
r 

r-------
IF 0 "f 0 "' 
MA~A~ÜN 

• ~hese rin ü~ yildm: 
1 \-- VERT ER • GÖTE . 

f~ 6 Kr. 
2 - OL ve V1RJ1N1 

Fi. 80 Kr. 

Ayhk san'at ve 
LESKO 3 - MAN 

Rahib Prevost, Fi. 80 Kr. 

salon mecmuas1 OndördDncü y1I sa)'I : 4995 lsTANBUI; - CAC.ALOC.LU , 
Pazartesi 11 Nisan 1938 

Bu ü9 kitab resirnlerle süs!üdür •. 
Hilmi Kitabevi ~ 

TeJgra1 Ye mettub adresl: CWnhw1Yet. fstanbuJ • PO&ta t utusu: fstanbuJ No 248 
Telefon: Baemuban'!r ve eVI: 22366 Tabrt? beyet.I: 24298. tdare •• matbaa l:WDl 24299 • 242!!0 

{ngiliz - ltalgan müzakeratz Almanya ve Avusturyada dün 
Ik. d I d l yap1lan plebisitin neti~esi 1 ev et aras1n a esas 1 
ihtilaf noktasi kalmami~tir Almanyamn 23 mmtakasmda « evet » 
~nün en mühim 1 Yakinda imzalanacak olan diyenlerin S3YISI 6,671,953 fÜf 

. ~ädisesi : ingiliz- muahede ile tarn bir dost
~an müzakereleri lugun baslamasl bekleniyor 

E:sQa 't'b -·-------
lliz 

111

1 1 arile bilhassa Akde· Londra 9 (Hususi) - lngiliz • ltal • ruata aid baz1 hususattan baika ii kalma-
d 

1 
uvazenesine taalluk e• yan anlaimas1 hakkmda 1imdiye kadar d1g1, bugün arhk anlai1lm11 bulunuyor. 

81
e11 ngiliz. f talyan anla§ma· yap1lan müteaddid neiriyat resmen tek • lngiliz • ltalyan anla1mas1, esas itibarile, 
11.dQ b zib edilmemekle beraber, salahiyetli 1904 nisanmda yap1lan dostane itilafm 

ger u denizle sahildar di- membalardan verilmemi~ olduklan iddi - kü,ük mikyasta bir nümunesidir ve 1n • 
ll.Q '11emleketlerin sulh kozu· as1 mevcuddu. Bu anlaimamn, say1s1 on giltere ile ltalya arasmdaki muallak me-
1! t~Qrayan bu kadar büyük iki kadar olan esash noktalarmm tesbit selelerin, yani Habeiistan, Akdcniz vc 
~ e i'celeri kendi müsbet mu· edildigi vc bunlar her iki hükumetc tevdi fspanya iilerinin hallini istihdaf etmektc-
„Qll l edilmcden evvel, ikmali icab eden tefer- dir. [Arkas1 Sa. 5 sütun 4 tel 

eret erile teyid edecekle- „ .. „ .„ ... „ ......... „ .......... .. .... „ ... .... . „ ...... „. „ .... „„ ........... .. „ ... .. ...... ......... •... ...... „ .. . 

rinde §Üphe yoktur. 
1:1 n „ 0 n t~.z : ltalyan müzakcrcleri iyi bir 

d
1
. tnhk havasi i,indc ~abuk ilcrilc

lllad k· 0 kadar ki bu müzakcrelerin Ro· 
Yan H1a In~iliz sefiri Lord Pört'lc ltal
da nciye N azm Kont Ciano arasm-

onuncu b' . . „ k . lllüt k veya on mnc1 muza crcy1 
old e~ tb esas itibarilc nihayet bulmu1 
lllu:~~ bile. bildiriliyor, vc yeni anlaima 
Ian e;in1n paskalyadan cvvel imza
killara~ Paskalyadan sonra rnusaddak §C· 

Yo:'~1n teati k1lmacag1 bilc ilavc olunu
daha .kadar ki ,iki rneml•kct arasmda 
lty I dune kadar mevcud z1ddiycti haur
k an ara göre ,abuklugun bu dereccsi 
d~'l1' 1nda 1aimnamak •lde olmasa ycri
kik. 1' e~enni edelim ki rnüzakerclcr ha
ler·~te~ tki taraftn da iyi ve cidd! niyct
b '. e 1lerilcmi1 vc saglam bir ncticeye 
s aglanrnas1 her itibarla dogru ~ilrnn§ ol· 
ur . Bu müzakereler dünya siyasi Mdi
j' ~·~ i•inde günün en ehemrniyetli rncsc-
0''1n1 te~kil etmektedir de onun i~in. Y an
t In harbi vc sulhu bugün cereyan etmek
e ?lan 1ngiliz • ltalyan rnüzakerelcrinin 
~ehcelerine bai!hd1r. fngiliz Baivekili 

1
•mberlayn cvvclki gün harbin yakm 

tmad1g1. hakkmda terninat ~erdi. Dc~~k 
• 0 da lngiliz • 1talyan muzakerclennm 
~ddiligine inamyor. Eger Alrn~n~ay1 
Alto] silsilelerilc T una havzasma mdITen 
I 0ilus'un sulhu temin cdecck ikinci böy
b' bir neticcsi daha tahakkuk edccekse 
. Undan tabii ve bilhassa memnun olrnak 
ltab eder. 

, Bu sütunlarda defalarla anlahlageldir "••hile Avusturyanm Alrnanyaya ilti
/k1 ergei; tahakkuk edecek bir zarurct
h. Ancak bunun tahakkuku (\ vrupa s~l-
1 Unun istikbalini tehdid etm1yecek 1ek1l
'.' Ve 5artlar dahilinde vuku bulmah idi. 
~~tndi ii dönüp dolaiarak bu 1artla~1~ 
. •rer suretlc kendilerini gösterrnelcnm 
1~ab eden yeni safhalar arzcdecektir sa
~'Yoruz. Bizcc ltalyanm Akdeniz üzcrin: 
e ve Avrupa meselelerinde demokras1 

~•vletlerile anlajmasz bu yeni safhalarm 
~kin~ teikil etmek lazn;i gelir~ ~talyanm 
. erhn • Roma mihvermc baghhg1 neden 
ibaret olursa olsun yeni vaziyetin ycni 
llluvazenesi elbette fngiltere ile F ransanm 
cla •ahnedeki rnevkilcrini alrnalarilc ternin 
olunabilecektir. Demck ki ltalya 1ngilte
le ile ciddi olarak anla11yor. Adolf Hit· 
er Brenner hududuna vc hatta Avustur

fan1n ilhakmdan mütevelli~ digcr hu.dud
ara dair zaten kendisi ternmat vcrrn11 ol

clugu cihetle bu anlajrna clbette f'.l man
Yaya kar<1 bir hareket degildir. Öyle ol-
lll k ' .. a la beraber gcne bu anlairna s1yasctm 
labil neticelerine g;;re ba<ka türlüsü düiü
nülemiyecek kadar da kat'i bir zaruret 
•ay1lrnal1dIT. 

1
. lngiliz • ltalyan rnüzakerelerioin hal
ine 'ahshg1 meseleler nclerdir ~ Bunla

ttn say1 itibarile on ikiye kadar ~1k1Igmt 
~uhtelif nesriyattan ögreniyoru~. ~ akat 
ktzc.e ?•r,ini bir tek ~oktaya m~trmek 
l ~b1ldIT: ltalyanm lng1ltcrc 1lc csk1 ~ost
Ugu iadeye karar vermesi vc Habe11sta

nin la<dikile iktifa ederek onun haricinde 
Slatükonun rnuhafazas1na taraftarhk ct
fesi. lngiltere Habe1istan macerasm1 
dt_al.Yan imparatorlugu cmrivakiinin tas· 
1k1le tasfiye etmege karar verrni1tir. Bu

hun haricindc ingilterenin ltalyaya k~rp 
h~rhangi bir husumet fikri beslemek i~m 

1~bir sebebi olmad1g1 rnalumdur. E ger 

YUNUS NADI 
[Arkas1 Sa. 5 sütun 3 tel 

Daladye kabinesini te~kil etti 
Hükiimette ekseriyet 
Radikal - Sosyalistlerde 

girmedi. 
üzere 6 ki~ilik 

meclisi kuracak 

Blum'un sosyalist partisi kabineye 
Ba~vekil hergün toplanmak 

hususi bir kabine 

Sagdan sola: Yeni Ba~vekil muavini M . ~otan, N aha N az1r1 M . Frosar, 
Hariciye Nazm M. Bone, Maliye Naz1n M. Mar~anda 

P aris 10 ( Hususi) - M. D aladiyc tan, Milli lkt1sad Nazm: R eyrnon P a
kabineyi te1kil etmii vc mcsai arkadaila· tenotr, A dliye NaZ'.n Pol Reyno, D ahi· 
nm R eisicumhura takdim etmek üzere liye N azm: Alb er Saro, H ariciyc N az1· 
Elizc sarayma gitmiitir. n: Jorj Sone, Maliye Nazm: Mar1ando, 

Kabine az:alar1 Naf1a Nazm: F rosar, 11 Nazm: R a -
Paris 10 - Da!adiye kabinesinin res- madye, Hava Nazm : Ci Laiarnbr, Bah-

mi teiekkülü 1udur: riye Nazm: Karnpin~i. Müstemlckat Na-
Baivekil vc Milli Müdafaa Nazm: zm: Jorj Mandel, Milli Terbiye Nazm : 

D aladiye, Ba1vckil muavini ve vekaleta Jan Z ay, Eski M uharibler ve Tekaüd 
rast servisleri koordinasyonu N azm: ;;0 • [ArkaS1 Sa. 7 slltun s tel 
111111111 11111111111111111111111 1111111111 1
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T uzla top~u alay1 dün 
sancak verili§inin y1l 
dönümiinü kutlulad1 

Ge'i:id resminden sonra tertib 
spor bayram1 pek parlak 

edilen askeri 
oldu 

Alay sancag1 ve kitnat mcrasim csnasmda 

T uzla top~u alayma, san~a~ v~rili~inin 15eref g.~nü olar~k kabul. edilmesi, toplan
ilk yildönümü, dün ~ok sam1m1 bIT tore~- hya mustesna bIT husus1yet verrockte idi. 
Je kutlulanm11tir. Bu y1ldönümünün b1r [ Arka81 Sa. 7 sütun 5 tel 

Balkanl1 delegelerin 

dünkü gezintileri 

Konseylerin tali komite
leri bugün de f aaliyetle
rine devam edecekler 

Balkan Antanh Ekonornik Konscyi 
vc Balkan Matbuat Birligi delcgelerinin 
tatil günleri ailece vc toplu olarak sami· 
rni gezintilere tahsis edilrni1ti. 

Cumartesi günü ögleden sonra saat i
kide Kalarn11 vapurile Köprüden hareket 
edilmi1 vc dogru Yalovaya gidilmi~tir. 
Y alovada Termalpalasta delegeler hep 

bir arada yemek yemi~ler, gece ge~ vak
te kadar milli oyunlar oymyarak eglen· 
mi1lerdir. 

Sabahleyin Yalovay1 gezen Balkanl1-
lar bu su 1ehrimizi pek begenrni1lcrdir. 
Öi!leye dogru Y alovadan hareket cdil· 
mi1 vc ögle yernegi Büyükadada Äna
dolu kulübünde yenmi1tir. Yernekten 
sonra delegeler arabalarla tur yaprn11lar 
ve akiarn ge.; vakit !stanbula dönrnüiler
dir. 

Tali komiteler. bugün faaliye tlerine 
devam edcccklcrdir. ... .......... ........ ..... ..... ................. ... ........ . 
Varidat1n hangi 

' nevileri artt1? 

Artma, bütün vergi ve 
resimlere ,amildir 

:Ankara 10 (Telefonla)" - Mart sonu
na kadar 10 ayhk devlet gelirinin g09en 
yilm ayni aylarma nazaran 22 rnilyon 
küsur bin lira fazlahkla 219 milyon 845 
bin küsur lira oldugunu bildirmi§tim . 
Fazlahklar, bütün varidat nevilerine 
§amil bulunuyor. 

Varidat nevilerine göre, 1936 mal! yi
hna nisbetle 10 ayhk art1~ miktari §Öy -
Jedir: 

Kat'i ve umumi 11etice 
bugün belli olacak 

Avusturyada evet diyenlerin nisbeti 0/ 0 99,75 tir. 
Almanyadaki Avusturyablar1n °/o 99,60 1 da 

«evet» dedi. Plebisit sükunet i'i:inde bitti 

P lebisit münasebetile donatzlan ve tcnvir edilen Viyana Belcdiye dairesi. 

Berlin 10 (A.A.) - Bütün Alman • celbediyordu . 
yada ~fakla beraber rnüntehibler se~im !ntihab sa:nd1klarinin kapanacag1 saat 
bürolarma derip bir heyccan i~inde ak111 olan 17 yc kadar hi~bir yerdc alkollü i~ki 
etmege ba1larn11hr. Bu hcyecan bilhassa sahlmam11hr. 
Avusturya topraklarmda nazan dikkati CArkaSI Sa. 7 sütun 1 de ) 
............................. ............................ „ .... ,,,,,,,,, ..................... ........... ................. . 

Türk -M1s1r muahedesi imzalan1yor 
Majeste F aruk, Hariciye 

V ekilimizi kabul etti 
Dost M1s1r 
lar1n1 ve 

rolünü 

matbuati, Büyük ~efimizin inkdab
Türkiyenin siyasi muvazenedeki 
ehemmiyetle tebarüz ettiriyor 

Hayvanlar vergisi 1,996,106, kazanc 
1,910,045, veraset ve intikal 106,034, Kahire 10 - Anadolu Äjansmm hu- de samimi tezahüratla alk11lanrni1 vc sa• 
gürnrük ve resimleri 4,894,954, rnuarnele susi rnuhabiri bildiriyor: ray kap1smda ba1ta Maicstc Kral Fa• 
vergileri 4,290,748, istihtak vergileri Hariciye Vekili D r. Tevfik Rüitü rukun ba1mabeyincisi vc saray erkam ta• 
1,959,803, damga, bare ve kaydiyeler Aras bugün saat 12,30 da Majestc Kral rafmdan kar11lanrni1hr. 
1,373,799, ernläk ve ernval sah~ bedeli F aruk tarafmdan kabul edilmiitir. Hariciye Vekilimiz öi!le ycrnei\ini 
318,269, buhran, muvazene ve hava kuv- Hariciyc Vekilimiz saraya gclirken Kral F arukun davetlisi olarak sarayda yc• 
vetlerine yard1rn 2,972,655, bugday1 ko- saray civarmda birikmii olan kalabahk mii ve yemekte Ba1vekil vc D11 hleri 
ruma 261,961 ve sair varidat 2,586,950 bir halk kütlesi tarafmdan «ya~asm Tür- Bakanile ba1kiitib Ali Mahir Pa1a ha· 
1. f l 1 k „ • 1 d' k" 1 y A k ] . . . b lunrnuitur [Arkasz Sa. 4 sütun 3 tel rra az a 1 gosterml§ er ir. 1ye. a~a.s1n tatür f» avaze en J(1n~ z1r u .„.„.: „ .. „ .. . „ ... ......... „ .• . . „ .. „ • . „„ .„„o·a·rikif .„„„S.il"ti"f .„ .. 'li8r·eI<et1 e r i 

Güne~ kalesi ününde heyecanh bir an: Kaleci Cihad, Be~ikta~h ~crefin aya gmdan bir top kurtardtktan sonra 
„„ a;r;111 6 nc1 aahilemizde) 
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ilk tugyan ad1m1! 
Sultan Mahmud iradesini cilahyarak ömrünün 

sayih hamlelerinden 
~ukadan ölüme 

birini yapb, 
mahkum etti 

Ömer Aga, kuvvetli bir müzevirligin l makta olup boyuna <<Ömer Aga, Ömer 
kurbam olmak üzere bulundugunu kurun- Aga» diye ßtüp duruyordu. BaKukadar, 
tulad1, biraz daha ,;rar ederse felakete kuiun o güne kadar böyle bir cilvesine 
ugnyacagm1 anlad1, bogazma siralanan ,ahid olmad1g1 i~in biraz önce aldanm11, 
sitemleri - bogula bogu\a - yuttu, sarhoi- kendisini padiiahm cag1rd1gm1 zannede -
lar gibi sendcliyerek odadan ~1kll. Bir ke- rek huzura ~1km11t1. 0 gafletin kalbine 
lebek kadar zay1f bularak ve avcunda ya- a~llgi yaray1 ikinci bir gafletin uyandir-
1ad1gm1 sanarak gurur duydugu Padi1a- d1g1 ümidlerle merh.•mlemege hamlamr -
hm ansmn ~ahinleimesinden hayret du- ken hakikati görmelc zavalh ihtiyan ser
yuyor, kelebeklikten yirllc1 kuiluga ge - seme ~evirip birakm:1h. 
~iveren efendi,inin ilk gaga darbesini ken- Ne ileri, ne geri gidebiliyordu. Göz -
d1 gururuna indirmesinden de hiddete ka- leri papaganm mimmini gözlerine dikili 
p1hyordu. Bir ~eyler ve pek~ok ieyler oldugu halde dayar.d1g1 kö1eye m1hlana
yapmak istiyordu. Lakin hi~bir iey düiü- rak duruyordu. kinde hem azab, hem hi
nemiyordu. Yüreginde insafSJz bir gaga- cab verdi. Padiiaha kari1 haks1z yere 
nm a~hg1 yara kamyordu ve bu kan yük- yaptigi Nardan dolay1 azab duyuyordu. 
sele _:yüksele gözlerine ~1karak orada k1- Kui beyinlilik göstererek beyinsiz bir ku
z1l bir perde oluyordu. iun sesine aldand1g• i~in de utamyordu. 

Ne yapacakt1? „ Sudanh bir köle, er- Lakin ne yapacagm1 da bir türlü kestire
hklikten uzaklajtmlm11 miskin bir zenci miyordu. 
gibi hakarete tahammül mü edecekti? „ fite bu mada p3 pagan - ona baka ba
Y oha hür dogmuj bir insan oldugunu ka _ temrinini tazeledi, !uurlu bir istihza 
• iyilik kadri bilmiyen, sad1khga k1ymet hi'5ettire ettire öttü: 
vermiyen - efendisine anlatmak yolunu _ Ömer Aga, Ömer Aga!.. 
bulabilecek miydi? Buralanm kestiremi - B „ 1„ B kadarin buhranlar irin-

d Y 1 '] , . b. . . b. U 0 Uj aj~U Y 

yor u. a mz gayz 1 e ye sm m iten, ,_ de kalan dimag1m altüst etti. 0, küstah 
ri dur~~~an pen~eleri aras:nda sars1la sar- kuiun gagasmi ta yüreginde hissederek 
11la yuruyordu. tahammül olunmaz bir JShraba kap1hyor-

Sürünü1e benziyen bu yürüyÜ§ strasm- du, gözleri karara karara homurdamyor
da Padi1ahm sesi kulagma ~arplJ. Pek du, kendini aldatan ve hakarete ugratan 
az önce 1S1nr gibi konuian o ses 1imdi na- mah!Uktan öc almak hmile kivnm k1vnm 
zikleimijti, )'lllardanberi ta11d1g1 munis k vr m ordu. Kusun bir leere daha: «Ö-
h · '] k d' · • d 1 a Y ' a eng1 1 e en m1 ~agmyor u: mer Aga, Ömer Aga» diye hay\<1rmaS1 

- Ömer Aga, Ömer Aga 1. „ üzerine kendini tutamad1. kafese dogru 
Ba~ukadar durdu, kulag1m dikerek atild1, bir hamlede papagam d11an ~1ka

bir saniye bekledi ve davetin tele.rar edil- rarak hm~la ü~ bei kere sarsb, melul me-' 
mesini istedi. HünHr. d~ demink1 .hoyrat- Jul bagirth, sonra boynunu büküp kopar
hgmdan nedamet gehrm11 ve tamye ver- di, cesedi bir yana atlJ ve elinde kalan 
mege hamlanm11 gibi sesini sad1k hizmet- minimini kafa ile padi1ahm yanma ko1 -
kanmn ardmdan bir daha ko1turmakta tu: 

gecikmedi. - 1ite, dedi, beni aldatan al~ak. Se-
- Ömer Aga, Ömer Aga!.. nin sesini taklid edip ad1m1 ~agmyordu. 
1htiyar mabeyncinin yüregindeki gayz CezaSlm verdim 1 

silinmemekle beraber ad1mlarma yap11an Sultan Mahll'ud, ü~ bei dakika önce 
fütur eridi, gamh ~ehresinde geni1 bir te- huzurundan kovdugu hoyrat Mabeynci
bessüm dola11J ve zihninde bahtiyar bir nin gene - selamm sabahSJz - boy gös -
karga1ahk belirdi. Efendisine kar11 nas!.1 terdigini görür görmez küplere binmiiti, 
naz e~ece~ini dü§Ü~~yor~u ve bug_ü~~u ne pahasma olursa olsun onu tepeleme
sahn~n.m b'..'. daha yuz gostermemes1 1~m ge harnlamyordu. Herifin papagana da 
ona 1~1receg1 andlar: tasarhyordu. kiydigmi anlaymca bu hiddet, cinnet de-

Hünkar, dört leere ad1m hayk1rd1ktan recesini buldu ve kui katili ihtiyann ya
sonra susmu1tu. ;lüphe yok ki odada sa- kasma sanlarak haykirdi: 
bm1zlanarak dolairyor ve kendini bek - _ Nedir bu ettigin hain?.. Benim 
liyordu. 0 halde acele etmek, yaphg1 iie v ·1· ku•uma ne liadle k1yarsm, utan -
· ] f d' · · b kl k I' se gi 1 

' p11man o an e en ISlm e etmeme a- dan da masum kellesin getiriip gözü-
zund1. Ba•rukadar i•te bu mülahaza ile ma n ' me tutarsm? 
döndü, padi,ähm bulundugu odaya dog- Ömer Aga, kü~ük bir korku göster • 
ru ür be• ad1m atll. Hala gü]ümsüyor, 

y ' meden cevab verdi: hala düiünüyordu. F akat odaya girme -
den, giremeden duralad1, iligine kadar tit- - Bir köle iki efendiye hizmet et -
riyerek bir köieye yaslanmak zorunda mez. Bu ku1 senin •esini kendi diline sa
kaldi. <;:ünkü Hünkann sesi, bu sefer, ar- r1p bize efendilik ediyordu, ölmesi gerek
kadan gelmek 1artile, gene kulagma ~arp- ti ! 
ID)~h ve 0 ses, biraz evvel oldugu gibi, T ereddüd gene azmine galebe etti, 
«Ümer Aga, Ömer Aga» diye tath tath Hünkarm elleri Bai~ukadann yakaun -
lcendini ~agmnt§b. dan dü1tü ve uiagma yenilen efendi gam-

Sesin istikametini degi1tirmesinden ih- h gamh mmldand1: 
llyar Mabeynci ilkin - korku ile kan11k - - Hey Allah1m. Bu füzuli babadan 
bir 1a1kmhk duydu. Sinirleri henüz bo - beni ne zaman kurtaracaksm?. 
zuk, idraki henüz mü1evve1 bulundugu Bununla beraber küshh <;ukadan af
i~in böyle bir duruma dü1mesi tabiidi. fetmedi. tlkin Hazineden mahud kanh 
Llkin o korku ve 1a1kmhk ~ar~abuk ge~- gömlegi getirterok cnu uzun uzun kok -
ti, herifin gözleri dört yana ~evrilerek is- lamak, yüzüne gözüne sürmek ve sonra 
tikamet degi1tire degi1tire adm1 ~agiran mazlum papagamn boi kalan kafesi ö
sesin sirnm aramaga koyuldu ve bu ga - nünde derin derin dü1ünmek suretile ira
ribeyi papagnm yaphg1n: gördü. desini cilalad1 ve ömrünün sa)'lh hamle -

Evet, bei on dakika evvel oldugu gibi lerinden birini yaph. Bu, papagan katili-
1imdi de onu ~agiran Hünkann sevgili ni ölüme mahkum etmek ieklinde tecelli 
kuiu idi. Zeki hayvan, son günlerde ög- eden ilk tugyan ad1m1yd1. 
rendigi bu iki kelimenin ilk temrinini yap- (Arka.n var) 

M. Bene, Prag sergisinin Türk paviyonunda 

Prag Nürnune serg1smm a~1ld1gm1 ve Reisicumhur M. Bene$ ile Madam 
Bene$'in bu sergiyi ziyareti esnasmda Türk paviyonunda Atatürkün fotog
rafisini say,1!1le selitmlad1klarm1 dün bildirmi$tik. Yukandaki resim, M. Bene§ 
ile Madam Bene$'i Atatürkün ve Türk bayragmm önünde gösteriyor, 

ni~in kalm1yorlar? Kü~üklerin oynad1klar1 milli 

alacak land1, toplanb, ge~ vakte <;ünkü, 400 ki~i 

rak1slar, ~ok alk1~· 

kadar devam etti 

otel, Iokanta yok 
Bursa (Hususi muhabirimizden) 

Bursaya y1lm illc seyyah lcafilesi ge~en 
hafta geldi, Milvoke admdaki büyük 
Alman vapurunun Mudanyaya ~1kard1g1 
seyyahlar, otobüslerle sabah Bursaya ge
lip ak1am vapurlanna döndüler. Bursa
da yalmz bir ögle yemegi yediler. Bu ye
mek kendilerine vapurda hamlanrm1 bi
rer kutu lcumanyadan ibaretti. 

Bursa kendilerine ancak 200 1i1e ia -
rab verdi. hte o lcadar„. Bunu anlat -
maktan maksadun, Bursada mesela 400 
kiiiye birden yemek verebilecek bir lo -
lcantanm olmay11m1, dört bei yüz kiiiyi 
birden misafir edebilecek büyük bir ote
lin bulunmay11m1 hat1rlatmak i~indir. 

Bursa Belediyesinin yaplJrmak tasav
vur ve azminde bulundugu yüzlerce ya
takh oteli hükumetin yard1mile bir an ev
vel yap!Jrmast bir zarurettir. <;:ünkü bü -
tün yaz ve her sene bu seyyah ak1m git
tik~e artan bir rakamla devam edecektir. 
Buna hi~ iüphe yoktur. Sonra; bu otel 
d11 memleketlerden geien seyyahlardan 
baika yazm memleket i~inden akm eden 
ve bazan Bursa otellerinde bo1 bir yatak 
bulam1yarak geri dönen yurdda1lanm1za 
da laz1m olacaktir. 

Bir turist iehri olmaga dogru giden 
Bursaya seyyahlar iimdilik günübirlik 
gelip gidiyorlar. Ekseriya geliileri de pa
zar günlerine raslad1gmdan ~ar11YJ ka -
pah buluyor ve Bursamn orijinal iilerin
den biriey alamadan geri dönüyorlar. ;iu 
hale göre, seyyahlarm memlekete birak
t1klan para, sadece otobüs paraSJd1r ki, 
bunun da mühim bir k1sm1 benzin ve las
tik hesabma tekrar Avrupaya gitmekte -
dir. 

Türk kadmm1 Hla kafes arkasmda 
~ariafh ve pe~eli zanneden, Türkü fesh 
ve ialvarh olarak tamyan ecnebiler, bu
raya geldiklcri zaman gözlerine inana -
m1yorlar. Y apilan ink1lablarm azametini 
memleketimizin yüzünden okuyup derin 
bir hayranhk i~inde memleketlerine dö -
nüyorlar. ;limdilik bu seyyah akinlarm -
dan kazanC1m1z sadece budur. !leride bü
yük otcller ve lokantalar yapar vc Bur
saya mahsus orijinal ewa satan dükkan~ 
!an da pazar günleri a~1k birak1r, 1ehir'de 
bir~ok eglence yerleri a~arsak belki o za
man seyyahlar burada daha fazla kalir 
ve buraya para buak1rlar. 

M. A. 

Eminönü istimlaki 

Belediye, Valdehan1 
kiracdar1na yeni bir 

tebligde bulundu 
Eminönü meydamm a~mak i~in Be -

lediyenin Valide hamm istimlak ettigi ya
z1lm11h. Eminönü meydamrun a~1lma i1i
nin tatbikmda bir tak1m formaliteler, hem 
meseleyi uzatm1j, hem de y1k1lacak yer
lere yakm binalarm icar bedeli birka~ 

misline ~1km11hr. Tatbikalln uzama!I 
halk arasmda, istimlakin teahhur ettigine 
dair türlü türlü iayialar zuhuruna sehe -
biyet vermiitir. Bazi bina sahibleri bu iii 
önlemek ve yahud kanuni yollarla oyah
yarak uzay1p gitmesini temin etmek i~in 
avukatlara ba1vurmu1lardir. Herhalde bu 
i1i süratle hallederek tereddüdlerin önü -
ne ge~mek laz1md1r. 

Diger taraftan haber ald1g1m1za göre 
Belediye Valide hamndaki müstecirlere 
bir teblig göndererek, ham 7 nisan ta -
ri~inden itibaren Belediye sahn ald1g1 ci
hetle bu tarihten binanm y1k1lmasma ka
dar ge~ecek zaman zarfmdaki kira be -
dcllerinin Evkafa degil, Belediye muha
sebesine yatmlmas1 lüzumunu bildirmi1 -
tir. Halbuki müstecirlerin kontratlan Ev
kafladir. Bu yüzden de anla1amomaz -
hklar zuhur edecegi anla11lmaktadir. 

SEHIR 1$LERI 

K1r1lmaz cam meaeleainde 
yeni vaziyet 

Taksi otomobillerile otobüslere lo -
r1lmaz cam ge,irilmesi i•in verilen 
mühletin bitmesine pek az kalmi§ttr. 
Piyasada bu eins cam mevcud olmad1{i1 
i•in otomobil ve otobüs sahiblerine mu
ayyen bir mühlet verilmi§ti. :;\imdi ise 
cam tacirleri bu eins camdan getirt • 
mi§lerdir. Halbuki §Oförler bu camlarm 
hem pahah, hem de pe1in para ile sa -
hldi{ii i•in mü§külätla kar§tla§hklarim 
iddia etmektedirler. 

Mühletin hitammda emre riayet et -
miyenler, seferden menolunacaklardlr. 

:;\oförler cemiyeti buna kar§t bir ,are 
ara§tlrmaktad1r. 

1\1.iisamcrede milli rak1slan muvaffakiyetle oymyan yavn1lar 

Ye§ilay kurumunun ytlhk müsameresi, 1 Bundan sonra bir konser verildi. Mil
dün ögledcn sonra Frans1z tiyatrosu sa- li danslar oynanarak programm ilk k1s
lonunda yap1lm1§hr. m1 bitirildi. Kü9ük yavrularm muvaffa-

Salon, müsamere ba1lamadan evvel kiyetli oyunlar1, davetliler tarafmdan 
tamamen dolmu§ bulunuyordu. Müsa • uzun uzun alk1§land1. 
mereye saat 14 te 1stikläl mar§ile ba§ - On dakikahk bir istirahatten sonra 
land1. ba$hyan ikinci k1s1mda Eminönü Hai -

Dr. i. G. Öget toplanhYJ k1sa birka, kevi temsil kolu tarafmdan muvaffa -
sözle a9tt. Bunu profesör Fahreddin Ke- kiyetle bir piyes temsil edildi ve mü -
rim Göka)'ln bir söylevi taltib etti. samere ge' vakte kadar devam etti. ········ ................................................................. ' ................ ' ........ ················· ..... . 

kursul 10 egitmen 

daha a~ilacak 

Buralarda 1500 egitmenin 
yeti~tirilmesi mukarrer 
Maarif Vekaleti, bu sene 1500 köy 

egitmeni yeti~tirecektir. Bunlar askerlik 
etmi~ olup da okuma ve yazma bilen 
köylüler arasmdan se~ilecektir. Egitmen
leri yeti1tirmek Ü7ere memleketin diger 
on yerinde yeniden kurslar a~ilacaktir. 
Bu kurslar Edirne, Arifiye, fakiiehir, 
Kastamonu, Manisa Kars, Kayseri, fz
mir, Malatya ve Y ozgadda kurulacaktir. 

Kurslarda ilkmekteb müfredat prog -
rarru ögretilecegi gibi aynca zirai dersler 
de verilecektir. Kurslann tedrisatma ilk 
tedrisat Maarif müfettiileri memur edil
mi§lerdir. gehrimiz kadrosunda bulunan 

Ü~ müfetti1 bugünlerde Eski1ehirdeki kur
sa gideceklerdir. 

Zirai tedrisat yapacak muallimler, Zi
raat Vekaleti tarafmdan tayin ve tesbit 
olunacakhr. 

Hamamlar • • 
l~In 

Suyun metre mikab110 
kuru~ verilecek 

Sehir sulanmn kesilmesi üzerine Ter -
kos suyu almak mecburiyetinde kalan 
hamamc1lar, Belediyeye müracaat ede -
rek yapttklan i1in umumi sihhatle alakasi 
oldugunu ileri sürmü1 ve kendilerine kar-
11 tenzilat yap1]masim istemi1lerdi. Bele -
diye, tetkikat yaparak hamamlara veri -
lecek sulann umumi tarifeden ü~te bir 
nisbetinde ucuz olmasma karar vermii ve 
buna aid hamlad1g1 projeyi umumi mec
lise sevketmiitir. Bu vaziyete göre ha -
mamlar suyun metro mikabm1 on kuruja 
alacaklardir. F akat hamamc1lar bu ten -
zilat1 da kafi görmemektedirler. 

HALKEVLERfNDE 

Bugün Urfan1n kurtulu§ · 
yddönümü 

Kahraman Urfanm on sekizinci kur
tulu§ y1ldönümü, bugün saat 14 te E
minönü Halkevinde kutlulanacakttr. 

Kulübün 

kongresi 

idare heyetinin ~h~· 
malar1 takdir edildi 

Turing 

senelik 

Türkiye Turing ve Otomobil kulübü 
senelik kongresi Perapalas salonlannda 
toplanm1j ve i9timaa !stanbul meb' usu 
emekli Amiral doktor Hakki $inasi Erel 
riyaset etmi1tir. Okunan idare heyeti ra
porunda baianlan ve yeniden yap1lacak 
olan iiler hakkmda izahat verilmektedir. 
Bu arada, Avrupada propaganda nein -
yalJ i~in « Türkiye Haberleri Bürosu» ile 
bir anla1ma yap1ld1g1, memleketin guzel
liklerine dair resimlerden mürekkeb bir 
ariiv vücude getirilecegi vardir. 

Ge~cn sene scyahat varakasilc Tür -
kiyeye giren otomobiller 166 y1, gene ay
ni vesika ile Avrupaya gidenler 107 }'i 
bulmuitur. 

Enternasyonal bir iose olan fstanbul -
Edirne yolunun iehrimizden Lüleburga
za kadar olan kismt ikmal edilmiitir. Di
ger k1smm da 1939 y1h i9inde bitirilme • 
sine ~ah11lacaktir. 

Raporda «hu mühim kan damarmm 
Ankaraya ve Suriye, 1ran hududlarma 
kadar uzamasm1 görmek bizim i~in bah
tiyarhk olacaktir» denilmekte, momleke
te geien seyyah otomobillerinden ahnan 
rüsumun tahfifinden, Marmara sahaSJn -
daki [Y alova Otel T ermalinin a~1lmaS1 

ve halle biletleri ihdas1 gibi] kolayhklar
dan sonra kulübün Türkiyede bir milli 
otelciler birligi kurmak i~in teiebbtislerde 
bulundugundan bahsedilmektedir. 

Müteak1ben, üzerlerine ald1klan vazi
feleri muvaffakiyetle ba1ard1klan i~in a
zadan Gümrükler Umum Müdürü Mah
mud Nedim Giindüzalpla Ziya Kuntaya 
kulübün madalyalan verilmii ve müza -
kerelere ge~ilmi1tir. 

$ehrin tarihl güzelligi nam ve hesabma 
surlarm y1k1lmama51 görü5ülmü1. Müze
ler Umum müdürü Aziz Belediyeden bu
na dair haberlerin dogru olmad1gm1 Ög
rendigini söylemi1tir. 

Hususi otomobil sahiblerinin S1k111k 
vaziyetlerde klakson ~almalanna müsa
ade edilmesi, ,ehir dahilinde süratin tes
biti ve seyrüsefer meseleleri hakkmda 
idare heyetinin alakadar olmasi kararla1-
tmlarak rapor tasvib olunmui, büyüklere 
tazim telgraflan ~ekilmi1 ve kongreye ni
hayet verilmi1tir. 

Yozgad muallimlerinin faydah toplanblar1 

Yozgad ( Hususi) - Vilayetimiz merkez mekteblerinin muallimleri her 
hafta ,an;amba ve cumartesi günleri kendi aralarmda toplanttlar yaparak 
s1ra ile mcsleki konferanslar vermekte ve sonradan bunlarm münaka~asm1 
yapmaktad1rlar Gönderdigim r~im bu konferans toplanttlarmdan birine ge
ien muallimleri Valimizle bi.rlikte göstermektedir. 

11 Nisan 1938 

Siyasi · icmal 
Fransiz kabinesi ve 

yeni bir tecrübe 
re ransa, iki büyük zorluk karf zr smda bulunuyor. Biri harici ,r 

ziyetinin fenahg1 ve digeri p•~ 
s1kmt1s1. Umuml Harbden sonra, F ran!~ 
bir gün gene dirilecegi ve kuvvetlenecel' 
muhakkak olan Almanyaya kar11 mülkr 
nü muhafaza edemiyecegini düiündügii~ 
den bir taraftan fngilterc ile baglan1rkel 
diger taraftan Almanyanm etrafmda bl 
~ember ~evirmek üzere orta ve 1arki /V 
rupada muhtelif devletlerle ittifak ede 
rek baglanm1jh. 

Simdi ise F ransa, bu devletleri id•f 
etmek ve korumak mecburiyetinde k•' 
d1gmdan ve bu i1te kendisine ne fngilte 
re, ne de ba1ka büyük bir devlet yard1t11 
etmediginden bütün kuvvet \'e gayreti~ 
silahlanm ve kendi harb kudretini artir' 
maga hasretmek istiyor. Halbuki bu azitll 
ma„aflan kapatmaga mali vaziyeti rnii ' 
said degildir. 

F rans1zlar canh ve büyük bir mi!lel 
olduklarmdan tarihte bir ~ok defa maflll 
kald1klan böyle korkunc zorluklan rna ' 
!um milli ittihad ve tesanüdleri sayesindt 
bertaraf etmi1lerdi. Ukin bu defa Fraß' 
SJzlar arasma i~timai mezhebler yüzün .'. 
den tefrika girmi1 oldugundan bir tür!U 
bir karara gelip müttehiden büyük zorlu~· 
larla sava~am1yoflar . 

Marksizm, F ransizlan iki muhaSllll 
ordugaha ayirm11tir. Komünistler, sosy•' 
listlcr ve radikal sosyalistlerden bir k1sl111 

ve sosyalistlerle radikal sosyalistler ara' 
smda bulunan Pol Bonkur'un sosyalisl 
birligi ve müstakil sollar Fransanm mü ' 
dafaa ma.arifini ve mali zorlugunu ber ' 
taraf etmeg harndirlar. 

Lakin almacak tedbirlerin esaslafl• 
sosyalizmin tatbik1 yolunda olmasm1 ve 
mesela halkm elindeki bütün sermaye ve 
servetlerin bir k1Sm1, bir defal1k vergi §ek• 
linde almarak hazineye 18 milyar frank 
temin edilmesini ve F ransanm !ngiltere ve 
Amerika ile yapm11 oldugu para anlai ' 
masim bozarak haricle olan para muarne' 
lelrinin devletin inhisan yahud muraka ' 
besi altma konulmasm1 1art koimaktadlT' 
lar. Meb'usan meclisindeki radikal sos ' 
yalistlerin bir kism1, ve bunlarm ayall 
meclisinde ekseriyeti haiz bulunan grupu. 
meb'usan mecfülnd! merkezi te1kil eden 
Fland~'in $fjl· Gumhuriyet~iler ittifak•: 
hitlk hareketi müstakilleri, müstakil ~ift91 
cumhuriyet~iler, demokrat vc radikal so!• 
lar, Maren'in cumhuriyet~i federasyonll 
(yani demokrat cumhuriyet~i birlik) ise 
müdafaa masraflarmm kapaulmas1 ve 
mali zorlugun izalesi i~in almacak tedbir• 
lere i~timai mezheb prensiplerinin karw 
tmlmamasmda 1srar etmektedirler. 

Sag cenah partileri ise büsbütün yeni 
esaslar üzerine ve fa1izme benzer usuller• 
le rejimin degi1tirilmesini ve müdafaa 
masraflarile mali mü1külatm bu esaslara 
uygun tedbirlerle bertaraf edilmesini isti
yorlar. Radikal sosyalistlerin lideri So· 
tan kabinesi, marksizm esaslanm kenarda 
b1rakarak F ransanm derdine ~are bul , 
mak istediginden sosyalistler tarafmdan 
iskat edilmi1ti. 

Sosyafütlerin lideri Blum kabinesi ise, 
merksizm esaslanna göre, tedbir almak 
istediginden radikal sosyalistlerin sag ce• 
nahmm muhalefetinden dolay1 meb'usan 
meclisinde ~ok ehemmiyetsiz bir ekseriyet 
bulmu1 ve ayan meclisinde ise büsbütün 
ekalliyette kalm11hr. 

Yeni kabinenin te1kiline memur edilen 
radikal so•yalistlerin sa~ cenahma men • 
sub Daladiye aruk bütün bu partiyi yu
kanda söyledigimiz merkez partilerile 
anlashrmak suretile yeni esaslar üzerine. 
yani istikrar sahibi hükumet kurmakta 
1imdiye kadar ifläs eden halk cephesi it
tihad1 haricinde bir kombinezonla yeni 
kabineyi kurmaga ~ah1m111Jr. !ttifak et • 
mek istedigi merkez partilerinin 181 meb
usu vardir. Radikal sosyalistlerin de 111 
meb'usu vardir. Sosyalistler kabineye ii
tirak etmiyecek ve muzaheretten de ~e -
kinecek olurlaroa Daladiye, yukanda 
söyledigimiz sosyalist birligi ve müstakil 
sollann i5tirakile mutlak ekseriyeti temin 
edebilir. Memleketin müdafaasi mevzuu 
bahsoldugu ve memleketi sosyalistle1tir -
mek tehlikesi bulunmad1g1 bir zamanda 
sag partilerin kabine aleyhinde rey ver -
miyecekleri muhakkaktir. Fransada, son 
senelerde, ilk dcfa halk cephesi haricinde 
kabine kurulmasma te1ebbüs edilmii olu
yor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Nüsbas1 S kurustur 

Abone $Braiti / T~~~~ye 
Senelik 
Alt1 ayhk 
Oe ayhk 
Bi.r ayhk 

1400 Kr. 
750 • 

400 
150 

• 
• 

Haric 
fein 

27UU Kr. 
1450 • 
800 • 
)'oktur 



Tunus • anar§I 
~ehirde ilan edildi, halle her 

Yerde 
Örfi idare 

nürnayi,Ier 
idaresi askeri 

Fransiz yap1yor, 
kuvveti arbrd1 

• · Tunus 10 T t b h „k. s· ·1 k t l lt d b 1 T 1i;1nde g . .- unus a sa a su un 1v1 on ro a m a u unan unus 
son sa 

1
(rr111tir. F akat yerli mahallelerde aram1nm her tarafmda örfi idare ipka 

leyan-~-jrde zuhur etmi1 olan biraz ga· edilmi1tir. 
1>1laca •08 kden sonra yeni nümayi1ler ya- Zab1ta k1taatm1 takviye etmek üzere 

11,t gi orkusunu tevlid etmi1tir. merkezden sivil muhafaza müfrezelerinin 
30 k.jmleketin daliili k1smmda, T unusun gelmesi beklenmektedir. 

Yerli' 
1 0.'.11etre 1arkmda Hin Grombalia' da nu · T unus l 0 - « Y eni düstur>> ( · 

Yet11· b' mayi1~ilerden mürekkeb ehemmi- k d B lh , par 
151 

1r k 1 T er anm an a unan m tevkifi üzerine 
teiebb" 0 • unu•a dogru ilerlemege ! Us etmiitir. 1ehrin bir~ok noktalannda vahim kanlt 

dag~~bah temine memur kuvvet, bunlari kan11khklar ~1km11hr . .c;leh1rde örfi idare 
""Ul!hr. ilan olunmu1tur. Sokaklarda mütemadi • 

int1balar 

Barselon tayyareleri bir Y eni Bur sa ya bir bak1§ 
ka~ Frankist denizalt1 

gemisi batnm1~lar Bursada g~irdigimiz ikinci gün, Vali 
$efik Soyer ve Belediye Reisi Neiet Ki

Estramadura cephesinde perle tam1tik. y eni Bursanm ileri firlay11 
hareketine ritim ve nizam verenlerin ba-

kanh muharebe oJuyor 1mda, vakur ve enerjik Valisi $efik So
yer geliyor. Ruhunun ~evikligini sathi 

Barselon 10 - Resmen bildirildig1 • bir dikkate if§a etmiyen ve ag1r duruiu 
ne göre, cumhuriyet den=z tayyarrlen ev· altmda yarahc1 iradeler gizliyen bu cev· 
velki akiam birka~ F rankist deni1alt1 ge- val idare adam1, Halk Partisi binasmda 
misine taarruz etmiilerdir. Bu ge~uler bir bize Bursay1 bir turist iehri haline getir . 
daha meydana i;1kmam11 olduklan i~m mek i~in dü1ündüklerini anlath. Sapa . 
bunlarm Almeria a~1gmda mezkur tay • saglam görüeyileri vard1. Ancak yapabile
yareler tarafmdan batmlmt§ oldugu zan- cegi jeyi dü1ünen ve dü1ündügü 1eyi mut· 
nedilmektedir. laka yapabilen, bo1una hayallere paydos 

Harb cephelerinde vaziyet demi1 bir karar ve azim kari1smda oldu • 
Barselon 10 - Milli Müdafaa Ne • gumuzu anhyorduk. 

Yazan: PEYAMI SAFA 

Belediye bah~esinde ögle yemegini yiyip 
biraz dinlendikten sonra Y e~ilcamii, Ce· 
lebi M ehmedin türbesini, Bursa müzesini 
ziqarel ederek ak,amüstü siene Beledi11e 
bah,esinde veya lokantalarda yemkleri
ni yiyip bah,ede güzel bir saz dinlemek 
suretile dinlenebilirler ve 11ece11ans1 ha
reket eden otobüslerle Y alovaya gidip 
sabah vapuruna binerek erlesi gün i§ vak
linde J„tanbulda bulunabilirler. Bu pro
gram1m1z i§le bu suretle latbik edilmi~ 
olur ve bütün masraf adam ba§lna 5 lira
y1 11ermez.» 

ou .. d sind {uz en zuhur eden arbede esna • yen devriyeler gezmektedir. Hertürlü 
a 1rka~ ki1i yaralanm11hr. lah ta1mmas1 yasak edilmi1tir. 

SI· zaretinin resmi tebligi: Ben ecnebileri Bursaya ~ekmeden ev-

F akat 1stanbulda hi~ kimsenin böyle 
bir progrnmdan haberi yoktur. Eger bir 
acenta bu i~i üstüne alsa, reklamlar yap· 
sa, bei liraya biletler satsa Bursay1 göre· 
miyenlerin miktan bugünkünün ~ok a5a
g1sma düier. Nihayet bu acentalar, Bur· 
saya götürecekleri kafileleri kendi k1la · 
vuzlan vas1ta,ile jehirde gezdirecekleri 
ii;in, halk orada yer ve yol sormak zah • 
metinden de kurtulur. Bu düjÜncemin a· 
meli kiymetten mahrum olmad1gm1 ve 
Bursaya seyyah akmlar1 kazand1rabile· 
cegini zannediyorum. 

·----· ''"'''" ,,,,,,,,~ 1 llUlnl/IfilJT'tlJlli111101Jlll!lll!!lltmlll~lllllllll"u""tt'"""••u•"•··· ••. _„_ 

M. 
kars1 , 

Ruzvelte 

alinan cephe 

Berlinde 4 7 tahrik~i 

tevkif edildi 

~ e?~ikat orojesinin reddi Münihte de 17 ki,i kom· 
e1g1cumhur i~in hezimet plo yanmak cürmile 

addedHmiyor mahkum oldu 
\'a· -d §tngton 10 - M. Ruzvelt'in etrafm· 

n~ buiunanlar, idari tensikat projesi • 
lil~ terkine müteallik olarak mümes • 
oj er rneclisi tarafmdan ittihaz edilmi§ 
he; ka~ar1, Reisicumhurun §ahsi bir 
•. 

1
1mett telakki etmemekte ve M. Ruz

ve t'· 
tl\ii lll ~elefleri tarafmdan veri_lm~ olan 
d rnas1! projelerin de redded1Jm11 ol • 
U~unu hahrlatmaktad1r!ar. 

lar /\.Yni mehafil. mümessill_er • m~cli~i 
tJ\ •findan verilen kararm 1dar1 h1~b1r 
. es'uliyeti olm1yan ve rahib Kuj:i;len 

R1bi h"'k·' · · · h" d i u umetm proielerme ucuma a-
trna •rnade bulunan unsurlarm muvaf • 
•kiyeti oldu~u iläve etmektedir. 
llabib Kuglen, bir kere daha, hem de 

~afevk!erinin ve bilhassa $ikago ba~ • 
l>t~kop0su Monsenyör Nündelen'in e -
~1rleri hi!Uma böyle bir mücadeleye 
girilrni§ti. 

~- Ruzvelt, pazartesi günü ayanm ve 
~Umessiller meclisinin demokrat §ef • 
.~r.He i§sizlige ve ikhsadt inhitata kar§t 
1 .~1haz edilmi§ olan tedbirler hakkmda 
Rorüsecektir. 

I>o!itikac1lar, Rcisicumhuruh bu top
lantidan bilistifade demokratlart daha 
lllüttehid bir halde bulunmaga davet e· 
decej!ini beyan etmektedirler. 

Ruzvelt kruvazörle bal1k avina 
f;tkacak 

. \1 ll§ington 10 - Salahiyettar meha
f1l!er, Ruzve!t'in temmuzun ortalarma 
dogru parlamentonun tatil devresinden 
lstifade ederek Antil denizinde veya 
GaJapagus adalarmda bahk avma ~1ka • 
Cagm1 teyid etmektedirler. Ruzvelt, in
diano • Polis isminde 10.000 tonluk yeni 
bir kruvazörle seyahat edecektir. 

MÜthis kas1rgalar 

Amerikadaki f1rbna· 
larda 82 ki•i öldü 

\1 a§ington 10 - Amerikanm cenu • 
bunda ve merkezinde vukua geien ka· 
s1rgalar, kar f1rtmalari ve tugyanlar ne· 
licesinde 28 martla 7 nisan arasmda 82 
lti§i ölmü§, 612 ki0i yaralanm1§hr. 

En ziyade müteessir olan hükiimet -
ler, §Unlard1r: 

Alabama, Jeorji, Luizyan , Kentoki, 
, 1l!inua, Kansas, Misisipi, Arkansas ve 

Ohyo. .. . 
Bu yüzden rekolteler, ~k muteessir 

olmu§tur. 
Alabama K1Z1lha~1, nehir sahillerl a· 

ha!isinden olup tugyanlarm. yu_rdlarm· 
dan kovmU§ oldugu 20,000 k11mm ~a: • 
d1mma koimak i~in icab eden butun 
ledbirleri alm1§t1r. (a.a.) • 

lzmitte netkesiz kalan b1r 
kasa h1rs1zh~ 

Berlin 10 - Ögrenildigine p;öre, Vil
hem Laverrenz isminde eski bir Alman 
meb'usu da dahil olmak üzere birka~ gün 
evvel 46 ki1i tevkif edilmi1tir. Bunlar sal
tanat lehinde tahrikat yapmakla zan al· 
hna almm11lard1r. 

Münih mahkemesi de, devlet emniyeti
ne kar11 bir komplo hamlamak cürmile 
17 ki1iyi mahkiim etmi1tir. Bunlann bur· 
iuvazi mahfillerine mensub olduklan 
zannedilmekte jge de bu meselenin salta
nat lehindeki tahrikat dolay1sile Berlinde 
yap1lan tevkifatla alakadar olup olmad1-
g1 maliim degildir. ( a.a.) 

Ye,il1rmak tast1 , 

merkez Amasyan1n 
köylerile ba~lar 

sular albnda ! 
Amasya 10 (Husust muhabirlmiz • 

den) - Sürekli yagmurlar neticesinde 
Ye1ihrmak ta0m1$br. Amasyanm muh
telif mahallelerini su basmi§hr. Pek e
hemmiyetli tahribat yoktur. Civar köy 
ve baglar su altmdad1r. Feyezan gittik· 
~e arhyor. Mülhakatta husule gelen ha
sarm büyük oldugu tahmin edilrnekte
dir. 

Orman tetkilatimizin 
ihtiyaclar1 

Ankara 10 (Telefonla) - Orman U
mum müdürlügünün 1937 yihna aid va
ridab 2,600,000 lira olarak tahmin edil· 
mi$ti. ~ubat sonuna kadar tahsiliit 
2,400,000 lirayi bulduguna göre sene so
nuna kadar tahsilatm 3,000,000 liray1 
tecavüz edecegi anla51hyor. Bu mikta -
rm 200 bin Iiras1 938 senesi büt~esinde. 
1937 ~aridat fazlas1 olarak gösterilecek 
ve mutebakisile de bu ay orman koru
ma te§kilätina iltihak edecek 1600 erin 
ihtivaclan kar§ilanacakbr. 

Umum müdürlük büt~esine bu mak
sadla 277.275 lirabk munzam tahsisat 
kovan kanun lävihas1 haz1rlanm15br. 

Gerek bu läyiha ve l(erekse Ankara 
meb'usluguna s~ilen Muamm~r Erisin 
intihab mazbatas1 Meclisin yarmk! (bu
günkü) toplanbsmda okunacakbr. 

Samsunda Sinan günü 
Samsun 10 - Koca Sinan !~in Halke • 

v~de parlak bir tören yao!ld1. Büyük 
m1marm hayah ve eserleri anlahld 
Törene münevverler ve halk derin bi~ 
oläka ile istirak etti. 

Danzig'deki Nazi §efi Var§o· 
vaya gidecek 

Danzig 10 - iyi bir membadan ahnan 
haberlere göre. nasyonal sosvalist lideri 
Forster, Polonva hükumeti~in daveti 
üzerine bu aym sonunda Var0ovay1 res
m~n ziyaret edecektir. 

Avustralyada albn istihsali 

izmit 10 (Telefonla) - Selloz fabri· 
kas1 in$aat müteahhidlerinden Alman 
M. Sarro'nun yanmda bek~i Malkarah 
ltüseyin oglu Hüseyin, bugün Sarro' · 
nun kasas1m oksijenle par~alami1hr. arth 

Hüseyin, bu i0i yap1p kasada para 01 ." Kanberra 10 - Resmi istatistiklerc 
rnad1gm1 görünce ~a§irm1§, zabitaya gi· göre, Avustralyada altm istihsali, 1937 
derek kasanm h1rs1zlar tarafmdan so • senesinde, 1917 senesindenberi ilk defa 
Yuldugunu haber vermistir. olarak 10 milyon lirahk k1ymeti bul • 

Zab1tayi ~a11rtmak istiyen su~Iunun mu•tur. 
Plaru ~abuk meydana ~1karilm1§, her ,,..-------------
§eyi it;raf eden Hüseyin yakalanm11tir. ( KISA H ABERLER J 

1zmitte kac;ak radyo 
kullananlar 

1zmit 10 (Telefonla) - izmitte 14 ki· 
§inin ka~ak radYQ kulland1j!t anlas1lm1§. 
su~Iular yakala~arak Adliyeye teslim e
dilmi§tir. 

Ankar,,.daki Sinan sergisi 
Ankara 10 (Telefonla) - Koca Sina• 

n1n ölümüniin 350 nci yildönümü mü • 
nasebetile Ankara Halkevinde tertib e
di!en Sinan ser!(isi. nisanm 23 üne ka • 
~ar a~1k bulundurulacaktir. 

* BELGRAD 10 - Ba~vek!I ve Harlclye 
Nazm StoyadlnovlQ, Polonya elQlsl Doblckl 
Ue Arnavudluk el~lsl Styla ve Yugo.slavya
nm Roma elQlsl HrlstlQ'l kabul etm!§tlr. * BELGRAD 10 - N!yabet medlslnlr• 
karar!!e. Yugo.slav sokol!an ~efl muavlnt 
M. Cura Punkovlc; ve ~abtk Kotar meb'usu 
Dr. Lazarevl~ äyan azahjtma tayln ed!lm!t· 
Ur. * ROMA 10 - M. Musollnl, garbi Afrika 
nezaretl müste~arlar1n1n huzurile dün ak
~am C!mma sultamm kabul. etml~t!r. * LONDRA 10 - Bütün Ing!!terede gece 
saat 2 de yaz saatl ba~lam11 ve bütün sa
atler btr saat llerl allnm11tir, 

$ark ordusu: N gnera nehrinin sag sa· vel 1stanbullulan oraya ahihrmak i~in 
hilinden ilerliyen düiman kuvvetleri Sort kendisine ameli bir ~are teklif ettim ve 
köyüne kadar bir ilerleyii yapm11lardir dedim ki: 

Tremp mmtaka•mda diiiman fsona ile - 1stanbulda herkes Bursanm güzel 
civarmda taarru1da buh.marak hir köyu oldugunu, Bursanm ucuz oldugunu duy
zaptetmiise de cumhuriyet~ilerin parlak muitur. F akat hi~ kimse Bursada kalma
bir mukabil taarruzu neticesinde bugün nm kendisine ka~a mal olabilecegini sabit 
geri ahlm11t1r. bir rakam hahnde bilmez ve bu mei;hul, 

*** 
Villabona mmt•kasmda dü1man hat • Bursaya dogru atmak istedigi ilk ad1m· 

lanm Monsiakri daglanna ve T urmel'e dan evvel onu ürkütür. Avrupada, me-
kadar ileri sürmüitür. sela Paristen Londraya. Paristen Roma· Belediye dairesinde kendisile tam5llg1· 

Estramadura ordusu: ya ilah ... seyahatler tertib eden bir ~ok miz Reis Neiet Kiper, dioc, neieli ve •· 

1 d B 1 1 teili bir idare adam1d1r. l• ba•ma geleli 
Dü1man son günlerdeki agir zayiatma acenta ar var 1r. un ar, gitme, ge me, v ' . alti aydan fazla olmad1g" 1 irin bize mazi-

ragmen Karraskallejaya kar•1 •iddetli bir yome, I~me, gezme ve bah5i1 masraflan ' 
' ' d · · d ld h ld den fazla istikbalden bahsetmesi tabiidi. 

taarruza ba1lam11t1r. a 1~m e o ugu a e her seyahate mu-h' f b d l Bursa belediyesinin büt~esine ve sahib 
Burada kanh bir muharebe olmakta· ayyen ir iat tes it e er er. F arzedelim oldugu diger imkanlara dair sorduklan • 

dir. Dig" er cephelerde ka.vda deg" er bir _ ki bu, 400 frankt1r. Acentadan 400 
f k k b

. b"l 1 h k m1za net revablar vererek bizi aydmlath. 
§ey yoktur. ran· verere 1r 1 et a an er es, me~- K d' 

hul ve namemul hi~bir masraftan kork _ en 1sile hasb1halimiz de bittikten 
Fransaya iltica edenler sonra mezbahay1 ve M•rinos fabrikasm1 

Sen-Godens l 0 - Dün ögleden son· madan bu seyahati yapacagmi bilir. ls • gezdik. Bursanm hzand•g1 büyük teknik 
tanbul acentalanndan birile bir anla5ma ·· l d L ra Aran bogaz1 yolile 300 milis ve bunu muessese er rn ;:iiri ve belki birincisi bu 

müteak1b bitkin bir halde 150 kadar da yapilsa ve I O- l 2 liraya Bursaya iki gÜn· fabrikad1r. 40,250 metre murabba1 geni1 
sivil Fransaya iltica etmiitir. Bir~ok yem lük seyahatler tertib edilse, mekteblere bir saha üzerine ln:rulmuitur. Günde iki 
mülteci)erin daha gelmesine intizar olun· varmciya kadar bir~ok müesseselerin ve ekip üzerine 16 saat ~ah1mak 1artile 3800 
maktadir. ailelerin buna iitirak edeceklerine 1üphe ve J, l 40,000 kilo iplik imal edebilir. Bu 

yoktur. Bu kombinezona ecnebi seyyah- miktarm 730,000 kilo kadan kumai fab
lar da girerler. 1stanbula kadar gelip de rikalarmda ve 410,000 kilosu da triko • 
böyle bir te1kilat olmad1g1 iGin Bursaya taj sanayiinde kullamlmak üzere tertibat 
kadar uzanmak istemiyen turistler de ka- ahnm11hr. F abrika bu imalati temin i~in 
zamlm11 olur. hergün 12 tona yakm yapag1 yikay1p ta-

Cirablusta Türk 
halktn1n vaziyeti 

Saym ilbay fikirlerimi tasvib etti. Esa- mamm1 ilplik haline sokar. Senelik ya • 
Mahalli idare, halka zor- sen Bursaya kü~ük seyahatler i~in fiatlan pag1 sarfiyall 3,492,000 kilodur. Bu ta

tesbit ettirmege ba1lad1gm1 anlatt1. Fil- mamile modern fabrikan:n i1leme~ ba1· 
la arabca okutturuyor hakika, daha sonra bana verilen bir bro· lam11 olmas1, memlekette ince yapa8t ih· 

iürde «Bursay1 gezmek i~in 1, 2, 3 gün- tiyacmm birka~ sene ii;inde tamamile ken· 
Haleb {Hususi) - Türkiye • Suriye lük program» haz1rlanm11ti. 1stanbuldan di yurdumuzdan temin edilecegim kuv • 

dostluk ve iyi kom1uluk anlasmasma aid Bursaya gidip gelmek ve orada bir gün vetle ümid ettiriyor. 
konu1malann cereyan ettigi !U mada Su- kalmak iartile bütün masraf!an bei lira- Ögleyin Bursa matbuah bize <;:elik • 
riye dahilinde kalan ve nüfus miktarlar1 · b l d b' · · palasta unutulmaz ve tadina doyum ol • y1 ge~m1yen u program ar an mm ay-
60 bini ge~en Bayir, Bucak nahiyeleri ve nen buraya ahyorum: maz bir ziyafet verdi. Riza Yücer'in kli-
Crablus kazas1 Türkmenlerinin vaziyetim ßir günlük program • 1esiz, sevimli nutku bizi hemen samimi bir 
izah etmek GOk faydah olacakhr. h · · l t Y k M « y az mevsiminde Köprüden ak§am ava i~me a m11 1. eme ten sonra u-

Bayir ve Bucak nahiyelerile Crablus k l radiye cami ve türbelerini de ziyaret et· üzeri a kan Adalar - Y alova hall! va-
kazasmda 200 • 300 pari;a Türkmen purlarile y alovaya gelindigi zaman ora· tik ve otomobillerle Uludagm bir nokta-
köyü vardir. Bu köylerde hükiimet tara • da Bursa icin mükemmel hazir otobüsler sma kadar ~1kt1k. 
fmdan aG1lm11 bir mekteb yoktur. Y almz d h h k d k Gece Belediye tarafmdan verilen zi • var 1r ve emen are et c ere gece saal 
nahiye merkezlerinde ikiser s1n1fh birer 11 de Bursaya gelirler. Bu otobüsler yafette, güzide Sarbayin Bursa hakkm-
mekteb kurulmu1tur. Bu mekteblerde adam baima Birer lira ücret alirlar. daki tasavvurlanm, dileklerini ve dü1ün -
türki;e tedrisat yasakhr. Arabca bir kel1- celerini hulasa eden. ba1ltba11na bir prog-
me dahi söylemiyen, söylemesini bilmiyen" Bursaya gelindigi zaman, otobüslerin ram k1ymetindeki cevherli nuikunu din • 

ilk durak yerinde 1-2 lane lemiz otel ~ocuklara zorla arabca Ögretilmektedir ledik. Munis ve tabii bir meyille resmi • 
mevcud bulundugu gibi, Ulucami kar~t- · h 

Crablus kazasmm Türkiye hududu üze· d d b' l yetten sam1miy•t avasma g~en bu son 
sin a a ir ole vardir. Arzu edenler t ] d 1 b ( b M 

rinde bulunan baz1 Türkmen köylerinde hemen C<kirgeye giderek banyolu otel- op anh a, stan u mal uah, elini ar· 
i;ocuklanm Türk mekteblerine gönderen· !erde de kalarak bir banyo alabilirler. mara Üstünden kardei Bursaya uzatll, o-

1 d b l S 
· h k na teiekkürlerini ve tebriklerini tekrar bil-

er varsa a un ar unye Ü iimeti tara· Sabahleyin kalkild1ilt zaman, •ehirde 
fmdan 1iddetle cezalandmhyorlar. Son b l • ' dirdi. Siirler okundu. 

u unanlar hemen bir otobüsle l 0 kuru· Ertesi gün Bur.adan Y alova yoluna 
zamanlarda mahalli hükiimet, Bayir ve •a r ekirgeye n1'dcrek ora•1n1, do''nu'"te k k G B k h" l · d b" k k k ' "' • • ' G1 h · emlikte kaymabm ve diger er· 

uca na iye enn e ir ai; öy me te· Muradiycden gecerek Muradiye cami ve kanm ikram ve iltifatlanm da gördükten, 
bi ai;may1 ve burada zorla arabca tedri- lürbelerini görmcli, iehre dönerek Uluca· yeni a~1lan Halkevini gezdikten sonra 
sat yapmayi dü1ünmektedir. Bu mmtaka- mi ile Kapal1,arit ve civarim, Pirincham Y alovaya geldiic. Hava kapah ve kasvet· 
!arm Türkmen ahalisi, defaatla hükiime- ile Kozahamm ziyaret elmelidirler. Bu liydi; yahud .. , Bu güzel kü~ük seyahat 
te köylerinde mekteb ai;ilmasi, türk~e ziyarctten sonra A tatürk caddesindeki le- bittigi i~in bize öyle geliyordu. 
tedrisat yap1lmas1 ii;in müracaatte bulun· mtz lokantalarda; kebabcilarda veya PEY AMI SAFA 
muilarsa da bir cevab alamam15lard1r -------""'"'----------------------...... 

Halk, arabca bilmedigi i~in Hatayda -
ve Beyrutta i;1kan türkGe p;azeteleri oku- Romada bir italyan 
mak istiyor. F akat, son hadiseler üzeri-
ne, buraya geien p;azeteler, hükiimet mer· gazetesi musatlere edildi 
kezinde alikonulmakta ve aboneler teh -
did edilmektedir. Türki;e gazetelerin o -
kunmas1 yasak edilmistir. Bütün bunlar 
50 • 60 bin Türkü korkutarak susturmak 
ii;indir. 

Roma 10 - Popolo di Roma gazetesi, 
bu sabah musadere edilmi5tir. Bunun 
sebebi, bu gazetede ct;:ekoslovakya pa· 
noramas1• isimli bir ba5makalenin der
cedilmcsi ve bir tak1m kaba ve ecnebi 
kelimeleri ihtiva eden bir romanm tef
rika edilmPge ba5lanm15 olmas1dir. 

lktisad Vekilimizin avdeti 
Mahalli hükumet, Crablus kazasmm 

Cezire k1smmda bir kaza teskil ederek 
F1ratm garbmdaki Türkmen köylerim 
da;;Jt T·· k h lk k Ankara 10 (Telefonla) - Verilen ha-

~ 1p ur a 1m, e seriyeti Arab 
olan k"' J d bere göre, Viyanada bulunan tktisad 

oy ere aibtmai(a ve Türkleri A-
ra·b·· anasmn tahakkümü altma sokma~ Vekilimiz $akir Kesebir bu aym 17 sine 
d b ~ 1 dogru Ankaraya dönecektir. 
U<unme~e a$lam1shr. 
D 1 <;in milli kongresinin 

ost uk konu5malan esnasmda hudud-
da tadilat yap1Jarak Crablus mmtakasi _ beyannamesi 
nm ana vatana ilhak1, Bayir ve Bucak Hankeo 10 - <:;m telgraf ajans1 9 / 
nahiyelerinin de Hataya ba~lanmasi za· 4; 938 tarihile teblii( edivor: 
ruridir. Bundan baska. bu mmtaka Türk- Kuomintang milli konp;resi bup;ünkü 
lerinin hukukunu tamamile kat'i ve sarih toplanhsmda Cinin d11 politikas1m izah e· 
olarak tahll temine almak da lazimdir. den bir beyanname haz1rlam11hr. 
A 'k d $imdiki muhasemattan mülhem bulu-mer1 a a Alman mülteci· nan bu beyannamede denilivor ki: 

lerine yard1m Cinin dört simal vilavetinin emniveti 
Va§ington 10 - Ruzvelt 13 nisanda bizzat bütün Cinin emniyeti demektir. Bu 

d:nl ve mali müesscselerde~ mürekkeb emniyet temin edilemedi~i takdirde bu 
bir grup kabul ederek Alman mülteci • dört vilayet ve bunlarla birlikte bütün 
lerine yard1m edilmek üzere büyük A- Cin topraklan da tamamen kaybedilmi1 
merikan müesseselerinin hükumetle olacakhr. Gayemiz, po]itikammn temeli· 
te~riki mesai etmesi mcselesini görü§e- ni teikil eden bamm tahakkukuna ma· 
cektir. tuftur. 

Profesör 
Bursadan 

Pittar 
avdet 

dün 
etti 

Bursa 10 (Telefonla) - Maruf älim 
profesör Pittar dün ak~am Valimizi ma
kammda ziyaret etti. Vali de bu ziya -
reti t;:elikpalasta iade etti. Profesör Ye
~ilcami ile türbeyi gezdi ve bugün ts • 
•anbula dönrlü. 

Prof. Ali Mnzaffer geliyor 
Paris 10 - Sorbondan konferan• 

verme~e p;elen profesör meb'us Ali Mu · 
zaffer, arnulu<al evin salonunda Tiirk 
talebeve bir konferans vcrmistir. Ali Mu: 
zaffer vüksek tahsil gencli~i ii;in tavsi
yelerd~ bulunmu1. Sorbon ·da profesörle· 
rin i;aymda bulunduktan sonra !stanbu-
la hareket etmistir. , 

lako'<ya milli tak1m1 galib 
Londra 10 _ H•ftalarca evvel bü • 

tün yerleri tutulmui olan Demblev stad1 
lngiltere milli futbol tak1~ile lsko~va 
milli takimi arasmda 62 nc1 kar51la1maya 

sahne olmu1tur. 
93 bin seyircinin önünde vap1lan bu 

ma~1 lskoGya milli takum 1 • 0 kaLan • 
mic.ttr. 

lngiltere ile lsk~va arasmda simdi -
ye kadar yap1lan 62 mai;tan 29 unu f,. 
ko~va. 18 ini lngiltere milli tak1m1 kazan· 
m11hr. 15 kar1ila5ma beraberlikle bitmi1-
tir. 

1-IEM NALINA 
MIHINA 

Olacak m1, olm1yacak m1? 
a ngiliz Ba§vekili yeni bir nutuk söyle-0 di: «H arbin k1sa bir zamanda pat/1· 

yacag1 dü§Üncesini akl1mzdan pkan• 
mz. DoiJru olan bir~ey varsa o da, har· 
bin ,1km1yacag1dir. F akat kanaalimiz ~u· 
dur ki sulhu muhafaza elmck i,in en iyi 
~are harbe hazirlanmakllr.» dedi. 

<:;emberlayn bu sözlerile biraz da 
Fransamn Almanyaya kar11 gösterdigi 
telaj ve a,abiyete cevab veriyor. Ma!Um 
ya, son ~ünlerde, F rans12lar korku ii;in 
dedirler ve Almanyanm 10 nisan reyiä· 
mmdan sonra, <:;ekoslovakyaya taarruz 
edecegini iddia edip duruyorlar. Fran· 
s1zlann endiiesi mi, yoksa 1ngiliz Bajve· 
kilinin nikbinligi mi daha dogru ~ Bu su· 
ale cevab vermek güi;tür. 

Harb, yalmz lngilterenin arzusuna 
kalm1j bir~ey olsayd1, 1ngiliz Bajvekilinin 
nikbinliiiine hemen istirak etmek dogru 
olurdu. F akat harb, bir tarafh bir is de 
iiildir. Avrupada, kat'iyetle harb ~1kar 
mak istiyen milletler mevcud olmasa bile, 
harb ;ebebleri ve vesileleri mevcuddur. 
Bu sebeblerden biri milletleri harbe sü 
rüklivebilir. Bir yanh1 besah, barutlan 
atesliyebilir. 

Frans1zlann <:;ekoslovakyaya saldira 
cagm1 idd1a ettikleri Almanya, henüz ikt 
cepheli bir harbe harn olmad1i(1 gibi 1n 
gilterenin de, ancak eylulde bir harb 
göze ald1racak kadar kuvvetlenecegi söv 
leniyor. Alman ordusunda, subay ve ye 
dek subay kadrolan henüz tamam degil 
dir. Almanyanm henüz Avusturyay 
Cermenlestirmediii;i ve Avusturyada kuv 
vetli bir ordu teiki!ati vücude getirme 
diiii ii;in, uzaktan bak1nca, bir harbe se 
bebiyet vermesi ihtimali kuvvetli görünen 
bir teiebbüse girecegi kabul edilemez 
F akat, eger Hitler, her ne pahasma olur 
rn olsun, <:;ekoslovakyadaki Almanlar 
da, Almanya hududlan dahiline almak 
istiyorsa, lngilterenin silählanmasm1 bek 
lememek mecburiyetindedir. 

~imdiye kadar, kan dökmeden ve har 
be sebebiyet vermeden bir ~ok muvaffa 
kiyetler kazanm15 olan Hitler'in bu iii de 
tarn k1vamma getirip harbsiz ve kans1z 
halletmek istiyeceKi akla daha mülayim 
geliyor. Hulasa, harb olacak m1, olm1ya 
cak m1 suali karj1smda ne F ranszlar ka 
dar endi1eye, ne de <:;emberlayn kadar 
nikbinlige kap1lmamak ve hadisatm inki· 
5afm1 beklemek daha makuldür. <:;em· 
berlayn'm ihtiyar kadmlar gibi «harbi 
yormamab istedigi anlai1hyor. Haydi, 
biz de onun gibi, yonn1yahm da harb de 
olmas1n 1 Cünkü zamamm1zda harb iste· 
mek delilerin bile yapam1yacaklan bir 
cinnettir. 

- . -

Atinada bir tezahür 

Ecnebi Matbuat Cemiye· 
tinde· Basvekilin yanbgt ' . 

hizmetler övüldü 
Atina l 0 - Ernebi matbuat müme• • 

silleri cemiyetinin kuruluiunun 25 inci 
y1!dönümü müna.-betile mezkur cemiy_e! 
tarafmdan verilen 1iyafete hükiimet re1si 
M. Metaksas riyaset etmi1 ve ziyafette 
kordip]omatige menrnb bir~ok zevatla 
Hariciye Nezareti erkiim da haz1r bulun• 

mu1tur. 
Cemiyet reisi söy ledigi nutukta M. 

Metaksas'm Yunanistanm askeri tarihin
de oynad1g1 parlak rolü tebarüz ettirmi1 
ve iktidar mevkiine geldigi andan itiba • 
ren kar11la5t1~1 ~ok ~etin meseleler önün· 
de gösterdigi fedakarhk ve elde e:tigi 
muvaffakiyetleri kaydey!edikten sonra, 
harici siyasette yalmz büyük devletlerle 
olan doslluk münasebetlerini idame ile 
kalmay1p Balkan devletlerile mevcud hu· 
•u•i do•tluk ve ittifak baglanm da kuv • 
vetlendirme<ini b:lm15 oldugundan dolayt 
M. Metaksa,"1 tebrik eylemiitir. 

Yunan hükumet reisi verdigi cevabda, 
bilhassa kolayca tenkidlere ugnyabilecek 
yeni rtiimler husumnda matbuatm ef!<in 
umumiyeyi tenvirdeki mühim rollerini ha· 
11rlatm15, Yunanistanm sarfettigi muaz • 
zam gayretleri izali etrnii ve bu gayretle
rin Yunanistamn mu•lihane e.-rler ya • 
ratmak yolunda ~ok feyizli bir tarihi dö· 
nüm noktasmda bulundugunu ispat eder 
mahiyette oldugunu söylemiitir. 

Amerika ordusunun 
yeni tavvareleri 

Va0ington 10 - Harbiye Nezaretl, 
mürettebat ve malzemenin süratle nak· 
lini tem;n maksadile takriben iki bu9'1k 
milyon dolar k1ymetinde Duglas mar· 
kah 37 tayyare sipari0 etmi§ oldugunu 
bildirmi~tir. 

Ordunun esasen avni modelde tayya· . . tl 
releri vard1r. Fakat Harb1ye Nezare • 
bu kadar mühim bir sipari~i ilk defa 0-

Iarak yapm10ttr. (a.a.) 
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Y k . . f ]J A vustralyadan hir 

eme pl§Irmem. askeriheyetgeliyor 
Nikäh meras1minden birka<; gun evvel 

F erda, niianhsma: 
- Bak sana timdiden söyliyeyim 

Mecdi, dedi, mutfaga girmesini hi<; sev
mem .. Dünya y1k1lsa yemek pi!irmem !.. 

Bu 1art, evlenmelerine aid z1mni mu
kavclenin adeta temel ta1m1 teikil edi • 
yordu. Mecdi, en kü<;ük bir itirazda bile 
bulunmad1. ßugünkü aile yuvasmda ye
mek pijiren kadmlarm parmakla göste
mccek kadar nadir oldugunu bilmiyor de
gudi ki .. Zaten, F erdaya böyle bir tek
lif yapmasma lüzum da yoktu .• Kazan
c1, e\inde bir hizmetc;i bulunmas1m te • 
min etmege kafiydi. Birlikte yaiamamn 
diger safhalanna aid hususta mü1terek 
fikirlere ve gayelere sahib olduktan sonra 
yalmz bu kusur yeni bir gclin ic;in büyük 
bir noksan say1lmazd1. 

E\lendiler. Her ikisi de yekdigerinin 
zevklerini. temayüllerini tamamile kavra
mlf hakiki bir arkada1 gibi hareket edi • 
yorlar, birbirlerini kiracak en küc;ük bir 
vesileye bile meydan vermiyorlar, sükun 
ve rahahn, neie ve saadetin mnm keifet· 
mii. anahtanm ele ge<;irmi§ gibi görünü
yorlard1. 

Bu hal, belki ebediyen böyle devam e
dip gidecekti .. Eger Mecdinin evli ve be
Hr bir \Ok arkada1lan i1e kan~am11. 
onu alttan alta kansmm aleyhine k11kirt· 
mam~ 01'alard11. 

Eski bir evli olan N ecmi $akir bir 
gün: 

- Nd „ dedi, sizinki ym!"k pi1irme
sim bilmiyor, mutfaga girmesini sevmi • 
yor mu), Dogrusunu istersen, hakiki bir 
kadm telakki edilemez„ Bak, bizimkinin 
o busustaki hakk1m nas1l ödiyecegimi 
bilemiyorum„ <;:ok 1ükür evde hizmet<;i 
de yok degil„ F akat $ehime, benim sev
digim yemekleri kendi elcegiz.ile haz1rla • 
y1p önüme koymad1 m1 kat'iyyen i<,;i rahat 
etmez.. E itiraf edeyim ki onun pi1irdik
lerinin lezzetini en mahir ahc;1lann, hiz
met<;ilerin yaphklannda bulam1yorum. 

Daha yirmi yaimda toy bir delikanh 
•clakki edilecek T urgud ise, gene Mecdi
nin, kansmm yemek bilmediginden bah • 
set. 3i bir mecliste §U mütaleay1 yürüttü: 

- Allah göstermesin, yemek bilmi • 
yen, mutfaga girmesini sevmiyen bir ka· 
dmla imkam yok evlenemem„ 1nsan hali 
b"·· Hastahk var .. fiinden <;1kmak var.. 
Humet\i bulamamak var„ Ne o, hamm 
ycmek bilmiyor, haydi lokantaya .. Ne o, 
l.3mm mutfaga girmesini sevmiyorl. Hay
di, a~ aturl. Dünyada yapabilecegim bir 
i~ degil 1. 

l\lecdi, c;ar<;abuk telkin alhnda kala • 
cak, baikalannm fikirlerini hemen kabul 
edivrrecek bir insan degildi. Fakat, bü • 
ti.;~ dostlan, tamd1klan sanki birbirlerile 
$ozle1mi1ler gibi ayni sözleri tekrar edi • 
y ?lard1. Belki de evliler kendi kanlanm 
methetmek i<;in bunu bir vesile yap1yor -
1 ~. bekärlar ise ihtimal orijinal görünmek 
gayretile ahp tutuyorlard1. 

Bir an geldi ki, Mecdi i~ sogukkan -
hhk' muhakeme edemez oldu. Kendi 
kendine: 

- Neden, diye düiündü, benim kanm 
da ni<;in digerleri gibi olmasm.. F erda, 
beni bu kadar scver göründügü halde ne
den bu kü~ük fedakarhg1 yapmaktan ~e
kinsin. Ni~in ben de kanmt, herkcsin hu
zurunda gögsümü gere gere methedemiye 
yim de.. cEfendim, yemek pi1irmesini, 
bilmez, mutfaga girmesini sevmez !» diye 
ezileyim büzüleyim 1 

Bir ak1am yemek yenip bittikten, hiz
met~i de i~lerini görüp odasma ~ekildik • 
ten sonra Mecdi sözü döndürüp dola1h • 
np o bahse getirdi. Mescla mevsimine gö
re kendi elile pi1irip haz1rhyacag1 bir 
<;erkestavugunun, bir kuzu pa~asmm lez
zetini 1imdiden ne büyük bir zevkle ta • 
hayyül etmekte oldugunu ballandira bal
landira bütün talakatile kansma anlath. 

F erdamn bu sözler kar11smda evvela 
•a1•n11. sonra da moranp k1zan11 bu hu-

sustaki dü1ünce itibarile aralannda ka • 
z1lm11 u<;urumun dolmak ihtimali olma
d1g1m Mecdiye pek vaz1h ve a1ikär bir 
1ekilde anlath. 

Gene kadm, sinirli sinirli: 
- <;ok rica ederim, dedi, bir daha 

bana böyle bir teldifte bulunma 1. Ben sa
na, evlenmezden evvel kat'i olarak söyle
dim .. 1mkäm yok, ne mutfaga girerim, 
ne de yemek pi1iririm !.. 

Mecdi, büyük bir gürültü ~1kacagm1 
tahmin ettiiii i~in mar göstermedi. F akat 
günler ge~tik~e o sabit fikir zihninde da
ha ziyade kökle1ti, da! budak sahverdi. 
Hi~bir sebeble 1imdiye kadar ahengi bo
zulmam11 bu ailede de ge~imsizlik ölü 
lodos dalgalan gibi alttan alta kendini 
hissettirmege ba1lad1. 

*** 

Belediye istenilen malu
mati alakadarlara 

bildirdi 
San zamanlarda Belediye turizm §U• 

besinin i1leri ziyadele1mi1tir. Bu itibarla 
hazirandan itibaren kadronun geni1letil • 
mesine karar verilmi1tir. Sehrimize geien 
seyyahlann saym seneden seneye art • 
makta oldugu gibi bu sene ic;inde de mü
him miktarda seyyah gelmesi bekleniyor. 

Bir k1s:m ecnebi mem!eketlerinden tu
rizm 1ubrsine müracaatler yap1larak baz1 
malumat istenilmektcdir. Bu arada Ame
rikada Venezüella hükumeti turizm te1 • 
kilab Istanbul hakkmda Belediyeden ba· 
z1 malOmat istemi1tir. Londrada c;1kan 

Kii iptidasmda Mecdi müthii bir gripe baz1 gazetelerin makalelerine mevzu te1-
yakalandi. T am iki hafta 38 derece atei kil edecegi ic;in buradan da Süleymaniye 

k d ve F atih camilerile Ayasofya hakkmda i~crisinde k1vrand1, durdu. F atma a m 
da, annesi öldügü i~in köyüne gitmege ma!Omat istenmi1. her iki tarafa da iste • 
mecbur kalm11t1. Yerine birakhg1 Hatice dikleri malumat gönderilmi1tir. 

K 1 b. b k Yakmda Avustralyadan 1ehrimize as-sürtük, 1irfmh birieydi. m an 1r ta a 
yüzünden söylenilen bir ~ift lak1rdiya da- kerl bir heyet gelecektir. Bu heyet, bura· 
yanamanll§, boh<;asmJ almca sokaga ftr- dan hususi vapurla <;anakkaleye gide • 
lam111t. Günlerce aramp tarand1g1 halde cek, Umumi Harbde ölen yurdda1larm1 

b 1 ziyaret edecektir. Heyetin ekserisini eski yerine bir münasibi de u unamam11h. 
M d . k 1 · • k d h · muharibler te~kil etmektedir. Bu hususta ec 1 aya ta o sa 11m o a ar e cmm1-

. 1 k Belediyeye vaki olan müracaat üzerine yeti yoktu .. Bir müddet i~m o antaya 
gitmek belki de bir zevk, bir eglence olur- lazlln geien malumat ve izahat verilmi1 • 

d 
tir. u. 

Heyhat. .. Buna imkan mi vard1? Aile 
mutfaklanndan getirtilecek yemekleri de 
bir hasta midesinin hazmetmesi kabil miy
di? Ne dersiniz? hte o günlerden bir gün 
F erda, kendiliginden mutfaga girip koca
sma bir <;orba pi1irdi. Ertesi gÜn kuzu 
ha1lamas1 yaph ve bütün nakahet devresi 
müddetince Mecdinin yemeklerini clile 
hazirlamay1 mukaddes bir vazife bildi. 

Mecdi iyile§ti. F atma kadm memleke
tinden döndü, geldi. Evde tabii hayat ye· 
niden ba1Iad1. Gene adamm kalbi kan· 
smm hastahg1 esnasmda gösterdigi ihti • 
mam ve dikkatin, bilhassa nefret ettiiii 
yemek i1inde yaphg1 fedakärhgm minne
tile doluydu. Ayni zamanda F erdamn 
bu ah1kanhk neticesi yemek pi1irmege 
devam etmese bile hi<; olmazsa hizmet<;i • 
nin mutfaktaki faaliyetile alakadar ola -
cagm1 tahmin ediyordu. Heyhat.. Gene 
kadm eski ihmal ve lakaydisinde devam 
eder görünüyordu. 

*** Bir ak1am, mutaddan ~ok dalia erl<.en 
evine dönen Mecdi, aparllmanm cli1 ka
p1smda hizmet~iye rastlad1. F atma kadm 
kolu paketlerle dolu bakkaldan geliyor • 
du. 

- Äh, beyefendi, dedi. Ka<; zaman· 
dir size söy]iyccegim amma, yalmz göre· 
miyorum ki.. Hammefendiye bir yemek 
merak1 gelmi!·· H~bir 1eyi bana pi1irtmi
yor .. Hepsini kendi yapmak istiyor .. 
Amma, arkasmdan tenbih de ediyor .. Sa
km beye bir 1ey söyleme 1.. Sabahleyin 
bana <;erkestavugu 1smarlamam11 m1y • 
dm1z .• Onu harnlamakla me!gul.. 

Mecdi, ciddi bir insan oldugu kadar 
da zeki ve akilh bir koca idi. Birdenbire 
kans1m mutfakta yakalay1p mü1kül vazi
yette birakarak gururunu k1rmanm dogru 
olm1yacag1m dü1ündü. 

- F atma kadm, dedi, sen bana rast
gelmemi1 ve bunlan söylememi1 ol.. Ben 
biraz sonra gelirim 1 

GögsÜ gurur ve iftiharla, ruhu memnu
niyet ve in1irahla dolu olarak k~eyi dön-
d .. u. 

Ahmet/ Hidayet 
..•••... „ .... „.„ ........................................ . 

TURAN T!YATROSU 
Bu a§kam 

San'atkär Na§id ve 
arkada§lan 

Hakkl Ru§en, Eyüb 
Sabri birlikte 

Halk gecesi: Localar 100, her yer 20, 
paradi 10, iki oyun birden 

(Kör) piyes 2 perde 
Ben miyim, ba§kas1 m1? Komedi 2 perde 

-

Türk - M1s1r muahedesi 
imzalan1yor 

(Bafta.ra.11 1 Incl aalll/ed•l 
Kral1n iltilatlari 

Kahire 10 - Anadolu aiansmm hu· 
susi muhabiri bildiriyor: 

Türkiye Hariciye V ekili Doktor Tev· 
fik Rü1tü Arasa sarayda verilen ziyafct 
~ok samimi bir surette ge<;mi1tir. Y emek
ten sonra Doktor Aras saray1 gezmi1 ve 
bu esnada kendisine bizzat Kral izahat 
vermi1lerdir. Heyet saraydan aynhrken, 
Kral heyet azasma ayn ayn iltifatta bu
lunmu1tur. 

Muahede bugün imzalamyor 
Kahire 10 - Türkiye Hariciye Ve

kili Dr. Rüitü Aras yann sabah Kral 
F uadm mezanna giderek <;elenk koya • 
cakhr. 

Saat 11.30 da Türk • Mim muahe-
desinin musaddak suretleri merasimle 
teati edilecektir. 

Büyük $elin dehakiir inkilciblari ve 
M1•ir • Türkiye do•tluiu 

Kahire l 0 - Anadolu Aiansmm hu
susi muhabiri bildiriyor: 

M1S1r matbuah Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rü1tü Arasm Kahireyi ziyareb 
münasebetile memleketimiz hakkmda dos
tane neiriyatlanna devam etmektcdirler. 

Bu sabahki Elehram gazetesi «Ata
türlo> ba1hg1 altmdaki yammda «yeni 
Türkiye eski Türkiye, bugünkü Türk 
dünkü Türk deiiil.. Y eni Türkiye, yeni 
ruh, yeni devir Türkiyesidir» demekte 
ve Atatürkün rehberlii!i altmda ba1anl
m11 olan ink1lab hareketlerini birer bire~ 
sayarak Osmanl1 fmparatorlugile bugÜn· 
kü Türkiyeyi mukayese eylemektedir. 

Elehram yaz1sm1 $Öyle bitirmektedir: 
«Biz M1mhlar, Avrupahlann KJ. 

zil Sultan dedikleri Hamidi, hasta adam 
dediklcri imparatorlugu pek iyi biliriz. 
fngiltereden bei defa büyük, Almanya 
ve ltalyaya muadil memleketin ba1ma ge
c;en Atatürk viran bir diyar üstünde k1sa 
bir zaman ic;inde dünyayi kendine hay
ran b1rakan harikalar, mes'ud ve hür ve 
müstakil bir Türkiye yarath.» 

Ak1am gazeteleri de bu ziyarcte ge· 
ni1 sütunlar tahsis eylemektedirler. 

Elmukattam, «Büyük misafir» ba1hg1 
altmdaki yaz1smda diyor ki: 

« Harbden maii;lub <;1kan, doktorlann 
1ifa bulmaz dedikleri hasta adam bugün 
beynelmilcl siyasetin, Balkan ve Sadabad 
paktlarmm ruhudur. 

- - - - -

Atatürkün dehas1 dii!er devlet 1efleri-
Samatya ~EN Sinema I nin kuvvetlerini pek geride b1rakh. Bu 

':::::H:a:z:r:e:tl:l•:a:v:e:H*a:v:a:ti:·:!:':R::L:E:Y::A:S::' ::::: Büyük Sefin bugün M1ma geien büyük l:i - mümessilini candan selamlanz.» 

.$en - NeHs - Zevkli - Eglenceli bir komedi 

PARiSTE BULU~ALIM 

<;ar11amba 
aksam1 

Ba~ rollerde : 

CLAUDETTE COLBERT 
MELVYN DOUGLAS 

M E L E K sinemas1nda 

Emsalsiz b1r muvaltakiyet ve görülmemi~ bir ragbt:t görmekte olan 

Viktorya 
~ahane, muhtei;em ve zengln Frans1zca fllmlnl 

Lm~ir~ti,~ ~N ~a:: !ermeg~j~r~r~~;:tij 
Ge~ kalanlara mUjde : 

Seanslar 1 2 • 4,15 • 6,30 suvare Tam 9 da 

aaat far t, 

V ekilimizin gezintileri ve gazete
lerin dostane nefriyati 

Kahire 10 - Anadolu Aiansmm hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü1tü A
ras, bu sabah ehramlan gezmi1 ve bu ci· 
varda yap1lmakta olan hafriyah tetkik 
etmistir. 

Nimresmi Elbelagat « Türkiye ve M:
m» b„hii;1 alhndaki yazmnda M1smn. 
karde1 Türkiye ile dostluii;u takviye ic;in 
Türkiye D11 hleri Ba kam T evfik Rü1tü 
Arasm Kahireyi ziyaretini mes'ud bir f1r
sat saymakta ve Mmrhlann sevdikleri 
Türk milletile nefret ettiiii osmanh hü
kumetini birbirinden ay1rd etmi1 aldugu
nu ve bundan dolayid1r ki, Büyük Sefin 
ba1ard1g1 ink1lablann M1mhlan da 
Türkler kadar daima sevindirdiiini kay
deylemekte ve «bu mes'ud ziyaret bize, 
Türklere kar11 muhabbet ve Atatürke 
kars1 •ayg1lanmm izhara vcsile vermi1 -
tir» demektedir. 

Lahor mihracesi bir 
artiste ä§tk oldu 

yüzünden kar1s1n1 
evli oldugunu 

Doroti Lamur 
hükümdar, yild1zm 

bo~1yan . . .... . ogren1nce 

ne yapacag1ni 
Nevyorktan yaz1l1yor: 1 
Ge<;enlcrde Holivud'a gelmi1 olan 

Hindistandaki me1hur Lahor mihraccsi
nin bu ziyareti sinema merkezinde mÜt· 
hi1 bir hareket vücude getirmi1tir. Bütün 
stüdyolan gezen, kadm, erkek birc;ok ar
tistlerle görü&en mihra<;e neticede mütale
asm1 etrafmdakilerc bildirince deh&etli 
bir dedikodu ortal1g1 kaplam1&t1r. Mi 
Vest'i fazla &i&man bulan mihrac;e esmer 

güzeli Doroti Lamur' a hemen a$1k alu
vermi1tir. Hakikaten, Doroti de a11k O• 

lunm1yacak bir kadm degil ki .. Armudi 
bir yüz, amber rengi bir ten, son derece 
mütenasib bir vücud .. Kakalanna kadar 
uzanan sa<;lar .. 

Ne yaz1k ki bic;are mihrac;e evli .. Bu 
dünya güzelini nikähla alam1yacak .. 
Amma, her 1eyin t;aresi var .. Kans1 fngi
liz olmasma ragmen evlenme merasimi 
eski &ark usulü yap1]m11.. 1ki &ahidin hu
zurunda «ho$ ol !» diyerek ondan aynl1-
yor, altm11 dört ya!mda olmasma rag· 

men genc bir a11k gibi Daroti' nin ayak • 
larma kapamyor .. «Mahm, servetim, ca

mm, her 1eyirn ugrunda feda olsun I» di
yor amma, bu sefer de onun evli oldu • 
gunu Ögreniyor ... 

Ne yapmah? Doroti'nin hpk1 bir ben
zerini bulmah .. Birka<; ay ic;inde bütün 
dünyay1 dola$8rak artistin ikinci bir eii-

Doroti Lamur günc1 ba_nyosu 
yaparken 

ne rastlarsa ne ala .. Arad1g1m bulamaz
sa tekrar Holivud' a dönüp gelecek.. A
caba Doroti'yi kocasmdan mI bo$atmaga 
kalkacak, orasm1 Allah bilir. Lahor mih
rac;esi yeni kansile evlenmek ic;in kendi 
kendine azami bir mühlet vermi1tir. 9 ey
lul 1938 .. 0 tarihte dol\umunun altm1$ 
be$inci y1ldönümünü idrak edecegi cihet
le o gÜne kadar her §CYin hazir olmasm1 
arzu etmektedir. 

(·~~~-B_i_r~i_k_i~~sa_t_1_r_l_a~~~~) 
* Amerikada ~evrilecek olan «Cez.a· 

yir» ismindeki filmin ba1rollerini Sari 
Buvayye ile Heddi Lamar oymyacaklar
dir. Heddi Lamar vaktile «Ga1yolmab 
ismindeki Cekoslovak filminde bairolü 
temsil etmi1 olan Viyanah bir artisttir. Bu 
kordela Amerikada <;evirecegi ilk filim
dir. 
'

1 * Al:s F ay ile kocas1 T oni Marlen de 
aynlmaya karar vermi1lerdir. Bunlarm da 
fa)Utscii'e sonundan cvvel resmen vuku 
bulacakhr. * Umumi Harbde Amerikan ordu
lan kumandanhiim1 yapm11 olan General 
Pcr1ing, kendi hayatma aid bir eser ya· 
zarak bunun filme i;ekilmesi i<;in filim 
amillerinden Samuel Galdvin 'e gönder

mi1 ve beyaz perdede 1ahsm1 Geri Ku
per'in temsil etmesi arzusunu göstermi1tir. 
Bu kordelänm vücude getirilmesine Ame
rikan Harbiye Nezareti azami iekilde 
yard1m edecektir. * Gözünden yarah oldugu ic;in Lon· 
drada bir hastanede yatmakta olan Joan 
Sennet, iyile1tigi takdirde Holivud' a 

gidccek ve «Birle1ik artistler» 1irketi he
sabma «Hususi hayat>> isminde bir filim 
c;evirecektir. * Meihur kemanc1 Y a1a Hayfi~'in 
bir filim c;evirecegini evvelce yazm11t1k. 
Bu kordelada tanmm11 Amerikah dan
sör Pavl Draper de rol alacakhr. * «Birle1ik artistler» kumpanyas1 Ja
net Gaynor, Duglas F ayerbanks Cuni
yor ve Palet Goddar'm ba1rolleri oym
yacaklan bir filim vücude getirccektir. 
Kardclanm ad1 «Gene kalbler» dir. * fngilterede vücude getirilmi1 olan 
«Trampet>> filmi gÖsterilmege ba1lanm11-
t1r. Kordelamn d11 manzaralan Hindis • 
tamn garbmdaki yüksek daglarda c;ekil
mi1tir. Sade yerli olarak 3000 figüramn 

i1tirakile vücude getirilmi1 olan filim ta
mamen renklidir. Ba1rolünü «Fil müreb
bisi» ismindeki eserde büyük bir 1öhret 
kazanm11 olan Hindli c;ocuk artist Sabu 
tarafmdan temsil edilmektedir. 

* fngiliz stüdyolarmda c;ah1makta 
olan Viyanah artist Oskar Homolka' nm 
Baron Hatvani'nin eski kans1 24 ya1la
rmda Madam Valli ile evlendigini yaz -
m11hk. Madam Valli dünyanm en güzcl 
gözlü kad1m olmakla me1hurdu. ßi<;are 
kadm ani bir rahats1zhk neticesi iki üc; 
giin evvel o giizel gözlerini ebedi olarak 
kapain~hr. Alh ayhk bile bir saadet de~
resi ya11yam1yan zavalh Oskar'm teessÜ· 
rünü bir dü1ünün ! • · * Simone Simon'un filim <;evirirken 
rahats1zland11\1m vaktile yazm11tik. Gene 
F rans1z artisti Holivud hastanelerinin bi
rinde 1 ay kadar kald1ktan sonra neka
hat devresine girmi1tir. Y akmda hastane
den <;1karak T ayron Pover'le c;evirecegi 
yeni filminde oynamaga ba1hyacakhr. * F rans1z sinema ve senaryo muhar
rirleri cemiyeti reisi Sari Bürge «Zengin 
<;ocugu» ismile c;evrilecek olan filmin vü
cude getirilmesine aktör olarak i1tirak e
decektir. * Bu ha.fta ic;inde Holivud ikinci de
recede rollere c;1kan iki sinema aktörünü 
kaybetmi1tir. Bunlardan biri Moris Bleck, 
digeri Mak Vede' dir. Birinci gangster, 
ikinci müddeiumumi rollerine ~1kmakla 
me1hurdular. * Almanyada Tobis kumpanyas1 ta• 
rafmdan <;evrilmckte olan «L. B. 17 nin 
esran» filmi yakmda bitecektir. Rejiyi 
T urjanski idare etmi1 ve ba1rolleri Hil
de Vaysner, Villi Birgel, Teodor Los, 
Rene Deltegen oynam11lardir. * Luise Ulrih ile Viktor dö Kova'mn 
c;evirmekte olduklan «Seni seviyorum l» 
filmine aid stüdyo faaliyetleri yakmda 
hitama erecektir. * Remü, Beti Stokfild, Mi1cl Simon 
« Y eni zenginler>> isminde bir filim c;evi
receklerdir. Bu kordelanm reiisini Andre 
Bertomiyö idare edecektir. * San günlerde büyük bir sefalet j. 
c;inde ölen ~omik Ted Heli' nin kans1 ve 
c;ocuklan menfaatine Holivud artistleri 
büyük bir müsamere tertib etmi1ler ve ha
S1latm1 tamamen ailesine vermi•lerdir. 

CARIN CASUSU 1 
Frans1zca sözlU 

Büyük a~k ve macera filmi, Pek yakmda 

SA RA Y sinemas1n1n 
zafer programm1 te§kil 

WiLLiAM POWt;L 
edecektir. Ba~ rollerde : 

• LUISE RAiNER 

r Hemen yaz1l11~1z 't 
BUDAPE$TE sergi SEY AHATiNE 

Giile„ek kalilenin pasar,ortlan yap1hyor. 

Hareket: 30 Nisan „ Dönü~: 10 May1s 
lkinci mevki tren ve vapur, yemek, otel, gezinti dahil 

Aynca 2 giin Bükre~te 
·r1„. 98 
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Beyoglu • Teleton: 44914 
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( Bu aksamki progra.;) 
ANKARA: 
12,30 kan11k pläk ne§rlyat1 • 12,50 pl~: 

Türk mwilkl.si ve halk §arkllan • 13,15 ~ 
bili ve haricl haberler - 18,30 muhte 

1 
pläk ne§riyat1 - 18,55 ingillzce ders (AZi~. 
ipek) • 19,15 Türk musikl.si ve halk §af lt 
Jari. (Servet Adnan ve arkada§lariJ • 2~. 
saat Ayan ve ara.bca. neiriyat • 20,15 pi all tat 
Ja dans mwilkl.si - 21,00 kon!erans. (Vild oO 
A§lr) - 21,15 stüdyo salon orkestra.s1 - 22· 
aJans haberieri - 22,15 yarmkl prograill· 

ISTANBUL: 
12,30 pliikla Türk mw;lkl.sl - 12,50 hav• ~ 

dis - 13,05 pläkla. Türk muslkl.si • 13. 
muhtel1! pläk ne§riya\1 • 14,00 SON - 11.~ 
ink1Iäb tarihl dersl: Ünlversiteden nakl•~ 
Mahmud Esad Bozkurd - 18,30 pläkla cta 
mwiikl.si - 19,15 <;ocuklara ma.sal: Nln• ' 
19,55 borsa haberleri - 20,00 Ri!at ve ark•; 
da.slan tara!mdnn Türk mw;ikl.sl ve bal 
p.rlulan - 20,45 hava raporu - 20,48 Oiller 
R1za tarafmdan arabca söylev • 21,00 :r•· 
s1! saz heyeti: ibrahim ve arkada.siar1 ta• 
rafmdan - 21,45 ORKESTRA - 22,15 ajar>I 
haberleri - 22,30 pläkla sololar, opera ve a
peret par~alar1 • 22,50 son ba.berler ve er· 
tesi günün programt - 23,00 SON. 

ViYANA· 
17,05 iKiNDi KONSERi - 18,05 !1k.ralar• 

gramofon, haberler ve saire - 20,15 llt! "' 
SiKi VE !>AN - 21.05 KORO KONSERl " 
22,05 ORKESTRA KONSERI - 23,05 haber· 
!er - 23,25 DANS ORKESTRASI. 

PE§TE: 
18,05 FLÜT KONSERi: • 18,30 konferan.!> 

gramofon, kon!erans - 20,20 MACAR fl~· 
KILARI - 21,15 ORKESTRA KONSElU " 
23,25 HAFIF MUSIKi • 24,25 gramofon " 
1,10 haberler. 

BÜKRE!>: 
18,05 gramofon, havadls, gramo!on - 19,35 

!)AN KONSERi - 19,55 kon!erans - 20,15 
EGLENCELi KONSER - 21 ,20 kon!eran.s • 
21,40 ODA MUSIKiSi • 22,15 RUS llARKl" 
LARI - 22,35 ha.berler • 22,50 HAFiF Mti• 
SiKI - 23,50 haberler. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 kar~1k yaym • 19,35 MUSiKi-20,05 

haberler - 21,05 E>ARKILAR - 22,05 QDA 
MUSIKiSI - 23,05 muslklll röportaj - 23,35 
ha.berler, Esperanto yaym1. 

LONDRA: 
19.05 EGLENCELi KONSER • 20,05 ha • 

berler • 20,35 ingillz halk mu.slkl.sl • 21.05 
kon~ma - 21,35 MUSiKi • 22,05 mu.slkili 
röportaJ - 23,05 baberler - 23,30 DANS 
MUSIKlSI - 24,35 gramofon, haberler. 

NÖBETc;i ECZANELER 
Bu gece §ehrlmizln muhtell! semtlerin· 

deki nöbet.c;I eczaneler: 
Istanbul cihetl: 
Emlnönünde (Beilr Kemal), Alemdarda 

(S1m RasimJ, Kwnkap1da (Belkl.s), KU· 
~ükpazarda (Hü.seyln Hulüsil, ~hzadeba
§mda et. Hakk1J, Fenerde (Vital!), Kara • 
gümrükte (Suad), l}ehreminlnde (Näz1m>, 
Aksarayda (Etem PertevJ, Samatyada (Te· 
Qfilo.•), BakIIköyde (Merkez) Eyübde (A• 
"tlt Ba ~t ec!:aheterl. ' ' 
", Be~o&I,p f,lbety 

Osmanbeyde CE>""k Merkezl, Takslm is • 
tikllil caddeslnde (Kemal Rebüll, Tünel cl· 
varmda !Matkovl~l, Yüksekkaldmmda 
(Yenikopulol, Galata Topqular caddeslnde 
(Yl~pulos), Kas1mpai;ada. (Mücyyedl , 
Hasköyde (Nesim Aseol, Be§lkta~ta (Vldlnl, 
Ortaköy, Arnavudköy, Bebek eczanelerl. 

Kad1köy Moda caddesinde (Bahaeddinl, 
Pa.zaryolunda. !RlfatJ, üsküdarda (Ömer 
Kenanl, Büyükadada (flina.sl Rizal, Hcybe· 
lladada CHalkl, Beykoz, Pai;abah~e. A.HI· 
sar eczaneleri. 

HALK OPERET! 
11 nisan pazartesi ak· 

§am1 saat 9 da 
Kad1köy Süreyya 

sinemas1nda 
Bay - Bayan 

Büyük aperet c3• perde 
Yazan: Mahmud Yesari 

Beste: Seyfeddin Sezai Karde§ler 
12 sah ak§am1 Azak tiyatrosunda 

Bay- Bayan 
<;ar§amba ak~am1 Bak1rköy <;ankaya 

sinemasmda 

CEMAL SAH1R 
A~k resmi ge9idi 

Büyük Paramunt 
opcretini tcmsil 

ediyor. 
Pek yakmda §ehri

mizin büyük tiyatrosunda 

Dt!nyanm en güzel y1ld1Z1 

Zarah Leander 

LA HABENERA 
„ ____ Hlminde ----tl 
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!edrisat meseleleri 

Maarif i§lerimizde 
istikrar laz1md1r 

iktisadi hareketler 

Sevindirecek haberler 
Yurdun her tarafmdan geien haber -

!er yeni mahsul i'in 'ok sevinc ve ümid 
vericidir. Umumiyetle bütün mmtaka -

Yazan: CAFER SENO larda ne§VÜ nema halinde bulunan 
flk mahsulün en tabii ve müsaid §erait i'in-

tatb'k mekteblerde grup usulünün tekrar §Öyle böyle tedrisat yapilmaktad1r. ~imdi d'.' .geli§tigi anla§1lmaktad1r. Toprak, 
Yap 

1 1 
k hususunda, Vekaletin tetkikat ilk ve ortamekteblerin birleitirilerek yeni ka~i derecede yagi§ almi§. don tehlike · 

ha llla tal oldugunu gazetcler yazd1. Da- bir teikilat yap1lacagm1 i1itiyoruz. Prag- lhen yl urdun her tarafmdan .. aUat1lm1§, 
8C<;en erd k . d 1 d b dd" . ava ar §U zamana kadar musa1d g1t-

rak y l . e, ortdme teblerm kaldmla- ramlar ve ers •r e u me ucezirden mekt b 1 t B d 
1 er crine y"k k d 

1
. k l d ']d' G 1 b . l . e u unmu§ ur. un an sonras1 

erin 'k . u se erece l ilkmekteb- urtu mu§ eg1 ir. aye a51t o an im- iein fevkaläde bir hal h t d'"' 
' arne ed1l „ . k 'h k ·11 . . b '] d h h „ k •· b' ' zu ur e me ig1 

• Maarifte ecegmi o umuituk. h an ie ~ enm 1 '; a a „e.~uz .. at 1 Ir takdirde yeni istihsal y1hmn bereketli 
giimc! h 51k ."k yap1lan bu kabil de • esasa baghyamadig.mm du1unduk~e bu- bir y1l olmasma intizar edebiliriz, de -
Vaki !erde emrn1yetsiz telakki edilecek nun böyle oldugu hakkmdaki kanaatleri- mektir. 

a ar an d • ']d' B' . k 1 . t1mizd eg1 Ir. lle, maarif haya- m1z uvvet en1yor. Memleketin her yarundan mahsul va-

'~' et:e~~~~r~ ol~n istikr~nn he~üz t~_c•· 1 ~eliiigüz~l hahra geie~ 1.u birkai; mi- zi.yetine dair geien maltimat birbirini 
~lflldir. B gini gost:rme51 1hbanI: m~ . - sah u.zatab1hrd;k. F akat b1z burada maa- §Oy!ece ~a?'a?'lam~ktad1r: Bugda~ ~e 
ltab .•. u. daha z1yade maanf 11lennm nfm icraat b1lani;osunu i;1karmak niyetm- arpalar 1y1 bir §ek1lde karde§lenmI§hr. 
ctzn dc.~1g1 kadar esdsh tecrübclerc istinad de olmad1g1m1Z ii;m §Öylece t d' Meyva agaclan Anadolunun ve Trak • 

c 1ßmi gösteriyor. e~iyoruz. emas e 'P yanm her cihetinde en tabii §erait ir;in-
Moktcblord . . . ] 6 • •. •. . de uyanmt§hr. Ege mmtakasmm bag ve 

Ion, lll" k' e tak1b ed1len terb1yc usu • Eger, bu deg11meler, bu deg11t1rmeler incir!iklerinde uyanma eok iyi durum-
usta 11 b1 h'd' I k · de b' t tk k t "L • • • ' 11Jaarjf h r a ISe o ma tan z1ya ' uzun ir e i .':'e . ."cru~emn nehce51 ol- .dad1r. Budamas1 ve dip ar;1lmas1 ikmal 

I:dir. In ayahm1Zm umumi ahengine_ b~g- sayd1, bunu tabn gorerck degiitirilen her edilen zeytinlikleri §imdilik tehdid e
t •d/1.~~t ve. rand1man noksanhg·'· 1d: yeni 1ekli bir tekamül merhalesi addet • den endi§eli bir vaziyet yoktur. Tütün 
1, digi g1b1 :nünhasuan, bugunku memege hic;bir sebeb olmazd1. Llkin böy- fideleri mükemmel denilecek bir §ekil-

'St !erb· · b · · 1 f 11Jadi· 
1 

.. 1Yc n~zammm ir nellcc~1 o · lo olmuyor, esash bir tecrübenin mahsulü ~': yeti.~mektedir. Bu sene da~a. ~zla 
gc;,1 g gib1, terb1ye usullerinde 11ddet olmadigi i~in, yapilan de7i<kl'kl _ 1tma gostenlen afyonlann bmnc1 ve 

•rnicn· d b ~ ,1 ' er, maa 'k' . 1 . t' ·1 . t' H 
no1zn· in e ir fayda>i olacag1m zan- rif hayatmda tabiatile istikrarnzhg1 mu • ' '.nt.°'f ~adpka ~rt1.hgec;l1~tm m1.§ .1r. kav.~ §~d· 1Y0 ruz. cib olmaktadir. ra1 ~ . 1~ 1 1s 1 sa a 1m1z ''m c;o um1 

Biz bil' k' 'h d l . f d 1· k' d veTic1d1r. 
••ki ' iyoruz '· cezayi terci c en hra e e im 1. te ris ve terbiyc me- Yeni yilda iyi bir mahsul almamn 
It, .... nickteb, bugu"nküne nazaran gerek 1 1 k 1·1- k ·· 'd b .„1y se e en u • a ig-a .;o musa1 ir saha - memleket ikhsadiyati ir;in yapacag1 
kuv,, j1 

vc gerek keyfiyet itibarile hii; de dl!. Namütenahi te1biye usullcri arasmda müsaid tesirleri tekrara lüzum yoktur. 
ron et 1. degildi. Onu kuvvetli gibi göst.e- tatbik edilecek namütenahi iekiller var _ Ba~ka rriemleketlerdeki mahsul vaziye-
tiltr llJahk oldugu istikrar halidir. Bu 15• dir. tini nazan dikkate almadan dahi bu 
taI,~nn ta .. bii bir neticesi olarak hoca v_e H k b' 'l'k l fazlahg1 sevincle kar§1hyabiliriz. Kald1 ot d b er es, ;r yem ' o sun diye, bun • 
... 1 rnunasebetlerini tanzim e en " ] d b • d ki, dünya ekim vaziyeti bu y1l bizim 
"''•tob • . . d b l d • ar an egen igini tatbik etmege teieb -v, b an anesmm mevcu u un ugunu b" d h .1 h lehimizde görünmektedir. u d · k• us c erse, ta SI dyahm1zda elzcm olan 
•d n an iyi ncticeler ahnd1g1m m ar 

•nicyiz. istikrar, hic;bir vakit teessüs edemez. ls-
~ k b tik.r~r olmaymca da ne disiplin temin 

l· c te adedinin roklugu, program - d 1 d 1 b 
•nn ' · 'h · e 1 "· ne e esas 1 ir rand1man almak d, ~enginligi, usullerin yeniligi ci eh~- mümkün olur. 

tck",.
1
1uphe edilemez ki bugünkü maanf, H k k 

r Vc kcmiyet noktasmdan dune naza- a i at usuldc degil, usulün tatbik 
•n rok d h d' F k t b' t iekl.indedir. T ahsil ve terbiye hayahmiz-k• ~ a a müt•kamil 1r. a a u e- d k 

111
aniulden rejimin bekledigi istifadeyi te- ~ 1 aksa~hk usullerin iyilik veya fena-

rn1" edecck olan istikran bulamami§ ol • hgmdan z1yade istikrarS1zhgm bir netice-

'~1z?1r ki iikayetlere mevz~ .ol~~~r. sidir. En mükemmcl usuller bile istikrar 
t.:.sk1 rnaarif hayahmizda. 1y1 kotu de- 1artlanm bulamazlarsa verim imkanla • 

Vain d B · M 'f nndan i;ok §ey kaybederler. N c en istikrar, ~ükrü eym aan 

1az1rhgi esnasmda ba•hyan 15lahat ha • Bunun i~m maarif hayahm1zda hii; 
re, t'l ' 'f 1 · · b ha e 1 e hozuldu. Ondan sonr~ ma~n ° mazsa yirm1 e1 sene devam edecek bir 

YalJrn1zda bitmez tükenmez b1r tecrube kat'iyete, bir istikrara ihtiyac vardir. Her 
Vc b 1 b 1 k' b sene ickil vc usul deg" i•tirm•kle kazana· 

. 0ca ama devresi ai am11t1r 1 u , 
Vaz1Yct hala devam etmektedir. cagimiz bir istifade yoktur. Bilakis de -

lnk l"b h lk d k a vamh bir istikrar neticesinde fena usuller-
t'' 1 a Türkiyesi, a c;1 ve c:mo ~ • d b'l 1' ha I 1 d k k" ] ne e 1 e muvaffak olmak ihtimalleri daima 
k 

m e erle, yur un en uza o§c en 
ad k · · • vardir. f ar maarif 111g•n; yayma ii;m azam1 
~dakarhgi yapmaktadir. Bunu minnet ve D~vlet müesseseleri ic;inde her daire 

lukranla itiraf edelim. Maddi ve mancvi kendme laz1m olan istikran bulmuitur. 
gahalarda bu gayret ve aläkanm yüksek Yalmz kültür ijlerirniz, 1ekil ve usulde 
escrJer· ·· "l kt d' kendisine kat'i bir harcket tam ve bir 1 goru me e 1r. . ' 

. Dünle hii;bir iekilde k1yas k~bu.l et - 1Stikamet tayin edcmemi1tir. 
DllYccek bir fark gcisteren bu musa1d va- Söylemi1tik ki, bugünkü maarif haya
Z1Yctten ni~in daha iyi neticeler alm1ya- timizda eskiye k1yasen i;ok büyük bir vüs
lini? .. Memlcket efkarmi hakh bir alaka at ve zenginlik vard1r. F akat kemiyette 
tle dü1ündüren nokta budur. Y almz bu görülen bu inki1af, keyfiyette ayni nisbeti 
~evzuu terbiyc usullcrinin dar i;erc;eve • muhafaza etmiyor. Her iki inki1afm ayni 
11nc sokmiyarak daha umumi mütalea et- hizada gitmesi ;;ok arzu •dilen bir§eydir. 
llJelidir. Bu da ancak maarif siyasetimizde görü • 

Cün gei;miyor ki gere~ .teikilatta, ge- lecek devamh bir istikrarla mümkündür. 
lek programlarda bir deg111khk y~p1lm~- . Vakia, .hayat daimi Lir degi1medir, is
~n .. Bugün iyi diyerek kabul ed1len bir t~krar. 1cklmde hayatm dinamik mahiye • 
l•kil yann degiitinliyor. Dün fena oldu- tilc hll tezad hatira gelebilir .. F akat ha
Ru ic;in kaldmlan bir vaziyeti bugün tat· yahn aki1 iekline ad1mla1:mm uydur • 
bikta bir mahzur görmüyoruz. Bir gün makla beraber, ruhi ve zihni hayahmmn 

'lllinlikler ihdas edilir.. lki sene gei;me- ~~htac oldugu huzur ve kat'iyeti ancak 
den lagvedilir, iimdi genc bun~arm ihd.a- 151ik~arl~ . clde edeLiliriz. Fikrin müsm~ 
11ndan bahsediliyor. Nic;in tcsJS ed1lm11- faahyeh ii;m bu laz1md1r. 
ti? Nii;in lagvedildi? ~imdi neden ihY'I Devamh tccrübeler kimya laboratuar-
ediliyor? Bilmiyoruz .. · 1•.nnda. faydahd1r Fikir hayatmda kat'i 

Mekteb te1kilabnda da bu hal ~y~en ~~\~~;ce. almf.mk.adan, SJk SJk yap1lan de
böy]edir. Zümre usulü mahzurlu goru • gd1.~ 1 „ 1 ekrm, b1 irler; atalet vc tereddüde 
lür, smif usulü konur, bir müddet sonra h'u1urme ten. aika bir netice verecegini 
bu da begenilmez gene eski usule avdct ii; zannetm1yoruz. 

tcrnayülleri ba1gösterir. Ortamekteblerde CAFER SENO 

Halkevleri müfettisi 
' Yozgadda 

Yozgad (Hususi) _ Halkevleri mü -1 in§irahbah§ oldugunu tebarüz ettirdi. 
fetti§i Urfa saylav1 Refet, §ehrimize gel- Kültür ve lise dircktörleri cevablar 
di. Münhas1ran ögretmenlerle Halke~i vererek bu gaye etraf'.~d.a verimli i;a -
tnevzuu etrafmda görü§mek üzere ihtl- h§malann devam ettigm1, Halkev1 da
:Yar edilen bu seyahat yurdumuz kill- vasmm kültür davas1 oldugunu, binne
lür ailesi ii;in i;ok faydah oldu. tice ink1läbm samimi ve feragatli i§~i-

Lise müdürü Fazil Erim tarafmdan lerinin ancak Halkevinde i;ah§abilecek· 
tertib edilen i;ayda saylav; ögretmen - Jerini anlatt1lar. Saylav i;ok iyi inhba
lerin bu gaye etraf1nda nas1! i;ah§acak: larla aynld1. 
lar1m ve bugün Halkevlerinin mer_~~z~ Gönderdigim resim, ögretmcnlerle sa-
S1kJetini ögretmenlerin te~kil et!Igmi aylavimiz Refeti bir arada göster -
Ire bu iJ kültürünün tahakkuku bak1 ym 5 

. 

·u: e mes'uli etli, fakat i;ok mektedir. 

F. G. 

Bursan1n ü~üzleri 
•t ... 

tl'r;üz yavrular 

Bursa (Hususi) - Süttozu fabrikas1 
i§c;ilerinden Cemal admda birinin bir 
batmda u, c;ocugu dünyaya geldigini 
bildirmi§lim. Yavrula&I gidip evlerind1>, 
gördüm. ü,ü de s1hhattedirler. Burada 
dikkat nazarlanm1n i;eken n<ikta §U 

idi: Birc;ok zenginlerimiz (c;ocuk!) diye 
adeta feryad ederlerken, olduki;a fena 
hayat §artlan i'inde ya§iyan fakir bir 
aileye tabiat i§te böyle ü~ gürbüz ~o • 
cuk birden vermektedir. 

Günün en mühim hadi
sesi : ingiliz • italyan 

müzakereleri 
lBC1$makalec!en devam 1 

italya da bu tasfiye ile memnun olacaksa 
Ak ve Km! denizlerde lngiltere ile ltal
yay1 yekdigerlerinden 1üphelendiren ve 
1imdiye kadar bu iki devleti erge~ bir 
barbe sürükliyecck gibi görünen mescle
ler kendiliginden bertaraf olmu§ olacak
hr. Bunun ii;in ftalyanm ezcümle lspan
ya meselesinde ~ok ciddi davranmaSl Ja. 
z1m gelmekte ve ltalya bu mesele üzerin
deki teminatm1 tekrar ederek onun yeni 
anla§ma muka velesinden bir cüz te1kil 
ctme<ine muvafakat eylemi1 bulunmakta
d1r. Filhakika ispanyol mcsclesi lngiliz -
ltalyan müzakerclerinin en chemmiyetli 
noktasm1 te1kil ediyor. 

.Simdiye kadar alman malumata göre 
ltalya lspanyadaki askerlerini ve harb 
malzemelerini tamamen geriye almak 
prenS1pm1 kabul ve lspanya i1inden 
siyasi ve iktJSadi hii;bir istifade bekleme
digini temin etmi1tir. ltalya lspanyol iiin· 
den elini i;ektikten sonra Almanyanm ay
ni meseleye tckbaima müdahalede devam 
edeccgini farzetmek kolay degildir. Her
hangi istikametteki Alman tasavvur ve 
hareketleri ancak ltalya ile birliktc bir 
ehcmmiyeti haizdir. ltalyanm muvafakat 
etmedigi sahalardan Almanyamn ricati 
bir zaruret say1labilir. hte lngiliz - ltal
yan müzakereleri bozulan muvazenenin 
yeniden tesis ve takviycsi hesabma böy}e 
bir ehemmiycti haizdir ki harb ihtimalini 
hakikaten uzakla1tmr, ve belki zamanla 
silahlann tahdidine bile müncer olabilir. 
~~ sonu.ncu 11k belki iimdilik uzaki;a bir 
1hhmaldir. F akat harb icin harbden in
sanhk ancak zarar görecegi cihctle sulh 
fikrinin kuvvetlenmesinden elbette yalmz 
memnun olabiliriz. 

hte lngiliz - !talyan müzakerelerinin 
müsbet n•ticelere varmak ihtimalleri ken
dilerinde bu kadar büyük chemmiyetler 
ta11maktadir. Esas itibarile bilhassa Ak
deniz muvazenesine taalltik eden bu an-
1„mada bu denizlc sahildar digcr mem
leketlcrin sulh kozuna yanyan bu kadar 
büvük ncticcleri kendi müsbet muzaheret
lerile teyid edeceklerinde 1üphe yoktur. 

YUNUS NADI 

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

Abideler me§heri: 
ISTANBUL 

<( K1ymetli 
turistik 

bütün 

~ehre 

eski eserlerin tamirile bu 
yeniden can verecegiz » 

SALA.HADDIN GVNGlJR Yazan: 
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San'at abidelerimizin halinden bah -

seden bu yaz1 serisini, istedigim kadar 
uzatabilirdim. Mevzu o kadar geni§ ve 
bu mevzuu i§liyecek malzeme o kadar 
boldu. Fakat as1rlar süren bir ihmalin 
bütün günahlarm1 ortaya koymaga, ne 
bu sütunlarm hacmi müsaade ederdi, 
ne de okuyucularm tahammülü„. 

Burada, cTürk olan, nimet§inas olmak 
gerek• sözünü ele alarak, Türkün ni -
met1inashi(i kadar kadir§inashgile de 
me1hur oldugunu hahrlatmak isterim. 

$u birka~ sene i•inde, Evkaf idaresi
nin san'at eserlerimize kar11 gösterdigi 
aläka, elbette hi•birimizin gözünden 
ka,m1yor. 

Ancak, eskilerin ihmali o derece kök
lü ve uzahlacak yard1m elini bekliyen 
desteksiz ve himayesiz abidelerimiz o 
kadar i;ok ki, sarfedilen gayret, belki de 
birkai; misli rand1man verdigi halde, 
ba§anlan i§ler göze <;arpm1yor. 

Bütün tarihl hüviyetile istanbulu ye
niden diriltmege imkän olmad1gm1 tak
dir etmiyor degiliz. Fakat ölüp giden -
!er arasmda, ya1ahlmas1 kabil olanlar1 
kurtarmak da bir kär say1hr. 

Ayasofya gözümüzün önündedir: E
ger Mimar Sinamn yüksek dehas1 im -
dada yeti§mese ve Türk yap1c1lan bina
nm §imal ve cenub cephelerindeki pa
yandalan koymasayd1 bu nefis Bizans 
kubbesinin yerinde 'oktan ye!Jer esmi§ 
olacakh. 

Eskilerimizin; kendi!erinden evvelki 
eserlere, hor bakmI§ olmalar1 bizim de 
ayni yolda yürümemizi mi icab ettirir? 

Bugün istanbul ii;indeki kiliseden 
bozma camilerden i;ogu tamire, hem de 
esash tamire muhtacd1r. Bu abidele.r a
rasmda öyleleri var ki; insan ii;i sizla -
madan onlara bakamaz. Hemen hepsi
nin kur§unlan sökülmü§, i;eri;eveleri 
pari;alanmI§, s1valar1 par,a par,a kopa· 
rak yagmurun ve firhnanm tahribah
na kaq1 müdafaas1z kalm1§lard1r. Geli
§igüzel dola§!Ig1m birka, san'at eserinin 
balums1zhk derecesi, bende §U kanaati 
has1! etti: Müessir bir müdahale, zaru • 
~i\li;. Bu müdahaleyi, Evkafla Belediye 
elele verip harekete gei;mek suretile 
müstereken yapabilirler. 

Müzeler Umum müdürlügü de, tarih 
ve san'at balummdan korunmas1 ge -
rekli olan eser!eri, ciddi surette tasnif 
ederek, bu i§ üzerinde yap1lacak ••h§
malan kolayla§tmr. $ehrin bediiyatile 
me§gul olmak vazifesini üzerine almak
la beraber, Müzeler idaresinin tek ba
§Ina hi,bir i§ göremiyecegini teslim et
mek läz1md1r. 

Mahvolan eserlerin plan ve rölöve -
lerini ~izrnekle elimize ne ge<;tigini ger
i;ekten merak ediyoruz. Bu, !Ipk1, kur
tanlam1yan bir hastay1, topraga koy • 
duktan sonra, mezar ta§mm resmini al
mal!a benzemiyor mu? 

Evkafm himmetile tamir edilen §U 

Eyübde Zal Mahmudpa~a camii 

Agacamiini dü§ünüyorum: Eski vazi -
yetile Beyoglunun göbeginde yär ve 
agyara kar§l, günde be§ vakit dem i;e
ken yarah bir güvercindi ve as1rlarca 
kulag1 üstüne yatan Osmanh Evkafi;1-
Jan, bu yarah güvercine, ba§lanru ,e
virip bakmam11Jard1. 

Bir de bugünkü camii dü§ünüyorum: 
Yepyeni bir Türk abidesi ... 

Duld1g1 gaflet uykusundan Cumhu -
riyet rejiminin ilamru haber veren top
lamc: sesile uyand1gm1, öyle umanz ki, 
Evkaf idaresi, bizimle birlikte itiraf e
decektir. 

Emsalsiz bir bedia olan Eyüb camii, 
büyük bir san'at harikas1 oldugunu, te
peden tirnaga if§a eden Be§ikta§· 
taki Sinanpa§a camii, semtinin ba§hca 
ziyneti Dolmabahc;e camii, Kas1mpa§a· 
daki Peyalepa§a camii, Ye~ildirekteki 

Mahmudpa§a camii, Cemberlita§taki A
tik Alipa~a camii, Läleli camii ve ak • 
hma gelmiyen daha baz1 cami, mesc;id, 
sebil, i;esme gibi eserler, hep yeni zih
niyetli Evkafm himmetile harab olup 
gitmekten kurtuldular. 

Yoksa, birka' sene sonra, onlann da 
rölövelerini yap1p plänlarm1 Müzenin 
raflarmda saklamaga mecbur olacakhk. 
Var1lacak hedefin uzakhg1, ugra§tlacak 
i§in gü9lüi!ü bizi y1ld1rmamahd1r. 

Bu, belki daha ziyade bir zaman me
selesidir. Fakat, istemenin yapmak de
mek oldugunu da hahrdan i;1karm1ya
hm. 

En harablar1ndan ve en k1ymetlile -
rinden ba§hyarak, sistemli bir c;ah§ma 
ile, tahmin edildiginden daha k1sa bir 
müddet zarfmda bu i§i ba§armak kabil 
olacakhr. 

Eski eserlerin tamirile, turistik is -
tanbula yeniden can verecegiz. 

Tarihin gögsüne yaslanan bu güzel 
§ehri, muhte~em bir abideler me§heri 
halinde yeniden kurabildigimiz gün, 
turism davam1z da kendiliginden kaza
mlm1§ olacakhr. 

SALA.HADDIN GVNGlJR 

ingiliz - italyan müzakerat1 
[Ba§tara/1 1 tnct sahffec!el 1 takalarda sahib bulundugu mcnafii tani-

2 kanunusani 1937 tarihli Gentlcmens yacakhr. 
Agreemant'in, yeni muahcdede tekrar Ve nihayet, Filistinc müteallik olarak 
mcvzuu bahscdilcccgi, b1lhassa Akdeniz anlaimiya dercedilecek bir mlddcdc, 
bahsinin tckrar clc almacag1 söylcnmcktc- lngiltcrenin, bu memlekctteki mandasm1, 
dir. lngiltcrc ilc ltalya, i~ denizdc yek • ltalyaya zarar vcrecek ~kilde hii;bir za· 
digerinin csash meM.fiini kabul ve tasdik man tadil ctmiycccgi tasrih olunacakllr. 
edccck ve i§gal etmckte bulunduklan T csbit cdilmektc olan bu maddc, ltalya· 
mevzilcrin tahkimi hususundaki serbesti • mn, Filistin mandasma müdahalesi mana· 
lcrini muhafaza ile beraber, bu noktai na- Slm tazammun ctmeyip, ltalyanm, lngil
zardan bir silahlanma yan1ma girmemcgi tere aleyhindeki propagandaya nihay~t 
vc ycni deniz vc hava üsleri vücudc ge- vcrmek hususunda giri1tigi taahhude bir 
tirmek hususundaki maksadlann1 önccden mukabele te1kil cdccektir. 
yekdigerinc bildirmegi taahhüd cciecck • T aymis gazetesi, radyo nciriyall me~c: 
lerdir. 1888 tarihli bcynelmilel mukavcle Iesinin, muahedede tebarüz ettirilccegmi 
ile tekeffül edilen, Süvey~ kanalmdan se- muhakkak tclakki etmemektedir. Bu hu· 
ferdc ve hazarda gei;i1 serbestisi tekrar sus, belki de ltalyanm, Filistinde ve!a 
teyid cdilecektir. Akdenizde seyri,efenn Büyük Britanyaya aid diger iark arazi -
cmniyt altma almmas1 üzerinc, ltalya, sinde lng;liz siyasetinc kar11 mücadele 
muahedenin mcriyetc girmesinden sonra etmemegi taahhüd edccegi bir beyanna -
Libyadaki garnizonlanm azaltacakhr. meye dercolunacaktir. 

Anla1mamn meriyete girmesi, elyevm Deyli T elgraf gazetesi ise, lngiltere • 
lspanyada bulunan ltalyan gönüilülen • nin kendi arazisi ile Habe1istan arasmda 
nin ve harb malzemesile tayyarclerin geri silah ka~ak~ihgi yapilmasma mani olma· 
ahnmasma vabcste olacakhr. gi taahhüd edecegini vc ltalyanm. ?.•· 

Akdeniz i1inin bu tam hallinc muka- bilmukabele, T sana gölünden Mavi ile 
bil, Habc1istan emrivakiimn kabulü mcv- akan su miktarm1 azaltmamag1 vadedecc-
zuubahistir. lngiltere, Milletler Cemiyeti gini yazmaktadir. . 
aza51 olan devletlerin, paktm bu hususla· lngilterc ile ltalya arasmda bir .anl~.1-
ki vecaibinden biri kalmalann1 temm sa - ma vukuu degilse bile mevcud gergmhgm 
dedindc Cencvreye bir teklif tevdiini ta- · 1 · · tem'1n edecek olan bu muahe -1za esm1 

1
• d •. 1d . 

ahhüd edccektir. dcnin imza tarihi henüz ma um egi ir. 
Diger taraftan, Habrsistanla 1arkta Bunun paskalyadan evvcl parafc edil -

lngiliz Somalisi, ccnubda Kenya ve garb- mesi ve aym sonundan evvcl de imzalan
da Sudan arazisini ayiran hududlar:n tah- maS! mümkündür. 
didi i~in komisyonlar te1kil edilecehir. /talyada müzakereler 

Äkid iki devlet, Arabistan statükosu- Roma 10 (Hususi) - lngiltere sefiri 
nu tekrar teminat altma alacaklar ve !tal- Lord Perth bu saboh Kant Ciano ile tek
ya, lngiltcrcnin, Arabistan yanmadaSl • rar görü1mü1tür. Bu konu1manm son ol
nm ccnubuna dogru yay1lan ve Adenc dugu söylenmektcdir. Nihai itilaf yakm
merbut bulunan, himaye altmdalri mm • da Romada imzalanacakhr. 
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KOSE 

PENCERESiNDEN 
Bir tabirin izah1 

fE)} alta asmak tabiri gibi «haltala
(g} dl» sözünü de Slk Slk kullamyo-

ruz. F akat zannetmem ki • hcle 
gencler arasmda - balta asmanm ve bal
talamanm tarihi ha ysiyetle mefhumlarm1 
kavram11 olanlar ~ok bulunsun ? ... Hal
buki bu iki tabir, hayatiyetini, diriligini 
muhafaza eden ve edecek olan sözleri· 
mizdendir. Bir dostun ihtanm vesilc ya· 
parak bugün onlan tahlil etmek istedim: 

Balta asmak, Y enicerilerin hcrhangi 
bir iie cl koymalarimn rernzi idi. Nizam
lanm kaybeden o tayfa boyac1hktan 1r
gadhi!a kadar bir~ok i1leri inhisar altma 
ahnca ba1kalannm o i1lere kan1amama5l 
i«in «halta asmak» usulünü icad etmi1ti. 
Mesela limana bir gemi geldi, degil mi? .• 
Y eni~eri ocagmdan bir ortaya mensub 
Ü« bei ki1i gelirdi, o geminin bir yanma 
kendi ortalanmn ni~mm ta11yan bir bal· 
ta asard1 ve arbk hi~bir kimse o gemiden 
mal ~1karmaga yana1amazd1. Cünkü 
hak, baltay1 asanlara inhisar ettirilmi1 o
!uyordu. 

F akat «baltalad1» sözünün bu balta 
asmak hareketile ve Y eni„erilikle hi~bir 
münasebcti yoktur. 0 söz, Osmanh sara• 
yi 1S1ilahlarmdandir. Kitablarda okundu
guna göre - uzun zamanlar Türk mille
tinin mtmda agir ve kanh bir yük te1kil 
eden - o sarayda Enderun agalan ken
dilerine mahsus bir leh~e kurmu1lard1. 
Mesela acemileri terbiye eden eskilere 
«lala» denirdi. Ayni laladan tcrbiye •· 
lan accmiler birbirini lalada1 diye «•ibm· 
lard1. Saray kütügünde adlan veya ko
P;u1ta yataklan yanyana dü1enler - kar• 
da1 manasm1 ifade etmek üzere - pireke1 
adm1 ahrlard1. 

Onlarm arasmda «kap1y1 kapa» sözü 
kullamlmazd1, bu mevkide «kap1y1 ~e
vir» denilirdi. Nitekim mumu söndür ye
rine mumu dignendir ve mumu yak yerine 
de mumu uyandir demek icab ederdi. 

Lalalann acemilerc verdii!i nasihatlere 
«lala nizam etti» ve o nasihatlerin tekdir 
mahiyetinde olan cinsi de «lala divan etti» 
tabirile ifade olunurdu. Lalasm1n takrir 
ettigi dersleri anlam1yan ve birka~ kere 
tekrar olunmaS1na ragmen gene anlama
makta devam eden acemiler icin «alay 
ge~irdi» tabiri kullamhrd1. AP;alardan eli 
cabuk olanlara «tomakc1» ad1 verilirdi. 

hte baltalad1 sözü de bu leh~edendir. 
Enderunlulardan birinin arkada1larile 
konu1urken d11an ~1kmak zorunda kalma• 
SI halinde - dönü1te genc i1ga] etmek fik· 
rile - minderinin, iskemlesinin üzerine 
- o yerin me1p;u] olduguna dclalet etmck 
i~in - b1raktig1 ~evre, yemeni, tesbih gibi 
1eylerin ad1 bu p;arib lehcede «halta» idi • 
F akat (baltalad1) sözünün o balta ile de 
münasebeti olmay1p bundan bir 1ahsm 
baska bir 1ahS1 • yüzyüze olm1yarak • 
zemmettigi anla11hr ve böyle arkadan 
söz söy]iyenlcr hakkmda «haltalad1» 
denilerek duyanlann ho1nudsuzlugu his• 
settirilmek istcnirdi. 

Bu sahrlan okuyanlar arasmda lstan• 
buldaki Baltalimanm1 halirhyanlar ve 
balta asmak, baltalamak tabirlerile o Ji. 
mamn da münasebeti olup olmad1gm1 dü· 
1ünenler bulunabilir. F akat izaha lüzum 
olmad1g1 üzere limana o isim herhangi 
bir balta asmak vc baltalamak yüzünden 
deF;il, lstanbul muhasaraSl maSlnda Türk 
filosuna kumanda eden amirahn Balta• 
oglu adm1 taiirnasmdan dolay1 verilmi1• 

tir. 
T arihi 1Stilahlarm anla11lmazhktan 

korunmas1 lüzumu zannederim ki 1u bal· 
talama ve balta asma sözlerindeki 1ümul• 
lü mefhumlan hallrlamakla da sabit olu· 
yor. 0 halde chi! olanlann bu i1i de ba• 
•armalarm1 temenni etmek yersiz olmasa 
' 
gerektir. 

M. TURHAN TAN 

MÜTEFERRIK 

Brüksel tib kongresi 
Brükselde müte§ekkil cLes Journees 

Medicales de Brexelles• komitesinin bu 
ay i9inde akdedecegi kongreye Türk 
doktorlan da davet edilmi§tir. 

~+-••~ 

Trak1n ilk seferi 
Bursahlar. bu kere Almanyada mu -

amelesi yap1lan Trak vapurn i9in De· 
nizbank müdürlügüne bir müracaatte 
bulunmu•lar ve vapurun istanbula gel
meden evvel Mudanyaya ugnyarak 
Bursada bcklivecek olan bir seyyah ka
filesini ahp tstanbula götürmesini tek
lif etmislerdir Teklif tetkik olunuyor. 
Bursahlarm bu arzusu is'af edilemez<e, 
ayni vapurun ilk srf ; Mudan •a ile !s
tanbul arasmda yapmas1 düsünülüyor. - ..... .._. 

Bursada Sinan ihtifali 
Bursa (Hususi) - Halkevimizde bü

yük Türk miman Sinan ic;in bir top • 
lanh yap1ld1. Sinanm hayat ve eserleri 
hakkmda Kiz Muallim mektebi. mual -
Jimlerinden Leman Canatay tarafmdan 
bir konferans verildi. Belediye Ba~ -
mühendisi Hulusi Karaday1 da mimar 
Sinanm eserlerini anlatt1. Toplant1da 
güzide ve münevver bir kalabahk bu• 
Jundu. 



II CUMHURIYET 

.IPOR~~ 
Dünkii spor hareketleri 

Güne§ Be§ikta§I 1-= 0 yendi, F enerbah~e stad1nda 
da atletizm te§vik müsabakalar1 yap1ld1 

Dün, $eref stadyomunda, bu seneki ~ 
milli küme mac;lanmn cn mühimi Gü -
ne§le Be1iktai talomlan arasmda oynan
d1. Bu mac;m uyandird1g1 alah o kadar 
büyüktü ki, havanm müthi1 bir yagrour 
arifcsinde bulunuldugunu ihsas eden teh
didkar bulutlarla kaph olma~ma ve bu
na mukabil stadyomda kapah tribün na
mma ancak birkac; yüz ki1iyi banndirabi
lecek küc;ücük bir yer bulunmasaia rag • 
men sekiz binden fazla büyük bir seyirci 
kütlesi toplarum1t1. Saha, bir gece evve
linden yaßan bol yagmura ragmen, biraz 
yumuiarnI§ olmakla beraber c;ok düzgün 
ve c;a.m ursuzdu. Adnan Afmm orta ve 
Ahmed Ademle Tanlr.m yan hakemlik
lerile idare edilen bu mac;a. takmtlar §U 

tertiblerle c;1knlar. 

Güne§: Cihad - F aruk, Reiad • Yu
suf, R1za, Ömer - Salahaddin, Rasib, 
Melih, Niyazi, Rebii. 

Be1ikta§: Mehmed Ali - Hüsnü, Nu
ri • Rifat, F eyzi, F aruk - R.idvan, Mu
zaffer, Hakk1, ~eref, Eiref. 

Oyuna, rüzgan beraberlerine alan Gü
ne1liler ba1lad1lar. llk anlarda iki tara -
fm asablanna hakim olamad1klan falsolu 
top tutu1lardan, yerini bulltllyan paslar -
dan, beyhude sarfedilen enerjilerden bel
li oluyordu. Ma<;m gol olabilecek ilk fir
sahm Günei soli<;i Niyazi yakaladi. Dör
düncü dakikada Hüsnünün topu aya -
gmdan fazla a<;masmdan istifade eden 
bu oyuncunun c;ektigi iüt sag üst kö§eden 
avta gitti. Beiikta§ muhacimleri buna 
sagdan bir akmla mukabele ettiler. Ci -
had bu alondan geien topu ko\ayhkla 
önledi ve bu ön!emek hareketini üstüste, 
gene tehlikesiz olmak üzere, tekrarlad1k
tan sonra dokuzuncu dakikada Rasih 
Melihin geri bir kafa pasm1 durdurma -
dan 18 <;izgisi bizalarmdan mükemmel bir 
so! iüte <;evirdi. Top sol yan diregi s1y1-
rarak avta c;1k11. Olduk,a mühim iki teh
!ike ile kart1laim1i ve bunlan atlatmt§ o
lan siyah beyazhlar bundan sonra yava§ 
yavai ve hissedilrniyecek bir 1ekilde hü
cum üstünlügünü ele almaga muvaffak 
oldular. Dakikalar ilerledik,e Güne§ ka· 
lesi daha yakmdan bir tazyik görmege 
ba1lad1. Rasihle Niyazi rnüdafaaya yar
dtm ctmekten öndeki yerlerini tamamen 
boi birakmca Rebü ile Salahaddinin <;ok 
gerilcre gelerek pas almaga veya top <;I• 
karmaga <;al1§tiklan görüldü. Günei mü
dafaaSlnda baita Re1ad olmak üzere R1-
za ve F aruk Be1ikta1m akmlanm keser
lerken önde, siyab beyaz müdafaas1 ic;in 
en tehlikeli bir unsur olmaSl laz1rn geien 
Melih, arkada1larmm bir türlü yerini bul
m1yan veya münasib gediklerden ileri ve
rilmiyen paslan pe1inde birka" faydauz 
ko1u1 yaph ve birinci devrede kaleci Ci
had da dahil olmak üzere takunmda to
pa en az vuran futbolcu nziyetinde kal· 
d1. 

Bu devrede Günei kalesi Hakkmin 
<;ok tehlikeli bir §ahsl sürü1ü kar11smda 
kalm1iken Reiad bunu ancak favullc 
durdurabildi. Bundan ba1ka "5eref Hak
k1dan ald1g1 pas1 aragmdan fazla a<;ma • 
m11 olsayd1 Cihadm <;1k11 yaparak müda
halesine imkan b1rakntazd1. Gene $eref, 
müsaid vaziyette önüne sürülen topa bi -
,imli vurabilmek i<;in F arugun geriden 
yetiierek müdahalesine imkan b1raknta -
sayd1 Be1ikta1hlar bunlardan belki gol 

A,k ve macera Tomani : 41 

Dünkü Güne~ • Be~iktai; ma~mda, Güne~ kalecisinin güzel bir kurtar~1 

c;ikarabilirlerdi. Son dakikalarda Günei Cihad arkad"-§1 R~ddan yüzüne topla 
talrnru toplanarak hücurna gecti. Oyun kan11k bir teknte yedi, oyun bu yüzden 
Beiikta1 01s1f sahasmda cereyan ederken bir rnüddet ink1taa ugrad1. Bu devrenin 
birinci devie 0 - 0 beraberlikle bitti. ilk <;eyrek saatinde üstüste yap1lan ve ne-

lkinci Jevre ticesiz kalan Beiiktai akmlan gittik<;e 
fkinci dcvreye c;ikihrken Günei bü _ iiddetilli k~ybed~_rek seyrekleiti. Buna 

cum hatl!nm sag tarafi Melih, Salihad- mukab1l Gune§ uuc~ hath zarnan zaman 
din, Rasih §Ckline sokulmui bulunuy~r _ topla oynamak surehle _rnüdafaaslila ne -
du. Oyun i<;inde de Rebii ile Niyazi yer fes alrnak fusatm1 verdi. 
degiitirdiler. Geriye yarchmla rnükellef Günefin golü 
il<i i<; oyuncunun yerlerine taze kuvvel 35 inci dakikada ortadan inkiiaf eden 
halinde Rcbii ile Salahaddinin geliileri bir Günei dkm1 Beiiktai kalesi önlerinde 
Günei rnüdafaasmm i§ini kolaylaitrrrn~ saga dogru kaydi ve top d11an <;1k11. A -
bulunuyordu. Bejikta§hlar biraz da rüz- vutu Beiiktaih Nuri <;ekmek istedi; ve 

$eref, Güne$ müdafaasile mücadele halinde 

gari arkalarina almamn tesirile ikinci dev- falsolu bir vurui yaphg1 i<;in top dogru
rede Güne§ kal„ini <;ok sik1itird1lar, bir- ca Rasihin ayagma gitti. Rasihin birden 
l<a<; defa rnuhakkak gol olabilecek vazi - sola ge<;irdigi topa Niyazi yetiierek kö
yetlere girdiler, üstüste, neticesiz kalan ieyi bulan ve Mehrned Alinin kurtarrna
komerler kazand1lar, fakat topu bir türlü sma imkan olm1yan bi<;imsiz bir vuruila 
Günei kalesine sokamad1!ar. Bir arahk topu alt so! köieden aglara takt1. 
Beiiktai kalesine <;ok ani bir hücum ya- Oyunun bitmesine on dakika kala ya -
pan Günei rnuhacimleri de muhakkak bir p1lan bu gol Beiiktaihlan vaziyeti telafi 
gol fmahm heba ettiler. Rasih, Mehmed i,in gayrete, Güne1lileri de avantajlan -
Alinin lüzurnsuz bir ~1lo110dan bo1 kalan m elden ka,irmamak i<;in dikkatli dav • 
kaleye gol atamad1. Biraz sonra Güne1 ranmaga sevketti. Bu son on dakikamn 
kalesi önünde vuku bulan bir karga1ahk mühim bir k1smmda oyun Güne1 mSlf sa -
masmda topun üzerine ahlmak istiyen hasmda oynanch. F akat Be§ikta~h oyun-

Milli küme ma~lar1nda kulüblerin vaziyetleri 
Ma<; adedi Galib Berabere Maglub Athg1 gol Yedigi gol Puvan 

Güne~ 
Üi;ok 
Be~ikta$ 
Muhafiz 
Harbiye 
Galatasaray 
A1sancak 
Fenerbahi;e 

8 8 28 7 24 
10 5 5 14 19 20 
8 5 l 2 19 7 19 

11 3 2 6 15 25 19 
7 3 1 3 8 7 14 
6 3 3 8 15 12 
8 2 6 9 26 11 
8 1 2 5 12 7 8 

efendisi, beni zorla oraya götürüyor, ora
da ya§amaga icbar ediyordu. 

lte•l•~AIM 
Ayakta, Yusuf Haddada dönüp bak

hm. Müsterih ve evine avdet etmii o! -
maktan mernnun bir tavn vard1. Bak111m
daki itab1 anlarnl§ olacak ki, gözlerinde 
anl bir panlt1 ~akh. F akat, yeniden mü
nakaia kaplS! ac;makta önayak olmak is
temedigini gördüm. Sesindeki sükuneti 
tamarnile muhafaza ederek: Sonu gelmez bir caddede, yanyana, 

sessiz yürüdük. Ne ben ona, beni bu tah
ta sira üzerinde nas1l olup da buldugunu 
sordum; ne de o bana, 1ehirden bu kadar 
uzaklara, bu tenha yerlere ni~in geldigimi 
sordu. 

Kalabahkc;a bir caddeye c1kt1g1m1z 
zarnan, Yusuf Haddad beni bir kahveye 
götürdü. Orada ben Slcak bir <;ay i,er
ken, garsonu gönderip bir otomobil ge
tirtti. 

Otomobilde, eve dogru süratle gider
ken, kocam, itinah, yavai hareketlcrle, 
arkamdaki ince mantoyu vücudüme sar
d1; ellerimi yoklad1, buz gibi soguk ol
dugunu görünce, 1S1tmak i~in avu,lan 
i,ine ald1. 

Otomobilde de, bir tek kelime konu1-
madan eve kadar geldik. F akat, sokak 
kapJSmdan keri girer girrnez, cvin ahi1k 

Nakleden: Hamdi Varogla 

oldugum muhiti, bu dört duvar i<;ini dol
duran hat1ralar, üzerimde anl bir tesir 
yapll. Birdenbire tabii hale avdet ettim. 

Y az1 odasmda ge~en son münaka1a 
sahnesi, kocamm hiddetli, ac1, sert sözle
ri, deli gibi giyinip ka,1§1m, karanhk ge
cede yapyalmz sokak ortasmda ge~irdi
gim saatler. bütün bunlar, beynimin i<;in
de, birer birer siraland1. 

Bir iki saat evvel, o zarnana kadar hi, 
hissetrnedigim bir yeis i<;inde, §U perdeye 
as1hp, ikibüklüm duruium gözümün önü
ne geldi. 

Bu adam, 1imdi beni bu eve tekrar ni
~in getirirordu? Ben burada, ac1dan, ye· 
isten baika bir§ey bulmam1it1m. 

Büyük bir hüsnü niyetle kap1sm1 <;al
d1g1m bu evden, daha ilk gün kogulmu§ 
degil miydim? 

$imdi, o evin magrur ve mütehakkim 

- Ne duruyorsunuz Mukbile Ha -
mm? dedi. Vakit ge~ oldu. <;:abuk olun 
da sofraya oturahrn. 

Aile hayatma avdet manaSJ ifade eden 
bu sözde bir ban§ma arzusu okunuyor • 
du. Bunu <;ok iyi anlamakla beraber ar
ttk bu davete icabet edemiyecegimi de 
dü1ünüyordum. 

Aram1zda bu derece ag1r sözler teati 
edildikten sonra, ayni dam altmda, rnüi
terek bir hayat yaiamam1za imkan var 
m1yd1? 

Ben, ona, nazanmda bir yabanc1dan 
baika birsey olmad1gm1, ve olmasma da 
ihtimal bulunmad1g1m haykirm111Jm. 0 
da, bana, benim gibi bir kadma kar§I en 
ufak bir sevgi beslemesinin kabil olma -
d1g1m söylemi1ti. 0 halde, aynlmaktan 
ba1ka yapacak §eyirniz kalm1yordu. 

cular devre ba1lang1cmdaki enerjik ham
lelerini takrarhyarnamakla Günet futbol
culan derecesinde nefesli olmad1klan01 
gösterdiler ve rna<; 1-0 Güneiin galibi -
yetile bitti. 

Güne1 tak1m1 galibiyeti hak eder, bir 
oyun <;1karamamakla beraber rakibine nis 
betle daha az yakalad1g1 fosatlardan bi
risini hüsnü istirnal ederek mac;i galib bi
tirdi. Hücum hatli büyük maclardaki mu
tad oyununu göstermedi. Abnlan tan -
zime mernur edildigi geriden her pasm 
kendisine verilmesile anlastlan Rasih bu 
vazifeyi iyi yapamad1. B~ hatta en faal 
oyuncular Rebii ile Niyazi idi. Melih <;ok 
silik kald1. 1ki yan muavin <;ok defa ileri 
kact.tlar ve a11rtma paslar kar11Smda cok 
defa bertaraf edilmii oldular. Bu hale oi· 
rinci devrede Ömer, ikinci devredc de 
bilhassa Yusuf maruz kaldilar. Riza 
Hakkiy1 kusursuz bir 1ekilde rnarke etti 
ve havadan geien top!ann hepsini kafa 
ile önlemege muvaffak oldu. En gen 
rnüdafaa müsellesinde Re1ad bu rna<;ta 
F aruktan daha iyidi. Cihad berrnutad 
kusursuzdu. 

Beiiktai talom1 asgari beraberlikle bt· 
tirebilecegi bu ma~1 fmatlardan istifade 
edememesi yüzünden kaybetti. Mebrned 
Ali gole rnani olamad1. Hüsnü müdafa -
amn eo iyi oyuncusu idi. Nuri herkesin 

tahmini hilafma fazla aksarnadL Beiik -
ta1m dün daha iyi bir netice alarnarna -
smdan bilhasa muavin hatli mes'uldür. 
Bu hatlin Ü<; oyuncusu da mubacimlerini 
az<;ok iyi takib ettiler, fakat besleyiileri 
daima rastgele havadan yapmakla rnu -
hacimlerini evvcla topu kapmaga ve on
dan sonra harekete ge~mege mecbur b1-
rak!ilar. Hücum hatt1 birinci devrede 
sag, ikinci devrede de rnütemadiyen solla 

oymyarak cenah degi1tirmege teiebbüs et
medi, bu iie en yatkm futbolcumuz Seref 
b~u yapmad1. F ~kat bu hat oyunculari
mn en büyük kabahati -"5eref ve Hakk1 

d'ahil ölmak üzere- firsah yakalad1ktan 
sonra rakiblerinin müdahalesine zarnan 
ve mek.in verecek kadar topla oyalan -
malanych. 

Hakem oyunu kusursuz bir §ekilde 
idare etti. 

Muhafizgücü: 2 - Harbiye: 0 
Ankara 10 (Telefonla) - Bugün 

Mubaf1z Gücü ile Harbiye lchnan Y ur
du arasmdaki ma<;1 muhaf1zlar, güzel bir 
oyundan sonra 2-0 galib bitirdiler. 

Dün T aksim stadyomunda federe ol -
m!yan ~kalliyet kulübleri arasmdaki 1am
piyona mac;lanna devam edildi. Siili ile 
Kurtuluiu kar11la1tiran müsabaka iki 
binden fazla bir kalabahk önünde cere -
yan etti. Bu rna<;ta $i1linin bir beraberlik 
elde etmesi kulübün iampiyonlugu ka -
zanmaSl icin kafi idi. Aksi takdirde yani 
Kurtuluiun galib gelmesi halinde ise bi
rin~ilik Pera kulübüne gec;iyordu. Si§li -
liler vaziyeti rnüdrik olarak <;ok dikkatli 
ve enerjik bir oyun <;1karmak suretile bi
rinci devreyi 2-0 galib bitirdiler. 1kinci 
devrede Kurtlu§ bir gol daha yiyip vazi
yet 3-0 olunca Siili gev1edi. Bundan is
tifade eden Kurtuluilular bütün gayretle
rini ortaya döktüler. Si§li kalesi bir arahk 

Yusuf Haddad, tekrar: 
- Haydi Mukbile Hamm, <;abuk o

lun, dedi. Bu akiam dehietli karmm ac; ! 
- Beni aramakla beyhude vakit kay· 

betmemeliydiniz, diye cevab verdim. 
Muayyen saatte yemeginizi ni<;in yemedi
niz? 

- Sizin yeriniz bu evde oldugu ic;in, 
orada kalmamza müsaade edemezdim. 

- Aram1zda hi<;bir rab1ta bulunmad1-
gma göre, benimle meigul olmamz lü -
zumsuzdu. 

Kocam, biraz alayc1 bir eda ile muka
bele etti: 

- Aldanm1yorsam, sizi sokakta bul -
dugum zaman bu fikirde degildiniz. He
men beni takib ettiniz; hatta, bundan 
memnun oldunuz gibi geliyor ! 

Yusuf Haddadm bu tefahürü kar§1 -
smda kendimi tutamad1m: 

- 0 kadar c;abuk böbürlenmiyen 
Yusuf Bey, diye haykird1m. Simdiden 
söyliyeyim ki, evinizde bundan fazla ka
lacak degilim. Artik karanm1 verdim. 
Y armdan tezi yok gidecegim. 

- Yann rn1? 
Dudaklarmda silik bir tebessüm do -

lain. Sonra ilave ctti. 
- Y ann aynca dü1ünürüz ! Bu ak-
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Bosu 
' 

Bosuna 
' 

Istaab ~ekti 

Fakat bir k~ 

ahnca bütün agrtlanrun, hemen ge<;tigini gördü. Ne§'esi yerine geldi. 
Havalara aldanmayimz. Mütemadi hararet tahavvülleri her 

rahatsizltga yol a<;abilir. Eger yammzda daima 

GRiPiN 
bulundurursamz kcndinizi bütün hastaltklara kal'lit sigorta etmi~ olun;unus. 

icabmda günde 3 ka~e ahnabilir. 

o kadar Slk11t1 ki so! rnuavin yanh§ bir ka
fa vuruiile topu kendi kalesine sokarak 
vaziyet 3-1 oldu. F akat sahamn haddin
den fazla ~amurlu oluiu Kurtulu1un bu 
gayretini hayli kird1. Üstelik Si§\i tak1m1 
da kendini tophyarak mukabele edince 
iki taraf baika gol yapamadan mac; 3-1 
Sislinin 2alibiyeti ve bu scne §arnpiyon 
olmasile bitti. 

Dünkü atletizm 
müsabakalar1 

Atletizm Ajanhg, tarafmdan tertib e
dilen teivik müsabakalar1 dün F ener sta
dmda yap1lm11lir. 

Ö gleden evvel dördüncü ve üc;üncü 
kategori müsabakalan, ögleden sonra 
ikinci ve birinci kategori müsabakalan 
yap1lm11hr. Bütün müsabakalar tarn bir 
intizam dahilinde cereyan etmi§tir. 

Dünkü müsabakalarda 10,000 met • 
rede bir de yeni Türkiye rökoru yapil -
ffil§llr. 

Birinci kategoride allilan teknik neti -
celer §•mlardu: 

100 metre: Birinci irfan, Deniz lisesi 
11,3, ikinci Kazun Galatasaray, Ü<;üncü 
Kamran Günc§. 

200 metre: Birinci irfan Deniz lisesi, 
ikinci Kaz1m Galatasaray, üc;üncü Mu
zaffer H. P. 

400 metre: Birinci 54.4 Cemal Gala -
tasaray, ikinci Ekrern F enerbah<;e, Ü<;Ün
cü Zare 1. S. 

800 metre: Birinci Cevdet 2, 13 (is -
tanbulspor), ikinci Mehrned (Güne§), 
ücüncü Eli (Beyoglu Halkevi). 

! 500 metre: Birinci Manisa 4.34 (Ka
Slmpa!a), ikinci Sarkis, ücüncü Hakki 
(B. H. E.). 

10,000 rnetre: Birinci Hüseyin 34.28 
(Demirspor) «yeni Türkiye rekoru», i
kinci Artan (Be1ikta1) «yeni Türkiye re
koru», ücüncü Sulhi (KaS1mpa1a). 

110 rnetre maniah: Birinci Yavru 
18.3 (Güne!), ikinci Yasfi (H.P.), ü -

§am kam1m a<; ve müsaade ederseniz ye
mege oturahrn. 

Bu derece sükimet ve nefsine bu dere
ce itirnad sinirime dokunuyordu. 

- Y arm rnutlaka gidecegirn. T ekrar 
ediyorum, beni bu evde daha fazla ah • 
koyamaz51mz, dedim. 

- Yarma Allah kerim! 
Yusuf Haddadm, k1S1k di§leri ara -

smdan ve hep ayni alayc1 tebessürnle söy
ledigi · bu söze mukabele etmedim. Par
maklanmm asabi hareketlerile sac;lanm1 
düzeltirken, o bana dogru geldi, kolunu 
belime doladi, beni kendine c;ekerek yal
vanrcas1na: 

- Huysuzluk etmeyin, Mukbile Ha
mm, dedi. Bek!iyelim ... Bakahm ati ne 
gösterecek. Bu ak~am henüz beraberiz, 
aram1zdaki dargmhg1 unutahm, muvak -
katen olsun unutahm. Müiterek hayah -
m1zm bu son saatlerini tadSJz gec;irmiye -
lim. 

Bu kadar cür' etkarhg1 akl1m bir türlü 
alm1yordu. Yusuf Haddadm ciddi rni 
söyledigini, yoksa alay m1 ettigini anh -
yam1yordum. Belimi kavnyan kolundan 
SJynlmaga ~ah,t1m; fakal, o, vücudümü 
daha SJki bir sanh§la kendine ~ekti, beni 
yemek odasma dogru yürüttü. lc;eriye, 

cüncü ( Sudi) • 

Uzun atlarna: Birinci lstepan 6J,S 
(Galatasaray), ikinci Sadi (H.P.), Ü' 
cüncü Ali (Güne§). 

Smkla yük.ek atlama: Birinci Münir 
(Güne§), ikinci Vasfi (H. P.), 3 mel' 
re, ü~üncü Sadi vc Serif (Güne§). 

Yüksek atlama: Birinci Yavru t.61 
(Güne1), ikinci Jeba 1.56 (H.P.), Ü • 
~üncü Hüseyin ! .56 (H.P.). 

Gülle: Birinci Hüseyin 11.96 (H.P.)• 
ikinci Serif (Günc1), Ü<;;Üncü Yavr~ 
(Güne§). 

Disk: Birinci Yavru 36.80 (Güne1)• 
ikinci izzet (F.B.), üc;üncü Scrif (Gii• 
rie§). ' ' 

Ciri~: Birinci Serif 45.50 (Güne1)• 
ikinci !stepan 41.50 (Galatasaray}, ü ' 
~üncü Müfahham 39.90 (F.B.}. 

4X 100 bayrak yan;1: 

Birinci Cihad, Galib, Neriman, Mu • 
zafferden müte;ekkil Haydarpa§a Lise
si, ikinci (F enerbahc;e), üc;üncü (!stan• 
bulspor). 

Biaiklet yar11lar1 
Bisiklet Aianhgmm istanbul 13mpi • 

yon)ugu ic;in tertib ettigi bisiklet yan§la• 
n serisinin ücüncüsü dün yap1lm1itir. Y e
niköy asfalt yolu ba;mdan Büyükdcre 

tayyare hangan önüne üc defa gidi, iW 
li; olmak üzere 33 kilornetrelik bu yan• 
'' Süleymaniye kulübünden Haralam • 
bo 54 dakikahk bir zamanla kazanm1~ • 
hr. F ener Y1lrnazdan T orkom ikinci, Ga• 
latasaraydan Muhsin ü~üncü gelmi§ler• 
dir. 

Fatih Halkevinde futbol 
kurau 

Fatih Halkevinden: 
Evimizde futbol kaideleri ö~etmek 

üzere bir kurs ac;ilini§hr. Her hafta 
per1embe günü saat 18,30 dan 19,30 a 
kadar sürecek olan bu dersleri hake!ll 
Nuri Bosut verecektir. 

!stiyenlerin -"Evimiz d.irektörlü~e 
müracaatle kaydedilmeleri. 

seviien bir <;ift gibi, sarmai dola§ girdik. 
XX 

F akat, ne de olsa, yemek ne1esiz ge„ti. 
Kocam, 1en görünrnege ugra11yor, la• 

kin tasah duruyordu. Konuimak, bir 
canhhk, bir bareket göstermek istiyor, 

muvaffak olarn1yordu. Ka, defa lakird1• 
ya ha1lad1ysa, her seferinde bir iki söz 
söyledikten sonra sustu ve muhavereyi 
uzatamad1k. 

Bir arahk, kocarnm gözleri, üzerimde 
uzun uzun durdu ve bu gözlerin, ag1r, 
ciddi, derin baki1larla beni dikkatle süz• 
dügünü hissettim. Bu bak11 esnasmda, 
onun yüzünde bir saniyc gezindigini gör• 
dügüm gelip gecici 1St1rab km11g1, Yusuf 
Haddadm, göründügünden c;ok daha 
endiieli ve elemli oldugunu bana anlat • 
maga kafi gelmiiti. Bundan, ufak da ol• 
sa, gene bir memnuniyet duydum. 

Y ernegin sonunda, kocam, kahvemizi 
kendi dairesinde i<;mernizi teklif etti ve 
hizmetkara o yolda ernir verdi. Hizmet• 
kar odadan ,1kmca ben: 

- Bu akiam ,ok yorgunum, dedirn. 

Müsaade edin de erkenden yatay1m. 

(Arkasi var) 
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GIRL TRAINS 40 il 'J. 
- , MEN AS 15 

1 
PILOTS §L 

Daily Express Staff Reporti:r 

1 
· wei f>ILOT - MAJOR SABlHA 

· GOKCEN, dark-eyed twenty- Loi 
three - year - olc:\ aclopted . 
daughter O! Ken'.lal Atnturk, j SQrr; 
Dlctator or Tur_key, ls what Dick alar 

: Whatham, Br1tlsh - AmPrican 
· alr-ace, calls "a smart gal." ' 

SABIHA GOKCEN _ \\ natharn makes tbe · tra!ner- Ca 
Pilot M<Jjpr. ml.()blnes used by our A!r Mlni~try· l 1 

_------------ -they have bought a. year's output 
f:r ltrom hL• Canadlan !actory-and Jn 

{ 1 ()r. [ R • ·J the last soven weel<s h;, ha.s been m- „ 
L go . emznuer ,~~~;'.~~:;~~!tr~~,~1;~~~~aAi ~J·;~: : ~ 

Raze~n~rada münte~ir «Deyli Ekspres» recilerle görÜ$müitür. Lakin bu arada 
)ijllI te" 5 nisan tarihli nüshasmda 5u ma· Türkiyenin hava amazonu hakkmdaki 

a 1 nesret · · t kd" h l l( . m151Ir: a IT ve ayran 1g1 son derece fazlad1T. 
binb emal Atatürkün manevi evlad1 pilot Dün kendisile Grosvenor otelinde gö -
hir b-'' Sab1ha Gök~enin gayyur ve ma- rü1tüm. Bana dedi ki: 
hav 

11
k k1z oldui!unu ingiliz - Amerikan « 5 b'h c··k 1 k b" ·1 1 a ah D 'k b .. l - a 1 a o Gen, par a IT pr o -

k
di. Bu z r;m

1
am.

1 
1 HYatam Nana so~ ~- tur. Bugün hütün kadm tayyarecilerin 

u!J a, ng1 tere ava ezarellmn f k' d d- · · k k -and1;;1 t 1· l . ' . K ev m e IT ve en 1y1 er e prlotlara mu· 
nad d k~ a im layyare enm yapar. a- adild' 
birda a 1 fabrikaSI 1 senelik haSilatrm IT. 

en k' A KITk kadar erkek pilotu talim ehnekte 
Pad I mcz ur nezaretc satm15trr. vru-
la11 a 7 memleketin askeri hava mcydan- ve vazife ba5mda demir gibi bir disip]in 
kinJ' teftii etmekte ve talim usulleri hak- tatbik eylemektedir. Yazife haricinde 
B~ 1•.~siyelerde bulunmaktad1T. cok cazibeli, ne1'eli ve mütebessim bir 

...,,,,,. munasebetle bircok me&hnr tayya- ,ahsiyettir.» 

Almanya 

yap1lan 

ve Avusturyada dün 

plebisitin • • net1ces1 
Al [Ba$taraf1 1 tncl sahtfei!el 

m t•nya ile hemhudud olan ecnebi 
t~ eketlerden bir~ok Alman ve Avus -
lllak ".'.' hususi trenlerle reylerini kullan -
M~zere Almanyaya gelrniitir. 

k d Untehiblcrin yüzde altm1~1 ögleyc 
a •1 reylerini vcrmi1 bulun11yordu. Yi

Yanada baipiskopos kardinal lnnrtzer 
«cveb> · · · 1 11aret1m ta11yan rey pusu as1m at-kl! ve Alman selam1 yaparak halkm co1-
un alkiilan arasmda d11an ~1km1§1Ir. 

Hitler Berline döndü 
Berlin 1 O (A.A.) - Hitler bu sabah 

sa.at 11,20 de Viyanadan buraya gel • 
llli1 ve dogruca baivekalete gihni1tir. 

T asnilin verdigi rakamlar 
Berlin 1 O (Hususi) - Plebisit, Al • 

lllanya ve Avusturyada sükilnetle cere
Yan etti. Berlindekilerin % 99,5 u «e
Veb> dedi. Münihte saat 20 de alman ne
tice, 385 bin 890 evet, 1400 hayirdlT. 
Bu netice, 385,967 reyin tasnifinden 
80nra ahnm1$br. 

Duzeldorf'ta 52 bin 827 reyden 
52.748 i cvet, 142 haylT, 28 i de müs· 
tenkiftir. , 

P!cbisit komiseri Bürkele, bütün A· 
Yusturyada rey verenlerin yüzde 99.75 
inin ( evel) reyi verdigini saat gece ya· 
t1s1n1 45 dakika ge~e teblig etmiitir. 

Tasnif, yarm öii;le üzeri bitirilecektir. 
Berlin 10 - Saat 20,30 (bizim sa

atle 21.30) 23 rey mmtakasmm alman 
llluvakkat neticeleri §Unlardir: 
R.cy icin kaydcdilenler 6.775.343, 
R.ey vercnler 6.748.326. 
E'.vet diyenlcr 6.671.953, 
liay1T diyenler 65. 908, 
E'.vet diyenlerin nisbeti : % 99.2 dir. 

Almanyadaki Avusturyal1lar 
Berlin 10 _ Almanyada oturan A

Vusturyahlarm reylerinin tasnifi ilk neti

celeri: 
34668 evet, (yüzde 99.60), 143 ha-

Y1r, 38 bo0• 
Breslavda 

Berlin 10 - Breslavdaki kat'i neticc: 
417,970 evet, 4581 haylT. . 
Eksla5apek' de muvakkat netice: 
116,975 evet, 396 hayir. 
Trev'de: 
52,747 evct. 207 hayir. 

Kolonyada 
Berlin 10 - Kolonyada netice: 
540, 180 rev verenden 539,304 ~vet, 

738 haylT, ] 38 beyaz. 
lsvi-,rede 

Sl evet, biri hayir demi1 ve bir tane de 
bo1 rey verilmi1tir. 

Fransada 
Sarburk IO - F ransada oturan Al

manlar burada reylerini vermi0 ve 65 7 
kisi de evet demistir. 

Yunanistanda 
Atina 10 - Y unanistanda oturan Al

man vc Avusturyalrlar bir Alman vapu
runda reylerini kullanm1slard1T. 

726 Alman evet, 4 Alman haylT di
ye rey vermi1 ve 2 rey de bos G•km15tir. 

213 Avusturyahdan 209 u evet ve 3 
ü hayu demistir. Bir tane de bos pusula 
c1km1stir. 

Romanyada 
Bükres 10 - Romanyada oturan Al

man ve Avusturyahlar, Teselia vapurun
da reylerini istimal chni1lerclir. 

943 Almandan, 941 i evet, biri ha • 
Yll demi$, bir rey de bos G1km15t1T. 592 
A vusturyahdan 588 i evet, 4 ü hayll de
mislerdir . 

Bel!;ika, Holanda ve 
Yugoslavyada 

Berlin 10 - Memel' de oturan 1960 
Alman ve Avusturyah burada reylerini 
vermi5ler ve 1959 u evet demi§tir. 

Ren'de sekiz sehirde 990 Avusturya· 
h evet ve bir Avusturyah hay1r reyini 
vermi;tir. 

Bekika ve Holanda'da ikamct eden 
Alman ve Avusturyahlar Eksla;pel'de 
rey vermislerdir. 835 Avusturyali evet ve 
3 Avusturyalr hay1T, 5 713 Alman evet 
ve 31 Alman haylT reyi vermi;tir. 

Nisbet yüzde 99.5 dur. 
Yugoslavyada oturan 800 Alman 

Klagenfurd' da reylerini evet diye ver • 
mislerdir. 

Yukari Silizyada 60435 kisi evet ve 
556 ki;i hayir reyi vennislerdir. 

ltalyadaki Almanlarin reyleri 
Roma 10 - 1talyada oturan Al man -

1 l b' . . . ar. ". e isit u;m Alman vapurlarmda rey-
lenm kullanm15lardir. 

Riviera ve Cenevede oturan Almanlar 
larafmdan yapilan intihabatn neticeleri: 

2220 evet, 19 hayu, 13 istinkaf. 
Litvanyada Hitler'in nutku nos•l 

kars1land1 
Kaunas 10 - M. Hitler' in nutkunun 

dün akiam Litvanya radyosu tarafmdan 
neiredilmi~ olmas1, bir ~ok mahfillerde 
,iddetle münakaia edilmekte ve bu iekil
de hareket etmenin adet olmad1g1 söylen
mektcdir. 

;iehrimizdeki Alman ve 
Avusturyahlar1n reyleri 

CUMHURtYET 

Daladye kabinesini teskil etti 
Hükiimette ekseriyet 
Radikal - Sosyalistlerde 
Blum'un 

Ba,vekil 

sosyalist partisi kabineye girmedi. 
üzere 6 ki,ilik 

meclisi kuracak 
hergün toplanmak 

hususi bir kabine 
<BM taraf1 1 Incl sahlfede) 

Nazm: ~ampetye Derib, Ziraat Nazm: 
Köy, Ticaret Nazm: Janten, P. T. T. 
N azm: Jül Jülyen, Ticareti ßahriy; 
Nazm: ~apedelen, S1hhiye Nazm: 
Markrukar. 

Kabinenin hüviyeti 
Paris 10 (Hususl) - Yeni FranSlz 

kabinesi 19 vekili ihtiva etmektedi1. Müs· 
teiar yoktur. Bu vekillerin 4 ü ayan, 15 i 
meb'usan azasmdandir. Bunlardan 12 si 
radikal sosyalist, 3 ü cumhuriyetc;i sosya
list ittihadr azas1, biri so! demokrdt, biri 
müstakildir. 

Kabinede M. Blum'un sosyalist par -
tisile, komünistlerden kimse mevcud de • 
gildir. 

Reisicumhurun saraymdan c;1karken 
M. Daladiye gazetecilere hic;bir beyanat· 
ta bulunmam11hr. Söylendigine göre ilk 
kabine toplantrSI yarm akiam olacaktir ve 
yeni hükumet sah veya c;ariamba günü 
medise gelecektir. 

Ba~vekil bir kabine meclisi 
kuracak 

Paris IO - Ögrenildigine göre Dala
diye hergün mahdud azah bir kabine mec
lisi toplamak tasavvurundad1T. Bu mecli
se istirak edecek olanlar 5unlard1T: 

Ba5vekil, Ba5vekil muavini Satan, Ad
liye Nazm Pol Reyno, Dahiliye Nazm 
Saro, Hariciye Nazm Jori Bane vc Ma
]iye N azm Mariando .. 
M. Daladiye'nin kabineyi tefkilden 

evvel istifareleri 
Paris 10 - M. Daladiye, dün ögle • 

den sonra istiiarelerine devam ehniitir. 
Mumaileyhin kabul ehni§ oldugu müm· 

taz zevat meyanmda 1unlar vard1: 
Frossar, Bone, Flanden: Dormuva, 0-

riyol, F or, Reyno, Mandel, ,Sapdölen. 
M. Flanden müstesna olmak üzere 

bu zevattan hic;biri beyanatta bulunma
m11trr. Yalmz M. Flanden gazetecilere 
§U sözleri söylemiitir: 

«- Benim yeni kabineye iitirak ede
cegimi söylemeyiniz, kat'iyyen !in ~abi· 
neye girecek degilim.» 

M. Daladiye, saat 21,40 ta Harbiye 
N ezaretini terkettigi mada yemek yemek 
üzere evine gitmekte oldugunu ve milli 
sosyalist konseyinin müzakerelerinin hita
ma ermesini bekledikten sonra tekrar Nc
zarete gelecegini söylemi§tir. 

M. Blum'un i:r.ahat1 
Paris 10 - Milli sosyali•t konseyinde 

M. Blum, kabinenin teiekkülü tarihi olan 
13 marttanberi vukua geien hadiselcr 
hakkmda izahat vermis, muhaliflerin mil· 
11 birlige istirakten imtinalanm hatirlatm11, 
bunu 1936 haziramndaki kombinezon 
$eklinde hir hükilmet tesisinin takib ehni$ 
bulundugunu söylemi1, muhaliflere vaki 
olan ve bo&a giden müracaatlerini hatir· 
latm1§, mali mü&küllerden ve huincnin 
müstaccl taahhüdlerindcn bahseylemii • 
tir. 

M. Daladyenin nutku 
Paris 10 (Hususi) - Yeni Ba1vekil 

M. Daladye bu gece saat 10 da radyo
da in nutku söylemi&tir: 

«- Bütün F ransaya hitab ediyorum. 
Birkai; ay evvel Ba$vekaleti bana teklif 
ettiler. 0 zaman bütün gayretlerimi milli 
müdafaaya hasretmek istedigim iGin ka
bul etmedim. Bugün bilatereddüd kabul 
ettim. Cünkü vaziyet Gok vahimdir. Milli 
müdafaa meselesi, baika mühim mesele
lere baglr bulunuyor. 

F ransanm serbest ve kuvvetli olmasi, 
her 5eyin fevkinde dü&ünülecek tek mese· 
ledir. Bu sebeble cumhuriyet~i ve vatan· 
perver bir F ranSIZ s1fatile bana teklif edi
len i'i kabul etmi$ bulunuyorum. 

Milli müdafaam1z iGin sizden fedakar-

bahleyin Alman §ark1lan söyliyerek ge~
miitir. 

Kafilede Alman ve Avusturyalr ihti
yar, genc, bar artisti, papaz ve hayatla
nm kiliseye vakfehnii ihtiyarlar da bu -
lunuyordu. 

hk istedigim zaman derhal elinizden ge· 
leni yaptm1z. Simdi memleketimizin haya
t1 ve selameti mevzuubahstir. Bu vazife
de bana yard1m ctmenizi rica cder, bütün 
F ransrzlan karde&Ge ve sevim;le i;ah&ma
ya davet ederim.>> 

Soryalist meclisinin karari 
Meclis, bugünkü ciddi dahili ve harici 

$Crait i~inde merkeze ve sag cenaha dog
ru hududlarmr geni1letmi& ve bu suretle 
ikiye aynlan ekseriyetin bir k1Smm1 ihti
va eylemi1 bulunan bir hükumetin, vazife
sini otorite ile yapam1yacag1 ve binnetice 
tehlikeli bir zaf göstermekte oldugu ka
naatindedir. 

Meclis, halk cephesini tarn olarak lern· 
sil eden bir hükumetin ve yahud halk 
cephesi ekseriyeti etrafmda memlekette
ki bütün cumhuriyetsever enerjilcri toph
yan bir hükumetin pek yakmda teikil e
dilmesi lüzumuna kani bulunmaktadir. 

Bu karar suretine iki ilave vard1T: 
Dormua'mn ilavesi ki, müzaherct mese

lesinde her türlü lüzumlu karan almak 
üzere parlamento grupuna ve idarc komis· 
yonuna itimad bildirmcktedir. 

Dormua ilavesile Severak karar sureti 
4330 rey alm15hr. 

2 - Ziromski'nin i!avesi ki Daladiye 
hükumctine tarn salahiyet verilmcsine ve 
bu hükumete parlamentoda müzaheret e
dilmesine aleyhtard1T. 

Zironskinin ilavesilc Severak karar su
reti 2106 rey alm1<trr. 

Bunlarm haricinde kütlelerin hareke
te gei;irilmesini istiyen ve her türlü miili 
birlik te1kiline kat'i surette muhalif bu • 
lunan ve binneticc pratik bak1mdan Dala
diye kabinesine müzaheret edilmesine 
alcyhtar olan Marso Piver karar sureti 
de 1656 rey alm151Ir. 

T akrir 4330 reyle kabul edildi 
Paris 10 - Sosyalist partisi milli mec

lisinin Blumun izahahm müteakib parti
nin so! cenah lideri Piver ve Ziromski 
sosyalist partisinin Daladiye kabinesine 
girmesi ve hatta böyle bir kabineye müza
herette bulunmas1 aleyhinde söz söylc -
miiler, Grumbah isc vaziyetin vehameti
ne binaen Daladier kabinesine iitiraki 
tavsiye eylemiitir. 

Meclis sabah saat ikide karar sureti
nin komisyon tarafotdan tanzim edilebil
mesi ic;in i~timaa fas1la vermiitir. 

Bu komisyon saat 3,45 c kadar müza
kerelerde bulunmui ve meclis komisyo -
nunun hazrrlad1g1 metinler reye konulmui· 
tur. Reylerin neticesi saat 4,45 te ilan 
olunmuitur. 

Partinin ikinci reisi ve genel sekreteri 
Severakm kabineye iitirak aleyhindeki 
takriri ve Dormuamn da bu takriri ta • 
mamlamak üzere, ittihaz edilecek hath 
hareketi hususunda Parlamento grupuna 
itimad beyan eden takriri -müzaheret ke
limesi yoksa da Dorrnua takriri bunu ta
zammun ehnektedir • 4330 reylc kabul 
olunmuitur. 

Halk cephesinin tezahüratz 
Paris 10 - Millet meydanmda halk 

cephesi tarafmdan tertib edilen tezahü1a
ta 10 binden fazla kimse iitirak etmi& .-e 
tezahürcüler, ezcümle, ispanyada hükir
mete yard1m edilmesini istemistir. 

Juho'nun sözleri 
Sen-Kutem 10 - Konfedere sendika

lar birligi eyalet kongresinde nutuk söy
liyen genel i§ konfedera,yonu sekreteri 
Juho ezcümle demiitir ki : 

«- Eger Parlamenlo mensublan 
halk cephesinin öldügünü samyorlarsa 
aldamyorlar. Hükumeti, halk cephesinin 
halen te§kil ettigi realite üzerine istinat 
ettirmek laz1md1r. Her hangi ba§ka bir 
hükumet kombinezonu, kÜtleleri, hayal 

inkisanna ugratacak ve felaket dogura
hilecek zorluklar ihdas edecektir. 

Londrada miting 

1stanbulda 1077 Alman. dünkü ve ev
velki günkü plebisitc i1tirak etmiitir. 
1077 den 1062 ki§i «eveb>, 13 ki§i «ha -
ym> ieklinde rey vermi§, 2 kiiinin verdigi 
rey kabul edilmemi§tir. Reyini kullanan 
Avusturyal1larm say1S1 513 tür; 483 ü 
«evet», 25 i «hayu» demi§, 5 ki1i de 

Londra 10 - hGi partisi ve tredün -
yonlar mensublan bugün Haydparkta 
büyük bir miting tertib etmi0lerdir. Bu 
mitingde söz söyliyen hatibler, ezcümle 
Atli ve Grinvud, hükumetin harici poli-
tikasm1 $iddetle tenkid eylemiilerdir. 

== 

T uzla T op~u alay1 dün 
sancak verili§inin y1l 
dönümünü kutlulad1 

Ge~id resminden 
spor bayram1 

edilen askeri 

oldu 
sonra tertib 

pek parlak 

General Mürsel, ge~id resmi esnasmda kitaatt selilmltyor 

[Ba1tarat1 ! Incl rahllecleJ 
Tümgeneral Mürsel Baku, T uzla 

alay1 kumandam albay Nciet Akmanlar, 
Gebze top~u alay1 kumandam Mchmed 
T1rnova, top~u liva kumandam albay 
T evfik, Adapazan piyade alay1 kuman
dam F ettah Öztek ve diger komutan ve 
üs subaylann huzurunda. törene bailan -
m1jl1T. T uzla alaymm takdim merasimi 
yap1ld1ktan sonra, m1zrka fstiklal marw 
m ,alm11t1T. Bunu mütcak1b, askeri mazi
si ianh hatiralarla dolu olan alaym tarih -
, esi hakkmda, alaym en k1demsiz subay1 
astegmen ~inasi Peker at üstünde, ko -
mutanlara hitaben, ~ok heyecanh bir 
söylev vermi;, Atatürkün yübek iiaret
lerile bugünkü Türk ordusunun kudret ve 
satvetini tebarüz ettirmiitir. 

Dakikalarca alk11lanan bu söylevi, 
top~u alayr komutam Neietin sancak 
hakkmda bir hitabesi takib etmi,tir. Ku • 
mandan ezcümle demi;tir ki: 

«- Türk ordusu. !stiklal Sava11 es • 
naSinda ( Ordular; ilk hedefiniz Akde -
niz. 1leri) emrini almca naSJ] yaydan hr
hyan bir ok gibi yorgunluga, ac;hga, tok
luga bakmadan ileri atilarak düimanlarI
m denize döktü ise bundan sonra kar11 -
sma c;1kacaklann da daha fcci bir sonuc 
ile Lr11la1acaklarmdan hi, §Üphe edilme
melidir. 

<;:ünkü; bugünkü Türk ordusunun U
lu Önderimiz Ata Türkün ir1adile eski • 
sinden daha ,ok kuvvetli bir ordu oldu • 
gunu bütün cihan kat'iyetle bilmelidir. 
Büyük Türk ulusuna hür bir hayat ve 
burada say1lam1yacak kadar c;ok iyilikle -
rile genc ve ierefli bir cumhuriyet idaresi 
bah1eden candan sevdigimiz Atatürkü -
müzün Türk ordusuna verdikleri büyük 
ve Gok kiymetli ögüdleri de hicbir zaman 
unuhnamakhg1m1z ve buna bagh kalmak
hg1m1z bizler ic;in en mukaddes bir ödev-

k1sm1 ba1lam11tJr. 
Evvela, sporcu erler, hep bir arada ge• 

~id resmi yapmrilardu. Bunu 100 met• 
roluk, 400 mctroluk muhtelif koiular ta• 

kib etmi1tir. 
Bundan sonra, elma müsabakalari, ha• 

Iat ~ekme müsabakalan, yumurta yani· 
!an yap1lm11. milli oyunlar oynanmI§ ve 
nihayet bütün alayin bir ag1zdan yüksek 
sesle tckrar ettigi Cumhuriyetin Onuncu • 
yil mariile merasime nihayet verilmiitir. 

Bu ierefli günü. toplu olarak bir ara· 
da g~iren 1anh to~u alay1mm biz de 
i~ten geien sevgi ile kutlulanz. 

Dünkü müsabakalarda kazanan subay, 
erba1 ve crlerin isimlerini yaz1yoruz: 

Subay binicilik birincisi: Teii;men Ze· 
ki Vural. 

Subay binicilik ikincisi: T egmen Na• 
im Tapses. 

Cedikli binicilik birincisi: Ba;~avu1 
Semseddin. 

Gedikli binicilik ikincisi: Üst.Cavu~ 
Fevzi. 

100 metre birincisi: Alay karargahm· 
dan Adil Köseoi\lu. 

400 metre birincisi: I. F chmi. 
100 metre ikincisi: 3. Hasan. 
400 metre ikincisi: 5. Rernzi. 
Bayrak yan11 birincisi: Alay karar

gah1. 
Cuval yan!I birincisi: Alay kararga • 

hmdan 1hsan Egemen. 
Cuval müsahakaSI ikincisi: Mehmed. 
Yumurta yarr!• birincisi: Mehmed fs-

mail. 
Yumurta yan;1 ikincisi: Cemal Saffet. 
Elma yeme birincisi: Osman. 
Elma yeme ikincisi: F aik. 
Güre1 birincisi: Mehmed Emin. 

GÜNÜN BULMACASI 
dir. t 2 S 4 G ~ T 8 9 10 11 

hte bundan dolay1d1T ki damarlanm1z- 1 l l 1 1 
daki asil Türk kanmm vcrdigi kuvvet ve 

11.-~-+1 _T+-+f _l-l-+.;;t-t--p1 .-1-::I 
kudret sayesinde Türk istiklal ve cumhu· 2 l_J 1 1 1 1 l•I I•! 
riyctini tek kiii kalsak dahi koruyaca - 3 I 1 l•I 1 
g1z.i> 4~1 1 • 1 

Söylevler verildikten 5onra, to~u er • 1 • 1 I• 
lerimizden bir k1sm1 tarafmdan alay m1 • 6 1 • 1 
z1kasmm terennümü arasmda, bir ge~id 

1 
j I • 

resmi yap1lm111Ir. Bunu müteak1b, gedikli 
8 
~ 1 I • 1 j 1 

1 
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• 
1 erba1lar, atla c;ok muvaffakiyetli manei • 1 1 1 

!er yapm•i ve mani atlanuilardlT. 01 1 1 1 • I • 

1 

1 

Gedikli erba1larm, bu ,amurlu saha - 10b 1 •I •I 
da, hayvan üzerindeki hakim duruilan, 111[!' •l•LJ 1 I• 
meydam dolduran T uzla ve Gebze hal· 
ki tarafmdan iiddetle alkiilanm11tir. 

I• 
1 I_ 

Gedikli erbai lardan sonra top~u su -
baylan, kendi atlarile manejler yapm•! ve 
yüksek manialar atlam11lard1T. 

Komutanlarmm bilhassa takdirlerini 
celbeden bu müsabakalarda, subay ve 
gedikli erbailardan birinci ve ikinci ge • 
lenlere, Tümgeneral Mürsel Bakii tara • 
fmdan gümü1 kol saati ve altm kur1un~a
lem gibi muhtelif hauralar hed1ye ed1l -

miitir. 
Bütün hediyelerin üzerine topc;u ala_ • 

ymm ieref y1ldönümünün hat1ras1 oldugu 

yaz1lm11t1. 
Müsabakalarm ilk k1sm1, saat yanma 

dogru bihnii ve neticeler almd1ktan son: 
ra; topc;u alay1 tarahndan haZirlanan p1· 
lavh kuzu k1zartmaS1, salata, bakla ve 
helvadan mürekkeb, an'ancvi karavana 
yemegi yenilmiitir. Cevherli Türk. ordu • 
sunun yüksek rütbeli komutanlanle en 
genc subaylarmm bir sofra etrafmda top
lanarak ayni karavanad~n yemek Y~~e-
1 ri seyrine doyulmaz bir manzara 1d1. 

soJdan sa~a: 
1 _ aynl aynma muvaflk geien <lkl ke

l!mel. 2 • Me§gul!yeti mevcud, alfabede b!r 
harl!n okunu;;u. 3 • Blr cern! edatmm tersl, 
vah§I. 4 - En az, korkun9 bir hastallk. 5 -
Bir vlläyetlmiz, tutu§an. 6 • 11;1 olmu~ ola· 
nm aldllt1 gen!~ nefes, yagma, blr dllde 
.-evet>. 7 - Qok zayif ve täkatslz hayva.n, 
anne. 8 - Bir emlr, kom.!JU bir devletln VB• 

tande..';l. 9 - Büyük tas, masdar edat1. 10 • 
Belediye, zevk. 11 - arzu ve heves, kasavet. 

Yukaridan 114afpya: 
1 - Karadenlz sahillndekl bir kasabamlll 

halkmdan. 2 - B!r emrin tersi, .Asyada bü· 
yük bir göl. 3 - Blr yemek, ku~un agz1. 4 • 
Sllähla yap1lan bir clns spar, esklden giyi
len bir elblse, büyük törpü. 5 - Blr hayva
n1n yavrusu, ince ve zarif. 6 - Uzak, bir e• 
dat. 7 - Reng!n! de~i§tirmek. 8 - Dag!lip 
toz gibi olan. 9 - Gal!b gelen, beytn. 10 • 
in.san1 idare eden kuvvet, eefa. 11 „ Bir 
soru edat1, yäd ederek. 

Evvelki bulmacanm balledilmi' §ekll 
1 2 3 4 5 6 1 R ~ 10 11 

1jsn lRIAIHIAlNIEILIEIR1 
: ,AIFI l ILI 1 l•IE IT! 1ILI1 
3 VIAIZI i IYIEITl•IMIEIS 
i i IDIAIMl•lzl•l-51AIKIA 
ii.Y.]El•l•IFI i ILIAINl•IL 

Lö Rah 10 - isvii;rede oturan A~ : 
manlardan 3279 kisi, Lörah'da reylenm 
istimal etmi,lerdir. 3193 ü evet, 60 ' ha· 
YIT demis. 26 bos rey pusulas1 bulun
mu0tur. isvi~rede oturan Avusturyahlar· 
dan 514 ü evet, 8 i de hayu demi,Ier
dir. 

Polonyada 
Breslau 10 - Yanovada ve Lodz'da 

ituran Almanlar burada revlerini kullan-

Sehrimizdeki Alman ve Avusturyah -
]ardan mürekkeb 600 kiiilik ikinci kafile, 
dün gene Sirketi Hayriyenin 68 numarah 
vapurilc Büyükdereye giderek oradan 
Alman vapuruna binip Karadenize a~1l
m•i kara sulanm1z haricinde Avusturya
nm' Almanyaya ilhakma dair yap1lan 

"<tte re ini kullanm11t1r. Kafile, sa-

müstenkif kalm11tJr. 
Bu hesaba göre, plebisite girenler ce • 

man 1590 Alman ve Avusturyahd1T; il
haka muvafakat edenler de 1545 kiiidir. 

Burradan gidenler 
Bursa 10 (T elefonla) - Türkiyede

ki Almanlarm Karadeniz sularinda yap
t1klan reyiama iitirak i~in 25 Alman 
ailesi de 1ehrimizden gitti. 

Londra 10 - Bugün ögleden sonra 
«ispanyay1 ve ban11 kurtarmak lGin» 
Haydparkda isGi partisi ve tredüyonlar 
tarafmdan tertib edilen tezahüratta bir
kaG gencin yanmda bulunan san&m bir 
genc kmn gama hai;l1 bir bayrag1 havalan 
d1TmaSI $iddetli hadiselere sebeb olmu, • 
tur. Sosyalist tezahüratG1lar bu genclerin 
üzerine hücum etmislerse de, gencler bir 
evin avlusuna sigmm1ya muvaffak olmu1-
lard1T. TezahüratG1lar fspanyada ademi 
müdahaleyi protesto eden bir karar su • 
reti kabul ettikten sonra sükunetle dagil
m1!lard1T. 

e T opc;u alayr komuta~hg~, bu ail~ ye
meginc, alaym terh1s ~d1lm!1 ol~~ b1T lo
Sim erlerile alaym esb malullenm de da
vet ehnek inceligini göstermiiti. 

Kahraman orduya kar11 besledikleri 
sevginin tezahürlerini T uzla köylülerinin 
gözlerinde okumak kabil oluyordu. Y e -
mekten sonra, bir müddet istirahat edil -
mi§ ve saat 14 te, müsabakalarm ikinci 

t El•IEIKI 1ILI1 l-51•1TIE 
, RI l ICIAl•IEIMIAIRIEI• 
s AIMIEILl•IRIOINl•IPIE 
01LIAl•l•ITIEINI• -5IEIR[ 
~1lsl1IRI1 IKl•IH AILI L 
1 • K 



CUMHURlYET 

~AGLAYANDA 
„-• Dr. iHSAN SAMi 

BAKTERIYOLO JI 
LA B O R A TUAR I 

Umumi kan tahlilatt, frengi nok· 12 Nlsan yarinki sah ak,ama 

YAVRUNUN GECESi 
hl nazanndan Vasserman ve Kahn 
tnamülleri, kan küreyvat1 say1Jmas1 
Tifo ve 1S1tma hastahklan te$hlsl. 
ftlrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahliläti. ültra mlkroskopi, hu· 
S11SI &$Ilar lstihzan Kanda üre, 
$rker, Klorür, Kollesterin miktar
lurmm tayini, Divanyolu No. 113 

Mevcut s11z heyetlne llAveten 1 

Bayan H A M i Y E T Yüce Ses 
ve Y avruyu seven tanmm1~ musik i san 'atkärlan i1t irak edecektir. T ele to n : 40335 --• Tel: 20981 

S1hhal ve i~limai 
Muavenel Vekaletinden: 

!skan Umum Müdürlügü i,in Viläyetler iskän i$lerinde istihdam edil -
mek üzere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtiya' vardir. Talib olan
larm bihimum vesaik ve $imdiye kadar bulunduklart vazife ve i$lere aid. 
evrak ve Üc aded fotografla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrakt gönder -
mek suretile Sihhat Vekatetine müracaatleri ilän olunur. •857• (1748) 

S1hhat1n1z 

nam1na 

E NO . . „ Fr u lt Sa1t", "Sei 
de Fruit" ve •· Meyva T u 
zu " kellmalerl fab rlka 
m arkast o t a r a k tesc ll 

ed llmlftlr. 

~NO'S " Fruit Salt"; büton 
dünyada s1hhabn en lätif ve er>1 

müessir yard1mc1s1d1r . Hemen~ 
~ellfiln kil~ük rahatsizhklarm 
büyük hastahklar tevlit ettiti 
görülmektedir. Bu kü~ük rahat• 
a1zliklarm men~i, inkibaz oldu· 
jtu h azen fark1na bilc vanlm82f 
Muntazamen alind11t1 takdirde„ 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahilt 
temizlijti temin eder ve barsak~ 
lan yakan ve zehirliyen zebi,.. 
leri gideri r. Bugünden bir tifO 
ENO'S ahniz. ENO'S un hi~bi rl 
milmasil mfiatahzarla kabili k1yaa 
olmad1R-1n1 hemen anl1yacaka1n1r.. 
ENO'S, aonderece teksif edil· 
mii bir toz olub, granüle 1ek• 
lindeki mfimuil müstahzarlar-

dan daha kat'i bi• 
teair icra eder. Mu• 
kaye 1 edcn aonra 
ENO' S almak.da iarail 
ediniz. 

bütün 

Dahiliye V ekä.letinden : 
Konya Vil'ayetine bagh Eregli kasabasmm hali haz1r haritalarmm tan

zimi i:;i kapa!J. zarf usulile eksiltmiye ~1karilm1$tir. Maktu ke~if bedeli 3000 
lirad1r. 

Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü ögled.en evvel saat 11 de Dahi
liye Vekäleti binasmda Belediyeler 1mar Heyetinde yapilacakhr. 

Muvakkat teminat 225 liradir. 
$artnameler biläbedel Belediyeler 1mar Heyeti Fen $efliginden ah • 

nabilir. • 991 • ( 1959) 

1 inhisarlar Umum Müdürlüä-ünden: -:J 
I - !daremizin Camalh Tuzlsa1 i•in $Srtnamesi mucibince 250 ton sö

mikok pazarhkla satm almacaktir. 
II - Pazarhk 12/TV /1938 tarihine rasthvan sah l(Ünü saat 15 te Ka -

bata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacak
t ir. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge,en $u beden almabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i,in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü • 

venme paralarile birlikte yukanda adi ge,en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur, (1613) -I - Erzµrum !nhisarlar Ba$mtidürlügüne bagh Malazgirt kazas1 dahi-
linde Saray Ak tuzlasmda 7211 lira 98 kuru$ bedeli ke:;ifli bir idarehane, 
3325 J;ra 22 kuru$ bedeli ke$ifli bir ,att altmda iki$er odah iki aile evi ve 
5801 !ira 77 kuru$ bedeli ke:;ifli 600 tonluk bir tuz amban kapah zarf usu
lile toptan münakasaya konmu:;tur. 

II - ihale, 25/IV /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te Erzu
r um Jnh1sarlar Ba:;müdürlü~ünde müte:;ekkil Komisyonda yap1lacakhr. 

III - Eksiltmiye girebilmek i,in isteklilerin 1225 lira 41 kuru, mu • 
vakkat teminat paras1 vermeleri läz1mdir. 

IV - 1steklilerin, ke$if $artname ve projeleri 82 kuru$ bec!r.l muka • 
bihnde htanbulda 1nhisarlar Umum Müdürlügü Tuz Fen $Ubesile Ankara 
ve Erzurum Ba$müdürlüklerinden alabilirler. 

V - Eksiltmiye girebilmek i'in isteklilerin müteahhidlik vesikasm1 ve 
on bin lirahk buna benzer insaah iyi bir surette yapt1klarm1 ispat edccek 
vesikalan lbraz etmeleri sarttir. Ve isteklilerin münakasa ve ihale kanu 
n unrla gösterilen :;erait ve evsah tamamen haiz olmalart läz1mdir. . . 

VI _ Teklif mektublan mumla mühürlü oldu~ halde yukartda 1km
ci maddede yazih saatten bir saat evvel Erzurum 1nhisarlar Basmüdürlüf(ü 
Eksiltme Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektublarm da bu saatte Komisyont'.1 bulunmalari läz1m
dir. Postada olacak gecikmeler kabu 1 ed1lmez. ( 1983 ) -I - Likör Fabrikasmda mevcud 35 aded müstamel f1,1 pazarhkla sa-
blacaktir. 

II - Pazarhk 22/IV /938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka
ba!a$ Lev&z1m ve Mubayaat $ubesi Sah:; Komisyonunda yap1lacaktlr. 

III - Sattlacak mallar, hergün Mecidiyeköyü Likör Fabrikasmda gö
rülebilir. 

IV - !steklilerin pazarhk i,in ta)•in edilen gün ve saatte % 15 te
mlnat paralarile birlikte yukanda ad1 ge,en Komisyona müracaatleri ilän 
olunur. ( 1950 ) -I - $artname ve nümunesi mucibince 115.000 aded beyaz ~ul cba~1 
baglt• pazarhkla sahn ahnacakhr. 

lI - Pazarhk 25/IV /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 14 te 
K abata$t& Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya • 
pJ.lacak tir. 

111 - $utnal"'leler paras1z olarak hergün sözü ge,en $Ubed.en ve 1z. 
mir Basmürl ''f. ":~· -ien almabilir. 

IV rvt.utr ukl~l r~131., pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
s e i e •- ··L Mb t"b . ven.~· · -
1 

.1 birlili't'~• - Kabata$!a kam evazun ve u ayaa .,.u esm-
d•·.11e paraKan ~ nuna gell. "Tleleri ilän olunur. ( 1952 ) 

l<i Ahm om1syo „ 

„ ....................................... . 

KOMOJEN 
SA~ EKSiRi 

Sa~lara elzem olan 

blr g1dadir. 

Saclann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökillmesinl keser. Kepekleri ta· 
mamen iriderir ve büyüme kabili· 
yetini arbrarak saclara yeniden 
hayat verir. Kokusu liitif. ku llam:;1 

kolay bir sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
Kaza Malmüdürlükleri i•in olbabdaki $artname ve mevcud nümunelere 

göre 140 X 70 eb'admda portatif 12 yaz1hanenin beheri 32 ve 120 X 65 
eb'admda 21 yaz1 masasmm beheri 18 ve 175 X 100 X 45 eb'admda 29 aded 
dosya dolabmm da beheri 36 lira üzerinden a,1k eksiltmiye konulmu$tur. 
$art'lamesile nümuneleri görmek istiyenlerin tatil günleri haric olmak 
üzere hergün Dolmabah,ede Maliye Vekäleti Matbu Evrak Amban Me -
murluf:una ve eksiltmiye i$tirak edeceklerin de 14/4/938 per$embe günü 
saat 14 te 126 liradan ibaret muvakkat teminat ak,eleri ve Ticaret Odas1 
vesikalarile Milli Emläk Müdürlügünde toplanan Komisyona müracaatleri. 

c M. • ( 1721) 

Sa~lara Dü,en Aklar .•. 
Sai;lara dii§en birka~ beyaz 
tel, ihtiyarhg1n ifadesi de -
gildir; 
Kad1n1, ya§lI gösteren, yü
zündeki derin ~izgiJerdir„. 
Y atmazdan evvel, 
Venüs Gece Kremini 

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

Sümer Bank 
Kayseri Bez 

Fabrikas1 
Müdürlügünden : 

Halkm saglam ve ucuz bez ih
tiyacm1 temin maksadile imal et
mekte olc.ul!umuz 14 tip anah -
tarh kaput fiatlan : 

85 santt imlik 778 kuru~ 
opu 

7 5 satn t imhk 710 kuru~ 
opu 

Sah$lanm1z fabrika teslimi ve 
pe~indir. Fiatlanm1z asgari bir 
balya i'indir. Bu fiatlara yüzde 
iki zammedilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende sah$ 
yap1hr. 

Balyalar 20 top, 720 met· 
redir. Sipari§in bedeli fab· 
rikamtza va s1l olmad1kc;ra 

sipari§ kabul ve sevk 
edilmez. 

JUN.OR YELEKCEBi 
1 FENERLERI 

ra~1nmas1 ~ok kolay, 
1$•kt ~ok kuvvetli 
ve kendisi ~ok :;1k. 
Yelek cebine ve ka-
1m ,antasma girer. 

Halis Krom. 
TA K L tDLERI 

vard1r. 

l\larkaya dikkat. 

Sah~ deposu: Voyvoda cad. No. 30 

$okolaksin 
Eo m uannid kab1zlarda bil e 

tes· ri k a t ' i lezzeti g ayet 

lätit rak ibsiz m üsb1l 

<; i k o l a t a s 1 d 1 r. 
Ecunelerden a ray1mz. 

• Bayan aran1yor 
TOrkG• ve lngilizce bilir, tercüme
ye muktedir muhaheratl.n istihdam 
edilecck bir liayana ihtiyac vardir. 
Taliblerin pazartesi, pe~emhe saat 
2 den 4 e kadar Galata esk 1 Güm · 

rük sokag1 Ada han No 6·7 ye 
müracaatler1 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

ca~alo~lu Nuruosman!ye cad No 6 
l'el 22566 !Dr Osman eere!edd!n 

apart1manu 

l 
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KfilE Ml l~ il 

SAYESiNDE 

DüNYA 
8ENiMDiR 

Necip Bey Kremi 

GEN~Lik 

GüZELLiK 

Y ARA T 1 R. 

Tabib al1nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden: 

Ankara yakmmda Kaya§ ve Kü,ükyozgadda ,ah$hrilmak üzere Ud ta· 
bib •hnacaktir. 

Kabul $artlartm Ögrenmek istivenlerin istida ile nisanm yirminci gü· 
nü aksamma kadar Umum Müdürlül!e müracaatleri. (1646) 

Yeni Kontr -Pläk Ltd. ~irketi 
Fabrikasmda 

KURU SiSTEMLE 
yapilan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
Carp1lma, ~atlama, kabarma ve 
aaire gibi hi~bir anza göstermez. 

Kontr-plaklar bu gibi ar1zalara 
ka'f• ••r•n•i ile 1atihr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGA(:'.dan mamul 
Kontr-plaklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Satu; yerleri : 
lstanbulda: RO~TO MURAT OGLU, Mahmudpafa Kürk~ü 

Han No. 28 ISAK PILAFIDIS, Galata, Mahmudiye 
caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBI KO<; Ticarethanesi. 
lzmirde KARL HORNFELD 

IHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, Kere1teciler. 
YUSUF ve KADRI l~MAN. 
~ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöCMEN OGLU KARDE~LER. 
Umumi satt~ yeri : Istanbul, Sir keci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENI KONTR-PL.AK Ltd. ~irketi. Tel. 22401 

Elektrik i~~ilerinin Nazar1 Dikkatine: 
I - Gerede kasabasmda 300 abone!ik dahili elektrik tesisati ehliyetna

mes1 musaddak i:;,iler marifetile yapt1rilacaktir. 1$ ARAYANLARIN 
HEMEN GEREDE'YE GELMELERl. 

II - Belediyeye $ehri ( 40 ) lira ücretli bir elektrik hat fen memuru al1-
nacakttr .. Memur aynca bransmanlan da yapacak ve bunun ücreti 
de kend1sme verilecektir. Taliblerin vesikalarile birlikte Gerede Be
lediye Riyasetine ba$ vurmalar1. ( 1937) 

._~D~ev.le•t-Oe•m•i•ry.ol„la•n-ls • .te.•.m.e •U•m•u•m-•.u.·d.ür.lil.ii.gi..ün•d•e•n _, 
Hayd?rpas~ gar binas1 dahilindeki lokanta u, sene müc!J:letle ve a~1k 

artbrma 1le kiraya verilecektir. Ayhk muhammen bedeli ( 50) liradir. 
Arthrßla .. 10 .. ~isan 1938 tarihli pazartesi günü saat 15 te Haydarpa$a 

i:;letme ~udurl~gu Komisyonunda yapilacaktir. Bu i$e ehil olan isteklile
rm mezkur tar1h ve saatte 135 lira muvakkat teminat ak~esi ile Komis· 
yond2 hazir bulunmalan läz1md1r. 

Bu i$C aid :;artnameler 1$letme Müdürlügü kaleminden parasiz olarak 
tedarik edilebilir, ( 1885 ) -Birinci 1$letme mmtakasmda a:;ag1da mevkii, miktar1 ve muhammen 
bedeli yaz1h Balast kapah zarf usulile münakasaya ,1kanlm1$hr. Eksiltme 
15/4/1938 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Haydarpasad.a gar binas1 
dah.; Jinde Birinci 1:;letme Eksiltme Komisyonunca yapilacakbr. istekliler 
eks11tm<> sartnamesinde yaz1h muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle teklif 
mektublarmm eksiltme günü saat 13 e kadar Komisyon Reislil!ine veril -
mesi läz1md1r. 

isteklilcr bu husustaki :;artname ve mukavele projelerini Haydarpa$a 
Yol Ba~mufetti$1iginden paras1z olarak alabilirler. (1581) 

Balastm 1hale edilecek Metre mikäb Muhammen Muvakkat teminaf 
mevkil miktar izhar bedeli bedeli miktan 

Kirn (148-150) 15 bin M3 kurus '130) 19.500 lira 1462 lira 50 kr. -Muhammen bedeli, muvakkat tcminat ve isimleri a:;ag1da yaz1h muh
teliI rondel'.1, gupilya ve vidalar 10/5/1938 sah günü saat 15 ten itibaren sira 
ile ve kapah zarf usulile Ankarac'.1 idare binasmda satm almacaktir. 

Bu ise girmek istiyenlerin hizalarmda yaz1h muvakkat teminat ile ka
nunun tayin etti~i vesikalari. Nafia müteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ay
ni gün saat 14 e kadar Komisyon Roisligine vermeleri lfü'1md1r. 

$~1 tr.ameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar -
pa$ada 'I c•ellüm ve Sevk $efliginc'.en dag1hlmaktadir. ( 1944 ) 

Muhammen Muvakkat 
Liste C 1 NS 1 bed.el teminat 
No. Lira Lira 

1 29 kalem Rondelii ve yay h halb 9740 730.50 
2 55 • Gupilva ve bak1r pcr(in 8880 666,00 
3 69 • Muhtelif maden vidas1 19707 1478,03 

ve c1vata 
4 94 • Demir ve pirin, aga, 23666 1774,95 

vidalan 
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$ark Sanciyi Kumpanyas1 

K 
T. A. $. • iZMiR 

APUT BEZLERiNiN 
F abrika teslimi sab~ fiatlan : 

Tip • 5. F • ener marka S. 90 

Tip • 8 : Bozkurt 
" 

Tip • 9 : Kelebek 
" 

K. 832 

s. 70 

K. 657 

s. 70 

! 75 
690 

75 -K. 639 670 
Si Pari~ler umuml eati~ acentahgim1zda ka.ydolunur. 

RIFKI ERER 

80 

723 

80 -701 
Adrea 1 

Dikranyan Han 1/2 Sultanhamam, Istanbul 

85 

756 

85 -732 

ICars 
Pazarhkla Elektrik 

V aliliginden : 
lllüd~-:- .Kars - Sankam1& • Igdtr elektrikleri i~in. t~.yin olunan eksiltme 
~ 

26 
et~ 1~mde teklif olunan pey muvaftk ve hadd1 laytk görülmediginden 
gun muddetle pazarhga b1ra!alm1$tlr. 

2 - Kars 0ehrinin idrolik elektrik tesisatl 296,400 liradir. 
~ - s_arikam1& $ehrinin loko'."~bil elekfrik t~sisati 80,011 lira 71 kuru$tur. 

5 
- lgd1r $ehrinin lokomob1lli elektr1k tes1sat1 84692 lira 63 kuru$tur. 

lit . - Kars $ehrinin elektrik tes1sati toptan veya kargir toprak ahoab 
en ayn, digerleri ayn ihale olunur. 

hali 6 - Kars • Sankami> • Igdtr ayr~ ayr1 ihale olundugu gibi hepsi kül 
•di!nc'.e 461,104 lira 34 kuru0 olarak ihale olunur ve toptan teklif tercih 

ir. 

kaJ 7. - Toptan ihale oldugu takdirde is~enirse % 20 dahilinde Nafia Ve
kas •tine tasdika gitmio olan Tuzluca, KaJ(1~m~n! Arpa~ay, Susuz ve Selim 

abalar, elektrik tesisatlarmdan her hang1 b1r1 yaptmlacakbr. 

S 
8 - Nafrn Vekäletince tasdik edilrni$ yukanda yaz1h ü~ 0ehrin do=•a-

lndak· "·' 1 evrak &unlardtr : 
Proje, keoif fennl &artnan:e, hususi $artname, baymd1rhk i§leri genel 

!artnamesi, ~ksiltme &artnamesi, mukavele projesidir. 

1 
9 - 'l'aliblerin bu i&leri yaoa~ilecegi~i gösteren 938 takvim senesi 

~in N afia Vekaletinden alm1& oldugu ehhyet vesikas1 ile 938 senesi Ti
caret OdaH ve&ikas1. 

10 - Muvakkat teminah 24,310 lira&r. 

1
. 11 - Dosy~s1 Kars ve !stanbul Nana ~üdürlüklerinde olup K arsm 14 

bi:la 
1
ao kuru5, If,dtrm 4/20, Sar1kaim5m 4 lira mukabilinde istiyenler ala-

1r er. 
cü 12. - Pazar~1k 25/4/93~ paz~rtesi günü saat 14 te !stanbul Belediye En· 

menir.de ve J.ars Da1m1 Encumen odasmda toplanacak Komisyonca ya
ll1lacaktir 

ihalc~inin irrasma Kars Daim! Encümeni salahiyettardir. (1806) 

Tarsus - Cukurova 
iplik ve Ookuma fabrikas1ndan : 

imalAt1m1z, !Japkah markah 

Kaput bezi fiatlar1 : 
T ip VI 36 metroluk 85 sm. geni~lik 734 ktiru' 
Tip VI „ 90 sm. geni~lik 766 kuru~ 

1 - Bu tiatla r Tarsusta fabrika ambannda teslim fiabdir. 

2 - A mbardan itibaren b ilcümle masraflar ve acyo ahc1ya aiddir 

3 - Fabrikaca teyid edilen sipari,, bedeli mukabilinde gönderilir. 

Mudanya ~arbayl1g1ndan: 
1 _ Yangm söndürme te5kilatim1z i~in motörleri BROYER veya o: 

!<· W. veya ROZENBA \'.ER ~arkala_rm.dan birini ta&iyan bir motörpomp 
ile kiymeti muhammenes1 450. hra degermde h':'rtum almacaktrr. 

2 _ 20. 25 beygir kuvvetmde olan bu mot<irpompun muhammen bedeli 
iki bin lirad1r. 

3 _ Gerek fennl ve gerekse eksiltma $artnameleri Belediye F en ka _ 

lemind.e görülebilir. 
4 _ ihalesi 21 nisan 938 per&embe saat on be§te Mudanya $arbay-

h~mda kapah zarf usulile yap!laca~tir. . 
5 _ isteklilerin artt.~rma, e~s~ltme ve 1hal_e kanunu ahkamma göre 

hareket etmeleri ve motorpomp i~m '.% 15 ~emmat akcesi olan 300 liray1 
ve hortum icin de aynca 67 bucu~ _hray} ham1len eksiltme saatinden bir 
~t evvel Sarba)•hga müracaatleri ilan olunur . 0 699) 

Egzema ve en muannit cild yaralarmdan kurtt.lmak i~ i n ... 

EKZAMiN 
lrnllammz. Binlerce has tav1 kurtarmt$br. Eczanelerden isteyin;z, 

Edirne Naf1a Müdürlügünden: 
Uzunköprü Hükümet Konagmm zemin kat betonarme dösenmesile b" 

k:is)m heden duvarlan vesaire i~5aat1 v_e dij(er aksamm yapilmasma hazirh~ 
olmak üzere :;artname v_e ke&1fnam~smde yaz•'.1 <;>ldugu üzere betonarme 
derriiri, crrah kereste, tugla ve Marsllya _benzer~. k1rem1d ihzarah 16 nisan 
1938 cumartesi günü saat 11 de ihale edllmek uzere 15 gün müddetle ka
pah zarf usulile eksiltmiye ctkar1lmi>tir. 

Gerek in<aat ve gerekse ihzarata aid ke&if bedeli yekßnu (21 848) lira 
(48) kuru&tu;. isteklilerin. proje resimleri kesif ka.~1d_lan ve &artnameleri 
mukavelename &ureti vesa1r evrak1 parasiz olarak Ed1rne Nafia Müdürlü-

günden verilecektir. . 
Muvakkat teminat ( 1639 ) hrad1r. 

· Eksiltmiye girmek icin bu gibi bir. defada en az 20,00.o lirahk bir in$aat 
i$i yaphgma dair vesika ile N af1a Vekalet~nden 938 sene~me mahsus almmis 
müteahhidlik vesikas1 ve senei haliye Ticaret Odas1 kag1dlan ve eksiltme 
§artnamesinde yazili sartlan haiz bulunm.~k lazimdrr. 

Müteahhidlerin 2490 say1h kanuna gore hazirhy~caklan teklif mektub
larmm yukanda yaz!li j!Ünde saat ona kadar_ Edirne Naf1a Müdürlügü 
odasmd~'<i Eksiltme Komisyonu Ba>;kanhgma teshm etmeleri liiz1m d1r. (1832) 

Vek8.letinden : 
Eksiltmiye konulan i&: „ .. .• 
1 - Kücükmenderes 1sJah sahasmda yapil.acak buyuk kavuotülar, ku-

cük kavu&utlar ve fetrek sütleri insaab, kes1f bedeh ( 275,954) hra ( 43) 

kurustur. 
2 - Eksiltme 11/5/1938 tarihine rashyan ~~r5amba günü saat 15 te 

Naf1a Vekäieti Sular Umum Müdürlügü Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yap!lacaktir. . . 

3 - istekliler : Eksiltme sartnamesi, muk.avel~ proies1 •. baymd1rhk is· 
leri genel sartnamesi, fenni &artname ve pro]ele';'1. ( 13 ) hra ( 80 ) kurus 
mukabilinde Sular Umum Müdürlügiinden abnabi!tr. . 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin. ( 14,788) hra . ( rn). ku
ru&luk muvakkat teminat vermesi ve ( 50) bin hrahk '."afia sn: ~sl~r~m ve
ya buna muadil Nafta i$lerini taahhüd edip muvaffak1yetle b1tmfagme ve 
bu kabii Naf1a i0lerini basarmakta kabiliyeti olduguna dair Nafrn Vekä -
letinden ahnm1s müteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlüküne makbuz mukabilinde vermeleri Jäz1mdir. 

os ola ecikmeler kabul edilmez. • 973 • ( 1943 ) 

CUMHURl:YKT 

<;ün kü ASPiRiN s e ne le r
denberi her türlü sog u ka l

g1nl1kfarma ve a gr1lara ka r ~1 

tes iri ~a~maz bir ila c;; oldu gunu 
isbat elm i ~t i r. 

A S P i R i N in tesir inden 

olmak ic;;in lü ifen 
d ikkal ediniz. 

Müzeler Artbrma ve Eksiltme 

Yap1lacak i&lerin cms1 
ve mahiyeti 

Ah:;ab ve al~1 ~er~eve, 
kursun örtü, duvar ta
mirati 

Komisyonu 
Kesif 
bedeli 
Lira K. 
2515,80 

Muvakkat te
minat miktari 

Lira K . 
189,00 

Riyasetinden : 
Eksiltmenin nerede ve 
hangi gün ve saatte 

yap1lacagi 
Eksiltme Asar1atika 
Müzelerl Gene! Di -
r ektörlügünde 12/4/938 
tarihinde sah günü 
saat 14 te. 

.. Topkap1 „saray1 müzesi dahilinde Harem dairesile ikinci Osman kös
kunde vc d1ger ~az1 k1simlarda bermucibi kesif yaptirllacak olan tamirat 
yuka_nda yaz1h gun v~ saatte ac1k eksiltmiye konmu§tur. Ke&if ve sartna
m; ile ya_pllacak tam1rat1 mahallen görmek lstiyenlerin Müzeler Mimar • 
h1<~a. tahb .ol::mlar d~ en az 1500 lirahk bu i&e benzer is yaphklarma dair 
eks1ltme tar0md~n b1r hafta evvel Nafa1 idaresinden almm1$ ehliyet va 
1938 y1lma a1d T1caret Odas1 vesikalar1 ve muvakkat teminat makb J ·1 
ihale .,;; „ d K . uz an e 

~-nun e om1syona müracaat eylemeleri. (1659 ) 

Akhisar 

Cildinizin tahri~ edilmemesini 
isterseniz? 

Dünyamn her tarafmda seve seve 

kul!~~·}an, ve cildi tra§tan sonra 
pa'JDUk gibi yumu§atan 

POKER 
t1ra~ b1~aklar1n1 kullan101z 

Belediyesinden: 
1" - $ehlr elektrik sebeke teslsat lsi sebekenin ikmali müddetinin nok· 

sanhg1~.dan 14 nl~an 938 t arihlne musadif per:;embe günü saat 14 te ihale 
olunmak üzere yeni bastan ve kaoahzarfla eksiltmiye , 1karilmi&hr. 

2 - $ebeke i&leri potrel, malzeme ve montaj i§leri ayr1 ayn da ihale 
edilebilir. 

3 - Umum ke~if tutari 31866 llra. 
Potrelin 9094 lira 53 kurus ve montajm 10404 lira 30 kuru$ ve malze

menin de 12367 Jira 50 kuru0tur. 
!steklilerin kanunt tarifat dalreslnde Beledlyemlze müracaatleri ilan 

olunur. ( 1777) 

Antivirüsle 
tedavi 

c;1banlari, el ve ayak parmeklarmm arasmdaki ka§mblar 

do!ama, meme iltihab1 ve c;atlaklar, yamklar, tira~ ' 

yara lari, ergenlikler, koltuk alh c;1banlan. 

Tedavlslni en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Ankara Defterdarbg1ndan: 
Ada No. Muh<1mmen ke5if bedeli Muvakkat teminatJ 

340 
3fi3 

1696 
331 
327 
325 
321 
322 

Lira Kurus Lira Kuru0 
1900 142 50 
800 60 

2900 217 50 
9500 712 50 
7230 542 25 
7140 535 50 
8470 635 25 
8245 618 38 
6550 491 2 

326 8995 674 6~ 
323 

len ~.:- Tib Fakülte~i insa edilm:k üzere S1hhat Vekll.letince istimlAk edi
m b um.unc hastanes1 c1varmda kain ve 10 ada dahilinde mcvcud biliimum 
vee a;~•.nm y1khnlmas1 ve enkazi~m Belediyece i(Österilecek mahalle nakli 
viy~si. mm mevcud yollar sevl:vesme kadar in&aata müsaid bir ~ekilde tes-

2 - Yukanda yaz1h adalar ayr1 ayr1 ihale edileceklerdir. 
t .3 - Y1J<:na ve enkazmm nakli ieyine aid ke$if bedelleri ve muvakkat 
emmatlari h1zalarm<!.a ~österilmi$itr. 

d 
1
4k - ~apah z.arfla arthrma 18/4/938 pazartesi günü saat 15 te Defter

ar l ta mute$ekk1l Komisyonda yap1lacakhr. 
k 5 - Artbrma i$i yukar1da yaz1h oldugu üzere ke:;if bedellerine ~öre 

apah zarf usulile yap1lacaktir. "' 
6 - Kapah zarfla arthrm1ya >(i rebilmek iGin isteklilerin hizalannda 

razih m~vakkat teminatlarile birlikte Nafia Müdürlügünden alacaklan 
enn! ehhyet belgesi getirmeleri. 
.. 7v - Talibleri~ teklif mektublanm ve teminat mektublar1m sozu geGen 

gun . e saatten b1r saat evvel Komisyon Ba$kanbgma makbuz mukablll 
verm1~ olmalari. 
li E 8 l"k ~t~lile_r~ fenn_I :;artname ve ke:;if raporlarm1 görmek üzere Mil-

m a u ur 4gune muracaatleri. c886• . (1911) 

1 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

SA Li H BOSNA 
TARSUS 

Fabrikam111 mamulatt kaput bezlerl icin 1/2/938 tarihinden 

itib11reu tesbi t edilen satis fi atlan asaktdadir : 

se,han Tip 11 75 sm. 36 metroluk 7.25 kuru§ 

" 
„ II 90 

" 
36 " 

8.39 " Horozlu „ VI 75 " 
36 „ 6.70 " „ 

" 
IV 75 " 

36 „ 8.36 " 
1 - Sa hs pesin bedelledir ve fa brikada t es!imd i 11. 

l! - Bir baJyadan a~aiti sati:;lar iGin yüide 2 zam yap1hr. 

3 - Sif masraflarile balya ambalai bedelleri müsteriye aiddir. 

Istanbul 11at1$evi: Sultanhamam, Kendros han No. 

Beykoz Malmüdürlügünden : 
1 - Bogazi~inde Sütlüce mevkiinae mevcud Hazineye aid kir kahvesi önü

:nüzdeki yaz mevsimi iGin alt1 ay müddetle ve aGtk arttlrma suretile 
kiraya verilecektir. 

2 - Bu müddet i~in tahmin edilen kira bedeli 100 liradir. 
3 - Artbrma 18/4/1938 pazartesi günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlü

günde müte5ekkil Komisyonca yapilacaktir. 
4 - TaJiblerin arttrrmaya istirak edebilmeleri i~in muvakkat teminat be· 

deli olan 7 lira 50 kuru&u mezkur saatten evvel Malsand1gma yabrmI§ 
olmalari Iazimdrr. 

5 - Bu yere aid hususi 0artname Beykoz Malmüdürlügünden bedelsiz ola-
rak temin edilebilir. (1812) 

istanbul Üniversitesi Artbrma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonu ilanlar1 

l - 399,451 lira 38 kuru$ kesifli !stanbulda Cerrahpa5a hastanesinde 
yap1lacak $irürji klinigi binas1 in&as1 vahidi fiat üzerinden kapal1 zarila ek· 
siltmiye konulmu$tur. 

2 - Bu ioe aid. evrak 0e :;artnameler §Unlardrr : 
A - Eksiltme sartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk genel &artnamesi, 
D - Özel 0artname, 
E - Ke:;if cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli, 
F - Proje. 
1stiyenler bu &art.nameleri ve evraki kesif bedelinin yüz binde be$i nls· 

betinde bedelle Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 21/4/1938 persembe günü saat 16 da Üniversite Rektör• 

lügünde yap1lacaktir. · 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~ln istek!ilerin 19,750 llra muvakkat te· 

minat vermesi ve bundan baska asaittdaki vesikalan getirmesi läzimdir. 
L - 1937 senesine ald 150 bin Jirahk Baymdirhk Bakanhittndan ahn· 

m1& in&aat müteahhid vesikas1 ve talibin kendisi bizzat mühendis veya 
mimar c!.egilse insaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettigine dair bir 
mühendis veya mimarm noterden tasdikli senecllni veyahud da bir mühen· 
dis veya mimarla mü§tereken taahhüde girdigine dair noter senedi ver
mesi. 

5 - Teklif rnektublari ü~üncü maddede yaz1h saatten bir saat e~el 
Komisyon Ba&kanhgma makbuz mukabilin.de verilecektir. Posta ile gon· 
derilecek mektubll\rm en geG 3 üncü madde&! yaz1h saate kadar gelmi$ 
o!mas1 ve d1~ zarfmm mühür. mumile iyice kapanlml§ 0Jmas1 §artbr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 1838 ) 

Sac balunu, güzelligin en birinci sarttdir 

PETROL N • 
1 

K epekleri ve sac dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilacd.u'. „ 

Naf1a V ekäletinden: 
Eksiltmeye konulan is: „ „ 
1 - Tokadda Kazovamn sulanmas1 fein yap!lacak Gomenek Regül.., 

törile sulama kanah in&aat ve smai imalatI ke&if bedeli (1,225,000) liracbr. 
2 - Eksiltme 18/4/1938 tarihine rasthyan pazartesi ~ü saat 15 te 

Nafia Vekäleti Sular Umum MüdürlüiN Su Eksiltme Konusyonu Odasmda. 
kapah zarf usulile ye(.l1lacaktir. . . 

3 - istekliler: Eksiltme sartnamesi, mukavele pro,ies1, baym~rhk lf-
leri genel sartnamesi, fenni sartname ve projeleri (50) lira mukabilmde Su• 
Jar Umum Müdürlügünden alabilirler. . . . . 

4 _ Eksiltmeve girebilmek icin 1stekhlerm (50,500)hhh_:adhkd.muvakkafat 

t 
· t · (400) b'n Ji'ra'·'- Naf1a su i:;lerml taa u e 1p muv • emma vermes1 ve 1 '"' • . kt k b"li t" I 

fakiyetle bitirdigine ve bu kabil Nafla i&lenm bd.lao.akrma ika ~b 1 
ye 

1
t 

0 
• 

duguna <!.air Nafia Vekäletinden ahnm1s müteahh1 i ves as1 1 ra~ e me-
. · · t kl'l · t kl "f kt blarini ikinci maddede yaz1h saatten b1r sad 

s1, 1s P. 1 erm e 1 me u k b'J' d ) ! 
1
. k d s l u Müdürlügüne makbuz mu a 1 m e verme er 

evve me a ar u ar mum d"lm 630 (1452) f "'m~:~:::Y·•~:~= b::l:rlügü • ~nlan 1 
Cinsi 

Pa5abahcesinde Sunazm sokagmda 5 No. h . ~:kk•n 
Üsküdarda Rummehmedpa&a Doganc1Ja1· ca_ddesmde 94/1 d 

Areste caddesmde 6 N o.h • 
• d k• · e ci'nsleri yazih yerler ~raya verilmek üzere a~1k 
Yukan a mev 1 v 8 b ·· ·· t d. tt karilmtshr. !haleleri 14/4/93 per:;em e ·gunu saa 15 te ir. 

r:~e::;~~~~ kadiköv Vakrllar Müdürlügüne gelmeleri. ( 1818) 

Ziraat Vekaleti 
Satinalma Komisyonundan : 

1 
K· 1 zarf usulile 500 adi mt Pülverizatörü sahn almacaktir. 

II = M~;a~men bedel 9000 lira, ilk teminat 675 lirad1r. 
III _ Eksiltme 26/4/ 1938 tarihinde saat 15 te Ziraat Vekaleti binasmda 

vap1lacaktir. 
IV _ Sartnamcler Ankarad.a „ Zi.'.~~t VekB.Jeti Satmalm Ko.misyonundan, 

tstanbulda Ziraat Mudurlugunden paras1z olarak verilir. 
V _ fsteklilerin teklif mektublarm1 ilk teminatlarile birlikte muaYYen 

l(ünde 2490 say1h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin&! zikred1len ve• 
,sikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komis· 
yona vermeleri. • 974 • ( 1942) 

--.. - - ~ 
- Kiral1k Gazino " 

$i~li Büyükdere caddesi Zinci rli 
({uyu virajrndaki gazino kirahktir. 

Taliblerin Istanbul ] ~ Bankrun 
kar~1 srnda Malul Cemal gi§eS ne 

milracaatleri. 

S<11tfb ue B=u1t11rrlTI: Yana• Notli 

Umuml nef1'111at1 ldare eden f azi t116rl 

llft1d1lrt! : H ; km et M ünil 
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A 
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BUZ DOLABLARIMIZ 

U Ni~• 1938 # 1 

i Ni I· 
DE Li 

GELiYOR 
Norge, yalniz ge~en sene i~inde 3,500,000 aded buz dolab1 imal ederek satti . 

• 

Dünyanin her taraf1nda 20 seneden f azla bir zamandanberi sablm1~ ve elyevm hali faaliyette bulunan milyonlarca buz 
dolabmda ~imdiye kadar fabrikasyon ve kali te yüzünden hir tane bile servis ihtiyac1 gö rülmemi~tir. 

B • 
1 

Norge buz dolahlar1n1n rollatör kompresörlerile müce bez olma ar1d1r. 

, 

Rollatör kompresöründe yüksek tazy1ka maruz bir yag kitlesi i~inde 

• 
hareket etmektedir. Bu par~alarda delk ve temas yoktur. Bu sayede 

sonsuz.dur. NORGE 

NORGE . BUZ 
Buz Dolablar1n1n ömrü 

DOLABLARINI BEKLEYiNiZ 
N O R G E Buz Dolab1n1 görmeden karar vermeyiniz. 

Her boyda beyaz ve renkli buz dolablar1m1z1 yak1nda te,hir edecegiz. 

Elektron ur non1m 
Galata, Voyvoda caddesi, No. 58/62 

Posta kutusu: 1144 - Tel. 41460 

I 
• r1 ara.stnoa ~u";;;au ve eza.Dl saaw.u ""·--· 
• ve saat tar-.1, 
"eIJll!'"-~"- n „, anllll'. er w-

1r et1 

' 

n Tu n n1m 
Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Posta kutusu: 199 - Tel. 1287 

irketi 


