
.... , ................ . 
CUMA 

29 
NiSAN •••• 

YIL· at-a 
3ayı: 7aeo.uıa tSTANBUL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstnnbul) " . . Telgraf adresi: Kurun • fstanl:iul 
'Jıelef. 21413 (Yazı) 24::J70 (idare) 

navemlzle beraber 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Etenler kralı dülı Baş- \ Kıırşehlır zeızeıesı dolayısıyıe 

Atatürkle devlet reis:er~i 

vekilimizi kabul etti 1 
arasında çekilen telgraf:ar 

h-----* * 
Ankara, 28 (A.A.) - Kırşehir zel. 

zelesi dolayısiyle Reisimümhur Kemal 
Atatürk ile Etenler Kralı, Afganistan 
Kralı, Suriye Reisicumhuri ve Ürdün 
Enıiri arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmu~tur: 

Majeste ikinci Georges 

Heyetimiz 
mezarına 

meebul asker 
çelenk koydu Kemal Atatürk 

- Türkiye Reisicumhuru -
ANKARA 

- Elen1er Kralı -
ATINA. 

Kır§ehir zelzelesi dolayuıiyle Ma,. 
jestcnizin bana göndermek llıtrunda 

bulunduğu nazik mesajdan ziyadeaile 
mütehassis olarak, en derin tegekktlr
lerimin kabulünü ve Türk milletinln 
dost ve müttefik milletin ve onun mu. 
fahham hükümdarının sempatilerin
den pek ziyade mütehassis bulundu
ğuma itimat eylemelerini rica ederim. 

. 
Yunanlı dostlarımızın gösterdik/er iyi kabul Son zelzele esnasında bu derece tra. 

jik bir surette ölenlerin kaybı kar§ı
smda. dost ve müttefik Türk milleti· 
nin elemine benim ve milletimin çok 
samimt surette i§tirak etmekte oldu· 
ğumuzu bildiririm. GEORGES 

tasavvurun f ev kin dedir 

Dostlar ve 
komşular 
arasında 

Irak ile alakası olan dostlarımdan 
biri bana bu kardeş memleket ile Tür
kiye arasnıdaki iktısadi, ticari müna
sebetlerin bir tUrlU yoluna giremedi· 
ğinden, bu hususta henüz iki taraf 
arasında bir ticaret muahedesi imza
lanamadığından müteessir bir dil ile 
bahsetti. Bu arada yaz mevsiminde 
biraz gezmek ve istirahat etmek için 
lstanbula gelmek istiyenlerin pasa. 
port muamelesi yüzünden zorluklar 
çektiğini anlatarak: 

- Acab:ı lrak ile Türkiye arasında 
bu pasaport muamelesini kaldırmak 

fmldnı yok mudur?,. 
U....aı. 

Türkiye bllttın koJn§u ve dost mem
leketlere karşı büyUk bir eYini_yet ve 
muhabbet besllyen 1J1 U.vlettir; bil· 
hassa ~mdiye kadar ~ kar
deılik münasebetinden başka çbır 
hi.dise geçmemi§ olan Iraka karşı bu 
eyiniyet ve muhabbetin hududu yok. 
tur. Bu vaziyet Saadabad paktı ile 
bfitUn dünyaya da nan edilmi§tir. 
Başvekil Celal Bayar tsmetinönU hU· 
k<lmetinde İktisat Vekili iken Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile birlik· 
te Ira.ka gittikleri zaman halk tara· 
fmdan ayakları dibinde kurbanlar ke
sildiği de hafızalarımızdan henüz si
linmiş değildir. Hal böyle iken Türki· 
ye ile Irak arasında henüz bir ticaret 
muahedesi aktedilmemig olması hakı· 
katen mantık ile izah edilmesi zor bir 
iştir. Her iki tarafta mevcut oldufun· 
dan biran &ilphe etmediğimiz iyiniye. 
tin bu sahada dahi bir gUn evvel fiili 
neticeler ile tecelli etmesi kalbimiiin 
en samimi dileklerinden biridir. 

ASIM US 
(Sonu: 8a. 6 Sil.~) 

Büyük e§lence
ıı müsabakamız 

iki yddız birbirini 
arıyor 

.AtiaC1ı1 llQ (A<A. ) P.rolrilo Te• 

fakat eden hususi muhablrlmlzden: 
Bugün on birde Başvekil Bayar 

ve hariciye veklll Aras, Elen meç· 
hul asker mezarına büyük törenle 
celenk koydular. 

Merasimde bir efzon kıtası selAm 
resmini ifa ediyordu. 

Abidenin etrafı binlerce halk ile K. ATATÜRK 
dolmuştu, 

Otelden yUrilyerek A.bideye kadar '(Sonu: sa. 6. sa . . n 
~denBqve~limizveHarlclyeV• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kllimiz yolda aball tarafından şld- Feıa· ketzedeler ·ıçı· n 
detle alkışlandılar. Çelenk konma 
merasimi esnasında mızıka. evvelA. 
lstiklA.l sonra Yunan marşlarını çal- 1 d 
dr. Veklllerimlz oradan yine ytırU- m em u r a r maaş 1 n an 
yerek otele avdet ederken yol nze-

rlnde toplanmış olan halkın pek Sa· vu•• zde ı•k•ıs·.· nı• te~err u edecekler mimi candan tezahtırleriyle karşı · _ 
]aştılar. 

Majeste Kral saat 12 de evvela 
Başveklllmlzl, sonra Hariciye Ye· 
klllmlzl kabul ettikten sonra 13 te 
TUrk heyetini Hğle yemeğine davet 
lUtfllnde bulunmuşlardır. 

Yemekten sonra majeste evvelA 
Başveklllmlzle uzun uzadıya konuş· 

tuktan sonra heyet azasından blrly· 
le 4e t'\reas etme~ ~._faquu ı*ar 
buyuritıl'ar. 

Başveklllmlzln azamızdan birini 
kendilerine takdim etmesi nzerlnP 
ona da bircok lltlfat göstererek gn. 
nunun belllbaslı mesalll hakkında 
kendisiyle fikir mübadelesinde bu· 
lunmak nezaketini ibraz buyurdu -
lar. Heyet on beşte saraydan bUyUlr 
merasimle ayrıldı. 

17 de Maraton barajında Metak 
sas taratından verilen çayda hazır 
bulundu. 

(Sonu Stı. 6. Sil ~) 

Dün Vilayette toplanan resmi devair §efleri., 

Zelzeleden zarar gören yurttaşlara ı Vali muavini Bay Hidainin ba§kan.ı 
yardımda bulunulması etrafında dUn lık ettiği bu toplantıda bUtün kayma,
sabah vilayette büyük bir toplantı kamlar, müddeiumumi, gUmri1k mtl
yapılmı§br. (Sonu Sa. 6 Si. 6) 

Londra görüşmesinde Avrupa güreş müsabakasında 
Askeri kuvvetlerin iş birrğinde Isveçliler birinci 

anlaşmaya varı!dı F• I d. I l 
Çekoslovakya meselesl bugDo gUrDtUlecek Jn 80 IY8 J)Br 2 DC 
lngiltere ile Tür-1 Çoban ağır sıklette üçüncü oldu 

kige arasında 
Bahri bir anlaşma mı 
~yapılacak _____., 

Londra, 27 (Fransızca lstan· 
bul) Lehistan ile tnglltere rra· 1 
sında aktedilen bahri anla.J}ma 
muahedesi bugün hariciye neza. 
reUnde imzalanmıştır. Bu .mua· 
hede 1936 senesinde aktedllen 
Londra anlaşmasının aynıdır. 

Haber alındığına göre yakında 
bu muahedeye benzer bir mua
hede lnglltere fle Türkiye arasın
da imzalanacaktır. 

t ·~·. • • '11 • :.., ' .. ~ .. ' ... 

Yarınki 

Lcmdmdaki nıüzııloerelere iştirak 
eden Fronsız Ba§Vekili Da«ıdiye 

( l'azı.sı 6 ıncı sayıfamızda) 

... : .· . . -

ilavem iz 

Tallln, 28 (A.A.) - İkincilik ve u. 
çUncUIUk lçlıı yapılan güreşte İsveç

li Niman TUrk Çobanı 12 dakika 54 
saniyede tuşla yenmlştlr. 

Tallin, 28 (A.A.) - Avrupa gUrcş 

şampiyonlukları için yapılan mtıaa• 
bakalar bitmiştir. Ferdi son tasnif 
şudur: 

66 kiloda: Birinci Pertunen (Fin• 
(Sonu: S. 4· Silı 5.) 

Günlerin peşinden: -Yine yaş davası 
Meğer kadınların yaşlarını gizlemeleri len Aleminde bir kanun llo 

ifade edilir hakikatlerden imiş! Dün bu sütunda Bayan Süat Dervl~'ln 
yaş meselesi hakkındaki sözlerini tenkit ederken doktorların kadın 

yaşlan üzerinde bir formül bulmuş olduklarını bilmiyordum. Bunu 
bahse alAkadar olan bir dostumdan öğrendim. Bu dostum dedi Jı::I: 

- Kadınlann 7aşlarmı gizlemeleri doktorlar arasında umumi bir 
hakikat olarak kabul edilmiştir. Bir doktor hazan kendisine tedarl 
maksadllc müracaat eden bir kadının yaşını sorar. Hastanın sö7le1e
ccAt rakamı tam :raş olarak almak doğru değildir. Bu rakama mutlaka 
beş adodlnl UAve etmek IAzmıdır.'' 

Kadınlar yaşlarını glzleyorlar ise erkekler bunu yapma7orlar 
mı? Kadınlar erkeklerin sakalluı ile bı11klarmı da ırat etUrmeleıtnı 

Etlip Doktor Cemil Süleyman'ın çok nelia bir yazıaı bu :roldald iddialarına bir deW olarak göeter170rlar. Ba lddJanm dol· 
ve MucuzezKaptanoiilu'nun güzel bir hihayesi ile in- roloJtnna. yahut yanhşh!nu lsbata (al1f1D•k bana cJllfllles. Yalaa be-

NeşrettıAim iz u .• ı. f.ı ı toplnmnktn <tc· f" tm kt t1• R • ı· L ki ti""' 1. nim merak ettljtlm şe7 şudur: Ac-ahakadmJarmbaklkf Pflanmanta. 

j 
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No. 16 \'azan: Kadorcan Kaflı 

-Afroditin önünden geçtiğ~n 
iki defa gördüm, çıp.ak olmadı 

Arzulan kamçılayan, damarları ya
kan, et qkm.aı her örneğini ay&klanruo 
dibine seren bir yerde yaşıyordu. Şeh -
vetln keskin b1r kolru gibi blslerEt alndi· 
ğln1 duyu) ordu. Bunun lçın kilçUk boyu
u. rağmen göğsü ve kal çalan kaban) or, 
kollannm, bacaklarının yuvarlaklığı pek 
çabuk olgunlaşıyordu. 

Artık Uçllncll dördüncü derecedeki 

rolleri atlamııtı. Hrisomallo )irmi Uç 
;yqmm bUt\ln parlaklığiyle göz: kamaş
tırıyordu. Jndaro sanki yerınde &a.}J.}or

du. Sanem danaöuten daha ::ıüy;ıJt oldu· 
p halde ufak tefek vUcudlyle ufak te· 
fek )'Uztlnde bil! on beş y&§ın körpeliğj 
'IU' gibiydi. 

Jndaro "Altm saçlı,. wn .ıağında oy
aarken Teodora solunda bulunuyordu. 

Balkm en çok istediği darus Suriye ve 
Jlımr danalarıydı. Uzunca blr boyun lls
tnnde uzun ytızltl iri kara gözlü başın btr 
1J1u bqı sibl Juvnll§lan, sert ve dile 
ı~jsllnlln tltreylflerf, karıda kalçaların 
ricude tek halkayla bağlı bir ayrı ka
dm llbl 99 çalklllll§lan, bacaklann ve 
tollarm çevik jestleri halkı kudurtuyor· 
du. Zaman geleli ki, Teodoranm rolll ol
mıyaıı yerlerde, mesel! bir komedi orta
llDda blle: 

- Teodorayı isteriz! 
- Dana isteriz! 
Diye haylurmağa bqladılar. 
Pek iyi &Cçlniyorlardı; fakat Teodora 

ook teYJer tltlyordu. Bu. onun lçtn an
cıak blrlacl ba•m•ktı 99 ytlkaelmete 
..... dıtun anJımılrk mee'utta. 

Al'tlk lradmblm• bllledly.>rda. 
••ıan bmua etaba çabuk 11um1t1er

& Artl9tlerd-. eambuludaa, tiyatro
,. DdDcl derecede m baUDe ptlıa 

•plrm delllranbJaıdaa pek GOta oaa .. 
ka!Qorlardl. J'abt o ~~ akbrmı
,.... BqJWarmm ~ 1evtp de 
,as bnkmıdıklan yalafıJlb ceaçlert a
Jaylı alayb ltldJorda. o bir bQyt1lr adam. 
lılr ....... arıyordu: Pontlyak09 stbL. 
Teocloe Z11r1ra s1bL- • 

Teodoia OD d6krdlne bumlltı. Henb 
oaa Nhlp olan 1'0ktu. Bf•nma m811ıur 
lalrtlan OD1Dl için llSyle diyorlardı: 

- mpodromda on dördtıne kız olarak 
buaıı ilk dan.lös! 

Duyanlar buna inanmak iatemlyorlar
dı. J'akat içlerinden blrt: 

Afrodltln öntınden geçtiğinf Ud defa 
,eaıertmıe gördUm; çıplak olınadı. 

Deyince ldmae bir ıey söylemiyordu. 

Up manastın clvarmda IOmakl bir •U
tma o.tUndetl Afrodit beykelmden bah-
1edlyorlardı. Bunun önllnden geçen kız
lar, eter ıerçekten Jm değilaeler, ıö
rtlJml1'8D bir el tarafından gırçıplak ao
)'11hır, rezil olurlardı! Evli olup da k<>
calarma Uwıet edenlerin de ba§larma 
QDl hal ıellrdi! Namualu olduk.larmı 
8Bylfyen kadınlara erkekler tu teklltte 
balunuyorlardı: 

- Oyie lae AfroditJn &ıllnden geç! 
Kadın hiç çekinmeden bunu yapar ve 

tpplak olmadan geçeblllrse onun namua
llm oldulunu bUtUn Blana lab&t edemez
di!. 

Her llDiftan halkın kal'f111ma vQcudil
llln dörtte UçU çıplak olarak çıkan Teo
doranm. aynı zamanda namuslu oltı§U 

herkeslıi merak ve ihtirasını bir kat da

ha körüklUyordu. Bizansm zengin ve fa
Jdr yllzlerce çapkını bu esrarlı kutu)u 
bqkalarmdan ISnce açıp da içinde ne ol
duğunu anlamak için barışıyorlardı. 

Bmı1arm arasında PrMlnolardan bile 
fanmm11 adamlar vardı. 

Asteryos Ud ıenedenberl araba yanı
larmda kendi fırkasını alkışlatan bil ıu. 
rllctıye aahlptl. Bu, Slrokkoa aduıda bir 
dellkenlıydı. Boz renkte küçük göı.leri, 

buık bumu, dörtltöue yUzU kıaa boyu ve 
donuk tunç renginde deıislyl1:1 hiç ho§a 
attmtYen bir tlptt. Bir lran seferinin 
llODUDda ealrler arasında Bizansa gelmie, 
Asteryosuıı ahırlaqııa alınmıı, prova
Jardan birinde hutaıanen bir ıtlrUcU -
... 1WIDe ~Uf ve hemen göze çarp
... M sanıanda safer tacını giymifti. •cB kral pili 18§Jyordu. 
... .,. ba cihetten malrurduJar. 

ıaıa twışı gobek atıyorlar, yahut alkıf
JanmıyorlardJ. 

ı'tıouuı ayı ayart.malt lbırndı. Aateeyoe 
una Venetolann verdiklerlıUo beı m ... 
nıaq verileceğini söy!etti. Kandırmak 1-
ı,.in de: 

- Hrlaamallo artık ağırlaştı. DaııaQz 
lerin başıudıı oynamak ıenin hakkındır. 
HattA sahneye yalnız çıkman IAzım. Pon· 

tlyakos metresini ailu§latmak için aenl 
yemlik yapıyor! 
Tc:odonuım Asteryoea gönderdiği ce

vap pek sert oldu: 
Dlye kışkırttılar. 
- Ons söyleyin, llztllmeain! Pontlya. 

kosa rica ederim, bizim ayıların bekçili· 
ğinJ ondan eairgemea. 

Birkaç gün sonra Pontiyakoe ona bir 
anahtar gönderdi. Ayni zamanda ıuııla
n IÖyJfJtU: 

- Aıterya.a g6nderllen cevabın mtı· 
ıcıtatı-

Kapıdald sedyeye bindi: bahçe orta
sında bUyilk,. ve beyaz bir evt\ lirdi- ea. 
rlyeler, ldSleler va haremajalan bbme. 
te kottular. Her taraf pek gUzel döşen. 
ml§tl. İçki ve yemek maaası hazırdı. ~ 
tık burada yqıylCaktı demek.. 

Muaya oturdu. Sevin~ lçtndeydL lh 
sırada Pontıyakos 111rtmda ince ve kıN 
blr gömlekle göründü. Ytlzllnde, yeni 

1nll) ~U9! 8(J{l(9lhQq '119~911 89.fl8W J!q 
büyük bir IUtü!te bulunduğunu ıöetereıa 
b1r kralm hali vardi. 

l'akat Teoclora onu bot karwJ1unadı. 
~ ba adam llrtlomallonua laemen 
bema lrocul lfbl1dl. VakUJle lreDdlal· 
Din parlamuma o adar 1udmı eden 
lJI lralpll dın.W llatırladL 

Onda tbndld• olpa &Mn•a lılr lra· 
rakı• vardi: ma lltmell " ._ • .,.ne 
ya--fytl'9~ 

Ohal'du. lraıtıh» llirer Udeb JQtller. 
Teodora bir aralık bllrtJ. Dilan cık• 

tL Beyu bir bn parpama bir atır 

)'Ucb, .cırtıctllerda blrlDe bir adrea llSy· 

Uyerek ı&ıderdL 
Yarım IMt 110Dra lrapmm 8GOnde ipek 

ııerdeıt bir ll8dye durdu. Altaa açb dan· 
.ısa merakla etrafa bakarak merdiven
leri çıktı. Pontfyakoe eqll'ml§tı. Teodo
ra ısen bir yüzle onu kartıladı. 

- Muhterem reisimiz ve efendlmiz 
Pontlyakoa sana yeni bir eY dötemif !. 
Bunun anahtarmı vermek ve Uk akp.Dı 

sofranızda bulunmak ısereflnl de ben • 
den eairgemedl Al llJDU, benim sevgili 

ablacığım! Uğurlu olsun! 
Anahtan verdi Sonra blru araran 

Pontiyakosla biraz kızaran Hrlsomallo

ya birer kadeh Kıbna uattı: 
- Yeni bir evde yqamala bqlayıı 

yeni bir qka başlayış gibidir. Şerefine 

içelim!. 
tçtller. Pontlyakoe onu ebndl kuru bir 

şehvetle değil takdirle seyrediyordu. 
Tekrar tekrar içtiler ve yediler. 
Geç vakit ayala llalktL Onlara rahat 

bir gece dlliyerok gitmek latedl. Fakat 
PonUyakoı yalvardı: 

- Be:ıim çok değerli Teodoram! Yo
lun uzak ve hJJ'!ızlar, aarhotlar, katiller 
eksik değildir. Aateryoa da blr pusu ku
ğişmem. Bu gece blz:de kal! 
rablllr. Halbuki seni bUttln Blzanaa de

Hakkı vardı; metresi de sorlaymca 

odasına çekildi. 
O gidince Pontlyakosun kuvvetli kolu 

ıevglllıtnln beline dolandı. Sanşm bq 
ister istemez adamm göğsUne dil3tU. 
Pontfyakos: 

- Onu denemek istedim. 
Diyordu. 
Teodoa Zlkkaya: 
- Teodora para~ ı c;ok sever! 
Demişlerdi. Kendl kendine O(>yle dU-

ıUndU: 
_ o halde en zengin ve en clSmert 

olan onu su.anır! 
Bu adam ancak kendisi otablllrdL 
Teodorabir perşembe abahı ona ak· 

trlalerln soyunma ve tuvalet odasında 
rastladı, aelAmlaştılar. Genç kız yanında 
hiç klmae yokmuş gibi eoyunmağa bat
ladf. Ayni zamanda fUlldan bundan ko

llQIU10l'lardl. 

1 Kral Zogoya 
düğün hediyesi 

Arnawtluk Kra
lı Zoğonun dUğU

nUnde, Kralla ye -
nl Krali~eye bir -
çok devlet .rel11l~ 
rinden hediyeler 
gelmiştir. Buglar 
arasında, Bitler 
~l bir ya"" 'Mua 
eoltni bir otom~ 
bil. Fransız Cum

hurreisi Lebron 
da bir Sevr vazo. 
su göndermiştir. 

Macaristan da 
Kontes Aponyi ile 
kocasma dört ha
liskan Macar ka,.. 
tanası hediye et • 
miştlr. 

-<)-

l\ara'oük inşaatı 
lngilteredeiı Bir Kısım 

Miihendiı Daha Bekleniyor 
KarabUkte demir ve çelik fabrika· 

}arımızı kurmakta olan •'Brasert,, Jn
gilb eirketi direktörlerinden B. Ma -
kenzi Londradan tehrfmbıe gelerek 
KarabUke gitmiştir. 

KarabUkteki infaat atelye ve teçl 
hacmi bUyUmekte oldufundan yakın
da tngiltereden bir kısım mllhendiı 
daha gelecek; ve alınacak ieçi miktarı 
da o nlsbette artacaktır. 

Marko Pata 
Kahireye Döndü 

Birkaç g1lndenberl ıehrimlzde bulu
nan Kahire polis mUdUr muavini Mar
ko Paşa Kahfreye dönmft3tür. 

Ayni zamanda lı:açakçıhlı: lılerfle 
melglll olan Kahire ploeinln mUdtlr 
muavini lı:endisfle lı:onuıan gueteclle
re, "Mııırda umumiyet itibarile Jra • 
çakçıbfm önUne geçmek için çok ııla 
tedbirler almdıfmı, bu tedbirlerin te. 
•iri sfSrtlldtlltlnU,, a&ylemlı ve kaçak
çdlfm dpnya ~ meni ic;ln her 
memleketin ayrı ayrı çalr~akta ol
mumm iyi neticeler verdiffne ve 
Tllrkiyenln bu obadaki ~yanr takdir 
emeklerinden kardeı Mıımn çolı: isti
fade ettlffne işaret etmiitfr. 

Silivriye Bir Tetkik 
Gezisi Yapıldı 

Beyoğlu Halkevl köyctllllk tubesl 
tarafından Slllvrtye bağlı CelAllye 
köyUne bir tetkik gezl11I yapılmış, 

geziye Beyoğlu 29 uncu tik mektep 
talebeleri iştirak etmiştir. 

Slltvrl kaymakamı da k01e Cit -
mittir. Köyllller Halkevl &yeteri ile 
talebeleri köyUn dışında karşılamış
lardır. Köy meydanında lstlklll 
martı eahnmıt. talebeler tarafın -
dan şllrler okunmuş, Halkevl namı
na mllll hakimiyet Ta çocuk bayra
mı etrafında bir hitabe trad edil -
mı,ttr. KlSy1Ule1'le gec; vakte kadar 
bashlhal yapılmış, beraber yemek 

yenilmiştir. Köyllller bundan sonra 
kahvede toplanıp oyun a7namamıya 
karar nrml1Jlerdlr. 

Çor.ak baftas1 mnnasebetlyle dun 
~er.e Bf!,Urtq Halkevtnde doc:ent 
Vehhl l!Jr&11' tarııfmdan ~ocuk me~ 
zuu Uzertnie bir konferantı verilmiş, 

bunu bir temsil takip etmiştir. 

Fon Papen Siyasi 
Hayattan Çekiliyor 

Frcın8ıZÇG •• Pa
pt.su.ar,, guetcs\ 
Berlinden, BmJaa 
A}mm vaaıftllfle 

a:ıdığı §?l haberi 
"~.,.ediyor: 

Zannedildiğine 

göre, Ankaraya 
elçi tayin edilece
ği söylenmf§ olan 
AJmanyanm eski 
Vlvana el~lsl P'on 

Papen tamam!le aiyasl hayattan çe
ki1mektedir: Saardakl köşkünde ya
şrva.ca 1.ttır. 

Bu kararın, Fon Papenln kAtfbfnln 
geçenlerde tevkifi ile alAkadar oldu
ğu a.nnediliyar. Tevkif teblp edil---

Londrada neler konuşuluqor 

icabı takdirinde 

lngiliz - Fransız 
kuvvetleri birleşecek 

Deyli Ekspres gazeteli afyui mu
habirinin yazdığına göre lngiliz ve 
Fransız na:r.ırlan, Londrada konue
tukları sırada, görü§illecek bütün 
meseleler arasında, Almanya ile yeni 
bir eulb muahedesi akdetmek imklnı 
da mevcuttur. 

Cuma gününe kadar devam edecek 
olan bu mUzakerclerdc, müdafaa me
selesi, Ingiltere ile Fransa mUnueba
tJ, sonra bu lkl devletin diğer devlet· 
lerle miln:ısebatı etraflıca gözden ge
çirilecektir. 

İuglliz Bqvekill iyi neticeler ala
cağından emin olduğu takdirde, AJ
manya lle doğrudan doğruya konuşul
ması tuavvunındadır. 

İngiltere Başvekili ile, şimdi Al -
manya hariciye nazın olup bir vakit
ler Almanyanın Londra sefiri bulunan 
Her l'on IUbbentrop arumda bqla
m11 olan mbakereler, Avwıturyaıım 

ilhakı clola,.U. prl blmqtı. 
tngtu. nuırlan, aullıtl muhafua i

çin Her eeytn yapılması lhungeldifi 
kanaatindedirler. Almanya ile arzuya 
muvafık bir uzlaenıa aemln1 hamla
aabilinıe, bu yolda hemen tetebbüae 
geçllmelll mtıbrem a&'Wmektedlr. 

Parlate. İngiltere Harbiye nazın t
le l'ranau kabinesi azalan arumda 
yapılan konupnalar, icabı takdirinde 
lngUls ve Fransa müdafaa kuvvetle
rini blrletttrebilmek plhma dairdir. 

AJnf plln, Londra mllakerelerfnde 
de ı&'fllUlecektir. Harp eaumda tn
lills tanarelerlnl Franm bava lruv
fttlM ,ardmıcı olarak vermek ve ica
bı haltnde l'ran8a umumi lrumandan
blmm 1c1armt altında her hangi tn.. 
tllls oıdunnuıı da 1evkedllebUmesl 
gibi imklnlar da bu plAna ithal edlle
ıcektir. 

Dtpr mtldataa pltnlan, Fran11anm, 
"ava bOeumlanndan İngiltereyi ha -
berdar etmesi gibi mevzulan ihtiva 
etmektedir. 
Konu:maıann l!onunaa, tilr tebliğ 

ne§!'Olunacaktrr. Her iki memleketle
rin parllmentolarmda da bu görU~e 
etrafmda beyanatta bulunulacak; fa,. 
kat en mühim kararlarm teferruatı 

gizli tutulacaktır. 

Yeni Fransız HükUmetinin 
Mali Projeai 

Fransada kabinelerin birbiri arka
sma devrilmesine ballıca ıebep, ma~ 
zorluktu. HUldimetln, açığı kapatmak 
için, Fransa bankası,, ndan istediği 
parayı tyan meclisi vermiyor, bunun 
Ur.erine kabine istifa ediyordu. 

Yeni· Bqvekil Daladiye, projelerl
nJ, bir mUddet, meclise vermeden, ka. 
rarname şeklinde tatbik etmeyi dU
§ilnmli§tUr. Daladiye kabinesinin bu 
sureUe ortaya getirdiği kalkınma pil· 
nmda ıu esasl&r vardır: 

Mali kalkmmayı temin etmek için 
alınan ilk tedbir, lstlhsalltı arttır • 
maktrr. BugUn Fransada, vergi, milll 
gellrfn yllzde kırk UçUnU teşkil et. 
mektedir. Hazineye fazla vergi geliri 
temin etmek için milll geliri arttır .. 
mak l!zmıdır. 

Bu gayeye varmak Jçin, htıknnteUn 
karan, hem sermayeyi, hem if1 fazla
lqtırmaktı. 

Serma.ye eu BUJ'etle arttınlacaktır: 
ı - Para serbeatiai sayesinde mem

~kete eermayenfn tekrar geUrllmeel 
(Üçler muahedeei). 

2 - Hazinede almacak bazı tedbir
ler. 

3 - Sa tıalarda kredi kulaylığı. 
lşi artırmak için de §U esaslar tu

tulacaktır: 

ı - Haftada kırk sekiz saat çalıe
ma kanunu ile, iyi it elde edilmesi. 

2 - Büyük it. bilhassa kUçUk ve 
fena teraitlf çalşııalara son verllm~ 
si. 

3 - Memlekete fazla seyyah celbi 
ve mn.temlekelerln daha iyi i,letllme
.ı. 

1>11td!Ja ldlkftmeffnln ----• 

leri 3 Mayısta ne,rolunacak ve ogün-
1en sonra tatbike başlanılacaktır. 

Almanyanın Romanyadan 
Alacaiı Petrol 

Berlinden blldirlldığine göre, Ro
manya ile Almanya arasında yakın
da, blr petrol anl&flllaaı yapılacaktır. 

Bugüne kadar Romanya, petrolünil 
döviz mukabilinde başka memleketle
re sattığı için, Almanyaya aatmağa 
pek ehemmiyet vermiyordu. Mesel~, 

Romanya, A vu,aturyaya sattığı petro
l un yan parasmı altm esasından dö
vizle alıyordu. Buna mukabil, Alman
yaya Romanya petrollarmm ancak 
yUme aekızi aatJlıyordu. 

Bugün, Almanya, döviz tediye et. 
meden, Romanyadan petrol almak ar
zusundadır. 

Berlinde, Romanyanm bugtlnkU ~ 
ha bUyOk Almanya ile olan tlcaretf.. 
nin ehemmiyeti dolayı11ile, petrol an
laşmasından iyi neticeye vanlacağı 

Umit olunuyor. Bilh888& IU cihet lea
ret olunmaktadır: 

Bugün, Romanya Jhracatınm yüme 
27,2 ıfnf alan memleket, (A VU8turya 
da dahli olmak tlJıere) Almanyadır. 

Romanya da fthalAtmm ylbde kırkı
nı Almanyadan yapmaktadır. 

Almanyanm tktJladl resmi gueteal 
olan "Virtpftsring,, bu hU8U8ta fÖY
le yazıyor: 

"Almanya, Romanyanm hı.rld U • 
carettnde tetkll ettlfi mevkflnl, A VU8-

turyanm ilhakmdan IODl'a daha faz. 
la kuvvetJendlreoektlr. Romanya e • 
konomlainln bqmda bulunanların 
bundan tamamlle memnun olmadıJda
n görUJU~. l'akat. mazide oldup 
gibi, bugilıı de, hAdlaelfl""" ......... .. 
kendini göstermektedir.,. 

Mua1ki Sanatkirlan idare 
eyeti intihabı 

Muılkl sanatklrlan cemiyeti !da· 
re heyeti intihabı d8n TOrbedekl e11-
naf cemiyetleri merkezinde yapıl
mıştır. 

Netice bagQn anlavrtacaktır. 

(-K!-!~0~1N-
,,,m,eb• llemlıkeı 

lrlnd• dıırnda 

Aylık 

a ayhk 
e ıyhk 
Yıllık 

o~ 
260 
'7b 
900 

·~~ Krı. 
42~ • 
820 • 

1800 • 

fartfesınden Balkan 81rlili tein •Ydıt 
otuı kurut du,ulür. Post• blrllAın• ıur
mıJtın ytırlere ayda )'etnıiı betf'r lmnı~ 
ıammedıllr. 

Abone uydını bildiren mektup •e 
tetıraf Ckretlnl, abone paraliının ııosta 

veyı benkı ile yolJtıına Qcreıtnl ıılurt 

kendı üıerıne ahr. 
f'IJrltluenla her poıta nıerhılnd• 

IWHUN"a abone uaıılır. 

Adres detışllrme Gereli 2~ kunı,tur .._ ______________________ _J 

Dünkü Hava 

Yurdun Trakya, Ele 'Tfl Cenubi Anadolu 
bölgelerinde kapalı, :rer :rer :rılıtlı geç. 
mit. rOl(ltr dolu. cenup dolusu •e orta 
Anadolunun prk tarartanndı cenubi is
tikametten kunetllce, diler JVlerde ti· 
mail lıtlkamette orta lnınette eamlfllr. ı... 
tanbulda ban ekseriyetle kapalı secmlf, 
rOzııAr cenubu prblden saniyede 2 • 1 
metre hıılı el'mfştlr. Saat U de han tıı
ylkl 7ft0.8 milimetre tdt, ıOhunel en ytlt
sek 13.3 •e dlltllk 9.0 aantlsnd bydolwı
muflur .. 

IS Yıl E1111el Bugiin: 
llemarlnln bauram lberl bir ıllrl maı

raflar karırıında balondaki.arı nazarı dik
kate nlınnrak Nlaan maaıının bayramdan 
~'"''' ttaır mibtaılp olocolı diJ11JnlJlmlf oe 
ona o/Sre lıtlhıarata l>aılanmıııır. 

Defterdar ba luzmıta: 

- Pamrf•ıf wnn•& 6fr WlıaflWlr. 
11,,,,.,µJı 6.W ,, ....... ...,, ' ... 



1 Şebi~· Hab~_rl_er __ i 1 
Prost plim encümen tarafından Yazan: Pr. en. Afet 

1 Fener Bekçisi 
muvaffak bulundu ı-:. ... Kıs ıı-ı blıvok nefis...::.-:::::: kldmlığma 

1 ait birçok gtlzel yudan ihtiva eden bir Yıllık neşretmiştir. Profesör 
Şehir mtltehusııı Bay Prost tara-1 

fmdan hUD"lanan nazım plAn bir haf· 
tadanberi Şehir mecllalnden seçilen 
b1r eneUmen tarafından tetkik edildi. 

Vali ve belediye reial evvelki ,un 
geç vakte kadar sUren toplantıda ha. 
zır bulunmuo, plln ve rapor haldr,pıda 
la.hat vermi§tlr. 

Encümen pllnm bta.nbulun müs • 
takbel ihtiyaçlarmı kareılıyaeak fe" 
kilde tanzim edllmle mükemmel bir 
pltn olduğuna karar vermJetlr. EncU.. 
menllı mazbatası bugünlerde Şehir 
meclisine verilecektir. 

Valde Hanı 
Emlnönündekl Valdehanının yıkıl • 

m&IJ dün bir mllteahlıide ihale edil· 
miftir. Yıkılma lıine birkaç gün zar· 
fında hemen başlanacaktır. Han vt 
etTaf ındaki dükkanlar tamamen I» 
p.ltılmıştır. -o---
Beyoğlu Halkevinin Tertip 

Ettiği Spor Şenliii 
A.1ın otuıuneu cumarteel ıtmtl l· 

ota Beyollu Halkevl bir apor şenlltl 
terUp etmiştir. Bu şenlik dola7ully
le blr hattayı mtıtecavll blr zaman· 
danberl huırlıklar yapılmaktaydı. 
Be1olhı Ral'kevtnln kıı ve erkek 
ualannın lftlrakl1le 7apılacak olan 
tenJlt, l&J'et mantasam ıımnutlk 
ı&ıterllerlnt thtlTa etmektedir. Bu 
mllnuebetle gerek IJv batkanı Ek
rem Tur gerek ıeno ualar tarafın
dan nutuklar eöylenecektlr. 

Beyollu Hallrevtnln, geeen )'az 
blr defa da Tautm bahQel!llnde ter. 
tıp etmlf oJ4al11 apor göstertsln1 
stsnnllt olanlar bu gösterllerln nasıl 
bir intizam ve cazibe içerisinde ya
pıldrğmı hatırlarlar. Spora mtıztk 

de refakat etmektedir. Bu defakt 
.~enn.., --· --- 1711• mil ıım
nutlk salonuncla b .. ı17acaktır. 
~ 

Saadet Vapuru-Xn.eı 
Hakkında Tahkikat 

Blrkac ıtın enel Marmara,.a ç~ 
ken kealt ılı ,.Oıtınden denlıyolları 
ldarealne alt Saadet vapunı içinde 
eoo ton ..,.. \'8 188 yolcu olduğu 

halde karaya oturmuttar. 
Denlzbant umum mldDrltlltl taZR 

herine derhal allkadarlara emir 
Termit. ıemt kurtarma tlrketlnln 
Hora tahllıf :re sem lal kaza ınahal· 
ltne gönderllmlttlr. 

Kasa hakkında dOn Bandırma 11· 
manından Denlzbanka ve Danlı ttc&· 
ret mldtlrltlltlne celen maltmata 
söre, Bandırmadan 8 mil mesafede 
J'enera4aaı mevtllnde taraya otu
ran vapur aabah 7 de kurtanlmı• 
Ye ytııdtırOlmtıettır. 

Vapurda k•J'4• deler bir huar 
olmamış. yalnız ıu gemisinde balf 
ufak tefek yarıklar ıörOtmOştOr. 

Vapur buradan gidecek bir heyet 
tarafından tetkik edilmeden yola oı
kanlrn ıyacaktır. 

KAZAl\"lN RAPORU 

Kaza hakkında don Denlıbank ve 
Denlıyollarına gönderllen aon ma-
16mata cnre; vapur her saman ol
d utu glbl carşamba aabahı latanbul 
limanından kalkmıştır. Marmarada 
seyrederken gece yarısından ıonra 
slsll mıntakaya glrmff, Kapıdal ya
rımadası OnOndekl ıerplntl kayalık· 
ların Ultünde bulunan feneri göre 
memlş, kayalıkların Dıertne bindir 
mı,ur. 

Saadot vapuru, kışın da bir deff. 
daha karaya oturmuştu. Vapur 900 
tonluk eski gemidir. Bu defatı ka -
ıada da ıat salim denllebtıecek bir 
eekllde kurtulmuştur. Ancak. vapu
run bu yıl tkl defa kaza geçlrmle ol
muı alAkadarlann dikkat nazarın
dan uzak kalmamrştır. Kazanın ma 
raber kaptan ve tayfalann ttadelerl 
ld19tl kmmen an1a"1mış olmakla bP
benb ahnmamıttır. Kaptanın hl~ 

biri kaltahatl olınadıtı B&Dılmakta
drr. 

Denizyollannda 
Yaz T arifeai 

Denlıyollan ldar•I OnllmOıdetl 
aynı U tinden tUbaren Trabzon, 
Mudanya, Karablga, ve lmroz bat -
ıanoa yas tartfeal tatbik etmete 
batlıyacalttır. 

Afustoe nihayetine kadar devam 
ede~ek olan bu tarifede, Trabzon, 
Karabtgs H tmroı hatlarında eski
ye nlsbetle bto bir deflşlklllr yapıl
mamuı tarıfe yalnız Mudanya hat -
tında değiştirilmiştir. Bu ettml84cn 
olarllk eskiden sabah 8.30 da Mu
tianya~a kalkan postalar, mayrı 15 
den itibaren 15.30 da kalkacaktır .. 
Yalnız eumartesl gUnlert 14 de, pa. 
zar ıtınlerl de sabah 8 de, akşam 22 
de olmak Uzere lkt posta hareket e
decek ve ayni surP.tle Bandırmadan 
da lstanhuJa iki pN!ta geJecf'ktfr. 

Bu postalar dUşUnllldlllU gtbl Al· 
manyadan ıelecek yeni vapurlan • 
muıla yapılacatından bu batta .glde
~ek ve ıelecek yolculara bir haylı 
koJarhk göRterlleeek, eıklden 6 - 6 
ıaat zarfında alınan yol bu defa lkt 
tlı:l buQuk ıaatta katedtıebtıecektlr. 

Mudanya Limanı 
DeYlet Denlzyolları müdürü Rau

fl Manyıı.s dtın l'dudanyaya gltmlt
tlr. 

Ba1 Rautt Mudanyada 3 - ' sQD 
kadar kalarak Mudan1a limanının 
vaziyetini tetkik edecekUr. Bu hat. 
ta gelecek vapurlarımııdan bir kı .. 
mı ı,1etJteeellndcn Mudanya llma • 
nmda ban te1leat J'&pıJmuı dttştl· 

nlllmektedtr. 

Miitelerri.' .. : 

Deniz Harp Okulunda 
Ontımtısdetl puartell sUntı Denli 

Harıı okuluna eancat verme merut
mt lhs tıl\ ;rıl ll••Tl hlUr&p R'a~,p aı

nıfına seçecek talebelere diploma 
tevzii yapılacaktır. 

Huırlanaıı procrama ıöre, evvel& 
donanma komutanı Amiral mektep 
bahçesinde karfılanacak, 1ancak 
verme mer~ılml :rapılacak. dlplo • 
malar dafıtılacak, bunu talebelerin 
geçit re&ml takip edecektir. Çay zt
yafP.tlnden Mnra Harp ıınıfına ge
cen talebeler arkadaştan tarafından 
ufurlanacatlardır. 

Yeni Araba Vapuru 
Slrtetlbayrtye, Ha11k81dekl fabrl· 

kasında inşa ettlrdltt Uçtlnctl yapu. 
ru pek yakında btttreeekttr. Sırf a
raba Tapum olarak kullanılacak ve 
diğerlerinden ıtıratll oldutu için de 
Yalova ile fstanbtıl arasında lfletl· 
lecektlr. 

Nümune Fındıklık 
Halkalı Ziraat Dlf'ktebl namına 

Halkalrda Natta9 cayın tstlmllk e
dlleeek, burada bir ntımane fındık· 
Jık yapılacaktır. fattmltk muamele
Bini yapmak lzere tehir meclisi ar 
zalarından tı~Onden mllrekkep blr 
heyet teşkil ~dilmiştir. 

1 Boyan Ar- ·r- BekPI. unvanlı pek kıymetli bir yazısını Yıllık 

... :::-: .. il~ o~~·~:~:::··"""-_:"~ 
Y IL 1818 • 1820. etmemi... Omlt arar gözler Ankara-

Silih ..ı..t denıbane iciDde dan gelen 111k ile parlıyordu. 
akialer yaptı. Soblrlarda kOfllll"ala- • • • 
rm rtırWW.U beni ve hocamı pence- B 1R gUn Alanya kaleainin tepe-
reye çekti. ainden engin denir.e bakıyor-

H&lbuki blru evvel pçmitfn ne gtı. dam. 
YJel b!r levhaa1 ile boca w tek talebeei O denlZlerde blkimiyet devrini yal
ben heyecan ve gurur içinde idik. öy. Rtz <>amanlı tarihi icinde bilebiliyor
le ya :X uncu padiplı Kanuni SUley- dum. Fakat tmnandığnn ve mazgalla
mana kadar gelml§tik. Ben padlp.hla- n içinde gezdiğim bu kale ban& bq
rm 11rasını ıqırmadan saya.biliyor - ka bir TUrk adım müjdeliyor. İhtiyar 
dum. Hocam mUkMat olarak ban& 10 fener bekçiıl k&rtal yuvalarına et o
ııumara yanma yıldızlar da srralryor- lan fener evinden inmle bi.ı.e izahat 
du. veriyordu. 

Heve11im bUytlktU. ÇtinkU tarih Onun kitabı, \ilerinde gemiğimiz 
derslerimi çalıft,ıkta.n sonra evde de yerlerdi. "Bu kale Selçuklardan kal -
beni dlnllyecek kimseler buluyordum. madır, dedi. Alanyamız Selçuk dev
Hele bir akşam 6nce Barbarosun Uze. rinde parladı. OBmanlıda eöndii. Bil -
rinde ne kadar durmuştum. ytık alıeddin Akdenili buradan göz. 

Onun resmini ldlçtlk iken tamyabil- ledl. Don•nmumı kale dibindeki ter
diğtm dedeme de ne çok benzetiyor- sanelerde ha.miadı. Ben her gece fe
dum.. B&ba annem göaltlğUnil takarak nertmi çakıpmda o don•nmaya yol 
resme baktıkça bu benzetmede bent verir gibi oluyorum,,. tJaerinde y\lrtl
teylt ediyordu. dUfUmilz IU1lJÇ ufultulu aldaler ya.
btediğtm ve tuavwr edeblldiğtm pıyordu. Bu, eski devirlerin eu hui

bUyOklllkleri kUçUk ldt&bım ban& hiç nesL Bu devirde de Kale içi ahalisinin 
veremiyordu. su ihtiyacı eanııglarma bağlıdır. Yi-

Harltayı biliyordum. ne ihtiyar fener bekçisi eöyledi: 
Cezayir, Tunus, Tuna, Volga, Var- Karşıki dağda bir noktayı ip.ret &o 

dar, Dicle, Fırat, Yemen, Nil, YetlJU'· derek •'l,te eski devirlerde IU oradan 
ma.k. Sakarya birbirine yakın şeyler buraya ltöprfl ile bağlı idi.,. 
defildl. 1876 ve 1912 harpleri anek- Akedilk izlerini kale berinde g&l
dotlannı da bUytık annelerimden din- termeyi de unutmamıetı. "İç kalenin 
liyordum. kapı ldtabe9ine dikkatli ~ diye 

Hocam 600 eenelik devletten bah- de tekrarladı. Benim kitap bilgilerim 
eediyordu. Söyledlflne g&ı8 o devlet altttst olmqta. 
40 çadırlık bir halktan ttıremlftl. Alanya bJeetnl lıer pmikoe US1ID 
Namık Kemal de tliri Ue bu fikri uzun dilftln~dum. Bu kökll yapı

tu mısrada ebedileştirmek istememlı 1ar Omıanb çadrrlarmdan çok evveldi 
midir? ve TUrkiln malı idi. 

~UMlfaginhee bir devlet ~ 
~ a§INtten.n 

Kitap onu yazıyor. Hoca da ondan 
gerisine gidemiyor. Bu dar çerçeve 
Jnntnıadı, !aKat bizim derllimlz yarı
cıa kaldı. 

Bir aene önce 30 kitflik bir smlfta 
okuyordum. tık mektebt bitirme ıııe
nemde mmfta Wt kaldun Yıkılan, 
çöken imparatorluğun samntım tek 
talebe ve hocumı da birbirinden ayı
nyordu. EvlerimDe sığındık. 

Bip tohrl 10kıı.klan Auawr, G~ 
, vur imam çeteleri tıe milli kuvvetle
rin çarpıomuma 88.lıne oldu. Bu felıir 
içindeki çarpqmalar aman verdikçe 
ve m1Dl kuvvetler Bigaya bülm oı
duklan zamanlarda ben bllyUk an-. 
lerimln elinde mektebe gittim w pl
dbn· Bir wıer öfrenmJt olarak ilk 
mektep mezunu olmuıtum. 

• • • 
1 srtKLAL harb1 malan... 

Yunanhlan Blpda. lWAf dev
letlerlDi lltanbulda, ltaıyanlan An • 
talya.da görerek Allfyef8 ~ildik. 
Kartuıue B&derimlz Mustafa Kemal· 
adında canJamyordu. Sakarya harbi 
kahramanları için evlerde t,:amqırlar 
dikildi. Çoraplar 6rllldll. Btlttln mlllet 
fstikiılinl kurtarmak için Bqmı bul· 
mut ve onuıı etrafmda toplanmıftı. 

Yeni tarih miman çadır halkmdan 
defil, mflyonlarla Tnrkiln blrıtğfııden 
devlet kunıyordu. Ona kim amelelik 

1 937: Bqt1Dktl tarih balriketlll'l 
ile dbldl G ssb"411ırrt ılllıp. 

1eri anamda ne bllyUk fark! Hatırım
da btlytlk ys tutu AW18 b1eel f&o 

ner bekçlalnbı te1Ufum Ue Alanya i
di. Ve ora halkı bu .aı bugllD dahi 
böyle yadeder. Ancak ben o amanırt 
km& bilgilerimle AlliJ'e adında Selçu
ta kadar gitmek 118Vinclni bulablJmit
tim. 

Halbuki bu eehfr bittin Avrupaya 
da yayıhnıt olan bir TUrk kabileeinln 
Anadolu sahillerine vurulmuv damga
aı değil midir. Alanya Alanların Wke
sl. Bu kahlJenlıı tarihi 1s1erlnf aratb
raJmı. 
Ywıanistanda Elen. Kafkuyada ve 

Rusyada Alen, Avrupa içlerine ur.anan 
yollarda ve en nihayet lspanyada A
Jenlerln ya11Irelan, Tarfhte byrth de
ğil midir? BUtnn bu bilgilerden aonra 
AWye adı cofraft haritalarda ne ka
dar lfretl katıyor. 

Anadolunun ba katırla reliP yer
leşen, Alan TUrk kablleıd bugUn ço.. 
cuklarmda da o adı yaşatıyor. Fener 
bekçlai bir Alan çocufudur bUtUn ~ 
Janyalılar gibf. •• 

• * • 
O SMA.NLI devri 600 senenllı 

hufreelne dUtttı. TUrk devleti 
binlerce yıllık tarihinin temellerllıde 
yilbellyor. Buglln her TOrk çocuğu 
bu hakikatle bqbqachr. O, bu yurda 
ezelden sahip oluşundan hız ve kuvvet 
alır. 

Aesırnıe tıadıseıer: 

fzmlrcbı Ka1'f17"1rac1a Bnetan1ar k6Jln<1c Ra .. n 'RAyazıtm kanın RaJ'All OITh•""• bir batmt1a 1( ~k 
dotunnatt11r. Yavralann ve Ba1aa Gtllbahann sibhatlan çok lfidlr. Diler reslmd.e Kutamomı çocuk_..... ... ............. ~ ............. .......,... 

imar için 
Bir buçuk mllyon 
istikraz edilecek 
Şehir Meclisi dUn saat on hefte bi

rinci Reia Vekili Bay Necip Serden
geçtinin bqkanlığmda toplanmqtır. 

lmar pli.mum tatbiki dolayısile yapıl&. 
cak masrafı kartılam&k tızere aktecli
lecek istikru hak.kmdaki teklif bllt. 
çe encUmenine &&ıderllmittir· ~
ru bir buçuk milyon mllrtarmda ola
cak ve Gazi köprUırilııe giden yo~ 
la diğer bazı aahalarm aen1tletilmeal
ne harcanacaktır. Makamca Jat1kru 
salAhiyeti verildikten 80ll?'& para mil· 
ıt bir bankadan yapılacaktır. 

ltf aiye yardım talimatnamesi hak· 
kınd& mlilkiye enctımen.lnl.n mubata
sı ~ e talimatname okunm111, bazı nok· 
talar il.zerinde itirazlar yapılmJI, ta. 
llmatname bir daha tetkik olunmü 
Ur.ere endlmene iade edilmiftlr. 

Hamamlara verilecek tehir IUP 
nun daha ucuz verilmeli b•Jrlrmda B. 
Hamdi Raaim tarafmdaıı bir lilD fl'I· 
velld celaecie yaptlin teklif hüJanda 
Vali ve Beledl;ve Reı.l Bay Kuhlttln 
'O.wndaf aöa a1arü e6Yle demlp:!r': 

- Hamamcılara tlçte hJr ııllbetlD
de tenzlllt yapryoraz. Ben t.etıdbt 
yaptırdım. Hsmıı.nıla.rd& bir mu,terl 
10. u JnırDa sa clelmlektedlr. "Do tur
na su ile bir teaüe n demektir. Bir 
teneke 811 OD paraya verilcUilne p 
hamamda yıkana bir mlftarl için 
kırk para dtıfmektedlr. Bu para Jsa,. 
mamm difer muraflarm& naaran 
bet paraya kadar dUpıeJrtedlr. Daha 
fazla ten.zlllt yapmayı esas ltlbarile 
kabul ed!JO!'Ulllo Pabt bltge vuQıe
tl dolaymile buna efmdWk fmk1n yot. 
tur. ilerde dtlfUnecelia.,, 

Bu ba.hat lımine Bay Bamctı ~ 
sim teklltl geri almJftır. .Aflpj tall
matnameelniıı gv1 bıraJrı1an bir iki 
maddeef OkunmUf, belecli,enfıı 938 
aeneel masraf bOtçeat mUsakere ohm
mll§tur. Meclfa bÜgtın yine toplana
caktır. 

Telıiz Vapurlar 
Denl17oıtan tdarealne ald Y&par

Jann bir çofunda telalı olclulu hal• 
de bir kısmında yoktur. Karade11tse1 

lzmlre n Menin hattına l•lf1en Ta

parlann heınen hepelnde telsls ftl'• 

dır. Yalnız Mudanya hattına tıllJen 
vapurlardan Saadet, Kocaeli, lnaao. 
Senar, Tanar ve Ulur Y&purlan• 
na telsiz konalmamıetır. Buna ae
bep, Marmara denizinde ltlt7en po8-

talara telıl:I tonulmumm ftkttl• 
mecbur! tatulmamlf olmuı411". Hal-

buki Marmara mmtakum4a çok defa 
kazalar oldatu glSrGlmt!flr. Ba iti· 
barla mevcut vapurlardan telllzl 
olmayıp da işe 7•"7&Cak gibi olan• 
lanna telalı tonulmuı dlfbll • 
mektedlr. -· 

DOOUM 
Gazetemiz mtırettlplerlnc!eıı BaJ: 

Mehmet Zekinin bir erkek eoculll 
olmuştur. Yavrunun uzun Gmtırltl ol• 
maımı diler ebeyeynlne uadetler 
temenni edertı: 

1 MAVIS 
Bahar Bapa ..... '1'0RK llAA· 

Rb' Uiiiid ılfl'I ıusı Ilı ... ......... 
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SAIF IHIAVAT 
Bununla. beraber, yemek yiyene ka

dar, hepsi biliyorlardı ki, hükümet 
Sırbistana harp ilan etmişti. Ne bir 
telgraf gelmişti, ne bir resmiğ veya, 
hiç olmazsa. itimada şayan bir haber, 
Bütün gUn kahvelerde, otellerde, sa
hilde hep bundan bahsolunuyordu. 

Denizden doğru boğuk bir vapur 
düdüğü duyuldu, güneşin üzerine si
yah bir bulut geldi, denizdeki dalgala
rın üzerinden büyük bir kuş uçtu. 

Herkesin içinde muharebe! kelimesi 
dolaştı. Her taraf büyük bir sükut i
çin<le idi. Sanki herkes, sükuta dalıp, 
bu muharebe düşüncesinden, kendi 
kendilerinden, harpten kaçmak isti
yordu. 

İkindi postasile Bruxelles gazetele
rinin akşam ta.bıları, binlerce nüsha 
olarak şehre gelince, herkes bir tane 
almak için gara koştu. Fakat o koca 
koca serlevhalarm altındaki yazılan 
pek azı okuyordu. 

''La Monarcnie declarait 1.a guerre 
a ki Ser'bfıe,. (1) Bunu herkes biliyor
du •tem. 

Sonra, harp i18.n edilmiş ya bir ke
re, kim kime ilan etmiş, nasıl, ne za.
man, bunların ehemmiyeti var mı idi 
artık? 

Kendi geçirdiği kfibuslu gecelere 
karşı müdafaa. ediyordu. 

Geceleri birdenbire uyanıyor, kal
kıp yatağında oturuyor; karanlıkta, 
gözleri falta§ı gibi açılmış, kapı ça
lınacakmış gibi bekliyordu; fakat ki
mi bekliyordu, bilmiyordu. Kendisi i
çin iyi veya daha. fena bir şey olacak 
gibi geliyordu ona: öyle bir şey ola
cak ki, onun üzerine, gitmeye veya 
orda kalmaya karar verecekti. Fakat 
yine hissediyordu ki, olacak olan şey 
kendisi için fena bir şeydi. 

Klara anne, sinir içinde, bütün vü
cudü taş gibi kesilerek, içinden doğru 
bir hissin yükseldiğini duyuyordu: 
''Yeter artık! ya şimdi, ya bir daha 
hiç!,, 

Ondan sonra üç gün Klara anne, o 
güzel yaz hayatı insanın nerede bu
lunmasını icap ettiriyorsa orada gö
ründü: sabahlan deniz kıyısında, öğ
leyin onun yemek salonunda, öğleden 
sonra Caf e dcs Anglais'de, o beyaz 
salonda, da.ha sonra da gazinonun 
parkmda, konserde, yemekten sonra 
da gazinoda yahut American Bar'da. 
(otelin yemek salonu da gittikçe ten
halaşıyordu). Tabii hep baron Hart
lein'le beraber. 

Hepsi gidiyor, Klara anne hfilft gi~ 
memekte ısrar ediyordu. Yemek sal~ 
nunda şimdi bir masa dolu ise bir 
masa bo.,ıu. Sanki Klara anne, boş ka
lanların yerini o kendine has yürüyü
§U ile, girerken, yaptığı hareketlerle, 
otururken, yemek ısmarlarken sesi i
le doldurmağa çalı§Iyordu. Hatta bir 

Kadın ve moda 

Yeni Bahar Şapkaları 
Bu seneki bahar şapkalarında, tüy 

yerine çiçek ve kurdele hakimdir. Re~ 
simde yeni tip şapkalardan birini gö
rüyorsunuz. 

Artistler Ne Giyiyorlar? 
. Meri Glori lokantada yemek yerken 

siyah ve sivri bir fötr ~apka giyer. 
Bunun üzerinde mavi bir kurdele var~ 
dır. Miııel Morgan ilkbahar elbisesini 
giymiştir. Bu, siyah yün rop üzerine 
giyilen sarı, uzun bir cekettir. üzerin
de altı düğme, belinde de siyah bir 
kemer vardır. 

Marsel Şantal geniş kenarlı şapka
ları tekrar moda haline koymağa ça .. 
lışmaktadır. Son bir kokteyl eğlence
sinde salona böyle bir şapka ile gir
miştir. 

Edvic Föyer mavi bir akşam tuva
leti ile suvarelerde göze çarpmakta • 
dır. Bu elbisenin kollarında ve yaka
sında pembe ve mavi işlemeler vardır. 

Danyel Parola mavi üzerine kul'§U· 
nt, bej cizgileri olan bu yeni bir ku· 
maştan bir tayyör yaptırmıştır. Bu~ 
nun altında hazan düz renk bir etek
le de gitmektedir. 

O saatlerde bütün Ostende büyilk 
ibir sessizlik içine dalmı§tı. Herkesin 
üzerine büyük bir kararsızlık gelmit
ti. Herkes kendini le.iz bir vaziyette 
hissediyordu. Kimsede bir şey düşü
necek hal kalmamıştı. Fakat, bütün 
bu derin sükiitun ô'biir tarafında, zo
raki veya kendiliğinden, hareket et
mek harekete geçmek için bir arzu 
vardı. 

akşam içki bile getirtti! -Ç--A--P--R--A--Z--
( Arkası -var) 

'(1) Ilii.hrMt Strbiatmwı harp il4n 
Onlar, otelin önUnde oturmu§lar, U

çü de hiç seslerini ~ıkarmıyorlardı. 
Kıara. anne istakoz gibi kıpkırmızı i
di. Paula, ba§mı önüne iğmiş, asfalt 
yere bakıyordu. Nihayet baron Hart
Iein, sinirli ıbir hareketle, kahve fin
canını eline aldı: 

ediyorcıu. (t. e. n.) Kelime bulmacası 

- Zannederim ki, dedi, bu haber 
hayretinizi mucip olmamıştır. Pek~ 
biiğ olan, 7.8.nll'i bir §eY ! bütün dün
yaya göstermek lftmndı ki, biz Avru
pada, eski Türkiye gibi, bir hasta a
dam vaziyetinde kalamayız! (Biraz 
durdu, sonra) bununla beraber, ben 
kendi hesabıma, hMiseleri izam et
mek niyetinde değilim... (Tekrar 
durdu, sonra, elindeki Bru:r:ellea Guo
tidienno gazetesinin hususi tabını ka
n11tırarak) i~te, bayan... Tedip hare
keti bu! 

O güzel yaz, büyük bir zaferle baa
lamı§, gan şerefle devam e~ harp. 
le nihayet bulmuştu: Klara annenin 
harbe karşı kendisinin açtığı harple, 

·O güzel yazını, Ostende'yi, Garbiğ Av .. 
rupayı müdafaa. ederken gösterdiği 

kahramanlık hayrete şayan bir şeydi 
doğrusu. O bunları Paulaya, Janosa, 
dörtbir taraftan gelen fena haberlere 
ve kocasına karşı müdafaa ediyordu. 

Sat 
8.30 

l9 
10 

l0.15 
6.30 
6 

KALKACAK VAPURLAR 
Vapurun adı Gittiği 1101 

Kocaeli Mudanya 
Seyyar Karabiga 
İnönü" Mersin 

GELECEK VAPURL.4R 
Tayyar Jzmit 
l\lersin Bandırma 

Seyyar K:ırabiga 

Şeh:adeba1ı 
TURAN TİYATROSU 
Halk San'atkürı Naşit 

Ye Arkadaşları 
okuyucu Burhan kon
serL lstanbul Çiçeği 
komedi 3 p. Varyete, 
Cnmbaz, Düet. 

HALK OPERETİ 
Pazartesi akşamı 9 da 
Kadıköy Süreyyad:ı 

ilk defa olarak 
S YILDIZ 

ÜÇ YILDIZ 
3 YILDIZ ••• 

Yeni ve en son operet 
3 perde 1 tablo. 

BEYOÖLUNDA FRANSIZ 
TiYATROSUNDA 

29 - 4 - 938 Cuma günü akşamı saat 9 
da Bestekür J:ık Ansan gecesi, Kitar:ı kon
seri Ye Belkıs pi)'Csi 4 perde; zengin 
program. 

Paula, mUtema.diyen, eve gidelim, 
eve gidelim deyip duruyordu. Janos, 
- çocuğun içine doğmuş olacak -
hepsinden fazla endişeli idi ve o da 
eve dönmek istiyordu. Babaları, her .. 
halde, Klara annenin yu.dığı mektu-

bu daha. almamı§ 01acakt?. xıara an- ( yeni Neşri 11 at ) 
ne bu mektubunda, gelmiyeceğini, Os- ------------
tende'de kalmağa karar verdiğini yaz. 
mıştı. Bu mektubu almamış olacak ki, 
tekrar üç kelimelik bir telgraf gön
dermiş, derhal gelmelerini bildiriyor-

du. Telgrafta bir kelime daha vardı 
ama, sansurda. silmiglerdi. 

Klara anne, kendisine nihayet na
sip olan o güzel yazı ve etrafındaki 
kibar muhiti sokaklardan geçen, ya
hut deniz kıyısında oturan o asık su
ratlı insanlara karşı müdafaa ediyor
du. Hangi tarafı tutacağını da daha 
henüz kestiremediği için, yeni haber, 
yahut yeni emirler bekliyordu. Klara 
.. ayrılmak lltemediği bu şeyleri 
artık pek azalan deniz kıyafetli kim
lelere, artık pek fazlalaşan seyahat 
Jayatetlllere karar miidafaa edi!'ordu. 

Asılzadeler 
Ömer Seyfettinin külliyatının be

şincisini teşkil eden bu eser de çık
mıştır. Bu kitapta. Ömer Seyf ettinin 
Asılzadeler isimli romanile Efnız Bey 
ve Ashabı Kehfimiz isimli diğer iki 
romanı ve Hürriyet bayrakları isimli 
nefis bir hikayesi vardır. 

Bahar Ve Kelebekler 
Ömer Seyf ettinin en güzel 18 küçük 

hikayesinden teşekkül etmiş olan bu 
eserde herkesin hoşuna gidecek bir-
çok hikayeler bulacaktır. Külliyatın 

altıncı sayısıdır. Ahmet Halit kitap 
evinin çıkardığı bu eserlerin tanesi 50 
kuruştur. Ehemmiyetle tavsiye ede
riz. 

Yeni bulmacamız 

123456789 

1 1 1 1 •ı i : 
2 _ı.__,.___._, _ı •r.:=r~ 

3 ıDI ıaı•l 
4 I&. 1•1 Mı ı 1 
5 1 
6 1 ,., 1 1 1 1 1 
7 __J,.•ı_J_LJI• 1 
8 ___.!...__. 1 1 ,. 

9 \ 1 1 1 l•I IMj 
SOLDAN SAGA: 

1 - Eski büyük evler, lıol olmıyan. 

2 - llk insan, işin tersi. 3 - Yalvarma, 
4 - Değnek. 5 - Meşhur bir İngiliz kra
licesi. 6 - Köpek, büyük bir dağ silsilesi. 
7 - Vahşi bir hayvan, ekin tersi. 8 -
Tatlı değil. 9 - Odun olmı)·an yerde ya
kılan, 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - İsim ve şöhret yazan kart. 2 - Kö

pek, 3 - Kücük balla, sunmak, 4 - lstan
bulda taşınca müsevi yaklaşan yer. 5 -
ekim tersi, üzerinde yaşadığımz, 6 - Ku
zunun sesi, bir nokta. 7 - Anbca göz, 
memleket. 8 - Yemek, sebep, 9 - Bir er
kek ismi, büyüme. 

DUNKU BULMACAMIZIN 
HALLEDILMIŞI 

SOLDAN SAGA: 
1 - Hindistan, 2 - le, em, ima, 3 -

arpa, er, 4 - Dardanel, 5 - İlk, ratıp. 

G - Alam. 7 - iz, Tuzak, 8 - Na, Kor, 
yi. 9 - trı, kın. 

BORSA 
--- Ankara28-4-938 ---• 

fflzalarında yıldız hareli olanlar, Oze· 
zerinde muamele görenlerdir. Rakam-
lar sıı:ıt 12 efe kapanış satış flyallarıdır. 1---- Ç E K L E R ---·ıı 

• Parls 2.H6S • Madrld 12 6984 
• Nev\•ork 0791WO • Derlln 1 9682 
• M 118110 15 0475 • Varşova 4 1960 
• Brüksel 4 6980 • Dudapeşle 3 9880 
• Atina 867460 • Bükreş t06 0317 
• Cene\•re 8 4425 • Debtrad S4 5288 

• Solya li3 4920 • Yokohanıı 2 7210 
• Aımter<J:ılT 14222 • Stokholm 3 08 

• 1.ondra ti30 • PraA 22 i 576 
Viyana • l\losko\'a 23 8275 

latlkrazlar 111----

• 1933 T. Bor ı 19 70 ı • F.rıınnl istik 96 
.. .. .. 11 S. Erzurum 
.. .. .. 111 S. Erzurum 
Efektlfler verilmemiştir. 

11ANKARADAN11 
Sarsıntı mıntakasında yapılan 

tetkikler sona eriyor 
Ankara, 28 (Telefonla) - Sarsın- 1 

tı mmtakasmda harap olan köylerin 
yeniden inşası için gereken kereste
nin temini, köy evleri tiplerinin tesbl
ti için icap eden tedbirler alınmak~ 
dır. 

Vekiller Heyeti kararile bir heyet 
30 Nisanda. kaza. mahalline giderek 
tetkikler yapacaktır. Halen faaliye~ 
te bulunan sıhhiye müfettişi ve kwl
a.y müfettişi vaziyeti tesbit ediyorlar 
ve icap eden acil tedbirleri alıyorlar. 
Halk hükumetin gösterdiği alakadan 
çok mütehassistir. Zelzele mıntaka

sında tetkiklerde bulunan maden tet
kik enstitüsü baş jeologo doktor Ar 
ni, maden mühendislerinden Sait, f~ 
toğraf servis şefi Emin Akkuştan 

müteı;ekkil heyet bu mmtakadaki ça
lışmalarını bitirip şehrimize dönmüş
tür. 
Diğer taraftan Profesör Parjeratın 

riyasetindeki Üniversite heyeti de 
tetkiklerini bitirip dönmüştür. Kan -
dilli rasathanesi namına müdür mua
vini Kemalin başkanlığındaki heyet 
de bugünlerde işini bitirecektir. 

Bundan başka ziraat enstitüsü pr~ 
f esörlerinden Salam on Kalvi ile mua
vini Klaynden mürekkep bir heyet de 
etüdlerine birkaç gUn daha devam e
decektir. Bu heyet bilhassa. tuz teşek
kül~tı Uzerinde tetkikler yapmak~ 
dn-. 

• * • 
Çiçekdağındaki zel7.eleye ait malft

matı vaktinde bildirmiyen kaymakam 
Fahri tekaüde sevkedilmi§tir. 

Diyarbakır • Irak 
Demiryolunda 

Ankara, 28 (Telefonla) - Nafia
dan haber verildiğine göre Diyarba
kır - Irak demiryolmıun 65 kilomet
re uzunluğundaki ingaat faaliyetle 
devam etmektedir. Bu yol üzerinde 
101 kUçUk köprü yapılmaktadır. 

Bundan başka Dicle üzerinde kuru
lacak bUyUk köprUnUn temellerinde 
sondaj ameliyeleri yapılmaktadır. 
Aynı yol UU:rlnde a 4Jô!Jamıe?' ve 

6 sıhhiye istasyonu ilAveten yapıl

maktadır. 

Orman Suçlarından 
Yakalanan Hayvanlar 

Ankara, 28 (Telefonla.) - Orman 
suçlarından dolayı tutulan nakil va
sıtalarmm bilhassa hayvanatı bakari
yenin bazı yerlerde belediyelere tevdi 
edilerek duruşma.nm sonuna kadar 
günlerce hanlarda bırakıldığı ve bu 
suretle hayvanların telef oldukları, 

hattı. bll müddet zarfında hayvan ba
kını masrafmm hayvanların kıymeti
ni geçmekte olduğu adliye VekAletin
ce tesbit edilmiştir. 

Tutulan bu nakil vasıtalarından 
bozulacak olanların muhafazası müş
kül olduğundan .mahalli hak.imlerin 
duruşma sonuna kadar emaneten mu
hafazasını istilzam eden bu emanet
lerin kanun hUkUmlerine göre sattır
ması ve bu suretle idare ve hayvan 
sahiplerinin zarardan kurtarılmasının 
temini istenmektedir. 

Otel Ve Hanlar 
Temiz Tutulacak 

Ankara, 28 (Telefonla) - Oteller, 
hanlar ve misafirhanelerin temizliği 
hakkında Sıhhiye Vekaleti tarafından 
ali.kadarlar& bir tamiın yapılmı§tır. 

Bunda, mevcut otel, han, misafirha -
nelerin kısmı azamınm her türlU sıh
ht geraitten Jnahrum bulunduğu ve 
ekseri belediyelerin bu cihetin kon
trolünü ihmal ettikleri yapılan tefti§
lerden anlaşıldığı bildirilmektedir. 

Bu hal umumun sıhhatı ile alftka
dar olduğundan ve haşarelerle bula
şan lekelf humma ve hummayı racik 
gibi bazı hastalıkların yapılmasında 

büyük tesirleri görüldüğünden bütün 
setmlerdeki otel, han, misafirhanele
rin SJkı bir teftiş altında bulundurul
mlLII emredilmiştir. 

Tamimde, bilhassa. apdeshanelerin 
temiz tutulması, koku neşrine mey -
dan verilmiyecek bir şekilde dalına 

havalandmlmalan ve oda takrmlan-

nın daima temiz bulundurulmalarının 
temini ve neticenin Vekllete bildiril
mesi istenmektedir. 

Hıfzıssıhha Müeueaeaine 
•Gönderilecek Mikroplar 

Ankara, 28 (Telefonla) - Uzak 
yerlerden Ankara HıfZJSsıhha milea -
sesesine bakteriyolojik muayene için 
gönderilen maddelerin ihtiva ettikle
ri mikroplar nakil esnasında ekaeri
ya öldUklerinden bunlarm muayene• 
!erinden müsbet bir netice elde edile
mediği anlaşılmıştır. 

Bundan böyle difteri, verem, dizan
teri gibi sari hastalıkların te§hlsinde 
kullanılan mikrop muayenelerinin 
mahalli laboratuvarlarda, bu il.bora • 
tuvarlar yoksa en yakın memleket IA
boratuvarlannda yapılmam ve Anka.
karaya gönderilmemesi taminı edil
miştir. 

Ankara hıf zıssıbha müeaesesine an
cak f evkali.de vesaiti ve llml tetkike 
ihtiyaç gösteren ve geçlk:meeinde za
rar olmıyan maddelerle serumlar gön• 
derilece ktir. 

Beyazıd Mebuau 
Kaza Geçirdi 

Ankara, 28 (Telefonla) - F.akl 
Sıhhiye müsteşarı Beyazıt mebusu 
Hüsa.mettin Kural bu akp.m bir oto
mobil kazası geçirmiş, muhtelif yer
lerinden yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. Sıhhati iyidir. 

Güreşler 
.(Vsta yam birincide) 

landlya), ikinci Pertteraen (İsveç), 
UçUncU Schmltz (Almanya). 

61 kiloda: bfrinrf .ıı.f,,.,. .. __ ._. 
(Finlandiya), ildncl SueDl80D (İs· 
veç) UçUncU Solsvlk (Noneg). 

G6 Kiloda: birinci Kotkelo (Fin• 
a) 1 lkincl Netteschelm (Al~ 

manya), tıçUncU Anderaon (İsveç). 
72 kiloda; birinci Schaefer (Al• 

manya), ikinci Svedberg (İsveç), U• 
çilncU Maekt (Finlandiya). 

79 kiloda: birinci Johanll&On (İs
veç}, ikinci Ozoıns (Letonya), UçUn• 
ctı Frooman (Estonya). 

87 kiloda; birinci Cadle (İsveç), 

ikinci Karklln (Estonya), Uçtınctı 

Selenblnder (Almanya). 
Ağırda: Birinci Kotkuı (Estonya)1 

ikinci Nyman {İsveç), UçUncU Çoban 
(Türkiye). 

Milletler itibariyle tasnltte de ts
veç on beş, Finlandiya on, Almanya 
yedi, Estonya altr, Letonya Ud, Tnr· 
kiye ve Norveç birer puvan knzan
mıştardır. Diğer altı mlllet hiç bir 
puvan alamamışlardır. 

29 Nisan 938 Cuma 
OCLE ?t.'EŞnlYATI: 
12,30 plAkla türk musikisi 12,50 havadis 

13,05 çocuk bayram ve haftası mtlnasebe
tile çocuk esirgeme lmrumu namına 
Kadıköy Halkevi koro heyeti 13,30 muh. 
telif plıik neşriyatı 14,00 son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

17,00 fnkılnfıp tarihi dersi: Onlversile
den naklen: Recep Peker tarafından 18,30 
cocuk bayramı ve lıartnsı milnasebelile co
cuk esirgeme kurumu namına konferans: 
Doktor Şükrü Hazım (çocuklarda sinir 
hıfzıssıhhası) 18,45 Beyoğlu Halkevl ıös
terit kolu tarafından bir temsil 19,15 co. 
cuk terbiyesi: Ali KAmi Akyilz 19,55 borsa 
haberleri 20,00 Muzaffer lllkar ve arkada, 
]arı tarafından türk musikisi ve halle şar. 
kılnrı 20,45 lıava raporu 20,48 Ömer Rıza 
tarafından arııbca söylev 21,00 Nihal Te 

arkada~lı:rı tarafından türk musikisi ,.c 
Jıalk şarkıları (s:ıat ayarı) 21,45 ORKES
TRA: 

1 - Valdenfel: Espana n1s. 
2 - Brahms: dans bonıannu. 
3 - Drlso: La fore antaate. 
4 - Translatör: Hohraytçuk in lillpnt. 

22,15 nj:ıns lınlıerleri 22,,30 pllkla sololnr, 
opera ve operet parcaları 22,$5 IOll haber .. 
let Ye ertesi dilin p 



Yazım: Kur• :Ştromayer 
O adam, gözleri gene ateşe dalarak, 

hareketsiz oturuşla, devam ediyor: 
- Fulda gerisinde bir köyde beni 

yakaladılar. Yakalandım, tevkif edil
dim. Candarma, beni Fulda istintak 
hakiminin kar§ısma sevketti. Candar
ma, benim Ebender olduğum iddiasın
daydı; beni suratımdaki yara izinden 
ve yanımdaki beyaz köpeğimden tanı-

dığını ortaya atıyordu. Güya ben Ernst 
Ebendermişim ! Ben, bunun doğru ol
madığını söyliyerek, kağıtlarımı gös
terdim; vesikalarım, yolundaydı. Bun
dan başka zengin bir çingene olduğu
mu ve bir arabaya sahip bulunduğu
mu da ilave ederek, filhakika Ebender 
kardeşlerin kabilemden olduklarını 

tasdik etmekle beraber, artık onlarla 
al§.kayı kestiğini, onların adını bile 
anmak istemediğimi de bildirdim. Ya, 
evet; ben böyle dedim işte; çünkü E
bender kardeşler korucuyu vuralıberi, 
iflas halindeyim; bu yüzden mahvol
dum ben! 

Frants, bir müddet susup, gözleri 
ateşte, dalgın dalgın düşünüyor; san
ki ayısının arkasından gözyaşı döke
cekmig gibi mahzunlaşıyor. Bu vücu
dunda. bin yara, bere açılmış, burnu 
halkayla parçalanmış biçare ayıcık i
'Çinl Fakat reis, lakırdı uzayıp da böy
le ara verilince, bu silr'atsizlikten sa
bursuzlaruyor ve bunun farkına va
ran adam çingene, yutkunarak de
vamla: 

- Hakim, diyor, hüviyetimin doğ
ruluğunu tasdik etti; evet, görüyorum 
ki, sen Ebender değilsin. Ben her ü
çilnü de tanırım; hfildm, böyle dedi. 
!Kendi hesabıma merak ediyorum, ne
reden, nasıl tanıyor acaba? Biz çin
geneler hep birbirimize benzemez mi
yiz ki? Haldm, bundan sonra bana; 
pekiltl dedi; eğer biz Ebenderleri ele 
geçiremezsek, ne olacak, biliyor mu -
sun? Ben bunu sana §imdiden ayn! 
aynine ifşa ve izah edebilirim. Çinge
neler, bütün Af manyada takip oluna
cak, tazyik olunacaklar; öyle ki, hiç 
birinin artık bu memlekette kalm.ağa 
!hevesi kalmıyacak! Korucuları ve 
candarmaları, polisleri, askerleri, av
culan ve hakimleri, bütün bu teşkiHl
tı sizin üzcrinire saldıracağım, siz de 
açlık ve soğuktan nereye kaçıp başı
nızı sokacağınızı, nerede neyle karnı
nızı doyuracağınızı bilcmiyeceksiniz! 
Bütün bunları, siz bana Bbcnderleri 
teslim edinceye kadar, yapacaı;ım ve 
sana söyliyorum, benim burada istin
tak hakimi olduğum ne kadar doğru 
ise, olacak şeylerin de, bu ı:imdi an
lattığım gibi yapılacağı, tıpkı tıpkısı
na böyle yapılacağı, senin şimdi ev
velden öğrendi~in bir hakikattir! 

Şimdi, ateş etrafındaki çingeneler
den 5 kişi, yavaş yavaş başlarını kal
dırarak, biribirlerine yapı§ıkmış gibi 
yanyana oturan ve pelerinlerine öt~ 
kilerden daha sıkı sarınan diğer 3 çin
geneye bakıyorlar. Fakat bu 3 çin
gene, küstah ve terbiyesizce bakış
larla mukabele ederek, sanki bütiln 
bu mesele kendilerini hiç mi hiç ala
kadar etmiyormuş gibi davranıyorlar. 

Bunun üzerine, Frants, daha hızlı
ca ve sesi artan hiddetle titreyerek, 
devamla: 

- Ha.kim, diyor, hoşwna gidece -
ğinden daha fazlasını da öğrenmiş, 
biliyor. Benim El>enderlerle akraba 
olduğumu da bilmektedir. Bana kati
yetle bildirdi ve Ebender kardesleri 
kendisine getirip teslim etmem lÜzu
munu ileri sürerek, aksi takdirde he
pimizin, bütiln çingenelerin akıbeti 
pek fena olacağını tebliğ etti. Çinge
ne ruynsınm Almanyada görülmüş bir 
ruya olacağını, her gün gazetelerin 
bütün tafsilfttile bizim şeametlerimizi, 
habasctlerimizi yazacaklarını, bu su
retle de bir köpeğin bile bizimle yi
yeceği kemiği paylaşnuyacağını söy
lemeği de unutmadı. Ondan sonra be
ni salıverdi. Düşünceme göre, bizim 
bu vaziyet karşısında Ebcnder kar -
deşleri, kaf alan baltayla uçurulmak 
üzere Fuldaya. yollamaktan başka bir 
191 J'lpuuryacsğmıtzı o gayetle iyi 
kestirmiştir! 

Yanyana, sımsıkı bitişik oturan 3 
kitiden biri, birdenbire hiddete ka ı· 
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larak, elini ceketinin altına soktu. 
Fakat, kara sakallı reis, ayni dakika
da iri rüvclveri onun burunu hizası
na tutarak, gayetle sakin bir sesle: 

_ Aşın gitmeye kalkışma! Kabi
lede kan davası 5 inci batna kadar 
caizdir. Burada yalnız bir kişi vura
bilir. Ve o bir kişi de, benim! 

Sonra likayıt bir tavırla tabanca
yı tekrar sakladı. Ceketinin cebinden 
shTi uçlu parmaklarile cigara kağıdı 
ve tütiln çıkaran reis, düşüne düşü
ne, parmakları arasında evire çevire 
bir cigara sardı. Tutuşmuş bir dalı, 
kibrit gibi kullandı; cigarasını dalın 
ateı;ıinde yaktı. Bu aralık Frants, ge
risinde yığılı dallardan birkaçını alıp 
ateşi ta?.Cliyor, harlandrrıyor. Dallar 
çıtır çıtır yanarken, kızıllığı artan 
alevlerin akisleri, çingenelerin cüret 
tebarüz ettiren suratlarına me~ale ı
şıkları gibi vuruyor. 

Şimdi, ağır ağır ve düşüne, taşma, 
reis söylüyor. Cigarasmdan iki nefes 
çekiş arasında: 

- Bu Ebenderler, diyor; kabile ü
?.erine felaketten başka bir şey getir· 
mediler. Ve ben, siı.in hepinizin daha 
bilmediğiniz bir şeye de vakıfım; 
bunlann annelerini yakalayıp hapset
tiler! 

Ateşin öte yanmdaki 3 çingeneden 
biri, gUldü: 

- Ho! Biz, bunu çoktan biliyoruz. 
Fakat bu suretle bizi ele geçiremezler 
ki! 

Reis, bu mütaleaya aldırış etmedi: 
- Onlar, felaketten başka bir §eY 

getirmediler. Vilhelm. ve Ernst, ba -
balannı öldürdüler. Doğru mu, yoksa 
yalan mı söyliyorum? 

Cevap yok! Reis, onlara döndü: 
- Sen, Ernst Ebender, hapishane

den kaçarken bir gardiyanı yere ser
din. Kardeşiniz Friydrihin baltayla 
bqını kestiler. O, bir candarmanın 
kanma girmiıti. Böyle yapmasına IU
zum yoktu. Buna rağmen bunu yaptı! 

Kara sakallı adam, şimdi bir parça 
daha süratli söz söyliyerck, bir yan
dan da yeni bir cigara sarmakla meş
guldür. O parmakları arasında ciga
ra döndürürken, hepsi birden ürktü
ler. Ormandaki bir baykuş, kahkaha 
atarak, ötmüştü. Eşine aşkını ilan e
diyordu bu soğuk ilbahar gecesinde! 
Çingeneler, tekrar sakinleştiler, çün
kü nöbetçinin vermesi kararla~tırı -
lan işaret, başkaydı! 

Reis, Ebender ailesinin vaziyetini 
tetkike devam ederek: 

- Hacalct, daha tamamlanmış de
ğildir bu kadarla! diyor; 5 inci kar
deşiniz Hayrih Ebender, bir çiftlik 
sahibini hiç naçar bir vaziyete düş
mediği halde, vurmak teşebbüsilnde 
bulunmuştu. Sadece küçük bir hırsız.
hkta yakalandığı için! Bu hftdisedc, 
vurmak isterken, kendisi vuruldu ve 
tekrar siz Ebenderler üzerine ve si
zinle ayni kabileden olduğumuzdan 
bizim üzerimize de lanetler yağdırıl
dı. Ve sizler, 3 kardeş, hırsızlık, as
kerden kaçmak, başka birçok suçlar
dan dolayı aranıyorsunuz. Şimd~ üs
telik cinayet de i§lediniz. Evet, dost
larım; ... 

Reis, bu hitapla kendi cephesindeki 
4 ki§iye dönerek: 

-Bunlar, cinayet de işlediler, de
di; ahali, bizi topyekfuı lanetledi, bu 
yüz.den başımıza başka hiç bir şey 
gelmese, gene de halimiz gün günden 
fenala5acaktır. Eh, şimdi bu vaziyet 
karşısında ne yapmalıyız?! 

(Arkası ııar) 

il 11-sız, mctre~iJ·le b<'raber bir ku
yıııncunıın ışıl ışıl 'lt.l'ini ününde: 

- Bu i~i gerdanlık hoşuna git
ti gnllba? PckAlA; onu bu ge<'e sn
nt 12 ylc 2 arnsmda snnn alnerl· 
rim!?! ...... 

Surlar 
yıktırılacak mı? 
Milze umum müdürü diyor ki 

''Kanun Ve Nizamnameler 
Buna Müsait Değildir.,, 

İstanbul Sfırla 
rından bir kısr 
nın yıktırılacağı 

hakkında çıkan 

havadisler, bil -
hassa tarihle uğ -
raşanlar arasında 

hayretle kar§ılan
mıştır. 

Bir müddet ev
vel Turing klüp 
kongresinde de 

bir zat tarafından ayni mesele ortaya 
atılmı§ ve teşebbüslere girişilmesi is
tenmi§ti. 

Kongrede surların yıktırılacağı ha
berinin asılsız olduğu söylenmiş bu 
suretle vaziyetin münakaşasına lüzum 
görülmemişti. Fakat bir kısım sfırla
rın yıktırılması icap ettiği hakkında
ki haberlerin son günlerde yeniden 
sık sık mevzuu bahsolması Uzcrine 
dün müzeler genel direktörü Bay A
ziz Ogan ile görüşüp sorduk. Bize ay
nen §U cevabı verdi: 

- lstanbul silrları lstanbulun ta
rihidirler. Bunlann yıktlrnası hiç'bir 
ooman doğru olamaz ve e8asıen elde 
mevcut kanun ve nbamnameler böyle 
bir §eyin vUcut bulmasına da imkô.n 
vermez. Hatta lstanbul sılrlanmn 1s
laha muhtaç olan yerlerinin - bil -
1ıas8<J §ehrin imanna teşebbüs ed.fldi· 
ği 'bir sırada - tam4ri hususumın na. 
carı dikkate almması icap edeceği ka
naatindeyim. 

Binaenaleyh her 1umgı 'bir §e1ıilde 
tcreşşııh eden haberleri>ı doğru olmı
ryacağı, ve cndi101Je mahal bulunamı
tyacağı fikrini ta._<nyorum. AyvaMaray 
ile lğrikapı semtindeki Anapw:ı.z kak· 
Zerinin daima ecnebi aeyyahZann ıtğ
rağı olması ilk önce bunltınn tamiri
tıi ve 1uıttd karanlık yerıerinin de 
tcnvirini ioap ettirir. Madem ki lstan
bul bir turi.st şehridir, bunlıar yapıl
malıdır. Si'tr"lıcır, bir şehrin orijinal 
kıymetidirler •. , 

Bay Aziz Ogan, gene bir mUddet 
önce tamir edilerek tarihi bir ziyaret 
ycrT"haline getirileceği yazılan Rume
lihisarları hakkındaki sualimi?.e de §U 

cevabı vermiştir: 

- Rumeli ve Anadolu hi8arları Türk 
yapısı, Türk aaarı ve devirlorinin en 
güzide abideleridir. elbette bunlar d.a 
imar programına tabi tutularak 1ıer 
sene muntcı:amaıı tamire muhtaç yer
leri 181.ah edilmelidir.,, 
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ltergün bir fıkra: 

Cesaret ıazını ! 
Müthiş bir kadın düşmanı olan §airin biri mütemadiyen kadınların 

aleyhinde §İir yazar dururmuş. Birkaç kadın toplanıp piri adamakıllı 
dövmek istemigler. Bir gün de fırsatını bulup bir sokağa sıkıştırmış
lar. Şair bakmış ki, hepsinin ellerinde taş var, ve kurtuluş yok: 

_ Durun demiş, bir söz söylememe müsaade edin. Bana ilk tagı 

en rirkin olanınız atsın .. 
Hangi kadın buna cesaret edebilirdi? 

-·---····---··--·---,·---··-,-------------.. --

1-KURUN 20 N!SA.N 1938 

MAHKEMELEADE 
Dört kişi arasında . 

Tabancayı kim attı 
4 ay kadar evvel Tepebaşında Viya- ( diyorlardı. Kamyon tramvayın arka

na birahanesinde saat 1 sıralarında sından gelirken, birdenbire iki çocuk 
bir hadise olmuş, Şükrü, Sami ve Ne- yere atladı. Şoför ezmemek için yana 
cati adında Uç arkadaş yine Necati a- kırınca, iki kadından biri Nadideyi 
dmda birisi ile kavga etmişlerdi. Kav- itti. Yaya kaldırıma düşerek kamyo
gada üç arkadaştan Necati ve Sami nun sağ çamurluğuna çarptı. Kamyon 
tabancaları ile diğer Necatiyi muhte- da, sağa kırarak direğe vurdu. 
lif yerlerinden ağır yaralamışlardı. Duruşma mütalea için başka biı: 

Dün bu vakanın ağırcezada duru.~ güne bırakılmıştır. 
masına başlandı. Şükrü mevkuf, N~ Kaçak Köylü Sigarası 
cati ve Sami değillerdi. Kilçükpazarda oturan ve seyyar 
Şükrü vakayı şöyle anlattı: gazozculuk yapan 10 yaşlarında Ab-
- Birahanede saat bire kadar iç - dullah oğlu İhsan dün. her günkU sat

tikten sonra para bozdurmak için ka- tığı gazoz yerine kaçak olarak köylU 
saya gittim. Birden bir gürültü oldu. sigarası satarken suç üstünde yaka-

Bakınca Samiyi tanımadığım Necatinin lanmıştır. 
kollarından yakaladığını, kendisini dı- lhsan suçunu inkar ederek: 
şarı atmak istediğini gördüm. Bu sı- - Sigaraları babam için almı§tım, 
rada da silahlar atıldı. Fakat ben de satmıyorum, demiştir. 

ne tabanca vardı; ne de kurşun at- Esrar Satan Yahudi 
tım. Mordohay oğlu !sak adında on iki 

Suçlu Necati de şunları söylemiş - yaşında bir yahudi çocuğu dün, Ba-
tir: latta esrar satarken memurlar tara -

- Helaya gitmiştim. Gelince, san- fından yakalanmıştır. 

dalyalar devrilmişti. Ne oldu? diye Küçük !sak esrarı kendisine tanıdı-
sordum. Cinayet oldu dediler. ğı bir matbaacının saklamak üzere 

Diğer suçlu sami de demiştir ki: verdiğini söylemiş, suçunu inkar et -
- Necati helaya, Şükrü de hesap miştir. 

görmeğe gitmişti. Birden biri karşı- Müddeiumumilik lsağın fariki mü
ma dikildi; bu sonradan tanıdığım meyyiz olup olmadığının tayini için 
Necati idi. adliye doktoruna göndermiştir. Adli-

- Ne bakıyorsun yüzüme öyle? de- ye doğtoru Enver Karan lsağın mU-
dim. meyyiz olduğu neticesine varmış, ra-

- Bakarsam ne olur, sanki? diye . porunu o yolda vermiştir. 
cevap verdi. Milli Hislerimiz Aleyhinde • 

-Ne mi olur, seni kolundan tutar, Propaganda yapanlar 
dışarı atarım, dedim, ve kollarından "Milli hissiyatınıw zayıflatmak için 
yakaladığım gibi dışarı atmak için, propaganda,, yapmak suçu ile ağırce
kapıya sürükledim. İşte bu sırada si- za mahkemesine verilen Faruk, Meh
lfilılar patladı. Necati yere yıkıldı, ta- met, Hasan, Muvaffak, Emin, Çallı 
bancayı kimin attığını görmedim. Milinin, Şahap, Hasan ve Abbas adın-

Mahkeme diğer §ahitleri çağırmak da yedi kişinin muhakemelerine dün 
Ü?.ere duruşmayı başka bir güne bı- öğleden sonra ağırceza mahkemesin. 
raktr. de gizli celsede edvam olunmuştur. 

Ortaköydeki Kamyon Suatalı He Hadise 
Kazası Çıkaran Tevkif Edildi 

Bir müddet evvel Ortaköyde Hayri Geçenlerde Karagümrükte Burha • 
adında birinin idaresindeki kamyon, nettin adında birini, sustalı çakı ile 
Nadide adında. bir kadını e?.erek öl- vücudUnün muhtelif yerlerinden vu
dürınUş, ayrıca iki kadını da yarala- rarak ağır surette yaralayan arabacı 
mış, yolun kenarındaki direğe tosla- Kürt MusWa, birinci sorgu hfilciınli-
mıstr. ğince tevkif olunmuştur. 

Şoför Hayrinin dün ağırcezada du- Eli Tabancalı Kız 
ruşnıasına devam olunmuş, müdafaa y 
şahitlerinden Hasan dinlenmiştir. azılarımızın çokluiun· 

Hasan şöyle demiştir: dan dolayı girememiştir; Ö· 
- Nadide ve iki kadın önümde gi- zür dileriz. 

Görüp düşündükçe: 

Gerçek dostıuklar içinde 
YAZAN: s. Gezgin 

Çağların değişmesiyle, lnanışlarm 

da değişmesi tarihi bir gerçektir. 
Fakat siyasette bunun pek az ör
ııcklcrlylo knrşılnşırız. Asırlar, dip
lomatları, "Makyavcl,, in kurduğu 
düsturlnr üstünde dönüp dolnşmak
tnn ayıramadı. Riynnm, çelikten, 
granitten, pUUinden daha sert, da
ha nşmnınz yalçın bir yüzli vnrmış. 

Anın, işte ıılhayet onun da sonu 
geldi. Onun da demir maskesi ıctıı
do doğnn snmimiyct güneşiyle, bal
mumu gibi eridi. Karanlık, dolam
b~h siyasetler, artık filiz ,·ermiyor. 

nunun en güzel iirncğini dünkü 

gnzetelcrdc göı-dük. Raş,·ekll Celili 
Dayann, karştlanış:ındaki cıupıntıh 
heyecan, sokaktan, masaya ve ma
saclnn kafalara geçerek dillerden 
cfökUlUncc, sıcak, ay<lmhk Ye güzel 
bir sevgi cevherine inkılap etti. 

Gerek Yunan Başvekili geneı·al 

''Mctaksas,.m, geı·ek Daş,·ckilimiz 

Celdl Dnyann, karşılıklı nutukla
rı, nezaket lmduclonn S1i'.,1·1nıyacak 

ka.<lar zengin bir ateş ve özle flolu
dur. 

İki memleket gazetelerinin de bu 
uğurlu yolda hnlklarma bir Ulkü 
aynası olmak , ·azifcsinl bcnlmse
dilderini görüyonız. Bir davanın 

gerçekliğine inanan kalemler, mll-

0 de 

kan ,·arlıklardır. Bunlar fikir tarla
Jnrınm birer sabam sayılabilirler •. 
Oıılarm geçtikleri ycrle.r<le yepyeni 
,.o taze başaklar fışkırır. Bu başak· 
Jal"la beslenen halk, yüreğinden dilş
nınn hğı atar, kolları, silAha sarıl• 
maktan ziyade kucaklnşmağa yarı• 

yan birer ,·asıta olarak tanır. 

TUrk - Yunan dostluğu yapma 
hlr şey değildir. Bngiln iki millet a
rasında hiç bir tarihi tenakus kal· 
mamıştır. No biri, ötıekinln yüksel
mesine engel, ne öt.eki berildnln ya• 
yılınasma scd olur. 

TilrkUn şuur V"O azim dolu lclare
cllcrl, kumandanları fcragntlarm en 
bUyUğiinU göstererek siyaset sınırla
rım çJzdiler. Kendilerine kuvvetli 
elimizi nzattıklarmuz da bu feraga
hn büyüklüğünü anladılar. Ruhlar
da yeni bir güneş doğdu. Du reni 
güneşin aydınlığımla blribirlmizl 
gfirüp sc,·dlk. Artık iki memleketin 
ufuktan arasına hiç bir kara bulu
tun girmesine imkAn kalmamıştır. 

Gündüze, ny<lınlığa, nasıl uzun bir 
gecenin karanhk tiincUnden getUcrek 
ka\'tlŞulursa, Ud ınlllet de, dostlu
ğun beyaz çl~klerlne kanb savaş 
mcyclanlarmdan gecerek kavuştu. 
nu dostluk onun l~n deıtcrll ve bu 
yüzden gerçektir. Şuurdan göni1le 
inme bli)1lk bir ruh ve vicdan hasa-
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Merkez bankasının 
karı iki milyon lira 
BQnkanın tasarrufu altındaki 

altın mı1<..tarı 26 kilodur 
Ankara, 28 (Telefonla) - Türkiye ket bankaları tediyat ve alacaklı he

Cumhuriyeti Merkez bankası bi:qse- saplarında seneden &enepe artmakta 
darlar heyeti umumiyesi bugün ban- berdevamdır. 
kanın umum! merkez.inde ve idare Gerek alacaklı hesapta gerek borç
meclisi reisi Nusret Morayın başkan- lu hesapta ve iskontoya ait faiz mik
lığında fevkalAde ve alelade olarak iki tarları azamt hadler etrafında bulun-
toplantı yapmıştır. muştur. 

Bu toplantılarda B. M. meclisi rei- Banka evvelce tesbit etmio olduğu 
al AbdUlhalik Renda, Başvekil Vekili reeskont haddini 1937 senesinde de 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile Ma.- çoğaltrnamıştır. Paramız 1937 eene • 
llye Vekili Fuat Ağralı da haı.ır bulun- l!!in:ie dahill istikrarını muhafaza et
makta idiler. mig ve bu istikrarın temini hususun-

Fevkal!de toplantıda esas nlzaınna- da hüktlmctimizin öteden beri gaster
menin bazı maddeleri değiştirilmiş diğt hassasiyet ve ihtimam bu mu • 
hundan sonra alel!de toplantı yapıl- vaffakiyetfn en mühim amili olmut-
nıı,, faaliyet raporu okunmuştur. tur. 

Raporun en ıayam dikkat ciheti hiç TedavUldekl banknotlar: 
ıüpheaia memleketimizin genel duru- Rapordaki izahata nazaran banka-
muna ait kısmı idi. nın kasalarındaki banknotlar da dahil 

İdare meclisi raporunun bu izaha- olmak üzere 1938 sonunda mevcut 
tma nazaran, 1937 yılı içinde ziraat f. 187.683.952 liralık mUtedavil banknot
yi mahsul vermiı, sanayi sahasına aft lara 1937 yılı içinde 4 000.000 liralık 
hıp. ve ftletme faaliyeti program da- daha banknot ilAve olunarak 191. mil
hillnde yUrUmUo, ticaret kalkınmada yiıi 683.9r12 liraya baliğ olmuıtur. 
devam etml§, maliye memul fevkinde Bu miktardan yine 937 de 15 mil
neticeler göstermi~, toptan fiyatlar yon 0007.451 Jiralık banknot çekildl
umumtyetle biraz daha yUksek sevi- ğinden Bene sonunda tedavUlde bulu
yeye. çıkmı§, hayat pahalılığı ise bir nan miktar 176.676.501 Uradll'. 
mene evvelkinden yukanya o mertebe Sene nihayetinde banka kualarm-
yUkeelmeml~tlr. da 8.046.54 lira bulunduğu nazan dik-

Raporun ticaretimize alt kısınma kate alındığı takdirde piyasada bilfiil 
gelince, hariçteki tenevvü mUşkUlat tedavUlde bulunan banknot miktarı-

• 'V9 kayıtlara rafmen ticareti harici- nın 186.630.447 lira olduğu g<SrUlUr. 
yemia 1937 senesinde -de kalkınması- KAr ve zarar hesaplarına gelince: 
na devam etmiı ve umumi yektlnu Banka 1937 yılı muamelelerinde 
137.984.000 lirası ihracat, 114,379.000 2.151.886.42 lirahk bir klr temin et
liruı da IUıalat olmak üzere 252. mil- ml§tir. 
yon 36!5.000 liraya varmı§tır. Bu su- Bu miktardan 430.377.29 lirası ihti
relle dq ticaretimiz muvazenesi ba- yat akçası olarak ve 630.000 lirası da 
kınımdan memleketimiz lehine kayda- yüme 6 nJabetf nde temettO olarak 
lunan fark 23.605 000 liradır. ayrıldıktan sonra geriye 1.091.H Ura 

Yine rapordan öğrendlğimlr.e göre, kalmaktadır ki, bundan da memurlar 
1937 yılmd,. ihracatımızın beher to- hissesi ve yUzde ıo fevkalade ihtiyat 
ııuna isabet eden kıymet 101 liradır. akçesi olarak 163.361.37 lira çıkar • 

Bu miktar 1938 yılında 86, 1935 de makta ve mUtebaki 928.147.77 Uranın 
65 ve 1934 yılmda ise M lira idi. yarısı hazineye ve diğer yarısı da hls-

AJtın vaziyeti:, sedarlara bırakılmaktadır. 
Raporda bankanın tasarrufu attın- Hissedarlara temettu hisseleri ola-

da olmak Uzere bulundurduğu altın rak ayrılan bu miktarlara geçen sene 
miktarı hakkında da şu malmat ve- k~ından mUdevver 1.361 91 lira da 
rilmektedir: ll~ve edilmek sureti le · elde edilen ye-

1936 gayesinde 24.103 kilodan iba- kOn kazanç ve buhran vergileri indi
ret olan altın miktarı sene zarfında rildikten eonra beher hisseye 632 ku
gelenlerle birlikte yıl eonunda 26 nış temettu tevziine müsait görüldU-
107 kiloya varmıştır. ğünd~n raporda, temettuun bu suret-

1937 senesi içinde mevzuu bahis al- le tevzii istenilmekte idi. 
tmlardan bir kısmı terhin edilmek su- Heyeti umumiye raporu ve kA.r ve 
retile istikraz edilen mebaliğ 6 U!pi- f Arar hesaplarını tasvip ve idare mec
n.bani 1937 de 8,448,314 Ura olarak 1 Jislnl ibra ederek milddet1eri biten mO 
yüksek seviyesine baliğ olmuştur. 1 rakiplerden C ve B hiselerlne sahip 

Sene ııibayetinde ise yirmi alb bin bankalar ile ılrketler tarafından inti
yilç yedi kiloluk altın her tllrlft ka- babı Jlznngelen mtlraldptf ğe Abdullah 
yıttan azade olarak bankanın muUak Naci Akbayı ve D sınıfı hisselerine 
tuarnıfu altında bulunuyordu. eahip bulunanlar tarafından intihabı 

Para plyaauı: lhımgelen mUrakiplife de tzzet Sir-
~adeli veya vadesiz paralar memle- meni aeçmi§tlr. 

Londra görüşmes:nde1 

Askeri kuvvatlerin iş bfrl ğinde 
anlaşmaya varı:dı 

Çekoslovakya m~sı-lesi bugün görUşUlecek 
Loııdra, 28 (A.A.) - Bugün öğle

den sonraki güruşwelerden sonra sa
liblyet.tar mahafil, herhangi bir tat
allAt vermekten iwtlııa etuıişlerdlr. 

Royt.erln blldirdtgıne göre, evvel
ce bugün mllzakereal kararlaştırıl -
mıt olan Çokoslovakya meselesi ya
rına bırakılmıştır. 

lnılllz ve Fransız askeri ku·..-vet· 
Jerhı lşblrllğl meselesinde tam bir 
anlaşmaya varılmıştır. Fransız na -
ıırları, JngHlz - İtalyan nnlaşması
nın vtıcuda. getlrllmiş olmasından do
la71 uıemnunlyetlerlnl izhar etmiş
ler ve Roma ile Parla arasında baş
hyan mUıakereler hnltkında malCı
uıat vermişlerdir. Habeşistan meRe
lesfnc!e. tnclllz ve FrRnınz nn?.ırlnrı 
9 mayısta toy,lanarnk olnn Mlll"tt"r 
Cemiyeti Jrnnıvartna müracaata ka
...... 1'11lftler4lr. 

g6re, bugUn. Prağdan bazı mUtem
wlm haberler ve malf1mat ahnruış
tır. Müzakereler esnasında bu ma -
lümattan da istifade edilmek isten
mesi Uzerlne, Çekoslovakya mesele
sinin mUzakeresl yarına bırakılmış
tır. Yarın görUşUiecek meseleler ara
sında frankın istikrarı, lavltrenln 
bitaraflığı ve uzak şark meseleleri 
de vardır. 

Londra, 2R (A.A.) - D. Daladlye. 
görüşmeler sonunda Havas muhabl· 
rlne verdiği beyanatta, müzakerat 
hakkında hiç bir tarslJAt vermeme
yi tanhhllt etml~ olduıtunu. bununla 
beraber, bugUn görllşUlen bUtUn me
setPlPr ll"Arlnde RnlMmrya val'rlth -
"'"' tPTl"~n -"""hllAN•~tnt hl1ı'llrmlş -
tir. 

Londra. 28 l A.A.) - Havn.a 11.1qn-

Dost~ar ve 
komşular 
arasında 

<Vata'°"' MrinoitleJ 
Irak lle TUrklye arumda pasaport 

muameleainlıı kaidırılmul metıelesine 
gelince, bu cihetin Uuıuuıl Harpten 
sonra imperatorhıktan ayrılmıe olan 
biltUn uıemleketler hakkmda tatbiki 
imkhlarmı tetkik etmek daha dotru 
olur. Zira Ollnanlı imparatorluğun. 

dan ayrıl.mJt olan Irak, Suriye, hatta 
Mısır gibi memleketler de Türkiye ile 
a!Akalı birçok kimseler vardır; bu 
memleketler yaz mevsiminde fazla sı. 
cak olduğundan •iklimi mutedil olan 
İı;tanbula. Bursaya veyahut Türklye
nin herhangi bir köşesine gelip bir 
müddet oturmak istiyenler bulunabi
lir. Bu tUrlU ziyaretçiler Türkiye Jçin 
birinci derecede Turizm hareketi teş
kil edeb~lfr. Bu tnrın seyahatleri ıu. 
zumu takdirinde pasaport muamelesi· 
ni kaldırmak euretile teşvik etmek 
memleketlmiı için de bir menfaat ica
bı sayılabllJr. 

Hakikaten bugün TUrkiye ile dost 
geçinen bazı memleketler arumda pa.
saport vize muamelesi kaldınlmııtır. 
Yunanistan ne aramızda blSyle oldu
ğu gibi Türkiye ve İtalya arumdakf 
vaziyet de böyledir. BucUn TUrkiye
den ltalyaya gidecek olan herkes bir 
Türk pasaportu İtalyan vbıeıf olmak
sızın bu memlekete gireblldilt gibi 
ltalyadan Türkiyeye gelmek iatiyen
ler olursa onlar hakkında da Tllrkfye
de aynı muamele tatbik olunur. 

Bu vaziyete gön Türkiye ve Yuna
nistan, Türkiye ve İtalya arumda ca
ri olan bir muameleyi Osmanlı impa.
ratorluğundan &ynlmlf olan. bugün 
memleketimize ka?iı en aamimt doat. 
luk hialeri ile bağlı bulunan memle
ketlere tatbik etmekte bir mahzur 
var mıdır? 

·Ancak biz bu mlltaleayı ileriye sü
rer, mevcut bir iki misalin diğer bazı 
koıngu memleketlere teımill muvafık 
olaca.fi hllkmlln(l verir iken bu itte 
elmdi hatırımıza gelmlyen bir mah
zur buluna.blleceğini de dllşilnilyonı.z. 
Onun için bu hususta bir kere de hU
kflmetçe tetkikat yapılmasını istiyo
ruz. Eğer hükfunetin yapacağı tetki
kat da bizim dügilncemizi teyit ederse 
kati bir karar verilebilir ve öyle zan
nediyoruz ki, bu tarzda bir kararın 
tatbik edilmesi memleketimizde Tu
rizm hareketleri uyandırmak için alı
nacak faydalı U!dbfrlerden biri ola
caktır. 

ASIM US 

Başvekilimiz 
( U ata yanı birincMıe) 

Bu akoam T11rk elçfllllnde, yemek 
ve ıuvare vardır • 

Yarın Sunyonda ölle yemeli ;yenl
lecekUr. . 

Heyetlmlı hakkında hOkOmet ma· 
baflllnln ve halkın gösterdlil iyi ka
bul tasavvurun UaUndedlr. 

BAŞVEKtLfMtztN EVVELKİ 

GECEKi NUTKU 
Evvelki akşamld ziyafette, Yunan 

Bagvekili General Metaksasm nutku
na Türkiye Bqvekili C.el!l Bayar au 
mukabelede bulunarak u.cUmle deınit
tir ki: 

Kadehimi, Elenler krah majestf' 
ikinci JorJ'un slbhatlne, dost Vb 

müttefik Yunanlstanın refah ve ltl-
1A8rna kaldırır ve ekıellnsrnııın ve 
se\·lmtl Bayan Metakaasrn ,ab81 aa
adetterlne iterim. 

pılmış olan müzakerelerin mevıuu
nu evveIA ltalya ile münasebetler 
meselesi teşkil etmiştir. Müzakere
lere girişilmeden evvel B. Çamber
layn Fransız arkadaşlarına hoışame
dl beyan etmiş ve Fransız • tnglltz 
miizakerelerlnln muvaffaklyetlne i
manı olduğunu söylemiştir. İngiliz 

naırrlnrrntn tngfllz - İtalyan ltlt!tr
nrn ne gibi şerait dahilinde mll7.ake
re Vf! imza tıdllmte oldu~nu n bu 
fttlA rt:tn hıtlkhıııMf! ne ,nbt nP.t11.yt~ 
h,...,,.,,.,.,,,.1ft• ,.1An'l-t..""" otraf!yle t
?."'h VA tnQr'h 4'tmtG1,.rrllr. 

D. Dr1ı-dlye bn ltllUnamenfn ak
tinden dolayı B. Çamberlayn'ı Fl'an. 
1& hDkaıetJ llamm& tebrik 9tmlftlr • 

16 yaşını bitirmemiş çocukların sinemalara 
ahomamaları hakkında 

Fuat Umay sinemacılara karşı 
teklif:ni izah ediyor 

Kırklarell saylavı Ba7 }'uat U· 
ma1'uı lö 1aı;uu bit.lruıewif çucuk• 
lanıı ldnom•l•ra a.lınmawau hak· 
kuıdak.l kanun tekilli Mecl1se veril• 
mittir. He7et.l umum.J1ede mlizake· 
reel 5U'Ulllda baaı noktalar hak.km· 
da rentdea tetkikat içla teklif En· 
cUmcne gönderilmlşUr. 

Sinemacılar bu m\inasebetle tek· 
Ut sahibine ve diğer bazı saylaTlara 
telgraflar çekerek tumlerln kon
trolden KcttJilnl, eğer eocukların 

slnemalara alınmam.alan hakkında 
bir karar verlllrse çok sarar ede

ceklerini. tnnkil m8şteriJerlnln yarı· 
smdan fazlMmı çocukların te1>kll 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

Teklif sahibi Bay Fuat Uma1 sf. 
nemftcılara şu cevabı vermektedir: 

"'- Sinemacılardan Te ban çocuklardan 
ıldıfım telRraf •e mektuplarrian; Kamu
laya sunduğum kanuni teklifimin yanlıı 
telAkkl edilmekte oldulu anıa,ılıyor. 18 
Y•••na kad1r çocuklınn ajnemaya alın
mamalarının blltün blltlln yasak edilmesi 
teklifi me1'%Ubahs delildir. 

Beyaz perdenin asrımızın yftz ırftldllren 
~serleri araııına glrdlRlne şQphe yoktur. 
ilk zamanlar eRlence için ynpllmış olan 
filmler yerine bu1ıOn istenilen mevzuu 
seyircilere telkin edebilen kıymetli fiJm
ler yapılmakta, hu suretle kitapların, kon· 
feranı;lann yapahilecekterl faydalan zevk 
"e e~lence itinde dimalUara naklederek 
en ı;ilzcl öjtrenme vasıtası olmaktadır 
l\fOternkkl memleketlerde, fllmlerln ya~tı
lara ,.e evlllere .r3re aynlmuı sayeıılnde 
fstenllen tesirler, nellccler dnha flydnt• 
bir •eldlıfe hımln olnnahllmektetffr ..... 

81ııte flJmlf!rfn: kontrol~ft7H\lt yOıOn • 

Ze'ze~e 
do:ayısiyle 

(O.ta !fG'I' birincide) 

B"lotelaM KfhMJ Atatark 
- 7'ürkiye Reıdcumhuna -

ANKARA 

Tllrklyede rıelz.elenln lnaan zayiatı. 
na ve maddi huarlara sebep oldufu
nu ieiterek zlyadeslle mUtesıir oldum. 
Derin sempati hislerimin kabulUnU 
ekselftnsmızdan rJca ederim. 

AfgGn~tmı Kralı 
MUHAMMED ZAHİR 

Ma;este MuJıam:mBd ?Ahir Han 

- Afganistan Kral4 -
KABiL 

Majestelerinin Kırşehir zelzeleSi 
mUııasebetile sempati hislerini havi 
olarak gönderdiği mesajdan ziyadesl
le m0tehal!l8ia olarak en hararetli te
tekkUrlerimin ~bulUnU rica ederim. 

K. ATATORK 

Ekae1aM R&icumhur Atatark 

-ANKARA-
Tilrk milletinin maruz kaldığı zel

zele f ellketi hakkmdaki haberler be
ni derin surette milteeBSir etti. Gerek 
ıahaım gerek Suriye Cumhuriyeti 
namına ekaellMwr.dan teeasUrlil 
sempati hislerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim. 

HAŞEM ATASSI 

Ek8elôns HQfem Atasri 
- Suriye Rol.sicümhuru -

ŞAM 
Kıreehlr zelzelesi dolaymle bana 

bildirmek lfltfunda bulunduğu sempa
ti hislerinden ziyadesile mUuhassls 
olarak en hararetU teşekkürlerimin 
kabulllnU ekselansını1.dan rica ederim. 

K.ATATÜRK 

Reisicllmhur Hazret'le1ine 
ANKARA 

den bilhassa çocukların ahllk q hthı:ve. 
leri üzerinde yaptılı tesirler ebemmiyelll 
görülnılye !Ayık bir derecededir. Ya meY• 
zu çok derin ve ılimullü oluyor, çocutum 
dlmaAını eılyor, yahut çok heyecanlı o
luyor, çoculun aJnirleri üzerinde derin •• 
kialer uyandırarak ıünlerce uykUIUllda 
sıçramalar, allamalar aörülüyor, )'&but 
da yaşı icabı ıörmemesi lAzımıelea aşk 
n aile facialarının acı aonlan belki ha. 
yatının sonuna kadar devam edip ıldecek 
fena b.Jcr bırakıyor. 

Asabi buhrana tutulmuı bazı bastalann 
hastalık menıelerl alnemada oldutu asa .. 
biye mDtebassıılannca ifade edilmekte .. 
dir. A$k ve cinayet filmlerinin, ahllk Te 
terbiye üzerindeki tesirleri çok acıktır. 

Artistler gibi boyanmak, ırfylnmek, onlar 
ılbl yaınmak n sinemada g6rdü1Q bir 
cani ve haydut ıtbl hareket etmek tstı. 
yen çocuklar nrdır. 

Sinemaya ıtden hemen her eoculun e.o 
Unde yıldıılann fotolraflanndan birkaçı 
hattA kollekaiyonu bulunmakta olduJuoq 
ıönoekteylı. 

Faydası ıtıneı kadar açık olmakla be
raber sigortasız kullanılan elektrllf n :ya • 
pacalı öldllrficO tesir gibi kontrolsllz bı
rakılan alnema filmlerinin çoeuklanm11 
üzerinde 18P8calı muhaktak fena lealr
lere meydan nnnemet ve aallı.k, &Ol)'&1 
kllllOrel terbiyelerine yarıyacak fllmler 
ıösterınP.k Te sinemayı bir mektep hali. 
ne koyaJ,flmek için lllmlerfn çocuk ba • 
kımından kontrol ve tasnif edilmesi prt
tır. Cocuklarımııın ıöreceJJ fllmler neşe 
Ye &allık •eren, ölreten Te lflıel dinleten 
filmlerdir. Bu filmler de ıDodila ıöateru .. 
melidir. Büyüklerin sinema Ye tiyatro .... 
atlerlnde çocukl:ınn •ldeceklerf yer :ya .. 
taktan olmalıdır. 

Yurt yaTnılannı umumi sinema nımıe
rfnln ezici, yıpratıcı, teslrlerfndea kur
tarmak için yeni bir kanuna ihtiyaç var
dır.Eskı kanunlarda (ahllk •e adAba mil
nari) filmler hakkında bOkOmler varsa 
da bunun mak!IBdı llemln etmedlll •e kon
trotOn yalnız bnyOklere g3re yapddıJı •e 
çocuk nıhu, rocnk slhhah ıllı llnftne alın. 
madıJı " 2244 •:vılı kanunda buna te
min edecek bir madde de bulunmadıJı 
meydandadır. 

Kanuni teklif bu bumalınn tnfalneuu 
matuftur. Slnemıcılınn bana da lltN~m 
dllderf teJ«rafta m0tlerlterfnfn 18MSln• 
dan eoltunon çocuklar oldultu ifade olun
maktadır. Su halde ıteteceklerf n1mlmn 
coculr noktal naanna ,.. fayda11ına .,&re 
olmaınnı df1"0nme1erf lrendl menf11tlan 
lcahııhr. R6:vle ftımlere analar. bahıılu 
cocnklannı kendi ellerile ""' seve trötll .. 
ri\rlf!r. !';lnf'mııcılıırrn f!ltffıtdPlerf df' kat
merli olnr. Vnrt yavnılın dıı fllmlerln teh .. 
111<f'11 t~frl,.rfn,.en tmrtn1mn$ nhırlıır. ,, 

Fe:aketzedeler 
için 
.( 0 iM yanı btrinoide) 

dllril, muhafaza kumandam, tlnlvensi
te umumi klUbl, yUkaek okullar mll
dürlerl defterdar ve 111be mUdUrleri, 
sıhhat, baytar. orman, ziraat, uıaarit 
müdür ve muavinleri, posta mUdUrll, 
vil!yet idare heyeti uala.n bulunm\lfo 
!ardır. 

Valf muavinl fellketz.edelere yar. 
dun edilmesi §ekli etııı.f ında dil§Un~ 
!erini söylemiş, bazı müzakereler ol
muş, neticede memurlar tarafından 

tebemı edilecek miktarın azamialnln 
cemiyete terkedilmest, aagaı1 mlkta.J 
olarak da bir def aya mah8US olmak 
üzere vergiler ~ktıktan sonra uıaat 
la.rdan yüzde ikl almmuı kararlq.. 
mıftır. Bu t.ebemılar bu ay bqmda 
kesilecektir. 

Her daire tefi emri altn}daki me
murların tebemı edecekleri paralan 
Kızılaya makbuz mukablllnde te!llm 
edeceklerdir. Kızılay da bu paralan 
f elAketzedeler için açacağı bir futa 
kaydedecektir. 
Diğer mUessesat mUdftrleri de bu 

sabah Vallnln bqkanlıfmda parti 
merkezinde ayni mevzu etrafmda blr 
toplantı yapacaklardır. 

Hareketi arzdan dolayı derin duy
gulanmı takdim eder ve zatı fahlma
nelerinln ve aziz Tllrklyenin selamet 
ve saadetini C.enabı Haktan nf yaz ey-

lerlnı. ABDULLAH rVedek;;bay Ok~'j"~" I 
Alte! Abdulltıh HazrıetleriM 1 fopcu mtzunlanmo teberruu 

1 
- Vrtıan Bmiri - Zelz.ele felateu.edeleri için teber· 

AMMAN rular devam ediyor. Yedek SubaJ 
Okulu Topçu meıunlan da pz.ete-

K~ehir zelzelesi mUnasebetile mlz vuıtulle Kızılay& 53 Ura 215 
gönderilen U!lgraflarından ziyadesile kurut tebemı ederek btlyflk blı 
mllteha.esis olarak zatı fehametpe- hamiyet eeerı göstermtelerdir • 
Dahilerine en aamiml tefekldlrlerfml 

1
._ ____________ _. 

...,... K.A.1'~ 
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L1 m u rn i da r t' .\ ı İ ı un I an 

• 
Gldlt·dlnlı blletlerlnln mlddetl 

uzatılmııtır 
ı - lııl•J'18. 1918 t&rthtııden ttlbarell aldlf • dönllf tarlfelt. bu.titri• 

mer'IJet mtıddetlerl bir &74u w .,,. pantmat ve yolculara 11411 • clO
DQf meıafesl mecmuu tlıerta4ea lttıf J1S tll••U.79 tadar •ır .,. dala 
ıuta mesafelerde beher bet "11 kllometre ve kesri tela Ula ....,.U 
tnükuf hakkı yerilmek ıaretlyl• dellftlrllmJştlr. 1'ontıer4• 4eİlilkllk 
70ttar. l/Mayıa/918 tartııtaclm eYT•l &Jrııaa biletler •ki tarife •nat
u U'bl olacaktır. 

J'azıa tafsilat tein tataqonlara mttracaat edUmellcUr ... UİI" (IUt) 

Avrupa Hattında MGblm fenzlltt 
Avrupa hattında 6 Jl•Jd tal tarllıla4•D ltlbaND St1& aüU,atma 

mlJılm tenzlltt yapılmJttır. 
1 - Slrkecl - YetllkOJ tmmmdakl ~alarda1ı AtrUp& Jaattınm 

Jıer hangi bir lıtaı1onuna n 'bilmukabele 1apılacak aakU1atın acretıe-
b • perake•4• ..... rl. 11aıf fa.rkı araaılmakıızın, Ton nldlometre atına. • 

aqt.rt beş ton tlcrett ,..rumek prtlJl• ""I,&,. " uıt.rl oa toıı lcretl nrll· 

met ıartlyle "3., kornea lııdlrllmlıtır. 
TenıtıAt miktarı % 50 1e ,.akın dır. Da •aretl• Kırklareli - lctanbul 

arumda "Peynir, Jılantfatora. Tuhatl ye, Kavaflye, Bakkall79, Zlccacl1e. .. 

SSM" bir 11rnıfa tlbl ef)'adaD Ton baflll&: 
Perakende 1 no kanı, J'flrlne HO. dl'lrl bet ton tartl1Je UU h• 

rut 1erlne '700" asgari on ton tartl7le J J 95 1ertne 580 kurut almacaktır. 
t - Sirkeci. YetllkGJ' lrmmındakl 11aaronlardan AYrUpa battmm ber
~ bir istasyonuna yaınla~alr Tu• nakll1atının &ereli. ugarl bet ~ lo
ntl nrllmek prtlyle, ton H kilometre ba,1na .. 1,60,. karata tacUrll-

mlftlr. 
ı - Avrupa hattının herhangi bir lstasyonundaa Strtect - YetlllOJ 

amında baluaan ıstnsyoolRrrlan birine en az on ton nereli Tel'llmet tar
ttııe ııakledtlecek dökme ve çuvallı zahlrelerln, yağlı daneJerl, tohumla
rın ,.. ceklrdeklerln nakil ucretlert bUtUn mesafe lcln ton bqma 11•60 .. 
kuruşa tndtrllmiştlr. 

• - Fazla tatınA.t itin tstasyonlara mtlracaat edllmelldlr. (2424). 

Allt- larlfes,ode mDhlm deilşlklikler 
ı lıla711 1938 tarlblnde merlyete konulacak alle tarifesi, Mayıı başın· 

dan EyltU sonuna tadar tatbik edilecektir. Dlletlerln merlyet mllddetlerl 
iti aydan dört ara çıkarılm11br. Biletler, Gid1t - Döntlt UcreU mecmua· 

nan yllzde yirmisi aynca tediye edllmek şartlyle betlncl &J' ıcın temdit 
ecUleblllr. Yolcular, beş ytlz kilometreye kadar bir ve daha fazla mesafe
lerde de beher bet ytız kilometre ve keırl ıcın keza bir tıtu7oata bilet
lerinin mer'lret mtıddett dahfllnde tevakkuf edeblllrler. Grup JDe)'&llm
dan bir kişi grubun azimet seyahatinden sonra gldlt - 40atlt lıtuyonla
n arasında mıntakada mer'l tarifelere ve daha ehven 41\'enıe &idlş - dö
ntlfd'Ulteetne ıöre huap Mll .. k lcretıerln 1anu- ~bWade ltU•U. 
met1~ mtct«ed lalatllaae 1ate«ft11 ~acıu •t&llat ... ltlllr. 

J'azla tafılllt totn lata8)101llara mtıracaat edilmelidir. (2421) 

Keılt bedeli 2240 Ura 3'l kurut olan He7beltada işgüzar aok~ğında 
mecra n kan&Jnun tamiri acık ekst1tme1e konulmuttur. Keıtt evraklle 
9artnamesi levazım Jılldtırmtnnde göttılcblllr. tsteklUer 2'90 No. lı ka
nunda yazılı vesikadan başka Fen itleri lf ecarl şubHlnden alacaktan fen 
ehllyet veslkaalyle 168 Ura 3 kuruşluk llk teminat makbuz veya mektu· 
bl7le beraber 9/5/938 pazartesi gUnO saat 14 de Dalmt l!Jncttmeıı4e bu-
lunmalıdırlar. (D.) (230T) 

Beher metre murabbaıııa 10 Ura bedel t&hmtn edlJen A.uara7 yan
sın 7erlnde Camcı Ali mahallestnlıı BtıfUk Retltpap ıokalnıda 6 inci•· 
dada 10 metre 40 ıantlmetre murabbaı sahalı anıa satılmak oure •~IE 
artırma)'& konttlmuftur. Şartnamesi Levazım Mtldtırltıftlnde cGrtıleblllr. 
Jatetıuer T Ura 10 turutlut 11k teminat makbuı Tefa mekt11btle berabel' 
13/6/938 cuma gtlnQ saat U de Daimi Encnmende buJunmahclırlar. 

(D.) U4H) 

IMtanbul Uefterdarhğından: 
Lira Kş. 

Kaamıpqada: Bmlncamt mahalleelnde EmhUm Ahmet camit ıo -
katında k&lıı •ki 10 7enl ı ıa1dı ve balen tııertnde 
17 numarataJlı &Tin tamamı. 160 00 

Batırk8ytınde: Cevizlik mahallesinin Yenirol ıokatında illin es. 
ti 135 79nl 'I 111111 evin 1/60 HJ'lh. H 00 

:.~a: BaJrlalı Kemalettin mamaıtellnln Llllsa 1101talmda 
Wn eüt 19/19 8&1111 40 metre 90 l&llUmere mu-
rabbaı ananın tamamı. !U 40 

Yakanda yazıh mallar 6/5/938 cuma gllnll saat H de wattlacalrtrr. 
Batıt bedeline l1Ukra11 4ablll ve ~5 fallll bulne tahTlllerl kabul oluna!'. 
Taliplerin % '1,5 pey akçelerlnl vakti muanenlnden enet ratıraralr yev
mi mezkikrda Defterdarlık Mllll Em1Ak MUdUrlUIUode ınnte•eklrll satış 
komisyonuna mtlracaatları. (JP.) UUO 

lıtanbul D6rdilnca icra Mtmurluüun
dan: 

Baran Leman: 
Çimlıcada Yusuf fzzeltJn k6fktlnde o

tarmakta iken balen lkamelao\bı meçbuJ 
bulanan. 

de haciı e,11Jmlştlr. 
(ilyabıaıidı tatbik cıcblee ~1ef1Gjn sea

ra icra .. lllu klnanaa.un ıea Dltdl mad., 
desine te'lfltaa npıl ... ı lkti• .... teh
lflatın lta.-n straınnda "'~" wrdilt 
meşrubata ıön lkametdlaınızın meçhul 
bulundalu anla~ılmııtır. 

Jllncn teblllat icrası için icra merci hl
klmtlltnce de karar verllnılı oıctufundaa 
ı,bn tlln tarihinden itibaren bir •Y lflP• 
de dalremht mClrua1tla tutulan ubıt. ..... 
""'"'"ı tet•tlr edtret l>lr ftlrarınnr ..,.,._ 
l>llfttrmerıts lhlmdır. Alrd balete flla 
mftddtthıl11 hltamınd• mahMn .mnffn 
.,.,.,.. eeTrlleedl ıu ..a madcleJ9 "5n 

r. ~·~· 
Umad anaılııl w .mir, dlmlıl .-a 

mnblllmllfe91 •• 
PAIUS TIP FAIWLTISt S. 

ASJSTANI 
Edlı*. bdm llDlllJatlan. dlıml 

.... ..,.,, meme. bna balat*· 
lulu ft ~ ....u,atı.. 

(Nilll71 ft dolma mateb••N) 

~.-::."' Mıccıııı 
Olledm tama laddlr. Tll "85 

9eyo11u. Pannlkbpr. RmneU m ı. 

,,,,,,..,,, ltiıtt:l lcnı il~ 
Mebmet Cerrabollwaa HOO Ura tlserla

den blrincl dencede ipotek 16steri • 
Jen Nasır ft Mlke~ ait •e 19 • 
mlnll Uç ehli vakuf tarafındm tama -
mını 3720 lira kıymet takdir edilen 
Bolufçinde Karuçepne'de Jtaruçet. -
me caddellnde .Ul '1 yeni 53 numaralı, 
tapu kaydına nuaran bir tanrı Fahri bir 
tanı Haut abllhaaelm bir tarafı leblo 
cima diler taraf tartlıllm (tramftJ ead-1 
dal) ile mabdat 18hllbaae e17"ID oep. 
be n )'8mn d11TIJ' ile mahdut deals cep
bntnln bir kumında nbtım. balunaa ki. 
mir depom olarak mnatamtl Od '111 kırk j 
iki metre manbbeı " l~ade mnsteclr ta
nfından >'9Pılmq JU1haD•I mneut 1&

Dnl IOO Ura icar ıeUrea ananın 11118 
blueli borcun 6denmemellnden a~ art. 
tanaQa JıonalmQftar. 

t - eartnamea1 •• 1 • na tarihin~ 
mlladlf Çarfamba llalndeD llibanD ber
blla l&nbllecell tekilde Dairede ma
balll mab1U1Uu 111lacakbr. 

1 - BJrlnd açık arttırma 1 • 1 - 138 
tarihine rutlııaa Puartlll ıttnl ... ı U 
den 11 )'9 adar dairede )'9pılacaktır. o 
11111 "rllen en IOD bedeli muhammen 

ÇOnJdi-ASPl~IN ·seneler. 
denberi her türlG SoQukal 

gınMdarına ve •Onlara tca,J 
tesiri taımaz 'bir .. ila~ olduaunJ 

lsbat efmfıtrr. 

AS P 1R1 Nrn tesrrrn~ 
emin olmak için IGtfen ~ JmaıU1 

.!ıml.JliJckat edinl~ 

kıymetinin yQzde 75 ini bulduAu takdirde 
~n~branınOurln~~n~tt~~ü-ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sl akdlrde arbranların taahlıDdü baki kal· 
mü farllyle arttırma 1& dn daha temdit 
edilerek 22 - 6 • 938 tarihine mUsadlf 
Çarşamba ııınn saat 14 den 16 ya kadar J. 
kinci arttırması Japılaeak Te en çok art. 
tıranıa ftılQndı bırakılacaktır. 

3 - Satıt peşin para iledir. Arttırmaya 
gireceklerin nıunammen kıymeti yüade 
7,5 niabetlnde pey akçesi veya mll1l bir 
banka teminat mektubu Termeleri lhım
dır. Satılan gayri menkul!ln birikmiş Ter
si, Belediye ve Vakıf borçlan ve DrlWiye 

inşaat ııanı 
SDmer Bank Umum MlldllrıtlğOndenı 
ı - Gemlikte Sunğtpek fabrlkuı aahuıııda J&ptmlacü mulıamm• 

keşif bedeli 23762,31 Ura olan iptidai maddeler anban IDpatJ ftlıldt flat 
ısaslyle ve kapalı zarf usullyle ekllltmere konulmuştur. 

! - Ekslltme evrakı 6 lira mutablllnde Stımer Baak la11•& Şu~ 
ıeıı atınablllr. 

il borçluya ait olup satış bedelinden öde- a - Eksiltme 9 Jıla)"IS 938 pazarteıl dnll aaat 18,10 4a .A.llt&r&4a Stl-
11lr. 20 senelik tavlı bedeli ve tapa harcı ıner Bank Umum JılOdUrlUllnde Japılacaktır. 
İDGttedye -.ltllr. .&.;.. ........ 

- Haklwı ....... akıHU~le ..... fellbl\~ f ll'U't' ~t mf!'"~~ 1 T81'11ndn'. 
ın ipotekli aJacakWarJa diler allkadar- 6 - !etetlllv lbale stıatlll4en en u IO ... enel .._. Bank ı .... t 
lann, irtifak hakkı ublplerlnln ba hakla• ~ubeılne gelerek bu kabil lnfUtl F•P&bllecek feul -..,.ııertDI imbat IOla 
nnı ve hususi ile falı Te maurlfe dair '&.. 
olan iddialarını llAn tarihindell IO liln 1_ Nafıa Veklletlnce nrllmlt en aı toOOO lfralı& mlteahltllk ftllaulle lea-
tfnde evrakı mlhlblteleri ne bWkrte Dal- beden diler HılkaJan lbru ederek ekatltmeye ctreblJmek llere lllnr ,.._ 
renalze 937/377 dosya numaraa Ue b11dl· dka almalan 1Azım4rr. 
rllmelerl lAzımdır. Aksi takdirde haklan 6 -Teklif mektaplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gUıatl Mat 
tapu slcillerl ile sabit olmıranlar utıı 
bedelinin payhtşmHından hariç bıNlrıhr. t6,30 a kadar makbuz mukablllnde Aııkarada Snmer Bank Umumi Muha-
Daha fazla mallımat almnk lstfyenlerin l>erat Subul lııltıdllrltığtlne teslim edllmlt olacaktır. 
Daireye 937/377 dosya No. sile mııracaat 7 - Bankıı bu lntaatı, cUledlil mtıteahhfde Ternıek lıatımu muhafua 
edt"rek evrakı Te mahallen vaziyet ve tak- eder. (:!300) 
diri ~~d ra~rlanru ı~rüp onhyahU~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ceklerl ltı\n olunur. (V. P. 2417) 

lılıtutkl ~lli11t Altıncı Hukuk Jlalıkeme
ıl Rtiıliilnde11: 

Hacer tarafından Beyuldde Abara1 
tramn1 'durak yerı karfısında 15 umara· 
1ı dukklnda tütüncü Hüseyın yeııaada iten 
balen lkamettlhı meçhul buluaaa lıleh· 
met Yapr ale1hhae açılan bota_. daft
ıının 111aben )'llpılan 1DuhakelDlll IODU
dll bopnmalanna, bir sene 1Dllclcletl• mld-
dealeybln bafkaalfle evlenelll9esine " 
çocuklan olup davacı yanında bldJlı an
lafılan )'edl )'atındaki Farukun dawıeı a
nası )'8n111da bırakılarak velAyetlnln ana· 
11 tarahndın kullanılmasına, her harta 
cumartesi ltlDllri l2 den bire kadar icra 
dairesinde babası ile 16r01Ulrfllnıelerine 
w davacı aYUkab için takdir olunan Jir• 
mi Un aTabtbk tcreti1Je (15C5) karut 
nıubakeme aıasrarıarının mtlddoaleybe 
YGlı:Jetnmesfne temyizi kabil olmak lzere 
1 - a - 931 tanblade karar ...erildlll bak
lnndakl Ulmın on bet ,On milddetlt lll • 
nen tebllll takarrtlr etmlı ve bir tareti de 
mabttme dtnabaaeslne talik kılımlıı ol
duJundın İnu1Dalleyhln kanuni ıalddet i
tinde, nın ferdaıqndan ftfbarea tem)'lll 
daft eylerMdlll takdirde kannl mQtea
kip muamelenin tra edileceAI tehllA yerin-
de olmalr Drere ilin olunur. (2538C) 

Jıtanbul Bql11cl icra M~mıırla6undan: 
Bir MolaD doları mahcuz olup utıl-

1111saaa bnr wrthn ıardrop, bllfe, halı 
'' llt lira ..-..en kı)'TDetlnde birçok 
e• et) ası açık ırttınna suretiyle 2 - 5 - 938 
tarihine mlladlt panrteal dnft uıt t -
ı ı kadar BeJOllu lıtllrlll caddesinde lllı 
solıaJında Yıldıa apartmanında 1 Uncl 
katta uhlıtcaktır. Almak llllJ'enlertn ma
k6r mıbılde s6~tertlen saatte hazır ba • 
1 ınmalın IJAn olunur. (V. P 2'16 

P. T. T. Levazım MOdDrlDtlnden ı 
ı - tdare ihtiyacı lçtıı 6000 metre Gc nakilll k1U'fQlllu bltlo, •oık ek

siltmeye konmqtar. 
z - Muhammen bedel (1260), muvakkat temlD&t (H,fl) Jtra ol•t 

eksutmnl H Mayıı 918 pertembe stıntl ıaat (11) 4• Aabn4a P. T. T. 
umum JIQdürltık blnurndakl tatınalma kom1Qoamı4a ıallllmktır. 

ı - htekl:Jer, muTakkat teminat makbuı ftF& baab mettuh Te ta-
nant yeaalkle o CIA aaat (11) de meıktr komtaJona mtnoaat edecek• 
Jerdlr. 

4 - Şartnameler, Aııkara4a P. T. T. lın&111D, lataabul Be7'0ll1111cta P. 
T. T. A.Jnlyat tube mUdllrltıltlnden "laruıı ftrlllr. (Ht) (1861) 

Osmanlı Hankaıına memur alınmak 
için mtlsabaka llAnı 

Oımıanll Ba11ltM1Dca bu kene Jenltea '! 1 ... al-Mil S'lrk ........ 
ıarm lut.lbabı '4;!11Ma,..1938 •11 Ul'fllllla bir r nhb ... ca'9P. 

Yatı 8& den 8f&il olup ba mUsabalrap lb'mı* lllıt• .,, mld9f -
Rt!Werllll ka7detdrmek ve kabul prtlantu 811• mek ._. .,. -.. 

tında b• batta Sah " Onla lblerl ..- H De 18 ........ O r n•b a... 
kumm Oala&adakl mel'kmlacle lllfl itim Senllıl• mlneu& .............. 

Talipler bhtJetlerlnl IDl8blt enak De -..11 tlllllll ta...,,_,.. 
hat tehadetnamelerlnl " faJtlt bir vulfede lltlb4am ec1D 
fe)ıadetnamelerlnl birlikte pt.lrmeUdbt•• 

Jandarma Genel Komatanlıtı Anka 
Satınalma Komlsyonundanı 

1 - Bir metreetae iki ,.U. dob&D kUl'llf flat talımbl ecınea Tud " ar. 
nettne 1111un iki 'bin metre erat kıtlık elbtaellk kmnat ttl•llU 
stlllll saat onda kapalı sarf uuUJe aatıa alınacaktır. 

1 - eartnkmest paruıa 1lomls7ondan alrnabllecek ... .w•.,. -
met lıtlrenlerln (415) liralık ilk teminat mHlnas ft ..,._... "'* 
belgeleri mubteYl teklif melltuplanııı belli lb aaat dokUa....., ._ ... 
~namuıa ftraılt olmaları. (1011) (lltO) 

IQJeymH Sımnın mabkemeajnden al
dıla lllm Uı tealime mahkwo bulwıdulu-
8111 lllnıcbı dns ,., nevill'ri )"azıh eş)'ll 

llalıkuadatl bnnn tNnrtı 'dllrueaı On
rtae tm)'la mablcemeslnee hDkmı tudl• 
ecll1mlt" dalremlsln 37mH 11aurah 
-,. .. De de bu muamele Sille)"lllan Sır. 
n tarafından Patmaya temlik edllere• de
._ olnmat .._ C•lldarda Çamlıeada "'-- fttl~ iden tebl b .,. ...... ~ • 

lliıiilılilial8liiiilill 



Onun temin ettiQI tasarrut bilhassa su 4 . nokta üzerindedir ı· 

istihlaktan.... Gıdalardan.... Buzdan .... idare masrafından 

3allft aırnadan bWiln bu delilim ilıeylils. Yalım Frigidaire bu dört türlü ıuurull 

lemin eder. FrigidalN'i ~ lakdiıde, yalnız elektrik cereyanı illerinden "• 15 
Ye gıdalardan, buldan idare murafmdan da ehemmiyetli ıurene IUan'Uf edeninis.; 
Büıün bunlu bot laf ve yalım vaiuen ibaret değildir. Her an bunu ispat etmefe -.ı 
mu. 
Yeni Supeı Ekovat ile mücehhez olan 1938 Frigidaue'i büıün bu fSikiyeıleri temb\ 
eder. 
İnıihap edece§init soğuk 1!-ava dolabı sile bu dört nevi menfaatı ıemin edeceğindm\ 
emin değilseniz, onu aıtn almaklan vugec;iniı, zira hu pkilcle tuartuf ~ 
imllm yokhu. Bilakiı ilrafa yol &911\11 olursunuz. Buna marm blmaynm. 
Fabl lümmundan u cereyan Arieden buz dolaplan da vardır. Bunlat llCak u
manlaıda ne gıdalın W derecede muhafaza ederler, ne de klfi bu ıemin eder• 
ter. ·Daha J.pa bu dolaplan plalarm muhafaa11 i9in iyi bir nhuneı temin ed• 
bilirler, fakat artiyatlan fasla olur. Diler bir Jmun dolaplar da, ıeblil ahiri ıaar. 
ruf1an abra indiren gayet pahalı tamirasa sebebiyet verirler. Her vaku zayif nobw 

tı ~ Mütkül..-nt ohanu. 
Bu dört tasarrufun sümili .-in eclildiiiil• bnaaı plirmeden aaım almaymu. 
Frigidaina'i göriinenis, hüıiin bu noktalan da an}~ olacabum. Çünkü iddialiiiı 

mm ispat eden delilleri gimaÜf olaclk11NZt 

BDURLA BiHADERLER _•ST•N:~~;:NKARAı 


