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Ayhk San'at ve Salon mecmuast 
Sekiz tablo, zengin resim ve ta '?m' 

muharrirlerin vazi.larile 100 1fo 

1 
1 May1sta ~1k1yor 

ca~alo~lu K1zilay cadde.sl U~ak Basunevi 
\.._ Tel: 24008 .) 

lng'iliz - /ialgan anla§masz Maari!Vekaletinin ~ok Frankist kuvvetler sahil 

dün Romada imza edildi =~i:~!~ ~::~ Muv~~~~~~en~!e:!1~~~:~dan· 

istanbulun imannda F rans1z teklifi Romada 
daima göz önünde ~ok müsaid k~r§1lan1yor 
tutulacak b1r esas 

~ehr· · · · d t in 1marr netrce&rn e, e· 
;Qc/iifen imar aahalarrnda bu
llriqn bir krarm emlak kry

'netlerindeki fevkalade yük
'eli.•l · h'bl · · · b' · :r er1n, &a 1 er1 1~1n rr pi• 

YQ11go te~kil etmemeai la • 
h11'ttd1r. Böyle yerlerde ta • 
Q/d~uk eden menfaatler ce· 

miyete aiddir. 

~ u esa• imardan dogacak yeni 
~ k1ymctlcrden dolay1 spckülas· 

Yeni Yona . mcydan ~ermem_ck ve bu 
d k1ymetlenn ehemm1yeth bir lmmm-
t •n. a~1k hakki olarak §ehrin istifadesini 
emin c 1 k · M 1· E · ·· ·· d y . Y eme tir. ese a mmonun e 
d •nicami etrafm1 a~arak güzel bir mey
b~n VÜcudc getirmcge karar verdik, ve 
bu '.1 Yap1lmak yolunda bulunuyor. Eger 
lllek11. ~rzedeccgimiz §ekilde ba1anlabil· 
k, 1~ 1 n meydamn a~1lmasmdan dogma 

Ymet f 1 1 - d h · · "f d · · te . az a 1gm an §e nn 1sh a esm1 
m min edccek kanuni ve mali tedbirler 
k e~cud degilse onlan ikmal edinciye 
d:h ar E.n:iinönü meydanmm bei on gün 
\·af k llcc1kmesinde beis görmemek mu· 
lerj' olur. Y api.lacak i1 1udur: htimlak
kad Yaln11 meydam geni1letmege yetecek 
kad •r Yapm1yarak en a1ag1 30-40 metre 
lik! ·~.daha derinlikte yapmak ve böyle· 
la11~ blahare meydam ihata edecek bina
cliy, u fazla istimlakler üzerinde Bele
ire,;0~0 hükumet~e gösterilecek plan da
lund e YapilmaSJm emniyet albnda bu-

B Urmak. 

1a21: .0~ticeyc nnlabilmek i~in hükumet 
Yiikltilllunlak sahalanm mütcnasib bü· 
~d•nle erde parsellere ayirarak ya arzu 
''4•at te, 0 nlarm üzerinde istedigi tarzda 
hQd b Y~pilacag1 taahhüdilc, satar ve ya
H•tha~d 1n1aati binnefis kendisi yapar. 
fada y ~ daha pratigi Bclcdiyenin bu 
•hhüd;t eri istenilen §ekillerde in1aat ta· 
ktirdan' 5•tmas1dir. Bu kadar güzel bir 
1Ymctl 

1 
5evreliyecek arsalann istimlak 

m~1· •r•nc · b l b 1 t 1 lazJ ni et e en a1ag1 ei a t1 
. u_r. Elu · • k1Ymette olacagma ~üphe yok· 
1'1n •11rctl B 1 d. d k . •arfed'I e e e 1ye mcy am a~ma 
k'n h'n.;n;' ~i~. olacak istimlak bcdclleri
J!illn1n1 . . •g1]„ bile ehemmiyetlice bir 

01
11 kada:'hrdad ctmi1 bulunacaktir. 

11 
•n llleydlllasraf ve itina ile a~tlmt§ 

~n ,llllnJ an1n Belediyece tayin olu· 
i 11 ia,, ;rhdahilinde in,aatla aüslen· 
·~ bir fay~ a11na öl~ü bi~ilemez di

k1 k u UsuJ„ id1r. 
b„ .•b1J hcu lanbul 1chri imanmn tatbi· 
uruk r •af 

mek 1na,1 II '~SJna te1mil ederek bu 
kes tc nc b~~k:1.in agir yükünü hafiflet· 

8 ; 1 olayta t k ~•abet bulunacag1m her
lir b .masraf11 t dir edebilir. Böyleliklc 
k.nd: .miktar '1anbul imanm hahn say1· 
recc '.'•nc Y~klvc doreccde gcnc 1ehrin 

SJncl i. •tmi1 l - f k d ctrni e •ini, . o acag1z, en u a c-

K~ 0 1mak ,z'01n hakkma asla tecavüz 
•mse . •n. 

~ünkij Yan'n _ hakkin .. . 
mum· Pl1g1m . ~ tccavuz etnnyoruz, 
miz 

1 
m
1
enfaatl'l •hstunlak muamelesile u· 

cm "k er b • , •riy a in de• csa ma sahn ald1g1· 
ti i f::~l. Bu .~r: Paha•ml sahiblerine 
'"htin •. a k'Ymete •kin bilahare peyda et-

1 ''Ya h··1. gehncc bu fazla k1ymet 
ma ola . U1uin f 
ha siiI en 11?lar tc eh'.~ bü_yük .ma~raflara 
Y•ti elb den bir k f~usle.n ncllce•mde ta· 
rJtn b jlt•. o bü;~ 'Y•lhr ki onun mülki
J;. ,1m ',jd'Ye ''ey~\ .. m~•raflan ihtiyar 
j, ;n h ll .. "· F lltai ukumete aid olmak 
o''lla~n'ulz doi!ru ha E.minönü istimlakleri 

•• a b •sab1 d k raflann l b etab„ ih . mey ana ~1 m11 
da teh 

1
.. U~uk!a ·1 • hy~r cdilecek mas· 

• uf ctt'"' 1•1 m l 1· dar QÜv„k 'l!•ni he '. ~on ira arasm· 
ve ctraf1~d ma1raflat1~ b1hyoruz. Bu ka-
t . I • da fa I 0 mcydan a~1Im11 

~ mii 0 ~caktir, • Bu lf a k1ymetler temin 
~~ ~emm cden 0 bü •.~la k1ymetlerin on· „ ugu ve olacag1 Yuk manaflara aid 

meydanda bir hakikat 

[Arka~UNus NADI 
Sa, 5 sütun 4 tel 

iki derlet arasi1ida 

ba§lanacagi kerelere 
')'akinda •• 

lUUZU· 

• temin ediliyor 

ingitiz • italyan anlasmasmm imzaland1g1 Kit:-i sarnymm tarihi salonlanndan 
biri. ( Yukanda Kont Ciano, nltta Lord Pört) 

ispanya imzalanan 
anla~may1 protesto etti 

Roma 16 (Hususi} - lngiliz • ltal
yan anlima'1 bu ak1am saal 18.30 da 
Kigi saray1nda merasimlc imzalanm1jhr. 
Anla;may1 ltalya namma, Hariciye Na
zm Kont Ciano, fngilterc namma da 
Roma sefai Lord Pört imzalam11lardir. 

M11zr1 alakadar eden veiikalar "da 
imzaland1 

MJSmn Roma sefiri Mustafa Elsad1k 
da M!Sm alakadar eden vesikalan im· 
zalam11hr. Bu vesikalar 1arki Afrikada 
dostluk münasebatma dairdir. 

Bu akiam saat 18.30 da imzalanan 1n
giliz • ltalyan anlaimaSJ, bir protokol se· 
kiz zeyilden mürckkebdir. 

[Arkas1 Sa. 8 sütun 4 tel 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrt11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dünya siyasetinde 
Türkiyenin vaziyeti 

R. Aras1n bir Atina gazetesine mühim beyanat1 
«Beynelmilel münasebetlerde korku ve itimad· 
sizhk ~ok kötü mü~avirlerdir. Gruplar1n gruplar 
aleyhindeki siyasetine muarIZ bulunuyoruz.» 

Hariciye Vckilimiz M1sir Parlamentosunun a~1h~ merasirninde 
· bulunmak üzerc Meclisc giderkcn 

Hariciye Vekilimiz 
Beyruta geldi 

Atinada ~1kan Katimerini gazetesinin 
1skenderiye muhabiri Hariciye Vekilimiz 
Doktor Rü~tü Arasla 1skenderiyede yap
bg1 bir mülakat1 nc1retmi1tir. Ehemmiye
tine binaen bu mülakat1 aynen naklcdiyo-
ruz: 
«-Arhk müstakil bulunan M1sm mem· 

leketimin, ilk ziyaret eden nazm bulun • 
dug~dan dolay1 kendimi bahtiyar ad • 
ded1yorum. Bu büyük Akdeniz memleke· 
tine Türkiyenin dostluk ve selfunlarm1 
getirdim. Sizin suallerinize cevab vermc -
den evvel Türkiye harici siyaseti esas1 • 
nm bütün devletler arasmda dostluk ve 
ittihada matuf oldugunu tekid etmek iste· 
rim. Türkiye, gruplarm gruplar aleyhinde
ki siyasetinc muanz. oldugunu hi,bir za-

.[Arkasi Sa. 8 satun 3 tel 

notlan hükümsüz hg1na General Mihaya getirildi. Hükfunet~ilerin 
addedildi irtibab ancak deniz yolile kabil olabilecek 

Ankara 16 (A.A.) - Kültür 
Bakanhgmdan: 

Bakanhg1m1zdan okullara gönde
rilen ikinci yaz1l1 smav sorulannm 
bir k1Smm1n talebe tarafmdan habcr 
almd1g1 anla.i1lm1~ oldugundan bu 
smavlarda talebenin ald1g1 notlann 
hüküm•Üz say1lmaS1 ve sm1f ge~me· 
nin birinci yaz1h ile kanaat notlanna 
istinad ettiri~esi okullara teblig c
dilmi1tir. Mcselenin müsebbibleri 
hakkmda yap1lmakta olan tahkikat 
neticesi aynca bildirilecektir. 

Daladye 
davet 

Londraya 

edildi 

iki hükumet dünya siya· 
setini tetkik edecek 

Paris 16 (Hu • 
susi) - fnp;iliz Bü
yük Ekisi Sir Erik 
Filips, Hariciyc Na
zm M. Bone'yi zi· 
yaret ederek fngil • 
tere hükumeti nam1 • 
na F rans1z Basve -
kilile Hariciye Na • 
zmm resmcn Lon • 
draya davct etmi1 • 
tir. M. Daladye 

Hariciye Nazm M. Bone bu mesclc 
hakkmda gazctecilere 1unlan söylemi1tir: 

(Arkasi Sa. 3 sfltun 6 da] 
.... „ .............. „„ ................• „ .............. „. 

Son heyecanlt giinlerini ya~1yan Barselon'da bir kalabahk 

Saragos 16 - General Aranda ku • gal ederck dört saatten az bir zaman 
mandasmdaki kuvvetler bir taraftan Vi • zarfmda 15 kilomdrelik bir mesafeyi ka· 
naroz.'la Benicarlo'yu i1gal etrnektc iken tettikten sonra saat 16 da Ebre'nin cenu• 
diger taraftan bir ka~ Frankist yürüyü1 bunda mühim bir dörtyol agz1 olan UI " 
kolu, General Garcia Valino'nun ku. decona'y1 zaptetmijlerdir. 
mandasmda Laccma ve San-Rafael'i i1· [Arkas1 Sa. 8 satun 6 da] 
..................................... „ .........................•........................................................• 

Güzel san'atlar Akademisinde 

Ressam Leopold Levi, 
dün zengin bir sergi a~t1 

degerli 

Bulgaristandan 

bekledigimiz karar 

Türk mekteblerinde ted· 
risabn Türk harflerile ' 

Kü~ad 

eserleri 
merasiminde 
hakkmda 

Profesörün 
dikkat verdigi izahat, 

ile dinlenildi ve alaka 

yap1lmas1 kabul edildi 
Ankara 16-Anadolu ajansmm haber 

ald1gma göre, Bulgaristandaki Türk mck.' 
tcblerinde tedrisatm mecburi olarak yeni 
Türk harflerile yap1lmas1 hakkmda Bul
garistan icra V ckilleri hevetince ittihaz e· 
dilmi1 olan karar bu defa Maarif neza· 
retindcn bütün maarif müfetti1lerine kat'i 
olarak tamimen teblig edilmi1tir. 

Bir scnedenbcri, Güzel San' atlar A • 
kademisindc resim 1ubesi 1efi olarak ~a • 
l11an tanmm11 F ranSJz rcssamlarmdan 

.. B~ hissiyati Hariciye Vckaleti vekili Leopold Levy Akademinin daveti üze • 
:Sukru Saracoglu bugün . Bulgar sefirine rinc Akadcmi binas1 salonlannda yüzc 
1fadc cderek dost Bulgarntanm Türkiyc· yakm cserden mürekkeb bir rcsim scrgisi . · ·· 

Bulgar hükillnetinin Türkiyeye kari1 
bu ~ok dostane jestinden Ankara hükumet 
mehafili ve bütün Türkiye efkan umumi· 
yesi ~ok mütehassis ve müte1ekkir olmu1 • 
tur. 

k „ t d'". h. · b .. ·· k 1 D„ Jlan serg1den b1r kose yc . ~r11 gos er 1g1 1SS1yatm utun 1y • a~m11ttr. Sergidc san' atkarm 49 par~a un a~ • . , 
m_eh~m bu'.~~a hi~sedilmi~ ~ldug~nu. bil- tablosu vc 40 par~a desen vc gravürü lardan bu sergi münasebetile gebrttlm11 • 
dm~11 ~c hukumebne bu hJSSJyah 1blag et- tc1hir cdilmektcdir. Yaghboya tablolan - tir. _ 
mcsi ncasmda bulunmu1tur. (a.a.) nm ~ogu Fransadaki hususi kol<0k<i on· [Arkas1 Sa. g sutun 1 <h!J 
lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111.lllllllllllltlllltllllllllllltllllllllllllllllllllli.allll;lllr.lllllllllllltllllltllllltlllllllllllllllltllllltllllllllllltlllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll 

Dünkü spor hareketleri 
Viyanalilar, istanbul muhtelitini 3-1 maglub ettiler 

istanbul muhteliti • Först Viyana ma~mda Salim, 
:Viyanah 6ag i~le mücadelede 

Kaleci Cihad diinkii ma~m stlosik bi.r arunda 
topu elindcn ka~u1yor 

(Yaz111 6 nc1 sahilzmiicle) 
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Sultan Mahmudun plän1! 
tebliginin akisleri Havagazi f1rmmm muhakemesi 

Kararlar büyük bir ala-
Hünkar, Gülhaneli Hüseyinle Seherin ä.~klar1ndan ka ile kar~dandi 
istif ade ederek Nakdciyi Sehere zehirletmek istiyor Balkan Antanh ekonomi kon•eyinin bu 

. . . . .. devre mesaisini gösteren ve dün ne1redi-
- Ne yapmaklig1m1 istiyorsun bac1. Seherin bu tekhf1 candan reddetmes1 uze- le t bJ"• l"k d h f"ld b'' "k b' 

N h 
1 • • • ~ .1 h d b·· l n e 1g a a a ar me a 1 e uyu ir 

- akilciye ze ir sunmam„. rme sevmd1. Sultan 1v a mu un oy e · t l'k ·1 k 1 11 
Seher. iki elile yüzünü kapad1, h1~kmr bir cinayetten ho1nud kal acag1m söylemek ' mB~lmh numyek ve ~ ak a 

1 
e. . arBjl alknm

1
1
1 r. 

. d . . 1 assa e onom1 onsey1n1n, a an a ~ 

gibi cevab verdi: surel!le tekrar mevzua a v eh gereks1z, "kt " 1 - d d h 1 t · · · ·· 
T b d 

· b d b B k ld .. l 1. . .. nn 1 1saw var 1g1n a er a es1nn1 gos-
- öv e e, tov e e ac1. en en- hatta zararh bu u ve gaze ge mm yu - t k t tbl k bT f f 1 k f 

dimi zehirlerim de efendime k1yamam. zünü gözünü öperek ayaga kalkti. derel cek a 
1

1 
a 1 ~ye 11 az a vhe ~o . ayl-

b · d 1 d d d" k .. h . l . a 1 arar ar verm11 o mas1 e emm1yet e Bundan geri o enim camm ir, o benim - nan 1m, e 1. arh guna 11 em1- k I t 
d B. H · N k"l · k b . C d ars1 anm1~ 1r. 

kamm ir. m ü,1·ym a 1 c1ye ur an yeceksm 1.. anm1 seven ~ 1mm1 tarhh a- 1kt1Sadi mehafi!den Balkan istihsal 
olsun ! tar. Sana da canandan once can gerek. dd l · · d „ k h k 

" ' f b .. 1 b. k b l · -· H'· · ·b· b' d l"k b' d l"k l ma e ennm sah1m a muitere are et 
.,,en e oy e 1f mu a e e görecegme b ~sleym gd1 iNcek~l !A' - Ir 'h e ' and1ya hakkmdaki ge~en müzaktreler üzerinde 

zaten emindi. F akat N akilciyi Schere ze- ag amp a a 1 c1 gaya 1 anet e er • . . . : ehemmiyetle durulmaktadir. Bu •ahada 
hirletmek dü1üncesini ona Sultan Mah - sen elbette belam bulursun. Onun 1~m iyi d d h · 1· b' h 

d lk 
· · 0 d b · d . . sene en •eneye a a gem1 1yen Ir are-

mu te in etm11t1. caga kar11 taarruza davran m, em e tem1z kalacagma man- k t ·· "! kt ld - d k d d"l k 
get;mek karanm veren Hünkar, Gülha - dirdm. Haydi saghkla kal 1.. 

1 
ed . goru me e 0 ugu a ay e 

1 
me -

neli Hü•eyin ile Seherin a•klanndan da Er k ·· ··•·· d d k e "· ' kl me donan _yuzudg~ 0S ah and~1 a • Balkan demiryollan ve denizyollan -
istifade etmeg"i ta•arhyarak böyle bir plan ca an ma a gen ver 1 e er e onu 1 1 

k b 1 
· k · · f I · nm mü1terek hareket eri, ve Balkan arm 

kurmu1tu. Onun dü1üncesine göre •even a u ethrme 1<;1n az a mar etrnedi, · „ f ·1 h · 1 k 1 l 
k d · k d h f d k' 1 • l b' · d b l d . 1<; seyruse en e, anc mem e et er e ra -

a m - cmayete a ar - er e a ar 1g1 ya mz 1~. nca. a u un u. bitasmda tatbik edilecek bir nisbetin ta-
yapabilirdi. Nakilcinin yüzünden du! kal- - Hu•eyn1 bu evden uzakla1hramaz rifelerde verecegi fevkalade neticeler iim-
m11 ve gene onun yüzündeo •evgilisi Hü- mmn bac1? d d " 'f „

1
.. d' diden ehemmiyetle gözönün e bulun u -

seyinle mes'ud olmak imkamm kaybetmi1 .,,en e gu umse 1: . rulmaktadir. 
olan Seherin o lorkunc zorbadan kur - .. - Y apanm. _Llkin a.~a~an. <;tkacak Bütün bunlann yanmda deniz komi _ 
tulmay1 cana minnet •aymaSI tabii idi. bm daha ~.ar. 1~~m onu go<;urchm. tesinin Balkanhlarm yekdigerinin mem • 
0 halde kendisine yap1lacak telkinler ne- ::hKer'. urke urke .. '~~~~: , leketini tammak hususunda bir yardun 
tice•inde - hele Padi1ahtan himaye göre- im ola bu g~urulecek adam. olm k "zere Balkan sularmda turistik se-
cegi de hi•settiriline - onun cesur davran· - Nilüferl ferl:r t~rtibi yolunda ittibaz ettigi mukar-
mu1 ümid olunabilirdi. ~erife, a1klan tasfiye meselesini bir ~1r- rerat ve Yugoslavyanm bu iie derhal bai-

Hünkar, Gülhaneli Hüseyinden dinle- p1da halletrnek istediginden Nilüferi de lamasi, Balkanlarda görulon müiterek ha
digi hikaye iizerine i1te bu mülahazay1 ele almakta acele ediyordu. <;ünkü Hü- reketlerin fili bir tezahürü addedilmek
yürütrnü1 ve bir arahk Deli ~erifeyi gö - seynin yalmz, tamamile yalmz olarak ken- tedir. 
rüp Nakilcinin evine devam etme•ini, o dine kalmasm1 mukaddes bir emel tam - ---------------
evdeki Seher adl1 kadmla do,tla1arak ilk m11 ve o emele ermek i<;in her 1eyi gözü- $EHIR f$LERJ 
fmatta Nakilciyi 7.ehirleme tav•iyesinde ne alm11h. Seher. dalaletli bir hayatta 
bulunmum1 emretrni1ti. Sultan Mahmud, kendine ortak olan kadmm ad1m duyun- Etlere eins damgasl da 
böyle bir teklifin reddedilmesi ihtimalim ca - onunla degi1tirdigi aik nöbetlerini vurulacak 
gözönünde tuttugundan ~erifeye verdigi hatirhyarak - k1zard1, biriey söylemeden Mezbahada kesilen hayvanlara sade
talimata: «Seherle Hüseynin •eviitiklerini d11ar1 ~1kb. Sofay1 ve odalan dolduran ce c1stanbul Belediyesi Karaagac Mez
ve kadma bu gizli askmm bilindiginin sez- kadmlar, ~ok uzun süren falm neticesini bahast• damgas1 vuruluyordu. Bazi ka
dirilmesini» de ilave eylemegi unutma - anlamak i<;in dalga dalga Serifenin üze- sablar, bu vaziyetten istifade ederek 
m11b. Zu'münce bu sma temas edilmekle rine ak1yorlard1, bagua bagira soruyor - karaman etini kiVJreik, dagllc ve sigm 
Seherin mukavemeti kolayca kmlabile _ lardi: da dana eti diye satm1ya ba§lam1§lard1r. 

Cektl
·. Belediye, bu hilekärhgm önüne g~ -

- Ne gördün, ne anladm? mek i<;in dünden itibaren s1lo. tedbirler 
F akat ~erife, ilk gördügü dakikada 0, herkesi susturan bir sesle haber almiya ba§lamt§hr. Etlerin üzerine Mez

Gülhaneli Hüseyne gönül verdi, bir neb- verdi: baha damgas1 vurulmakla beraber hay
ze iiaret edildigi üzere, onu zorla mera· - Gelin e1ini, eii de gelini seviyor, vanm cinsini gösteren ayn bir damga 
mma ram eyledi ve uzun bir a1k devresi kirk yil bir yashga ba1 koyacaklar. Dans1 daha vurulacakt1r. 
ya1ad1. 0 mada Hünk&Tm emrini unut• ttli yatanlann ba~ma! 1500 koyun geldi 

·mu1 gibiydi. Sonralan Hi11e~ni Sehe_rden Ve sahna salma ~1k1!, pervas1z adnn - Belediyenin kurdu~ t irketi tara
k1Skanm1ya ba1laymca o emn - kend1 he- ]arla selamhk dairesine girdi. Y1llardan· fmdan Sey:handan m!ibayaa edilen 1500 
sabma istifade etmek i~in - hatirladi. Sah- beri erhlder a~a.mda dola1may1 itiyad koyun, dü~ ak~am §ehrinÜze getitnn\.i§
te delinin asil maksad1 Seherle Hüseyni edinmiiti. Yüzüne sevile sevile bakihr bir tir. Bugün ~ezbahaya sevke~ilecektir. 
birbirinden uzaklaihrmakh. Buna hem kadm olmasma ragrnen kahvchanelerde, Bu suretle p1yasada meb~u~ miktarda et 
kendi a1km1 ortakhktan kurtarmak, hem tekkelerde, ki1lalarda, b~kar odalannda bulunmu~ .olacaktrr. Getmlen bu ko -
d H·· · N Jcil · · b d k h h h' k" yunlarla p1yasanm ayba§ma kadar olan 

e ku•e~~' .. a '! cm1j.. gaza m .. ~.n ~ - dola11p durma•mad e~~~ k'~md '~ !'!°- ihtiyac1 kar§tlanacaktir. 1zmirden de 
~.~ak .. d u,.1kunc1e" es huzulm g_oruy?rdu. •e ses ~1karm1yor u. y~nl .u a llll eb1ye fazla miktarda kuzu gelrnekte oldugu 
.,,un u e 1 an mm e er e sevtimeSI e- ~1karm11h ve bir~ok gah msan onun e- 'h tl b d t sikmt1S1 rekilmiye • 

d N k·1 · · b' ·· · · k c1 e e a ema e , 
vam: e~se a 1 cmm Ir gun 111 ~ ~a.1 ieri •efil hislerden uynlm11 bir kamil ruh cektir. 
ve agir 11ler yapmas1 muhtemeld1. Sene- olduguna iman be•liyordu. Kendi•inin bir H ld 1 k • t 
· "k'h 1 · · · "hf 1· b' 1 a e yap1 aca 1n11aa ve rm m a a tma g1~e~1 1se o l una l Ir iki ay evveline kadar k1rmad1g1 koz ka - • ~ 

kat daha kuvvetlendmyordu. _ madigmi •Öylemiitik. Lakin yapt1g1 hovar- tadilat 
Bu kadin, dola11k yollardan yaphg1 dahklarda •u~ ortaklan hep Ocakhlar ol- Meyva ve sebze halinde bu sene bazi 

telkinlerle Hüseyni Seherden olduk~a so- dugu ve onlann günahlan da bektaii mn in§aat ve tadilat yap1lmas1 kararla§llll~
guttuktan sonra kadm1 tehdid etmegi fay- gibi zümrevi bir k1•kan~hkla gizli kald1g1 br. Bu tadiläta kar~1hk olmak üzere ye
dah görmüi ve dügün günü onun yanma i~in hakkmdaki iyi hükümler devam edip ni sene büt,esine (30) hin lira tahsisat 
gelmi1ti. Gelinin • umdugundan ~ok da- gidiyordu. konulrnu§tur. 
ha kolayhkla • Hüseyinden vazge~tigini N akilcinin selamliiiina giriii de bu •e- (:amlara ariz olan hastahk 
görünce 1üpheye dü1tü, kendine oyun ya- beble edebe adete ve ieriate aykm bir Ada <;amlarma är1z olan hastal!klarla 
p1lmak istendigine zahib oldu ve bu •efer, hareket telakki olunmadi, hatta alkiilarla esash §ekilde mücadele edilmek üzere 
Pad~1a~t.an al~1g1 ilham i!~ hareket ederek kariilandi. Haremde oldugu gibi orada Belediyece tertibat almmi§trr. Yakmda 
Nak1lc1yi zelnrleme tekhfmde bulundu. da «Hiinkar Dclisi» nin ayagmda ugur faaliyete ge<;ilecektir. 
~ayed ve ia~e.d bu teldif. S~her ta~afm· seziliyordu, kendisine •ayg1 gösteriliyor • Propaganda tahsisati 
~a.n kabul ed1lme ve N ak1!~1ye z~h1r .v~- du. ~erife, hürmet görmege ah!km hay- arttirihyor 
r~hn~ tutulacak yol _da Deh . ~e~1fe l~ID siyetli bir adam vakarile yürüdü, yüzüne 
11md1den muaY!end1. 0, nehcey1 haber yükselen tebessiimlere sükunla mukabe -
ahr almaz Ocaga ko1arak korkunc zor - Je etti ve dogru N akilcinin bulundugu sa
bamn kam1 elile zehirlendigini haber ve· lona girerek onun yamba1ma oturdu: 
recek ve rakibesini par~alatacakh. Lakin <Arka„ varl 

Almanyaya tahsile giden gencler 

Geneier, hareketlerindcn evvel kendilerini ugurhyanlar arasmda 

Milli Müdafaa hesabma Almanyanm l Iiselerile deniz ve san' at liseleri mezun -
muhtelif 1ehirlerinde, muhtelif mahalle - land1r. 
rinde tah•il ve otailarma devam etmek Giden genclerimizin isimleri 1unlard1r: 
üzere •e~ilen bu •eneki asktri lise mezun- Nuri, Ali, Mehmed, Orban, Ömer, Sab
lanndan otuz genc, dün Romanya vapu
riie ve Köstence yolile hareket etmi1lerdir. 

Harb •anay1i, havacil:k, deniz, harita 
ve fen san'at lm1mlannda iht1'as yapa
cak olan bu gencler, icab ettirdigi müd -

ri, Etem, T alat, Ali Sinan, Sami, Sala

haddin, Muzaffer, CemiL Fikret, Galib, 

1smail, Samed, 1zzet, Ahmed, $inasi, 

T evfik, T ahsin, Yahid, Mahmud, Bür-

det kadar Almanyada lr.alacaklard1r. han, Nejad, Abdurrahm1n, F uad, Seyfi 
Geneier Kuleli, Maltepe ve Bursa askeri ve Nureddin ..• 

Turizm i§lerinin gittik<;e inki§af et -
mekte oldugunu gören Belediye, propa
ganda faaliyeti i<;in ge,en seneki tahsi
sata daha bin lira zammetmege karar 
vermi§tir. Galata nhtimmda a<;1lan Yol
cu salonunda tahsis edilen bir odamn 
tefri§i i'in 938 büt,esine 800 lira tahsi -
sat konulmu~tur. 

Galata kulesindeki düdük 
tesisah 

Galata kulesinde ögle vaktini bildi 
ren düdük tesisatuun 15Jah1 i<;in bu se
ne 2560 lira harcanacakllr. · 

Ziynet e11yas1n1n teknik 
muayenesi 

Sandal Bedestenindeki Mezad idaresi 
i'in, elmas ve inci muayene eden son 
sistem aletler sabn almacakhr. i;limdiye 
kadar Mezad idaresine getirilen elmas 
ve inciler, bir talom eski kläsik usuller
le muayene edilmekte idi. 

Y ol in11aat tahsisah 
938 mali senesi 1,inde, !stanbul yol

larmm in§a ve tamir ~lerine daha fazla 
ehemmiyet verilecektir. 

Yeni büt<;eye, bunu temin !<;in 325,000 
lira tahsisat konu!mll§tur. Bozulan köp
rülerin daim! masrafma kar§thk olmak 
üzere de tahsis edilen para, 35,000 li
rad1r. 

Y anht haber ! 
Bazi gazeteler Tepeba§I tiyatrosu bi

nasmm yerine beton yenl bina in§a e
dilecegini yazmt§larsa da bu dokru de
gildir. Yalmz, Gardenbann müsteciri 
Belcdiyeye müracaatle buradaki sala§ 
binanm tamirlni ve yenl baz1 tesisat vü
cude getirmegi teklif etmi§tir. 

fiab nedir? 
Dün matbaam1za bir okuyucu-

1 
muz geldi. Bize 1unlan anlath: 

«- Ge~enlerde Kad1köy Hava
gazi §irketine gittim. Evim i~in bir 
havagazi hnm ald1m. 25 lira istedi-

1 !er, verdim. 
~ Bir gün yolum Beyogluna dü§ -

mÜ§tÜ. Havagazi 1irketinin Beyog
i lundaki •all§ magazasma ugrad1m. 
~ Ayni model, ayni tip ve ald1g1mdan 
1 hi~bir fark1 olm1yan bu ocag1 tak-

sitle 17 liraya verdiklerini, pe1in ise 
15,30 liraya •att1klanm söylediler. 

Ayni soba i~in Ü<; fiat. .. Bunu bi-
rai daha kurcalad1m. Fmd1khdaki ' 

' büyük sah1 magazasma gittim. Ne 
·, ile kar11la1sam begenirsiniz: Gene 
~ ayni eins, ayni tip o soba, bu mües-

sesede 22 liraya ! sat1hyordu. 
N etice ve demek istedigim 1udur: 

Bir liavagazi fmm: 25, 17, 15.30 
ve "12 !in fiat... Hangisi dogru? 
Aldand1m m1? Kim kimi aldatiyor? 
Bu i1 naS1! oluyor?» 

10 uncu Yerli mallar 
sergisi i~in haztrhklar 
Sergi, gene Galatasaray 
lisesinde kurulacaktir 
Milli •anayi birligi, bu sene ay1lacak 

onuncu ve son Y erli Mailar •ergmnm 
hamhklanna ba1lam111Ir. Bu •eneki ser
ginin gene Galatasaray lisesinde kurul -
ma'1 muvaf1k görülmü1 ve bu hususta 1k
hsad Vekaleti Maarif Vekaletile muta
b1k kalm11hr. 

Sanayi ilerleyif sergiai 
Gelecek sene 1ehrimizde ilk defa ola -

rak •anayi ilerleyi1 sergisi kurulacaktir. 
Bu •ergi yeni yap1lacak daimi •ergi bina
smda a~1lacak ilk sergi olacakhr. Devlet 
büt~esine her sene konulacak tahsisat ve 
muhtelif gelirlerle yap1lacak olan bu ser

gi binas1 i~in ilk defa bu sene 1kt1ud Ve
kaleti büt~esinden 50,000 lirahk tahsisat 
verilmektedir. Bu para ile istiml&lt ve in
§aata derhal bailanacakbr. 

llk müracaat 
Y erli Mailar sergilerinin onuncusu 

münasebetile bir kitab ne1rolunacak ve 
bunda geyen on sene i~inde bizde yoktan 
var olan sanayiin yükseliii, yerli mah 
propagandasmm muvaffakiyeti ve sair 
sanayi hareketlerine aid malumat yer bu
lacakt1r. 

Bu seneki sergi i~in ilk müracaat eden 
fnhi•arlar 1daresi olmu1tur. Sergide bü -
yük bir paviyon kuracak olan 1nhisar 1im
diden hamlanmaktadir. 

DEMIRYOLLARINDA 

Otoray i§letilecek yerler 
Devlet Demiryollan idaresl, Edirne 

ile !stanbul arasmda §imdi Kayseri ve 
izmir 1ebekesi üzcrinde baz1 mevkiler 
arasmda oldugu gib! otoray i§letmege 
karar vermi!jtir. Bunun i<;in yeni oto
raylar ahnacak ve bunlar gelir gelmez 
i§lemege ba§hyacaktir. Bu suretle !s -
tanbulla Edirne arasmdaki mesafe ~ok 
süratle almabilecektir. 

Umum müdür 11ehrimizde 
Devlet Demiryollar1 Umum müdürü 

Ali Rlza Erem dün Ankaradan §ehrimi
ze gelmi§tir. Ali Riza Erem burada bir 
kar; gün kalarak birinci ve dokuzuncu 
i§letme müdürlüklerinde tetkikat yapa
cakhr. 

i~in i~inde memura 
hakaret de varm1~ 

Dagistanh Mahmud Gerey admda bi
risi, bir pazar günü gezmek üzere, Be· 
yogluna ~1km11. büyük bir 1i1e rah i~mi1. 
olduk~a sarho1 bir halde T aksimden Ka
bata1a inmi1tir. 0 civarda bakkalhk ya
pan ahbab\ Hti•eynin dükkanmda 111k 
görünce hatmna sigara ile kibrit almak 
gelmi1. ayni zamanda biraz i~ki daha te
min etmek istemi1tir. 

Dükkandan kibrit ve sigara ald1ktan 
sonra Mahmud, orac1kta yanm kilo da 
iarab i~mi1, fakat bir arahk Hüseyinle 
eski bir meseleden dolay1 münaka1aya 
ba1lam11hr. Hüseyin, Mahmudu sarho1-
lukla itham etmi1. Mahmud da, ben sar
ho§um amma, sen de meyhanecisin de -
mi§tir. Bunun üzerine Hüseyin, Mahmu
du dükkandan d11an r;1karmak istemi1, 
kavga da k1z11m11hr. Gürültüyü i1iten po
lis memurlan Mabmudu ve Hüseyni ka
rakola götürmüilerdir. Mahmudun ka -
rakola götürülürken yolda polise de ha
karet ettigi iddia edilmektedir. 

Dün asliye birinci cezada bahlan bu 
davada bakkal Hüseyin, Mahmudun 
•arho1 bir halde zorla dükkana girdigini 
ve kendisini dövdügünü, para istedigini, 
bu mada polis memurunun geldigini ve 

Mahmudu alarak karakola götürdügünü, 
fakat por.•e hakaret ettigi hakkmda ma
lumah olmad1g1m •Öylemi1tir. 

Su~lu Mahmud ise, o gece biraz •ar -
ho1 oldugunu, faLt Hüseyni dövrnedigi
ni, bilaki• Hüseynin yanmdaki arkada11· 
mn kendi•ine b1~ak yektigini ve karakola 
götüren po!i.e hakaret etmedigini bil -
dirmi1tir. 

Muhakeme, ,ahidlerin celbi i~in ba1ka 
bir güne talik edilmi1tir. 

MOTEFERRIK 

Dr. Ahmed Fahri Berlin 
kongresine gitti 

Memleketimizin maruf doktor ve ope
ratörlerinden ve Üniversite do<;entlerin 
den Ahmed Fahri dün Avrupaya hare
ket etm~tir. Doktor Fahr! 21 nisanda 
Berlinde toplanacak olan Alman cerraht 
kongreslnde, · Türkiyedek! verem cerra
hisi tetkik _ve tetebbulanm anlatacak, 
bu husustaki §ahs! etüdlerini arzede -
cektir. 

Milli Sanayi Birligi 
umumi katibi 

Bir müddettenberi Ankarada bulu -
nan Milli Sanayi Birligi umumt kAtibi 
Halid Güleryüz, dün Ankaradan §eh • 
rimize dönmii§tür. 

Bazi sanayide görülen 
kü~ülme hareketi 

Te§viki sanayl kanununun dogurdugu 
baz1 vaziyetlerden istifade ederek blr 
k1s1m sanayide görülen kü,iilme hare • 
keti, bundan bir müddet evvel tetkik e
dilrn~ti. Bu hususta Ankarada da baz1 
toplanhlar yap1lm1§hr. öpendigimize 
göre, halen büyük fabrikalardan ahn -
makta olan muamele ve istihlak vergi
lerinin kü<;üklere de tl!§mill i~in bir te
mayül vard1r. Fakat kat'i karar, henüz 
verilmemi§tir. 

Büyük deri fabrikalarmm mümes -
silleri, yarm Mill! Sanayi Birliginde blr 
toplanh yaparak vaziyet üzerinde tek -
rar görii§eceklerdir. Bu arada Ankara
ya bütün sanayi mümessillerinden ve
ya sadece dericilerden mürekkeb bir 
heyetin gönderilmesi ve bu !§in kat'l 
§ekilde halli yolunda tekrar te§ebbüs -
!erde bulunulmaSI dahi tetkik edile • 
cektir. 

Vizede terakki hamleleri 

Vizede yerle§firilen gö~men ailelerinden biri 

Vize (Hususi) - Birka<; y1! evveline 
kadar geri bir kaza merkezi olan Vize, 
birdenbire canlanm1$ ve <;ok k1'a bir za
manda Lüleburgaz, Babaeski gibi mo
dern bir kasaba olmu1tur. Elektrik, mez
baha, yeni ve modern otel, fidanhk, 
park, gÖ<;men mahallesi ve saire yap1lan 
yenilikler ara•mdad1r. 

Simdi de yeni bir Halkevj binasile 
Atatürk heykeli bailamak üzeredir. Bu 

arada Hava Kurumu yap1S1mn da $ehrin 
yeni plamna uygun bir tarzda yeri ayn
lacakhr. 

Vizede büyük ve eski bir hamam var· 

d1r ki bu k1ymetli eser 40,000 liraya mi

mar M. Alfa'nm kontrolu altmda Bele

diyece yapbnlmaga ba$Ianm11hr. Ha

mam haziran sonuna kadar mükemmel 

tarzda bitmi1 olacaktir, 
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Siyasi icmal 
Amerikan 

tosunun 
Parlamen„ 
• 1syan1 ----16 ütün alemin nizam ve intizamini 

lg) tehdid eden büyük siyasi hadise 
ve hareketler Avrupa ve ~ya 

k1t'alanna münhas1r bulunmuyor. Yeni 
dünya dahi tarihin en büyük zorluk ve 
buhran1 kar11Smda kalm11tir. 

Mister F ranklin Ruzvelt ilk defa Cum
hurreisi oldugu zaman Amerikanm pa • 
ras1, maliyesi, demiryollan, bankalan, 
istihsali ve bütün iktisad iileri yani Ame· 
rikanm mali ve iktISadi bütün bina•1 te • 
melinden ~öküyordu. En yüksek serma • 
yedarmdan en kü~ük ii~isine kadar bü • 
tün millet Ruzvelt' e hal.iskar diye sanl
m11h. 

Ald1g1 ilk idari tedbirlere herke• bo • 
yun egrni1ti ve Amerika u~uruma bir an• 
da yuvarlanmaktan kurtulmu1tu. Llkin 
tabii ahvale dönmesi i~in Amerikanm 
bütün ikt1'ad hayahm degi1tirecek ka • 
nunlar yapmak icab ediyordu. Mister 
Ruzvelt «yeni i1» nam1 verdigi bu ka• 
nunlan meydana getirdi Kongre de ka
bul etti. 

F akat bunlarm tatbih ya yanda kalm11 
yahud hiy tatbik edilememi1tir • <;ünkü 
hükiimet ve parlamcntodan sonra Ameri
ka milletinin bütün hayatma müsavi hak
larla hakim bulunan u~uncu müstakil 
kuvvet adliye müdahale etti. Adli kuvve· 
tin en yüksek heyeti olup kanunu esasinin 
nigehbani ve bek<;isi rolünü oymyan fede
ral ali mahkemesi Cumhurreisinin 1slaha· 
tmdan bir~ogunu kanunu esa•i ahkamma 
uygun bulm1yarak ilga etti. 

1936 da Mister Ruzvelt ikinci defa 
Cumhurrisligine namzedligini koydugu 
zaman ali mahkemenin icrai ve te1rii kuv• 
vetlere kafa tutam1yacak bir vaziyete ge• 
tirilmesini en büyük mesele yapm11b. 
Franklin Ruzvelt kahir ekseriyetle tek • 
rar intihab edildi. Ayni umanda kongre
nin meb' usan meclisi intihabmda kendi 
partisi demokratlar tarihte misli az gö • 
rülen bir ekseriyet temin etmi1ti. 

Llkin bu muvaffakiyetler Mister Ruz• 
velt'in Amerikayi ikhsadi buhranln bü • 
tün tesirlerinden kurtanp eski refah ve 
•aadete kavu1turmak i~in düiündügü de • 
vaml1 tedbirleri almasm1 kolayla1hrma • 
m11tir. Zamamn icablanm his ve takdir 
eden genc hakimlerle ali mahkemeyi ye
nileitirimk i~in teklif ettigi kanunu ayan 
meclisi reddetmi,tir. 

Kanunu esasiye uygun olmak 1artile 
memleketin 1•lahatile alakadar 'tllarak 
teklif ettigi kanunlan ya ayan yahud 
meb'usan hamalti etmiitir. 

Mi•ter Ruzvelt harici tehlikelere ve 
bahusus Japonyamn Uzak1arka ve bü • 
yük Okyanusun garb havzasna hakim ol
mag1 kararla1tirm11 olduguna dikkati 
celbederek söyledigi nutuklara ne kon • 
gre ne de Amerikan efkan umumiyesl 
aldm1 etrnemi1tir. T am bu mada yani gc• 
~en sonbaharda Amerika ticaretinde, is• 
tihsalinde ve esham muamelesinde büyült 
bir sukut ba1lam1§b. 

Mister Ruzvclt 1931 felaketine ben • 
ziyen bu hale (ikllsadi gerileme) admi 
vererek halk1 teslcin etmege ~ah1m11b. Fa• 
kat buhranm önünü bir türlü alamam11tir. 
Bu suretle Amerika efkan umumiye•inin 
kendisine itimad1 samlm11hr. 

Bunun son delili devletin idare maki • 
nesini tensik iyin teklif ettigi kanunun bir 
ka<; gün evvel kongre tarafmdan has1ral• 
h edilmesidir. Bu kanunla Cumhurrei•i• 
nin salahiyeti geni1letilecek ve bu sayede 
kendisi de istedigi 1slahati yapmaga muk• 
tedir olacakh. F akat parlamentonun ken· 
disine kar11 i•yan eyleme•i bütün i1lerinl 
bozmu1tur. Cumhur;;eisinin •on ümidi on 
bir milyon i1size i1 bulmak ve ayni za
manda halkm sahnalma kudretini arbrma!C 
i~in umuru nafiada kullanmak üzere par• 
Iamentodan istemege karar verdigi bir 
bu~uk milyar fngiliz lirahk tahsisattadll. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

M. Prost ne vakit gelecek? 
~ehircilik mütehass1s1 profesör Pros

tun bu aym yirmi be§inde §ehrlmize 
gelmesi beklenilmektedlr. Prost, geldik· 
ten sonra §imdiki proje etrafmda 1§ • 
lemege ba§llyacak, bu projenln teferrU· 
atm1 lkinci ve U<;üncü derecedekl yol • 
lar1 tesbit edecektir. Bo~azm Anadolu 
sahilinin projesi de hazll'lanacaktll'. -···· Atatürk köprüsü intaati 

Belediye, §ehlrcilik mütehasslSI Pros. 
tun planma göre, Atatürk köprüsünün 
her iki ba§mm alacagi §eklin krokisinl 
haz1r!amaga ba§lamI§tll'. Hükümetin 
Belediyeye yapacagi. be§ mllyon liral1k 
yardim paraSinm bir lo.srm buraya tali· 
s!s edilecekt!r. 

Cumhuriyet 
NUshan 5 kumstur 

Abone ~eraiti { 
Seoelik 
Alb aybk 
tl'c ayhk 
Bir ayhk 

Türkiye 
lcln 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 a 

Barte 
fein 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
lroktur 
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S o · N . . H A B E R L " E " R -
Hadiseler aras1nda 

Avusturya Ue Almanya arasmda 
görmek istediOlmiz fark 

Tunus karga§al1klar1 
Tunus, Sus ve Grombolladaki «Yeni düstur» ,u

beleri kapatild1, tevkif edilenler 200 ü buldu 

T unus 16 - Örfi idarenin tatbik e· 
dilmekte olduil;u T unus, Sus ve Grom· 
bo!la'daki askeri makamlarla Tunusun 
dil(er k1S1mlarmdaki sivil makamlar hi~
bir mukavemete maruz kalmadan yeni 
düsturun 1ubelerini kapatm11lardir. Y eni 
düsturun baslica ~flerinden 18 ki1i tev· 
kif edilmi1tir. Cumartesi günündenberi 
Yap1lan tevkifat miktan iki yüzü bulmus· 
tur. Diger cihetten askeri istintak bakim· 
leri 9 nisan hadiselerinin mü5evviklerini 
bilhassa iki noktadan itham etmektedirler. 
Bu iki nokta irklar arasmda kin tevlid 
etmege ve Fransamn Tunustaki icraatma 
•ekte vurmaga te1ebbüs etmek cüriimle· 
ridir. 

aydan iki seneye kadar muhtelif hapis 
cezalan vermi1tir. 

Bugün 47 kisi daha mahkemeye sev· 
kedilecektir. T evkif edilen «yeni düstur» 
ricali arasmda «yeni düstur» un sus klS· 
m1 reisi Ayasi Hasuna ile «nasyonalist 
Tunus» gazetesinin eski müdürü Mu
hammed Bu1ara bulunmaktadir. 

Askeri makamlar, «yeni düstur» un 
foshedildigine ve mefsuh cemiyeti ihyaya 
tesebbüs edecek olanlann T unus bey)igi
nin emniyetine kar51 komplo kurmus ad
dedilerek askeri mahkemeye sevkedile 
ccklerini bildiren ilanlar yap11ttrm15lar • 
du. 

Tahminler 
T evkil edilenler 200 ü buldu 
T unus 16 (Hususi) - Örfi idarenin Paris 16 - Burada söylendigine gÖ· 

ilanmdan bugüne kadar tevkif edilenler re «yeni düstum aleyhinde alman 5id-
200 ü buldu. Sudular askeri mahkeme detli tedbirler bilhassa T unusa kar11 ya
tarafmdan pazartesi günü muhakeme edi- p1lacak her nevi ecnebi müdahalesini me· 
lecektir. netmek gayesini istihdaf etmektedir. 

Mahkemeye sevkedilenler Filhakika ecnebilerin yaptiklan pro· 
Sus 16 - Sus ceza mahkemesi amme paganda yeni düstur hareketinin muhte· 

kuvveti mümessillerini darb ve silah ta· lif temayülleri arasmdaki rekabetlerden 
stma cürümlerinden dolay1 21 kisiye bir istifade ederek inki1af etmege ba;lam1;h. 
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Kopenhagda Hitler Yunanistanda yeni 

lehine tezahürat mülki 1slahat 

Mitingciler, Hitlere bir 
telgraf gönderdiler 

Kopenhag 16 - !;1imali Hederslev • 
§lesvig'den bildiTiliyor: 

Dün ak§am naziler tarafmdan tertib 
edi!en bir mitingde söz söyliyen §imali 
§lesvig Alman nasyonal sosyalist par
tisinin §efi baytar Möller ile bir iki ha· 
tib, Alman ekalliyetine aid haklarm bil
hassa mali sahada himayesini temin et
rnenin lüzumundan bahsetmi§ler ve §i· 
mau $lesvig'deki Almanlarm 1922 se • 
nesinden beri kendilerine aid em!akin 
Ü~te birini kaybettiltlerini tebarüz ettir· 
mislerdir. 

1Yiitingciler Hitlere bir telgraf gön • 
dermi~lerdir. Bu telgrafta ezcümle §ÖY· 
le denilmektedir: 

•\;>huali $lesvig nasyonal sosyalist 
Partisinin 3600 azas1 sizi: Bir millet, bir 
imparatorluk bir Führer sadalarile se
lamlar„ (a.a.'i 

Yugoslavya dahili istikraz 
yap1yor 

Belgrad 16 - Hükümet dört milyar 
dinarhk bir dahili istikra~ akdine ka • 
rar vermi§tir. 
Ilu paranm ü~ bu~uk milyan §imen • 
~1ler ve yol in§aatile milli müdaiaa ih
'Yaclanna tahsis olunacaktir. 
Stoyadinovir Beli.rrad elrimizle 

gÖrÜRtÜ 
'!'·Belgrad 16 - M. Stoyadinovi~. dün 
/\.~rkiyenin Belgrad el~isi Ali Haydar 

tayi kabul etmi§tir. 

lkramiye kazanan Kredi 
F onsiye tahvilleri 

~ ~•hire 16 - Yüzde ür faizli ve ikra • 
"''Yel" ' · rhi- 1 1VI1s1r Kredi Fonsiye tahville • 

1~~ dünkü gekili§inde: 
tna 3 senesi tahvillerinden 428,654 nu

ra lo 19 o,ooo, 
tnar 11 senesi tahvillerinden 103,312 nu
larda 50,000 frank ikramiye kazanm1§ • 

Ir. 

lngiliz Krahnin Fransayt 
l>ar· ziyareti 

1'.iaj lS 16 (Hususi) - !ngiltere Krall 
bet ~te_ A.Itinc1 Corc'la Kralige Eliza • 
sa:n •ztran nihayetinde resmen Fran· 

''Yaret edeceklerdir. 
Sof l ·1•w• • d k" Ya e ~· 1g1m1z e 1 

Sof ziyafetler 
el~iJ.;{8 16 (Hususi) - Sofyada Türk 
lle "ei'i~de gegen hafta Ba§vekil §erefi
ziyafett en ziyafet pek parlak olmu§, bu 
lieb; Se; laray erkant, baz1 naz1r!ar, ec• 

I:lugu irJe~ de bulunmu$tur. 
da aoo ~-de. i:ene Türk el9iligi binasm· 
tir. l:!Uk 1§1hk bir i;ay ziyafeti verilmi§· 
Yen; b· ßmet erkäm, sefirler ve eski ve 
tnatbu~;9o~ meb'u~larla ecnebi, yerli 
ZlYafet mumess11le1.'inin bulundugu bu 
etllli§t;~ sarnim! bir hava iginde devam 

Cek~ I k :!'r 8 ova vada umumi af 
ag 16 (H • dene usus1) - Cumhur Reisi M. 

kuna~ _<;:_ekoslovakyadaki siyas! mev • 
Ir.um\· ic

1
in umurnl af ilan etrni•tir. U-

. a tan b"lh ' ts\ifad 1 assa Südet Almanlan 
d e edecekt' H 
a bini müt '.'· alen <;:ekoslovakya-

fu me„cuda ecav1z Alman siyasi mevku-

halyad:r. 
l'toma 16 veremden ölenler 

~in bir ista~t0'~~ernl.~ mücadele ofisi-
e itatyad g e gore. 1900 senesin-

58 30 a verernd "' l , 0 Yan· en o enlerin say1s1 
on bin kis: do zarnanki nüfusa nisbetle 
37 b" e 17 2 ike 1937 . m ki§i Öl „ '„ n de ancak 
lltsbetie on brnu§tur ki. sirndiki nüfusa 

lll k41 de 8,6 du-. 

Valilerin salahiyeti 
kanunla geni,letildi 

Atina 16 - Resmi gazete, idarede 
büyük bir ademi merkeziyet tesisi mak -
sadile valilerin salahiyetini geni1leten ye
ni kanunu ne1retmi1tir. 

Bu tedbir hakkmda, beyanatta bulu • 
nan Bajvekil Metaksas yeni kanunun 
büyük faydasma i1aret ettikten sonra, 
bunun vatanda1lann hususi i1lerinin ba • 
kanhklann tavassutuna müracaat edil • 
meksizin dogrudan dogruya ve „abuk bir 
surette valiler tarafmdan görülmesine 
imkän verecegini bildirmi~ ve demi1tir ki: 

«- fdari ademi merkeziyet 1927 ka· 

nunu esasisinde derpi§ edilmi§tir. F akat 
bu sözde kalm11tir. Valilere verilen sala • 
hiyet, yeknesak bir tamhal istiyen ve bu
na binaen merkezin salahiyetine bagh kal

makta devam edecek olan umumi menfa
ate müteallik meselelere 1amil degildir. 

(a.a) 

Tedavüle ~1karilan yeni 
paralarmuz 

Ankara 16 (A.A.) - Ald1g1miz ma 
lfunata göre Türkiye Cumhuriyeti Mer· 
kez Bankasmda 15 ikinciteirin 1937 ta • 
rihindenberi tedricen tedavüle 4'1kanlma • 
ga ba1lanan yeni harfli banknotlardan 
15 nisan 1938 tarihine kadar: 

Be§ lirahklardan 22,999,895, elli li • 
rahklardan 3,650,000, yüz lirahklardan 
11,098,000 ki, ceman otuz yedi milyon 
yedi yüz kirk yedi bin sekiz yüz doksan 
bei lira tedavüle i;1kanlm1§ ve mukabilin
de eski harfli banknotlardan ayni miktar 
yani 37.747,895 lira tedavülden kald1-
nlm11hr. 

Un nakliyah hakk1ndaki 
hükümler 

Ankara 16 (Telefonla) - Bugday1 
koruma kanunu 2643 say1h kanunla de
gi§en 9 uncu maddesinin B f1kras1 mu
cibince vergiye tabi degirmen ve fab
rikalardan bugday ve i;avdar unlarmm 
kur§Un mühürsüz ve nakliye tezkeresi 
olmadan ihrac1 ve nakli her nerede ü
gütülmü§ olursa olsun bu unlarm mü
hürsüz ve tezkeresiz satt§a i;1kar1lmas1 
yasakt1r. Buna ragmen baz1 kimselerin 
kanunun bu hükmüne riayet etmedik -
Jeri görüldügünden kur§un mühürlü ol
dugu halde ellerinde usulüne göre ahn· 
mi§ nak!iye tezkeresi bulunmadan un 
naltledenler hakkmda ceza kanununun 
526 nc1 maddesi mucibince takibat ya
ptlmas1 kararla§tmld1. 

K1z1lay umumi meclisi 
Ankara 16 (Telefonla) - Kmlay 

umumi meclisi, 30 nisanda mutad toplan • 
tismi yapacakhr. Umumi merkez icraat 
raporile büti;e ve senelik bilan„~yu _tetki_k 
edecektir. Kmlay 938 • 939 buti;es1 van
dat k1smmm 900 bin lira tahmin edildigi 
ve emsaline nazaran tahakkuk eden bu va· 
ridattan daha fazla tahsilat yap1lacag1 Ü· 

mid edilmektedir. 

Avusturya mültecileri mese· 
lesi Milletler Cemiyetinde 
Londra 16 - Taymis gazetesinin Mil

letler Cemiyeti nezdindeki muhabiri, 
Cemiyet genel sekreterinin, !ngiliz hü • 
kil.metinin islegi üzerine Avusturya 
mültecileri meselesinin konseyin maylS 
devresi programma konulmasma karar 
verdigini bildirmektedir, 

Bir manyatik hßdise 
Kanada ve ingilterede 
meteorolojik te,ettüt

leri mucib oldu 
Londra 16 - Bu sabah cok kuv· 

vetli bir manyatik hadise Amerika
da, Kanadada ve Büyük Britanya
da mühim meteoroloiik teiettütleri 
mucib olmuitur. ingilterede bu te5et
tütler geceyansma dogru hissolun
mu5 ve kendisini bilhassa telefon ve 
telgraf muhaberatmda göstermi1tir. 

Pusula ibreleri mühim aykmhk
lar kaydetmis ve elektro • manyatik 
cereyanlar telefon zillerini harekete 
getirmi, ve bütün muhaberah ink1taa 
ugratm11hr. 1 -"Bu manyatik hadise, kutub fecri 
~i hadiselerle müterafik olmu1tur. 

Frans1z sosyalist 

partisindeki ihtilä.f 

Partiye sad1k kalan sos
yalistler bir beyanname 

nesrettiler , 

Paris 16 - Sosyalist partisine sad1k 
kalan federal icra komitesinin azalan ye· 
ni Sen sosyalist federasyonunun muvakkat 
bürosunun azalar1m tayin etmi,ler ve par· 
tiye sad1k kalan bütün Sen sosyalistlerine 
hitaben bir beyanname ne,rederek bun· 
!an 1ube ve kadrolanm tanzim etmege 
davet etmi~lerdir. 

Lagvedilen eski sosyalist federasyonu 
24 nisanda parti azasma mahsus bir kti
ma ve 26 nisanda umumi bir mitin~ tertib 
etmege karar venni1dir. ktima ve mi
ling esnasmda Maros Piver mühim be
yanatta bulunacaktir. 

F ederasyon ayni zamanda eyaletler· 
deki federasyonlan sosyalist federasyo
nun lagv1 hakkmdaki karara kar~1 müte· 
sanid davranmaga davet edecektir. 

Grevler nihayet buluyor 
Paris 16 - Grevcilerin iigali altmda 

bulunan madeni sanayi fabrikalarmdan 
50 si bu sabah tahliye edilmi~tir. Bu 
fabrikalarda c;ah~an 46,000 amele derhal 
ise ba5hyacakhr. 

Balkanh delegelerin 
Dahiliye Vekilimize 

telgraflar1 
Ankara 16 (A.A.) - Dahiliye Ve

kili ve Parti Gene! Sekreteri Bay $ükrü 
Kaya, Balkan Antanh Matbuat Birligi 
konferansma i1tirak etmii olan Rumen 
ve Yunan hcyetlerinden a1ag1daki tel • 
graflan alm1§hr: 

Filibe: 
Balkan Aantani Matbuat konferan • 

smdaki Rumen heyeti gördügü fevkalade 
kabulden dolay1 derin minnet ve 1ükran 
hislerinin kabulünü ckselansm1zdan rica 
eder ve memleketinizin ve asil Türk mil
letinin refah1m diler. 

DRACU NASTA 
Beyoglu: 
Türk topraklarmdan aynhrken, Bai 

kan Antanh Ü4'Üncü matbuat konferan • 
smdaki Yunan heyeti, gördügü samimi 
ve hararetli misafirperverlikten dolay1 
duydugu 1ükran hislerine Cumhuriyet hü
kumeti nezdinde tcrcüman olmanm rica 
eder ve ekselansm1za derin hürmet ve ta
zimlerini arzeyler. 

SEFERlADIS 
T ahsin U zer geliyor 

Paris 16 - T am amen iyile1en ü~üncü 
umumi müfetti§ Tahsin Uzer dün ak1am· 
ki ekspresle 1stanbula hareket etmi§tir. 
Romanya ßa§vekili Lehistan1 

ziyaret edecek 
Vaqova 16 - Gazeta Polska'ya Bük

re~ten bildiriliyor: 
„R?.manya Ba§Vekili gegen peqembe 

gunu Polonyamn Bükre§ elgisini kabul 
etrni§tir. Ba§velfü 19 nisanda Lehistana 
bir seyahat yapacakt1r. Bu seyahat, ge
\;en sene Romanyaya gitmi§ olan Leh 
ortodoks kilisesi §efi Diyonisyos'un zi
yaretine mukabele i9indir. Miron, Le • 
histanda bulundugu müddetge Leh hü
kil.metinin misafiri olacakttr. 

su 
' 

kasatural1 edebiyat Ah 
A 

vusturya, Büyük Harbdeki 
kü!;ük parantez aras1 istisna 

Yazan: FAZIL AHMED AYKAC edilirse, daha evvel de, daha 

Galiba cn zevkli zeka ma~1 §U olacak- ailesine duyduguJ!l hürmet, burada tek- sonra da Türk dütman1yd1. Okuyu· 
llr. !nanlan bizim kanaatlerimize tarn rarlamamag1 bana emrediyor. culanmdan ibrahim Eyibölün bir 
aksi, fakat merd, nazik ve haksever bir En önce 1unu söyliyeyim: mektubla bana hat1rlatbg1 gibi: 
has1mla herhangi bir konu üzerinde cenk- Yirmi seneden fazla bir zamandu ki «1909 y1h bqlang1cmda Avusturya 
le1mek. ben Y ahya Kemalin 1airligine, nükte - Bosna Hersegi ilbak edince, memle· 

( Galiba) dedim; sebebi §U ki böyle danhgma, edebi zevkine en ger„ek sevgi· ketimizde A vusturya n1allarma karti 
bir fikir ve prensip güre1inin 1imdiye ka- yi ve hayranhg1 duydum. Ve bu duygu· boykot ilan edilmi§ti. 0 zaman Avus· 
dar ancak hayalini görmü1ümdür. ASI! mu dilimin gücü yettigi kadar hem na· turya Ba§vekili ve Hariciye Naztn 
kendisine raslad1g1m hatmma gelmiyor I Zlmla, hem nesirle söyledim ve yazd1m. bulunan Baron Erental, delegasyon· 

San'at, ilim, felsefe ovalannda ko1uya Bas1lah bir ay olm1yan son makalelerim da irad ettigi nutukta, Boana Heraek 
c;1km11 zihin atletlerimiz yok degildir. E- ayni duygulardan s1zm11 birer hürmet ve ilhaki nm tavizat mukabilinde halle• 
debiyat ve tenkid meydanmda da 1imdi- takdir vesikaS1dtr. dilecegini söylcdikten sonra Türkiye· 
ye kadar hayli pehlivan seyrettik. Hatta Ancak bir noktay1 iyi aydmlatay1m; nin dünya haritas1 üsiünde siyah bir 
baz1 baz1 boksörlere bile rashyoruz. An- ben higbir edebl 1ahsiyet ic;in toptanc1 gö- leke oldugunu ilave etmekten utan• 
cak bütün bu kalabahk arasmda eo az zile ve muhakeme istik!alinden mahrum maml§b.» 
tesadüf ettigimiz yahud hie; göremedi • parhrd1c1 1amatas1yla konuiacak ya1ta Büyük Harbden sonra da, 1933 te, 
gimiz 1udur: Kar11 kar11ya „1kan kafa degilim. bilhassa Dolfüs • katolik h1ristiyan 
sporculan i~inde ba1lad1klan ma'<I sonu- J:lerkesin ayn ayn zevklerle tadabi~e: propagandast y~pmak i!;in Viyana• 
na kadar centilmence götürenler. ceg1 Y ahya Kemalin bütün degerlenn1 mn Türkler tarafmdan muhasara e-

Elunu hepimiz biliriz ve daima esefle i~i se~ip tartrnak i~in eski ve yeni 1iirimi- dilmesinin iki yüz ellinci yildönümü· 
ananz. Fakat vaziyet hi„ degi1mez. Ne zi ve Avrupa edebiyatm1 ne türlü bilmek nü bahane ederek aleyhimize ne mas
vakit fikri bir sava1 ba§lasa k1Sa bir za- lazim geldigini farkedenler arasmda bu- karaca iftiralarla dolu bir telkin hare
man sonra hpk1 iptidai kabileler arasm- lundugumu samyorum. ketine giri1tigini de dünkü bqmaka• 
daki güre1lerde, horoz dögü1lerinde 0 ) • Hele hayatmda naz1m denilen büyülü lemizde Nadir Nadi hahrlath. 
dugu gibi bir sahne ortaya c;1kar: fptida iiin a51l igyüzünü görecek kadar vezin ve Biz Türkiye aleyhindeki bu düzme 
kizma, sövüime, arkadan sille, tokat ve kafiye ile oynamami, kimselerin Yahya papaz heyecanmtn Avusturya ile be-
tekme ... Daha arkadan... Kemali begenirken de, begenmezken de raber yerin dibine batltgm1 zannede-

Anlatmaga lüzum var m1? onun hakikatinden nekadar uzak kalma- rek Erental'lerin ve Dolfüs'lerin 
Belki anlatmaga lüzurn yok; lakin 1u ga mahkfun bulunduklan da me~hulüm memleketinde vukua geien son tari• 

halin naS1! insam düiündük„e elemlen • degildir. Bu noktalar üzerine aziz mü • hi deifüikligi zaruri buldugumuz ka· 
diren bir (ruhiyet) ifade ettigini söyle • nekkidin dikkat gözünü bir dakika ~agi· dar, milli menfaatlerimiz balammdan 
mekte fayda var samyorum. nrT. dan iyi kart1lam1tllk. F akat, son bir 

Kuvveti elvermedigi i„in h1yanete, ci- 110 ikinci bir nokta: ay i!;inde iki defa, iki ayn Alman 
nayete bile ba1vurarak hasm1m altedece- Bir„ok san'at eserlerine en keskin si- mecmuasmda, Türklerin Avrupadan 
gini zanneden bir zavalh, naS1! yalmz lahlarla tenkid savletleri gösteren Y ahya ~ekilmesini bir Cermen zaferi olaralt! 
cismani kudret degil, ayni zamanda ak1l, Kemale de elbet dogru yanh§ hücum ede· selaml1yan iki acayib yazt gözümüze 
insaf ve vicdan bakimmdan da düikün cekler bulunabilir. Mitralyöz sac;an bir ili§li. Son «Berliner 1llüstrirte» mec• 
bir bi„are oldugunu gösterirse, iftira, ya- cepheye bütün alem konfeti atmaz ya ! muaamda Viyananm ikinci Türk mu• 
!an ve kelime hokkabazhg1 gibi vaS1ta • Nitekim bunlann arasmda bir arahk haaarasmdan kurtulmast bir Alman 
lardan muvaffakiyet ilac1 dilenen muhar- Nurullah Ata„ da vardi. Biz ihtiyarken zareri teklinde gösteriliyor. 
· d k k d k bile unutmad1k; elbette genc arkada•imiz nr e anca en i irfan yo sullugunu ve ' Biz her iki mecmuaya da, dikkat· 

·1 f k 1 · 1 da hatirhyacaktir ki Yahya Kemale kal-gönu 1 ara 1gm1 !Spat etmi1 o ur. Buna k •izlikle gözden karArak girdigini aan• 
h h 1 anhk etmek istedigi sütunlarda bir za • q ,.--

i~ §Üp e etmiye im. Bence bir yaz1cmm dig" tmtz bu iki yaz1ya ragmen bugün· 
b.I · 1 d man kendisi bizzat bu deg" erli adama göstere 1 eceg1 en su~ u ikkatsizlik mut· kü Almanyamn Türkler aleyhinde 

1 k b k ul bl h 
kar11 cn zehirli oklan atm1<t1. Ve •iir an· 

a a ütün o uyuc an e e ve echel ' ' du""nkü Avusturyada beslenen kötü 
d d - lay11mda bu kadar geri ve insafstz man· 

sanmasm a ir. hallSllsiyele varis olabilecegine inan• 
zarasile bizim gibi ondan ciddi cserler 

Ge„en gün ah1km oldugumuz •u an'a· b kl " b mak istemeyt"z. Dolfüs Avusturya· ' e 1yen aga eylerini mahzun etmi1ti. 
ne d1imda bir§CY görecegimi umdum ve «Ne yapahm gene k1Srnetl» dedik. stmn b1rakt1g1 o köhne katolik miras, 
sevindimdi. F akat sevincim uzun sürme· F k b yen1" Almanyada hirbir k1ymet alma· a at en o zaman hi~ ümidsizlenme • " 
di. 11te sebebi: d" B"l d mahdir ve alamaz da. 

T 
im. 1 iyor um ki N urullah Atacm ze-

ürk edebiyatmm Hamid, Y ahya k. b" • Bi"z, Avuaturyan'" Almanyaya il· aSI, uaz agtrca yÜrÜmekJe beraber, u• 

Kemal, F alih R1fh gibi ball sei;kin mutlaka y ahya Kemal gibi bir kudretin hakmdan sonra, Türk milletine ve 
mümessillerinden bahsederek yazd1g" un · · b" ·· k Tu""rk tan"hm" e kar•i, eski•;ne hir ben· z1rvesme 1r gun varaca tn; gönlii, onun • ~· " 
bir takim dü1ünceler etrafmda aziz arka- 1 d 1 k k zemt'yen yeni· bi"r Alman görü•ü bek· an ay11 a im anm öste liyen duygular • • 
da§1m1z Nurullah Atacm ismimi vermiye- d ld k f Ii'yoruz ve bunun L--ka tu""rlu·· olabil· an yava1 yava1 c;özü ü ~e... 1te san • ~ 
rek baz1 tenkidler bastird1gm1 söylediler. digim gibi de oldu. Bir zamanlar Yahya mesine de henüz imkii.n veremiyoruz. 
0 sebeble genc neslin olgunluk '<agma Ke. m_ ale hücum eden arkada•in, bugu""n PEYAMI SAFA 
yakla1an bir münekkidinden benim bayat ' 1amn eo eski ve gönüllü dostlarile hay • 
zihnime biraz tazelik ve serinlik getirecek ranlarma bile laktrdi söyletmek istemedi
sözler i1itecegimi tahminledim. Memnu • gini görüyoruz. O kadar ki büyük iairi
niyetim de oradan geldi. Bilmem i;ok mizin eserleri etrafmda hatmm1za geien 
mubalagah bir hayal mi takib etmi1im. sözleri bir takim küc;ük duygulardan 
<;:ünkü talihimin bu defa da bana yar ol- d • k ogma sanaca kadar gözleri bulamyor 
mak istemedigini görerek i~imi ~ektim ! ve taassub gösteriyor. 

fptida §Unu söyliyeyim: Nurullah A- Bilmem bu kadan fazla degil mi? Ve 
tac ad1 benim ba11mda saygile and1g1m bilhassa bir münekkid kaleminde bir öl
muhtelif hayaller uyandmr: Hayatmm güsüzlük alameti gibi görünmez mi? 
son günlerine kadar karyolasmm i~indc Ah h 1 !U an„er i kafa ve kasaturah ede-
ve faal bir kadid halinde c;ah1arak bize biyat ! Biz bundan ne vakit yaka SIYlT • 
Hammer'i nakletmek i~in göz nuru dö • • b l 
k 

maga a1 1yacag1z? Fikir mücadelesi mi 
en pek muhterem, ve üstad Ata Beye • k yap1yoruz; yo sa Romada g1ladiyatör 

fendi merhum haf1zamda her vakit hür • kesiimesi mi seyrediyoruz, anlamak kabil 
metle aSJh duran bir portredir. T1b ve degil ki ! 
yaz1 alemimizin senelerdenberi sevgi ve 
sayg1 ile tamd1g1 doktor Galib Atay1 ve 
merhum büyük adamm bir riyaziyat da
hisi olmaga namzed gibi dogup vatan 
müdafaasmda camm feda eden diger a
ziz evladm1 gene zihnimin mahfaza51 
i„inde birer mücevher gibi saklanm. Nu
rullah Ataca gelince, onun zeki ba11m da 
Galatasaray1 lisesinde tamd1m. 0 za • 
man, bu zarafetsever yaz1c1m1z gibi ol
gun gencler „ok olmad1g1 ic;in bana bir 
edebiyat muallimligi verdilerdi. Bugünkü 
gazete ve fikir alammmn belliba1h bi • 
nicilerinden (Va-Nu) gibi, V. Nedim gi· 
bi feyizli, bereketli istidadlan da o müna· 
sebetle görüp sevmi1tim. Gene o zaman
lar büyük Y ahya Kemalin zevk ve 1iir 
prensligi henüz her tarafta tamamile ta • 
nmmamt§tl. Fakat san'atmm yapacag1 fü. 
tuhata pek erken inanm11lardan biri oldu
gum i~in, ben 1airin her yeni eserini genc 
ve titiz ruhlu talebelere yazdmrd1m. Bu
gün oldu~u gibi o vakit de halime gülen
ler yok degildi. Alaylanm arllk Sik gör
dügüm Nurullah Ata~ gülenlerin arasm
da m1ycL bilmiyorum. Lakin pek yakm 
z;,.manlara kadar o kafileden oldugunu 
gösterir yaz1lar bashrd1g1 hatnamdn. Sim

Y eni nesillerin cismen dayamkh ve 
sporcu olmalann1 diledik. Ancak bundan 
bekledigimiz §Cy, kendilerinin ruh ve ze
ka inceliklerine kapah kalmas1 gibi bir 
netice olamaz. Lakin bir daha tekrarh • 
yay1m: Ben gene nevmid degilim. !nam· 
yorum ki Nurullah Ata~ arkada11m1z, 
Y ahya Kemalin fevkalade bir 1air oldu
gunu nihayet anlad1g1 gibi, insanlarm 
küc;ük ve m1zm1z duygulardan ba1ka his
lerle de söz söylemesi, yaz1 yazmaSl, 
kiymet bilmesi ve hahr saymaSI kabil ola· 
bilecegini bir gün pek güzel surette kav
nyacaktJr. Zira kendisi bütün bunlar1 
beynine ve gönlüne maledebilecek bir 
soydandtr. Sonra da epeyce tahsil ve ir
fan sahibidir. Ancak „ok dilerdim ki o 
mes'ud gün ~ok gecikmesin. Zira zaman 
ge~iyor! 

Faztl Ahmed Aykar 

Hariciyede yeni 

nakil ve tayinler 

Daladye, Londraya 
da vet edildi 

[Ba1taraf1 I lncJ sahlfedel 

«- Nisanm 27 nci ak1aIDJ Paristen 
Londraya hareket ederek aym 29 una 
kadar orada kalacagiz. fngiltere ile Fran• 
sa arasmda askeri bir ittifak mevzuubahs 
dei!ildir. Bununla beraber, iki" ordunun 
erkamharbiyeleri arasmda $ahS1 münase· 
bahn takviyesine i;.ah$acaglZ.» 

Siyas! mehafilde FranSIZ B.aivek!li· 
le Hariciye Nazmnm Lon.dra z1ya.retme 
büyük bir ehemmiyet atfed1lmektedtr. Bu 
münasebetle fngiltere ile Fransa arasmda 
mühim müzakereler cereyan edecegi te• 
min edilmektedir. _ 

Ayni mehafile göre, fngiliz ve F ranSIZ 
nazirlan arasmda ba$hca a.$ag1da.ki Ü<;; 

"him mesele müzakere ed1lecektir. 
mul _ FranS1z • fngiliz tedafüi anla1· 

masmm takviyesi, 
2 _ fngiltere ile ltalya arasmda akde· 

dilen anla~ma neticesinde tahaddüs eden 
yeni vaziyetin tetkiki, 

3 _ !khsadl, mali meseleler. 
fngiliz hükumetinin F ransa ile aske• 

"sahada daha S1k1 surette te1riki mesai et• 
n b „ b 1 mege amade bulundugu, u munase et e 
bilhassa garb pakh hakkmda evvelce 1n· 
giliz ve F rans1z erkamharbiyeleri arasm• 
da cereyan eden müzakerelere kat'i bir 
sekil verileceil;i söylenmektedir. Bazi 1n• 
giliz gazetelerine göre, harb takdirinde 
ingihz ve Frans1z mü5t~rek or:Iul~nnm 
tek elden idaresi meseles1 de c1dd1yetle 
derpis edilmektedir. 

ikinci maddeye gelince: F ranSiz hüku· 
meti !talya ile anla1maya karar verdiil;in· 
den, Roma ile müzakerelere giri5meden 
evvel lngilterenin muvafakatini istihsal 
etmek istemektedir 

r di bu sevgili arkada1 kapah bir surette 
\. KISA HABERLER ) bana sata11yor. Kendisinin güzel, dogru 

Ankara 16 (Telefonla) - Sovyet Rus
yada mütekabil anla§ma ile Iägvine ka· 
rar verilen konsolosluklanm1zdan Ode
sa konsolosu Ali Riza Erivan, Rag1b 
Bakü, Cemal Leninakan, Server dere • 
celerile merkeze nakledildiler. 

Dii!er taraftan, kuvvetli bir maliyeci 
olan M. Bone, iki devleti alakadar eden 
ikt15adi ve mali meselelerin halline ~ah· 

0acaktir. 
* ANKARA 16 _ Diyanet i\;!erl heyetl ve necib §eyler söyledigini. görseydim 

mü1avere azal!gma Zat i:§lerl mi.idürü ö- genc arkada11mm ihtiyarlam11 bir hocay1 
mer tayln e<llldl. hatirlamasmdaki nezaketten duydugum * iZMiR 16 - Basmahane l.'Jtasyonu 
kar§ismdakl kahvehanelerde, me~huJ blr zevk büsbütün artacakt1. Halbuki Nurul-
••hJS, garson Ismalll b19„kla karmndan a- lah Atacm beni o kadar memnun edilme· 
gir s~rette yaralami§tir. ge lay1k bulmad1g1 .,.buk anla§1hyor. Ne * IZMIT 16 - Bag llaclamas1 mevshn!n- 1 k 
de köylüye ucuz flatlarla tevz! edllmek ü- yapa im ismet 1 
zere viläyet tahsisatmdan 15 ton kükürt- «Yahya Kemale hücum edenler ... » 
Je 3 ton gözta§1 aluuru•tir. diye ba§hyan bir cümlesi var ki i.,inde * SOFYA 16 - Bugün ne§rolunan yenl bazt kalabahk laknd1lar i1itiyoruz. 0 
matbuat kanununda herhang! blr gazete l 
veya mecmua ~lkarmak l9ln hu.su.sl blr aktrd1lan gerek okuyuculara, gerek sev-
müsaade l.'Jtlhsali mecburl kllmm~tir. gili münekkidin nezih §ahsile muhterem 

Odesa kan91lan Mahmud Hamdi Ba
tum konsoloslu.1tu kan91lärhgma, Batum 
kan~1lan Nuri Sofya ikinci kätibligine, 
merkezde be§inci derece memurlardan 
Nizameddin Cenevre ba§konsoloslugu • 
na, sekizinci derece memurlarmdan Ce
mil Baki Brüksel eli;iligi ba§kätibligine, 
dokuzuncu derece memurlanndan Ha • 
san Cevad Tiran el~i!igi ikinci katibli· 
gine tayin edildiler. Sofya konsolosu 
Baha derecesile merkeze naklolundu. 

Romanyada S1n1f mücadele
leri yasak 

Bükre§ 16 - Devletin emniyeti hak • 
kmda yeni ne§rolunan kanunda bilha&-
sa fesadc1 propagandalarla smtf müca· 
deleleri ve emvalin taksimi Iehindeki 
bütün hareketler kat'iyyen yasak edil • 
mi§tir. 



Gene;, yak1,1kll ve ihtirash ~ift artist ---• 

W 1LLIAM LUISE 
POWELL ve RAINER 

RADVO 
( Bu akl?amki program) 

~ ~::...-:. Küc;ük horoz ] L'il~·l·;ll:ifi't 
~==========================d9 Ceki Kugan 

0 zamanlar ancak yedi ya§mda var· \ det gagasinda tutarak dostlugun g1da • 
drn. Merkez mahallelerinden birinde, dan evvel gedigini anlatmak istiyordu. 
~ocuk gözlerime sihirli gib1 görünen Sonra, omzuma s19rad1. Omzumda ga
büyük bir evdc oturuyorduk. Bu ev, on yet uslu duruyordu ve ben böylece u
altmc1 asrm baZJ evleri gibi, gizli oda - zun müddet gezebiliyordum. Katladt -
lardan, görünmez koridorlardan, müte· gtm kolumun üzerine iniyor, boynunu 
harrik e§yamn örttügü kap1lardan mü- uaztiyordu. Sevincle mmldad1gim du • 
tc§ekkildi. Gen!§ bir bah,e, defne aj!ac- yar gibi oluyordum. Benimle oynama • 
larmm siyah kollarile, erik aj!aclarile ga ba~hyor, uzaga att11l;im §eyleri ba • 
ve cn kü,ük bir nefesle bcyazlanan agac na gagasmda getiriyordu. 
~ilegi fidanlarile bu evi ,evreliyordu. Bu oyunlar büyük annemi eglendiri • 
<;ok mes'uddum, öksüz oldugumu §Öyle yordu. Hi<; kimse kü<;ük horozu benim 
böyle biliyordum: Bir büyük baba ile gibi ok§1yamazd1. Bir ak§am, Matmazel 
blr cici annenin §efkatli himayesi altm- Victorine isminde bir aile dostunun gel
da idim. Uzun müddet. bana hududsuz digini haber ald1m. Ho§ geldiniz demek 
görünen bah,e, beni teshir etti. Bir gün, i'in salona ;?irdim. K1s1k kahkahalarla 
bir yanc1 kadm kü<;ük bir horuz getir· beni kar§tlad1, Muhabbet makammda 
dl ve bize hediye etmek istedi. Büvük yanag1ma birkac fiske vurdu. Ya§tmm 
an.~em reddetmegi denedi; fakat köylü kü~üklü~üne ra~en, onda bir askcr 
kad'.n bu kü<;ük horozun beni ell;lendire- hali sezdim. 
bi!ccegini ileri sürdü. Söyledigine göre, Büyük annem, onun i'in, kuvvetli bir 
m unis bir hayvand1. kadm diyordu. Sonradan, Matmazel 

Büyük anne mnezaket icabt yeni iti- Victorine'in baZ1 para meselelerini 
razlarda bulunduysa da para etmedi. halletmek i<;in geldigini ögrcnecektim. 
Yarm kadmm kü<;ük horozu sepetin - Bir hafta kadar bizde kaldt. Hususi 
den nekadar büyük bir keyifle ''kartll· dostluk makammda yanal!tma vurdugu 
gun ve onu ayaklarmdan tutarak ha· fiskeler pek ho5uma gitmiyordu. 
vaya kaldtrdtj!lnt hi<; 1mutm1yacaj!1m. Yüzüne tükürmek geliyordu i~imden. 
Böyle as1lmt§ bir vaziyette, ince ba<tnl Del!irmi ve k1pk1rmm bir yüzü vardL 
kaldmyor, endi§e ile ac1lmt§ olan ga • Ald1g1m terbiye, i<;imden geleni yap • 
gasm1 göstcriyordu. Güne~ gözlerinde mama mani oldu. 
minik bir perdenin ini!' kalktiinm görü
yordum. Meraktan ,atbyacakhm, ho • 
rozu almak i· in elimi uzahyordum. 

Evde büyük bir kümes y~ktu; yalmz 
k!lerin yanmda hurda bir tavuk kümesi 
vard1. Büyük annem, yar1C1 kadma U · 

zun uzun te§ekkür etti. Kadmca~1z git· 
tiktcn sonra, parke ii>erinde, ayaklar1 
bir iple baj!lt. harek · ;, duran kü,ük 
vah~i ve siyah hnrozu göstererek: 

- Hangi ~eytan, ded!. bu kadmm ak
lma getirdi? Bu seni nas1l ej!lendirecek 
bilmem ki? 

Dö§eme üzerinde boyluboyunca u
zannll§ olan kü<;ük horoza bak1yordum. 
I11k. tüylerini güzelle§tiriyor, k1rm1Z1 
bir ibik alevlendiriyordu . Bana pek do
kunan bir azab. bir ümid seziyordu'll; 
onu baj!larindan kurtarmaga ko§tUm. 
Büyük annem: 

- Dikkat et, dcdi. Bal!lanm birdcn -
bl•e <;özüverirscn mobilyanm üstüne 
atlavip en güzel vazolanm1 ktrabilir. 

K ü<;ük horozun dünyanm en güzel 
\•azolanndan daha harikalt olrlujtunu 
ba~rmak arzusile yan1yordum. Onu ta
mamil~ hürriyete kavusturmadan evvel. 
hcm sert, hem ~-umu§a k olan tüylerin i, 
blr ke•if vecdi i<;inde ok§ad1m. 

Bii.vük annem: • 
- OJ\u parmakhkh kü~ük avlu.va 1?Ö

türecc~im, dcdi. Orada hit; kork -
maksmn ba~lanm <;özebilirim. On
dan sonra Jstedi~in kadar eglene -
bilirsin. Fakat sana söyliyeyim; ku
k urikodan baska bir §eY bilmez; hep 
ayni 5eyi ooyler ve yalmz sabahlar1 
hc"I de pek erkenden baj!mr. 

Sabirs1zhj!1mdan yerimde duraml\'a
rak büvük annemin pc•inden gittim. O· 
nu birdenbire serbest birakti: sart pen
~cleri üzerinde l(ÖrÜlmemi§ bir sevincle 
z10lad1gm1, kcskin ba'1nt vakarla ta
~1d1~m1. vürümekten ziyade dans ettl -
girl gördüm. 

Bü,1ük: annem: 
- $imdi i<tedij!in kadar ei!len. dedi. 

Ona ylyecek ver. Kilerde m1sU' var 
Ya'mz berrak su i<;er. 

Ve büyük annem keyfime ve hayre • 
tim e gülerek uzakla§b. Böyle serbest 
bir halde kü~ük bir horoz görmemi§ • 
t im hi<;; o vakte kadar ancak, hur~a 
kümesin parmakhklar1 arasmdan ap • 
tal ba§lar1m uzatan küt;ük horozlar 
giirmil§tüm. Bu tarn bir serbestile p.e· 
ziniyordu. Yanma vakla§tim, ka<;ma~a 
yeltenmiyordu. Altm gözlerile bana 
bakt1. Kendisine hayran old ugumu ve 
benim dostum olacagm1 süphc•iz bili -
~·ordu. Cürümü§ gübreyi keyifle e~eli . 
yor , daha uzaga gidiyor, bir a'!acm yao· 
raklanndan s1zan günes halkalaril~ 
dans etmel!e ba~hyordu. Onunla ovna
maj!a gelen mgt k1skamyordum. Kiler
de m1;;1r buldum. Ellerimdc ve ceble -
rlmde m1S1r getirdim ona. Cok sonra • 
Jan altin para sayacak!Jm. fakat o l!Ün 
kücük horm• 'erpti~im m1S1r taneleri 
l!ibilerinl asla bir daha göremivece~im 
G jne$i ve m1sir tanclerini birlikte ea· 
gahd1 Sonra te•ekkür etmPk icin ba
na doj!ru geldi. 0 anda ne duyd11~u1'T't1 
söylemeli mi.'•'m' Bu. tamamen bir cn
cuk hissivdi. Bu~ün tahlil etmektPn a
clzim. HoroZllm zarif ve vakurdu. M•h · 
muzlar1mn llkhahar tomurc•klan gihi 
kabard·":m görüvordum. Hemt>n su 
11etirmel(e ko~turn. Ga"asim suva d~l • 
d1rd1: onu bir müddet havava k• ldird1 
ve avni zamand!J. giine~ sual~r1n1 da icti. 

Bun<fan sonra . bir gedd re<rr>inde 
irr : ~ Pib: ad1m attt ve bu sa~maz ßrltm -
Jarle bPn'm <NPF•mp etref1mda rlilrdü 

H•r tara'1 1s1l<lar lcirodovdi. ayd•nl1k
ta ftal-.a mul-t,..~em 11öri;"1ivnrdu. K "vfl 
ye„ ndPvdi , pü11vnrtiu. E!imi ona dn'i'
r•t uzatt m, ve ilk nefa olarak. ken disi 
,..„ dokunmarN1 mü.aade etti . Miitea • 
lnh Minler. büvük annpmin fikrile ha
r„kct ederek. ona sivah bu~davla m1-
sir ma'ilutu verdim. Arabahkta ona kü
cük bir kulübe yaphm; her ak•am bu 
kulü':Jcye girmej!i !t!vad edindi. Bir h af· 
t a sonu"lda, bana kar~t bir nevi minnet· 
tHhk izharma bit! ladt. Sabah erken • 
d en. kanadlanm ~rrparak gelivor, av , 
~umda yem yiyordu. Yemleri bir müd-

Kü,ük horozun refakatinde sükun•t 
buluyordum. Onun keyifli c1gltgile u 
yanmaktan daha tafü ne vard1? 

Matmazel Victorine P arise dönmek 
mecburiyetinde oldugunu ileri sürdü. 
Hareket edecegi günün sabahmda, mu
taddan pek ge9 uyand1m. Kü<;ük horo • 
zumun türküsünü duyrnam1~ttm. Bah -
ceye c;1ktim, seslendim, fakat beyhu -
de. Nerede saklanabil!rdi? 0 ki. güne~
te gezinmege bay1hrd1; n icin saklam • 
yordu? Sesimi duymuyor muydu? 

Kulübesinden parmaklt kh avluya ka
dar belki yüz defadan fazla gidip gel • 
dim. Horozum ortalarda yoktu. Onun 
bazt baZJ sahverdi~i 91ghklardan 
mahrum kalan gök, gözümde karan • 
yordu. Mutad gürültüler devam eder • 
ken onun sükUtu ben i korkutuyordu. 
Beyhude yere aramaktan yorulmu§ • 
turn, büyük anneme sordum. Ellerini 
havaya kaldtrarak uzakla§h. Nihayet 
mutfaga ko§tum, kücük horozum bazan 
mutfak etrafmda dola~1rd1. Ah91 kadm 
Melanie, al9ak bir kürsüde oturmus, 
dizleri kaba bczden bir önlükle örtülü, 
elinde, yariya kacl ar tüyleri yolunmus 
bir horoz tutuyordu. " 

Ba,tm banll dol!rll kald1rd1 ve acele 
ile gerl ~ekildi. Gözlerimi alablldi~ine 

a<;hm. kü<;ük horozumu".' bu §!!kl.e gi • 
rebilecegine tnümkün degil, inanamt • 
yordum. Melanie, a~lamakh bir sesle : 

- S iz keyfinize bakm ! dedl. 
- F akat kü~ük horozumun nerede 

sakl and1~m1 bilmiyorum. 
Bana hüzünle bakarak: 
- Dinleyin beni Mösyö P ol, dedi. 

Kü,ük horozunuz arbk sizi duyam1ya • 
cakhr. Kederlcnme~e degmez. Matma
zel Victorine bugün gidecek. P ili<; ye • 
mege bay1hrm1§. S izin horozu lstedi. 
Ne yapt1ksa anlatamad1k .• Ben bunu 
istiyorum!• dedi. Ve o bir §ev ist edij!I 
zaman itiraz etmege gelmez. Büyük an
neniz de mü~kül mevkide idi. Fakat 
Matmazel Victorine ~ocuklan §lmart -
mamn dogru olmad1gm1 ileri sürerek 
büvük annenizi ikna etti. 

Melanie'yi fazla dinlemek istemedim. 
Keredimden 91ld1racakhm. f!k defa o· 
larak öfkeden bo~ulacag1ma zahib ol • 
dum. Kilere giderek yere uzand1m. 
Kalk!J/Vm zaman , havabn bana ba•ka 
1sbrablar da getirecel(ini sezdim. Mat • 
mazel Victorine'i kap1da keyifli 11:ör • 
düm. Büyük babamm. sevmedigi adRm· 
lara - sünhesi z hak ettikleri i<; in • alcak 
dedil!ini ha!Jrlad1m. Yakla<hm, beyni· 
me kan hücum ediyordu. Ona •r•'~in 
'1kh~1 ka~ar: 

- Aleak! Al~ak kar1! 
Dive ha~1rd1m. 
F akat alhn baktsh küc;ük horozum 

elden p;tmi•tl hir kere. 
("~viren: 

CEVAIJ sAnfK 

Te~ekkür 
Senelerdenberi dü<;ar oldu~um ~eker 

hastahi!mdan ayag1m kangren oldu. 
Haseki Nisa hastanesi operatörü k1ymet
li genc muallim doktorumuz operatör 
B•v ~inasi Erelin tedavisi savesinde a
vag1m kesilmekten kurtuldu. Kendisine 
ömrümün sonuna kadar minnet tar1m. 
Ayni zamanda hastanede pek ~ok Jutuf 
ve yard1mlarm1 gördügiim ba~doktorla 
di~er doktorlara hastanede bulundufom 
müddet rnrfonrla intizam ve ho<tahak1 • 
c1 lann !"t>>aket ve §efkatine alenen te
§Ckkür ederim. 

Hümeyra Tar 

Mevlidi Serif 
Ge9enlerde vefat eden sevgili va· 

lidemiz merhume Zeynebin ruhuna 
ithaf edilmek üzere bugün K ml· 
toprakta Zühtüpa~a cemii §erifin • · 
de ögle namazm1 müteakib Mevlid! Ne
bevi okunacaj!mdan k1ymetli dostlar1-
m1zla arzu buyuran zevatm huzurlarm1 
temin i<;in enzari 1thlalarma arza gaze
tenizi tavsit ederiz. 

Doktor Hasan Vasif Somyürek 
R ana Somyürek, Rldvan Korur 

Artist kü~ükken kazan
d1g1 paralar1 annesinden 
almak i~in mahkemeye 

müracaat etti 

I 

• • .· 
.~ \. L ' • -'\i "&. 
Ceki Kugan kar1s1 ß etti Greybl'le 
bilikte (Betti Cekinin solundadtr) 
Lo• Anceles'ten bildiriliyor: 
H olivud' daki sinema artistlerinin hu 

susi hayatma kat'iyetle vak1f mehafilde 
deveran eden 1ayialara göre haliharnda 
koskoca bir äelikanh olmu1 olan eski 
kü<;ük artist Ceki Kugan bei param kal
m111Ir. Bu havadisi duyan gazeteciler 
hemen gidip kendisini görmü1ler, «Yav • 
rucah müme„ili muharrirlere: 

- Evet, demi~. maatlef'süf haber 
dogrudur. 23 ya1mda evli bir ada m1m. 
Sinemada ufa ktefek ald1g1m rollerdeki 
kazanc1mdan maad a hi<;bir gelirim yok l .. 

Mülaka tm gerisi iu iekilde devam et • 
mi1tir: 

- Peki, kü~ükken kazand1gm1z pa • 
ralar ne oldu? 

- Onlarm yekunu 125 milyon frank 
(bizim param1zla a1ag1 yukan 6 milyon 
lira) kadar bir1eydi ve annamele baba m j 
tarafmdan bankaya yatmhyordu. Ba -
bam, 11marmasm diye bana haftada 100 
frank ( bei lira ) dan fazla para vermez
di. Simdi elimde 200 bin frankhk bir si -
gorta poli~esile 80 bin franhk bir otomo
bilden baika bir1ey yok. P aralarm diger 
k1'm1 hep annemin üzerinde„ 

- AnnenlL baika birile evlendi degi1 j· 
mi ? 

- Evet, uten bütün felaket de bun-
dan dolay1 ba,1ma geldi ya„ Resid olun-1 
ca anneme gidip paralanmt istedim. 0 , 
bana bütün •ervetini üvey babamin ü1.eri-
ne devrettigini söyledi. H albuki üvey ba
bam ~ok müsrif bir adam„ Y anslard a 
bahis tutuimay· ~ok seviyor. Y alni~ ce • 
bindeki platin •aale 85 bin frank vermis 
oldugunu müftehirane her yerde anlatip 
duruyorl „ 

Ceki bu va1iyet kar~1Smda mahkeme . 
ye müracaat etmi~. mahkeme de mühim 
ve mü1kül bi r meseleyi halletmek mec -
buriyetinde kalm1~1Ir. Kü<;ük yaitaki bir 
<;ocugun kazand1g1 servet kirne aiddir. 
A nne, baba bu paraya istedikleri gibi te-1 
rnhub edebilirler mi? Yoksa yalniz mu -
hafazasile mi mükelleftirler? Cocuk re-
1id oldu~u zam<:n bu paralann hesabm1 
anne ve l>aba<indan sorabilir mi? 

Bu hafta S A R A Y sinemas1nda 
Hakikt ve ya~anmr~ bir vRktayi tasvir eden 

f;ARIN CASUSU 
Fransrzca eOziü iilminin rollerini büyük bir kuvvet ve san'atle oynuyorlar. 
Harbden evvelki Husya Te Avusturyanm ihti~amh earaylarmm lüks ve ihti

~am 1 arasmda cereyan eden kuvvetli ve ihtirash bir mevzu 

llAveten: FoX ,TURN Al ilOnya havarlisleri. Rngtin .aal 11 ile ten1illlth matine 

r 

L 

Her kesin agzmda dola~an b1r is1m 

DEANNA DURBiN 
ve bu ha tta SüMER sinemas1nda 

g!\rü l m•mi~ bir muvallak1yetle dernm etmekte o!an bir hlm 

100 Erkege Bir K1z 
F rans1zca s ö zl ü senemn en büvük zaferi 

Buq Un saat 11 de tenzllAth matlne 

3 iSiM KLARK GABLE 
JEAN HORLOW 
AT 0 GA s A R 
1 

r- JOAN CRA WFORD' un-. 
:eutün güzellik ve ihtltpam 1 ile parlad1g1 en son 

Fre ns1zca sözlU fllmi 

MECHUL KADIN 
- Pek yak1nda S A R A Y sinemas1nda „ ... „ ... „„ ...... ___ ,„ ...... „ ...... „ ... 

Büyük müsamere 
San'atkar NA$ i D ve kumpanyas1 

~ A K A 
T aklidli komedi 4 perde 

Macar varyete heyeti taraflndan eglenceli 
numaralar, sololar, düettolar vesaire 

• • 
··~· Alaturka konser 

K1ymetli san'atkar Tanburi Refik ve arkada~lan 
19 Nisan sah &kfiam1 

Pangalt1 T AN sinemas1nda 

L ~i~li <;ocuk esirgeme kurumu menfaatine 
Bil etl e r : 100, 75, 50 kuru§tur 

Eugün T Ü R K sinemas1nda 
Güzelligine, -.sinin tathhgma hütün dünyanm 

hn»ran oldu~ en g11zel film yild1z1 

ANKARA: 
12,30 kan!tk pläk ne1rlyatt - 12,50 p!äk : 

Türk musi!Wi ve halk 1ark1lan - 13,15 da
hlli ve harlci haberier . 18,30 kan11k pläk 
ne1rlyatl - 18,50 ~ocuklara masal. (Ma.sal 
dede tara!mdanJ - 19,15 Türk mus1kls1 ve 
halk farktlan. <Makbule <;:akar ve arkada1· 
!axl) • 20,00 saat ayar1 ve arabca ne1rlyat-
20,15 Türk muslkisl ve halk 1ark1lan. <Sa· 
lähaddln ve arkada.!jlartJ - 21,00 edebl ko· 
nu~a • 21,15 stüdyo salon orkestra.s1 -
22,00 ajans haberterl • 22,15 yarmkl pro· 
gram. 

iSTANBUL: 
12,30 pläkla Türk muslklsl • 12,50 hava

dls - 13,05 pll!.kla Türk muslitlsl • 13,30 
muhtellf pläk nefrlyatt • 14,00 BON • 18,30 
pll!.kla dans mu.slklsl - 19,15 kon!eran.s: 
Prof. Sallh Murad <Radyo derslerl) - 20,00 
Mtizeyyen ve arkada1lart tara!mdan Türk 
mustkLst ve hall< "'rktlan • 20,4-0 hava ra
poru • 20,48 Ömer Rtza taxa!mdan a.rabca 
söylev • 21,00 Cemal KämU ve arkada1-
lan tara!indan Türk muslklsl ve halk ~r

ktlart, (saat ayariJ • 21,45 ORKESTRA -
22,15 aJan.s haberler! - 22,30 pllkla solo -
lar, opera ve operet pari;alart - 22,50 son 
haberler ve erte.'11 günün progranu - 23,00 
SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 

20,35 Cekoslovakya. devlet radyosu: Bu
.se fSmetana'nm>. 

20,55 Kolonya: Tltland (Albert'lnl. 
21,50 Tuluz (P.T.T.J: Travyat (Ver

dl'nlnl. 

Büyük kon•erler 
20,45 
21,05 
21,05 

21,06 

Htlversum: Bah'1n eserleri, 
Kopenhag: Bah'm eaerlerl. 
Frankfurt: Bah ve Mozart'm e
serlerl. 
Stuf.gart: Veber ve !;lubert'in e
serlerl. 

21,05 Königsberg: Smetana, Dvorak, 
§arbiye'nln eserlerl. 

21,35 Paris CRadyoJ: Bethoten'ln eser
lerl. 

21,50 Sottens: Ramo ve He.ydn'ln eser
lerl. 

22.35 Monte Kana.rl: Hendel'ln eserler!. 
22,50 Beromünster: c;;aykovskl ve Llszt'ln 

eserleri. 
1,05 Viyana: Hen<lel'ln eserler!. 

Oda musikileri 
18,05 Strasburg: Bethofen'ln keman ve 

plyano sonatlan. 
19,05 Llypzlg: Brahms'tn plyano sonat

lar1. 
19,05 Königsberg: Bethofen'ln vlyolon

sel sonatlar1. 
19,35 Sarbrüi<ke: Betho!en'ln keman 

sonatlar1. 
22,35 Lehlstan devlet radyosu: Vlbaldl, 

Bethoten <Mehtab sona.ttl, Pa -
van1n1 ve Padere!skl'nln eserler!. 

Operetler 

21,05 Berlin: !?en Du! (Leha.r'm ). 
$ark1 konaerleri 

Stuf.gart : Maria Relnlng (Soprano). 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece ""hrlmlzln muhtell! oemtlerln

dekl nöbet.c;I eczaneler: 
istanbul clhet1: 
Eminönünde (Mehmed KAziml, Alem

darda (Arif Ne~'et), Kumkaptda (Asador) , 
Kü~ükpazarda (Hlkmet Cemll), !;Jehzade
ba11nda (Ünlversltel, Fenerde (Vital!), Ka
ragümrükte CKemaJ), e<hremlnlnde CNl · 
zun), Aksarayda <!?ere!), Samatyada (Te· 
ofllo.s), Baktrköyde CMerkezJ, Eyübde (A· 
rl! Be""rJ eczanelerl. 
Beyo~lu clhetl: 

l,te bu suallere hakimler tarafmdan •1. 1· · "1' 1 gOrü!m1ven a~i< tilmi. A~km, hissio, en 
verilecek cevablar ve mahkeme tarafm - güzel romnm. BO)Ok yt ldt7.m •n nelis ~arkilarr , 

ZARAH LEANDER 
LA HABANERA 

§~II Haläskärgarl caddeslnde (Hallr:), 
Takslm.de CN!zameddln), TarlabB.§mda (Nl
hadl, Lstlkl!U cadde.stnde (Kanzuk>, Da1· 
rede <Oünef), TOP<JUlar cadde.slnde (Spo -
rtdL•>. Kasunpa~ada CMücyyed) , Ha.sköyde 
<Neslm A.'<!ol, Be§lkt"'lta (Vldln), Ortaköy, 
Arnavudköy, Bebek eczanelerl. 

dan ittihaz edilecek karar Ceki K ugan'm l•panyol hnvnla n ve rn krs lar1. 
Kad.Jköyde Sögüdlü~efmede (Osman Hu

lüsl), Üsküdarda (Ömer Kenanl, Büyütr:a
dada CHalk), Heybelladada (TanB.§), Bey
koz, PB.§abah~e. A.HLsar eczanelerl. ya paralarm1 geri alarak zengin olmasmt BugUn saat 11 de tenzllfith matine 

temin edecek. yahuc da bugünkü vazi • iil••••••llllml.lili•iliiiiiiiiiilmmiiliiiiiiill• 
yette paras1z kalmasma sebebiyet vere -

cektir. r * F ra ma da «.$eyhin oglu» i•mindr 
bir filim ~evrilecek, fab r ba1rolü Ra - 1 

mon Novarro oynam1yacakhr. j 

Haftamn en güzel 

YALNIZ 
ve en tazla musikili filmi Frans1zca sözlü 1 SENiN iCiN 

* E rih fon ~trohaym ile Mirry Ba • 
len' in birl'kte <;evirecekleri «Kumar ce· 
hennemi» filmi nin ~evrilmo>ine 20 ni•an 
da ba•I.nacakt1r. 

-TEPEBA~I-„ 

GARDEN 
lnde 

Miss BYRON 
ldaresindekl metphur 

BENNY PEYTON 
Zenci Caz1n1n 

Soo ik1 günü 

BugOn saat 17 .30 da matlne 
Y eni numaralar 

·-----------T ~ FAKiR TALEBE 
N F. KLER .!URNA L 

A ME Miki Ma vs 
lllveten ilk seansta 

N: 
1 

Ebedi Senfoni 
Fernand Gravey 

SAKARYA • s1nemas1 Komedi müzikali 
Seyi rcilerini son derece ru emn un etmektedir. Bi!hnssa ba~ rolde bul unan 

GRACE MOORE 
tat'• ve muhrik sesile gayetle nefls itark1lar tagannl etmekledlr. Sahne arkada••: CARI GRANT 
d r. iUlveten PARAMUNT JURNAL ve ILKBAHAR GUZELLIGI ~ok gUzel blr SiLLY SENFOtUSI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~H~u:~'~'"'.'._~'~an~t~l~l~d~e~te~n~z~il~~~tl~1-m~a~t i:'.'.'.:ne,~~~~~~~~~~~~~~~~I 

1 
Bugün eglenmek - L ülmek - Zevkli 

2 saat gec:;irmek istiyenler 

CLAUDETTE 
COLBERT 

MELEK sinemas1nda · 
ROBERT YOUNG 

ve 
MELVYN DOUGLAS 

taraflarindan Frans1zca sözlü olarak yapllan 

PAR iSTE BULU$ALIM 
il Neli s ve mil kPmmei ti lmi 11;1\ rmelidi rler. Ayrica : P aramount dünya haherleri. Bugün ' aat 11 de teaziläth matin e ~ 

•- Eugün iPEK film Birden 2 Büyük ve fevkalade ~ 
sinemas1nda 

2 - Meksika Gülü 1 - SPENGER TRAGY - FRANGHOT TONE 
ve GLADYS GEORGE tarafmdan 

Siläh Kuvveti 
ecan - MUthllf ve muazzam 
rans1zca sözlU !iaheser 

Si..vare saat 8,30 2 tilm birden. 

Frans1zca sözlU &lfk ve sergUze,t filml 

Ba§ rollerde : 

GLADYS SWARTHOUT ve JOHN BOI.ES 
Bugün saat 11 de tenz1lätli mat1De -------
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T ARIH TETKIKLERI: 

Etilerin dilleri ve 
1rki kar a.betleri 

<;ocuk haftas1 

program1 

Bütün Halkevlerinde ve 
mekteblerde büyük 
müsamereler verilecek 

. ~nadolu yaylas1, iklimi Orta Asya 
ikllßline en yakm saha olmak ve cografi 
hak1mdan Suriye, Filistin, M1Sir, Ege 
denizi ve Avrupa mmtakalarma doii;ru 
köprü vaziyetinde bulunrnak dolay1Sile 
bütün Türk g~lerinin en kesif geeid ve 
ternerküz mmtakalarmdan biri olmu1tur. 
Bu sebeble Anadolu, Palcolitik devir 
bonlarmdan itibaren Türk yurdu olmaii:a 

a1lam11, katolik devirde bu Türk yurdu 
azami derecede kesafetlel'llil ve Seleuk 
devri sonlanna kadar binlerce y1l süren 
hni yeni Türk g~leri, Anadoluyu irki 
Ve lengüistik manzara itibarile Türklüi(ü 
•n saf, en mclezsiz temsil eden sahalar -
dan biri halinde bulundurmu1tur. 0 de
).'<ede ki, Türklü~ün en eski tarihi ve di-
1 Orta Asyada olduau kadar Anadolu
da da mütalea edilebii'ir. 

'feessüfle kaydetmeii:e mecburuz ki, 
u ·1 . d zun zamanlardanberi garb a emm e 
!Urk irki aleyhinde idame edilen bat1l 
lt k b' 'h . 1 ad ve an' anelerden kalma ir z1 m • 
Yetle yaz1lm11 eserler, yap1lm11 propa -
Randalar pek eoktur. Bunlann, en ilmi 
olinas1 lazim gelenlerinden mekteb kitab
lar1na ve lugatlere kadar girmi1 olanlan, 
hulul ve nüfuz 1ümulünün menieindeki 
bat1l zihniyetin nekadar derin bir 15rarla 
l?kle1tirilmege eah1t1ii;1m gösterir. Ay : 
l~ din ve milli taassub ~n' a.ne•.'. tesiriledir 
1• Anadolu Eti medemyeh dunyaSI ke1-

fedilir edilmez, uyandird1ii;1 ilk hakiki 
1•lakkilerin ve doii;ru görü1lerin reaksiyo
nu da böyle olmu1tur. Ondokuzuncu as
rin •onlarmda Eti dünyasmm ilk mey-d • 
.ana e1k11mda, Conder, Sayce, Clarke 

~bi ilim adamlarmm, bu medeniyetin 
. tta Asyadan gelme T uranh bir mede
~Yet ve_ getiren ka vmi? T ur an~~ bi~. mil-

t oldugunu ifadede hie tereddud goster
tnediler ( 1 ) • F akat biraz sonra, o menfi 
z1h · k · · 1· d n1yet hakikati örtbas ebne i<;m e m-
en geleni yapmaga eah11J. Bununla be

~~ber, Sayce, Pittard, Strozygows~i gibi 
b~ksek ilmi 1ecaat sahibi olan otonterler, 
~Yük bir1ey bulmak davaS1 pe1inde kü-

~uk rnanl!klanm kaybedenleri muaheze-
•n Reri durmad1lar (2). Hakikat tahrif 

•di!emezdi. Büyük Türk kültür ve san· 
atin h · ld · 1 · · d h a a1z o ugu gem1 S1mr ar 1<;m e 
~.''!1rnivet verilmesi zamam eoktan gel-

'lli. En büyük tarih mü1küllerinin ve 

ltnu
1 
a~ma veya mucize gibi duran mese-

• e k b h .. 11n ap15m1 ancak u e emm1yehn 
anahtari acabilirdi. 

'r„ k . - f' . • . ur ten medeniyet p11vahg1 4ere m1 
-.;11r • 
n R1Yerek, zaman zaman Homo-Ero-
~~Us, Hom.o-Nordicuo, Hi~do-~ropeen; 
in.arnO.:~ae51u adlanm verd1klen medem 
li·· n tipinj Avrupada aramak gayretke1· 
,:

1
nde bulunanlann davalan (3), Türk 

1 a1t,-. 1 d'" · · 'k 1 c:a, ~uia ar1n1n ver 1p;1 ycn1 vcs1 a ar 

~~.1nda bir kere daha sak1t olmu1tur: 
dir Urk 1rk1 ve Türk dili ana irk ve d1l
~, '. Bunlarm paleontolojisi, arkaik bün-

•1 Ve kJ' . d „ ta) ie 1yah yeni esaslar üzenn e mu-
le1:• ~dilmeksizin irk ve lisaniyat mese-
' 

11
" 1n d • 1 k h II ' „ k" d ltild· ogru o ara a 1 mum un e-•r. 

!> 
lerc tof„ör Sayce ve Taylor gibi alim-

e de k b 1 d' · 'b' · Ylh~d . a u ve ispat edil IR! g1 l •.n 
?tten

1 
.. tndo-öropeen denilen dillerm 

. 'f :1~ 1n altaik oldugu anla11lm11br ( 4~ · 
t(jti Y or, Ari-Altaik birligine dair 
lah,;:

1
: ~!. the Aryans» adh eserinde 

dilJ,1 
1h111 bahiste, Ari dillerle Altaik 

0•tni t'1k.'1.nda gösterilen fonetik ahenk, 
ba111ca''r ih, ve isimlerde cinsiyet gibi 
rili~n ar~larm ve gramatik bünye ay
d. in ar • 1 
. '~1n 1 121 o up esasta mevcud olma-
1' · • Prof• „ S • · k 1 '.r1 •ilrd"• ::so'. . ayce m aym anaat e 
llllltir ugu fik1rlerle birlikte izah et • 

Si~d· 
hr 1Ye k d · • tnalar a ar yap1lm11 olan ilm1 ara1· 
1rlt1na aid'r, do.~.ru. görü1le, Etilerin Türk 

ngu„tik. antropolojik ve kül-

Yazan: M. SAFFET ENGlN 

türel vaSJflar ta11d1ii;m1 meydana e1kar - • 
miitir. Bunlardan en ehemmiyetlisi olan 
dil k1Sm1m alahm. Anadolu arkeolojisinin 
materyelleri arasmda bilhassa yaz1h tab
letler ve kitabeler en cok dikkat ve alä
kay1 celbeden ehemmiyetli eserlerdir. 
Bunlann bir kJSm1 Küneiform denilen ei

23 nisanda ba~hyacak olan <;ocuk 
haftasma aid program tesb1t edilmiitir. 

23 nisan günü, saat 10 da Beyand 
Cumhuriyet meydanmda yap1lacak me
rasime, $ehir bandosunun c;alacag1 lstik
lal mariile ba§lanacak, istanbul Y oksul 
Cocuklarma Y ard1m Birligi, Cocuk E,ir
gcme kurumu ve Kmlay genclik teikilah 
namlarma birer nutuk verilecektir. 

vi yamile, diii;er bir k1sm1 da aSJI Etilere 
has olan hiyeroii;liflerle yaz1lm11br. 

Eti Civi yam1 okunmadan önce Bo
gazköyde bulunan tabletlcrin bir k191m 
Asur ve Babil dilinde muhabereleri ihti
va etmekteydi. Sonra Kapadokya tablet
leri denilen ve <;oii;u Kültepeole bulunan 
civi yaz1lan Hroznez tarafmdan okun -
mui olmakla Eti dünyaSJ hakkmdaki bil
gimiz cok genislemistir. F akat bu yazi
lar da Asur ve Babil ticaret kolonileri
nin muhaberatma ve o zaman halk dilin
den ayn olarak yaz1ld1ib anla11lan resmi 
vesikalara aid oldugundan tamamile Eti 
dili tclakki edilcmez. hte doktor Arne • 
nin Hindo Avrupai olarak gÖstermek is
tedii:H dil budur. ASJ! Eti hiyeroii;lif dili 
üzerindeki eah1malar bunun altaik oldu
gunu ae1kca göstermektedir. 

Hiyeroglifik Eti dilinin, bize verdigi 
vuzuh derecesinde. Uralo-Altaik diller 
zümresine mensub olusunda 1üpheyc yer 
kalm1vor. Bir defa bu dil, bu zümrenin 
bariz vasf1 olan vc aglutinant denilen 
(bitiskcn) kelimelcrden müte1ekkildir. 
Y ani, kelime sonuna getirilen ekler- ve 

ses dei:ii1melcrile kelime manasmda deii;i-
1iklikler yap1hr. Cok kere sabrlann alt 
k1smmda görülen kücük amblemler kel1-
menin manaSJm itmam eden süfikslerden 
ba1ka biriev degildirler. Mesela «Sira» 
gene bugünkü türkcede kulland1g1m1z 
(Sira) manasmad1r. «Siraya» demek icin 
türkcede oldugu gibi eticcde de kclime
nin sonuna (a) getirmek laz1md1r. Biti1-
ken olmak vasfmdan ba1ka scntaks, gra
matik bünyc vc fonetik ahenk itibarile de 
Eti dilinin Ural - Altay zümresine men
sub oldu~u görülüyor (5). 

Mesela Mara1 aslam üzerindeki hi • 
ycroglif kitabelerinden 1u cümleyi ala
hm: 

U ke yak )uguru kaskam 
Ben de eairleri kestim 

Y ahud gene ayni kitabe üzerindc $U 
cümlevi okuyal1m: 

T argon bu air mo ra 
Kral bu emri bana verdi 

Görülüyor ki bu cümlelerdc, kelimele
rin yerlerini hie deii;i1tirmeden ve hatta 
baz1lan aynen kald1g1 halde bugünkü 
türkcemizde <;evirmck mümkün olu -
yor. F ail ba1a. mef' ul daha sonraya, fiil 
de cn sona geliyor. Ayni zamanda hece
lerdeki fonetik ahenk de pek bariz ola
rak gÖrülüyor. Bundan ba1ka «enkaprn
lasiyon» denilen ve Türk leheelcrinin bir 
vasf1 olan, bir ma isimleri sonra geien 
ismin haiz olduii;u hal 1ekline tabi tutmak, 
ayncn eticede de görülür. Mcselä, «evin 
duvar, kap1 ve pencerelcrini» dcdiii;imiz
dc sondaki «lerini» edat1 duvar ve kap1-
ya da 1amildir ki bu hal, eticede de ay
nen vakidir. 

M. Sallet En f(in 
~~~~~~~~ 

(!) C. R. Conder, Altalc Hieroglyphe• 
and Hlttlte In.scrlptlons. London, 1887. 

C. R. Conder, Hlttltes and Thelr Langu
a.ge, London, 1898. 

Journal o! Anthropo!oglcaJ Institute, 
November. 1887, clld 17„ No. 2. 

(2) Sayce, Revue Hlttlte et A.slanlque, 
llkte1rln 1930, S. 4. 

Blttard, Les Races et l'hlstolre, s. 392. 
Strozygowskl, Türklyat mecmua.s1, Istan

bul; clld III . 
(3) Ch. E. Uj!alvy, Le Bercan des Aryas 

d'aprM des ouvrages recents, 1884, Paris. 
HaUdan Bryss, Homo-Nordlcu.s, Mun

chen, 1929. 
(4) Sayce, prlnclp!es ot Phllology, S. 285. 
Taylor, Orlgln ot the Aryans, S. 285 

H. tt. 
(5) Aynl eser, S. 153, 25~. 

Cocuk alay1, otomobillerle Tabim 
Cumhuriyet abidesine gidecek ve muhte
lif te~ckküller ~elenkler koyacaklardir. 
tlkmekteblerin ikinci devre talebesi bir 
rcsmigecid yapacakhr. 

1Ikmekteblerde talebe, süslcdiklcri o • 
kul binalannda ve sm1flarmda toplana -
cak ve sade bir programla Cocuk hafta -
smm ilk gününü kutlul1yacaklard1r. 

Kaza ve nahiyelerde ise Cumhuriyet 
meydanlarmda ;saat tarn 11 de lstikläl 
mar§t söylenmcsi ve limanda bulunan bü
tün gemilerin düdük ~alarak merasime 
iitirak ebneleri. kararla1tmlm11tir. 

llk okul yoksul 9ocuklarma yard1m 
birlikleri veya <;ocuk Esirgeme kurum -
larmdan bir zat lstanbul Vilayetinde, 
Cumhuriyet devrinde Parti ve hayir mÜ· 
esseseleri tarafmdan ~ocuklann korunma
SJ i~in yap1lan iileri tebarüz ettirecek ve 
bir ~ocuk da ihtisaslarm1 k1saca anlata -
cakhr. 

0 gün bütün magazalar vitrinlerini 
haftanm ruh ve manasma uygun olarak 
iyi bir iekildc süsliyeccklerdir. 

lstanbul kumandanhg1 tarafmdan ve
rilecck olan bir tayyare, saat 11 de ieh -
rin üzerinde uc;acak ve Bakirköy, $ehre
mini, F atih, Beyaz1d, Eyüb, T aksim, 
.Siili, Bcsiktai, Sanyer Beykoz, Üskü -
dar, Kad1köy, Kartal, Adalar gibi me -
rasim yap1lan meydanlara 9ocuklara aid 
vecizeler atacaktir. 

Bütün fakir c;ocuklar, 22 nisanda Par· 
ti binalannda giydirilecektir. 

Bütün sinemalar haftan1n hergününde 
bir seans paraSJz, diii;erlerindc ise az bir 
ücretlc 9ocuk matineleri tertib edecek -
tir. 

<;:ocuk Esirgeme kurumu radyoda 
konfcranslar verdirecek, hikäye ve ma • 
sallar söyletecektir. Program 1udur: 

23 nisan ak1am1 saat 18,30 da doktor 
F ethi Erden «Cocuk hafta51 ve bayra -
ml)), 24 nisanda Selim S1m T arcan 
«Cocuk». 25 nisanda doktor Kutsi «Boi 
mideler», 26 nisanda doktor F ahreddin 
Kerim «Cocuk ruhu» . 27 nisanda dok -
tor lbrahim Zati «Cocuk», 28 nisanda 
doktor Ali Sükrü «Mama ve oyun c;o
cuklanna bak1m», 29 nisanda doktor 
$ükrü Haz1m «Cocuklarda sinir h1fm • 
SJhhaS1» mevzulu konferanslar verecek -
lerdir. 

K OLTOR ISLERI 

K adrolara yeni ahnacak 
muallimler 

Maarif Vekäletinin bu seneki büt9esi. 
gei;en senekine nazaran, 2 milyon 311 
bin lira fazlad1r. Bu para ile yeniden 
bir9ok mektebler yap1lacagi gibi kad -
roya da fazla olarak 481 muallim alma
cakhr. Bunlardan 380 i ilk ve ortamek
tebler, 93 ü mmtaka san'at mektebleri, 
8 i de Riyaseticumhur f15.rmonik orkes
tras1 kadrosunda 9al•sacaklardir. Maai· 
larma kar~1!1k olmak üzere 559 bin !ira 
tahsis edilmi§tir. 

KaragÜl"'lrük ortamektehinin 
temel atma merasimi 

Karagilmrükte insas1 mukarrer orta 
okul binasmm lerne! atma merasimi, 
yarm Vali Muhiddin tl'stünda!'! tarafm
dan yap1lacakhr. 

Mersinde Atatürk heykeli 
EVK..AFT A 

Y eni Va lide haru 
Evkaf müdiriyeti Yenipostane kar11-

smda E~·kafa aid arsa üzerine yapacag1 
ve • Vahde hani. ismini verece!'!i hanm 
projesini llaz1rlama!'!a ba§lamiitlr. 

~lersi 
l nd l'J <Hususi) _ " . . . . 
1 .· e Arpa „ehrumzm §Ima-

e1 in i~inde~ Sakarlar köyünde, köylü • 
Ya1,t1r<i•k]• geien istek ve gayretlerile rn · -r1 At t" k 

a tnerasim. a ur heykelinin a91J. 
Ve bu köy" 

1 
Y•pild1. Merasimde Vali 

U Fikri ~~ ~ocuklar1ndan !i;el meb'u-
sa • , .1\Ju da b 1 
k '"r l''JtukJ . u undu. Vali k1-

1v1 " a ab1d · .:~1~rin A ey1 a~arken diger 
mct rin1· t . l'pa~ Sakarlari örnek ed' C"'ncn . _ in. 

ni etti. Fikri Mutlu söz-

Bu proje haz1rland1ktan sonra Bele • 
diyeye gönderilecek, Prostun noktai na
zan sorulacaktir. Evkafm Eminönünde 
y1kilacak bina civarinda ufak binalar 
in§a ettirecegi haberleri dogru de~ildir. 

MALI Y EDE 
Lagvedilecek §ubeler 

Alemdar, Küi;ükpazar, Samatya, Ka
ragümrük, Hasköy, Beylerbeyi, Eren • 
köy Belediye tahakkuk ve tahsil §ube -

, lerinin Iägvi kararla1m1jhr. A91kta ka
lacak tahakkuk ve tahsil memurlan en 
yakm §Ubelere nakledileceklerdir. 

leri arasmda !stikläl Sava~mda Frans1z· 
!arm köyü basarak sekiz delikanhy1 gö
türdükleri nisan günlerile Atatürk büs
tünün kü§ad resmine tesadüf eden bu 
nisan günü arasmdaki büyük fark1 her· 
kesin anhyabilecegi bir ai;1khkla izah 
etti. 

Gönderdigim resim, Arpa9 Sakarlar 
köyündeki Atatürk heykelinin a~1lma 
resminden bir safhay1 göstermektedir. 

V EFAT 
Sab1k Nureddin dergäh1 §eyhinin da

mad1 ve <;:atalca tahriri arazi komisyo
nu reisi ve bahriye yüzba~1hgmdan mü
tekaid Bay $akir Kolay vefat etmiitir. 
Bugün cenaze namaz1 Fatih camiinde 
ikindi namazm1 müteak1b k1lmarak E
dirnekap1smdaki aile kabristamna dcf
nedilecektir. 

DAZARDAN DAZA QA 
KÖ~E 

PENCERESiNDEN 

Pazarlik kalk1yormu~! - Negüsün 
dinlemesini bilmek 

protestosu • 
Kaygana 

M eihur bir fikra vardu: lki köy· 
lü vaktile Parise gelmi1ler, bir· 
kac yilda biriktirdikleri paray1 

hovardaca yemege koyulmuilar, fakat 
köylülerin hovardahi(1 da, malum oldugu 
üzere, hesabh olur. Cünkü o zümre par.,. 
y1, almteri döke döke, ta:Iadan c1kanr. 
Bir bugday tohumunun b!T baiak, o ba-
1ai(m bir sikke olabilmesi icinse gene top· 
rai(a nekadar tcr tanesi. dökülm~~ Iaz1m 
geldii(ini köy hayahm b1lenler b1hrl 

Pazarlik 
Pazarhk 

yor. 
«lnanahm 

diyeceksinlz. 
Türk inkilab1 ka-

fasma koydugu her c · 
i1i fazlasile yapm11 olduguua göre inan -
san1z iyi edersiniz. 

Bedbinlerin söyliyecekleri ~eyleri tah
min ediyorum: 

- Pazarhk dünya kadar C'kidir. 
F erdler arasmda o!dugu kadar m11letler 
ve devletler arasmda da pazarhk siyase -
tinin ve siyaset pazarhgmm önüne gec;ile
mez. Bugün lngiltere ile ltalya pazarh:C 
halinde. Y ann Fransa ile ltalya ayni pa
zarhga giri.ecekler. Ne Akdenizin, ne de 
Habe1istamn üstünde maktu fiat e· 
tiketi var. Ne koparsalar kar. Dip
lomasi bir pazarhk san'atmdan ba1-
ka nedir? Su1nig Avusturyaya m~

kul bir fiat bi~seydi mahm be· 
davaya kaphrmazd1. Eger dünya yüzün
de pazarhgm insan nesillerile beraber bai· 
lad1g1na ve insan nesillerile beraber kuru
yacagma inanm1yoroamz hie; olmazsa §U· 
na inammz: Pazarhk §arka Y ahudilerle 
beraber girmi1tir ve ~1kacag1 varsa onlar 
la beraber i;1kar. Bunun ii;in de muhayyel 
Y ahudi yurdunun ke1fedilecegi mci;hul 
tarihi beklcmek la21m. Pazarhk häla dün
yamn her yerinde var. Ben mahm1 dile • 
digim adama daha ucuz da veririm, be
dava da. lskonto, ikram, tenzilat, hediye, 
hibe, bah1i1 neden ahlakSJzhk oluyormui? 
Bilakis, mah satan tarafa kaydedilebile
cek bir fedakarhk degil midir? Sallet 
yüzde yirmi yerine yüzd: bei, on kazan
ca raz1 oluyor; yahud da tski mahm eiin
den ~1karmak ii;in kazancdan bile vaz ge
~iyor. Küfenin sonunda kalan birkai; por
takah sermayesine satan adamm ahlak • 
i1zhg1 nerede? Satan da karh, alan da. 
<;:ünkü satan, mahm elinden ~1karm11, 
alan da bu mah sermayesine ele geeirmi1 
oluyor. iki taraf da memnun; burada ü
eüncü bir tarafm müdah• '•sine ne lüzum 
var? Hem de„. 

- Müsaade edi
niz ki gozum„ . 
Biraz da biz söyli • 
yclim. N eredeyse 
p<1zarhg1 mükäfata 
lay1k büyük fazilet -
!erden biri haline sokacaksm1z. Biz pazar 
hk derken tenzilath sattilardan, c;ok mal 
alana yap1lan muayyen iskontolardan 
bahsetmiyoruz. Hükumet - herkesin isti -
fade edecegi muayyen bir usul dahilinde
bu muamelelere izin verebilir. Bizim pa
zarhk dedigimiz, bir malm hakiki fiahm 
gizliyerek, as1l kal;tesini mübalaga ede -
rek, halk1 dolandumakt:r. Mesela ge~en 
gün misafir ecnebilerden biri c;ari1dan hah 
almak istemii. Dükkänc1 cvvela 125 lira
dan kap1 a9m11, sonra 55 liraya fit olmui. 
125 nerede, 55 nerede ! „ Demek bu dük
kanc1 malm1 ilk söyledigi fiata satm1ya 
muvaffak olsayd1, ecneh; ~:•afiri 70 lira 

dolandirmis olacakh. 
Hoi gene bic;arc ec
nebinin, o verdigi 55 
lira icinde de ka~ li
ra dolandmlm1§ ol
dugu belli degil. lh
timal ki halmm de • 
geri 30 lira kadar bir 
~eydir. 

.,,. 
Dünyanm her taraf1rda, diyorsunuz. 

Hayir ! Dünyamn hi~ bir yerinde böy -

istanbulun imar1nda 
tutulacak 

LBa!Jmakaleden dtta1n 1 

degil midir? Hususile o masraflann sa
hibi amme. iehir halk1, memleket ve mil
let olunca? 

~ehrin iman neticesinde tesadüfen 
imar sahalarmda bulunan bir k1S1m emlak 
k1ymetlerindeki fevkaläde yübeliilerin 
•ahibleri i9in bir piyango te1kil etmemesi 
ve böyle yerlerdc tahakkuk eden menfa
atlerin imar hesabma külliyetli masraflar 
ihtiyar eden memlekete gelmesi cn hakh 
bir muameledir. $ehrin imanndan husule 
geien menfaatler bu kadar degildir. $eh

rin iman evvela dogrudan dogruya her 
imar oahaSJndan ba1hyarak jehrin umumi 
heyetine müessir bir iyilik temin eder. Bu 
umumi iyilik iehirdeki emläk sahibleri 
ii;in cok käfi bir nimettir. lmar sahalan
nm dcrhal kenarlarmdaki menfaatleri 
1ehre tahsis etmek en kat'i bir adalet ne
ticesidir. Dedigimiz menfaati eski 1ere
fiyye hesablarile kar§1lamak ve kanihr
mak dogru olamaz. lmar sahalarmda 

le pazarhk görülmüi iey degildir. Siya
setteki pazarl1ga gelince, Habe~istan, Cin 
ve Avusturya gibi maktu fiat etiketi olm1· 

yan mallar üstünde pazarhk ayn mesele. 
0 bahsi buna hi9 kan1hrmaym1z. Siyasi 
pazarhklar bambaika ievlerdir. Ne A -
vusturyamn hakiki fiatm1 $u1nig, ne de 
Habeiistanmkini Negüs biliyordu. Bir 
kilo patatesin fiatil• kosl.c-ca ~inin mali
yeti ayni tarzda he,ab edilemez. Y ahu • 

dilere gelince„. Bu ticaret9i kavim, pa
zarhk san' at:le oldugu kadar korkusile de 
mc•hurdur. Kanunun vasag1, hususile 
1iddetli para cezalan kar~.smda korkusu, 
"lazarhk itiyadma galib gelec•ktir. Zira 
devletin pahahlikla müc•delede hi, 1• -
lrnS! yok. Dükl:anm tavamn1 muhtekirin 

ba<1na p;ecirivcrir. 

Her halde pazarl1k aleyhindeki kanu
nun meml<"kete büvük hayn dokunacaktir. 

N ettüaün protP.tolar• 
N egüs gene pro • : 

testolar yagdmyor. 
Y aktile onun koca 
Milletler Cemiye • 
tile, koca lngiltere 
ile ve elliden fazla 
milletle bir arada 
yaphg1 protestolar 
da hicbir iie yar? 
mam11t1. $imdi Mil 
lctler Cemiyeti ara- .,,. 
dan Slynhyor. lngiltere kar11 tarafa 
geeti, elliden fazla millet de zecri tedbir· 
!er masalma c;oktan inanmaz oldu. He -
men hemen tek baima kalan Negüs gene 
protestolar yagd1Tmaktan vazge,miyor. 

F akat ne yapsm? lii i!Ücü yok. Talih 
ve tarih ona tacs1z ve tahts1z, ordusuz, 
paraSJZ, l§SIZ, gü-;süz bir imparatorluk 
rütbesi verdi. Herhangi bir mahalle ima
mmm krallar krahndan fazla otoritesi 
vard1r. F akat rütbe o rütbe, unvan o ün
van, payc o paye: Habeiistan lmpara -
toru Krallar Kral1, Sa Majeste Haile 
Seläsiye„. 

Ben N egüs'ün yerinde olsam dünyanm 
en kü,ük nahiyesindc müdür olmayt böy
le imparatorluga tercih ederdim. 

Dinleme1ini bilmelt 

Herneyse bu köylü grncler, her fran· 
km ahnlann,dan zorla kopanlan bir dizi 
ter demek oldugunu unutmamak ~rtile 
eii;lence yerlerini dolaimaga batla~lar. 
Bir gün tiyatroya giderler,. p~_rad1.den 
Molyer'i alk11larlar, ba~ka bir gun mka 
giderler, eclik bünyeli dokuz erkegi pa• 
muk omuzlan üzerinde - yelpazevan • 
mahyarak dola1hran k1zlarm meharetine 
parmak JSmrlar, barlarda boyah dudak 
seyrede ede 1arab icerler, o arada a1k 
tecrübeleri de yapmay1 unutmazlar. So
kaklarda ve bahcelerde sat1lan a1klardan 
hayli miktar salln ahrlar ve paranm a1ka 
cevrilmesi hadisesi üzerinde smamalar 

ge<;irirler. „ „ 
lkisi de bu hayattan memnun. Cunku 

günlük masraf, - a1k ah1veri1i de dahil 
oldugu halde • adam basma otuz frank~ 
ge<;miyor. Halbuki hovardalann ~~r ~m 
Pariste be1er yüz frank sarfebneg1 goze 
alm11 bulunuyor. 

lste bu nei'eli hayat maSJnda onlardan 
birinin aklma ke1kek yemek gelir. Pari
sin yemekleri zarif ve lcziz de olsa onl~nn 
midelerindeki itiyadi tad1 dumura ugr~: 
tacak kuvvette degil !.. 0 sebeble .b1~1 
keikegi hat1Tlaymca öbürü de hemen istt· 
rak eder. !yi amma ke1kek nerede bulu· 
nur L Dclikanhlar bu rnü!külü hal ici? 
her tarafa baivurmaktan eekinmezler, n~
hayet bir lokanta adresi alarak oraya g:· 
derler ve yutkuna yutkuna gar<ona emtr 

verirler. 
- Birer ke1kek 1 
Keikek yanm saat sonra gelir, g~l~~e 

gülüie yenilir. Lakin ma hesa~m ~orul
mesine p;elince delikanhlann gozlen fal
taii gibi aeihr. Cünkü 15marlama yap1ld1· 
gi icin keikegin bir tabagma lokantac1 el
li frank k1ymet bicmi1 ve paralan da ca· 

yir cayir alm11. „ . . 
Kazaya nzadan ba1ka ne gostenleb1-

lir? ... Keikeii;e müitak delikanhlar da 
yüz frank! suladiktan sonra lokantadan 

Gccen giin, F ran- c1karlar, kös kös yürümege koyulurla~. 
s1z tiyatrosunda, ha · k' 1 b -,.. • .,, ._„//,~ Arkada1ma nisbetle da p11 m o am 1r Yugoslavyah san - . 

arahk konu1mak ister: 
atkar kemanc1, Kon· ~-~' ~ _ Ke•kek, der, iyidi, degil m.i? 
servatuar §erefine ~.;;~";'J..· : " · ; 1 • " b 

Öbürü irini c;ekerek ceva venr: 
bedava bir konser ' k" d - fyili<>~e iyidi amma onu oy e ye• 
verdi. Gidenlerin ~ 

mek daha iyi olurdu !. 
gördükleri hazin bir manzara var: Benim de Londrada camm kay· 
Konser ba1lad1ktan sonra tiyatroda • d II' lt 

gana istedi. Hani, a ml e 1 8 • 
k1 gürültüler bir türlü kesilmemii. Gale • mis yildanberi omlet koydugu~uz yu· 
ride koiuianlar, haykminnlar, parterde murta calkamaS1, yok mu, 11te onu 
aghyan memcdeki 9ocuk!ar, program sat- özledim ve devam ettigim l?kantada 
mak i9in dola1an garsonlar, öksürenler, garsona bu tahassürümü söyl~d1m. . B~t 
konuianlar„. Konserin devam ebnesine on dakika sonra önüme kerh, ferh bir 
mäni olmu1lar. San' atkär, bir eseri ,alar- omlet geldi. Bizim kayga~aya pe.k benze· 
ken yanyerinde b1rakm11 ve gürültünün miyordu. Hayli kam1k blT 1t~d1 a~m~ 
kesilmesini beklemege mecbur olmu§. gene yumurta ealkamaSI oldugu bel11ydi. 

Musikide ni~in geri kald1g1m1z1 birbi - Seve seve yedim. Fakat hesab ma51 g.e· 
rimize sorup durm1yahm. Bir konseri din- lince 0 köy]üler l(ibi 1asmP kaldim. Cun• 
lemesini bilmiyenler, garb musikisi gibi kü bu bir tabak omlet icin ben~en . tarn 
disiplinli bir san' all icra etmesini hi~ bil - ( 17) 1ilin, yani (560) kurui 15temyor· 

mezlcr. Halk1m1zm bütün konserlerde du. r R 
pek ziyade vakur ve sakin olduguna hi, 1nanm1yanlar Londraya ge IP uvay• 

yalpalas otelinin ye_mek .. salonunda bu 
1üphe yoktur amma, belh de paraSIZ da- omletten bir tabak yiyeb1hrler !.. 
vetiyelerin fena tevzi edilmi1 olmaSJndan M. TURHA N T AN 
ileri geien bu son hädise kar1mnda ac1 ______ ;;,;.. ___ ____ ......,, 

mülahazalardan kendimizi alamad1k. Mevlid 

„ 
goz daima 

bir esas 

SERVER BEDI B gün Eyüb camii §erifinde, merhum 

k u ba•l Haf1z Halid Ef. nin vefa • ayyum , • b 1. 
t k1rkmci gu"nü olmas1 munase e 1-
mm f M l'd' 

1 hu kutsiyelerine itha en ev 1 1 
e, ru . N" . h 

$erif klraat edilecekbr. umune1 a • 

l 'k sahibi farilet olan merhuma Ce-a ve 
1
. 

önünde 

daki j,tim!ak bedellerini filan banka ve-
nab1 Hak gariki rahmet ey iye. 

rir. 0 yerlerin sat11mda o banka verdigi Evlenme 
paray1 muayyen faiz ve masraflarile is- Emekli General Kadri De~irk.ayanm 
tirdad ederek hf'abm1 kapahr, üst tarafi- k s lma Demirkava ile esk1 Kutahva 

lZI e ) ~) "t 
ni da Bclediyenin matlubuna kaydeder. saylaVI Bay Ragib Soysa m. 05 u mu e-

A . . . II . b' . d 'dd'a ·ebb'is genclerimizden .. c. elal . Soysah.n r7•thg1m1z usu e yeni IT 1ca 1 1 ' d b h t 
A 

d„.„ 1 i dün gece guz1 e Ir eve m 
ve ifadc ediyor degiliz. modern vrupa h u~un ·~. Tokathvan oteli salonlarm· 
1ehirlerinde bu iehirlerin tevessü sahalan d uzurunedilmistir Yeni evlilere pavan
evvela belediyeler tarafmdan sahn ahna- a icraclrtler v~ hahtivarl•khr dileriz. 
rak yollan ac;1ld•ktan ve parsellere avnl- ;•1~'.i';"~"liiiiltiill~-~~---••• 
d1ktan sonra, ,ok degil. ancak birka~ ÖLÜM 
mi,Ji bedelle, istiyenler• sahhr. Bu kaide- t ko"mu"r A $ehrirnizin anmm1~ 
ye riayet etmegi bilemedigimiz icin n- tüccarlanndan 
karada arsa speküli\syonlan Nevyor~ Petro N. Venturan1n 
piya•alanm andiran tereffüler gösterdi. „ 1 h'ld' · 1· t vefatm1 kemati teessur e 1 irir ve 
va>ati olarak bire yirmi otuz m1<' artti, an 17 · „ 

b. f r mrrasimi n1san pazar .e;u-
1·e ne yaz1k ki bu arhita 1chrin hie ir ay- cenaz dk" „ d T k · 

C 
k. „ saat 14 te Arnavu oyun e a >I • 

daSJ olmad1. Bilakis zaran oldu. ün iJ :~~i Rum kili•esinde yap1lacagmda11 
bu yüi.den Ankaranm uihunda milvonlar bilcümle akraha ve e~ibbamn haz1r bu· 
ve mil\'Onlarca lira fedaHrhklar ihtiyar Junmalann• rica eder:z. 
ol11nan iman güc;leimii oldu. Kederdide ailes' 

lstanbulda ayni hatay1 tekrar etmiye
lim. Osmanh BankaSl 

!LAN imardan tevellüd eden menfaatin tama- YUNUS NADI 
men Belediyeye aidiyetini istiyoruz. Osmanh Bankasmm Galata, Yenica • 

Bir kcre bu esas kabul edilince onun mi ve Beyoglu daireleri Hakimiycti 
alt tarafi vaziyeh itibarile bu türlü ;1_ Bir milletin kuvveti ve saadetl Milliye Bayram1 münasebeti)e 22 nisan 
!erde alakah bir banka ile yapilacak bir cocuklarm s1hhatile öli;Ülür. (ögleden sonra) ve 23 nisan 1938 tarih· 

\_. --------------.) lerinde kapah bulunacakllr. kombinezon mevzuudur. F azla miktar- 1 ... 



CUMHUR1YET 17 Nisan 1938 

~~1 P 0 RJk., ~ ............................ 
lzmir liman1n1n 1slah1 

i§i yolu11a konuyor 
Dünkü spor hareketleri Denizbank izmirde de, kü~ük 

Tersane kurmaga 
mikyasta 

~ah~acak 

bir 

Först Viyana tak1m1, dün Istanbul ' 1 
1 

muhtelitini 3 - 1 magliib etti 
Först Viyena tak1m1 dün birinci ma<;ml 

T aksim stadyomunda lstanbul muhteli -
tine kar11 oynad1. Havanm yagmurlu ve 
duhuliye ile tribün fiatlannm biraz yük -
seltilmi1 olmasma ragmen seyirci say1S1 Ü<; 
bine yakmd1. Hakem Ahmed Ädemin 
idaresinde cereyan eden oyuna tak1mlar 
§U tertiblerle i;1ktilar: 

m vaziyetlerden gol yapamam1§ olan Viya-
., („ nah muhacimler de bundan istifade cde -

rek bir gol daha yaptilar. 
Viyanalilarin ü~üncü golü 

Först Viyena: Havli<;ek - "5maus, Ta
ler, Levton, Hofman, Mahu - T atyer, 
Barili, Fiier, Artman, Molzer. 

Buna mukabil !stanbul muhteliti, ajan· 
la Beiiktai idarecileri arasmdaki anla1a
mamazhgm bir suitefehhümden ibaret ol
dugunu dünkü nusham1zda uzun uzad1ya 
izah etmemize ragmen, Hakki ile "5eref
ten mahrum olarak; Cihad - Salim, Re -
1ad - Mehmed Re1ad, Muhterem, Fik -
ret - Necdet, Niyazi, Mclih, Haiim, 

Merkez muhacim Melih kaleci Havlic;ekten topu kapmak i~in ugra~1yor 

Rebii 1eklindeydi. !ki taraftan birinin Bu bariz hiikimiyetten bunahr gibi o
hüsnüniyet göstermesi dün !stanbul muh- lan tak1m, Fikretin fevkalade bir oyun 
telitinin maglubiyetine sebebiyet verdi - tutturmaSJ neticesinde kendini toplad1 ve 
ginden bu vaziyete teessüf etmemck ka - biraz evvel tazyik gören tak1m degilmi1 
bil degildir. gibi Viyana kalesini müthi1 bir i;ember 

Üyuna, sahaya <;1kmca halk1 Nazi usu- altma almaga muvaffak oldu. Necdetin 
lü, sag kollann1 ileriye ve omuz hizasma hesabh ortalay11lan, Niyazinin sagh sol
kadar kaldirarak, selamhyan Viyanah - lu 1ütleri Viyana tak1mmm müdafaa o -
lar bajlad1lar. Y agmur sahay1 yumu!"ta- yuncularm1 <;ok mü1kül vaziyetlere dü -
rak agirla~tirm11h. F akat <;amur yoktu ve 1ürdü, sagdan soldan bir~ok kornerler a
top yere degince ycni bir h1z alarak kay- t1ld1, fakat gol yap1lamad1. 
mad1g1 ii;in kontrol kolay oluyordu. !Ik Viyanal1larin birinci golü 
akm muhtelitimizin muavin hattmda ke - 28 inci dakikada muhtelitimiz hiikimi-
sildi ve oyun derhal Viyanahlar ms1f sa- yeti elinde tutar bir vaziyette iken misa • 
hasma intikal ctti. Muhteremle Fikretin firler ortadan bir hücum yaptilar. Top 
d"tekledikleri hücumlanm1zda Viyana ceza ~izgisi ii;inde soli<;in ayagma ge<;ti. 
kalesine yaklaj1ld1k<;a top havaya kald1- Kar11smda bulunan Salim müdahaleye 
nlmca bundan bilhassa uzunboylu rakib davramrken bu oyuncu §Ütünü <;ekti. Top 
sol bek istifade derek kafa ile tehlikcleri plönjön yapan Cihadm gögsünden a1arak 
önledi. Ha1im tak1mmda son zamanlarda filelerin dibini boylad1. Ümid edilmedik 
S1kla1tird1g1 hataS1n1 dün de tekrar ede- bir anda yap1lan bu golden sonra vaziye
rek gerilerde kalmca Rebii, sagdan yap1- tin 1-l beraberligi gibi oyunda da bir te
lan hücumlarda i,eri ka<;arak onun bo1- vazün haSJI oldu. lki taraf da haftaymn 
lugunu doldurmaga ~ah~ti. yakla1t1itm hiaaedereesine yava~am11lar • 

Muhtelitimi:zin golü ken Viyanahlar sagdan bir komer kazan-
Üyuna ba1hyal1 henüz bei dakika ol- ·d1lar. 

muitu. Rebiinin bir ortalay11mdan geien Viyanalilarrn ikinci golü 
topu kaleci Havlii;ek ile Necdet payla - Devrenin son dakikas1nda atilan bu 
1amad1lar. Top sagdan avuta <;1kacak bir kornere kaleci Cihadla Viyanah soli<; 
seyir takib ederken N ecdet tekrar ycti1ti ayni zamanda <;1k11 yapt1lar. 0 anda ne 
ve k1Sa, kaleciyi iaintan bir ortalay11 oldu bilmiyoruz. T opa ellerile de müda· 
yaptl. Bu hücumun birinci pozisyonunda hale edebilmek üstünlügüne malik bulu
ii;eriye kadar ka<;m11 bulunan Rebii i;ok nan kalecimiz bunu yapmad1 ve rakib 
hafif bir kafa vuruiile topu Viyana kale- soli~. Cihadm yambaimdan vurdugu kafa 
sine soktu. ile topu ikinci defa olarak muhtelitimiz 

Muhtelitimizin oyunculan bu golün aglarma takti ve biraz sonra birinci devre 
verdigi hJZ!a daha ziyade canlamr gibi ol- 2-1 aleyhimize bir vaziyette neticelendi. 
dular. !ki dakika sonra Necdetin derinle
me bir pasma yeti1en Melih topu durdur
madan so! tarafa ge<;irdi. F akat Rebii 
biraz evvel yaphg1 golün tad1m unutma -
m11 ve bunu tekrarlamak istemi1 olacak ki 
o mada ,ok i~eri ka<;m11 oldugundan top 
üzerinden a1t1, bu suretle i;ok mühim bir 
firsat ka<;mlm11 oldu. 

lkinci devre 
!kinci devreye i;1k1hrkcn Rebii tak1m

dan <;1km11 yerine Fikret ge9mi1 bulunu • 
yordu. Sol hafhga Mehmed Reiad geti
r(lmi§, sag haf olarak Yusuf oyuna ahn
m11t1. Bu devrede muhtelitimiz ümid edil
miyecek derecede bozuldu, T akim1mmn 
en iyi oyuncusu Fikret kö1esinde pas al -
maz muattal bir hale getirilmi1ti. Ü~ orta 
akmc1m1z mevcudiyetlerinden 1üphe edi· 
lecek derecede silindiler. Necdet de sag 
tarafta kiih unutuldu, kiih kullamlam1ya
cak kadar bozuk paslar .!d1. Oyuna ah
nan Yusuf da 1imdilik muhtelit tak1mda 
yeri olmad1gm1 herbir hareketile göster -
di. VelhaS1! bu devrede Först Viyananm 
bütün tazyiki geride Muhterem, Mehmed 
Re1ad, Salim ve Re1ada yüklenmi1 ol -
du. Cihad iyi bir gününde olmad1g1m, bir 
arahk yapt1g1 91k11ta gene topu kai;nmak
la gösterdi. 

Buna mukabil Viyanahlar müdafaada 
tamamilc serbest bareket ettiler. Hücum
da da ekseriya „i;1klan billiassa sag a<;1g1 
i1letmek suretile i1 gönnek. istediler. Fa
kat yukanda sayd:g;m1z dört oyuncumuz 
misafirlerin knk bei dakika süren akmla
nn1 mütemadiyen önliyerek gol adedinin 
fazlala1mamasma büyük amil oldular. 

Bu devrenin sonlanna dogru hücum 
hattmm oyunculan canlamr gibi oldular, 
topu birka<; defa rakib kaleyi i;evreliyen 
on sekiz <;izgisinin i<;ine kadar götürerek 
orada 1uursuzca Sl<;ramalar, ahlmalar 
yaphlar ve tabiatile bir netice alamad1lar. 
T akun1mmn bu a<;1h11 müdafaa oyuncu
larmm ilerlemelerine sebeb oldu. S1k1§1:C 

Y edikleri golden sonra <;ok mühim bir 
de tehlike atlatan Viyanal1lar derhal ken
dilerini toplad1lar ve on dakika müddetle, 
gittik<;e artan bir tazyikle muhtelitimizin 
müdafaa cttigi nmf sahaya yerle1erek 
kalemizi yakmlardan tehdide ba1lad1lar 
Bir arahk müdafaa hatlanmmn kesmege 
muvaffak olduklan akmlar o kadar üstüs
te tazelendi ki oyunculanm1z ne yapt1k -
lanm bilmez bir balde saga sola ko1mak
tan ba1ka türlü mukabele edemediler. Estonyaya müteveccihen yola ~Ikan güre~~ilerimiz 

A,k ve macera romani : 4 7 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

Müthi1 bir <;1ghkla ileri dogru at1ld1m. I A1k, gurur, kendi kendine vcrilen ka -
Y apt1g1 hareket o kadar tabii idi ki, par- rarlar, bütün bunlar insanm mevcudiye
magmm tetik üstünde k1m1ldad18Jm gör- tinde büyük bir yer tutuyor ve bu hayal-
dügüme zahib olmuitum: !er ugrunda her§eyi feda etmekten <;ekin-

- Birakml Durunl m1yoruz. 
Diye haykird1m. Yusuf Haddad, düi- - Rica ederim, Yusuf Bey, bu teh-

miyeyim diye beni tutmaga mecbur ol - didi birakm. Beni, burada ahkoymak 
du. Öyle iiddetli bir hcyecan gcc;irmi1 - i~in her tehdidi yapm, fakat bundan vaz
tim ki dizlerimde derman kalmam11h. ge<;m. 
Kocam, yavai sesle: Yusuf Haddad, yüzüme, ayni garib 

- Vah, vah ! dedi, sizi korkuttuguma bak11ile, bir kere daha uzun uzun bakti. 
esef cttim. Maksad1m, sadece, gidecek - Benim olacaksm1z, ve yammdan 
olursamz nas1l hareket etmek niyetinde hi~. hi<; aynlm1yacakS1n1z, Mukbile Ha
bulundugumu •ize göstermekten ibaretti. mm, buna azmettim, dcdi. 

- Buna delilik derler, Y uouf Bey. Sonra, yüzünü bana yakla1hrd1; 1hk 
Benden öc almamza akhm erer amma, nefesini göz kapaklannun Üstünde hisset
kendinizi öldürmeniz manaS1z bir1ey... tim. 
Manas1z birsey... - Beni iyi dinleyin, diyc devam etti, 

- Ev~t. belki manas1z bir1ey„. Bel- tehdidimin, kuru laftan ibaret olmad1g1 -
ki delilik 1 !nsan, yinni sekiz ya1md• na inanm„. lsmimin bir rezalete mevzu 
iken, hayah hayaller arasmdan görüyor. te1kil etmesinl istemem. Siz giderseniz, 

bu rezalete meydan venni1 olacaksm1z. 
T aläk ve aynhk istemiyorum. Sizin, yani 
kanmm benden uzakta ya1amasm1 iste -
miyorurn„. Hatta, benim evimden ba1ka 
bir yerde otunnamz ihtimalini bile dü 
§Ünmek istemiyorum. Kat'iyyen 1 

Haftalardanberi, beni b1rak1p gitme 
niz korkusu i~inde bunahyorum. Her so
kaga <;1k11m1zda bir daha dönmiyeceksi
niz vehmine dü1üyorum „. Dün, pe1iniz
den geldim; sizi ad1m adun takib ettim. 
Belki de randevuya gittiginizi dü1ünüyor
dum. Böyle bir ihtimal kars1smda katil 
bile ol urdum„ Bunu bile göze alm11 
tim!.„ 

Bu hayata artik tahammül edemiye -
cegiml Benlii!imi kaybettiml Evden 
uzakla1hgm1z zaman 1akaklanm1 döven 
bu tahammülfersa fikri sabitten kurtul -
mak, i1lerimi salim bir fikirle görmek is
tiyorum. Se<;tikleri hayat arkadailarmm 
yanmda, gönül rahatile ya11yan insanlar 
gibi ya1amak istiyorum. 

- Beni, zevcelige kendiniz mi inti -
hab ettiniz? 

- Kaderin icabatm1 degi1tirmek fik
rinde degilim. Zevcemsiniz, zevcem ka
lacaksm1z. 

- Arzum hilafma öyle mi? !nsan 
zorla baglanmaz. 

44 üncü dakika müdafi T alerin uzun 
bir vuruiunu arkada§J saga~1k kaptJ ve 
derhal bizim kalcye dogru akll. Bizim m
sif sahada yalmz iki müdafiimiz kalm11ll. 
Rakiblerden isc saga,1ktan ba§ka merkez 
muhacimle sola,1k da vard1. Saga,1k üze
rine atilan Rc§ad1 merkez muhacime pas 
vermek suretile bertaraf elti. Merkez mu
hacim bütün enerjisile •ald1ran Salimi 
topu boi duran sola~ga ge,irmck suretile 
atlatt1, 0 da geien pasi durdurmadan 
ve zor bir vuruila köieden kaleye sokmak 
suretile bu güzcl anlaim•y1 bir neticeye 
baglad1. Bu ü~ misafir oyuncu yaptiklan 
hareketleri kendilcri de begenmi1 olacak
lar ki golden sonra u,ü de birbirlerini teb
rik ettiler. Biraz sonra oyun 3-1 !stanbul 
muhtelitinin aleyhine bitti. Viyanah fut
bolcular sahanm ortasmda tekrar boy Sl

rasmda dizildiler. Evvela tribünlcri ve 
hep birden muntazam bir asker dönüiü 
yaptiktan sonra duhuliye tarafim da Nazi 
usulü selamhyarak ~ckildiler. 

Muhtelitimiz birinci devrede ,ok mu
vaffakiyetli bir oyun ,1kard1. Birinci dev
rede aks1yanlar baita Cihad olmak üzere 
Ha1im ve Mclihdi 

!kinci devrede ise tak1m halinde bir 
bozukluk görüldü. Viyanahlarda ferd 
itibarile temayüz eden yoktu. F akat ta -
k1m halindc daima muvaffak oldular. 
Kafa oyunlarmda bizimkilere tefevvuk 
ettiler. Y er vc adam tutuilan da iyidi. 
Bizimkilerden ayag1nda top tutanlan da
ima adcmi muvaffakiyete ugratmakla bir 
ders verdiler. 

Ma~tan sonra misafirlerin kafilc reis -
lerile konuiarak ihtisaslann1 sorduk. 
«Muhteltiniz, takun halinde, birinci 

izmir limarundan bir görünü~ 

lzmir (Hususi) - Bugünlerde De -1 yagmurlu havada da faaliyete devam e
nizbank kadrosunun gelmesi beklenmek- debilmek ii;in üstü kapah ayn bir tamir: 
tedir. Haber ald1g1ma göre, Denizbank hane vücude getirilecek, elin yapllg1 iilerl 
<;er<;eveSJ i<;inde lzmir liman ve teikila - daha temiz ve daha seri i;1karacak muh • 
tmda da epeyce yenilikler olacakhr. telif makineler getirtilecektir. K1zaklama 

Biri 4.5 milyon, digeri 6 milyon lira- tertibati da JS!ah ve tadil olunacaktir. 
hk olmak üzere !ngiliz mühendisler tara- Müessesenin ge~en seneki rand1ma01 da 
fmdan hamlanm1§ lzmir limanmm iki <;ok iyidir: 
avan projesi ikt1Sad Vekiiletinden Deniz Hükumet kar11Smda yeni ve modern 
banka tevdi edilmii bulunmaktadir. !kin- bir iskele yap1lm11hr. Per1embe günii 
ci, yani 6 milyon lirahk proie üzerinden (bugün) merasimle a91lacaktir, Yeni 
gelecek y1l iniaata bailanmaSJ beklen - Bayrakh vapuru i1lemege ba1lam11tJI"· 
mektedir. Ahnanyaya 1smarlanan Efes ve Sur va• 

Memlekette en yüksek varidat getiren purlarmm in1aat masraflarmm yüzde 
lstanbul liman iiletmesi haS1lat1, bundan yetmi§ be~ ödenmiitir. Vapurlar tem ' 
sonra yalmz !stanbula inhisar ettirilmiye- muzda 1zmire gelmi1 bulunacakllr. An • 
cek, bundan, vaziyete göre lzmir ve sair trepolardaki e1yanm kolayca •ahile <;1 • 
limanlar da istifade edecektir. kanlmasi i<;in elektrikli vincler yaptml • 

lzmir tersanesi iyice JSlah olunacaktJr. m11tir. Mersin liman 1irketi hisselerinden 
Burada, civar liman ve iskelelere, hatta bir k1Sm1 mubayaa edilmiitir. Kari1yaka• 
Antalya, Mersin hattma iiliyen motör • da, deniz sporunu tegvik i<;in, bir yüzmO 
lerin tamiri i<;in tesisat vücude getirilecek- havuzu yaptmlm11hr. Alsancak tarafm • 
tir. Umum müdür de ge<;enlerdeki geli- da, nhhm parke dö1enilmi1tir, . 
iinde, bu esas1 muvaf1k görmü1tür. Bu ii Bu sene antrepolann baz1 kJSimlari 
i<;in yeni bir fen heyeti teikil olunacaktir. daha tamir edilecek ve clektrikli vinclet 
Istanbul - Mersin araSJ i1liyen Denizyol- arllnlacaktir. Arnbarlardan bir k1Sm101!1 
lan idaresi vapurlannm da icabmda bu- zemini betona tahvil olunacaktir. 
rada tamiri dü1ünülmektedir. Y az günlerinde lnciraltma vapur iile • 

Simdiden yeni bir i§ program1 hamlan- tilecek, Ceime ve diger güzcl sahil yer • 
maktadir. Bu programa nazaran, tersa - lerine gezintiler tertib olunacakhr. Bütüri 
nede i1<;iler i<;in banyo, tuvalet yerleri, bunlarm her bak1mmdan lzmiri memnuO 
keresteleri muhafaza i<;in bir depo ettigini söyliyebiliriz. 

Bir iatifa 
devre ,ok güzel bir oyun 91kard1. lki sen~ 1 A~kar~- ~O'!'sas1 ve Osmanh Bankas1 
evvel Olimpiyadlar arifesinde gene is • kom1serhgmden: 

ADLIYEDß 

Bir kur§un lura1z1 daha 
Sab1kalI kur§un lursm Mehmed, e'1' 

velki gece Aksaray camiinden kur1ui' 
c;alarken cürüm üzerinde yakatanm•f 
ve dün sabah birinci sulh cezada yapt• 
!an muhakeme sonunda 2 ay hapse mah' 
kfun olmu§tur. 

tanbula gelmi§tim. 0 vakitten beri futbo- Menkul klymetler ve Kambiyo Bor -
lunuzu ,ok terakki etmii gördüm. F akat sas1 acentalarmdan (Z. Pekmezyan) is
ikinci devreniz bozuktu. Ferd itibarile tifa etmi1tir. iliiigi olanlarm !Un tari -
Fikret, hafbek oynad1g1 müddet<;e fev - binden itibaren ve 1447 say1h borsalar 
kaladeydi. Ondan ba1ka sag a<;1gm1Z1, kanununun (18) incl maddesi hükmüne 
merkez muavininizi ve sag bekinizi be- tevfikan bir ay i<;inde Komiserlige mü-
gendim» yolunda bir cevab ald1k, racaat eylemeleri 

Först Viyena futbolculan dün ak§.am- --==.,.....----..... ----
ki ekspresle Ankaraya harekct etrni*tir. 
Bugün bu tak1m Ankara iehir stadyo
munda Ankara muhtelitine kar11 ikinci 
ma~1m oymyacaktir. 

latanbulspor: 1 • G. Saray: 0 
Först Viyena - lstanbul muhteliti ma

<;mdan evvel lstanbulsporla Galatasaray 
tak1mlan hususi bir müsabaka yaphlar. 

lstanbul spor: Saim - Samih, Ali -
Enis, Hayri, F aruk - !smet, Hasan, Ta
nk, R1dvan Bahri 1eklindeydi. 

Galatasaray ise muhtclit i<;in <;agmlan 
Sacid, Salim, Musa, Necdet ve Ha1im -
den mahrum olarak: Osman - Reiad, 
Lutfi - Ali, Mustafa, Halil - Bedi, Meh
med, Billend, Zeki ve N uriden mürek -
kebdi. 

Birinci devrenin ortalarmda Hasan, 
sag a<;1gmm bir ortalamasm1 kaparak i~e
ri dald1 ve lstanbulsporun galibiyet golü -
nü kayde muvaffak oldu. !kinci devrede 

- hte ben de bundan dola}'I size ic
bar etmiyorum. Bugünden itibaren ser
bcstsiniz. Benim muhitimde ya$amak is
temiyorsamz, <;1km gidin; ba1mm <;evir
meden gidin ve sizden •onra, arkamzda 
cereyan edecek hiidiselerle hi<; me$gul ol
maym. Ve 1unu da biliniz ki, hürriyetini
ze kavu1tugunuza kanaat getirdigim da
kikada, ölümümle, sizi daha serbest b1-
rakacag1m. Ne rezalet olacakhr; ne de 
talaka lüzum kalacakhr. Sadece, ben ö
lecegim, o kadar. Serbesti istiyorsunuz, 
size tarn ve mutlak bir serbesti verecegim. 
Bu hareketim, hayatta iken size kar11 
yapm11 olabileccgim kusurlan tamamen 
tamir edecektir. Nefret ettiginiz bu me1-
ru kocadan kurtulacaksm1z; genc du! 
kalacaksm1z; yolunuza <;1kacak olan a§k, 
münzevi ve bahtSJz mazinizin ac151m te
selli edecektir. 

Yu•uf Haddadm, ölümünü, zaruri bir 
kurtulu1 <;aresi *klinde gösterdigi bu fa
ciah anda, ona verecek cevab bulam1yor, 
yalmz: 

- ManaSJz bir1ey bu l ManaSJz bir-
1ey bul 

Diye kekeliyordum. Yusuf Haddad, 
sözüne devam etti: 

- Ha}'lr, manaSJz degil, zira size ser
besti bah$edecek. Hayatm1z pahasma da 

Galatasarayhlar vaziyeti telafiye, !stan
bulsporlular da galibiyetlerini sigortala -
mak i<;in <;ok ~ah1tilar. F akat iki taraf da 
gol yapamad1 ve ma<; 1-0 Galatasaraym 
maglubiyetile bitti. 

Güret tak1m1m1z hareket etti 
Estonyadaki Avrupa Greko Romen 

1ampiyonaS1na iitirak edecek gürei milli 
tak1m1m1z dün ögle üzeri Romanya va -
purile Köstenceye müteveccihen hareket 
etmiitir. Büyük bir kalabahgm ugurlad1g1 
kafileye Gürei F ederasyonu umumi ka
tibi Sinasi Özdemirle antrenör Pellinen 
refakat etmektedirler. Kafilede güre1<;i 
olarak kü<;ük Hüseyin, Kenan, Yaiar, 
Ankarah Ahmed, Yusuf Aslan, Saim, 
Mersinli Ahmed, Büyük Mustafa ve 
C:oban Mehmed vard1r. Mersinli Ahme

din kategorisini bulmak i<;in daha bei ki
lo kaybetmesi liiz1m gelmektedir. 

o!.a o scrbcstiyi biraz evvel istiyen siz de
gil miydiniz? Unuttunuz mu? Benden u
zak ya5amaga, bagira bag1ra hak iddia 
ediyordunuz. hte o hakkmm tasdik edi
yorum 1 Hatta, daha ileri gidiyorum, si
zi, huzurumdan, mevcudiyetimden ebe
diyen kurtanyorum. Haydi, simdi gidin. 
!sterseniz derhal gidin, isterseniz yann, 
yahud daha sonra„. Su dakikadan itiba
ren, her türlü kararda, her türlü hareket
te sizi muhtar b1rak1yorum. Art1k, haya
tm1zda hi<; yerim yoktur. Zamam gelin
ce, yani siz istedii!iniz anda, ortadan si
linmesi mukadder beyhude bir vücudden 
baska bir mana ifade etmiyorum. 

Saskm ve bitkin, itiraza yeltendim: 
- Sözleriniz beni korkutuyor, Yusuf 

Haddad Bey. Ölümünüzün, verecegim 
karara bagh oldugunu söyledikten son
ra, beni bu kararda serbest b1rakmanmn 
manaSJ var m1? Rica ederim, Yusuf Bey, 
bu tehdidin hakikat olmad1g1m söyleyin. 
Maksadm1z beni korkutmak deiiil mi? 
Buradan gitmiyeyim diye bunu söylü
yorsunuz deiiil mi? Bu kadar yanhs dü-
1ünmiyeceginize eminim. Allah askma 
söyleyin; beni bu azabdan kurtann 1 

- T ehdidimi ciddi telakki edip etme
mek sizin bileceginiz 5ey.„ Ben yalmz 
haber veriyorum... Ölümümden sonra, 

10 giln hapse mahkiim oldu 
Heybeliadada iliya isminde bir kacbllt 

küc;ük san'atlar kanununa muhalif h•' 
rekelten dolayi dün su1h birinci cezad' 
yap1lan muhakemeyi müteak.Jb 10 gili' 
hapse mahkfun olmuitur. ., ... 

Ayd1nda bir a§k faciaai 
hmir (Hususi) - Aydmda Kad1kö)'• 

de garib bir aik maceraS1 gei;mii ve ad• 
liyeye aksetmiitir. 

Garabina muhacirlerinden 14 ya1md• 
bir k1z, 18 yaimda bir genci severek an• 
smn boh<;aSJm ahp ona ka~m111Jr. Fak•! 
delikanh, mes'uliyet altmda kalacag1nl 
düiünerek km bir vesile ile adliyeye götii• 
rüp teslim etmi1tir. Adliye de km baba' 
sma vermek istemiitir. F akat k1z, bun• 
muhalefet etmij, bagmp <;agirmaga, «sev• 
digimi isterim» diye aglamaga bailamll ' 
tir. • 

Baba, kmnm gözyailarma ve yalvarl" 
ima dayanam1yarak nihayet nüfusunu bii' 
yütüp sevdigi gencle evlenmesi ii;in te~' 
rar mahkemcye bai vurmuitur. 

maddi cndi$clerden sizi kurtarmak i<;in· ·' 
Bu sabah Habib Hasrun'u gördüm„„ 

Yusuf Haddad, avukatin adm1 söyl~ 
söylemez, az evvelki telefon mükalem•'.1 

ve avukatm 1srarh ricalan akhma geld•· 
Endisem arth: 

- Habib Hasrunu mu? 
Diye sordum. Kocam, devam etti: 
- E vet. Kendisile görü*tüm ve bütiiP 

teferruat1 ballettim. Vaziyetiniz müelll' 
mendir. Bütün servetim size intikal edt' 
eck, ölümüm, ali51k olduli;unuz refah1 v• 
debdebeyi •arsm1yacaktir. Benden soP' 
ra, herhangi bir mahrumiyete ugramam•• 
mz1 isterim„. 

GöP;sümden ta1an h1<;k.mklan, duda1'• 
lanm gü<;lükle zaptediyordu. Bu adam1~ 
bana yapt1g1 bu ne zulümdü? Cömerdl~· 
gini minnetle kar$1hyacagun1 m1 zanned•• 
yordu acaba? Benim, memleketime dii' 
nüp, fakir de olsa, mahrumiyet i<;inde de 
olsa, yalmz ve hür bir hayat ya$amak• 
tan ba1ka emelim yoktu. Beni, mezariP' 
da bile kendisine per<;inlemek istiyen b~ 
adamm maksadm1 anhyam1yordum. 

Bunlar1, nihayet tutamad1g1m göz yal' 
!an i<;inde, h1<;kmklarla bogula bogula• 
kesi~ cümlelerle kendisine anlatmaga c•' 
h1tim. 

(Arkas1 varl 



Anneler dikkat ! 

<;ocuklar1niz1n hareket
lerini kontrol ediniz 

b'" ~ayatta, bazan cok kücük ihmaller 
k~Yuk. felakctler doii:urabilir. Onun icin 
I ndinize nasil dikkat cdiyorsamz c;ocuk· 
•1Jn1z hakkmda da daima ihtiyatl1 dav

'•n1n1z. Onlarm vücudlerinde husule 
Re\mesi muhtemel bircok anza\ara bu SU· 

retle mani olmu1 olursunuz. 

l<üc;üklerin kollan ve bilekleri gayct 
~·~iktir. Onun icin yolda bebek kcndini 
~zin ad1mlanmza uyduramay1p da geri· 
i,,' kaid1 m1, sakm onu kolundan c;ekip 
.~taklamaym1z, bileklerinde bir ariza 

Yucud . b'l" . . K n d'" e getire 1 usm1z. eza, yavrunu 
d'ker uzuvlann1 da hor kullanmamaga 
1 kat ediniz 1 

ba C::ocuRu eii:lendirmek, güldürmek i~i~ 
k zilannin vaphklan gibi sakm onu 1k1 
olundan tutup bo1lukta sallayip savur· 

lllay1n1z. Eii:er onu havalandirmak istiyor· 
~niz, iki elinizle koltuklannm altmdan 
Ulup kaldmmz 1 

E'.~er <;ocugun bir yerinde kaza neticesi 

bir k h ci 1k husule gclirse sakm bir tak1m ak· 
lll er~~zler gibi c;1k1kc;1lara müracaat et· 
'~niz. Doktora gidiniz 1 

dik,,•vrulann okuyup yaza.r~en.' . d~~i1 
lij ken, Yemek yerken eg1hp ik1 buk· 
;lll lll olrnalarma imkan b1rakmaym1z. Da· 

a dü d · d" . K ku" „ Z unnalanm temm e m1z. eza, 
\'.Uki ' ! „ rind •nn gerek divanlar, kanape er uze• 

tin '· Rerekse yerde sürünüp dola1mala
du~ lllanj olunuz. Cocuklan mümkün ol· 
;,,~u kadar yumuiak arkahklan olm1yan 
"ml J \:ii k'e ere, yahud taburelere oturtunuz. 

re ~ u b.,]kemigi Allah saklasm bir ke
l11~Rrilitse bir daha düzelmesi gÜ<; o!ur. 
lerin~~Rul olur veya yaz1p okurken göz· 
fazta 1taba, kai(1da, yahud i1 mevzuuna 
llliy Yakla1tirmamalan gerektir. Y oksa 
Ve ~P ,?lurlar. Bu hususlara eger 1iddet 

at I''" tl A • 1 „ „ Y!f v ',e e mam o rnazsamz gozu za· 
•unu' karnbur insanlar yeti1tirmi1 olur· z. 

t1k' 
Ya tek' Usu], yavrunun omuzlanm a1ag1· 
kadar ~n ask1lan kullanmaym1z. Eiier bu 
tu~u 1kkat ve ihtimamm1za ragmen c;o
t1zaJ~uz~n vücudünde ufaktefek baz1 a· 
'''i al~ Vucude gcldioe bir doktorun neza· 
Yapt11 inda ona münasib ickilde jirnnastik 
'•• 1n11I ······· -· ri''•·········································•••i 
~\1 kad1n1 

"'1utfag· d .. 
k in a teraz1s1 ve 
ant • ar1 olm1yanlar baz1 
~lerj nasd öl~ebilirler? 

lll.' U!fakt . .-
Q 14oldu. a 11md1yc kadar tecrübe etmc-
an lctk lnuz bir yemegi, yemek kitabm· 

tabqa 
1 

at Yaparak pi1iriyorsunuz. Ki-
d Yeme· '- . . 
an beh l' 1<onacak !CYlenn m1ktann· 

nc de te:e .1Yor. Yanm1zda ne kantar, 
kidesiniz azi var„ Cok mü1kül bir mev· 

•ki gat1ri 'ic ~ akat tcla1 ctrncyin„ Su bir 
C3Ip saklaym, yahud defterini· 

~in b 
la ir taraf1n k 
b·J.a hacet k t aydedin. T eraziye, kan-
1 1r1iniz, a madan birc;ok 1cylcri öli;e-

Bir 
k avu~ kü "k 

l'u ar1 100 Cu taneli maddeler a13g1 
deier ise l ~rarndir. Kuru yaprakh mad-
00tba ka,,· • 15 gram kadardir. Bir 
Rr";:;d1r, RI, Yahud Üc; kahve ka11g1 15 

orma! b' 
lllkdde!•rden'r su. bardag1 ise muhtelif 
M er: 240 lu m1ktanm alabilir. T oz 
2
4 

crcimek vRrbrn. T ane kahvc: 85 gram. 
f . 0 Rtarn. D„;.~e!~~ gibi kuru sebzeler: 
'' lan0]·1 t ~~ulmu1 kahve: 80 &ram 

255 Uz· 235 f ~ . 
Rrarn U ~ram. ncc taneli tuz: 

Rratn, ' n: 150 gram. Pirinc;: 250 

Bu barclak • 
le birine mu d.j$3RI vukan litrenin dört-
ulu tna:ldet i .' vabhud 17 <;orba ka11g1 

er I!ha eder. 

CUl\IHURiYET 7 

ve pratik kostümler 

1 

w 

Soldan birinci: Kumm yünlü krepten 
güzcl bir kostüm. Ceket fazla kurvaze ve 
soldan kapanir 5ekildedir. Bir tak1m di
kisli kmmlarla süslüdür. Y aka küc;ük ve 
devriktir. Etekte pliler vard1r. lkinci: 
Koyu rcnkli yünlüden bir kostüm. Ceke· 
tin Ön ve ceb kenarlan san Sirma 5erid
lerle <;evrilmistir. Kerner de ayni renkte
dir. Etekteki tek pili ona kafi derecede 

geni1lik vermektedir. Üc;üncü: Kahn ve 
mat siyah ipekli krepten kostüm. Bolero· 
su gayet kISa ve genis röverlidir. Altma 
siyah ve yahud koyu ye5il bir bluz giyi· 
lebilir. Dördüncü: Deniz mavisi yünlü
den kostürn. Cekette a5ag1da pliler te5kil 
ederek hitam bulan bir plastron vardir. 
Öndeki ilik ve dügmeler gÖgÜsteki Ü<; 

süslü tertibatm nihayetinc mevzudur. 
Besinci: Renkli tüvidden kostüm. Önün· 
de telli tertibatla a~1hp kapanmaktadir. 
Ceblerin disinin alt k1S1mlannda koyu 
renkte kuma1tan ü~ kö5eler vardir. 

•••••···•··. ····•··. „ .„ ...... „ .•. „ .......... ·············· .... „ ............... '„. „. „„ .... „ ••••• „„ .... „ .„„ .. 

Aile kad1n1 gibi 
tuvaletini ihmal 

• kad1n1 da IS 
' 

etmemeliclir 
Bazi mcclislerde bir tak1m arkada5lara 

rastgcliyorum. Bana: 
- Gazctedc hcmen her hafta s1hhat 

ve tuvalct hakk1ndaki nasihatlerinizi zevk
le okuyoruz. Biz de bunlardan bir kISmI• 
m, hele bilhassa cilde taalluk edenleri 
yapmak istiyoruz. F akat biliyorsunuz ki 
biz i1 kad1my1z. Aksam yorgun argm e· 
vimize dönüyoruz. Y cmeii;i zor yiyip ya· 
hyoruz. Yüzümüzc, gözümüze, cildimize 
dikkat cdecek zaman bulam1yoruz. Diger 
taraftan tuvalet maddeleri oldukc;a paha· 
h„ Doiirusu bizim bütc;emiz, onlarm hep
sini almaga Hfi degil !. 

Bu bayanlann Sihhat vc tuvaletlerini 
ihmal i~in ilcri sürdükleri mazeret dogru· 
sunu isterscniz hie; de makbul soyundan 
dcii:il.. Onu kendilerinc de söy]edim, bu
rada da tckrar ediyorum. Kadm, ister i1· 
gü~ sahibi olsun, isterse yalmz aile muhi
tindc ya1aSio Sihhatine ve güzelligine ta· 
alluk cden hususlan her ne pahasma o
lursa olsun kat'iyyen ihmal etmemelidir. 
1s kadm1 da aile kadm1 gibi temiz, ihti
mamh gezmck mecburiyetindedir. Bu su
retle hie; 1üphesiz amirlerine, arkadaslan
na daha scmpatik görünür. Siz olsamz, 
kar1m1zda c;ökük gözlü, solguo benizli 
bir insamn uzun müddet durmasma ta
hammül cder misiniz? 

Sonra, insanm cildine ihtimam etmesi 
ic;in onun her aksam, mutlaka bir iki saa· 
tini bu i1e hasretmesi laz1m geldigini zan· 
nediyorsa yamhyorsunuz. lri bir netice, 
gayet az zamana münham me5guliyet ve 
gayretle de clde edilebilir. 

Bir kerc 1unu akhmzda iyi tutunuz 
ki, nekadar yorgun olursan1z olunuz, ma
kiyajmIZI y1kay1p temizlemeden kat'iyyen 
yataga girmeyiniz. Yüzünüzden bir parc;a 
1hk su gec;iriniz. Bunun ic;ine biraz bo
ratc de soud, yahud süt tozu atarsamz 
c;chrenizi daha faydah bir mahlulle te· 
mizlemis olursunuz. Bu mahlulü 1hk su 
ile ncmlcndirilmis bir pamuk par<;aSI Üs· 
tünde kullamrsam• daha muktesidane 
davranm15 olursunuz„ Bundan sonra yü
zünüzü yumu1ak bir havlu ile daha iyisi, 
bu gibi mahlulleri emici kag1dla kurula
y1mz. Arkasmdan iyi cinsten bir kremi 
c;chrcnizin mesamelerine iyice nüfuz ede· 
eck sekilde m~sai yaparak sürünüz. Bu 
esnada masai1 c;encden ve ag1zdan 1akak· 
lara, ka1lardan sac;lara dogru yapmak i
cab ettiii:ini unutmaym1z. Boynunuza ise 
cepc;evre ve ayni zamanda asag1ya dog· 
ru masai yap1mz. Üst göz kapaklanm da 
burundan 1akaklara ve alt göz kapakla· 
nni iakaklardan burna dogru masai ya· 
PIDIZ. 

Cildin kremi cmmcsi ic;in biraz bekle· 
yiniz. Bu husus ic;in 10 dakikahk bir 
müddet Hfidir. Bu mada di<lerinizi f1r· 
calamak, sac;larmm taramak .gibi diger 
k1S1m tuvaletlerinizi de yapabilirsiniz. On 

dakika gec;tikten sonra kremin fazla k1· 
Simlanm yumu5ak bir havh ve yahud e· 
mici kai(1dla almamz laz1md1r. 

Bu amcliyeyi müteak1b yüzünüzün 
cildi temizlenmis ve ayni zamanda kuv
vetlenmis, tazele1mi5 olur. Bütün bu i1le· 
re de bir ceyrek, yirmi dakikadan fazla 
zaman sarfetmemis olursunuz ki, Sihhat 
ve güzelliginizi muhafaza ic;in hie; de faz. 
la bir müddet degildir. 

Sabah tuvaletinize gelince, bu daha 
basittir. Geceleyin yüzünüzde birikmi1 
olan ifrazah gene 1hk su ile temizlemeniz 
icab eder. 

Bunu müteak1b deride faaliyeti ve ka· 
n~n oradaki deveramm kolayla1tirmak j. 
c;m yüzünüze krem sürüp yay1mz. Gene 
onu cmmcsi ic;in 10 dakika bekleyiniz. 
~onra fazlas1n1. temiz bir havlu veya ka-
11:1dla alm1z. Üstüne hafif bir makiyaj 
yapmiz. hte sabah tuvaleti de 15 dakika
da oldu, bitti, demektir. 

.. Nekadar mcsgul olursa olsun bir kadm 
gundehk hayatmda topyekun yanm saat 
'.;?':'an bulamaz m1?.„ Günde sarfedece· 
~miz k:eme gelince ancaic fmd1k cesame· 
hnde b1r miktar te•kil eder ve kiymeti bir· 
kac kuru,u gec;mez. 

B.u kadar az bir masraf vc o ise her~ün 
t~h 5!'. edeceginiz gayet kisa bir zamanla 
bir iki ay zarfmda cildinizin nc derccc 
gÜzellestigini görünce emin olun ki siz de 
sasmr, kal1rs1mz 1 -----<;ay banyoau 

Cay, sinirli adamlar ve midesi, barsak· 
!an bozuk in<anlar ic;in mum bir g1dad1r 
amma gözlcr icin pck faydah bir madde 
olabilir. Gözlerinin güzelligini muhafaza 
etmek, onlarda baz1 ihtilatlar vücude gcl
mesine mani olmak ic;in c;ay banyosu c;ok 
faydahd1r. Her sabah 1liktan biraz daha 
Sicakca c;ayla banyo edilen gözler daha 
parlak ve daha iyi görürl'f. Cay banyo
lan gÖz kapaklannm kmlhklanm izalc 
ic;in de birebirdir. 

BURSA MEKTUBU: 

Bursa böcek tohumlar1 
piyasaya ~1karild1 

Bursa (Hususi) - ipekböcekc;iligi 
Enstitüsünde k15m fcnni 5artlar altmda 
muhafaza edilcn halkm böcek tohumlan 
11 nisandan itibaren sahiblerine verilme· 
ii:e ve sah5a c;1kanlmaga ba5lanm11tir. Bu 
sene böcck tohumlan 1 0 güo kadar ge<; 
olarak piyasaya ~1kanlm151Ir. Buna se· 
beb bugünlerde havalarm fcna gitmesidir. 
Maamafih, simdiye kadar halkm elinde 
ve gayrifenni sartlar altmda hamlanarak 
muhafaza edilmcktc olan böcek tohum· 
!an 1imdi en mütekamil 1tkilde ve son 
sistem tec;hizat1 ihtiva edcn ki5lak mücs
sescsindc muhafaza olunmakta, böylece 
koza rand1mam üzcrinde dahi iyi bir ne· 
tice almmaktadir. 

Son zaman larda ipckböcekc;ilcri ic;in, 

rand1man ve berekct bakimmdan yeni bir 
is daha meydana c;1km15hr. Ekin tarlala· 
rmda, hendek kenarlannda yeti5en yaba
ni hardalla hali topraklarda bol bol ye
ti1cn pamucak, kalirlirnag1, sÜpÜrge atlan 
gibi nebatlan müstahsiller ask1 olarak 
kulland1klan takdirdc böcekler, koza ag· 
z1m az sarfedcceklerinden ördüklcri ko
zalar fazla ipckli, yani rand1manh ola· 
caktir. Ayni zamanda yabani hardal, as
k1 olarak kullamlmak icin kopanld1g1 ci· 
hctlc tarlalan bu vcsile ile temizlcnmi5 
olacakhr. 

Böcekc;ilik Enstitüsü müstahsile i1te bu 
yeni rand1man vaziyetini de izah ctmis ve 
simdiye kadar kulland1klar1 me5c dalla
rm1 ask1 yapmaktan kendilerini kurtar
m11hr. 

Y aza hazirl1k 
Belediyemiz yazm sehirde su Sikmtm 

cekmemek üzere baz1 tedbirlcr almaga 
1imdiden ba5vurmu$ bulunmaktadir. Es· 
kiden mevcud olup da sonradan yollan 
bozulan ve ötcye beriye dag1lan baz1 su· 
lar üzcrindeki etüdlerinden bir k1Sm1m 
ikmal ettirmistir. Bunlardan Müftisuyu 
ile Gümüs ve Y egni sulan ic;in yap1lan 
tetkikler sonunda bir proic hamlanm15hr. 
Projeye göre; bu sularm kanallan tak· 

viye ve ISlah edilecek vc bu sular ana ka
nala ilave cdildiiii zaman mühim bir mik
tar clde edilmis bulunacakhr. Islah ve 
takviye tamamland1ktan sonra, kanala a
hnacak bu sularla 1thir ihtiyacmm bir 
k1Sm1 temio edilmi1 olacakhr. Bir su 1th
rindeki susuzluga kar51 almacak tedbirlcrc 
csash bir ba1lang1c; tcskil eden bu ilk a
d1mla, Belediyemiz, y11larca ihmal cdi
len hayati ihtiyaca kat'i surette c;are 
bulmaii:a ba1lam11 oluyor dcmcktir. 

lzmir luarina geni' mikya.ta 
iftirak ediliyor 

Enternasyonal 1zmir F uan komitesin
den Ticaret Odam1za yeni sene fuarmm 
p\am gönderilmi1tir. f uara i1tirak edecek 
olan fabrika vc müesscsclerimiz Ticaret 
OdaS1na müracaatle bu plana göre ycr 
almaii:a ba1lam11lard1r. 

Y aziyctc göre; bu sene Bursanm lzmir 
fuarma gcc;en y1la nisbetle daha geni1 
mikyasta i1tirak edeccgi anla11lmaktadu, 

Uludagda bir k1, 1porlari 
lilmi hazirland1 

Kurban Bayrammda Uludagda c;eki
len filmin fstanbulda tamamlanarak An
karada C. H. Partisi Gene! mcrkezi a
zalarma gÖsterildikten sonra 1ehrimize 
gönderildigi bildirilmi1tir. Bugünlerdc 
Bursaya gclecck olan bu filmin, Ulu
dagda Kurban Bayrammda hava 1artla
rmm c;ok kötü olmasma ragmcn ümidin 
fevkinde güzcl oldugu söylenmektedir. 

V ali Ankaraya gitti 

[ HADiSELERiN RESiMLERi 

Nevyork _ Bu ne~eli adamlar Nevyork Belediye Meclis! aza.s1d1r. !~tlma 
devrelermi bitiren aza, resimde görüldügü ve~hile hep bir agizdan §arkl 
!Öylemek suretile vazifesini ikmal etmektedirler. 

Londra - Amerikay1 ziyaret ed.en Arnavud Krahmn hem~ireleri Lon· 
draya muvasalat etmi~lerdir, 

Vi!ayet ve 5ehrin muhtelif ihtiyac;lan 
Üzerinde bir müddettenbcri tctkikler ya
pan ve devletin turizm bölgesi meyanma ·· 
ithal cttigi Bursanm bu bak1mdan da ih
tiya~ vc noksanlanm tesbit eden Valimiz 
Sefik Soyer, bunlara aid temaslarda bu
lunmak üzere Ankaraya hareket etmi~ 
tir. 

Bir havai hat yapil1yor 
Orhaneline bagh Gedikviran ve fshak· 

h köylerindeki Türk Maden Sirkctine 
aid krom cevheri ocagile Baliköy istas· 
yonu arasma bir hava hath yap1lmaga 
baslanm11tir. Bu hava hattile, krom ma· 
denlerimizin Kütahya - Bahkesir hath
na daha süratle ve kolayhkla nakli 1m
kam .haSI! olmus bulunacakt1r. 

Konaervatuar intaab 
Yeni Konservatuar binasmm, bu se • 

ne i<;inde i~asma ba§lanacaktir. !stim· 
läk ve in~aat masraft olarak 938 Bele • 
diye büt<;esine (200) bin lira konulmu§ 
bulunmaktad1r. 

„ .•.• 
lmar plan1 ilan edilecek 

!stanbulun imar pläm :;lehir Meclisinc~ 
tasdik edildikten sonra usulen halka 
ilän edilccektir. !tiraz1 olanlar itirazla
nm bildireceklerdir. 

Para tahvil giteleri kurulacak 
Memleketimize gelecek ecnebilere bir 

kolayhk olmak üzere Galata Yolcu sa· 
lonu ile Sirkeci istasyonu ve !zmir yol
cu salonunda Cumhuriyet Merkez Ban
kas1 tarafmdan birer para tahvil gi§esi 
kurulmas1 takarrür etmi§tir. 

Pari~ 
m.!islerinden bir grup. 

-.„--

Am ·k c mhurrcisi Ruzvelt meflüc ~ocuklar iGin bir kilise 
Ncvyork -: 

1 
eri :i. u olduttu halde kuvveth iradesi sayesinde hasta· 

r,~!~m~~~;~la~IZ~aum~irr~~si mefliiclara kar~.l. büvük. bir a!aka gösl~r:"ckle
dir. Resmimiz. Cumhurreisinin yaplird1g1 k1hsey1 z1yaret eden mefluc ~o
cuklardan bir grupu gösteriyor. . 
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sey·ahat, bir hat1ra 
Dünya siyasetinde lngiliz~Italyan anla§mas1 Frankist kuvvetler 

Türkiyenin vaziyeti dün Romada imza edildi Mhil boyunca 
Yuan: HAMID GOREL R. Ar&llll bir Atina 1aze- ilerliyorlar 

Fl'WWI tahsile 
11
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v • ~ a a • ~ . u,y.... IBGf taro„ t 1net IOAftefle) H JJJ, OID& ~0 mUl&I yor • OQllaail '--'-il ol bil-=d 
A9h1-. Rihbmla IOD bqun•z aahiai poc y8flllda olmeaeydi lta!yaya L . • . nu: • - a 

(Karamui) nia iri " uzun balab iki müze daha kazanchracakb. B&tün man ~ulamam1' Ye b1likil muhtehf deT· IBllftlmlfl t tnct llJl&ttedel • . Sarago~ 16 - Hnu Aiansmm mu-
-'1.J: -L.: b' --La))''-) b" letlenn dojrudan doiruYa anlapnalarm1 Al tb 1 _ _,1,_ ltal l Bundan bqb, tarki ltalyan Afrika- habiri bildiriyor: 
_ ..... n """" ir ..,. ... a ir· muU11lan onu bkanchlar. k b 1 t · • · man ma uab, ug ...... • yan an at- 11 h kk da ltal M lngi!te 

llplyarak denizin kara 111bnda „k- Halbuki benim bildiiim Rafael'in b- ~nu ~~ !e u un~uftur. 1te 11yw 11· mUIDJ dünya aiya1etinde en büyiik bir hi· ~ b" .. ia, ulk ve 1 re da· Fr~ko ~uvvetle~ ,clün akpm Beni • 
Artili ne cbdann mendilleri, ne bnma!Lii biiyiik reuam yoktu. Mil:el tikametim1Z1D akrebi budur. cfue olarak tel&kki etmektedir K c· tr •r-_,~= ~·· ""k Efa~ a carlo dan S1erra-Sc:ia ya bdar Akdeniz „ .. „ M de onun omzuna -"-•an An1"'1 ..;;zd .l::-n--L ...;,, Papa nez. - ~Ilm, Türkiye ile Sovyet Ru.- A-•-- __.dolsntlaiü tralar Mont 11~n.o, JJMfmud e . uyul ~1 bve sabilinde takriben 30 kilometrelik genif 

7'11" e- en „....,. ....... ....- daki „ sebetl L:-L· tebed • .._.... „._ aatr e c;aa1 tara an nnza aDID1' ve u b" · · al · 1 dir 
lll!IJi-"in. eilGetini ~ez oldum. H&· clinde az m1 uirafb) Korreciyo'yu bile ydaülar~ mnn~~ er _.,Ir" • Londra 16 - Jngi!iz • 1talyan anla- babda mektublar teati edilmietir. trBarazilopa~ 1111 ebml tiler : dif 
~ . bojaZID1da diiiümlendi. bskanan odur. e ugramaM1' m1curr v masmm protokolunda lngiliz ve ltalyan Mukanlelerin metni yarm De110luna- arse n. a ans yo u e fllll~ .er 

cebime koydum, lltanbulu Anladun ki Rafael' cilik OllUD en uyif - Sövyet Rusya ile olan dostlugu • hükmnetlerinin, aralarmdaki münuebet • k ~ telgraf muhaberab tamamile kesil1111t-
Süleymaniye, Sultanah • tarah.. muz sailamlijuu muliafaza etmektedir. leri aailam ve devamb bir esasa ittinad ca br. lt~ protat- tir. • • . • 

Ayuofya.. Mehtab1 bekliyen ay • Hatta fU dakibda ~tuuun ~ - Ya Fransa ile) ettirmek n wnumi wlh ve emniyet dna· Banelona 16 _ Baivekil Negrin bu • ~h~ye~ l~ya pm~ ancak de-
aök üzerinde ihtitamJa karanyor. dünyanm en b&yiik resaaau diye fÖbret ...- Size IÖy)ediiirn gi"bi bütün de'flet· llDa hidim olmak arz111u ile karphkl1 aktam radyoda eöylediii bir nutukta hü· ~·~ yolile irtibab temin edebilecek olan 

Sua1burnunu dönüyoruz. Ey aiac • ahmt genc: ye güzel ROIDen clihisinia bir lerle en iyi münasebetlerde bulunuyoruz. menfaat meselelerinin halli h11111111Dda kßmetin mücadel-e IODUDa bdar deva- baki L~ISUIF a ~r"16~1 I buldun_mdaktachbr.b.Hal • 
...!!l--'-de ~.LI • b t t „ L 1 .. •u • L dediJ--L vz Ul<I ran ... st OIU emz e II 1r ne • .....- ~-ugumun IOD a· portresinin aakh olmadaiuu kim teJnia On bq gün kadar evvel talya mpara· muza„ere ere prifti1<1en „ay ..._ • ma azmetmi1 bulunduiunu ve kadmlann . . . 
~ giinetli " mor yollannda on edebilir. Framada böyle romantil: bzla· torlujunu tamchk. tedir. da .Wdi 1il&lu ele almalan bir vazife ica- zaret tes!' etmqtir. · t 
J'aflllll!l hulyalanm birakbjun n b- k rul chm e. __ , •-L M • B' ftan lta! .J:"-- ftan Protokola merbut vesikaler il:i hil • b dan bul d • .. 1_:..:. Sallhiyettar mahfiller spanyada da· 

-- lstanbulun aabahlarma" Ba- ~--kr,oR f d" .-_~• - . ozara Q_ Rar tarail 1 Y_!:_tl~""' tara klimet tarafmdan te.bit olunacak bir ta· mN . i lllWlb.~!~7~ In Juli barbin batlangicmdanberi elde edilen 
• • -L.-1 •--.L"-- „___ "" • • • • ._„. .,.,.„et usya e 0 an """ IJlllllUZU na· rih „ · L · egnn spanya u ume • • en parlak zafer addedilen General A • 
II!'_._, -r'.':'toprak.arma ...,.......VedaUll ;;JUll,- Edebiyat k&ltiirünii bir tarafa btrabr· ul telif ec:lebiliyon1111uz) te mer iyele girece1<tir • • Piz · ltalyan anlapnas1n. protesto etmif d • bu ff L · bni" • l&ml ..,... ...... ..... „ B il: ) '" et _._ -ez. L 1 _.__ demi .• ran a nm mUYa a1<1ye 1e a • 

• • 111k onun ne raim ~ehraini, ne de Rafa· Cl-et) ) dosduiwn Ka d u Yes • ar mer •Y e ..-- e-- ft demokrat meml111<e teraca a mu- . ~- ipklan llfukta ailininciye ...e her el'-!l:Jt:..: L-'< edim. • - ""'1'" ~ e uz v ra e • Sudan, Kenya lngiliz Somaliti ft tarkt dah 1 . tim" • t-L el ... .__;.tir· maktachrlar. Bu mahfiller bu mUYaffa • 
L--- v__ .......,... -.enm mzde. •-La ile olan cbtlugumUE da l ' dlar • e 11yue "'"etm enm aa__, · L' tin" L „_,_,_ L' J • 1 ..... aöz .....,.. gibi J'Ulp kararan ....,... • .... „ . . . talyan Afril:a11 arasmdaki hudu ft I--:•• ff 6i N llaltad 1<1ye pe1< munun u11 en o aca„ .... 

L-~ --,._..:..,. L-dar „'ly__..k Ben OD1DI ltalyan fi'mile mDRZca Akdemzde bize mUYazeneyl temiD et• b t LJ ·• ___ L-t) • h-LL--' _„~ tlF 7ingi~H-..L" a söy)emekte ft cumhuriyet~ler tarafmdan _, _...„a ,.. •- _...., L bir &-!L c:linl ...:L." c:linl -Ltecfir u opru ann munueoc en al<&llKla N 1 16 tere llll>l)"e Na 
Aynbim IC1liii daha ;mdiilen l<ODlllUflllla m '""' er ...,1 e- m"" • kat'i bir an)„ .... yapdmak üzere ltalya Hapo • B l;a, N l"'d ta . gösterilen mukanmetin yakmda yabla • 

....L.!.. dim T"..1..' y • tan M _.L.. ....... Zirl ore e apo 1 m yyare __ ....__ • did '-L•- -'-L"'- -'--''"'-=-' - Pi dam1a duda rahuma ak • • - ur1<1ye • UIWllS muna--· ile lngiltere arasmda müzakeielere giri- ile M 1 • harek • · ...._ ...... fllll en ........,. .......... e llll..,. .... 
~ Derler ki kadm koallfUllCa güzelJiii leri elbette fevkallde bulunmaktac:Lr.. tilecek ve Masm alUadar eden hlllualar K a ta !• , et=· . . ilave eylemektedirler. 
doidu. Mamaranm ayla ciimbii- ausar. H~ de öyle cleiil. !Aun anlabr· - Tekrar etmeme lüzum Yar mi) da Maatr hükmnetile bu müzakerelere da- t:.o"'d c"::°(H i) ri::,,.: General lliluqa, ICatalonyatlan ir-

„„acli H•ket yanekte.,. ben 8Ü • ken aözlerinia ufb öy)e bir dab11 " Yunanittanla miinasebetimiz fevkallsle yet olunacakbr • . n ra ~ - ya „ ~ • libah llailen parpmn laanantlane 
liu Urkunc derecede güzel sec:e c:linleyeni öyle bir ilihi rüyaya Yardmp samimidir. Türkiye Bqvekilile ben Ati· Protokola ~rbut mekiz vesib ,unlar- ~~ye Nazm Kon~ C1ano, Malta d~u • liiuta tayin etliltli 

,..,.,..I•JZdmi, Serin bir riiqlr esi- ....rdi ki... nada yeni muahedeyi imu etmek üzere ehr: tunde. Romaya ugnyacak ol~n, lngil~re Banelon 16 - Negrin, General Mi· 
..._. :pumdaki gec:eain ipek ~ .•~• • bu aym yirmi betinde latanbuldan bare • 1 - Akdeniz hallmdaki dekleru- H~i!e NaZJn ~· Hor Behta nm za!a• haya'ya timdi JCatalonyadan ketilmie bu· •n 

2 
Kaym pnnbeai bir aabah. Pire Jima.. ket ed v. retuu 1ade etmek uzere mayasm on bepne l bütün llDI tak ku 

tot IUlJ01UID. • • Seyahad hqabn teni- ecegiz. yon, doiru Londraya ziyaret edecektir unan lpUl)'a mm asmm • 
\' .... ,..,.. l1tanbalu, „ .U her • nmaol:r.:z-ö)&m) !:'ter bir da- - Diier Balkan de'fletlerile miinue- 2 - A.kerf mal6mat teatisi hallmda p pol, tl'ltalla _., • 10~1 mand'Dhima tayin etmiftir. General ay• * 11- CendiiDnin o zamanki i:.Ja L:.:.. H-L~ :;_, __ 1._ betlerilliz) anlqma: •P .

0 

16 (H •.) -. l B ni zamanda bütün aiYil makamlara da ku-„. ____ 1 __ L , Pol Vi „ .,...,,.or. ......atea ,w ..,,....... Jeti • 'ttiha_.___ • H il:i f „ L-'--'-de v __ ,d • ans 1111111 - ta ya •tve- da _ _. ___ Ltir· 
- LAUO nun. 11)1 • imda nud biraz öldü buaünkii - Balkan deT m 1 <1111111 ihti • er tara /"\IUICJllZ • .....w emz- kili M r . tar fmd teai edilen man ........ „ . 

Ar- Dode'nil, Lanwtin'ia, --.J- da kad ~ .J::- „„ yadarma tekabül ettiiini ittihada clahil de, Aden körfezinde, Mwrda, Sudanda, p i:'d~t:i :m: t-..:1:'. ltal Sontefrin 1936 da General Mihaya'nm 
"ft Seun'm ntam idi. Ve ben •li-.J. _ _.__ 0 y ~r ~ ':'".'.:.~ P: bulunanlar peUll takdir etmektedirler. tarkl ltalyan Afrikasmda. lnsiliz - opoanl ya !_L_,_ ' .• ~ • L 1 • Madridde kendiaine nrilen nzifenin 

-•--- .L-- bu t uu,y<Rllll. eJU u1...., yem """'' yem "-'-de K da, U ---'-da T yan aflllPIJla ...,... etbil DU mua e- 'f md e • .__i:..: ib • t -L• tel ~ ~ ~~ y~ ..... iman. Bir m~ddet eyye) Ankara komeyinin llSlll • .eBY• . ,....... . "" anaa: de, anlqmUlll ,Streu hilesini ibya etti • 1 u a gvaocr"!'5' b!a ~e. ZICIUIY• . • 
Ihr atep ~e kendimi atacak • A • A L-.:l' ~-"-=- „ L- nqreltiji teblii bu h111111ta pek aarih ol • nikanm Paal nimtakumdaki bnetlen ir.:-: d • dan. -1!- mezkiir ueteyi mih eden Negrm. fU 10zlen il&n etmq • 

tinayi, ,.........., u • ...._.... • ........., • tu hakbnda 111uayyu zamanlarda mal6mat •"" yaz lglll .,...... 1 tir: 
...... uloama fndim. !ofra arb _ poli,. itte inunda uzun fikir da)galan mllf r. .. . • „ teati etmeii n Akdenizde 19 uncu t1il toplatmqbr.. . . «- Sizden beklenm „azife cwnhufi. 

1emeklerini yemifler, tatb eatb ~ ~ ~··· B&tün Yunan m.edeni- -;-- Turkiyemn Almaaya ile mlll!UC • derec:etinin tarkmda, Kmlc:lenizda .,. ftalyan hüklim~ bu hareke~e, l_{oma yetin müdafaw ve JspanyUlll hakimiye-
... lara bat.'am1tlardL yetiDi bir ke1ime ße hulkalamak 11tesek beti) . . Kizilc:lenize giren ve c;ikan yollar &zerin- ~a!ll'all•m Berlin: Roma ~~dm ti uinmda daimt bir otorite ve kat't bir 

_._. F •. • rd bundan daha aenit bir kelime bulamaJIZ - Almanya ile mi) Gazeteciler YOD de b L~ ha 1 . bazl „ d mühim olduiunu aostermek iltemlflir. "ddetle L._L 1 etm Lien ibare..:. • .na l'aDllZ yemegi yayo um. p „ „ _ L el . ol _ L -=-.J-ri) ann 'ft va yen1 ar vuca e ge- F • 1 II ........ e e1< '"' .~ 
Jaeii. FraD11Z prab1, Fra1111Z M11111J11. • ·~ m ~raya ~ ar- .- • tirmek niyetlerinden birbirlerini haherdar ranSG • ltG JG lliluqa sal•tl•n emin 6alanwyor 

Ne Homer ne Sokrat, ae F'idyu. ne mesi habenne Dill pek fazla hayallere ey)--::: ta hb"'d ) L'--''- M drid 16 ,,..__ al M' ha 
·•• ' • · • · ka dchl B -''-''1tüdm -·L-- netice --· • u ~ eme1<muu. • - uo:uer l)'a gece-

anlik ka.11ulv ~de ent- Olemp ayn ayn Elen medeniyetiai ifa- p p ar. „ UT~ki . Jib- cbtu 3- Yakmtarkta muayyen topraklar iki devlet arumda yans1 11azetecileri kabul ederek milliyet-..,.„.enulara clökiildü. Kötii bir de edebilir mi) :J: 1: b b brenm -'-"-''cfi: n=-J üzerinde anlqma: pernrlerin ilerlemesi n Katalonya ile 
~- ile yajdan. mdan, tarabm cia- Fabt Akropolis 2000 - enelki um „ l*1 ._.. · ~„ .e Sekiz maddeden i>aret olan bu anl~ ·-•---• arzulan Valans hükOmetinin irtibatlarmm kesiJme. 

,..aak1- eertliiiaden tiklyet bir medniyetin ea canh miietWwidi•. maeleler arbk un~tulmali. ~ muhtelif ma macibinc:e ftalya, Süudf Arabiatanm .......,..__ aile hud olan yazjyeti tahlil etmittir. 
III-• Bir arahk b:;aMi M- Am- eäi ll::le al-.i lu1 Mt lair ya- dnletler ~-'.•ki hakiki ~ Te Ymnie euk ~ lt-. 16 (lluutl) - F-. Iiak6- H btaatmm inzibatla tatbik e-„ 7'lli „ ~ . 'l ""' . llllbi 

~ clly)e dl ' be J d L L•• „ •• 0 J dir J • ' ' cbeDti» diye ce....b nrdim. Fa- llirayet ederek Amipamn ruhunu tublf • se t er e ~o„ 1<olu mutavir er • qiljz hükGmeti de bu mmtakada Süudi la~asw arzu ettigini, Akdenizdeki bu aynlman1n eaasen derpq edilmie olcht-„ c& _,,ij bir JOlcu.,. bir taJtibe taJu liir yanpa olda 'ft ,.ämi an aleti "'eü:rük Britanya ile miin•aebetimiz Ar.biatum nya Yemenin iatil:l&l ft ta- Fl'UlllZ mmfaatleiüün lnaiJiz meaafii iunu IÖy)emit n demietir ki: 
ladi 1*m1111 bö,le bir tiklte' p. eldi. feykaJlde iyidir. Fraua ile de Ab bai· mamiyetlerine dokuvcak ~ hareket- kadar mühim olclaiunu bildirerek, ltalya -Bütiln hiik6metQ)er, .- mllcad'ele „ Hana abine olarak bu ya• Atina aokaklanndaa döaerken ball • larumz var. Bu miete karp husuai bir te bulwmuyaeeinu beyan etmektedir. ile müukeielere giripnek arzlllUllU izhar ettil:lerini biljyorlar " bu suretle harbi • 

,,_.., ba demob• ha.,., ya. - iGj liir an konlll ailii uialduyordu. cbtluk beslemekteyiz. Kabinenin lllkutu <?- liu anlapna har il:i tarafa Kml etmiftir. adalet 'ft hak tarafmda meyl~ i-
• me•de ......... blapa ca • Vapurumuz demir ahyor„ Pire'yi, Franm Hariciye Nazmnm mukarrer o- denizde adalar ilhakm1, tahkims& y11p111a11 Fraam hilli:Umetinin bu tetebbüaii Ra- ~ kunetli bir manllk amiline malik ba-

Mlil franuzca hoiuma bile gidiyor- Atina'yi, Akropol'u lltelDID morluklan Jan Ankarayi ziyaret karanm deiiltirmi- Süudt Arabi.tanla Y- ....da •· mada müaicl bir tesir bulUle aetirmittir. lunuyorlar. Milletin 11ayretile zafer, ..-
ic;ine btrabk. ymi dimyalara doira yol Yec:eiini iimid ederim. Bugünkü aoktai bilecek ihtil~ kanpuyi yuak etmek- Fr111Ut111111 W.tmelt ütetliii ;ici zorluklara reimen m11bakkakbr.» 

·--~ Y atajmaa maa- Uyoraz. C..,.- olda. UtUJlllUJ'O • nazarlara n menfaatlerimize daha uy • de " bu ~arda bw arazi wleleriai rntulJ.,. Orli ült1Fe rauddJ1 
Dnizin ft aeminia kobsm zeYk- nma. CiMtete ciktJm. Dllnya ay 1'lli 81111 olacak yeni muahedeleri tanzim et• balletmek~. Paris 16 (H...S) - Franse ile lta!- Baneloa 16 - Dün toplanan meclit 

leatffGa ediyorum. i!;We ~. Adeler dellizi 'ft Ya- mek üzerw v•mndaki muhedeleri ha • 4 - lü taraftu hi; birinia diieiiain ya arasmda yakmda müzakerelere bat • daimt temail komileli, Balftkil Negrin'ia 
• • • DU IÜißeri Wr slilDllt eflane iGiada ... hettik. Sancak Uiid iialilnde oldaia ailii menfaa~erilli lllllZIJ 'ftya iyi mfui11ebet • )anacaii temin edi1me)rtecfir. s.Jahiyettar merl, dahiJi 'ft mtenlUYWl YWyet ile 

~ •• Adelar cl-iMn<le)iz, Ba- yikhyonlu. Rlizalr dik han papatya durayor. Aramizda takarriir edenlerin lerle telif edilemiyecek bum 'ftya prapa· mehafilden alman malOmata aöre. Fran- 10D yaziyet" bubruu teYlid eden IMJbeb. 
:reni 9' I ' Memleketimia kokuaile dola. •• Yanan' brlarmm IOJlba. tatbih11 bekliyoruz. Her husUlta uzlap- ~da ~erine miiracaat eclemiysekle- unm ltalya ile balietmek iatediii mesele- ler hakkmdaki beyanabm taavili etmiftir. 

- bir daha aörmek ilte • bar koblan geliyor. Uzakta mitoloji caiumZJ &mid ederim. rme dair dekleruyon. )er pm)archr: Negrin parliamto m&mesaillerine b6 • 
~sdola kiydan hm6z görliailyor det1iadC:a kalma bir ayini tekrarlar gibi Son aqz olarak Türkiye aiyuetinin S - T~ aöl& IDll'tabllllda lqi!iz 1 _ Habetimndaki Franm: iimen. k6metin harb pl&m hakbnda da i:rahat 

afakta liliniJonlD ki bir ambe· yuip .._ bir Yua ahil wehrinin qik- ciddi ve fili dostluklara ittinad ettiiini m~faatl~ hakbada ltalyan teminatuu diferlerile Franm Somalili n Habetit • nnniitir. Daimf temsil kamiteai, örft ida· 
t'lllli!illih d-izJiiiai tamamile by • Jan.„ tebarüz ettirmenizi aizden rica ederim.» 1ey1d eyliyen dekleraayon. tan hududlannm tesbiti, renin azatdma11D1 tanib et:mit n Nia'te 

Mr „ 1atla &zerinde --. bir Biru aoara allllide bir te14 Haladar Arw llurr Hlll'iei79 N_,,.. 6 ""'." ltal~ ~r"! ltaly~ Afn'b : 2 _ Suriyecleki ttalyan propaganda· ~anacak olan parlamentolar arau b~ 
batlamitllk. C.. aJrintw. liamlamyor. Ne.,., dedim. Bir tayfe u- intln'ii telpol amdaki yerlenm polia hizmetlenndm aayn 11, liiiade l1p&11yol parlimmlolunu lemlil 
Tllrk cbtu idi. Ve Jdcalar Zllkta parhyan ~ a&tiereiek. 1anm Kahire•l6 _ ~iirkiye Hariciye Ve- d:i:' =~ mecbur etmiy~e 3 - Akdenizcleki Franm menfutle- iGin dört meb'us ~ittir. 

Epde .- m&ddet diaek_!är • aat -= kill Dr. Aru. Mmnlan aynbrka Mim mina: . temmuz 1936 tarihli te- ri, llttllllcller tlenise ,,,,_.,.,.. ".Z. ~ ~:h: "'":" Kora bna~ aiieceiiz. ~ Hariciye Nuuma a11iideki telarafi a&a- 7 _ ~ i:i'y:~da din 4 - l1pa111~ mese!esi· ~dra 16 (Hm;uai) -;- .Madrid 1!6-
_ _..... B'. • _ _._, _ 1_ aalo- Bll'IZ -.ra 1 - bpbra bir tim- ciermqtir: hilrriyeti " t-..:1.:.. dint ,,_uüll . Bu meselelerm ballinden -. Ro • kOmeti, Japanyo) ibtiWcilerinin Akdenize 
.,...... DlllCI .... ..,., ,....... y uh Pi aoI.,.. _..,. branbk il:i llpe • " .,.._ _.... erme ya· maya bir F-IZ el~ aöncferilecekti. nrdiklanm teyid etmektedir. lki seneden· 

1 C in mliaeade edildi. Öile arumda Kanu"• airdL Kanal dar, ... cM~ hau" ~ek~ ple- pJacak m~ hakkmda dekleruyoa. Bu yazifere eeki B...,üi! Flanden'in ta· beri deniz yiizi aörmiYen ilatililciler, 
eiilln -. diaektiirlla madanu • • il:i adeta aiirtüne aiirtiine ileJ.. rilen derin bbulden millnet " tükranJa 8 - Süny, kanalmda IUlh Ye harb • edilec:eii eöy)eni biiyiik teuh" tla deaizi aelimla lar 
Wr ftalyaa km ße taDllbJdi. 0 da ~ yua topraklan•1zda• aynh,orum. zamenlarmda bütün dmetlere · -- ym yor. • ura • m1' • 
phpyormllf. liyor. " • Majeateaia allb Ye ßtifatma a.kklir bestliiiai 1aranti eden 29 ie:„e1 Fr,,,.. ~ IN 11srman b~k aderler den1zde ballY'O yepm1i)a• 

s11ze1 t.adllf, dedim, blJJle bir Ay ~bmfb. ~ yilclizJar !*" el- edeJ 'ft ib)Qma ._.tetinizj rica ederim. 1888 tarihli kanal mukawleainin hllkiim- • ...Plece!'1 . dir. , • • • 
aizia Pi bir m.iekta„ ,... - aibi par~or. Birden aecenm alaca Do.duiuna tahid olduiumuz MIR1 lerine riayet edileceiini miibeyyin dek- Pana 16 - ~ettar mehafilde Franliid salerc Wül etlilqor 

158 ...,daiw ..m tarif ed. ~da bir. MI duyu)da. Yllllk.,. milletine ••clatler, refahlar dilerim. B..- laruyon. beyan ohl!1~uiuna aore,Romaya .F~ Bilbao 16 - Franko btaatmm Ak • 
derin bir - 811 Y unan sol>anPU? IÜ!" wkile ael&mlar n hürmetler eder, aizi de Munqm liir piotokolda &u deklera.. ~- ~11_1 ancak Miletler Cemiy~ deniz aahillerine inerek Katalon:rui di • 

z.,.tia J'8P'aii aöz1eti. pfak kibi.. Ka,..larda .,. kanalda hazin bir sJ&ml yon)ann mer'iyete airmesini Mteabb l onumuzdek1 toplanbamdu IOllra taym e- ier b&kGu..ecileri lapaayadan aYIDDlt o].. 
kla bir - aä 1-karak aöb yiibeldi. C-aimiz anm.» tal a ile M da bum~ek : dilecek n ltalya Kali ve Habetistan Im- m• b&tlla memlekene btlanmaktacm 

.JlJ•••U• :aan "~•i ...... -. ;: liir ~ iPi ... ~ olda.: Cökte yi)dlz.. <llllrilli~. Nwwwwww ellMl&c a1&tec1ar.: b::' maelelerin hale;: paratoNDa itimac:lnamesini Yereeektir: • Bundan bö,le ~ camda uw; 
~ ftldi. Alemn iki lar tilntli*• Klinat llllla.. v ~ Hanaye ~~ Dr. Arua •· hlllUIUllda müzakereleN airi.ileceii n ~aamafm bu form&l hukukt .~ahiyt!1 baJ artJk ailalllli .,. m!!hinnat ..._ 
ilina ile doladiii öraüleri Ve iWdar ba - blak .....mer. Ba iidaki ceYaba ftl"alittir: cliier taraftan tarki ttalyan Afrikua haiz obm[iacakbr. Ö,le W111ediliyor ki. yacakbr. 

" kahk taQ Pi~ mahaUak ki bir ~. qbua hiklye- cM.~ millet !9 hli~ gÖaterilen iJe Biiyiik Britauya fmparatorluiu ara • lnailiz • talyan anlapuma„ m~ r-L;;.;C---.--1.,,_-._-; ... ,.. 
Akad w taWieJerindea.„ aiydi. Onda öyle dma bir ahenk.,. ötle ~ ~ ederim. M~ smclaki tic:aret mllnuebetlerini en ba Framiz •• ltalyan anlaplWI müzakerelm ...- -am.. . ~ •·- natlm 

• fatanbal Akad irinilen yeni ~ten bir dard yalllt nrdi. me ~ ~ n teuhlir ~ bir müddet iQiic1e tanzim eylemek üzere ~al cliplomab'k yoll~ y~pdacaktir. PN 16 - R- 1n•hur 8- JCm1.. 
, • 1, PariM taI.ile aiditlllwn. Haria .,. mairur ~ 111 clakibda ~ mil~ Camh~ hilkOmetine ~ 1111 ltalyum ticaret müzakere- Bu ,FnllMa •'™'- ~1yor ldt ~ ~. ~ayiai)e parijmentocla bir 

• .-m kGmpayoraz. Oinmla a- Olemp'te olsa.,. bu fam (Maniyu) m derin clodhiimu ufak bir tiezahllrlidlir. lerme bathJacaklan beyan olumnakta • Pans 16 - Ba aabahki matbuat hu- nutuk IOJJ.nitW. 
- lehine .,. benim pek fula bu alaca karanhk iPnde yd_dizlara. aöke , _ _!<:~:~ ~ ~~ darM. rl ltal )lanM: • -"~~~et hakh.-f'.Wn'l'llwr ez. 

olarak b&,äk bir kültür farki .,. ebediyete biraktJii bu aeem 11111111 duy- IClllQIT, .-.-a- reiam. ..-._ 111 • ya araamdaki iyi l:Olllfll)uk aten pzetesi ylllyor: Clllille .......,. ... ki: 
0 Hmner'i Virjil'i, Dante'yi a- aatcL. onun yan Allahlajuu hiddetle b- lanm m&tebaa olaCll!klarchr.» mukaftlesi kat1 anlapna mer'iyete airin· cFra1111z • ltalyan münuebetlerinin c - Civarumzda i,. ..... böyle b&tün 
19 elincla Andre Jid'in bir aeri bmrdi. M.iq_ ziyaretiaizi -•IJ'acak. ba o- ciye bdar iki memleket miinaaebetlerini normal hale aelmesi iti iyi bir aafhaclac:Lr. Anupa liyuetini yalm~t dar eden 

Fecir ylflliJordu ä baalclan pbk. mm~~ bir ~ kalacak 1111 IUlh ga• tanzimini iatihclaf etmektedir. Bu muka • ~eeele m6!'h~an Fr.an11Bn1n Romar• deiiliklil:ler olm11ttur• V: cidcli,.. 
a 0 Ullllll bliyiik atkJam hi • Kulajunda hill cobanm aesi ~ yelenne. ~~ yurek n sadaka~e. baih nie ~ karp olu kanunlara ria:yet ~~ mumesaiJ!n r_amen a~te ti lizerine aöz ;umuy0r Fabllal• 

Waa yanm c111zine p:h 1 11 -- Arllk bundn ..,. ne ufkumurda milletlVUDIZlll UU'lik muhabbetlerini tak· n yerli llkeri kunetleie yerlilerin alm· edilmesidir. Bu da ballt b11 formül - bu muhafua iGia eJimiz ielmi J'apa• 
biqey okmna...... Halta beyaz bir ~ Pi „ M..ma. ne yjye edecektir. $ahaf tazimlerimi arzeder mall m.ieleri bakknulac:Lr. leaiclir. caiiz. KomtuJarumzla böyle bir 

~/flllil mi kendi w.....M Fanliyi VeziiT, ae Napoli, ne Romablerm esif. "' M111118 kardet Tlirkiyeye aellmlane Anla,ma ...,,.. 6qin Romada M. Hitler'in ziyareti -·Pn- anlapnaya 11111Yaffak mbi oJa. 
~--IFll• BiltiiD ba zanlJ.himia lerini iciae atllklan korbne kuyu, ae A- 11111, !'~W. ~ ~ aaadet !-.. nrpvla•cd da bir Franm ~isinin bulunm• lüzu- cak bir enpl 70ktui, C- öyle zM"di-••+ zelle R&ru--~ deler d • w 0 a6m6t pceai. ne 0 lla- nilm iblliau nca ederim.» Roma )6 - laailiz. lta!yu W..- auma dair matbuatta amumi olarak aö • yorum ki, - AJman temiaab ~ 

.... - mlitalealaa aii"pi it- ,.tlla kolu ~ hi;biri hatta ae o, ftalyaa Bc11w1ta maan• imzui ha»mcla liu akpm qap; ~ ~tin ~ olarak.. Ordr gue- iGinde Almanya ile de liir 1nl1pna elde 
W aökl-V-.-. 1- de aliillerine yak1aprken kmclia1e 11ä11 den Be,.rat 16 - Ti1rkiye Hariciye v„ daki teblii 111tu111·~· tesa Gin imutile yazcliii bir makalede edebiliriz.» 
• liayiiqww. 0 H"frn'r• • hatb ..,.1. ~ pDC F1or- kill doktor Aru, Mlllrdan barat:• pi • cHariciyw NU111 Koat. Ciano ft t„ Fl'UlllZ • ltalyan YanaflllUI hallmdaki e...,.o;;.;;.--------

111.alCPL...;· Ciyo9D, (Tiduio) 1a'lmm haya]i bende bu aeceki hatirayi miftir. aiJ'- Büyiik E1Q.i Lord Pört bus11a aörilfmeleri abl alabileceiini. fabt Al- 1- de eiddetl• aemt tamler •d M 
) Jan ileri aibecel 11.Iuchramaaop. wat 18,30 da JCiai uraymcla 1nai1iz • manya iGin nziyetin böyle olmadiimi ta· bydederek: 

[llllliidlm JOkta. ZanediJwwww ä hafizamizm en tue Siftn civ..-mda facia ftal:yu anla••- imzalaJllllhrdir. ZIJ'Ol• clite bize biiyiik el~imizin Alp ~ 
defa bir mnn ~ halln "m renkli habralan aiizel M11•at1ar b- ltaJFe 18 - S6ven enannda 'lllr Anl1'811 bir ~ 1Ja proeokola Guete. ltaiyanm Fra1111dan mtddt, nm ancak M. Hitler AlmantaJa 

feclaklrLW.rla .utafiik ka • uli'le aJchii-n illtbalanfar. tnn1e blr otob8a VUP1f1D11 ve 18 _, merbat aekiz mub'ftle w deklsaqoa -hicbir 111 iat1•edipri, AlaaiQ-m iae diikten 1C1111a aflllUI •Dldd CJJ-.i• 
ll•til CINI IJmlltlr, 18 t9 aiu' J'lraJl ftldlr, ... tali .... netaludu milekbbdir, djpl. ~tik, pO}itik '9 9i.eJ ...... 1 ~ seblb ...... „ h 



t:_ 17 !\ isan 1938 CUMHURtYET 

Güzel san 'atlar Akademisinde 

Ressam Leopold Levi, 
dün zengin bir sergi a~t1 

Kü~ad 

eserleri 
degerli 

verdigi izahat, 
dinlenildi 

merasiminde Profesörün 

dikkat hakkmda 
ve alaka ile 

[B~taraf1 1 Incl saJitfedeJ 
Leopold Levy F ransanm en k1ymetli 

1CSsamlarmdan biri oldugu gibi, birinci 
Mn1f gravörlerindendir. San'atkarm yag· 
hboya resimlerinde eri1tigi saf ve berrak 
netieeye gravürlerinde de ayni muvaf • 
fakiyetle vard1g1 görülmektedir. Son za· 
~~nlarda, Akademide ac;1lm1§ olan gra • 
VUr atölyesi muallimligini de idare ede • 
eck olan san'atkarm genclerimiz arasmda 
k1Ymetli gravörler yeti1tirecegine §Üphe 
Yoktur. 

T amamile klasil· bir yoldan yürüyen 
Ve her 1eyden evvel hududsuz bir tabiat 
sevgisile müeehhez olan san' atkar yeni 
resmi en hakiki manuile tem•il edenler • 
d;n biris;dir. Y am, Leopold Levy, ne kü
bl>t, ne fütürist ve ne de dadaist olmadan 
0nlarm hepsinden yenidir. 

Leopold Levy'nin resim sergisinin ac;1l
rnas1 müna•ebetile dün ögleden sonra, ••· 
at 16 da, Akademide bir tören yap1lm11, 
Ve san' atkar ressamm eoerleri hakkmda 
Akademi müdürü Bürhan T oprak tara • 
1'.ndan ziyaret~ilere icab eden izahat ve -
r1Irni1tir. 

Ekademi müdürünün 1ö:zleri 
Bundan sonra, Bürhan Toprak, F ran· 

11Z Profesör hakkmda bir söylev vererek 
•zeümle demiitir ki: 
«- faki 1aheserleri oldugu kadar, 

1110dern re~mi de Türkiyeye tanttmak ve 
'•vdinnek vazifelerini üzerine alm11 olan 
(hdeminin modern resmi, esa~It. ol.arak 

· levy ile tamtmaga kalkmaSI 1y1 bu te-
1adüft" ur. 

l Zira, Öz san'ata varmak i~in, an'ane· 
ere isy an ederek suf kendi teknigine gÜ· 

Venen ve bu yolda her türlü ifratt mubah 
•ayan modern resim ilk temasta bir yadtr· 
g~~a hissi verir. Halbuki, L. Levy ken· 
d151nin dedigi gibi, baz1 hakikatleri söyle
mek ic;in an' anevi yollan büsbütün inkar 
et · 1111Yerek ~alt1m11ttr.» 

la1tinld1. 
fstanbulda bu te1ebbüs yap1ltrken, 

Ankara san' at muhiti 1ayam takdir bir 
rekabet hissile daha c;abuk davrand1. 
Partinin yard1mile Beled1yeler Banka51 • 
nm salonlarmt, vitrinlerini bu hay1rlt iie 
tahsis ettirdi. Bu te1ebbüsü, ilk tahak • 
kuk ettiren de Salahaddin Refik müesse
sesi oldu. Biz, Türk resmini piyasaya 
sevketmege haznlamrken, o Paristen 
modern resmin ~n büyük san'atkarlannm 
tablolannt, gravürlerini saltn alarak mem· 
leketimize getirdi. Bu eserleri de, Levy 
nin sergisi bittikten sonra, burada te1hir 
edecegiz 1 » 

Bürhan Toprak. bundan sonra, sözü 
rcssam L. Levy 'ye btrakm11hr. 

Reasam Levi küraüde 
Ressam Levi, Akademi müdürünün, 

davetine te~ekkürle söze ba1lam11 ve ha
yah ve eserleri hakkmda izahat vermi5tir. 

Ressam Levi, ezcümle demi1tir ki: 
«- T emayüllerimi, -temayül, diyo • 

rum, eserlerimi degil. Cünkü eserim hak
kmda mütalea yürütmek bana dü5mez
temayüllerimi izah ve müdafaa hakkma 
malik oldugumdan 1unu da i1aret etmek 
isterim. 

Bu konu1may1 müsaadenizle talebeme 
birkac; söz söyliyerek bitirmek istiyorum. 

Biraz sonra benim hakkunda hüküm 
vereceksiniz. Bir parc;a ho1unuza gitmek 
1erefini kazamrsam söyliyeceklerim, si -
zin ic;in a51J mana ve k1ymetlerini kaza -
nacaklard1r. 

Herhalde siz de benim gibi pek mühim 
bir mescle le§kil eden bir noktaya temas 
edildigine 1ahid olmu1sunuzdur. Bu f1r
sattan istifade ederek her türlü anla1ma -
mazltg1 halletmek i~in bu mcseleye temas 
edecegim. 

1 - Bir kimse eger san'atkar degilse 
onu san'atkar yapmak mümkün müdür? 

2 - ASll mesele size ileride artistik 
kabiliyetiniz dahilinde kendinizi ifade et· 
megi temin edecek bir i~ilik Ögretmek 

GÜNÜN BULMACASI 
4 5 • 1 8 9 10 11 

Soldan saga: 
1 - Sllilhm1 hedele tevclh eden (mürek

keb kellmel. 2 • A2. büyük, köpegin ac1 !er
yad1. 3 • Kltab ba.san, eskly\ yenlleme. 4 -
Zer'edlp, begenllmiyen §eyler l9ln söylen!r. 
5 • B!r günahm a!l1 !~in yapilan !edakar -
hk. 6 - Blr 9e§ld ~irket, b!r hayvanm yav
rusu. 7 - Blr vllAyet, sulu plläv. 8 - B!r 
hayvan, 1erslnl yüzüne getlren. 9 - Kadm 
papaz, bir cal!rrma vas1tas1. 10 - Mürekkeb 
blr soru edatmm tersl, ates tutma vas1ta
s1. 11 - Blr eins kumlU)m gök renkllsl (!kl 
kelime>. 

Yukandan a.iaA1ya: 
1 - Büyük anncsl mevcud (lk! kellme). 

2 • Uzak, blr ce~ld su kab1. 3 • Ülleylp ka
bartan, kumasm tüyü. • - Garlb,hem 9ak1-
lrr. hem mlhlamr. 5 - Almanyadakl blr 
nehrln tersi, baharda krrlarda u9ar. 6 -
AJ!abede btr har!tn okunusu, tayla. 7 -
Büyü~ün kücü~e yapt1~1 ly\llk. matematlkte 
kU!lamlan b!r harlln okunusu. 8 - illstg! 
olan, al!abede btr harlln okun\J,\lU. 9 • Sa
YJ, mlnareden geien ses. 10 - E.skl Yunan 
medenlyetlertnden birlnln lsml, Yugoslav
yada blr §ehlr. 11 - Hatkeden, läkrrd1. 
Evvelkl bulmacanm balledilmi' §ekli 

1 '2 8 4 ~ 6 1 ~ w 10 11 

11 <;1 u lKf u lR IAl Dlü l $ IE'iN"il 
2 OICIAIKl• 1DIUITl•IVIA 
3 c lulMIÄl• IAl• IOIZ IEIN 
• UIZIA L A Nl• IYIA BI• 
f Gl• I ~ AIKI A \ L I A \~I A N 
6 A LI Al• I i l• lo PI• KI 1 
, G AIN I 1 M EIT • IPIAiS 
8 ü s l• ls l• IGIO LIEINI• 
9LE IH•KIE sll K•I~ 

10 EI• A YIAIL •IM 1 IDE 
ll~~ I E LI 11• AIN IAIN 

- ' 
Ankara Borsas116/4/938 

(; E K L E R 
Actl1s Ka11arus 

P aris 25.1075 25.0975 

9ehzadeba~1 Turan 
tiyatrosunda 

Hakki Ru§en ve 
arkada~lan 

Dumhullu tsmailin rn i~tirakile 

Matmazel Mi~e - Pem;ef varyetesi, iki 
heyet birden, gündüz: !ki oyun 
(Prensesin a~ki) piyes 4 perde 
(A~k dilencileri) komedi 2 perde 

Gece: 'Kö§e kapmaca, komedi 3 perde 

Istanbul Türk Emlak 
~irk etinden: 

$irket esas mukavelenamesinin me • 
vadd1 mahsusast hükmünce hissedaran 
umumi heyetinin fevkaläde olarak i~ • 
timaa daveti idare meclisince kararla~

hrtlm1~\Ir. Umumi heyete i~tirak hak • 
kmt haiz olan hissedarlarm may1sm 
21 inci cumartesi günü saat 10 (onda) 
~irketin Taksimde kain 1te§ hanmdaki 

idare merkezinde bulunmalan ilän o
lunur. 

MüZAKERE RUZNAMES! 

Mücssis hisse senedlerinin sirket na
mma toptan mubayaast ve mubayaa be
delinin tesbiti. 

Hisscdarlarm heyeti umumiyeye i~ -
tirak edebilmeleri i9in läakal 100 aded 
hisseye sahib olmalan ve esas mukave
lename ile tiearet kanununun mevadd1 
mahsusasma göre hareket etmeleri ve 
nihayet 14 mayis 1938 tarihine kadar 
hisse senedlerini veya bunlarm mevdu 
ve mahfuz olduklan hankalardan ahna
cak vesaiki §irket merkezine 1?etirerek 
duhuliye varakalart almalan läztmdu. 

tstanbul, 18 nisan 1938 

Istanbul Türk Emlak 
~irketinden: 

$irket esas mukavelenamesinin 40 m
c1 maddesi hükmünce müessis hisse se· 
ncdatl hämillerinin i~timaa daveti !da
re meclisince kararla~tmlmt~hr. Bu 
hisseleri hämil olanlann mayism 21 in· 
ci cumartesi günü saat 10.30 (on bu9uk
ta) sirketin Taksimde käin !te~ handa
ki idare merkezinde bulunmalan ilän 
olunur. 

Müessls hisse senedat1 hamiller! malik 
olduklan senedah veya bunlarm mev
du ve mahfuz olduklart bankalardan al!
nacak vesaiki 14 mayis 1938 tarihine 

kadar §irket merkezine getirip duhu • 
liye varakalan almalan laz1md1r. 

tstan bul, 18 nisan 1938 

Istanbul Türk Emlak d Bürhan T oprak, reosamtn ayni zaman
t a büyük bir gravör oldugunu izah ettik
en •onra, modern resmi, Akademiye sok

lllak suretile san'atkarm tedrisahm1zda 
Y.~Plltgi ink1!abdan bahsederck sözünc 
10Y e devam etmi1tir: 

degil midir ~ " ~ • • New-York 0.'11I0760 ' 0.794444 ' ~irketinden: 

«- Resim 1imdiye kadar, piyasasi ol
miyan ve sadecc devletin k1smi himayesi
le y · 'b' 'd' 811Yan bir nevi lüks parastte g1 1 1 1. 
Hakiki bir ekonomik mevcudiyeti yoktu. 
~ek nadi~ istisnalar he.ab~ kattlmazs~, 

alkta re51m sattn almak iht1yac1 da dog· 
lllamt!lt. Y eni yeti1ecek ressamlann mai
!etlerini dü•ünmege mccbur olan Aka • 
derni, Beyoglunda bir satt1 magazast a~· 
k·~k i~in Vekaletten müsaade istedi. Ve· 
~ ·~· bu is i~in büt~e<ine para koydu. 
....:..:irancla bu dükkanm ae1lmu1 karar· 

lzmir yangin yerinde 
bulunan define 

• lzmir 12 (Hususi) - Ktsa bir tel -·'•f h b . ·1 . . b' d f' ne . a en t e yangm yermdeki tr e t· 
"'n a11nld1gm1 bildirmi1tim. 
llu d 1· G · b ! · d · . ? b e me, az1 u van c1varm a im11. 

_, lt '] d 
teil! 

1 
•Ya ven en malumata göre, bura a 

koy~ kazan BeY!ehir kaiasmm Emikler 
lik Unden Mehmed oglu lsmail, bir ara· 
nun<;ah1ttg1 yerden dogrulmu1 ve koltugu· 
Yen b'ltinda, kü~ük dagarciltlara benzi • 
rni1r 11 •eyler oldugu halde llrlam11 git • 
lad 

11
•. Hafriyat mahalline gidilince, bu

Yig18' ~i bo1 ~ukur ile bir tencere ve bir 
du1 ~· ankn~t bulunmuitur. Tahmin iu· 
herat 

1
• 1sm~1l, külliyetli miktarda mücev

rünc Ye sairenm bulundugu küpleri gö -
ral, e fazla heyecena kap1lm11, diger pa· 
L r1 top! • 1·· d 1 •a~ •maga u1um görme en a tp 
larn~;lhr. Zab1ta kendisini aramaga ba1· 

! tr. . 
1 -·~ ~lllir f · · l t . uar1 11r1n posta pu u 

Zfll1r (f{ • 
!ua,1 usus1) - Bosta idaresi !zmir 

i~tn ' n h • ayn ayn renkte ve her biri-
·~ usr .. 

eser1A .unde !zmmn muhtelif kö~e ve 
•tt bt• 

esa1 ;; h unan on ser1 pul ~1karmag1 
lier" •r le kabul ctm~tir. 

Bu iki sual hakkmda dii§ündüklerime 
gelince: 

Evvela: Tanrmm kulundan esirgedigi 
istidadt, ona bizim verebilmemiz be1eri 
kudretimiz dahilinde degildir. 

F akat aram1zda bulunan ve kendi im· 
kanlanm tammamalan muhtemel olan 
san' atkarlara kendilerini tamtmak bizce 
mümkündür ve bu vazifemizdir.» 

$iddctle alk11lanan nutuklardan son • 
ra; ziyaret~ilere hususi büfede ~ay ve 
pastalar ikram edilmi~tir. Sergi on bei 
gün müddetle a~tk bulunacakttr. Arzu 
edenler, hergün, saat ondan on yediye 
kadar serp;ivi p;ezebileceklerdir . 

r Yen1 Eserler '"\ 
'----~-----../ 

Tütün 
Tütün adlle ne~rcdilme~e ba§lanan yenl 

bir mecmuarun llk sayunru memnunlyeUe 
gordük. Mllll lstlh.salin kemiyet ltibarlle 
büyük bir par~a.s1ru te~kll ederek lhrac 
maddelerlm!Zde birlncl mevkll tutan ve 
devlet varidatmda da ehemmtyetli b!r mik
tar arzeden b!r mah.sulümüzün türlü cep
helerden tetkike ve tanuka §ayan oldugu 
a911i: bir haklkatt!r. Niteklm b!r~ok tütün
cülerl.mlzin (CumhuriyetJ e derdlertnl dö
ken yazilarmda bu mahsU!ümüzün zlraat 
ve ticaretl üzerlnde bol ve .devam!.J. ne§rlyat 
lstedlklerl hatrr!ardadrr. lnhlsar Idareml-
ztn baz1 ne~rlyat1 yok degl!.se de Türk tü· 
tününün milli Türk ekonom.i ve flnansm
dakl ehemmlyetl o kadar llerid!r kl onun 
üzerinde ve dedl~lmlz gib! onun türlü cep
helerlnde nekadar lazla ne§r!yat yapillrsa 
hl9btr zaman 9ok gtmilmez. Halbukl Ismail 
Zlya Bersi.s!n 91karmaga ba~lad1g1 mccmua 
bu .sahada husu.si te§ebbti.sie llerl atilan 
belki llk clddl eserd!r. 

Tütün mecmuas1 bu mahsulün zJraat ve 
tlcaretl bakimlarmdan en müh!m es .... lar 
üzerinde me~gul olacagm1 daha llk say1-
smdan Jtlbaren tema.s ettlgl bahlslerde 
bize gösterml§ bu!unuyor. Turk tutunu 
gerek zJrai sahada, gerek Ucarl bak1mdan 
aläkadar!armm kudretli te§ekküllert:e te-
id ve takviye edilme~e Jäy1k blr mah.sulü

~üzdür. Türk ttitlinler!nln alakadarlari 
klmlerd!r? Bunu söylemege hacet blle yok
tur: Devletten tütün rencberlne ve Türk 
t .. t·· .. u·· kiymetlend!rmek vaz1les1Je mu-u unun T .. k t " 

Milano 15.0350 15.0875 
Brül<sel 4.6956 , 4.7015 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4375 3.4410 . 
Sofya 63,4920 63.4920 
Amsterd. 1.4234 1.<l244 
Prag 22.6984 22.6984 
Madrid 12.6984 12.6984 
Berlin 1.9678 1.9706 
Varso• A 4.1950 4.1950 
Buda11este 3.9682 3.9682 
BükrL, 105.8730 105.8730 
Belgrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.875 2.875 
Stokh olm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.845 23.845 

\...._..;._;..........--= ===.) 
HALK OPERET! 

Pazartesi ak~am1 saat 
9 da Kadtköy Süreyya 

sinemasmda 
RAHMET EFEND1 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Süruri 
Sah ak§am1 9 da Azak tiyatrosunda 

RAHMET EFEND! 

Dr. Haf1z Cemal 
Lokmart Hekim 

Dahiliye müteha11111 
P azardan ba~ka gilnlerde llltleden 

~onra saat (2 '12 tan 6 va) kadar t stan 
buld a Divanyolunda (104) numaral 
hususl kabinesinde hastalanru kabul e 
der. S all, cum artesl günlerl sabat 
,g 'k · 12, saatleri hakikl flkarava mah 
sustur M uayenehane 
22398, 2104. 

ve ev telefonu 

$irket esas mukavelenamesinin 42 n
ci maddesi hükmünce hissedaran umu
mi heyetinin fevkaläde olarak i9timaa 
daveti idare meclisince kararla§hrtlm1§· 
hr. Umumt heyete i§tirak hakkm1 haiz 
olan hissedarlarm mayism 21 inci cu -
martesi günü saat 11 (on birde) §irke • 
tin Taksimde käin !te~ handaki idare 
merkezinde bulunmalar1 ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMES! 

9irketin feshi ve tasfiyesi ve tasfiye 
heyetinin te~kili. 

Hissedarlarin heyeti umumiyeye i§ -
tirak edebilmeleri i9in 18.akal 100 aded 
hisseye sah!b olmalan ve esas mukave
lename ile ticaret kanununun mevadd1 
mahsusasma göre hareket etmeleri ve 
nihayet 14 may1s 1938 tarihine kadar 
hisse senedlerini veya bunlarm mevdu 
ve mahfuz olduklart bankalardan ahna· 
cak vesaiki ~irket merkezine getirerek 
duhuliye varakalart almalar1 Jb1md1r. 

tstanbul, 18 nisan 1938 

Istanbul Türk Emlak 
~irketi hissedarlarina 

i 1 ä n 
30 mart 1938 tarihinde toplanan his

sedarlar umumt heyetince kararla•hn
lan, gayrisafi 26,35029, safi 22,87205 ku· 
ru§luk temettü hissesinin, 1 haziran 1938 
den itibaren, §irketin merkezinde (Tak
sim • Cumhuriyet meydam, !te§ han) 
1 numarah kupon mukabilinde tesviye 
edilecegi tstanbul Türk Emläk ~irketi 

hissedarlarma bildirilir. 
iDARE MECLiSt 

Yon ll:ie~e l~in 500 bin, yahut bir mil-
0>1118 &stlacak ve bunlar fuann a-
t 1na t k ' a l!i}el e addüm cden aylarda, pos-

tu··nu··nu·· t•en Ttirk mti.stehliklne kadar h. •.r- 1· 
keile! tütün taclrtne ve nihayet ur u· 1 
kes yanl'derece derece bütün mlllet. Tiltün nhisarlar Umum Müdürlügünden: 
me::muas1 bu büyük camla !9lnde yarntmak 1„••••••••••••••••••••••••••••••„ lstlyecegl alAkalan kIBmen uyan.dirmaga ·-Crine tevzi olunacaktir. 

f,. . ---·· ·--·lll1rd b. t e 1r otomobil kazasi 
, ~tnlr (}I ') 
asi Yap usus1 - lrinde, mehtab sa· 

· rna"1 k d~rn ga r;1 ""~ lki kadrnla ba~lan 
}.· Bnlt tki k 

·1 ~a er ek bulunan bir otomo -
dei der~tYaka yakmmdaki bir köprü • 

rC'Ye u 
rirn n cmu~tur. Kadmlardan Ke-
•rka~~~ ~ac3{!.1 ktrt'"'t~llr. Kerimanm 
ka•-

1 
ayr nntsa 1'11dlseyi müteaktb 

""'$t1r. 
Ot rno 1 

m· k • MenPmcn Belediyesinde 
F YVed1ir $nf" „ „ d N 'd' kci.tl; • ·- orunun a i ur1 1r. 
•ki ae r ' · Cafcr ve Htiseyin nammda 

• ncd!r. 

muval!ak olursa hie ~üpheslz mlll1 ekono- I - $artnameleri mucibince 150.000 aded 100 Jük, 50.000 aded 50 lik 
mimizin bu feyizll mevzuunda b!zce kA!I tuz ~uvah pazarhkla satin altnacakhr. 
hizmet etmt1 say1Iacaktrr. II - Pazarhk 2/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 16 d.a Ka-

Mecmuay1 ne~reden arkad"'i bu mev~u bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakttr. 
üzerlnde muhtelil ve esasll cah$m• tecru- III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü 1?ecen ~ubeden almabilir. 
belert gc9irml$ bir vatanda§tlf. Onun !9ln IV - !stekli!erin pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü -
Tütün mecmua.s1ndan hay1rl1 hizmetler 
beklemege hakkimiz vardir. vcnme paralarile birlikte yukarida ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilän 
Müte~ebblslerlnl tebrik ederek bu yenl olunur. - ( 2167) 

matbuat arkadlU)1m1za muva!laklyetler dl· 
!er ve onu tütüncillügümüzün ce$ldlt lslerl 
üzerincte uilra1an vatandlU)lara ehemmlyet 
ve hnraretle tavslye edertz. 

Fakir bir gencin romam 
Sühulet Kltnbevinln haz1rlatt1rd1g1 dün· 

ya $."lhe."erlertnden tercümeler ser1stne aid 
«Fakir blr genrin roman1• adh eser de lnti
oar etml~tlr. Faii{ Bercmen'in Oktan Föy„ 
ye'dcn naklettlg! bu esert tavslye ederlz. 

I - Taksim Baktmevinde mevcud muhtelü cb'adda dö•eme, karbon, 
kerevet, merdiven tahtalan pazarltkla sahlacakttr. 

II - Pazarhk 29/VI/1938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka
bata~ta Levazrm ve Mubayaat •u~esi S~tt~ Komisyonunda Y.~pilac~khr. 

III - Sattlacak mallar, hergun TaKstm Bak1mevinde 1?oruleb1hr. 
IV _ !steklilerin pazarhk icin tayin edilcn gün ve saatte % .15 teminat 

Pl...alarile birlikte yukanda ad! ge~en Komisyona müracaatleri ilan olunur. 
"\ ( 2168 ) 

Parf6m 

INTERMEZZO SCHEftK' 

, ,01' 
1.0 

9 

GÜZELLiK ME KTEBIN DEl 
Lotion Faclale 5 cherk ,1,ulndokf bro,ord9' 

okuyeca1t1m1z ve 0Grecek1ln1z kl „Y•ln1z -mesamah 

lyl temlzlenml~ blr ctld, aerbestce tenelt01 edeblllr~ 
lste Lotion Faclale Scherk· In tesirl de eynen~ 
dir. Slz de hemen bu ak"am kullanmaaa batlay1n1z. 

istanbul Emniyet Direktörlügünden : 
Emniyet Sand1gma borclu ölü Bezmigüldilber varislerine ilan 

yolile teblig. 
937/118 " • . 

Bezmigüldilber vasisi Cemal, Kadtköyunde Tup;lac1b~1 mahallesmde 
Bagdad caddesinde eski 37, 37, 37 yeni 115 .. 115, 117 n~maral! ,i;naabah~e ve 
müs'emilät iki ah~ab evin tamammt birinc1 ~recede ipotek_ gostererek 26/ 
2/930 tarihinde 8034 hesab numarasile Sand1g1m;zdan alc'.1g1 ( 10,000) .hra 
borcu 14/12/937 tarihine kadar ödcmediginden fatz, komtsyon ve masarü1le 
beraber borc ( 30380 ) Jira ( 73) kuru•a varm1~hr. Bu sebeple .3202 numar~ll 
kanun mucibince hakkmda icra takibi ba•lanmak u~ere tanZJm olunan _ ih· 
barname as1l borclu Bezmigüldilber 14/2/ 932 senesmde Kmltop~akta ol : 
dügü anla~1lm1~ ve teblij!: yap1lamam1~hr. Mezkur _kanunun 45 nc1 ,_n;,addes1 
vefat halinde tebligatm iiän suretile yap1lmas~n.1 am1rd1.r. ~orc~u olu. B~; 
migüldilberin mirasc1lart isbu llän tarihinden 1tibaren ~ir u9u ay 1910 

Sanc.'.ig1m1za müracaatle murislerinin borcunu ödemele:1 vera kan~i:en ~a
bule sayan bir itirazlan varsa bildirmeleri läz1md1r. Mtrasct ar ipo egt. r-

. . . 1 d · ·nde durdurmazlarsa 1po • taramozlar veyahud basltyan tak1b1 usu atrcsi 
1 

kt B ·h tler 
tekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandtl<ca sati ac~ Ir. u ci e.h 
aläkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her bn:me ayri ayn 1 } 
barname teblil!i makamma kaim olmak üzcre kevfiyet ilan . o~unur. ( ~ 

istaubul Vak1flar Direktörlügii llanlan 1 
K1ymeti 
L. K. 
188 68 

260 95 

267 10 

Pey paras1 
L. K. 
14 15 

19 57 

20 03 

Eski <;ars1 yeni Beyaz1d mahallesinde Hacimemi~ 
soka/!mda 16 No.lt dükkänm tamam

11
1.. d !mameli 

<;akmakc1larda Dayahatun maha esm e 
han üst katta 10 No.lt odanm tamam1

1· 
J' h 

<;akmakc1lar Dayahatun mahallesi mame 1 an 
üst katta 5 No.h odanm tamami. J·'-'a sa 

1 . .. „ at 15 te pazar uu -
Yukanda yaz1h em.läk 2/5/938 pazar cs1 gunu sa „ d „ !'" gü Mahlulät 

hlacagmdan isteklilcrin <;emberlita•ta Vakülar Ba§mu ur u ( 2166 ) 
kalemine mürac::a~a'..!tl~e::r~i. __________________ -:'==~-:: 

r HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni e~ya Fabrikas1 

Karyola ve ~elik Möble Me~herl 

Son sietem iaryolalar, muhtelit cinsle ~eliil: somyeler ve ~elii madenl 
mobleler imiz te§hir edilmi~tir. Perakendeler toptan fiatma verilec•ktir. 

Salk1msöi1Ud Demlrkap1 caddesl 7 Tel. 21632 

istanbul Emniyet Direktörlügünden : 
Emniyet Sand1gma borc;lu ölü Bay Kosti varislerine ilan yolile 

teblig. 
ro~ . 

Bay Kosti, Arnavudköyünde ve mahallesinde Ayanofri sokagmd~ es~ 
46 yrni 44 numara,lt maabahce bir evin tamamm1 birinci derecede ipote 
göstererek 8/11/929 \arihinde 7353 hesab numarasile Sand~g1m1zd~n aldtf(t 
( 750 ) lira borcu vermediginden 17 /2/938 tarihine kadar fa1z, komtSYO~ f 
masarifile beraber bor~ (-1318) Jira ( 95) kuru•a varmt~hr. B.u se ep e 
3202 numarah kanun mucibince hakkmda icra takibi ba•lanmak kuzeret tähan-

• t c'f( i amc g 1-zim olunan ihbarname borclunun mukavelenamede gos er ' 1 d 1 
na gönderilmis ise de borclu Bay Kostinin 931 sencsinde ~-ukart 

1 
a Y.,_~~z'. 

Sandt~a ipotekli hanede öldüjtü anla§1lm1s ve teblil! yaptlama"::f ir. aptl _ 
kur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatm t!An sureT~ Yen bir 
mastm Amirdir. Borclu ölü Kosti mirasctlan i•bu ilän tarthmde;:d 1 1 ~~ri vcyr 
bucuk ay icinde Sand1Jt1m1za müracaatle murislcrimn b?rc;inu; c~irascilar 
kanunen kabule §&yan bir itirazlan varsa bildirme~en. lazin:i trd mazlarsa 
ipote/!i kurtarmazlar veya ba~hyan takibi usul d1resmcl.e kt ur;;~ cihetler 
ipotekli p;ayrimenkul mezkur kanuna göre Sandtkca sattla~~ ir~vn ayn ih
aläkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve. ver . 1~tr n~unur ( 2134) 
barname tebligi makamma kaim olmak üzere keyf1yet 1 an ° · 

Mugla Defterdarbg1ndan: 
Cinsi !car müdd.eti 

Muhammen bedell!lin 
her senelil!i 
Lira Kr. 

Dalyan gölü ve tevabii üc senelik 
15500 00 

Ta•hcav bahkhaneleri 941 scnesine kadai: behcr •.c-
1 - 1 haziran 938 tarihinden 1 haziran sen müddctle icara ver1l-

nelik icari 15500 liradan 46500 Jira üzerinden 3 
mck üzeredir. . .. müddetel müzayedeye ko-

2 - 1 nisan 938 tarihindcn itibaren 21 l?U~ 2114/938 per~embe günü 
nulmus olup ihalcsi Köycegiz Maliye da1resm e 
saat 16 c!.a icra edilecektir. . ·et almacak\lr. 

3 - Kat'i ihalesi icin Velraletten mez
1
un1'3487 Jira 50 kuru•u teminati 

Talibler muhammen bedelin CO 7.5 u 0 an t rmaga mecburdurlar. 
muvakkate olarak ihaleden evvel Sandi~a ya 

1
tte yapilacaktir . 

4 - Bu artbrma i~i Kövcej:!izde acik sdure ·rba• e•va cetveli Köyceltiz 
'd t ame ve em1 ' •· i . 1 . 5 - Bu bahkhanevc a1 ~ar n 1 maJfunat almak s\lyen erm 

Malmürlürlügündedir. Okuma~ ve dah~ .{~z aolunur. (2085) 
Köyce.((iz Malmüdürlügüne muracaatler1 1 n 

Direktörlügünden : istanbul Emniyet Sandig.. 
„ 1.. Ba Ahmed Muhtar varislerine 

Emniyet Sand1gma borc;lu o u Y 
ilan volile teblig. 
937/188 . ahallesi Fi•ekhane <;ark1felek so· 

Ahmed Muhtar, Büviikada Karanfi~ ~ bir evin tamamtm birinci de
kagmda cski 4 ycni 17 numnra!J maa .~. c~ 17903 hesab nu'narasile San
recede ipotek göstercrek 25/12/933 1~/;.~~3; tarihin'e kadar ödemedlJt!ndP"I 
dijhm1z~.qn ald1g1 ( 300) .lira borcu 1 bo;c · 459 llra 79 kur~$~ varm1~hr. ~u 
faiz, komi"·on ve masanf1le berabe: e hakkmda icra tak1b1 b~lanmak u
sebeble 3202 numarah kanun mucibifc muka,•elenamede ,gösterdigi ika
zere tanzim oluna.n i.hbarname bor~ un~;v Ahmcd Muhtar vukanda yazth 
metgähma p;öndenlmt$ 1s~. d.e •. borc ~ ilmt$ ,.c teblli: vap1lamam15t1r. Mez
Sand1ga merhun hanede old~gu an! h~ li de tebli1?atm ilän suretile yap1l • 
kür kanunun 45 inci m~.rl.?esi vefa~ !a nl'l!uhtnr mirasetlan i§bu ilän ta'1-
masm1 ämirdir. B?rclu olu Ba"'. !" m Sandi~iza mtiracaatle murislerinin 
hinden it!baren b.ir bucuk ay icin:l'bule $avan bir itirazlan varsa bildir • 
borcunu ödemelen yeya kam~nen ~· 8 kurtnrmazlar vevahud ba~hyan takibi 
meleri läz1i;nd1r. Mirascilar ipote."1 tckli p;ayrimenkul mezkur kanuna gö
usul da1resmde durdurmazlar~~ t't0 

aläkadarlarca bilinip ona l(Öre harcket 
rc Sand1kca satlla~~khr. Bu ci e Ji~arname tcbligi makamma kaim olmak 
edilmek ve her. ~mne ayn ayn ( 2136) 
üzere kcy!1yet 1lan olunur. 
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Venüs 
Kremi 

Terkibindekl hususi mad· 
dei hayatiye dolay1sile cildi 
besler, teravetini artmr. 
Yeni bir ten yarat1r. Venüs 

kremi asd kadm güzelligi· 
nin bir tll51m1chr. 

Venüs 
Pudras1 

Terkibi altm kremli 

24 saat havalandmlm1§ 
fevkaJäde ince ve hafif Ve· 
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyarun en tara· 
vetli güzelligini ifade eder. 

CUJUHUKIYET 

Venüs 

Her cildin rengine göre 
~e§idlerl mevcuddur. Yüze 
sürüldügünde cilde fevkalä
de tabil bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelle§tirir. 

-.

1

C ~•~s2ufu iv~,~~e~k~~ :J 

MEYVA TUZU 
En ho~ ve taze meyvalan n usarelerinden istihsal 

edilmi~ tabii bir meyva tuzudur 

Emsalsiz bir fen barikas1 oldu· 

kundan tamamen taklid edilebil

mesi mümkün deii:ildir. Hazimsiz

hii:1, mide yanmalarmI, e!Qilikle

rini ve muannid lnktbazlan l(ide

rir. Aii:iz kokusunu izale eder. U

mumf hayatm intizamsizhklarmI 

en emin surette ISlab ve insana 

hayat ve canWik bah$eder. 

iNGiLtZ K.ANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • !STANBUL 

Etimesgudda 
Kapab 

in~a Edilecek 
Zarf Usulile 

P. 'I. T. Umum Müdürlügündcn: 

• Lojman Binasmm 

Eksiltmesi. 

1 - Ankarada Etimesgudda insa edilecek 51,684 lira 75 kurus kesif be
delli Lojman binas1 kapah zarfla eksiltmiye konulmustur. 

2 - Muvakkat teminat 3834 lira 24 kurustur. 
3 - Eksiltme 22 nisan 938 cuma 11ünü saat 15 te P. T. T. Umum Mü

dürlügü binas1 i,inde toolanacak Arthrma, Eksiltme Komisyonunca ya • 
p1hcakhr. 

4 - $artname ve plänlar 258 kurus bedel mukabilinde Ankarada P. 
T T. Levaz1m Müdürlügünden, 1stanbulda P. T. T. Ayniyat Sube MücW.r
lügünden altnacaktir. 

5 - Taliblerin kanunl vesaikten maada Naf1a Vekaletinden alirum~ 
müteahhidlik vesikas1 ile birlikte bir defada en az 55,000 lirahk in~aat1 
taahhüd ve ikmal eyledigine dair vesika. 

6 - Taliblerin bizzat diplomah mühendis veya mimar olmas1 veyahud 
diplomah mühendis veya mimarm bu insaat ve tesisatm fenni mes'uliyetini 
deruhte eyledigini ve mukaveleye bu $Srtla imza koyacagm1 havi bir taah· 
hüc'.namesini ibraz etmeleri läz1mdir. 

7 - Talibler teklif mektublarile muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diger kanunt vesaiki ihtiva edecek kapah 
zarfm1 yukar1da ü,üncü maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
t.nkarada P. T. T. Umum Müdürlügü binas1 i~inde toplanacak Eksiltme 
Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

c 905 • ( 1830 ) 

Denizbank Akay i,Ietmesinden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattmda 20 nisan 938 ~ar§ambadan itibaren 

tatbik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere as1!m1shr. ( 2155) 

""'""' T""""""""' ~ 

ROTBART 
LU ' X U o ' 5 A ': 

istanbul Emniyet Sand1g1 Oirektörlügünden : 
Emniyet Sand1gma borc;lu ölü Bay Ahmed Hamdi varislerine 

ili.n yolile teblig. 
938/275 

Osman oglu Bay Ahmed Hamdi, Üsküdarda Rummehmedpasa mahalle
sinde eski Medrese yeni Esrefsaat sokagmc!.a eski 13 yeni 21 numarah bir 
evin tamamm1 birinci derecede ipotek göstererek 6/4/932 tarihinde 14416 
hesab numarasile Sand1g1m1zdan ald1g1 ( 270) lira borcu vermediginden 
l 7 /2/938 tarihine kadar faiz, komisyon vc masarifile beraber borc 124 lira 
96 kurustur. Bu sebeble 3202 numarah kanun mucibince hakkmda icra ta
kibi baslanmak üzere tanzim olunan ihbarname borclunun mukavelena -
mede gösterdigi ikametgähma gönderilmis ise de borclu Bay Ahmed Hamdi 
yukanc!.a yaz1h Sand1ga ipotekli hanede vefat ettigi anlas1lm1~ ve teblig 
yap1lamam1shr. Mezktir kanunun 45 inci maddesi vef;it halinde tebligatm 
ilän suretile yap1lmasm1 ämirdir. Borclu ölü Ahmed Hamdi miras,1lari is
bu ilän tarihinden itibaren bir bu,uk ay i'inde Sand1g1m1za müracaatle 
murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule savan bir itirazlan 
varsa bildirmeleri läzrmdir. Miras,tlar ipotegi kurtarmazlar veyahud bash· 
yan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayr;imenkul mezktir ka
nuna göre Sand1k,a satilacakhr. Bu cihetler aläkac'.arlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayri ayri ihbarname tebligi makamma kaim 
olmak üzere keyfivet ilän olunur. ( 2133) 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletinden: 

!sklin Umum Müdürlül!ü i'in Vilayetler iskän islerinde istihdam edil -
mek tizere 150 lira ücretli fen memurluklarma ihtiya~ vardir. Talib olan· 
Jarm biltimum vesaik ve $imdiye kadar bulunduklari vazife ve i$1ere aic! 
evrak ve üc aded fotografla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrak1 gönder • 
mek suretile Sthhat Vekäletine müracaatleri ilän olunur. c857• (1748) 

Ankara Defterdarl1g1ndan: 
Ada No. Muhammen kesif bedeli Muvakkat teminab 

Lira Kurus Lira Kurus 
340 1900 142 50 
w ~ ro 

1696 2900 217 50 
331 9500 712 50 
327 7230 542 25 
325 7140 535 50 
321 8470 635 25 
322 8245 618 38 
323 6550 491 25 
326 8995 67 4 63 

1 - T1b Fakültesi insa edilmek üzere Sihhat Vekaletince istimläk edi· 
Jen Nümunc hastanesi civarmda käin ve 10 ada dahilinde mevcud bih1mum 
mebaninin y1ktmlmas1 ve enkazmm Belediyece gösterilecek mahalle nakli 
ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar insaata müsaid bir §ekilde tes
viyesi. 

2 - Yukarida yaz1h adalar ayri ayri ihale edileceklerdir. 
3 - Y1kma ve enkazmm nakli isine aid kesif bedelleri ve muvakkat 

teminatlari hizalarmc!.a gösterilmisitr. 
4 - Kapah zarfla arthrma 18/4/938 pazartesi günü saat 15 te Defter

darhkta mütesekkil Komisyonda yap1lacakt1r. 
5 - Arthrma isi yukarida yaz1h oldugu üzere kesif bedellerine göre 

kapah zarf usulile yaptlacaktir. . 
6 - Kapah zarfla arthrm1ya girebilmek i~in istek!ilerm hizalarinda 

yaz1h muvakkat teminatlarile birlikte Naf1a Müdürlügünden alacaklan 
fenni ehliyet belgesi getirmeleri. 

7 - Taliblerin teklif mektublarm1 ve teminat mektublarm1 sozu ge~en 
gün ve saatten bir saat evvel Komisyon Baskanhgma makbuz mukabili 
vermis olmalari. „ „ . 

8 - !steklilerin fennl sartname ve kesif raporlarm1 gormek uzere Mil-
li Emläk Müdürlügüne müracaatleri. c886· (1911) 

• KARAMüRSEL Fabrikas1n1n 
Ha yat ucuzluguna h i zmeti 

Birinci s1n1f bare ve diki, ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tamnmis ~ok 

saglam ve zarif vünlü kumaslarmdan ,ok mahir makastar tarafmdan 
itina ile dikilmekte olan 

lsmarlama elbiseler 24 ve 27 lira · 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz peljindir. 

(Pek yakmda ucuz haz1r clbise dairemiz de a~tlacakhr.) 

( Sultanhamam lklnci Vak1f han1 altinda ) 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Emniyet Sand1gma borc;:lu ölü Bay !amail Fuad varialerine ili.ll 

yolile teblig. 
938/277 

Ali oglu Bay ismail Fuad Bogazi~inde Sanyerde Mesarburnu eski 52 
yeni 27 numarah maamüstemilät bir yah ve dag mahallinin tamamm1 bi • 
rinci derecede ipotek göstererek 16/2/932 tarihinde 12935 hesab numara • 
sile Sand1g1m1zd.an ald1g1 ( 4500) lira borcu 17 /2/938 tarihine kadar öde • 
mediginden faiz, komisyon ve masarifile beraber borc ( 7339 ) lira ( 16 ) 
kuru~a varmistir. Bu sebcble 3202 numarab kanun mucibince hakkmda ic· 
ra takibi baslanmak üzere tanzim olunan ihbarname borclunun mukavele
namede gösterdigi . ikametgähma gönderilmis ise de borclu !smail Fuad 
934 senesinde Ortaköyde tramvay caddesinde Näz1m Bey aparhmanmda ve
fat ettigi anla51lm1s ve teblig yap1lamam1~t1r. Mezktir kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatm ilän suretile yap1lmas1m emreder. 
Borclu ölü ismail Fuad miras,1lan i~bu ilän tarihinden iti
baren bir bu~uk ay i,inde Sand1g1m1za müracaatle muris -
lerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule sayan bir itirazlan varsa 
bildirmeleri J·azrmd1r. Miras~ilar ipotegi kurtarmazlar veyahud ba~byan 
takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezktir ka • 
nuna göre Sand1k,a sahlacaktir. Bu cihetler aläkadarlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebligi makamma kaim 
olmak üzere keyfivet ilän olunur. ( 2132) 

Buz Cihaz1 Ahnacak 1 
Konya Elek t r ikTürk Anonim $ irketinden: 

- 24 saatte 3 ton buz yapacak o tomatik Gah1an yeni bir buz cihazt pa· 

zarl1k suretile sattn almacakt1r. 

2 - Bu cihaz bütün teferruatile nok sans1z olarak fenni ve s1hhi ~raiti haiz 

bulunacakttr. 
3 - Bu cihazm en nihayet 10 hazi ran 938 tarihine kadar Konyada monte 

edilmi1 Gal111r bir 1ekilde teslimi me1ruttur. 
4 - Yukanda yaz1h evsaftaki (müstamel veya ba1ka evsaf1 haiz) cihaz1 

olanlar 30 nisan 938 nihayetine kadar tekliflerini 1irket direktörlügüne 
bildirmeleri iliin olunur. 

Türk Hava Kurumundan: 
1 - Plänör insaatmda kullamlmak üzere muhtelif boya ve tutkal, ,elik 

sa, ve boru, muhtelif tel, c1vata ve somun, rondelä, tandör, tekerlek mafsah, 
kablo makaras1, radanza, kaplama bezi, l'astik kablo, i~kence vesaire sahn 
almacaktir. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpa~a 3694 lira, ilk teminah 277.05 
!iradir. 

3 - Almacak malzemenin tarn listesi, sartnamesi ve mukavele müs
veddesi hergün Kurumda görülebilir. 

4 - Kat'i ihalesi 27 /4/938 tarihine rasbyan Garsamba günü saat 15 te 
Kurum binasmda yap1lacakhr. 

5 - isteklilerin be!Ji. i;tün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte Ku-
rum merkezinde haz1r bulurunalar1. ( 2169) 

$0KOLAKSiN 
En muannld kab1zlarda bile teslrl kat'T, lezzeti gayet litif nt· 

klbsiz mUshll CiKOLATASIDIR. Eczanelerden aray1n1z, 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay· 
rete dü§ürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalir. ~1k ve 
kibar familyalarm kullan
d1klar1 yegäne rujdur. 

17 Nisan 1938 

Venüs 
Sürmesi 

Asla yayllmaz ve gözlere 
zarar vermez. Venüs sürme„ 
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelle§erek kalb· 
lere ok gibi saplanir. 

SiNEKLERi, SiVRiSiNEKLERt, GÜVELERi, PiRELERi, 
TAHTAKURULARI, KARINCALARI, HAMIUIBÖCEKLERi 

Kämilen yddirim sür'atile kökündcn imha eyliyen 

FLY - SPRAY 
N am mayiini kullanm1z. HiG 
bir tarafta leke birakmaz, 
etrafa ho~ bir koku sa~ar. 
Fevkaläde müessir ve öldü
rücüdür. Her boy kutularda 
ve ayr1ca daireler, mezbaha
Jar, hastaneler iGin c;:OK EL
VERi$Li 4 ve 19 LiTRELiK 
SAc;: BIDONLARDA SA· 
TILMAKTADffi. All - Nu 
markasma dikkat ec!.iniz. 
Aldanmaym1z. Bir tecrübe 
sizi tatmin edecektir. 

SATI$ YERLERi: 
Tütün Gümrük, Yorgi Hara
Jambos - Asmaaltmda <;:a
vusbas1 ham Bohor F.eliba, 
Asirefendi caddesinde Istan
bul Ecza de osu. 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Emniyet 

teblig. 
937/46 

Sand1gma bor!<IU ölü Marika varisle~ine ili.n yolile 

Bayan M a_rika, B~kirköy Zeytinlik mahallesinde Zeytinlik ve Kilise 
caddesmde eski 72 yem 58, 21 numarah kärgir maabahGe bir evin tamamnu 
birinci dererede ipotek göstererek 22/10/933 tarihinde 17747 hesab numa• 
rasile Sand1g1m1zdan ald1g1 ( 1200) lira borcu 29/11/937 tarihine kac!.ar öde· 
mediginden faiz, komisyon ve masarifile beraber bor~ ( 311 ) Hra ( 11 ) ku· 
ru~tur. Bu sebeble 3202 numarah kanun mucibince hakkmda icra takibi 
basla;i.m_ak üzer, tanzim„ olun~n .ihbarname borc1unun mukaveleniunede gös· 
terd1g1 1kametgahma gonderilrru$ ise de borclu Bayan Marikanm yukanda 
yaz1b Sand1ga merhun hanede öldügü anla~1lm1s ve teblig yaptlamam1stir. 
Mezkür kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatm ilän suretile ya· 
p1lmasm1 ämirdir. Borc1u ölü Marikanm miras>tlan isbu ilän tarihinden 
ihbaren bir bu,uk ay i>inc!.e SandtglffilZa müracaatle murislerinin bor"UllU 
ödemeleri veya kanunen kabule §ayan bir itirazlan varsa bildirmeleri Ja
z1mdir, Miras,1lar ipotegi kurtarmazlar veyahud bashyan takibi usul dai· 
resinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezktir kanuna göre San· 
d1k,a sahlacaktir. Bu cihetler aläkadarlarca bilinip ona göre hareket edil
mek ve her birine ayn ayn ihbarname tebligi makamma kaim olmak ol• 
mak üzere keyfiyet ilän olunur. ( 2131) 

Bah~1vanlar Cemiyetinden : 
!dare heyetimizin msfi tebdil edileceginden se,im günü 19 nisan 1938 

sah günü saat 10 da Kü~ükpazard.a Cemiyet merkezinde oldujtu cemiyet 
mensublarma ilän olunur. 

Beykoz Malmüdürlügünden : 
1- BogaziGinde Sütlüce mevkiinde mevcud Hazineye aid kir kahvesi önü

:nüzdeki yaz mevsirni i~in alti ay müddetle ve aGtk arttirma suretile 
kiraya verilecektir. 

2 - Bu müddet i,in tahmin edilen kira bedeli 100 lirad1r. 
3- Arthrma 18/4/1938 pazartesi günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlü· 

günde mü tesekkil Komisyonca yap1lacaktir, 
4- Taliblerin arttirmaya istirak edebilmeleri i~in muvakkat teminat be· 

deli olan 7 lira 50 kurusu mezkfu saatten evvel Malsand1gma yat=~ 
olmalan läz1mdir. 

5- Bu yere aid hususl $artname Beykoz Malmüdürlügünden bedelsiz ola· 
rak temin edilebilir. (1812) 

istanbul Naf1a Müdürlügünden : 
rn/4/938 sah günü saat 15 te !stanbulda Naf1a Müdürlügünde ( 1861,49) 

lira kesif bedelli Ye$ilköy Havayollan Müdiriyet binasmda hangarlarmin 
onanm1 i~leri a,tk eksiltmiye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk isleri genel, husus! ve fennl §artname· 
leri, proje, ke§if huläsasile buna müteferri diger evrak dairesinde gö • 
rülecektir. 

Muvakkat teminat ( 140) Jiradir. 
!steklilerin en az ( 1000 ) lirahk bu i$e benzer i$ yaphgma dalr idare

lerinc'.en alm1s oldugu vesikalara istinaden 1stanbul Nafia Müdürlügünden 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel yaz1lm1§ ehliyet ve 938 yllma aid Ti· 
caret Odas1 vesikalarile gelmeleri. ( 2161 ) 

SiLKO 
Romatizma, lumbago, siyatik, sinir ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien fid • 

detli teskin ve izale eder. 

Su i~i 

Vekäletinden: 
Edremid Eksiltmesi 

Dahiliye 
Edremide 10,9 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj ve maslaklar in• 

$aS1 su deposu tarn iri sehir $ebekesi yap1lmas1 ve müteferri malzeme te· 
dariki kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

1 - 1$in muhammen bedeli 57390 lira 38 kurustur. 
2 - istekliler bu ise aid ~artname, proje vesair evrak1 287 kurus mu· 

kabilinde Dahiliye Vekäleti Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 1938 tarihine rashyan cumartesi günü saat oll 
birde Ankarada Dahiliye Vekäleti binasmpa toplanacak Belediyeler !mar 
Heyctince yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i,in isteklilerin asal!1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni gÜ)l saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi& olma]arl 
läz1mdir. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 4145,52 1tu· 
ru~luk muvakkat teminat. 

B - Kanµnun tayin ettigi vesikalar, 
bl·r C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye 

mäni bu:unmad1gma dair imzah bir mektub, 
D - Belec'.iyeler !mar Heyeti Fen $efliginden münakasaya girmek iGill 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublari ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilill• 

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Po•ta ile 11önderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüdlü olmaSI ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmis bulunmas1 liiz1mdll. 
Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar ffe• 

yeti Fen $efligine müracaat etmeleri. • 990 • ( 1993 l 



17 Nisan 1938 

ADETA BiR MUCiZE 1 
diye Bayan inci, itiraf • ett1. 

Bir hafta zarfmda tamamen degiftim. ~imdi on 
sene daha genc görünüyorum. Bütün arkada1larun 
beyaz ve nermin cildime gipta ediyorlar. 

Bayan lnci'nin tedavi 
görmeden evvelki 
hakiki fotograf1 

Yalmz 7 gün kadar, bu 
tecrübeyi yapm1z. Siz 
de tayam hayret bir 
ten temin ile daha genc 

görünmüt olursunuz 

cBenim i~in hakikaten 
bir mucize oldu.• diye 
Bayan !nci beyan ediyor. 
Hafta zarfmda bu derece 
§ayani hayret bir tarzda 
degi§ecegimi zan ve ümid 
etmiyordurn. Bütün arka
da§lar1m daha genc ve da
ha sehhar göründügümü 
söylüyorlar. Cidden bu 

Bayan inci kulland1g1 bütün 
güzellik levaz1mahn1 arka-

da,lanna tavsiye ediyor. 

Bayan lnci'nin güzellik 
levaz1mati kulland1k

tan 7 giin 1onraki 
hakiki fotograf1 

cazib tenime gipta etmek
le beraber nasil temin et
tigiml de bilmek lstiyor
lar. Bu da gayet basittir. 
Cildin hakild unsuru olan 
Tokalon kremini kullam
ruz. Siz de benim gibi 
gencle§ip cazib blr ten te
min edin!z. 

r 
Bayanlann Nazan Dikkatine : 

Sahn ald1gin1z T okalon kremi vazolar1n1n 
büyük bir kiymeti vard1r. Onlar1 bayiinize 
iade ettiginizde beheri i~in 5 kuru1 alacak, 
ayni zamanda kiymettar mükafatlar1 bulu
nan T okalon müsabakas1na i§tirak hakkin1 
veren bir bilet takdim edecektir. 

~-----------------------
istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 

938/269 

Borc;lu Bayan !;ierife ve Bay Mehmed Salihe ilan yolile teblig. 
Gösterilen ikametgfih : Üsküdarc'.~ Bulgurluda Ü~pinar sokagmda No. eski 

1, yeni 18. 

CUMHUBIYET 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
Emniyet Sand1gma borclu ölü Taliha ve Muhlis varialerine ilan 

yolile teblig. 
937/117 ' 

11 

Bay Mehmed Sa!Aha'ddin, Mehmed Ali, Taliha, Muhlis ve Bayan Fatma 
Sabiha, Ay§e Zeynep, Fatine, Üsküdar, Kmkl1 mahallesinde ve sokagmda .„••••• 
eski 25 Mü. yeni 27, 29 numarah maabah~e ve rnÜ§temilAt bir evin tama- II' 

t 
mm1 birinci derecede ipotek göstererek 9/12/930 tarihinde 9926 hesab nu -
marasile Sand1g1m1zdan ald1klan 4000 !ira borcu vermediklerind.en 14/12/ 
937 tarihine kadar faiz, komisyon ve masarifi ile berabPr bor~ ( 10849 ) lira 
( 82) kuru5a varm1$hr. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucibince hakla -
rmda icra takibi ba$lanmak ilzere tanzim olunan ihbarnameler Bay Meh -
med Salfihaddin, Mehmed Ali ve Bayan Fatma Sabiha, Ayse Zeyneb ve Fa
tineye teblig edilmi~ ise de diger borclu Taliha ve Muhlisin vefat ettigi 
anla~Ilmis ve teblig yap1lamam1~ttr. Mezkiir kanunun 45 inci maddesi vefat 
halinde tebligatm m.n suretile yap1lmasm1 amirdir. Borclu ölü Taliha ve 
Muhlisin mirascilan i~bu ilan tarihinden itibaren bir bu~uk ay icind.e 
Sand1g1miza müracaatle murislerinin borclarm1 ödemeleri veya kanunen 
kabule §ayan bir itirazlan varsa bildirmeleri lazrmdir. Mirasc1lar ipotegi 
kurtarmazlar veyahud ba51tyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa 
ipotckli gayrimenkul mezktir kanuna göre Sand1k~a sattlacaktir. Bu cihet
ler aläkadarJarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn 
ihbarname teblij!i makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilfin olunur. ( 2126) 

.--• SAYIN KöSELE ve AYAKKABI TUCCARLARINA 
Kösele ihtiyaclar101z1 temin ederken 

ADAPAZAR KöSELE 
F abrikas1nm nefis köselelerinin fiatlanm ögrenmeyi ihmal 

etmeyiniz, 
Adres : Adapazar Ahmed Tezemlr kösele fabrlkas1 

Mudanya ~arbayl1g1ndan : 
1 - Yangm söndürme te$kilatmuz !ein motörleri BROYER veya D. 

K. W. veya ROZENBA VER markalanndan birini ta~1yan bir motörpomp 
ile k1ymeti muhammenesi 450 lira degerinde hortum ahnacaktir. 

2 - 20 - 25 beygir kuvvetinde olan bu motörpompun muhammen bedeli 
iki bin Ilrad1r. 

3 - Gerek fenni ve gerekse eksiltma ~artnameleri Belediye Fen ka -
lemind.e görülebilir. 

4 - thalesi 21 nisan 938 per$embe saat on be$te Mudanya $arbay
!tgmda kapah zarf usulile yap1lacakt1r. 

5 - 1steklilerin arttirma, eksiltme ve ihale kanunu ahkamma göre 
hareket etmelerl ve motörpomp icin % 15 teminat akcesi olan 300 lirayi 
ve hortum icin de ayrica 67 bucuk Ilray) hAmilen eksiltme saatinden bir 
saat evvel $arbayhJta müracaatleri ilan olunur. (1699) 

Zonguldak Urbayl1g1ndan: 
Yollar i~in • 100,000 • aded granid parke ta$1 kapah zarf usulile eksil~ 

miye c1kanlm1•hr. 
Eksiltme 29/4/938 tarlhlne musadi! cuma gilnü saat • 15 • te Zonguldak 

Belediye Encümenlnde yap1lacakt1r. 
1steklilerin eksiltmiye girebilmeleri i~in mezkiir giln ve saatte • 562 • lira 

• 50 • kuru$1uk temlnat mektublarile Encümene, §artnamesini görmek ve al
mak !stlyenlerin 1stanbul ve Ankara Belecl.iyelerine milracaatlerl iliin olunur. 

{ 1986) 

Operatör A i L E s 

Bestekar Maestro GREGOR'un idare ettigi 20 l<i§ilik heyet 
ve k1ymetli muganniye Bayan SEYY AN'm i§tirakile 

B A ~·"8„A ~ A 
A X 2060 yenl dan& pllg1 

SAHiBiNiN SESi 
MUuseaeainde ve acentalarmda 11hlmaktad1r. 

YENiliK, AHENK, NE~E 

istanbul Emniyet Sandi&-1 Direktörlügünden : 
Sand1gma borc;lu ölü Vasfiye varislerine ilan yolile Emniyet 

teblig. 
837/40 

Bay Mehmed Hultisi ve Bayan Vasfiye, Car§ambapazar1 Beycegiz Ko
vac1dede mahallesinde Firm sokak eski 6 yeni 20 No.h ah$ab bir evin ta
mam1ru birinci derecede ipotek göstererek 24/10/933 ve 4/11/9~3 tarihle
rinde 17505 hesab numarasile Sand1g1mtzdan aldiklan ( 250 ) hra borcu 
29/11/937 tarihine kadar ödemediklerinden faiz, komisyon ve masarüi ile 
beraber borc ( 343 ) !ira ( 43) kuru$a varm1~t1r. Bu sebeple 3202 numarah 
kar.u!l mucibince haklarmda icra takibi ba~lanmak üzere tanzim olunan ih
barnameler bor~Iulardan Bay Mehmed Hulilsiye teblig ed!li:u§se de diger 
bor~lu Bayan Vasfiyenin Sand1ga merhun han~de vefat.ettijt1 anla~ilmt§ ve 
teblig yapilama1111~tir. Mezktir kanunun 45 inct maddes1 vefat haltnde teb
ligatrn ilan suretile yapilmasm1 amirdir. Bor9lu ölü Vasfiy.~nin miras~1lan 
isbu. ilfin tarihinden itibaren bir bucuk ay i9inde Sanch~a muracaatle mun&· 
lerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule §ayan bir ltirazlan varsa 
bildirmeleri !fiz1md1r. Miras91lar ipotegi kurtarmaz~ar veyahud ba$hyan ta· 
kibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayr1me~l. mezkiir .~anuna 
göre Sand1kca sahlacakhr. Bu cihetler alakadarlarc~ .bilm1p ona go:e ha
reket edilmek ve her birine ayn ayr1 ihbarnme tebltlti makamma kaiin ol· 
mak iizere keyfiyet ilan olunur. ( 2127) 

A 

Asipin Kenan 
H 

soauk alg1nhfl1ndan, nezleden, grlpten, dba, 
aarilarindan koruyacak en lyl llAc bu ur. 

I1mine dikkat buyurulma11 

i B L E R i N E 

ve dl' 

RIZA UNVER i $TE G fi N fi N E K 0 N 0 Mi Si: 
Dojjum ve kad•n haatal1klar1 

mlltehaaa1„ 
Caj!aloj!lu, Nuruomnaniye caddes 

No. 22, Mavi yapi 
Tel~ton . Z~a1_._ 

((TERCÜMAN)) 
Tercüme ve Yazievi 

Golata Billtir sokak No. 17 

.... , 

Is1tmak ve mutfak i§leri i~in her boyda Mazut istimal e&lr yeni rnodel 

HEiDENiA OCAKLARI 
dünyanm en ekonomik ve en pratik ocaklar1d1r. 

SARFiYAT MASRAFI SAATTE 1 KURU$TUB • 
Hararetl kuvvetli, mavi alevli, kokusuz, dumanstz, sessiz, tazylks1z ve 

tehlikesiz olan H E t D E N t A ocaklarmdan mutlaka istimal 
etmenizi rnenfaatiniz icab1 tavsiye ederiz. 

Mühim &ehirlerde acentahklar aranmaktachr. 
Merkez : tzmir Gazl Bulvan No. 13. Tel. 3737. Posta kutusu 275. 
$ube : !stanbul, Karamustafa Kemanke~ sokak No. 211, Tel. 43828, 

Posta kutusu 1543, Galata. . 10452 hesab nurnarasile Üsküdarda Bulgurluda Ü~pinar sokagmda es-
k1 1, 1 Mü. 1 Mü. yeni 18, 18 nurnarah ah§ab maabah~e ve mfu;temilat bir Her lisanc!.a tercüme ve yaz1 isleri 
kö~kün tamamim birinci derecede ipotek göstererek 23/3/931 tarihinde $artname - Bapor - Katalog 
s.and1g1m1zdan ald1~m1z ( 4500 ) lira b~rcu ödemediginizden 17 /2/938 ta- iliih„ tercümeleri 
r1hme kadar faiz, komisvon ve masarif1le beraber borcunuz ( 11133 ) lira En ucuz, en emin ve ~abuk 
( 66) kurusa varmtshr. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucibince hak- olarak yapilir. 
kmizc!a Sand1k<;a icra takibi ba5lanarak yukanda yazth ikametgahm1za ih- '\i:•••••••••••••I' 
barnarne gönderilmis ise de ikametgahm1z1 terketmeniz ve nerede oldugu
n~z da öiirenilememesi hasebile ihbarname teblil( edilemediginden kanun 
hukmüne tevfikan ilan yolile tebligat icras1 icab etmistir. !sbu ilan tarihin
den itibaren bir bu<;uk . av i<;inde Sand1j!a borcunuzu ödemeniz ve kanunen 
kabule 5ayan bir itirazm1z varsa bildirmeniz Jaz1md1r. Hakkm1zdaki takibi 
UsuJ dairesinde durdurmacJgm1z takdirde ipotekli gayrimenkul mezkUr ka
nuna göre Sand1k<;a satilacakhr. Bu cihetler borclu Bayan $erife ve Bay 
~lehmed Salihce bilinmek ve ihbarname tebligi makamma kaim olmak 
Uzere ilan olunur. ( 2129) 

Yeni Kontr • Pläk Ltd. ~lrketl 
Fabrikaainda 

KURU SiSTEMLE 
yapdan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
c:;arp1lma, c;atlama, kabarma ve 
aaire gibi hic;bir ar1za göatermez. 

Kontr-plaklar bu gibi ar1zalara 
karfl garanti ile aahhr. 

l<IZIL, KAYIN, KARAAGA~'dan mamul 
Kontr-plaklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

1 Satu, yerleri : 
•ta.nbulda: RO~TO MURAT OCLU, Mahmudpa,a Kürkc;ü 

Han No. 28 ISAK PILJ.FIDIS, Galata, Mahmudiye 
"-llk , caddeai No. 21. 
litn'a.dra da : VEHBI KO<; Ticarethane1i. 

tr e : KARL HORNFELD 
IHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, Kereateciler. 
YUSUF ve KADRI fl;iMAN. 

Sa.lll ~ABAN MAHMUD KöKNER. 

U•unda : GöCMEN OCLU KARDE<:LER 
rnu "" "" • mi aati, yeri: Istanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENt KONTR-PLAK Ltd. ~irketi. Tel. 22401 

RESSAM 
lE9POLD LEVY SERGiSi c· 17 n1san 938 
Uz~J San'atln Aazar s~bahmdan 22 nisan 1938 ak$amma kadar Fmd1kl1da 

r kadem1smde. ßergün saat 10 dan 18 e kadar. ( 2170) 
Duhuliyesizdir. 

Memur aran1yor 
Muhasebe dairesl i~in tecrübeli, fran· 

SIZCa ve yahud lngilizceye valof Türk 

tebaasmdan cidd! ve iyl referansh me • 
mur aramyor. Tahriren 522 posta ku • 
tusuna müracaat. 

ar. HORHORUNi 
(Nakletti) 

Sirkeci tramvay caddesinde Viya
na oteli yanmda hastalartm her 

• gün kabul eder. Telefon: 24131 

Dr. BEDRiYE BORA 
MUnlh Tip FakUlteslnden 

mezun Blrlncl s1n1f 
(:ocuk hastahklan mütehass1s1 

Ma~ka Palas Telefon: 44-092 

Almanca • Türk~e 
TEKNiK L0GAT 
Adnan Halet Ta§pmar 

Almanca • Türk~e tercüme i§lerile 
me§gul olanlar ve teknil: kitab okuyan
lar i~in faydah bir eserdir. 

Tevzi yerleri: 1stanbul, Kanaat, 1kbal, 
Ha~et ve Erich Kalis, Ankarada Akba 
Kitabevlerl. 

Eski HA YDEN, yeni 

BAKER 
magazalanm 

ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu magazada 
muhtelif mobilyalann en zengin 
~e§idlerini bulacaksm1z. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA
RINI her yerden iyi vc ucuz fiat -
larla tedarik edebilirsiniz. 

f ·E./A1 



.- 1. ~ --
CUMHURIYET 17 Nl<u 1138 

Sigara ictiQi halde ne bembeyaz disleri var ! 
<;ünkü sabah, ak§am her yemekten sonra munta

zaman R A D Y 0 L i N kullan1yor. 

Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlak di~ler, saglam di§ 
etleri, tath ve rayihah bir nefes •. l§te RADYOLiN bütün bunlar1 
temin etbgi i~indir ki, bu kadar ~ok seviliyor ve bu kadar ~ok 

kullamhyor. 

ile sabah ve ak§am her yemekten sonra di~lerinizi muntazaman ftr~alayin1z. 

P. T. T. Levazun Müdürlügünden: 
1 - !dare ihtiyac1 icin 13 kalemde muhtelif devreli kur~unlu kable ka

pah zarfla eksiltmiye konmustur. 
2 - Muhammen bedel • 25,000„ muvakkat teminat • 1875 • lira olup 

eksi!tmesi 24 mayIS 938 c sah • günü saat • 15 • te Ankarada P. T. T. Umum 
lllüdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda yaptlacaktll', 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, 
kanunt vesaikile beraber müteahhidlik vesikasmt ve teklif mektubunu muh
te\'i kapah zarflarm1 o gün saat • 14 • de kadar mezkfu Komisyona vere
ceklerdir. 

4. - $artnameler, '.Ankarada P. T. T. Levazrm, Istanbul Beyoglunda 
P. T. T. Ayniyat $ube Müdürlügünden paras1z verilir. • 982 • ( 1852 ) 
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Son moda renklerde 

YÜNLÜ KUMA~LARDAN 

En güzel 

KOSTÜM 
TAYYÖRLERin 

Paris ve Viyana 

l~f 0 D E L L E R i 

Beyoglunda 

KARLMAN 
Pasaj1nda 

Tarsus Beledive Riyasetinden : 

• 

Bclediyemizce muhammen be<l.eli ( 6780 ) lira olan bir yangm arazozu 
$artnamesi dairesinde bir ay zarfmda pazarhkla ahnacagmdan istekliler1n 
28 nisan 1938 per§embe gününe kadar Belediyemize mürcaatleri iiän olunur. 

( 1917) 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz 
NEVROZin varken 1shrab ~ekilir mi ? 

Ba,, dl• a§r1lar1 ve Ui;Utmekten mUtevellid bUtUn a11r1, 
s1z1. sanc1larla nezleye, romatlzmaya kar1t1 

Kaselerini al1n1z. • 
icab1nda gUnde 3 kai;e ahnablllr 

Emniyet Umum Müdürlügünden: 
1 - Elde meveud örne)'!i ve ~artnamesinde yaz1h vasiflar dairesinde 

zab1ta mcrnurlan iGin 10,000 metre gri renkte kuma~ kapah zarfla 19/4/938 
sah i:~nü saat 15 te satm almacaktir. 

2 - Beher mctrosuna 4 lira 75 kuru~ k1ymet bic;ilen bu kuma$lara 
aicl ~artnamcyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Emniyet Umum 
Müdürlüj!ü Satmalma Komlsyonuna müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 3562 lira 50 kuru$luk teminat mak
buz veya banka mcktubunu muhtevi teklif mektublann1 ve 2490 say1h ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz1h bel_gelerle birlikte eksiltmc günü saat 
14 e kada~ Komisyona teslim etmi~ bulunmalan. • 933 • ( 1834 ) 

Emniyet Sand1gi müdürlügünden: 
Kumkap1 :;>ehsüvarbey mahallesi :;>air 

Sermet sokak No. 7 de oturan Bay Re
ceb oglu Bay Mahmud Sipahi 26/4/937 
tarihinde Sand!g1m1za b1raktig1 para 
ic;in verilen 20429 numarah bonoyu kay
bettigini söylemi~tir. Yenisi verilece • 
ginden eskisinin hükmü olm1yacagi ilan 
olunur. 

BERLiNde 
Y egane Türk Oteli 

HOTEL TEMPO 
Kurfürstendamm'1n 
en modern oteli. 

Adres : Kurfürstendamm 59/60. 
Telefon: 32 39 11 

Sahibi: Türk vatanda~1 

Cemil M um 
ODA KiRALARI: 

13 Oda tek yatakl1 2.40 Mark 
4 ••• 3.40. 
2 • • • 3.90 • 

11 • • • 4.40 • 
11 • c;ift • 5.90 • 

6 • • • 6.90 • 
1 > > > 8.- • 
Odalarm hepsinde akar s1cak 

ve soguk su ve telefon vard1r. 
· Baz1larmda hususl banyo vardir. 

Kahvalb: 1.10 Mark 
Türk vatanda~lara lisan husu -

sunda azami kolayhk. Misafirler
den daha önce geien rnektub ve· 
saire memnuniyetle muhafaza 
edilir. Misafirlere register mark 
almc1ya kadar, para bor~ verllir. 

Istanbul asliye ikinci ticaret mahke
mesinden: 

Cemil Bingöle aid olup mahkemece 
satllmasma karar verilen 1390 kilo ham 
mantarm Tahtakalede Balkaparu han1 
derunünde 25/4/938 pazartesi günü saat 
10 da satilacagindan isteklilerin tayin e
dilen gün ve saatte mezkOr mahalde bu
lunmalan ilän olunur. (6966) 

EN 11UES5i~ iLACIDIR 
Zayi diploma 

1323 senesinde Mektebi T1bbiyei As • 
keriyeden ald1g1m eczac1hk diplomamla 
nüfus tezkerem zayi oldu. Yenilerini 
alacag1mdan eskilerinin zuhurunda 
hükmü yoktur. 

Eczac1 N ahid Cigit .... ------· Kat'• Aleka 
Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Sirketinden : 
$irketimiz tahsildarlarmdan 

Ekrem Erko~'un müessemizle 
1 olan aläkasmm kesilmi§ ol· 
1-dugu ilän olunur. 

Salltb "" BrumulltiTrtn: Yuncu Nad1 
Umuml ne1>111at1 ldare edm :r = l111n1 

Mlldllnl: Hikmet Münil 

cum/IUTIJ/el matllaan 

S.N.URALLI 

25 lnce sfgara 
20 Kaltn stgara 

Yüksek ikbsad ve Ticaret 

Mektebi Direktörlügünden : 
Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden ge~en yillar imtihanlannda yalniz 

bir dersten muvaffak olam1yan talebelerin 1938 yih haziran d.evresinde son 
bir kere daha muvaffak olamadiklan bu bir dersin lmtihanma kabul edile· 
cekleri ve bu münasebetle 1 mayIS 938 tarihinden 15 mayis 938 tarihine ka
dar !daremize müracaatleri lüzumu ilän olunur. (968) 
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"DAiMA 

TiRYAKi 
iCIYORU M„ 

e Her Tiryaki bunlll 
söylüyor.Acaba neden? 

C:: ünki ~ 
e Tiryaki sigaras1 on· 
larm uzun zamandan• 
beri bekledikleri siga
rad1r. 

e Tiryakinin harman1 
her zaman aym oldugu 
gibi ii;imi ve nefaseH 
de hii; degi~mez. 

Her zaman 

AYNI HARMANl 
AYNI i C i M ~ 
AYNI NEFASETi 

TIRYAKIDE 

BULABiLiRSiNIZ! 

Sat1hk 

Kargir ev 
Kadiköyünde Rlhtrm caddesinde Re

§idefendi sokagmda 24 numarah iskele• 
ye iki dakikahk mesafede nezaretli 9 
oda, banyo, iki mutfak, terkos ve elek· 
trigi bulunan ev satillktll', I~indeki!ere 
müracaat. -- .... -... ~ „ 

- - --· ~--~ ----- ----=. -~- __ .... !!! -- .... „ ... „. 
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