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(Y edigün) tarafmdan ne§redilen ve 
yirmi formada tarnamlanacak olan bu 
güzel eserin (14) üncü formasi '1kt1. 
Eksik sayilarmlZI bayilerinizden tan:•~: 
lay1ruz ve bu güzel eserden kendmm 
mahrum etrneyiniz. Formasi yalruz 10 
kuru1tur. 

Telefon: B~mubarrlr •e evt: 22368. Ta.brlr bevet!: 24298. tdare H matbaa ICUm1l 24299 • 24290 

Balka n kongresi 
dün Hatay 

Üzerinde kuvvetli bir 
Son celse 

tezahürile nihayet 

meselesi 
dostluk 

buldu 

lliisafir dclcgeler ve Türk gazetecileri Ytldu: Balkan matbuat kongrcsinin dünkü son 
Saraymdan ~ikarlarkcn celsesinden bir inhba 

Balkan Antant1 1 Parlak netice 
Ve ~lbua, tin~n canll„ II Mümessil heyet~er memleketimizdeki 
;;-- ana 1 b1r tezahuru ikamet günlerinden ve gÖrdükleri misa-

Q/kan fk A • • • • r e ari umumryesrnrn f. J•k · · 
eam1 Antant devletlerile O• 1rperver 1 ten memnun ayrild1lar ' 

'1luz ·· •• · d"" 0 Pu§en hatta ona tekad-
b ~m etmege ba§liyan canlr 
t 17 

llYQn1kl1k göstermesi zevk· 
e ternQ~a olunacak t;ok güzel 

Ve ulvi bir manz.aradir. 

~ ir_k.~ta "dcvam eden ~h1111alan
~ n. dun bitirtn Balkan Antanli 
tan a , Matbuat Birligi konferans1 ba~
bil , §agi müttefik memlcketlerin rnüteka-
1 cvg1 v 1 d • ••nd" . c sayg1larm1 can an 1rrnag1 
b. ••me sam. • d" . h 1 " h im1 gaye e mm11 eyecan 1 
" •Yet h l' d ki oalka a mde ge~ti. Malum ur 
C.as n Antantinm t~ekkülüne saik olan 
leblik

8j.Yi;. ~Ünyanm ötedenberi sulh i~in 
ctasin: 

1 .'.hnrn.i~ bu sahasmda statüko 
tcn ·b mustcn1d bir sulhu idarne etmek-
·1 ' arcu· B 1 .. k 1 e lak . ir. a kanlann sulhunu statu o 
Vard Yid ctrnckte realist bir hareket tarz1 
h ir. St tü'k 1 un 1 a onun bozulmas1 esasen su • 

arlllmas d' b' 1 1 d d Dün Hatay üzerinde dostluk tezal1ürüne önayak olan 111. Yuvanovir, onun • . ina mua il ir ha o ur u a • 
B 1~ln. · Ba~muharririmizle bir görü~mc esnasmda 

~~llt~~:nlard~ ~kir yürümü1. hat~a. az Ekonomik Konsey 1 celsesinin zab1tnamesini okutmu1tur. 
8Ule] b" ~ok ilen gitmiitir. Sulhun 1y1 ve bugun·· Bundan sonra, a~1h1 celsesi gününde 
rj bir · •riey olmas1 fikri bu sahada naza- dag1hyor konferansm verdigi karar mucibince Bal-
lakdir 

11 
ol.maktan ~1karak hakiki ve fili kan Antanh devlet ve hükumetlerinin re-

ll!urahh•cviyesine yükselmi1tir. Balkanh Bir haftadanberi 1ehrimizde toplant1- islerine gönderilen tazim telgraflarma ge· 
arkad js heyetlerini dolduran k1ymetli lar yapmakta olan Balkan Antanh dev- len cevablar okunmu1tur. Yunan Krah 
n.•lon '4 trnniz sulhun yalmz bir kombi- letleri Matbuat konfcransi dün sabah sa- Majeste !kinci Y orgi, Cumhurreisirniz 
f1k 1ll 

0 
rna•ma kanm1yarak onun rnütte- at 11 de Yildiz saraymda kapam~ celse- Atatürk, Romanya Krah Maieste Karo!, 

1CVgj :in cketler arasmda hcrgün artacak sini akdctmi1tir. Yugoslavya Naibi Altes Prens Pol, Yu
lllevkiine h~Y~1. ~ünasebctlerile hal . ve Konferans rcisi, Baimuharririmiz Yu- nan Ba1vekili General Metaksas, Türki
d1kler· . ak1m1 bir realite olmasm1 1ste- nus Nadi. katib Ercümend Ekrem Talu- ye Cumhuriyeti Ba1vekili Celal Bayar, 
Yiiksekni ~er Vesile ile ve bütün kalblerile ya konferansm 7 nisanda akdedilen a~1h1 [Arkas1 Sa. s 3atun 1 de] 
lltanla ' 0Ylerni,Ierdir. Bu ~ok güzel ••.....•••...•.....•....•............... „ ......... „ •.. „ .......•... „.„ ... „ ............... „ .... „„ .... „ .... „„.„. 

fll!da ;::a~ .. ~ugün dünyanm hi~bir tara- B e l ~ 
1
• k a d a 

llieinle• ~ edilmez. Balkan Antanli 
n . <ctlen .. k k d . .. ct1 o] en yu se rne emyet numu-
diinya:n bu anlay11larile hakikaten bütün 
halosin in ll1Pta edecegi bir terakki mer
tn~kte b •

1
on &Üratlc ilerilemi1 ve ilerilc-

13„ „ u unuyorlar 
. . utun b · . 
1~tnde b' 11 candan kardc~lik hareketlen 
ll.1atbu Ir t~nesi bilhas~a biz Balkan 
•1n1 Vc a\ ~~rligi milli Türk komitesi aza· 
llliiteha a .c umurn Türk gazetecilerini ~ok 
~· • 

1
" 5 ctt" H ·d· fk· . ""l1n in 1• 

1· a !SC e an umwmye-
1~ büt" a urnu oldugu zaman h~ 1üphe-
···1 un rn l k . •U•ran k" em e ette memnun1yet ve 
ludur· a islerilc dalgalanacakhr. Olan 

v Yu~O!lav de! · · y an0 v; „ . egasyonu relSl saym u-
koinisy<; in nyaseti altmda bulunan siyasi 
!alar101°b. ':'•siege aid tetkik ve münaka
ketlere thrdikten sonra müttefik memle
kada•l rnrdnsub arkada1lanm1z Türk ar-
. ' arin an T" k. . k k d 1 '~al cttj"" . . .ur 1yey1 pe ya m an 
silatin g~ni bild1kleri ve fakat bütün taf
rniiin ah 'ki'~kk'.f olmad1klan Hatay rneselc-

a t h" ·1 gc~ird""" m:i iyeh e 1imdiyc kadar 
611)110~g•. ••lhal~r vc 1imdiki halde i~inde 
etraf11 ull~. vaz1yet hakkmda kendilcrine 
1'ürk am~ umat verilmcsini istcmiilerdir. 
kadasi ia an Ercürncnd Ekrem T alu ar
~derci m~ lkmeseleyi komisyonda te1rih 

a anli mctlektaslanmm tenvir 

YUNUS NADI 
[Arkas1 Sa. 3 sütun 3 t:lel 

endi§e 
-------

Umumi Harbde Almanyadan ahnan iki vila-
yetteki Nazi faaliyetinden dolay1 Bel~ika 

hükumeti tedbir almaga mecbur oldu 

-i 

l\lalmedy'den umumi bir manzara 

Brüksel f 4 (Hususi) - Urnumi 
Harbde Almanyadan almarak Bel~ika
ya ilhak edilen Öpen ve Malmedy vila • 
yetlerinde nazi faaliyetlerine kar~1 hü -
kumet tarafmdan tedbirler almm11 -

ttr. 
Bu vilayetlcri ziyaret eden Dahiliye 

Nazm ~refine verilen ziyafetc istirak 
etmek istemiyen iki belcdiye reisi 1iddetle 
cezalandmlm11tir. 

Londra- Paris gakznla~masz 
M. Daladye ve Bone gelecek 

hafta Londraya gidiyorlar 
veni ziraat veki1i

1f rans1z Naz1rlannm ziyaretine 
Failc Kurdoglu dün 
vazifesine ba~lad1 

Ankara 14 (Telefonla) - Yeni Ziraat 
Vckili Faik Kurdo~Ju bu sabah vazife -
sine ba§ladi. Faik Kurdoglu ögle üstü 
Ziraat ve ikhsad Vekfiletleri konferans 
salonunda toplanan Vekäletler memur
larile k1sa bir hasb1halde bulundu. ik • 
t1sad Vekaletindeki i;ah1ma arkada1Ja -
rma veda etti. Ziraat Vekäletindeki ye
n.!_ mesai arkada1larile tam~m1~ oldu. 
···························································· 

Bir kadirsinashk 
' 

Üniversiteye Pro. Navil 
i~in bir plaka asild1 

Biyoloji Enstitüsüne asdan plaka • 

Üniversite Biyoloji Enstitüsünde Fen 
Fakültesi biyoloji profesörü iken ge -
9en sene bugün vefat etmi1 olan isvi~
reli profesör Andre Navil it;in dün me
rasim yap1lm11 ve ders salonuna profe
sörün portresini gösteren bir plaka a
s1lm1§hr. 

Andre Navil'in yerine getirtilen biyo
loji profesörü Kozvik, istanbul Üniver
sitesinin gösterdigi bu kadir§inashga 
te~ekkürle mukabele etmi§tir. 

Bu münasebetle profesör Pittar'm 
vermekte oldui(u konferans serisinden 
be1incisi, dün, Biyoloj i Enstitüsünde ve
rilmi§tir. ............................................................ 

Hariciye Vekilimiz 
Kahireden ayrild1 

Kahire 14 - Anadolu Ajansmm hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü1tü A
ras dün saat dörtte Veliahd Mehmed A 
linin verdigi büyük garden partide bu • 
lunduktan sonra saat 6 da Romanya el -
i;iliginin kokteyl partisinc gitmiitir. 

Gcccyi hususi olarak ge~iren Hariciye 
V ekili, hususi vagonla bu sabah saat 
9,30 da lskenderiyeye harekct eylemi~
tir. 

lstasyona giden yol ve istasyonun i~i 
«ya1asm Türkiye, ya§asm Atatürk» diye 
bagiran kcsif bir halk kütlesile dolmu~tu. 

Carda saray rnabeyncisi. Ba1vekilin 
rnümessili, Hariciye N azm, Hariciye Ne
zareti erkam ve diger bir ~ok yüksek ze
vat tarafmdan selamlanm11tir. Bir askcri 
k1t° a rc.mi selam1 ifa etmii vc mmka 1s
tiklal ve Mim mar1lanm i;alm11hr, 

l•kenderiyede 
1skenderiye f 4 - Anadblu Ajansmm 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Yekili Dr. Tevfik Rüitü A

ras buraya gclmii ve istasyonda Vali, 
bclediye rcisi ve diger mahalli hükumct 
erkanile konsoloslar ve büyük bir halk 
kütlesi tarafmdan kar11lanm11lir. 

fskenderiyc valisi Hariciye Y ekilinin 
1erefine bir ögle z.iyafeti vermiitir. 

Hariciyc Y ekili ögleden sonra da 
Türkiye konsolosunun i;aymda bulun -
duktan sonra saat 16 da Beyruta gitmek 
üzere vapura binmi1tir. 

Cumartesi sabah1 Beyruta varacak ve 
akiamleyin de oradan Ankaraya harekct 
eyliyecektir. {a.a.) 

büyük ehemmiyet veriliyor 
Paris 14 (Hususi) - Baivekil M. 

Daladye, Hariciye Nazm M. Jorj Bone 
ile beraber aym 22 sinde Londraya gide
cektir. 

Salahiycttar mehafildcn alman malu -
mata göre, !ngiliz ve Franstz namlart 
Renin Almanlar tarahndan i1galinden 
sonra !ngiliz ve F rans1z crkamharbiyeleri 
arasmda yap1lan konuimalara daha 1ü • 
mullü bir 1ekil vcreceklerdir. Ayni za -
manda lngiliz • Frans1z askeri teiriki me
saisi meselesi de bütün teferruatile tetkik 
ve müzakere edilecektir. 

Daily Ekpres gazetesi bugünkü nüsha
smda bu mescle hakkmda a1ag1daki taf
silah vermektedir: 

[ArkaSI Sa. 7 sütun S tel Frans1z Maliye NaZJ.n 111. Bone 
10111101110 011111010010110110101001100 110110011II110010110110 001 IOlllll OOllOlllOlflllOOIOll OIOIOIOIOIOOI Oll lllOI II llll oot• 

Pazarligin men'i irin 

Hükiimet Meclise yeni 
bi~ läyiha sevkediyor 

Ah,veri,te pazai ~de uaulünün önüne g~megi iatih
daf eden bu proje Mecliste süratle görü~ülecek 

Hükumetin, perakende ticarette mem- / «Proje ile pcrakende ah1veri1tc m~K· 
leketimizde yerleimi~ saki:n bir adet olan tu fiat üzcrine satii1 mecburi k1lmak, fiat• 
pazarhg1 ortadan kaldmnak ve ah1 verii- larda aleniyet temin eylemek ve bu su:~t· 
te aleniyeti temin etmek i~in ham • lc iklisaden ve ahlakan mazarratmda fUp· 
lad1g1 mühim kanun proe,inin süratle Bü- he bulunm1yan pazarhk umlü~ü ortadan 
yük Millet Meclisine sevkedileccgi anla- kald1rmak gaye>i güdülmektedtr. 
11lmaktadtr. Ahiveriilerimizde, nadir istisnalar!•• 

Hükumetin bu projeyi hamlamaSlnda- pazarhgm hakim oldugu herkes~e malum 
ki rnucib scbebler hakkmdaki layi - bir keyfiycttir. Filhakika günde~1k ~a:l'.a • 
hasmda bu ~ok mühim iktJsadi i1 1öylc tumzi gözden g~irirsek, ~hiven~lenm1z • 
tcirih edilmektedir: [Aflcasi Sa. 8 siltun 1 d•I 
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lspanyada son vaziyet 
Barselon dün k1smen 
l§Iktan mahrum kald1 

ingiltere hükumeti bir emirname ne,rederek 
devlet mümessili 

bildirdi 

• Franko'nun 

olarak 
aJanm1 

tan1d1g1n1 

ispanyadan Fransaya iltica cdcn hükfunct~i "'!lisl~~ hududda bir Fransu: 
jandarmasJ tarafmdan tedav1 cdihyor 

ispanyadaki bloke para
lar1miz Devlet Banka· 

11nca ödenecek 
Perpinyan 14 - Resmen bildiril -

digine göre, Aragon cephesinde cum· 
huriyeti;iler Balaguer rn1takasmda 

Vallsogona kasabasmin sokaklannda ce
reyan eden iiddetli bir muharebeden son• 

ra kasabanm yansm1 z.aptetmege muvaf· 
fak olmu1lardtr. Cumhuriyet tayyareleri 

dün Morella mmtakas1nda iiddctli hü • 

cumlar yapm11 ve Rio Sergre sahilindcki 

asi kit' alarm1 mitralyöz ate1i altma alm11· 
t1r, [Arkass sa. 7 aütun • t~l 
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) Siyasi icmal 
Ü~ büyük siyasi haclise 

Zorba bir kudretin aska 
' 

sundugu vergi! 
Seherin 

ipek 

yatak odasm1, 
cibinlikler, altm 

elmash terlikler 

incili 
legen 

yorganlar, 
ibrikler, 

süslüyordu 

Herkes ona yer a~1yor ve gene herkes 
onun etrafmda yer ahyordu. Celin de 
koca evi velveleye veren Hünkar delisi
nio yambasma geliiinden uiiur kuruotu
)ad1. tabiatin agzma nak1ettigi inci misra· 
!an bir kere daha a~1ga vurdu: 

- Buyur bac1. dedi. 1öyle buyur. 
Seni evimde görmekten c;ok sevindim. 
Ayagmda ugur vard1r iniallah 1 

Serife, deli deli bu güzel kad!Ill süz
dü, ic;in i~in de sesindeki ahengi öktü. 
Dile gelebilecek herhangi bir i;ic;ek bu 
kadar oefü bir sesle konu1amaz ve hic;
bir bülbül bu sesteki bay1ltgan 1tn sac;a
JDazdi. Alk delisi avare kadm - yüregi 
yaoa yana • Seherin bu cephedeki üs
tünlüiünü de kavrad1 ve onuo hakkmda 
besledigi gayza biroz daha deriolik vere· 
;rek garib bir sesle sordu: 

- Dün ne idin, bugiin nesio, yarm 
llC olacaksm, ögrenmek ister misin} 

Düo ne idio derken gözlerini siyah 
ilikb bir i;ift ayna gibi ac;1yordu, sesi • 
nin büyülü ahenginden ald1g1 yardunla 
n bir lihzada Sehere kannakant1k bir 
mazi seyrettiriyordu. Orada, o mazide 
li:ocasIDa yalo1z tenini verip kalbini u -
zuo ytllar haram bir atk i<;in bakir sak· 
Lyu, sonra bu bikri kocasma misafir 
gelmit bir delikaolmm hayaline feda 
edeo hoppa bir kadmm luzlig1, gelinligi, 
evliligi, sevdahhg1 perde perde uzam
yordu. 

Bugün nesio L derken de Schere 
• gene büyülü sesinin kudretile • iki er
kege pay edilmi1 bir kadm hayatmdaki 
heyecanlan, halecanlan, korkulan ve 
tadlan ha11rlatm11b. Celin, bu üc; kelime 

ile efsunlanrn11 gibiycli. Kocasma kalbile 
ihanet ettigi günden sonra gec;irdigi ka
TJIIk ve kirli ömrüo bütün safhalanm bir 
aaoiye ~ode hatirl1yarak iligiiac kadar 
titriyordu. 

Bu titreyi1i gideren gene Serifemn AÖ
zü, «yann ne olacaksm» diye soru1u ol
du. Seher, taotanah bir ikbalin verdigi 
sersemlikle • düjZün ba1liyahdanberi -
nefsine kar11 böy]e bir sual levcih etme
mitti, kendisinin yann ne olacag1m dü-
1ünmcmi1ti. Deli kadm1n bir yandan ma
ziyi habrlabrkeo öbür yandan da bu 
noktaya temas etmesi ruhundaki gaf!et 
perdesini ynth. Kisa bir lahza dü1ünme· 
ie mecbur kald1iii maziden 1uurunu a
Y1Td1 ve bu aynh1la titremekten de kurtu
larak dalgm dalgm istikhali mülahazaya 
Ririfti. 

lstikbal ona, kara ve uzun bir yoldan 
ibaret görünüyordu, bu yol düz müydü, 
iiri bügrü müydü}... Y amnda yönünde 
llturumlar, ~ukurlar, 1urasmda burasm
da dikenler, c;ahlar var m1yd1 } .. Cönnü· 
:vordu, göremiyordu. Y almz o yolun he
ißen her tarafmda Nakilci ile Hüseynin 
• kara kaftanlara sanh • varhklanm sezi· 
:rordu. Kenclisi yürürken bazan N akilci
nin. bazan Hüseynio kucag1na dü1üyor· 
du. 

Güzel gelin, gözlerini yan kap1yarak 
bu marazi tcma1alara dalarken Serife, 
yaTatc;a bir elini tuttu: 

- Ben, dcdi, paditahm on sekiz c;o
cuiuouo k1z m1, oglan rm olacagm1 ket
fedip haber verdim. Bu ~uklardan ~o
iuoun öleceklerini de evvelden bilip ba· 
balanna bildirdim. Tann akhrm ald1 am
ma l!Özlerimi keskiniettirdi. Ne yedii!imi 

bilmem, ne ic;tigimi bilmem, nerede yat
t1g1m1 bilmem. Lakin ba$kalanmo yürek
lerini okurum, dileklerini sezerim, yarm 
ne olacaklanm da ke,federim. lstersen 
smal 

Seher, «istemem» diyecekti. Cünkü 
yüreginde yatan mlarm a~iii;a vurulma· 
s1ndan korkuyordu. F akat Hünkar De -
lisinin gösterecegi kerameti merak eden 
kadmlann hcp bir ag1zdan: «Smaym Al
lah askma smaym» diye bag1rmalan üze
rine 1üpheli bir duruma dü1memek dü • 
1üncesilc muvafakat etmek zoruoda kal
d1. Y aln1z ihtiyall elden bnakmadi: 

- Peki, bac1 - dedi - gönlün ho$ ol· 
sun. Benim de faluna bak. Amma öbür 
odada. 

Seyircilerin homurdanmalan üzerine 
de 1öyle bir kurtulus yolu buldu: 

- F ahn uguru gizlili~indcdir, derler. 
Onun i~in Serife bac1 ile ba1ba1a kalmak 
laz1m. kinizde fal ac;hrmak istiyen varsa 
benden sonra öbür odaya girsin, bakbr
sm. Bac1, hepimiz i<;in zahmete katlamr. 

Serife ne müspet, ne menfi bir kelime 
söylemedi. Heyecanh bir sessizlikle Se. 
herin ardma dü1tü. yatak odasma girdi. 
Orada ertesi geccyi bekliyen muhte1em 
bir dekor vardi. Hind sevailerinden ya -
p1lma c;ift minderli yatak, incili yorgan· 
lar, ipek cibinlikler, ma s1ra aynalar, al
tm legen ve ibrikler, elmash terlikler, 
boh~a boh~a gecelikler, zorba bir kudre· 
tin &1ka sundugu vorgi serisi halinde ge
nis oday1 süslüyordu. 

Seher, som gÜmÜslen yapilma k1sa vc 
arkal1ks1z bir iskemleye oturdu, Deli 1e
rifeye de ipek hah üzerinde ycr göster
di: 

- Haydi, dedi, i1e ba1la. Allah vere 
de bahbm1 ters okumayasm l 

Serife fngiliz kaclifesinden yap1hna zao 
rif kap1 perdelerinin odaya tarn bir mah
remiyet temin edip etmedigini dikkatli 
bir baki1la tesbit ettikten sonra delilikten 
s1ynldi: 

- Seher, dedi, Cülhaneli Hüseyni 
hala seviyor musun} 

Güzel gelin birden afallad1, bön bön 
Serifen in yüzüne bakb ve kekeledi: 

- Hüseyin kim} 
Sirreb;e davranma}'l •mamak istiyerck 

yerinden firlad1: 
- Y oksa, dedi, sen falc1hk tasla}'lp 

da saman altmdan su mu yürütmek isti -
yorsun. Eger muhabbet tellah isen yan
h1 kap1 cald1g1m ögren. Burast Nakilci 
Mustafa Aganm cvidir. Ben de onun ni· 
1&nlmy1m, yann nikahlm olacaiiim. De
li isen deliligini bil. Nakilci aga adamm 
derisine saman doldurur. 

Serife, kötü kötü gülerek onu dinli • 
yordu, sahteligi, yavas sesle yap1lmasm· 
dan da anla11lan, bu tehdid bombard1 • 
mam bitince Sehere gümüs iskemleyi gös
terdi: 

- Tela1 etme, otur. Ceneni de bo1 
yere yorma. N akilci agamn kim olduiiu· 
nu, daha seni Üsküdarda omuzlatmadan 
önce bilenlerdenim. 0 da beni tamr, dog
ru 1özlülügümü de bilir. Sayed sac sac;a 
gelirsek aga, benim deiiil, senin derini 
yüzcr. Cünkü Cülhaneli Hüseyinle ken· 
disini aldathgm1 duyunca deliye döne -
cektir. Nas1l, isine p;elir mi gürültü? .. 

Seher, k1zara bozara oturdu ve hafa
kanlar ic;inde uzun uzun söylendi: 

IArk1111 carl 

Erzincanda büyük bir park yapd1yor 

Bir park yap1bnas1 düsünülen Erzincanda Bugday meydaru 

Erzincan (Hususl) - ;iehrimizin büti;esine bir miktar tahsisat konulmU§· 
Bugday meydanmda eski tarzda in§& tur. 25 bin liraya i;1kacag1 tahmin edilen 
edilmi§ olan ve l~inde sebze ve bagc1la- halin ke§if projeleri mühendisliki;e tet
nn ah~veri~ ettiklerl yirmi dört dükka- kik edilmektedlr. Bundan lia§ka, bun • 
n1n }'lktmlmastna karar verilmi~tir. dan birkai; sene evvel gene Bugday 

Beledlye, esasen kendine aid bulunan meydamnm ortasmda yaptmlm1~ olan 
bu bina!ann yerine modern bir sebze zahire halinin }'lktmlarak yerlnln blr 
hall yaptlacaktir. B11 münasebetle 938 park hallne ifrag1 kararlqtirtlmlftlr. 

Resad mahkemede otellerde temizlik senelik kongresi naan c; muazzam siyasl hadise bir gü~· 
'!::::::ll de meydana geldi. Birinci mu· ' 

Dünkü ce:lsede yeniden Dahiliye Vekaleti, 
miihim 
pönderdi 

vila- Dr. Fahreddin Kerimin 
izahat 

him hadise: lngiltere ile 1talya 
Roma müzakerelerinde ania1tilar. Bu an• 
laimaya aleyhdar buluoan Eden 1ngiliJ 
Hariciye Nezaretinden :-ekildikten son!a 

iki ~hid dinlendi 
Bir müddet evvel Beyaztdda <;ad1rc1-

larda kans1 Fatma Melahati öldüren 
Re§adm muhakemesine .dün Aguceza
da devam edilmi§tir. 

Dünkü celsede müdafaa §ahidi ola • 
rak dinlenen Hayriye demi~tir ki: 

c- Vak'adan evvel bir ak§am üstü 
Melähatin annesi gelerek k1zmm on 
gündür evde olmad1gm1 söylemi~ ve ne
rede görebilecegini sormuitu. Tam bu 
s1rada Melähat gelerek bir müddet an -
nJsi!e kon~tu ve yavll§i;a bana, ben 
ba§ka bir erkekle oturuyorum, dedi ve 
bu erkegi kendisine Saniyenin tamth· 
gmt söyledi. BirkaG gün sonra da R~a
dm kans1 Melahati öldürdügünü i§il • 
tim.> 

f;iahid diger Hayriye de iunlan söyle
mi1tir: 

c- Melähat ölümünden üc;, dört gün 
evvel bana gelerek kocasmt i;eki§tirdi 
ve ölse de kurtulsam, dedi. Ben de bu 
adamdan iki klZln var, bu c;ocuklara 
kim bakar, cevabm1 verdim .. 0 zaman 
Melahat, i;ocuklara yeni tam1bJltm a
dam bakar, dedi ve esasen bir hafta • 
danberi bu adamla beraber oturdu~unu 
söyliyerek yeni evinin anahtarm1 ce • 
binden <;tkararak gösterdi.. 

Bunu müteak1b muhakeme, gelmiyen 
diger müdafaa ~ahidlerinin celbi i9in 
ba~ka bir güne talik edilmi~tir. 

CEMIYETLERDE 

Soförlerin intihabati 
taadik edildi 

Ticaret Odasi idare heyetl $oförler 
cemiyetinin yenl idare heyeti intlhabmt 
tasdik etml§tir. $imdi idare heyeti ye
ni reis! sei;ecektir. 
Hamallar cemiyeti, Yük~üler 

cemiyeti oldu 
tstanbul Hamallar cemiyetinin isml 

(!stanbul Yük<;iller cemiyeti) ne <;ev • 
rilmi§tir. Cemiyette strf menedilmiyen 
§ekilde ve mesafelerde S1rtla ve muay
yen evsafta arabalarla yük tS§lyanlar 
bulunabilecektir 

DENIZ ISLERI 

Deniz aeyrÜaeferinde aürat 
temin edilec~k · ··- · ·;.~ 

Denizbank, Büyük Önderin Marmara 
mmtakaS1m bir turizm ·1mntakaS1 ·hali· 
ne getirmek yolunda verdikleri büyük 
direktife uyarak önümü:r.deld yaz mev
simlnde Marmarada serl ve ucuz gün • 
düz seferlerl tertiblne karar vermi§tir. 
Mudanya ile !stan bul, Yalova ile !stan· 
bul arasmda ve körfez hatltnda yap1la • 
cak bu seferlerle sabah 1ehrimlzden 
kalkan bir yolcu, ak~am dönebilecektir. 

Denizbank, yolcularm tek biletle se • 
yahatleri li;in Bursa hatbnda Devlet 
Demiryollarile ve Yalova hattmda da 
otobüslerle anla~acakbr. 

GOMROKLERDE 

Bazi memleketler i~in tenzi· 
lath tarife müddeti bitti 

Eski Türk • Alman ticaret anla§mast
na uyularak bizimle ticaret anla§mas1 
olan memleketlerin bir k!Slm ~yasma 
dokuz aydanberi tatbik olunan tenzi • 
tatlt gümrük tarifesi dün ak§am niha -
yete ermi§tir. 

Dün, son gün o!mast münasebetlle !t
halät gümrüklerinde büyük bir faali • 
yet hüküm sürmekte idi. Son günlerde
ki bu faaliyetten, tenziläth tarifeden ls
tifade edebilen maddelerden büyilk 
stoklar vilcude getirildigi anla§tlmak -
tadtr. ---Dün bir otobüa yand1 

Dün ak~am saat 18 raddelerinde Sa!· 
ktmsögüdde Erdogan mahallesinde Ba
klrköy • Sirkeci hattmda i~liyen Salon 
otobüslerinden 3335 numarah araba tu· 
tu•arak k1smen yanmt§hr. 

Ayni sokak i<;inde bulunan garajm ö
nünde temizlenilmekte olan otobüs 
makine k1smmda yakllan bir kä~ddan 
91kan ktvtlctmlarla tutu~an benzinle a· 
le!j almUJ ve f(lför ve muavini mevkiile 
ah~ab ktsmt kISmen yand1ktan sonra !t
faive marlfetile söndürülmü§tür. 

Erdogan sokagt birdenbire müthi§ bir 
panlk hayatile kart$mts ve gürültü pa -
ttrd1 ge<; vakte kadar devam etmi§tir. --·-Zorla ~ocugunu dütürten 

koca 
Dün, bir iskati cenin vak'as1 meydana 

91kanlm1~ttr. Kumkapt sakinlerinden 
Mehmed klZI 23 ya~lannda Mukaddes 
be~ bu<;uk ayhk hämlle iken 22 §Ubatta 
kocaS1 Dilaver tarafmdan dövülmü~tilr. 

Mukaddes, bu vak'adan 16 gün sonra 
<;<>cugu vakitslz ve sag olarak dil§Ür -
mü~. <;ocuk bir müddet sonra ölmü§tilr. 

Ölü <;ocuk, Mukaddesin koca51 tara
fmdan ve resmi muamelesi yap1lmadan 
deniz kenarma gömülmü§tür. 

Diln, bu c;ocuk gömüldü~ü yerden <;t
kar1!arak Morga nakledllml§, sui;lu e· 
beveylnle bu i~I zab1taya ihbar etmiyen 
ebe Emine hakkmda taklbata ba§lan • 
n\!§Ur. 

yetlere bir verdigi 
• em1r Ye§ilhiläl cemiyeti merkez heyeti • iki ay ic;inde, lngiliz ve Italyan Ba1velul• 

nin may1sm ilk haftasmda yapacag1 top· leri ve Hariciye Nazn anlaimak yolunU 
Dahiliye Vekalet bütün vilayetlere 1u lanttya ehemmiyet verilmektedir. buldular. Anlaimanm esas1, Akdeniz, ln· 

emri göndermiitir: Bu toplan!Ida, bilhassa yüksek dere- giliz lmparatorlugu~un kisa muvasala yo-
«Memleketimizin; bellibaih birka~ cedeki alkollü iGkilerin kaldmlmast l"- lu olmas1 itibarile lngiltere ic;in zaruri ve 

büyük 1ehrinden ba1ka hemen hic;bir ye· hinde temennilerde bulunacak ve hii; ltalyanm öz varhi!t bu denizde bulundu• 
· d ] b hl d ··1 olmazsa bu nevi iGkilerin fiatlarmm ar-nn e ya mz ya anc1 seyya ann eg1 , gundan bu devlet i~in de hayati ehemDll' 
1 h d d 1 tmlmas1 istenecektir. Bundan ba§ka u-

ii eri irin seya at e en vatan ai anmmn yeti haiz oldug' unu iki tarafm da kabul ve ' mumi nakil vas1talarm1 idare eden khn-
bile konukhyabileceklcri temiz otel ve • 51°la"h!1 ve s1.lahs1z elde ettikle1i kazanclan selerin. vazife haricinde de i~ki kullan -
ya misafirhanelerin bulunmad1g1 bir ha- malarmm menedilmesi ic;in ieiebbüsler kar11hkh olarak tasdik etmeleridir. 
kikattir. Oteller asgari konfora ah1m11 o- yantlacakttr. Sovyet matbuah, bu esas1 tenkid et • 
!an misafirleri talmin edebilecek vaziyet- Ye~ilhiläl cemiyeti umumi katibi Dr. mekte ve Akdenizde iki büyük devletin 
te degildir. Fahreddin Kerim. bir muharririmize menfaatleri arasmda gözetilen fark, bu 

Bu hal seyahat arzu ve imkanlanm bu mevzu etrafmda demi1tir ki: denizde ltalyamn lngiltereye müsavi ve 
azaltmakta ve binnetice 1ehir ve kasaba - •- N orveGte, nakil vas1tas1 kullanan hatta faik kuvvet bulundurmas1n1 müstel• 
lanm1zm iktisadi menfaatlerini haleldar her hangi bir adamm, vazifesi ba1mda zim olacagim kaydetmektedirler. Bu ga• 
etmektedir. Prensip itibarile her tarafta bulunmadt~ zamanlarda da IQki li;mesi zeteler, Eden'in politikaS! takib eclilme • 
bütün s1hhi 1artlan ve modern konforu ca- yasakttr. Muayene neticesinde kanmda mesinden dolay1, bir gün lngilterenin etek• 

1 d · ·1 • b ·b· binde elli santigram alkol bulunan §O • mi otel er vücu e gebn mes1 ve u g1 1 leri tutu•up pi•man olacagm1 da ilave ey• förleri, gayet agrr surette cezalandmr- ' ' 
tesislere plaj, banyo, eglence, yaz tatili lemektedirler. lar. Var~ovada toplanan beynelmilel li;-
gec;irilen veya tarihi ve turistik ehemmi- ki aleyhtarlan kongresinde bu cezanm Llkio F ransa matbuah bu anlapnadan 
yeti olan yerlerden ba1lanmas1 lazund1r. bütün meden! memleketlerde tatbikt ta- memouo olup Fransaya dahi ltalya ile an• 
Derhal ve acele olarak tatbik1 laztm ge • leb edilm~tir. MayISm ilk haftasmda laimaga yol ac;hg1ru yazmaktadnlar. Bu 
len en pratik ve masrafs1z tckil, a1&g1da yapacal!tmtz toplanttda, t1i;ilerin, ke • netice ltalya ile anlaimaga aleyhdar bu· 
gösterilmiitir: sif bulunduk!art mmtakalarda, meyha- luoan Franoadaki marksistlerin cesaretini 

1 - lstasyonlarda, iskelelerde ve be- nelerin ac;1k kalma müddetinin asgariye kirmI§hr. 
lediye te1kilat1 olan her yerde misafirha- indirilmesi de tekllf edilecektir. Bu sa- 1kinci mühim hadise: Fransada yeni 
ne ve otellerin bütün odalanmn badanali yede l~iler, serbest kalabildiklerl za • kabinenin sollar ittifak1 halk cephesinill 
boyah ha1erattan ari temiz hale gctiril • manlar zarftnda paralanm meyhane • sag cenah1 radikal sosyafistlerle merkeJ 
mesi, bu odalardaki karyolalann beledi • !erde yemek firsall bulamiyacaklar • partilerine dayanarak teiekkül etmesidir· 
yeler taranndan haz1rlatt1nlarak yatak, _d_ir_. ______________ Iki senedenberi hükumeti inhisan albnda 

pamuk, yorgan, c;ar14f ve örtülerinin y1 • MÜTEFERRIK tutan halk cephesi, ilk defa, sag cenalu 
kanm11. ütülenrni1 halde üc;er taktm ola • merkeze kaymasmdan dolay1 inhilale ugo 
rak bulundurulmas1 ve bu suretle gelecek Hakimiyeti milliye bayrami ram1itir. Y eni Ba1nkil merkez partilerine 
misafirlere temiz bir oda ve temiz bir ya- 23 nisan Hakimiyeti milliye bayramt dayanarak parlamentoda Ufi derecede 
takta yatmak imkinlanmn temin edilmesi dolayisile gelecek cuma günü ögleden ekseriyet temin etmi§tir. Bu vaziyet kar • 
muvaf1k olur. sonra daireler tatil olacak ve cumartesi 11smda, halk cephesinin diger iki büyük 

2 - Hanlarda, otellerde ve umuma günü de daireler ve mektebler kapalI azast sosyalistlerle komünistler hükumet 
bulunacakhr. · 

aid yerlerde mevcud halalar hemen umu- E ki Ad). k k lk üzerinde amir ve mücbir olmak kudretiD1 
miyetle pis kokulu, manzaraSI i;irkin yer- 1 iye en azi a iyor kaybetmiilerdir. 
lerdl·r. Eski Adliye binas1 enkazmm hedmi B . . h . 1. d ve t unun 1c;m ya cep enm teme 1n en 

Bunlann derhal 1slah1, temizlenrnesi, i9in Adliye Vekäletlnce stanbul Ad - kökünden dag'1ldig'1m ilan etmemek üzere 
liyesine 18,000 lirallk bir tahsisat gön • 

badanalaomas1, akar su temioi, tazyikli derilmi§tir. yeni kabioeye rey vennek yahud büsbü : 
su tesisat1 mevcud olm1yan yerlerde 9in - y eniköy Nahiyeainde faaliyet tün muhalefete gec;mek 1:klanndan biriDI 
kodan yüksekte su deposu yapbnlmak su- tercih etmek icab etmi1tir. Sosyalist meb• 
reb.le s1hh01 fartlan cami temiz hale getiril- Yeniköy nahiyesi dahilinde mühim 

faaliyetler göze 9arpmaktachr. Yen! ta- uslarm grupu bir karar vennek üzere yap-
mesi basit bir himmete mütevakk1fhr. yin edilen N ahiye müdürünün gayreti t1g1 toplanbda, 25 aza muhalefete g~ • 

3 - Otel lokanta ve kazino gibi u • oeticesi olarak metrflk Tarabya parkt mege taraftar olmut. lakin ekseriyeti ter 
'!'lll!!,un Y:a!'p. kalkm!!,sma, yi!ip ~~sine ~lAAi.Y„ta~dfn "~~W.~ ~_.!~~·~ba,reni kabine Jthin~ rr-1 
ve ct!Tenmeiime 111if11uw yerlenn en muna • , !ilBl'ek yeniden tarb. ve tanzl.m edllmlf venn~e lüzum görmüttür. K.oonünistlel 

sib mahallerinde istikrah duyulmadan ve halkm istirahatine tahsis olunmus • ..:1.•h •• i.11owalis. tle~m .•. yoluo<lan av~~mak ia• 
L. fi'.' 1, b' ) ' •• k • • r t 11.J 'b1 1 ~u 1 UJ11 · •uo1,u1 ~nlu • .u~o( .• 11 ';~ _ S~ -( ~ r:' .--

fld'I'UllCh · tr ·e yuz ·y1 ama yenrun ·te• ur. tememi1lerdir. 
min edilmesi bir zarurettir. Bundan maada fstinye civanndakl Bu suretle Daladye kabinesi kendisioe 

4 - 1nsanhgm en basit icablanndan <;irozluk ?enilen yer, mükemmel bir iitirak eden ve ekseriyeti nas1l olsa da tc
biri olan vo umumi s1hhatin temelini te1kil bah~e bahne konulmu§tur. min eden partilerden ba1ka bütün solla • 
eden temizlikte alikadarlann c;ok hassas A~a~ kam, Süvari Binicillk mekte~ine nn da itimad reyini alm11br. Kabinenin 

• vertldtkten sonra Ayazaga yolu murur i d d f 
bulunmast laz~d1.r. . , ve ubura kapablmi§II. Nahiye müdilr • bütc;enin a91g1m ve fevka.a e mü a aa 

5 - .. Ayn .~1r 1h~sas ve b1lgiye ~e pa- lügü Ayaza~a yolunu Maslak §Oseslne masraflanm kapatmak üzere lüzum gö • 
raya luzum goste~1yen yukandaki hu • vasledecek ve yolu 600 metre daha kJ.. recegi tedbirleri parlamentonun rey ve 
suslarm en k1sa bn zamanda yap1larak saltacak yenl bir yol temin etm~tir. muvafakatini almaks1zm karamamelerle 
bildirilmesini ve bu i1lerin idare imirleri- ADLIYEDE ilan ve tatbik ic;in, istedigi geni1 salahiyel 
le belediye reislerinin temsil ettikleri tchir dahi, gene kahir bir ekseriyetle kabul e-
ve kasabalar halk1nm seviyelerinin de Bir kurtun luraIZI dilmi1tir. Bu tedbirler, ancak senenin so-
miyan olacagm1n gözönünde tutulmas1n1 Sabtkah kur§un hirs1zlanndan Rizell nuna kadar parlamento tarafmdan las • 
rica ederim.:1> Mustafa, Cerrahpaia medresesinden 2,5 dik edilecektir. 

Belediye koperatifi 

Y eni ihtiyaclar1 i~in 
iatikraz vap1yor 

Belediye memurlan kooperatifi son se
nelerdc memleketimizde te1kil edilen koo
peratiflerin en iyi i1liyenlerinden biridir. 

Kooperatif müdürü Baha Ziraat Ban
kasmdan 100,000 lirahk bir istikraz ak
dederek 1ehrimize dönmü1tür. Bu para 
ile memurlara senelik kredi temin edile
cektir. 

Belediye memurlan kooperatifi, or • 
taklarmm mekulat, melbusat ve saire ih
tiyaclarm1 ucuz fiatlarla temin ettiii;i gibi 
birer maa1 nisbetinde de avans vermekte
dir. 

Belediye kooperatifinin bugün iki bin
den fazla azas1 vard1r. Buraya lstanbul· 
daki diger dairelerde hizmet gören me • 
murlar da aza kaydolunabilmektedirler. 
Kooperatif bu sene memurlanna istihlak 
üzerinden yüzde yedi nisbetinde bir Un 
risturn suretile iade etmistir. Memurlara 
muhtelif all! 1Ckilde istikraz yap1] • 
maktad1r. Kooperatif vas1tasile sahn a
hmp memurlara tevzi edilen e1yanm pi· 
yasa fiabmn toptan satJlan k1smmdan da 
ekseriya ucuz oldugu görülmektedir. Bu 
sene ic;in verilen odun ve kömür p1yasa 
fiatmdan ~eki ba1ma birer lira daha 
ucuzdur. 

Memleketimizde leskil edilm bir~ok 
istihlak kooperatifleri yüriimekte mü1kü
latla kar11la111klan halde lstanbul Bele -
diye kooperatifi bunda muvaffak olmu1-
tur. 

VILAYETTE 

Meaai aaatleri degi1iyor 
Devairde yaz mesai saati bu ay ba

§mda ba§hyacakhr. Sabahlan •eklz bu
c;ukta vazifeye ba~lanacak, bir saa tlik 
ögle tatilinden sonra alqam bl!§ bu~uk· 
ta 9alt§m1ya nihayet verilecektlr. 

kiloluk bir kuqun i;alarken cürüm üze· O zamana kadar Daladye bir clikta • 
rinde yakalanmt§ ve dün üc;üncü sulh tör gibi hareket edecektir ve bu diktatör• 
cezada yaptlan muhakeme neticesinde lügünü harici meseleler kar§Ismda Fran
sui;u sabit görülerek ü9 ay an be§ gün sanm emniyet ve selameti tehlikede kal • 
hapse mahkfun olmu§tur. 

h d1g1 davasma dayam11br. Müfrit so! par• 
Bir sabikah yeniden ma • tiler ve amele sendikalan bu dava kar11· 

kiim oldu s1nda gerilediler. Silah ve tayyare fabri • 
Ragib isminde bir sab1kah evvelki kalanm zapt ve i1gal ederek grev yapa~ 

gece saat 11,30 da Liman idaresine aid yüz bine yakm amele, gayet cüz'i yanl 
mac;unanm ic;ine girerek amelelerin altt saatine yetmii santim bir zamla haftada 
kat elbisesile yedi liralar1m <;almt,, fa- kirk bet saat c;ahimaga ve fabrikalan 
kat dt~ar1 i;1kttg1 zaman kendisinden tahliye etmege mecbur olmuilardir. 
§Üphelenen polisler tarafmdan yakalan· Ü F 1 
mi~ttr. Asliye ücüncü cehda altt ay c;üncü münim hadi,e: rans1z an. 
hapse mahkfun edilm~tir. hi~ olmazsa ~imdilik. Ma1ino müstahkelll 

10 aene aonra yakalanan hattm1 yaphran ve orduyu marksistlerin 
nüfuz ve tesirinden daima uzak bulundu· 

katil ran Fransanm bugünkü en kuvvetli 1ahsi· 
1928 senesinde Bursada bir cinayet i1- yeti Daladye'mn bayragt albnda ittihad 

liyerek jandarmalarm elinden ka<;ma- ettiren ba1hca amil, yukanda söyledigi· 
ga muvaffak olan katil Mehmed. on se- miz büyük siyasi hadised~n üc;üncüsü de 
ne sonra dün. yakalanarak Adliyeye Avusturya ile Almanyarnn birle1tigioi, 
teslim edilmi~tir. ) ('; f 1 büyük Almanyanm tekrar meydana ge • 

SA ,L/K S/,F.R digini ve Alman birliginin önüne gec;ile • 

T1b kongreai 
Önümüzdeki te~rinlevvel ay1 ii;inde 

Ankarada tophnacak olan hb kon~esi 
!ein simdiden haz1rhklar yap1lmakta • 
dir. Kongrenin ba•hca mevzuu, 1rk htf· 
z1s~1hhas1 ve grip ihtilatlartdtr. 

Arzu edenler. kon_greye hususl mahl· 
yette, aynca tebligatta bulunabilecek • 
lerdlr. 

~···~ Valinin tetekkürü 
Da}'lm merhum Necatinin vefab mil

nasebetile gerek cenaze merasimine i§" 
tirak etmek zahmetinde bulunan, gerek 
telgraf, mektub ve telefonla beni ve 
ailemiz efradm1 teselli etmek h1tfunu 
eslrgemlyen muhterem zevata alen! te
sekkürlerimin muhterem gazetenlz va
s1tasi!e iblägiru rica ederim. 

tstanbul Valisi ve Beledlye reis! 
M. ÜSTÜNDAÖ 

<;ocuklan kurtarmak i~in senede 
bir !ira vererek <;. E. kurumuna yar0 

d1m · ediniz. 

miyecegini bütün dünyaya anlatan reyia• 
mm neticcsidir. T unaya inen Al man fi• 
lotillas1 baikumandam 1imdiden Pe1teye 
giderek Macar filo!illas1 kumandanm1 zi
yaret etmi1tir. Ayni zamanda meydana 
geien üc büyük hadise birbirine bagh bu· 
lundugundan Avrupa poFtikas1 üzerinde 
uzun müddet tesirini göste1ccektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Y abanc1 diller imtiham 
!stanbul Üniversitesi yabanci diller 

mektebl imtihanlart !~In hazirhga bq • 
lanmt§hr. imtihan programlan nisarun 
25 inde ilän edilecektir. 

Cumhuriyet 
Nll1hw 5 lrurustur 

Abone 1eraltl ( ~:„• 
Senelik 
Alb a:vhk 
Oe avt.i. 
Blr ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
4ll0' • 
118 • 

Barlo 
ldn 

2100 Kr. 
1450 • 
800 • 

l!olltar 
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CUMHURlYET 

SON HABER LER 

Roma müzakereleri 
nihayet buldu 

Dün Du~e ingiliz sefirini kabul etti, metin 
yarma hazirlanarak imzalanacak 

HAdiseser aras1nda 

Pazarhk 
üki'imet pazarhg1 kaldmnak 
istiyor. Perakende alt§veri§
lerin sabit fiatlar üstünden 

yap1\mas1m emreden bir kanun pro
jesi hazrrlad1. Bu, §arkla garb arasm
daki büyük farklardan birini, belki de 
sonuncusunu devirmek azmidir. 
~ünkü §ark, dilencilerile oldugu ka
dar pazarhgile de me§hurdur ve yir
mi be§ isteyip de albya razt olan be
zirgamn bütün sat1C1\ara derece dere· 

. Roma 14 (Hususi) - M. Mussoli- 1ngiliz - halyan itilafmm §artlan hak- ce sirayet eden ruhu, §arka yolu dü-
ni bugün lngiliz büyük ekisi Lord Pört'ü kmda a§ag1daki tafsilat verilmektedir: §en garb seyyahlarma hayret vermi§-
kabul etmiotir. Mülakatta, Hariciye Na- 1 - halya tarafmdan ispanya top - tir. 

zmBKohnt Ciano da ham bulunmuitur. raklannda gözü olmad1gma dair verilen Avrupada pazarhk yok mudur? 
u ususta neiredilen resmi tebli"g teminat, k d r kü 

1 Bir dereceye adar var D'. ~ün '", 
lllll an bildiriyor: 2 - Gene 1talya tarafindan Bi.nga - 11' li \ 

M nihayet, bir magazadan kü 1yet ma 
'. « · Mussolini bugün fngiliz bü - zide, fngiliz - M1S1r Sudan1 yak1n1nda 1 d \ • k y k 1 a an a ama yap1 an 1s onto veya ge-H .'. <;isi Lord Pört'ü kabul etmi$tir. Tana gölü civarmda gayriaskeri bir mm· !i;ici mü~teriye kiyas edilirse devamh 
anc1ye Nazm Kont Ciano'nun da ha- taka ihdasma müteallik ver1'len tem1"nat. 1 i] h d z b 1 mÜ§teriye yapt an tenz' at, er yer e 

•r u Jndugu mülakat esnasmda ingil • Metinler kare1las,t1rzld1 • J" p k d t 
tere ·1 1t 1 d h 1 • me§ru gorü ur. era en e sa 1§ ma-
l 

1 
e a Ya arasm a usu e geien an- Roma 14 - Kont Ciano ile Pört, ln- gazalarmdan külliyetli mal alan mÜ§-

•irna metni okunmu1tur. Anlaima, cu- giliz ve 1talyan mütehass1slan ham oldu- terinin bir toptanc1dan ve devamh 
?1artesi günü saat 13 te Kigi sarayinda gu halde görüimeler ve imzas1 kuvvei mÜ§terinin de bir aboneden farkt 
llnzalanacakhr.» karibeye gelmi§ olan itilafm lngiliz ve yoktur. Fakat Avrupamn hi~bir ye
\: Londra 14 (Hususi) - B~vekil M. ltalyan metinlerini kar§1la§!Jrm11lard1r. rinde, hedefi doland1rmaktan bqka 

j'°berlayn Avam kamaraSJnm bugünkü lngili:z; Harbiye Naz1r1mn Roma bir§ey olm1yan bizdeki yahudi pa-
~ •esinde muhaliflerin bir sualine ceva - seyahati zarhg1mn derece derece igrenc tekil· 

n demi1tir ki: Londra 14 - Harbiye N azm Hore lerinden hi~birine tesadüf edemezsi-
ank- 1ng

1
iliz • italyan konu1malan tarn Belisha, tayyare ile Maltaya hareket et- mz. 

c lma i e neticelenmi1tir. Anla1manm miitir. Hükumetin projesi pazarhg1 kö-
e~'.'Jartesi günü imazalanacagmt ümid Londra 14 - Hore Belisha'mn Ro _ künden kald1rmak istiyorsa, «arz» ile 

•Yorum.» b 
ma ziyaretinin siyasi ir manas1 olup ol- «taleb» arasmdaki hususi ve kon-

/ ~ilal feraiti mad1g1 hakkmda Avam Kamarasmda trolu imkans1z münasebete tamamile 
k Londra 14 - ltalyan - fngiliz müza- sorulan bir suale cevaben <;emberlayn müdahale etmege muvaffak olacagt 
b '),~lerinin süratle intac edilmesinin se - bu seyahatin hi~bir siyasi manas1 olmadi- §Üphelidir. Zira bir sah§ müesse&esi
c;:' 1

' M. Mussolini'nio ge~en hafta M. g1 cevabm1 vermiitir. ni, kendisinden !;ok mal alan veya 
,/~berlayn'a göndermi§ bulundugu §•h- Fransa ile ltalya arasmda anlasma devamh surette mal alan bir mÜJteri-

Br mes~j. oldugu beyan edilmektedir. Paris 14 (Hususi) - Siyasi mehafil- ye tenzilät yapmak hakkmdan mah-
hafJa1vek1 1le yakm bir temasta olan me- de temin edildigine göre, yakmda 1tal- rum etmege ne cevaz, ne de imkan 
da •bdc Dü~e'nin bu mesajmda 1spanya- ya ile Fransa arasmda bir anlaima ak _ vard1r. Proje bu noktalan tasrih et
~'sa b~unan gönüllüleri mümkün mertebe dedilecektir. Romadaki Frans1z masla - mit ohnahd1r. Fakat bunlara benzer 
tni d •r zarnan zarfmda geri almak az- hatgüzan M. Jul Blonde!, 1talya Hari - bir sebeb olmad1g1 halde, §81'ktn kötü 
Ya n c bulunduii;unu bildirmi§ oldugu be- ciye Nazm Kont Ciano ile bu hususta an'anesini devam ettirmek istiyen 

n olunrnaktad1r. temaslara ba~lam111Jr. düzenbazlara hadlerini bildirmek ve 
• „.„ .•. „„.„„„,„„„,,„„„,11,nu11ln11m111m11n11H11m1111n11111111n1m11m11111111111111111111111111111111.„.„„ •• „„.„„ .. „ ... - pazarlik sistemini devirm.ek i~in kt· 

Arnerika, harbi Tunusta rrkan hadi- mndan !i;lkac•k devlet k1hcma selam 
~ ve yol vermege hazrrlanmamiz lä-

" t ~d~ 
ls emez, fakat... seler ve akibeti PEYAMt sAFA 

Berlin sefiri dün manidar Amerika, · kendi tebaas1 Balkan Antanb matbua-
heyanatta bulundu i~in ,ekil ar1yor 

Berlin 14 Am "k firi" M H·· Vi], - en a se , ug 
lan b?· Aemrika ticaret 6das1nda yapl" 
rici ~r kabul esnasinda Amerikarun ha
IÖyJ "Y•Setini tetkik ctmi1 ve czcümlc 

c dcrni1tir: 

hi b-:- Bazi Amerikahlar, Amerikamn 
d~·'; haldc harbe girmiyecegi kanaatin
tilai' e_r •. Baz1lan da bizim büyük b!r ih
,u- a •1tirakimizin i<;tinab1 gayrikabtl ol
" gu .. S rnutaleasmdadular. 

hakthsan her iki tarafm da tamamile 
lcr 

1 
olrnad1g1 kanaatiodeyim. Bazi 1cy

hc Y~rdir ki bunlar i<;in Amerikanm har
Yo Rlrmesi mümkündür. Gene zannedi -
lllakrn ki Arnerikayi ihtilaf haricinde tut
•trn kda ~abildir. Milletimiz, sulhu arz~ 
~. e ledir vc bizim ticaret muahedelen

lcki~t ?•Ynelrnilel mesai birliginin . di_g~r 
Pr •nne rnüteallik olan siyasehmmn 

0
grarn1 lh · · · ·· · k1\ llla~a M • 

1 
suf s1Hyese~1~1 ~ute~ss!rk. f-

llla h '"" u tur. anc1 hcareh m 11a a 
kc~ •r etrnek refah1 art1rmaom en mü • 

1-ftne~ ~aresidir.» 
lerj atib, nctice olarak, ticaret muahedc· 

tna~de'? .ziyade mazhan müsaa_de millet 
der •1n1 zaman altma alan b1r madde 
·~lhce~cn Amerikan ticaret siyasetinin bir 

'1y . • . 
•seti olduO;unu beyan ehn11ttr. 

~usya ile Man~uko 
~ aras•ncla gerginlik 

?ur:~gh~y 14 - Sovyet konsolos~anesi, 
l~in ~ki seyahat acentalarma S1berya 
tn1, 1 i~'mdiJik vize vermiyecegini bildir
~u~0 · l3u haber, Sovyet Rusya ile Man
•urer•ras1nda muharebe <;1km1~ oldugu 
"era •nae ortada bir tak1m §•yialar de-

13 11 
etrnesine sebebiyet verrni§tir. 

l~rn~~Unla beraber. umumivetle iyi ma
li11 ko •lmakta olan mehafil. bu talima
Ja~0 nsoloshaneye. Sovvet Rusya ile 
lav,,~va a.rasinclaki 11ergin vaziyet do -
h'ieaa e, ~ 1be1>1ava asker sevkini teshile 
""''a: olrnai.: ii•ere verilmi§ oldugunu 
J,., etrnektedirler. (a.a.) 

;
0
"kl'll<1r Kulmku'vu ifgal eUiler 

lll:i] 
0 

Yo 14 - Domei ajansma Cin §i -
l>onla eph~si~den bildirildigine göre, Ja
ll'tn ;

0 
$•ph'nin merkezi olan Taiyua

Yu ;. kilometre cenubunda Kukuku-
•aJ etrni•lerdir. 

/\ Buraa V alisi Ankara da 
lisi ~kafra 14 (Telefonla) - Bursa Va -

"e tk V k·1 tl lllak ii ' e a e e temasta bulun 
>ere Ankaraya gelmi§tir. 

\! ~uzvelt'in bir nutku 
nij„ a§'.?&ton 14 - «A:nerikahlar gü 

radyo~~n:.~ebeti.1:. R~isicumhur Ruzvelt 
Atnerk o~led1g1 btr nntukta cenubi 
buiun:r:k m•~!~~lerine dostluk hitabtnda 
rek ideal! ~u~un Amerikahlann mÜ§le
lar10 s lh e~'?' kavdettikten sonra bun -
n1 SÖyJll . •~tn mücadelede bulunduklan
~intne" ·~~ ve onlan aralarmda 1y1 ge -

ge avet eylemi§tir. 

T unus 14 - T unusta tarn bir sükim 
hüküm sürmektedir. Sus'un Arablarla 
meskun k1smmda normal faaliyet ba1la -
m1,11r. 1ttihaz edilmi1 olan istisnai em -
niyct tedbirleri yava$ yava$ kaldmlmak
tad1r. Askeri makamat, örfi idarenin ila· 
ntndanberi isyana te1vik töhmetilc otuz 
kadar ve memnu silahlar ta11mak töhme
tile de k1rk kadar 1ahsm tevkif edildigini 
vc hala mcvkuf bulundugunu bildirmek • 
tedir. 

Va1ington 14 - F ransa ve Amerika 
hükumctleri yaktnda F asm ticaret reiimi 
meselesi hakktnda müzakereye giri1ecek
lerdir. 

Va1ington 14 - Hariciye N ezareti 
halih;1Z1rda F rans1z F astnda bulunan A
mcrikan tebaas1mn hari<;cz memleket 
haklanntn terkedilmesi meselesini tetkik 
etmektedir. 

Diplomatik mahfiller Amerikamn, F as 
adliyesinin hakimiyeti altmdaki Ameri -
kahlara adilane bir 1ekilde hareket ede

cek bir hale geldiRine kanaat getirdigi an
dan itibaren hususi haklarmdan vazge<;
mei(e ham bulundugunu beyan etmek -
tedirler. 

M1S1ra hukuki hakimiyetini tarn olarak 
temin etmi1 olan Montrö konferansmdan 
sonra F ransantn F astaki hari<;ez memle -
ket haklarmtn kald1nlmas1 meselesini 
mevzuu bah.etmi1 oldui(u ha11rlardad1r. 

Garib bir kanun 

Almanyada milliyet tes
biti ic;in kan muayenesi 

Berlin 14 - Almanyada oturup da 
milliyeti belli ol'rmyanlar hakkmda ne1 -
rolunan yeni bir kanunda bunlar 1rklan
nm tesbiti icin kan muayenesine tabi tu -
tulacaklard1r. Muayene neticesine göre 
haklannda mevcud hükümler tatbik edi
lec•ktir. 

Vis Amiral Alfred Begas 
öldü 

Berlin 14 - Umumi Harbde beiinci 
Alman filosu ve Libau vc Kurland ter -
saneleri kumandanligmt yapm11 olan Vis 
Amiral Alfred Beeas ölrnÜ§IÜr. 72 ya

imda idi. 
Bir hava facias1 

Roma 14 - Bir 1talyan askeri tayya
resi Serrevale yakmmda yere dü§mÜ§, 
ic;indeki 4 ki§iden ü9ü ölmü§ ve dördün
cüsü yaralanmI§hr. 

Jül Romen Yugoslavyada 
Belgrad 14 - Me§hur Frans1z edibi 

Jül Romen, bu ak§am Belgrad• gelecek 
ve yarm kalarak halk üniversitesinde 
bir konferans verecektir. 

bn1n canli ve manab 
bir te7..ahürü 

CBasmakaleden devam 1 

eylemiitir. Bu izahatla tenevvür etmekten 
pek ziyade memnun olan müttefik meln
leketler matbuah mümessilleri bugün 
hakh bir Türk davas1 olan Hatay iiinin 
bütün Balkan memleketleri matbuatmca 
t1pki kendi dava1an imi§ gibi müdafaa 
edilmesine karar vermiiler ve bu keyfiye
ti konferans umumi heyetine arzolunacak 
raporlarma dahi aynen bu suretle koy
mu1lard1r. Dün konferans umumi heye
tinde okunan siyasi komisyon raporunun 
bilhassa bu noktas1 konferanstn kuvvetli 
alk11larile teyid edilmiitir. 

Yugoslavya delegasyonu baikaru sa
ym Yuvanovic; konferansm nihai nutuk
lan arasmdaki c;ok güzel sözlerini söyler
ken ayni mevzua bir kere daha temas et
mekten kendini alamam1§, Türk Hatay 
davasmm bütün Balkan memleketlerince 
hpk1 kendi mallan imii gibi müdafaa edi
lecegini bir daha tekrar eylemi§tir. Avala 
Ajansmm liyakatli müdürü meslekten bir 
gazeteci ve efkan umumiyenin k1ymetini 
onunla yakmdan alakadar olmakta bilen 
degerli bir arkada1h1, ki Balkan Antan
tmm lüzum ve ehemmiyetini de bu suretle 
en ileri bir nisbette takdir eylemektedir. 
Müttefik memleketlerden her birinin der
dile digerlerinin bu kadar yakmdan ve bu 
kadar candan alakadar olmasmdaki k1y
met ve kuvvet meydandadu. Bu türlü 
civanmerd hareketlerdir ki Balkan An
tanh bedias1m en k1sa bir zamanda ha
kikaten bütün dünyamn g1pta edecegi 
en ileri dereceli bir sulh amili mertebesine 
c;1karacak!Jr. 

Balkan Antan!J Balkanlar statükosu
nun mahfuziyeti esasmdaki ban~1 idea
linde inkiiaf ediyor. Balkan efkan umu
miyesinin bu yolda resmi Antant devlet
lerile omuz ÖpÜ§en ve hatta ona takad
düm etmege ba1liyan canh bir uyan1khk 
gÖstermesi zevkle temaia olunacak 90k 
güzel ve ulvi bir manzarad1r. Balkanh 
devletlerin harici meseleleri kendi milli 
hudud ve hukuklarmm herhangi bir ta
arruza ugramamasmdan ibaret olup eger 
Balkanlann sulhu Balkanh devletlerden 
her birine aid bu hudud ve hukuku 60 
milyonluk Balkanhlar kütlesinin zaman 
ve kefaleti altma koymakla temin olu
nacakoa bunun bu suretle yap1lmasmdan 
daha tabii ne olabilir? Balkanhlann el 
ve i§ birliklerini §U düstura irca etmek en 
dogrudur: 

- Hepimiz her birimiz ic;in ve her bi
rimiz hepimiz i~in 1 

Balkanh müttefik memleketler efkan 
umumiyesinin Hatay davam1za gösterdi
gi samimi alaka. gözlerimizin önündeki 
ufuklan iite bu kadar berrak ve geni§ 
ac;an c;ok manah bir tezahürdür. 

YUNUS NADI 

Musahabe -
Eti senin,-kemigi henim 

Yazan: ·HVSEYIN RAHMI GVRPINAR 

Söyledim. Pencere önündeki mezarh-1 Bize iri harfli sülüs me1kleri verirler. 
gm ölülerile bir seviyedeyiz„„ Isirgan • 1bareler hep anlamad1g1m1z arabcad1r. 
lara dikenlere bald1ranlara balhbaba - Bu kaba kaii1dlar mücella vc ekono -

• t . • l . 
lara gömülü mezar ta1lan üzerinde kua- miktir. Üzerlerindeki yaz1lar sünger e s1-
atimizin ilk tatbiklerini heccliyoruz. Hep linir. Kurutulur. Mühre denilen iri ka!Jr 
bu ölüleri diri tan1d1klar gibi belledik. boncugunu sürte sürte cilalandmlarak ye· 
hte Kemanke1 Halil Efendi, i1te koca ni gibi tckrar kullaml1r . 
kavuklu Sekban Yusuf Aga.. Kadiriye Cocuklar arasmda (hatta baz1 bü • 
dervi1lerinden Hüsnü Baba. hte civan- yükler arasmda da) 1ayi yanh1 bir ze -
hgma doymadan murgu ruhu hulde m;an hab vard1r. Cok mürekkeb yahyanlar, ka
N adire Hamm. hte cennet ku1u yavru- m11 kalemlerin i<;inden <;1kan sazlan yu· 
cak S1th. Bu ye1illik deryas1 i<;inden tanlar alim olurlarm11 ... Ah biz zavalh 
bize bakar gibi ba1lan görünen baz1lan <;ocuklar süngerin yapacag1 bu i1i <;ok de
<;arp1lm11 bu yosunlu, küflü tailann ahi- fa dilimize gördürürdük. 0 pis kokulu 
ret yazilarm1 yalan yanli1 sökmege ug - mürekkebi yalardik, yalard1k, kam11tan 
ra 0mak bizim ii;in bir nevi temrindi. Pen- <;tkan sazlan yutard1k, yutard1k, bu <;ok 
cereyi a<;mca ölü gübresile semirmi1 bu fena itiyadm s1hhi tehlikesinden o zaman 
coikun otlarm dallan i<;eri sokulurdu. nas1l kurtuldugumazu bilemiyorum am -
Ne aii:1r kokuydu o mezardan geien ha- ma bugün i<;imizden hi,bir alim <;1kma -
varun burnumuza doldurduii;u. d1g1 hakikatile kar11lanan bir mahcubum. 

,,.,,.,,. Hatta gene bugün de bu kötü inaru1tan 

Bazan mahalle imam1 yent cübbesi, kalma bir söz olacak ki cehaleti yüzüne 

temiz sanii:ile yüzünün sevmc1 örtülmez 
bir telaita görünür. 

Bizim hoca sorar: 
- Hayri Efendi ne var? 
- Sevki Pa1a sizlere ömür„. Fatihe 

namaza yeti1tirecegiz„ 
- Y a„. F1karaS1 <;oktu .. Allah rah

met eylesin, cümlemizi imandan ayirma-
s1n. 

-Amin„. 
Ba1ka bir gÜn cami tabutlui>;undaki 

eski tenesiri yüklenmi1 bir hamalm gec; -
tigi görülür .. 

Hoca merakla: 
- Hayri Efendi gene kim? 
- Surada yatalak fakir bir adam var• 

d1„ 
- Kurtulmu1 ... 
1mam bugün ne1es1z ve gündelik k1-

yafetiledir . 
*** 

Mektebin bah<;esine günün saatine gö
re simid, razak1 ho$ah, pelle sucuii;u .. sa· 
hc1lan gelir. Gündeliklerimizle ahr ye • 
riz. F akat bu herifleri sevmeyiz. Cünkü 
onlar falaka u<;larm1 tutan zabanilcrimiz
dir. Hoca bu menhus i1i onlara gördü
rür. 

Mekteb i<;inde yüksek<;e konmu1 mus
luklu bir küp, yamba1ma zincirle as1h 
bir bakn ma1rapa vard1r. Hepimiz ondan 
1<;cnz. 

Hala tek olduii;u i<;in oraya tuhaf bir 
usulle gidilir. Kap1ya, bir tarafma «gel• 
di» öbür yanma «gitti» yaz1h bir tahta 
as1hd1r. D11an <;1kacak cocuk bu tahtay1 
«gitti» vaziyetine kor, yürür. Bu tahta 
geldi vaziyctine dönmedik<;e ba1ka <;o -
cuk d11anya c1kamaz. Bu usul bazan 
hayhca clim tuhafliklara sebeb olur. Co
cuii;un biri sik11m111Jr. F akat tahta gitti 
gösteriyor. Bu yavru elleri idrarm zorla
d1ii;1 yerde, beli iki büklüm, yüzü k1pkn
mm, son tetikte oldui>;unu anlahr bir yal
van1la hocanm kar11sma dikilir. 

- Hoca enti .. 
Hoca nemrud bir suratla tahtay1 gÖs· 

tererek: 
- Gittiyi gÖrmÜyor musun? Cekil 

yerine otur„ 
Akmt1y1 tutmak iradesini kaybetmi1 

cocuk ya1larm bir k1smm1 gözlerinden sa
hvererek yerinde kaynar gibi dalgah dal· 
gah: 

- Hoca enticiii;im„. 
insafsiz herif bu sefer koca smga el a

tmca yavru sopa ile ha1lamadansa altm1 
JSlatmanm daha ehven bir felaket olaca
ii;m1 anlar. A1a~1dan vukandan SJZa s1za 
verine döner. Bu kazalarm say1Sm1 an -
cak kirli don y1kavan analar bilir. 

*** 
0 ya<larda h1fza cah1tmlanlar1miz ol

du~u gibi hattathi>;a da özendiriliriz. Cif
te aherli tabir olunan kaba, yeiil. al. mor 
elvan kaii;1dlar üzerine, yontulmu1 kam11 
kalem ve bezir isi mürekkeble yazanz. 

Amerikan büt~esi 

vurulmak istenen kimseye: 
- Behev adam hi<; de mi mürekkeb 

yalamadm? dcrler .. 
Hala i<;imizde bu itikadla kafalan 

malul kalm11 olanlarnmz bulunabilir. 
Amma artik bugünkü gözta11h mürek • 
kebler ne yalamr, ne yutulur. Pükü ho
calar, himmetlerine müracaat eden has -
talara, sevgililerine 1irin görünmek isti -
yen tutkunlara ahtapeta yaz1h kaiiidlar• 
la <;ok mürekkeb yutturmu1lard1r. Olur a 
maneviyatl da maddiyat yibi mideden al
mak feraseti„ 

*** 
Mektebc devam1m yih ge<;ti. Bu kas

vetli, falakah, sopah, belah <;ahalh mi
zac1ma hi<; uygun gelmcdi. S1kihyordum. 
Hele ak1amlan okunur sclatüselamlar • 
Ia dolu bir azad duas1 vard1r. Bir hoy
goygoycu makamile okuruz. T am bir sa
at sürer. Zihnime yabanc1 geien bu uzun 
ilahinin hemen tek bir cümlesini ezberli
yemedim. F akat d~ak korkusile ben de 
<;ocuklarm <;tkard1klar1 umumi makamm 
i<;ine güftesiz kuru 1amata sesimi kata • 
rak i1i harazaya boguyordum. Aman al
lah hoca bu kalpazanhg1mm farkma var
d1. 0 koca incir lalesi birdenbire bey -
nimden a1ag1ya indi. Fes bir tanpon iii
ni gördüyse de smgm ucu enseme kay -
d1. Orasm1 kiki1tirerek akreb sokar gibi 
ha1lad1. Elimle yoklad1m. Parmaklan • 
ma kan bula11J. Ah varalanml§lm„ „,,,,,, 

Haminnem kmnm yani astl annemin 
vefatmdan sonra ugrad1g1 büyük ac1 ile 
1iddetli sinir buhranlan ge<;irmi1 emotive 
bir kadmd1. Öfkelenince onun sözünü, 
tahkirlerini tutacak hi~bir mülahaza ve 
nezaket baraj1 tasavvur olunamazd1. U
luorta alir yürüyüverirdi. Hazucevabd1, 
nükteli söyler, muhatablanm güldürürdü. 
Beni öksüz büyütmÜ§ oldugu i~in üzcri· 
me titrer, toz kondurmaz, gayct k1ymetli 
tutard1. Eve yarsh melul dönÜ§ümdc ne 
oldugumu sordu. Hüngür hüngür dizleri
ne kapanarak faciay1 anlathm„ Vay 
vayyyy .. 

«- Veriniz bana bir sopa, ben de gi
dip o herifin kafasim patlatay1m. Sangmt 
boynuna ge\:ireyim.» naralanm atm1ya 
ba1lad1. Ev halki mektebin azad oldugu
nu, hocanm 1imdi yerinde bulunm1yacag1• 
m zor aniatarak c;ok gü"lüklc zaptede -
bildiler onu .. Gözlügünü takh. Birdüziye 
yaram1 muayene ile haykmyordu: 

- Hay eli kmlas1 zebani, b1i;akla 
oyar gibi yavrumuo ensesine yara a~ -
m1s (1 ). 

Cabuk harnland1. Elimden tuttu. Ec
zaneye götürdü beni .. Pan'1man yap!Jrt
h. Boynumu merliemler, pamuklar, taf
talar, gazlerle sardird1. 

(Yarm /,:1,'"/, l 
HVSE:Y//11 RAHM/ GVRPINAR 

(!) Bu barbar hocalar devrlnln slkatrl
slnl hälil ensem<le ta~mm. 

Sako ihtilä.f1 
' 

Y eo•tlen 1 milyar dolar- Bolivya hükumeti bir sulh 
ltk bir a~1k kaydolundu teklifini reddetti 
Va§ington 14 - Dün neiredilen hazi

ne raporu, mart aymda azalm1§ olan 
bütc;e ac;1gmm tekrar artarak bir mil -
yar dolara yükseldigini göstermektedir. 

Y eni bir kanun 
Va1ington 14 - M. Ruzvelt, finans pi

yasasmt tutrnakla mükellef bir te1ekkül 
olan ve finans korporey1inin ihyasma 
ve nafia endüstri müesseselerine bir bu
c;uk milyar dolara kadar uzun vadeli 
borc vermege matuf olan kanunu imza 
etmi~tir. 

Altin stoku tedavüle flkar1l1yor 
Va§ingt-on 14 - Amerika hazinesi ta

rafmdan bildirildigine göre Reisicum
hur Ruzvelt'in tavsiyesi mucibince, 
§imdiye kadar ahl bir halde duran al
tm stoku kiimilen tedavüle c;1kar1la • 
caktll'. 

Hazine eshami ve bonolar1 vadelerin· 
de albn para ile ödenmek suretile bu 
muamele yap1lacakt1r. (a.a.). 

La Paz 14 - Bolivya, Sako ihtila
fmm Paraguay'Ja dogrudan dogruya ya• 
p1lacak müzakerelerle halledilmesine ma
tuf olarak Buenos - Ayres sulh konf~.f: 
ranst tarafindan yap1lm11 olan tek 1 1 

reddetmi~tir. . . 
Salahiyettar mehafil, bir itilaf ak~mm 

imkansiz oldui>;unu tahakkuku . ha.lmde 
ihtilafm La Hay divanma tevdi edilecc• 
gini tahmin etmektedirlcr. (a.a.) 

Ankarada yeni bir resim 
galerisi 

Ankara 14 (Telefonla) - Belediy~le~ 
Bankas1 binasmm alt losrmnda daimi 
bir resim galerisi tesisi kararfa§brildi. 
c;:ok rnükemmel vitrinlerle reslil1 ~· • 
Ierisine müsaid olan bu yerde san ata 
aid kitab ve mecmualar da bulunduru
lacakbr. Galeri 1 may1sta merasimle a
~1lacakbr. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

<;ekoslovakyan1n günleri 
sayih m1? 

l'E' ransanm beynelmilel hukuk pr~
lr fesörlerinden Jozef • Bartelem1, 

Le T emps gazetesinde uzun V"; 
ate§li bir makale yazmi§; yeni bir .t~~1 
müdafaa ediyor; <;ekoslovak~adak.1 uc; 
milyondan fazla Almanm <;ek 1dares1 al
ttnda ya§amas1 i~in üc; milyon F r~ns.1zm 
kamm dökemeyiz; hayir F ransa, mtihar 

edemez diye bagmyor. . . 
F ran~1z profesörü, ileri sürdügü fikrm 
)·- · · .. k · · önce r ekoslovak· sert 1g1111 ortme ic;m, '>' 

yayi methede ede gökle_re 91kanyor, ade
ta <;eklere ilam a§k ed1yor. F akat so~ra 

Cekoslovakyamn zay1f taraflarmi bircr 
·1 ··ru lu birer anlahyor. On be§ mi yon nu 5 

<;ekoslovakyamn idaresinde ya11ya~ e• 
kalliyetlerin, ba§ta Almanlar olm~k ~ze• 
re, bu devleti kendi vatanlan telakki et
mediklerini, bu eka!liyetlerin <;ek ordu
sunun k1ymetini, s1hra indirmemekle be-

raber, azaltt1gm1 söylüyor. , 
Biz, diyor, 120 milyona kar§• 40 mil

yonuz. (Muharrir 1talyay1 da Alma~.ya 
ile beraber hesabhyor.) Ordumuz mu • 
kemmeldir; fakat ü9e kar§t birle harbet
mek mecburiyetinde kalacag1z. 

FranSJZ profesörünün Sovyet Rusya• 
mn yardimmdan da ümidi yoktur:. Sov• 
yet ordusu, memleketten ~1k_arsa reiun Y~· 
kihr, rejim y1k1]mca, yen1 btr Brest - L1-
tovsk muahedesi kar11smda kalmz. H~m 
Sovyet ordusu, nereden ge9ecek? Leh~s· 
tan dan mi, Romanyadan m1? Bek 1le 
Romanya Krah, bakalun, ne düiünüyor• 

lar? k l .. 
Muharrir, Sovyet hava uvvet ennm 

müdahalesini de tetkik ediyor. Bu.~la• 
nn, gene Lchistan veya Romanya uze
rinden gec;mege mecbur oldu~l~rm1 ve 
Moskovadan Berline kadar g1dip geie • 
miyeceklerini söy\üyor_: ~~r~i .. Cekoslo • 
vakyaya inmeleri mumkundur amma, 
Alman hava ordusunun <;ekoslovak tay• 
yare meydanlarmi, n!~bi~_lere .. göre Ü~ 
haftada, bcdbinlere gare u~ gunde allak 
bullak edecegini yaz1yok 

Almanlarm, f ransa hu~ud_u ka.'.§tSJn• 
da vücude getirdikleri Z1~~nd mustah· 
kem hattmm Fransantn Maitno. hatll ka· 
dar ge~ilmez olduii;unu ilave ethkten son· 
ra bir harb halinde Almanlarm Rende, 
lt~lyanlann Aalplarda, belki de Japan• 
yanm Hindic;inide taarruza ge~erek her 
taraftan F ransaya ~ullanacakl~n.n~, . eko
nomi bak1mindan i1lerinin üc;te ikmn~ Al· 
manya ile yapan <;ekoslovakyanm tkh • 

saden de Almanyaya bagh oldugunu 
.. 1.. Duvar diyor duvar; kafam1• soy uyor. , • d 

z1 bu duvara 9arp1p par<;alamak fay a • 

s1zd1r. 
Sonra <;ekoslovakya ile Fransa ar~sm· 

daki muahedelerin de, Milletler Ce~1ye:i 
ve mefsuh Lokarno paktlanna ~a~.11 ~- -
dugunu ve bunlar haricinde hukumsuz 
bulundugunu izah ederek F ransantn mu· 
ahedeler bak1mmdan da Cekoslovaky;· 
nm yard1mma koimak isttrannda o!m• ,. 
• 'dd" diyor Fransa Südetlen Pra• 
g1n111ae • ·"hb. 

'd . ltmda tutmak ·~m ar etme gm 1 ares1 a . 
• e rnecbur degildir; d.iyor. . • 
g Muharrir nihayet, 1talyaya b1r el,1 
göndermegi 'yani 1taly~ il~ anlaimag1 te~: 
l'f d' biz en sen b1r surette ve bu 
1 e 1yor; • .. 

1 
d eli 

.. e•ru vas1talara muracaa e er tun m , 
sulh istiyoruz, diyor. 

O ,ar$af gibi büyük Fransiz gazete~i
. .k. ..1 nunu dolduran bu makalemn 

nm 1 1 su u l . G" 
1 k taraflanm hu asa etllm. 04 

can a aca h d l . · .. 1.. ki' 1919 da sulh mua e e ermm 
ru uyor • 'd 

kürük rekoslovakyanm 1 are • 
sersemce, ' v . Al • 
. di"kleri 3 buruk m1lyon manl sme ver Y l 

k t k 1. rin harekete ge<;ecek o an 
ur arma , • . h" d 

Almanya ile harbe girmenm aley m e 

bulunan Frans1zlar var~•.r. 
Helc, fngiliz Baivekth, Fransa yalmz· 

b r ekoslovakyanm yard1mma ko • 
O§IDRy d .. 

1arsa fngiltere onun arkasm an g1lm1ye· 

kll .. dedikten sonra, <;ekoslovakyada·. 
ce r, d • 1 d 
ki Almanlan Cck boyun. urugu a tm a 
buakmak icin, Almanya t!e .harbe kalk11· 
'Jlak delilik ve intihard1r, d1yen F rans1z• 
lar ~ogalmaga bailantt§IIr. 

Fransa, Cekoslovakyamn yard1mma 
k mazsa Sovyet Rusya da koim1yacak• 

11;; ~ünkü, Sovyetler kendilerinin hare• 
kete ge~mesi icin evvela, F raosanm yar· 
dunmt 1art koimu1lard11. 

Bu vaziyet kar$1smda Cekoslovakya • 
nm günleri sayih oldugunu kabul etmek 
pek de yanhi olmaz. 

Kasablar !!irketinin Anka· 
rada temennileri 

Ankara 14 (Telefonla) - istanbulda
ki perakendeci kasablar Ankaraya gön
derdikleri bir heyet vasitasile bazt te • 
mennilerde bulunmu~larch. Bir rapor 
balinde tesbit edilmi~ olan §ikayet ve 
temenniler tetkik ediliyor. Bu hususta· 
ki tetkiklerle aläkadar olmak üzere Et 
§irketi meclisi idaresinden Ahmed Kara' 
bugün !stanbuldan ~ehrimize geldL 



• 

4 

Bir mülakat 

Asabi, ~evik ve cevval genc, kendisine 
uzatt1g1m sandalyaya oturdu, «Günlük 
Ytldinm» gazetesi muharrirlerinden ol -
dugunu söy]edi ve: 

- Rahats1z etmiyorsam, bir mülakat 
yapmak arzusur.daytm, dcdi. 

- N as1l dediniz? Ne yapmak arzu • 
sundasimz? 

- Bir mülakat i~in geldim, diyorum. 
- Ha! Güzel! <;ok güzel! H1mm„. 

M ükernmell ... 
0 sabah zihnim pek yerinde degildi; 

kafamm i~i buJamk<;a idi. Maamafih, kü
tübhaneme dogru yürüdüm. Altt yedi 
dakika kadar ara1ttrd1ktan sonra, dclikan
l1ya rnüracaatle mecbur oldum. 

- Hecelcr misiniz? 
- Neyi heccleyim? 
- Mülakat kelimcsini. 
- Allah Allah, heceleyip ne yapacak· 

s1ruz? 
- Bir !CY yapacak degilim amma, 

manasmt ögrenmek istiyorum. 
- Bana sorun söyliyeyim a efendim 1 
- Mükemmel ! Bana laz1m olan da 

zaten o. Mirmettannmm. 
- Mü-la-kat ..• 
- Ay!. .. Bu kelime M. harfile mi 

yaz1hyor? 
- Tabil! 
- T cvekkeli degil 1 Onun i~in ara • 

d1m arad1m bulamad1m. 
- Ba1ka türlü nas1l yaz1ls10 istiyor -

dunuz? 
- Orasmt bilmiyorum. Y almz, benim 

Jugat kitab1m olduk~a mükemmeldir. Bu 
dediginiz 1cyi bclki resim sahifelerinde 
bulurum diye, liigatin sonundaki yaprak· 
Jan kan1tird1m. F akat .;ok eski bir nüsha 
oldugu i.;in„, 

- Azizim, en yeni nüshalarda biie 
mülakat kelimesinin resmini bulamazs1 -
mz. „ Size bir1ey söyleyecegim amma gÜ· 
cenmeyin. Maksad1m sizi rencide etmek 
degil... Siz, zannettigim kadar zeki degil
mi1siniz„. F akat emin olunuz ki bunu bir 
kasidle söylemiyorum. 

- Ehemmiycti yok canun 1 Bunu ba
na .;ok kimse söyledi zaten. Hem de ba
na ho1 görünmek istemiyen ve ho1 görün
melerindc de bir menfaatlcri olm1yan kim
scler söyledi. Bu noktadan cidden .;ok 
1ayam dikkat bir adam1md1r. Herkes, 
bundan hayranhkla bahscdcr. 

- 1namyorurn. Sadede gelelim. Bili
yorsunuz ki, 1imdi, tanmm11 kimselerle 
müläkat yapmak adet olmu1tur. 

- Y ok camm 1 Bilmiyordum. Her hal
de ~ok enteresan bir1ey olacak bu. Bu i1i 
ncyle yap1yorsunuz? 

- ~ayam hayretsiniz billahi 1 Bazi 
ahvaldc sopa ile yap1lsa fena olm1yacak ! 
F akat, usulen, mülakah yapan sual so
rar, muhatab1 da ccvab verir. Bu moda 
1imdi ald1 yürüdü. Umumi ve hususi ha
yatm1zm 1ayam kayd noktalanm tenvir 
etmek i.;in size cvvdden haz1rlanm11 baZ! 
aualler sormama müsaade buyurur musu
nuz? 

- Elbct 1 Maalmemnuniye, maalmem· 
nuniye. Haf1zare pek zay1ft1r, F akat ku
aura bakmazsmtz ürnid ederim. Zaytfhr 
dersem gayrimuntaLamd1r. gayet garib 
bir intizamstzhk. Bazan dört nala ko1ar, 
bazan da on bei gün, oldugu yerde sayar. 
<;ok camm1 sikan bir hal. 

- Zarar yok. Kabil oldugu kadar 
gayret edersiniz. 

- Hay hay. Elimden geldigi kadar 
.;ah1acag1m. 

- T ciekkür ederim. Ham m1sm1z? 
Ba1hyorum. 

-Hazmm. 
- Ka.; ya1mdasimz? 
- Haziranda on dokuzuna basaca -

g1m. 
- N astl olur? Ben sizi otuz bet otuz 

altt ya1mda tahmin ediyordum. Nerede 
dogdunuz? 

- Misuri'de. 
- Y az1 yazmaga ne zaman ba1lad1 • 

mz? 
- 1836 da. 
- lmkan v„r m1 efendim? Hcm on 

dokuz ya1mday1m diyors<inuz, hem de ... 
- Vallah b1lmeml F1lhakika olduk~a 

garib bir !CY. 
- <;ok garib. Tamd1gm1z kimseler 

i~inde en 1ayam dikkat sima kimdir? 
-Aron Burr. 

- Camm efendim, iki tahmetin biri, 
ölmü§ müydü, ölmemi1 miydi? 

- Dogrusunu i>terseniz, ben de pek 
iyi bilmiyorum. Ölmü§lÜ diyen de var, 
hayattayd1 diyen de. 

- Sizin fikriniz neydi? 
- Benim ne fikrim o!acak? Gömülen 

ben degildim ki. 
- Evet amma ... Neyse, anla11ld1. 

11in i.;inden .;1kam1yacag1z. Bu bahsi b1-
rakahm. Size ba1ka bir1ey saray1m. Te
vellüd tarihiniz nedir? 

- 31 te1rinievvel 1693, pazartesi 
- lmkam yok efendim ! Yüz scksen 

ya1mda olmamz icab eder. Bunu nastl 
izah ediyorsunuz? 

- hah ettigim filan yok ! 
- Biraz evvel, on doimz ya1mda ol-

dugunuzu söyJüyordunuz. ;limdi yüz sek
sen ya1mda oluyorrnnuz. Bunda a1ikar 
bir tezad var. 

- Var degil mi? Bak, bunun siz de 
farkma vardmtz. <;ok defa bu tezadm 
ben de farbna vard1m. F akat bir türül 
halledemedim. N as1l da .;abuk görüveri • 
yorsunuzl 

- T eveccühünüz. T e1ekkür cderim. 
Biraderiniz, hcm1irelcriniz var m1? 

- ;ley ... cvct.„ zanncderim. Fakat 
iyi hattrlam1yorum. 

- Hayattmda bu kadar garib bir söz 
i1itmcdim. 

- Ni.;in? Ni.;in böyle diyorsunuz? 
- Ni.;ini var m1 cfcndim? ;lu duva-

ra baksamza 1 Oradalli portre sizin erkek 
kardc1inizin portrcsi degil mi? 

- Ha 1 Evct, cvct, evet. lyi ki akhma 
getirdiniz. Sahi, erkek kardc1imin por -
tresi. lsmi Vilyam Bill' di. Z avalh Bi!.\ 

- ZavaJh m1? ÖJdü mü? 
- T abii 1 D aha dogrusu, öyJc tah • 

min cdiyorum. Anla11lamad1 gitti. Büyük 
bir mdtr bul 

- Vah vahl Pck hazin bir1ey. Kay
boldu öyle mi? 

- Evet, garib bir 1ckilde kayboldu. 
Gömdük. 

-Gömdünüz mü? Öldügünc iyicc c
min oJmadan gömdünüz öylc mi ? 

- Bunu da nercdcn .;1kardm1z ca • 
mm? Basbayagt ölmü1tü. 

- G ene bir1ey anhyam1yorum. M a -
dem ki gömdünür, dcmek ki öldügünü bi
liyordunuz. 

- Hay1r, hay1r. Sade, öldügünü tah · 
min ediyorduk. 

- Ha 1 Anladun. Sonra tckrar dirildi 
dcgil mi? 

- Ne münascbctl 
- E o haJdc? ÖJmü1. gömmÜ§sÜnüz. 

Bunun str ncrcsmde? 
- Sir mt? Nc:csinde olacak, gömüJ

mcsindc. D urun sizc anlatay1m. Mcrhum 
vc bcn ikizdik. Bir gün, daha on bei 
günlükken, bizi banyoda biribirimize ka

n1ttrm11lar, birimiz bogulmu1uz. Amma 
hangimizin boguldugu maliim dcgil. Ki
misi bogulan Bill' di diyor, kimisi de bo • 
guJam ben zanncdiyor. 

- <;ok ganb 1 Bu hususta siz ne dü-
1ünnünyorsunuz? 

- Allah bilir! Ben öyJe mcrak e -
diyorum ki sormaym. Bu büyük ve müt· 
hi1 s1r, bütün hayat1m1 karartt1. F akat, 
size bir m daha tevdi edecegim ki, 1imdi
ye kadar hi.; kimseye a.;mad1m. Karde • 
1imle benitn, ikimirdcn birinin so! eJinin 
üstünde bir bcn vard1. 0 «ben» li .;o • 
cuk bendim. 11tc bogulan o .;ocuktur. 

- 0 halde, str dedigmiz 1ey ortadan 
kalkiyor! 

- Öyle zannedersinil, bir de bana 
sorun. Bogulan .;ocugun yerinc ba1kasm1 
gömen sersemlere ne buyuruJuyor? A • 
man, bunu sakm aile efradma if1a etme • 
yin. Zaten kafi derecede keder i.;inde -
ler, bir de buna derdlemnesinler. 

- Verdiginiz malurnattan dolay1 .;ok 
te1ckkür ederim. Yalmz Aron Burr'un 
cenazcsi hakkmdaki rnalumatm1z nazan 
dikkatimi cclbetti. Kend;sini .;ok 1ayam 
dikkat bir sima olarak tcläkki etmeniz-. 
ne gibi bir hadi•e sebeb olmu1tur. O nu da 
lutfen söyler mi•miz? 

- Hai Ehemmiyetli bir 1ey degil. 

" - . ' ' . . ~ - ' ' . -

CUMHURIYET 

Tuhaf bir vak'a 
1936 Rus güzellik Kra· 
li~esinin ba,ma gelenler 

1936 Rusya gÜ· 
zcllik kralicesi Pren
ses Goidcnof'un, 
Pariste, Pate'nin og
lile evlendigini ve 
kocasmm bir ak~am, 
sigara almak baha -
nesilc sokaiia c1k1p 
bir daha avdet et
mcdii(ini bir rnüddet 
evvel yazm11ttk. 
Madam Pate, o gün
dcnbcri kaymvalide - Heyecam henüz ta

oile cvinde oturmak- mamile yat14mam14 

tad!T. 
KocaSim cok ga· 

rib bir iekilde clin· 

bulunan güzel 

Madam Pate 

den kac1ran Rus güzclinin ba1ma birka~ 
gÜn evvel garib bir vak' a daha gelmi1tir. 

Madam Pate, bir gecc, sabaha kar11 
saat 4 te, ahbablarmdan bir erkcgin refa
katinde aparhmamna geldikten on bei 
dakika sonra k~p1 <;.almm11. d11andan bir 
ses: 

- Telgrafl 
demi1tir. F akat, Madam Pate, crtesi 

gün gelmcsini söy]iyerek, telgrafc1ya ka
p1y1 acmaymca, kilide bir anahtar sokul
mui. iceriye dört ki1i girmi1tir. 

Bu adamlar, zab1tai ahläkiye memur -
Jan olduklanm söyliyerek, sahte olmaS1 
muhtcmel hüviyet varakalanm göstermii
lcr ve cürmü me1huda gcldiklerini ilave 
etmi1lerdir. Bu vaziyetten cok korkan 
Rus gÜzelile bu dört ki1i arasmda bir 
mücadele ba1lam11, Madam Pate, eline 
gecirdigi bir rövelverle mütecavizleri teh
did etmi$, fakat ba1a c1kamam11. cpey 
tckme ve yumruk ycmiitir. 

Mütecavizler, Madam Pate'ye, poli
se hakaret, dayak, rnernnu silah istimali 
ve saireden dolay1 aleyhinde takibat yap1-
lacagm1 söylcmi1 vc ~ckilip gihni$1erdir. 

Sab1k Rusya p:üzellik kralicesi, hüvi
yetleri mcchul kalan bu adarnlann, kcn
disini aparllmandan atmak icin bahane 
ihdasma gönderilmi~ sahte zab1ta memur· 
lan olduklarmt iddia etmcktcdir. 

Pendikte agir y a rah birisi 

bul undu 
Pendikte Karal)fil sokagmda 40 nu -

mara!t Müminin evinde oturan Hüse -
yin $emseddin, Jandarmaoglu agzmdan 
tabanca kur§unile ag1r yarah oldugu 
halde bulunank tahkikata el konul • 
mu§tur. Bir ak~am refikimiz Hüseyin 
$emseddinin jat:1darma oldugu~u y.a.z • 
mi§sa da bu haber yarahnm soy admm 
Jandarmaoglu olmasmdan galatttr. 

Son dakikada yapilan tahkikatta bu 
adamm o gece Gebzeden oraya bir dü
~üne davetli olarak geldigi, gece saba
ha kar§t sarho§ oldugu halde sokaga ~1-
k1p giderken, dü§Üp kendi tabancasm
dan ~1kan kur§unla yaraland1g1 anla§1l
m1§'\ir. 

c;;ay h dan11n t ehiri 
Türkiye K1z1lay cemiyeti <;ar§I §U • 

besi tarafmdan 16/4/938 cumartesi ak
§am1 Alaykö§kiinde tertib edilen dansl! 
~aya fazla ragbet olmas1 ve yerin de 
müsaid olmamas1 hasebile müsamere te
hir edilmi§tir. 

Nerede ve ne zaman yap1lacag1 bila
hare aynca ilan olunacaktir. Davetiye 
alanlarm haklan mahfuzdur. 

-···~ Yugoalav mah ithal e den 

tüccar1n n azar 1 d ikkatine 
!stanbul gümrügünde, Yugoslavya 

dan ithal edilmi~ mallart bulunan itha
Jät tacirlerinin, kendilerini aläkadar e
den bir hususu ögrenmek üzere, nisa -
nm 15 inci ve 16 nc1 cuma ve cumartesi 
günlerj, saat 11 den 13 e kadar. Beyog
Junda Misk sokagmda kain Yugoslav 
Ba§konsolosluguna müracaatleri lüzu -
mu ilan olunur. 

Yugoslav Ba§konsoloslugu 
„ ··--

Te, e k kür 

„.:~-B 
"Sikago yang1n1„ kahraman1: Alis Fey 
Nevyorkun sokaklar1na, yüksek binalar1na 

bahar mem-«Ebedi ah,m1' olan artist: 
leketi Holivud' dan 

Arnerikahlar <<$ikago yangm1» ismin
de büyük bir filim hamhyorlar. Bu 
kordelada vaktile o muazzam >ehri ya -
k1p kavuran o müthi1 felaket bütün aza· 
metile gösterilccek. «Sikago yangmt» nda 
bizirn henüz beyaz perdede gÖrmedigimiz 
yeni bir y1ld1z bas kadm rolünü oynu -
yor„ Alis F ey„ Bu genc artist, san1mh
iii. vücüdünün S1k1hg1, adalclerinin dol • 
gunlugu itibarile rnüteveffa Cin Harlov'u 
andird1ih gibi ahlgan ve c1lgmca harekct· 
lcrinde de Klar Bov'u hattrlahyor. 

Alis F ey aslcn Nevyork'ludur. Dog
dugu 1ehri cok sever, ondan uzak kald1g1 
zamanlar daima elli altm1$ kath binala
rm, loica sokaklann haoretini ceker .. 
Gecenlcrdc Amerikan gazetecilerile ko
nu>urken biraz derd yanm11. Y azm st -
cak, k11m ihk olan Kaliforniya'nm gÖ· 
beiiindeki sincma payitahtmdan bakm 
nas1l 1ikayet ediyor: 

«-Holivud„ Ebed! baharlar diyan !.. 
Bu kadar mütemadi güzel hava da, dog
rusu cekilmiyor.. Her sabah uyand1i1;1m 
zaman odam1 dolduran günesi görüncc 
emin olun ki ai1;hyacag1m geJiyor .. Bu -
lutlu ve yail;murlu havaya adeta hasre -
tim„ Daima c1lgm 111klarm kucaiimda 
ya1amak, her an sevdiil;i insanm refaka
tinde hayat sürmcgi andmyor„ Insan o 
mahluka ne derece merbut olsa sabah 
ak1arn birlikte dü1üp kalkmaktan usa -
mr .. Adeta onun bogazmt Sikmak ister .. 
Ben, ac1k söylemek laz1m ge]irse, karak
teri daima ayni iekilde kalan bir koca ile 
ya11yamam ! .» 

Fikirlere hürrnet etmek laz1m.. Alis 
F ey'in mütaleast da kendine göre belki 
doi>;rudur. F akat acaba, yeni evlendigi 
kocaSI Anotoni Marlen bu sözlere ne di
yecek !. 

Alis Fcy, ilk san'atkarane muvaffa -
kiyetlerini, vatam olan Nevyork'ta idrak 
etmis. vücudünün p;Üz~lii!i. sesinin ruha 

... 
Alis Fey 

inen ihtizazlarile derhal nazan dikkati 
celbedcrek alelade bir görl olmaktan 
kurtularak artistler s1rasma gecmi1, son
ra da radyoda ve dekolte rcvülerde ken
dini gÖstermi1tir. 

Beyaz perdede onu herkcse tamtan 
bir revü filmidir. F oks kumpanyaSI ta· 
rafmdan anp;aje edilen Sirley T ernpl'le 
birlikte «Fakir k1zcag1z» Ja «Cin-Cin» 
de oynam11, sonra da ba1hba1ma yild1z 
olarak «Radyo merkezindeki hayalet» i 
cevinni1tir. 

Bu yükseli1i fazla gurur duymadan, 
son derece büyük bir tcvazu icinde idrak 
etmek istiyen Alis F cy istikbali hususun
da pek de nikbin del(ildir: 

- T alihimin hep böy]e güleryüzlü 
dcvam edeccgine inanam1yorum.. Bir 
gÜn ge]ip muhakkak ki digerleri gibi se
yircilcr bcnden de b1kacaklar 1 diyor. 

A kmm, o kadar cndi1Cye ne lüzum 
var„ Bu dünyada sadc muvaffakiyet vc 
genclik mi gccici !. Hicbir 1cy baki degil 
ki!.. 

(~~~~-B_i_r~i _k_i~s=a~t=•~r=l~a-=""~=~ * Fransiz artisti Danye] Daryö ya· 1 * Bi~ n:üddet e~el Fra~~da' y~il~ 
kmda Holivud' dan aynlarak Parioe ge- m11 olan «Pepe Le Mako» filminin A
lecek ve F ransada bir iki filim .;evirdik- rnerikada da ayn bir versiyonu vücude 
ten sonra birinciteirinde tekrar Amerika- getirilcccktir. Bu kordelamn faaliyetine 
ya dönecektir. fyi ingilizce bilmemesi i1tirak eden 1ahsiyctlerin herbiri muhtelif 
dolay1sile Holivud' da fazla i1 göremiyen bir milliyete mcnsub oldugu cihetle cser 
kocast Hanri Dekuan ancak baz1 filim- cidden beynelmilel say1labilir. Rejisör 
lerin vücudc getirilmesine aid faaliyetlere Amerikah Con Kromvcl, fotograf.;1 
kisrnen i1tirak etmiitir. Vong Hov <;inli, san'at direktörü Tolü-* Hicaz hükumeti, iimdiyc kadar lüf Rus, telmik mü1avir Cemil Arabdir. 
hac merasiminin ve Kabenin resmi ve fit- Artistlerden ise Sari Buvayye Frans1z 
mi almmasim dinl esaolara mugayir ad • Kisler Lamar Cek, Jozef <;c!ya Malta
dettigi i~in böyle bir teiebbüse kat'iyyen h, digerleri ise Amerikahd1r. 
muvafakat göstermiyordu. F akat eski * Amerikada altm aray1c1lannm !nü

cadelesini tasvir eden «Altm muharebe
Mmr Hariciye Nazm Hasan Enis Pa-

si» isminde bir filim vücude getirilecek-
1anm deliiletilc bir M1su sincma kumpan-

tir. Sellerin bir.;ok kasabalan basmas1, 
yaSI bu scne hac mevsiminde hac mcrasi· bir anda köylerin su altmda kalmas1 gibi 
milc mukaddes yerlerin filmini .;ekmcge büyük sahneJeri ihtiva eden bu korde!a
muvaffak olmu1tur. Bu kordela yakmda mn rejisinin idaresini Amerikanm tanm
bütün dünya sinemalannda gösterilecek- m11 sahne viizilerinden Mikael Kurtiz 
tir. deruhde etmistir. 

r 
Bugünden ib baren ASRi büyük ve kü~ükler 

Kü~ük sev•fl'li y1 ld1z 

2 bü yük fil m sinemada gö rece klerdir 
D ähi san'atkär 

SHiRLEY TEMPLE CONRAD VEiDT 

e n fazla muvattak o ldu g u 

Kü~ük Asi 
tilminde •eyircileri hem gßldßrecek 

hem aglotarnk!Ir. 

Ma cera tilim ler inio en b ü yük 
ve h ari ku läd esi oJan 

CANiLER 
KRAL 1 

filmind• sizi havrette lnracaktir. 

Zevcimin ve pederimiz Budozade Bay 
Hilminin vefati dolay1sile cenazesin -
de lütfen bulunan saygi deger ehibba 
ve akrahalartm1za yegän yegan te§ek -
küre teessürümüz mani oldu~undan bu 
suretle te§ekkürlerimizi bildirir ve ka- r; Samatya $EN Sinema Matlne 14 ,30 akt am 20 4 11 d e J 
bulünü i5'.irha~ ederiz. HAZRETi iSA ve HAYATl·C:.EYTANLAR Duc:.'MANI 

Zevcest Hatice, ktzlan ve damadlan • V ~ 

r Heyecanh - Merakh - Müthifi - Muazzam ve Frans1zca sözlü 

SiLAH KUVVETi • iPEK sinemas1nda ba~lad1. 
- Evet amma, on dokuz yaimda ise-

nll Aron Burr'u tamm11 olmamza imkan 
yoktur kil 

Elli ki,ide b'r ki1i ya görmüi. ya görme· 
miitir. Ä.yin bitip de cena1c alay1 mezar
hga dogru yola ~1kacag1 zaman, tabuta 
iyice ycrle1tirilmi1 olan cesed, etraf1 1öyle 
bir gözden ge~irmekle memnun olacagtm 
söyledi. Yerinden kalkt. ve arabac1nm 11••••••••••••••••••••••••••„••••••••••••••••••••• 
yanma ~1k11. oturdu Bu ak~am S A K A R V A sinemas1nda 

- Ha! Bu cih•ti size nakledeyim 
Bir gün, tcsadüi<n bu ntm cenazesinde 
bulundum. Daha az gürültü etrnemi ben
dcn rica ctti ve„. 

Ben bunu anlahp bitirince, genc gaze- "!{ 

teci ;,kemleden kalk11. bana veda ctti, 1ap- GRACE MOORE'un CARY GRANT ile beraber ~evirdiQi 
kastm giydi, gitti. K endisinden pek haz En lüks •• , Eo ~eo •.• Ve eo tazla mus1kili v e Fraos1zca sözlü 
etmi1tim. <;1k1p gitmesine iizüldüm. 

<;eviren: 
- Olur 1ey degil 1 Cenazcsinde bul~n

dum, diyorsunuz. Demek ki ölmüitü. Ol HAMDIVAROCLU 
mü1 olunca da, ha gürültü etmi1siniz, ha --------------.----
ctmcm11siniz ona nc 1 T e§ekkür 

_ Vallahi bilmem. Onun böyle tuhaf Bayan P. tl'slük 
tuhaf hallcri vardt, iitc! Validemizin vefati münasebetile §&h· 

- Bir türlü anl:yam1vorum. Hem öl- san veya yazile taziyetlerde bulunan 
mü~tü diyorsunuz. hem si,inle konu~tugu- dostlartm1za t~ekkürlerimizl, derin 
nu söylüyorsunul. sayg1lar1m1zla arzederiz. 

- Ölmü1tü demedim kil Hlrant ve Diran tl'slük 

1 

1 
tilminin il~ bßyük iraesidir. Bu film, bßtun dßnya kons~rv~t~arlnnna men•ub en büyClk rmuiki san'atk~rla~.mm 

i~tirakile New· Yurk'tn rnp1lan b11yük fostivnlde ~ernlm1~tir. GRACE MOOHE cTOSCA>, cSCHUBERI m 
SEH l:!:NAOI>, •MA 1 '11 IA> ve •LA HABANERA> ~ark1larim muhrik ve tath •esile tngnnni edecek tir. 

iläveten : EKLE JURNAL ve • iLKBAHAR GUZELLiGI • c;ok gUzel bir silly senfoni. 
•••••••••••• Yerlerlnizl evvelden ald1r1n1z. Telefon : 41341 
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RADVO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA: 
12,30 kar~1k pläk ne~rlyat1 - 12,50 plak: 

Türk muslkl.s! ve hall< 1arkllan - 13,15 da· 
hUi ve harlcl haberler - 17,30 Halkev!nden 
naklen i:nk1läb dersl CYusur Kemal Ten· 
glr~nkJ - 18,30 muhtellf plflk ne~rlyatl • 
18,55 lnglllzce ders CAzlme ipek) - 19,15 
Türk muslkisl ve hall< §ark1lar1 (lllknlet 
Rlza ve arkad~laTI) - 20 saat ayar1 ve a· 
rabea ne'!l'lyat - 20,15 Türk musiklsl ve 
halk §arkllan (Leman ve arkad~lar1l • 
20,4/; oaksofon solo (Nihad Esenilnl - 21 
kon!erans (paraz!tolog Nevzad) - 21,15 
pll!.kla dans muslkl.sl - 22 ajans haberlerl • 
22.15 yarmkl program. 

isTANBUL: 
12,30 plflkla Türk muslklsl - 12,50 hava· 

dt.. - 13,05 pll!.kla Türk mustkl.sl - 13,30 
rnuhtellf pläk ne§rlyatl - 14 son - 17 in· 
ktlflb tarlhl dersl: Ünlverslteden na1<1en, 
Receb Pelcer - 18,30 plflkla dan.s muslklsi • 
18,45 Alrnan artLstler!nden Frl~e Kuvar• 
tetl tarafmdan Bethoven1n E-Mo 11, op. 
59/ 11 - 19,15 konferans: All KAml Al<YiiZ 
CQocuk terb!yesl) - 19,55 borsa haberlerl • 
20 Muzaffer ilkar ve arkada~lar1 tarafm· 
dan Türk mtW!d.sl ve halk oarkllar1 - 20.45 
hava raporu - 20,48 ömer RIZB. tarafmdan 
arabca söylev - 21 N!hal ve arkAd~lar1 ta• 
raf1ndan Türk musi.ldsl ve halk §arktlar1, 
saat ayan - 21,45 orkestra. - 22,15 ajans 
haberlerl • 22,30 plflkla •ololar, opera ve 
operet pa~alan - 22,50 son haberler ve er• 
tesl günün program1 - 23 son. 

Y abanc1 m e r k ezlerden 

m üntahab parcralar 

Operalar 

18,35 Laypz!g: Parz!fa\ CVagner'lnl. 
20,15 Königsberg: Tr!stan ve izold 

(Vagner'ln) b!rtncl ve ü;üncli 
perdelerl. 

21,35 Berlin: Kör Yolanta efsanesl 
C<;aykovskl"n!n). 

Büyük konaerler 

Stra..burg: Bah'tn eaerlerL 
Münlh: Bah"tn eoerler!. 

! 17,35 
19,05 
20,15 
21,05 
21,05 

1 Vlyana.: Betäioven'Jn eserlerl. 
Frankfurt: Gluk'un e.serlerl. 
Vlyana.: Veber, Vagner ve Mo • 
zart"ln eserlerl. 

21,05 

21 ,C>li 
21,50 

Hamburg: Grlz ve Atterberg'III 
eserleri. 
Brlt!s Nasyonal: Elgar'm eserlerL 
Münlh: Brükner'ln 7 ncl sen!o· 
n!s!. 

22,C>li Par!s [P. T. T.J: Bethoven'III 
eserler!. 

22,05 Budape~te: Bah, Brahms, Hendel 
ve Straus,un eserleri. 

23,20 Kolonya: Qaykovakl'nln eserler!. 
24,06 Parl.s [RadyoJ: Haydn, Hendel, 

§ubert'ln eserler!. 

Oda muaikileri 

20,15 Mün!h: Mozart ve Bethoven'lll 
eserlerL 

Z111ilQ • 1~Ü1'Gl•nil§lvorak'Ul eoerlerL ~ 
2l,35 . str bur,i: Brükner'in eserlerl. 
21,35 Llyon: Ravel1n eserlen. ' 

"$tHllr 'NiJwtMlbi 

23,35 Stutgart: Raynlng CBoprano), 

A tina rad yoau 
Atina (Hususl) - Atina radyosu cu· 

martesi gününden itibaren muntaza • 
man ~alt§rnaga ba§hyacaktir. 

NÖBET~i ECZANELER 
Bu gece \!Chr!rniz!n muhtellf 

dek! nöbet~! eczaneler: 
Istanbul c!hetl: 

semtler!JI• 

Emlnönünde (Hü.seyln HU..nü), Alemdar· 
da CAbdülkadir), Kumkap1da CBelkl.sl, Kü· 
~ü.kpazarde. CBensason), §ehzadeba§tnda 
Ci. HakkI), Fenerde (Em!lyad!), Karagüm• 
rükte <Suad), §ehremlnlnde CNflzun), Ak• 
sarayda (E. PertevJ, samatyada (Rtdvanl, 
Bakirköyde Ci:stepan), Eyübcle (Ar!! Be~f) 
eczanelerl. 

Beyoglu c!hetl: 
§~l! Halilskflr Gazl caddes!nde (A.slllll. 

Tak.s!m F!ruzal!;ada (Ertu~ll, isukliU 
caddes!nde (Galatasaray), Tünelde CMat· 
kov!o), Galata Ok~umusada CYenlyoll . 
Fmd1kllda CNalll. Kas1mp~ada (Müey • 
yed), HMköyde CNe.<lm Aseo), Be~lkta~ta 
(Süleyman Receb), Ortaköy, ArnavudkÖY• 
Bebek eczanelerl. 

Kad1köy Moda caddeslndc CBahaeddJn), 
Pazaryo!unda (Rlfatl, Üsküdarda CSe!!ml· 
yeJ, Büyükadada C§lnasl Rizal, Heybel!e.• 
dada CHalkl, Beykoz, P~abah~e. A. HLsar 
eczanelerl. 

~----------~~ H a leb - Sancak - lskenderunda 
Jan B. Kürdl 

Cumhuriyet Gazetes!oin 
tevzl erldlr. 

18 Nlsan pazartesi ak~am1 21 de 

Frans1z Tiyatrosunda 
Eo büyük piyaoo üstad1 

ALFRED CORTOT'nun 
1 KONSERi 

TURK sin emas10da 

Sinema y1ldizlanmn en güzeli 

A $k f ilimlerinio eo l!"Üzeli 
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Balkan Antant1 iktisadi hareketler 

Kuvvetini isbat etmi§ 
siyasi bir te§ekküldür 

Ticaret anla~malar1 mü
zakerelerinde eksperler 
Gayet iyi hatirhyoruz: $imdi Manisa 

saylav1 olan o zamanki iktisad Vekaleti 
Müste§an Faik Kurdoglu, Romanyada 
yeni bir ticaret anla§masmm müzakere
lerinden sonra §ehrimize döndügü za • 
man, ihracat tacirlerile yaptigi görü§ -
melerde onlara §Öyle demi§ti: I Kendilerinden birer makale rica ettigimiz Balkan 

matbuat erkani, Antant hakkindaki yazilarinda ka
naatlerini bu §ekilde izhar ediyorlar. 

c- Bütün üzerinde me§gul oldugu -

M. L. Nasta diyor ki : Dr. Zarif is diyor ki : 
muz meseleler, sizin öz meseleleriniz • 
dir. Biz bu i.!ji maa§la yapan memurla -
nz. Birgok i§lerde bizi ikaz etmeniz la· 
z1mdir. 

«Romanya, ehemmiyeti «Türk • Yunan dostlugu 
artan bu teitekküle daima olmasayd1 Balkan ittiha-

Burada muhim bir karardan bahse -
decegim. Bundan sonra ticaret anla§ -
malarmda icab ettik~e eksper s1fatile 
sizden de arkada§lar ~ailJ.racag1z. Bu 
mühim i~in mes'uliyet ve icab ettirdigi 
bitarafhg1 müdrik bulundugunuzdan 
§Üphe etmiyoruz.> 

yard1m edecek » d1 bo~ bir haya 1 „.Jurdu» 

M. Nasta 

bu;B~lkan ~tanh, salabetini inkar ka
!ik b'~ehz b1r ~kilde ispat etmi1tir. Ar -

• •z1 · b. B ii; ir ~Y ayiramaz. 

d. alkan Ant t "] d ·· k .. k I rn f' . an 1 sag am ir; i;un u en· 
liii; kna 11n1n siyasetini takib etmektedir. 
arasin~rnsen~~ emrinde degildir; devletler 
kendj a kusavat prensipinden, herkesin 
ktnda rnh. a~deratma sahib olmaSJ hak • 
ferag~ •i;?ir büyük devlet lehine asla 

B etnuyecektir. 

tain b~k~n Antanti, Balkan milletlerinin 
istin ~r lltihad ii;inde bulundugu kanaate 

le, a~/~er. Bir arada bulunmak sureti· 
tak rn~ aklan istiyen ve, müttehid ola· 

katdeiluiterjk ~enfaatleri müdafaa eden 
IUz. er 0 dugumuzu mü1ahede ediyo-

Balkan A 
•ras1ndak· b ~tanti matbuall, <lört millet 
mükernrn \ ~glan takviyeye memur, c;ok 
lara, •kt e 

1
?ir VaS1tad1r. Siyasi anla1ma• 

Vereb·l· Ua •te rnahiyetini ancak matbuat 
1 •1r·bu 1 
ar, mah: an •1malar kiymetli vesika-

lir!er f •krane kornbinezonlar te;kil edebi· 
' a at ·h ted :Yap ] • n1 ayet, mevhum ve mücer· 

1 arda 'b · · b can]a d n l arethr. B1z, u antanll 
•i.va,J°.'r;"•kla mükellef ve binaenaleyh, 
kadada; •nt Yap1c1lannm as1! mesai ar• 

B- •t•z. 
tz, sulh 'd · 

lllet suretile 1 e~lme, muahedelere hür -
"• Balk l l denn bir baii;hltkla merbut 
"•rrnek hn 1 ara, kendi mukadderlerini 
".' ~inarnik•usundaki. büyük ~ay~yi faal 
811l11zj „ kf hale getirmek vaz1fesme nef· 

1 •a et . b an •irnak mi; ulunuyoruz. Bu gaye, 
R.orn Ye Yard1mla;mak gayesidir. 

"•zife .j.~Y• .. milli komitesine büyük bir 
Ya lllatb uirnu1tür. F akat, bütün Roman· 
Balkan Uatinda, Balkanh müttefikle;e ve 
ta:y11 IDeselelerine kar11 geni1 bir kav· 
• Ve sarn' • b. 
Ra lllu\'aff kl Ir dost]uk ruhu yaratma· 
den h b a olduk. Müttefik devletler -
ttJ er irini h Pan1n b n ususi menfaatlerile Av· 
faatin ta: b.mtakasma aid mü;terek men• 
lllas1 hu •r mutabakat halinde bulun· 
nakaia ~~unda Balkan Antanhnm mü
.,,~ Balk a u! etmez bir fayda temin ettiii;i 
Z•hni:yet •n. tesanüdü hakkmda yeni bir 

A Yucude getirdik 
'Wr . 

•n UPan1n h bd b . k 1 • "•hini ' ar en en ar&I a~hg1 
lu llliiik„teselelcrin mevzuu bahsoldugu 
lll1z, orn~ 

1 
zamanlarda, matbuat antanh· 

llles'ulj„ tzl •nm1za yüklenen, en büyük cl ,e ere R„.„ . b a cere:y ogus germ1,tir. Avrupa• 
•karke a\ eden i1lere endiseli gözlerle 

•uihu h nl, u m1ntakalann birroäunda 
· a eld d · ~ ~ ' 1• ~iirü ar e eb1lecek olan tehlikele· 

F :Yoruz. 

y lakat, cereyanl k b.l iln ari ar1 ve mu a 1 cere • 
diYor ~c •Belleri ve aksülamelleri kayde
Z1n büt·· alkan tesanüdünü, vicdammi· 

un encr„ ·1 k V e l•SI e uvvetlendiriyoruz. 
f>etre;kSOKdefa, Hariciye Nazmm1z M. 
llleti ho ornnen'in: «Romanya hük0.-
1 ' e •rnrni f d · e, llllnt k .ve ' a1ma artan bu te~ekkü-
kuk., · ~ avi karde&lik idealinin tahak _ 

" 1Gm b„ ·· 
cektir:o . .' .

1 
utun kuvvetile yard1m ede • 

lllatbuatsozi e ~~l~tmak istediii;i gibi, bu 
noktai me•aisinm, mf hükumetimizin 
Antant nakzanna \'e Romanyanm Balkan 
d 1 •r<Jsmda d · h f Uturn · ~ 1m.a mu a aza ettigi 
bahi,·y a vardim vaz1fes1 görmü1 olmasile 

anz. 
Milli menfa tl · · · • 

~u b a enmmn amir bulundu-
u tarz1 har k · h' b. d .d .. e eh, 11; ir zaman tered-

u P~ 'errned k.b 
1 'k"n T·· kl •.n ta 1 edeceii;imizi söy-
' ' ur erm k . . d n1bb,t tell·i ' a~ca. 1l1ma ve rnu· 
k-nrl 1•• : n ed•n b1r m1llet olduii;u hak-

? • an ane • ·11· k •ada „ ~ vi m1 1 anaatimizi de bu-
1 " f'ttn•k iqterim 

Ban.„"1 R• 70j • 
R r 1 m."ffbuat kongresinde 

unie1i mtlli komitesi ~eist. 

L. NASTA 

\ 

M. Zarifis 

0 zamandanberi iki, üg ayhk bir 
müddet geGti. Faik Kurdoglunun bu 
hasb1halinde ihracat tacirlerini büyük 
bir sevince garkeden va'di, bu k1sa müd. 
det zarfmda ve ilk ticaret anla5mas1 
müzakerelerinde yerine getirildi. An -
karadan geien haberler, Amerika Bir -
lei;ik devletlerile aram1zda cereyan e
den ticaret anlasmas1 teknik müzakere
lerde eksper s1fatile bulunmak üzere 
hall ve incir ihracatGllarmdan mürek -
keb iki heyetin Ankaraya davet edildi
gini gösteriyor. 

Ötedenheri dünya memleketlerinden 
birgogunda tatbik edilen bu §eklin biz
de de tatbik edilmesini büyük bir mem-

Balkan Antanli babahgmm kirne aid nuniyetle kar§llamama~a imkan yok • 
olabilecegini anyan kimse, bugün antan- tur. Celal Bayar hükO.metinin bu saha-
11 te&kil eden ve te&riki mesai ruhile mut- da attig1 ad1mm ehemmiyetini. tacirle· 
tas1f bulunan dört devletten hangisinin rimizin Ji\z1m olan ehemmiyetle kar51-
ilkönce ittihad emelini güdüp istiyeni ta· lay1p eksperlik vazifesini büyük bir 
yin etmekte büyük mü~külata tesadüf hassasiyetle yapacaklarma §Üphe et • 
eder de nihayet her dört milletin müsavi miyoruz. 
derecede ittihad ruhile hareket ederek F. G. 
bugünkü baglanm yaratt1klan neticesine 
vanr. Bundan baika Balkan milletlerinin 
ittihad1 i~in zem.in de olgun bulunuyordu. 
Bu olgunlugu hamhyan bir taraftan bu 
milletler arasmda uzun seneler süren ni
fak ve muharebe felaketleri, diger taraf· 
tan Balkan Antanh fikrinin propaganda· 
s1 olmu1tur. Propaganday1 yapan ise eski 
Yunan Baivekillerinden müteveffa Pa
paanastasiyo'nun riyasetinde bulundugu 

Evlenme 
Eski gazeteci arkada<lanm1zdan avu

kat Dr. Suad Tahsin Türk ile Anvers 
sab1k ~ehbenderi Bav Memduhun k1z1 
Hadramn nikahlan dün Büyükada Be· 
lediyesinde icra edilrni§tir. Yeni evli -
lere saadetler dileriz. 

Te§ekkür 
Balkan konferanslanyd1. 

Balkan milletlerinin teiriki mesaisinin Oglumuz Celal Arazm böbregindeki 
iyilikleri inki1af etmekte gecikmedi. Bu- ta,la;-1 almak icin Cerrahpa§a hastane· 

sinde profesör Bay Nissen tarafmdan 
gün Atinada imza cdilen paktm henüz pek kisa süren ameliyatm gok hazokat 
dördüncü scnesi oldugu halde husule ge· ve muvaffakiyetle yapilmasi ve ameli -
len istifadeli büyük neticeleri say1lmas1 yattan sonra da gerek profesör ve ge -
mümkün olam1yacak kadar ,oktur ve her- rekse hastane Sertabibi ile muavin ve 
gün bizi daha ziyade ve daha geni§ bir asistanlarmm ~ocugun vaziyeti hakkm· 
surette takviye etmektedir. da gösterdikleri candan aläka ve fevka-

Ben iktisadc1 degilim. !statistikle de lade nezaket bizi ~ok sevindirmi§ ve 
hir;bir münasebetim yoktur. F akat müte- minnettar b1rakm1sbr. Kendilerine ale
hassis iktisadcilardan birisi r;ikip da dört nen te,ekkürler eyleriz. 
devletin her sahada samimi ve kardei~e Ankara meb'usu Refikas1 
tC§riki mesailerinden husule geien ticareti Rifat Araz Müzeyyen Araz 
tesbit etmege kalk1§sa ancak rasadi bir - --~-
rakamla bunu hesab edebilecektir. Fa- bii bir mabadi oldugu hakkmdaki telakki
kat bu bile hakiki kanmm ifade etmek- min sebebi budur. Gene bu kanaatle bu 
ten uzak bulunuyor. günkü Balkan ittif.kmm bir son olmay1p 

Bu hesabm bilinmesi milletlerimiz i,in bütün Balkan milletlerinin ittihad1 i~in 
de liizund1r. <;:ünkü rnilletlerimiz Balkan ~ok ehemmiyetli b;r durak yeri oldugu -
ittifakmm ne derecede k1ymetli oldugunu na inamyorum. Bu'm da yanmadammn 
ve temin ettigi menfaatleri anlayip arala- bütün milletleri candan dilemektedirler. 
rmdaki münasebetleri müstakbelde daha Birr;ok senelerdenberi bir tek harici si
ziyade SJkla§hrmaga yar1yacak ve Bai- yaset takib eden Yunamstanda hepsi, 
kan ittihad1 fikrinir tamamlanmasma sa- Kraldan tutunuz d~ en son köylü ve iir;i
mimiyetle r;ah11Jracakhr. ye kadar hepsi Balkan ittifakmm yalmz 

F akat r;ifte dost; yani hem dost, ve hayram olmakla kalmay1p bu ittihadm 
hem müttefik Türkiye matbuatile konu- birer uzvunu teikil etmektedirler. Gene -
1urken bir teyidde bulunmag1 kendimce ral Metaksas'm hükfuneti ise memleke -
zaruri addediyorum. Bu yapacag1m te- tin talihini eline ald1g1 dak1kadanberi pek 
yid diger müttefiklerimizin Balkan ese- büyük mikyas ve ehemmiyetteki dahili 1s
rine kar11 olan yardimlanm kat'iyyen kü· lahatile muvazi olarak dikkatini mütema
~ültemez. Böyle olmakla beraber bu te- diyen Balkan ittihad1 ese1me tevcih et -
yidi aynca tebarüz ettirmek icab ediyor. miitir. Bütün faaliyeti Yunanistanm sa· 
Bu da pek sadedir: Türk ve Yunanhlarm dece mevkiinin ehemmiyetini göstermek 
mütekaddem anlaimalan olmasayd1, Bai· olmay1p icabmda Türk • Y unan ittifak1 
kan ittihad1 hiila bo; bir hayalden ibaret ve Balkan Antant•mn tahmil ettigi taah
bulunurdu. Mazide Balkan milletlerini hüdleri de 1faya lay1k ve muktedir bir 
birbirlerinden ay1ran ihtilaflarm en derini hale getirmege münhasudir. Diger müt
Türk • Yunr · nifak. oldugu meydanda-
dir. Bu itilaflar o kadar derin görünüyor- :~t~e~:~iz de ayni istikameti takib et -

du ki iki milletin itilaf edebilmeleri imkan 
harici bulundugu umumi bir kanaat hali
ne gelmi&ti. Yunanistanla Y ugoslavya a
rasmda hem ihtilaf yoktu, hem de sekiz 
asir süren s1k1 ve berrak bir dostlukla bir
birlerine baglanm1§lard1. Yunanistan -
Romanya ve Yugoslavya ile Romanya 
münasebetle1 · avni ;ekildevdi. Türkiye -
Yugoslavya, Türkiyc - Romanya ara -
smdaki ihtilaflar da bu iki ;imal kom,u
muzun Türkiye ile hemhudud olmaktan 
~1khklan zaman nihavet bulmu;tu. 

Balkan milletlerinin nifakla yaiad1k -
!an zamanlan idrak edenlerimize Tür -
kiye ile Yunanistanm birlesmesinin neka
dar zor göründiJ~iinü pek iyi biliriz. Bi
naenaleyh hepimiz asnn bu mucizesini, 
;arkta uzun amlar suren muharebe ve 
nifak devrelerini hpay1p ayni zamanda 
daha geni& bir Balkan ittihadma yolunu 
ar;an bu birle;meyi yalm7 memnuniyetle 
degil hayretlerle kaq1lad1k. Bu da dört 

Bugün gü1.el Türkiyede bütün gör • 
düklerimiz Balkan idealine sag!am bir 
merbutiyetten ileri gelmektedir. Bu ideal 
ise sulh fikrinin tarn kendisidir. 

Sözümü bitirir'.:en evvelce sÖy]edikle • 
rimi tekrar etmekten baika bir diyecegim 
yoktur. Pek az seneler i~inde bu kadar 

muazzam terakkiler gösteren milletinize 
hayramz. F akat en ziyade hayranhg1m1z 
Türk milletinm yeni zihniyet ve yeni sa
va§larmadir. Bunlar Türkleri en müte • 
meddin milletler arasma kat'i surette yük· 

seltip yerle§tirrni§tir. Türkle1 hayatiyet ve 
büyük faziletlermi bütün dünyaya göster
diler. Y eni Türkiycnin yarahc1S1 ve ba11 
Büyük Atatürke ve hükumet adamlanna 
hududsuz ve eksikS1z bir oürmet ve tak
dirle mütehass1siz. Muhakkak ki Atatürk 
asnmmn en yüksek siya,isi tanmm11tir, 
ve eserlerine kar11 hayranhk alemiümul
dür. 

devlet reisinin takcfoe sa.van lesebbüsleri Atina Muliarrirler Cemtyeti reisi ve Balkan 
sayesinde tahakkuk etti hte Balkan it- matbuat kongresi Yunan heyeti kdttbi 

tifak1mn Türk • Yunan dostlugunun ta- Dr. N. ZA~IFIS 

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

Vak1flar Umum Müdürü 
ile bir müläkat 

«Gazetenizin 
dikka ti ~eken 

san'at 
yazilarla 

abidelerimizin 
mühim 

•• • uzer1ne 
bir 

hizmette bulunduguna kaniim» 
San'at abidelerimizin vaziyeti hakkm· 

da dün, bir arkada11m1z Vakiflar Umum 
Müdürü F ahreddin Kiperle görü;mü1 -
tür. F ahreddin Kiper, «Cumhuriyet» sÜ· 
tunlannda inti&ar eden yaZ1lan alaka ile 
okudugunu söyledikten sonra $U beya • 
natta bulunmu1tur: 

«- Gazetenizin, san'at abidelerimi
zin üzerine dikkati ,eken bu yazilarla 
mühim bir hizmette bulunduguna kani -
im. San' at abidelerimiz, amlar süren bir 
ihmalin kurbam olarak bugünkü feci va· 
ziyete dü&mü&lerdir. 

Vaktflar kanunu ,1kbktan sonra, Va
k1flar Umum Müdürlüii;ünün ba;hca he
defi, abideleri kurtarmak olmu0tur. Bir 
daha yerine konulam1yccak k1ymette pek 
~ok 1aheserlerimiz, y1k1lmak tehlikesine 
maruz kalm1&lard1. 

Vaktflar idaresi, bunlan kurtarmag1, 
kendisini bekliyen diger i,timai vazife -
lere tercih etmek mecburiyetinde oldu -
gunu hissederek evvelki sene, kendi 

membalanndan 200 bin lirahk bir istik· 
raz akdetmi&ti. Bu para, müstacel tamir 
i&lerine sarfedilmi&tir. Ald1g1m1z borcu, 
büt,ede yap1lan tasarruflarla ödemek 
üzere bulundugumuz &U günlerde, 200 
bin lirahk ikinci bir istikraz akdine te • 
&ebbüs ettik. Bu paradan ba&ka, büt~e
mizde iki yüz bin liraya yakm bir meb· 

]iig1, ayJrm•& bulunuyoruz. 938 - 939 se· 
neleri zarfmda, Evkaf idaresinin cmrin· 
de, be; yüz bin liradan fazla bir para 
bulunacak demektir. Bu para ile, en kiy· 
metli eserlerden ba&lamak üzere, bir~ok 
abidelerimizi esasb surette tamir edebile
cegiz. Simdiye kadar ba,anlan i1ler, kü· 
,ük görülecek derecede degildir. 

Ehemmiyetsiz zannedilen bir kubbe 
tamiri bazan on binlerce liraya mal olu
yor. 

Sonra abide tamirinin yalmz para de
gil, bir teknik i&i oldugu nutulmamalidir. 
Eski' cserlerin mimari ,e1nisini bozm1ya
cak 1ekilde tamirini yapabilecek eleman• 
lar gitgide azal1yo~. lstanbul, ba1liba11-
na bir abideler 1ehridir. Daha dogrusu, 

istanbulu lstanbul yapan bu abidelerdir. 
Vak1flar idaresi, herhangi bir camii ta
mire karar verdigi zaman, bütün salahi· 

yetli makamlarm ayn ayn reyini altr. 
Sehrin k1ymetli eserleri, bir tek idare al· 

Vak1flar Umum Müdürü 
Fahreddin Kiper 

kiflar idaresinin abideleri kurtarmak i&in
de tek ba,ma hareket etmek salahiyeti 
yoktur. Biz, kendimizi, Belediyenin yar· 
d1mc1S1 telakki ediyoruz. 

Saym Ba;vekil Celal Bayar Istanbul 
abidelerini kurtarmak kin giri1ilen faali· 
yetle, ,ok yakmdan me&gul oluyor ve 
icab eden direktifleri veriyor. 

Vak1flar idaresile Belediye, Maarif, 
Muhasebei Hususiye mümessilleri, on 

be& günde bir toplanarak abidelerin u· 
mumi durumuna dair bize rapor verirler. 
Bu raporlar, ehemmiyetle tetkik edil -
mektedir. Elimizdeki büt~enin müsaadesi 

nisbetinde ve hatta, büti;e yeti1medigi 
zaman, fevkalade varidatlar bularak 
ba,!ad1ii;1m1z i1 üzerinde yuruyeceg1z. 
Amlarm ~ökerttiii;i enkaz, bizim omuz -
lanm1z üzerine y1k1lm11tir. 

Evkafm, tamir etmek mecburiyetinde 
bulundugu abideler, yalmz 1stanbula 
münham degildir. Vatan hududlan da
hilinde kurtanlacak yüzlerce san' at eseri 

var. Bunlarm hepsi degilse de, kurtanl -
maSI mümkün olanlardan mühim bir k1s· 
m1 hamla<l1g1m1z program dairesinde 
peyderpey tamir edileceklerdir. 

E vkaf idaresi, memleketin im an dava• 
smda hissesine dü1en vazifeyi memnuni· 
yetle üzerine alm11hr.» 

Vak1flar Umum Müdürlügü, Eminö
nü meydammn a,1lmas1 yüzünden yik1 -
lacak olan Valide hamnm istimlak para· 

sile, Postane kar11smdaki valuf arsada, 

tmda toplanm1& degi]dir. Belediyenin, asri bir han yapt1rmaga karar verm.i1tir. 
Maarifin, Hususi Muhasebenin ayn ayn Bu hamn ad1 da «Valide hanl}) olacak
müdahaleleri oluyor. Binaenaleyh Va • hr. 

Hayvan hamileri dün Valiyi ziyaret ettiler 

Dün Belediye Reisine müracaatte bulunan Hayvanat Cmiyeti BZBSl 

Dün Himayei Hayvanat cemiyetin • 
den Türk ve ecnebi alt1 ki1ilik bir kadm 
kafilesi Belediye Reisi Muhiddin Üstün
daga gelerek kedilerin Belediye memur
lan tarafmdan mahallerinde kapanlara 
konarak zehirli gazle itlaf edilecekleri 
hakkmdaki ne;riyat ve baz1 yerlerde ke· 
dilere zulmedilmesinden &ikayette bu -

lunmu1lardir. 
Murahhaslar bu itlaf i;inin kendileri· 

ne birak1lmasm1 istemi;lerdir. 
Türkiye Himayei Hayvanat cemiyeti 

müessislerinden Madam Manilo Si&lide 
25 ,000 lira degerindeki binasm1 cemiye· 
te terkettii>;i gibi her ay da 600 lira te
berruda bulunmaktadu. 

·························································································································· 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde 

Evvelki gün Ba~vekilimizin ziyaret ve tetkiklerde bulundugu Made.n A· 
rama Enstitüsünden bir görünü~: Divri!< demir madeninin cevheri et1d1kten 
sonra saf demir olarak alut1hyor, 
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PENCERESiNDEN 
Günahlarun1z 

IE5} iz gazetecilerin sevab1m1z var m1-
l,g} dir, farkmda degilim. F akat ara· 

sira günah iilediii;imize §Üphe 
yoktur. Mesela sözüne inand1g1m1z k~n:ise
lerden ne duyarsak sütunlanm1za g~mv~· 
ririz, 0 sözün bir maksada müstenid olup 
olmad1gm1 pek ara§tirmay1z. Sevdikle
rimizin, memlekete hay1rh hizmet ede· 
ceklerini umduklanmmn tamnmalanna 
yard1m ederiz. Onlann tecrübe ol~n~p 
olunmad1klarim dü~ünmeyiz, emehm1z 
gibi amelimiz de yurda müfid olmaktir 
ve müfid olacaklara hizmettir. 

Lakin arasira hataya dü1eriz, ehil ol· 
m1yanlan ehliyetli göstermek gibi zühul
lerde bulunuruz. Bunun yeni bir misalini 
gazetelerimizden birinde gördüm. Daha 
dogrusu ben görmedim, iriad olunmak 
suretile i§lenen günahm farkma vardml· 
d1m. 

Beni ir§ad eden zat, adm1 vermek iste· 
medigim o gazetede r;1kan bir resmi gös· 
terdi ve altmdaki satulan okuttu. Sonra 
gamh gamh anlatti: 

- Bu bay bir müddet Avrupada bu· 
lundu. Dil bilmedigi i~in derslere ancak 
mü;ahid 51fatile devam edebiliyordu. Bü· 
yük bir profesörün takririni degil, ameliye• 
lerini takib etmege ~ah§iyordu. !ki Ü<; ay 
bu yolda yürüdü, Paras1 da bittiginden 
memlekete döndü. ,Simdi kendini o profe· 
sörün muavini olarak ilan ediyor. Gaze• 
te de bu ash olm1yan iddiay1 ger~ekle1ti· 

riyorl 
Bizim günahlarrmzdan birini §U suretle 

tesbit eden o zattan meslek namma af di
lerken hatmma tarihten bir f1kra geldi: 

On dokuzuncu amda Numan Efendi 
adh bir hekimba11 vard1. Bu adam Mes
ud ismindeki oglunu ·hekimlik tahsil etsin 
diye· Viyanaya gönderdi. F akat delikan• 
h orada T1bbiye mektebinin semtine a
d1m atmad1, eglence yerlerinde bar vurup 
harman savurdu. Yalmz, Osmanh sara
ymdaki hekimba11mn oglu olmak haysi
yetile, büyük hekimlerle -tiyatrolarda, ba
lolarda tam1mak yolunu buldu ve iki ytl 
sonra bir hekim taslag1 olarak lstanbula 
döndü. 

Babasmm dostlan onun üst perdeden 
at1p tutmasma, Viyanah üstadlarla mek
tubla§masma aldanarak kendisini hekim
ba§1hga kadar yükseltmi§lerdi. Herif, il· 
tifat veya tehdidle kendine bendettigi bir 
ka; doktoru kullanmak suretile bu vazi
feyi idareye ~ahi1yordu. Avrupaya gidip 
gelenler hahikati ögrenmiiler ve sahte he
kimin tababetle alakaSJ olmad1g1m ortaya 
koymu§lard1. Buna ragmen o, saraydaki 
mevkiini muhafaza ediyordu. <;ünkü 
hastaya ilac vermegi bilmemekle beraber 
nabza göre §erbet vermekte mahirdi ve 
bu meziyetinden dolay1 saray erkam ta
rafmdan himaye olunuyordu. 

Nihayet bir vak' a yüzgösterdi, Valide 
Sultan melankoliye tutuldu. Art1k he
kimba1mm bütün hünerini göstermesi l~
z1m geliyordu. Halbuki Mes'ud Efendi, 
iki Rum hekimi yamnda olmad1k~a has
tay1 muayene edemiyordu. ilac . v~remi· 
yordu, Rum hekimler ise o derd1 g1dere
cek bi]giye sahib degillerdi. Ondan ötürü 
hasta fenala§ll ve birdenhire öldü. 

Saray ancak bu badise üzerine Mes'ud 
Efendinin ne oldugunu anlad1 ve maske
sini yüzünden ald1. Lakin o güne kadar 
bir ~ok zavalhlarm hayali heder olmuitu-

Bizim de hu örneklerden ibret alaraK 
her hikayeyi sahih olarak kabul etme • 
mekligimiz, halka tamtacag1m1z kimsele• 
rin hir; olmazsa ilmi vesikalanm gÖzÜ• 
müzle görmekligimiz laz1mdu. Y oksa 
ger~ekten günahkiir oluruz ve ac1 ac1 ne• 
damet duyanz. 

M. TURHAN T AN 

Vitrin müsabakas1 

Cemiyet netice i~in muh
telif merasim haz1rlad1 
Uhtsal Arttirma ve Ekonomi kurumtt 

bu sene yap1lan vitrin müsabakasmm 
diplomalanm tevzi i~in büyük bir me
rasim program1 hazirlamaktad1r. D;p • 
Joma ve madalyalar Eminönü, Beyoglu 
ve Kad1köy Halkevlerinde yap1lacak 
merasimlerle her mmtakada müsabaka
yi kazana~lara tevzi edilecektir. 

Yapilacak merasimler ticarethaneleri 
vitrin müsabakas1 hareketinde tesvik 
edici mahiyette olacokt1r. Fakat cemi· 
yet vitrin müsabakasmm memleketi • 
mizde istenilen neticeyi vermi' oldu"'u
na kani bulundugundan bunun yeni bir 
~ekle sokulmas1 mevzuu üzerinde de 
mesgul olmaktad1r. 

Diger taraftan, tasarruf haftas1 esna
smda ilk ve ortamekteblerde yap1lan 
tahrir müsabakasmm käg1dlan da he
nüz cemiyete tamamen gelmemi~tir. 
Cem'iyet, talebenin milli tasarruf ve ik
tisad mevzu11 üzerinde yazdtklan par· 
i;alara aid bu käg1dlan istemi~tir. Her 
mektebden en güzel mevzuu yazan tale
beye hediyeler verilecektir. 



6 CUMHURIYE'l lS Nisaa 1938 

Balkan atbuat Kongresi 
Antanh matbuah, Balkan Antanhna da- teveccüh ederek Türkiyede nail olmu1 
hil dört memleketin salahiyettar makam- olduldan iyi kabulden dolaYI arkada1lan 
lanndan haz1 memleketlerde ecnehi mem- namma te1ekkür etmi1tir. 
leketlere gönderilen telgrafnamelere tat- M. Seferiadis, mesaiye hakim olan 
bik olunan hususi §arjlardan muaf tut - karde1lik havasmm bu mcsainin iyi bir 
malarm1 rica eder. yolda ilerlemesine medar olmu1 oldui!unu 

Teknik komisyon, konferanstan a1ag1- beyan ve sözlerine jU suretle aevam et-
daki temcnnilerin kabulünü rica cder: mi1tir: 

1 - Milli dört komitenin kendi mem- «- Türk millctini c;ok mültefit ve 
leketlerinde mesleki mesclelerin ve bilhas- c;ok c;ali1kan buldum. Simdiki Türkiyeyi 
sa gazetelerin tekaüdiyeleri mesele - canland1rmak ic;in sebatkarane bir surct
lerinde ne gibi imt:iyazlara malik olduk - te sarfedilmektc olan mesaiyi ve ayni za
lan meselesinin ilah.. vaziyeti hakkmda manda topragmdan altm1 c;1hnr gibi bu 
raporlar tanzim etmeleri temenniye 1a- memleketi k1ymetlendirme~e muvafEak 
yandn. Bu raporlann önümüzdeki Bük - olmu1 olan Sefin büyüklü~ünü ölc;mck 
re1 konferansmm ruznamesine ithal edil- firsatma nail oldum. Dostanc kahulünüz
mesi ve bu raporlarm tatbikinin mahsulü den dolay1 bir kere daha te1ekkür et -
olacak zaruri temennileri kabul edecek o- mekle sözlerime hitam vcriyorum.» 

Balkan • Iatbuat koagresinin 4ünkü son toplantismdu umumi bir görünü~ !an teknik komisyon tarafmdan tetkik e- Rumen murahhasimn nutku 
<Bat tara{t 1 Incl •ahttetiel Kültürel münasehetlcri teshil maksa • dilmesi laz1md1r. M. Sefcriadis'ten sonra Rumen milli 

ve Yugoslavya Ba1velrili M. Stoyadino- dile Balkanlar aras1 cserler neiretmelcri 2 - $u cihetler de temenniye §ayan- komitesi ikinci reisi M. Livin Nasta, söz 
vi,'in imzalanm ta11yan telgraflar hara- i~in dört müttefik vc dost memlcket tabi- dir. alm1stir. 
retli alk11larla kar11lanm11tn. Bunu müte- lerinc müracaat cdilmelidir. A - Balkan Antanbnm memlekctleri Mumaileyh, reise te1ekkür etmi1tir. 
abb, konferansm siyasi komisyonunun Türk T arih Kurumile Antanta da • arasmda direkt telefon muhaberat1 hatlan Müteak1ben Balkan tcsanüdünü daha 
raporu okunmu tur. hil digcr mcmltkctlerde!ti mümasil mücs- tesis edilmelidir. ziyade tarsin etmelc i~in vücuda getiril -

• Siyasi komisyonrrn Taporu seselerden lccndi memleketlerinin tarihilc B - Dört Balkan Antanb memlcke- mis olan terakkilerden bahsetmi1 vc §äylc 
Siyasi kornisyonun rap01unda bllhassa medeniyetine müttefiklerinin muttali ola • tinin merkezleri arasmda telcfonla yap1- demi<tir: 

matbuat ata~leri tayini hususunda Ati - bilmeleri i~in dört lisanda eserler neiret- lacak matbuat görü5mcleri i„in hususi sa- «- Tenakuzun yerinc ahengi ikame-
nada izhar edilen temenninin Yugoslav mcleri rica olunmaltdn. atler tcsbit olunmahdir. yc muvaffak olmu$ oldugumuzu müsa -
vc Rumcn dostiarmuz tarafmdan tcrvic Komi•yon, Türk murahhasi Ekrem Teknik komisyon, Muvaffak Mene - hcde cttik. !stanbula gclince, bcnden cv-
cdilmit olmastnm komisyon tarafmdan Taluyu dikkatlc dinlemis ve T alu, taleb- mcnc~~lunun tckli~i ~zerinc aiagtdaki te-1 vel birc;oklan buramn dünyamn cn p;Üzel 
b-t~c imkänlan müsaid olur olmaz bu leri üzcrine, arkada lanna Hatay mcsc- menn1y1 ltabul ctm1itir: noktas1 oldugunu söylemi;lerdir. Büyük 
mcmlckctlcri talab edcceklcri kaydedil • lesinin ne suretle tekevvün etmii oldugu- Salahiycttar membalardan yani Bai - Reis Atatürkün dahiyane idaresi altmda 
mckte idi. nu vc muhtclif safahallm izah ve teirih kan Antanhm te!kil cden dört devletin vücude getirilmi; olan muhte1em eseri 

Rapor, ilive cdiyor: etmiitir. mütekabil ajanslanndan Balkan haber - hayranltkla tema;a etmek fosatma nail 
Elen arkadailanm1z, komisyonumuza Müttcfiklerimiz Türleier i«in bayati 0 • lerini mümkün oldui>;u kadar ~abuk al - olduk.» 

muhtelif tekliflcr yaphlar. Bunlann ara- lan bu meselc haklcmda daha ziyade te- mak keyfiyctini Balkan efki.n umumiye- M. Nasta ilaveten dcmistir ki: 
stnda 1tatülerimizin sckizinci maddcsinin nevvür cdccck olan Elen, Rumcn vc Yu- sincc verilen ehemmiyetc binaen ve bu «- Colt iyi c;ah1tik, fakat yapbldan
birinci f1krasmm yanhs b1r iekildc teEsiri goslav efki.n umumiyclcri bundan böyle tclgrallann Balkan hükiimet merkczlc • m1z kafi degildir. Daha birc;ok ieyler 
mcscleß bafta gelmektcdir. Filvaki bu bu mcselcde daha iyi bir anlay11 ve kav- rine ckseriya Balkan harici mcmhalardan yapmak, daha büyük escrlcr vücuda ge
f1krada Balkan Antanb matbuat konfe- ray1sla muzahcrctte bulunacaktir. verilen habcrlerin daha süratle gclmcsine tinnck istiyoruz. Türkiyede görmü1 ol
ransmm Antant komeyinin i„tima ettigi Komisyon, bu münasebctle müttefik sehcb olacak bir '!Ckilde gönderilmclcri - dui>;umuz 1eyler, bizdc bu memlcketin 
za anda vc mek&nda toplanmas1 laz1111 mcmlekctlcr matbuabmn gerek ferdcn ve ne mebni !stanbul Balkan Antanti kon - dünyada cn müreffeh ve en medeni bir 
gdmckte oldugu bcyan edilmel.:tcdir. Si- gerek mü1terekcn kendilerini alakadar e- ferans1, Anadolu, Atina, Avala vc Ra- memleket seviyesine p;elecegi kanaatini 
yasi komisyoa, ycdin<:i maddenin «rncr- debilccek olan bütün meseleler muvace _ dor ajanslan tarafmdan bu ajanslara hi- tevlid etmistir. Türkiyeoin saadeti, kuv
kezi komitcyc Balkan Antant1 daimi ko- hcsindeki tarn tcsanüdünü kayid ve tescil taben göndcrilcn telgraflar gazetc muhbir vet vc heybcti i(in tcmennilerde bulunu • 
mi!yoounun ic;tima ettigi memleket ko - etmck imkänm1 bulmuitur. ve hususi muhabirlcri tarafmdan gönde - yoruz.» 
"litesinin rcisi riyaset cdcr» suretindeki Yunus Nadi, konferanstan siyasi rilccclc tclgrafl&ra kati bir rüchan ve ta- Yugoslav murahha•1mn nutku 
;inci f1kras1 ahk&nnna amcli sahada komisyonun raporu hakkmdaki mütalea- kaddüm hakk1 verilmcsini alakadar ma - Yup;oslavya milli komitcsi reisi M. 

E. · t d"I · ld • ·· t kamlardan rica eder. y iar iyyen naye c 'mcm11 o ugunu mu- s1m sonnu1 ur. ovanovi<;;, müteak1bcn söz alarak 1öylc 
ahedc ctmii oldugundan !stanbul Bai- Rapor, cl kaldmlma suret:ile vc alkii _ Reis, ttlcnik komisyonuna yukandaki demistir: 
aA Antanlt matbuat konferansina bu larla kabul cdilmiitir. raporunu komisyonun tasvibine arzctmii «- Aziz reisim, misafirpcrverliginizden 
.ratigi statüyc göre tashih etmcsini tav - Teknik komi1yonrrnun Taporu ve rapor el kaldirmak suretile kabul edil- dolay1, bütün Yugoslav hcyeti nami • 
iyc etmcge karar vennittir. Bunun ncti- Bundan sonra «ikinci tcknik komis - miitir. na size minnet ve sükran hislerimi ar • 

ccsi olarak Türk milli komitcsinin. dai - yon• raporu M. Anjelko'~'< tarafmdan Kültür komisyonunrrn raporu zetmekle mühahiyim. Bu dcfa 1stanbul • 
mi kom yonun pmdiki reisi sal.ihiyctlcri- okunmu~ur. Retad Nuri bundan sonra kültür ke - dan daha kuvvetli bir ümidlc avdet 
ni halcfine dcvrcder etrncz, merlttzi ko- Bu rapor, bilha55a Balkan Antanbnm mi,yonunun raporunu okumu~tur: ediyoruz. Memleketimizde, Yugoslavya
mitc riyasetini Rumcn milli komitesioc bütün telgraf ajanslannm Atina konfe - Raporda komitclerin faaliycti saycsin- da • herkese söyliycbiliriz ve söyliycccgiz 
lcnctmcsi läz1m gelmcktcdir. Sekizin- ransmm tcmennilerine vc kararlanna tev- de vücudc getirilrni1 olan maddi vc cl ile ki, Türk dostlanm1z, Elen dostlanm1z, 

ci maddenio birinci f1has1nm harfiyyen fikan, ge~cn sene zarfmda, matbuata cv- tutulabilecelt neticeler kaydedilmekte vc Rumen dostlanm1z hepsi de bizimlc bc-
1,1bik1 meselcsine gelince, komisyon, velki senekindcn fazla vc Antant davau- baz1 mühim meseleler hakkmda yap1lan raberdirler. Bizler, öylc zannediyorum 
konferansa 15-17 1ubat 1937 tarihindc na büyük hizmetler ifa cdccek mahiyette tekliflerle scrdedilen mütalealar bildiril- ki, ycni bir isvi(renin ve Bosforda dog -
Atinada akdedilmi1 olan konfcn.ns Bai- olmak üzerc antanta dahil memlcketlerin mekte idi. mu1 olan vc hepimize aid bulunan bir ls
kan Antanh matbuabrun ilk adi konfe - Hffe.inc aid malumat malzemc.i ycti§ - Gazetecilcrin tcatisi ve seyahatleri, vii;renin dört kantonuyuz. Bunun 
ralUI, 4imcliki !st&nbul lcvnferanS101 ilin- tirmi1 olduklannt ehemmiyetle kaydet - haber, kitab ve filim tcatisi, Antant fikri- i~in diyebilirim ki, Hata.y mese\esi, 
ci konferans addetmesini tavsiyc eder. mektedir. Bu bahsa müteallik olarak ikin- ni halka tamim etmek üzere bir Balkan yalmz bir Türk dava11 degil, hepimi
(ü•kü 4 ili 6 may11 1936 da Bclgradda ci komisyon, dört ajansm, Balkan scrvis • filmi scnaryosu tertibi bu mcscleler mc- ze aid olan bir davad1r. Burada her an 
yap1lm1, olan toplanh ihzari mahiyettc - lerine devam etmek ve bu servi.Jerini git- yanmda say1lmakta icli. Yugoslavya mu - bizc yard1m etmi$, siyasi komisyonda bir 
dir. Bükreitc 11-13 haziran 936 da ak - gide inkiiaE ctlirmek suretile, Balkan rahhu1 Svetosvki tarafmdan gazetccile- mü avir, bir dost 51fatile bizimle (ali1m1i 
dedilmi1 olan ictimaa ise birl.igin lC$kili Antantm11 dahil dört memleke-te aid ha- rin teatisi vc ziyaretleri hakkmda, Tür - olan aziz sckretcriniz Ekrcm Talu ile 
icin altdedilmi1 bir i.;tima nazarile hakthr. berlerc rüchan ve takadüm hakk1 vcrmek kiyc murahhas1 Ne1ct Halil Atay tara- Matbuat Müdiri Umuminiz Naciyc ve 
Buna binacn statülere uygun surette ha - ve gazetc muharrirlerinin nazan dikkat- f1ndan scnaryo tertibi hakkmda yap1lan daima bize yard1mda bulunmus olan 
reket cdilmi1 olmak i~ önümüzdeki kon- Jerini bu habcrlcre celbctmek maksadilc tcklifler. bugün konferansa, tcvdi cdi - Neiet ve Kemale teiekkür etmek bc
feraoSlll gcne Bükrc1te akdedilmesi icah bu habcrlcri hususi vc rcnldi kai1dlara len dört karar projcsinin mcvzuun tc1kil nim i~in infaz1 18.tif bir vazifedir. 
eder. basmak hususunda aralannda anlal'Ila • ctmektc ipj. Aziz ve muhtcrem reisimiz, size tebrik 

Siyasi komisyon, «flk tedrisat kitab - larm1 temcnni edcr. Rcisin talebi üzcrine konferans, kültür ve te11Ckkürlcrimi ve 1ahsm1z ve p;azeteniz 
lamun mütekahil husumct tevlid edcbile- Rapor, radyonun faaliyet sahasmdan komitcsinin tckliflcrini alluilarla kabul hakl<mdaki en hararetli temennilcrimi ar
cek her nevi mevaddan tathiri i~ icab bahsctt:iktcn ve Balkan Antantma dahil etmi~tir. zediyorum. Y ard1m1 bizim ic;in pek k1y
eden makarnat nezdinde tetd>hüslcr icra muhtclif dcvlctlerin yekdigerini daha iyi Sefcriadis, bundan sonra siyasi, tcknik mctli olmu$ olan ve burada bütün yap
edilmesi temennilcrindc bulunmu1tur. tammalan ve taltdir etmclcri ~in bu fa- vc kültür komisyonlan riyasctlerinin geie- tiklanmmn ne$rini temin etmi1 bulunan 

Bundan maksad, ycni ncsilleri Balkan aliyetin tcksifi tcmcnnisini izhar cttikten eck konfcranslarda her birindc davctli o- Anadolu Aians1 Umum Müdürü Mu -
misak1 ve antanh zihniyetine haznla - !IOnra adi telgrafnamelcr ~m tel - lan üc dcvlctten biri tarafmdan dcruhde vaffak Menemenciogluna en hararetli 
maktir. graf ücretlerinin yüzdc otuz nts· edilmesi hakkmda bir karar projeß ver- teiekkür ve tebriklerimi arzedcrim. $im-

Yap1lacak te1ebbüslerin bu nevi kitab- betinde tcnzil edilmii oldugunu tel>- mi1 ve projc cl kaldumak suretile kabul di hepinize, Yunanhlara, Romanyahla-
lara Balkan milletleri arasmda dostluk yin vc bu tcnzilahn dört memlekct cdilmi1tir. ra, Türklere ve Yugoslavlara hitah edi -
hislcrini uyandiracak ve idame edecek dahilinde bir ni,bct üzerc matbuat tclgraf Yunan mrrrahhasmm nutkrr yorum. 
.metinlcr ithali gayesini elde ctmcgi istih- larma da tatbik cdilmesi temennisini iz- Elen milli komitesi ik.inci reisi M. Se- Bu anlar, öyle anlard1r ki, bunlarda 
daf etmclidir. har cder. Bundan ba$ka lstanbul Balkan feriadis. konferans reisi Yunus Nadiye entrikalardan kac;mmak lazundn. Bai • 

A1k ve macera romanr : 45 

llCClf~AIM 
Nakleden: Hamdi Varoglu 

- Yusuf Bey fll&l ka~ta sokaga ~1k-I Hizmetkänn bu fikri frna degildi. Fa-
ll~ diye oordum. kat, yerimden k1m1ldamaJ.m. Telefon, 

- Kahvalb cder etmcz ... Saat doku- bir iki ad1m ötcdc duruyordu; elimi uzat-
za dogru. sam tutard1m. T creddüd cdiyordum. 

- Y ani a1ag1 iner inmcz ~tkb gitti Cünkü, avukata telefone etmck biraz ga-
öylc mi? rib olacakb. 

- Hayn, sitti. Bu sabah ~ok erken Lakin, saat on bir bu~ugu hulunca hir-
kalkm11h. Ben, ya11 odas,m temizlcmege denbirc kararuru verdim: 
gittigim zaman crt.hk alaca karanhkt1. - Ne olursa olsun bir defa soray1m, 
Bey, masasmda otutmui. c;ali11yordu. dedim. Bclki Yusuf Haddadm kcndisi 

Ben, Y usuf Haddadm bu kadar erken de hala oradad1r. Öglc yemeginc gclip 
kalk1p cah§bg1 hab~rini hayrctle kariua - gclmiyccegini kcndisindc"1 sorar ögreni-
ymca. hizmetkar, devam etti: nm. 

- Beyin bir 1eye cam S1k1hyordu ga- T clcfonu a~1p ismimi söylcr söylemez, 
liba ... Dü-üncch gibi gördüm ... YaZI ya- Habib Hasrunun hnnhllll scsini itittim: 
zarken kahvalt1S1n1 ycdi. sonra Habib - Siz misiniz Mukbilc Hammcfendi;> 
Hasrun Beye telefon ctt:i. dcdi. <;ok memnun oldwn. Size tclcfone 

- Avukatma m1} edeccktim. 
- Evet sitti. Randcvu ald1. «~imdi - Yusuf Haddad orada m1? 

gcliyorum» dedi. lstcrscniz, avukatm ya- - Buradayd1, gitti. 
7:hancsine tclefone edip sorahm. - <;ok oldu mu? 

- $imdi gitti. Siz orada yalmz mlSl
mz hantmcfendi? 

- Evet. Ni~in soruyorsunuz? Alo l 
- Alo l Bana telefon ettiginiz odada 

sizden batka kimse yok mu ;> 
- Hayir yapyalnmm. 
- Güzel... 0 haldc ... Allo, allol 
- Allo! Dinliyorum. 
- Vadinizi unutmadm1z degil m1 

hanunefendi? 
- Vadimi mii Hangi vadimi? 
- Bir tck vadiniz vard1, biliyorrnnuz. 

Sonuna kadar iutacaks1mz dcgil mi? 
- Fakat ... 
- Allo, allo l 
- 1,itiyorum, iiitiyorum, fakat ..• 
- Rica edcrim hammefendi. 
- B~km size bir 1ey söy]iyeyim. Va-

dimi tutacakllm amma, badiseler buna 
meydan vcnniyor. 

- Hayn, hay1r. Hadiscler nc olursa 
olsun sözünüzdc durman1z lazllll ham -
mcfendi. Bana itimad ediniz. Selame! 
bundachr. Zcvcinizi sadakatlc sevmclisi
n1z. 

- Peld amma, hunu bana ne diyc 
bugün söylüyorsunuzi 

- Cünkü ... 
- Yusuf Haddadla görüitünüz mü? 
- Evct. 

- Bunu size o mu tenbih etti? 
- Hayir, hayir. 0 degil. 
- N as1l degil? Rica ederim Habib 

Bey, inkar etmeyin. Vaziyet besbelli gö
rünüyor. 

- Aldamyorsunuz Mukbile Hamm. 
Yusuf Haddad Bey, aramzdaki müna -
sebetin 5ekline dair bana hicbir 1ey söy -
lemedi. Y almz ... 

- Allo, allo ! 
- Allo! 
- Hi~ir iey söylemedi mi diyor -

dunuz? 
- Hay1r, söylemedi. Y almz, ben, 

vadinizi hatnlatmak ihtiyacm1 duydum. 
Bana verdiginiz sözü kat'iyyen unutma -
mamz 1artt1r. Bunu sizden bilhassa rica 
ediyorum, hammefendi. 

Bir sükut oldu. Habib Hasrun, zan -
nederim benim cevab1m1 bekliyordu. Fa
kat, vaziyeti kendisine anlatmak ve veri
len sözün tutulmasmda bazan tesadüf e
dilcn imkiins1zhklan ona izah etmck i„in 
söylenecek kelime bulamtyordum. 

Bir lahza sükuttan sonra, avukabn se
sini tekrar iiittim: 

- Dü~ününüz, Mukhile Hamm, di -
yordu. Sonra bana geliniz. konuiahm. 

- Hay hay, ziyaretinize gelecegim. 
Allaha nmarlad1k Habib Bey. 

Perapalasta evvclki ak~am verilen suvarcde Vali Muhiddin 
Üstündagm masas1 

kanhlar arasmda neden dolay1 entrikalar 
yap1hyor? Herhalde Zenp;ibar'1 Yuna
nistana vcrmck ic;in degil. Bizim memle
ketimizdc denildigi gibi «kusur» haline 
gelmemek icin entrikalardan ka~mmak 
laz1md1r. Huzurunuzda, Büyük Reisini
zin huzurunda, milletinizin huzurunda 
bir leere daha cii;iliyorum. V c sizlcri bü
tün kalbimlc sclamhyor ve bütün ruhum
la sizlcrc lcsckkür cdiyorum.» 

Kongre reiainin kapanlf nrrtku 
Konferans reisi Yunus Nadi bundan 

sonra kapam1 nutkunu okumu1 ve ez -
cümle demi1tir ki: 

«- Konferansm üc; komisyonunun 
raparlanm dinlediniz ve bu komisyonlar
dan herhirinin mü1terek idcallerimizi 
tcmsil ettirerek vazifesini Balkan Antan
tmm (erc;evesi ve ruhu dahilinde ifa ct
mis oldugunu gördünüz. Heyeti urnumi
yc komisyonlarm teklifini makul görerck 
temennilerini kabul ctti. Aram1zdaki te
sanüdün bu tezahürünü memnuniyetle 
kaydediyorum. Bütün dünya, memlckct
lerimiz eEkin umumiyesinin yalmz mem
lcketlerimizin deii;il bc1criyetin de nef'inc 
olmak üzere hükumetlcrimiz tarafmdan 
c;.izilen konfor ve sulh programma ncka
dar sad1k olduii;unu bir kerc daha gör -
mÜ$tÜr. 

Konfcrans1m1z mesamru bitirmistir. 
Size bunu teessürle babcr vcriyorum. Sizi 
aram1zda görmeklc o kadar bahtiyarchl 
k.i sizi daha c;ok al1koymak arzusunu his
sediyoruz. Kalblerimizde vazifcmizi yap
maktan mütcvellid bir huzurla ayr1hyo
ruz. Y apt1gumz toplanblar, bu toplanb· 
lara hakim olan samimi arkada~hk, yap
mts oldui!umuz fikir teatilcri aram1zdaki 
kardciliiii hir kat daha kuvvetlendirmis -
tir. lstikbalin hali dcvam ettireccgine 
yani Balkan Antantilc matbuat1nm dört 
sanh meml!l,ketimizi birbirine baghyan si
yasi ve askeri antantm k1ymetli mütem -
mimi oldu~na ve böyle kalacagma kat
iyetle emin olarak birbirimizden aynhyo
ruz. 

Kendimizden ve ararmzdaki tesanüd -
den emin olarak dünyaya gözümüzü 
k1rpmadan hak1p 111iim 1arktan geldigini 
iddia cdenin hakh oldugunu söyliyebi -
liriz. Hatta buna, «sulh 111i!mm» sözleri
ni de ilavc cdebiliriz. 

Harcketinizden dolaYl tcessür duyan 
Türk meslekta lanm nam1na pek sevgili 
ve muhterem dostlarun sizc: Allaha ts -
marlad1k, mü1terek davamtz icin daima 
daha mütesanid, daha heyccl!_nh olarak 
gelccek senc Rene görü1ürüz.» diyorum. 
Y a5asm Balkan Mathuat Antanlt, ya -
1asm ona hakim olan ideal.» 

Hawun ayaga kalkarak Yunus Na -
diyi uzun uzun alk11lam1s vc Balkan 
Antantma uzun ömürlcr tcmenni eden 
sadaS1m kuvvctlc yükscltmi1tir. 

Konleransa gelen cevablar 
BalkanlararaS1 Mathuat konferansi 

re1smm tekrim mesajlarma ccvaben dör; 
Balkan dcvlcti devlet reislcrinden a13 • 

- Gülc güle hantmefendi. T e1rifinizi 
bekliyorum. 

T elefonu kapatbm. Avukatm, tarn 
bana nasihat vermcgi düiündügü S1rada 
benim ona telefon cdi1im 1ayam hayret 
bir tcsadüftü. 

Ayakta, tclefonun yanmda, dalm11 
dü1ünüyordum. !ite o esnada, kap1 scs -
sizce a~1ld1 vc kocam i<;;cnye girdi. 

Bcni odasmda görüncc §&11rd1 ve du
raklad1. Rengi o kadar solgun, yüzü o 
kadar meyustu ki, onun bu halini görün
ce bcn de hayretten kcndimi alamadim. 

Sessiz, haln1t1k. Benim gözlerim. Mey
dan okuyan baktilarla onu süzerken, o 
da, bana, barid ve müdckkik nazarlarla 
derin derin bakb. Carp11maga ham iki 
mübariz gibi, bir balo§ta, ruhlamruz1 öl~
müitük. 

Yusuf Haddad, büyük bir sogukkan
hhkla: 

- Sizi ~ok mu bcklettim, hanllllefcn· 
di ;> diye sordu. 

Sc.ini i1itince, onun i~cri girmcsile 
dü1tügüm uyuiukluga benzer halden S1y
nld1m. 

- Sizi görmck i~in ü~ defa a1ag1ya 
indim, dedim. 

- Sokaktan 1imdi geliyorum. 

Kidaki cevablar gclmi1tir: 
A tina Saraqi Kralisi 
« Pek mütehassis olarak sizdcn kon· 

ferans azasma te1ckkürlcrimi vc kon • 
fcrans gaycsinin muvaffakiycti hakkm • 
daki temcnnilerimi iblag etmemzt ric? 
cderim.» J ori 

Ankara 
«Hakkunda izhar etmck liitfunda 

bulunmu1 oldugunuz hissiyattan pck mü· 
tehassis olarak sizden hararctli tc1ckkür• 
lerimi ve mcsainizin tarn muvaffakiyeti 
hakkmdaki samimi temennilerimi kabul 
ve bunlan konferansm muhtcrem azasma 
iblai! etmenizi rica ederim.» 

Kemal Atatürk 
Bükrc§ Sarayi Kralisi 
«Üc;üncü Balkan Ant.anb Matbu • 

at konferansmm hissiyattndan sizc te1tk• 
kür ederim.» Karo! 

Belgrad 
«- Üc;üncü Balkan Antanu Mathu• 

at lmnfcranSI münasebetile murahhaslar 
tarafmdan izhar olunan ihlas h.islerinden 
dolay1 hararetle teiekkür ederim.» Pol 

BQfvekillerin cevab1 
Dost devlct Ba1vekillcri de konferans 

reisinin tekrim tclgrafma 1u surctle mu 
kabclede bulunm~lardir: 

Atina 
«Üc;üncü Balkan Antantl Matbu • 

at konfcransma ve bizzat size te1ekkür 
eder vc Balkan Antanhnm büyük gaye• 
lerine mes'ud bir surette hidim olan kon· 
feruia meaaisiRiu tarn bir muvaffakiyete 
nailiyetini tcmenni cdcrim.• M elak.stll 

Ankara 
«Ü.;;üncü Ballan Antan/J Mat • 

huat konferan= izhar etmi1 oldugu 
h.issiyattan pck mütehassis oldum. Siz • 
den hararetli te1ekkürlerimi ve mesainizin 
tarn muvaffakiyeti haklundaki cn iyi te• 
mennilerimi konferans azasma iblag et• 
menizi rica ederim.» Celci! Bayar 

ßell(rad 
«Dostane sözlerinizc kar11 hara • 

retli te1ekkürümü ve Balkan Antanti 
eseri ic;in cok k1ymetli hir yarchm tc1kil 
etmekte olan mcsainizdc muvaffakiyctinil: 
hakkmdaki samimi tcmcnnilerimi kabul 
cdiniz.» M.Sloqadinovic 

Delegelerin hareketi 
Balkan Matbuat Birligi kongrcsi de· 

legeleri dün geceki Scmplon ekspre°sile 
mcmleketlerin-' gitmi1lerdir. Misafir mcs· 
lckta;lar, Sirkeci gannda, kongre reisi 
Basmuharririmiz Yunus N adi ile Türk° 
gazetclerini temsil eden kalahahk bir 
Rrup tarafmdan ugurlanm11lard1r. 

Ekonomik konsey· de bugiin 
kapan1yor 

Balltan Antanh Ekonomik konseyi 
dün ögleden sonra toplanarak komisyon• 
larm raporlanm okumu1tur. Konsey bu 
sabah saat 11 de Hasan Sakanm riyascti 
altmda Y1ld1z saraymda kapam1 cclsc • 
sini akdecektir. 

. ·-

Kocam, bu cevab1 verdiktcn sonra, ga• 
yet kibar bir eda ile, bana hir koltuk gös• 
tcrdi, kendisi ayakta durdu ve: 

- Sizi dinliyorum, dedi. 
- Bu sabah. nas1l olup da, sizin oi:la• 

mzda uykudan uyand1g11m sormaga gcl• 
clim. 

- Zahir, benim odamda yatm11 ola• 
caksm1z da ondan ! 

Bu cevabtnda, hir istihza c;einisi sez • 
dim. 

- Rica ederim, Yusuf Bey, alay et• 
meyin, dedim. Dün akiam üzerimc geien 
fcnahktan al~akc;a ist:ifade ettiniz. 

Yusuf Haddad, ac1 ac1 gülümsedi: 
- Görüyorum ki, ahlak1m hakkmda 

saglam kanaatler edinmiisiniz. Daha ilk 
sözdc, al~akc;a istifadeden hahsediyor • 
sunuz. 

- Bunun aksini isbat edebilirscniz c;ok 
memnun olurum. F akat, dünkü tehdidi • 
nizi daha unutmad1m. 

- 0 tchdidimi verinc getirmek i~in de, 
dün akiamki vaziyet, mükemrnel bir f1r • 
salb degil mi? 

- !nkar ctmegc bile lüzum görmüyor• 
sunuzl 

- !nkar eisern inanacak ml51mz? 
(Arkas1 varl 
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~EYRUT MEKTUBLARI: 

Suriyenin eski derdi : 
Muahedelerin tasdik1 

Uyutucu «.„ mt~» lar - Y eni !rikan bir ~ayia 
T ehlikeli ve tehlikesiz oyuncaklar 

Samimi bir Fransmn sözleri 

Fransanm bek~ligini yaptig1 ingiliz petrol borulan 

Siiri e . .. Bepat, 10 ,.;..... I ?~ havalid.e yerlC!Jllek i•tiyen F ransa 
lllid. ~ \e Lubnanla . Fransa .•~a- 1~1n hem. bir kap1, hem._de cmin ve rahat 
l..k v Yn. ayn akded1\m1~ olan 1tti - btr oteldir. $u halde Lubnamn istiklal ve 
lll c 

1
IStiklil muahedelerinin Fran • saire sözlerine aldanmamak laz.m gelir. 

cdil:j amentosu tarafmdan tasdik Lübnan Fransanm mahd1r.» 
t1ad~ ~'.' .meocl~ ~ene günün mevzula • B.u zatm. buraya ka~ söylediklerin _ 
•Ynj k;Ui~idir. Döm~ dol.a~r~, b-!.'JS ~ene de. l§lere valr:1f olanlar ~m._ yeni. hi<; bir
k•t•r k I cn <rWlmaz dairemn uzennde ~ey yoktur. Bund an sonra soyled1kleri ise 

Bir 1 'Yor. bilhassa diklcate lay1ktir: 
kendii 13•Yrut gazctcsi, nisamn ilk günü, «- Suriyeye gelince, diyordu; ora • 
'1g1 ic~~e epahahya otura~ bir Ni~an Ba- s1~1 ~aha yumU§&lt tutmaga ve fak.at, 
b1r l..ylllla bni§IJ. Kont dö Martd e ~tfen ~u z~~. elden b~~a~aga mec _ 
•heden 1 nc1redcr~. bunda her iki mu- buruz. Qinku $amdaki hukumete bizint 
f1ndan 

1

1
" de F ransa parlamentosu tara - itimad ve emniyetimiz yoktur. $am, eski 

Ct!C!j _ asdik edilmiyccegini bildirdi. l§i, Arabligm büyük bir merkezidir ve orada 
'Öyled~un tashih ederek, §aka yaphgm1 ne de olsa, büyük bir milli ruh vardir'. 
de (11 rtu~lllma, tatil edilcligin.i görrnekten Samhlan elden biraktignn1z gün, clerhal 

1311 - j1ad1 !. bize ltar'il hahlaten müstakil bir rol oy-
Riite •rt ~erde: $amdan gelen haberlere namaga kalkacaklardir. Mmtakil rol 
lecekrr,· ', ~unye muahedeleri tasdik edi- oynay1p da bari Suriye dahilinde tarn 
dda ii~itik ak~t. biz bu <mtl!:··»l b~~a~ cmniyct ve asayip vc Suriyenin tam isti!t
de "llih · Bir zamandanben matt t<;m- li.lini muhafaza edccelr: bir hült6met vü
olln lll:~~l- i:udik edilecegi bildirilmi1 cudc gctirebilsder, gene bir dereceye ka
nas,nd.a. denin hi<; olmazsa mayis es - dar lcabul edcbiliriz. Onlan serbest h1 -
tiye Ba las~~-ui1 takib ve temin i<;in Su • rakti!irm1z zaman, dahili asayiiten sarfi
bahscdil!vekilinin Parise gideceginden nazar, harici emniyet ve istiklallerini 
~ llluah~~· Belki gidecek: fakat:.. elin- muhafaza edemezler. Günün birinde ya 
b1Ieccg;lli hi<; 1n. musaddak nüsbasilc gdc- Atatürkün ordulan, yahud lbnissüud, 

liibii.. kimse temin edcmez. Same. gelip oturuverirler .» 
artik ad, bir~~e~ine gelince, bunun Onun bu kadar samimi söylemesine 
ta>dik i!i 1 e I§1.tilm1yor. Bir sene evvel, mukabil, ben de ayni samimiyetle muka
tden bu <> llp b1tmi1 bi11ey olaralt göste- bcle ettim. Dedim ki: 
tc • llluahed · ·· b. 
b 

n'.'1 Y&ldi" . ~Yl. €~en gun 1r gaze-
en 1.,_ h B1 gib,, hükumct, bir seneden
.. -> atirl 

Rore, hük. illllamlf bile 1 Bu gazeteyc 
..._ ~u b':'~t. F ransaya: 

dedir} 1i11n meihur mualtede ne hal-

Diye 
naii '°l"llla)'l biJ d.„. · l Lü'< k ll!uahc.j . e U§Unmem1f o-
llda. r < CSI de Lübnan gibi, uy -

s a~at Lüb •n1n ltl" • nan uyurken F ran-
Rttck k~~~mleke siyaseti uyumuyor olsa 
tak1111 §lyi 

1
[ l&rnandanberi Beyrutta bir 

' ar dola1maga ba1ladi. 

bt "'** 0 •1an b . 
~~lctclerde u 1ay1alara göre -ki Slk s1k 
~cti de Yer buluyor vc Manda 

F'r•11s, h 'tk~af111dan tekzib edilmiyor.· 
10 Politik u ~'._Reh Lübnandaki parlamen
~ellJnun ~1 ~~1 nin netic•lerinden hi~ de 
11leri ik" 'R1lmi1. Bir evuc memleketin 
nij,.. ~ t avuc pol"fk 1· d „ .. P '(Uru 1 1 ac1n1n e 1n e suru -
b~tlallin..;;orrnu1. Lübnan bu i1e hem ha-
/ Politik '1• 1~em. de, bu kadar gürültülü 
'1-t~e kci 1s1n. yiilr.ünü ta§1yabilecck 

Su halde l llV~th veya büyük degilmi1. 
F"ra11 • 

•eJ· 'a hüi: •llJetj umeti Lübnantn hay1r ve 
Yo..... narnina Yen· . 1 d ..... . 
d

.1:"•U1 V - 1 yem 1ey er UjUDU-
1 • r •n1 b" I 1Yor. B k Ir ana kanundan bahse-

/llJento lls~l„anuna göre Lübnanda par
a berab u tamamcn ltaldmlmamak -

takar birer, J°na daha sabit ve daha müs
tihetj d" ~a '§ma ve hayat imkam vermek 
d u1un·T· i hükulll u uyormu1. Mesela, Lübnan-
0 dugu gib~t. ~merika Cumhurreisliginde 
~1 kan, ond ~ dort senedc bir intihabata 
at oturu an •onra da yerinde rahat ra-

~~lllJda .dP memleketi bir nevi diktatörlük. 
r h ' are d b. a ud, b e en 1r 1ekil alacakm11. 

rualn1i bir ~:~: yerin:, hükumetin senede 
konac bn mechsten rey almas1 usu

llJent0 a '!· Hulasa, bugünkü parla _ 
lüb 0 Yunun b • · 
k nana d h u egemmyen Fransa 
••iz bir a a ba1ka tarzda, daha tehli'. 

OYun cyuncak vermek niyetinde imi1. 

n~n bu i ~·~a 0 Yuncak, Suriye ile Lüb
tasdikJe .1 ~r e oymya ve muahedelerin 
11 · nn1 bekl- d 1 n I<;inde k iye. ursun ar. FranSizla-
Yok deJiild~1 kalbli ve samimi olanlar da 

Son .. ir. Anlatay1m: 
Pran•as gunlkerde bura iilerile merkez 
• 

1 ~o me 1 ld R t•tesmj !gu o u. esmi ve gay-
0ittiler. pek ~~k adamlar buralara gelip 
• lkal:I r~smi raporlar verdiler, gazete 
'~nlard:n kvc h~tta kitablar neirettiler. 

1 ·k y ~ endi tle burada Mmirni dost-
apt,1um b. · · · 

F •ansiz b in, iy1 ve a~1kkalbli bir 
<li ve F• ana ~ok enetresan ~eyler söyle-

ran.an1n Suri L'·b 
'''ziyetini i h - • ye ve u nandaki 
r1;1le d-· .. zd~-kl 1~~n. •~1k ve samimi bir 

ll•un u enn· . h . 
~-:re «F ' iza eth. Bu zata 

' ransa evvel. L··b 
'ma:.8 h a u nam s1msik1 

1 „ mec urdur ·· k·· b ~ niifu ; <;un u u taraflar-
zunu elden birakamaz. Lübnan, 

c- <'.ok 1amimi söylüyorswiuz, te -
,ekltiir edcrim. F akat, ben de size ayni 
samimiyetle mukabele ederek temin ede
rim ki bugünkü T'urkiyede, bir gün, ge
lip, Suriyeyi I§gal arzusu yoktur. Hatta 
en küi;ük derecede bile. Bizim istedigi -
miz ~Y. Surivcnin müstakil ve mcs'ud ol
masi, bizint ii;in dost bir kom1u rolünü 
oynamas1d1r. lbnissüuda gelince, bizim bu 
suretle hürmet ettigintiz Suriye istildali
ne dbet o da el sürmez ve hatta süre -
mez..• 

Bu sözlerin samintiyeti muhatab1m1 bir 
13.hza i~n dü1ünmege sevkctti. Sonra, 
bu i1Ier üzerinde <;ok 1ey bilen ve i;ok dü
fiinen bir adam tavrile, ba§ml sall1yarak: 

«- Hayir, dedi; sizin samimi oldugu
nuza inanmm; ancak gene söylemege 
mecburum 'ki Fransa Suriycden elini i;e
kemez. Hatta, biz bunu istesek bile ya
pamaytz. \:ünkü büyük bir mcsele var: 
Irak petrollannt Akdcnizc alutan boru • 
Jar 1 Bu borulann cmniyet ve selimebni 
tcmin etmck vatifcsini yalniz Suriyeye 
b1raltamay1z.. Vak1a, borular bizim degil
dir; amma, biz lngiltereye i;ok baghyiz. 
Biz istesek bile fngiltere bizi b1rakmaz. 
Bugün Filistin isyanlan esnasmda görü
yoruz ki, Arablar, ikide birde bu borula
n deliyorlar. Y ann biz Suriyeden <;eki
lecek olursak bu borulann istikballeri ne 
olur~ 

Size isin daha ai;1g1m söy)iyeyim: Biz 
burada, lngiltere hesab1na, bu borularm 
muhaf1zhgmt yapmaga mecburuz, dos
tum, i;ünkü, bizzat biz de fngilterenin 
elindeyizl» 

Bu muhaf1zhgm kai;a mal oldugunu, 
nereye kadar gidecegini düiünür gibi, 
bir lahza durduktan sonra ilave etti: 
~- Bilirsiniz ki bütün 1u Asya politi

kasmm temellerinden biri de lngiltere i~in 
petroldür. Bizim i~in de lngiltere, petrol, 
degil, onun da üstünda bir hayat kuv -
veti !» 

Dostum ~ok a~1k söylüyordu. 0 kadar 
ki böyle samimi konuian bir Frans1za ha
yatimda ilk defa tesadüf ettim, diyebili -
rim 1 

C. T. 

lrantn yeni Moakova el~si 
Tahran 14 - lranm Roma Büyük 

Ekisi Mahammcd Saed, Moskovaya ta
yin edilmi1tir. Mo1kova el~isi T ahranda 
ba,ka bir vazifeye tayin erlilmi~tir. 

lngilterenin tayyare ihracab 
Londra 14 - Milli Müdafaa Nazm 

1 nskip Avam Kamarasmda beyanatta bu
lunarak lngiltercnin 1937 y1l1 i9inde 70 i 
dominyonlara olmak üzere 264 askeri 
tayyare ihrac ettigini bildirmittir. 

{:orap~1lar ortaya 

yeni bir dava atblar 

BaZI ~orablarm imali 
nizamnamede yok mu? 

Kadm 'orablannda standardizasyonu 
mecburi ktlan nizarnnamenin tamamile 
tatbik mevküne konulmasi üzerine sa
nayi müfetti~Iigi merkezden verilen e
mir üzerine bau ticarethanelerde ar&J· 
hrmalar yapml§ ve ne nizamname hü -
kümlerine uyan, ne do! Ticaret Odasm
ca damgalanrru~ olan bir talom ,orab -
Iar bulmu~tu. Nizamname. bu gibi ~o
rab bulunduran müesseselerin derhal 
Cumhuriyet Müddeiurnumiliitine veril
mesini ~mirdir_ 

Sanayi müfotti§ligi de böyle yapacal\l 
s1rada yaptlan bir itiraz, bu takibah da 
yap1lan tefti§lcri de durdurmu§tur. 

Yap1lan itirazda yakalanan 1;orabl1 • 
rm imal ~eklinin nizamnamede tasrib 
edilmedigi bildirilmektedir. Filhakika 
yuvarlak pamuklu makinesile yap1Ian, 
arkalan sonradan eile dikilen, fakat e
sasmdan ipek olan bu .;orablar hakkm
da nir.amnamede sarahat yoktur. 'Fa -
kat nizamnamenin hariclnde hi9bir i
pekli kadm corab1mn da kalmamas1 lii
z:tmd1r. Bu kan'1k variyet karpsmda 
Sanayi müfetti§li/ri variyetin tavzih e
dilmesi i~in tktisad Vekaletine müra • 
caat etmi~ir. 

Digcr taraftan bir k1SJm ipekli kadm 
,orab1 yapan makineler vard1r ld (Stan
dard) markasiru ta~imaktadll'. Bir klSlm 
~orabc1lar bu makinelerle yapilan ,o -
rablann esasen standard oldugunu id -
dia etmqlerc!ir. Bu iddia üzerinde de 
ayr1ca durulmaktad1r. 

Londra - Paris 
yakmla~as1 

LBa1tcra1t l :ne1 sllhlferleJ 

«lngiliz - F rans1z te§rilci mesai plam 
hakkmda §mtdiden Londra ile Paris ara
smda müzakerelere ba§lanm1~. Fran -
s1z Ba1vekihle Hariciye Naz1nn1n Lon
dra ziyaretinde kat'i kararlar ve.rilecek -
tir. 

Ahna.n malüm1ta göre, harb zamanm
da ingiliz - FranSiz müsterelc ordulanna 
bir F ranSIZ generali, lngiliz - F rans1z 
müiterek hava kuvvetlcrine de bir lngiliz 
hava mareiali kumanda edecektir. 

lngiliz hava kuvvctleri Fransama bi.lu
mum hava !tarargahlarmdan istifade ede
bilecektir. 

Donamnaya gclince: lngiüz donlltl -
masmm Akdcnizle diger dcnirlerdc ser -
best kalmasmt temin ic;in lngiltcre sahil
lerinin müdafus1 F rans1z dC111anmasma 
terkedilecektir. lngiliz donanmas1, bilu -
mum Frans1z bahri üslerindcn istifade e
decektir.» 

lngiliJ: ve Franstz naz1rlan uasmda 
Londrada vcrilecck kararlanb.n sonra, 
F rans1z vc 1118iliz erkan1harbiyelcri da -
imi ve muntazam temaslan111 muhafaza 
edeceklerdir. 

lngilt~e Harbiye Nrmn 
Maltada 

Londra 14 (Hususi) - Harbiye Na
zm M. Hor Bcli1a bugün tayyare ilc 
Maltaya hareket etmi1tir. 
M. Bclifa'ya Pari•tc bi.r si.yalet 

11erildi 
Paris 14 (Hususi) - Hava Num 

M. Ci La Sabr, Maltaya gitmekte olan 
lngiliz Harbiye N azm ierefine bugün 
bir ögle ziyafeti vermi1tir. ingiliz Nazm 
saat 15 te Maltaya müteveccihen Paris -
ten hareket etmiitir. 
Bel~ika Baf11ekili Pariae giJiyor 

Paris 14 (A.A.) - Bel<;ika Ba, -
veki!i M. Janson yann Parise gelerek, 
F rans1z Ba1vekilile görüjecektir. 

Bu ziyaretin, F ranstz Ba,vekilile Ha
riciye Nazmmn Londra seyahatile ala -
ltadar oldugu zanncdilmektedir. 

Buraadaki aahtekarhk 
meaeleai 

Bursa 14 (Telefonla) - Yirmi bin II· 
rahk tapu sahtekarhg1 meselesi hakkm
da ahnan mütemmitn mah'Jmata göre, 
1926 )'1hnda yap1lan ilk ipotek kaydm1 
tapu defterine ge~irmem~ olan memur 
Hüseyi~, !stanbulda Samatyada, polis 
~erkezi kar§1smda saat~ilik yapmakta, 
d11tcr memur Ce!Al de lnegölde dört nu
marah tahrlri arazl komisyunu reisi bu
lunmaktad!r. Bu iki menlUrun ihmal ve 
suiistimalleri hakkmda vilävet idare 
heyeti af kanunundan istifade karar1 
v.e~mi§tir. Bu karara, Bursa tapu grupu 
sivil 1;1Üdürlülrü ltlraz etmi~se de, Dev
let .~ura.smca talebi reddedilmi§, Bursa 
V1layet idare heyetinin karar1 tasdik o
lunmu§tur. Bu son vaziyct üzerine va
zifelerini ihmal ve suiistimal eden' ta • 
pu memurlar1 bu 20 bin llrahk sahtekAr
llk davasina dahil cdilmemi§ bulunmak
tad1rlar. Yalmz tütün deposu sahibi 
Mehmed Emin, doland1rma su~undan 
muhakemc edilecektlr. 

Bel~ika eaki muharibleri 
Belgradda 

7 
= '"' 

Senenin en giizel a§ki Yumurta ihracma 

yeni verilen ~ekil 
ihrac i,Ieri Vekaletin tan
zim ettigi nizamnameye 

göre yürütülüyor 

Gazete kral1 Hörst'ün 
oglu bir artist ile evlendi 

.Yeni yumurta ihrac nizamnamesi bu 
sabahtan itibaren mer'iyet mevkiine gi
recektir. Bunun i>in bugün kontrola ve-

Henüz I 7 ya~mda bulunan genc artist Amerikan1n 

en güzel kad1n1 addolunuyor 
rilece1t yumurtalar dahi dünden itiba _ Amerikah gazete krah Hörts'ün oglu 
ren y=i §cltilde i~enm~tir. David Hörst ve genc karlSI sab1k Hop 

Ticarette ta~~!in men'i, ihracattn \:cndler, balayi sey:iliatine devam ediyor
murakabesi ve korunmasi hakkmdaki lar. Birkai; gündenberi Pariste bulunan 
1075 numarah kanuna istinaden yapi - bu genc ~ifbn, cabucak izdivacla biten 
!an yeni nizamname eski nizamname - aik maceras1, baita Amerika olmak üzere 
ye naza.ran bir~k yeni hükümleri ihti- bütün dünya matbuahn1 aläl:adar ctmi1tir. 
va etmektedir. Mrs. David Hörst, Nevyorkta, Brod-

Bu nizamnamenin hükümlerinden vey mahallesinin «Ccnnel» adm1 ta -
yalruz her hangi §ekilde kabuklarindan iiyan bir kabaresinde balet artisti idi. 
ayr1lm1§ yumurtalar, 500 adedden fatla Bura51, en güzel balet kizlanmn dansla-
olm1yan ve yolcu beraberinde olan yu - I 

tal ] . k nm, numara anm seyrederek ak§am ye -
mur ar a vapur ve gem1 umpanya - „ . N l 
Jan tarafmdan 7200 taneden fada olma- mcg1 y1yen cvyorklularin devam etll -
mak ~artile ahnan yumurtalar haric bu- leri bir eglence yeridir. <:Ccnneh> kaba -
lunmaktadir. resindc cal~an artistlcrde, müessesenin a-

Güzel l\fu David Hörst 

Vumurta ihracah Trabzon, Giresll!l, rad1g1 baihca 1artlar genclik ve güzel -
Ordu, Fatsa, Samsun, !nebolu, !stanbul, liktir. Maamafih. Amerikalilann söyle -
Uzunköprü, !zmir, Antalya ve Mersin- digine bakilirsa, unnet kabaresinin ba -
de kontrol edilecektir. !et k1zlan, yan ~1plak kiyafette danslar 

Yeni nizamname, ihrac olunacak Y"- ve numaralar yapmakta olmalarma rag- genc olan timdiki gazete krali ile o m~ • 
murtalari, yenme~e mahsus ve sanayie men, manast1ra kapatilmlj kiz talebe ka- zikholde tam,arak sevi~mi1 ve evlenm11" 
mahsus o.lmak üzere iki klsma ayirmak- dar st1'1 bir muhafaza altmdad1rlar. tir. Kayinvalidenin, kend;si gibi kabare-: 
tadir. !§te, gazete kral1 Hörst'ün oglu, foto- den yeti~en gdinine tarize nckadar ha!tki 

Sanayie mahsus yumurtalann ise ih· grafa bir mecmuan111. kap~gmda intiiar et· yoksa, babarun cla, kendi isrine uyan ~ 
ract fazla bir kayda tabi degildir. Fa - tikten soara blitün Nevyorku kendine lunu ayiplamaga yüzü olmadijmdan, iki• 
kat üzerlerinde i~aret bu1unacaktrr. ecb 

Nizamnamc, yumurta sandiklan, meftun b1rakan, kabarcnin en i\izel ba - si de, izdivaca muvafakat ebnek m u-
kontrolun ~ekli, ni.zamname bükümle - let<;isi Hop <;cndler'i burada görrnÜ§, ta- riyetinde kalm1~lard1r. . . 
rine muhalü hareketler haklonda hii - DllfU§ ve i1k gördügii ancla sevmi§tir. Maamafih, evlenme merasmu pek sa• 
kümlMi ihtiva etmektedir_ 17 yaimcla, ve her itibarla kusunuz bir de olm~. nikihta, Hörst ailesinin samimi 

Yumwfa iliracal"1arintn güzel olan <;endler'le Da,;d~ID ne zaman birka~ clostund1.11 ba1ka kimse b.ulunma-
bir itirau ta011tiklan kati olarak maliim degilse de m1~. Bizzat guete l.~h merasune g.cl· 

Yumurta ihrac ninmnamesinin 29 un- aralannda uzun bir a1k maceraSI ge<;me- memi}tir. Hörst'ün l<endi gazetclen mus• 
cu maddesinin (A) fikras1 mahlllli Ti · digi ve sevi§melerile evlenmelerinin pek tesna olmak üzere. diger biitün Amenlta 
caret Odalarmm kontro1 heyetleri i~in k~a bir zaman i~c s1gd1gi muha!tkaktir. matbuatI, bu hi.diseyi ~eni~ en _güzcl 
brr asil ve bir de yedek aza s~melerl - David Hörst yirmi m yaiinda bir 111( macera11• diye tavs1f etmislerdll' .. 
nl ämirdir. Ayni z.amanda bu azarun ih- ~ncdir. Yetmii be§ ya§'nda bulunan Rivayete göre, Hörst. her oglwta, 1~
raca~1n1n usul ve fürutundan veya dör- Hörst'ün en kü<;Uk ogludur ve babasmm divac günü bir milvon dolar dügiin hedi
dünci.i de-receye kadar civar hasimla • mah olan New-Post garttesinde i;ah11r. yesi verme!t itiylldmdad1r. Faka.t "'"'. za: 
nndan veya müstabdemininden olma • Dolaian bu1 rivayctl~re göre, gazetc manlarda, gazete kralmm ~ah vazt.YeU 
masi da nizamname iktizasidir. krah ve ze~csi, kü,.,•lt ogu" lbnnm, bir bar eskisi kadar parlak olmadigindan, _Da •• 

Halbuki lstanbul Ticaret ve Sanayi ~- l 1 k h 
arti~le evlenmesini pck ho• görmcmi• - \1d'in, kendinc aid clan m; yon u 1sscyt Od11.s1run bu ~ekle tamamen aylon bir • • 

intihab yapti~nl gt;~n Tiirk yumurta lerdir. Fakat, ne H0rst, ne de 'kans1, alamad.g, tahmm ediliY,or. . . 
ihracat,1lan birligi. f~vka!äde bir top- David'in bu intihabtna a,.k<;a itiraz ecle- Yaln1z, Madam Hori..t, gcl~nine 8? 
lanhy1 mütcak1b dün sabah Odaya blr ~cmitfcrdir. Zira, bitut Madam Höm, liratl1k bir p1rlacta . ?t;d1yc ~tm11 ve bir 
heyet göndererek umumi katib nezdin- bir zamanlar olduk~a tanmmI§ bir aktör Fran u. oda hi~1sm~ .&yUßi mdi ~„ 
de Odanm bu bareketini protesto etmi§- olaa Jorj Vilson 'im öz k:1r1 oldulttan rafmdan ödenmek üzerr, onun emnne 
tir. baika, geac k:ahgmda, kendi ltttlta~ile vermqtir. David. dägiin ~diyesi olarak, 

Oda umumi kAtibl Odanm b.u :VUI - birliltte. bir miiz.ikholde artistlil< yapmii karwna 2,500 dolarhk bir kürk manto 
yetten haberdar olm1yarak s~mi yap- ve o zaman tahsilini henüt bitin11ii bir a!mt~r 
bgIJU. ve Vekatet müstacelen lsted!gi · 
1,;n namzedlerin Veltll.ete bildlrildit! - --- -
i'in §imdi yapacak bir ~ey bulunam1ya- Endekse 
ca~m. geltcck intihabm bekleninesi -
t>in bir ururet old.ugu cevabm1 ver -
mistir. 

Yumurta ihracJit~ilar1, Odan1n bu ce
vabt kll111stndt Vekllete müracaate ka
rar wrmU;lerdlr. 

iapanyada son vaziyet 
lBllfl4t4/t 1 lnct JllA\/...U J 

Akdenize dogrt1 
Burgos 14 - General Aran -

da kumandasmdaki k1t' alar, Akdenize 
dogru iltrlemegt devam ed~lr: Lajama 
vc San Mateo'yu i,gal etmiilerdir, Fran· 
kist ileri karaloo!lan Serrtra Dei Macsto 
tivannd11 denize 17 kifometrelik mesaft
de bulunmaktad1rlar. 
Bar•elon lu•men elel.lrik•iz kaldt 

Perpinyan 14 - Andor'a ae -
len malumata göre, F rankist ileri ka
rakollan Katalonya mmtakasma gelmi§· 
lerdir. 

Diger cihetten Andorranes elektrik 
fabrikalan faaliyetlerini tatil etJni1ler -
dir. Bu sebeble Barsclon ve Katalonya 
bu fabrikalarm clektrik cereyamndan 
mahrum kalm11lardir. 

Franko'-n l.onJrff1111.ki aian• 
Londra 14 - lngillere hüki.1 -

meti, bir emirname n~rederelt F~an -
ko'nun Londradaki umumi ajani Dük 
Dalbe 'ye Londra hükumeti nezdindeki 
sefir ve ecnebi devlet mümessillerinin 
müstefid olduklan bütün imtiyazle.n ver
mittir. 

/apariyo4a blolte ltelan 
alacaklaruniz 

Ankara 14 fspanyaya ihrac 
ettikleri mallann bedellerini dahili 
harb doly1silc timdiye kadar tahsil ede • 
memii olan ihraca~1lanmmn lspanyada
ki alacaklarmm lspanyol ihracat..;1lann1n 
merkcz b~nkastnda bloke duran matlu -
batindan t~diyesinin hükQmet~e karar -
la1hnldtg1 haber ahnml§hr. Bu suretle 
fspanya banka11na yabnld1g1 halde tedi
ye emirlcri merkez bankasma göndcril -
memi~ olan veya hususi bankalara tevdi 
edildigi halde henüt lspenya banhSina 
yatmlamam11 bulunan Türk alacaklarile 
1Spanyol hükumeti tarafmdan musadere 
edilen yumurtalar1m1z10 bedeli merkez 
bankasmdaki bloke lspanyol alacalr:lann
dan öden•cektir. (a.a.) 

Polonya elqiai 1zmirde 

göre 

Toptan efya ve gida 
maddeleri fiab inmi'! 

Ticaret Odasi. istatistik kism1 1927 se
nesi esas tutularak yapilmakta olan 
toptan e§ya fiatlari endeksinin 937 se -
nesl son ü~ ayhgile beraber o senenin 
tamam1na aid olan losmmt nC§retmi§ -
tir. Bu suretle §Cllrimizde son 011 sene
lik toptan C§:V&ntn flat tahawü!Atunn 
endeks üzerindeki tesirleti tamamen 
tesbit edilmi~ olmaktadl.r. 

ltaztrlanan endekse göre, g~ s~e 
umumt olarak tooptan ~ya fiatlartnda 
bir tenezzül kaydedilmi§tir. 931 senesl
nin 100 addedilen endeksine nazaran 
1936 senesinde 111,l olan endeks g~ 
sene sonunda 103,9 da kapanmi§hr. 

Endekste g1dal maddeler\n g~en se
ne, bir sene l!~lklne nazaran mühim 
blr fiat sukutu gösterdlj\I anla~1lmakta
dir. Buna mukabil kahve, ~ay ve tütiln
de lse bir yükselme vardtr. G1da! mad
ler bu sukutla 927 senesinln yenl dünya 
buhranmdaki y1llar1n flat selliyesine 
gelmiitlr. 

Ham maddell>rln dii§il§il de ~ok faz • 
lad1r. 1937 senesine nataran olan fark 
pek azalmi§hr. 

Japon Ba1vekilinin karde1i
nin konaeri 

Berlin 14 - Japon Ba$rtltilinin bi
raderi mc$hur bestcHr Konoyc, 1imdi 
13erlinde bulunmaktad1r. Mumaileyh bu 
aym 24 üncti günü Beethoven-Hal'de bir 
konstr vcrecektir. 

lngilterede aHalk cepheaiit 
:rok 

Londra 14 - lKi partisi tarafindan 
digcr partilerle birlikte bir Hallt cepheai 
te~kili hakk1nda yaptlan teklifler partinin 
icra komitesi tarafmdan red ve bu hal 
parti ,11belerine RÖftderilen bir mektubla 
teyid ve izah edilmittir. 

YuaoalaY hanedan1n1n 
aeyahati 

Belgrad 14 - Kral Piyer'le Valide 
Kralil;e Mari ve Prens Tomislav'la 
Prena Andre, Adriyatik 1ahilinde k.lin 
Milo.;er tato&una hareket etmi,lerdir. 
Paakalya tatilini orada p;ec;ireceklerdir. 

Ziraat kongresi 
izmirden iki ~ft~i murah· 

has da ~ilecek 
lzmir (Hususi) - Ziraat Vekalet!

Ankarada yakmda toplanacalc olan .. v.
raat kongresi münasebetile ~iraat ','.lu •. • 
dürlügümiize verdiiii bir ermrdc.' B~u~ 
$efin Kamutayi a~~mdaki duektiflen 
dahilinde bir zirai kalkinma programi ha• 
r:irlandiiiim ve bu kongrede bizzat köylü 
murahhulann bulunacaklanru bildirerek 
köyde oturan ve hayvanc1l1ktan d~ anl~ : 
yan iki köylü murah~asi s~1lmestn1 
istemijtir. Bu maksadla bir komR1yon tq
kil edilmiitir. 

Saylav l!'C9ilmii olan Üzüm Kurumu 

d t 'I H k'- Ycral da hem m ii ürü ma1 a '" 
1. h k de buhmmak iizere mec ISle, em ongre 

Ankaraya aitmiitir. ,,.,,.. 
Bedelleri haOAd mev1'iminde öclenmct 

üzere pamuk müstahsiller!ne ~amu~ ".'i. • 
lezerleri ve 9apa makinest venlmest 1~111 
Ziraat Bankasma ve alakadarlara emir 
gelmiitir. . . . • 
Ziraat kott6re•i lftft 111l.iyet de INr 

rqor 6öndcrccek 
Ziraat kongresi hakk1nda Ba1vekil 

Celal Bayann tebliäi diin i1tanb11l Vi • 
layetine tebliii edilmi~tir. Bugün vili.yet
te toplanacak olan lstanbul Ziraat ~·. • 
smda bu it görü~ülccek, ve Ba1vekaletia 
talebi dairesinde hamlanacak rapor vi • 
t!wt makam1na takdim edilecektir. Va· 
li -Muhiddin Üstündaii bu raporu tetkik 
ettikten 1onra kendi mütaleas1m ilave e
derek Batvekilete bir rapor aörtderecelc

tir. 

Eaki Avuaturya Batvekili 
~utnil' nerede? 

Viyana l '4 - Son ahnan haberlerc 
göre, Su1nig, ~lvedcr villasm1 terketmi, 
olma•ma ragmen hcnür: Viyanadan ay
nlmam11t1r. 

Zannedildigine 11öre Su1nig, poli&in 
nezareti ahmda bir Alman tehrinde otut
mak i~in yaktnda müsaade istiyecek ve 
bu iehirden ayr:lm1yacagma dair namusu 
üztrine söz verecektir. 

Belgrad 14 - ~övalye Kral Aleksan
dr'm mezarma bronzdan bi.r ~elenk koy
mak üzere dün buraya gelmi§ olan Bel• 
~ikah eski muharibler heyeti, saat 10 da 
Harblye ve Bahriye Nazm General 
Marl~ tarafmdan kabul edilmi§tir. 

1zmlr (Hususi) - Polonya el~isi So • 
kul Nlki Mioel, refikasile beraber §"h• 
rimize gelmi1tir. Blr hafta kadar kala
cak, Efes ve B"rgama harabeterlnl gt• 
ztcüUt, 

Bell'l'ad ra1adhaneainin 
kaydettigi zelzele 

Belitrad 14 - Beh~rad rasadhanesi, 
Bel11rad1n 560 kilometre cenubu 11arbi -
sinde bir zclzele kaydetmi1tir. 

fyi haber alan mahfillerde öylendiginc 
göre, timdi tevkif edilmit olan baZI A -
vusturyah rical hakkmda da ayni reiini 
tatbik edilecektir. 

M111r1n yeni Londra el~isi 
Londra 14 (Hususl) - M1s1r hükil • 

metl eskl Berlin cl,isi Hasan Ne§et Pa• 
~ay1 Londra el,iligine tayin etmi§tlr, 
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~in Pazarl1gi1i men'i 

Hükiimet Meclise yeni 
bir läyiha sevkediyor 

Ab~veri~te pazarbk usulünün önüne ger;megi istih
daf eden bu proje Mecliste süratle görü~ülecek 

(Ba§tar~fl 1 lncJ st!htf•~•l 1 dan tayin ~dilecek baz~. madde~er !~n 
de pazarhk yapmak 1stemesek bile f1atla- malm hakiki evsafm1 gosteren bir ehket 
nn ona göre takarrür etmi1 oldugunu bil- veya bu maksada uygun sair bir i1aret ko
digimiz i~in, pazarhk yapm~ga mecbur nacaktir. 
kald1g1mm görürüz .. ~ö~leh~le, pazarhk Malm mahiyeti etiket konmaga mü -
usulü, maales.ef bug~n I~ . p1yasala.rn~11z- said olmiyan hallerde halk1n görebilecegi 
da kuvveth bir teamul halme gel~1.11t~: bir yere fiat listesi asmak gibi suretlerle 

A - Ahc1, sahcmm beyan ett1g1 hat- de fiatlarm halkm 1tlllama vaz'1 caizdir. 
tan her halde bir miktar tenzilat yaphr - 3 _ Bir malm ikinci maddede yanh 
ma~an bir mahn sahn alma~1yaca~ma oldugu surette tesbit edilmi1 olan fiatm -
kam veya bu usul devam ett1k~e. boyle dan a§agi veya yukan fiatla satilmas1 ya-
dü1ünmege mecburdur. sakhr. 

B - Sahc1 ise, müteak1b tedbirler o- 4 _ Arthrma ve eksiltme usulü ile 
larak, malm fiallm hak;ki fiattan ~ok yapilarak veya kanunen pazarlik usulü 
yüksek ?eyan etmek v~ bö!lece ~ir pazar- cari olan sall§lar gibi mahiyeti itibarile ve
hk mari1 ay''.'.'1ak vaz1yetmded1r. . ya kanunen maktu fiata tabi tutulmas1 

C - T abn bu sah§ 1artlannm 1lk kur- mümkün olm1yan sah§ muameleleri hak -
bam pazarhk yapmak itiyadmda olm1yan kmda iibu kanun hükümleri tatbik olun • 
mü1terilerdir. Pazarhk yapan mü1teri ise, 
en a1ag1, kendisini az ~ok aldanrnt§ ad • 
deder ki bu mevzuda hemen her vatan -
da1 tecrübe sahibidir. 

Pazarhk usulünün böyle kuvvetli bir 
itiyad halinde bulunmaSt diger taraftan 
maktu fiatla sah§ usulünün taammümü -
ne mani olmaktad1r. Filhakika, pazar -
hk adeti piyasalammza hakim ol -
duk~a maktu fiatla sah§lar ancak 
muayyen bir mü1teri tabakasile i1 gören 
mahdud müesseselere inhisar etmekte ve 
geni1 halk tabakalarma sah§ yapan ma -
gaza ve dükkan sahibleri ise ister istemez 
pazarhg1 maktu fiat usulüne tercih etmek 
zaruretinde kalmaktad1rlar. 

i§te bu proje, gerek ikhsadi ve gerek 
ahlaki sahada memleketimizin bu az mü
him olm1yan derdine taal!O.k etmekte ve 
bunun giderilmesi ~arelerini bulmay1 is
tihdaf etmektedir. 

maz. 
5 - Maktu fiat ve evsaf1 gÖsteren 

etiket vaz' 1 mecburiyetinin hangi mahal
lerde, hangi ticaret ~ubelerinde ve hangi 
e1ya ve g1da maddeleri hakkmda ve ne 
suretle tatbik edi1ecegi ikhsad Vekaleti
nin teklifi üzerine icra Vekilleri heyeti 
kararile tayin olunur. 

6 - hbu kanun hükümlerinin tatbikt
na Belediye idareleri nezaret ederler. 
ikt1sad Vekaleti tarafmdan memur edi
lecek te1kilat da bu nezaret ve kontrolu 
ifa edebilir. 

7 - Bu kanun mucibince maktu fiat 
etiket vaz'1 mecburiyetine riayet etmiyen
ler, ticarethanenin ve su~un ehemmiyetine 
göre ilk defasmda 50 liraya kadar hafit 
para cezasile tecziye olunurlar. 

Tekerrürü halinde bu para cezasile 
beraber ticarethaneleri 3 günden 15 gÜ
ne kadar kapahlmakla beraber keyfiyet 
masraf1 mahkO.ma aid olmak üzere rica
rethanenin halk tarafmdan kolayhkla 
görülebilecek bir yerine konacak yafta • 
larla ve - v~ra$a - mahalli gazetelerle ilan 
olunur. 

Bu maksadla haz1rlanan proje ile pe -
rakende sah§larda maktu fiat usulünün 
mecburi k1lmmas1, sah§a arzolunan mal 
üzerine etiket konmak suretile fiatlarda 
aleniyetin temini ve maktu fiattan a§ag1ya 
veya yukanya sah§m menedilmesi ciheti· 
ne gidilmiitir. Bu maddede yaz1h cezalann tatbikma 

Bu esaslar dahilinde pazarhk usulü, mahalli belediyece karar verilir. 
her ah1....,ri§te az ~ok aldand1i!t kanaatini 8 - Vazettikleri etikette yaz1h fiatten 
telkin eden ve ne ahcm1n ve ne de sahc1- a'l'!i!i veya yukan fiatla satI~ta bulunan
run lehinde olan bu eski ve zararh adet lar veya mahn evsafma uymiy<i.n etiket 
ortadan kaldmlm1§, fiatlarm ancak ikhsa- vazedenlere 5000 liraya kadar ag1r para 
di §artlara göre teiekkülü, i~ piyasalan • cezas1 tatbik olunur. 
m1zda ah§veri§lerin hakiki piyasa fian ü- Tekerrürü halinde agtr para cezas1 
zerinden ve bir itimad havas1 i~inde cere- iki misline kadar iblagla beraber 3 sene
yam temin edilmi§ olacaktir. Gene bu su- ye kadar da hapis cezas1 hükmolunur. 
retledir ki, müiteri muhtelif magazalar fi- Bu maddeye göre ittihaz olunan mu -
atlanm mukayese etmek imkaruru bula - karrerat, mahkemelerce, aynca, masraf
bilecek ve böylece hakiki piyasa fiatmm !an mahkfunlara aid olmak üzere, mahal
le§ekkülünde kendisine düien ikhsadi ro- li gazetelerle ve ticarethanelerin halk ta• 
lü oyruyabilecektir. rafmdan kolayhkla 11:örülebilecek bir ye-

Maktu fiat usulünün laammümü ayni rine konacak yafta ile ilan olunur. 
zamanda bir milli ahlak meselesidir. i~ Bu maddede yaz1h su~lann vukuu al
piyasalanm1zda ahiverii muamelelerinin tlnc1 maddede yaz1h idarelerin salahiyetli 
mütekabil emniyet ve itimad havast i~in- memurlan tarafmdan tanzim edilecek bir 
de cereyanm1 temin etmege ikhsaden mec- zab1t varakasile tesbit olunur. 
bur oldugumuz kadar milli ahlakm korun· Bu maddenin tatbikmdan mütevellid 
mas1 bakunmdan da mecburuz. Ceza esas· davalar mahkemelerce müstacel mevad
lan tag§i§in men'i ve ihracatm murakabesi dan olmak üzere rüyet edilir.» 
ve korunmas1 hakkmdaki kanunun derpi§ 
ettigi cürümlere yakm görüldügünden 
mezkO.r kanunda yaz1h cezalar bu projede 
esas tutulmu1tur.» 

Bu esbab1 mucibeden sonra mühim 
kanunun metni 1udur: 

1 - Perakende ticarette her nevi ei
ya ve g1da maddelerinin maktu fiat üze
rine sa~t be§inci madde hükmü dairesin
de mecburidir. 

2 - Perakende surette salt§ yap1lan 
bilumum dükkanlarda, magazalarda ve 
sair sah§ yerlerinde, sall§a arzedilmek ü -
zere bulundurulan her nevi e§Ya ve g1da 
madpeleri veya bunlan muhtevi kaplar 
üzePine sah§ fiatmt ve be1inci madde 
mucibince 1cra Vekilleri heyeti tarafm -

Yugoslavyan1n beynelmilel 
temaslar1 

Belgrad 14 - Yugoslav futbol cerni
yetinin rn38 senesine aid beynelmilel 
program1 §Udur: 

8 rnayis, Bükre§, Romanya - Yugos
lavya, 22 mayis, Cenova, italya . Yu -
goslavya, 29 mayis, Brüksel, Bel9ika -
Yugoslavya, 6 ey!Ul, Belgrad, Yugos -
lavya - Romanya, 13 te§rinisani, Bel -
grad • Yugoslavya - Macaristan. 

Bir dünya rökoru 
Moskova 14 - Sovyet yüzücüsü Se • 

mon Boi~enko, 200 rnetre mesafeyi 2 da· 
kika 36 2/5 saniyede kesmek suretile 
dünya rökorunu larmt§hr. 

Yüz bin ki~i önünde bir futbol mar;1 

1ngillere ve tskoGya futbol tak1mlar1 arasmda senelik beynelmilel maG, 
yüz bine yakm muazzam bir seyirci k,ütlesi önünde oynanm15 ve tskoGya!tlar 
maGt 1 - o kazanm15lardir. Resim Isko~ya kalesi önlerinde heyecaah bir 
am gösteriyor. 
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Maarif Vekaletinin nazan 
dikkatine 

Sa!ranboluda kundurac1lar !~inde berber 
Mehmed vas1ta.sile ve S1tk1 Clksal lmzaslle 
ald1~uniz mektubda. deniliyor k1: <1928 y1-
llnda mezun oldugum leyll ve meccani 
Kastamonu San'at mektebinden diploma
m1 almak iyin mtiracaat ett1m. Bu müra
caatime resmen ve pullu olarak mektebi 
ü~üncü sm1fta terkettigim yaz1lm1st1r. 
Halbukl ben o mektebden mezun oldum. 
Orasm1 terketmeme lmkän yoktu. Qünkü 
meccanen okuduguma göre devlete karl}l 
bir taahhüdüm vard1 ve masrafun lgin ge
rek benim, gorekse kefilimin takibata. ma
ruz kalmam1z !cab ederdl. Bu ~teki büyük 
yanh~l1g1 dllzeltmek üzere aläkadar ma -
kamlann dlkkat nazarlarm1 <;ekmen!zi d!-
1er1m.> 

GÜNÜN BULMACASI 
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SO!dan sa~a: 
1 - Qok söyliyen di.l;I Ciki kelime). 2 -

Bir eins falct (mfuekkeb kelime), s!lat 
edatJ. 3 - Ag1z yakanlardan, blr hayvan. 
4 - Boyuna sa.n!Jr, abide. 5 - Rab1t e<ia
t1. ~rt edat1, ballk tuzag1. 6 - ilbay1n ter
si, ~refin tersi. 7 - Co~ ~lmalde oturan 
bir halk, blr •a.YJ. 8 - Blnbir gece masa!J
nm kahramam, bir emlr. 9 - Ba!Jgile me§
hur ay, ita.lyada blr neh!r. 10 - Caka sat 
(mürekkeb kellme). 11 - Süslenen, blr mu
sikl alet!. 

Yukaridan ~ag1ya; 
1 - Hämile olan Cmürekkeb kellmel. 

2 - Örgü ve sa.lre gibi me§!luliyetlerden 
Cmürekkeb kelime), bir \loadm isml. 3 -
KorkHnc b!r hastallk, eskl M!.sir mabucl
larmdan. 4 - Hlndenburg'dan evvelkl Al
man Cumhurrelsi, ~a.dir. 5 - Blr hesab 
a.mellyesi, ltlkad eden. 6 - Par~. viläyet, 
al!abede blr harfin okunWJU. 7 - H11t 
Cmürekkeb kellme), blr emir. 8 - Öteden
berl sürükwnip gelmekte olan sekllde, blr 
renk. 9 - Bir s1fat edat1J bi:r soru edat1. 
10 - Tath blr hararet derecesine getlren, 
bir <;e§id mekteb. 11 - Devaml1 garazm 
tersl, toprak tencere. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ §ekli 
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Türk Spor kurumu reisi 
l :z:mir de 

izmir (Hususi) - Türk spor kurumu 
reisi, Aydm meb'usu Adnaa Menderes, 
§ehrimize gelmi§, yeni Kaqryaka sll'ha
sm1, mü„takbel saha yerlerini gezmi§, 
güre§,ilerin antrenmanlarile aläkadar 
olmu§tur Adnan Menderes, izmirin ih· 
tiyaclar1 ve kulüb vaziyetleri üzerinde 
de durmu§tur. 

Y ar1nki voleybol ma~1 
T. S. K. istanbul bölgesi voleybol a

janhgmdan: 
16/4/938 cumartesi gunu Alemdar 

caddesinde kain Y. M. C. A. salonunda 
yamlacak voleybol ma§I' 

istanbulspor - Eyüb, saat 15, hakem 
ilhami Polater. 

Hilm! Kltabevl me§hur muharrir Edgar 
Allen Poe 'nln esrarenglz hikäyelerlnl 
c:41tilmemi~ Hikäyeler> ismi altmda ne§
retmi§tir. Siraceddin tarafmdan tercüme 
edllen bu kltaba, Edgar Allen Poe'nln ha
yat ve eserlerl hakkmda Fransiz salrl 
Bodler'den naklen bir mukaddeme de Uä
ve edilml§tlr. Poe'nin blr resml ve hlkäye
lere aid muhtellf res!mlerle süslü olan 
eser 11 hikilyeyl ihtiva etmektedlr. 300 sa
hlfeden mürekkeb olan kltabm fiat1 100 
ku~tur. Esrarenglz maceralara merakll 
olan okuyucularun1za tavsiye ederiz. 

Atina rnektublar1 
Ziya Emlroglunun Atlna mektublan, Hil

m! Kitabevinln Bi!gi kütübhanesi seris!nin 
ü~üncü saylSt olarak nesredllmistlr. Ta.v
slye ederiz. 

Lokman Hekim 
Maruf dahlliyecl doktorlarun1zdan Ha. -

f1z Cemal Lokmanhekim tarafmdan ~1ka
r1lma'k•ta. olan bu güze1 mecmuanm 20 ncl 
saym da inti~ar et~tlr. Yeni nüshada 
Lokmanhekimin faydah ögüdlerlnden b~
ka, Ha.an Ä.11 Yücelln bir $iirl, doktor Ha
san Tahsin Sallm1n göz ha.stahklar1na dair 
bir yaz1S1, F. Pamur Halük Or. lmzah ya
zllar vardir. Tavstye ederiz. 

«;ektigi 1st1rablar1n 
mes'ulü kendisidir. 

NEVROZiN 

Ka§elerini tecrübe etmi§ olsaydt 
ona cehennem bayati ya§atan 

bu muannit h•§ agr1emdan 
eser kalm1yacakti. 

NEVROZiN 
Bütün 1sbrabl o.n d indirir, b~ ve 
di~ ugrtlarile ß~fitmekten müto

vellid agr1, SIZl ve sanc1lara 
kar§I b1lhassa. müessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz. 

icab1nda günde 3 
kat;e ahnabilir. 

Kirklareli asliye hukuk mahkeme -
sinden: 

Kirklarelinin Kavakh köyünden Os -
man k1z1 Fatma tarafmdan ayni köyden 

ve Bulgaristan gö,menlerinden Meh • 
med oglu Sabri aleyhine a,hg1 bo§anma 
davasmda müddeaaleyh Sabrinin ika • 
metgahmm me<;hul kalmas1 hasebile 
ilänen tebligat yap1lmakla giyabmda 
yapilan duru§mada: Davac1 Fatmanm 
davas1 sabit görülmekle kanunu rnede
ninin 130 ve 134 üncü maddeleri mu -
cibince taraflarm bo~anmalanna ve 
müddeaaleyh Sabrinin bir sene müd -
detle evlenmemesine 4/3/938 tarihinde 
karar verildigi ilänen teblig olunur. 

(6831) 

Siird Naf1a Müdürlürründen : -
Slirclin Hazo nahivesi merkezinde yeniden yap1lacak 52 .585 lira bedeli 

ke~ifli iki bölüklük bir jandarma paviyonu kapah zarf usulile ikinci defa 
eksiltmiye konulmu5tur. 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te tesbit edi
lerek Siird HükO.met konag1 iGinde Viläyet Makammda yap1!acaktrr. 

2 - istekliler evraki fenniyesini Siird Naf1a Müdürlügünc'.e okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3880 liradir. 
4 - tstekliler Resml Gazetenin 7 /5/936 gün ve 3297 say1h nüshasmda 

GJkan talimatnameye göre vesikalanm haz1rlay1p 2490 say1h kanunun 32 
nci maddesi mucibince teklif mektublarm1 birinci maddede yaz1h gün ve 
saattea b1r saat evveline kadar Komisyon riyasetine göndermeleri mec -
buridir. 

Postada gecikm~ler kabul olunmaz. ,934. (1835) 

1 ~ ............ i.s.ta•n•b•u•I ... B•e•le•d•i•y•es.i ... il•a•n•l~1 = 
Kiral1k T epeba~1 ve 

Garden bar 
$ehir Tiya,trosuna müläs1k ve tiyatro binas1 altrndaki bodrum ile ga

ra 1 yeri hark olmak üzere Garden bar ve 'nopeba51 hahr;esi teslim tarihin
den itibaren 1 sene müddetle kiraya verilmek üzere kapah zarfla arthrm1-
ya kcnulmu$tur. Kirasma 12500 lira bedel tahmin ed,i!mi~tir. Arttrrma 3/5/ 
938 sah günü saat 15 te Daim! I!lncürnende yapilacaktir.' Sartnarnesi Leva
z1m Müdürlügünde görülebilir. istekliler 937 lira 50 kuru5luk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektublanm havi kapah zarflarm1 
yukanda yazth günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu 
;aalten sonra v~rilecek zarflar kabul olunrnaz. .B.• (2086) 

Taksitli 
Semti 

Emlak 
Cinsi 

Muhammen 
luymeti 

Lira 
Kartalda Üsküdar caddesinde 
yeni 1/1 numarah. Kargir bir dükkan 950 
Fatihte eski AlhbogaGa yeni Müfti· 
ali mahallesinde eski Mühendis ye
ni Sairnabi sokagmda yeni 12 No.h 
Sultanahmedde Alemdar mahalle
sinde Ticarethane sokagmda eski 29 
yeni 71 numarah. 

Bir buGuk katta ÜG odah na. 800 
tamam kargir bir ev. 
Dört buGuk katta yedi odah 3000 
su ve elektrik tesisatm1 havi 
kargir, bah~eli bir evin ta
rnam1. 

Kahata$la Hacefatmahatun mahalle
sinde Gümü5suyu izzetpa5a sokagm
da eski 7, 9 yeni 28/1 numarah. 
Üski.idarda Pazarba$I mahallesinc!.e 
Karamanh ~ok2,i:(mda eski 27 yeni 
21 numarab. 

245 met~e murabba1 bir arsa- 1000 
nm 1/ 4 hissesi. 

69 ar$m 18 pq_rmak bir arsa 100 
n1n tarnam1. 

Tophanede Sakaba$1 mahallesinde 
Defterdar caddesinde eski 17, 19 504 metre murabba1 bir arsa- 1500 
yeni 81, 83 numarah. nm tamam1. 

1 - Arthrma 28/4/938 tarihine dü§en per5embe günü saat 15 te yap1-
!acak ve gayrimenkuller en GOk bedel verenlerin üstünde kalacaktir. 

2 - Art.hrm1va girmek iGin muhammen luymetin % 10 u nisbetinde 
pey ak~esi yatrrmak läz1mdtr 

3 - Arttirma bedelinin dfütte biri pe$in ve geri kalam sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize täbidir . 

4 - Taksitler öde.ninciye kadar gayrimenkul Sandlga birinci derecede 
ipotekli kahr. (1481) 

Devlet Demiryollan 1$1etme Umum Müdürlügünden 

Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan a5ag1da yaz1h 3 grup mal· 
zeme her gmp ayr1 ayn ihale edilmek 5artile 21/4/1938 per$embe günü 
saat 10,30 da Haydarpa5ada gar binas1 i~indeki Komisyon tarafmdan •Glk 
eksiltme ile satm almacakttr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi yesaik ve hizalarmda 
yaz1h muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis
yona müracaatleri läzundtr. 

Bu i$e aid eyartnameler Komisyondan parastz olarak dag1tilmaktad1r. 
1 - 10 aded 150 ve 200 m/rn lik tevzi vanast, muhamrnen bedeli 1130 lira, 

muvakkat terninati 84 lira 75 kuru$tur. 
2- 700 kg. kursun levha ve 13500 kg. vagon kur5unu ve kalo pi! yapma· 

ga elverisli külGe kur$un, muhammen bedeli 4551 lira, muvakkat te· 
minati 341 lira 33 kurustur. 

3 - Nazarl s1kleti 15960 kg. 445 aded muhtelif eb'adda demir levha, mu· 
hammen bedeli 2099 lira 80 kuru$, muvakkat teminati 157 lira 49 ku
ru$tur. ( 1868 ) -Birinci i$letme rnmtakasmda a$ag1da mevkii, miktar1 ve muhammen 

bedeli yaztl1 Balast kapah zarf usu!ile münakasaya Gikarilrn1$hr. Eksiltme 
15/4/1938 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Haydarpa5ad.a gar binas1 
dah;lh1de Birinci I$letme Eksiltme Kornisyonunca yap1lacakhr. istekliler 
eksiltme $artnarnesinde yazil1 rnuvakkat tem!nat ve evrak ve vesaikle teklif 
mektublarmm eksiltrne günü saat 13 e kadar K omisyon Reisligine veril -
rnesi läz1md1r. 

istekliler bu husustaki 5artname ve mukavele projelerini Haydarpll.'la 
Yol B•$rnüfetti5liginden paras1z olarak alabilirler . (1581) 

Balastm Thale edilecek Metre mikab Muharnmen Muvakkat terninal 
mevkii miktar izhar bedeli bedeli rniktan 

Kirn (148-150) 15 bin M3 kurus 030) 19.500 lira 1462 lira 50 kr. -Haydarpa5a gar binas1 dahilindeki lokanta ÜG sene müddetle ve aG1k 
arthrma ile kiraya verilecektir. Ayhk rnuh ammen b edeli ( 50 ) lirad1r. 

Arttuma 18 nisan 1938 tarihli pazartesi günü saat 15 te Haydarpa$a 
Isletme Müdürlügü Komisyonunda yaptlacaktrr. Bu ise ehil olan isteklile
rin mezkO.r tarih ve saatte 135 lira muvakkat teminat akGesi ile Komis· 
yond• haz1r bulunmalari läz11)'d1r. 

Bu i$e aid 5artnameler i§letme Müdürlügü k alerninden parastz olarak 
tedarik edilebilir. ( 1885 ) -Esk;5ehirde buJunan idaremize aid hastane ile talebe pansiyonunun bir 
senelik ihtiyac1 olup muharnmen bedeli 8055 lira olan 6 kalem koyun eti, 
s1g1r eti, kuzu eti, paGa, karaciger ve iskembe 28/4/1938 per5ernbe günü 
saat 15 te Haydarpa5ada gar binas1 dahilindeki K omisyon tarafmdan Eski
§ehirde teslirn edilmek $artile kapah zarf usulile satin almacaktrr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 604 lira 13 kuru$luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaik ve Resml Gazetenin 1/7 /1937 gün ve 3645 nu
rnarah nüshasmda inti$ar etmis olan talimatname dahilinde almm15 vesi
k~ ve tekliflerini muhtevi zarflarm ayni gün saat 14 on dörd.e kadar Hay· 
darpa$ada gar binas1 dahilindeki Komisvon Reisligine verilmesi läz1mdir. 

Eu i$e aid 5artname Haydarpa5ada Komjsyondan, Eskisehirde hastane 
operatörl\igü ile talebe pansiyonu müdürlügünden paras1z olarak dagitil
maktad1r. (1956) -Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri a&ag1da yazil1 muh
telif rondehi, gupilya ve vidalar 10/5/1938 sah günü saat 15 ten itibaren sira 
ile ve kapah zarf usu!ile Ankarad.a idare binasmda sahn almacaktrr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin hizalarmda yaz1h muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettigi vesikalan. Nafla müteahhidlik vesikast ve tekliflerini ay
ni gün saat 14 e kadar Komisyon Roisligine vermeleri lfunmdrr. 

Saztnameler parastz olarak Ankarada Malzerne dairesinden, Haydar • 
pa5ada 'Iesellüm ve Sevk Sefligind.en dagitilmaktad1r. ( 1944 ) 

Liste 
No. 

1 
2 
3 

4 

C 1NS1 

29 kalern Rondelä ve yayh halka 
55 • Gupilva ve bakir per~in 
69 • Muhtelif maden vidas1 

ve c1vata 
94 • Demir ve pirinG aga~ 

vidalar1 

Muhammen Muvakkat 
bed.el terninat 
L ira L ira 
9740 730,50 
8880 666,00 

19707 14 78,03 

23666 1774,95 

Kapal1 zarf usulile eksiltme ilä.n1 
Tunceli Naf1a Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeye konulan is cEläztg §ehr i i~erisinde Dörcli.incü Umum! 
Müfettislik binas1 insaatidir.• 

Bu i$iD kesif bedeli 142726.59 liradtr. 
2 - Bu ise aid $artnameler ve evrak §Unlard1r: 

A - Eksiltrne $artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayind1rhk i$leri genel $artnamesi. 
D - Hususi 5artnarne. 
E - Ke$if cetveli, si!silei fiat cetveli, rnet raj cetveli, mahal 

listesi. 
G - Yap1 i$leri genel 5artnamesi. 

istiyenler bu sartnameyi ve evrakI 7.15 lira mukabilinde Tunceli Na
fia Müdürlügünden sahn alaqilirler. 

3 - Eksiltme 4/5/938 Garsamba günü saat 15 te Eläz1gc!.a Tunceli Na
ila Müdürlügü b;n esmda yap1lacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakhr. 
5 - Eksiltmeve girebilmek iGin isteklinin 8386.32 lira muvakkat te

minat vermesi ve asai'1daki vesikalan haiz olup göstermesi läzund1r. 
A - Nafia Vekäletinden ahnm15 1938 senesine aid müteah

hidlik ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odasmdan almm15 si
cil vesikas1. 

B - Bir taahhüdde en az 100.000 lirahk bina iD$aalt yapm1~ 
oldui(una dair vesika. 

6 - Teklif rnektublan yukanda 3 üncü maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Tunceli Nafia Müdürlügü dairesinde gönderilecek Ek· 
siltme Kornisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektublarm nihavet 3 üncü maddede yaz1b saate kadar gel
mis olmas1 ve d.!.ii zarfm mühür rnurnile iyice kapahlm1~ olmas1 läz1md1r .. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2080) 



Kunduzlar 
k 

[ Gcc;cn defa c;i
an kismm h ula•a • 

b: Tomi ilc Ä•yab• 
abasiz, anas1z iki 

&•nc c;ocuktur. Am-
1,a.la.n Alck onlan 

uyutmü1 ve okut -
~U§tur. Alck amca 
urk hayvanlan av -

•1hg'1 . . ve bcareb ya-
Pan b" d d y, ir a am u . 

• 
Krali~esi 

. •gcnlerini de bu 
11.~ ah1tmyor. Bir 
8Un Amcrikamn §i -

~t 1 o_rmanlannda . • . . .. 
anmaga c;1kiyorlar. F akat zamam b1-1 oldugunun farkmda 1d1. <;:unkü iki kü • 

k:z rnünasebetsiz sec;mi:lerdir. <;ünkü c;ük c;a"'.km gen~ kmn. bir <;anak ic;inde 
nduzlar yavrulam1§lard1r. Onlan vur • kend1lerme verm11 oldugu kutu sütünü 

lllak, küc;ükleri bak1m'1z buak1p ölüme ic;mege kat'iyyen yana1m1yorlard1. O za
lllahkum etmck, neticedc gelecek senenin man tabiatilc gene Alek amcamn reyine 
~r1n1 azaltmak olaca~hr. F akat kurduk- ~ür~~~.at etmek laz1m geldi. Yaili ve 

1 tuzakta bir tancill yaralamyor. As • gorgulu adam: 
hb · ·k k ld""" "k c 1y1 albli bir gcnc ·1z o ugu 1c;m - Kmm, dedi, onlara süt ic;irmenin 
0 

,'Üz kalan iki yavruyu bak1p büyütmek yegane <;arcsi emzikle vermektir. 
~in Yamna ahyor.] T aminin asabiycti hala gec;mcmi1ti: 
l B.u iki kunduz yavrusu hakikaten c;ok - Emzigi de nas1l bulacag1z, diyor-
I 011J1k mahluklard1. Sert küc;ük kuyruk- pu, bu bcla da ba11m1za neredcn gcldi? 
ar,, gcni§ arka ayaklarile kay1gm ic;inde Alek amca t:ikunetle cevab verdi: 

lllllvazenelerini muhafaza edebilmek ic;in - T cla1 etrne .. Bir tane yapanz !.. 
•1ddi bir vaziyet almak istiyorlar, o tav- 0 sirada Asyabe abld1: 
ti takmd1kc;a daha gülünc oluyorlardi. - ince bir da! kesip yanya , bölsek .. 
~'Yabe, kanh ve zalimane bir §ekilde ni- lc;ini oysak, bir ucunu yavrularm agzma 
ayet bulmas1 imkiim olan bir avlanma - koyup öbür uclanndan sütü döksekl. 

~~n. böyle hayirh bir sonucla hitama erdi- Alek amca bu icad1 begendi: 
glf' gördügi: ic;in gittikc;e sevinci arhyor, _ - Hie; de fena fikir degil, dedi, yal-
e erini c;irparak: mz üc;ümüzün birdcn faaliyete ~ec;mesi 

B · k" • dm icab cdiyor .. fkimizin yavrularm ag1zlan-
!\. t irinin admi Huli, öte mm a 

1 
m cllerimizle ar1k tutmas1, ötekinin de 

u 1 koyahm l diyordu. > 
T sütü dökmesi liiz1m !. 

omi sinirli sinirli cevab veriyordu: 
H · k Birkac; tecrübe gayet iyi netice verdi. 

~ -- ayvan avm1 eglenceye c;ev1mle y l 
'-'C b k d k.a " d avru arm sütün lezzetini oittikre be -
d 

t1 a ar olur .. Sana t 1yyen yar 1m " > 
c triJn zannetme .. Alek a"mcaya ne ce • gendikleri anla11hyordu. ~ünki! büyük 
val; Vcrecegini 1imchden kendin diitün 1 bir ~tiha ile ic;mege ba1lam11lard1. 

·rv._ 1 h ' "'" "''" •" Bir hafta irin.de Hul1" 1'!• •Kuli' hem bu··-
-- l"C1<a a •• Ü USU~a Dl~ KOfKUffi > ~ 

b
Yok .. Alek amcanm yümü~ler, hem de fevkaläde insana ah§· 
an b d d 1 m1ilard1. Huliyi Asyabe, Kuliyi de To-

1 a un an o ay1 . k d 
~•zrn1yacagma kat • m1 en ilerine evlad edinmi1Ierdi. Gece-
IYyen eminim. leri her biri efendisinin ve hammmm ya-
Asyabe tahmininde nmda yattyor, sabahleyin ne1eli seslerle 

tidden yamlmamt§h. uyanarak hoplay1p s1c;nyorlard1. 
Alek amca ik.i kü • ik~ yavruya ev hizmetini görecek gü • 
liik kunduzu gör • zel bir tahta kutu da yap1ld1. Ekseriya o-
dügü vakit hiddet - nun ic;inde oynuy~rlar, uykularm1 da ora-
lenmek 1öyle dur • I da uyuyorlard1. Üc; ay nihayetinde Huli 
iun, bilakis mem • 6 ile Kuli, sahiblerine yük olmaktan c;ik • 
nun oldu, fakat iki 1 ~ m11lar, onlan daima güldüren, eglendi • 
lapkmm akibetleri • ~-'• _ ren birer mahluk olup ~ikivenni§lerdi. 
,. 1 • A b d ••In ne olacagm1 sor- ;.; sya e son erece seviniyor: 
lllaktan da kendini ~ - Artik, diyordu, tehlike devresini 
lllenedemedi. l atlathk !., 

Asyabe: · . Al~k amca bu fikirde degildi; f(iyle 
- Amcac1g1m, dedi, Tomi ile ben on· bir mutalea yürütüyordu: 

lara bakip büyütmegi deruhde ediyoruz. - Atmacalan, bayku1lan unutmaym. 
hatta isimlerini bile koyduk: Huli ve Ku- Bu mubarek ku1lar böyle kolay yakala • 
hI.. ~acak. ~ir av i~in can atarlar, hemen a1a
, -- fyi amma yavrum, bunlar pek kü- giya mip onlan kapmakta gecikmezler. 

luk teyler .. T 1pk1 yeni dogmu§ ~ocuklar Shonra herh.ab~cdi bizim gibi insaf ve mer • 
gi'\i; bakilmak isterler.. amet sa 1 1 egildir. Buralara da bili-

- Merak elmcyin amcac1i!Jm .. Göre- yo':'unuz ki yerl!, yabanc1 avc1 pek nadir 
teksiniz, onlan nas1l terbiye edip yeti§ti • g~hr amma, gehrse de pir gelir, kedi, 
rec •. kopek dem~z •. her h.ayvamn Üzerine ate• 

eg1m.. d Hl ' 
Alek amca dü1ünceli bir ~ekilde ba1in1 e er, onun •c;m u 1 ile Kuli böyle bir 

aalladi: hirs ve .he~ese de kurban gidebilirler. 

11 h k 
• T om1 b1.rden gözler1"n1· ararak .· 

- A a uvvet vcrsin, dedi, dogrusu • 
f" l - Sah1, bakm, dedi, size söylemeg" e 

u1 rnese e !.. G 
II - Programda dc~i§iklik unuttum.. ec;en gün gölün kenarmda 

Asyabe de ne mü1kül bir i1e ba§lami§ bir tak1m insan ayak izleri gördüm. 
, Alek amca da bu söze •unlar1 1'la"ve 1111 •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 'S 

~ocuk portreleri 

Kad1köy 11 inci mckteb Fuad 
Nur Yaz1c1 

etti: 
- Ben de bir tüfek sesi iiittim. 

- O halde adamak1lh dikkatli dav -
ranmak !az1m !.. 

Bu arahk Asyabe söze kan§lt: 
_ Huli ile Kulinin sahibsiz olmad1k

larmi göstermek ic;in boyunlanna birer 

lasma taksak .. 
Tomi gülerek cevab verdi: 
- Bu hie; iüphesiz atmacalara ve bay

ku1lara kar§I bir sigorta te1kil etmiyecegi 
gibi avcilann da uzaktan bu tasmalan 
farketmeleri mümkün degildir. Belki lur
SJZ/ann onlan ~almasma roani olabilir !.. 

Ertesi sabah Asyabe rahat bir uyku • 
dan sükunetle uyamp tahta kutunun ka
pagm1 kaldmnca birdenbire hal ve ta vn 
degiiti; rnüthii bir ~ 1ghk kopard1. (ünkü 
kutu bomboitu. Tomi: 

- Tabii, dedi, kapagm üzerine koy
dugumuz ag1r ta11 yerle~tirroegi unutmu
§UZ .. F akat zannederim ki c;apkmlar pek 
fazla uzaga gitmek imkiimm bulamam11 • 
lardir. Aramaga <•kar ve isimlerile c;ag1 • 
nrsak dönüp gelmekte belki gecikmezler. 

Alek amca, Asyabe ve Tomi, üc;ü bir
den etrafa dag1ld1lar. fki yavruyu ara-

Spor müsabakalar1 ve 
televizyon 

Ekseriya bizde de futbol ma~lar1, rad
yo ile veriliyor. Bilmiyoruz, o müsaba- -
kalan radyoda dinlemek imkämru bul
duklan i~in stadlara gitmekten vazge
~enler var m1, yok mu? Fakat ingiltere· 

~~~LIC9'.l:TLl:ltltl: 
~-c;ocuKLAR..1 

de mac;larm sade radyo ile degil, ayni 
zamanda televizyonla verilmesine ba~
lamlah, stad mü§terileri azalm~. Onun 
i>in bu i§le mali cihetten aläkadar olan-

lar ma~Jarm radyo ile veri!mesine mü
saade etmekle beraber, televizyonla 
nakledilmesine kat'i surette mäni olu
yorlarm1§. Dünya böyle i§te ..• Mede -
niyetin baz1 terakki ve tekämülleri bir 
kisrm insanlarm kazanclarm1 arhrd1g1 
halde bir k1sunlarmm da kärlanna ke
sad getiriyor. Neticede o terakki ve te
kämül eserlerini kendi sahalarmdan 
kovrmya 'ah§malarma sebebiyet veri· 
yor. 

Dünyanin en loymettar 
yumurta11 

Almanyada Dresden §ehrinin hayva
nat müzesi dünyanm en loymettar yu
murtasma sahib olrnakla müftehirdir. 
Bu yumurta §imalin en so~ mmtaka
larmda ya§iyan ve pengoen denilen 

ku§lardan birine aiddir. 1840 senesinde 
§imal Buz Denizinde seyahatJer yapan 
bir Alman kä§ifi tarafmdan ele ge<;iri -
lerek Dresden müzesine hediye edil -
mi§tir. Bugünkü k1ymeti bizim para • 
m1zla tam 3000 lirad1r. Mübarek yu • 
murta 78 senedenberi nas1l 'olrnu§ da 
bozulmadan durmu§, hayret! 

ÜYUNLAR 
Kernend oyunu 

Bu oyun bir bahc;e veya b~ bir ara· 
zide oynan1r. Oyuncularm yans1 iki ta
raf1 birer i;izgi ile tahdid edilen geni§ 
bir sahanm bir tarafmda ~izginin ha -
ricindc kahr. Onlar yabani atlard1r. 0-
yuncularm yarlSI ise elele tutu§mU§ v3-
ziyette sahanm ortasmdad1rlar. Bunlar 
kemcnd<lir. Yabani atlar 9izgi ile tah -
did edilmi§ sahayi kernende yakalan • 
madan ge9mek isterler. Yabani atlar -
dan birinin yakalanm1§ saytlmas1 i~in 

kemendi te~kil eden oyuncularm ahn 
etrafmda kapanm1~ tarn bir daire hali· 
ne gelebilmeleri laZlllld1r. Daire tarna
mile kapanmadan evvel yabani atlar 
kemendi tc§kil eden oyuncularm kolla
rimn arasmdan ka9abilirler. takat da· 
ire tamami!e kapanmca, hayir!.. Bu su
retle kernende yakalanan yabani at o
yundan '1kar ve oyun devam eder. Mu
ayyen bir müddet zarfmda parti biter. 
Yabani atlar, kernend, kernendi te§kil 
cdenler yabani at olurlar. Birka~ parti 
sonunda hangi taraf daha 9ok yabani 
at yakalam1ya muvaffak olmu§sa o ta
raf galib ilän edilir. 

mad1k, ~·h dibi. yol kenan b1rakmadilar. 
1-;leyhat.. Kendilerine degil ya, izlerine 
b1le teoadüf etmediler. 0 geccyi müthi1 
beyecan ic;inde ge~irdiler ve ertesi sabah 
da firarilerin hala avdet etmemi§ olduk -
lanni teessüf ve teessürle gördüler. 

Hepsi son derece endi1e i~inde idiler. 
<;:ünkü Huli ile Kuliye cidden al1§m11 • 
lard1. Onlardan ayn ge9en yirmi dört sa
at kendilerine deh§etli bir azab olmu1tu. 
Alek amcaya, c;ok sevdigi yegenlerinin 
teessürü büsbütün dokunuyordu. Tomi: 

- Bugünlerde üzerimizden hie; atma
ca filan da ge~medi ki !.. 

Dedi. Alek amca 111 fikri ileri sür
dü: 

- Ben, vah1i hayvanlardan ziyade, 
orman e1kiyasmdan, burada dola1malan 
muhtemel baz1 serserilerden §Üpheleni -
yoruml 

Sonra da ilave etti: 

- Bu sabah, göle giden yol üzerinde 
yepyem msan ayag; izleri gördüm ! 

-Arkas1 gelecek Jefa-

7 ya~mdaki bir ingiliz artisti Londrn· Otomobilde11 inen kü~ük 1ngiliz batet 
da ckör ~ocuklar• menfaatine verilen artistleri yai(murlu bir havada kaptct· 
bir ~ocuk tcmsilinde ~arkh bir dansözü nm ~cmsiyesi altmda tiyatroya giri-
16111Sil edil(or. yorlar. .................................................. „ .................... „ ................•.... „ ........ „ .. „.„.„.„ .. 

Bilmeceyi ~özenler 

Bilrneceyi dogru ,özenlerden bize fo
tograf gönderenlerin resirnlerini bas • 
rn1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi '1kmak mutlaka hediye kazanm1§ 
olmakhga delälet etmez. Mükäfat ka
zananlarm ismi her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan büyük listeye yaz1hr. Sol -
dan saga s1ra ile: 

1 - Diyarbalur lisesi 145 Ahrned Öz
do~ail. 

2 - Ankara Mimar Kemal ilk okulu 
201 V edad !ltekin. 

3 - Yugoslavya Ohrid berber Yahya 
Hüsrev Ercan. 

4 - Adana 1 inci orfa okul 19 Tayyar 
Baykal. 

5 - Vefa Erkek Jisesi 630 Turgud 
Berkel. 

6 - tstanbul Erkek lisesi 927 Fikret 
Arikan. 

7 - Saray kazas1 Büyük Manika kö
yü gazozcu $aban Soydan. 

11'. 
8 - Eläz1k 6 nc1 ilk okul Ali Fuad. 
9 - <;:erkesköy ilk okul 134 Hayzed • 

din Ülker. 
10 - Kad1köy 3 üncü orta okul 486 

Ahmed Ytldarn. 
11 - Kadiköy birinci orta okul 546 

Serrnet Uslu. 
12 - Kad1köy 3 üncü orta okul 131 

Fahreddin 11eri. 
13 - Eski§ehir !stasyon civarmda 

Ho~nudide mahallesi Altm sokak No. 
2 de Fethiye Ozkoruycu. 

14 - Baltkesir orta okul 204 Emin 
Samur. 

15 - Haydarp8.§a lisesi 2321 Orhan. 
16 - S1vas Ülkü ilk okulu 388 Nec18 

<;:akir. 
17 - S1vasta tnhisarlar sevk memuru 

Cahid <;:ak.irm loz1 Ayten <;:akir. 
18 - Samsun Cumhuriyet ilk okulu 

442 Hädi Erkul. 

1 f'AYDALI BiLGiLER 1 
ltalyada musiki terbiyesi 

1talyada rnusiki terbiyesini yükselt • 
mek i9in baz1 radyo merkezleri tarafm• 
dan güzel bir müsabaka tertib olun • 
mu§tur. O müsabaka devam ettigi müd
deti;e muayyen günlerin muayyen sa • 
atlerinde par~anm ve bestekärmm i· 

simlerl rikrolunrnadan ban eserler ,a • 
tinmakta, dinleyiciler bu eserlerin is • 
mini ve kirne aid olduklar!Dl bildirmek• 
tedirler. Dinleyici!erden her kim bu 
eser!erden en 'o[;unun adun ve beste
känru bilirse, ona bir altm saat veya 
buna muadil bir hediye, dij!erlerine de 
sira ile ban mükäfatlar verilmektedir. 
Bu suretle hem musiki terbiyesine hiz• 
met edilrnekte, hem de radyo dinleyici• 
!erinin fazlala~mast temin edilmektedir, 

HAYVANLARI TANIYALIM! ) 
<;öl hayvanlar1 

<;:öllerin s1cakhk ve susuzluj!una pek 
az hayvanlar tahammül edebilirler. Me
meli olanlar1run ekserisinin tüyleri kum 
rengi ve kulaklan uzundur. Fenek veya 
c<;öl tilkisi> i.smi verilenler bu cinsten· 
dir. «;:öl faresh adiru ta§iyanlar lse 

müthi§ s1~ray1c1 ve atlayic1 m~hlflk. • 
lardir. Keza 'öl tav1anlar1 da oyledir. 
Geyik ve karaca cinsine ;men.~ub olan 
gazeller ise ~k kopnalar1le :iohret bul· 
mu§lardtr. Tüylerinin yum~akl•~ ve 
güzellijtile bütün dünyaca '.:'".~nmt§ 0• 
!an muflonlar da Afrikada Buyuk Sahra 
yakmmda Hoggar daglarmda y8.§arlar. 

T arih dersinde 
_ Oglurn bu vazifeyi sen kendin m~ 

yaptm? , 
_ Evet bay muallim, yaln1z Sezar m 

öldürülmesi vak'asma biiaz babam yar• 
dun etti. 

Sin1flar1n birinde 
_ Yavrum, sen her zaman aers!nl 

bilmezdin amma, bugün, m8.§allah i;a· 
]~l§Sm! .. 

_ Evet bay muallim, size bir nisan ba-

lifl hazrrlamak ~~~~~~ ...••...• „ ........ „ ..• ························ 
c;ocuk haftas1 

terefine 

F evkalade nisan 
bulmacas1 

25 Iira mükafat 
150 ki~iye hediye 

Kazan iktisadt seref 

Basar mesai ugurlu 

Riayete arttrmaya ahJi 

Ism servete 

Yukar1ki ibarelerdeki kelimcleri yrr
lerine koyarak cümleleri düzelttikten 
sonra her kelimenin ba~mdaki ilk harr
Jeri alarak maya diziniz. <;:1kacak iki 
kelime bütün hayabmzda sizi koruya
cak ve s1kmtiya dü~ürmiyecek kiymetli 
bir vasitay1 göstercceklir. 

Bu bilmcceyi dogru halle<;lenlerdcn 
birincive 10, ikinciye 7,5, ü~üncüye 5, 
dördü~cüye 2.5 lira mükäfat takdirn o
Junacak ve diger 150 ki~iye multtelif 
hediveler verilecektir. 

ce"vablann, cürnlelerin gazeteden ke
silccek parcasile birlikte nisan sonuna 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Sah!fesh 
adresine gönderilmesi Iaz1md1r. Bilme
cey:I dogru halledenlerden bize res!rn 
yolhyanlarm fotograflan da bediye ka
zansm veya kazanrnasmlar siralar1 gel
digi vakit gazeteye bas1hr. Ge~ kalan
lar mükäfat alamazlar. 
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istanbul Emniyet Direktörlügünden: Bir hastabak1c1 ; 

Bu - Biocel - li 
Emniyet borclu 

Borclunun ismi 

Fatma (Nahid zevcesi) 

Moiz Oi(man (Abraham oglu) 

Moiz Ogman (Abraham oglu) 

Moiz Ogman (Abraham oglu) 

Saide (Mehmed loz1 
(Salim zevcesi) 

Riza (Mehmed oglu) 

Ali Rtza (Mehmed oglu) 

Safiye (Adil km) 

Moiz Ogman (Abraham oglu) 

N aciye (Halil klZl) 

Gösterdigi ikametgah Takib dosya 
No. 

i;lehzadeba;1 Fevziye cad- 937 /3 
desi No. 28. 
Beyoglu Kumbarac1 yoku;u 937 /83 
<;1kmaz sokak No. 24 
Beyoglu Kumbarac1 yoku;u 937 /85 
<;1kmaz sokak No. 24 

Beyoglu Kumbarac1 yokU$U 937 /93 
Hurmanc;ikmas1 apartimam 
No. 24. 

Aksaray Sineklibakkal Külhan 937 /121 
sokak No. 26 

$ehremini ibrahimc;avu$ Yu
sufcuk sokak 12 No. 
Sehremini !brahimc;avu$ Yu 
sufcuk sokak No. 12 
$ehzacl.eba$1 Ho;kadem $irva
nizade arsas1 bilänurnara 
Muhiddin hanesi. 
Beyoglu Kumbarac1 yoku$U 
C:ikmaz sokak No. 24 
Sar1yer Türbe sokak No. 41 

937/132 

938/147 

937/162 

937/267 

938/9 

olup da 
Hesab 
No. 

24786 

57744 

58000 

58869 

61318 

62837 

61513 

65810 

56361 

421 

ölenlerin varislerine ilan yolile 
Borcland1g1 

tarih 

21/2/929 

14/12/932 

22/12/932 

18/1/933 

13/4/933 

8/6/933 

22/4/933 

22/10/933 

26/10/932 

12/6/1934 

Ald1g1 
borc 
Lira 

25 

50 

50 

80 

46 

22 

25 

70 

60 

13 

Teminatm ne oldugu 

Bir c;ift roza küpe 

Dört pirlantah yüzük 
iki pirlantah igne 
Bir c;ift p1rlanta bir c;ift roza 
küpe. iki pirlanta kravat ignesi, 
bir p1rlanta yüzük. 
Alti p1rlanta üc; roza yüzük, bir 
elmash saat, yüzük, bir roza 
pantantif, bir altm bilezik, bir 
altm kolye, bir altm igne. 
Bir roz igne, bir c;ift roza kü
pe, bir roza yüzük, bir altm 
saat. 
Bir c;ift roza küpe. 

Bir roza igne. 

Bir c;ift roza küpe, iki roza yü
zü.k, bir roza igne, iki altm saat, 
iki altm bilezik, blr alhn köstek. 
Bir altm kordon, bir altm bile
zik. 
Iki aded bir lirahk. 

tebligat 
Takibe ba$lan
mak ic;in yap1-

lan hesab 
tarihi 

22/11/937 

8/12/937 

9/12/937 

9/12/937 

14/12/937 

14/12/937 

16/2/938 

14/12/937 

18/1/938 

14/12/937 

1$bU hesab ta. 
rihine göre 
borc miktari 

Lira K. 
37 55 

75 58 

80 29 

121 09 

43 08 

31 96 

26 52 

97 05 

69 8 

31 96 

Cild 
Bir 

unsuru 
mucize gibi 

teni güzelleftirdi 
dedi. 

Yukartda sirasile isimleri ve sair Iüzumlu tafsilat yazil1 bulunan her borclu vadesinde borcunu ödemediginden takibe ba~lanmak ic;in yap1lan hesab tarihinde borcunun faiz, komisyon ve 
masrafile balig oldui(u miktar kencl.isine aid s1rada gösterilmi$tir. Her borclu yaz1h borcunu vermediginden 3202 num<\·ah kanun mucibince hakkmda icra takibi ba;lanmak üzere tanzim olunan 
ihbarname borclunun mukavelenamde gösterdigi ikametgaha gönderilmi$Se de vefat ettigi anla$1lmas1 hasebile tebligat mümkün olamam1;tir. 3202 numarah kanunun 45 inci maddesi bu gibi 
hadiselerde tebligatm ihin suretile yap1lmasm1 emreder. Yukarida isimleri ya21h borclulann mirasc;Jlan i$bu ilan tarihinden itibaren bir ay ic;inde Sand1g1m1za müracaatle murislerinin borclan
m öd.emeleri läzrmdir. Ödemedikleri takdirde mezkur kanun hükmüne tevfikan takib yap1lacag1 ve rehinlerin paraya c;evrilecegi her borclunun varislerinin ma!Umu bulunmak ve ona göre 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birka~ 
gün zarfmda yüzümdeki küc;ük 
c;izgi ve buru§ukluklarm kay
boldugunu gördüm ve iki ü~ 
hafta sonra kendimi adeta on 
ya§ gencle§mi§ buldum. Bir 
doktor demi§ti ki, <BioceJ. cev
heri bir Viyana üniversitesi 
profesörünün büyük ke§fidir. 
Bu cevher, §imdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuddur. Bu kremi 
her ak§am yatmazdan evvel 
kull;mm1z. Sabahlan da beyaz 
rengindeki Tokalon kremini 
sürünüz. !ki kremin tesirile en 
esmer ve c;irkin bir tene bile 
yeni bir canhllk ve genclik ve
rir. Cildi beyazlatip tazele§tirir 
ve bütün buru§Ukluklardan 
kurtarir. 

hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname teblig makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilän olunur. (2083) 

ASKANIA Sehlm ölcme alellerlle yap1labllen 

6 nevi ölcme amellyesl 

SARSINTILAR 

sa·rslntilarin öli;:Olmest 
z a r a·r a m a n 1 o 1 u r 

San1ntin1n men1ei, kuvveti 
istikameti "ri·l·1nda, 

umab öl~me eih11lan, ehem
miyetli i :r. a h • t wermektedir. 
Mubtelif p rat i k ihtiya~lara 

yarayan ve aynca malcinalar• 
daa, kamyoalardaa, fabrika
lud:aa we b a t k a bin•lardan 
o1an nn1ublar1u tt1biti i~in 
w.i!i.b VII jz.,.bab 22603 No. Jg 
katalotunuz.da bulabilirsinis. 

ekseriya 

Direklerin ara11nda kalem uflci 
mesafeler, Oireklerin yülcsek.li
tini, Hava hatt.a esma noktalar1 
irtifa1n10 heaaln, <;apra1 ge~eo 
batlartn aras101a teabiti, Zemin• 
den, binalardan, raylardan hava 
hatbna olan me1afelerin te1biti, 
istenilen yerden va11tas1z ve basit 
bir heeap ile yükaek ve ahrak 
tevettürlii hatlar1n ve yük hava 
batlar1a1n 1ehimioi öl~meyi. 
Teklif ve Geo 22613 katalo~ 
lütfen isteyinir.. 

TEHLIKELiOIR 

'41KANIA-WERKE AG 
BERUll~FRIEDENAU 

Tllrklye mllmesslll : 
Xe11tlyat ve ln~aat T. A. !?· •SOOET• 
!stanbul - Oalata P. K. 1321 

Mugla Defterdarl1g1ndan: 
Cinsi 

Dalyan gölü ve tevabii 
Ta~hc;ay bahkbaneleri 

!car müd<!.eti 

Ü~ senelik 

Muhammen bedelinin 
her sen eligi 
Lira Kr. 

1.5500 00 

1 - 1 haziran 938 tarihinden 1 haziran 941 senesine kadar beher se
nelik icari 15500 liradaa 46500 lira üzerinden 3 sen müddetle icara veril· 
mek üzeredir. 

2 - 1 nisan 938 tarihinden itibaren 21 gün müddoetel müzayedeye ko
nulmU$ olup ihalesi Köycegiz Maliye dairesinde 21/4/938 per&embe günü 
saat 16 cl.a icra edilecektir. 

3 - Kat'i ihalesi iGin Vekaletten mezuniyet ahnacaktir. 
Talibler muhammen bedelin % 7,5 u olan 3487 lira 50 kuru$u teminati 

muvakkate olarak ihaleden evvel Sand1ga yahrmaga mecburdurlar. 
4 - Bu arttirma i$i Köycegizde ac;1k surette yap1lacakhr. 
5 - Bu bahkhaneye aid &artname ve demirba$ e;ya cetveli Köycegiz 

Malmüdürlügündedir. Okumak ve daha fazla ma!Umat almak istiyenlerin 
Köycegiz Malmüdürlügüne müracaatleri ilän olunur. (2085) 

1 inhisarlar Umum Müdür-lijf.ründen: -:J 
I - 30/3/938 tarihinde ihale edilemiyen 188 kalem malzeme gruplara 

aynlarak pazarhg1 ayn ayri yapilmak üz~re yeniden eksiltmiye kon -
mu;tur. 

II - Pazarhk 18/4/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1-
lacakt1r. 

III - Listeler varas12 olarak hergün sözü gec;en Subeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gün ve saatte yukanda 

adt ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1953 ) -1 - 25000 kilo bei ipi s. 15 
2 - 7000 • kahn lonnap s. 15.30 

I - Yukanda eins ve miktan ya21h • 2 • kalem malzeme &artname ve 
nümuneleri mucibince pazarhkla satm almacaktir. 

II - Pazarhk 28/4/938 tarihine rashyan per;embe günü hizalarmda 
gösterilen saatlerde Kabata$ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesin<!.eki Ahm Ko-
misyonunda yap1lacaktir. . . 

III - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü gec;en &ubeden almabtlll'. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile bir!ikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilän olunur. 
{ 1951 ) 

Her kitabhanede bulun
maSI laz1m gelen bir aeri 
M. Turhan Tantn eserleri: 
Kuru§ 

100 Timurlenk 
100 Kadm Avc1s1 
100 Akmdan Akma 
150 Hurrem Sultan 
150 Viyana Dönü§ü 

75 Cem Sultan 
25 Tarihte Türkler i<;in söyle-

nen sözler 
75 Tarihi Musahabeler 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehit ~imento ve su 
kireci fabrikalan anonim 

~irketinden.: 
Ü<;üncü davetname - ikinci ilan 

Aslan ve Eskihisar Müttehid <;:imen
to ve Su Kireci Fabrikalar1 Anonim §ir
keti hissedarlarmm atideki ruznameyi 
müzakere etmek üzere ikinci defa fev • 
kaläde i<;timaa davet olunduklan 28 
mart 1938 tarihinde ticaret kanununun 
muaddel 386 nc1 maddesinin istilzam 
eyledigi nisab1 ic;tima has1l olmad1gm
dan, §irketi mezkt'.lre hissedaram zirde 
münderic ayni ruznameyi müzakere et
mek üzere 5 mayis 1938 tarihine musa
dif per§embe günü saat 16 da Galatada 
Agobyan hamnda §irket merkezinde ü
<;Üncü bir fevkaläde ic;timaa davet olu
nurlar. 

Rüznamei Müzakerat 
1 - $irket sermayesinin tezyidi ve 

tezyidi sermaye neticesinde ihrac olu
nacak yeni hisse senedatmm §irket his
sedaranma sureti tevzii hususunun mü. 
zakeresi. 

2 - $irket mukavelenamesinin 14 ün
cü maddesinin a§ag1da ya21ld1g1 üzere 
tadili: 

(Mezkur maddenin sekli hazm - $ir
ketin umur ve masalihi heyeti umumi
ye tarafmdan mansub ve üc;ten dokuza 
kadar azadan mürekkeb bir meclisi ida· 
reye ihale olunur. Meclisi idare azahk 
müddeti ü<; sene olup her sene lodern 
itibarile bunlarm sülüsü tecdid olu -
nur.) 

(Mezkur maddenin tadilden sonra a
lacag1 §ekil - $irketin umur ve masa
lihi heyeti umumiye tarafmdan man -
sub ve üc;ten yedive kadar azadan mü
rekkeb bir meclisi idareve ihale olunur. 
Meclisi idare azal1k miiddeti ür sene o-
luo her sene ktdem itibarile 
5iHiisü tFcdid olunur.) 

3 - Meclisi idare azasmm 
intihab1. 

bunlarm 

yeniden 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince hissedarlardan bir hissesi o
lanm dahi isbu müzakereve i~tirak ve 
rey ita eylemege hakk1 vard1r ve birden 
zivade hissesi olan zevatm reyleri his • 
5eleri nisbetinde tezayiid eder. 

1$bu i<;timada haztr bulunmak isti • 
yen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince ic;tima tarihinden 
bir hafta evvel hisselerini §irket merke
zine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sene
datJ mukabilinde ahnacak makbuzlar 
sirket merkezine tevdiat mahiyetinde 
olarak kabul ed;l ecektir. 

!stanbul. 14 nisan 1938 
Meclisi tdare 

MAMA , 

G:r . HAKKI ~iNAS:.J 
mikleri besler, adalAh 

kuvvetlendirir. 

KOLYNOS 

lerile parlak ve 

müeella 

re kolayhkla 

sahib olacaks1-

niz. Ömrünüzün 

sonuna 

zinde 

kadar 

di~lere 

malik olmak i-

bugünden 

ltibaren Ame-

rikan KOLY-

NOS 

Bayanlar1n 
Nazar1 dikkatine 

Satm aldtg1ruz Tokalon kremi va• 
zolarmm büyük bir loymeti vardir. 
Onlar1 bayiinize iade ettiginizde beheri 
1<;m 5 kurll§ alacak, ayni zamanda 

loymettar mükäfatlan bulunan To -Ekooomik ve idarelidir. 
cununu 

nmtz. 

lrulla- kalon müsabakasma i§tirak hakkint 

veren bir bilet takdim edilecektir. 

Zira teksif 'cdilmiis fenni h•r di~ macunudur. 

Kullan1~ta ikhsadi olmas1 hasebile bir tübün 
'Muhteviyah üzerine devam eder. Kuru bir 
fir~a üzerine bir santimetresini koymak kafi
dir. Kolynos lrullan1ld1i!'J zaman kabaran ve 
~ifa veren köpügu di&lerin en ufak kö~e ve 

.arahklarma kadar giderek nüfuz eder. Di&le· 
rin ziyneti olan cilalarm1 bozan sari lekeleri 
yok eder. Ajftzda kalan yemek bakiyelerini 
süpiirerek tehlikeli mikrob tohumlarm1 der

hal imha eder. 
Kolynos'u tec· 
riibe ediniz! 
Saglam ve 
pembe di~ et • 

Kulllint~t ~ok 

idareli olan 

KOLYNOS'u 

lrullammz. 

Di~lerinizin 1 

güzelligile gü

lüsünüzün par„ 

lakhl(m1 yüksel

tiniz. 

UNUTMAYINIZ: 
T. H. K. Piyangosunun -
UGUR Gi~ESi 
Sizi zengin edecektir 
Adres : Galata, Karaköy pos• 

tane kar~1s1nda 
Tel. 40021 „„„„„„„.! __ 

Sultanahmed Ü<;Üncü sulh hukuk ha• 
kimliginden: 

Ligor ve Eftim ve Sofyarun §ayian ve 

mü§tereken mutasarrtf olduklar1 !stan

Bu rsa ilkbahar Ehli hayvanlar --„. bul Eminönünde Ahi<;elebi mahallesin-
• de Lüleci sokagmda 431 ada ve 23 par• 

„. 

PANAYIRI selve eski 5 ve yeni 7No.11 ve iki kat-
tan ibaret ve birinci katta bir oda ve 

Bursada Ahc1lar mevkiinde 1938 senesi ilkbahar ehli hayvanlar pana
yir1 ac;1lacakt1r. Panayir, a~ilma tarihi olan 10 may1s 1938 den itibaren 8 
gün devam edecektir. 

Panayira geleceklerin istirahatlerini temin ic;in panayir yerinde su, 
elektrik ve büfe tesisatile muntazam otobüs muvasalas1 vücude getiril
mi;tir. 

Panayrr münasebetile yap1lacak olan güre$ler 15 may1s pazar günüae 
rastlamaktadir. Güre,ler iddialr alaturka yagh güre;tir. Ba$a 100, ba& al
tma 80, büyük ortaya 50, küc;ük ortaya 40 ve desteye 25 er lira mükäfat 
verilecektir. Bundan ba$ka panaymn devam ettigi müddetc;e $ehrin otel 
ve banyolarmda tenzilät temin ecl.ilmi§tir. Alrm ve satun hususunda bele· 
diyece saym ziyaret~ilere her türlü ko!ayhklar gösterilecegi ilän olunur. 

Siird Naf1a MüdürlüR-ünden: 
Gerzan kaza merkezinde yeniden yap1lacak olan 17,245 lira 11 kuru$ 
bedeli ke$ifli elli hayvanhk jandarma ahm kapah zarf usulile eksilt
meye konulmu$tur. 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 1938 pazartesi günü saat 15 te tesbit edilerek 
:)iird HükUmet Konag1 i~inde Viläyet makammda yap1lacakhr. 

2 - Istekliler evraln fenniyesini Siird Nafia Müdürlügünde okuyabile -
cektir. 

3 - Muvakkat teminah 1294 lirac!.tr. 
4 - istekliler Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3279 say1h nüshasmda 

c;1kan talimatnameye göre vesikalarm1 ha21rlay1p 2490 say1h kanunun 
32 nci madc!Jilsi mucibince teklif mektublarm1 birinci maddede yazil1 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine gönder
meleri mecburidir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (1745) 

bir halä ve bir balkon ve ikincl katta 
bir oda ve ufak bir kömürlük ve ufak 
bir koridor ve altmda bir dükkan bu -
lunan kargir gayrimenkulün izalei §Ü• 
yuu z1mnmda füruhtu tekarrür ederek 
müzayedeye vazolunmu§tur. 

Heyeti umumiyesinin k1ymeti mu -
hammenesi 8250 sekiz bin iki yüz elli li· 
radtr. Birinci a<;tk arthrma 18/5/938 
tarihine musadif c;ar§amba günü saat 
14 ten 16 ya kadar icra kilmacaktlr. 

K1ymeti muhammenesinin yüzde yet· 
m~ be§ini buldugu takdirde o gün iha· 
lei kat'iyesi yap1lacaktir. Bulmad1g1 
takdirde en son arttiramn taahhüdü ba
ki kalmak üzere oo be§ gün müddetle 
temdid edilerek ikinci ac;1k arttirmas1 
2/6/938 tarihine musadif per§embe gü· 
nü saat 14 ten 16 ya kadar icra oluna • 
cak ve o gün en c;ok arlt!rana ihale edi· 
lecektir. 

iootek sahibi alacakhlarla diger a!a -
kadarlarm i§bu gayrimenkul üzerinde· 
ki haklanm, hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialariru evrak1 müsbitele • 
rile yirmi gün ic;inde bildirmeleri lä -
z1md1r. Aksi halde haklar1 tapu sicillile 

sabit olmad1kc;a satl§ bedelinin payla§• 
masmdan haric kalacaklardir. Mütera-

Kad1köy Vak1flar 0 ~ darlara ve telli\liye ve vaktflar kanunu Dl•rekto••rtu•• ~i I' IaA nlar• 1 kim vergiler borclar nisbetinde hisse • 

„••••••••••••••••••••••••••••••••i mucibince verilmesi lä21m gelen yirmi 
Cinsi Kilo 

Kilo fiati 
Muvakkat 
teminat 
Lira Kr. 

Fasulya barbunya 400 9 2 70 
Nohud Karabiga ikinci 300 9 2 03 
Börülce Band1rma 300 8 1 80 
Mercimek Tav$ancil 150 11,50 1 30 
Pirin~ c;orbahk 150 12 1 35 
Bulgur Karaman 300 12,50 2 82 
Zeytinyag1 birinci yemeklik 120 43 3 87 
Sadevag ikinci erimi$ Kars 110 90 7 43 

Üsküdar vakrl imareti ic;in lüzumu görülen yukanda yaz1h erzak pa
zarhk suretile ahnacagmdan isteklilerin Kad1köy Valoflar Müdürlügüne 
müracaatleri. 

senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve ta• 
pu masraflart mü§teriye aiddir. 

Arlt!rma §artnamesi i§bu ilän tarihin
den itibaren mahkeme divanhane•ine 
talik k1hnm1§ttr. Talib olanlarm k1y -
meti muhammenesinin yüzde yedi bu-
9ugu nisbetinde pey ak~esini hämilen o 
gün ve saatte !stanbul Divanyolunda 
dairei mahsusasmda Sultanahmed ü -
<;Üncü sulh hukuk mahkemesi ba§katib· 
ligine 938/3 No. ile müracaatleri ilän o· 
lunur. 
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Siz de bu kremden ~a§mayin1z . 

BALSAMiN KREML ERi 
S1hhat Bakanlläinm resm! ruh

satlru halz bir fen ve bilgi mahsu
lüdür. Bütün cihanda elli senedir 
daima üstün ve essiz kalm1stir. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuea getirilmis vegäne slhh! 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
$öhretinl söz ve sarlatanhkla 

deltil. slhhf evsafm1 Londra Paris. 
Berlin, New-York güzellik enstitü
Jerinden yüzlerce krem aras1nda 
birincilik mükäfatm1 kazanm1s ol
makla lspat etmlstlr . 

KREM BALSAMiN 
Gündüz !ein va1ts1z, gece 1cin 

valth ve halis ac1badem ile vap1lm1s 
l(ilndüz ve gece sekilleri vard1r. 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden: 
Rontgen filimlerinin zamanla hassasiyetlerini kaybetmesinden amba

lajlan üzerlerinde bang! tarihe kadar kullaml11bilecegi yaz1h bulunmama
smdan eski ve bozuk filimlerin perakende satic1lar tarafmdan sablinakta 
oldugu ve bunlarla yaptlan rad.yografiler de lyi neticeler vermedigindcn 
hastalarm ekseriyetle müskül vaziyette kalarak sikayetlerini mucib oldu
iiu anlas1lmaktadU'. 

Sihhl Jevaz1mdan madud bulunan Rontgen filimlerinin eski ve bozuk 
olanlarmm sahlmalanna mäni olabilmek icin memlekete sokulacak bil
cüm!e Rontgen fillmlerinin hem kutulari, bem de filimlerin ayr1 ayr1 san
h oldugu siyah kä~1d üzerinde cen son hangi tarihe kadar istimal edilme
si 15z1m geldigi. fabrikalan tarafmdan yazih olanlarmm memlekete so
kulacag1 ve bu sartlar baricinde getirilecek filimlerln 1 temmuz 938 tari
hinden itibaren yurda sokulm1yacaklari allikadarlatca malum olmak üzere 
Ian olu ur. (2058) 

·---- HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni e§ya Fabrikas1 

Karyola ve ~elik Möble Me~heri 
Son sistem karyolalar, mubtelif einste ~elik oomyeler ve ~elik madenl 
moblelerimiz t11,hir edilmi~tir. Perakendeler t.optan fiabna n rilec..ktir. 

Salk1m•6i1Ud Demlrkap1 caddesl 7 Tel . 21632 

Devlet Basimevi Direktörlügünden: 
Cinsi Miktar1 

Muhammen bedeli 
10,000 metre 4800 Lira 

Ilk pey 
akcesi 

360 Lira Renkli kitab 
kab1 bezi. 

Bas1mevimiz 1,m yukarida . yazih . ve nürnunesinin benzeri 10,000 metre 
renkli kitnb kab1 bezi ac1k __ eksil~me ile ahna~a_kbr. Isteklilerin 30/4/1938 
~arsamba günü saat 15 ten o~ce ilk pey ak~esm1 Bas1mevi veznesine yatira-
rak eksiltmeye girebileceklen. _ .. „ 

$artname bedelsiz olarak Dm:ktorlukten almabilir. (2000) 

BevoR-lu Vak1flar Direktörlügü ilanlar~ 
Metresi Cinsi 

$0KOLAKSiN 
En muannld kab1zlarda blle teslrl kat'l, lezzetl gayet Ißt f r<1-

klbslz mUshil C:: KOLATASIDIR. Eczenelerden erav1n oz. 

Manisa V alilieinden : 
1- Manisa Memleket hastanesinin s!hh! tesisatt ( 48,709) lira ( 50) ku

ru~luk kesif bedeli üzerinden eksiltmiye ko~ulmus~Ankara Istanbul 
2- Bu ise .aid sa;tnam~, kesifname, p!lin vesal.1' .. e~r:l rinde ~evcuddur. 

ve Izm1r V1layetlen Nafrn ve S1hhat Mudur u : 'li 
Daha fazla tafsilät Manisa Naf1a Müdürlügiinden iste?ebiv;i· t' Da-

3 - Eksiltme 28/4/1938 persembe l!ilnü saat on birde Manisa 1 aye 1 

imi Encümeni önünde yaptlacaktl.1'. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat ( 3654) liradl.1'. . . lira de" e-
6 - 'raJiblerin 1937 v1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1 Jle on hbm . g - · . . . r anes1 mem -rinde yüksek tazylkh buhar kazam tes1sah ve camas~ .b t 

nun:yet bahs bir sekil& yapm1s oldW<larma dair ves1ka 1 raz e me-
leri ~arthr. uygun ol-

7 - 24~0 say1h kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine taroame~ b 
mak üzere haz1rlanacak kaoah zarflann NISANm 28 '.?c' pers.em t 
g11nli ~aat ona kadar Manisa Valiligine verilmis veya gondenl(l~4~ l mas1 lazimdl.1', 

CUMHURlYET 11 

en IUzum l u ilä cd1r. 

Osmanh Bankas1na memur 
ahnmak icin müsaba ka ilan1 

Osmanh Banbsmca bu kere yeni -
den hizmete almaca k 'l'ürk memurlarm 
intihab1 i~in may1s 1938 ay1 zarfmda bir 
mü•abaka ar1lacakbr. 

Ya" 35 ten a~ag1 oluo bu müsabaka· 
va girmek istiven erkekler namzedlik -
lerini kavdettirmek ve kabul sartlar1m 
ö,::Jrenmek üzPre nisan av1 zarftrida h 0 r 
hafta •oh ve rnma Minleri saat 14 Je 15 
aras1nda Osmanh Banhsmm Galata • 
daki merke~inde Kisi I~leri servisine 
miiracaat cdebilirler. 

Talibler hüvivetlerini müsbit evrakla 
bcraber tahsil ta•d;knanie. v•hut seha
detnamelerini ve '3yet bir vazifede >S -
tihdam edilmi•seler. hizmet sehadetna· 
melerini birlikte getirmelidirler. 

~ f"\""l'ora•ii r a & .4 , • ._.. 

RIZA üNVER 
Do um ve k a drn hastahklar1 

m ,..tehass1s1 
Caj!alol(lu Nuruosmanive cadde• 

No 22 M av! yap1 
Telefon 22683 

Dr. IHS'lN S AMI 
GONOKOK A$1SI 

l!"lsol!uklul!u ve lhtlllitlan na ka~ 
P•k tesir]i ve taze 8$ldU Divanvol11 
!1ultanmahmud türbesi No 113 

DOK.TO'R <I 
ORHAN TOROS 
Kulak, boi!az, burun mütehass1s1 
Taksim Gevik Apart. Tel: 40070 

1 LAN 
Bahkpazarmda Helvac1 sokak (5) nu

marada i;ay, kahve, §eker, pirinc ve sa
ire ticaretile i§tigal etmek üzere 11/9/ 
932 tarihinde Mehmed oglu ibrahim Sa
mi ve Hamza Ali tarafmdan te§kil kl -
lmm1§ olan §irketi ticariyenin 30/3/938 
tarihinde Istanbul ikinci ticaret mahke· 
mesince fesih ve tasfiyesine karar ve -
rilmi§ ve emri tasfiyeye tarafim1zdan 
bu kere ba~lanm1s oldugundan mezkur 
§irketi rrünfesihe zimmetinde bir g(ina 
alacak ve saire iddias1 bulunanlarm ta
rihi ilandan itibarcn (Sirkeci Küc;ük 
Kmac1yan han No. 1) de tasfiye me -
murlarma müracaatleri lüzumu ilän o
lunur. 

Tasfiye memurlan: 
Avukat Rifat Ahmed, avukat Sabri 

Bay an aran1yor--.i 
fürk~e vo lngi•i1.ce bili r, terc·üme
)'e muk teclir 111uhal" ratta istihdam 
edil•rek hir l.a1 ana ihtiyac varclc r. 
'l'allhlenn pnznrtP~i, pf'r~PmhP ~nn• 
2 cle11 4 e kadar Galata "k' Güm 
rük ~ol.:i1g.1 A'1a hnn No 6· 7 Vf'! 

mnrn1·antler1 

<;:erkes sulb hukuk mahkemesinden: 
<;:erke~in Kurdiar mahallesinden Ka

ra lbrahim o<TJu Mebmed k1Z1 Hatice -
nin kocas1 Hasana beslemek ~artile fe
ra~ ettigi Kurdlar mahallesinden ye -
mini Akabah oglu Hasan ve yesari Ba
ba Mustafa oglu ve arkas1 $ihzade ye -
~eni ve ccphesi yol ve mubacir Abdul • 
kerimle mahaua banenin kocas1 Hasa
nm vefat;le vere•eleri t.rafmdan bes -
lem<'k ~artma riayet edilmediginden 
kaydtnm uhde~ine tashihine dair <;:er
kes sulh hukuk mahkemesinden istibsal 
evledi~i 7/17 numarah ve 14/2/932 ta 
rihli ilämm muhatablarmdan Ay~e k1z
lnn M avi ve Dudunnn ikametrählan 
mechul oldu~undan istanbulda Cum -
huri:vct gazetesile flf\nen te~l ibine ka • 
rar verilmMir. fliln tarihinden itibaren 
on be< P,Ün icinde temvizi dava evleme
dikleri takd;rde hük~ün kat'i l~ece~i 
;Jän olunur. (6892) 

Zayi - T1b Fakültesine aid hüviyet 
varakam> kaybettim. Yenisini alaca -
lf!mdan eskisinin hükmü yoktur. 

294 Naci Demircioltlu 

sanft ve Ha1mu11.arrU'1 : Yuna• NoJ• 
amum' neert11att ldare eden raz1 /fUlrt 

Mtldllrt - Hikmd Miinil 

KALMiNA 
GRiP BA$ ve Di$ AG RILARI e NEVRALJI e 

bütün ag r1, s1z1 ve sanctlar1 derhal d indirir. 

Sah hat ve i~t , mai 
fVL uavenet Vek a letinden: 

tskan Umum Müdürlügü icin Viläyetler iskän Jslerinde istihdam edil • 
mek lizere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtivac vard1r. Talib olan
larm bilumum vesaik ve simdiye karlar bulunduklan vazife ve islere alc! 
evrak ve üc aded fotol(rafla bizzat ve vahud bu vesaik ve evrak1 gönder -
mek suretile SJ.bhat Vekaletine müracaatleri ilän nlunur. •857• (1748) 

1 - ~99.451 lira 38 kurus k0•ifli tstanbulda Cerrahpasa hastanesinde 
yap1lacak Sirürii klinigi binas1 insas1 vahidi fiat üzerinden kapah zarfla ek
siltmive konulmustur. 

2 - Bu ise aic! evrak se sartnameler sunlard1r: 
A - Eksntme sartnamesi, 
B - M ukavele proiesi. 
C - Bavmd1rhk genel sartnamesi. 
D - Özel sartname. 
E - Kesif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli, 
F - Proie. 
istivenler bu sart.nameleri ve evrak1 k•s!f bedelinin vüz binde besi nis

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

lügünde vap1lacakbr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerln 19,750 lira muvakkat te

minat vermesi ve bundan baska asaliidaki vesikalan getirmesi läz1md11'. 
1. - 1937 senesine aid 150 bin lirahk Bavmd1rhk Bakanhgmdan ahn

m1s insaat müteahhid vesikas1 ve talibin kendisi bizzat mühendis veya 
mimar c!.egilse insaat müddetince fenni mes'uliveti kabul ettigine dair bir 
mühendis veya mimarm noterdr;i tasclikli sene<!.ini veyabud da bir müben
dis veya mimarla müstereken taahhüde girdil!ine dair noter senedi ver-
mesi 

5 - Teklif mektublan ücüncü madded• vaz1h saatten bir saat evvel 
Komisyon Baskanhltma makbuz mukabilir::!e verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektublarm en gec 3 üncü madde& vaz1h saate kadar gelmis 
o!mas1 ve d1s zarfmm mühür mumile ivice kapahlmtS olmas1 sartbr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. ( 1838 ) 

100 
T. H. 

lira mükaf atl1 
K. Baitkanhgmdan : 

1 - Kesanda vaptlacak olan Hava Kurumu binasmm plaru • 100 • yüz 
lira mükäfatla münakasaya konulmustur. 

2 - $artname ve arsanm vaziyet haritas1 tstanbul ve Edirne Türk Ha
va Kurumu Baskanhklarma, Güzel San'atlar Akademisi Müdürlügüne gön
derilmi$tir . 

3 - Avnca Ke$an Türk Hava Kurumundan sartname taleb edllebllir. 
i lan olunur. (1620) 

r izmit'te 
GünQn hädisesi mevzuu ve sOzQ olan 

KORFEZ 
Gazetesi 

'.l3 Nisan Milli Hakimi
yet bayram1 günü inti

§ar edecektir. 
ldaresl: lzmlt Adllye kar1f1a1 

Telefon: lzmit 128 

Satihk 

Kargir ev 
Kadiköyünde Rlhbm caddesinde R 

§idefendi sokagmda 24 numarah iskel 
ye iki dakikahk mesafede nezaretli 
oda banyo, iki mutfak, terkos ve ele 
trigl bulunan ev sahhkt11'. Ii;indekile 
müracaat. 

Zayi - 3382 numarah arabaCJhk e 
liyetimi zayi ettim. Hükmü yoktur. 

Halil oglu Mehme 

Doktor 

Osman Serefeddin 
DahllT ve sarl hastahklar 

Yeni adre1i: Cagaloglu Nuruosma· 
niye eaddesi 5 • Snnt: 2 • 61,4 

Telefon: 20893 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hlikimlig· 
den: 

38/529, halen Fatih Zeyrekb~1 Do 
ganizade 6/1 sayih banede oturan B 
hice Süngerin hacrile ayni hanede ot 
ran Behicenin baba annesi Reyha 
13/4/938 tarihinden itibaren vasi tay· 
il&n olunur. 

Zayi - 8222 sicil numarah ara ba~l 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenmm 
karaca~dan hükmü yoktur. 

Ali oglu Hüsameddin 

iri 
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PER.HAI. EYiNiZE 

Frigidaire blr ·kere daha kendi rökorunu 
k1rm1$t1r.1938 modellerl her zamandan 
daha fazla cereyan lstlhläk1n1 azaltan 
harikuläde sesslz Super Ekovat lle mü
cehhezdlrler. 1938 Frigidaire' lerinl gör· 
meQe gelinlz. Fr 1g1 da i re, hem bedellnl 

kendi öder, hem de 

kär getlrlr. 

15 Nisan 1938 

• 

Ag1z bütün mikroblara daima a~1k bir kap1d1r 

Ve unutmay1mz ki: 

Yeni Kontr • Pläk Ltd. Sirketi 
Fabrikaainda 

KURU SiSTEMLE 
Bak1mstzhktan ~ürüyen di~lerin dif· 

teri, bademcik, klzam1k, enfloenza, ve 
hatta zatürrieye yol a~hklar1, iltihab 
yapan di~ etlerile köklerine mide hum
mas1, apandisit, nevrasteni, s1tma ve ro
matizma yaphg1 fennen anla$ilm1~tir. 

Temiz ai:iz ve saglam di~ler umum! vü
cud saghgmm en birinci $arh olmu~tur. 

Binaenaleyh di&lerinizi hergün kabil ol
d ugu kadar fazla (Radyolin) di$ macu
nu ile garanti edebilirshuz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroblan imha ederek 
di~Jerinizi korumu~ olursunuz. 

p A T 1 
t~ ve d!s basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 

cerahatlenmis fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle $ifayi temin eder. 

istanbul Sular idaresinden: 
Kapab zarfb münakasa ilan1 

idaremizce Edirnekap1 Su Havuzundan ba&lamak üzere Zeyrekyokusu 
ba~ma kadar konulacak 600 milimetrelik borular i~in tanzim edilen proje 
ve §artnamesine göre : 

a - Hendek hafriyah ve imlas1, 
b - Hafriyat esnasmda bozulan adi ve parke kaldmmlarm tamirl 

~leri kapah zarfla eksiltmiye konulmustur. 
1 - $artname ve te!errüah 100 kuru& mukabilinde idaremiz vez

nesinden almabilir. 
2 - Thale 27/4/938 ~ar&amba günü saat 16 da 1dare Merkezinde mü

te§ekkil Komisyonda yapilacakhr. 
3 - Talibler sartnameye göre hazirhyacaklari kapah zarflarm1 yu • 

kar1da yaztl1 saatten evvel Müd,ürlüge vermeleri. ( 2018 ) 

ile di,lerinizi sabah ve a~ her yemekten sonra fn~alaymiz . Tabib al1nacakt1r 
Mustafa Kemalpa,a Belediyesinden : Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden: 

44682 lira bedeli ke~ifli elektrik tesisatma 4 nisan 1938 de yap1lan ka· 
pah zarfla münakasado, talib zuhur etmemi& oldugundan bir ay zarfmda 
pazarl:kla ihale edilmek üzere yeniden münakasaya konmu~tur. Taliblerin 
Mustafa Kemalpasa Belediye Encümenine müracaatleri ilan olunur. (1984) 

Ankara yaklnmda Kayas ve Kü~ükyozgadda ~ah&tmlmak üzere iki ta
bib 2lmacaktir. 

Kabul sartlarm1 ögrenmek istivenlerin istida ile nisanm yirmincl gü· 
nü aksamma kadar Umum Müdürlül!e müracaatleri. (1646) 

ikinci y1hn1n ilk say1s1, 

Altmif sahif elik zengin 
EV BiLGILERI 

Cok yiyorsunuz - Erkekler ve kadmlar 
neden hoslanmazlar - Karamela nas1! ya
ptlir - :Sundan bundan - Cisekli pencere
Ier - Ne pi$frelim - K1zam1k - lskambil 
kag1dlan nasli temizlenir? - Bunlan biliyor 
musunuz? -Dogru sözler-Kedinin g1da ve 
tuvaleti - Kan koca iGin beden hareketleri. 

Türkiyenin bu en güzel kadm gazetesi 

BUGUN ~IKTI 
Türk yuvas1n1n saadeti, Türk kad1n1n1n 

kiki can dostu olan E V - i ~ bu sayisile 
ikinci y1hna giriyor. 

i~i ve kapag1 4 renkli klifelerle süslenmif olarak 

ve müstakil bir eser halini alm1f bulunuyor 
EL UjöLERI 

Bu &apkayi siz de yapm1z-1lkbahar iGin 
örgü bluz - San mod.1 kabartma bluz - EI 
örgiisü deniz mayosu - iki güzel ~ay ör
tüsü - Arab yashklan örnegi - Modern ye
mek tak1m1 ~ File perde örtüler - K1zlan
mmn yazlik yelekleri - Renkli örtüler -
K1rlang1clar - CCocuk araba tak1m1). 

U~TE YENI 'APKALAR 
Yeni &apka modelleri 

(HARMAN DALn 
notas1 ve güftesile Zeybek &arkls1 

MODACI DiYOR Kt: 
Yeni J<iyim modas1 

GÖZLERiN SAGLI<'.'H 
Terbiyeli. terbiyesiz kirne derler? 
Ev - i&'le beliren tarih! hakikat 

'l'c;,- ~.,; 
:Qki'>'E·t5"'1~\\~ 

KIZIL, KA YIN, 

yapilan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
Carp1lma, ~atlama, kabarma ve 
saire gibi hi~bir ar1za göstermez. 

Kontr-plaklar bu gibi arizalara 
kart• garanti ile satihr. 

KARAAGA<;'dan mamul 
Kontr·plaklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

Satu; yerleri : 
fstanbulda : RU$T0 MURAT OCLU, Mahmudpa,a Kürk~ü 

Han No. 28 lSAK PlLA.FtDtS, Galata, Mahmudiye 
caddeai No. 21. 

Ankara'da : VEHBl KOC Ticarethaneai. 
fzmirde : KARL HORNFELD 

tHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRI 1$MAN. 
$ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöCMEN OCLU KARDE$LER. 
Umumi sati~ yeri: Istanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENt KONTR-PLA.K Ltd. $irketi. Tel. 22401 

istanbul Berberler Cemiyetinden: 
Birinci ~alt&ma y1lm1 bitiren idare heyetimizin nisfi usulen kur'a ile 

tebdil edileceginden yeniden yap1lacak se~im iGin cemiyet azasmm 25 nisan 
938 pazartesi günü saat 10 dan 16 ya kadar Türbedeki Cemiyet merkezine 
cüzdanlarile berat,, r gelerek reylerini kullanmalar1 ilän olunur. 

Sa~lara Dü,en Aklar ... 
Sac;lara dÜ§en birkac; beyaz 
tel, ihtiyarhg1n ifadesi de· 
gildir; 
Kad1n1, ya§h gösteren, yü • 
zündeki derin c;izgilerdir ..• 
Y atmazdan evvel, 
Venüs Gece Kremini 

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


