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<;ocuk Esirgeme Kurumu ~rafmdan 
~1kanlan ve Türkiyenin bir tek aile 
dergisi olan bu aylik röviin~ d_?r~ün':ü 
saylSl ~1kh. cAna„ §ehirli V'!! koylu bu· 
tün ailelere hitab eder. Sqsyal yüksel· 
memize rehber olarak ~lkar1lan bu der-
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Garbde muvazenege dogru 
F rans1z - ltalyan anla~ma 
imkanlar1 kuvvet.leniyor 

·················· ...................... ···················· \ 
Milli bankac1hg1n 

memlekette oyn1yacan1 
büyük rol 

c::::u= ürk Ticaret B~nhs1 adm~. ta11· 
U yan ve kend1 alemmde muteva· 

h· z1, fakat ~ok ciddi .,:ah1an milli 
" rnüessesemiz vard1r ki son günlerde 
~•lade y1lhk umumi i~timam1 akdetti. 
b· 111; bankac1hk iilerimizde bu bankanm 

11 hususiyeti vardir. Daha evvel Adapa· 
~~11 Bankas1 unvanile ~ah11yordu, haline 
tore ciddi say1labilen bir buhranla. kar11· 

lrn11h. Hükumetimiz halkla alakadar 
allllu1 bir banka müessese5inin maruz kal
dig1 zorluklar kari1smda aliikas1z kalma· 
d1 h b'' "'k · ve bu tesir ba•ta olarak da a uyu 
af·k ' k ·· a ay1 daha kuvvetli diger ban a mu· 
•3::eselerimiz gösterdiler. Milli bank~m:' 
•linden tutuldu, onun idaresinc yem b1r 
~ekidüzen verildi, ve iite bu sayede orta
Ya ~1kan yeni ve canh banka eleman1, ar· 
hk ondan sonra Türk Ticaret Bankas1 
Unvan101 alarak yillar ve y11lardir saglam 
ad1rnlarla daima ileri giden yeni bir ma· 
hiyet ve yeni bir cereyan alm11 bulundu. 
Milli bankacihgm Türk umumi hayatm· 
da ~ok büyük roller oynamaga namzed 
bulundugunu bildigimiz i~in ftrsat bul· 
duk~a bu faaliyet tubemizin takib ettigi 
lekarnülü temaia etmektcn zevk duyanz. 
b u Yll da oyle oldu. Hu cumieden 01a~~k 

e.nzcri diger müesscseler arannda T urk 
Ticaret Bankas1mn dahi bir y1lhk haya· 
ltn1 daha gördük vc hcmen teic~ürle 
hydedelim ki bu görüiten pek z1yade 
rnernnun kaldik: Ayni saglam ad1mla~la, 
~el~j ~abuk degil, fakat cmin ve da1~a 
ilenleyici yürüyüi. Bu gidii hi.,: 1üphes1z 
daha parlak istikballerin müjdecisidir. 

............ 

Roma, F ransa kabinesinin , 
bugünkü karar1n1 bekliyor 

Ay sonunda Londrada ingiliz. Frans1z görü,meleri 
var. Milletler Cemiyeti konseyi toplanbsmdan 

sonra Fransa Romaya el~i gönderecek 

Y eni garb muvazenesinin tecssüsünde rol alan simalar, soldan saga dogru: 
Kont Ciano, M. <;emberlayn, Lord Pört, M. Daladye ve M. Bonne 

Roma 19 (Hususi) - Hariciye Na-I kat'i bir karar verilccegi ve bu karan mÜ· 
zm Kont Ciano bugün F rans1z masla • teak1b F ransamn Romaya bir el.,:i gön • 
hatgüzan M. Jül Blondel'i kabul ede • dereceiH haber verilmektedir. 
rek, .uzun bir mülakatta bulunmu$tur. Malum olduiiu ve~hile iki senedenberi 

S1yasi mehafilde temin edildigine gö- F ransanm Romada elc;isi yoktu. Son 
re, mülakat halya ile Fransa arasmda Frans1z ekisi Kont dö Sambrön'ün Ro • 
yap1lacak müzakereler etrafmda cereyan madan aynlmas1 üzerine F rans1z hüku • 
etmi1tir. meti M. Senkanten'i Roma eli;iligine ta· 

Milletler Cemiyeti konseyinin onu • yin elmi$ti. 1talya hükumeti yeni el~inin 
müzdeki maymn dokuzunda akdedecegi itimadnamesini ftalya Krah ~e Habe1 
toplanhda Habe1istan me•elesi hakkmda (Arka.n Sa. 1 sütun t tel 
•U••••u••••H•••••••••n••••••••••••••u••••••••t•unoo••••• t ••••••••••••10111• •11uoo1u••••• oou1••1•t1•1•••••• 

DoQu Viläyetlerimizdeki cal1§malar 
3üncü Umumimüfetti§i11 

gazetemize beyanat1 

--·= 

Türk güre~ ekipi 
Güre,~ilerimiz, 5 ma
y1sta ~ek güre,~ilerile 

de kar,1Ia,acaklar 
Prag 18 - Türk güre§ ekipinin 

Tallin'de yap1lacak olan Avrupa 
güre§ §ampiyonasmdan dönü§te 
2 veya 3 ma)'ls tarihlerinde <;ek 
güre§~ilerile 5 may1sta Zlin'de 
takviye edilmi§ bir ekiple kar§ila
§acag1 ihaber ahnm1§tJ.r. 

$ampiyonaya 14 millet iftirak 
ediyor 

Tallin 18 - 24 ila 27 nisanda bu
rada yap1lacak olan A vrupa gü -
re§ §ampiyonasma 14 millete men
sub 70 güre~i i~irak edecektir. 
Bu 1ampiyonaya i§tirak edecek o
lan milletler: 

Türkiye, Letonya, Estonya, Nor
ve~, Macaristan, 1talya, 1svi~re, 
<;ekoslovakya, Fransa, Lehistan, 
Fenlandiya, tsve-. Danimarka ve 
Almanyad1r. 7 millet tarn ekiple 
digerleri muayyen katagorilere i§· 
tirak edecektir. (a.a.) 

Süvarilerimiz Niste 

Portekiz süvarisi müka
fati müsabakasmda Ce
vad Kula 3 üncü oldu 
Nis 

si) -
mAni 

19 (Husu • " 
Dün de ath 
müsabaka • 

lanna devam edil
di. cPortekiz süva· 
rish mükafati de
nilen ve kazanan· 
lara §ahsi tasnif ü
zerine kupa veri -
len beynelmilel mü 
sabakaya süvarile • 
rimir. de ~ak et-
tiler. Yilzb(l§• Cev~ 

Bir~ok kuvvetli Ku!a 
müsab1klar arasmda }'Üzba§I Cevad 
Kula (Güclü) lsmindeki hayvanile 
3 üncü, yüzba§I Cevad Gürkan (Y1ld1z) 
ile 7 nci. yüzba51 Eyüb Öncü (Ünal) ile 
8 inci, tegmen Saim Polatkan da (Akm· 
c1) ile 10 uncu oldular. SalI günü mü • 
sabaka yoktur. Car~amba günü iki mü· 
sabaka birden yap1lacaktJ.r. 
······························· ........ ················· ... . 

ROMANYADA DÜNKÜ TEVKiFAT 

Demir muhaf1zlar1n reisi 
6 ay hapse mahkiim oldu 

Mevkuf • reis Kodreanu, 
hakk1ndaki 

hükumeti 
iddialan 

devirmek 
reddetti 

I 

Bükre~te Demir muhaf1zlann bir toplanhs1. 1~ resimde mahkfun reis 
Kodrcanu'yu bir tefti~ a'lnasmda görüyorsunuz 

Bükre1 19 (Hususi) - Bir darbei mege te1ebbüs ettigini söy]iyerek §iddetl• 
hükumet hawlall'\akla su~lu mefsuh De· cezalandmlmasmi istemiitir. . 
mir muhaf1zlar teikilati reisi Kodreanu • Su~lunun avukatlan dosyay1 tetk1k et• 
nun muhakemesine bu sabah ba1lanm11 • mek üzere mühlet istedik~erin~en. ~uha• 
tir. 1Ik celsede müddciumwni iddianame· kerne ögleden sonraya tehir ed1lm11tir. 
sini okumu§ ve su~lunun hükfimeti devir· [Arkas• Sa. 6 sütun 5 teJ 
.............................................. „ ......... ......... „ •.......... ........................................... 

Orta Anadoluda dün 
bir zelzele kaydedildi 

Ankara - Kayseri Demiryolundaki Y erköyün 
istasyon ve hükumet binalan k11men yikild1, 
telef on muhaberesi bir müddet yap1lamad1 

l 

Istanbul 19 - Rasadhaneden bildi- at 13 ü yirmi saniye ge.,:c on bei saniye 

rilmi§tir: 

Bir vakit Avrupa ortasmda, fakat 
lntnsub oldugu büyük memleketin umu· 
~i Vaziyetine nisbetle kenara dü1mü1. 
U~üncü, hatta belki dördüncü, be1inci de
;~cede bir kasabanm gö] ken.~r'.?da~i ote· 

Ba,Ianilan 
~arkta 

i,Ieri k1sa zamanda bitirilecek, Filistinin idaresine • llllar 

Bugün saat 13 ü 5 dakika 21 saniye 
ge.,:e 1iddetlice bir zelzele kaydedilmi1 • 
tir: 

Bu zC:zelenin 1stanbulun 470 kilomet· 
re 1arkmda oldugu tahmin edilen merkez 
üstünün takriben <;an km • <;orum • Tos· 
ya arasmda bulunmas1 muhtemeldir. 

Meteoroloji Umum müdürlüiünün 

devam eden iki hamlede 1iddetli ve' saa\ 
14 ü 011 ve yirmi bei ge.,:e de iki defa ha• 

fif olmuitur. 
Zelzelenin merkezi Sinob • Uluk11ll( 

araomda ve T osya • <;ankm • Y ozgad • 
<;orum • Akdag madeni • K1r1ehir • .A. • 
rabsun ~er~evesi i~inde tesb1t ed1lm11hr. 
Ankara bu .,:evrenin ikinci hatt1 üze~'.nde, 
Uluki$la, fstanbul ise ü~üncü hath uze ~ 
rinde kalm11hr. l 

nde otururken ~ok maruf buyuk bir Al
~an bankasm10 kartpostal ieklinde itina 
ile Yaptmlm1• resimli bir ilanile kar11la1· 
llliitik. 0 bÜyük banka cazib olmasma 
:z.a'."; dikkat ve gayret sarfolun~u§ o~a:' 

•lan varnkasile halk1 ve herkes1 kend1s1· n tevdiat yapmaga teivik ediyordu. 
d •nka o kadar büyük oermayeli ve o ka· 
t ar rnaruftu ki onun dahi tevdiat paras~ 
hor>Iarnak i~in ihtiyar ettigi bu külfeh 

•kYretle kar<1lam1• bununla beraber bu 
te 1· ' ,, 1 13 •rn kartm1 bir mektubla o zaman 1 

•nkas1 Umum müdürü olan Celiil Ba· 
~ara Ve yard1mcm Muammer Eriie gön· 
·''ctek nazan dikkatlerini bu hiidise üze· 

llne lb h d'' 
0

„ ce etrnek istemi~tik. Seya alten o· 
U•te b k d b . .. rind u ar a ailar bize zaien u 11 uze· 

d kt ~ali1aken mektubumuzu alm11 ol· 
f~h •nn1 memnuniyetle anlatm11lard1. 
k:n kkika bilhassa son on v1ldanberi hal· 
•vl •ndi ta~arruflanm b~nkalara tevdi 
h.iit"•1erj i1inin nekadar inki1af ettigini 
e?e~~tuz. Türk Ticaret Bankas1 bu iie. 
faiz hstenhe tcvdiat mukabilinde ayhk 
lediy •sah etmek ve hatta bunu böyle 
bir v c ~Ylernek yolunda kendisine mahsus 
t. . •n1I.k ·1· ·1 . b' h . lt. 1'·· 1 aves1 e yem ir 1z verm11· 
hu il Urk Ticaret Bankas1 bankac1hk ru· 
1· e ~ok · · · k'f 1 eil . !Shnas dmi1 kimselenn 1 ayet· 

•nndcd· 0 . . ·1 .... 
~or ve da ir ..... nun .1c;1n sag am yuru· 
ibaret ha buyuk milli bankalanm1zdan 
lerinin Ya h ha1li, kuvvctli diger agabey· 
lak Y Yaniba1larmda hepimize daha par· 

•nnlar vadediyor. 

E: "'""'""' 1 sasen k d' 
•11n b' . re ' müesseseleri olan banka· 

hay81 "
1rn~i gibi son ink1lablarile adeta 

d a Y•n1 d • b' e ecekl _ . ogan ir memlekette ifa 
'•rd1r kn r·k ~ok ve müesoir hizmetler 
bir l•kill

1
e unlann daima daha inki1afh 

tuz. f k Y~pilrnal<ta oldugunu görüyo· 
k a at b1,c b' · ao1J,g1n . f e .1~1m memlekette ban· 
tnurn; , 1 a _edeceg1 en büyük hizmet u· 

· erveti aza • h k g•lirrnck kl' m1 are et ve faaliyete 
t?ccektir. !Tü:n?e ve. Y.olunda tecelli 
dir~ F· k~ye fakir b1r memleket mi· h .ger zon l"k . . 
asrctj mcfhui!'" 1. demlen o herkesm 

• bir ~oklatimmn yanh1 

süt standardizasyonu i~in 

te,kilat vücude getirilecek 
bir 

TamaT?~~e.iyile1mi1 olarak Avrupadan 
a~det e:t1gm.1. memn~niyetle kaydettigi • 
m1z dogu v1layetlen Ui;üncü Mmtaka 
Umumi Müfetti1i T ahsin Uzer dün ken· 
disini Si$lideki evinde ziyaret 'eden bir 
muharririmize muhtelif meseleler üzerinde 
beyanatta bulunmu1tur: 

«- ÜG aydanberi tedavi maksadile 
Avrupada bulunuyordum. Pariste yap • 
tird1g1m nazik bir mide ameliyah, mu • 
vaffakiyetle neticelendi. Avrupada bu • 
lunmak yüzünden, bir müddet i~in va • 
zifemden uzak kald1m. Mesai arkada1la
rundan ögrendigime göre, hükumetimiz, 
938 bütcesinde, doiiu vi]ayetleri i~in mü
him bir fas1l ayirm11tir. 

Bugünkü gazetelerde dogu vilayetfe· 
rimizde, iki büyük 1eker fabrikas1 tesis 
edilecegini müjde]iyen Ba1vekilimizin 
nutkunu da büyük bir alaka ile okudum. 

Oogu mmtakam1za verilen ehemmiye
tin c;ok yerinde olduiiunu söylemege ]ü
zum görmüyorum. 

Birkac; güne kadar Ankaraya gidece
gim. Mmtakamizda, gec;en yaz ba1lad1· 
gim1z i1leri bitirmek niyetindeyiz. Aka -

Ö~üncü Umumi Müfetti~ 
Tahsin Uzer 

?inde yeniden baslanmas1 gerekli olan 
i1lerimiz i~in de hemen harekete geGece • 
giz.» 

[Arka81 Sa. 7 sütun 3 tel 
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olarak öyle sand1klan gibi, tedaviil ha
lindeki paradan ibaretse, tereddüdsüz o· 
]arak Türkiyeye fakir bir memleket de
mek ]az1md1r. Halbuki bir memleketin 
serveti 1ehir, kasaba ve köylerindeki nÜ· 
fusundan, en kenardaki dagmm en ücra 
kö•esindeki agac dalma kadar bütün var
hg;na ve bütün k1ymetine 1amil oldugu 
i~in, ~ok kere faaliyet. .ha~~n?e bulunm1· 

bu servet ifadelenm yurur hale koy-
yan · ] f k' b' mak iartile, Türk1ye as a a ir ir me"?· 
leket degildir. Bir taraftan memlekehn 
hakiki zenginliklerini y.a1ar ve ?:_aiahr bir 
faaliyet vaziyetine ge~1rmek, d1ger taraf· 
tan devletin umumi itibanm bu .u.csu.z 
bucaksiz zenginligin harekete gehnlm11 
saglam temeline istinad ettirebilmek la
zimdir. Bizimki gibi yeni bir memlekett~ 
bu adeta icad suretile kurulacak yepyem 

bir binadir ki onun mimarlanm, kalfala· 
nm ve ustalarm1 milli bankalar temsil 
e.derler. T abii kaideleri ve 1artlan dahi
hnde para ~1karmak salahiyetini haiz 
~erke~ Bankam1z, milli hayatm bu ye
m 1eklme vücud verili1te naz1m ve rehber 
rolünü oymyacakhr. 1ktisaden taazzuv 
etm.i1. yani bir taraftan kökle1erek yerli 
yenne oturmui, diger taraftan dalbudak 
salarak büyümege ba1lam11 bir memleket· 
te paramn faizini kanun degil, Merkez 
BankaS1 tanzim ve tesbit eder. Herhal
de yava1 yava1 memleketin bütün zen· 
ginliklerini mobilize etmek ~are ve im· 
kanlan bulunmah ve tatbikata ge~irilme· 
lidir. Adma para itlak olunan mütedavil 
mübadele vas1tas1 umumi servetin o da 

YUNUS NADI 
[Arkas1 sa, 3 11lti;11 3 ael 

.aid bir proje 

Arablar ve Y ahudiler bir 
nevi muhtariyetten isti

f ade ettirilecekmi'! 

Kudüs 19 - Arab <<Äddifaa» ga 
zete5i, Lord Samuelin Filistinde yap • 
bg1 son tetkikat neticesinde yeni bir pro
ie hazirlamakta oldugunu yazarak bu 
proie hakkmda a$ag1daki tafsilati ver • 
mektedir: 

On senelik bir mütareke yap1lacakhr. 
Bu müddet esnasmda Y ahudilerin nisbeti 
yüzde k1rk1 gec;miyecektir. fngiliz man • 
das1 idame olunacak ve gerek Arablar, 
gerek Yahudiler bir nevi muhtariyetten 
istifade edeceklerdir. Bir le$rii meclio se· 
Gilecek ve bu mecliste Arablarla Y ahu • 
diler müsavi azahklara malik olacaktir. 

Bu tafsilati veren «Addifaa» gazetesi, 
Lord Samuel'in evvelki mutedil p]anm -
dan vazgec;tigini ve projesinin Y ahudi li· 
deri Vapman'm $Uursuz taleblerine pek 
yakm hükümleri ihtiva eyledigini yaz -
maktad1r. (a.a.) 
.................................................... „ ..... . 

i, cetvellerini vermiyen 
müesseseler 

Ankara 19 - Te§viki sanayi kanu • 
nundan istifade etmekte olan smat mü
essesclerin bu kanun ahkamma tevfi • 
kan her takvim senesinin ilk iki ay1 
zarfmda ikhsad Vekäletine i§ cetveli 
vermekle mükellef olduklanndan 1937 
senesi i§ cetvellerini bu müddet zarfm
da vermiyen müesseselere gene bu ka
nun mucibince 1ktisad Vekäleti tara · 
fmdan ahlren yazi ilc tebligat yap1lm1~ 
bulundugundan bu tebligat üzerine de 
cetvellcrini alakadar makamlara ve • 
rerck verdiklerini de ayr1ca Vekäletc 
bildi,rmiyen müesseselerin kanunun 
36 nc1 maddcsi mucibince muafiyet 
ruhsatnamclcrinin istirdad edilece~i 
haber ~tir. _(a.a.). 

• 

raporuna göre.„ 1stanbul Rasadhanesi bu zelzeleyi fs • 
Ankara 19 - Bugün saat 13 ü yirmi tanbulun 470 kilometre ~rkmda old.uglf 

saniye ge~e $Chrimizde birbirini müleak1b tahmin edilen merkez üstünün taknberi 
müteaddid yer sarsmhs1 olmu1tur. <;ankm, <;or~m, Tosya ~rasmda bulun j 

Devlet meteoroloji umum müdürlügün- dugunu tahmm etmekt•dir. 
den ald1g1m1z malumata göre, zelzele sa- [Arie= Sa. 7 •iltun 6 dal 

1 111
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lleri ihtilälci hareketi 
inki§af ediyor · 

Madridin 

~iler 

• • 
müdaf aas1 1~m 

Saragos 19 -
Sima! ve garb va
ro$lan halen nasyo
nalistler elinde bu
lunan T ortosa, ü~ 
taraftan tehdid edil
mektedir. T ortosa, 

• yen1 

halen hükumetGile • ~..;..~=:::-::-:1 
rin elinde kalan 10 
kilometre n1sif kut
runda bir dairenin 

tedbirler 

merkezini te~kil et • l;iii~-.,..;~~ 
mektedir. Nasyona· 
!ist kuvvetler ku· ~--
mandam T ortosa' da 
hükumet~ilerin mu • 

hükumet

aldilar 

kavemetinin ~ok faz-
la devam edemiye· thtiliilcilerin düne kadar ele, ge~irdiklcri 
ce~ini bildirmi$tir. yerleri gösteren har1ta 

Salamanka 19 - Büyük erkaniharbi· posta ve Masos de Barberan mevkilerinl 
yenin tebligi: ele ge~irmi1lmlir. 

Kit' alarimiz, Kastellan ve Tarragon Pirenelerde N avar k1t' alanm1z,. Aral! 
eyaletlerinde ileri hareketlerine devam et· bogazma girmiiler ve burada m~'him mev• 
mi1lerdir. Lejyoner kit' alanm1z, Torto • ziler i1gal etmi1lerdir. 
sa' nm cenubunda Santa • ßarbara, Am· Llrkas1 Sa. 7 silt • 1 cleJ : 
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Karakulak evden ayr1l1rken: 
Bir gün de sen bizim « - <;ok oldun Nakilci. 

buyrugumuzla yürümelisin! » diyordu 

Ve rnühirn bir$CY hat1rlarn1$ gibi dos
tunun koluna yap11h: 

- Sabahtanberi icirn icirne sigrn1yor, 
gözürnde k1zgmhktan $irn$ekler cak1yor. 
Lakin Hünkar Delisi araya girdi, yeni 
i1ler crlcard1, en önemli rnaslahall unut -
turdu. Simdi mademki baiba1ayu. Ca • 
mrn1 sikan kaziyyeyi de görü~eliyiz. 

Karakulak Bekir, hergün yeni bir i1 
yaratan ele avuca s1Rniaz dostunun kor· 
kuncla$an yüzüne bakarken o, izah etti: 

- Ccbeciba11 Ali itini kasdcdiyorurn. 
Herif dügünürnc gelrncdi, armaiian da 
yollamadi. Bu kepazecc durumla ne de· 
mek istendiiiini anladm, dciiil mi L 0 tc· 
res, Hünkara strlm1 dayay1p ocaga kafa 
tutrnak istiyor. Hünki.nn da bir yandan 
Cebccilerc, bir yandan T oµculara bei 
baillamaga, onlar10 gücilc bize göz dagt 
vcrmeiic yeltcndiiii de belli. Onun ~in 
sen pa~alan s1vayacaksm, Cebecilcre 
- Salamondan ahp - bei on kcse akce da· 
g1tacaksm, Alinin ayagmt - nc pahasma 
olursa olsun - kayd1racaksm. Bunu yap
mazsak Hünki.nn eline silah vermi1, kcl
lemizi tehlikeye dü1ürmü1 oluruz. An • 
ladm, dciiil mi L Öyleyse durma, ko1. 
Y ats1dan sonra da buraya ge), kma ge
cesi eiilencelerinde bulun l .. , 

Karakulak bu i1in ba1ka bir yolda1a 
yüklenmesini teklif edecek oldu. F akat 
cesaret ederncdi. lki zorba ayni seviyede 
gibi göründükleri ve birbirlerine kar11 üs
tünlük iddiasmda bulunmad1klan halde 
N akilci daima ayakta1lannm anun ve 
hakimi dururnunda kahyordu. Onlar ga· 
rib bir manzurne teskil ediyorlarch, arala· 
rmda bariz bir eiitlik belirtiyorlard1. La
kin manzumenin rnihveri N akilci olup bu 
üstünlük de ona i1lek zekasmdan geli • 
yordu. Y a1ay11ta ve gösteri1te biri öbü -
ründen geri kalrn1yan zorbalarm i1 c1kar
rnak ve is ba1arrnak bahsinde Nakilciye 
tekaddüm haklu vermeleri, ocak ustala • 
rmm fitne uyanduacaklan zaman son sö
zü N akilciye btrakrnalan, saray ve Ba
b1ali ricalinin ocaga taalluk eden i$lcrde 
ilkin N akilciyi hallrlamalan da hep o fa· 
sid zekiidan ileri geliyordu. 

Bu noktayi tasrih edi$irnizin. ~behi 1 q 
devir zorbalan arasmdaki mütekabil mü
nasehetleri bir nebze aydmlatmak kay -
gmudur. Onlar müsavi haklara, müsavi 
nüfuz ve kudrete malik bir heyet gibi 
görünüyorlard1. Bir bi<;imde giyinirlerdi, 

bir bicirnde ya1arlard1, hatta bir bicimde 
konu1urlardi. Birinin digeri üzcrinde ta
hakküm göstennesine imkan yoktu. Ocak 
ortalarmt da adeta müsavi nisbette pay

lasrn11lard1. Herbiri ayni sayida orta üze
rinde nüfuz sahibiydi. F akat N akilci bu 
hcyetin ruhu idi. Ötekiler - itiraf ehne -
seler dahi - onun bu hususiyetini kabul 
etmek 1shrarmda kahyorlarch. 0 gün de 
Karakulak Bekir. icten geien isteksizligi

nc raiimen N elcilciye boyun eiimekten 
geri kalamad1. Hac1 Halilden gasbolu -
nan paramn düjlünlere sarfolunmasma n· 
za gösterdiiii gibi Cebeciler i1ini yUklen
mege de raz1 oldu. Ukin homur homur 
homurdanmaktan da kendini alarnadt. 

Yaver gibi beraberinde getirdiii muhte -
lif ortalara mensub bei alh Yeni<;eriyi ar
dma takarak evden aynltrken icin icin 
söyleniyordu, «cok oldun Nakilci. Bir 
gün de sen bizim buyrugumuzla yÜrüme
lisin l» diyordu. 

Nakilci ise en yak10 dostlanndan biri
ni k1zd1rd1gmdan bihabor, konuklanmn 
yanma dönrnüstü. Sen 1en konu1uyordu, 
o gece yap1lacak ei>;lenceler üzerinde mü
Iahaza yÜrÜIÜyordu. T opkap1daki Gül • 
sümle Mahmudu getirtrnek icin adarnlar 
yollad11i1 gibi Nilüferle toi><;u Mustafa 
icin bir ev bulunup ertesi geceye kadar 

mükemmel surette dü1enmesini de emret
rnis bulunuyordu. Bu meyanda Seherin 
hamama gitrnesini biraz geri b1rakttrrn11-
h. Cünkü Gül<ümle Nilüferin de gelin 
sifatile ona yoldas olmalanm arzu edi -
yordu. 

Deli Serife bütün bu isler görülürken 
erkeklerin yanmda kalm1sh. 0, derin bir 
ihtivacla Hüseynini gÖrrnek istiyordu. 
F akat ui:(runda bu kad?.T zahrnetlere kat· 
land1ih güzel delikanl1 ortada yoktu. A
caba noredevdi L Zeki deli icin bu mec
hulü bir sualle halletmek pek kolay ol -
rnakla berabcr herhangi bir ku1kulanma
ya rneydan vermemek dü1üncesile Hü -
sevnin adm1 dile alam1vordu, yureg1m 
elile bashra bashra sevgilisinin doi1;rnaS1-
n1 beklivordu. 

T opkap1dan getirtilen ciftlere N akil -
cinin büvük ikram1 müidelendikten ve 
!evgifüine kavusturulan Mahmud seliim • 
l1kta alokonulup Gülsüm - hamarn alayi· 
na i1tirak ettirilmek üzere • hareme gÖn· 
derildikten sonra bütün misafirler avluya 
inrni1lerdi, o alay1 seyre haz1rlanm11lar -

d1. 1$te o strada Gülhaneli Hüseyin de 
- birkac hizmetkarla beraber • kap1 önün
de göründü ve N akilciye yana1arak ku -

lagma bir<eyler fis1ldad1. Korkunc zorba 
derin bir dikkatle onu dinliyordu, bir 
yandan da gülümsüyordu. Delikanh sö
zünü bitirince iri elile onun omuzlanm 
okµdi: 

- Kutuyu, dedi, odaya btrak da at
lan. Gelini hamama götür. Bu alaym 
basbui(lugu sana yakt$trl 

Hüseyin, crtesi gece Schere verilecek 
yÜzgörümlüiiünü getirmi1ti. Hala yÜre -
ginde yer tutan o güzeller güzelinin boy
nuna N akilcinin elile tak1lacak gerdan -

hii1 kendi kucagmda ta11masmdan duy • 
dui(u eza <;ok büyUktü. Gerci Seherin ay
lardanberi bu zalim adama her 1Ckilde 
hizmet ettii(ini ve onun her merarnma ram 
olduiiunu biliyordu. F akat sevgilisini ra· 
kibine bir kat daha yakla1hracak vastta· 

!an kendi elilc hazularnaktaki acihk o 
hakikati dü1ünmekle de hazmolunam1 -
yacak kadar büyüktü. Onun icin bir kö -
1eye <;ekilip aglamak, yÜreiiindeki eiern 
kmlctrnlanm gözya1ile söndürmek isti -

yordu. N akilcinin verdiiii emir bu dü • 
1üncesini de suya dü1ürdü ve toy a11k, 
kartal agzmda kalan sevgilisini o agza 
daha tcrniz surette sunmak icin hamarna 
götürrnek külfetine de katlanrnak zorun
da kald1. 

Seherin 1u dügünden igrendigine, ha
mama giderken aiilachgma, gcrdege so -
kulurken baygml1klar ge<;irecegine, Na • 
kilci ile ba$ha$a kahrken hep kendini dü-
1ünecegine irnam vard1, Bu imandan kur· 
tulsa ve Seherin her kahra mf kendisine 
yakm bulunmak dü1üncesile tahammül 
ettiiiine inanmasa belki bu kadar musta
rib ohruyacakti. Lakin bu irnan, Seher 
icin ta11d1ih a1kla muvazi surette benligi
ne hakim bulunuyordu. Nilüferin s1k stk 
sunduliu a1k. Deli Serifenin aras1ra tat

tird1ih o c1lgm zevk Schere baghhii1m 
nas1l sarsm1yorsa N akilcinin o aziz sev
giJiye nikAhSJz ve nikahh olarak l:asarruf 
etrnesi de o sevgiyi azaltarn1yordu. Cün· 

kü Seherin kenctisini her1eyden üstün lu
tan bir a1k mazlumu, bir a1k kurbam ol
duguna inan1yordu. 

Onun kin yÜregi yana yana, idraki 
sars1la samla atland1, sevgilisini hamama 
götürecek alaym ha$mda bulunrnaga ha
wland1. Deli Serife onun geli1ini görür 
görrnez mücessem ne!C kesilmi1ti. Her er· 
kei!e bir kelime <;imdii!i folatarak kö1e 
kö$C dola11yordu, Hüseynin izini taras -
sud ediyordu. Delikanhmn alaya i1tirak 
edecegini anlar anlamaz N akilcinin ya
mna sokuldu: 

- Arllk, dedi, bana izin. Biraz da 
kadm yÜzÜ göreyirn. Sabahtanberi erkek 
kokusu almaktan i<;ime bulanh geldi. 

Nakilci, kendine iyi 5eyler ha1Jrlatt1 -
gmdan dolay1 ona te1Ckkür etti ve sordu: 

- Hamama rn1 gideceksin, baci} 

- Camm 1imdilik Öy)e istiyor. Y olda 
cayar rn1yirn, bilmem} 

- Cayma, cayma. Gclinle bile git, 
gUzel güzel cim. Cece de bize gel. Bera
ber dem tutaltrn, saz dinliyelim. 

(Arka.n var) 

Bu bayanlar kimlermi~? 
Hayvanab Koruma Ce
miyeti reisile azas1 ara
smda bir ihtilaf m1 ~1kb? 

Istanbul, Hayvanlan Koruma cemiye· 
ti azalarmdan rnürekkeb bir bayan he -
yetinin gecen gün Belediye Reisi Muhid
din Üstündag1 ziyaret ederck kedilerin it· 
laf1 isinin kcndilerine verilmesini istedik· 
lerini yazm11 ve bu bayanlann resimleri
ni koyrnu1tuk. Bu heyet Belediyeye gel
dii!i zaman cerniyet reisinin rahats1z bu
lundui(unu beyan ederek kendilerinin bir 
heyet halinde müracaate karar verdikle
rini söylemi5lerdir. 

Heyetin böyle kendi ba$ma hareket 
ctmcsi, cemiyet reisinin can1n1 s1kmi~ ve 
bu yüzden rei•le heyet arasmda ihtilaf 
c1km1shr. Yakmda kurumun kongresi 
toplanacak, bu rneseleyi müzakere ede • 
cektir. 

Dün cemiyetten $U mektub gönderil • 
mi~tir: 

•Reslmleri gazetenlzde ~1kan ve kendlle
rlnt cemlyetln rnurahhaslan dlye takdlm 
eden f&hlälar hl~blr suretle cemlyetlrnlz 
murahha.s1 dc~lldlrler. 

Cemlyettmlz heyetl ldaresl bu "1h!Slara 
bu glbl blr müracaatte bulunmalarma dalr 
hl~blr suretle salählyet vermeml~tlr. Ya -
p1lan zlyaret tamarnen ~ah.sldlr. Mahimat1-
nuz harlclndedlr.> 

CUMHURIYET 

ve Memleket Haberleri -) 

öldüren 
Et meselesi ve 

Valinin beyanat1 
Hafif atlablan 
deniz kazas1 

Müddeiumumi, su~lunun Vali, halkm damgalara Bir yelkenli 53 numarab 
idamm1 taleb etti dikkat etmesini diliyor ~irket vap~a bindirdi 

Bir müddet evvel Sirkeci istasyonu 
hamallar kAtibi Hasam, kendislni i§in· 
den 91karttigina mugber olarak Tahta
kalede b19akla öldüren hamal Yusufun 
muhakemesine dün Agircezada devam 
edilmi§tir. 

Dünkü celsede Müddeiumumi, iddia
sm1 okumu§, su9lunun müdafaa yollu 
söyledigi sözlerin uydurma oldugunu, 
kAtib Hasam taammüden ve hi9bir tah
rik ve tesir altmda kalmadan öldürdü
günün sabit bulundugunu söylemi~. 

su9lu Yusufun Türk ceza kanununun 
450 nci maddesinin dördüncü bendine 
göre cezalandmlmasm1 istemi§tir. 

tddia makammm tayin ettigi madde 
idam cezas1d1r. iddianameyi müteakib 
su9luya bir diyecegi olup olmad1g1 so • 
rulmu§ ve bunu müteakib muhakeme 
karar i~in ba§ka bir güne talik edilmi§· 
tir. 

$EHIR ISLERI 

Fakirler i~in hamamlar 
kiralanacak 

Belediye, muayyen yerlerde birkag 
hama.m kirahyarak buralarda yalmz fa. 
kirlerin y1kanmasm1 temin edecektir. 
Bu kararm hazirandan itibaren tatbi -
kma ge9ilecektir. 

Bebek - latinye aafalti 
Yeni yap1lacak olan Bebek • fstinye 

asfalt yolu üzerindeki sahamn Boyac1-
köyUnden Bogaza giden klsmmm da sa
hilden ge9irilmesine karar verilm~ ve 
istikamet haritasmda bu suretle tadilat 
yap1lrm§t1. Burada bulunan yah sahib
leri yalt.lannm kesildigi veya y1k1ld1g1 
takdirde yerlerine konulam1yacag1m ve 
halbuki bunlarm Bogazm ziyneti ol -
dugunu ileri sürerek Balta limanmdan 
itibaren yolun arka klSlmdan g~iril • 
mesi hususunda bir mazbata ile aläka
dar makamlara müracaat etmi§lerdir. 

Li.gvedilecek §ube yoktur 
Hazirandan itibaren yedi belediye 

§Ubesinin lagvedilecegi hakkmda bir 
gazetenin verdigi haber dogru degildir. 
Yalmz yekdigerine yakm olan bazi tah
sil ve tahakkuk §Ubelerinin birle§tiril • 
mesi etrafmda tasavvurlar vardlr. Bu 
hususta tetkikat devam elmektedir. 
Hangi §Ubelerin tevhidi muvaftk ola -
ca~ tesbit edildikten sonra kat'l bir ka
rar verilecektir. 

KULTUR ISLERI 
Mekteblerin dera keaimleri 
ilkmekteblerde 31 may1s ak§am1 ders· 

lere nihayet verilecektlr. Köy mekteb -
lerinde ders kesim!, mayis ba§mdadlr. 

Konya Gedikli mektebine 
ahnacak ~ocuklar 

Konya Gedikli Erba§ Haz1rlama orta 
okuluna almacak köylü ~ocuk saylSlrun 
arttmlmas1 kararla§hnltru§ttr. 

Kayid ve kabul muamelesi, 1 mayis
tan 20 hazirana kadar sürecektir. Köy 
mekteblerini bitirenlerden 14 ya§1m ik
mal edenler tercihan almacaklardtr. 

Büyükdere Tayyare 
istasyonu 

Hükfunet~e sabn ahnan BüyUkderc 
Tayyare istasyonu tamir edilmektedir. 
Burada spor tayyareleri i9in bir yer 
vücude getirilecegi gibi ileride istan 
bul - Bükre§ ve Karadeniz servisi ya -
pacak tayyareler igin de istifade edile
cektir. 

MUTEFERRIK 

Deniz Nakliyat müdürü 
Bir müddettenberi §ehrimizde bulu -

nan Umuml Deniz nakliyah müdürü 
Ayet Al!ug, bazi tetkikler yapmak üze
re dün Bursaya gitmi§tir. 

MALIYEDE 

Muamele vergisinde yap1la
cak degi,iklikler 

Maliye Vekaleti, hükfunetin göster -
digi lüzum üzerine muamele vergisi ka
nununu tekrar ele almi§br. Yeni mali 
senenin ba§mdan evvel bitirilmesine 
~ah§1lan tetkikler i9in Maliye Vekale -
tinde bir komisyon te§kil edilmi§tir. Ve
kälet, muamele vergisi kanununda ba
ZI tadilät yapmak üzere g~en sene bir 
tetkik yapbrml§ ve bir proje haz1rla -
m1§tl. Bu projede bilhassa kanunun sa
nayiden alman vergilere müteallik k1s
mmda degi§iklik yap1lm1§h. 

Bu kere te§kil edilen komisyonun tet
kikleri ilerileyince buradaki sanayici -
!erden mUrekkeb bir heyet, Ankaraya 
gidecektir. 

ADLIYEDE 

Ü~ü de tevkif edildi 
Pazar günü Parmakkap1da sustah ~a· 

k1 ile Süleyrnam vuran Ahmedle kav
gaya i§tirak eden Adil ve Alinin sorgu
lan dün birinci sulh cezada yaptlmt§hr. 

Sorgu esnasmda Ahmed vak'ayi an -
latm1§, Ali de Süleyrnan1 Ahmedin vur
dugunu söylemi§tir. Sorguyu müteakib 
ü~ su!ilu da tevkif edilmi§tir, 

Et komisyonu dün de toplanarak son 
vaziyet üzerinde tetkikat yapmi§hr. Be
lediye ile Kasablar §irketinin mü§tere
ken kurdugu §irketin piyasaya ~1kar -
makta oldugu kesim hayvanatmm mik
tar1, günden güne artmaktad!r. $irketin 
faaliyete g~mesi henüz pek losa bir 
zaman olmasma ragmen 9ok iyi netice
ler vemekte oldugu görülmü§!ür. Bu 
netice kar§ismda toptan sah§lara da a
zami fiat konulmas1 hakkmda tetkikle
re ba§lanmt§hr. Yakmda bunun da tat
bikma ge9ilecektir. 

Belediye reisinin beyanat1 
c- Ge~cn mart ba~langicmdan itiba

ren et fiatlannda temin ettigimiz ucuz
lugun sebeb oldugu istihlä.k fazlah~1 
devam etmektedir. Bu fazlahk nisan a
yinda yüzde on be§ olarak tesbit edil· 
mi§tir. Önümüzdeki yaz aylan i~inde 
daha büvük Dir ucuzluk temin ederek 
muhtere~ halklm1zm bu mühim gida 
maddesini daha kolayhkla tedarik im -
kämm bulacagmdan §Üphe etmiyo -
rum. 

Bugünkü istihlak fazlahg1 ve taleb 
geni~ligl kar§tsmda hayvan müvareda· 
b, ihtiyac1 gü,lükle kar§1lamaktadir. 
Esasen normal senelerde de, bu aylar 
i9inde istanbulda et fiati - kasabhk hay
van arzmm daralmasmdan dolay1 - bl
raz yükselirdi. Bu sene havalarm fazla 
serin ve yagmurlu gitmesi, bu aylar 
ir;inde !stanbulun ihtiyacm1 genltj mik
yasta kar§thyan lzmir mallarmm piya
sada bolla§'ITlama.sma sebeb oldugu gibi, 
piyasaya ~1kar1lmast U.zim geien kuzu 
miktarmm da azalmasma sebeb ol -
mu§tur. 

Piyasayi tanzim ve günün icablarma 
uygun bir hale getirmek i9in daima 
normal yollardan yürümegi tercih et -
tik ve muhtelif mmtakalardan kasabhk 
hayvan satm alarak piyasaya arzet -
mege ba§ladtk. Ald1g1m1z yeni ve mü· 
essir tedbirlerle piyasaya satacag1m1z 
hayvan miktan, gün ge~tik9e artmak -
tad1r. Gerek ayaktan, gerek kesilmi§ o
larak Belediye namma sab§a ~1kard1~
m1z ve ~1karacag1m1z kasabhk hayvan
lar1, her §eyden önce, perakendeci ka -
sablara veriyoruz ve bu suretle hareke
te devam edecegiz. 1 mart tarihinde 
illn ctmi' oldu!lumuz azami fiatlar de
jti§ffielDi§!ir. Yarmdan itlbaren, Bele -
diy~in getirdigi ~araman Jroyu~::_~ ,
nm etinl biraz daha ucuzlatarak pera -
kendecilere kilosunu otuz be§ kuru§tan 
veriyoruz. 11än olunan uami fiat 40 
kuru§ olduguna nazaran perakendeci • 
ye be§ kuru§ bir fark b1raklyoruz de -
mektir ki, perakcndecinin bu farkla 
$imdilik iktifa etmesi läzimd1r. Dogru -
dan dogruya ve tercihan perakendeciye 
satmam1z ve arada bu farkI b1rakma -
m1z, §ehrimizde münhastran koyun eti 
mevzuu üzerindc son günlerde göze ~ar
pan s1kmbh vaziyeti kökünden halle -
decektir. 

Etlerin üzerine cinslerini gösteren 
damgalar muntazaman vurulmaktad1r. 
Muhterem halk1m1zm et alirken cinsler 
üzerindc 9ok dikkatli olmalarm1 ve te
sadüf edecekleri hileleri derhal ilk Be
lediye zab1tas1 memuruna haber verme
lerini rica ederim. Bugün sureti mah -
susada davet ettigim Kaza Kaymaka.m
larma bu mevzular etrafmda yenlden 
talimat verdim. Vezin itibarile az mik
tarda et satmakta nazlanan kasablar da 
bize haber verilmelidir. 

Beledlyemiz, gerek istihsal mmtaka
larmdan hayvan tedarik etmek ve ya
hut buraya getirilen canh hayvanlan 
ilk elden sahn alarak ucuz bir fiat üze
rinden sah§& arzetmek suretile büyük 
fedakärhklarda bulunuyor. BütUn dik
kat ve gayretimizle bu fedakärhgm ta
mamen müstehliklere aksetmesini te -
mine 9alt§acag1z. Bu intikall gü9le§ti • 
recek hicbir sebeb tammay1z.• 

Dün sabah Köprüde tehlikeli bir §e
kil gösteren, fakat hafif atlatilan bir 
kaza olmu§tur. Sabah 10,30 da $irketi 
Hayriyenin Bogazi~i iskelesinde 11,20 
postasm1 yapmak üzere yolculanm al
makta olan 53 numaral1 vapura o s1rada 
rihhma kum getirmi§ olan bir yelkenli, 
manevra yapam1yarak bindirml§tir. 
Yelkenlinin ucundaki baston, vapurun 
ba§ tarafmdaki kamara pencerelerile 
tahlisiye vesaitini ve k1smen de güver
teyi hasara ugratmI§ ve muhakkak bir 
kaza bu suretle atlatilm1~tir. $1rketl 
Hayriyenin zaran Liman Fen heyetin -
ce tesbit edilmi§ ve yelkenlinin sahibi 
bu zaran ödemi~tir. 53 numara süratle 
tamir edilerek dün ak§am saat 16,30 da 
tekrar servise 91km1§hr. 

DENIZ ISLERI 

Deniz Ticaret müdürünün 
tefti,leri 

$ehrimizden Ankaraya ve oradan da 
Mersine gitmi§ olan Deniz Ticaret mü
dürü Müfid Necdet limanlan teft~ e
derek dün !zmire gelmi1tir. Deniz Tica
ret müdürü izmirden yarm §ehrimize 
gelecektir. 

Akayin ilkbahar tarifesi 
Akay idareslnin yeni ilkbahar tarife

sinin tatbikma bu sabahtan itibaren 
ba§lanmaktadir. 45 gün müddetle de -
vam edecek olan bu tarifeyi yaz tarifesi 
takib edecektir. 

Yeni tarife ile bilhassa Yalova posta
lar1 takviye edilmektedir. 20 nlsandan 
itibaren her gün sabahlar1 9,30 da Köp
rüden Yalovaya bir vapur kalkacak, 
ayni vapur ak§am saat 17 de dönecektir. 
Bu seferler 16 maytstan itibaren günde 
iki defaya 91karllacaktir. Bu suretle 
Yalovaya cumartesl günü gidip pazar
tesi gönü dönmek kabil olacakhr. 

$irketi Hayriye ile Akay idaresi ara
smda yap1lan anla§ffia mucibince 11 
hazirandan itibaren Adalar ve Yalova
ya araba vapuru seferleri de ba§hya -
cakhr. 

CEMIYETLERDE 

Bahl;ini.nlann sec;imi 
Bah9ivanlar cemiyeti idare heyetinin 

se9imi de-dü:rr ·yaf>ilnti§, "heyetin rus1f 
azas1 degi§m~tir. 

F1r1nc1larm idare heyeti 
istifa etti 

Fmnc1lar cemiyetl 1dare heyetl istifa 
etmi§tir. Heyeti böyle bir karara sevke
den §eyin cemiyetin esaslanru hazirla
dl~1 Fmnc1lar §irketinin te§ekkülüne 
imkän vermek i9in oldugu söylemnek -
tedir. 

Firari bir hir111z tutuldu 
H1rs1zhk su9ile zab1ta nezarethane -

sinde iken firar eden Üsküdarh Arab 
namile marut Mustafa, evvelki gün, Ü s
küdarda Ah91ba§1 mahallesi Hakimiyeti 
milliye caddesinde <;erke§li Kadrlnin 
dört ta§ile bir 9ift kundurasm1 ve Ba • 
labanda 57 numara!t dükklinda maran
goz Karni~in baz1 e~alanm 9alarken 
su9üstü yakalantru§ttr. -···-Ankara • Istanbul araunda 

yeni demiryolu 
Ankaradan verilen bir habere göre, 

istanbulla Ankara arasmda yeni bir 
§imendifer hath daha tesis edilecektir. 
Bu hat, Adapazan - Bolu - K1Z1lcaha
mam yolile 1stanbula västl olacak ve bu 
suretle Ankara - istanbul yolculugu se
kiz saate inecektir. Aynca Naf1a prog
ram1m1zda Ankara ile istanbul arasm· 
da bir asfalt $Ose in$aS1 da vard1r. 

Eczac1lar Birliginin senelik kongresi 

I 

Dünkü kongrede bulunanlardan bir grup 
Türkiye Eczac1lar Birligi senelik kon· Bundan sonra büyüklerimize tazim tel

gresini dün Cagaloglund•ki Ettbba Oda- graflan c;ekilmesine karar verilmi1, gec;en 
smda akdetmi1tir. y1lm hesab bilanc;osu okunarak tasdik ve 

Kongre, eczac1 Nail Halidin riyaseti cerniyet azasmdan valide<i ölen Tugge -
altmda in'ikad etmi1 ve idare heyetinin neral Eyüb Sabriye heyeti urnumiye na· 
y1Il1k raporu okunarak kabul edihni1tir. mma beyam taziyet edilmi1tir. Bilahare 
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Siyasi icmal 
Orta Avrupa 

fE5) ütün A .;;:;;;;-YI ve hatta dün • 
l.g} yay1 endi!e ic;inde buakan Ak ,' 

deniz ve Y akmiarka aid logt• 
liz - ltalyan z1ddiyetinin Roma muahede
sile bertaraf olmas1 üzerme, politika ale· 
minin gözleri orta A vrupaya c;evrilmiitir. 
Almanyada ve Avusturyada ayni zaman· 
da müracaat edilen reyiamla bu iki Al • 
man rnemleketinin birle~rnesine aid son 
muamele de yap1lm11hr. Büyük ve küc;ük 
devletler ise Viyanadaki sefaretlerini il ' 
ga ettiklerini bildirrnek ve buradaki kon• 
soloslan ic;in berat istemek suretile Avus• 
turyanm ilhak1m reyiamdan evvel filen 
tamm11lard1. 

Orta Avrupanm ve T unanm anahtan• 
m te1kil eden Avusturyamn mukadderall 
bir anda halledilikten sonra c;ekoslovakya 
ile Macaristamn vaziyetleri ne olacag1 su• 
alleri politika aleminin zihnini ciddi ola• 
rak i1gal etmektedir. 

c;ekoslovakyanm en mühim yerleri ya• 
ni Südet dagl1k arazisi, Bohernya ovast. 
Moravya eyaleti üc; taraftan büyük Al ' 
rnanyanm hududlan ic;inde adeta mahsur 
halde kalm111Jr. Silizya, Slovakya ve Kar• 
pat Ruten yurdu gibi diger, eczas1 da 
c;eklere siyasi ve trki noktadan dü1man 
bulunan Lehisl'l_n ve Macaristan devlet• 
lerinin hududlan aras1ndad1r. 

Bir müstatil te1kil eden c;ekoslovak • 
yamn ancak 1ark yani Rutenlerle meskun 
k1Smm1n hududu Romanyamn Umumi 
Harbin sonunda Avusturya lmparator • 
lugundan tevarüs ettigi Bukovina'ya 
muttas1ld1r. Bu suretle <;ekoslovakyantD 
askeri ve siyasi mevkü zafa ugrad1gmdan 
nüfusunun yansmdan ziyadesini te1kil e• 
den yabanct 1rklar yani Almanlar. Ma • 
carlar, Lehler ve hatta <;:eklere nkan ya• 
km Slovaklar ve Rutenler hep birden 
i~ari rnuhtariyet istemi1lerdir. 

· Y ekvücud olan c;ek Almanlan c;ekoY 
lovakya kabinesinin yani i1 ba1mda bu • 
lunan <;ek partileri hükitmetinin vadet • 
tigi kühür i1lerine ve mernuriyetlere aid 
rnüsaadeleri kafi görmey1p reddettiler ve 
parliimentodan nümayiikarane bir suret• 
te aynld1lar. c;ek hükitmeti bunlan mem• 
nun etmekten henüz ümid kesmediginden 
müsaadelerini gündengUne geni1letrnek • 
tedir. 

Ukin Almanlann istedigi lsvic;redeki 
Ahnanlar gibi kendi kendilerini idare ic;in, 
geni1 ve tarn idari, siyasi muhtariyet ol• 
duguna nazaran <;ek hükiimetinin yap • 
hgt ve yapabilecegi müs~adeler nc Sü\iet 
Almanl,armt .n~ de büyük ;\hnanyay1 
memnun etrnekten c;ok uzakhr. 

c;ekoslovakyanm Sovyet Rusya ile 
kar11hkh yard1m muahedesi ile bagh kal• 
makta tsrar eylemesi üzerine Almanya 
ayni zamanda umumi politika ve askerl 
ernniyet noktasmdan dah1 kom1usundan 
gayrimernnundur. Bu hoinudsuzluk ve 
itimads1zhgm uzun müddet sürüp gitrne • 
sine irnkan olmad1gmdan Almanya, ü9 
buc;uk rnilyon Almanm hukukunu müda•j 
faa ve kendi emniyetini muhafaza iddia• 
sile c;ekoslovakya ile er gec; kat'i hesal:i 
görecektir. lite bu hal bütün politika a• 
lemini rne1gul etmektedir. 

Macaristana gelince, filvaki büyük bir 
devletin yakm kom§usu olmak hic;bir kü• 
c;ük devletin iiine gelmez. F akat Maca• 
ristanm Almanya ile görecegi bir hesabi 
olmad1gmdan ve bilakis ikllsadi cihetten 
kendisine muhtac oldugu gibi siyasi e • 
rnellerinin tahakkukunda dahi bu büyü1' 
devletten müessir yard1m urndugundan 
yeni kom1usuna c;abuk ah1maktad1r. 

Macaristan, her 1eyden evvel dahili 
politikasm1 Almanyadaki esaslara uydu • 
ruyor. Alrnanyada oldugu gibi MacariY 
tanda dahi Y ahudi ekatliyeti ancak ken• 
di nüfusu nisbetinde devlet memuriyet • 
lerine, ikttsad ve kültür bizmetlerine i1ti
rak edebilecektir. ,Su kadar var ki bu nis• 
beti umurni nüfusun yüzde yirmisi gibl 
geni1 bir mikyasta tayin etrni1tir. 

Macaristandaki hükurnet partisinin li• 
deri Kant Bethlen son beyanattnda de • 
rniitir ki: 

«- Avuslurqamn Alman11a.11a iltihaki 
ile <; eko•lovak11a ,ember i,ine alm1p Kü• 
,ük /tila.f dagilm1~l:r. Bunun neticesi ola• 
rak Romanqa ile Yugoslavqamn M aca • 
ristana kar~1 olan politikalari i11ileiecektir. 
Tuna havza•mdaki i1lerin 11eniden tanzi• 
minde Berlin - Roma mihveri mühim bif 
rol 011m11acaktrr.» 

Bu sözler Macaristamn Alrnanya ile 
kom1u olmakla kendi siyasi emelleri hak• 
kmda. büyük neticeler bekledigini göste' 
riyor. Macarlar Tuna ovas1na yerleitik • 
leri gündenberi gerek Latinlere, gerek, 
Slavlara kar11 daima Almanlarla berabet 
hareket etrnii olduklarmdan bu defaki 
kom1ulugun da eski i1birligini devam et• 
tirecegine Macar devlet adamlan e111in 
görünüyorlar. 

Muharrem Feyzi TOGAY, ........... „ ............................................. . 
Alaeddin, Hamdi, Cemil muraktb heye' 
ti olarak sec;ildi. 

Yeni idare heyetine sc~ilenler 1unlar • 
dir: Asaf, Hüseyin Hüsnü, lsmet So111e~· 
Mahmud Cevad, Nizameddin, Hulk~ 
Niyazi, Eyüb Sabri, Mustafa. Ha111di< 
Hasan Derman. 
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SON HABER LER 
HAdlseler aras1nda ( ~ 

Romanyavak'as1 . Büyük davalar ) HEM NALINA 
MI HI NA 

Japon k1t' alar1 dün sabah bc~ 1~rI~~::~::~E::!~~ Daladye'ye muvaffakiyet dileriz 
~J•dd tl• b• t t• hafIZlann §efi Kodreanu'yu bir Fran- Yazan: VINSTON ClJRCIL 
y e 1 Ir aarruza ge" l llZ gazetesi bize §Öyle tarubyor: A- Fransa ~ökerse heriey onunla beraber mekten zevk duydugu vaziyeti, büyüte -

~ nas1 Alman, babas1 Lehli. Boyu u- ~ökecek ve Nazi tahakkümü, Avrupada, rek istismar ediyor. Bu suretle, Frans1z 

Cephelerde ~ok sik1 muharebeler oluyor, <;inliler, 
7 Japon tayyaresini dü~ürdüklerini bildiriyor 

esiri de elimize dü1mü1tür. 

Seri muharebe mi tavsiye 
ediyorlar? 

l Hanov 19 - Mühim takviye k1t' alan 
~an J aponlar. bu sabah, Hiiien' e kar11 
1•ddetli bir taarruza gecmi1lerdir. Cephe
'<de kanh bir muharebe cereyan etmek
tcdir. Tokyo 19 - J apon advertiser. Cin -
.. Kanton'a gelerek bombardiman etmek de büyük harekat icras1 suretile yapilan 
l!hyen 61 Japon tayyaresinden yedisi muharebe yerine müdafaay1 kolaylaitiran 
avc1 tayyarelerimiz tarafmdan dü1ürül - siper muharebesinin kaim olmu& oldugu-
llJÜ• S "d k • 1 d' nu kaydetmektedir. " ams1 e 1t a arumzm mütema 1 
taarruzlan önünde ] aponlar ag1r zayia- $ugai Sogyo, Japonyanm Cin ihtila -
ta ui>;ram11lardir. Bu cephede Japonlar fm1 ancak scri bir muharebe ile ve mille
llJ_art ay1 icinde 15 bin ki1i kaybetmi1ler- tin bütün kuvvetlerinin ayni hedefi istih
~~r. Gene mart ay1 icinde düsmandan iki sal icin mesai birlii>;inde bulunmas1 takdi-

1n bei yüz tüfek, ü~ top, bei tank ve rinde halledebilecegi mütaleasm1 ileri sür
ll!ühim miktarda cepane ald1k. 68 Japon mektedir. (a.a.) 

... , ,,. ,1 11~111 .11mn11:1mmmwnm11u1111nn111111••"''""'""'" .. , ..• „_„_,_ 
Yugoslavyada 

emlä.ki olanlar 

Bunlara ayrtlan para ile 
bir hastane kurulacak 

ikinci hadise 
<;ek topraklar1na gizli
ce Avusturyab vatan· 

daitlar m1 sokuluyor? 

zun, gözleri a~1k mavi, yüzünün ~iz- hatta yeryüzünün büyük bir k1smmda, politikac1larm1 eglendiren zevkli oyun, 
~leri keskin. On bet sene evvel Y II§ tevakkisi imkäns1z bir hale gelecektir. Bu kendi aleyhlerine ve 1ngiltere ile F ransa 

niversitesinde talebe imi§. Bu §eh- sebeble, bütün milletler, bilhassa, büyük i~in mÜ§lerek tehlike teikil eden §ey le -
rin 120 bin nüfusundan 70 bini, ~ogu veya kü~ük dost milletler, F ransanm par- hine alay vesilesi oluyor. Bu vaziyete ~a
Lehistandan ve Rusyadan g~etmit lamento sahasmda girdigi uzun ~1kmaz1 re bulmak i~in herhalde bir himmete ihti
Yahudilerden mürekkeb. Üniversite- derin ve olduk~a heyecanh bir dikkatle yac vard1r. 
de Küza adh bir profesör, genclige takib ettiler. Devams1z kabineler biribiri- fite, bugün hadiselere, bu ierait dahi • 
Y ahudi kini a§1hyor ve bu "§1 herkes- ni takib etti. Bu kabinelere dahil bulunan linde §ahid oluyoruz. Bu hadiseler va -
ten ziyade Kodreanu'nun kalbinde bir ~ok §ayam dikkat §ahsiyetler, muhte- himdir. M. Daladye'nin §ah,mda samimi 
tutuyor. Fakat gencÜgin mühim bir lif gruplar ve partiler arasmdaki mücade- ve ~ok kabiliyetli bir kimse se~ilmi§ bulu
k1sm1 kendisile beraber. Üniversitede lelerin ihtilah, meb'usan meclisinin ate§li, nuyor. 0, iki seneye yakm bir zamandan
hergün g1rtlak g1rtlaga kavga. 0 ka- hatta hummah kollektif hayah, ~ok me - beri Frans1z ordusile ve Fransamn müda
dar ki hükUmet Yll§ §ehrine zorba bir rakh bir siyaset oyununun unsurlanm te&- faasile te&ahhus etmiitir. Ne saglann, ne 
polis müdürü göndermege mecbur kil etmektedir. Ancak, ne ~are ki, devir, sollann kat'i sadakatinden emin olmamak 
oluyor. Bu zorbanm ilk i§i Kodreanu- oyuna mU.aid degil ! la beraber, kurdugu kabine, gürültülü 
yu ve arkad&§lanm yakalay1p merke- Meb'uslar ve meclisi, herkesin malu - meb'usan meclisinin ve ayamn, hemen 
ze götürmektir. Orada bir temiz da- mu oldugu ve~hile, gayet eglenceli va - hemen ekseriyetile kabul edilmiitir. M. 
yak. Ama naail? Dögülenlerden biri kitler g~iriyor. Mütemadiyen, hükumet Daladye, nisbeten k1sa bir devre i~in sa
iki, öteki de bir gözünü kaybetmi§. bozmak ve yeniden yapmakla me§guller. lahiyet istemi§ olup, kendisi ve mesai ar
Bu yetitmiyormu§ gibi, dayaktan Güzide ve ~ok salahiyeltar otuz kirk kiii. kada~lannm te§kil ettigi kü~ük grup, 
sonra da onlan bacaklanndan tavana ma ile ba§vekalet, hariciye namhg1, ma- memleketi bu kisa devre zarfmda idare 
asarlar ve ~Jjihklanmn duyulmamau liye namhg1, ilah, makamlarm1 i1gal edi- edeceklerdir. 
i~in de kafalar1m soguk suya sokar- yorlar. Büyük Britanya, yahud Birle§ik F ransa maliyesi, gayrimüsaid bir du
lar. Amerikada vaziyet böyle degildir. lngi- rumdad1r. Nakid meselesinden dolay1 kö-

Bu i§kenceden kurtuldukta.n son- liz dili konu§an bu iki demokraside, bir tü bir kavga ba~lam1§hr. Sehirlerdeki it
ra Kodreanu'nun ilk• i§i bir tabanca kimse mevkii iktidara gcldigi zaman, mev- ~i sm1n, nazi ve faiist müdahalesinin tes
sahn almak olmu§. Birka~ gün sonra kii iktidardadir; ve bir kimse mevkii ik - hil ettigi ispanyol cumhuriyet~ilerinin k1-
onu sulh mahkemesine r;agmrlar. tdarda degilse, bu uzun zaman sürer. tali yüzünden derin surette bulanm1§, ay
Kodreanu mahkeme huzuruna ~1km- F akat, F ransiz parlamentoculannm erbab ni zamanda hayat pahahhgm1n artmas1 
ca ir;eriye, yanmda iki memurla polis olduklan bu köiekapmaca oyunu, dost~a dolayisile isyan ederek, salg1n bir grev 
müdürü de girer ve hakimleri seläm- söyliyeyim, memleket faaliyetinin lüzu - hareketine giriimiitir. Mühimmat imala
lamadan evvel, dosdogru Kodreanu- mundan fazla bir k1sm1m yutmaktad1r. tJ ve bilhassa en geri ve hepsinden elzem 
nun üstüne yürüyerek iki yanagma Mesela, zaruri olan direktifleri vere - olan tayyare in§aatJ, geni§ mikyasta bir 
da tiddetli birer tamar indirir. Bunun cek kabiliyette bir kimse bulunuyor. Fa- tevakkufa ugram11hr. Makbul bir hedefle 
üzerine Kodreanu silähm1 c;eker, po- kat, bu kimse, o sahada bir ad1m atarsa, tatbik edilen 40 saat mesai usulü, Alman 
lis müdürünü de, yanmdaki iki me- soll arm muzaheretini kaybediyor; solla - mühimmat fabrikalannm, demir bir di -
murunu da öldürür. ra dogru bir ad1m atarsa saglann yard1 - siplin altmdaki geni& istihsalah yanmda. 

Tarn centilmence„. 

V eni imzalanan lngiliz - ltalyan 
anla1mas1 vesilesile bu iki devlet 
arasmda, y1llardanberi gizli tu• 

tulan bir centilmen anla1maS1 daha mev• 
cud oldugunu ögrenrnek f1rsahm bulduk. 
ltalya ile lngilterc, 1927 senesinde, bü
tün Arabistam aralarmda güzelce ve te
mizce payla~m11lar, bu devletlerin ikisi 
de o zaman Milletler Cemiyeti azasmdan 
olduklan ve Cemiyet nizamnamesine göre 
gizli muahedeler akdetmemegi taahhüd 
etmii bulunduklan halde, bu payla§IDa 
etrafmda yaptiklan anla1may1 s1ms1ki 
gizli tutmu1lar ve Milletler Cemiyetine 
tes,il ettirmemek i,in de iii kitaba uydur• 
mu§lar. 

Huylu huyundan vaz g~er mi hi~? 
Emperyalist devletler de yutacak yeni 
lokmalar bulunca birbirlerile gizlice an• 
la1maktan vaz ge,emezler. Onun i~in 11 
y1l önce, lngiltere ile ltalyan1n aralarm• 
da gürültüsüzce Arabistam taksim etme
leri hi, §•11lacak biriey degildir. Sa11la• 
cak iey, lngiltere ile ltalyamn Habe! 
meeslesi yüzünden birbirlerile harbedecek. 
kadar §iddetli bir ihtilafa dü§tükleri za• 
man dahi, bu gizli centilmen anla1masm• 
dan asla bahsetmemeleridir. Her iki dev• 
Jet, bu meseleyi gizli tutmakta hakikaten 
tarn bir centilmenlik göstermiiler, kendi• 
lerinden ba1ka kimsenin bilmedigi bir m• 
n, en 1iddetli dil kavgalan ve propaganda: 
mücadeleleri esnasmda dahi ag1zlanndan 
ka~1rmam11lard1r. 

Galiba, i§in yegane centilmenligi bura• 
da oldugu i~indir ki bu gizli payla1maya: 
da «Centilmen anla1mas1» ad1m vermit
lerdir; yoksa kü,ük millet ve devletleri 
karanhkta emperyalist~e paylaimamn, 
centilmenlige uyar taran yoktur. 

~ 

Änkara 19 (T elefonla) - Yugos -
lavyada emlaki bulunanlara verilecek 
500 bin liranm tevzii üzerinde hayli uzun 
•Üren baz1 tetkikler yap1lm11tJ. Bu para
da istihkak1 oldugunu iddia edenlerin sa
Yls1 27 bin kadar oldugundan tevziatta 
la1ey mcsabesinde bir hisse düimektedir. 
Diger taraftan bu adresleri bulmak, ev
rak ve vesaik1 tahkik etmek ve saire gibi 
ll!Üsküller gözönüne almm11. bu i1in bek
lenilcn semereyi vermiyecegi anla11lm11-
hr. 

Prag 19 - Bratislavada ~1kan 
Ceske Slovo gazetesi, Avusturya hü
cum k1taah azasmm 15 nisanda T una 
Üzerinde bir <;:ekoslovakya adasma 
gizlice 51 Avusturya vatandaimdan 
mürekkeb bir grup ~1karchklanm bil
diriyor. Bunlarm 20 si erkek 20 si ka
dm ve 11 i ~ocuktur. <;ek makamlan 
bunlan barmd1rm11lar ve ertesi günü 
A vusturya topraklarma geri ~evirmi§
lerdir. Bu, <;ek topraklanna gizlice 
Avusturyah vatandailar sokmak 1~m 
yap1lan ikinci te1ebbüstür. 

0 zaman bütün Romanya katili mmdan mahrum kahyor. 0 gidiyor; ye- endiie verici bir kifayetsizlik ve yavaihk 
müdafaa i~in ayaklanllll§; mahkeme rine, yüksek salahiyetli bir ba1ka 1ahsi- dogurmu§tur. Bu vaziyette, bir mukayese 
de, milli vicdana tercüman olarak yet geliyor. Naz1rlar. makamlanru hafta yapmaga kalk1§mak, ~ok fazla müsavat
Kodreanu hakkmda beraet karar1 tatilini Tauguet'te g~irir gibi iigal edi - s1z bir hcsab olur. Nazi kanununun bütün ---------------

Ögrendii(ime göre, bu paramn Kmlay 
c.ellliyetine, bir verern hastanesi in1as1 1ar
hlc, teberru edilmesi ciheti münasib gÖ
rülmektedir. 

Y ak1nda buna dair muamelelerin ka
rar altina almacai1;1 anla11hyor. 

l'vteksika hükumeti demiryol
lar1n1 da millilettiriyor 

Nevyork 19 - Meksika matbuah ta
,h~f1ndan verilen habcrlere göre Kardenas 

ukumeti 1imendifer kumpanyalanm da 
•atin almak tasavvurundadir. 

Söyienildigine göre, Kardenas parla -
ll!cntoya, demiryollan sendikalanmn ~i -
lllendiferlerin müdiriyet ve i!lemesini de
~h~e etmelerini derpi§ eden bir kanun 
ay1has1 tevdi etmi~tir. 

Petrol kumpanyalarina verileceh 
tazminat 

~eksika 19 - Meb'usan ve ayan 
~ed1sleri, devlet tarafmdan kuyulan is -
h_rnlak edilen petrol kwnpanyalanna ve
~lecek istimlak bedelinin ödenmesine tah
~· edilmek üzere 100 milyon pezosluk 

ahili istikraz projesini ittifakla tasvib 
•trni1tir. 

Budapeftede tevkif edilen 
Yahudiler 

•. Budape1te 19 - Resdd'en bildirildi
R~ne göre, Yahudilerin Macaristandaki 
hufuzunu tahdid eden kanuna kar11 Y a-
Udileri mukavemete ve rnemleketin eko

?~lllik ve mali hayatm1 felce ugratmak 
:r~ boykota davet eden beyannameler 
l •Rittiklarmdan dolay1 31 kiii tevkif o -
11011Ju1tur. 

Bir ltalyan tayyaresi düttü 
llJ ~-elgrad 19 - Romanyaya giden ü~ 
d otplü bir ltalyan tayyaresi, Slovenya
P a 0 kleka köyü civarmda benzin de -
•il:Unda vukua geien bir infilak dolay1-
'Y Yerc dü1mü1tür. 

A u.n.an e11naf1 sigortaya tabi 
esn:~na 19 (Hususi) - Yunanistamn 
gortaJ ve san'atkarlarmm mecburi si -
da510dari hakkmdaki kanun mayis ipti
:Sa~vek~ latbik mevkiine ge~ecektir. 
Verd; . 11 .Metaksas bugünkü gazetelere 
ßin /·1 ,bir beyanatta bu sigortalar i§i· 
iiunu a~. at sahiblerinln kurtar1cis1 oldu-

soyiem~tir. 

Artidük Otto hakk1ndaki 
!.. karar teeyyüd ediyor 

lllin °~~ra 19 (Hususi) - Ar§idük Otto
lerek ie•n:ti vataniye su~ile itham edi
den teyj~ki!i?e karar verildigi Berlin -
~alen edi~mektedir. 

.4.vUstu Bel~tkada bulunan A!'§idükün 
llielinderkyadaki iki milyon sterlin k1y -

1 eml·k· Pr d a 1 musadere edilecektir. 

ag V a Alman konsoloslu· 
r.. guna bir teca vüz 

0 ndra 19 ( 
~an konsoJ Hususi) - Pragdaki Al -
k UI •darnJ osunun evinin camlar1 me<;
bOslovak ~r ta~afindan kmlm1§hr. <;:e-

ir lßernu aAr!c1ye N ezareti erkänmdan 
rek r, Iman el · · · · t' • hükilm t' ~1s1n1 z1yaret ede· 
11', e in leessürünü bildirmi§ • 

Hitlerin yrldönümünde 
Prag 19 - Dahiliye Bakanhg1, 

<;ekoslovakyada oturan Alman va -
tandailannm, M. Hitler'in y1ldönümü 
olan yarmki 20 nisanda, aym zaman
da <;:ek bayrag1 da ~ekmek 1artile, 
Alman bayrag1 ~ekebileceklerini bil -

dirmi1tir. 

vermif. yorlar. Tecrübeli hususi kalem müdürü, dünyada tatbik1 istenilmiyorsa, bu sathi 
Romanyayi i~inden taruyanlar, 

0
_ yeni nazm tammaga, ona, usulen muvaf- fakat tchlikeli ve marazi tefrikalara niha <;orab 

rada nasyonalist hareketinin ve Ya- fakiyet temennilcrini sunmaga daha va- yet vermek laz1md1r. 
hudi dü§manhgmm yeni bir§CY olma- kit bulmadan bu yüksek salahiyet sahibi Fransay1 iyi bilenler. yahud Frans!Z aid 

standardma 

bir tereddüd 

Bir müessesenin iddias1 
varid görülmedi 

Sabiha' Gök~en 
Kütahyada 

diji1m anlamak i~in bu hädiseyi bir misafir gidiyor ve ayni derecede salahi - devlet adamlan ve generallerile uzun 
Fran11z gazetesinin deläletile hatirla- yetli bir ba§kasi kapiy1 vuruyor. müddet beraber ~ahim11 olanlar, Fran -
maga muhtac degildirler. Romanya- lngilterede, biz, kabine buhranm1 na- samn hali ihtifadaki kuvvetinin mahiye
da bir yandan ecnebi sermayeaine ö- diren görürüz ve buhran zuhur edince de tini bilirler. Bu gibi kimseler. geli1igüzcl 
teki · yandan da Y ahudi kesafe;ine hem vahim, hem heyecanh olur; tesirat1 bir müiahidin göremiyecegi taraflan gö
kar§I dogan milli hareketin on on senelerce hissedilir. Pariste, kabine tei - rürler. Frans1z ordusu, onlann nazarm -
bet sene degil, yanm aara yakl~an kili, adeta daimi bir spordur. da, daima teyakkuz halindedir. Bu ordu-

• bir ge!imiti v11rd1r. Gamalt ha!;, Hit- Bugün varid olan sual, «zalimler a - nun bir k1sm1, milleti ihata eden istihkam-
ler'in elinde Alman naayonal. sosya- leyhine ayaklanm1~ olan» Fran11z mille- lar doldurmaktad1r. Mütebaki kismi. Av
lizminin remzi olmadan yirmi aene tinin bu sporu bu derece s1k olarak tatbik rupanm sahib oldugu kuvvetlerin cn mÜ
kadar evvel Romanyada ortaya !;tk- vaziyetinde olup olmad1g1d1r. En mükem- kemmel talim görmüi ve en dürüst kuvve
m14 ve taraftar kazanmt§ll. mel yemek bile hcrkesin midesini bozabi- tini teikil eder. Kraliyet ingiltere i~in 

Kadm ~orablanmn standardizasyo~u 
hakkmdaki nizamnamenin tatbikmm daha 
ilk gününde tesadüf edilen bir mü!kül, 
lktisad Vekaletinin bir müdahalesile hal

ledilmi1tir. 
fzmir 19 (Telefonla) - Kadm tay• 

yarecimiz Sabiha Gök~en, bugün An -
karaya müteveccihen buradan hareket et
mi1, fakat yolda havanm bozmas1 yü -
zünden Kütahyaya inmek mecburiyetin
de kalm11hr. Hava müsaade ederse Sa
biha Gök~en, yann sabah Ankaraya gi
decektir. 

Rumen milliyet~iligi Kodreanu- lir. Latife latif gerektir ve en iyi latifeler neyse, ordu Fransa i~in odur: Bütün par
nun polis müdürüne siläh ~ektigi ta- en k1sa sürenlerdir. tilerin fevkindedir ve bütün partilerin em
rihten b8§lamad1g1 gibi, timdi tevkif ingilterenin atisinin, bir ~ok esash me· rindedir. Bütün partiler tarahndan se -
edilmesile de bitecek degildir. Ro- selelerde, F ransanm atisine bagh oldu· vilmiitir. F rans1z ordusu zabitleri ve efra
manya hükumetini pek hakh olarak gunu yirmi bei senedir iddia ederim. ln- d1, siyasete kar11 lakayd olmamakla bera-
4iddetli tedbirlere sevkeden bu son giliz efkan umumiyesinde ve lngilterc her. ona hi~bir zaman müdahale etmedik
hädise Rumen milli mücadelesinin hükumetinin sözlerinde, Fransa Cumhu - lerinden, uhdelerine düien vazifeyi yap-
bir aafhaamdan ibarettir. riyetile, tedafüi ve s1k1 bir, ittifak akdi makta ve hududlan beklemektedirler. 

PEY AMI SAF A hususunda, harbdenberi ilk defa olarak Onlann arkasmda, topraklanna s1k1 s1k1 
hakiki bir terakki müiahede ettim. Bütün bagh milyonlarca aileden mürekkeb köy
F rans1z hükumetlerinin müntesib bulun - lü kütlesi vardir. Ve bu kütlenin arka -
duklan filan partiyi veya filan nazm ter- smda da, memleketin esas yap1sm1 tei -
cih etmek cesaretini hi~bir lngiliz göste - kil eden ana Jikirleri ~ok mükemmel tem
remez. Buna ragmen, M. <;:emberlayn, sil ve ~ok mebzul olarak ifade eden can
ge~en gün, F ransamn ve Bel~ikamn mü- h mefkurecilik görülüyor. Ve nihayet, 
dafaas1 i~in ~arp1§acag1mm söylemiitir. Frans1zlar. Avrupada hürriyetin muha
Bu sebeble, silah arkada11m1z olacak kim- fm olduguna kani bir milletin ruhunu 
selerin nas1l insanlar olduklanm ve bugün heyecana veren derin itminana sahibdir

Milli bankac1hg1n 
memlekette oyn1yacag1 

büyük rol 

Samda yeni bir ~arplfma 
-5am 19 (Hususi) - Arablarla h1 • 

ristiyanlar arasmda büyük ve kanh bir 
~arp11ma olmu§, 40 ki1i yaralanm1§, bir 
~ocuk da ölmü1tür. Askeri kuvvetler sev- -
~edilerek kanh hadisenin önüne ge~ilmii-

Nizamnamenin tatbikma ba1land1g1 ilk'. 
gün, Orozdibak müessesesine giden sana• 
yi müfettiileri, burada damgalanmam1' 
~orablar bularak zab1t tutmu1lard1. Fa • 

kat müessese buna itirazla bulunan ~o • 
rablarm niz;mnamede tasrih edilmemit 

cinsden oldugunu, bunlarm standard !~"1:· 
itinin haricinde kalacagm1 iddia etmi1ti. 
Bu iddiaya daha baz1 iddialar iltihak e• 
dince tefti<ler durdurulmui. derhal Ve • 

' . 
kaletten direktif istenmiitir. 

Bu sirada ~orabcilardan mürek~eb bir 
heyet Ankaraya giderek teiebbuslerde 

bulunmaga ba1lam11t1r. hr. 

live~ Krah Pariste 
P~ris 19 - lsve~ Krah Nisten buraya 

gelmi1 ve garda resmi memurlar tarafm
dan selamlanm1§hr. 

Göbbels'in nutku 
Be~.lin 1_9 - Göbbels bugün saat 21 

de, F uhrerm y1ldönümü arifcsinde, bütün 
~Iman radyolan taranndan neiredilen 
b1r nutuk söyliyerek, döniimünün bu sene 
An1lusun tahakkuku aib1' b" "k b' h. 
d

. „. uyu ir a-
iseden sonra tes'id edilmekte oldugunu 

kaydeylemiitir. 

Först Viyana • lzmir muhte· 
liti ma~1 bugün 

lzmir 19 (Telefonla) F·· t y· 
k 

- ors 1ya-
~~ ta 1m1, yarm (bugün) lzmir muhte • 
htile kar11lanacaktir. 

Bir ferir yakalandi 
Nazilli 19 (Hususi) - Bir müdd 1_ 

tenberi ta.kib edilmekte olan Abdull:h 
nammdak1 soyguncu 1erir. bugün bir mu
sademe neticesinde yarah olarak yaka • 
lanm11t1r. 

Mahkum olan Tunuslular 
T unus 19 - 9 nisan hadiseleri neti • 

cesinde ilan edilen örfi idare münasebetile 
askeri mahkeme 12 T unuslu ile 4 ltalya
m memnu siiah ta11mak veya saklamak 
cürümlerile bir gün hapis ve 50 frank pa
ra cezasile bir sene hapl! ve 5000 frank 
para cezas1 arasmda tehalüf eden muh
telif cezalara mahkum etmi1tir. 

fki T unuslu beraat etmiitir. Mahke -
me 21 nisanda daha 30 mahkum hakkm
da hüküm verecektir. « Y eni düstur» un 
baihca liderlerinin muhakemesi may1stan 
evvel yap1lam1yacakhr. 

lzmirin zirai raporu 
lzmir 19 (Telefonla) - Bugün Va

linin riyaseti altmda toplanan Kayma -
kamlar, Ziraat kongresine verilecek ra -
poru tetkik ettiler. Kongre murahhaslan 

se~ildi. 

[B114makaleden devam 1 
yalmz bir k1smmm kendisi degil, belki 
yalmz ifadesidir. Türkiyenin serveti 160 
milyon degil, 160 milyard1rl Mubala
ga etmiyoruz, hatta bundan daha ~oktur, 
asla daha az degill 

Ekonomik okunuiunda önümüze iite 
böyle bir manzara ~1karan bu memleket
te banka tekniginin ifa edecegi bu kadar 
büyük milli bir hizmet vard1r, ve dedigi
miz gibi bir ucundan bu hizmetin ifasma 
ba§lanm11hr da. Önümüzdc almacak da~ 
ha büyük büyük mesafeler bulunmasma 
ragmen saglam ad1mlarla fas1las1z yürü
yü1leri memnuniyetle görüyor ve sevincle 
takib ediyoruz. Hergün biraz daha yak
la§1lmaS1 clzem o büyük gaye gözümüzün 
önünde oldugu i~indir ki kannca kaderin
ce güzel iiler gören Türk Ticaret Banka
s1m i§te bilhassa bilgili, ihtiyath, saglam, 
fakat daima ileri ad1mlarmdan dolay1 
takdir ediyoruz. 

YUNUS NADI 

Bombayda kanh ~arp11malar 
. Londra 19 - Bombaydan bildirildi -

gme göre mecusilerle müslümanlar ara • 
s~n.~a ~anh ~arp11malar olmuitur. Bei ki-
11 olmu1 ve 70 ki&i yaralanmiihr. 

( . KISA HABERLER ) 

* IZMIR 19 - Önümüzdekl yaz mevsl -
mlne kadar §ehlr clvarmdakl pläJ ve e~len
ce .. mahnllerl tamam!le i.slah edllecek, yenl 
muesseseter kurulacakt1r. * LONDRA 19 - Umuml Harbde ingl -
H~e~ln „ Oanakkaleye asker ihrac1n1n y1l -
donumu münnscbetile ay1n 25 inde Avus
tralyada 14 bln Avustralyah ve Yen! Ze -
landa'll eskl muharlbln l1tlraklle büyük 
merast~ yap1Iacaktir. * TIRAN 19 - Belgradla Tlran ara.sm
da yakmda blr hava hath lhdasim derpl~ 
eden Arnavudluk - Yugoslavya hava mu
kavelesl bugün burada lmza edllml~tlr. 

deruhde ettikleri vazifelerde olduk~a u- ler. 
zun müddet kahp kalm1yacaklanm bil - lngilterede, bizler. Daladye hükume -
mek hususunda tabii bir arzu duyuyo - tine kabil oldugu kadar büyük muvaffa
ruz. Bunun makul bir taleb oldugunu kiyetler temenni ediyoruz ve mütekabil 
zannediyorum. emniyetimizin saglam temellerini atabil-

F ranszlar. Büyük Britanyadaki Cer - mesini temin edecek kadar ömürlü olaca
men dostlugu propagandasmm ne kadar gm1 umuyoruz. M. Daladye kabinesini 
kesif ve marh oldugunu acaba biliyorlar teskil ederken sukutu hayallere ugrad1 ve 
m1? Bu propaganda, Fransanm, teden - ~ok daha geni§ bir temele lay1k olan pro
niye pek yakla1m11 oldugunu kuvvetle id- gram1m mahdud bir esasa istinad ettirmek 
dia ediyor. Fransa, lspanyanm ge~irdigi zaruretinde kald1. Fakat, elinde, büyük 
kanh tecrübenin aynine düimek üzere bir bir ihtiyat kuvveti mevcuddur. Leon 
vaziyette gösteriliyor. Londra sosyetesi- Blum, Avrupa hürriyetinin ve Avrupa 
nin «Heil Hitler!» diye bag1rmaga ama- sulhunun davasma ihaneti asla kabul et • 
de bulunan bütün bu zümresi «Frans1z miyecektir. 
dcmokr8'isinin tesrii akameti» adm1 ver- Vinston Cört;il 

i~elin me,hur Erdemli batakbg1 kurutuldu 

lkt1sad Vekaleti, evvela ~orabc1_lann 
iddialanm reddetmi§ ve lstanbulda 1pek• 
li kadm ,orablarmm kat'i olarak standar• 
dize edilmij oldugunu, nizamname 1art• 
!an haricinde hi,bir ~orabm kalam1yaca• 

g1m bildirmiitir. . . 
Bu emir üzerine s1k1 tefhilere yen1d~ 

b lanacak ve hakkmda zab1t !'1tulan 
ai h · M"dd müessese de Cum unyet u e1umu ~ 

miligine verilecektir. 

40 metre yüksekliginde 
bir aga~ 

fnegöl (Hususi) - Buraya Tabi Hay• 
riye köyünde yap1lacak mekteb binast 
i•in Jäzim olan kerestelik a[:aclari ~a~
galamal':a memur orman mühend1shg! 
UJudagm cenub s1rtlarmda 40 metre 
irtifamda bir ~am agacma tesadüf et • 

m~tir. 
A[:acm dip kutru 140, ~evresi 450 san• 

tim gelmi~tir. Bundan 22 metremiklr.bt 
. 14 1 amul kereste gayrimamul, me re m 

~1kar11rm~br. ---lrtihali müessif 
Merhum Namik Paia halilesi ve dok

tor Celal S1rmah, avukat Muhhs Sir : 

1 ukat Sami Sirmah vahdelen ms t ve av .. „„„ .. 
ve sab1k istanbul tthelät gumrugu .mu: 
dürü Memduh Ongerin kaymvahdes1 

l 'h t 
0

. vandan Fatma tsmet S1rmah sa1a1 ts . 
kisa bir hastah/!• müteak1b bu gece ve-

!at etmi1tir. • .. 
Yarmki per§embe gunu saat 11,30 da 

B 
iddaki hanesinden kald1r1larak 

eyaz „ d d ed'ld'k azi Beyaz1d camun e e a 1 1 • 
~:: ,.,,nra makberesine J;!Ötürülecektlr. 

1~ilin Erdemli köyü ha!kmdan ald1g1 - 1 yard1mlan ve Adana 1s1tma mücadelesi • 
m1z 18 imzah bir mektubda okuyoruz: nin geceli gündüzlü ~ah1malan neticesin
«Senelerdenberi civar köylerimizin sag • de a~1lan 2320 metrehk ana ka~al ile 
hg1m tehdid eden Mersin - Silifke ara - kurutulmuitur. Bu müna~ebetle . _b'.zlerle Marsilya kiremidi isteniyor 

b kl k 
dört ay ~ahian ve herkesm sevg1sm1 ka -

smdaki Erdemin 0 meihur ata 1 ve K d . c· . k sat1hk Marsllya klremltl olanlarm 
zanan s1hhat memuru a n irgm 0 - mlktar ve flatlarm1 Istanbul 246 pos-

sazhgr bugün tarihe kan1m11 bulunmak - ~una alenen te1ekkür ederken a~1lan ka - ta kutusu adreslne yazmalan. 
tadir. Sinesinde binlerce dönüm mümbit nah ve orada ~ahian köylü kardeilerimi- Kullanllrmi mal da kabUl olunur. 
toprag1 sakhyan bu batakhk, vilayetin zin bir resmini gönderiyoruz.» •••••lll•••••••••1

" 
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KU~Uk 
h ikAy e 

H12met~1 kap1y1 ac;bg1 zamao e11kte 1 ol suc;um yoktu. Kend1s1 birdenbire önü
yan baygm. yata~ bir. a.daml.a . kar11la1tt. me c;1k1t. y ere düiiinec korktum, kac;t1m. ahn an bir film 
Adamm elb1selen toz ic;mde id1. K1rava- Fakat sonra yapbg1m hareketi alc;akc;a 
h yana dogru c;arp1lm11h. Derin derin buldum. Onu aramaga, yarah ise yard1m 
soluklar ahyor, bir dizini tutarak «aman etmege geldim.» 
aman„» diye, inliyordu. Hizmetc;i 1i1- Birdenbire arkada11mn yamndan ay
man, kisa boylu idi. Zeki bak11h gözleri nld1, adama yaklaih. Onun öfkeli bak11-
vard1. Onu dikkatle süzerek: «Dur, 1im- larmdan 1iddetli bir üzüntü duyarak mi
di geliyorum» diye mmldand1 ve ic;eri nldand1: 
ko1tu. Biraz sonra yanmda gene bir ka - - Sizi b1rak1p kac;hg1m ic;in beni affe
dmla geri döndü. Bu köikün sahibi ve diniz. F akat neden öyle birdenbire oto
onun hamm1 idi. Rezzan uzun boylu, be- mobilimin önüne c;1ktm1z? 
yaz, iri yeiil gözlü bir kadmch. Bic;imli Bir an durdu, sonra herieyi anlam11 
vüeudünü kml ipekten, etekleri yerlerde gibi gözleri parl1yarak ilave etti: 
sürüoen uzun bir sabahhk s1k1 s1k1 dola - - Simdi anlar gibi oluyorum. fnti -
m11b. Kumral sac;lan omuzlanna kadar har m1 etmek istiyordunuz? 
iniyordu. Y arahy1 görünee yüzü heye- Adam cevab vermemi1ti. Hep öy]e 
canla pembeleiti: «Am an Allah1m neniz hiddetle onu süzüyordu. Gene kadm hiz
var, kim koydu sizi bu hale I» diye ba - metc;iye ve Rezzana k1sa bir bak11 firlata
gud1. Adam ba1m1 kald1td1. Kadm1 sert rak gayet emin bir tavirla ba1m1 sallad1: 
baki•larla süzdü. Ist1rab1 herhalde fazla - Evet, evet, intihar etmek istiyordu, 
idi. Kadmm k1pk121l bir alev dilimi gibi Muhakkak intihar etmek i!tiyordu„ 
kap1dan f11kmvermesi ac151n1 unutturarak Rezzan magrur bir hareketle gülümse-
onu yumu1atmam11t1. fnliyerek: miiti. fc;in ic;in Y1ld12la alay cdiyor: Ah 

- Bir otomobil dedi, bir otomobil budala yavrum, son hie; biriey bilmiyor
~arpt1, •urada yoldan g~iyordum, c;arpt1 sun. 0, bana yaklaiabilmek ic;in senin 
'" birak1p kac;t1. Buraya kadar sürükle- otomobilinin önüne a1tld1. Böyle bir kaza 
nerek geldim. icad etti,» diye, dü1ünüyordu. Hizmetc;i 

Lökuvrör'ün Adriyen 
merakb maceralar1 

sinemaya ahnd1 

Filmde ba~ rolü oymyan 
fvon Prentan 

Rezzan derhal hizmctc;iye dönmü1tü: derin derin ic;ini c;ckmiiti. K orku ilc ada
«Bana yard1m et, onu ic;en alalun.» dedi. ma bak1yor, kendi kendine: «Hayir, ha
F akat hizmetc;i gün görmü1, kurnaz bir yir, diy Jrdu. Ortada intihar filan yok. 
kadmd1. Sonra hammm1 fazla sever, ona Herhalcle o müthi1 bir haydud olacak. O nsekizinci asnda F ransanm en bü • 
bir fenahk gelmesinden ödü kopardi. Kendini otomobilin altma eve girebilmek. yük sahne artistlerinden olan bir kadm 
Rczzan duldu. Köikte ikisi yalmzdilar. elma5larm yerini ögrenip onlan oradan vard1r. Ad1 Adriyen Lökuvrör„ Volter 
Gene kadmm paha bic;ilmez müeevherlc- almak i~in ath.» ve saire gibi büyük cdiblerin muasm olan 
re malik oldugunu etrafta bilmiyen yok- Onlar böyle ayn ayn tahminler yürü- bu kadmm hayab en hayali romanlarda· 
tu. Kö1k, toscnin kenarmda olmakla be- terek kimi•i korl.:ar, kimi•i sevinirken ya- ki maeeralardan daha merakh hadiseler
raber ctraf1, tcnha idi. Kadm 1imdiye ka- VaKa kap1 ac;1lm11t1 . Eiiktc esmer. 2ay1f le doludur. F ranmlar iite bu merakh 
dar ~ok ihtiyath davranm1i, oraya hic;bir bir genc ktz göründü. Elinde toz i~inde scrgüzeitleri filim halinc koydular. 0 
yabanCJ sokmamiib. Yarah ve yardima bir erkek 1apkas1 tutuyordu. Adami gÖ· daji;daii;ah tercümeihali k1saca hulasa 
muhtac bir halde olmas1na ragmcn bu ya- rünce genc k12: «Ah, burada m1ydm? edelim: 
banc1 adam1 da i~eri almay1 bir türlü Nekadar sevmdim !» diye, hayk1rd1. Adriyen Lökuvrör 1692 de Epiney 
gönlü istemiyordu. Y a bu adamm bütün Salondakilcr yerlcrinde s1c;nyarak hayret- eivannda dogmu1tur. Babas1 bir 1apkac1 
yaphklan yalansa, bu suretle i~eri girip le ona bakttlar. Adam ise derhal yerin- dükkamnda te2gahtard1. 14 ya1mda iken 
mücevherleri c;almay1 düiünüyorsa !. den kalkm1~h. Agnyan dizini tutarak vc bir mekteb tcmsilinde nazan dikkati cel· 
Rezzana babilarile yaphgmm dogru ol- oraya geldigindenberi ilk defa gülümsiye- betmis, Baron isminde ihtiyar bir aktör
mad1gm1 anlatmak istedi. F akat 0 , kai· rek topal11ya topalhya genc kiza dogru den ders alm11, 1717 den 1730 a kadar 
lanm c;atm1i: «Haydi, ne duruyorsun, yaklait1. K12 derhal onun koluna girmii- Komcdi F ransez sahnesinde sonsuz mu
zavalh adam baksana nastl inliyor.» diye, ti. Dudaklarmda mahcub bir tebessümle vaffakiyetler ka2anm11t1r. F akat Adri -
b1ij1rm111t. Kadm itaat etmege meebur basm1 c;evirdi. Salondakileri ayn ayn sü- yen'in as1l merakh maeeralan, a1k ser • 
o!du. Adam1 ic;eri aldilar. Salonda bir di- zerek: gÜzestleri , bilhassa Saksonya prenslerin -
vana yatud1lar. Rezzana g~ince 0 sna- - Sizi rahats1z ettim, affcdersiniz, d i- den Moris'le olan mua1akas1d1r. 
da hizmetcisinden ~ok ba~ka dü<ünceler- ye mmldand1. F akat yolda, kapmmn Gene k1zken Lorcn' li bir zabitle ala -
le kafaSJ dolup ta1makta idi. Bazi sa - Önünde 1apkasm1 bulunca, onu gorup ka peyda eden Adriyen'in bu subaydan 
bahlar k1ra c;1khg1 zamar. bu adama ya- görmcdiginizi sormak akhma geldi. K a- bir k121 olmu1, sonra Strasburg asilzadc· 
nmda ~ok sade giyinmi~. esmcr. 2ay1f bir p1y1 ac;1k buldum. Tckrar tckrar teick- lerinden K ont Klinidin'lc birlikte ya1a -
krzla tesadüf ederdi ve o, kendisini daima li.ür eder~m . karde1im ilk defa yaln1zba,1- mi" ondan da bir k1z. cocuilu dünyaya 
alakadar bakiilarla süzerdi. Simdi adam1 na soka~a ~1k1yor. Neyse ki kriz üzerinde gelmi1tir. Kent, ailesinin 1srarile pek az 
kap1smm önünde bulunca derhal aklma deiiil. Evden sabah has1lsa kac;m11. To • zaman sonra sevgilisini terkederek zen • 
1u fikir gelmiiti: «Bana yaklasmak. gö- pallad1gma bak1hrsa dü1üp bir yerini de gin bir k12la evlenmi1tir. 
rümiek icin ~are anyordu. Nihayet ken- ac1tm11 olaeak. Buna 1ükrediyorum. Cün- Adriyen bunun üzerinc kalktp P arisc 
dini hafif yarahyarak bu bahane ile evi- kü onu ararken gec;irdigim heyecam size gelmis ve F ransanm meshur facia mu -
rne geldi.» anlatamam. Zavalh hastadir. hariri R asin' in i~inde son nefesini verdiii;i 

Adam hie; konusmuyordu. Hafifc;e in- ~unu ;ö~l~r~en k.afas:m i1aret ederek konaib tutmu1tur. Bu mada artistin et -
cinerek c;ürümÜ§ olan ayag: iimdi sanl- den~ denn 1~1n1 c;ekh. raf1nda tövaliye Rohan, Yolter, Milord 

G k d d k Ür kad1n1n da b1'rdenb'r d · b' PeterboruD Dibi •ahsiyetler toplanm1• ol-m1tt1. enc a m a onun ar11sma o - ' 1 e enn tr ~ ~ • , 

VEFAT Tetekkür 1 
Refikam Sakibe Sütekinin vefah mü

nasebetile gerek cenaze merasimine I~ 
tirak etmek zahmetinde bulunan ve ge
rek telgraf ve mektublarla bizleri te -
selli etmek !Utfunu esirgemiyen muh
terem zevata alenen te§ekkürlerimin 
muhter~m gazeteniz vas1tasile iblägm1 
rica ederim. 

Sadrazam merhwn Mü~ir Cevad Pa
~a ve biraderi merhum Ferik $akir Pa-
1a ve hem§iresi Häce Sara Hammefen
dinin agalarmdan ve Haremagalari Te
avün sand1g1 müessisi ve muhasebecisi 
Kad1köyünde Bahariye caddesinde (Mu
hiddin ve Hayreddin b1raderler) Mer -
kez bakkaliyesi sahibi Muhiddin Serai 
vefat etmi~tir. 

Cenazesi bugünkü '"r§amba günü sa
at 11 de haneslnden kaldmlarak Os -
managa camii ~erifinde ö~le namaz1 ln
hnd1ktan sonra motörle Sirkeci istas . 
yonuna nakledilerek Topkap1 aile me -
zarhgma defnedilecektir. 

Tetekkür 

Aram1zdan ayr1lmasile bize sonsuz a
c1lar b1rakan zevcim, babam1z Ahmed 
Ziya Akbulutun cenazesinde bulunan 
ve kederimize ortak olan efrada ve ehib
bam1za ayr1 ayri te~ekküre imkän ol -
mad1~mdan muhterem gazetenizin ta
vassutunu rica ederiz. 

Zevcesi: Mesrurc Akbulut. ogullan: 
Nureddin Akbulut. Necmeddin Akbu -

lut, damad1: Memduh, km Lämia 

r- Samatva $EN' de-. 
L Tophat • Clnayet llllasasr.1 

IMiLLi SiNEMADA 
Bugfin matmelerden itibaren iki 

silpertilm birden , 

Mihracenin Cözdesi 
TUrk~e sözlü 

SARI ZAMBAK 
MARTHA EGGERTH 

Fiat larda zam yoktur. 

r 
Emekli Tümiieneral Hakk1 Sütekin 

Sinema mP,rakhla.r101n nazan 
dikk atine : 

Istanbul halkma ~imdiye kadar 
böyle bir lilm görmek nasib 

olmam1~t1r. 

DOKTOR 
$ANDU 

Memleketimizin 
en ~ok sevilen 
nrtisti BELLA 
LUGOSI ve 
RALPH 
BYRD'in en 

hevecanh ve sergOie~t film i 
25 k1s1m tekmlli blrden 

BUGüN 
Matinelerdeo 1tibareo 

ALKAZAR 
sinemas1nda ba~hyor. 

Y ARIN A K ~A " 

i PE K 
SiNEMASINDA 

LORET l A YOUNG 
DON AMADE 

Herkesin begenecegi • Sevecegi • Alkr§hyacagi 

TEHLiKELi A$K 
Frans1zca sozlö büyiik a~k ve seri:üze•t Jilmi 

VE ••• ? VE ••• ? • • • • VE ••• ? : • • • VE ••• ? 

Eo güzel 
hhm lerio 

YARl'.'\K l TLA'.LART\IIZI OKUYUNUZ, -
TüRKI 

L E A N D E R SINE":,15::.1 La Habanera 
ZARAH 

..... t'angalti KURT U LU $ ~inemas1nda 
KAHKA HA VE HEYECAN HAFTASI 

TUrk~e SözlU BUyUk Facla 

Lorel • Hardi Karim1 ben öldürdüm 
H 1 N D 1 S T A N D A Nancy Carroll • Laullukas 

Geceleri : Kanm1 Ben oldördüm 8,30 Lore! • Hardi 9,30 da 

( Bu aksamki oro1Zram) 
ANKARA: 
12,30 kar~1k pläk ne§rlyat1 • 12,50 plak: 

Tilrk muslkl.sl ve halk §arkllan • 13,15 da• 
hlli ve harlcl haberler • 17,30 Ha!kevm • 
den naklen Ink1Jäb dersl (Receb Peker) • 
18,30 kar!§tk pläk ne~nyat1 • 19,15'Turl< 
muslklsi ve halk ~ark1lar1 <Leman ve- ar ... 
kadatlan) - 20 saat ayan ve arabca ne~
rlyat - 20,15 Tilrk muslkl.sl ve nalk t•r· 
kllan (Servet Adnan ve arkadatlaru • 21 
c;:ocuk Eslrgeme kurumu namma lBayan 
Fakibe, Lstanbul saylav1J - 21,15 stüdyo aa
len orkestras1 • 22 ajan.s haberlerl • 22,15 
yarmkl program, 

iSTANBUL: 
12,30 pläkla Tilrk muslklsl - 12,50 hava

dl.s - 13,05 plAkla Türk muslkl.sl - 13,:!0 
muhtellf pläk ne$rlyat1 • 14 son • 17 rn
k1!Ab tarihi dersi: ÜnJversiteden nakJen, 
Yusuf Kemal Tenglr1enk - 18,30 kon!e -
ran.s: 23 nt.san cocuk haftas1 ve bayram1 
müna.sebetlle c;:ocuk Eslrgeme l:urumu na
mma doktor Lüttt Ak.su <c;:ocuk zaylat1) • 
18,45 Fatlh Halkevl Gö.sterlt kolu taralm· 
dan blr tems!l - 19,15 p!Akla dans mus1kl
sl - 19,30 kon!erans: §ehremlnl Ha.lkevi 
namma ituian Kongar lOkU!larda dl.slp!ln 
ve terblyeJ - 19,55 borsa haberlerl - 20 Ne
zlhe vc arkadai;ilar1 taraftndan Türk mu -
slklsl ve llalk 1arkllar1 - 20,45 bava raporu-
20,48 Omer Riza taralmdan arabca B6y • 
lev - 21 Kläslk Türk muslkl.sl: Nur! Halll vc 
arkadll.\<lar1 tara!mdan, saat ayar1 - 21,45 

' orkestra • 22,15 aJans haberlcrl • 22,30 
p1äkla sololar, opera ve operet parc;alar1 „ 
22,50 son llaberler ve ertesl günün progra
m1 - 23 son. 

Y abanct merkezlerden 

müntahab parc;alar 
Operalar 

20,05 BÜkret: Parsl!at (Vagner'ln). 
22,05 Roma: Gölgeslz kadrn <Rl1ar 

Stravs'un). 
23,05 Beromtinster: Nürenberg 1ark1cis1 

(Vagner'ln). 'lJ~üncü perde. 
Büyük konaerler 

20,15 Münlh: Jung ve Bethoven'ln 
eserlerl. 

21,05 BrltiJJ Ney.j!na.1: Berlloz, Mozart, 
R. Straus'un eserlerl. 

21,05 Stutgart: ~lllng'ln e.serlerl. 
21,05 Hamburg: Bethoven (Yed!ncl sen-

fonlJ ve Vagner'ln eserlerl. 
21,05 Berlin: Haydn, Mozart ve Betho· 

ven 'Jn e.serleri. 
22 c;:ek devlet radyosu: R. Strau.s•un 

eserleri. 
22,05 Polonya devlet radyosu: eopen'ln 

plyano par~alar1. 
22,35 Kolonya: Bethoven'ln eserlerl. 
Oda mu•ikileri 

22,05 ~lmali irl1mda: Brams'm tark1lar1. 
22,35 Frankfurt: Haydn (Kuvartet) . 
23,25 Läylpz!g: Löns'ln .jark1lar1. 
Sark1 konserleri 
22,35 Königsberg: V Rode (barllon). 

Avrupadan avdet 
Hasan Fehmi terliha

nesi haleli 

Flkri UstUndal 

Londra ve Paris se . 
ynh•tinden yeni mo . 
deller ve son moda 
kuma~larla avdet et· 
tl~ini saym mü~teri· 

lerine bildir1r. 

turmuitu. Sükut ic;inde duruyordu. Kml ha!retlc gözleri büyümü1. ü~ü de tahm'.n- masma raiimen o, bilahare Kurland D ü AZAK SiNEMASINDA Ba~hyor __ _. 
Senenln en bUyUk ••heserl, lngllterenln en b Uy Uk kra ll~esl 

sabahhgmm hafif arahk yakasmda be _ lenn~e yan1ld1kl.an~1 anlam11lard1. H12- kas1 olunca prens F redrik O~üst ismini 1••11•••• E'ugÜn 
yaz gögsü görünüyordu. y eiil gözleri metc;1 derhal g:~11 .b1r ncfe~ alarak : «D e- alan Moris'le sevi•mei(e baslam11t1r. 
memnuniyetle süzülmü•tÜ. T ebessüm edi- mek hirs1z deg1lm11„» d1yc düiündü. P rens virmi dört yasma ~elinciye ka -
yordu. Birc;ok erkckle~ onu sevmiilerdi Rezz~n ad.~~m hala mar~.a kendisine dar on bir harbc i1tirak etmii bir iah, 
ve 

0 
hi~birine ehemmiyet vermemiiti. Fa- bakt1g1m. {!'O.'.unee d~hietle. urpercrek ar- raman, ayni zamanda kadmlar arasmda 

bt bu adamm keskin hatlarla ~evrili kas1n1 dondu. Kend1 kendme : «Ne bu- büyük 1öhret ka2~nm11 bir hovarda idi. 
düzgün yüzü, hie; gülmiyen, üzerinden dalay1m: o.nu c;1lgm bir a11k san1yordum. Birlikte D resden'e gidip oturduktan son
aynlmiyan sert bakislan onu hem ürkütü- Halbukt b1r deli !» d iye söylendi. Y1l - ra arhk birbirlermden ayr1lamaz olmu1 -
yor, hem de kalbinin sevincle atmasma diz: «!\leger ortada intihar tc1ehbüsü fi- lardir. 
sebeb oluyordu. lc;inden: «Bana yaklai- lan yokmui. Deli olduiiu i~in birdenbire Bu saadet. bulutsuz ve lekesiz, 
maga vesile bulmak i~in kendini yarala- 1~ur!u2ca otomobilin önü ne ~1k1ve rmip> tarn ü~ scne sürmÜjtÜr. K urland tahbna 
maktan ~ekinmedi, nekadar c~ur ve diye yavai<;a mmldand1 ve 1a1kmhktan gec;ebilmesi ic;in P:ense para fä21m oldu
fedakar l» diye sevinmekte idi. K apmm kurtulur kurtulmaz genc k1za yaklasll: gu vakit artist bütün mücevherlerini ve cl
önünde, ayakta du ran hizmetc;i kadm ise - Kazay1 ben yaphm, dcdi. F akat bisclerini satarak ona 45 bin lira temin 
o sirada kendi kendinc iöylc bir muhake- kardeciniz öyle birdenbire kar11ma ~1kh etmi1tir. Bir müddet y•kdigerindcn ayn 
me yürütüyordu: «Bu adamm yüzü, ba- ki„ Neyse büyük bir felaket olmad1. yaiamak mecburiyetinde kalan iki sevgi
k11lan, hi~ konuimamas1, bütün harekct· Y almz epey •amlm11a benziyor, hem de Imin aras1 biraz a,1lm15 v~ Prens Moris e 
leri garib ve korkunc. Simdi silahmi c;i- ayag1 incinmi1, müsaade ede„eniz gide- ba1ka bir kadm tahakkiim etmege ba1la· J 

kanp üzerimize c;evirerek, haydi elmaslan c~giniz yere sizi otomobilimle götüre - m1shr: Bubbon Dü1esi„ Bu kadm Adri- ' 
~1kann diye, bag1rsa ne yapabiliriz ?. yim,» yen' i o derece k1skemr ve mahvetmek 1s-
Hi~„ Ah bu hammcfendi onu ne eesaret- Gene k1z sesini , 1ka rm1yarak ba1ile ka- terdi ki bic;areyi nihayet bir vas1ta ile ze-
le eve aldil» bul ettigini anlatan bir iiaret yapb ve ü,ü hirlettigi de 1ayi olmu1•:11 . 
• Kap1 iiddetle c;almd1. Hizmet~i endiie bera?erce kap1ya dogru yürüdüler. H iz- f1in as1l fecii, o zamank i P aris zab1ta, 

ile yerinden s1c;ram11b, Rezzan ba1m1 ,e- m•'"' „L. t„,n<l• n h nivi hned1. smm Adriycn'in ce'Cdini irece hic;bir me-
c;evirdi. Adamla yalmz kalacagmdan T ellekkür rasim icra<ma imkan b1r•kmadan gizlice 
memnun olarak tath bir sesle: «Haydi. i;;eker hasta!tgimm tedavisi hususun- bir kirec; kuyusuna att1r'1las1 ve rahib s1-
gi1 ac;» dedi. Hizmet,i gitti. Rezzan ko- da gösterdikleri aläka ve sefkatten do- mfmm da «aktristir !» diye kadma ru -
nu1masr, kalbini a~abilm~si i,in erke~e lay1 Haseki Nisa hastanesi operatörü hani ayin yapmaktan imtma etmeleridir, 
eesaret veren bak11larla bak1yordu. Fa - muallim doktor $inasi Erelden ba5ka B u sahrlan okuduktan sonra z•nnede
kat birdenbire kap1 ac1lmca derhal aya- profesör Bay K~male, Bay Kä11ma, Bay rim ki, bir filim ic;in bundan daha mükem
iia kalkh ve i,eri giren kadm1 görünce Suphi ·e, Bay Adnana, Bay Hayriye, mcl bir mevzu bulunam1yacagma siz de 
«o Y1ld1Z sen miydin !» diye, söylen& Bay Naime ve Bayan Naimeye de ayr1 kani oldunuz. Franm rejisörü M arse! 
Y1ld11, divanda uzanm1s, yatan adam1 ayn müte~ekkir oldugumu alenen be - L 'Herbiye'nin idare ettigi bu kordelada 
giirmü1. gerilemi5ti. Sarararak: «Ü, ta yanla bir vicdani vazife ifa ediyorum artisti f von Prentan, prensi P iyer F resney 
k ndi•i !.» dedi. Adam, gözlerini iimdi Humeyra Tar M oris temsil etmi1ler ve kendilerine Lar-
de yeni gelene revirmisti. Gözleri hiddet- lffi1' i;;ehzadeba~1 Turan key, A ndre Lafor, G abriyel R obin gibi 
le parhvordu, Hizm•tci, ~enc kapmm ö- , tiyatrosunda büyük san' atkarlar f"&rtönerlik etm11lerdir. 
nünde idi. Y1ld•z telaila Rezzano vak - Hakki Rusen ve * «Akdenizde faaliyetl» filminin 
1 

arkada5lar1 
a5m1 h. Onun kulag1na egilerek tihek 1,,, ', tki oyun birden bai mümessill eri arasmda Alman aktör -

1 • K RALi~E ViKTORY A'n1n 
60 seoelilr. hökumdarlik hayah. Baeytan 

ANNA NEAGLE 
l1a~a renk li. Bu l1li mlerile dünyamn en büyük artistleri arasma giren 
ve ADOLF WHOLBRüK taraf1ndan 

2 • ~iN GE~iDi Ba~tao ba~a heyecan filmi 

Fiallarda zam yoktur. Yerlerln evvelded ahnmasr rlca olunur. 

HU AK~A 1v1 

MELEK 
Slnemas1nda 

Gelecek hafte nlhayet bekledl§inlz TINO r.OSS'in son filml L... 
YAKAN BUSELER ,--_. 

Bu ak,am SUMER sinemas1nda 

Seoenio yeni ve büyük muva tfakiyetli, en me~hur 

Türk~e Sözlü ve $ark1h 
BUyUk ~ark Operetl olan 

AR81N MAL ALAN .... 
hlmi ha~hyo r. Artistlerdeo : 

HAZI M, MUA \llMEll, l\1A!n1 UT, HALI DE, SAMIYll: ile Rayan 
DI RAOURY AN'm i§tirakile MARMARA StUdyosunda 

Türk~eye adapte edilmi§tir . l\lu,iki . Dans • f?ark1 • Ne§e - Kahkaha 

lilmi Biletler evvelden satrlmaktadir. 

Lful eden bir sinema yild1z1n1n 

Son eseri - Son filmi 

SARATOGA 
Frans1zca sözlU. Ba9 rollerde: JEAN HARLOW 

CLARK GABLE bir se!le: Öldürdün beni lerinden K arl Ludvig Dil'l e FranS12 ar-
- Demin sana gelirk•n otomoh;liml• Piyes 2 perde. Gönül pazari, komedi tistlerinden P iyer F resney' in ismi zikro - Heyecanl1 - Zevkli Gözel · Nefis bir a~k ve macera filmi. 

1'_1 acl•ma camt1m divt. f1<1ldad1. Emin 2 perde lunmaktad1r. \ yr1c P dl - ' a: aramount dUnya hava sleri - Numaral1 koltuklarm evvelden ald1r1lmas1. 

'* A LEM DAR S~i~N;-;;;;;;;;E;-.M.---.A.-.S.-;-;IN~D~A~------.:.:....::.:.....:.:_..:_:_:-====-.::::.::.:-===:_:::_:==:_~~ 
Tükrk~e ve eo nefis Türk musikisi ile haz1rlanm1§ düoyamo 

M • 
1 HRACENiN 

eo mu~a§a 

G 
filmi 

•• 
0 ZDES 

.__ Yeni ve en son sistem Western makinelerinde misiJsiz oluyor 1 ikinci film: METROPOL BAR (Loretta Young) BuaÜn ba,l1yor 

• 
1 
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R. Arasui Jl-lisiri ziyareti etrafinda PENCERESiNDEN i~timai bahisler 

Ni~in evlenmiyoruz? 
~ogaltmak Memleket nüfusunu 

arhrmak laz1md1r; bunun 
f erdlere yard1m 

i~in evlenmeyi 
de devlet, • • 

l~ID 

etmelidir 

Yazan : SAFAEDDIN KARANAKCI 

Lira. 
17.50 

25 
3 
3 

Yirmi bei ya1m1 ikmal eden kIZlara ö
len babalanmn ayhgm1 vermiyen vazn 
lcanunun bu zümre kadmlarla da me1gul 
olmas1 icab eder. 

Ahlakm evlenme müessesesile olan a
liikaSJ inkar edilemez. Bu8ün kabul et -
mek _mecb~riyetindeyiz ki bütün dünyada 
oldugu 81b1 Umumi Harbden sonra bizde 
de ahlak telakkileri biraz sarsilm1it11. Ha
yahn normal. ve heyecans1z seyrinden zi
yade zevklenne düikünüz. Malum oldu
gu ic;in izahma lüzum görmedigim bu se
beb de evlenmeleri azaltmaktad1r. 

Hulasaten 1unu diyebilirim ki nüfusu
muzun <;ogalmasi, evlenmelerin ' artmasr 
i<;in iktisadi ve ahlaki iartlan islah etmek 
laZ1md1r. 

Evlenmek hi~ §Üphesiz, ki maddi bir 
külfettir. Devletin bu külfette ferde mu
zahir olmas1 icab eder. N 851J? 

Bence maa11 55, ücreti 150 liradan 
fazla olan bütün memur ve vergi matrah
larma nazaran kazandan bu ayarda bu
lunan serbest mes_lek erbab1m evlenmege 
veya muayyen. m1ktar bir vergi vermege 
icbar edecek b11 kanun lazrmd1r. Yüksek 

maa§h memur ve dol8un kazanch serbest 
memur ve dolgun kazanch serbest meslek 
erbabmm mutlaka evlenmeleri laZ1mdir. 
Bu lazime cemiyetin menfaatleri bak1 • 
mmdan faydah ve zaruridir. 

Yüksek maa1h memurun, geliri yerin
de vatandaim evlenecegi kadm m~s'ud, 
~ocuklar gürbüz olur ve cemiyet i<;in fay
dah birer uzuv olarak yeti§irler. Gelirleri 
digerine nazaran fazla olan vatanda§la
nn bekar kalmas1, cemiyet araS1nda 83Y
rimeiru münasebetlere yol a<;mas1 itibari
le de mahzurludur. 

Maa§I elli bei, ayhk Ücreti yüz elli lira 
olan evli ve <;ocuklu memurlann maa1la
nna ufak birer zam yapmak evlenmegi, 
dolayisile <;ocuk yetiitirmegi kolaylaihra: 
bilir. Diger taraltan kazanc1 az ~!an evh 
serbest meslek erbabmm verg1lerinden 

bir k1Smmi indi~m.ek ~~retile„evlilik -~ükü-
„ t hfiline grd1leb1hr. Mulga Duyunu 

nun a I . d 1• · ve Rei' 1 idare enn e ev r ve ~oumum1ye 
• l 0 memurlara yap1lan yard1m, ve-

cugu o a . . . , . · 
rilen primler biz1m i<;m oirer tetkrk mev: 
zuu olabilir. Evlenmiyen yüksek dereceh 
memurlardan ve geliri dolgun serbest '?."'" 
lek erbabmdan ahnan vergilerle ~ahilrye 
Vekaleti büt,esinden aynlacak bir ka~ 
milyon lira nüfusumuzu i;ogaltmak husu
sunda cok müsbet i1ler görebilir. 

Ahlaki zafrn evlenme üzerindeki tesir-

Musiki 

Cortot'nun ilk konseri 
istanbul halk1, dün ak§am Alfred 

Cortot'yu senelerdenberi hasretini ~ek
tii!i bir dosta kavu1mamn sevincile din
ledi. 

y ak1n§ark poli tikas1nda ü~ y1lda bir hükümdar 

elde edi l e n yen ilik a d:::~~i:::e::~~:l~:t ~~en 
Daha Vivaldi'nin ilk akorlan ba1lar· 

ken salonu hmcahm, dolduran kütle 
ile büyük san'atkar, rüya ve güzellikler 
äleminin pembe derinliklerinde bulu§ -
mu1lard1. 

0 son haberleri okurken gözüme En-
Türk - M1s1r anla~mas1 Avrupada Y ak1nsark dülüs kelimesi ili§ti ve o kelimenin 

' minirnini kucagmda ya§iyan büyük bir 
devletlerinin menf aatine uygun görülüyor tarih sahifesi gözümün önüne geldi ve 

------ simdiki karde§ bogazla§mas1 sirasmda 
Vivaldi, Cortot'nun parmaklarile i9i

mize sokuldugu zaman s1cak kanh bir 
on sekizinci as1r bestekär1 seviyesini a· 
11yor; yükseliyor, yükseliyor; hatta za
man zaman Bach'a yakla1tig1 oluyor. 

Hakiki san'atkarlar c;ocuk olmak ih -
tiyac1m duyanlard1r derler. Ruhun tam 
manasile temizlenmesi ic;in sevmek ve
ya ,ocukla1maktan ba§ka ~are var m1-
d1r? 

Pariste intiiar eden «La Tribune des konu~malar, Türkiyenin. müslüman ale - bir tarafm elinden ~1k1p öbür tar_af~n 
Nations» gazetesi. Hariciye V ekilimiz minde muhafaza ettigi uzun siikiittan eline ge~mek üzere bulunan Endulus, 
Tevfik Rüidü Arasm Mim seyahati mü· sonra, tekrar islam alemi ve Arab mem-

1 

bir viläyetin ad1d1r. Halbuki bu ad.__m_:i
nasebetile iu makaleyi ne>:ediyor: leketlerile alakadar olduguna en mükem- lilm oldugu ü~er~, ~ir zamanlar butun 

Birka~ gündenberi, T~rkiye Hariciye mel delildir. Tiirkivenin nazarlarJ, ~imd1 fspanyaya verilmi§tEJ. d .. 
1

.. t 'hini lc-
K d d k 1 k 1 b·td·- "u kisa sutunda n u us an 

Vekili T evfik Rü~dü Ata• ahirede bu- yar 1mm an pe a 1 vare,te a a ' 181 „ .. k.. d g· ·1dir ve böyle 
R . .d d h . .. f k mal etmek mum un e 1 

lunuyor. Bundan tarn hir sene evvel, u<yaya g1tg1 e a a dZ m 1ta etme te . d 
1

„ ktur Ben yalmz o ac1kll 
d k d

. · L · 1 h ise e uzum yo . 
1937 nisamnda Ankarad• parale e ilen ve en :•me mua27am '.>Jr yay1 ma sa a- t' 'h' t k hususi bir noktasma temas 
d 1 k h dd k h d 'l „ 1·· A d" k an m e k ost u mua edesinin mu'3 a nüs a - SI arze 1 en mus uman syaya onme • etmek istiyorum. Bu noktanm ba$ a 

c;:ocukluktaki sonsuz inam1m ve öl -
,usuz temizligin ifadesini Debussy 
CortQt'la beraber oldugu zaman ne gÜ· 
zel verebiliyor! 

Inn 11 nisanda burada teati edildi. ted1r. bir millet veva ülke tarihinde benzeri 

Schumann'1, senfonik etüdlerinde bi
ze bütün ihtiraslarile, bütün korku ve 
heyecanlarile duyurabilmek j~in Cor -
tot'nun sihirkar parmaklarma, onun 
teknik ve anlayi§ma malik ka~ piyanist 
~1kar? 

Chopin'in romantik hassasiyeti i9in
de yatan ihtilälci ruhunu Cortot kadar 
anhyan ve anlatan san'atkär tamm1 -
yoruz. 

Onu cuma ak~am1 en sevdigi beste -
karlarm ikl büyük eserinde tekrar din
liyecegiz. Chopin ve Schumann eben• 
leri ile kainat arasmda ölümlerine ka -
dar devam eden mücadeleyi en patetik 
bir §ekilde §Üphesiz yalmz konsertola
rmda ifade edebilmi0lerdir. 

Bunu bize Cortot'dan daha iyi duyu
racak kirn var? 

N. 

<;ocuk bayramrnda meydan 
temsilleri verilecek 

Haz1rhklan ileriliyen <;;ocuk bayra • 
m1 §enlikleri 9ok zengin ve güzel ola • 
cakt1r. Bu i§le me§gul komisyon bu se
ne c;:ocuk bayrammm her kaza dahilin
de ayr1 ayn yap1lmasma ve §ehrimizin 
her semtinin §enlendirilmesine karar 
vermi1tir. Her kaza kendi mmtakasmda 
<;ocuk bayram1m kendi program1 da -
hilindc kutluhyacaktir. 

Bu y1l, Eminönü mmtakasmm prog -
rammda meydan temsilleri mühim bir 
yer almr§br.' BeyaZ1dda Üni'Versite mey
damnda büyük bir sahne kurulmakta -
dir. Bu sahnede dekorsuz, perdesiz ola
rak Eminönü Halkevi temsil ~\l.bl!li ta
rafmdan temsiller verilecektir. Bayra
mm ilk günü (Kahraman) adh piyes 
temsil edilecektir. 

Meydanda seyirciler ic;in geni~ yerler 
ayr1lm1~br. 

Bu mühim diplomatik vtsikanin imza"· 
iki memleketin 1914 - 1918 harb1 esna -
smda ald1klan teladh V3'iyetten ileri ge
ien devamh bir suitefehhüme nihayet ver-
mi1tir. 

Hat11lardad1r ki Türkiyenin cihan har
bine girmesile beraber, onu M1s11a bag· 
hyan son rab1talar da kopmu1tu. lngiltere, 
14 kanunuevvel 1914 te himaye ilan et
ti; 19 kanunuevvelde ikinci Abbas Hil
mi Paia azledildi ve yerme, Hidiv isma· 
ilin oglu Hüseyin gec;ti. Muhasamattan 
sonra, bu yüzden, ezcümle tabiiyet ve 
mülkiyet meseleleri üzer;nde, birc;ok ihti
lallar zuhur etmiit;. 

Demek oluyor lti, son muahede her 
ieyden evvel mü1kül ve rahats1z bir va
ziyetin tasfiyesi ieklinde tecelli etmiitir. 
Bu muahede Türk vesayetinden aynLp 
serbestiye kavuimui olan M1Srr devletinin 
diger baz1 devletlerle imzalad1g1 muahe· 
delerin aymd1r. 

Le Temps 8azelesi, ge~en sene, bu mu
ahedenin 1öyle k1sa bir hulasasmr ver -
miiti: 

«Her iki devlet tebaalan, iki iikid ta
raf millet efradma münham k1lmm11 o
lan iiler müstesna, ticaretle, sanayile ve 
diger iilerle i1tigal edebileceklerdir. He1 
iki memleket tebaas1, mülk edinmek ve 
satmak hakkm1 haiz olacaklard1r. 

Milliyet meselesine ge!ince, teirinisani 
1914 ten evvel M1s1rda ya1amakta olan 
yahud babaSI Türkiyede veya eski Türk 
topraklarmda dogmui olan Türk tebaa
sm1n, M1mh telakki edilmi1lerse, eski ta
biiyete avdeti arzu ettikleri takdirde Türk 
tabiiyetini tekrar ihraz edebilecekleri tas
rih olunmaktadn. 

F akat, bunlar Mrmda dogmu1larsa, 
yahud babalan ornda dogmu1sa, bu hu
susta hakk1 h1yara sahib olam1yacaklar • 
dir. 

5 te1rinisani 1914 ten sonra M1ma 
gelmis olan Osmanh tabi!yetini haiz kim
seler Türk say1lacaklard·r. F akat, bun • 
lardan M1s1r tabiiyetine ge~enler, M1m
h olarak kalacaklardir.» 

Eminönü Halkevinin (Meydan tem -
silleri) hakkmdaki bu te§ebbüsü san'at 
alemimizde ilk defa at1lm11 yeni bir a
d1m ve örnek olacakbr. - '• „ Görülüyor ki, bütün hükümler 8ayet 

Aleni tel}ekkür tabiidir. Bu nevi diplomatik anla~malar -

Kamma yapt1g1 zehirlerle vücudümü da, her 1ey, amil olao ruha ve ic;inde bu
eriten, isbrabla inleten, maneviyatum lunulan siyasi ahval ve 1eraite baghd11. 
y1kan bazdow hastahgmm zamam ge - Mevzuu bahsolan muahedede, bu nokta 
,en ameliyatmm yap1lmasmda azami biraz tevsi edilmege deger. 
tehlike mevcud bulunmasma ragmen Türk - MISlr dostluk muahedesine 
Cerrahpa1a _hastanesinde „degerli cerra- , Türkiye cephesinden bak1lmca, bu mua -
hiye d~enti genc operator Dr. HaZll~ hede Kemalist siyasetin yeni bir safha -
Bumin tarafmdan yap1lan muvaffakt· smm inkiiafi ieklinde görülür. Sadece 
yetli ameliyattan sonra, hi~ act duyma- Rusya ile yap1lan dostluk tezahüratmm 
dan birka> gün i>inde yuvama kavu§ - f 1 1 d d - · • · f' d 1 · d 

1 t t 
. k d asr a an 1r 181 s1yas1 m ira sene erm en 

turn. A,1 an yaram er em1z apan i; T" k' d h k 'f b' d' 1 
· 'tt'k k b 1 aktadir Gu"n gee- sonra, ur 1ye, a a es1 1r 1p omaS1 

yen g1 1 ,e ay 0 m . • f r . d - . k d' 1 1 ·1 
tik~e umumi 1ifa ve s;iläh görmekte - Aaal iyehne.I o~ru ·1g1tme·1 ted1rh. takya ~- e, 

. manya i e, lng1 tere 1 e a a s1 1 mu „ 

yimlnsanligma, hazakatine ve irfamna nasebetler tesis etmekte, yahud dana dog
hayran kald1g1m bu zata ebedi minnet rusu bu münasebetler daha fazla teza -
ve §Ükranlar1m1 arzeder, klymetli asis- hür eylemektedir. 
tanlarm ihtimamh yard1mlarma ve Türk devlet adamlan, uzun müddet, 
hastabak1c1lann gösterdikleri §efkate dahili imar ve tanzim i§lerile ugra1t1ktan 
te1ekkürler ederim. sonra, birkac; senedenben, memleketleri-

Melek Acun ni, birinci derecede ehemmiyetli 1ki dip -VEFAT lomatik manzumeye dahil etmiilerdir. 
Balkan Antanh ile 1ark misakmdan mü
te1ekkil olan bu iki manzume, Kü~ük An
tant devletlerinin sulh~uluk tesirini, orta 
Asyanm 8Öbegine kadar götürmektedir. 

MIS1rla tesis edilen ve inki1af edecegi 
muhakkak olan yeni münasebat, bu Türk 
siyasetinin diger bir cephesini te1kil etmek
tedir. !;iu mada Kahirede cereyan eden 

Türkiye tekrar bir Ak.Jeniz devleti ol- bulunamaz. !zah edeyim: 
maktad1r. Son sene!erdekt icraatmm bat- Tür kam tas1d1gma ve bir Türk fir-
hca vak'a51 vudur. kasmm ba§md·a bulunduguna ina~ • 

lki memleket arasmda teati edilen makhg1m1z läzim geien Tarik, kendi a• 
dostluk muahedesi kar~1S1nda, akla pek d1m ta§iyan me§hur yere 711 yihnda •· 
tabii olarak ~u sual gelivor. MiS1r, Asya yak bast1 ve bir, iki yil i~inde !spany_a· 

da islämi bir hükiimet kuruldu. Bu 15• 
paktma dahil olacak m1dir? tilä da Emevi saltanab namma yap1l • 

Bu di'>lomasi ve,ikaS1, Türkiye, Iran, miob. Fakat 1?am §ehrinde oturan Eme
Irak ve Ef~amstan aras1nda ihtiläf mev- vi hükümdarlarmin Endülüs k1t'asm1 
zuu te,kil eden bir tak1m noktalan hallet- vali yolhyarak idare etmeleri ancak 
mi0tir. Bunlardan en mü1külü, hie; 1üp - klrk bej sene mümkün oldu ve „75.~ da 
hesiz lranla Irak arasmdaki ;>attülarab 0 kit'a • gene Emevilerden bir hukum • 
meselesi idi. F akat, bilhassa ademi teca- dann bayrag1 a!tmda - istiklal kazandt. 
vüz muahedesi ieklinde imzalanan an - Türklerin yardunile kurulan ve Arab 
laima, dört memleketin, müiterek ve ha- harsile, Arab sistemile idare olunan En• 
rici bir siyaset takib etmek hususundaki e- dülüsten ron Arab hükümdannm ko • 
mellerini tesbit etmekte olup, bu 1tibarla, vulmas1 1487 yilmda vukua geldi. J?e • 

mek ki tspanva üzerinde Arab hak1ml· 
1ümulü hayliden hayliye artm11hr. 

yeti 776 yll sürdü. .. 
Son zamanlard1 i1itilcn bazr haberler, Tarihte bu kadar ve daha ziyade sur• 

M1Smn da, bu muahedeye i1tiraki ihtima- müs saltanatlar vard1r. Laki~ o „k~?ar 
lmi ih.as ediyordu. Bu hadise, az1msana- "ddet icinde - her ü<; yila b1r hukum• 

b mu „ 1 h" 
m1yacak kadar büyük ir ehemmiyet ar- dar isabet etmek üzere - vuz erce u • 
zedebilir. Mim, Iraki, ibnissüud Arabis- k" dar dej!i~tiren biricik memleket 
tanm1, Maveray1 Erdünü ve Y emeni da- E~~ülüstür. t1te hususi nokta dedil\l~ 
ha s1k1 surette baghyan pakta dahil ol - budur ve idaresizlik baklmmdan e~si.z 
mak arzusunu es„en izhar etmi1ti. Her bir ibret misali oldu~u icin bu nokta u• 

. d bir nebze durulmak faydahd1r. 
iki manzumeye de dahil bulunan Irakm zerm e 'k' „ 

Evet. Endülüste 750 y1! i9ind_e l „1 y~z 
üzerinden Arab de,\etlen de, Türkiyeye ki' h"kümdar saltanat surmu0tur. 
el veriyorlar. M1Smn iark misakma i1tira- ß~~~:rd~n bir kismi ikiser veya ü:er„ <>
ki, hi, 1üphesiz, iarkta b'.t siyaset birligine larak muhtelif mmtakalarda hukum 
dogru atilm11 kat'i ad1:n olacakllr. En sürmüilerse de esas itibarile 1u süla • 
bariz vasf1, aleliimum Araba ve müs - leiere avrilm1<lard1r: 
lümana kar11 c;ok 11ddetli bir incizab duy· 1 _ Endülüs Ernevileri. Merkezlerl 
mak olan Vefd aleyhtan zümrenin Kahi- Kurtube. Say1lari: 23. 
rede iktidar mevkiine yiikselmesi, Mim 2 - Beni Hammud. Say1lari: 15. 
hükiimetini, diger ~ark milletlenle birlei- 3 - Beni Ubbad. (E1biliyede). Sayi• 
mege daha fazla •evkedecek mahiyette lar1: 3. 1 bir amildir. 4 - Beni Zeyri • G1rnatada. Sayi a • 

Hulasa, senclerden, amlardan sonra, 
1ark te1kiliitlamyor. Devlet zümreleri tc-
1ekkül ediyor. Eski dü1manhklar, siyasi 
zaruretler kar11Smd" ve butün müslüman
lan, yahud onlarm tesiri altmda kalm11 o
lanlan birle1tiren ~ok kuvvetli duy8u kar-
1rsmda, unutuluyor. Y arm, Türkiye ile 
Mim, belki de S1k1 surette müttefik ola

rak, Avrupa vesayetinden kurtulmaga 
hergün biraz daha kuvvetle c;ahian on 
kadar müstakil devletin ba1ma ge~mi1 bu
lunacaklard1r Bu vak1aya nekadar ehem
miyet verilse azd1r ve gerek Tevfik Rü1-
dü Arasm Kahireyi ziyareti, gerek Kral 

F arukun, kararla1an Ankara ziya • 
reti belki de, bütün Y akm1ark siyasetini 
degi1tirecek olan hadiselerin ilk safhas1m 
te1kil etmektedir. 

Muallimlerin fil}leri 
Ba1vekalet istatistik Umum Müdür

lügünün muallimler ii;in haz1rlattirdrib i~
timai hüviyet ve meslek folerini doldur
ma müddeti 16 nisanda bitmi~tir. 

lstatistik kanununa göre, bu cetvel ve 
füleri vaktinde vermiyen mekteb idare -
lerile bunlan doldurmakta ihmal ve Ia
haydisi sabit olan muallimler, mahkemeye 
verileceklerdir. 

Fii\er,Maarif Vekaletinde tasnif edil
dikten sonra hamlanacak cetveller ls -
tatistik Umum Müdürlüil;üne ihsaiyata 
esas olmak üzere verilecektir. ---

Mancruko'nun ilk elcrisi 
Romada 

Roma 19 - Man<;uko'nun ilk orta 
el~isi Hsu1ao1in11: dün öil;leden sonra Ro
mava ~elmistir. 

ri: 5. 
5 - Beni Aftas - Say1lan: 4. 
6 - Beni Sumad1h - Sayilan: 3. 
7 - Beni Cehver - Say1lari: 3. 
8 - Beni Zünnun - Sav1lan: 4. 
9 - Beni Amir - Sayilan: 7. 
10 - Beni Tücib - Say1lan: 13. 
11 - Danie - Say1lan: 4. 
12 - Tartu~e hükümdarlan • Sayi • 

lari: 4. s 
13 - Mayorka hükümdarlan - ayt• 

!an: 7. 
14 - Mersiyeliler - 4. 
15 - Beni Hud • 8. 
16 - Beni Ahmer - 28. 
Bunlara Murabitin ve Müvahhibin 

d .1 h''ku"mdarlari da ilave edersek em en u . h" 
Endülüste vaktile her üc; ytla bir u • 
kümdar dü1tügü sabit ol~r. . . _ 

!daresizlige, nifaka, g~1ms1zhge_ bun• 

d b „ "k m1'sal olmaz amma yarmm 
an uyu E d" 

tspanyas1 galiba karars1zhkta n u ' 
lüslüleri de ge9ecek!„ 

M. TURHAN TAN 

Sümer Bankin 

sekiz yeni fabrikasl 

ßunlar1n ü~ü 
endüstrisine 

kimya 
aiddir 

Birinci bei y1lhk sanayi programm.a 
. . olup da he~üz kurulm1yan fabn· 

8rrm11 d k. „ d t is 
kalann da önümüz e 1 stne u;m e es • 
leri vazifesi hükumet~e Sümer B•nka ve-

rilmiitir. . 
Yeni kurulacak fabrikalar k1mya en • 

Eski Ticaret Odas1 ve Donanma ce -
miyeti reisi merhum Mehmed Abutun 
refikas1, Bay Abdullah Abut, Dr. Riza 
Abut, Bayan Nebiye Selc;uk ve Belkis 
Abid, Süreyyamn valideleri ve Vedad 
Abudla Nebih Abutun büyük valideleri 
Bayan Saadet Abut 84 ya§mda oldugu 
halde vefat etmi§tir. Eski ve büyük bir 
ailenin en ya1h rüknü bulunan ve fa
ziletile herkesin teveccühünü kazan -
mI§ olan Bayan Saadet Abut arkasmda 
temel diregini te1kil ettigi büyük bir a
ile b1rakm1§tir. 

Cortot Konservatuar orkestrasile 

düstrisi 1ubesine dahil olan Klor, Sudko_s~ 
tik Hamm Kibrit, Süpedosfat ve sera'."1 

fabrikalan olacakhr. Fabrikalarm m1a 
plan ve projeleri hazrrlanm11tir: . 

Aynca senelik pro8ram hancfmbd7kya • 

Cenazesi bugün saat (11) de eski ko
naklar1 olan Alemdar caddesindeki A
lemdar S1hhat evinden kald1nlacak ve 
ögle namaz1 BeyaZ1d camiinde kihnd1k
tdn sonra Edirnekap1daki aile makberi· 
ne defnedilecektir. 

lerine 8elince; bu tesirleri kanunlarla iza
leye imkan yoktur. Bir cemiyetin ahlaki 
seviyesi, iktisadi ve kültür seviyesmm 
yükselmesile imkanlamr. Bu imkanlar da 
aile terbiyesinin; mektebin ve zamanm 
yard1mlarile mukayyeddir. 

SAFAEDDIN KARANAKCI 

(!) 12 mart 938 tarlhll Cumhurlyet. Bo
~nma ve sebeblerl. 

(2) Mallye mecmuas1. Mart - nlsan 937 
nüshas1. Sahlfe: 116. 

• 

Sau'atkär Alfred Cortot ve beraber 
~ah§hg1 orkestra 

Büyük Frans1z san'atkär1 Alfred ";:;urtot önümüzdeki cuma günü Cemal 
Re§idin idare edecegi !stanbul Konservatuar orkestrasmm refakatile Fransiz 
tiyatrosunda mühim bir konser verccektir. Cortot bu konserinde Chopin ve 

. · , t'-· d" bah Kon-Schumann'1n piyano konsertolar1n1 icra edecckt1r. San a r..ar un sa . 
d . · 1 · · ·n kab1-servatuar orkestrasile provalarma ba§lami§llr. Ken is1 genc enmm 

liyetinden takdirle bahsetmektedir. 

d d „ t a n anm 
pilmalan takarrür e en or k .1 daha kurulmas1 da Sümrr Ban a v~n. • 

. . B l d rimento Erzurum rphk, mr§hr. un .r a , • 
1 

k 
h t Karobükte kuru aca o -am1z1 azo ve 
lan ,eiik boru fabrikalandir. . . . „ 

S „ b k bu sekiz fabnka '''" lu-umer an . . h I 
1 ra ve pro1elen azrr am11 

zumu o ana pa 1 . 
ld 

• d ,akmda bun arm miasma 
0 ugun an J 

bailana:.:c:::•:.kt:.:.1r:.:.. --~~::----
ÖL ÜM 

M in öl9üler ve ayar mü fctti§i ~e -
f ~~~nin babas1 eski Mabeyin müdür

~=r~nden Bay !zzet vefat etmi1tir. Ce • 
zesi bugün saat 12 de Ni~nta1mda 

~:ci Eminefendi soka.~mda 44 No. h 
hanesinden kaldmlarak namaz1 Te$Vi
kiye camiinde kllmd1ktan sonra E':'iib· 
de makbcrei mahsusasma defned1le • 
cektir. 
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Epey eskiden, ba1kanla ajan arasmda 
dogan ve ajanm agir basmas1le neticele -
nen bir mücadelenin neticesi olan milli 
kümemiz ikin::i ya1m1 sürüyor. Daha o 
münaka1ah günterde de yazd1g1m1z gibi 
futbolumuzu kalkmdmc1 bir tedbir olup 
olmad1g1 tecrübe ile belli olacak milli 
l<üme mürnbakalan hemen söyliyebiliriz 
l<i beklenen neticeyi verebilmek i~in her -
'eyden evvel i1, gene milli kümeye giren 
kulüb ve tak1mlarm hüsnüniyetine bagh 
bulunmaktadir. Müsabakalan yapacak, 
alaka ve seyirciyi etrafma tophyacak. 
elemanlann oyuncular olduguna ve o
yunculardan da kulübler mes'ul oldugu
na göre gene i1 te1kilatla degil; kulüblerle 
bitiyor demektir. 

Ge~en sene gördügü daha fazla rag -
bete mukabil bu sene milli kümeye istirak 
eden her ü~ mmtaka tak1mlarmm bir is
tisnuile daha zay1f kadrolarla sahaya 
~1km11 olmalan milli kümeyi daha ba1 -
lang1cmda kösteklemisti. Hele lstanbulcla 
tamamile beklenilmedik neticelerin ilk 
ma~larda tahaddüsü i1i büsbütün ~1kma
za sokmuitu. 

Bugün i~in ortada mevzuubahis ufak 
tefek teferruattan haric milli kümeyi kös
tekliyen amiller ba5hca 1unlardir: 

1 - T ak1mlarda müthi1 bir istikrar -
11zhk ba1 göstermi1 olmasi, 

2 - Kuvvetten dü1en tak1mlar10 is -
teksizlikleri, 

3 - Ma~larda hemen her zaman u -
mulmad1k neticelerle ~ar51la11lmas1. 

Bu ü~ mühim amile ilave edilecek u -
faktefek yolsuzluklan da hesaba kata -
cak olursak milli küme ma~lannm neden 
düitügünü ve ge~en seneki alakay1 uyan
d11amamas1 sebeblerini kolayca anlamak 
kabil olur kanaatindeyiz. 

Mill1 kümeden maksadm Ankara, lz
mir ve istanbul futbolunu muntazam 
surette kar51lastlrmak, her ü~ bölgede de 
li:uvvetli tem-;li tak1mlar bulundurmak 
gayesi olduguna göre bunu ba1ka kombi
nezonlarda aramak da kabildir. Hatta ve 
belki de futbolumuz i~in bu kombinezon
lar daha faydah ve hay1rl1 olabilir. 

Hangi sporda olursa müsabaka ve da
ha Üstün tak1mlarla temas hi~ 1üphe yok
tur ki o •poru yükseltecek tedbirlerin ba-
1mda gelir. Bittabi bu t"maslarda inti -
zam, elde edilecek faydalan ~ogaltacak 

amillerderdir. 
Bu bir hakikat olmakla beraber bir -

birinin oyunculanm ~ok yakmdan tam -
yan tak1mlarda bu istifade yan yanya a
zalm11 demektir. C:ünkii kariismdaki o -
yuncuvu ~ok iyi tamd1g1 i~in ondan Ög
renecek b;•1eyi olsayd1, 1imdiye kadar 
ößrenmi$ olacag1na p;öre, acemi oyuncu 
usta oyuncudan bir1eyler kapam1yor de
mektir. 

Ayni zamanda 1unu da nazan itibara 
almak laZ1mdir ki daha zay1f tak1m i~in 
fayda veren bu temaslar daha usta tak1m 
i~in mf bir antrenmand.m ibaret kahr. 
Üyun bak1mmdan bir istifadesi olmaz. 

Bundan ba~ka milli küme haricinde 
kalan kulüblerimizin mü„baka faaliyet
leri de eski alakay1 muhafaza edernemek
tedirler. Bunlar ikinci hatta ü~üncü dere
cede bir alakaya bagl1 kalm11lard11 ki bu
nunla uzun zaman vaziyetlerini muhafa
za edip edemiyecekleri de 5üphelidir. 

Yazan: NOZHET ABBAS 

Bütün bu rnl!talealardan sonra oku -
yucu gayet tab1i olarak soracakllr: Ne 
yapmah? Hangi tedbire baivurmah? 

Bence yap1lacak ii olduk~a basit, fa
kat tatbik sahasmda biraz tereddüdsüz 
olmak icab eder: T eklifim iöyle hula•a 
olunabilir: 

1 - Milli küme ma~lann1 iild ma~1 
haline alarak ~arp11mala" tasfiye yam 
kupa usulüne irca: 

2 - Bölgelerde futbol 
milli kümeden evvelki halin 
tek•if; 

faaliyetini 
fevkinde 

3 - Gerek böige lik rna~lann1, ge -
rekse kupa usulü oynanacak milli küme 
rna~lanm vaktinde ba1lay1p vaktinde bi
tirmek ve bundan scnra kalacak serbest 
zamanda da ecnehi temaolarma son de 
rece ehemmiyet verrnek. 

Esas hatlanm ~izdigim bu program -
dan §U faydalar has:I olacakhr: 

a) Bölgelerde halkm alakasm1 ~ek -
mii. taraftar kazanm11 kulüblerin masma 
göre kendilerinden üstün ayni bölgeye 
rnensub kulüblerle lik rna~1 yapmak im -
kanlan futbolun kalkmma51 bak1rnmda~ 
~ok faydahdir. 

b) Milli küme ma~l•n bugün temin 
etrnekte oldugu fayda ve faaliyeti kupa 
tarzmda oynanan ma~larla da temin 
edebilir. 

c) Milli kümenin ihdasile faaliyetleri 
tenkis olunan, daha az ve daha gayrimü
tevazin kuvvetlerin ~arp•imalan ieklinde 
ma~ yapan kulüblere büyuk firsatlar bah
iolunur. 

d) Ecnebi temaslarma ehemmiyet 
vermekle de gerek seyirci, gerekse fut -
bolcularm alakaS1 ü~ be, misline iblag o
lunur ki oyunculann oyun, seyircilerin de 
alaka bak1mmdan edeceklrri istifade fev
kalade büyüktür. 

Milli küme mai;lanm böyle bir prog -
ram lehine tadilde zannelmem ki ne pren
sip, ne de maddi bak1mdan bir kay1b1 -
m1z olsun. Böylece bilaki• pratik babm
dan gedikler arzetrnekte olan milli küme 
i1ini daha fazla bozulmadan · düzeltmi1 
ve IS!ah etmii oluruz ümiJindeyim. 

NUZHET ABBAS 

Y eni bir kupa ma1,;1 
Mmtakam1z futbol ajanhgt, milli kü

me haricinde kalan birinci küme taktm
larim bulunduklan ät1! vaziyetten kur
tarmak ii;in ortaya bir kupa koyarak 
bunlari kar11la1tirmaga karar vermi& -
tir. Futbol ajanhg1mn bunun ii;in gön
derdi~i tebligi a1ag1ya dercediyoruz: 

Futbol ajanh&'tndan: 
Bölgemizde yap1lacak kupa mai;lari

nm fikstürünü tanzim etmek üzere Bey
koz, Hiläl, tstanbulspor, Süleyma -
niye, Topkap1 ve Vefa kulüblerinin sa -
lähiyetli birer m11rahhaslarm1 21/4/938 
per5embe günü ak&am1 saat 18 de böige 
merke7.ine göndermeleri teblig olunur. 

Akitehirde pehlivan güre§leri 
May1sm 28 ve 29 uncu günleri Ak1ehir

de Kmlay kurumu menfaatine olmak 
üzere serbest ve yagh pehlivan gürei
leri tertib edilmi1tir. Ak1ehir Kmlay 
kurumundan ald1g1m1z bir mektubda 
500 !ira mükäfat dag1hlacak bu güre1 -
lere i§tirak etmek istiyen pehlivanla -
rm oraya müracaat etmeleri lüzumu 
bildirilmektedir. 

~efkat pullar1 
30 nisana kadar devam edecek olan 

Cocuk Haftas1 ii;inde mektub, kart 
ve telgraflanmza <;ocuk Esirgeme 
kurumunun sefkat pullarm1 yap11h
nmz. Siz de fakir, yoksul yavrulara 
bu suretle yard1m ediniz. 

CUMHURiYET 

Su~lu, bütün ~ahidlerin 
if adelerini reddediyor 
Antakyada amcas1 Mehrned Saffeti 

öldürmekten rnaLnun Tevfigin muhake -
mesine dün Agircezada devam edilmii • 
tir. 

Dünkü celsede Antakya müstantikligi 
tarafmdan ifadeleri alman iahidlerin is
tinabe evrak1 okunmu1tur. 

Mehmed Saffetin hemiiresi Nedime 
istinabe suretile alman ifadesinde 1unlan 
söylemi1tir: 

«- Aksamüzeri köydeki bah~emizde 
karde1im Mehrned Saffetle yemek yer -
ken T evfik p;eldi. Elinde tabanca vard1. 

ardesime seni öldürecegim dedi. Ben
den de kolumdaki bileziklerimi istedi. 
C:1kanp verdim. Bilezikleri yerden al • 
d1ktan sonra iki el ate1 etti, karde1im vu
rularak düitü. Bu sirada 111klar sönmü1-
tü. lki el daha ate1 ettikten sonra ka~b. 
T evfigin karde§irn Saffeti ni~in vurdugu
nu bilmiyorum.» 

Bundan sonra masile hizmetGi N az • 
miye, Dilber, F ehmiye, Ali ve daha bir
kaG kisinin ifadeleri okundu. 

Maznun Tevfik bütün bu ifadeleri 
reddederek: 

«- Bunlar hepsi yalanc1 1ahidlerdir, 
beni tammazlar bile„. 1fadeleri kabul 
etrniyorum.» dedi. 

Heyeti hakime, ayni 1ahidlerin eski 
karar mucibince ora Agirceza mahkerne
si tarafmdan yeniden ifadelerinin ahn • 
rnas1 hususunda teblip;at ya21lmasma ka
rar vererek muhakemeyi ba1ka bir gÜne 
talik etmistir. 

Saklanan ka1,;ak e§ya 
Evvelki gün Kas1mpB§ada Camiike -

bir mahallesinde Mesi;id sokal!mda 9 
numarah kahvehanede ba21 kimselerin 
kai;ak e§ya saklad1klar1 haber ahnmI§ 
ve bir ara1hrma ya?Uml§hr. Bu ara§ • 
hrmada kai;ak ipekli ve yünlü kuma§ -
larla 1nh1sara aid 7 tabanca fi1egi ve 
bir deste darngas1z iskarnbil kag1dt bu
lunmuitur. -···-Bahkesirde kütübhane 

Bahkesir (Hususi) - Hususi muha
sebe, Hükurnet caddesinde iki oda, geni1 
bir salondan rnürekkeb dört bin küsur li
rahk bir 1ehir kütübhanesi yaphrrnaga 
karar vermi§tir. 

Edremidde tarn devreli yeni bir ilk -, 
mektebin bugün ihalesi yap1lm11tir. -···-Yunanistan fuara i§tirak 

ediyor 
1zrnir (Hususi) - Yunan hükiirneti, 

Hariciye Vekaletimiz vas1tasile bu sene 
de lzmir fuanna resmen i1tirak edecegini 
bildirmi1tir. Korn1u ve dost devlet pavi
yonu iGin daha p;eni1 tertibat almacaktir. 

lzmir vilayeti de, bu sene, paviyonda 
esash tadilat yapma~a karar verrni1 ve 
bunun kin dokuz bin lirahk tahsisat ka
bul etmi1tir. F uar komitesi, dekorasyon 
i1lerini daha mükemrnel bir hale sokmak 
maksadile, Avrupada rnuhtelif fuarlarda 
iht1sas ve kudreti tecrübe edilmi1 bir de
korasyon müteh3'm1 getirecektir. 

---·-·~ Konyada bir kanal 
temizlettiriliyor 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Yavuz lnrsiz„. 
Hindistanm Pen -

cab eyaleti köyle -
rinden birinde, fakir 
bir köylünün kulü -
besi tutu1mu1. Ora -
larda ,telefon, tel -
graf ne gezcr. A -
damcag12, alelacele 
iki satlr bir iey kara
larnl§: «A man, de -

rnii, ~abuk yehim, evim yamyorl» Pu
sulay1 bir hay1r sahibinin eline lutu1tur -
mu1, kendisini ata bindirrni§, itfaiye ka -
rakolu istikarnetinde seliimetlerni1. 

Buraya kadar, hadise, Hindistanda 
cereyan edebilecek normal bir hadise. 11. 
itfaiye karakolunda kan11yor. Hindli, it
faiye ha geldi, ha geliyor diye bekler du
rurken, meger itfaiye c;avuiu izinli imi§. 
Tarn karakol kapmndan c;1karken eline 
tutuiturulan pusulay1 masanm üstüne b1 -
rakm11, yerine nöbeti alan c;avui da pu
sulay1 görmemi1, o günkii rapora: <9aya
m kayd vukuat yoktur» demii, gec;rni1. 

Bei ay sonra, harikzede Hindli, köy. 
lünün el üiüntüsü ile yar:s1m ateiten kur
tarmaga muvaffak oldugu yanm evinin 
önünde melul ve mahzun dü1ünürken, u
zaktan, pürtela1 itfaiye arabalan sökün 
etmiiler. Efrad, evin önünde inrnii, terti
bat almaga ba1lam15. ltfaiye c;avu1u ile 
Hindli araS1nda 1öyle bir muhavere ge~
mi1. <;avu1 sormu1: 

- Y angm nerede? 
- Hangi yangm? 
- Bu pusulay1 ~n yazmadm nu be 

adarn? Evim yamyor diyorsun 1 
- Haal Evetl Amma, benim evim 

bei ay evvel yand1. 
<;avu1 Hindliye, ate§ sa~an, gazub 

gözlerle bakhktan sonra 13yl" c;1k11m11: 
- Evin bei ay evvel yand1 da, ne di

ye iimdi haber veriyorsun be herif? 

Kazancli bir is 
' 

Nevyork'ta kalabahg1 az sokaklar -
dan birinde, o civar halki, Ü<> gencin 1üp
he uyanduacak baz1 hareketlerini görüp 
zab1taya haber v.rmi1ler. Bu ü~ genc, 
ortahk karard1ktan •onra, bir lagun ag
zmdan giriyor, sabaha kadar oradan 
i;1krn1yorlarm11. Zab1ta, halkm 1üpheli 
gördügü bu delikanhlan taraosud altma 
alrn11; fareler gibi lag1mda dola1an bu ü~ 
mahlukun, 1ehri berhava etmek ic;in dina
mit yerle1tiren suikasdc1lardan ba1ka bir 
1ey olam1yacagma hükmetmi§. 

Hulasa, üc;ü de yakalanm11. F akat, 
tahkikatm verdigi netice, hayretten her -
kesin agzm1 bir kans a~1k buakm11. 

Meger, bizim delikan!1lar geceleri la
g1mda alhn aray1c1hg1 yap1yorlarm11. La
g1m sulanm kalburdan gec;irrnek suretile 
her ay adarn baima yüzlerce dolar kaza
nan bu lag1m kahramanlan, orada, altm 
di1ler, paralar, mücevherler, hatta ~ok 
kiymetli yüzükler, küpel-.r, neler bulma
m11larl 

Y almz bir 1ikayetleri varm11: 
- 11 ~ok kazan~h amma, diyorlarm11, 

ah §U koku olmasa ! 

Bilhassa lstanbul. Ankara ve lzmir 
gibi futbolu kuvv,tli mmtakalarda milli 
kümeden haric kalan kuiüblerin ilerleme 
ve kalkmma irnkanlan e<kiye nazaran 
daha gü~leimi1 dernektir. Milli küme ha · 
ricinde kalan kuhiblerin milli kümeye ter· 
fi etrneleri ii;in ge~en sene vazolundugunu 
iiitip görrnek nasib olm1yan otomatikman 
terfi meselesi de bu iite rsash bir tedbir 
olamaz. 

Konya 19 (Hususi) - Eregli mm -
takas1 ziraati i~in hayati ehemmiyeti o -
lan Alan arkmm temizlettirilmesi 11me 
bailamak üzere vali Erej:\]iye gitti. Sene
lerce temizletilmemi1 olan bu kanaldan 
ta1an sular etrafta batakhk yapmakta, 
sa~hg1 bozmakta, bu yüzden de arazisini 
sulayacak kafi su bulam1yan köylüler a
rasmda ba21 vak' alar olmaktayd1. Kana
lm temizlenmesile 100,000 dönümden 

....._ _____________ ..) fazla arazi sulanacakhr. 

Maarnafih, zab1ta, üc; delikanhy1 ka
nunun himayesi •ltma almag1 ve kokudan 
kurtanp kokusuz bir yere kapatmag1 ih -
mal etrnemi1. 

Aak ve macera romam : 50 

llCClf~A IM 
Muhakkak olarak gidccegirni ögrendi

gi zaman agzmdan bir tek 1ikayet sözü 
naS!I c;1krnad1vsa, ürnid veren sözlerim de, 
memnuniyetini gö,teren en ufak bir ha -
rekete onu sevkedemedi. Y almz, ic;inden 
geien bir hararetle canlila~maga baihyan 
gözlerinde bir 1'laklik farkeder gibi ol -
dum ve kirpiklerinin ucunda beliren bu 
ya1 damlasi, onun •Öyliyobilecegi sözlerin 
hepsinden daha fazla, yüregimi deldi. 

Ona dogru atild1m: 
- Dönüp gel<cegim, inammz bana, de

dim„. Sizi görrneden g1decektirn. Görü
yorsunuz ki elimden gelmedi„. Sizi gör
dükten sonra da, i1te gid·miyorum. 

Y aZ1hanesinin yanmda oturrnu§, ba -
11m1 koluma dayarn11, he)ecan1m1 ve te
essürürnü gizlemege ~ah1,yordum. Yusuf 
Haddad elini uzatl!, benun elirni tuttu. 
Yava1 •esle sordu: 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

- Bu akiam döneceksiniz... F akat 
yann? 

- Yann da, dedim.O müthii tehdi· 
dinizden •onra art1k gidebilir miyim? 

Elirni daha kuvvetli Sikh ve sualinde 
1srar etti: 

- 0 korkulu tehdid olmasa sahiden 
gidecek miydiniz? 

- Zannederirn gidecektim. 
Dedirn. F akat gozler;m onun gözlerile 

kar11la1t1 ve bak11lannm 01cak alevi kar-
1ismda, yüregime bir ezgmlik ~öktügünü 
duydum. 

Karanm1 hakikaten tatbik edebilecek 
ve ondan uzakla1abilecek miydim acaba? 

Arzu ve iradenin, baz1 iilerde kali gel
rnedigini birdenbire düfünerek bütün 
cür' etimi kaybettim. Bai1m yere dogru 
egildi„. Artik, istesem de istemesem de 
onun mahyd1m. Onun yanmda ge„irdi -

gim rnüiterek hayat aylan ve arzum hila
fma olarak onun ihdas ettigi yakmhk 
vaziyeti, beni kend1sine ebediyyen bagla
m11t1. 

Öne dogru egilen ornuzlanmm üstünde 
evlilik boyundurugunu ilk defa olarak his
sediyor, o zamana kadar kabul etmek is
temedigim rnanevi bag1 ilk defa olarak 
benimsiyordum ... 

XXIV 
Aradan, hep biribirine benziyen bir~ok 

günler gec;ti . .". Binbirine benziyen, fakat 
daha az kasvetli günlerl 

Kocamla aram1zda z1mni bir anlaima 
haS1! olrnu1 gibiydi. 11k gündenberi bizi 
ay1ran insiyaki itimads12hk, temiz bir 
arkada1hk duygusu ic;inde eriyip kaybol
mu1tu. Yusuf Hacldadm bak11larmda, 
huzursuzluk veren o eski keskinlik yoktu. 
Benim gözlerim de, onun hareketlerini, 
evvelki gibi öfkeJi bir tarassud altmda 
tutmuyordu. 

Ger~ekten bir sükiinete kavu1mu1tuk. 
Hareketlerimizi, sözlerimizi, vaziyetleri
mizi, mü1terek bir hayatm tath sükun ve 
teslimiyeti ii;inde birleitiriyorduk. 

Onun yanmda kalmak suretile, üzerim
de sahib oldugunu iddia ettigi kocahk 
hakkm1 zlnlnen kabul etmii oldugum ic;in 

aram!Zda suitefehhüm ve münakaia mev
zuu kalrnam11h. Hi~bir fikrime muhalefet 
etmiyor; ne söylesem, ne yapsam mü -
naka1as12 kabul ediyordu. Ne yalan söy
liyeyim, bu derece kuvvctli bir uzla1ma 
hüsnü niyeti kar11smda, ben de kocamla 
münaka1a ihtiyac1 duymaz olmuitum. 

Ne o, ne de ben, uzlaimam1Za tekad
düm eden elim saatlerin bahsini etmiyor -
duk. ,Simdi, onun yanmda, gülmek cesa
retini gösteriyor, duydugum veya gördü
güm gündelik hadiseleri ona anlatmaktan, 
kendisile laübali iekilde konu1maktan ~e
kinmiyordum. Kocam anlattiklanm1 din
liyor, hatta beni söyletec~k bahaneler icad 
ediyor, hayahma ve dü1üncelerime gitgi
dc daha fazla ~okuluyordu. 

Kocamla benim aramda temiz bir ar
kada1hk oldugunu söylemi1tim. Halbuki, 
münasebetlerimizi tarn olarak anlatabil -
mek i~in bu tabir kafi degildir. Evinde e
bediyyen oturmag1 kabul ettigim andao 
itibaren Yusuf Haddadm, bana, kelime
nin bütün manasile kur yaprnaga baila -
d1gm1 söylemek daha dogru olur. 

ilk Önceleri, bu alakasrnm aiikane ma
hiyetini kavnyamam11hm. Elimi lüzumun
dan fazla zaman avucunda muhafaza et
mege, yahud belime dolanan kolu orada 
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ROMANY ADA DÜNKÜ TEVKiF AT 

Demir muhaf1zlar1n reisi 
6 ay hapse mahkiim oldu 

Ö"I d tBa$tarkadt•dll tnc•.kaah•.tede
1
J 1 rnuhafaza edecegi kanaatini vermekte -

g e en sonra a e 1 en 1 1nc1 ce se- dir.» 
de Kadreanu hükumeti devirrnek teieb - * . * 
büsünü reddederek eski Baivekil profe • "' 
sör Yorga'ya 1ahsma kar11 yaptigi hü _ CUMHUR/YET - Romanyadaki 
cumlardan dolayi gazeteler vasitasile ce- Demir muhaf1z te1kila11, bir fa1ist te1ek -
vab ver.digini söylemiitir. külüdür. Bu te§kilatm rni>i olan Kodre-

Eski Baivekil profesör y orga iahsi anu, uzun boylu, sert bak11h, iradesi 
müddei mevkiini iigal ediyordu. kuvvetli bir adamdir. Kodreanu, bundan 

Mahkeme, iki tarafi dinledikten sonra 15 sene evvel Ya1 Ünivcrsitesinde okur -
saat 19,35 te kararmi vermiitir. Bu kara- ken Lehistan ve Rusyadan geien Y ahudi 
ra göre Kodreanu all! ay hapse ve 2000 akm1 kar§ISlnda Y ahudi aleyhtarhgma 
ley para cezasma mahkum olmuitur. ba1larn11t1r. 0 zaman g\irLlltüsü ve kan-

Tevkif ve takib edilenler 11kl1g1 hi~ cksik olm1yan Y a§ 1ehrinin a • 
Bükrei 19 _ Son zarnanlarda yapi • sayiiini ternine mernur olanlar, ilk fusatta 

lan tevkifler, yanresmi bir membadan Kodreanu'yu tevkif etmiilerdir. 
tasrih edildigine ~Öre, iki nevidir. Bun _ Dayaktan ve i1kenceden kurtulunca, 
lardan bir k15m1 ellerinde p;ayrimeiru su- Kodreanu, bir tabanca alm11, ve o mada 
rette silah bulundurduklan i~in tevkif da tekrar bir mahkemeye sevkedilmi1tir. 
edilrni1lerdir. Bunlar hakkmda adli ta _ F akat rnuhakeme ba5larnadan evvel Y ai 
kibata ba1lanrn11hr. 150 ki1iden ibaret 1ehrinin polis müdürü, Kodreanu'yu 1id· 
diger k1s1m ise halk1 heyecana dü1ürecek detle tokatlam11, 1imdiki mevkuf reis de 
beyanname dag1tm1! olmalarmdan dola}'I polis müdirile yanmdaki iki polisi taban• 
mevkuftur. Bunlar hakkmda ise tahkika- casile yere sermi1tir. 0 zaman·, bütün 
ta devam olunmaktadu. Romanyamn Kodreanu lehine ayaklan • 

Tevkifat1n sebebi masile ba1l1yan bu büyük hadisenin mu• 
Bükre1 19 - Son günlerde yapilan hakemesi, hududda kü~ük bir kasabada 

tevkifatla Demir Muhaf12lann tenkil yap1lm11 ve Kodreanu beraet karan al • 
edilmelerinin sebebi, gayrikanuni surette m11l!r. Bundan sonra F ransaya gitmi1, 
silah ve fesadcuyane risaleler ve yaz1lar iki sene sonra da memleketine dönmüitür. 
bulundurmak ve tevzi etmektir. (a.a.) hte Kodreanu, Demir Muhaf1z teikilati• 

Son kozlan degil mi? m o zaman yapm11l!r. 
Paris 19 - Romanya hadiselerinden T eikil3ta ilkönce Bükre1in genc üni • 

behseden Donadiö, Epok gazetesinde di- versitelileri girmiilerdir. Grup geniilerken 
yor ki: o zamanki Baivekil Duka Romanyada 

«- Romanyada bir hükiimet darbesi Hitler prensiplerinin ya}'llmaSI ic;in bu 
teklikesi bertaraf edilmi1tir. F akat Demir- te1kila1! dag1tm11t1r. F akat ~ok ge~e • 
muhaf1zlann •on kozlanm oynam11 olduk- den Duka öldürülmü1tür. 
!an söylenemez. Kral Karo! i~in yap1la- 0 günden sonra gittikc;e kuvvetlenen 
cak daha ~ok 1ey vardir. F akat gösterdi- Demirmuhaf12 te1kila11, bugün gene da· 
gi enerji, mernlekette nizam ve sükunu g1hlm11tir. .......... ·······' ....... ' ............................................................................................... . 
Bursada seri bisiklet yar1~Iar1nm dördüncüsü yapildi 
r 

Bursa (Hususi) - F ederasyonun ter- takib ettiler. Birinciligi Acar 1dmanyur , 
tib ettigi bisiklet müsabakalarmm dördün- dundan Bekir kazand1. Kendisi bu me
cüsü 50 kilometrelik bir mesafa dahilinde safeyi bir saat 46 d~kikada katetti. lkin· 
bu hafta yap1ld1. Koiu, yagmur ve <>• - ciligi Kemal, ü~üncülügü F aruk, dördün· 
murlu bir havaya ragmen Gemlik 1osesi cülügü' Akmspordan lhsan, be1inciligi ge
üzerinde ve Bisiklet F ederasyonu asba1 - ne Akmspordan Kadri ald1!„r. 
kam Cavidin de nezareti altmda iyi bir Alman neticenin fena hava 1artlarina 
derece ile neticelendi. Müsabakay1 Bur- ragmen ~ok güzel oldugu görülmü1tür. 
sa bölgesi asba1kam 1hsan Celalle bisik - Yukandaki resim müsab1klardan bir gru• 
!et ajam Süreyya otomobil ve bisikletle pu Gemlik yolunda göstermektedir. 
...................................................................................... „ ................................ . -· 

Ankarada evvelki gün yaptlan futbol ma<;mda Ankaragücü. - Genclerbir· 
ligi muhtelitinin Först Viyena tak1m!Ill yen<l.igini yazm1~tik. Yukar1ki resim 
iki tak1m1 bir arada göstermektedir. 

icabmdan fazla kalmaga ba1lad1g1 za -
man, ikimizin de, farkma varmadan, han· 
gi tath meyle dogru kayd1g1mm anhya -
bildim ve dogrusu, bunun farkma vard1-
g1m zaman da, memnun olmad1m degil. 
Bende, esash ve 'llahiyetini anhyamad1 -
g1m bir degi1ikhk haS1! olmu1tu. Magrur 
Mukbile Nusret, a1km hudud tammad1 -
g1m ve a1k1, genc bir kocadan Ögrenme
nin ~ok zevkli oldugunu ituaf mecburiye
tinde kahyordu. 

F akat, iradeler;mizin, son bir hamle 
ile birbirine meydan okum~s1 ve ~arp11ma
S1 mukaddermi1. Mukadderahm!Za ha -
kim olan tesadüf, bizi iyiden iyiye mün
kad1 etmeden evvel, hissiyahmlZI bir kere 
daha tecrübeden ge~irmek ve bu hissiya
tm hakiki kuvvetini bize göstermek isti -
yordu. 

S1k s1k birlikte .,okaga ~1kmag1 adet e
dinmi1tik. Kah, gündüzleri gezmege veya 
ahbab ziyaretine, kah g~celeri tiyatroya 
gidiyorduk. . 

Bir gün, Yusuf Haddadm yaz1 oda -
smda otururken, masasmm üstünde du -
ran bir loca bileti p;özüme ili1ti. Bir müd
dettenberi onunla beraber sokaga ~1kma
ga ah11k oldugum ic;in, bu bileti de, ge
ne birlikte gidecegimiz bir tiyatronun bi-

Jeti zannettim. 
Biletin üstündeki tarihi ve locanm nu

maras1m gayriihtiyari obdum. Bunu o • 
kurken de, hususi bir ehemmiyet vermii 
degildim. Fakat, tarn o eonada, kocam 
bileti ald1 ve yaz1hanesinin gözüne sak • 
lay1p kilidledi. Bunu, zahiren gayet la· 
kayd bir 1ekilde yaphkten baika, benim
le konuimaga da devam ettigi i~in hadi· 
senin gözümden kai;mas1, akl1rnda yer et· 
memesi laz1md1. Halbuki, öy]e olmam11, 
bileti rnasanm üstünden ahp i;ekmecesi
ne kilidlemesinden ibaret bu basit hare -
ket, bende, tamamen yabancm oldugum 
bir y1gm his uyand1rm11t1. Hi~ münase -
beti yokken yüregimde canlanan bu §Üp

helerin sebebi neydi? 
- Bileti benden ka~1rd1, diye dü1ün

düm, ben görmiyeyim diye saklad1 ..• 
Her zaman l(Ördügünii, iiittigini ~abu

cak unutan haf1zam biletin nurnarasm1, 
ve tarihini nic;in s1k1 s1k1 saklam11h. 

- 8 numarah loca„. 
Diye düiünüyordum. Sonra, birden -

bire, beynimde ~okan bir 111k ve onun 
aydmhg1 i~inde bir fikir: 

- Bilet, on bes gün evvel almm1• ! 
Bu kadar ehemmiyet verilmesinin sebebi 
ne olabilir? 

( Arkas1 var> 
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lleri Ihtilälci hareketi 
inki§af ediyor 

Madridin 

~iler 

müdaf aas1 icin hükumet
ald1lar tedbirler • yen1 

<Baf tarat1 l Incl •ah11eae1 
~uadalajara'da dü1manm müteaddid 

&ccc hücumlan geri püskürtülmüitür. 
bü ~-•yYare kuvvetlerimiz, pazar gunu 
H Yuk bir muvaffakiyet kazanm11lard1r. 

1 
ava filolanm1z, Kartajen limamna 80 

on agirligmda bomba alm11lar, bir düt
;~n harb gemisini bat1tm11lard1r. fki 

U!man gemi•i de hasara ugratilm1itir. 
H ükiimet<;ilere göre 

Barselon 19 - Resmi teblig: 
d B!rkai; gündcnberi Pirene mmtakasm-
a sidd•tli bir muharebe cereyan etmek

tedir. Bu mmtakada cumhuriyet~iler 
dü1rnanm kulland1g1 ultra - modern IJ!al
iernenin bolluguna ragmen 1iddetli bir 
~ukavemet ve vubek bir mücadele kabi
hyeti göstermektedirler. 

15 ni.anda F rankistler muvaffakiyet -
•izlikle ntticelenen bir taarruz esnasmda 
l 50Q kiiiden fazla zayiat vermiilerdir. 
Dün kahraman k1t' alanm1z asilerin taar
ruzunu durdurmu~lard1r. 

Ebre' nin cenubunda dülmanm $erta 
ve Amposta istikametindeki tazyikine 
mukavemet edilmektedir. Bu mmtakada 
müoadele liddetle devam etmektedir. 

Dii(er cephelerde kayda §ayan biriey 
Yoktur 

Madridin vaziyeti 
Madrid 19 - Katalonya ile müna -

•ebatin kesilmesi Madridde hi~ bir endi1e 
dogurmu1 degildir. Madridde bütün siya
•i firkalar, halk arasmda pek mergub olan 
Ccneral Miyaja'ya tarn salahiyetler ve -
11lrnesini •evkle tasvib ve tasdik etmek • 
ledirler. Madrid. fspanyanm beite ikisini 
lcrnsil eden arazinin ba11 olarak kalm11-
t1r. Dondurulmu1 et, teksif edilmi§ süt, 
!ekcr, kahve gibi Katalooya yolile gel • 
mekte olan ecnebi mahsulat1 kolaylikla 
tcdarik olunacaktlr. Bu mahsuller, bun • 
d~n böyle 1ark limanlanndan ve E~dü • 
lusten gelecektir. fptidai maddeler 1stok
lan, henüz bir ~ok tank ve tayyare inia • 
•ina medar olacak miktardad1r ve halkm 
itirnad1 umumidir. 

Franaaya akin eden mülteciler 
Paris 19 - Hükiimet~i lspanyadan 

(:' ransaya mülteciler akm1 devam etmek
ledir. Yenidcn 1500 mülteci gelmi!tir. 
Bunlann arasmda milisler de vard1r. 
Mülteciler derhal Marinyak tecemmü 
karnnina sevkedilmektedir. 

T uluz 19 - Frankist'lerin ileri hare
ketleri dolayisi!e Val d'Aran'd~n kaca~ 
1•kriben 1500 sivil mülteci ile birkac m1-
lis dün Lu$0n civarmda Marinyak kam
Plna sevkedilmislerdir. 

Franko k1t' alan dün sabah hicbir mu
kavemete maruz kalmadan Bonaigne ge
~idinden gei;misler ve Salardu kasaba~m1 
11Ral etmi•lerdir. $imdi Viella $ehrme 
Yaklasmaktad1rlar. Sehir F rankist top • 
culannm atesi altmdad1r. 

AraRon'dan geien diil;er baz1 asi kuv
Vetlerinin Artigue vadisinden Las Bor • 
des'e indikleri söylenmektedir. 

Bu vaziyet aglebi ihtimal sivil fspan • 
Yol halkmm F ransaya iltica etrnesini in
lac edecektir. 

Dün geien mültecileri Orillak ve Ne
v:r'e nakletmek üze1e birkac tren Ma • 
rinvak istasyonunda beklemektedir. 

S1hhatte olan erkekler arzularma göre 
kltmhuriyet~i ve Frank ist fspanyaya sev
•dileceklerdir. 
lliikumetfilerin yeni mukavemet 

hatlari 

1 
.• Vittoria 19 - Vittoria radyosu teb-
1~ edivor: 

eil p ranki<t'lerin tayyareleri, cumhuriyet
k„•rin Tortoza mmtakasmdaki bütün 
h 0~'Üleri tahrib etmis olduklarm1 müsa-
ede etmi1lerdir. Bu hal, dü5manm Ehr 

C•~l L k •~unda mukavemet etmeRe arar ver· 

mis olduiiu ve müdafaa hathm bu nehrin 
simalinde vücude getirecegi tahminine yol 
acmaktad1r. 

Vittoria radyosu, Yinaroz'un i1gali 
keyfiyetinin yakmda kara ve deniz kuv
vetlerinin fili bir mesai birligi yapmalan
na medar olacaP;m1 bildirmektedir, zira 
deniz tayyareleri üc saat yirmi dakikada 
Palma dö Maiork'tan Yinaroz' a gece • 
bJmektedirler. 

Hükiimetfi lapanyada idam 
edilenler 

Barselon 19 - Hususi mahkeme, va
tani hiyanetten dolay1 19 ki§iyi idama 
mahkiim etmiitir. 

Hükiimetfiler Rua bayramina 
adam yolluyorlar 

Barselon 19 - Bilhassa Madrid T 1b 
fakültesi duvayeni M. Manuel Markez'in 
de dahi~ bulundugu bir heyet, bir mayis 
ienhklennde ham bulunmak üzere Sov
yet Rusyaya gidecektir. 

Hükiimetfi lspanya Milletler 
Cemiyetine müracaat ediyor 

Cenevre 19 - Milletler Cemiyeti u -
mumi sckreteri M. Avenol, lspanya Cum 
huriyeti hükiimeti Hariciye Nazm M. 
Delvayo'dan bir nota alm11hr. Bu notada 
konseyin önümüzdeki may1s aymda ya
pacag1 toplantida lspanya iilerine ecne -
bilerin müdahalesi meselesinin müzakere 
edilmesi taleb olunmaktadir. 
B~ nota ile M. Dclvayo'nun dün ga -

zetec1lere yapm11 oldugu beyanat arasm
da münasebet görülmektedir. 

Mumaileyh, bu beyanatmda, fngiliz -
ltalyan itilafm1 protesto etmi§ ve bu iti -
lafm «ccnebi muhariblerin geri almmala
n i1inin dahili harbin hitamma talik edil
mesini derpi1 etmekte» bulundugunu söy
lemiiti. 

Ademi müdahale komitesi 
mali meselelerle menul 

Londra 19 - Adem1 müdahale tali 
komitesi, önümüzdeki pazartesi günü top
lanarak komitenin mali islerile me5gul o
lacaktir. Tali komite ge~enki toplanh -
s1nda aza devletlere bor~lan bakiyesinin 
tcsviyesi i~in müracaatte bulunmu1tur. 

Tortoz.a diitmek ü;i;ere 
Londra 19 (Hususi) - lspanyadan 

geien son haberler, ihtilalcilerin T ortoza 
Üzerine yürüdüklerini bildirmektedir. 
T ortoza' nm sukutu arhk bir saat mese• 
lesi addediliyor. 

Franko harbi kazandrgrm ilän 
ediyor 

Londra 19 (Hususi} - General 
Franko bu ak1am radyoda irad ettigi bir 
nutukla lspanya harbini kazand1gm1 ve 
fspany.anm yeniden büyük devletler ara
smdaki mevkiini isgal edecegini söyle -
mistir. 

Viella Frankistlerde 

.• L~nd~a .19. (Hususi) - Jspanyol ih
t1lalc1len, 1len hareketlerine bugün de 
dev~m e~erek Yiella sehrini zaptetmi1 -
lerd1r. Dune kadar ihtilalcilerin elinde 30 
k'.~ometroluk ~ahil bu_lunuyordu. Bugün _ 
ku muvaffakiyet neticesinde ihtilalcilerin 
eline gec~n sahil mmtakas1 20 kilometre 
daha gem1lem11 ve 50 kilometreye balig 
olmustur. ------

Wagner'in tarihi kulübesi 
yand1 

.. ~.irna-Sakso.~ya . 19 - Graupa' da 
buyuk Vagne_r m ev1 yanmdaki tarihi kü
cük kulübe bir yangm neticesinde mah • 
volmustur. 

Malum oldui(u üzere Vagner, «Lo • 
hengrin» operasm1 bu kulübede yazmii
t1. Vagner müzcsi olan as1l ev, kurtanla
bilmistir. Maddi hasar 12 bin markhr. 

l' rak vapuru gelince izmir yolculugu k1salacak 

..... ~·~"""'~~-·---~ 

• . --
Trak vapuru sür'at tecrübelerinde 

... 

Alrna d b h h · • • ~dilerek nyyak ad Kl~op tezgahlannda in1a Trak vadp~runkund ub···i·ttabt.a s1s1 ndeh-
f k a m a 1:namm1za gelecek olan cc<inde iim 1ye a ar u un 1r gece e
•i;a d'~apurunun Band1rma hattma tah • vam . eden lstanbul • Band1rma yol • 
lc f 1 •cegi haberi, Bandirma ve civan culugu 4, lstanbul • lzmir seferi de 

'rn1rde b"" ··k b' k 1 · · ilan uyu 1r memnuniyetle kar- 13 saat gibi ~ok 1sa zaman ara mm11 
IDl§lJr . • ~ca~~ 

CUJ\1HURtYET 

Dogu vilä.yetleri • 

mizdeki ~11,malar 
Garbde muvazeneye dogru 

Fransiz - italyan anla,ma imkanlan kuvvetleniyor 

3 üncü Umumi müfetti,in 
gazetemize beyanab 

LBa~taratz l lnci sahlfedel 
Tahsin Uzer, bundan sonra dogu ille

rindeki faaliyet etrafmda sözü Basmü • 
$avir Nizameddin Atakere buakm11tir. 

Nizameddin Atakerin izahati 
Nizameddin Ataker de §U izahah ver

mistir: 
«-Hükiimetin dogu mmtakas1 1cm 

esash dü1ünceleri vard1r. Bunlar, ham
lanan programa 11öre peyderpey tatbik 
sahasma girecektir. Bugün icin, mem -
leketimizin en büyük hayvan servetini ih
tiva eden Kars ve Erzurum vilayetlerin
de at ve s1gu neslinin 1slah1 icin mühim 
tedbirler almm11hr. 

Göle kazasmda tesis edilen bin mev· 
cudlu inek deposunun önümüzdeki mali 
sene i~inde tevsii kararla1m15tlr. Erzurum 
ayg1r deposu da tSlah edilecektir. Bu ay, 
Karacabey harasmdan sc~ilen Nonyos 
cinsi sekiz ayg1r Karsa y~llanrmsllr. 

Erzurumda bir tohum 1slah istasyonu 
ac1lacaktir. Bu istasyon ii;in ikt1za eden 
arazinin istimlak muamelesi, bu sene ii;in
de bitirilecektir. 

Mmtakammn cok mühim istihsal kud
retlerinden biri olan sütün standardize 
edilmesi ii;in icab eden teskilat yap1lmak 
üzeredir. Bu is üzerinde, Ziraat ve fk -
tlsad V ekaletleri mütehass1slarmdan mü
rekkeb bir heyet tarafmdan yap1lan in -
celemeler bitmistir. Komisyonun hamla
d11(1 rapora göre, icraatm ilk k1sm1 yakm
da ba1hyacakhr. 

Doguda mühim bir pamuk istihsal 
merkezi olan lgduda, Aras • nehrinden 
istifade edilerek bütün ovanm irva ve is
kas1 ii;in laz1m geien proje ve keiifler ha
zirlanm15hr. 

939 y1h zarfmda tren islemege basla
masile, diger merkezlerle muvasalas1 te
min edilecek olan Erzurumda imar faa -
liyeti devam ediyor. T rabzon - !ran 
transit yolunun Karaköseden hududa ka
dar olan k1smmm insaah bu sene tamam
lanacakt1r. 

!ran hududu üzerindeki Gürcübulak 
mevkiinde tesis edilecek mü1terek güm • 
rük binas1 bu sene zarfmda inia oluna -
caktlr. 

Trabzonda insaatma ba1lanan 250 ya· 
takh hastane, bu sene zarfmda tamam -
lanacak, T rabzon lisesinin in1aah da de
vam edecektir. 

Erzurum, Kars, Cilmü5ane, Bayburd 
Halkevleri bu y1l ii;inde bitirilecektir. 
Trabzonda da yeni bir Halkevi binas1 
yap1lmaktad1r. 

Trabzona su isalesi de yaza kadar te
min edilecektir. 

Gei;en y1l, li(d1r havalisine yerle5tiril
mi$ olan Bulgaristanli göi;menlerin evle
ri, bu y1l icinde bitirilmis olacakt1r. 

Masraf1 vilayet büti;elerinden verilen 
hastane ve vol insaatma devam edilecei(i 
gibi, ge~en seneden baslanm11 olan muh
tclif kazalardaki fnhisar idareleri bina -
lan da bu sene idnde tamamlanacakhr.» 

1zmir sivil hava meydan1 
asfaltlanacak 

lzmir (Hususi) - Hamidovasmda -
ki yeni sivil hava istasyor.u meydam, as -
~al.tlanacakllr. Bu is ii;in k1rk bin liraya 
1hhyac görülmü1•ür. Keza. fstanbul, An
kara sahalan da avni suretle asfaltlandm
lacakt1r. Devlet Havayollan idaresi bu 
maksadla bir mütehass1s getirtmiitir. 

Havalar düzelince, lzmir • Ankara 
seferleri ba1hyaca~t1r. F akat lzmir istas
yonunun sahas1, tavyarelcrin inip kalkma
sma müsaid degildir, ~ok ~amurludur . 
lstasyona en yak1n membalardan su gc
tirilecektir. Birkac su nümunesi tetkik ve 
tahlil icin Naf1a Yekaletine gönderilmis
tir. Sahaya ~iden 5ose esash suretle tamir 
edilecektir. fstasyon, Buca üzerinden o
tomatik telefonla sehre baglanrnak üze 
redir. ····-KIT ABLAR ARASINDA: 

Almanca yard1mc1 kitab 
Ortamekteblerle liselerde takib edil

~ektc olan • Metod Alge> den talebe _ 
nm läyiki~e istifade edebilmesi i9in Al
man hsesi muallimlerinden Zeki Ce -
mal„ tarafmdan (Metod Alge ile alman
c~ ogrenenlere yard1mc1 kitab) isimli 
bir eser nc~redilmi~tir. Zeki Cemalin 
uzu? yillardanberi elde ettigi tecrübe _ 
ye istmaden haz1rlad1g, (Türk e • Al-
manca L' t) 9 uga eserlerinden sonra orta-
~~ ;oydug~ .bu „dil kitab1 almancay1 

g u ve puruzsuz okumag1, konu~mag1 
kolayl_ikla temin ettigi gibi Alman gra
mermm belhba~h kaidelerini de bol mi
s~llcrle Ögretmektedir. Mekteb talcbe -
sme ve. almanca ö/i;renmek istiyenlere 
bu csen tavsiye ederiz. Fiati 50 kuru~
tur. Tevzi yeri: tstanbul Kanaat Kü • 
tübhanesidir. 

<Ba1 tarat1 l lnci sahltede) 

lmparatoru Yiktor Emanuel' e hitab et -
mesini istemi1, F ransa ise o zaman bunu 
kabul etmedii(inden, elci Romaya gide
memisti ve simdiye kadar F rans1z sefareti 
maslahatgüzar M. Bondei tarafmdan 
idare ediliyordu. Son zamanlarda fngil
tere Habesistamn ilhakm1 tamm1$ ve bu 
mesele Milletler Cemiyeti ruznamesine 
almm15 bulundugundan, F rans1z hükii -
meti hath hareketini degi$1irmek mecbu • 
riyetinde kalm15 ve ltalya ile bir anla5ma 
akdetmek arzusunu izhar etmistir. 

Habes meselesi hakkmda Milletler 
Cemiyeti taraf1udan kat'i bir karar ve -
rilir verilmez, F ransa Romaya yeni bir 
sefir göndererek Habesistanm ilhakm1 
tamyacak ve derhal anlasma müzakere
lerine baslanacakhr. 

F ransa ile ftalya arasmda müzakere 
edilecek bashca meselcler 5unlard1r: 

1 - Habe$istandaki F rans1z $imendi-
ferlcrinin vaziyeti, 

2 - $imali Afrikadaki münasebat, 
3 - Akdeniz meseleleri, 
4 - F rans1z kolonilerile ftalya ara· 

smdaki ticari münasebat. 
Anlafmtya dogru ilk adtm 

Paris 19 (Hususi) - !talya Harici
ye N am1 Kont Ciano ile F rans1z mas -
lahatgüzan arasmda bugim Romad~ vu
ku bulan mülakat umumi bir anlaimanm 
ilk ad1m1 telakki edilmektedir. 

Kont Ciano'nun F rans1z maslahatgü
zarma fevkalade hüsnü kabul göstermc
si, ftalyamn ü~ senedenberi muallakta bu
lunan Avrupa meselelerinin halli i~in ln
giltere ve F ransa ile te§riki mesaiye ama
de olduguna bir delil addedilmektedir. 
Franatz kabineai yarrn toplanryor 

Paris 19 (Hususi) - Kabine yann 
sabah saat 10 da Cumhurreisi M. Leb -
rön'ün riyasetinde toplanacakhr. Harici
ye N azm M. J orj Bone harici vaziyet 
hakkmda izahat vererek, italya nezdinde 
yap1lan te1ebbüsler hakkmda maliimat 
verccektir. 

<;ekoalovakya ltalyan 
lmparatorlugunu tanidt 

Roma 19 - <;ekoslovakya, halyan 
lmparatorlugunu tamm11t1r. 

Resmi bir teblig. Kont Ciano'nun <;e
koslovakya sefiri M. ,Sva!kovski'yi kabul 
etmi1 ve sefirin kendisine Prag hükiime -
tinin Romadaki <;ekoslovak sefirini ftal
ya Krah ve Habe1istan fmparatoru nez· 
dinde murahhas sefir addetmege karar 
vermii bulundugunu bildirmi§ oldugunu 
beyan etmektedir. 

M. Ciano, <;ekoslovakya sefirine ltalya 
hükiimetinin memnuniyetini bildirmi1tir. 
lngiliz matbuatrmn mütalealar1 

Londra 19 - Bugünkü gazetelcr, 
bilhassa F rans1z diplomasisinin faaliyc • 
tile me1gul olmaktadir. 

T aymis gazetesi diyor ki: 

Bütün Londra diplomatik mahfilleri. 
dikkatlerini 28 nisanda Londrada vukua 
gelecek olan Frans1z - lngiliz Namlar 
görü1meleri üzerine tevcih etmi§ bulun -
maktad1r. Fransa tarafmdan Romada 
yap1lan ve Frans1z - ftalyan anla1mas1 ü
midlerini fazlalaitlran te1ebbüs burada 
büyük bir memnuniyetle kar11lanm1§hr. 
Frans1z naz1rlarmm Londray1 ziyareti ise 
elde edilen kazanclan takviye edccek 
mahiyette görülmektedir. 

,Siddetli <;emberlayn taraftan ve ayni 
zamanda infiradc1 politika müdafii olan 
Deyli Ekspres, F rans1z - fngiliz askeri 
anlasmasmm takviye edilecegini haber 
verirken F ransa i~in «mÜltefik» kelimesi
ni kullanmaktan cekinmemektedir. 

Bu ga1ete ezcümle diyor ki: 

«F ransa ii;in müttefiklerimiz diyoruz. 
Zira M. <;emberlayn, mukadderahm1z1 
her zamankinden daha ziyade kuvvetle 
Fransanm mukadderatma ba!(lamaga ka
rar vermistir. F ransamn dahilde birlik tes
ki! etmemeleri keyfiyeti üzerine hesabla
nm kuran F ranm düimanlan, büyük bir 
hayal inkisanna dogru gitmektedir. Cün
kü Frans1zlar bir harb kar11smda, kral -
dardan komünistlere kadar bir tek adam 
gibi yürüyeceklerdir.» ( a.a.) 

Paristeki kanaat 
Paris 19 - Siyasi müsahid 

!er ftalyaya bir Frans1z sefiri gönderil -
mesi i~in müzakerelerc giriiilmesine Kont 
Ciano ta1afmdan muvafabt edilmi1 ol -
masm1 memnuniyetle kar11lamaktadirlar. 

Mü1ahidler bu müzakereler esnasmda 
lngiliz • 1talyan itilafmda nazan itibara 
alman ve bir Akdeniz devleti s1fatile 
F ransay1 da alakadar eden baz1 mesele
lerin mevz.uu bahsedilecegim kaydetrnek
tedirler. 

Bu müzakereler ayni zamanda Dalad
ye ve Bone ile fngiliz devlet adamlar1 a· 
rasmda 28 ve 30 nisanda Londrada ya -
p1lacak olan görü1meler esnasmda da 
mevzuu bahsolacaktir. 

Salahiyettar mahfiller Romaya gide
t "'\ cek olan F rans1z sefirinin Cenevre i~tima
nsan du)'gularinm en tatlt ve ~n mdan wnra tayin edileceßini beyan et -

yüce ~efkattir. <;ocuk, ~efkatm mektedirler. 
yeryüzünde örnegidir. l Frans1z gazetelerine göre 

Paris 19 - Bu sabahki gazeteler, 

komanterlerini gene Frans1z - ltalyan 
münasebetlerinin istikbaline tahsis eyle -
mektedir. 

Jur - Eko dö Pari gazetesinde Pietti 
diyor ki: 

•oRomada Kont Ciano ile Blonde! a
rasmda cumartesi günü ba1hyan ve bu 
sabah devam edecek olan görüimelerin 
kat'iyyen bir pazarhk zihniyelini ta~1ma

mas1 laz1md1r. Evvcla gü~lükleri hallede
lim, sonra bir büyük el~i tayin ederiz. 

Epok gazetesinde Donadiö diyor ki: 

F ransamn M ussolini nezdine bir bü
yük el<;i tayin elmesi i~in 9 may1s Cenev
re toplantlsm1 beklememelidir. Herhalde 
Frans1z hükiimetinin Romada Fransay1 
temsil i<;in birinci plana hangi yüksek bir 
iahsiyeti tayin edecegini yakmda ögrene
cegiz. Bu zatln, sab1k Milli Müdafaa, 
Maliye ve müstemleke nazm Pietri ola • 
cagm1 kuvvetle tahmin ediyoruz. 

Figaro gazetesinde Romie diyor ki: 
fngilterenin «lan1d1gm1>> ergec bizim 

de «lantmak» mecburiyetinde kalacag1 • 
m1z icin, bunu limdiden kendi istegimizle 
yapmam1z herhalde <;ok daha iyi ola -
cakhr. 

Humanite gazetesinde Peri diyor ki: 

Frans1zlann 1urasm1 bilmcsi laz1mdu 
ki 28 nisan F rans1z • fngiliz görü1mcle • 
rinin, Fransanm Mussolini ile bir muka
vele akdetmesi i~in fngilterenin Fransay1 
tehdid edi1indeki acelcliligin bir tek hede
fi vard1r ve o da ftalyan - Alman kontro
lu altlnda bulunacak bir Pirene hudu -
du nun F ransa i~in büyük bir fenahk ar -
zetmedigi keyfiyetine F ransay1 inandu -
maktir. Acaba Fransa buna inanacak 
m1: bütün mesele buradad1r. 

lngiliz gazetelerinin mütaleaar 
Londra 19 - Man~ester Guardian 

gazetesi, F rans1z nazularmm 28 nisanda 
Londray1 ziyaretlerindc künu1ulacak m&
sclcleri su suretle hulasa etmektedir: 

Son fngiliz - ltalyan Roma anla1ma -
smdan dogan vaziyet ile Fransa ve ltal
ya ara•mda müiabih bir anla§IDa akdi 
ihtimalleri, fngiliz ve F rans1z naz1rlarm.n 
bilhassa üzerinde duracaklan mescleyi 
te1kil edecektir. Diger taraftan, Frans1z 
ve lngiliz heyetlerinin Habeiistan mese • 
lesini müzakere edecek olan Cenevre top• 
lant1smda ayni hath hareketi takib ede • 
ceklerinde hi~bir ~üphe yoktw. Pek ya · 
kmda derin bir tetkika tabi tutulacak olan 
fspanya meselesini11 en mühim nokta51n1 
buradaki inhbalara göre, Balear adala • 
rmm vaziyeti teikil eylemektedir. Görü1-
meler esnasmda, Fransa, lngiltere ve A
merika arasmda halen pek mükemmel bir 
surette mevcud bulunan münasebetlerin 
daha ziyade takviyesi i~in kullantlacak 
metodlar da mevzuu bahsedilecektir. Or
la Avrupadaki vaziyet, Avusturyanm il
hakmdan dogan vaziyet ve <;ekoslovak
yay1 tehdid eden tehlike de, samld1gma 
göre, inceden inceye müzakere olunacak· 
tlr. Bir taraftan F ransa ve fngiltere ve 
diger taraftan Almanya ve muhtemel o
larak ftalya arasmda umumi bir sükiino 
vanlmak maksadile müzakereler yap1l -
mas1 keyfiyetinin fngiliz ve F rans1z na · 
z1rlan arasmda konu1ma mevzuu teikil 
edip etmiyecegi daha pek maliim degildir. 
Nihayet, vahim hadise ihtimalleri takdi -
rinde iki millet arasmda daha s1k1 bir i1 
birligi temini hususunda tngiltere ve F ran· 
•anm kara, deniz ve hava kuvvetlerinin 
de müzakere mevzuu edilecegi muhak • 
kaktu. 
Amerikan gazeteleri ne diyorlar? 

Va1inRlon 19 - Diplomasi mehafili, 
lngiliz • ftalyan itilah hakkmda mütalea 
beyamndan ictinab etmektedir. 

Gazeteler, bu itilaf1 umumiyetle Av • 
rupada huzur ve sükiinu temine matuf bir 
tesebbüs addetmektedir. Maamafih bu 
itilafm hakikt k1ymeti henüz takdir edi • 
lemez. 

E vening Star, bu itilaf1 fngilterenin 
Berlin - Roma - T okyo müsellesini par• 
calamaga matuf bir tesebbüsü telakki ey
lemektedir. 

Ya1ington Deyli Niyuz, bu itilafm 
bir fngiliz - F rans1z - ftalyan ittifak1 mü
sellesi harnlamakta oldugunu ve bu itti· 
fakm A vrupada huzur ve sükiina yol a
i;acagm1 yazmaktad1r. 

Bu gazete ilave ediyor: . 
Almanyanm i1tiraki, as1ld1r. Bu, Y1l

son'un derpi1 etmis oldugu sulh kabilin -
den bir sulh degildir. Milletler Cemiyeti 
idealinden cok uzaktu. Bu, bizim idea • 
limiz del(ildir. F akat dünyanm uzun 
müddettenberi ilk defa nail oldugu <;ok 
iyi bir falihayird1r. 

Pariate grevler bitti 
Paris 19 - Bütün madeni sanayi fab

rikalan bu sabah i1e ba1lam11lardu. Bu 
fabrikalann baz1lannda grev 23 günden 
beri devam etrnekte idi. 

Diger cihetten, ge<;enlerde grev ilan 
eden bütün tayyare fabrikalarmm i1~ileri 
simdi normal bir sekilde ~ah1maktadular. 
. Paris 19 - Pa•kalya yortulanndan 
sonra, bu sabah, millilestirilmii tayyare 
fabrikalarile hususi endüstri müessesele • 
rinin ek•erisinde faa]iyete yeniden ba1 • 
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Orta Anadoluda 

dünkü zelzele 
1 Ba1taraf1 l lnci •ahlfedel 

Zelzelenin hiuedildiii diger 
yerlerde 

Zelzelenin iehrimizde ve vilayetimiz 
kazalarile zelzelenin hissedildigi diger 
vilatet ve kazalardaki tesirleri etrafmda 
ald1g1m1z maliimat iunlardir: 

Ankarada iehir ve kazalarda baz1 bi· 
nalarda ufak tefek ~atlaklar husule gel • 
mi§, baz1 binalarda s1valar dökülmü1 ve 
bacalar y1k1lm11t1r. Nüfus~a hi~bir zayiat 

yoktur. 
Ankara - Kayscri hath üzerinde Lala

han istasyonunda bacalar y1k1lm11 ve ~at
faklar hurnle gelmiitir. lzzettin istasyo • 
nunda da müleaddid ~atlaklar vard1r. 

Y eniyaban ve Sekili istasyonlan zel • 
zeleden mühim surette hasara ugrad1kla· 
rmdan bu istasyonlardaki memurlar ~a • 
d1rlarda <;ali1mak mecburiyetinde kalm1t 
lard1r. 

<;ankrrr ve Ulukrflada 
<;ankmda zelzele saat 13 ü bei ge<;e 

duyulmui ve 1iddetli olmak üzere yirmi 
saniye sürmüitür. 

Uluk1ilada saat 13 te hissedilen zelze· 
le hafif olarak 34 saniye sürmü1tür. Zel· 
zcle hafif olmak üzere saat 13 te otuz 
saniye devam etmek suretile Samsunda, 
saat 13 te 30 saniye devam etmek suretile 
de Adapazarmda hissedilmi1tir. 

Ayni suretle hafif olarak saat 13 ü on 
ge<;e Sinobda da zelzele kaydedilmiitir. 

Kir1ehirde saat 15 i yirmi ge~e hafif 
bir sarsmh duyulmu1tur. 

Arabsunda da fas1lah ve 1iddetli zel • 
zeleler duyulmu1 ve burada bir ka~ bina 

y1k1lm11hr. 
Y er sarsmtm duyulan mmtakalarda 

Y ozgadda, merkeze bagh Y erköy nahi
yesinde bir k1s1m evlerin s1valan dökül • 
mü1 ve Salmamz1 nahiyesinde on ev y1 • 
k1lm11 ve hükiimet binasmm bacas1 dü1 • 

mü1tür. 
Kuiehirde baz1 binalar fazlaca zarara 

ugram11 ve <;öküntüler olmuitur. 
(a.a.) 

Zilede 
Zile 19 (Hususi) - Bugün saa\. 

13,05 te ü~ saniye süren ~iddetli bir yer \ 
sarnnbs1 olmui halk1 korku ve tela1a dli· 
1ürmü1tür. Hasar yoktur. Civardan henüz 
haber almarnam15tu. 

Y nyada 
Konya 19 ususi) - Bugü? saa~ 

13 te bir :lakika süren olduk<;a 11ddeth 
bir zclzele hissedilmiitir. Zarar yoktur. 

Yozgadda 
Yozgad 19 (Hususi) - llimiz mer• 

kezinde ü~ samye devam eden kuvvetli 
yer sarsmtm kaydedilmi1tir. Yerköyde 
istasyon ve hükiimet binalannm bir k1s
mile baz1 evler yik1lm11t1r. lnsanca za • 

yiat yoktur. 
Kayaeride 

Kayseri 19 (Hmusi) - Bugün saat 
13 te on saniye kadar devam eden 11d • 
detli bir zelzele olmuitur. Burada has_ar 
yoktur. Bu yüzden An~ar~ ~e lstanbul ile 
telefon muhaberesi kes1lm11hr. 

Zclzelenin tekerrüründen korkulmak • 

tad1r. 

Cocuk Esirgeme Kurumunun 
Tebrik Telgrafnameleri 

yocuk Esirgeme kurumu uz;iuml 
merkezi tarafmdan suretl husUSJyede 
Viyanada bastmlan (Lüks) tebrik tel• 
graf kä~dlan her telgraf merkezinde 
bulunmaktad1r. 

Tebrik telgrafm1zm bu süslü kaj!Jdla 
muhatabamza verilmesinl istersenlz ar· 
unuzu telgraf memuruna söyleyiniz 
~eya telgraf müsveddesinin bir kö§esl· 
ne (Lüks) kelimesini yazm1z. Telgraf 
ücr~tindcn baika vereceginiz on be§ 
kuru§ maksadm1z1 temin eder. 

Bu telgraf kag1dlarmm has1lati do~
rudan dogruya kimsesiz yurd yavrula
rmm bak1mma tahsis edilmi~tir. 

Tebrik telgrafmm süslü ka~1dla alan 
muhatabamzm fazla memnun olaca~ • 
na ve zarafetinize hükmedecegine §Üp· 
he yoktur. 

lanm1<hr. Vaziyet, gittikce normalle1 • 
mektedir. Y arm ve yahud en nihayet per· 
1embe RÜnÜ bütün fabrikalarda yeniden 
i1e ba1lanacag1 muhakkak addedilmek • 

tedir. 
Ciano, Alman hiikilmetini 

haberdar etti 
Roma 19 (Hususi) - Hariciye Na· 

zm Kont Ciano, ftalya il• Fransa ara • 
smda müzakerelere basland1gm1 Alman 
hükumetine resmen bildirmiitir. 

Müzakerelere müesair olacak 
noktalar 

Roma 19 - Politik mahfiller, <;:ekos
lovakyanm ftalyan fmparatorlugunu tam
yan kü~ük anlaima devletl~ri listcsini ta: 
mamlad1gm1 kaydetmektednler. Y armk1 
Frans1z NaZtrlar konseyi toplanhsmda ve
rilecek kararlar alaka ile beklenmekte ve 
toplantiy1 ltalyan D11 Bakan1 ile F ran • 

51z maslahatgüzan arasmda yeni bir gö • 
rü1menin takib edecegi zannedilmektedir. 
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li?iCumhuriyet"Wl 
li=il ai u ~ s lYJ ~ tldJ li"i'l tldJ 

Maliye Vekaletinin nazar1 
dikkatine 

CaAalo~lu eskl Düyunu Umumlye blnas1 
kar~ismda 27 numarada Ay~e S1dJka dün 
matbaam1za gelerek blze §u ~lkäyette bu
Jundu: <Otuz be~ yil evvel eytam sand1~ma 
333 OsmanJ1 llra.s1 yatirmi.,t1m. Bu paradan 
ayda 333 kurU§ 25 para alm1p Asmal1mes
cld camilnde Mevlld okutturuluyordu. Al
manlar camll y1ktlktan sonra Mevlld o -
kunmaz oldu ve param Muntazam Bore -
lar Müdlrlyettne lntikal etti. Be§ sene ev
vel oraya müracaat ettlrn. 4/5c933 tarlh ve 
4612 No. lle Adllye Eytam ve Tasflye Ko
.mbyonuna ya.ztld1R"1ndan, oraya müracaat 
etmem läzun geldlAl blldlrlldl. Öyle yapttm 
ve paranun Muntazam Borclar Müdlriye
tln<le mah!uz olduitu cevab1ru aldim. Buna 
raAffien hAll paramm verllmestnl bekllyo
rum. ihttyarirn, son günler1min lhtlya~la
r1n1 kar§Ilamak üzere hakkunm bir an ev
vel verdlrllmes!nl Mallye Vekälettnden yal-
varll'lm.> 

Gaib aran1yor 
Galatada Neclbbey caddeslnde Trabzon

Rtze otellnde mlsatir euayb dün matbaa
miza gelerek btze §Unlar1 söyledl: <Umuml 
Harl>de :istanbulda §eyh Saläh §erlt tara
fmdan ev!Adllk alman karde4lrnln, e!yevm 
§ahende namlle Elhadl btn osman lslmll 
blr Tunuslu lle evlendl~lnl ve hälen Tu
nus~a Salnt.s Ecres caddesl 8 numarada 
oturdugunu Paris Büyük El~lllAlrnLWen 

~rendlk. §!mdlye kadar gönderdlglmlz 
mektublar hep geri geldl. Kendlstnln hälen 
nerede bulunduAunu bllenler varsa Jnsanl
yet nanuna yuk.arlkl a.dreslme ya.zsmlar.> 

l?itli tramvay depoaundan tikayet 
§i41lden blr okuyucumuz yaZ1yor: 
c- §i4llde ekserlya ü~ dört arabanm dur

durulmaslie doldurulan lki makas arasm
dakl yol kisrru, hem evlertn nezaretlne, hem 
de buralardan kar~1ya ge~mek lstlyenlertn 
mürur ve uburlarlllB mAn! o!maktadir. Ge
ceyarllar1118 kadar temadl eden • hop hop» 
•dola§>, <depoya ~ek> ba~trl§lllalart da 
balk1 lz'ac etmektedlr. Buna meydan verll
memes1 IA.zimd1r.> 

Radyoya parazit veren deginnen 
Be~lkta.fta lhlamur caddeslnde kahvecl 

Ahmed lmza&le ald1jpnuz mektubda de -
nillyor kl: <Clvarmuzda oturanlar mevcud 
degirmen yüzünden radyo ~alam1yoruz. 

.De~lrmen sablblne müracaat ettik, kücük 
blr masra! lhtlyarlle d!namosunun para -
zittnl lrnba eden tertlbat kurmas1m lste -
dlk ald1rmad1. Be§ik~ po.staneslne §lkA • 
yet ettik, bu l§tn vazitelerl harlcinde ol -
dugu cevabm1 aldtk. Halbukl radyo ka -
nununda parazltler !~in tabrlka sablblerl
ne bir mecburlyet vardir. Bunun tatblk 
edUme.sl !ein aläkadar makamm harekete 
gecme.llnl dllerlrn.> 

Tenzili.th bilet vermiyorlann1t 

GÜNÜN BULMACASI 
1 2 a • ~ • , s 9 10 11 

:l_J 1 1 1 1 1 
l l•I 1 1 l•I 

a i • l 1 • • 1 1 1 • 1 1 I• 
~ 1 •I • t' • 1 • , 

1 1 I• • • 1 • 1 1 
i 

1 l•I 1 1 1 1 1• 

Sold an saAa: 
1 - Insamn renginl deAl§tlren blr has

tahb tutulan (!kl kellmeJ. 2 - Seclye, bu
dala, nota. 3 - Blr yaz1 kurutma vas1tas1, 
zengtn dejtll. 4 - sesin dönüp gelmesl, bir 
ctns der!. 5 - Mutaass1b sotta, ~ocuklarm 
yemeit. 6 - Hayvan yakalama ve vurma, 
blr daha. tekrar edlllnce ~kllmez, kokulu 
blr ot. 7 - Acaylbllk. 8 - Z!yanm aynada 
kmhp dönü~ü. Asyanm cenubunda büyük 
blr ada. 9 - Eskl al!abede blr harfln oku
nu§u, anlay1§ltlara yak~tr blr tarzda. 10 -
Blr clns bez, korkunca kopan blr§eyln ter
sl. 11 - Rutubet, vapur mlsatlrhanesl. 

Yukaridan a§aA1ya : 
1 - Hlzaya dahll olan (lkl kellrne). 2 -

Ba! tabr!kas1. 3 - Ke§I~. a!tabeden lkl 
hart yanyana, blr emlr. 4 - Do~ulukla 
hl.zmet ve baitltllk. 5 - LäktrdJ, yat1p uyu
yan. 6 - Z1vmn arkada§t, portre. 7 - Kür
kü makbul blr hayvan, büyük blr hayvan. 
8 - Vukuu mümkün, katU. 9 - Müslü -
manlar1n mukaddes blr ayi. 10 - Ele ge
~lr!Jmek lstenen, Allaha ismarlad1k dey~. 
11 - Blr soru edat1, tavur, blr clhet. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ tekll 

1 2 s 4 & & , 8 • 10 ll 

1jlK IAI F 1 Al .s, , .s r 1 r R 1E1 N 
UIZ AIGIA\BIA K AIN • 1 

LIA R. N AIS! t HIAIT 
E RIEINI• RI 1 • IAIT 1 
YI• L EIKIEl•lo T • C 
E BIEID 11• EIK •IP IA 

, <; AIRIE L EIR • IK I R 
1 sl•INlol•I t z AILill.. 

9lK 1 1• V 1 ~ 1 • A T 
1~ A\N U DIA N E l• 1 K • 
11 Nl•IKJAIT •IN IEl.§ l_IB_ 

NÖBET~iECZANELER 
Bu geee 40hrim!zln muhtell! semtlertn • 

dekl nöbe(91 eczaneler: 
istanbul clheti: 
Emlnönünde (Hüseytn Hüsnü), Alemdar

da (Abdülkadlr), Kumkap1da <Haydar), 
Kü~ükpazarda (Bensason), §ehZadeba§tn-

Clball !abrlkasmda san'atkll.r 1901 nu • da (Asatl, Fenerde (Vltall), Karagümrük
marah Azlz lrnza&le ald1A= mektubda te (Ar!t), §ehremlntnde (Hamdl), A1tsa -
den!llyor kl: <1937 yilmm bazlranmdan ray<la (Z. Nur!), Samatyada (Teotllosl, 
ltlbaren Iktisad Vekil.letlnln emr! üzertne Bakirköyde <Merkezl, Eyübde <Hlkmet 
AkaY ldares!n!n memurlara mahlru!r ten - Atlama•l eczanelerl. 
zlbl.th karnelerlr•den l;tllade edlyorduk. BeyoQlu clhetl: 
Bu 'kamelerl tebdll etmek üzere son de!a Ma~kada (Feyz!), Takslrn istlklU cad -
müracaat ettlitlmlzde bundan sonra an - des!11de (Kema.l Rebill ), Istlkl!l caddes!11de 
cak devletln maa,11 memurlar1 lstltade (A. cevad), PMta sokakta (Garlh), Galata 
edebUeceklerl cevab1 verlldl, karneler de- ToPGular caddeslnde (Hldayet), Ka.s1mpa
A~tlrllm.edl. li!lrketl Hayrlye vapurlarlle 1ada (Va.s1!l, Hal!c1o~lunda lBarbud), Be
seyahat eden arkada§larimtz lse memur flkta§ta !V!d!n), Ortaköy, Arnavudköy, 
muamelesl görmekte devam edlyorlar. Ev- Bebek eczanelerl. 
velce tanm~ olan blr hakkm bu suretle Kad1köy Moda caddeslnde (NeJad), Al -
deg~tlrllmeslne blr türlü akll erdlremlyo _ t1yolda !Nam1k), Üsküdarda ümrahur), 
ruz. Aläkadar makamlarm vazlyetimlzle Büyükadada (liJina.si Riza), Heybelladada 
me§gul olrnalarm1 temennl ederlrn.> (Halk), Beykoz, Pa§abah~e. A. Hlsar ec -

zaneleri. 

( CaQnlar, Konferanslar, konnreler) ( Askerlik i'leri ) 
Konferans 

Eyüb Halkev!nden: 
20/ 4/ 938 ~arµmba günU saat 20,30 da 

Evlmlz konternns salonunda doktor 
Ekrem Behcet tarahndan !SOS kls1kl1~1 ve 
sebebler!) hakkmda blr konterans verlle
cektlr. 

Saym yurdda4lar1n ve Halkevl mensubl· 
n!nln mezkflr saatte evlmlze gelmelerl rl
ca olunur. 

Emtnönü Halkevlnden: 
Yarm saat 17 ,30 da Evlrnlz!n CaAalo~ -

lundakl salonunda Müzeler mlman Kemal 
Altan taratmdan (KIA.slkten sonrakl san
at eserlerl) hakkmda b!r konferans vetl
leeek, Rokoko ve Barok eserlerlmlzl vücu
de getlren Türk mlmarlartnm ad!arlle son 
bulunan veslkalar anlattlacaktrr. 

Bedelli erah i;ag1nna 
Fatlh kaymakaml!tmdan: 
1/61938 tatll gününe tesadüt etmekte ol

duAundan Fatlh ,ubeslne merumb beclelll 
erat 30/ 4/938 cumartes! günü sevkedlle -
ceklerlnden mezkur gün sabah1 saat 9 da 
§Ubede haztr bulunmalan llän olunur. 

Huauai ve münferid 
dana deraleri 

Yeni danslar: Ba§ • Bll§a 
Hot - Foks: Konga 

Beyoglu Karlman kar§tsmda Nurzi
ya sokak No. 3. Müracaat saatleri, pa
zardan maada hergün (12-14), (17-21). 

Profeaör Panosyan 

„„„„„„„„ .... Herak,am 

Bayan SAFiYE 
Seanslanna : eski 

AM BASADÖR salonunda 
1 May1s pazar ak~am1na kadar devam edecektir. 

Teleton : 43776 .... „„„„„„ ... 
Gümrük Muhafaza Genei Komutanhg1 

istanbul Sabnalma Komisyonundan : 
1 - Gümrük Muhaiaza Gene! Komutanhg1 deniz vas1talan i~in satm 

nhnacak 28 kalem malzemenin 6/5/938 cuma günü saat 11 de a,1k ek -
siltmesi yap1lacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan • 4652 • lira , 56 • kuru~tur ve ilk teminah 
• 349 • liradtr. 

3 - Sartname ve evsaf1 Komisyondad1r. Görülebilir. • 
4 - fsteklilerin gün ve saatinde temlnat makbuzlan ve kanum 

vesikalarile Galatac!.a Eski ithalät Gümrügü t>inasmdaki Komisyona gel· 
meleri. ( 2221 ) 

Emniyet Umum Müdürlügünden : 
1 - Eide mevcud nümunesine ve ~artnamesinde yaz1h vas1flan dai

resinde zab1ta memurlan i~in 1500 aded mu~amba kapah zarfla 6/5/938 
tarihinde saat 15 te münakasaya konulmu~tur. 

2 - Beherine 17 lira 50 kurus k1ymet bi~ilen bu musam balara aid 
§artnameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Emniyet Umum 
Müdürlül!ü Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 1968 lira 50 kuru§luk 
m&kbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublann1 ve 
y1h kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte 
günü saat 14 te kadar Komisyona teslirn etmeleri. • • 1130 • 

teminat 
2490 sa
eksiltme 

( 2222 ) 

CUMHURIYET 

Doktor aran1yor 
~ARK KROMLARI T. A. $. DEN: 

$irketimizin Ergani - Maden kazas1 dahilindeki Guleman Krom ma
deni i~Jetmesi merkezi iGin a~ag1daki ~artlarla bir doktor almacakhr. 
1 - 250 - 300 lira ücret verilecektir. 
2 - ikametgäh ve ikametgähmm tenvir ve teshini $irkete aiddir. 
3 - Taliblerin Türk olmas1 $arthr. 
4 - Operatörlükte ihtisas1 olanlar tercih edilecektir. 

Taliblerin tercümei hallerini muhtasaran gösterecek bir mektubla 
$ark Kromlan T. A. $. Ergani - Maden adresine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. ( 2235) 

Kapal1 zarf usulile eksiltme ilan1 
Tunceli Naf1a Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeye konulan i$ •Eläz1f( $ehri iGerisinde Dörc!iincü Umumt 
Müfetti~lik binas1 in$aahdrr .• 

Bu i$in ke0if bedeli 142726.59 Jiradir. 
2 - Bu i0e aid $artnameler ve evrak $Unlard1r: 

A - Eksiltme $artnamesi. 
B - Mukavek! projesi. 
C - Baymdirlik i$leri genel $Srtnamesi. 
D - Hususi $artname. 
E - Ke$if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, mahal 

listesi. 
G - Yap1 i~leri genel ~artnamesi. 

istiyenler bu $artnameyi ve evrak1 7.15 lira mukabilinde Tunceli Na· 
fia Müdürlüf(ünden sahn alabilirler. 

3 - Eksiltme 4/5/938 Gar~amba günü saat 15 te Elizigc!.a Tunceli Na
f1a Müdürlügü binasmda yaptlacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iGin isteklinin 8386.32 lira muvakkat te

minat vermesi ve a$ajpdaki vesikalar1 haiz olup göstermes~ läz1!f'd11''.. 
A - Nafia Vekäletinden ahnml$ 1938 senesme atd muteah-

' hidlik ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odasmdan ahnm1$ si
cil vesikas1. 

B - Bir taahhüdde en az 100.000 !irahk bina in~aab yapm!!J 
olduf(una dair V'!sika. 

6 - Teklif mektublan yukar1da 3 üncü maddede yaz11t saatten bir 
saat evveline kadar Tunceli Naf1a Müdürlüf(ü dairesinde gönderilecek Ek· 
siltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pasta ile 
gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yaz1h saate k~dar gel
mi$ olmas1 ve cl.lo zarfm mühür mumile iyice kapahlm1~ olmas1 laz1mdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2080) 

istanbul Belediyesi ilanlan 1 
Florya Plajlar1 

Kiraya veriliyor: 
Teslim tarihinden itibaren 938 senesi birincitesrin sonuna kadar 

Floryada bulunan pläjlar toplu bir halde kira::,:a verilmek üz~re kapah 
zarfla arthrm1ya konulmustur. Kirasma 15,000 hra bedel tahmm olun 
mu~tur. Arttirma 6/5/938 cuma günü saat 15 te Dai~i Encümende .Ya • 
pilacakttr 1stekliler 2490 numarah kanund.a yaz1~ ves1ka ve 1125 l.1ralik 
ilk teminat makbuz veya mektub1le beraber tekhf mektubl.ar~1 ha~ ka
pah zarflarm1 yukanda yaztl1 gün~e saat 14 e kadar Daim1 Encumene 
vermelidirler. Bu saatten sonra venlecek zarflar kabul olunmaz. 

• B. • ( 2238) 

z A y 1 
Aded balya Beyanname Gümrük makb.u~ Cinsi 

No. Tarih No. 
50 5218 25/12/937 470880 Pamuk ipligine dair 
57 3662 26/10/937 469018 • • • 
Yukanda miktar ve numaralar1 yaz1h gümrük makbuzlar1 kaybedildi-

~inden yenilerinin almmas1 i~in müracaat edilmi§tir. Eskilerinin hükmü 
olmad1j!1m ilän ederim. ( 2223 ) 

Buldanh F. Osman Nuri 

Haydar Rifabn 
eaerlerinden 

Karagömlekl!ler thtil!U 
Etrüsk Vazosu 
Ili~ln Olümü 
Efendl l!e U§ak 
Vikontun Ölürnü 
lkllmler 
l!k A~k 
Felsefe 
KüGük HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesl 
Anarsizm 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 > 

125 • 
60 • 

ROMANYA SEYR1SEFAIN 1DARES1 
Hareket edecek vapurlar: 

PELES vapuru 21 nisan per§embe 
saat 8 de (Trablus, Beyrut, Hayfa, Yafa 

ve Portsaid) e. 
RECELE KAROL vapuru 23 nisan 

cumartesi saat 13 te (Köstence) ye. 
Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslau 

Dresden, Londra, Brüksel, La Haye 
Lwow ve Warszawa l•in dogru biletler 
bütün Romanya l9in e§yayi ticariye 
sevkiyat1, gayet elveri§li yeni tarifo 
mucibince Tuna Jimanlan i'in, Türk · 
Rumen ;tHaft mucibince sarki ve mer· 
kezi Avrupa iGin tenziläth fiatlar · 
la sevklyat. Fazla tafsilat !~in Ga· 
lata Yolcu Salonu kaq1Smda Ta· 
hirbey hamnda 1stanbul umuml acen· 
tahg1na müracaat. Telefon: 49449.49450 

i- lzmir 
1 Ve mülhakatmda Cumhuriyet 

gazetesi ba§bayiligi: Esad - thsan 
Kii9ük Sahlebcioglu Han • izmir 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokma11 Hekim 

Dabiliye milteba11111 
Pazardan baska l(ilnlerde öitlede11 

~onra saat (21>2 tan 6 val kadar tstan 
lrulda Divanyolunda (104) numaral 
hususl kablneslnde hastalanru kabul e 
der. Sah. cumartesl l(ilnlerl saba} 
,9 1,2 • 12• saatler. haklkl ftkarava mah 
sustur Muayenehane ve ev telefonu 
22398, 2104. 

'I 

20 Nisan 1938 --
inhisarlar Umum Müdürlüäiinden: - 1 

I - Taksim Bak1mevinde mevcud muhtelif eb'adda dö~eme, karbon, 
kerevet, merdiven tahtalan pazarhkla sahlacaktrr. 

II - Pazarhk 29/VI/1938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka· 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $Ubesi Sah$ Komisyonunda yap1lacaktir. 

III - Sahlacak mallar, hergün Taksim Bak1mevinde görülebilir . 
IV - isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat 

paralarile birlikte yukanda ach geGen Komisyona müracaatleri ilän olunur. - ( 2168) 

1 - 25000 kilo bei ipi s. 15 
2 - 7000 • kalm kmnap s. 15.30 

I - Yukanda eins ve miktan yaz1!t • 2 • kalem malzeme $artname ve 
nümuneleri mucibince pazarhkla satm almacaktrr. 

II - Pazarhk 28/4/938 tarihine rashyan per$embe günü hizalannda 
gösterilen sa&tlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesind.eki Ahm Ko
misyonunda yap1lacaktrr. 

III - Sartnameler paras1z olarak hergün sözü gecen $Ubeden ahnabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk iGin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte ad1 geGen Komisvona gelmeleri ilän olunur. - ( 1951 ) 

I - Idaremizin Pa§abah,e Müskirat fabrikas1 iGin satm almacak 
maa teferrüat bir aded hava kompressörünün §artnamesi d.ej!i§tirilerek 
yeniden aG1k eksiltmiye konmu$tur. 

II - Muhammen bedeli sif Istanbul teslim §artile 1500 lira ve mu· 
vakkat teminah 112.50 liradrr. 

III - Eksiltme. 27 /IV /938 tarihine rashyan G8r$amba günü saat 15 
te Kabata~ta Levazun ve Mubayaat §Ubeslndekj Ahm Komisyonunda ya. 
ptlacakbr. 

IV - Muaddel §artnameler paras1z olarak her~ sözü g~en §ube
den almabilir. 

V - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektublarlDl 
1nhisarlar Müskirat Fabrikalar §Ubesine vermeleri ve eksiltme gününden 
bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika al • 
malan läz1md1r. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden arantlan vesaik ile 5 Incl 
maddede yaz1h eksiltmiye istirak vesikas1 % 7,5 güvenme paralarile bir
likte yukanda ad! geGen Komisyona gelmeleri ilän olunur. (( 1407) -1 - 1daremizin Camalb tuzlasmda mevcud 86 X 185 eb'admdaki 
ranza • Demir karyola • lara mahsus 500 §ilte ve yashk iGin 95 santl -
metre eninde nümunesi mucibince 2500 mewe kumß$ ve aym ranzalar icin 
1000 aded yatak Gar~af1 ile Askeri mekteb ve garnizonlarmd.a kullamlan 
battaniyelerin evsafmda 500 aded battaniye pazarhkla satm ahnacakbr. 

II - Pazarlik 6/V /938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka • 
batasta Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yaptla. 
cakbr. 

III - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin yatak car$af1 ve bat
taniye nümunelerini münakasa gününden evvel ad1 ge~en Komisyona ver. 
melerl läz1md1r. 

IV - tsteklilerin pazarltk iGin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte Ahm Komisyonuna gelmeleri ilän olurinr f?2~{ 

·-
istanbul Orman Ahm Sa tim 

Komisyonu Riyasetinden : 
Florya Park ~ehri civarmda Orman Umum Müdürlügü tarafmdan 

al!aclandmlan sahada yap1lacak sulama tesisati kapah zarf usulile eksilt
miye konmu~tur. 

1 - Yap1lacak tesisatm ke§ifnamesine tevfikan muhammen bedeli 
• on bin • lirad1r. 

2 - Sartname, pliin ve haritas1 1stanbul Orman Ba§mühendislij!inde 
görülebilir. 

3 - ihalesi 5 may1s 938 per$embe günü saat 14,30 da istanbul Or
man Ba§mühendisligind.e icra Julmacakbr. 

4 - Muvakkat teminat ak~esi • 750 • liradrr. 
Ekslltml e l tlrak edeceklerln berv~h!Mi §era!t! ha!z olman N. • 

z1mdir: 
A - Bu taahhüdü ifa etmege mali vaziyetlnin müsaid oldu~nu bildir!r 

Ticaret Odalarmdan resmi vesika ibraz etmeleri. 
B - Teklif mektublanm 5 may1s 938 persembe günü saat 14,30 a kadar 

Orman Ba0mühendisligine vermi$ bulunmalan. 
C - Taliblerin bizzat veya musaddak vekA!etnameyi haiz vekillerinln 
ihale gün ve saatinde Orman Ba§mühendislij!inde toplanacak Komisyon· 
c!.a hazrr bulunmalar1. ( 2237) 

f·E./AT 

• 
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Ml
'DEN1'Z Bozuk, diliniz pash, MA z 0 N M EYVA Tu zu' n u tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve ah§tlrmaz. !>ilmesi lätif, tesiri kab1z ~ekiyorsan1z kolay ve müleyyindir. Hi>bir müstahzaratla luyas kabul etmez, >ilnkü son 

mutlaka derece teksif edilmi§ bir tuzdur. On binlerce ki§i gibi siz de MAZON isteyiniz 
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l\aracabev l-laras1 Direlctörlügünden: 

Ye Müessese ihtivac1 icin be~ aded ag1r tr~kt~~ ?iskharosu ai;ik eksiltmi
ll konulmu~tur. Eksiltme 2/5/938 pazartes1 gunu saat on birde !stanbul 
rn aytar Müdürlültünc!.e yapilacakt~. Beher Diskharonun muhammen loy
t' eu 400 llra olup muvakkat temmat 15,0 lirad1r. $artnamesini görmek is
vl:enlerin tatil günlerind~ maada _he_rgun . !st'.'°bul Baytar Direktörlügüne 

11 
liara Muhasebesine muracaatlen. Istekhlerm bell! gun ve saatte temi

ll atlann1 !stanbul Maliyesine yatlrarak alacaklan makbuzlarla 1stanbul 
aytar Müdürlü~de müte~ekkil Hara Satinalma Komisyonuna müra • 

~atleri. ( 2100) - bakmu. gibelliä'ln en birlncl ~arhd1r 

PETROL N • 
1 Z AM 

- XepekJer! ve sac dökülmes!nl tedavi eden teslr! mOcerrep blr llAcdJr. 

Kocaeli lslcä.11 Müdürlügünde11: 

( Kocaeli Vilft.yeti ~er~evesinde iskAn. edilen göcmenlere da~1blmak üzere 
363) ba~ cift öküzü kapah zarf usuhle eksiltmiye konulmu~tur. 

d" ~kslltme 28 NiSAN 1938 per~embe günü saat ( 14) te Kocaeli !skft.n Mü
rnUrluJi;ünde toplanacak 1skan Komisyonu huzurunda yapilacaktir. Tekllf 
ed~ktub!a~1 ihale )(iinü saat ( 12} .!~. kadar 1skAn Müdürlültüne teslim 
dir lrnehd1r. Ahnacak ( .363 ) ba~ ~~zu.?. „muhammen bedeli ( 19,965 ) lira-
7< · $artnamesi Kocaeli 1skan Mudurlul(Unc!~m parasiz verilir. Isteklilerin 
~k 7.s muvakkat teminat paralan ve Ticaret Od.as1 vesikalarile blrlikte 

8 flda yaz1h gün ve saatte Komfsvona mOracaatleri ilful olun'lfr. (2039) 

istanbul Valaflar Direktörlügü ilanlan''01
'l'" 

Semti ve mahallesi 

~at, Hamam1muhiddin 
S aray, Babahasanali 
ara~hane, Mimarayas 

Cadde veya 
sokag1 

Karapapak 
No.s1 

10 
1 

CinJi 

Ev 

Muhammen 
ayhg1 

L. K. 
7 50 

. Horhor 
Caml yerl 
Haydarhane 

A.v.yansaray, Atikmusta - cember 8 ~r~~ yeri 
lv!uddeti icar : Teslimi tarihinden 939 senesi may1s sonuna kaqar. 

3 

4 
2 

fapa§a 
Say1m ocag1 Ocak önünde Mandira ve Seneligl 

lv!" otlakiye 510 Lr 
Uddeti icar : Teslimi tarihinden 940 senesi a~ustos sonuna k d.a • 

Yukanda yazih mahaller kiraya verilmek üzere aeik artt a r. k r1Jm t t . 938 „ „ • irm1ya c1 a • 
b 1~ ir. stekliler 22 msan cuma gunu saat on be§e kadar pe al .1 
k:~ab~r <;emberlit~~ta istanbul Valoflar Ba§müdürlügünde Vafula~k:;;a~ 

enune gelmeleri. ( 1989 ) 

25 inci T E R T t B 

BÜYÜK PiY ANGOS U 
Birinci keside 11 MAYIS 938 dedir, 

Büyülc ilcramiye: 4 0. 0 0 0 lirad1r 

Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) lirahk iki aded mükMat vard1r. 

$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin . e~e:i. bu piy~ngoya i~tlrak 
etmek suretile siz de tahhmm dene miz. 

Kapab Zarf 

Elaz1g Naf1a 

Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlügünden : 

!er 1 - Görülen Iüzum üzerine Elaz1g - Palu yolunun ~8 - 53 kilometre _ 
in 1 arasmdaki Gülü~kür Varyant yolunun toprak .te_sv1.yesi ve menfezler 

14~aati 47275 lira 15 kuru§ muhammen bedel v~ vah1d1 f1at esas1 üzerinden 
rn' 41938 tarihinden itibaren kapah zarf usuhle yemd.~n eksiltmiye kon-
U~tur. 

2 - Bu i~e aid evrak §Unlard1r : . 
/\. - Baymd1rhk i~leri genel ~artnames1, 
B - Fenni §artname, g - H~s~sl. §art?ame, 

- Halasa1 ke§if, 
~ - Eksiltme ~artnamesi, 
t - Mukavelename projesi. 

bii· stekliler bu $artname ve evrakl Vilayet Naf1a Müdürlügünde göre-
1rler · 

~1 - 3 - Eksiltme 2/5/938 tarihine rashyan .pazartesi günü s~at 15 te Elii
l> g

1
da Naf1a Müdürlügü odasmda müte~kkil Eksiltme Kom1syonunda ya-

1 acaktir. 
"ak 4 - Eksiltmlye girebilmek i<;in isteklilerin 35~5 li~a 63 kuru_~luk .mu
li kat teminat vermesi ve bundan ba§ka a§ag1dak1 ves1kalan gebrmes1 lii

lnd1r A. . • 
- ~af11 Vekäletioden almmi§ 938 senesi i>in muteber asgar1 • 20,000 • 

l! _ ~irahk müteahhidlik vesikas1. 
C _ t 38 Yilma aid Ticaret Odas1 vesikas1. . „ . . 

,;:§aat rnüdd.etlnce i§ ba§mda diplomah b1r muhe?d1s veya d1plo-
ah bir fen memuru bulunduracagma dair taahhudname. 

Saat 5 e- T.ekli! mektublan yukanda ü>iincü maddede y~z~h saatt~n bir 
tir. p:5veh~e k~~ar Komisyon Reisligine makbuz ~.uk~b1hnde ver1lecek
saa1 ta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 uncu maddede yazih 
bu1u0 kadar gelmi~ olmas1 ve di~ zarfm mühür mumile iyice kapatllmt$ 

plllas1 ~arttir. 
ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. .( 21911 

Ala~m Nahiyesi Belediye Reisliginden : 
1 -. Tahminen • 40 • hektar meskun c 40 • hektar gayrimeskun ki

Slmdan 1~aret. Alacam nahiye merkezinin ~1 : 1000, 1 : 500, 1 : 2000 mik
yasmd.aki hahhazir haritalarile Alacamd,>n sahile kadar takriben c 2 • 
~1lometr~. tul ve • 200 • metre geni~ligindeki takriben • 40 • hektardan 
1baret guz~rgahm 1 : 1000 mikyasmdaki haritas1 16/4/938 tarihinden 
7 /5/038 tanhme kadar 20 gün müddetle kapah zarf usulile münakasaya 
>1karilm1~tir. 

2 - Meskun k1S1mlarm beher hektan 24 gayri meskun k1srmlarm 
beher hektan 11 ve güzergah haritasmm beher hektan 5 liradir. 

3 - Bedeli muhammen 1600 lirad1r. Muvakkat teminat 120 lirad1r. 
4 - Munakasaya girmek istiyenlerin bu 1~i yapabileceklerine dair 

Naf1a Vekäletinden ahnm~ ehliyet vesikalanm ibraz etmeleri ~artbr. 
5 - Haritalar Nafia Vekäletinin 13/3/936 tarih ve 29 sayil1 hüküm

leri d3hiEnde yap1lacaktir. 
6 - Yaptmlacak k1smm hudud krokisiyle ~artname ve teferrüati 

Alacam Belediyesinde görülebilir. 
7 - Müteahhid.inin istlhkakl 938 finansal yil.J. bütcesinden öde • 

necektir. 
8 - 'fhale Alacam Belediye Encümeninde yap1lacaktir. 

„ .9 - Taliblerin ihale günü .olan 7/5/938 tarihine rashyan cumartesl 
gunu saat 11 de Alacam Beled1ye Encümeninde hazir bulunmalan lä • 
zrmd1r. ( 2158 ) 

Elaz1g Belediye 

Yetmi§ be§ lira ayhk ücretle 
talib olanlar evrak1 müsbitelerini 
olunur. 

Reisliginde11 : 

bo§ bulunan Belediye Veterinerligine 
Belediye Reisligine göndermeleri ilan 

( 2220) 

-O~e.vl.at_o.e.m1111ir111ro.111.a.n_1,_1e.1m.a_u•m•u•m-M•if·· d.ü.rlu.·· g.ü.nd•e•n-11 
Muhammen bedeli 26000 lira olan Kayseri - Sivas hatb üzerinde km. 

581 de yap1lacak demir köprü 2/6/1938 per$embe günü saat 15 te kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda sahn almacaktir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1950 lirahk muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettigi vesikalan ve Nafia müteahhidlik vesikas1 ve tekliflerinl 
ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisli.il;ine vermeleri läz1mdir. 

$artnameler ( 130 ) kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sa-
tilmaktad1r. ( 2105 ) -Eskisehirde bulunan idaremize aid hastane ile talebe pansiyonunun bir 
senelik ihtiyac1 olup muhammen bedeli 8055 lira olan 6 kalem koyun eti 
s1g1r eti, kuzu eti, paca, karaciger ve i~kembe 28/4/1938 persembe günU 
saat 15 te Haydarpa$ada gar. binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan Eski
~ehirde teslim edilmek sartile kapah zarf usulile satm ahnacaktir. 

ßu i~e girmek istiyenlerin 604 lira 13 kuru$1Uk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin etti~ vesaik ve Resm! Gazetenin 1/7 /1937 gün ve 3645 nu
marah nüshasmda intisar etmis olan talimatname dahilinde ahnm1$ vesi
ki. ve tekliflerini muhtevi zarflarm ayni gün saat 14 on dörc!.e kadar Hay
darpa~ada gar binas1 dahilindeki Komisvon Reisligine verilmesi läz1md1r, 

Bu 1$e aid ~artname Haydarpasada Komisyondan, Eski~ehirde hastane 
operatörhiltü ile talebe pansiyonu müdürlüj!ünden paras1z olarak da~1bl· 
maktad1r. (1956) -

p A T 1 
1c ve d1~ basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 

cerahatlenmi$ fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle $ifayi temin eder. 

~nlc1r1 Vilayet Encümenmde11: 

1 - Eksiltmeye konulan i~ cankln Vi!Ayet Merkezinde yaptlacak Na-
fia bina ve garaj in~as1 olup ke~if bedeli 19,564 lira 77 kuru§tur. 

2 - Bu i$e aid ~artname ve evrak §unlardir : 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd.irlik i§leri genel sartnamesl. 
D - Fenn! $&rlname 
E - Hususi §artname. f 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje ve grafik. „ 
!stiyenler bu evrak ve §artnameleri Cankm tu NafJa Müdürlü~de flO-

rebilirler. 
3 - Eksiltme 2 may1s 938 pazartesi günü saat 16 da Cankm Viläyet 

Daimi Encümeninde yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
5 - Eksiltmive girebilmek icin isteklinin 1467 lira 36 ku~ muvakkat 

teminat vermesi bundan ba§ka en az on bin liralik yap1 l§i yapm~ olmas1 
ve N a!rn Vekäletinden almm1~ ehliyet vesikas1 ibraz etmesi ve Ticaret Oda· 
sma kay1dh bu!unmas1 &arttir. . 

6 - Teklif mektublan yukarida ü~üncü maddede yazil1 saatten b1r sa· 
at evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reislig~e mak~u.~ 112ukabilinde ve· 
rilecektlr. Pasta ile gönderilecek mektublarm nihayet u~uncu maddede ya· 
z1h saate kad.ar gelm~ olmas1 ve dl$ zarfm mühür mumu i.le iyice kapatil ~ 
m1$ olmas1 läzrmd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2067) 

T araga isyan eden sa~lar 
Ekseriya bulunduklar1 yeri terketmek ar:zusunda 

olanlard1r. Binaenaleyh 

Sa~lar1n1z1 itaate al1ft1r1n1z 
Bunun en iyi 1;ares~ 

PERTEV Briyantini 
kullanmakbr. 

Dahiliye V elcaleti11den : 
D. D. Yollan Haydarpa~a Liman arazisi üzerinde kain mebaniden yeni 

liman binasmda 9 - 10 numarah odalar 1000 kuru§ ayhk muhammen bei- Konya Viläyetine bagll Ere)!'li kasabasmm hali hazir hari~alarllll~ tan· 
delle ve 4 numarah ahsab arnbardan müJrez 3 X 3 eb'admdaki bir oda zlmi i~i kapah zarf usulile eksiltmiye clkar1lml$lir. Maktu ke§if bedeli 3000 
900, l(ene eski Rihhm binas1 namile maruf mahallin 4 numarah odas1 lirad1r. 
1000 kuru~ ayhk muhammen bedellerle pazarhk ve birer sene mü<Wetle Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü ögl~~n evvel saat 11 de Dahi· 
kiraya verileceklerdir. Pazathk 27/4/938_tarihi{lde saat 15 te Haydarp115a liye VekA!eti binasmda Belediyeler tmar Heyetinde yaptlacakttr. 

1 
isletme Müdürlügünde yap.1)acakur. T'!F11,lerin muhammen kira bedelinin Muvakkat teminat 225 liradir. 
yüzde yedi bur;uk nisbetinde '??lUvakkat teminat bedeli ve gereken kanuni $artnameler bi,.labedel BelediyeleJ! 1mar Heyetl Fen $eflik!nden ab • 
vesaikle birlikte mezkur gün ve saatte müracaatleri ilAn olunur. ( 2225 ) nabilir. • 991 • ( 1959 )' 
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O am an h Ba,nka11na memur 

ahnmak iirin müsabaka ilan1 
Osmanh BankaSlnca bu kere yeni • 

den hizmete ahnacak Türk memurlann 
intihab1 i~in mayis 1938 ayi zarfmda bir 
müsabaka a~1lacaktir. 

Ya§l 35 ten a§ai!I olup bu müsabaka
ya girmek istiyen erkekler namze&ik • 
lerin! kaydettirmek ve kabul §artlarllll 
ögrenmek üzere nisan ayi zarfmda her 
hafta sah ve cuma günleri saat 14 le 15 
arasmda Osmanh Bankasmm Galata -
daki merkezinde Ki§i i§leri servisine 
müracaat edebilirler. 

Talibler hüviyetlerini müsbit evrahla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §eha
detnamelerini ve §ayet bir vazifede is • 
tihdam edilmi~seler, hizmet ~ehadetna
melerini birlikte getirmelidirler. 

l 1 Bah~~ • Mim;r~ 
" Mevlud Baysal 

Dllrdüncü V alnf Han dördüncll 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgraf adresl: Mim Baysal istanbul 
. ......................•...... „ ..•..•..•............... 

Büyük §ehlr ve kasaba parklan; 
ADll, meydan, ~ocuk parklari ve 
villA bahceleri i~in modern proje 
ve plantar bazirlar; ke~ünameler 

lanzim eder. Proje!erln arazide 
tatbikatmi deruhde ve taahblld 
eder. 

Büket. nisan sepetl ve celenkler 
lcin vapilan 1iparisler sür'atle ba
ZU'lanu. 

Gt~ek, sebze lobumlan; fide ve 
fldanlar; süs, meyva aga~ ve agac-1 
ciklan; bah~e a!At ve edevab ve 
ehllvetll Bah~lvanlar l(l!nderlr. 

Katalog., (50) Jruru~tur. 
Aläkarlarlara pans1z gönderi~;. I 

Doktor 

Osman Serefeddin 
Dahllt ve sarl hastahklar 

Yeni. ndresi: Cagaloglu Nuruosmn 
mye caddesi 5 - Snnt: 2 - 6'/. 

Telefon: 20893 

Dr. KUORET VEHBi 
KURUTLUOGLU 

14; hastahklar1 mUtehass1s1 
Beyoglu lsti.J<ID.l caddesi No. 81 

Pnzardan ba~ka günler saat 14- 18. 
Sah gOnleri hnkikl fukaraya m•ccanen 

j •----• bak1!tr. ----lllllii' 

HAYllE'lf~ 
~fzn 

lrt 



En Korkunc Düsman 
En Mükemmel Siläh 

Soguk algutl!gr tehlikesine kar§l kendinizi GRiPiN 
ka§elerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Ba§, di§, bei, GR1P1N Ü§Ütmeden mütevellid hasta-
lru!ak agrtlarma sebeb olur. GR1P1N hklara mani olur. 
bütün agruari dindirir. SOGUK SOGUK ALGINLIGI: kmkhk, ne§'esiz-

lik tevlid eder. 
ALGINLIGI: Nezle, grip ve bir,ok GRiP1N: Kmkhgr ge,irir, ne§'enizi 

tehlikeli hastahklar dogurur. iade eder. 

lcabtnda gUnde 3 k•t• ahnabllir. -Manisa Valiliginden: 
1- Manisa Memleket hastanesinin s1hhi tesisati ( 48,709) lira ( 50) ku

rusluk ke§if bedeli üzerinden eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Bu i§e aid §artname, kesifname, plan vesair evrak Ankara, !stanbul 

ve !zmir Viläyetleri Naf1a ve Si.hhat Müdürlüklerinde mevcuddur. 
Daha fazla tafsilät Manisa Nafia Müdürlügünden istenebilir. 

3 - Eksiltme 28/4/1938 per§embe günü saat on birde Manisa Vilayeti Da-
imi Encümeni önünde yap1lacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat ( 3654) liradir. 
6- Taliblerin 1937 ytlma aid Ticaret Odas1 vesikas1 ile on bin lira dege

rinde yüksek tazyikli buhar kazam tesisati ve ~ama§irhanesi mem -
nuniyet bah§ bir §ekil~ yap~ old4,klarma dair vesika ibraz etme
leri §arttir. 

7 - 2490 say1h kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine tamamen uygun ol
mak üzere hazirlanacak kapah zarflarm NlSANm 28 inci per§embe 
günü saat ona kadar Manisa Valiligme verilmi§ veya gönderilmis ol
mas1 laz1md1r. ( 1941 ) 

Siz de bu kremden §a~may1n1z ! 

BALSAMiN KREMLERi 
Sihhat Bakanhlhnm resml ruh

satuu haiz bir fen ve bilgi mahsu
lüdür. Bütün cihanda elll senedir 
daima üstün ve e§siz kahmstir. 

KREM BALSAMiN 
Uzun blr tecrübe mahsulü olarak 

vücud.a getlrilmls yegäne si.hhf 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Söhretln! söz ve sarlatanhkla 

del!il, si.hhl evsafrm Londra. Paris. 
Berlin, New-York güzellik enstitü
lerinden yüzlerce krem arasmda 
birincilik mükäfatiru kazannus ol
makla ispat etmistir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz !ein ya.E(s1z, gece icin 

val!h ve balis ac1badem ile yapilnus 
gündüz ve gece sekilleri vard1r. 

Krem Balsamin ; ötedenberi tanmm1s husust vazo ve tüp seklinde satilir. 

1NG1 L iZ K AN ZUK EC ZA NESt 

BEYOGLU - lSTANBUL 

Denizbank Akay i,Ietmesinden : 
23 nisan 938 Milli Hakimiyet bayram1 münasebetile 22 nisan 938 cu

ma günü köprüden 112 numarah saat 13,30 ve Yalovadan 117 numarah 
saat 13.50 seferleri yap1lacaktir. 23 nisan 938 cumartesi günü pazar ta -
rifesi tatbik olunacaktir. ( 2228 ) 

Egzama ve en muannit cild yaralarmdan kurtulmak i ~in ... 

EKZAMiN 
kullan1mz. Binlerce hastay1 kurtarm •§hr. Eczanelernden isteyiniz. 

Uzunköprü Belediye Reisliginden : 
Uzunköprü elektrik tesisatmda kullamlacak 340 ahsab direk müna

kasasma talib zuhur etmcdiginden tekrar münakasaya vazcdilmi•tir. Mu
hammen bedel 4500 lira olup muvakkat teminat 337 lira 50 kuru.tur. 

1halesi 29 nisan 938 cuma günü saat 16 da Belcdiye Daimi Encüme
nlnce yap1lacakbr. Talibler bu husustaki $artnameleri Resmi ilänlar ve 
Sazma~ Sanayi ve Ziraat Mak.ineleri ~irketlerine mürcaatle görebilirler. 

( 2157) 

BURU$MU$ 
CiLT' 

Bir Doktorun 

*ayani hay ret ke~fi 
Buru~ukluklar, ihtiyarladt~ 

zaman te&ekkül eder. 
Cild, baz1 hayati unsurlarm1 kay

beder, bu hayatl ve ktymetll un • 
surlar1 iade edince, genclesir ve ta
zele&ir. 1$te, Viyana Üniversitesi 
Profesörü Doktor Stejskal'in sayanl 
hayret ke&fi budur. •Biocel• tabir 
ve genc hayvanlarm cild hüceyre -
lerinin merkezinden lstihsal edilen 
bu k1ymetli cevher, pembe rengin
deld Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Her aksam, yatmazd.a.n 
evvel kullammz. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyjp gencleötirlr ve 
buru0ukluklarmrn serian izale 
eder. Bir hafta zarfmda on ya~ 
genclesmis görüneceksiniz. Gündüz 
ic;in cild unsuru olan beyaz rengin
deld Tokalon kreminl kullanmiz. 
Siyah benleri eritir, ac;ik mesa -
meleri kapatir ve birkac; gün zar
fmda en esmer ve sert bir cildi be
yazlatip yumusatJr. 

Bayanlar~n 
nazar1 dikkatine 
Sahn aldtgimz Tokalon kremi 

vazolar1mn büyük bir k1ymetl 
vard.ir. Onlan bayiinize lade etti
ginizde beheri !~in 5 kurus ala
cak, ayni zamanda ktymettar mü· 
kafatlan bulunan Tokalon müsa
bakauna istirak hakkun veren bir 
bilct takdim edccektir. 

r-S. S. C. i. 

1 iS;;~~~f A;~;~Si 
1 

Beyoglu isti ldäl caddesinde 
443 No. ya naklettigini muh
terem ll'Ü$1erilerine bildirir. 

K1qehir sulh hukuk häkimliginden: 
Ku.dilli mahallesinden Said o~lu 

Hüsnü ile kar1S1 Mithat klZI Feride ara
lannda cari sulh te§ebbüsü davasmdan 
dolay1 icra k1hnan muhakemeden Feri
denin mahalli ikameti bulunmad1gm -
dan tebligatmm istanbulda Cumhuri -
yet gazctesile ilanen icrasma ve duru~
manm da 9/5/938 cuma günü icra k1lm
masma karar verilmi~ oldugundan ber
mucibi karar yevmi mezkurda Feride • 
nin K1r<ehir sulh hukuk mahkemesin
de saat 9 da hazir bulunmas1, aksi tak -
dirde hakkmda kanuni muamelenin ifa 
olunaca.~1 ilan olunur. (7030) 

~-- Dr. lhsan Sami --• 1 Öksürük ~urubu 

L
Öksürük ve nefes darhltt, bol!
maca ve k1zam1k öksürüklerl !~in 
pek tesirll ililcd1r. Her eczanede 
ve ecza depolarinda bulunur. 

tstanbul 3 üncü icra memurlugundan: 
Satilroasma karar verilen buz dolab1, 

masa, ayna ve saire gibi e§yalar 27 /4/ 
938 taribine musadif ~ar§amba günü 
saat H ten 17 ye kadar Cagaloglu, Ca
galoglu caddesinde 50 say1b evin önün
de satffacagmdan talib olanlarin yevmi 
mezkiirda gösterilen mahalde haz1r bu· 
lunmalan ilän olunur. 

r DOKTOR ~iPRUT 

1 
Cildiye ve Zührevlye mUteba!l51!1 

Beyoglu Yerli Mallar P azar1 
kar§ismda Posta sokaj!I kö§esinde 
Mevmenet apartiman1. Tel: 43353 

Ciöz Hekim! 

Dr. $ükrü Ertan 1 
Ca~a Io~lu Nuruosmanlye c!.cl. No. 6 

Tel 22566 (Dr. Osman $erefeMID 
11nl'lrhm~n1l 

~O.lANT 

Eczac1 aran1yor 
Karadeniz sahilinde kalabahk bir 

kazanm eczanesi yoktur. Bu kazada ec
zane a,acak eczac1ya, meccani dükkan, 
ev kiras1, sermayesi kifayet etmiyorsa 
faizsiz borc da verilecektir. Galatada 
Ünyon han 63, Bay Cemile müracaat. 

or. HORHORUNi 
(Nakletti) 

Sirkeci tramvay caddesinde Viya
na oteli yanmda hastalarm1 her 

gün kabul eder. Telefon· 24131 

DOKTOR "' 
ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mütehassm 
Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 

8a1'R> lllJ BIJf111U1'turfrl: Yanaa /Yadi 
umuml neft'lllati ldare eden Yazt t11m 

.111l4tzrl: Hilamer Münil 

20 Nisan 1938 

Ag1z bütün mikroblara 
daima a~1k bir kap1d1r 

UNUTMAYINIZ Ki 
Bakims1zhktan 'ürüyen di§lerin dif· 

teri, bademcik, k1zanuk, enfloenza, ve 
hatta zatürrieye yol a,ttklan, iltihab 
yapan di§ etlerile köklerinden mide 
hummas11 apandisit, nevresteni, s1tma 
ve romatizma yapttg1 fennen anla§ll • 
m1§tlr. Temiz a~z ve saglam di§ler u-

' mumi vücud saghg1run en birinci §artJ 
olmu§tur. Binaenaleyh di§lerinizi her 
gün kabil oldugu kadar fazla - laakal 
3 defa - (Radyolin) di§ macunile ftr•a· 
hyarak SJhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikroblan 
imha ederek di§lerinizi korumu§ olur

sunuz:. 

1 
1 

ile dh;lerinizi sabah ve ak,am her yemek· 
ten sonra muntazaman f1r~alay1n1z. 

Müdürlügünden : 
Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde yenidcn yap1lacak 52,585 lira bedeli 

ke•ifli iki bölüklük bir jandarma paviyonu kapalt zarf usulile ikinci defa 
eksiltmiye konulmuötur. 

1 - Eksiltme günü 25 nisan 938 pazartesi günü saat 15 te tesbit edi
lerek Siird Hükfunet kona.~1 i~inde Vilayet Makammda yap1lacakbr. 

2 - istekliler evrak1 fenniyesini Siird Nafta Müdürlügünoo okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat t~minat 3880 lirad1r. 
4 - 1stekliler Resml Gazetenin 7 /5/936 gün ve 3297 say1h nüshasmda 

~!kan talimatnameye göre vesikalarm1 hazirlay1p 2490 say1h kanunun 32 
nci maddesi mucibince teklif mektublarm1 birinci maddede yaz1b gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon riyasetine göndermeleri mec • 
buridir. 

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

Yeni Kontr -Pläk Ltd. Sirketi 
Fabrikaemda 

KURU iSTEMLE 
KURU SlSTEM 

f.\ " QIJI:. 
°"'~ LIRSD ~'4tl.f- yap1lan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
Carp1lma, ~atlama, kabarma ve 
eaire gibi hi~bir ariza göstennez. 

Kontr-plaklar bu gibi ar1zalara 
karfl garanti ile eahhr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGA<;'dan mamul 
Kontr-plaklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

Sat1' yerleri : 
lstanbulda: RO~TO MURAT OGLU, Mahmudpa,a Kürk~ü 

Han No. 28 ISAK P1LA.F1D1S, Galata, Mahmudiye 
caddesi No. 21. 

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

IHSAN KA YIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRt l~MAN. 
~ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samaunda : GöCMEN OGLU KARDE~LER. 
Umumi aahf yeri: Istanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENI KONTR-PLA.K Ltd. ~irketi . Tel. 22401 

Harb Akademisi Satinalma Komisyonundan: 
Harb Akademisinde bulunan mefru•at ve demirbas e$yadan bir ktsm1 

ile erat ve hayvanatm eskimis esyalan pazarhkla satilacaktir. Muhammen 
bedeli 681 lirad1r. istekliler bu e•valan hergün ögleden evvel saat on ile 
on bir arasmda Akademi Debboy Subayhgma müracaatle jlÖrebilirler. 
Be~iktas kazas1 Malmüdürlügüne yatmlm1$ 51 lirahk teminat ak,esi mak
buzile birlikte 25 nisan 938 pazartesi günü saat 11 de Akademi Satmalma 
Kom1syonuna müracaatleri. ( 2156 ) 

NERViN 
Sinir agr1lar1, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba~ ve yanm ba~ agns11 ba~ dönmesi, bayg1n

hk, ~arp1nb ve sinirden ileri geien bütün ra

hats1zhklan giderir. 

• Belediyesinden: 
1 - Vize kasabasmm imar plämna esas teskil edecek olan hali haz1r 

h~;italarmm yap!l?'as1 i$i 10/4/938 tarihinden ba&hyarak on be& gün 
muddetle ac;1k eks1ltmiye ~ikanlm1sbr. 

2 - !halesi 25/4/938 pazartesi günü saat 16 da Vize Belediye Encü
meninde yap1lacaktir. 

3 - i§ Naf1a Vekaleti Yap1 i•leri Umum MüC.ürlügü tarafmdan tan
::im edilen talimatname, $artname ve formüllere tevfikan yaptmlacakhr. 

4 - 67 hektar meskUn ktsmm hektan 18 ve 135 hektar gayrimeskun 
k1smm hektan 10 lira hesabile muhammen bedeli 2556 liradir . 

5 - Bu i§ hakkmda Belediveden fazla ma!Umat almabilccegi ilän 
olunur. ( 2162 1 


