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5 KUi US BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

·Balkan Konseyleri Açıldı 

Dört devlet mrırahlMulannın İftİrakile dün Yıldızda toplanan Ekonomi KoMe)'İ 

Bu iki blyük cildik eser her evde bulunman il
am bir ldltüpbanedir. ÇOcajunuzu bundan mah
rum bırakmaynuz. Tam eaerin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

Vergi Tenzilatı 
Muvazene Vergisi için 
Hazırlanan Yeni Proje 

Dün Meclise Verildi 
Mükellefler, Kazanf ve lktısacli Buhran 

Vergileri Çlk+.ktan Sonra Kalan Miktardan 
z0 • 8 Nlsbetlncle Vergi Ödeyecekler 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -
Müvazene vergisi kanununun bazı hu 
kümlerinin değiştirilmesi ve mudde
tinin uzatılması hakkındaki kanun 
projesi bugun meclise verılmiştir. Ka 
nunun metni aynen şôyledir: 

Madde: 1 - 980 numaralı müva
zene vergisi kanununun birinci mad 
desinin istisnalara muteallik beşinci 
fıkrası ve buna 2147 numaralı kanu
nun 2 inci maddesile ilave olunan 
madde aşağıdaki şekilde değiştınl

miştir: 

Bir ay içinde, her ne unvanla olur-

Balkanlar'da 1 

Müsterek 
irade 

B SARACOGLU D EDI Ki 
• :t:;; :~~ı;;v:~17:~ !::r7~~:~ 
• ten sonra 20 lırayı (dahil) geçmıyen 

bilumum hizmet erbabı ile kazanç, 
• • iktısadi buhran ve muvazene vergile 

k B • 1. _, • • Ik • d ri çıkanldıktan sonra istihkakı 20 li-

Bal an ır ıgını tısa en ~=~~s;.y~::'. ~:::::~~ 
dul maaaş sahiplerinden ayni zaman 

de Kuvvetlendiriyoruz daresmlv•h~=~::::m~. Maliye v.ı.m a. Fuat At...ı• 
Blum Kabinesi Düşüyor 

~ Emin YALlfAll 

• ıtdlZd&"iki~~ 
~~ <lnirı .. ileAtl. .._ T oplanhsını Yapacak 
~ kötkü, bir llÜruJecli aibi Balkan Antantı Ekonomi komeyt 
·.,i leneriliie 't'Qrdu. Mary&era: dün akpm saat 18,30 da Yıldız 18• 

'llln kumarhanesi oldu. r&YJllda toplandı. Salonda, dost Bal-
I>ün Balkan konferanslannın top- kan devletleri murahhaalan kalaba

laııtısı vesilesile burasını ziyaret e- 1ık heyetler halinde hazır bulunu
~ çoğu h hald hissi yorlardı. Samimi ve sıcak bir hava 
duydular: Haniya ;nçlr: çJ;mıkıa- içinde ilk toplantısını yapan Ekono
~ sonra "likt L. __ ;_1 mi konseyi, Hariciye Vekil vekili 
ıaı-._ sersen en &n:rv~• Şükrü" Sar ğl ··zeı b 
~ ciddt, istikametli bir bayata aço unun gu ir nut-
lirırıiı adamlar 

1 
Ytldız, ıl- kile açıldı. Bu nutuk aynen şudur: 

lr!rıı.L,_ var. şte ç Ş .. L •• Sa fi L-
~~la dolu mazisinden sonra, aıcru raco anan nul1U1 
~le bir adamı dırıyor - Baylar, 

Bu " _ an · Yuksek arkadaş ve dostum dok-
~ıun:: Y~dız, dünyanın en tor Aras'µı gaybubeti bana hassaten 
Ilı-ayların m~l konferans hoı gelen bir vazifeyi ifa etmek im
'toplaJıtııar dan biridir. Ciddi, faydalı klnını veriyor. Türkiye Cümhuriy~ 
~ için •lu' ba§h, berrak. ti namına memleketimize bot geldi
~ bir muhit olmtıftUr. Abdili· niz diyerek Balkan Antantı iktisat 
~ sarayından ve Maryo • dö Komitesinin 6. mcı içtimaını açıyo
l'lfta en ~anesiıiden ~ ta- rum. 

küçük bir iz kalmamıftu'. Toplantınız Ankarada vukubulan 

M.!lth11af Kop~~yi .. ilk 
·ı·oplantısında lhtısas 

Komisyonlarını Seçti 
Dün Yıldız konferam sarayının 

büyük salonlan avdan ziyade avcı 
ile dolu bir •v yeri Jnpzarasmı gös 
teriyordu. Balkan gazetecileri kendi 
toplantılarım yapmak. ayni zamanda 

A 

Ayan, Httk-0.metin Yen 
tekliflerini reddedecek 

Sosyali:St ve Komünistler, Ayan 
Meclisi Onünde Nümayiş Yaptılar 

bunu görmek ve yazmak maksadile Parla, 7 (Hususi) - Ayan mecli- §ISUlda istifa etmesine mnha'Jdra1t na-
bir araya gelmişlerdi. sinin finans komitesi, bugün hüku- zarile bakılıyor. 

Toplantı tiçte olacaktı. Fakat Ro - mete kararnamelerle memleketi ida- Esasen hüktimetln dün meclilten 
men gıaetecilerinin vapuru gecikti. re etmek sal'1ıiyetini veren mali lAyi- aldıjı eberiyet te şimdiye kadar .. 
Dört buçuğa kadar beklemek lamn haları tetkik etmif ve bu layihaları lman ekseriyetlerin en zayıfıdır. Çün 
geldi. Bu müddet za~ı~a ga.ı:e~i- 2S muhalife karşı altı reyle reddet- kü hüktbnet ancak 61 rey fazla ala-

. leı-, ortalıkta dort donuyor, bırıbır- mi§tir. Ayan heyeti umumiyesinin la bilmiştir. Sol gazetelerde, bu nolcta
lerinden ve muhite ait hatıralardan, yihaları yarın (bugün) müzakere et· yı tebarüz ettirmekte, fakat hük4me
katre katre intiba toplamaya çalışı- m~ beklenmektedir. Ayanın tin sonuna kadar ufrapcaluu b~ 
yorlardı. Bu arada şunu oğrendik ki layihalan reddedeceği şüphesiz sayıl- mektedir. Pop. buhranın muh•klralr 
Ercti~ent Ekrem Talu. 19, 20 yqm- maktadır. Hükumetin bu vaziyet kar ( Dncımı 10 tmclldaJ 

da bır mabeyn mütercimi sıfatile ==========================--
çok, çok seneler evvel bu muhitte J 
bir müddet yaşamış işi gücü "Kırını- apon Kıtalan Agı"' r 
zı evin esran,, filin diye Abdülha-
mldin zevkine uygun clnaf romanlar 

D ve dört müttefik devlet arasındaki 
iin ıiizel konferans sarayımı- tam görü§ bik-lilf ile onlan bajlıyan 

o~ ııı-~ büyüt toplantı salonunda (Detxı'lm: sa. 1 Sil. 4J 
B. Şiilırii Saracoil• 
riyaet lriinibünde =::.:::::: .=·::.:..:: Bir Hezimete Ugr"' adı 

(Deoamı: Sa. 7 Sii. 1) 
lL.11 ~ Basuı konferansı. sonra 
~Ekonomi konferansı •çildı. -,,,,,;..------------------- p k r· · H d ç 
beru:!.konferansta; Balkan 1>era- Çemberlain Siyasetine Muhalefet Hariciye Vekili u ov - ıensın attın a inliler 
~ :ı~ı~:::n:~t~ M h f k A p . e· Pireden Mısıra Mühim Muvaffakıyet Kazandılar, 
l1l!ı l'ıldız; dün, karaııblı: bir dünya- U a aza ar arti, ır Hareket Ettı· Hankovda Zafer Şenliği Yapılıyor 
)'ı 0!1aaındaki 1f1k dolu bir notta-
~dırı~ordu. Banf, iyi kolnfuluk, Jnti·hapta Kaybetti• At1na, <TAN>_ Hariciye vekili e. 
tiıkaı ~· ıstikrar gibi her tarafta is- Rüştü Aras, bu sabah saat 8,30 da Pi-
ct. 8a ıoren yüksek kıymetler; bura- reye vardı. Vapurda, Hariciye Neza. 
aı~ .. -~n ınilletlertnin kucağında 1i la • reti erklnı, Türkiye. Romanya ve Yu 
nu·:" .. "-Cat bir yer bulınUf gibi ıörü- Bu Netice, utu n Siyasetin MıHetl!e gos1avya e1çnert tarafından aeJ.Am-

Yorı--~ ' '3' 
fU ~ O Balkan milleterl ld dün -.n~ landı. 
Siy "eya bu büyük devletin kör bir Tasvip Eclilm.nı1 ... ı Şeklnde Tefsir EdiHyor Doktor Aras, saat 12,15 de Başvekil 
"uru~ OYUncağı diye yerden yere B. Metaksas tarafından kabul edildi. 
l'lef Uyor, komşulanna karfl kin, Londra, 7 (Hususi) - West Zul-ısaik olan nokta, ild taraf namzetle- B. Metabas, Haıiciye Vekilimiz ,e-
diş~~· düşınanlık hisleri beslemiye, ham intihap dairesinde vuku bulan rinin bugünkü hüktimet siyaseti üze (De"°mı 10 uncuda) 

ilenuye mecbur ediliyorlardı. bir seçim mücadelesi son derece dik- rinde mücadele etmeleridir. Muhafa- _... - _________ _ 
lı Günün birinde tek başımıza ka- kate değer bir netice vermiştir. Bu zakir namzet olan Mister Busby hü- -..ı<a~~ ~44<a~ 
ı:a \re biribirimizin kalbimizin yo- intihap dairesinde daha evvelki se - kılmetin harici siyasetini müdafaa BURSADA 
lr1e u bulunca şunu keşfettik: Biz çimde muhafazakirlann namzedi bü etmi§, buna mukabil amele mebusu Ö 
ıe ier gorüşieri menfaatleri, hatta yük bir ekseriyetle intihabı kazan • bu siyasetin aleyhinde IÖZ söylemiş- G RDÜKLERIMIZ 
ka~kleti bir ol~ kardeflermifiz· Fa- mış. fakat bu defa hü.ktiınetin bü- tir. 
\'e ~l'Şınıızda daima botluk arıyan tün kuvvetleri bu intihap daireaini Muhafazaklr meb~ tezi fU te - 0 

~ §!Uklar yaratmıya çabfaD bir kazanmak için çah§tığı halde netice- kilde hulAla olunabilir: Yazanlar. 
bid ~•list alem varml§. Bu Alem de amele namzedi doktor Edith Sum- İngiltere hükumeti tarafından tu- • 
di bıl'ibirimıze düşman ederek. ez- mersJdll 1421 ekseriyetle muhafaza· tulan siyaset sulbü temin edecek o- Sabilta Zelıeriya oe M. Zelıeriya 
ra~ kendi hesaplanna bofluk ya· Jl8DlZedi yenmiş ve mebus seçil- lan biricik siy.asettir. 1ııgiltereıım (Bupn betinci ...,Eamızda] 

nııh çall§lyorlarml§ Bu münferit Jıadi8eye bu de-~ d(lrıya -.alh~ biricik anah - - - __ 
'l>ncmıı 1Ö . .Jı~J teceye kadar ehemmiyet verilmesine (Deoamı 10 wıcuda) ............ _ ..................... -_ ... -..... -. ...... - ...... -_ ... -..... .-... _.,..,....~ 

Bir Cin mahari6i 

Londra, 7 CHusuat) - Uzat Şark • 
~n gelen en son haberlere gore, Çin
liler bugün kazandıkları biıyük bir 
galibiyetten bahsediyorlar. Bu gali -
biyet üç haftalık muharebelerin nihal 
neticesidir. 

Çin çeteleri, çok §iddetli bir taarruz 
dan sonra, Trinan fehrini zapta mu 
v~ak olmuştur ve Tayfuan phrinl 
de ihata etmişlerdir. 

Bu ihatamn tamamlarunasmdan 
k?rkan Japon kıtalan, muthiş bir pa 
nik içinde kaçmaktadırlar. 

Diğer taraftan bugün, Tiensin, Pu· 
kov hattına karşı Japonlann yaptık· 
lan taarruz hareketi, Japon kuvvetle 
rinin büyük ve feliketli hezimetlenJe 
net~celennıiştir. Japonlar, son süraO. 
gerıliyor ve Çinliler tarafından ad 
adım takip ediliyorlar. 

Hankovdan gelen son bir habere 
::' Taierçuangtın doğu şimalinde mu 

arebe devam etmektedir. Burada ı 
(D~mı 10 UnMtdaJ 



No. Z3 Yazan : M. SIFIR. 

Kuşdilinde Kanlı Bir 
Düello Sahnesi 

POLİSTE: M h 8. . eş ur ır 

Ç . R. tn Ku§dlll gazinosuna 
gelmesi, bulundukları ma

saya hiddetli ve kinli bir gözle sık 
sık bakması Dikranm dikkatini 
uyandırmıştı: Mutlaka bir hldise
hazırlanıyordu. 

Yanındaldlerine tehlikeyi anlat
tı: Ç. R. m masasına gidip onlan 
meflUl ettili sırada dere kenann
dald kayığın kaçınlınasını tavsiye 
etti. Dtkran ayağa kalktı. Ç. R. m 
mwmna yakla§ll'ken lltife ede
rek: 

- Al•beJ be, dedi. Sizi böyle 
llaberıdzce bu tarafa hangi yeller 
awrdu? Sabahleyin yazıhanede 

bu tarafa geçecellnl bile aöyle
meatn. değil mi? 

ç. R. çok fazla rakı lçmlftl. 
Pantikyan ile Dikran hakkında 

beslediği kin ve gazap ayaklan
mıftı. Birden parladı ve bağırdı: 

- Ulan Dikran, sokulma bana .. 
Canını cehenneme yollarım, se
nin ... 

Dikran, bu tehdidi _Na di~e 
bqı1ar ğlbl gorUJldü. ç. .K. m ya-
~ oturdu. BM .azgm canavan 
durultmak için dil dökmiye, ade
ta dalkavukluğa başladı. Muvaf
fak ta oldu. Dikran, sillh yüklü 
kayığın dereden uzaklaştınlması 
için 1izım olan zamanı bu 1Uretle 
kazandırdı. Kayık Fenerbahçeye 
dojru açıldı. 
Kayık sahiplerinden Sürmeneli 

Salih işini bitirdikten sonra gazi
noya döndü. Dikrana kayığın ka
çırıldığını anlatır bir göz işareti 
wrdi. Ç. R. bu işareti her nasılsa 
sördü. Derhal çileden çıktı, taban .. 
cuma asıldı. Batırarak dedi ki: 
-Dıfardaki ı~limde .. Pan-
tikyan bunlan kaçırmak için seni 
buraya gönderdi. Siz beni mahvet
tiniz, ben de lizi yakacajun. 

Attılı ilk mermi ile Dikranı 
yere serdi. Ç. R.m patlattığı 

bu aiWıa karşı muadan da mu
kabele edilmiye bapandı. Gazino
nun içincle devam eden bu düello 
ortalığı kanfbrdı, llmbalar sön
dü, mBAlar devrildi. Sünnenell 
SaµJı ile arkadqlan Ç. R· m bu
lunduğıı tarafı bir kurşun sağna
IJna daha tuttuktan aonra ıazino
dan çıktılar. Ve kayboldular. 

Slllh sesleri üzerine lngiliı, Os
manlı polisleri hadise yerine ye
tiftilderi zaman, Ç. R. kudurmut 
bir köpek gibi etrafına saldınyor
du. iki elinde bulunan Barebellum 
tabancalanm rastgele her cihete, 
her sördüiüne ateşliyordu. Bu 
kanlı hidile iki polisimizin ölümü-

••• iki polilimizle iki İngiliı. poli
sinin de yaralanmasına mal oldu. 
Ç. R. ancak bu kadar kurban ve
rildikten sonra tutuldu. 

duldan neticesine vardı. ç. R. hak 
kında ademi mesuliyet karannı 

verdi. 
Ç. R. tarafından kasten öldürü

len Dikranın silih kaçran Türk
ler tarafından vurulduğu rivayeti 
çıkarıldı. Cenaze iki gün ve bir ge
ce Kadıköy Ermeni kilisesinde kal
dı. Bertarafı buketlerle kaplanan 
müzeyyen bir sandık içinde, "Türk 
barbarlığının,, yeni bir kurbanı gi 
bi gösterildi. Birçok fotoğraf ileri 
alındı. 

H edisenin üçüncü günü büyük 
bir cenaze alayı yapıldı. İş

gal kuvvetlerine: mensup muhte
lit bir askeri kıta ile birçok zabit
ler, Rum ve Ermeni patrikaneleri 
ile Hürriyet ve İtilaf fırkası töre
ne iştirak etmişlerdi. Hakikatte 
bizim davamıza hizmet yüzünden 
ölen zavallı Dikran Gazhanedeki 
Ermeni mezarlığına gömüldü. 

Esat Beyin tensibi ile Cenazeye 
YUIUf .Bey ile beraber biz de _git-
..aı & ........ J ...---.---- =..-
kip etmekle k•lmad1Jı:, Bq aenaıı:e 
alayım vesile tutarak Türklük a
leyhinde nümayiş yapanlann. ala
ya iştirak etmek suretiyle İngiliz
lere hulils çakanların da topluca 
resimlerini aldık ve icap eden ma
kama verdik. 

Bu esnalarda Sait Molla, Hürri-
1et ve İtilaf Fırkasiyle bozu~uş
tu. Fırkacılar Sait Mollayı İngiliz
lerin gözünden düşürmek istiyor
lardı. Ayni zamanda İngilizlere 
Sait Mollanın hizmetlerine ihti-
yaçlan olmadığı kanaatini ver
mek lizımdı. Bunun İngilizlere iyi 
hizmet etmek ve esaslı haberler 
yetiştirmekle mümkün olacağını 
yüzbaşı (Benet) hissettirmiş, fır
kayı gayrete getirmişti. 

Bu yüzden (Türk hususi zabıta
sı) adlı bir casus teşkilatı meyda
na çıktı. İtilafçıların bir İngiliz u
Pl'ı olmak için ne gibi hareketle
re ' kadar inebilecekleri bu işte 
bir defa daha meydana çıktı. 

Sırası gelmişken İtillf ve Hür
riyet cal\IS teşkilatının kuruluşu
nu tafstlltile anlatmavı favdalı bu 
luyorum· 

MAARİFTE: 

Yeni Bir Kız Sanat 

Enstitüsü 

Müttefikin zabıtası, B. S., Fevzi 
Roben.son ve Dlrtadın müştereken 
verdikleri raporla ifi haber aldı. 
Ortada üç ölü, dört mecruh bulun
masına ratmen Ç. R. yi ertesi sa
bah Kadıköy polis merkezinden al 
dırttı ve serbest bıraktı. 

Birkaç zaman sonra; Ç. R.a bir 
fnıiUz neferi elbisesi SiYdirildi, 
İngiliz divanı harbine verildi. Di
vanıharp Ç. R. m nefsini ve igal 
kuvvetlerinin yüksek menfaatle
rini müdafaa için ıilih kullanmak 
mecburiyetinde ka1dılı ve mak
tullerle mecruhlann uçakçılar ta
rafından atılan k\u1Un}arla vurul-

B~r Duv~r Yıkıldı Yugoslav Artisti 
Bır Çocuk ~hn- Şehrimizde 
da Can Verdı -

Patladı 

8 Nlıaa 1938 
CUMA 

'ünci rr 
Arabi: 1357 
Sefer: '1 
QOnef 5,32 
tıdndl: 15,55 
Yatsı : 20,15 

Gün: ao 

ötıe: 
Akpm: 
tmalk: 

Yurdun Trakya böl.lesincje tıa\4 
lutlu dil• b61.lelerde kapalı ve 
mil. rilzlArlar Trakya, Kocaeli, 
denlzi,n prp taraflannda pmall. 
lerde cenubi latlkametten orta 

miltlr· 
DOn latanbulda bava çok bulU 

illa ile :ratmurlu ;eçmi~. 24 
da yalan 1atmurun metre mura 
raktılı su miktarı 10 kilogramdır 
lir •kin kalmlfbr. Saat 14 ı
'181 mlllmetre idi. Hararet en~ 
U t ADUlnt olarak kQd 
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KISA HABERLER 
* İtalyan Kralı ve ltrallçeslnin :yakm 

daUbyeye lideceklerl haber verilJ:yor. * Sinema yıldızlarmdan JUJ Pons, rad 
70 oı-kestra ıefi Anclre Konstenlaneç ile 
evlenecektir. • * Anglo - Ostralien ismindeki İnglllz 
vapuru 14 marttanberi kayıptır. 37 tay
~uı vardır. 

Frankistlerin bombardımanından kaçan Katalonyalılar, miltemadiyen 
Fransa hududuna ııiıÖl)'Wlar. Bu resimde, hududu hJtkin ıltir halele 

geçen bir İspanyol yaırrasuııa Fransız askeri tarafından su verilirken 
görilyorm. . 

• 
ALMANYA: 

Meksika, 7 (A.A.) - Reisicümhur 
B. Kardena, ecnebi memleketlere 
satılan petrol hasılatının yüzde yir
misinin istimllk edilmiş emlike ait 
tediyata tahsis edilmesini emretmiş

Adım Adım 

Halayda Bir 
Türk Köyünü 

Bastllar 
tir. Diğer taraftan maliye nazın, im- Antakya, 7 (Hususi) _İttihat ya.. 
kan hasıl olur olmaz Meksikada sa-

tani Azalan, köy köy dolaşarak bökA tılacak olan petrol ve milştekatı sa- t la 
tışından elde edilecek hasılattan baş : :emginnur 

1 
nnın da ya~mı ile ce

ka bir yüzde tesbit edecek ve bu d ye yenleri tazyike devam 
ayni maksada tahsis olunacaktır. a ediyorlar. Partizanlann eleba§ılarm· 
l!!!!!!!!!l!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!'!!!!!ll!!!!!!!!!!!!l!B!!!!!!!!l!!!l!!l!I dan Mustafa Sadık Türkmen, .Mezraa 

• köyüne giderek bütün köyü vatani 
Nısan ~ partisine kaydetmek istemiştir. l'a

kat, Türk köyü olan burada fena bir 
Ciimhuriyetin 16 inci )'I• şekilde karşılanmıştu:. Bundan mül-

lında yaorulannızıİa kutla- ber olan Sadık, Ant~yaya giderek 
yacoğı bu bayram evoelki Mesalihi hassa zabiti Kokan ile gö -
•etıelerden rolr par/alı ve rüştilkten sonra, hemen başına top-
- 'iri" l alul: ladığı ipten kazıktan kurtQlmuş 80 

f Y' ~ 0 ~ • balar. • • kişi ile köyü basmıştır. Yüzlerce si-
uruun İdİlı imidı o- llh atan bu haydutlar köy ileri gelen 

lan miniminilerimize 'en bir lerinden Rqit Bozoğlan ve Hasan g. 
bayram •fffİrtmelr i~n fim• sadı sopa ile döverek dereye atmıt-
diden hazırlanalım. lardır. Köyü buanlar hiçbir adli talı 

~~~~~.,..~~~.,.,_.._ kikata tıiraınadıklan gibi, Antakyı 
czokaklarında serbestçe gezmektedir. 



TAN • 

..... -T-0 ... P_LA_N._T-ILA .... R-• !anif M-.Inle: 

Ko~smı Kırk Liraya 
Satması Teklif 

Edilen B'ır Kadın 

llODDEİOMUM1LIKTE: l CİNAYET: 
Bir Genç Kömür- Babasını 
den Zehirlenerek Öldüren Genç 

SENENiN EN 

1 
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[GONON MESELELERi 1 

Bursada Gördüklerim 
[YGZan: M. ZEKERiYA) 

. İnsan lstanbula bakarak memleke
tın gidiıini l'Öremiyor• İnkıliptan eD 
az nasibini alan aenelerdenberl en as 
de~· ' 

ilşen tehriıniz İstanbuldur. On se-
lle evel lstanbulu terketmif bir .atan 
~tekrar buraya döndüğü sanıan 
l~ze batacak bir değişiklik gönnes. 
~il~ tehrin günden rüne çirkinleJ
tiiini, bozulduğunu ıörerek ~ıtır. 
Bun~ içindir ki, hariçten TfirkiYede 
tetkik Yapmak üzere ıelen yabancı • 
~ derhal Ankaraya gitmelerini tav· 
ııye ederiz. 

'7 L:.,.nin .ı. alnız Ankarada delil, Tfir .. ,, - . 
her tarafında yerden biter gibi yenı 
doian bir medeniyetle karfllaflY? • 
?uz. Sık sık :memleketi dolaşaD bır 
lllUfettiı bir gün bize ihttsasl~ ~
latuken de:nıittir ki "b&Sl phirlen; 
bir aene sonra taO:nnuyacak kadar 

defitnıiı buluyoms.,, 
latanbulda oturup bUkUm verenle.r 

bu sÖze :nıübaligalı bir gösle bakabı
litler. Fakat uzağa değil, Bursaya ka
dar Yapılacak kısa bir seyahat size bu 
saıan ne büyük bir hakikat ifade et· 
tilinı anlatı1ııya kafidir. __ 

u * ~ Bursa ilç istikamette lnldpf edi· 
'leşı 

~ u eyden evvel tnudatı, tarihi 
ı cak suları ile Bursa bir tü-.. 

11..._ .. • cedc cazip bir hale getir • 
~ -'-§ aslı für faaliyet başlamış....... 8 

'hl · U kr liyetin temelini Kaplıcalar 
bıl)ı·.Atn Yaptırdığı Çelikpalas teşkil 

der. Otellerin önUndeki yollar asfal
ta çevrilmiştir. Mudanya ile Buna a
rasındaki yolun betonlu asfalt olarak 
Yapılmasına başlanmıştır. Almanya -
dan gelecek seri vapurlardan biri de 
~udanya yoluna tahsis edilecektir. 

u suretle İstanbulla Bursa arasın • 
daki mesafe Uç saate inmiş olacaktır. 

l'enıiz ve seri bir vapurla kısa bir 
:olculuktan sonra dünyanın en mo
i ern otellerinden birinde tedavi ve 
;tirabat imkanına malik olacaksınız 
ik~ bu inıkan uzak bir ihtimal değil, 
ki•- ay sonra tahakkuk edecek bir ha-

•attir. 

'lco Diier otellerin de modem bir hale 
_.. llın .. , için planlar yapılmlf, ve fa
ı.::te ıeçmek üzere hazırlıklar baş-

ttır. 

~ tarihi eaerlerini meydana çı
ı-.tı! ve bunliırın ziyaretini kolay-

/ »li ak için de şehrin umumi bir 
lit Ilı Yapılmıştır. Bu plln tasdik edi
le edilmez faaliyete geçilecek ve üç 
tl~e. içinde Bursa hakikaten ziyaret
tect ~ zevkle gidip ıezebilecekleri, 
tlt. avı olabilecekleri bir tehir olacak-

" ... bert ~a tehrl ayni zamanda öteden-
b11r bir sanayi merkezidir. Bu defa 
th ada Yapılan modern Merinos ve 

f kit fabrikalan ile -birde sanayi 
•aı· r-

ll •Yeti ltlr kat daha artmııtır. 73 bin 
d tlfuahı Bursa şehrinde 7000 lıçi var
b •r. Bayramlarda ve milli günlerde 
J " lıçilerin rrup halinde merasime 
~tir&k ettiğini görmek, şehrin haya • 

llda fabrikalann oynadığı btiyük 
ro1u anlamıya kafidir. 
h l\fodern sanayi hayatı Bunanın 
eın iktuıadi, hem de i,.timal hayatı Ü· 

Ze ' " b rınde hayırlı tesirlerini göstermiye 
aşlaınıştır. 

* . Bursa ayni zamanda bir talebe şeh-
rıd.ir · Bursada hayat ucuz olduğu için 
1?ütekaitlerin çoğu orada yerleşmiş
:: işçilerin çoialması da tehrin nü-

b U1tu artırmaktadır. Okuma atkı 
tltiiıı be bu ailelerin çocuklannı mekte· 
. aevketıniştir. Sokaklar akpm Uze· 
~ lt!lllçlerte dolar. Bursa lisesinde 
.ı ~O den fazla talebe vardır. Kız mu· 

lıan hlektebi rinde iki defa ders ve-
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Oportunist Tip 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

Kllplıcolar Şirketi, Bursayı 
bir m teJaoi felari haline getirmek için ilk temelini bu aerle atmlffır: 

Oportunist tip için, kainatın mih
veri kendisidir. Dilnya kendi etrafın· 
da döner. Akan suyun, dövülen de· 
mirin, tüten fabrikanın, toprağı eşe
liyen çiftçinin, vatanını korumak için 
kanmı topraia döken askerin, bütün 
bir cemiyetin didişme ve çarpışması, 
ancak kendi saadetini temin içindir. 
Y qadıtı topratın ismi Türkiye ve İs 
panya olsun, o, yalnız bu vatandan 
almasını dilffinilr, vermek ancak mec 
buri olduğu zaman, veya karplığuıı 
getirmek prüle mubahtır. Bayat kav 
gasmda bütün emeli, kendi menfaa"9 
ni kendi saadetini, kendi refahım te
mindir. Bu menfaat ve refahı temin 
için kumazlıklarm en mükemmelini 
bilir. 

Çelik Palaa oteli ve banyoları 

içtimai Borsanın 
Kalkınması 

ursa Kaplıcalar Türk Ano-8 nim Şirketi Istanbul gazete--

-1-

rt Ahmet Vefik Paşa hastanesidir 
ki, fennl ve medeni her techiı:ab 
havidir. Bugüne kadar 150 yata
ğı olduğu halde önümüzdeki se
ne 250 yatağa ifrağ edilmesi için 
bütün hazırlıklan yapılmıştır. İ-
kincisi de, Çekirgenin en havadar 
bir yerinde ordunun fisyoterapi 
müessesesi vazifesini gören Siel 
hastane, memleketin ihtiyaçlanna 
cevap vermektedir. 

il rlni Bursaya davet etti. Bu da
c e. -rd·· ıH;m zaman şirketin, YAZAN: 

Villyet merkezinde bir verem 
dispanseri açılmlf, fuhuşla ve bu 
yüzden meydana gelen bastahklar-

!!!!!!!!i!!!!!!ili!!!!~~~~l la mücadele komisyonu 'meydana 
vetı go u&... ' 
Çelikpalas ote~e reklam yapt~ 
emellle bizlerı çağırdığını zanne 
tim Fakat bu davetin içinde ~
lı oİan mana, Bursanın ortasına bır 
Avrupa oteli ha§I?let ve edasile otu
ran, içinde en modem banyo teç-
hizatını saklıyan otelin propagan
dası değil, bir Avrupa şehri aya • 
nnda doğmakta olan Bursayı, Bur 
sada iki üç sen6 zarfıhda yapılan 
içtimai, iktisadi, kültürel kalkın -
mayı göstermekmiş! O zaman da
va küçücük sahasından çıkmış, kos 
koca bir memleket davası olmu~u. 
Bu itibarla Bursayı tanımak ve ta 
nıtmak ta bizim için bir memleket 
borcu haline gt!\di. 

Sabiha Zekeriya ~ 
işletilmesi, tren ve vapur üc~tle
rinin azaltılması da bu gayeyı da
ha kuvvetle meydana getirecek -
tir. Bu süratli vapurlann siparişi 
yapılmıJ, gelen ilk vapurlann da 
bu hatta tahsisi kararlaştırılmış
tır. Bursadan Uludağa hava hattı 
veya dişli şimendüfer yapılması da 
tasavvur edilmektedir. 

Bugüne kadar yapılan ve yapıl 
ması tasavvur edilen, muntazam 
bir plln dahilinde yürüyen bu üm 
ran faaliyetleri, Bursamn nekadar 
yüksek bir istikbale namzet oldu
ğunu göstermektedir. 

Mudanyadan Bursaya geçerken 
Bursanın üzerimde hbıl ettiği ~ 
samiml intıba, her uğrakta otobu
sün etrafını saran, "gazete, gaze
te diye bağıran köy çocuklan ol
d~~ Bunu Bursayı bekliyen büyük 
istikbalin ilk müjdecisi olarak te-

Kültür laaliyetleri 

lakki ettim. Bundan sonra gezdi -
ı>.\&V VCU1 U11 l\.tU U:ll:U IUHlll~ !;~UlU1, 

Bursanın bu kısa zaman iÇfnde 
yaptığı ilerlemeleri, iki günlük bir 
seyahatte tamamile tespit etmek 
mümkün değildir. Fakat az zaman 
da çok şey gördüğümüz için bunla
n okuyanlara küçük bir flk.lr vere
cek şekilde hul!saya çalışacağım: 

BrınaJa amran laaliyeti 

B ursa 16,000 nüfuslu bir şe
hirdir. 

Şehrin bütçesi 1,432,367 liradır. 
Bu bütçe ile Bursada yapılan it
ler, azim, iman, ve gayretle çok 
şeyler yapılabildiğini ifade etmek
tedir. Şehrin giriş yerleri olan ana 
caddeler asfalt yapılmıştır. Yapıl-
mak üzere olanlar için de ~ton ya
pılmak şartile bütçedeki tahsilatı 
ayrılmıştır. 

Şehri üç dört sene evvel ziyaret 
edenler için,yeni yapılan binalar,mü 
esseseler, fabrikalar göze çarpa - • 
cak kadar çoğalmıftır. Soğuk hava 
depolan fennl teçhizatı ile medeni 
bir hale getirilen mezbaha, yangın 
söndünne milzelli, ipekböceli ensti 
tüsü, bir kısım köylerde ve kasabB
larda yapılan yeni mektepler, açı
lan parklar, anıtlar bunlar arasın
dadır. 

Cümhuriyetten evvel bütün köy
lerde 664 köy oduı varken, bugün 
bu odalann yeldllıu 1000 i geçmif, 
evvlece 790 köyde su tesisab var
ken bugün 3,000 köyde su tesisatı 
yapılmıftır. 

Bursayı bir seyyah şehri yap -
malt için gösterUen faaliyetler, U-

ludağda yapılan otel, sığınaklar, 
la§ sporlan, teçhizatı, ~ursayı ~e 
denl bir tehir haline getirmede bu
yük bir imil olmaktadır. İstanbul
dan Mudanyaya ıüratli vapurlar 

rir. hkmektepler hmcahın~ doludur. 
Bunlardan V§ka Sunada birçok 

kültür müesseseleri me\'cuttm. Bil • 
tün bu mileqeaeler yannki Mili ye
tiıtirmelde mewaJdilr. 

Huliaa Buna iatikbal i~in ~ cep
heden pllnh bir pldlde ~Jıpn bir 
faaliyet merkeal haline selmlıtir. 

B ursada~i kül~~: !aaliyetle -
rinin ılcrledıgını anhı.mak 

tep talebesine bakmak kafidir. Cad 
delere dikileh ~anların sanki 
yüzde altmışını mektep talebesi tef 
kil ediyor. Bu faaliyeti gözle ölç
mek mümkün değildir, fakat, aşa -
ğıdaki rakamlar bu hususta da bir 
fikir vermiye yardım edebilir. 925 
senesinden 936 senesine kadar ya
pılan mekteple, talebe, öğretmen 
miktannı ·gösteren bu istatistik en 
güzel ölçüdür: 

Mektep ÖOretmen Talebe 

925 - 928 179 338 11,798 

926 - 927 266 488 17,867 

927 - 928 288 538 19,248 

928 - 929 309 571 19,983 

929- 930 313 578 20,456 

930 - 931 290 568 20,826 

931 - 932 288 566 22,095 

932 - 933 289 568 23,534 

933 -93~ 288 568 25,288 

934 - 935 253 525 25,421 

935 - 9311 253 527 27,598 

925 te 11,798 olan talebe adedi 
1936 da 27 ,595 e çıkmıştır ki, yüz
de elliden fazla bir tezayüt göster
miş demektir. 

Bunlardan başka ilbaylık merke
zinde 3 lise, ortaokulu, kız ensti
tüsü ziraat okulu, orman okulu, 
sana~ okulu ve ipekböceği enstitü
sü de vardır. 

Burıada matbuat 

B ursada Vilayet gazetesi o -
lan (Bursa) gazetesinden 

maada "Bursa sesleri,, ve "Açık 
ses,, diye iki gazete çıkar. Ayrıca, 
Halkevinin neşrettiği köylü gaze
tesi köylere meccanen dağıtılır. 
Yine Halkevinin çıkardığı Türkün 
mecmuası da tarihi tetkiklerle meş 

B unlardan başka muhtelif mü
esseselerin, neşriyatı vardır ki, 
bunlar mesleki faaliyetler hakkın
da çıkarılan gayrimevkut risale-
ler, ve kitaplardır. Bursanın kültür 
faaliyetlerinde göze çarpan nokta, 
bütün gençlerin ve münevverlerin 
gerek dahili ve gerek hariç matbu
ata karşı gösterdikleri okuma aş
kıdır. 

Sağlık ifleri 

B ursada iki hastane vardır. 
70,000 nüfuıılu bir şehir i-

çin bu miktar çok azsa da, bir şeh
rin içtimai kalkınmaSlnda bütün 
faaliyetlerin ayni ahenkle yürü
mesi beklenemez. Fakat sıhhat iş
lerine karşı gösterilen alaka, za
manla bu miktarın çoğalacağına 

bir aüunettir. Bu hastanelerin bi-

Bu pllnlı çahpna dbe ..Upetle bu 
rtln görünen büyük delitiklili ıöl • 
gede bırakacak yepyeni bir tehir do
ğuracaktır. 

l•pan'Yd, General Franco'ya aoruyor: 

Bumda ılrdülderfmlsfn bende bı· 
raktıil ka1taat budur. 

_ Benim iP,. mi Ambccliyonun? .Benim iP,. 
kimin irin1 (/nailü lıarilıatüriü 

getirilmiş, bütün kasabalara birer 
hükumet doktoru gönderilmiş, 
köylerde seyyar doktor ve ebe ser
visleri yapılmıştır. Son birkaç se
ne zarfında 1negölde bir hastane, 
Gemlik, Kemalpaşa , Orhaneli, Ye
nişehir ve Mudanyada da birer dis
panser açılmıştır. 

Vilayetin bütün kazalarda birer 
hükumet tabibi, bir süvari sıhhiye 
memuru, kazalarda birer ebesi, 
bunlar<\_an başka her kazada bele
diye doktorları, zührevi hast~lık
lar ve sıtma mücadele heyetlerı var 

dır. 

Halkevi 

B ursa da Kızlay , ve Çocuk E
sirgeme Kurumu gibi içti

mai teşkilatların yanında en çok 
faaliyet gösteren Halkevidir, Hal-
kevi, faaliyetlerini muhtelif şube
lerde temerküz ettirmiştir. Dil. e
debiyat, tarih, güzel sanatlar, tem-

... _ ... • .,. "' •- !.!..'- '!!.-r' --

ve neşriyat, köycülük şubeleri, 

memleketin muhtelif sahalardaki 
bütün içtimai ihtiyaçlarına cevap 
vermeye çalışır. Halk dersaneleri 
halka muhtelif dersler verdiği gi
bi .aynca fransızca, ingilizce, al
manca dersleri vardır. Müzik ted
risatı, resim tedrisatı, mektebe gi
demiyen bayanlar için açtığı 76 ki
şilik biçki, dikiş ve çiçek dersleri, 
muhitin tahsilden istifade edemi
yen unsurlarına verdiği bir fırsat
tır ki, bir memleketin içtimai ve 
kültürel yükselmesinde bunun fay· 
dalarını yakinen görmekteyiz. 

Yayım komitesi üç ayda bir 
Türküm adlı bir mecmua çıkar

makta, köycülük komitesi de 
"Son yedi gün" isminde haftalık 
bir ı ".:?Cmua neşretmektedir. Bu 
mecmua köylerde meccanen dağı
tıldığı gibi, okuma yazma bilmi
yen köylülere komite azalan tara
fından okunur. Mevzular etrafın
da kendilerine izahat verilir. 

Bursa halkevinin en mümeyyiz 
farkı, Bursa dahilinde mevcut, Kı
zılay, Çocuk Esirgeme Kurumu gi
bi müesseselerle korporasyon ya
parak, içtimai muaveneti en mo
dern §ekle sokmasıdır. İçtimai mü
esseselerin kollektif f aallyeti, içti
mai teşkilatçılığın en modern bir 
şeklidir ki, birçok Avrupa devlet
lerinde bile daha taammüm etme
miştir. Bu çalışma şeklinin Bursa 
halkevi tarafından tatbiki, bu evin 
nekadar yüksek bir şuur ve neka
dar müşterek bir ruhla çalıştığı

nın en kuvvetli ifadesidir. 

Gençlik ve •por 

Ayn ayn çalışmalan yüzün
den büyük bir faaliyet gös

teremiyen Bursa idman yurdu, De
mirtaş spor derneği, Acar idman 
yurdu birleştirilmiş, ve müşterek 

bir kurum meydana getirilmiştir. 
Bu klüpler "Türkspor" klübü ismi 
altında faaliyete geçmişlerdir. 

Gençlere daha geniş spor imkan
lan vermek istiyen ilbaylık, Bursa 
dahilinde büyük bir stadyom yap
brmak teşebbüsündedir. Stadyo
mun planı bir mütehassısa yaptı
rılmıştır, gelecek sene de inşaatına 
başlanacaktır. Bu plana göre, iki 
tenis kordu, atış poligonu, pisin, 

• Zaman olur, en bilyük idealist kes~ 
lir. Vatan, millet diye ldlnüden hita
beler okur, şiirler söyler, fakat vatan 
tehlikeye girdili zaman "dostlar se
fere, biz eve,, tliye, soluğu hastalık:: 
raporu veren bir doktorun muayene 
odasında alır. 

Zaman olur, hürriyetin, adaletin 
en büyük taraf tarı kesilir; zulme, is
tibdada en gür scsile bağırır. Hürri
yet ve adaletin bulutlar arasına gir
diği zayıf bir anını, veya yerini bir U. 
tibdada terkctmesinin yaklaştığına 
1ıissetti mi, bir zamanlar göğsünü pa
ralıya, paralıya müdafaa ettği hiirri• 
yetin kötülüğünden, hayatın intizam 
ve ahengini bozduğundan, cemiyeti a
narşiye götürdüğünden bahseder, h~r 
riyetin boynuna bir clissiplin sbıcirl 
takmak ister. 

Zaman olur, cemiyetin gidişine n.; 
tikamet verenlere kızar, bağınr, ~a

ğırır, masalar üstüne çıkarak büyük 

bir cesaretle söver, sayar, fakat b11 
hareketinin kendi menfaatini IUStı

ğını hissettiği giln, ayni masama t11 -
tuntıen methıyeler okumasını ela bi-
lir. 

Zaman olur, hic inanmadıfı, benbn 
semedij'i fikrileri, kendi menfaatiala 
sarsılmaması için, müdafaa eder, Y&o 

ya müdafaa edenlerin uf8iı olur. 

• Bütün hayatın akışında mihver kelİı 
disi olduğu için, cemiyet nimına fe • 
dakarlık yapanlara içinden ya aptal 
diye güler, veya bu fedakirlıim ar• 
kasında muhakkak bir maddi menfa• 
at arar. Ona göre, refah ve saadet içbı 
de yaşıyan bir adamın, kendi menfa. 
atini tehlikeye koyarak cemiyed mtf 
dafaa etmesi ya bir aptallık eseri, 1• 
bir menfaat dalaveresidir. Her idealla 
arkasında, Oporhfnist görüşile, bir da 
lavere sezdiii için, muvakkaten bat• 
landığı her akideyi bu kantarda öl • 
çer, ve neticede kendisine bir menfa. 
at temin etmesini bekler. Menfaati e
linden gidip, sokakta kaldığı ıfin ha
yatın istikameti tekrar değişir, görilt
ler, duygular, mantıklar, fikirler yeni 
esen rüzgara ayak uydurur, ba defa 
başka nağmeler, başka şarkılar söy· 
ler. 

Böyle bir adamın hakiki bir idea
le, bir idealiste inanmasına nasıl im
kan olur? 

voleybol, basketbol yerleri, spor 

evi, ve diğer teferruatı en modem 
bir şekilde çizilmiştir. Bu plan, 

muhteli! senelerde tamamlanacak
tır. 

Bursanın bu yukanda saydığı
mız faaliyetleri, içtimai kalkınma
sının en büyük delilleridir ki, bu 
edebiyatla, Bursanın yeşilliklerini, 
camilerini, türbelerini, güzellikleri 
ni sayıp dökmekle ifade edilemez. 
Bursa, tarihi bir şehir olmak, sana
tın en güzel abidelerini saklamak
la tarihi bir kıymet, fakat bugüne 
kadar yapılan ve yapılması plan
larla tespit edilen bu faaliyetlerile 

de modern ve ıçtimai bir kıymet 
ifade eder ki, Bursa, bu ikisinin 

birleflllesile Türkiyenin en güzeL 

en modern bir şehri olmaya nam· 
zet olduğunu gosterir. 

Bursanın bir de iktısadi kalkın
ması vardır ki, bunu ikinci maka
lemde izaha çalışacağım. 
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Dünya orta •illlet ,ampiyonluğuna namzet F red Apoıtoli 
bir hcumını döverken Apoatoli aoldakidir 

F enerbahçe Dün 
lzmire Gidemedi 

Bunun Sebebi de, Muayyen T ahsisa
tın Eksik Verilmek istenmesidir 

Fenerbahçenin saha ihtilafı yüzün 
den iki deplasman maçını oynama -
ması üzerine Milli Kümeden çıkarı
lacağı rivayeti ile endişeli olanlarla 
dün Fenerin bu hafta İzmire gitme
si için seyahat masrafının umumi 
merkezden mıntakaya geldiğini işi

tenler .nemleketin en önemli futbol 
faaliyeti olarak Milli '.Küme mesaisi-
nin btr SUltCınet Qcn~uıı:: !i"" .. --...-s .. •• 
ümide başlamışlarken, seyahat mas
rafı tamam ödenmediği için Fenerin 
İzmire gidemediğini öğrenerek mü -
teessir olmuşlardır. 

Vaziyet şudur: 

ma adi trenile dün hareket etmek is
temişlerdir. 

Fakat mıntakaca tahsisatlan, Mil
li '.Kümede tayin edilen miktardan 
yüz elli lira eksik verilmek istenmiş
tir. Klüp idaresi de, talimatname -
nin sarahatine dayanarak paraları~ı 
tam almadıkça gidemiyeceklerini 
mıntakava tahriren bilr1irmis v_~ I:!~ vap t>eK'lemışur . .m.ın\.iiKlıf,-uü 19'1 lla-

tiyen kendine mal etmiyerek arada 
yalnız bir vasıta olduğunu ileri sür
düğünden klübe müspet, menfi bir 
cevap vermemiştir. 

Boks: 

Amerika da 
Yeni Parlıyan 
Bir Yıldız 

Amerikada bir senedenberi fazla 
şiihret kazanan Frcd Apostoli, dünya 
şampiyonluğu yolunda önüne çıkan 
son hasmını da dövdü. Bu suretle 
vasat sıklet cihan şampiyonu Fred 
Steel'le yakında dövüşmesi lüzumu 
hasıl oldu. 

Kanında İtalyanlık ve Rumluk 
mevcut olan Apostoli bundan bir se
ne evvel iıdeta meçhul bir dövüşçü 
idi. Fakat Avrupanm en yüksek va
sat sıkleti addedilen Fransız Mar
cel Thil'i dövdükten sonra birden
bire şöhret buldu. 

O sıralarda Amerikanın , vasat sık
let cihan şampiyonu olarak tanıdığı 
Fred Steel hiç mağllıp olmamış bok
sör vaziyetini muhafaza edivordu. İ
şin dikkate şayan tar~fı, Fred 
Steel'in Amerikan haydutlarının hi
mayesinde oluşu idi. Vasat sıklet ci
han şampiyonuna meşhur Alkapone 
nun vaktile sağ eli olan Karno is -
mindcki azılı bir adam muhafızlık 

!ediyordu. 
Onunla dövüşecek boksörler ev

vela dövüşçünün yumruğundan, son 
ra da Karno'nun kurşunlarından kor 
kuyorlardı. 

Azılı adamın himaye ettiği dünya 
şampiyonu ile Fred Apostoli'yi çar
pıştırdılar. Herkes şampiyonun ka
zanacağını zannediyorlardı. Fred 
Steel'in muhafızı Karno da bu kana
atte olduğu için Apostoli'yi evvelden 
tehdide lüzum görmemiş olacak ki, 
şampiyon mükemmel bir dayak ye
di. Fakat garibi şu ki, mağlup oldu
ğu maçta şampiyonluk Unvanını or
taya koymamıştı. Bir nizamname 
madesi sayesinde vasat sıklet şam
piyonluğunu muhafaza etti. 

O mağlübiyet üstüne federsayon 
ve efkarıumumiye şampiyonun bir 
~!.~.JlJ}.lıa_ ~toli ila.....dAvii&pwsini 
ler girdi ki, ApQStolinin Glen Lee is
mindeki dğer bir boksörle karşılaş
tıktan sonra şampiyonta dövüşme

sine karar verdi. 
Apostoli genç hasmına karşı bi -

rinci dövüşünde talihli değildi. Mağ
lup oldu. Bu sefer ikinci dövüşünü 
yaptı . Mükemmel kazandı. 

Şimdi şampiyonla karşılaşması 
için meydanda bir mani ve mazeret 
kalmadı . Mazeret kalmadı amma şam 
piyonu himaye eden Karno'nun ta
bancası arka cebinde duruyor. 

~-V6tarıcla.şla 
1".iilakat 

, 
lstanbul Sokakları 

.. --------------Gazetenizin 4.4.938 tarihli nüsha- : 
sında çıkan B. Feleğin, "lstanbuJa = = para lizım,, fıkrasının ilham ettiği : 
düşüncelerim: :: 

1 
1 - Münhasıran belediye hudut- -

lan içinde bulunan sokakların tami- 1 
ri için iıtanbul şehri, istanhullular- : -dan bir dahili istikrazda bulunur .. : -(l\lcscliı iki milyon). : 

Bu parllyı, yeni yapılan plan mu- : 
cihince, bele.diyenin heyeti fenniyesi : 
,.e halkın intihap edeceği üç müra- : 
kıp (hatta hükiımetin tayin edeceği : 
bir reis) yol açmak, kaldınmları ye- : 
nilemek, asfalt dökmek, ağaç dik- ~ 
mek gibi işle.rde- sadedecektir. : 

Ne belediye, ne hiikiımet hu para- : 
ya dokunamaz .. He~·eti fenniye maaş- 5 
tarı esasen belediye tarafından veri- : 
liyor; murakıplar da fisebilillah çalı- : 
şacaktır.. 5 

:: 
2 - Bu paraya karsılık ... Evveli _ 

UZUN HiKAYE 

Vereton Villası 

Yazan : O. Henry Çeviren: B. Tok - 1 böyle hir istikrazın kol~yca temin e- 5 
dileceğine şüphe yoktur. Çiinkii halk E 
yolsuzluktan bıkmıştıT. Hisse se- -
netleri beş veya on liralık olursa, her .. UlllllllllllUllllllll.• • 4 lllltlllllllllflHlnllf 

kes seve seve verir .. Yeter ki paranın 
mahaJli sarfı kati ımrette takdir edil
sin .. Faiz nisbetini maliyeciler tayin 
eder .. 

Saniyen, istikrazın karşılığını bul
mak lazım. 

İşte, size hem tatbiki kolay, hem 
şehrin seyriseferini düzeltecek bir 
varidat membaı: 

istanbulda iki hin taksi otomobili 
vardır. Bu arabalara mahsus olmak 
üzere bekleme yerleri gösterilmiştir .. 
Bu yerleri müzayede ile, yahut pa
zarlıkla kiralamalı .. l\leseJi Tokatli
yan yanındaki bekleme yeri on oto
mobile miisaittir.. Bura!unı tutmak 
istiyen şoförler şiiphesiz çoktur. On
lar farzedelim ayda on lira verirler
se, Edirnekapıda hekliyccek araba
lar, yalnız hir lira vereceklerdir. 
Her şoför arabasının giizelliğine, sür
atine göre miizayedeye iştirak ede
cektir.. Seyrisder de arabaların, 
mii~terileri bıraktıktan sonra, der
hal k~nrli bekleme yerlerin~ avdetle
rini emredecektir.. Bunun faydası 
terı araba a hır şey unutursa, bındı-
ği mahallin adresini 7.ahıtaya bildi
rir. derhal bulunur .. ikincisi, sokak
larda miişteri toı1lamak hevesile hoş 
dolaşan, dar cuddclcrhnizi isgal eden 
arabalar, yerlerine a\"det kaygusile, 
ortadan kalkar ... 

Bu irat istikrazı kar!?ılar.,, 

:···········································-··i 1 • 

i OKUYUCU 5 . . . . . . . . . . 
i M k 1 5 ! e tup arı i . . 

s 
-1-

ayrus sordu: 
- Penelop, sen gidecek 

- Ağlama Pit, dedim, ağlama!. 
Öteki dünyada bu yüksek hamini
ze nasıl olsa kavuşacaksınız! öte-

misin? ki dünyanın sakinleri arasında Lin 
- Evet, diye cevap verdim, bu koln kadar şerefli bir mevki işgal 

benim borcumdur. Tehas'a gide- eden bir başka adam bulunabile-
rek oranın cahil insanlannı okut- ceğini hiç zannetmiyorum. 
mak benim en birinci vazifemdir. Şefkatle Pit'in sırtını okşadım. 
Bana teklif edilen mektepteki ho- Derisi siyah fakat kalbi kardan 
calık için çok iyi bir ücret vere- beyaz olan zavallı Pit, Linkoln'i 
cekler •. Bu havalinin vahşi insan- hatırlıyarak daha uzun müddet ağ 
!arına biraz olsun kültürümüzü a- ladı.. Daha iyi ağlıyabileceği için 
şılıyabilirsem, kendimi dünyanın başını göğsüme dayamasına ses çı 
en bahtiyar bir insanı sayacağım.. karmadım. Dizginleri elime alarak 

Sayrus elini uzatarak: Vereton'a kadar arabayı ben ida· 
- Peki öyle ise, güle güle git, re ettim .. 

dedi. Veı:eton Villası tipik bir cenup 
Ben onu hiçbir zaman bu kadar evi idi. Bana anlattıklarına göre 

heyecanlı görmemiştim. De - Vere ailesi, vatandaş har• 
Bir an için elini tuttum ve beni binden çok zarar görmekle bera--

yeni faaliyet sahama götürecek o- her, hala zenginliğini muhafaza 
lan şimendifere bindim... etmekte idi.. Bu ailenin sürdüğü 

Sayrus'la on beş senedenberi ni hayat, kelimenin tam manasiyle 
şanlı idik. Sayrus şark üniversite- plantatör'lcrin aristokratça haya· 
!erinden birinde kimya profesörü tı idi.. 
idi, ~ ............ kijç.ük biJ" Vereton Vi.U..., ilri k~tlı, dört 
l.\.o.1. :U1' .. n ... ıı U .&"".1."'J. l&\A \,; .l.J. :u .... v .. ..,.. J'-----~---..,,.-

la bit' mualltmlfk. teklif etmişler- ve sarma ar- 1 
. ...... ....... u, 

di; ben bu teklifi kabul ettim. da ile çevrilmişti. 
Sayrus üniversite profesörlüğü- Arabadan inerken bir gürültü 

ne karşılık ayda yirmi dolar alıyor işittim.. Az sonra da, bir kadının 
du. o, düğünümüze lazım olacak elindeki bir süpürge ile kocaman 
paraları biriktirebilmek için on bir katırı kovaladığını ve veran· 
beş senedenberi beni bekliyordu. dadan aşağı kovmıya çalıştığını 
Ben, Tehas'hların yaptıkları tekli- gördüm .. Katır inat etti. Veranda-
fi inceden inceye tetkik ettim; ya yattı .. Kadın onu kovalamaktan 
mektepte kalabildiğim ve idareli vazgeçerek, beni karşılamak üze-

geçindiğim takdirde, düğünümü- re ilerledi. 
ze lüzumlu olan paralan biriktire- Yumuşak bir sesle sordu: 
bilmek için daha on beş sene bek- - Siz Mis Kuk musunuz?. 

Fenerbahçe klübil, etrafta dönen 
rivayetlere ve gazete neşriyatına ba
karak ve kendilerinin umumi mer
kezce Milli Kümeden çıkaplmalan 
ihtimalini düşünerek İzmire kadar 
ceplerinden beyhude bir seyahat yap 
mamak için pazartesi günü mıntaka
ya müracaatla İzmire gidilip gidil -
miyeceğini sormuştur. 

Mıntaka bu suale müspet ve menfi 
bir cevap vermiyerek umumi mer
kezden telefonla "istizan" etmiş ve 
ancak ertesi gün\i bir cevap verile
ceğini öğrenmiştir. 

Hadiseleri kendi zaviyelerinden gö 
rerek Fener klübünün saha m~sele
sinde haksız olduğunu ileri sürenler 
bile bu sefer teşkilatın Fenere karşı 
dürüst ve nizami hareket ettiğini id
diaya imkan bulamıyorlar. Hakikat
te de Milli Küme talimatnamesi İs
tanbuldan İzmire gidecek klüplere 
800 lira verileceğini, ve bu paranın 
hareket tarihinden üç gün evvel 
klübe ödeneceğini yazıyor. Halbuki, 
para üç gün evvel değil, ancak ha
reket günü gelmiş ve eksik verilmek 
istenmiştir. 

Bir kısım meraklılar bu vaziyetin 

farkında olduğundan "haydutların 

tehditleri altında şampiyon olur 

mu?" diye bağırmayap başlamışlar-

1............ ········-··! 
Balkon ve Pencerelerden 

Cihangirde oturan okuyucularımızdan 
Fatma yazıyor: 

"Cihangirde oturuyoru7- Bu civar balkı 
aklı başında kimselerdir. Faknt hemen bü
tün apartıman kirncılnrı, sabrıhları balkon 
ve pencereleri açarlrır, halılar, paspaslar, 
örtiller silkelerler. Sopalarla halılara "pat 
pat,, vururlar. Hem sokaklarda bir g(irllltü 
dür kopuyor. hem de- meselA üst katlardan, 
yanlıırdııkl apartımanlardan gelen tozlar 
evlerimizin kine giriyor. ŞikAyPt ettik. Cu
martesi günleri böyle işler yapılmasına 
müsaade edilirmiş, diğer günler müsaade 
cdilmezmi:ı .. Halbuki, hergfin yapılıyor,., 

lememiz icap edeceğini hesapla- Başımla "evet,, dedim. 

d 
~adın: 

ım .. 
Benim orada. hemen hemen hiç - Ben Misis De - Vere'ylılıt 

bir masrafım olmıyacaktı. Çünkü dedi. Giriniz; fakat şu mellın katıt 
cenubun en eski ve en aristokrat dan kendinizi koruyunuz! Onu bit 
ailelerinden sayılan De_ Vere a- türlü evden dışan kovamadım .. 

Salı günü mıntaka ikinci reisine 
ankaradan Fenerin İzmire gideceği 
ve parasınırı da gönderildiği cevabı 
gelmiştir. Bu cevap ve paranın gel
diği haberi, ancak çarşamba günü ak
şam üzeri saat yedi buçukta mınta
kadan Fener klübüne çekilen bir tel
grafla bildirilmiştir. Zaten parasım 
ve seyahat emrini vaktinde alama
dığı için çarşamba günü İzmir eks
presile hareket edemiyen Fenerlilen 
bu tebliğat üzerine tekrar bir hadise 
çıkarmamak üzere eksik bir kadro 
ile ve 14 saatten fazla süren bir tren 
yolculugunu da göze alarak Bandır-

Teşkilatın salahiyetini, nizamna - dır. 
Bakalım hangi taraf kazanacak? .. 

mesini şusunu, busunu hep anlıyo -

ruz. Lakin her yerdeki gibi bir ağa-
bey vaziyetinde olması ıa.zım ge1erı Tebliğler: 

Klüpler: 

teşkilat, Fenerle arasında mevcut o
lan mahut saha ihtilafını nazarı iti
bare almaksızın klübün 800 lirasını 
vaktinde tamam olarak vermeli ve 
bu suretle başkalarından vazife şi
naslık aramak için kendisi herkesten 
evvel Milli Küme talimatnamesile 
üstüne düşen vazifeyi yapmalı idi. 
Fakat, umumi manzara artık işin ina
da bindiğini gösteriyor. Bu da pek 
sevinilecek bir şey değildir. 

1 Dissiplin Divanı: 

Eskrim Bir:ncilik 

Müsabakaları 

T. S . K. İstanbul bölgesi Eskrim a
janlığından: 

Bölgemizin eskrim birincilik mü
sabakaları 24 4 1938 pazar günü 
saat 17 de Beyoğlu halkevi salonun
da başliyacaktır. Müsabakalar er
kekler arasında Epe, Flöre, ve kılıç 
olmak üzere üç silah üzerinden yapı
lacak, bayanlar arasında da flöre mü 

sabakası yapılacaktır. G.Saray ·Yedek Subay iki Beşiktaşllya 

Ma~ı Yapılıyor Ce'za Ver·ııd·ı Federe klüpler müsabakalarını ve 
3 hangi silihlara iştirak edeceklerini 

Dissiplin divanı, Beşiktaş klübü l- tasdikli birer liste halinde 19 4 38 
zasından futbolcü Hakkı ve Faruk salı günü akşamına kadar Eskrim a

Geçen cumartesi günü Beşiktaş -
Muhafız maçından evvel Beykozla 

kal'Jllaşan Yedek Subay okulu fut

bol takımı, bu hafta da Galatasaray 
takımı ile karşılaşmaya karar vermiş 

ve alakadarlarla görüşerek mutabık 
kalmıştır. 

haklannda, klübün şikayeti üzerine janlığına bildirmeleri. 
birer ihtar cezası tayinine karar ver-

miştir. 

Beşiktaş heyeti idaresi İstanbul 
mıntakasına müracaatla, azasından 
Hakkının klübe ait lisansları alıp ia-

Aranan Çocuk 

Çorludan yazılıyor: 
"934 senesinde Romanyadan ıtelen mu

hacirler kafilesi arasında Romıınyanın Tot 
rakam kaz.asının Yenice köyünden Mustafa 
oğlu 11 yaşlarında Nesim! ismindeki çocuk 
Sirkecide dolaşırken kaybolmuştur. O za
mandanberi araştırmalara rağmen buluna
mamıştır. Bilen ve gören varsa insaniyet 
namına Çorlunun Yenice köyünde Hamza 
oğlu bablw Mustataya malQmat verilme
sini rica ediyoruz.,, 

Memlekette: 

Muğlacla Yeni LİCJ 

Maçları Baıladı 
Muğla. (TAN) - Lik maçları, ge

çen hafta büyük merasimle başla -
mıştr. Maçtan önce bütün sporcular 
Cümhuriyet meydanına giderek Ata
türk abidesine çelenk koymuşlardır. 

ilesi, onlarda oturmaklığımı teklif 
etmişti.. 

De - Vere ailesinin birkaç kü
çük çocuğu vardı. Bunların hep
si de mektebe gidiyorlardı .. İşte bu 
aile bundan ötürü, kendi çocukla
rının da devam ettiği, mektebe iyi 
bir muallim gelmesi için elinden 
•geldiği kadar gayret ediyordu. 

T renden indiğim istasyonun 
adı Hauston'du. Burada, be 

ni Vereton'a götürecek olan bir a
raba bekliyordu.. Vereton, istas
yondan altı mil uzaklıkta küçücük 
bir kasaba idi. 

Arabacı bir zenci idi. Hürmetle 
yanıma yaklaşarak: 

- Siz Mis Kuk musunuz? diye 
sordu. 

Eşyalarımı, oldukça eski olan a
rabaya yerleştirdi. Ben de, ismi
nin Pit olduğunu öğrendiğim zen
ci arabacının yanına oturdum. 

Bir müddet gölgeli yolda yol al
dıktan sonra birdenbire Pit'in acı 
acı ağlamakta olduğunu farket
tim. Merakla sordum: 

- Ne oldu? .. Njçin ağlıyorsu

nuz? .. 
Zenci, derin derin içini çeke

rek: 
- Ah Mis, dedi, hiç sormayın! .. 

Cumartesi günü saat dörtte Tak
sim stadında yapılacak olan bu kar
şılasmaya her iki taraf azami kuv
vetlerile iştirak edeceklerdir. 

de etmediğini ve Faruğun da klübe 
ait bir telgr.afnameyi açtığım bildir
miş, bu iki azası hakkında ceza tayi-

nini istemiştir. Bu arada klüpte aza 
arasında anarşi çıkarıldığından da şi 
kayet etmiştir. 

şikayet edilenleri dinledikten sonra 
meselenin .izam edildiği ve bu işin 
klüp otoritesile halli mümkünken a
radaki ikilik yüzünden daha yüksek 
makamlara aksettiri~diği kanaatine 
vararak dediğimiz gibi iki futbolcu-

ya birer ihtar cezası vermekle ikti
fa etmiştir. 

Spor sahasında, futbol ajanı doktor 
Celalin bir söylevinden sonra maç
lara başlamışlardır. 

Arabanın fU zincirini görünce, biz 
zavallı zenci kullanna hürriyet ve
ren adamı (1) Linkoln'i hatırla-

Fevzi istifa Etti 
İlk neticeler şunlardır: 

Fethiye 5 - Marmaris 1, Muğla 

dım. 

(1) Linkoln: 1861 - 1865 senelerin
de Cümhurreialiil yapmış, Amerika 

M isafir odasına girdim ve ha1' 
retle etrafıma baktım. od' 

mükemmel surette dayalı ve dÖ' 
şeli idi. Fakat herhalinde cenub' 
has bir intizamsızlık ve dağın.ıkb) 
göze çarpıyordu . Odanın bir kc;şr 
sinde, evi tamir eden ustalann bS" 
raktığt ağzına kadar sönmüş k~ 
dolu bir el arabası duruyordu. 8'f 
altı tane civciv piyanonun üstill" 
de tünemişlerdi. Kollu bir şadY 
danın üzerine de bir çift pantalD' 
asılmıştı .. 

Misis De - Vere'nin aristo~ 
ça solgun yüzü Yunan biç~ 
idi. Kar gibi beyaz saçları, rıı1' 
tazam bukleler halinde tar~ 
tı. Üstünde ipekli siyah, bir -t'1 
vardı. Boynunda ve ellerinde pd.l 
lantalar parlıyordu. Koyu kaşı.P 
nın altında kapkara gözleri ışı~ 
yordu. Oturduğum zaman, gii~ 
bir tabakanın içinden bil:, t\l~ 
tütün çıkararak ağzına attığını 
çiğnemiye başladığını farkettiıll' M 

Gülümsiyerek tabakayı b~ 
uzattı: 

- Siz de kullanır mısınız?· 4' 
di. .,tJ' 

Başımla "Hayır!,, cevabını 

dim. ~ 
- Böyle olduğunu zaten """.A. 

min ediyordum, diye cevap ~ 
Bu sırada Veranda'dan veY " 

Tehas tabirince galeriden- ~~ f, 
tın ayak sesleri duyuldu. Bifll"'"' 
tın üstünden atlıyarak odaY• 
di. ~ 

Milli takım ve Beşiktasın en lnv
metli oyuncularından Fevzi klilbQa.. Mıntakaca iş kendisine havale edi 

len dissiplin divanı, fikayetçileri w 

Bu arada Beşiktaş klübününde ba
zı azanın profesyonelliğe doğru me
yilleri olduğu hakkındaki iddia da sa 
bit görülmemiştir. 

o - Milas o, Fethiye o - Milas o, 
Marmaris O - Bordum 2. Cümhurreislerinden biridir. B. T . 

(Devamı _. •. 

den istifa etmiştir. 
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Balkan Ekonomi Konseyi_ 

Balkan Birliğini lktısadeo 
de Kuvvetlendiriyoruz 

(Başı l incideJ · 
sıkı tesanüdü bir defa daha göster
miş olan Daimi Konsey içtimaından 
biraz sonra oluyor. Endişeli ve hu
zursuz bir alemde, Balkan müttefik
lerinin barış ülküsüne hizmet etmek 
uğrunda sıkı sikı çalışma arzularınw 
gittikçe hararetlendiğini görmek he
pimiz için büyük bir kuvvet kayna
ğıdır. 

M b t Komeyi azalan toplantı halinde -
Balkan at ua 

Balkan Matbuat Konseyi 

Bu menfaatler ve görüşlerdeki 
bu tam birlik, yalnız siyaset alanına 
münhasır değildir: Iktisadi gayretle· 
rimizle de tamamlanmakta hatta di
yeceğim ki kuvvetlenmektedir. 

Sulh, insani bir ülkü olduğu için 
biz onu seviyoruz. Fakat biz onu her 
şeyden evvel ümranımıza, refahımı
za yaradığı için sevmekteyiz.. Şu ka· 
dar ki bu ümran, nizam altına alın-• 

Matbuat Konseyi toplantısında, ölen gazetecilerin 
hatıraları taziz ediliyor 

malıdır ve Balkan Antantına ancak mütehassis bulunmaktayız. Toplantı-
menfaat ortaklığı yaratan bir iktisa- • larımız aramızdaki tesanüdün bir 
di organisation'un vücude getirebile- kat daha takviyesine yardım ettigi 
ceği sağlam temeli bahşetmek mak- kadar Balkan devletleri arasındaki 
sadile Balkan Antantı azası arasında ekonomik faaliyetlerin inkişafına hız 

İlk . Toplantıda ihtisas 
Komisyonları Seçildi 

() .. ta?nan Ercüment çala kalem ter· 
;:ne il~ iki mübeyyiz derhal yazılan 

tebyız edermiş. 
l3u hikayeyi Yıldızın bugünkü çer· 

~\'esi içinde dinlerken havsalaya sığ 
ll'ıunıyoruz. Abdülhamidin Yıldızın 

dan bizi ayıran zrunanın ancak otuz 
sene olmasını akıl kabul etmiyor. 
3000 senelik gerisine ait bir bikaye
Yi dinlemiş gibi bir his duyuyoruz. 
U ~ihayet gazeteciler ve aralarında 
nıversite rektörü Cemil Bilsel ve 

eşi de bulunan davelleriler, toplantı 
Salonuna doldular. Romen gazeteci
leri gelmişlerdi. 

Eaki hatıralar •• 
Butün ~ozler, bunların arasında 

~~·il·ya efe disini arıyordu. 
~ ."t Romen mebusu, Universul ga 

ı:tesı muharriri Besarya efendi 
goründü, fakat sakalsız, gençleşmiş, 
Çok neşeli bir Besarya .. 

Mükemmel türkçesile: 

:-- Düşünün bir kere aıyorcıu. Yır· 
:ı beş senedenberi Türkiyeye ilk 

efa olarak geliyorum. Fakat dün ay· 
l'llnuş "b' · gı ıyım. Burası benim için 
~~nçlik mücadelelerimle dolu ikinci 
ır vatandır. ,,,.. 

t
. Abdülhamidin idama mahküm et
ığ· 

l> 1 genç Turklerden biri olmak ha-
h ?t1:mın en çok iftihar duyduğum 
ınadıselerinden biridir. İstibdat za
aı:nında İttihat ve Terakki bayrağı 
lrı·~n~a çalışırken, Atatürkle, İsmet 
t~nu ile mücadele arkadaşlığı et -
Çe · Acaba Hasan Saka nerede? Ge
bin sene Bükrcşe geldiği zaman be
hJ~k sevindirmişti. İsmet İnönünün 
~Ye ettiği bir resmi getirmişti. 

bü~Şrutiyctten sonra Yıldızın bu 
bit- k salonuna ayan, mebusan hep 
llıe ara.da gelmiştik. Abdülhamidin 
~ ~tıyct taraftan rolünü oynadı
%~ ışte bu salonda seyrettik. İçi-

c kapılanlar da çok oldu. 

l\t Nafıa Nazırı •• 
linı·ahrnut Şevket Paşa kabinesinde 
llıü ıa nazırlığı ettim. Londra sulh 
dıın2!~c~elerine giden murahhaslar-

a bır1ydim. 
tll-)ı;~ l3esa~a bunları tatlı ta!lı anla
lilnd ~· Muştak Mayakon telaşla gö
~et u. Besaryanın karşısında vazı • 

aldı: 

~ Besaya, beni tanıdın mı? dedi. 
bilt .~Yrtıetli misafirimiz, hafızasının 
ile Un Projektörlerini yirmi beş se
iıy eVvelisine çevirdi. 25 sene evvel 
ltı ~ başkatibi diye bıraktığı Müşta
Yo u kadar genç mi tasav\•ur etmi-

r, nedir b' t " l" t d lM.. , ır ur u anı yama ı. 

ken ~Ş~ak daha ziyade· üzmiyerek 
dını tanıttı: 

:;: İsrnail Müştak .. 
bir ırrn1 Beş sene evvelki dostluk 
1\tij~aniyede canlandı. Besarya ile 
tckr ak biribirlcrine sarılıp tekrar 
trıan nr Öpüştüler. Bütün toplantı bu 
~.rnyı alkışladı. 

§lp keurn~~t durur mu? O da yakla
ndını hatırlattı-

- Ere .. DcYin Utnent Ekrem, şair Ekrem 

1 0 
oğlu .• 

da derhal öpüşten payını aldı. 

Yukarda Konsey Reisi nutkunu 
okuyor, ortada Yugoalav murah· 
hası Yuvanoviç, a~ağıda Romen 

murahhası Ba:ıaru 

Toplantı, bu manzarayı da keyfine 
uygun buldu ve alkışladı. 

Balkan Matbuat Birliği kongresi 
işte bu hava içinde açıldı. 

Celae açılıyor 
Geçen sene Atinada yapılan toplan 

tıya riyaset etmiş olan Yunan baş
murahhası Bay Seferiyadis. kür.siive 
çıkarak konsey riyasetini Türk mil
li komitesi reisi Bay Yunus Nadiye 
devrettiğini bildirdi. Kürsüye çıkan 
yeni reis nutkunda ezcümle şunları 
söyledi: I 

müsbet gayretler sariolunmalıdır. , met edecektir. 
Bu imar ve tahkim vazüesi sizlere Aramızda hüsnuniyet mevcut ol· 

lamakla mübahiyim. Teşekkülümüz 
dün bir bugün iki denilecek kadar 
yeni olmakla beraber daha bugün -
den kalplerimizde yaptığı çok ısıtı
cı ateşle az zamanda tahakkuk ede
ceği muhakkak pek parlak bir istik
bal vadediyor. Birliğimizin hepimizi 
muhabbetli bir kütle yapan hararet· 
1i kuvveti halin güzelliği yanında is

tikbalin bu emniyetini bize katiyetl 
veriyor. Şu basit sebepten dolayı ki 
maksadımız esasen dünyanın şu kö
şesinde insanlığın şeref ve haysiye -
tine pek muvafık bir iş olarak sami
mi kardeşlik ve ciddi sulh gayelerine 
hizmetten ibarettir. 

Aziz ve muhterem meslekdaşlanm, 

dile geldi iniz bu memlekette sizi 
bütün Türk matbuatına sadık tercü
man olarak bir daha selamlar ve 
cümlemiz için pek kıymetli olan kon· 
ferans mesaisinin açıldığını beyan 
ederim ... 

mevdudur. Baylar, ve hiç şüphem dukça bütiın zorlukların kolaylıkla 
yok ki Antant azalarının iktisadi mü halledileceğine kani bulunmaktayız. 
nasebetleri ve menfaatleri bakımın- Bize gösterilen nezaketten dolayı Yu 
dan "Antant,, ta mükemmel bir or- nan murahhas heyetinin teşekkürle· 
ganisation vücude getirmek zarurc- rini bildirirken büyük Türk milll'ti-
tinde bulunduğumuzu, müzakcratınız nin refahını ve Balkan milletinin bi· 
esnasında. göz önünde tutacaksuıız. ribirine bağlıyan sarsılmaz dostluğun 

lktısadi meseleler kuvvetlenmesini temenni ederim. 

Baylar, konseyiniz teşekkül edeli Romen murahhası diyor ki : 
çok zaman olmadı ve yalnız ikinci Yunan murahhasından sonra söz 
defadır ki memleketimizde toplanmış alan Romen murahhas heyeti reisi 
bulunuyor. Oyle iken vakit vakit B . Tobakoviç de Şukrü Saraçoğlu-
tekrarlanan toplantılarınız gıttikçc nun nutkuna teşekkür ederek demi§· 

müsbet neticeler vermektedir. Müza- tir ki: Romen heyeti reisi 
kerat ruznamelcriniz, gittikçe daha - Zamanımızın zorluklarına rag-
mühim meseleleri ihtiva etmıştir ve B. T abakoviç ı men Romen murahhas heyeti Bal· 
Daimi Konseyce tasvip olunan karar miz alaka tamamile haklıdır. Fakat kan Antantının mukadderatı hakkın 
larınız, milli faaliyetlerinizin hemen bizim milletlerimiz her türlü zorluk- da beslediği sarsılmaz emniyetle ilk 
bütün sahalarında tesir icrasından lara galebe çalmağa alışıktır. Her ye gündenberi besledigi sevgi ile lstan

• • • .. .:ı~- _. .. ,..ö .. ~ ...... ...uh \.oh.~ ""'"'Hcıu\....., \ıt1~11 \...,.\,.. 5c.hu\~\.'ır. 0<:.\i.~inılı.in :ıcbcbi \ııl 
ki, iktisadi meselelerin halli bütün netsetmcğe teşvik edecek ve bu va- hassa aramızdaki ekonomik bağları 
dünyada gittikçe zorlaŞtığı ve yorul· zifemiz ne kadar zorluklu olursa onu kuvvetlendirmektir. 1935 senesinde 
mak bilmiyen gayretler, ve devrunlı tahakkuk ettirmek hususundaki şevk yaptığımız ilk toplantıdanbcri ara· 
bir çalışkanlığı icap ettirdiği bu ~ıra- Vt! gayretimiz de o nisbcttc artacak- mızdaki ticari miınascbat şayanı dik
da bu toplantılara karşı gösterdiği tır. Sizler, yüksek salıihiyetiniz onü- kat bir sekilde inkişaf etmiştir. Eni

ne dikilen meselelerin halline mctod kan devletleri arasında husule gelen 
kika sükut edilmesini teklif etti. Bu- 1 t" · d bl k 1 ~erçevcsi içinde çalışan mütehassıs- an aşma ne ıcesın e o e para ar 

Bundan sonra soz alan Elen milli nun üzerine bir dakika siikut edildi. Jarısınız. Birleşmelerinizin hcı binni meselesi halledilmiştir. Aramızdnki 
Bunu müteakip Yunan heyeti rei- gerek demir yolları yollar ve deniz iktisadi münasebatın bundan sonra 

si Seferiyadis. kongre namına dört mıinakaleleri sahasında. gerek posta daha kolaylıkla inkişaf edeceğine şiıp 
Balkan devleti reisi ve Başvekilleri- ve turizm meselelerınde pratik neti- he yoktur. 

Seleriyadiain nutku 

komitesi ikinci reisi Serefiyadis kür
süye çıkarak ezcümle demiştir ki: 

- Her şeyden evvel bu dost, ce
milckar ve mültefit memlekete gir
diğimizdenberi benim ve arkadaşla
rımın kalplerimize nüfuz etmiş olan 
hissiyatı ifade etmeme müsaade bu
yurulsun, ben derin şükran hissimi
zi yalnız yakın bir ailenin samimi 
muhiti içinde bulunmaktan mütevel
lit heyecandan dolayı değil, belki çok 
'samimi ve çok sağlam bir tarzda te
zahür eden bir dostluk idame etmek
ten mütevellit gurur hissimden dola
yı izhar etmek arzu ediyorum. 

ne birer tazim telgrafı çekllme:;ini <'Plerle bezcndirdiniz. Türkiye hüku- Yugoılav murahhasının nutku 
teklif etti ve bu teklif alkışlarla ka· meti bu vcçhile gösterdiğiniz ameli Müteakiben Yugoslavya başmu-
bul edildi. I · kavramayı daima hnkkile takdir et· rahhası B. doktor Svetislnv Predye 

Komisyonlar ınıştir. Vazlfelcrinizln ifası emrinde söylediği nutukta Hariciye Vekili ve-
Ondan sonra kongre riyasetine ve- Türkiye hükumeti tnrafından her tür kilimizin heyeti murahhasalar l1ak

rilcn takrirlcr okundu. Bunlardan bi- lü kolaylıklara mazhar olsc ğımzı kındaki efknr ve hissiyatına teşekkur 
ri dört Balkan devleti reisinin kon· sızlere temin edebilirim etmiş ve Istnnbulda yapılan bu top-

Bağlılık ve tesanüt lantının ehemmiyetini tebarüz ettiı-gre fahri riyasetine seçilmesi hak -
kında idi. Bu teklif kabul edildi. 

Bundan sonra komisyon azalarının 
intihabına geçildi ve teşkil edilen üç 
komisyona aşağıdaki zevat intihap 
edildi. 

B 
Siyasi komisyon, reis: Yovanoviç, 

undan sonra. Romen heyeti na -
mına Bay Dragu, kürsüye gelerek aza: Nasta, Gongopol, Sefcriadis, 

Dragu'nun nutku 

ezcümle demiştir ki: Kuhar, .Falih Rıfkı Atay, gazetemiz 
Bize hitaben söylemiş olduğunuz başmuharriri Ahmet Emin Yalman, 

çok muhlisane hoşamedi sözlerine te Ercüment Ekrem Talu, Naşit Hakkı, 
Abidin Daver, Nadir Nadi.. 

şekkür ederken bize yapmış olduğu-
nuz Çok d t k b ld d 1 d 

Teknik komisyon. reis: Zarifis, a-
os ane a u en o ayı e-

rin teşekkürümüzü arzetmeyi bir va- za: Vekiarcllis, Angelkoviç, Deniç, 
zife bilirim. Muvaffak Menemencioğlu, Selim Ra· 

. . . .. . . . gıp Emeç, Hakkı Tank Us, Orhan 
Bıdığı vucude getırmış olan ılk Rahmi Sedat 5· • 1\lt d' S d .. . . , ımavı, ·ıec ı a ret-

Bukreş konfcransındanberı ilk defa 
olarak Türkiye misafirleri olmak gi
bi büyük bir şerefe ve çok latif bir 
zevke nail olmuş ve cümhuriyet top
raklarında miişterck menfaatler ve 
ümitler hakkında beraberce konuş -
mayı ve takımın arkadaşlığı yarat -
mış olan bu tesanüt arzusuna tekabül 
eden sıkı ve muhlisane teşriki mesa
inin istikbalini zıman altına almak 
istiyen eski ahbaplar gibi toplanmış 
bulunuyoruz.,, 

Taziz edilen hatıralar 

tin. 
Kültür komisyonu, reis: Batsaria, 

aza; Dlmitreko, Vekiarelli, Katiç, 
Svetovski, Vülfı Nurettin, Asım Us. 
Neşet Halil, Nevzat Güven, Müştak 

Mayakon. 
Komisyonlar teşekkül ettikten son 

ra, celse on dakika tatil edildi. Bu 
istirahat dakikalarında misafirleri -
miz hazırlanan bulcde izaz ve ikram 
edildiler. 

İkinci celse açıldı. Vakit epeyce 
geç olmuştu. Kongre reisi, bugün top 
lanılmak üzere celseye nihayet veril 
diğini bildirdi. 

Dört muttefik millecnnızı biribi- miş, Türk milletine ve Balkan mem
leketlerine refah ve saadet temenni-

rine bağlıyan tesanüt ve samimi.ret 
duyguları sayesinde memleketimizde 
hoş vakit geçireceğinizi ümit etmek· 
teyim. Münasebetlerimizin mümeyiz 
vasfı olan ve böylece meselelerin 
ruhunu kavramanıza hizmet eden sa 
mimiyet ha\·asını, eminim ki, sizleri 
dostça kabul eden bu memlekette bu· 
lacaksınız. 

Baylar, sizleri meşgul eden me· 
selelerin hepsi refahımızı arttırmak 
gayesini gütmektedir ki bu da sul-
hu kuvvctlendirmeğc hizmet etmek
ten hali kalamaz. Birçok savaş ve 
badirelerden sonra, milletlerimizin, 
bu sulhtan ve onun semerelerinden 
faydalanmıya hakkı vardır. 

Bu duygularla mütehassis bulun
duğum halde çalışmalarınızda tam 
bir muvaffakıyet temenni ederim v~ 
bu toplantının memleketle.rimizin 
menfaatlerine ve daima daha mükem 
mel olarak inkişaf etmesini hepimi7in 
arzuladığı Antantımızın menfaatleri
ne en müessir bir surette hizmet et· 
mesini pek yükrekten dilerim. 

Hariciye Vekili vekilimizin alkış
larla nihayet bulan bu nutkundan 
sonra Yunan murahhas heyeti reısi 

B. Argiropulo söz aldı ve Hariciye 
Vekili vekilimizin sözlerine hararet
le teşekkür ederek dedi ki: 

lerinde bulunmuştur. 
Gayet samimi bir hava içinde dost 

ça teati edilmiş olan bu nutuklardan 
sonra Bay Saraçoğlu celseyi kapamış 
tır. 

Toplantıdan sonra, salonda ve ko
ridorlarda, heyeti murahhasa reisle· 
ri refakatlerinde bulunan zevatı Ve
kilimize takdim ediyorlard. Bilhassa 
genç elemanlardan mürekkep Yugos 
lnvya heyeti azasının ellerini sıkan 
Şükrü Saraçoğlu: 

"Bu gençlik havası içinde hallede
miycccğimiz zor bir mesele yoktur 
kanaatindeyim., demiştir. 

Balkan Antanb Ekonomik Konse
yi bu sabah saat dokuz buçukta tek
rar toplahncaktır. 

Balkan Ekonomi Konseyine iştirak 
ed~n dost devletler murahhas he>yct
lerı şu şekilde teşekkül etmiştir: 

Mu~ahhas heyetleri 
Yunan heyeti: 

Reis: Hariciye nezareti ticaret iş
leri - d .. ·· . ~u uru A. I. Argiropulo; ikin· 
cı reıs: Iktısat nezareti kntibi umu-
misi· C v_ 'k • ·. · .nuranı as, aza: Maliye ne-

- İlk defa 1936 da Bükreşte, ge
çen yıl Atinada toplandıktan sonra 
bugiin de üçüncü defa olarak bura
da toplanmakta bulunan Balkan An
tantı memleketleri matbuat birliği -
nin muhterem mümessillerini selam 

Nutuklar bittikten sonra kongre 
reisi B. Yunus Nadi kongre başka -
tipliğini yapan Ercüment Ekrem Ta
luya söz verdi. Ercüment Ekrem kür
süye gelerek Balkan matbuat birli -
ği Atinada toplandığı vakit kongre
ye riyeset eden, fakat maatteessüf ya 
kınlardıı ölmüş bulunan Etnos gaze
tesi başmuharriri Spiridion Nikola
idis'in hatıraSJna hürmeten bir da-

Umumi toplantıdan sonra, aynlan 
ihtisas komisyonları kendilerine tah 
sis edilen ~nlarda toplandılar. Aza 
biribirlerile tanıştı. 

Siyasi komisyon bugün saat on 
birde Perapalas otelinde, teknik ko -
misyon da saat onda Yıldız sarayın· 
da toplanacaktır. 

- Mütekabil emniyet hislcrHe 
dolu bir muhitte tekrnr toplanmış 

bulunuyoruz. Konseyin tatilindcnbe
ri ikinci defa alarak dost ve mütte
fik Türkiycnin misafirperverliğine 

nail olduğumuzdan dolayı bilhassa 

zarctısermaye harekeleri mudürüı 
~· Ven~rdis, katip: Hariciye nezareti 
tıca~et ışleri teknik müşaviri: Papa
dakıs, Yunanistan bankası müdürü· 
Uliskiyakopulo, Pire limanı reisi; 
karpeti: P . Kalimnnpulo, Yunan ar
matörler birligi meclisi idare azaSJ" 
A Çak'· K · · ırıs, anıllopulos, Efixas. Po· 
topulo, Sipilios Agopito, Pario Ko
kimo. 

(Devamı 10 uncuda) 
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Misafir Gazeteciler Arasında (B A 1J MAKALEDEN M A 8 AT) 

Balkanlarda Japon Kıtaları Ağır 
Bir Hezimete Uğradı 

Vergi 
Tenzili~ Üç Türkiyeyi Tanıyan 

Adam: Nikola Besarya 
Musterek , 
irade (Başı 1 incide) 'Japonya, ~merika müdalaa 

ri kıtaatiyle muvasalalan kesilmiş si.temini endifeli görüyor 
--- (B<ıJı l ~ 

!erde müstahdem bulunanlat!' 1 
fiyet hükmünün tatbikinde yalf' 
maaşları nazarı itiba~e alınU::~ 
aşlar muafiyet haddınden .. ~ 
duğu takdirde diğer ist~~ 
muafiyet tatbik olunur. Mez~ 
kakları dahi muafiyet haddini' 
kinde olanlara muafiyet veriırıı~ 

B. Nikola Be.arya, Kon•ey müzakerelerini 
takip ediyor (ortadaki zat) 

olan Japonlar mühimmat nakli için Japon Amirallerinden Noda bugün, 
(Ba~ 1 incide) tayyraelerinin yardımını bekliyorlar. Japonyanın kendini, garbi Pasifiğin 

B u hakikati bir defa keşfedince Çinliler silAh ve mühimmat yüklü muhafızı addettiğini ve Amerika 
biribirimize sımsıkı sarıldık. olarak Lin§eg'den gelen yüz Japon müdafaa sisteminin ~e Pasifi -

Balkan birliğini kurduk. Bu birliği furgonu ele geçirmişlerdir. Bu nakli w l 1 · · J 
ğin garbine dogru i er emesının a -

hergün bir parça daha inkişaf etti- ye koluna refakat eden 300 Japon as- ponya için ço\c endişe verici olduğu-
riyoruz. Oğrendiğimiz dersi bir daha ker esır· edilmı·ştı·r. b h t J nu söylemiş ve u usus a aponya-
unutmamız ihtimali yoktur. Balkan Son gun·· lerdeki o::iddetli muharebe- • edb ı ı ğın 

:r nın yeni ve katı t ir er a aca ı 
milletleri bunun için çok ağır bedel- Ier esnasında bir takviye kolunu tecı -

:r ilave etmiştir. 
ler ödemişlerdir. kil eden 2,000 düşman askerine Lin - * 

Çok kasırgalı bir filemin ortasın- şeng. hung Şaşeng hattı üzerinde hü Şanghay, 7 (A.A.) _ Şanghay üni-
dayız. Bunu hiçbir zaman unutama- cwn edilmi·ş ve bir roğu öldürfilmücı.. li ıs· B H 

T :r versitesinin Çin · re ı . erman 
yız. Tam istiklali korumak bakımın- tür. Liu, bu sabah beynelmilel imtiyazlı 
dan ayrı ayrı herbirimizi birtakım Çekiang cephesindekı· Çinliler Fu- · B · 

mıntakada katledilmiştır. u emaye 
tehlikeler tehdit ediyor. Biribirimiz- yanga birkaç kilometre uzaklıktaki ti takip eden arbede esnasında bir İn 
den ayrı düşersek bu tehlikeler, ru- şın· şiboyu geri almıo::lardır. 600 Japon ı w d 1 şt 

:r giliz po isi topugun an yara anını ır. 

Madde: 2 - Ayni kanunuıı 
maddesi aşağıdaki şekilde de 
miştir: Müvazene vergisi, isti~ 
tediyelerden kazanç ve iktısadl 
ran vergileri çıkarıldıktan sonıt 
lan tediye miktarından yüzde 8 
tinde alınır. 

Madde: 3 - Kanunun 10 unc' 
desi ile yazılı müddet 1 haziraJI 
tarihinden itibaren bir sene rnfıl> 

humuza yol aramıya, irademizi gev- ölmüştür. Şimdi Fuyanga doğru taar- Tevkif edilen mütearnzlardan biri Çi 
-.ımiye uğrauıcaklardır. Fakat tam uzatılmıştır. 
:r- :r- ruza geçilmiştir. ne ihanet etmio:: olduğundan dolayı dd z bir istiklal ve emniyet hakkındaki :r Muvakkat ma e: - at 

Askeri ekspresler, Japonların 8 tem Liuyu öldürmesi için kendisine para h. l i h i · d k ı h. et müşterek menfaatlerini gören ve du- ıp er ar cın e a an ızm 
yan şuurlu bir varlık sıfatile bu teh- muz 1937 tarihinden 25 mart 1938 verilmiş olduğunu söylemiştir. bından kazanç ve buhran v 
ilkelerin hepsi derhal ortadan silin- tarihine kadar olan zayiatını 300 bin Londra, 7 (A.A.) - Hongkonğdan çıktıktan sonra aylık istihkakl 

den fazla olarak tahmin etmektedir- bildirildigw ine göre, Şanghaydaki A - · ı d b k uıı1' miye mahkılmdur. rayı geçmıyen er en u an 
ler. merikan maliye mahafiline mensup · t ta ih" k d lınm~-·• Balkan gazetelerinin baş vazüesi, rıye r ıne a ar a °'"""~ 

Balkan Matbuat Birliği Kongresi- de kaldı. Zilletten kurtanlmak iste - tam istiklal azim ve iradesinin müş- Bu son zaferler, Hankovda çılgın Villiyam Huni'nin riyaset ettiği bir zene vergileri alınmaz. 
nin toplantşları, arasında, Türk ga- nen zavallı millete yeni bir gün ya- terek bir bekçisi kalmaktır. Aramız- bir neşe ile karşılanmıştır. Bu gece, Amerikan vapur kumpanyası, Çin Mande: 4 _Bu kanun ı 
zetecilerini yakından alakadar eden şatmak emelile vücut bulan bu te- da yakınlık uyandırmak için senelik zafer alayları ve şenlikler yapılmak Seyrisefain kumpanyasından 44 tica- 1938 tarihinden itibaren mute ..ı 
bir şahsiyet vardı. Bu, eski Osmanlı şekkül, rüyasını tahakkuk ettireme - konferanslarımızda atacağımız adım- ta halk, sokaklardan zafer şarkıları ret gemisi satın almıştır. Ankara, 7 (Tan muhabirindlP 
imparatorluğu zamanında ayan aza - di. Çünkü, asıl idare ve nüfuzu padi- larda daima en so~ hedef, bu müşte- söyliyerek geçmektedir. Oniversite Rektörü öldürüldü Bu sabah tstanbulda çıkan bir ti, 
lığı, Mahmut Şevket Paşa kabinesin- şahlann ellerinden kurtaramamıştı. rek vazifemizi başarmak olacaktır. Mareşal Şang-Kay-Şek neşrettiği Şanghay, 7 (A.A.) - Şanghay Çin de, hÜküınetin kazanç vergis~" 
de Nafıa Nazırlığı etmiş, imparator - Hainlerin mütemadi cinayetlerile ka Balkan Ekonomi konferansı da bir beyannamede halkın, zafer yüzün üniversitesi rektörü B. Herman Liu tenzilat yapan bir layiha hazıtJlll"'• 
luk devrinde birçok siyasi hadise ve panan bu devirden sonra, hakiki kah komşu ve kardeş milletler arasında- den gösterdiği bu coşkunluğu haklı bugün otobüs beklerken öldürülmüş- ta olduğu yazılıyordu. Bu habe~ .ı 
hareketlere iştirak etmiş olan Nikola ramanlann açtığı devir, Cümhuriyct ki iktisadi iş beraberliğini artırmak görmekle beraber, bunu, Çinin tam tür. İki Çinli yakalanmıştır. da, salahiyettarlar tarafından V· 
Besarya isminde bir Romen gazete- devri hayalimdeki üçüncü Türkiye ve kuvvetlendirmek için yeni yeni ve kati zaferinden sonra, bütün mil- Hanko hükumeti taraftarlarından le tekzip edilmektedir. 
cisi idi. yi yaşatır. Cümhuriyet Türkiyesinde tedbirler arıyacaktır. Bu sahada ya- letin istediği gibi yapabileceğini, bu- olan profesörün Şanghay fikir haya - Meclise Verilen LCiyih~ 

Eski vatandaşımız, bügün Roman - Türkün hakiki simasını görmek müm pılması lazımgelen işler sayısızdır. günlerin fedakarlık ve ferağat gün- tında mühim bir mevkii vardı ve mil- Ankara, 7 (Tan muhabirindeP 
yada çıkan Üniversul gazetesinde ya- kün olduğu hakkındaki kuvvetli ima Belki de birdenbire pek çok yol al- leri olduğunu ve milletten fedakarlık liyetperver fikir hayatında mühim Sıhhiye ve içtimai muavenet 
zı yazmaktadır. nım değil midir ki, ona pek yakışan mak mümkün olmıyacaktır. lar istemekte devam edeceğini hatır- liyetperver Gin1ilerin umumi hürme- leti teşkilat ve memurin kanun 

Dün Yıldız sarayının toplantı salo- hürriyeti elde etmek için ben de ih- !atmıştır. tine mazhar bulunmakta idi. olarak hazırlanan kanun proje'I 

nuna girdiği vakit, esasen onu görmi ::!~~~arekctlere katıştım. Jön Türk Fakat Balkan iktisadi tesanüdü- Ç b S h J gün meclise verildi. Bu projeye 
ye hazırlanmış olan gazetecilerde gö- nün bu konferansı - vesilesile J • t • M f t vekalette bir müsteşar vua 
ze kolaylıkla· çarpan hararetli bir ha- Buraya iki vesile ile gelmiştim: ve her vesile ile bir noktayı aydın- . em er ayn ıyase JDe ll a e e dası, ve Heybeliada sanatoryorı:ı 
reket hissedildi. Kendisi de hayli he- Biri, Abdülhaınidin Nazırlara ve a- latması lazımdır. Bunun tamamile (Ba§ı ı incide) Harbiye Nazın B. Hor Belişa, B. Hit- ki y~tak a.dedinin önümüzdeki 

1 id. yan azalarına verdiği ziyafet dolayısi aydınlanması ve bu noktadaki sıkı ve 100 ilAvesıle 250 ye çıkanlmsSI 
yecan ı ı. le, diğeri de onun hal'ini kendisine ha .. k h tandır. Milletler arasındaki ihtilat - !erin İtalyayı ziyaretinden evvel B. k b 

1 
d ğund _._.. ... 

Ayan başkatipliği zamanından ta- her vermek üzere Yıldıza gelen heyet muştere cep enin herkese duyurul- lar sulh yoluyla hallolunmalıdır ve Mussolini ile görüşmek üzere kısa bir arrer u unk.
1
.u an,_ rneL&weİ 

nıdığı İsmail Müştakı, mabeyin mü- 1 ması; Balkan milletlerine hem haya- zaman için Romada kalmak tasavvu toryum teş ı atının genışletilın 
e . f d 1 d h d bu hal çaresi adalete dayanmalıdır. lif 1 ak dı ~ tercimliği zamanından tanıdığı Ercü- ... tı ay a ar temin e er, em e pek rundadır. o unm ta r. 
Hı·ç unutmuyorum Abdu··ıhamit pe İngiltere sosyalistleri Avrupayı iyi İ 

ment Ekremi kuvvetli bir daüssılanın . . ' . . çok zahmet ve tehlikelerin önüne ge- Taymis ve Deyli Telegraf gazetele- stanbul kud.uz tedavi has 
ateş·ını· so··ndu··rmek istiyen bir heye- nşan halıl.e karşımıza çıktığı vakıt bı çer: Balkanlarla olan iktisadi alışve- bloka ayırmak ve bunlan didiştir ~ . f ·ı· İt 1 1 t İstanbul ve Elazığ emrazı akm' 

l d k ist. ) b d ak h be rı, ngı ız - ayan an aşmasının şar ,,,., ze şu sua ı sor u: rişler· siyasi i~lerde tedavül kıymeti me ıyor ar, u a anc ar 
1 

.. 
1 

h~ı· ed. 
1 

asabiye hastanelerinin genişletw canla öptü, herkesle ayn ayn mu - , -:ır -· ..,,. u ıyor ar· 
1 •

• -:-.. Hayatım, bana bağışlanacak .olans s hı·-m'tı'"-... d...z.ildLı._ 1 ...,,~ıı_ı.ı. .. varabilir bir sivasettlr., arıua 'lr"Y e asa . . . . .;. 
hahbPt.P lr.nvuldn K_.1; .. ; n .. lrnnucı>- - sıyaı ı- . lKat..creratıarın -"ta:.umrmn: ..... uua ............ .,.'( ..... _._ '·-·~--- -- milel Süveyş kanalı mukavelesını te- B lk k 
muharririmize şunları anlattı: - Korkmayın, dedik, hayatınız mü kendi ellerinde tutarlar. Siyasetleri- yan doktor Edith'in tezi lşudur: Y!t eylemektedir. a an e 0 n 0 

T 
0

rmi be~ sene sonra İs - emmendı'r. b k l · d arzusuna "Chamberlaı·n hükumetinin siyase - am yı ~ ne; aş a arının ıra e ve · Denizde yapacakları tahkimattan V • 
tan bula gelmiş bulunuyorum. Yirmi - fstanbulda kalacak mıyım? göre değil, kendi menfaat ve ihtiyaç- ti, dünya sulbü ve İngilterenin sela- biri birlerini haberdar edeceklerdir. n 0 nS e Y l 
beş sene türkçe konuşmak fırsatını - Onu hükiımet bilir. Biz, sultan }arına göre istikamet verirler. meti namına tehlikelidir. Çünkü hü- Habeşistan ile Sudan, Kenya ve İn (Bcı§ı 

7 bulamadığım için dilimde göreceği - Reşadın tahta çıkmasına karar veril iktisadi alışveriş bıçağını çeke- kumet, Milletler Cemiyeti misakını .
1 

S 
1
. . dak. hudutları ta 

ik gı iz oma ısı arasın 1 Yugoslav Heyeti: niz yanlışlıkları bağışlayınız. Eski va miş oldug~unu size haber vermek için rek: "Benim olacaksın, yoksa alışve- reddetmiş ve tecavüze koyulmuş d . · k · ı t k.l olunacak 
yin ıçın omısyon ar eş ı - Reis: Hariciye nezareti ko tanıma kavuştuğum için duyduğum geldik. ·..i keserim dı'yen tecavüz emelli tato··rıere boyun eğmiştir. Harici si- l tl · · t ı·yetı· 

rı~. .,, tır. Arap dev e erının amam luk ve iktısat şubesi müdürü J)t· heyecanı size bu yarım dilimle an - Yıldız sarayını bugün büsbütün ay bir kuvvete karşı Balkan memleket- yasetin iyi idare edilmemesı1·lyhiızl. ün - hakkındaki muahede tevdi olunacak tislav Predie, maliye nezareti 
tatmak güçtür. rı bir gaye ile ziyaret edişim zama- len"nden herbiri ayrı ayrı zM da- den, takip edilen büyük si anma f.h tt 1 F·1ı·stindeki 

ve maama ı ayanın 1 rükler müdürü Jovan Radulo Ben üç Türkiye tanıdım:: nın nekadar deği~tiğini ispat eden bir kikaları geçirebilirler. Fakat müşte- programı memlekete çok pahalıya bugünkü vaziyetini ihlal edebilec~k .. d .. 
1 

. del' 
Birisi Abdülhamit Türkiyesi. O za- nadlsedir. rek bir iradenin tesirini duyarlarsa mal olacaktır. Bu yüzden halk muz- mendifer idaresi mu ur enn ..ı 

hiçbir projenin tanzim edilmiyeceği Sreeko· Maisac, ticaret ve sanaY man asıl Türkiye ortada yoktu. Me- O zamanlara ait en canlı hatırala- bu zaf ortadan kalkar. Çünkü ik- tarip olacaktır.,, h 
1 

kt 
tasri o unaca ı.r. . . _ .. zaretinde müfettiş Jasa Gr maliki şahane, memaliki mahrusa gi run Selanikte geçmiştir. Burada Şişli tisadi alışveriş zaten iki taraflıdır. Bu iki tezin çarpışması neticesin- C K 

bı. isı·mlerle • ..adedı·ıen bu memleketin de bir evim vardı. İlk fırsatte oraları- Bir taraf kendi ham malını satarak · ğl·b· t gw Milletler emıyetı onseyı onu - sanayi ve ticaret nezaretinde 
J... de hükumetin tezı ma u ıye e u - müzdeki mayıs toplantısında aza dev vir Bosko Djordjevie, deniz 

payitahtı da Deraliye, dersaadet gibi nı ziyaret etmek ve maziye göm~ü: menfaat görüyorsa diğer taraf ma- ramış ve amele namzedi mühim bir Jetleri İtalyan imparatorluğunu tanı- Slavko Siriscevie, hariciye :o 
zımnen padişaha bir malikane imiş gi ğüm hatıralarımı canlandırmak ıstı_- mul eşyasını satmakla ve döviz ver- muvaffakıyet kazanmıştır. makta sebcst kılacak ve İtalya da İs- katiplerinden Milivoj Gavrilo~ 
bi idiler ve hele asıl Türk unsurunun yorum. meden ham eşya elde etmekle daha Chamberlain'in siyaseti d k. b .. C .... llül ini geri 
mahiyeti meydana konmazdı. İstanbula ayak basınca Romen ar- fazla menfaat elde ediyor. Ham eşya- panya 8 ı u un gonu er riciye nezareti ataşelerinden 

Harbeden, vergi veren ve muhte- kadaşlanma "ben burada artık Ro - mızla beraber fazla olarak milli si- müzaheret görmüyor alacaktır. Simonovie. 
lü vesilelerle tazyik edilen bu unsur men değilim, Türküm .. dedim .. Ara- yasetlerimizden ve irade ve istik.la- Sol ve lib~ral gazeteler, zaferi pek Deyli Telegraf gazetesi, Habeşistan Romen Heyeti: 
bütün menfaatleri başkalarına kap - nızda kendimi nekadar sizden hisset limizden katre kadar bile satış yap- büyük bir hadise olarak tesit etmek- ile İngiliz Somalisi, Kenya ve Sudan Reis: Mr. N. Tabacovici, 
tırmış bulunuyordu. İsimsiz memle - tiğimi bilemezsiniz. mıya hiçbir ihtiyacımız yoktur. tedirler. hudutlarında bazı tashihat yapılaca- Christu, Chr. Benesgu O. 
kette yaşıyan isimsiz millet pek za- Eski ayan azası Nikola Besaryada, Balkan birliği, herkesle dost ol- Liberal bir gazete olan Mancester ğını haber almaktadır. Prof. V. Stoicovici, Mr. Geor~ 
Vallı bir mevkide kalmıştı. hakikaten sılasına kavuşmuş bir gur- mak istiyen, kimseye karşı tecavüz si, Mr. Fl. Remus İonesco, d 

Gardiyan bu münasebetle yazdığı bir d S R d 1 ,, İkinci '.I'ürkiye Jön Türkler devri- betzede hali ve içine zor sığdırdığı ve macera emeli beslemiyen, hiçbir U • • y; k •ı • Comman eur c. a u esco, 
nin Türkiycsidir. Bu da ancak hayal- derin bir heyecan vardı. mukabil tarafın yedeğine düşmesine makalede diyor ki: fl ar l C l g e V e l l Veron, Th. Balş, J ean Durn" 

ihtimal olmıyan barışçı bir kuvvet- "HükClmet bu neticeye bakıp mil- Koslinski, Mr. ~~igi Benzi, v·,,1. 

Blum Kabinesi Düşüyor tir! Iktisaden müşterisi olsun olma- letin takip olunan siyasetten şüp~e Pireden Mısıra line, Mr. v. Vasıliu, Al. Co~İ 
sın, her yabancı devletin Balkanhw ettiğini, hatta hararetle nefret ettı • Türk Heyeti: ~ 

(Batı l incide) 
olduğuna da kanidir. Fakat, buhranın 
neticesini kestirememektedir. Epok 
gazetesine .göre, Blumun istifası üze
rine yeni kabinenin Daladye tarafın 
dan teşkili istenecektir. Daladye'nin 
Blum ile Mareşal. Peten'i Başveka
let muavinliğine ~avet etmesi kuvvet 
le muhtemeldir. 

beynelmilel vaziyeti vahimleştirmiş- lardan bekliyebilecekleri yegane ha- ğini anlaması lhım~r. ~nra bütün Hareket Etti Reis: Trabzon mebusu Hatr.ı 
tir. reket tarzı, samimi ve iyi niyetlerle dünya ve bilhassa diktatorler, bu ne- ka, Kadri Muşluoğlu, BurhaD 

Ayan önünde nümayiıler 
Ayanın hükumete karşı aldığı va

ziyet dolayısile, hükumetin menet
mesine rağmen Sen Sosyalist federas 
yonu bu akşam ayan meclisi karşı
sında nümayişler yapmıya karar ver
miş ve nümayişi yapmıştır. 

Sen Sosyalist federasyonu neşret
tiği bir beyannamede ayan meclisi
ne şiddetle hücum etmiş ve bütün 
sosyalistleri nümayişe iştirake davet 
etmiştir. Beyannamede deniliyor ki: 

"Artık bu işe bir nihayet vermeli, 
iki yüz ailenin müdafaası için ayan 
meclisi denilen bastil'lerine yerlet
nıiş olan katı yürekli bir avuç ihti
yar, on sekiz nydanberi milletin ar
zularına karşı koymaktadır. 

Onların bu lrundakçılıklan malt 

intizamsızlığı, iktisadı buhranı ve 

Troçkistlerin, birliklerin ve ban- barışçı kalmaktır. Balkanlıların her tice karşısında, Chamberlain siyase- (Bcı§ı 1 incide) Sanus, Ayet Altuğ, Feridun c. 
kaların mukavemetlerini kırmak, devletten beklemiye haklı oldukları tinin millet tarafından müzaheret refine Büyük Britanya otelinde bir Ali Bagana, A. Şinasi His~ 
Ispanya hududunu açtırmak, fahri- siyaset, istiklallerine tam bir saygı -görmediğini anlıyacaklardır.,, öğle ziyafeti verdi. Bu ziyafette, Tür Nejat Kavur, ~edat U~l, ..ı 
kaları işgal eden amele ile tesanüdü- göstermek ve iktisadi alışverişle si- Diğer bütün muhalefet gazeteleri kiye, Yugoslavya, Romanya elçileri lek, Rıza Aktımur, Zıya RW-
müzü göstermek hususundaki azmimi yasi münasebetleri biribirlerinden ta- de hAdiseyi ayni şekilde telakki edi- de ha:r.ır bulundular. nişment. 
zi isbat için bütün sosyalistler, ko- ·ı t t akt · t 1 

mamı e ayrı um ır. yor ve bu yolda neşrıya yapıyor,..ar. Rüştü Aras, saat 17 de Daçya va-münistler, anarşistler, cümhuriyetçi- · h·a· 
Ahmet Emin YALMAN Muhafazakar gazeteler, ıse a ıse- purile Mısıra hareket etti. lcr, cümlemiz bu akşam s.aat on se- 1 kt 

yi ayni ehemmiyetle karşı amama. a, uareketinden evvel gazetecileri kiz otuzda ayan binası önüne.,, k z lh int h ,....., 
Bükreş mümessillerini ayrı ayrı a- bütün memleketin u am ı ap kabul eden Türkiye Hariciye Vekili 

Nümayiş esnasında ufak t~fek ha- bul ederek dün Hariciye nezareti d · · 0 b' d .. ·· ediğini ve onu 
diseler vukubulmakla beraber zabıta aıresı gı 1 uşunm ' . Dr. Tevfik Rü§tÜ Aras şu beyanat-

erkanınca hazırlanan talimatı tevdi takip etmiyeceğini söylemektedır. ta bulunmuştur: vaziyeti çok iyi idare etmiş ve büyük k 
etmiştir. Daily TelegraI gazetesi son azancın _ "Sı·ze ne söyliyeyı·m? Yunanista arbedelerin önünü almıştır. ·di l d 

Bu talimat bilhassa Avusturyanın halka sulh ve refah va . Y~ un a na karşı olan hissiyatımı bilirsiniz Ka 
Nevyork, 7 (Hususi) - United yapılan propagandalar netıcesı oldu . A . d k 

Pcess'in Paris muhabiri bildiriyor: Almanya ile birleşmesinden sonra 
1 

bireye gıderken tına an geçme 
Bu akşalll lO,OOO kadar sosyalist, merkezi Avrupada hadis olan vaziyet ğunu an atıyor. 

1 
h k tik h 

hakkındadır. Fransanm şimdi bilmek lneiliz • ltalyan anlGfm<11ında ve bizim iç n em ço sempa em 
komünfst ve anarşist ayan meclisi J..--lıca ---·lar de çok faydalı ve kıymetli olan Baş-karşısında nümayiş yapmış ve aya- istediği iki cihet vardır: """' ~ 
nın finans komitesi reisi Kayyo'yu 1 - Bu devletlerden en ziyade Londra, 7 (A.A.) _ Deyli Telegraf vekil B. Metaksas ile görüşmek. br-
asmak ve öldürmek tehdidinde bu - tehlikede bulunan Çekoslovakyaya gazetesi büyük harflerle verdiği bir satını bfilduğumdan dolayı bahtıya -
lunmuştur. Zabıta ile nümayişçiler her biri nasıl yardım edebilecektir? haberde fngilterenin şark ve cenubi nm. Bu seyahatim bu suretle bana 
arasında deynek, sopa ve şişe ile mü 2 - Fransanın mattefiki veya si- prkl sahlllerinde baştanbaşa hava çüt bir memnuniyet vermekted:~··:. 
cadeleler vuku bulmuş, nihayet za- yaset ortağı olan devletlerden her bl- müdafaa bazları tesis olunacağını bil Kahire, 7 (A.A·) - Gazeteler Bu-
bıta vaziyete hakim olmuştur. ri umumi siyasetlerini nasıl Fransa- dirmektedir. Bu bazlara muhtelif çap yük misafir,, başlığı ile neşrettikleri 

Frcuva ve Orta Avrupa nınkine uydurmak fikrindedir? ta yüzlerce hava müdafaa toplan yer yazılarda, Türk milletinin Mısır mil-
b . lisa la ıI leştın' ·1ecektır· . letine selamlarını getiren Dr. Ar.as. ve deıJletlai Çok azimkar ır n yaz mış 

Hariciye nazırı Pol Bonkur, Fran- olan bu talimatın anahatları bunlar- Londra, 7 (A.A.) - Öğrenildiğine arkadaşlannı kar§ılamıya gençliğı ve 
sanın Varşova, Moskova, Prag ve dan ibarettir. göre yakında Maltaya gidecek olan halkı davet etmektedir. 

-o--_ 
MERSiNDE: 

Arpaç Köyü AbldJ. 
Mersin (TAN) - Arpaç 

köyü halkının diktikleri Atat 
desinin açılış resmi yapılmıştır 
simde vali Rükneddin N asUJJ 
bulunmuştur. 

t 
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ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 
S 1 d•ğer rnınta· k ayıl\ yolcularımıza Boğaziçin n 1 r'lyyete 

~larına aid ve her ayın 11 nde rn:nrnanla· 
gıren fevkalade tenzilli ayhk kart ı't i• lltn 
rının satııına devam edilmekte 0 11 
olunur. 

TA 

Jıtanbul Birinci Icra Memurlu-

~ndan: Eski 
Tamamına üç yeminli erbabı vu- HA YDEN, Yeni 

kuf tarafından (770) lira kıymet tak
dir edilen lstanbul Yenibahçede Ke-

çeci Piri mahallesinde Tekke soka- mağazalarını 
ğında eski 26 yeni 42No: da tarafla- ziyaret ediniz. Emsali arasında 

BAK ER 
rı Emine Münevver ve saire hane ve en pıükemmel olan bu mağaza-
bahçeleri Tanaş veresesi bostanı ve da muhtelif mobilyaların en zen-
Kimile Hikmet hane ve bahçeleri bir gin çeşitlerini bulacaksınız. SA-
tarafı Tekke sokağile mahdut kay- LON, YEMEK ve YATAK TA-

DAVET 
Tü~k Yüksek Mühendisleri 
Birliği latanbul Şubesinden: 

1 
lstanbul Komutanhğı 

ilanları 1 
Selimiye kışlasının Hamam kazanı 

ile giyinme mahallinin çökmekte o
lan Çatısının bir kısmı tamir ettirile-

ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 15 
Nisan 1938 Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif bede-

Ulu Mimar Koca SINAN için ter
tibi mukarrer ihtifalde bulunmak 
üzere Istanbulda bulunan bütün ar
kada~ yannkl Cumartesi günü 
saat üç buçukta Süleymaniye camii 
yanındaki türbesine gelmeleri rica 
olunur. den 590 zira miktarında ve mahal- ,KIMLARINI her yerden iyi ve 

====~~~~~~~~~~~~~~~~;:::::;;;;;;;;;;m len 339 mette murabbaı gelen ve ucuz fiatlarla tedarik edebilir-
.; bundan 101 metre murabaı bina üst siniz. Ittanbul Birinci Ticaret mahkeme-

li 879 lira 60 kuruştur. Dk teminatı 
66 liradır. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 sa-

'stanbul Onl.Yersı"tesi Artırma. Ekslltrn• ve tarafı bahçe olan mabahçe bir bap • sinden: L. . 1 
hanenin nısıf hissesi ve Edirnekapı- Devlet Demlryolları ve ıman a-1-----··~P:a::ı:a~r!h~k~K~o:::mi:s~y:o:n~M~l~la:~llla;n~~~~=:~ da Mestişah Sultan mahallesinde kü- -

1 
rı işletme Umum Müdürlüğü tara-

yılı kanunun 2. ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalariyle beraber iha 
le günü vakti muayyeninde Fındıklı
da Komutanlık satın alma komiiyo
nuna gelmeleri. (1697) ~ ~ 51289 lira 16 kuruş keşüli 

An!ısı ınşası vahidi fiyat üzerinden 

ikincl Dahiliye çük Çeşme sokağında eski ve yeni Sellmiye Askeri Satınalma fından. Galatada Perşembe. ~azarın-
Gurebada yapılacak konulmuş- 22 ve mahallen 26 No: lu tarafları 1 da Marikyan hanını kanunı ıkamet-
kapalı zarfla eksiltmeye Eminenin hane ve bahçesi ve kömür- ı Komisyonu ilanları gah irae eden ve Pangaltıda Süley-tur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
~ - Mukavele projesi 

- Bayındırlık işleri genel pr tnamesi 
~ - Oıel şartname 
F Keşif cetveli 

Ist;- Proje. 57 kuruş bedel ile Rektörlüten 
1 . . Yenler bu şartnameyi ve evrakı 2 

a abıUrı kt" 
er. .. - t 16 da Universite Re or-

1" ı:.:~ - Eksiltme 18/4/938 pazartesi gunu saa 
u6'-'nde 

Yapılacaktır. ri 3814 lira 46 kuruş mu-
4 - 1:'1 __ ·ı k t in hıteklile n .. 

\rakk ~ı trneye girebilme Ç ğıdaki vesikalan gosterme-
si 1• at teminat vermesi ve bundan başka aşa 

azundır. Bak 1 mndan alın-
ı lık Bayındırlık an ı6 .... ıruş . - 1937 lf!nesfne aft 50,000 lira edecektir. 

5In§aat tnüteaahhitllk vesik~ lb rued azılı saatten bir saat evvel 
- Teklif lan 3 ncu ma dd e Y .. 

Itornı mektup k bilinde verilecektir. Posta ile gon-
!yon Baaı. ı '1hn• ınakbuz ınu a 

1 
· 

denıecek ~an ı6 ... _ cü maddede yazılı saate kadar ge mış 
olrn lllektupların en geç 3 n iyi kapatılmı§ olması prttır. 

ası ve dış zarfının mühilr mumu ile ce "1661,, 
Postada gecikmeler kabul edilin ez. 

* 

ı* * ld Cerrahpaşa hastanesinde 1
· - 399451 lira 38 kuruş keşifli stanbu a . 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 
~- - Eksiltme prtnamesi. 

· · - Mukavele projesi, 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi, 
n. - Özel şartname, . 
t. - Keşif cetveli, tahlili fiyat cetveli, mesaha cetvelı, 
»'. - Proje • · nis-1 • · r · .. binde beşi steyenler bu şartnameleri ve evrakı keşü bede u~ın yuz.. ndan ala-

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Burosu 
bilirler 

• ·f\. • •t Rek 3. - Eksiltme 21--4-1938 Perşembe günü saat 16 da unıversı e • 
töriüğünde yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat temi
lla.t vermesi ve bundan başka a~ğıdakl vesikalan getirmesi lizımdır. 
-ı . ıı.,. :to., ..,. ........... ~ .,.,._..ı.sn....._1.,, ıJ.rnuk. q.wml!ı,.lı~J3akım\ı~.\!lnm 9~,J'a 

- Teklü mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
~~ısyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
b'ırnar değilse inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettij'ine dair 
hır mühendis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mil 
v endis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair noter eenedl ermesi. 

Yapılacak ş· " · · d k 1 zarf 
la ... ı._. 1l'tirji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerm en apa ı -~ıltıne 
deriJece.k Ye konulmu~ur. 
olrnası v lllektuplann en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmi§ 
Post d e dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. 
~ ieciktneler kabul edilmez. (1838) 

Ankara Yik1yetinden: 
r:n~u Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 56 adet iki de
lacak~~lluğun 19/5/938 Perşembe günü saat 16 da açık wiltmeai yapı-

2 - Puıı 
3 Uldaruı muhammen bedeli 2240 liradır. 

\ren; Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinde meccanen 
ır. İsteklilerin llukl oı.. 7 .. tutan olan meblağı banka mektubu \reya h pu arm /fi ,., il blr-

1. UsUst lll"l.---be "d" lüM- veznesine yatınlmıı makbuz e ikte ek .1 -.ICUle mu ur 6 .... • ,_ 
. . • sı tıne ai> .. u" " te il tte vilayet daimi encümenıne verme_.. :ti ılan 1 o-• gos r en saa 

........._ o un ur. 1770 

Jandarma Genel Komutanllğı Sa+.nalma 
koınisyonundan : 
ti ~ - Bir kilometreatııe Seksen Dört Lira Elli Kuruş kıymet biçilen Ordu 
it p \rasıf ve önıejine uygun İki yilz EW Altı kilometre ağır sahra kablosu 
a;aıı Z&rf USulile 14/4/938 Per,embe günil saat onda satın allnaca=·lt 

1ll - Şartnamesi ı>aruız olarak komisyondan alınabilecek olan bu -
- eye girmek lstiyenlerin "1623 liralık ilk teminat ve kanun ve prtna-
.. 1ede " beW .an saat d k Yazılı vesikalan muhtevi teklif mektuplannı en aeç 0 

uza kadar komisyona vennif olmalan. "830" .. l&84,, 

....____~------------~-------------=====-·~~~~~~;;_~~----~·, 

Türk Hava Kurumu 
• 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı 

B 
keşide 11 Nisan 938 dedir-
U K E Ş 1 O E O E: 

200.000 •e 50.000 liralık mOkafatlarla; 
200.000, 40.ooo. zs.ooo, 20.000. ıs.ooo, 

10.000 liralık İkramiyeler nrda. 

Biletlerinizi ayın yedinci· gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi menf aatinix ilctiıa11dır. 
'--

* 
cü Ahmedin ferağ eylediği hane ve '------------~~~ man Nafiz sokağında 47 numaralı 
bahçe ve Hasan vereseleri hane ve ı _ Selimiye Tüm birlikleriyle 

· İhale günü talibi çıkmıyan Gümüş 
suyu hastanesinin l 000 tane tavuğun 
pazarlıkla ihalesi 15 Nisan 1938 Cu
ma günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 600 liradır. İlk te 
minatı 45 llradır. Şartnamesi hergiın 
öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı ka
nunun 2. ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle beraber ihale gü
nü vakti muayyende Fındıklıda satın 

bahçesi ve bir tarafı tariki ~ ile Haydarpaşa Hastanesi ve Karadeniz 
mahdut kayden bila zirağ ve mahal- Boğazındaki birliklerin 1 Mayıs 938 
len 147 metre murabbaı görülen ve den Haziran 938 sonuna kadar ihti
bundan 54 metre murabbaı bina olnn yaçlan bulunan 13000 kilo taze bak
ahşap bir bap hanenin üçte bir his- la 4600 kilo semizotu ve 5600 kilo 
sesi ayn ayrı şartnamelerle açık art- taze soğanın tahmini fiyatı 1231 li
tırmaya vazedilecektir. ra 92 kuruş olup yüzde 7,5 teminatı 

Tekke sokağında eski eski 26 ye- 92 lira 40 kuruştur. 
nl 42 No: lu hanenin enafı: Kapıdan 2 - işbu sebzenin Selimiyede 
içeri girildikte toprak bir ta§lık bir Askerlik Dairesi binasındaki Satınal
kuyu iki küçük bodrum bir oda bir ma komisyonunca 25/4/938 Pazarte
mutbak bir helası vardır. Bodrum si günü saat 15 de açık eksiltme su
kat bir sofa Ül.erinde 3 oda bir he- retile ihalesi yapılacaktır. 
lası ve bahçede bir kuyu ve meyva 3 - Taliplerin ihale gün ve sa-
ağaçlan vardır. atinden evvel muvakkat teminatla-

Diğer Küçük Çeşme sokak 22 No: rmı Tümen .Muhasebe veznesine ya
lu hanenin evsafı: Zemin kat bod- tırmaları lazımdır. 
rum bir mutbak üstünde bir sofa 4 - Taliplerin sebze işleriyle alA
üzerinde 2 oda bir hela vardır. Bu kadar bulunduklanna datr ream1 ve
evin tamamına 450 lira kıymet tak- sika ibraz eylemeleri prttır. 
dlr edilmiştir. Tapudaki kaydında ol- 5 _ Şartname hergün Komlsyon-
duğu gibi açık arttırmaya konmuş da görülebilir. ' (1909) 
olduğundan 9/5/938 tarihine müsa
dif P.Ertesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar diirede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır· 

ZA Yl - Istanbul gµrnrüğünden 
aldığımız 434298 numero ve 29/5/ 
937 tarih ve 48572 numero 31/8/937 
tarih ve 343947 numero ve 13/12/37 

tarihli üç adet depozito makbuzu 
kaybolmuştur. Yenisi alınacağından 
hükmü kalmamıştır. 

Sür'at Menıucat FabrikMı 
Limited Şirketi 

evde vturan Aret Agopyanın mez
kur idareye vermeği taahhüt eyle
diği demir ve galvenize tellerini ver
mediğinden dolayı ikinci defa müza
yede ve mübayaasmdan ha~ul olan 
328 Türk llrahk farkın tahsili tale
bile mumaileyh Agopyan aleyhine 
937 /964 dosya numarasile açılan da
vanın muhakemesi için muayyen 
günde ilanen yapılan tebligata rağ
men muhakemeye gelmiyen müdde
aaleyh hakkında H. U. M. kanunu-

alma komisyonuna gelmeleri. (1698) 

nun 401 inci maddesine tevfikan ve- ı••••••••-••·~,:!1 

rilen gıyap kararının bir ay müddet- 1 Levazım Amirliği han1an 
le ilanen tebliğine ve bu sebeple • 
muhakemenin 13 Mayıs 938 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 de bı
rakılmasına karar verilmiş ve bu 
bapta yazılan gıyap kararnamesi 
mahkeme divanhanesine asılmıştır. 

Binaenaleyh · tayin olunan günde 
müddeaaleyhin bizzat veya bilveka
le muhakemeye gelmesi aksi tak-

dirde mahkemeye gıyaben devam o
lunacağı kanunu mezkurun 141 ve 

142 inci maddeleri mucibince ilan 
olunur. (6715) 

Fenerbahçe aktarma anbarı için 
alınacak 5X7,5 eb'admda branda 

eşya örtüsü 11 Nisan 938 Pazartesi 

günü saat 14 de Tophanede Levazım. 

amirliği satmalma komisyonunda pa
zarlık l eksiltmesi yapılacaktır. Tah

min bedeli 2000 lira teminatı 300 ll-

radır. Nümunesi komisyonda görül~ 

bilir. isteklilerin belli saatte komıs..:ı 

yona gelmeleri. "479, 

P R OF i LAK Si N] 
r' Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 1.... .-

Aksi takdirde en son arttıranm 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün müddetle temdit edilerek 
24/5/938 tarihine müsadif Salı gü
nü saat 14 den 16 ya kadar keza da
iremizde yapılacak ikinci açık arttır
masında bedeli kıymeti muhamme
nenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı \ 
+ ... ı..rt· ~ +ı,ş 2280 No· lu kanun ah· Kın lt'de ... ~~11'1' ~~ .u a""a.• ;., ..... "" .. ,.. ............ -"·~ Ni;OKALMI A 
peşindir,. Arttırma~a iştirak etm~k ı 
isüyenlerin kıymetı muhammenenın 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 1 
mektubunu hamil bulunmaları lazım
dır. 

Haklan tapu sicillile sabit olmı
yan alacaklılarla diler allkadarlan 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larının ve hususile faiz ve masarile 
dahil olan idclialarma evrakı müsbi
telerile birlikte illn tarihinden itiba
ren nihayet 20 gün zarfında birlik· 
te dairemize bildirmeleri l&zımdlr. 
Aksi takdirde haklan tapu sici11ile 
sabit olmıyanlar aatl§ bedelinin pay
lapnasmdan hariç kalırlar. Mütera
kim vergi. tenvivriye, tanzifiye ve 
telliliye resminden mütevellit bele
diye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. 20 sene
lik vakıf icaresi tavizi müşteriye ait
tir. Daha fazla malumat almak isti
yenler 8/4/938 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma şart
nameaile 37 /5916 No: lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut ve
saiki görebilecekleri ilin olunur. 

Harici Askeri Kıtaat 
llanıan 

Beher çifüne ıahmın edilen fıyatı 
470 kUl'Uf olan 26000 ilin 30000 
çift kundura kapalı zarf usiılile mü
nakasaya konulmuştur. 

ihalesi 26/4/938 Salı günü saat 
15 dedir. ilk teminat 8300 liradır. 
Evsaf ve prtnamesi 705 kuruş mu
kabilinde M. M. VekAleti satmalma 
komilyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin !490 sayılı ka~.unw:ı 2 
ve 3 üncü maddelerinde gosterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektubla
n De birlikte ihale saatinden en az 
behemal ı saat evvel Ankarada M. 
M. Vekileti Satınalma komisyonuna 
vermeleri. "796,, ••19~2,, 

MOTORLU YASITALAR 
Adnan Hilet Tatpmar 

Otomobil kullananlara ve toför~ 
re ınotör iflerinde çalıpnlara lizım , . 
bir kitaptJr. KitapçılardJD arayınız. 

Tevzi yerleri: htanbulda Kanaat, 
ikbal, Haşat ve Erlch KalJI, Anka
rada Akba Kitabevleri. 

GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e 
Bütün ağn. sm ve sancılan derhal 

TÜRKİYE İŞ BAN KASI 

NEVRAUI e 
dindirir. 



Yaqlı 

Çilleri 

• 

ve Yağsız Acı iadem, Yağsm Kar ve Yarım Yağh Gece ve. Gündüz 

HASAN KREMLERi • 

ve Sivilceleri ve .Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
ihtiyarlar, Gençleştirir, Gençleri Güzelleştirir. 
. HASAN iSMiNE YE MARKASINA DiKKAT. · 

........................ ımmıı ....... , #------------~ ONA HERKES HAYRA NEZLE 
Kırıkllk, baı. dit. 
ve adale ağrıları 
en seri ve en katı 
ıekilde yalnaz kaıe 

GRIPIN 
ile~· 

Havalana eerinledili busün
lerde alacatmız ilk tedbir 

eYinizde bir kaç 

GİliPIN 
hulmıdurmak olmalıdn-. 

Ka•i bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bitün IZ'hraplan •nclrir. 

lc:altıncla cılncle 3 kate allnablllr. 

Üsküdar • Kadıköy ve Havallsl 
Halk Tramvayları Türk 

Anonim Şirketinden : 
TramYaY ,ehekelerimizde llktarma auretile seyahat eden 

ıo1mlara maddi bir menfaat Ye kolaylık olmak üzere yahm 
bir aktarma için tezilitb aktanna biletleri ibdM ediJmi9'1r. 

l l NNaıı 1938 ,oninden itilMııren tMblr olunacak ba I.itet. 
1erle yolcular ..... clefittiıwk IUNtile, ıitmek Wedilderi 
yere bdar, t~i iki defada weımekte oldukları ltilet ücreti 
yerine, • Ual.da al_.ldan tenzilitlı bir biletle, lliDci ara
ba,. iki battm ilk teWü ~~ binmek prtile, -- her
bansi bir ıaMinde ~ir. 

Bu biletlere ald ic:retler vercıllerlle beraber : 
iki hat üzerinde 3 - 4 mmtaka için 9 kurut 

" " ,, 
5 ,, ,, 11 ,, 
6 ., " 13 ,, 

,, ,, • ..ll.!-
7 - 11 ,, ,, ıs ,, ...... " " ,, . -·-1 L.!....!--" Y a1nız ikinci mnki için muteber olan bu bilcıucı- e .,......_, 

mevki arabaya binildili takdirde aynca fak aranılacaktır. 

~aç Eksiri 
Saçlara elulll ola• 

bir 11claclır. 
Saçlarm k6klertnl kuvwtltın
dlrtr. Do"1rülmMlnl ..... Kepek· 
lerl t.unlJDMI ..-ır ft bl 
ytlme bbl1iyeUnl arbrarü aç 
tara yeniden hayat verir. Koku 
eu lltit. JmU&m11 kolaJ.: bir aç 
ebiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ICZA Si 

BEYOCLU - ISTANBUL 

AYRUPADAN AYDIT 
Şehrimizin maruf tica

rethaaelerindea Be1otlua
da BAKEB mapulan 
Direktöril Ba7 Bonapaya, 
İqlltere ve Fnnaaın en 
btlytlk .merbslerbai siyaret 
•f!tiii Anapa 1e1alaatiaüa 
advet etmqtlr. 
lıllb~ ettiii ldllliT8t· 

B miktardaki mevsimlik 
..... ......... .. larimbe 
........ '" clmrilkt• pka
nl.mqtır. Baker maiaa1a-
n, esklai sfbi her 7enlea 
17' ve 11e11S fi19tlarla aatlp 
denm etmektedir. 

r eıkibincle, altın kremi bulunan haT&landınlmlf VENOS 
ruı, herkesi hayran bırakıyor. 
Çünkü: Hi .. tin aı•i1ı•ine, keneli huamt cazibe.ini btan 
NOS PUJ>,.RASI~ Jhde yaJdauJor ve ııv&fllll:JOI'• Renıi mat 
teri• Cilcl" • lata yor. ı ıersmıor. 

••tine kadar mDyonlarca kiti onu ellbeth 
sebepsiz yere Hte•mlı dejllcllr. 

C. H. P.----
ıstıkıaı Kamunu Taksim S. O. Taraflndan Tertip ldD• 

BÜYÜK ALATURKA KONSER 
Yann giiclüz saat 17 ele leyoğluncla 

FRANSIZ tiYATROSUNDA 
Memleketin in Maruf San'atkdrlannı• lıtlrakRe 30 llfllli 

Büyük Küme Sazı 
Çok Hassas Okuyucu Bayan R A D 1 F.· E 

•-------- Biletler sitede ..tılmaktaclır. Tel 41819 liılııi._iilll ___ _ 

BiR KAVANOZ 
TOKAL ONXRENi.HEM sızıoüzEU.E/rdllll 

EMPE MUSM>Al<A NE1i'CE$iH 

fn 1\ f5~11l ILlCl~ ............ ___ , 
tzmitte günün hAdllMi memıu 

ve IÖzi olan 

KÖRFEZ 
•AZETISI 

23 Ntsuı llilll IUkimlyet Bapa
mı ğünd intlfu edeeektlr. 

....- hmlt A4lll79 .... 
.,......ı...ıt:ı• 


