Bayram 
Göc oiilu Mehmed 
Esir ol(lu Hü&nü 
Kavas oglu Hasan 
Hac1 Ahnied oiilu Ahmed 
1mam oj!lu Mehmed 
Kaba~ oj!lu Receb 
Kaba~ oglu Abdullah 
Kaba~ oglu Hüseyin 
Hasan oglu Ömer 

F rans1zcada cümleler ve ibareler 

ve frans1zcada sivizalar ve zamanlar 
M . AL1 ULU ERGÜVEN tarafmdan yaz1lan Kültür Bakanhkt ve Ge

nelkurmay Ba$kanhii1 tarafmdan resmen (yar<!.tmct kitab) olarak kabul 
ve bir sene zarfmda iki defa bas1lmak derecesini idrak eden bu eserler 
bu defa tadil ve tevsi olunarak tabedilmistir. Liselerin resml program1m 
hakkile kavnyabilmek ve hazmeylemek bu eserl~ri okumajta bagltd1r. Be. 
her kitabm fiah 70 kurus olup her ikisi birden 140 kurustur. 

-----·iktial Kitabevi 

Döküm 
No. 
539 
540 

Sened 
No. 

1814 
1815 

Hisse 

6 
6 
2 
6 
3 
3 
2 
2 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

3 
1 
1 
1 
3 
2 

Lira 

12.-
12.-
4.-

12.-
5100 
518 

1459 
1464 
6485 
6491 
3489 
3422 
3636 
3638 
3653 
3656 
3667 
7371 
4238 
4238 
5137 
5136 
2863 
2873 
2877 
2881 
4004 
6737 
1014 
1016 
1017 
1018 
1021 
1024 
1025 
1026 
3389 
5016 
8121 
3540 
3563 
3590 
3591 
3729 
3718 

2008 
2310 
2315 
5506 
5512 
709 
712 

3901 
3903 
3918 
3921 
3932 
62H 
4100 
4100 

13404 
13403 
2425 
2435 
2439 
2443 
3669 
6238 
1306 
1307 
1309 
1310 
1313 
1316 
1317 
1318 
9936 

13149 
9961 
3805 
3864 
3856 
3857 

6.-
6.-
4.-
4.-
6.-

12.-
6.-
2.-
2.-
2.-
4.-
4.-
6.-
4.-
4.-
2.-
2.-

10.-
4.-
2.-
4.-
2.-

10.-
6.-
6.-
6.-
6.-
6.-
6.-
6.-
6.-
6.-
4.-
6.-
2.-
2.-
2.-

Doktor---• 

KUDRET VEHBI KURUTLUOGLU 
- I<: hastahklari -

Pazardan bS!/k• gO.nler saat 14-18 e 
kadar. Beyoglu lstik!Al caddesi No. 
81. Sah günleri bakikl fu karaya mec· 

•••• canen bak11tr. ----

GUVEN 
ANITI 

-

TÜRKiYE iS BAN KASI • 
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A vrupan1n bayat, kurtlu ~ocuk g1dalar1ndan 
sakuuniz ! Y avrular1nizm rnidesini abur 
cuburla doldurmay1niz ! Tabiit saf, lezzetli 

N 
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na ~ocuklar bayiliyor. Cok i~tihah ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlarm vitamini bol, g1das1 ~ok ve kalorisi yüksektir, Bütün cocuk 
d.oktorl&n buna 5ehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak 
birinciligi kazanm15trr. Bu kadar yüksek evsafa malik tabü g1da ancak 

HA&AN ÖZLÜ UNLA R I DI & 

1 

CUMHUR1YE'.r 

NERViN 
Sinir agnlan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba~ ve yanm ba~ agns1, ba~ dönmesi, bayg1n

hk, crarp1nh ve sinirden ileri geien bütün ra -

hats1zhklan giderir. 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekäletinden: 

iskan Umum Müdürlügü i~in Vilayetler iskan islerinde istihdam edil -
mek üzere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtiya~ vard1r. Talib olan
Iarm bilumum vesaik ve ~imdiye kadar bulunduklar1 vazife ve islere aic! 
evrafc ve ü~ aded fotografla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrakl gönder -
mek suretile S1hhat Vekaletine müracaatleri ilan olunur. •857• (1748) 

BA$KURT 
Catal, b1cak, ka~1k fabrikas1 

' 

Balkanlarm birincisi ve Avrupanm 2 ncisidir. 
C::ATAL, KA$1K ve Bl(:AK ald1gm1zda muhak
kak BA$KURT markasm1 araym1z. Paslanmaz, 
sararmaz ve ktrtlmaz. Avrupa mallarmdan daha 
yüksek ve daha ucuzdur. 

1 
TOPTAN SATI$ YERt : 

Tahtakale caddesi No. 51 ------· istanbul Telefon Müdürlügünden: 
$i~lide yaptmlacak telefon binas1 dahilipde 2000 abonelik bir telefon 

santralt tesisi isi kapalt zarfla eksiltmive konulmu5tur. Bu tesisatm kesif 
bedeli 200,000, ilk teminatt ll,.250 lirad.ir. Eksiltmesi 26/5/938 tarihine mu
sadif per5embe günü saat 15 te Müdürlügümüzün Tahtakaledeki Merkez 
binasmda toplanacak Ahm Satim Komisyonu huzurunda icra edilecektir. 
Bu ise aid sartname ve teferrüatt 5 lira mukabilinde hergün Levaz1m dai
remizden almabilir. 

tsteklilerin teklif mektublart ve en az 100,000 Iirahk bu ise benzer is 
yapbklarma dair ;referans ile 938 takvim senesine aid müteahhidlik ve 
Ticaret Odas1 vesikalan, teminat rnakbuz veya banka rnektublarm1 rnuh
tevi kapah zar!larm1 rnezkur tarihte saat 14 e kadar Ahm Satim Komisyo-

OKSURüK 
En muannid öksürüklerle 

bron§it, astm, ve bogmaca 

öksürügünün kat'i ilac1-

Gögüsleri zayi.f 61an

vikaye edici tesiri 

§ayani dikkattir. 

BÜTÜ'N ECZANELERDE 

BULUNUR. 

tNGiLiZ KANZUK 

ECZANESt 

$URUBU 

MaJiye Vekaletinden: 
Aded 
20200 Muhtelif eb'adda cildli defter 
45000 • • Käg1d kapakh defter ve cild 

460000 • • Cetvel 
Malzemesi Vekä)etten verilerek bastmlacak olan yukar1da yaztl1 mat· 

bu evrak kapah zarfla eksiltmiye konulmu5tur. Tahmin bedeli on bin dört 
yüz elli üc lira yirmi alt1 kurus ve ilk teminatt yedi yüz seksen dörl 
hrad1r, 

„ ~~~iltme 14/4/938 per5embe günü saat on be~te Vekalet Levaz1m Mil· 
c!urlugunde toplanan Eksiltme Komisyonunda yapilacakttr. 

$artname Ankarada Levaz1m Müdürlügünde ve ±stanbulda Dolma • 
bahcede Vekalet Evrakl Matbua Amban Memurlugundan almabilir. 

istekl.iler 249.0 say1h kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yaz1h bel· 
geler ve ilk temmat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlikte ka• 
nunun tarifatma ve ~artnamedeki ~eraitine tamamen uygun ve noksans1Z 
olarak yazacaklan teklif mektublarm1 havi kapah zarflanru eksiltme sa· 

_ atinden bir saat evvel Komisyon Riyasetine vermeleri. (1701) 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 
Patatest M1sir, Türlü, Bezelya, Badern; 

nuna tevdi etmeleri Iazimd1r, ( 1965 ) A k N.. • 
• •• • n ara umune Hastanes1 

B1ra Merakl1lar1na Mu1de : -. B h ki 1 .... · d •• 
<;avdar Ozü Unlar1ni <;ocuklarimza Y ediriniz. 

Senelerdenberl tan1nm1' olan Bomonti Bahtresl as e m U!lll en! 
Ziraat Vekaleti 1 Nisan 1938 tarihinden itibaren atr1lm1,tir. Hastanemizin 937 mall y1h ihtiyac1 icin beher tonu 25 Iira 95 kurus 

B 0 M 0 N T • B A H r E S . fiati rnuhammenesi olan asgarl 150. azam! 200 ton sömikok 11/4/1938 pa • 

Satmalrna Komisyonundan: 
1 ~ I zartesi günü Ankara Nümune hastanesinde saat 14/5 te kapah zarf usuJile 

eksiltmeye konulmustur. Muvakkat teminab 389 Iira 25 kurustur. Muvakk?t 
teminat, para veya para rnahiyetindeki evrak Kornisyonumuzca almm1ya· 
ca~1n&n bunlar1 vermek istiycnler ihale gününden evvel hestaneye müra
c~at ederek temina~la~m1 Maliye Vekaleti ve~nesine :yabracaklard1r. Ka • 
palt zarflar lhale gunu Thale saatlnd'en blr saat evvel teslim edilm1$ ola • 
cakbr. Muayyen saatten sonra vcrilecek veya gönderilecek zarflar kabul 
edilmez. Kapah zarflar kanunun tarif ettil\! sekilde haz1rlanm15 ve mühür 
mumu ile mühürlenmis olmas1 5arttir. Bu kanunun tarifatma uygun olmt• 
yan zarflar kabul edilemez. $artname Ankara Nümune hastanesinde ve is· 
tanbulda S1hhat Müdürlü~ünde görülebilir, •750· (1603) 

1 - Kapah zarf usulile 40 ton göztasi satm almacaktir. 
2 - Muhnmmen bedel 8000 Jira, !lk tem!nat 600 liradrr. 

Bu sene bir yenilik olmak üzere husust 
yapbnlan Frigorifik t~sisatla sogutulmu§ ve 

eskisi gibi f 1~1lar dahilinde bulunan 
3 - Eksiltme 11/4/1938 de saat 15 te Ziraat Vekäleti binasmda yaptlacak

tlI'. 
4 - Sartnameler :Ankarada Ziraat Vekaleti Satma!tna Komisyonun'dan, 

istanbulda Ziraat Müc!ürlügünden parasiz olarak verilir. TAZE, TEMiZ VE LEZZETLi BiRA fi - isteklilerin teklif mektublarm1 teminatlarile birlikte muayyen gün -
de 2490 saytl1 kanunun ikinci ve ücüncü maddelerinde zikredilen ve
sikalarla birlikte eksiltme saatinden loir saat önceye kadar Komisyo
na vermeleri. •731> (1604) sah~1na ba~lam1~hr. 

Keyfiyet Say1n Mu,terilerlmlze Arzolunur. 

Bu ak,am : Bayan „„„„„ ... „. .„„„„„„„„„„„„„„„„. MUdlrlyet „„ 
s E 

Eski 

AMBASADOR 

istanbul S1hhi Müesseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

•.:..1----• SALONUNDA: Tel. 43776 -----•• 

Heybeliada Verem Sanatoryomuna Jaz1m olan 100 aded karyola, 100 
ad~d ~ezlong ve 100 aded etajer kapah zarfla eksiltmiye konulmu5tur. 

1 - Eksiltme 25 nisan 1938 pazartesi günü saat 15,30 da Cagalo~lun
da S1hhat ve ictimai Muavenet Müdürlügü binasmda kurulu Komisyon -
da yaptlacakbr. 

Elektrik i,~ilerinin Nazar1 Dikkatine: 2 - Muhammen fiat: Karyola !~in 27, ~ezlong i~in 20, etajer l~in 9 
liradtr. 

1 - Gerede kasabasmda 300 abonelik dahil! elektrik tesisatt ehliyetna
mesi musaddak l~ciler marifetile yaptrrtlacaktrr. 1$ ARAYANLARIN 
HEMEN GEREDE'YE GELMELERl. 

3 - Muvakkat garanti: 420 Iirad1r. 
4 - istekliler nümuneleri ve ~artnameyi hergün Komisyonda gö -

rebilirler. 
II - Bel.ediyeye §ehri ( 40 ) lira ücretli bir elektrik hat fen memuru ah

nacaktrr. Memur aynca bransmanlan da yapacak ve bunun ücreti 
de kendisine verilecektir. Taliblerin vesikalarile birlikte Gerede Be
lediye Riyasetine ba§ vurmalan. ( 1937) 

5 - 1stekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 saytl1 ka
nunda yaz1h belgeler ve bu i~e veter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarm1 ihale saatind.en bir saat 
evvel Komisyon„ vermeleri. ( 1954) 
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öksUrenlere ve 
gögUs nezlelerine 

HAY 
Terkibinde, altm k remi bulunan h avaland1r1lm1t VENUS pudras1, 

herkeai hayran b1rak1yor. 

Cünkü : Hilkatin cazibesine, k en di hususi cazib esini katan VENUS 

PUDRASI, yüzde yay1lm1yor ve s1vatm1yor. Rengi mat gösteriyor. 

Cildi gergin tutuyor. 

Bugüne kadar milyonlarca kifi onu elbette 
aebepsiz yere begenmif degildir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
C. H. P. 

istiklal kamunu Taksim S.O. taraf1ndan tertip edilen 

Büyük Alaturka K 0 N S E R 
Bugün gündüz saat 17 de Beyoglunda 

Frans1z Tiyatrosunda 
Memleketln en maruf san'atkirlar1n1n i'tirakile 30 ki,ilik 

Büyük Küme S ·A Z 1 
~ok hassas okuyucu Bayan R A D i F E 

Biletler gifede satilmaktad1r. Tel. 41819 

·~-T- 3W' -· - lt vasau YO 

EN 11UES5iQ iLACIDIQ 
Bayan aran1yor-,. 

Türk~e ve lngilizce bilir, tercüme
ye muktedir muhaberatta istihdam 
edilecek bir bayana ihtiyac vard1r. 
Taliblerin pazartesi, pe~embe saat 
2 den 4 e kadar Galata eski Güm• 
rük sokag1 Ada han No 6•7 ye 

müracaatleri 

Salltb ve B111mu/ICVTll'h Yanaa l'ladi 

Umuml ne,n1111t1 ldare eden f<IZI t11er1 

M1ldflr11: Hikmet Münil 

Cumh.urt11e& matl>aan 

Mem.e&e\IID"' - hiln arzi ve saat !ar 1, . ,_ •• 11.n1ur. Her t•= =-..:;__ _______________________ _..._ _______ __.L......:..-----• 

~ ....,. __ 

•• 
~irketi Hayriye ve Usküdar - Kad1köy ve 

• 
Havalisi Halk Tramvaylar1 

Anonim ~irketinden : 
Türk 

M(J~TEREK iLAN 
~irketi Hayriye vapurlarile Üsküdar tramvay• 

lannda muteber mü~terek biletler ihdas edilmi~tir. 
K1s1kh • Karacaahmed ve civan, ayhk abonman kartlari tiab 

ikinci mevki 607,5 kuru§ ve birinci mevki 675 kuru§ ( vergi ve 
rüsum dahil) 

Bu kartlar 11 Nisan 938 sabab1ndan itibaren mer'idir. 8 Ni
san 938 tarihinden itibaren ,Sirketi Hayriye idarei merkeziyesi 
Kontrol Müdüriyetile Köprü Üsküdar ve Köprü Bogazi1;i iskele
lerinde sablacakbr. 

<;amhca ve civarma gidecekler i~in ayr1ca mü§terek günlük 
g idi§ ve dönü§lü biletler tiah : ikinci mevki 22,5 kuru§, birin· 
ci mevki 25 kuru§ ( verg1 ve rüsum dahil ) 

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

Tabib al1nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden: 

Ankara yakmmda Kaya~ ve Kü~ükyozgadda cah~tmlmak üzere !ki ta
bib elmacaktrr. 

Kabul $artlarm1 ögrenmek istivcnlerin istida ile nisanm yirminci gü-
nü ak~amma kadar Umum Müdürlüge müracaatleri. (1646) 


