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sterir. 
özlere 
makla 

n bir 
ayni 

• 
• RiDA DOSTO 
§ bir muharebeden sonra 
istler ögle üzeri §ehre girdiler 
harbi 
sonra --b tehlikesi 

'i muvaffaki
lvrupa, lspan
veni bir harb 
:ektir. T emen· 

diplomatlar, 
•eleyi de hal
olsunlar ve 

ithi§ bir hai
·usunlar. 
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TAPALLA 
• 
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Lerida'nm sukutundan bir gün evvelki vaziyeti gösterir harita 

Feci bir kaza 
Eski~ehirde bir i'~i öldü 

bir digeri de ag1rca 
yaraland1 

Eski1ehir 1 (Telefonla) - Dün Ög· 
Jeden sonra saat ü9 sularmda Devlet De
miryollan yol atelyesinde feci bir kaza ol
mu1 ve bir i~inin ölümü, bir digerinin de 
agil surette yaralanmasile neticelenmi1tir. 
Hadise 1udur: Devlet Demiryollannm 
buradaki yol atelyesinde epeyce bir za
mandanberi büyük bir demir depo in1a 
edilmektedir. Her zaman oldugu gibi a
mele dün de ögle tatilinden sonra bu de
ponun yanmda ~ah1maga ba1lamtslard1l. 
Saat ü9 sulannda henüz iyice anla11lm1yan 
bir sebebden dolay1 deponun kenannda 
}'lgth bulunan demirler birdenbire ~ökmüi 
ve orada i1liyen 774 numarah i19ilerden 
S1vash Hüseyin oglu Nuri ~öken demir
lerin altmda kalm11!ir. Bu kazay1 gören 
diger i~iler derhal arkada1lannm imda
dma ko1muilar, fakat tarn bu mada 
ikinci bir demir kümesi de ~ökmü1tür. 
f1~ilerden 460 numarah Salih de bu 9Ö· 
küntüden kendini kurtaramamI§ ve aya
g1ndan agil surette yaralanm11tll. 

[ArkaSt Sa. 8 •fltun 5 tel 
......•.....••.....••......•••••... „ •.......• „ ........... . 

Yeni kurulacak Vekäletler 
Milli Ekonomi V ekäleti 

mühim rol oyn1yacak 
Hazine Vekilligine 
Vekaletine de F aik 

Muammer Eri,in, Ziraat 
Kurdoglunun getirilmesi 

kuvvetle bahsedilmektedir ihtimalinden 
Ankara 1 (Telefon· - .., temin edecektir. Bu talt• 

la) - Devlet te1kilahn· dirde Ziraat V ckaletinin 
da baz1 degi1iklikler ya- Orrnan ve Ziraat, ikh-
parak yeni vekaletler ih· sad Vekaletinin de Ti~ 
das eden projeler üze- caret ve Sanayi ünvant• 
rindeki haztrhklar pek m almas1 muhtemcldir. 
yakmda kat'i bir kara- Te1kili derpi1 edilen 
ra vanlacagmt gösterir Hazine V ekaletinc de 
bir safhada bulunrnak - ·-.. ~mdi Maliyc Vekaleti 
tad1r. Bu <;ahlffialarm te1kilahnda bulunan 
istikameti, Büyük Öndcr „ J Büt~e. Muhasebat, Na-
Atatürkün yüksek direk· kid i$leri ve Muntazam 
tiflerile bu direktiflerin Bordar Umum Mü • 
tatbikata intikali safhas1- dürlüklerinin baglanma• 
m te1kil etmek üzere Ce· s1 muhtemeldir. Bu A• 

lii:l Bayar hükumeti prog· Faik Kurdoglu rada mevcud diger Ve• 
rammda zikredilmi$ olan kaletler ve vekillikler • 

kesil· 
evsaft 

zarf 

rbi bitmek üzere bu
F ranko'cular, hüku

.at'i bir hezimete ug· 
kat, bu netice yakla1· 
·enubunda inki1af e· 

J, Akdenize dayan· 
linde bulunan fspan· 
leri ikiye aynlacak
F ranko i~in evvela 

Mil i s l er k a ~ 1 y o r .~ .. ~rksizmh, k:a,izm 
. . . o ume ma umdur 

Milisler mütemadiyen ka~1yorlar. lng1bz tebaas1 

esaslar üzerindedir. de bir tebeddül olm1yacag1 da tasrih edi< 
Evvelce de bildirdigim gibi, bir Milli lebilir. 

Ekonomi Vckaleti, ziraat, ticaret, sana- Hazine V ekaletine Particc narnzedli• 
yi ve nafta i1leri gibi bir kül teikil eden gi ilan edilen 11 Bankast umum müdürü 
iktJSadi <;ali1malar arasmdaki ahengi {Arkas1 Sa. 8 sütun 6 da] ....................... ········· ............ ····················································· ........................ , 

kuru~ 
T. T. 

Barselondan 
bir 

~doyor. Mülteciler i~in Eski Amerika Reisicum- ~ehir Meclisinde tezahür 
komisyon kurulacak 

-ri, sonra da Ebro neh· Saragos J - Havas ajansmm muha- lerinin hududuna kadar ilerlemi1lerdir. 
rdir. •dakileri ayn ayn ve birer biri bildiriyor: Bu suretle 1imalde Sol1aga kolordusu ve 

1 'd~?.,(a'Qb etmek gü~ bir i1 olm1yacak- Dün ögleden sonra ve ak1am üzeri cenubda Lerida'y1 s1kt1t1ran Yaguc'nin 
, der!' ~ibnam11 candan ümid kesil· General Moscardo kumandastndaki kt • kolordusu arasmda hast! olan delik ka • 

e ti kaberl; hele harbde, ancak maglu· taat Esplus'u zapt ve Altorrikon'a vastl panm11 bulunmaktad1r. 
cJ ~iler, buu ed~n~er. ma.g!Ub olur. H_ üku_·.· ld kt S ve Lerida eyalet fArkaSt Sa 8 sülun 4 tel 

iiyor b?1.a~lub,yeti kabu1 etm11 go- ?„„A~„.~~„sn.?.~:.k~„„~a.r.~~?r.:.„a„.„„„„B„„.„„O„:„r„„.S„„.a„„.S„„.1„„„.„.a„„.~„.„1„.1„„d„„„l„„„. 
eley 'd tlak„ bütün kuvvetlerile mÜ· 

ilJ II e eva d' er denk ~ •. tyorlar. Alnma kuv • 
vf~a"nda degild1r. <;ünkü F ranko'nun 
. ii iki ot . Almanya ile ltalya vardtr. 

oriter d 1 · 'kb 1 'd 1· j!lln1 lah k ev et, 1Sh a e a1 p an· 
ri rnagJ \ kuk. ettirmek i~in, hükumet~i
ar1p b~„ •lhrrnek ve Franko'yu galib 

daha dog un spanyaya hakim k1lmak 
a'- rusu kendileri fspanyaya hakim 
• • az . d 

fll"lkürnet .1 rn1n edirler. Birka~ ay evvel, 
a~ndikta~1 

er Teruel'de muvaffakiyet ka
tanko'y 'hnra, Almanya ile ftalya, 
r. Bu/ er türlü yard1mda bulundu-

.un h"l< d rnen h U urnet~ilerin kar1ism a, 
Ir taraf~::i:n ~epsi Almanlar ve 1talyan· 

tayy n 1dare edilen ve yepyeni 
kuvve~rbden Iniirekkeb büyük bir ha

•tcilerin 
1
.ulunuyor. Buna kar11, hüku

Pranrn11 e inde ise ~etin bir mücadele ile 
r, Al~ vle Yorulmu1 250 tayyare var-
' '"an arl t 
Ya kuvv 1. a talyanlar, aynca Fran-

c et i bir t b 1 ~errni,Ierdi o.p<;~ ve o cepane 
a hükurn . r. Bu ustun top<;u kar11sm-
ud •tt1le · 1 • 
„ to~u il nn ya ntz p1yade ve mah-
t Ve tok e rnukavemet etmeleri ~ok 

0 to~Usu Pahahya mal oluyor. F ran
en ?.ay1f' ~er Yerde hükumet~ilerin e

n ediyo 
0 

an rnüdafaa hatlanm peri-
o! r, •onr t d 

ay Inuvaff k a aarruza ge~en piya e 
~ ltalyan 

1 
a iyetler kazamyor. Alman 

1 tarn•rnen a?areleri, hava hakimiyeti
•Phede c \ e Re~irmi1 olduklan i~in, 

Harda• ep enin hemen gerisindeki 
' Ve 'h 
'Ya arasincl nib~~:t Barselona ile Valan· 
,uk bir fa j. utun sahil 1ehirlerinde bü-
1 kuvvetJ ~ 1Yet RÖsteriyorlar hükumet-
„ h' er1 I ' • . . • 
Ut I• <urett 0 augu g1b1 sivil halki da 

•tlerinin b e b~rnbahyorlar. Hava kuv
•nev;Yat u muessir müdahalesi halkm 

e h tn1 k1rd kt b k . . t' ,Cer, edek · k , 1 an a1 a, 1ehirlenn 1
n1 de alt" 

1 
it alarm ia1e ve ikmal i1le

t n bir Ray Uit 
1
•trnektedir. Hükumet~iler, 

Uiu. ret e b lk' F k , - ·•U du d e 1 ran o nun taar-
~ar ki F' ra~k urabilirler. F akat neye ya-

1tnlar .„ 0 tekrar daha büyük yar· 
ac t. ,orerek . . D a, Ve b Yeni Y•nt taarruzlar ya-
•di~jllliz ubn:iukavemcti de k1racakhr. "e t RI 1 b. t f d „ arafta 1 " ara ta ostlanndan 

oren hük• r artndan az ve gizli yard1m 
anva U!Inettiler, diRer tarafta ise Al-

"• ve ta[ 
lli netine rn h Yanm a~1k~a ve bol mua-

uharib 1 az ar olan Franko var. fki 
a! araf1n „ d 1 d .'. takvive .muca e e vas1talan, ik-

.;Rildir. hh ve 1a1e bak1mmdan müsavi 
l•1nJ"• "1 ay 1 'J•h 
t . Ugij, n•k d e si a ve malzemc üs-

ti 1 ' a a b" "k k h 
J.hr •rse •" ~ uyu a ramanhk gös-

11 d .osters1nl h"k• . .• e eceki· · er, u umeh;1leri maR-
tt1~ · 1r. Bu -i·b· 

0 1 zallJ mag u 1yet tahakkuk 
'Uh an, Avr k · ran1 g . upanm te rar bu harb 

«;irecegj muhakkakhr. 

AB/DIN DAVER 
[Arkas1 Sa. 1 sütun • teJ 

Maliye Vekili dikkate ~ayan bir nutukla milli 
rejimin ehemmiyet verdigi 

ilk muamelelere 
Ankara 1 - Ankara Menkul K1y -1 

metler ve Kambiyo BorsaSI bugün saat 
11 de a~1lm11hr. Bu münasebetle yeni 
borsa binasmda yap1lan merasime ba~ta 
Maliye Vekili Fuad Agrah oldugu hal
de C. H. Partisi Gene! Sekreterlik yar· 
d1mc1 üyesi Münir Akkaya, Maliye Ve
kaleti Müsteian Cezmi Er9in, Cumhu • 
riyet Merkez BankaSI Genei Direktörü 
Kemal Zaim Smal ve bütün diger ban -
kalar direktörlerile bankalar idare mec • 
lisleri üyeleri, Maliye Vekaleti erkam, 
Belediye reis muavini ve Ankarada bu • 
lunmakta olan yerli ve ecnebi matbuat 
mümessilleri iitirak eylemi1lerdir. 

Maliye Vekili Fuad Agrah borsaYJ a
~arken demiitir ki: 

hususlar1 anlatb, 
ba~land1 

«- Cumhuriyet hükiimetinin rasyo • l\laliye Vekilimiz Fuad Agrah 

' 

nel ~alt~maga verdii!i ehemmiyelin feyiz- rada 1ahid oluyoruz. 
li neticelerinden birisme daha bugün bu- CArkas1 Sa. 3 sütun 1 del .... ~„~„k„„„.„„„M„i"fi"i ... „„ ... „B.i";·1·i„~.i'~„a·~ ... 

inhiiäl ba§gÖsterdi 
' 

Ba~vekil, Süd et Almanlarile temasa giri~ti. 

ingiltere, Nazilerin bir 
yapmalar1ndan 

darbei hükumet 
korkuyor 

Hitler bugün tekrar Avusturyaya gelecek 
Prag 1 - Di Zayt gazetesi yaz1yor: 
Hükumet birligini te1kil eden sag ve 

so! cenah partileri arasmdaki ikilik git • 
tik~e fazlala1maktad1r. Bütün sol cenah 
<.;:ek partileri, komünistler de dahil ola • 
rak, bir halk~1 cephenin ilk esasm1 teikil 
etmek ü1ere bir mÜ§terek komite kurmU§· 
lard1r. Sag cenah partileri ise sag cenah 
gencligi te~ekküllerinin bir elden idaresi 
ii;in daha bundan birka<; gün evvel bir 
milli komite vücuda getirmiilerdi. 

lngiltere teläfta 

Londra 1 - <;ekoslovakyadaki vazi • 
yet cfkari umumiyeyi ve bilhassa so! ce· 
nah gazetelerini me§gul etmekte devam 
ediyor. Sol cenah gazeteleri, bu sabahki 
nüshalannda, <;ekoslovakyanm hergün 
iiddetlcnen kuvvetli bir tehlike kar§1Sm • 

(;ek Siidet Almanlan rcisi Hanlayn 

da bulundugunu tebarüz ettirmektedir. 
CArkas1 Sa. 6 •ütun 5 teJ 

huru Huver tetkikle-
rini anlabyor 

Nevyork 1- cHa
ric1 münasebetler 
meclisia nin ziya
fetinde bir nutuk 
söyliyen M. Huver, 
Amerikanm takib 
edecegi lotatll hare
ketin cmilli mü • 
dafaanm sa~lam 
bir surette tensiki 
ile birlikte mutlak 
bir siyasi istiklilJ. 
olmas1 läz1m gele -
cegini beyan etmi1tir. 

M. Huver 

M. Huver, A vrupa ile Amerikarun s!
yast, mall ve ikt1sadt sahada birbirine 
merbut oldugunu kabul etmekle bera • 
ber bu hatb hareketin dünyamn men • 
faatlerine, Amerikaya ve ferdi hürriye
te daha ziyade hizmet edecegi mütalea
smda bulunmakfad1r. 

[Arkas1 Sa. 8 sütu11 2 de] 

Büyük ~efin iadei afiyeti büyük sürurla kar,i„ 
land1 ve kendilerine bir tazim telgraf1 ~ekildi 

,Sehir umumi meclisi, nisan devresinin 
ilk i~timatm, dün ögleden sonra saat 15 
te Necib Serdenge~tinin reisligi altmda 
akdetmiitir. Ge~en celseye aid zab1tlar 
okunup kabul cdildiktcn sonra 938 büt
~esi, etkik edilmek üzere, büti;e encüme
nine navale edilmi1tir. 

Müteak1ben, sthhati bozacak her ncvi 
e§ya ve levaz1m1 satanlar hakkmda yeni 
Bclediye zab1tas1 talimatnamesine konuf· 
maSI icab eden bazt maddelere dair olan 
teklif ile Haydarpa1a garmda Üsküdar - Dün ~ehir Meclisine riyaset eden 
Kad1köy arasmdaki demiryolu gc9id ye- N ecib Serdenge~li ve azadan Ethem 
rinde yaptlacak fevkanl köprünün in§a Akif Battalgil 

masrafma Belediyenin iitirakine ve ga • cümenlerinin mü1terek mazbatasi ve sular 
zoz imalathanelerinin s1hhi 1artlara ria • idaresinin 937 bilan9osu aid olduklan 
yetleri i~in, Belediye zab1tas1 talimatna • encümenlere havale edilerek, Belediye 
mesine konulacak maddeler hakkmdaki zab1ta talimatnamesinin müzakeresine de

.„„„„„„„„.„„.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„ teklifler • büt~e encümenlerine, Belediye vam olundu ve degirmcnciler, fmnc1lar, 

M • • ve hususi idarelere aid mektum emvali ve ekmek satanlar hakkmdaki hükümler, uvazene verg1s1n- ihbar edenlere ikramiye verilmesi kanuna madde rnadde okundu. 
bagh olduguna dair kavanin ve büt~e en· CArkas1 Sa. 8 aatun s tel d ] k t •1 1111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uun1111111111111111111111111111111111111111111u111111111111m111111111111111111111111t 

N~bya1 p~ac.~d endz
1 M1s1r intihab1n1 büyük 

1s et er1n yuz e on an •• " k d 
yiizde sekize indirilecegi farkla hukumet azan 1 

anla~ilmaktad1r 
Änkara 1 (Telefonla) - Memur ve 

müstahdemlerden alman vergide tahfif. 
ler yapan proje, son ~eklini alm11lir. Ma
liim oldugu üzere, yap1lmas1 derpi§ edi
len tahfiflcr dolay1sile uzun uzad1ya tel· 
kiklerde bulunulmu~ ve Maliyece muh· 
telif formüller haztrlanarak, Vekiller 
Heyetinin tasvibine arzedilmisti. 

[Arkast Sa. 8 sütun 6 da] 

···························································· 
Hariciye Vekilinin 

M1s1r seyahati 
Dr. Rü~tü Aras bugün 

hareket ediyor 
Ankara 1 {Telefonla) - Hariciye Ve

kili Tevfik Rü§IÜ Aras, yarm ak§am 
M1s1ra gitmek üzere Ankaradan bare • 
ket edecektir. Doktor Aras, nisamn al
bsmda Kahirede bulunacakhr. Harici -
ye Vekilimize Emniyet i§leri Umum 
müdürü 1;iükrü Sökrnensüer, Hariciye 
Vekalcti Birinci daire r<'i'i Cevad A -
Gtkalm, Hususi Kalem müdürü Rcfik 
Ämir, Türkofis ikinci reislerinden Ni -
had, Hariciye Vekäleti memurlarmdan 
Seyfullah ve ikhsad Vekaleti memurla
rmdan Cevad refakat edeceklerdir. 

~ocuk Sahifemiz 
Diin mündericahmlZ!n ~oklu • 

gundan geri kalan <;ocuk Sahife
miz bugün 9 uncu sahifcmizded.ir. 

Vefd partisi 264 
kazanabildiler, 

meb'usluktan ancak 80 ini 
Nahas Pa~an1n bir~ok 

a~ikta kalddar arkada~lar1 

l\lmrda intihab miinasebetile halk niimayi~lerinden 

Londra (Hususi) - M1sir intiha- J tisi mensublan da 6 meb'usluk kazan • 
bah, hükumet firkasmm kahir zaferile m11lard1r, 

neticelenmiitir. Rakibleri olmad1g1 halde namzedlik-
Meclisin ekseriyetini iimdiye kadar e- Ierini koyan 21 ki1i derhal intihab edil • 

linde bulundurmakta olan Vefd fukaSI mi1lerdir. Bunlardan on dördü hüklimet 
264 meb'usluktan ancak 80 ini kazana· taraftan, altISI müstakil ve bir tanesi de 
bilmi§ ve hemen hemen her tarafta kay- V cfd partisine mensubdur. 

behni~tir. 65 meb'usluk i~in konulan namzed • 
Kahire 1 - Yukan MJStrda yapilan liklerin neticesi henüz belli degildir. 

intihabattan alman yanresmi neticclere 
göre, hükumet taraftarlan 24, Vefd par- [Arkas1 Sa. 8 siltun 6 da) 



CUMHURiYET 

Nakilci Hünkära sordurdu: eski 

-Topkap1 Saray1 • senm 
ile mi yap1hyor, yoksa 

cebinden 
beytülmal 

Evrak ve makbuzlardaki Vekaletin emrinde sara· 
~ikan para 1 k d' · 'd h 1 • b' k il . ? yaz1 ann en 1sme a1 a t o mamas1, yen1 1r 

Harice yapilan vapur 
sef erlerinin tanzimi i'i 

üzerinde duruluyor a ~es e mi · olmad1gm1 iddia ediyor ihtilaf a yol a~1yor 
Hünkar, bu ~ok mum hovarday:i Na-/ kan para ilc mi yap1hyor, yoksa beytül • 

kilcinin himave edemiyecegine emin bu- mal ak~esile mi? 
lunuyordu. Zaten böyle bir himayeye Ocaklmm uliifesi züyuf dedikleri a • 
imkan da yoktu. Cünkü herifi öldürte - yan bozuk ak~eyle verildigi, Mora isya
cekti ve Nakilci küplere dei(il, kazam1e- mm bashrmakla meigul olan paialara bir 
rife binse Kambur Süleymam mezardan para yollanamad1g1, tersaneye kereste a
geri getiremezdi. Y almz · am hadisesini lmamad1g1 ve her iite paras1zhk yüzün • 
vesile yaparak ocaklmm bir giirültü ~1 - den Sikmh ~ekildigi bir mada Padiiahm 
karmalari muhtemcldi. Hünkar i1te bu evini • büyülte büyülte - yenilemege kal· 
ihtimali düiünerek planm1 hamlam11l!. l.:11masmdaki ~irkinlik bu suretle ortaya a· 
Bir kere Nakilcinin evlenme te1ebbüsü t1lmak ve halkm hmc1 1ahlandmlmak is-
1rasmda kamburun öcünü almay1 dü1ü- teniliyordu. 

ncmiyeceRini hesabl1yordu. Sonra Gül • Sultan Mahmud darbenin nereden gel· 
haneli Hüseynin N akilci Üzerindeki nü- digini kavramaktan geri kalmad1, iligine 
fuzundan istifade etmegi tasarlamaktay- kadar atei kesildi, i1tihay1 ve uykuyu kay· 
d1. Cünkü delikanhy1 dinlerken Nakilci- betti, uzun bir tst1rab devresi ge~irdi. La· 

in ona bir kaldmm kabada}'lSI zihniyeti· kin sersemlik göstermedi, ayaklanma isti· 
Je ba~h oldugunu da sezmekten geri kal- dad1 hissettiren Ocak agalanna 1u cevab1 

am11ti. verdi: 
Bununla beraber takib ettil\i maksad - Masraf i~ hazineden ödenecektir. 

bir ahlaksm cezalandtrmak degildi. Beytilmalden bir ak~e dahi almmasma 
ambur Süleymam öldünnekle Nakilci- nzam yoktur. 

in evine p:irip ~1kan fasid dü1ünceli kim- Zorbalar i~in susmak lazungeliyordu. 
eiere gözda~1 vermek istiyordu. Bu mak- Habib adabaii ile arkadailan da bu za
adm altmda halka ho1 görünmek kay· rurete boyun egmiilerdi, dillerini ktsm11-
usu da vard1. Cünkü kambur kcpazcyi lardi. F akat Nakilci yeni bir dolap ~evir· 
oca fstanbulda bilmiyen yoktu ve onun di, el altmdan k1rk sekizinci ve yetmi1 se· 
md1kh camii arkasmda yapl:!rd1g1 kö1k· kizinci artalara haber yollad1. Boyac1hk 

e konak, müce„em bir rü1vet ve rezilet san'abm inhisar altma almit olan bu iki 
bidesi say1larak herkesin RÖZÜne bath- askcri cemaate sordurdu: 

j(lndan yap1lacak hamle binlerce yürek-
- Saray1 hangi orta boyayacak. e •evinc uyandtracakh. 

!ite Ondokuzuncu amda fstanbul hal· Padi1ahm usta san'atkarlar, nakka1 • 
ma ~irkin ve kaniik hayatile uzun bir lar bulup evini onlara boyatacagm1 bilen 
edikodu mevzuu veren Kambur Süley- N akilci, büyücek bir kar göstennek su • 
an bu hesabh mülahaza sonunda lay:ik retile o iki ortay1 harekete getinnek ve 

ayni zamanda aralarina rekabet sokup 
ldu~u cezaya u~rad1, Karabag1 iskele • 
indeki bostana getirilerek orada bogdu· sarayi mü1kül bir vaziyete dü1ürmek isti-
uldu ve bir pis pa~avra gibi dcnize all!· yordu. 
1. ( 1) Bu düzen, onun umdugu neticeyi ver· 

Hocalar, meslekdailanndan birinin di ve ilkin Yenir;eri boyac1lanndan ba1ka 
ok edilmesine ses r;ikannamiilardi. <_;:ünkü kimsenin saray duvarlarina fir~a süremi • 
• ambur Süleymamn refah ir;inde, zevk yecegi Hünkara bildirildikten sonra iki 
cinde yasamasmi, $eyhülislämlann malik orta arasmda (sen, ben» kavgaSI baila • 
lamadigi köiklcrde ve konaklarda atur • d1. K1rk sckizliler de, yetmi1 sekizliler d~ 
aMm ~ekemiyorlardi. Ocak da ilkin bu etek etek altm getirecek olan bu 1erefin 
adiseye kayidsiz göründü. Zira maktu- kendilerine inhisar etmesini istiyorlard1. 

ün diyetini istemek hakkt kendilerinden Davanm da! budak salmast, büyüye 
iyade ulema efendilere aiddi. F akat Na· büyüye kanh bir 1ekil almas1 ve sonunda 
ilci, atilan sillenin hocalnra degil, kendi· töhmetin saraya yükletilmesi muhtemel • 
e aldugunu sezdiginden gazaba geldi, di. F akat Gülhaneli Hüseynin bu i1e Na-

kilci tarafmdan kimlerin mcmur edildigiirkar; gcce ahp tuttu ve •onra düzenbaz-
ne ve boyac1 ortalann nas1l k11kut1ld1g1 • 

•k yoluna dökülerek taviz imkanlari •· na dair • Deli $erife vaS1tasile _ gönder • 
amiya_ koyuldu. ~· sar~ya. ahlan her digi haberler üzerine Sultan Mahmud 
·umrugun amm1 btr cem1le 1le unuttur • k b'l 1 db' 1 ld „ !" b kur · · d . 'h .• . 'b' mu a 1 e 1r er a 1, un u zor anm -

ay1 "Yasetme um e 1tt1 az ett1g1 g1 1 d • d 1 b d" „ d" D h d • . . •. ugu o a 1 suya u1ur u. a a ogru· 
araydan geien darbelen de 1ade etmeg1 N kil · A" lt - ·11 • „ 1'r1'n . b d K b S" 

1 

su a c1 ga a 1g1 51 ey1 o gun , 
aystyet orcu tan1yor u. am ur u • k•f' „ k d h ·1 • 'tm d' P d1'1a a 1 gorcre a a i cri g1 e 1, a • 
ryman i1i~d_e .de öyle h".'.'k.~t„etti, ~e.r i1e hm boya iiini ortaklama olarak iki ortaya 
•rar ned1mmm ansmn oldurulmesm1 af- vennesini Kambur Süleymanm diyeti sa
etrniyecegini dostlanna, omuzda1lanna, yip sustu. (2) 
alkavuklarma ihsas ettikten sonra fmat S 1 0 k d b g'u'rei aray a ca arasm a ge~en u 
ram1ya koyuldu ve buldu. masmda Sultan Mahmud bir kurdkapam 

Zeki zorbamn Hünkan incitmek, hid- oyunu da yaprnljh ve N akilciye yardak
etl_endinn~.k„ve Oc?~a kar11 ~yun e~er r;ihk ederek boyac1 ortalari ayaklandtran 
az1yete du1urmek 1~m buldugu veSI!e, Habib adabaiiyt • parayla, dille kand1 • 
?P~ap1. saray~nda ~ sua.?a !ap1l.an .~a.: np • hassa siläh§Orlan ocagma ger;irmi1ti. 
1r 11lermden ibarett1, Hunkar, b1r suru Görünüite bu ayun mükemmel bir 1cydi. 
anh hahralarla dolu olan bu sarayi sev- Ukin hakikatte Padiiah aleyhine netice 
ezdi, s1k s1k Be1ikta1 ve <.;:1ragan saray- verecek hamlelerdendi. <.;:ünkü Habib 
rma giderdi. Ukin o kan kokan yuvayi odaba11 saraym teklifine ancak Nakilci

a tamamile btrakmaya henüz cür'et ede· nin muvafakatile nza göstermi1 bulunu • 
iyordu. Halbuki Topkap1 saray1 ta • yordu ve bu muvafakat de Hünkan kan
ire muhtacd1, biraz daha ihmal olunur· d1nnak, oyalamak maksadma istinad e· 

yer yer ~ökecekti. Bundan ötürü bü • diyordu. 
ük mikyasta bir yap1 i1ine giri1ilmesini (Arkasi var) 

retrni1ti. Birr;ok daireler tamir alunu • 
ordu, bir sürü de yeni daireler kurulu
ordu. Masraf, tabiatile devlet hazine -
nden görülüyordu ve bu i1te de bal tu· 
nlar pannak yahyorlard1. 

N akilci i1te bu yap1 maddesini dile al-
1, Ocagm cn küstah eleba11lanndan olan 

aba11 Habibi öne sürdü ve vclveleli 
'r toplanb yaphrd1ktan sonra gene onun 
zile • Ocak namuhcsahma • H ünkära 
yla bir sual tevcih ettirdi: 

- T opkap1 sara}'l senin cebinden r;1· 

(IJ Kambur Süleymamn hayatt ve ak1-
betl hakkmda Cevdet Tarlhlnde (C: 11. S: 
~3) taf.sUAt vardll'. M. T. T. 

\2) Bu hädLse hakkmda Cevdet tarlhln· 
de (C: 10. S: 263) dört veslka vardlf. Blrln· 
cl.slnde Yenlcerllerln homurdanmaAa ba~
Jamalari: cTopkap1 saray1111n yenlden ya
pllmasma klmse blr,ey demeylp ve dernl· 
yeceklerl rana mallim 1.se de Yenlcerl ser
gerdelerlnden Hablb Odaba§1 ve salr Yenl· 
cerl, bllf k1~laklarmda sarayl mezkurun 
sar!lyat1 ceybl hümayundan m1, yoksa 
beytillmaldan m1 dlye dedlkoduya glri.,11-
d!Al• cümleslle l!ade ve öbür veslkalarda 
da lkl ortanm nlzaa glri.,ua1, sonra uzl114-
ttR1 hlkAye olunmaktad1r. M.T.T. 

meclisi dagild1 
l 

Bahkesir (Hususil - Vililyet umum! meclisi, yeni sene büt~esini 
,557,222 lira olarak kabul elmi~ ve meclis dag1lm1~tir. Gönderdigim resim 
"iläyet mcclisi azalanm bir arada göstermektedir, 

Bir ihtilastan su~lu olan Telefon ida
resi eski tahsilat 1eflerinden Adille tah
sildar Cemalin muhakemclerine dün de 
Ag1rcezada devam edilmi1tir. 

Celsede reis Refik, bir idarehaneye 
~1kanlan an lira altm11 dokuz kuru1luk 
makbuz üzerinde tahrifat yap1larak ba1· 
ka bir müesseseden 1323 lira almd1gm1, 
bu tahrif edilen makbuzdaki yaz1larin 
Adilin yamma benzetildigini söyliyerek 
maznuna bu hususta ne diyecegini sor • 
mu1tur. 

Adil, makbuzlarla hir;bir alakast ol • 
mad1gm1, makbuz i1lerinin tamamen vez· 
nc ile tahsildarlan alakadar ettigini ve 
bu makbuzun kimin tarafmdan tahrif 
edildigini bilmedigini söylemii ve gene 
baZJ sahte faturalardan da malumattar 
bulunmad1g1m ilave etmi1tir. Adil, bun
dan ba1ka, bir sefarethancye aid ihbar
namedeki yaz1 ile albndaki direktör na
mma ahlan imzanm da lcendisine aid ol
mad1gm1 söylemi1tir. 

Bundan sonra maznunlann ilk tahki
kattaki ifadeleri okunmu1tur. 

T ahsildar Cemal, ilk tahkikatta, bir 
gün vezne kapand1g1 zaman Adilin ken
disine 3 ihbarname vererek: cSümer • 
banktan al» dedigini, kendisinin de pa
ray1 alarak makbuz kesip paray1 Adilc 
verdigini söylemi1ti. 

Adil ise, nzifesinin para ve makbuz
larla alaka ve münasebeti olmad1g1m bil
dinni1ti. 

Ehlivukuf raporunda müteaddid mak
buz ve evrakta görülen yazilann Adile 
aid oldugu kaydediliyor. 

Adil gösterilen bir muamelc evrakm
daki yazm1n kendisine aid oldugunu, fa
kat makbuzlardaki yaz1larm kendi yaz1-
S! olmad1i!im tekrarl1yordu. 

Neticede muhakeme, ilk tahkikatta 
dinlenilen 1ahidlerin celblerile dava mev· 
zuu olan ve dosyada aS11lan bulunm1yan 
makbuzlann aid aldugu mahallerdcn ge
tirtilmesi ir;in ba1ka bir güne talik edildi. 

CEMIYETLERDE 

ldare lieyetini se~memi§ olan 
cemiyetler 

Henüz ldare heyetl 509imi yap1lma • 
IDI§ 8 cemiyetin intihab günleri tesbit e
dilmi§tir. Aym 18 inde Ayakkab1C1lar, 
19 unda Bahc;1vanlar, 20 sinde Fmnc1 -
lar, 21 inde Lokantac1lar, 22 sinde Ma
rangozlar, 25 inde Berberler, 26 smda 
Kap1c1lar ve 27 sinde de Musiki san'at
kärlan idare heyetl se<;;iml yapacak • 
lard1r. 

Bir cemiyet kuruluyor 
YumurtalI maddeler imal eden l§<;I· 

!er c!stanbul yumurta i§<;lleri san'at • 
kärlar cemiyeti> namile bir cemiyet 
kurmak üzere a!akadar makamlara mü· 
racaatte bulunmu§lard1r. 

Kasablar bir heyet 
gönderiyor lar 

!stanbul kasablan Ankaraya bir he
yet göndermege karar vermi§lerdir. He
yet, Ankarada, tstanbuldaki et sati~1mn 
tanzimi etrafmda yeni bazi te§ebbüs • 
!erde bulunacakhr. 

MOTEFERRIK 

Sokakta bulunan kulaklar1 
bir talebe dütürmÜ§ 

Dünkü sayim1zda Sultanahmed civa
rmda bir sokakta iki insan kulag1 bu • 
lundugunu yazm1~tik. Bu kulaklar bir 
bu9uk ay evvel bulunmu~ur. Yap1lan 

tstanbul Meyva Hali kabz1mallan, 
Ticaret Odas1mn ve Devlet $1irasmm 
kendilerinin ya§ meyva satan kabz1 -
mallar oldugu ve bu vaziyete göre irad1 
gayrisafi üzerinden vergiye täbi tutul
malan läz1m geldigi hakkmdaki karar
lara ragmen, kendilerini ayni zamanda 
kuru meyva sattiklan i1;in beyanname
li vergiye täbi tutan tstanbul Maliye • 
sile aralarmdaki ihtiläf1 hal i~in Anka
raya bir heyet göndermi§lerdi. Bu he
yet geri dönmÜ§IÜr. 
Ö~endi~mize göre, Maliye Vek!leti, 

heyetin te§ebbüsleri üzerine lehlerine 
karar vermi§tir. Fakat istanbul Maliye
si, Vekäletin yazd1j!I tezkerede bazi hu
suslarm iki manaya da gelmesi dola • 
yisile kabz1mallan gene beyannameli 
vergiye täbi tutmu§ ve bu §Ckilde ken
dilerinden beyanname istemi§lir. 

Plaka • resm1 

Haziran ba,mdan itiba
ren benzinin iti,esine 4,5 

kuruf ila ve edilecek 
Otomobillerden alman plaka resminin 

kaldmlarak bunun yerine benzinden ti1e 
ba1ma 7.5 kuru§ ahnmas1 hakkmdaki 
teklif, Maliye ve lkhsad Vekaletlerince 
yerinde görülmü1, ancak, 1i1e ba1ma 7,5 
kuru1 degil, 4,5 kuru1 ilavesi kabul edil-
mi1tir. 

Karar, resmen !stanbul Belediyesine 
bildirilecek ve $ehir meclisinde müzake· 
re edilerek resmi karara raptedilecektir. 
,Sehrimizdeki otomobil sahibleri ve bil • 
hassa taksi i1letenler, bu karardan fev
kalade memnun olmu1lard1r. Karann 
tatbikahna haziran ba1mdan itibaren gc
~lecektir. 

Ögrendigimize göre Denizbank umum 
müdürlügü, Denizyollari ldaresine aid 
lzmir • Pire vapur seferlerinin 6 nisanda 
ba1lamasm1 tasvib etmi1tir. Bunun 1~m 
bu seferlere tahsis edilen Kanya vapuru 
lLmire gidecektir. 

Harici seferlerin tanzimi üzerinde c
hemmiyetle tetkikler yap1hyor. Esas iti -
barile Denizbank baihca büyük Avrupa 
I:manlarma vapur seferl,ri tenzim etmek 
kararmdad1r. Yalmz bu seferlerin agus • 
tostan evvel ba1lamast mümkün görüle -
m1yor. 

Trak ne zaman geliyor? 
Avrupada in1a edilen vapurlardan ilki 

olan Trak mayism ilk günlerinde limam
m1za gclecektir. Bunu diger vapurlar ta· 
kib edecektir. Bu suretle vapur bak1mm • 
dan biraz zenginliyecek alan Denizbank, 
Ege veya Güneysuyu harici seferlerde 
tecryübe edecektir. 5,000 tonluk Kara • 
deniz tipi yeni vapurlardan birisinin de 
gene harici .eferlere tahsisi mukarrerdir. 
Bu arada A vrupa limanlan i~in 1ilep sc
ferleri de yap1lacakt1r. 

ADLIYEDE 

41 senelik Adliyecimiz 
!stanbul hakimlerinden 8 ~ocuklu ol· 

dugu tesbit edilen Suphiye 23 nisanda 
640 lira verilecel!i yazilrru§tl. 

Suphi, halen !stanbul birinc! hukuk 
mahkemesi reisidir. 1294 te dogmu§, 
1310 da evlenmi§ ve 1313 te de Adliyeye 
intisab etmi§tir. Bu rakamlara göre, 
Suphi, halen 41 senelik bir Adliyecidir. 
Degerli Adliyecimizin evli bulunan ÜG 
kln ve be§ oglu vard1r. Ogullarmm ü1;ü 
evli, lkisi henüz bekard1r. 

Ortanca oglu Bay Kemal göz dokto
rudur. En kü>ük oglu jeoloji tahsili i>in 
hilkOmet tarafmdan Cenevreye gönde
rllmiitir. Ki.ymetli Adliyecimizl tebrlk 
ederiz. 

!Jolörler Cemiyetinin bir tefebbüsü Eski bir kavganin 
Otomobilciler ve Soförler cemiyeti, muhakemesi 

son zamanlarda Belediyenin otomobille· G~en yaz Kasunpa§ada Mezarhk so-
rin ve bilhassa taksilerin yollarda mütteri ka~nda K1ptiler arasmda büyük bir 
indirme ve bindirmesini meneden kara • kavga olmu§, bu kavga esnasmda da 
nna itiraz el:mi1 ve karann kaldmlmaSlnt dört ki§~,yaralarim11ti. 
istemege karar vermiitir. 0 gün, Tahsin, Salih, Aziz, Said, Tev
--------------- fik, $efika ve Ahmed isminde bir grup 

$EHIR ISLERI 

Atatürk köprüsünün iki 
dubas1 yerine konuldu 

Atatürk köprüsü l9in in§a edilen du
balardan ikisi yerlerine konulmu§tur. 

Dubalar tamamile mahallerine konul-
duktan sonra demir klsmmm ln§asma 
ba~lanacaktir. 

lki mütehass1s daha 
getirtilecek 

Hayat pahahh~ etrafmda tetkikler 
yapan maruf 1svi1;reli mütehasS1• Lo
rens'in tetkiklerinin biran evvel inki • 
§af1 i<;in iki mütehass1s daha getirtile • 
cektir. 

A11klar mezarhginda vücude 
getirilecek spor sahas1 

Kas1mpa§a spor kulübü tarafmdan, 
~1klar mezarh~nda bir spar sahas1 
vücude getirilmesl kararla§ffil§ ve ln§a· 
ata ba§lanmI§h. 

Belediye !mar §Ubesi, §ehir plämna 
uygun bulmad1g1 bu in~aati menetmi§ 
oldugundan sporcu gencler, dün Bele -
diyeye gelerek §ikayettc bulunmu§ ve 
in§aata müsaade edilmesini istemi§ler
dir. Belediye, bu müracaati tetkik et • 
mektedir. 

kafadar aile eglentisi yapmi§lar, biraz 
da rak1 l~mi~lerdir. Ayni sokakta otu -
ran Hüsnü, !smail, Tahir ve Tevfik bu 
gürültülü eglenceye tahammül edeme
mi§ler ve eglenen kafilenin en ihtiyan 
olan Tahsine 1;1k1§m1§lard1r. 

!kl k~l arasmda ba~hyan bu kavga, 
birdenbire büyümü§, ikl kafile birbirine 
girmi§tir. Neticede ejtlentl yapan ka • 
fileden dört ki§i b1Gakla yaralanmi§h. 

Dün asliye ü~üncü cezada bu kalaba
l!k kafilenin muhakemesine ba§lanm11-
tir. Dünkü celsede davaci ve SUGlulann 
hüviyetleri tesbit edilmi§ ve §ahidlerin 
celbi iGin muhakeme ba§ka bir güne ta
lik edilml§ tir. 

VILA.YETTE 

Resmi kag1dlar hususi i§lerde 
kullan1lm1yacak 

Ba~vekäletten viläyetlere gönderilen 
bir tamimde resmi k1rtasiyenin hususi 
muhaberatta kullan1lmas1 kat'I surette 
menedilmi§tir. 

SACLIK ISLERI 

K1ztl vukuat1 azald1 
Bir arahk hayli artan kml vukuati 

istanbul mmtakasmda azalmi§hr. Yal
mz Viläyete bagh Yalova kazas1 dahi • 
linde vardir. San hafta zarfmda Yalo
vada 11 k1z1! vak'asma tesadüf edil -
mi§tir. 

tahkikata göre, kulaklan bir tib talebe- ,,...-==----------..,......------------~==--.....,„ 
sinin, evinde 9ah§mak üzere Fakülte -
den ald1g1, fakat yolda kazaen dü~ür -
dügü, orada oymyan 1;ocuklarm bula -
rak polise teslim ettikleri anla§tlm1§hr. 

Y eni elli lirahklar 
Cumhuriyet Merkez Bankas1 yeni 

elli lirabklan dünden itibaren tedavül 
mevkiine ~1karm1§t1r. Yeni paralardan 
dün mühim bir miktar piyasaya i;1ka -
rilmi§hr. 

T enzilath sab§ i~in müracaat 
Eminönü civannda ve Yenicami ö

nünde istimläki takarrür etmi§ olan 
magazalarm sahibleri Ticaret Odasma 
müracaatle meeburi tasfiye !Gin tenzi -
lath sall§ istemektedirler. Oda, bunlara 
müsaade vermektedir. 

KOLTOR ISLERI 

Yüksek T edrisat müdürü 
geldi 

Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat mü· 
dürü Cevad, Ankaradan §ehrimize gel· 
mi§tir. 

Cevad §ehrimizde bulundugu müd • 
detc;e Üni\·ersite ve diger yüksek mek
teblerde tetkikatta bulunacaktir, 

Lord Loyd dün istanbula geldi 

l 
Lord Loyd, Ankara Hariciye köikünde verilen ziyafette Ba~vckilimizle konusuyor 

!ngilterenin maruf devlet adamlarm- Jeden sonra otomobille Bogazi9inde bir 
dan Lord Loyd · dün sabahki ekspresle gezinti yapmI§hr. !ngiliz devlet adam1, 
Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. Lord §ehrimizde iki gün daha kalarak !ngiliz 
Loyd ögleye kadar otelde kalmI§ ve öi· mekteblerini teiti§ edeeektir, 

2 Nisan 1938 

Siyasi icmal 
italyanm politikas1 

JN.. vrupada siyasi vaziyet son de
~ recede gergindir. Hi<;birinin 

sulhtan aynlmak niyetinde ol
mamasma ragmen bütün devletler uzun 
ve büyük bir harbe hamlanm11lard1r. Bi· 
naenaleyh herhangi sebebden ~1kacali 
bir harbe devletlcrin <;ogu sürüklenecek· 
tir. Böyle nazik bir zamanda büyük mil· 
letletlcrin, devletlerin mukadderahn1 el• 
lerinde bulunduran liderlerin resmi suret• 
te söyledikleri ve 1üphesiz tartarak ha· 
mlad1klan sözlerin büyük ehemmiycti 
vardir. 

Bu cümleden olarak fngiliz Ba1vekili 
Avam Kamarasmda söyledigi son nutuk• 
la bugünkü beynelmilel vaziyete kar11 
lngiliz fmparatorlugunun nas1l bir hattI 
hareket takib edecegini a~1k olarak izah 
eyledi. Bahusus <;ekoslovakyay:i müda• 
faa etmiyecegini ve fspanya meselesinin 
Franko'nun nihai zaferile bitmesine ta• 
raftar bulundugunu ve lakin bundan son· 
ra da yabanc1 gönüllülerin, fspanyada 
yerle1ip kalmalanna raz1 olam1yacagm1 
bildirdi. 

M. Hitler de Almanyamn muhtelif 
1ehirlerinde söylediiii nutuklarda milli 
hududlar haricindeki Almanlann tazyik 
ve takibe ul\ramakta devam etmelerine 
Almanyanm seyirci kalmasmm ierefile 
mütenasib olm1yacagm1 söy]iyerek Ce• 
kaslovakyadaki büyük Alman kütlesinin 
mukadderahmn ancak yeni büyük Al· 
manyay:i talmin edecek bir 1ekilde taay• 
yün edebilecegini anlath. 

San olarak da M. Mussolini müdafaa 
büt<;esinin ayan mcclisindcki müzakere•l 
münasebetile söyledigi bir nutukta ltalyan 
politikasmm hangi kuvvet ve esaslara da• 
yand1g1m ve gaye ve hedeflerinin ne ol• 
dug1mu a~1k olarü izah ve tesbit etmii
tir. Mumaileyh an Ü<; sene evvel de ayni 
mecliste ltalyanm ba1hca ihtiyacm1 «si• 
li.h, silah ve silah» diye tarif etmi1ti. 

$imdi de bu eski sözlerini habrlatrni1 
ve gene !talyanm fngiltere gibi berri ol" 
maktan ziyade adah ve bahri bir büyüli 
devlet olduguna ve lngiltereden farkmm 
Avrupaya darac1k bir Man1 denizile de• 
!iil, ge<;ilmesi gayrimümkün yüksek bir 
sed te1kil eden Alp daglarile bagh bulun• 
duguna i1aret etmi1tir. 

!talyan palitikas1mn dayand1g1 kuvvet 
nüfus ve bunun on sekizden elli ya1ma 
kadar olan sm1flanmn seferberlikte tc• 
min edecegi dokuz milyonluk bir ordu 
oldugunu, bunun yammm birinci atc1 
hatbnda kullamlabilecegini ve Trablus• 
garb ile lspanya ve Habe1istan i~in ay• 
nlan kuvvetlerin de !talyamn Avrupada• 
ki mevkiini asla müteessir etmedigini söy• 
lcmi1tir. Mussolini ltalyan ordusunun 
A vrupanm Ü<;Üncü büyük ordusu aldu• 
l\unu da kaydetmi1tir. Birinci ve ikinci or• 
dular Almanya ile Sovyetlerindir. Umu• 
mi Harbden sonra modern harbde pi1kiri 
ve tecrübeli yeganc ordunun ltalyan or• 
dusu oldugunu da 2ikretmi1tir. 

M. Mussolini yanm milyondan fazla 
amclenin ~al11hih mühimmat ve silah fab• 
rikalanmn uzun bir harbe kifayet edece1' 
harb levaznm yeti1tirdigini de ilave et• 
mi1tir. !talyan palitikasmm dayand1iii di• 
ger bir kuvvetin donanma oldugunu ve 
bugün ftalyamn denizalti gemisi cihetin• 
den bütün dünyamn en kuvvetli devleti 
oldugunu ve ltalyanm bu tefevvukuna 
diger devletlerin yeti1t11esinin <;ok mü1kül 
oldui!unu ve !talyan donanmasma harb• 
de uzun bir zaman iGin kifayet edece1' 
kadar neft stak edildii!ini söylemi1tir. 
ltalyan palitikasmm Ü<;Üncü istinadgahi 
olan ltalyan tayyarelerinin evsafm1 vli 
kuvvetini söyledikten sonra bunlan yeti1• 
tirmekte olan fabrikalarda elli bin küsut 
amelc <;al11hgm1 anlatm11hr. T amamils 
müsellah bir millet olan ftalyanlann bü• 
tün bu kuvvetleri ltalyanm menfaatleri• 
ne ve hukukuna dakunacak devletin üze• 
rine yüklenecegini ihtar eylemi1tir. 

ftalyanm kuvvete dayand1gm1 söyle
dikten sonra Korsikah oldugundan ltal• 
yan sayd1ih Napolyon Banapart'm «ftal• 
yanlann bir gün dünyanm en iyi askeri 
olacagm1» söylediii;ini hahrlatm11 va 
bu kehaneti fasist ftalyan devrinde ta„ 
hakkuk ettinnek istediiiini ilave etmi1tir, 

Bu nutuktan sonra ihdas edilen yeni t. 
talyan fmparatorlugu birinci mare1alhli 
rütbeleri ltalyanm hükümdarile M. Mus
solini'ye verilmi1tir. fngiltere ile ltalya a• 
rasmdaki müzakerelerin gayet ciddi bi~ 
devreye girdil\i bir zamanda ltalyan po• 
litikasmm mehib kuvvetlere dayand1g1 U< 

zunuzad1ya izah edilmesinin siyasi ehem< 
miyeti vard1r. fkinci bir maksad da f„ 
panyada Franko'nun Akdenize indigi ve 
Fransa hududunu tamamile ill!ale yakm• 
la1hih bir urada Fransayi herhangi mÜ• 
dahaleden menetmektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Nllshasi 5 lrurustur 

Abone ~eraiti { 
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Alb ayhk 
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Bir ayhk 
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1400 Kr. 
750 • 
400 " 
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!ein 
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SON HABER LER 
' . ' 

Ankara Borsas1 a~1ld1 
Maliye Vekili dikkate ,ayan 

ehemrniyet verdigi 
• • • reJmun 

bir nutukla milli 
hususlar1 

ba~land1 

anlath, 
ilk muamelelere 

. . [Bllftarafl 1 171Ct •ahtfecfel yet hükumetinin borsadan bekledigi hiz-
F1lhak1ka rejimimiz b"t" · 1 . k bo 1. dil 

d'" ·1 ] • u un 11 <rm ye - meti ifa i~in rsa acentalanmn "'en · e -

b.•gen e 
0 

an al.aka ve irtibatm1 ahenktar rine düien vazifeyi hakkile yapmakta 
ir surette tanzim ve idar . . C h 
· k . . e •~m um u - hi~bir vakit tereddüd etmiyeceklerini söy-

riyet mer czmm ona gör• 1 k"J• ] ~. 
1 • • c, e1 1 at anw • Iemi1tir. 

ri masm1 am1r bulunmaktad1r. 1 Bunu müteak1b Maliye V ckili F uad 
'
1j b.u .1üzum ve zaruretle mali mü • Agrali ilk önce nukut ve onu takiben de 

~~t~se ~rdmizd burada loplanm11 ve bunun menkul k1ymetler muamelelerine aid k1s-

k Ibecesm. ~ e mali transaksiyonlar vüs' at mm kordelas1m muvaffakiyet temennisile 
es tm11hr. k b d '] esmi1 ve u esna a ~alman kampana 1 e 

Milkli .par~mn fili istikrarmm muhafaza esham ve tahvilat üzerinde ilk sah1lara 
Ve ta v1yesme b ] 1 . programmin baimda yer a1 am m11tir. 
~e;u1 ~.1.a~. hükümet. borsamn bu saha • Birinci muamele: Birinci tertib Türk 

adi rb~ unu nazan itibara alarak Anka- Borcu üzerine yap1lm11 vc 19,50 den 20 
ra a 1r kamb' b tane sahlm15hr. 
zumunu takd' iyo . orsasmm a~ilmasi lü- Bunu takib eden muamelcler de ,un-
gün tahakk kir et.m11. ~e bu karanm bu - lardir: 

u ettinm1tir. 
Ankara K b' B Anadolu mümessil senedi 70 tane 

b "h' .~m 1yo orsasm1 a~arken 40 50 d 
u mu im mue„es . 1 k . . 'k . en. 

tisadiyah i,in h · elmn mem. c .ehmiz 1 - h Bankas1 50 tane 10,80 den. 
d .1 . ayir 1 ve venmh olmas1m f B k d' 50 11 d 1 enm.» s an as1 sene 1 tane en. 

B · Merkez Bankas1 10 tane 98,50 den. orsa 1dare l' · • . F . 
D · mec "' rem end F erhad Merasimden sonra davetliler haznla -emirta1 da d'" b 

ver 1g1 ceva da, Cumhuri- nan büfede izaz edilmislerdir. (a.a.} 
----•..• „.„ 

ingiliz - i;;'J;:~
111111111

m
111111111

~i
1

:ii}';;i~·····„·-„~ühim 
görüsmeleri • 

Yakmda bir anla~maya 
varilacag1 umuluyor 

Londra 1 1-:-1. 1 
. - ng1 1z - talyan anlai-

mk asdmki~ •mza dilmek üzere oldugu hak • 
m • 1 l•Yial · · 1 • t r . ar 1y1 ma umat alan ngi -
iz ;1~.f illerinde mevsimsiz telakki edil • 
m~ 1~d •rb. Bununla heraber görü•meler 
musa1 · 1 ~ 
„ h f " surette devam etmekte ve iki 
u~ a ta i,ind 1 · „ k" „ „ e an a1manm akd1 mum -

un gorulmektcdir. 

Bazi .zorluklar bertaraf edilmistir Ro-
manin !•mdi Hab f" h , . 
t t 1 ' e1 utu atmm 9 may1s-
v:sito~·tnacak olan Milletler Cemiyeti 

·1 ak.i e . tamnmasm1 kabul ettigi bildi • 
n me ted;r. 

Akd .Akdeniz meaelesi 

h b
. eniz meoelesi hakkmda Roma ir 

ar m son d 1 ' ' • 
mam b 

uni a spanya topraklanm ta
en osat k" 

amad b 1 • ma ''m tcminat vennege 
e u unmaktad1r 

Akdenizde v c:. • d . . . 
11likh k I e .,,a!' en1zmdek1 kar -

uvvet ere dair 1· .. 
matuf m" k I ma umat teahsme 
lemiitir. uza ere er de ehemmiyetle iler-

y eni rejim alti d F'l' . . l 
menfaatler· · h' n a 1 1stmdeki talyan 
susta m "h~nm •mayesine gelince, bu hu

u •m noktal „ · 
mutabakat h I I ar uzcnnde 1imdiden 
dilecektir. aS1 ° an mektublar teati e-

lngiliz topraklan d 
selesi hakkmd n a Propaganda me
cektir. a Yah1hnci teminat verile-

Anlafma akded'l' 
Anla1manin kd· d ' rrae„. 

daki ltalyan ku:v ;} ~n sonra, Libya -
dirilecektir. e en en az yanya in • 

Bu vaziyete göre 
ma•ma ba1lanilmi ·1 d•~la1man1n yaz1l 

Maddderden .~ 0 
ugu görülüyor. 

b once umu • b' d ra•yon ulunacak b m1 ir ekla -
h d ve und 'k' Akd avzasm aki menfa tl . a ' ' eniz 
menfaatlerinin haya~i en b!lha~sa ltalyan 
ahnmak suretile, kariiWc~hiyeh gözönüne 
cakhr. 1 olarak tamna-

Fransanrn menf 
N 'h aatl • I ayet, F ransan1n err 

gözden uzak tutulmiy ~enfaatleri de 
müzakercler bailarkcnacaLtir. Filhakika, 
dikkati bu noktaya ~ekil .ord Pört"ün 
tadir. Müzakereler ba•la mi1d bu~~nmak -

·1· B k'I' ' rna an 1 g1 iz al\'C ' ' meclistek. b once, n-
f spanyadaki yabanci gön'„

11
„
1
•Yanatmda, 

nin hallinin bu itilafm akd~ .u. er meselcsi
gunu bildirmiiti. 

1 1~1 n 1art oldu-

Bu münasebetle lngili . 
hükumetin bu meselenin adz . mahf11leri, 

em1 "d h komitesi tarafmdan halli i i b~~ a ale 
retini sarfettigini hatirlatn?akt dutu

1
n gay

a 1r ar. 

.Amme müessesel · . (a.a.) 
er1n1n k" 

mür ihtiyaci 0
• 

Ankara 1 (Telefonla) _ A 
hizmeti ifa eden müesseselerin ki mk~e 

„ „ k J J • . b §In O mursuz a mama an l<;tn, unlar -
k „ „ "kl' k ·1 . nam1na omur yu 1yece gem1 er nöbetten .. 

1 k d B · mus!hes~a t
1
utu ma t.aky 1 ..•. ud vaz1ye1 umumi 

1 hyac an tazy1 ctt1gm en, gelecek 
ncler i,in kömüre ihtiyac1 olan mües se-
i · 1 k 'h · 1 SCseerm en az ü9 ay 1 1 hyac anm kar 1 
yacak miktarda bir •toku te1rini•ani ~ 1 

" 
§mda bulundurmalan V ekiller Heye~n~ 
ce takarrür etti. 

Mülteciler meselesi 
Va$ington 1 - Hariciye Nezareti 

Holanda, Panama, V enezucla vc Uru • 
guay'm Hul tarafmdan telkin edilen bey
nelmilcl mülteciler komitesine iitirak et
megc karar vcrdikl~rini bildirmektedir. 

muvaf f akiyetleri 

Dün iki ~ehir daha 
Japonlardan geri abnd1 

Londra 1 (Hususi) - Sanghay"dan 
alman son haberlcre göre, 8 gündenberi 
dcvam cden C:in taarruzu muvaffakiyctli 
neticeler vermi1tir. Cinliler, her tarafta 
Gele muharebatma devam etmekle bera
ber muvaffakiyetli baskmlar yapmakta -
d1rlar. 

C:in kuvvetleri bugün iki 1ehri daha 
J aponlardan istirdad etmi1lerdir. 

Resimler lazlala,tr, liatlar yükseldi 
T okyo 1 - Magazalar, rcsimlerin 

fazlala5maS1 üzerine bugünden itibaren, 
fiatlanm yüzde 10 ila 15 yükseltmi1ler
dir. 

Japon rahillerinde bir hadiae mi? 
T okyo 1 - J apon gazetcleri ] apon

yanm mandas1 altinda bulunan Truk a
dasma 2 7 mart gecesi m°'hul bir geminin 
yakla1hgm1 ve projektörle sahilleri tara· 
d1gm1 bildiren haber kar11smda ] apon 
resmi mahfillerinin duyduklan heyecana 
terceman olmaktad1r. 

Umumiyet itibarile bahriye mahfille -
rinin na1iri efkan tclakki edilen Ho1i ga
zetesi, bu hadiseyi, son Amerikan mancv
ralarile alakadar gÖrmekte ve bu manev
ralar sahasmm Japan mandas1 altmdaki 
adalar mmtakaS1m dahi ihtiva edebilece
i'ri hakkmda Amerikan gazctelerinin ver
digi ba21 haberleri sütunlanna geGirmek
tedir. 

Bu gazete sözlerine 1öyle devam et • 
mcktedir: 

«- Bu manevralarm, Amerikan harb 
gemilerinin Singapur'u ziyaretlerinden ve 
fngiltere ile ihtilafa ragmen Amerikanm 
Kanton ve Enderburi adalanm isga • 
linden sonra vukua gclmis olmas1 da bil
hassa 1ayam kayiddir.» 

Herhalde baz1 Japon mahfilleri, A
merika Birle1ik devletlerinin Pasifikteki 

faaliyetinin sarih surJ'tte J aponYaYI istih
daf eylemesinden dol'!.YI GOk müteessif -
tirler. (a.a.) 

Basvekilimiz • 

Dün ak~m Kordiploma
tige bir ziyaf et verdi 
Ankara 1 (T clefonla) - Ba1vekil 

Celal Bayar tarafmdan bu ak~m Anka
rapalasta kordiplomatik 1erefine bir zi
yafet verildi. Vekillcrimizle 1ehrimizdeki 
sefirler, Hariciye Umumi Katibi Numan 
Menemencioglu, Hariciye ve kordiploma
tige mensub zevat bulundular. Ziyafeti, 
geG vakte kadar devam eden bir suvare 
takib etti. 

Kay1dlar1 terkin edilen 
borclar 

Ankara 1 (Telefonla} - Zaruri sc
?eblerden dolay1 takib ve tahsil!erine 
•mkan olmad1g1 anla11lan 3 milyon 952 
hin 507 lira 35 kuru~la on lngiliz liraS1 
ve 25 altm liramn kay1dlarmm terkini is
tenmektedir. Buna dair Baivekalet tez -
keresi, Biit'e encümenindcn ge~ti ve 
Meclis ruznamesine almd1. T ezkereye 
bagh olan uzun bir listede, borclularm 
ismi yaz1lm11, vefat, tegayyüp ~e müruru 
zaman sebebile bu borclarm tahsilinc im
kan olmad1g1 tcsbit edilmi~tir. 

cmmuRIYET 3 

Hldiseler aras1nda 

Milli birlik zarureti 
('E n büyük hatalamruzdan biri 
~de Umumi Harbin 1918 de 

c===-=·~B=u=" y=ü=k =d=a=va=la==r==-======--) H EM 
Alma11yan1n harbe 
ihtiyac1 var m1d1r ? 

NALINA 
MIHINA 

bittigini zannetmektir. 0 ta
rihte sona eren Jey, Umumi Harbin 
yalmz askeri aafhaamdan ibaretti. Bu 
taraf1 istiana edilirse, o gündenberi 
mücadele, her aahada, olanca tidde
tile sürüp gidiyor: Para harbi, kömür 
harbi, petrol harbi, pamuk harbi, 
radyo harbi, kültür harbi, diplomasi 
harbi ilab„. 

Ger~i bu harbler, eskiden de, bü
tün sulh devirlerinde vard1; fakat 
bugünkü gibi, zaman zaman askeri 
hareketler feklini de alan bir tiddette 
degildi. Milletler, gazetelerinde ve 
radyolannda, birbirlerinin rejimleri
ne ve politikalarma bugünkü kadar 
a~dc ve bugünkü kadar da koyu kü
für etmiyorlard1. Parti mücadelesi, 
bazan tiddetlenmit görünse bile, bu
gün Fransada oldugu kadar genif ve 
bugün fspanyada oldugu kadar kanh 
bir c;erc;eveye girmemitti. Yirmi ae
nedenberi dünyanm yirmi bet harb 
YllPllll§ ve daha da yapmakta oldugu 
dü§ünülürse, 1918 de Umumi Harb, 
askeri aafhasile de bitmif aayilamaz: 
Bizim Sakaryam1z, <;anakkalemizin 
devamt oldugu gibi, Almanlann 
Ren'i ifgal etmeleri de, askeri aafha
da Mam'm bir bllfka türlü devamt 
gibidir. Mubali.ga etmemit olmak 
i~in diyebiliriz ki, bugünkü dünya bir 
harb hali i~inde degilse bile, bütün 
mücadele §artlarile bir harb havast 
ic;indedir. 

Hi.Ja parti ve parlamento kavgala
n i~inde bocahyan demokrasiler, 
kenclilerini emin bir sulh havast i~in
de farzetmenin, ailablanmakta ve 
milli birliklerini kurmakta gecikme
nin cezaa1m gönnege batlac:hlar. Me
seli. F ransa, belki de artdc teli.fisi hie; 
mümkün olm1yan bir valcit ziyanm· 
dan sonra, biraz daha sili.hlanmasm1 
temin edecek 30 milyar frankt ve 
milli birligini yapacak adam1 ancak 
timdi aramaga lüzum görüyor. 

Eski demokrasi an' anesile kuvvet
li bir milli birligi telif etmek imki.m 
yoktur. <;ünkü eaki demokrasi an'a· 
nesi münak8§& istiyor; kuvvetli bir 
milli birligin ilk Jart1 iae parti müca
delelerinden sokak kavgalanna ka
dar bütün ~ene harblerine nihayet 
vermektir. 

Dünkü gazetelerde diktatör olmak 
istemedigini okudugumuz Amerika 
Cumhurreisi, Jimdiye kadar yapbgt 
~ene harblerile ve irad ettigi nutuk
larla dünya vaziyetinde en kü~ük bir 
sali.h temin edemedigini hattrlama
mt§ m1dir? Bizim gibi diktatörlükten 
nefretini belli etmek i~in her f1raab 
yakalamaga ~h§mt§ inaanlann bakt
fl önünde bile bazan öyle bir ihtili.f 
ve mücadele dünyas1 belirir ki, orada 
milletlerin kendilerini müdafaa ede· 
bilmek ic;in milli birliklerine aanl
maktan b"fka yapacaklan Jey kal
manu§br. Milli prensipe dayanan 
milletlerin zaferlerile, par~ boh~„ 
politikastm devam ettiren demokra
ailerin aczi, bu dügümü ~özmemize 
kafi bir aarahatle, gözönünde duru-
yor. 

PEYAMISAFA 

Ruzveltin mektubu 

Amerika siyasi mehafi
linde muhtelif tefsirlere 
yol a~an f1rbna kopard1 

Vaiington 1 - Ruzvelt'in, idari 1S!a
hat plamnm dü1manlanm ilan eden .,,k 
mektubu parlamentoda siyasi bir f1rtma 
dogurmu1 ve demokratlarm 1efleri etra
fmda toplanmasma sebeb olmu~tur. 

BirGok demokratlar Ruzvelt' e kar11 
yap1lan ithamlarm derpi1 edilen 1slahat1 
kolayla1hracagm1, GÜnkü bu ithamlarm 
hedefi tecavüz ettigini ve esasen ayan 
meclisince kabul edilen projenin parla -
mentoda da kabulüne müsaid bir hava 
yaratt1gm1 beyan eylemektedirler. 

CumhuriyetGiler, bir «sahne lisanile» 
yaz1larak matbuata tevdi edilmi1 olan 
mektubun, proienin ortaya athg1 hakiki 
mesclelerden efkan Gevirmek maksadilc 
kaleme almm11 oldugunu iddia etmekte
dirler. 

CumhuriyetGiler, Ruzvelt'in ayan a -
zalarma telgraflar ya?;d1ran 1slahat pla
nmm dü•manlan tarafmdan parlamento· 
ya yap1lan tazyikleri tenkid ettigini ha -
tirlatmaktad1rlar. 

CumhuriyetGiler, Ruzvelt tarafmdan 
yaz1lan mektubun daha kuvvetli bir taz
yik aleti oldugunu tasrih etmektedirler. 
Salahiyettar mehafit nikbindirler. Bu 
mahfiller. parlamentonun p]am tasdik 
edecei(ini iddia etmektedirler. (a.a.) 

Saadabad pakh konseyi 
Londra l (Hususi) - Saadäbad Pakb 

konseyi nisan sonunda Efganistamn pa
y1tahtmda toplanacaktir. 

Alman Ba§vekili Hitler, büyük 
Rayh'm, sulh muahedelerile tesis edilen 
beynelmilel Tuna komisyonunu tam -
mad1gm1 yakmda ilän edecektir. Mare
§al Göring, Ren - Main - Tuna kanahm 
geni§letme ameliyelerine pek yakmda 
ba§hyacag1n1, ge.;en gün Viyanada bil
dirmi§ti. Bu kanal yolu, büyük dubalar
la gambotlarm ge9mesi i9in, i;>imal de
nizile Karadenizi, orta Avrupa tarikile 
birbirine baglamaga ve §imali Avrupa 
transitini mahvetmege matuftur. 

$imal denizinden, Karadenize uza -
nan güzel bir yol, ey Cermanya! 1919 
sulhu varislerinin bütün zaflar1, ceha -
letleri, yanh§ hükümlerile, senin lehi
ne dö§enmi§ güzel yol... 

Adolf Hitler'in istedigi bu chayati sa
ha• ya Almanlarm er!§ebilmesini, öteki 
Avrupahlar, kolay muvaffakiyet vesile
lerinden mürekkeb bir silsile ile haz1r
lam1s bulunurken, onlar, harb arzusuna 
maglub olurlarsa, yanli§ hesab yürüt -
mÜ§ olacaklardir. Kuvveti, sadece uzak
tan göstermek bu muvaffakiyetleri el
de etmege kafidir; kullanmaga lüzum 
yok„. 

*** 
1919 sulhu, Alman kütlesine muva -

zene teskil etmek üzere, garbin emnl
yetini Tuna milletlerinin ve Lehista • 
nm emniyetine te§rik eden bir sistem 
kurmustu. 

Bu sistemin müessir olabilmesi, garbi 
Avrupa ile ~arki Avrupa arasmdaki mu
vasalalarm, k<>layhkla icrasma bagh 
bulunduil;unu, Rusyanm harbdeki infi
rad1 ve bu infiradm feci neticelerini is
pat etmi~ti. Sulh zamamnda bile, tica
retin, siyasete aykm bir temayül has1l 
etmesine mani olmak üzere, bu rab1ta
mn, mübadele i§lerinde vücudü zarurl 
idi. 

Buna rnukabil, Almanyanm, 1919 sis
temini hükümsüz buakabilmesi li;in, 
garbi Avrupa ile Tuna havzas1 arasma 
bir mania koymas1 ve bu suretle, bu 
havzanm istismarm1 ve kontrolunu ken
dine inhisar ettirrnesi käfi idi. 

Bu mania, birkai; senedenberi, ciddi 
mü~kü!ata ugramadan ve metodlu bir 
5ekilde tesis edilmi~tir. $imal geqidi, 
Almanyanm Balt1ktaki bahri üstünlü~ü 
sayesinde kapanrn15tir. Alrnan arazisi, 
Rayh'm yeniden büyük mikyasta si • 
lählanmas1 ve Ren istihkämlannm in
§BSt sayesinde kapanmt§br. Tunaya ser
best giri§, Avusturyamn ilhaln saye • 
sinde kapanrn1§1Ir. Cenub, Venedik, 
Adriyatik ve Akdeniz ge<;idleri, devvar 
italya li;in bir cmihver„ fakat Almanya 
!~In bir müdafaa cduvar1> olan Alman -
ltalyan ittifalo. sayesinde kapanm15br. 

Bir, havadan rnuvasala kahyor. Fakat, 
garb devletlerl, tayyare kuvvetinin e
hemmiyetini ~ok ge~ anlam1§lard1r. 

Menafie müstenid münasebata gelin
ce. doktor $aht, zaruretlerl terakki ve
silesi yaparak, garbde cari eski usul 
mucibince, siyasi istikrazlarla ittifaklar 
temininin. kärh ticaret rnuahedeleri u
sulünün yanmda degersiz kald1jpn1 an
Jaml§ ve alacakh kaq1smda borclu va
ziyetinde bulunrnaktansa, ahct kar§t -
smda sabc1 vaziyetinde bulunrnanm 
mÜTeccah olacajpm dü§Ünrnü~ür. Al
manya, Tuna rnahsuliltmm hahi§li bir 
mü§terisi olmu§tur. 

*** Tuna milletleri, garbden böylece 
maddeten aynlmca, onlar1, iki tarafh 
bir tedbirle vola getirmek kahyordu. 
Bu tedbirlerden biri, Tuna milletlerini 

Mare~al 
Hitlere 

Musolininin 
te~ekkürü 

Roma 1 - Musolini, 1talyan fmpa
ratorlugunun hirinci Mare~ah ilam mü -
nasebctile Hitler' den ald1g1 tcbrik telgra
fma a1a1!1daki cevab1 vermi1tir: 

«Tclgrafm1za vc fa~ist ltalya hakk1n· 
daki tcmcnnilerinize bütün kalbimle te • 
sekkür eder ve samimi selamlarim.J gön
deririm.» 

Kütahyada agac bayram1 
Kütahya 1 - Bugün yap1lan aga' 

bayram1 Gok parlak oldu. tlbaym, agaG 
sevgisinin medeniyet domek oldugunu te· 
barüz ettiren kiymetli nutku ilc ba,hyan 
mera•imi müteak1h kale tarafmda evvelce 
hazirlanan yerlere halk tarafmdan 2600 
ai!aG dikilmi1tir. Aga<; sevgisini yayma 
iiinde vilayet, halka rehbor olmaktad1r. 

Meclisin dünkü toplanhs1 
Ankara 1 - Büyük Millet Meclisi 

bugün Fikret S1lay'm baikanhgmda top
lanarak Türkiye - Letonya ticaret muka
vclesinin tasdiki hakkmda kanun Jayiha· 
smm birinci müzakeresini yapm11hr. 
Meclis, pazartesi günü toplanacaktir. 

Hitlerin Fon Fri~e bir 
mektubu 

Berlin 1 - M. Hitler, Alman ordusu
nun en yüksek §efi s1fatile, General 
Baron Fon Fri,'e el yaz1sile bir mektub 
gönderrni~ ve generalin iyile~mesinden 
dolay1 memnuniyetini bildirmi§tir, 

Yazan: LVSYEN ROMYE 

tutmak istiyen devletlerin gailelerini 
ve vas1talanm dag1mk bir hale getir -
mek, ikincisi de, bu milletleri, i'eriden 
cezbetmek veya maneviyabm bozmakh. 

Almanyanm, Milletler Cemiyeti ba • 
kayasma kar~1 vaki olan, zähirde ~o • 
cuk,a hücumuna sebeb olarak, Cenev -
renin, Tuna ve Balkan rnemleketlerile 
Fransa, !ngiltere ve !ta!ya arasmda 
mü~terek bir münasebet idame edilen 
en son yer oldugu ileri sürülmü~tür. 

!spanya dahili harbi, Afrikadaki re -
kabetler ve Akdeniz teranesi, garb dev
letlerinin ve !talyanm dikkatini, Avru
~anm diger aksamma aid i§lerden ~e

virmek hususunda pek azametli bir se
beb te§kil etmi~tir. 

Fransanm, bir orduya sahib olmasma 
mukabil , rnali ve ikt1sadi saiabetten 
mahrum bulunmas1 ve !ngilterenin, sa
läbetine rai(rnen ordusuz olmas1, garb 
tarafmdan bir tazyik ihtimalini berta -
raf etmektedir. 

Almanlarm Rusya tarafmdan bir kor
ku ge<;irmelerine ramak kald1. Müttefik 
Japonya, Sovyetlerin en rnükernmel k1· 
taallm ve en mükemmel rnalzemesini 
abl buakmak gayesile tedarik edildi. 
Fakat, Japonya, Almanyanm elinden 
ka,m1§, <;ini istila etmi§, orada zay1f 
dü§mÜ§, ve bu suretle, Berlinin degil, 
Romamn i§ine yaram1§hr. M. Eden'in 
sukutu bunu gösterdi. 

Maarnafih, Sovyetlerin dahili karga
§allklan, Japonyanm ka<;amag1ru telafi 
etmi~tir. Sovyet kuvveti <;inde müsten· 
kif ka!mt§b. $imdi de Litvanyada ayni 
vaziyeti almas1, Lehlileri, Almanlar1 
gücendirmemek hususunda daha fazla 
gayrete getirdi. 

* * * Simdi, Almanya, her halde, Tuna ve 
~ark milletlerini ilhak etmek ve arayi 
umumiyelerinde, kan~1k nüfus kütle -
lerinin miktar1n1 artt1rmak niyetinde 
degildir. Onlarm mahsulatmdan ve yol
larmdan istifade edecegine emin olmas1 
kafidir. 

Bu böyle olunca, Almanlar, Macaris
tanm hububatim, Yugoslavyamn rna -
denlerini, kerestesini ve meva~isini, 

Romanyan1n petrolünü, her zaman, en 
müsaid fiatla rnübayaa etmekte ve iste
dikleri zarnan, Adrivati~e veya Karade
nize ge~rnekte, hi9 bir zorluk görmiye
ceklerdir. 

Bu kü<;ük rnilletlerden hangisi, garb
den ayn olarak, Almanyanm bir teklifi
ni reddedebilecektir? Geri;I Anadolu 
kap1larm1 ve §ark! Akdenizi bekliyen 
bir Türkiye var. Fakat, Fon Papen'in, 
Ankarada faallyete ge,ecegi haber ve
riliyor. 

Kanh blr romantlzm rnüstesna, Al -
manya, <;:ekoslovakyaya ne diye taarrt11: 
etsln? <;ekoslovakyayi yola getlrmek !
'in iktisaden bogmak kafidir. <;:ek ihra
cahnm yar1s1 Almanyaya ve Almanya -
nm rnüttefiki olan rnernleketlere gider. 
Ötekl yarlSI garbe, !ngiltereye, Amerl
kaya gider ve Hamburg'la Triyeste'den, 
Alman ve Avusturya demiryollanndan 
ge,er, 

*** Almanlarm {ereddüdü, ancak, metln, 
mütecanis, maddeten ve manen disip • 
linli garb devletleri tarafmdan tarassud 
edildiklerini anlad1klan takdirde varid 
olabilir. Alman hakimiyetinin teessüsü 
alevhinde bulunan kimseler bunu he • 
nü~ anlamad1lar rn1? Anlamalar1 1,in 
daha ne läz1m? 

Lüs.ven Romye 

T efenni hükumet 
konag1 yand1 

Ankara 1 (T elefonla) Buraya 
geien bir hahere göre, dün ~eceyam1~ • 
dan sonra Burdurun T efenm kaza51 hu • 
kumet konagmda bir yangm ~1km11hr. 
Hükumet konagmda kaymakamhk, ma
liye, adliye, nüfus, ve jandanna daircle
rinin bütün cvrak ve mefru1at1 tamamen 
yanm1shr. Ancak, maliye dairesine aid 
8000 lirahk pul ve 200 lira nakid bulu
nan iki kasa kurtanlm11hr. Y angmm ge
ce ,ah1makta olan Malmüdür vekilile 
tah•ildann yaktiklan sobadan ~1kmas1 
muhtemel görülüyor. T ahkikat yap1l -
maktad1r. 
<;eltik mütehassular1 lzmitte 

lzmit 1 - 1zmit civarmdaki ,eltik zi
raatine elveri•li olup olmad1gm1 mahallin
r!. tetkik etm;k üzere Ziraat Vekaleti ,cl
tik mütehasS1slanndan Rahmi ilc S1hhat 
Vekaleti S1tma Mücadele umum müfet
ti1i Rüstü sehrimize gelerek tetkiklerine 
baslam11lard1r. 
Vatikan, Viyana piskoposu· 

nu takbih etti 
Vatikan 1 - Vatikan radyosu tara • 

fmdan bu aksam yap1lan nesriyatta P:-· 
vusturya katoliklerini nasyonal sosyahz
me iltihaka vc A vusturyanm Almanya 
ilc birle•mcsini tasvibe davet eden Viya-

' k. 'h na piskoposlugunun hath harc h san 
surelte takbih edilmektdir. 

G~ kalrm' gözya~lar1 
fC:' rans1z g&zetelerinde, hala, A • 
U- vusturya icin aghyanlar, yas tu• 

tanlar vc mersiye yazanlar var. 
Meiler, Frans1z dostlarumz, Avusturyayi 
nekadar scviyorlarm11 da haberimiz yok. 
F ranSIZ muharrirlerinden biri, «Viyana 
faciasmm kalbgahmda» diye bir yaz1 
yazm11. F acia dedigi ieyde, yalmz Viya• 
nadaki Yahudilcrin gördükleri fena mu· 
amelelerden ba1ka feci hi,bir cihet yok. 

Suinig'in istifasmdan birkac saat ev' 
vel, bütün Viyana, müstakil Avusturya 
lehinde heyecanh tezahüratta bulunuyor, 
halk, ba1larmda mmkalar, sokaklarda 
milli 5ark1lar ve askeri mar1lar söyliyerel: 
geGid resmi yap1yorlann11, « Y a1aS1n mÜY 
takil Avusturya !», «Ya1asm Susnig l» di• 
ye bagmyorlann11. Ötede beride celili 
tolgah askerlcr, zirhh otomobiller varm11< 
«F akat, diyor muharrir, Viyanada eD 

kücük firsatla askeri kit'alar dolashrma~ 
eskidenberi bir an'ane olmu1tur. Ve aY 

keri lut'alann hiGbir 1cye, hatta zavalb 
Dolfüs'ün katline bilc mani olmad1gt 
malumdur.» 

Y aya kaldmmlanru dolduran halk, 
caddelerdc resmige,id yapanlan, tiyatro• 
daki gibi alki1hyorlann11. $ehir, bir kero 
mes manzaras1 arzediyonnu1. 

BirkaG saat sonra, $u1nig'in plebisittem 
vazgeGtigi ve istifa ettigi iayi olunca, hal1' 
gene sokaklara dolmu5, birdenbire «Hei( 
Hitler - Y a1as10 Hitler!» niiralan yükscl• 
meite ba1lam11. «Bu naralar, gökyüzünit 
patlatacak ve y1ld1zlan Viyana caddelc• 
rine dökecek kadar 1iddetli» imii. Sa1 
bahki Avusturya iark1lan ve marilarmi!( 
yerine bu dcfa Almanlarm me1hur «AI. 
manya, Almanya, her 1eyin fevkinde>~ 
•ark1s1 ve Alman milli marilan kaim 
~lmus. Arkasmdan da Beni 1srailin hie• 
reti ba1lam11. Fakir Y ahudiler sinagok• 
lara hücum ederkcn zenginleri de lüks o• 
tomobillerile <;:ekoslovak hududuna ko•u• 
yorlarm11. Aspern tayyare istasyonunda, 
kendilerini emin yerlerc nakletmek icin 
pilotlara 100,000 franga kadar mükafat 
vadeden mmeviler varm11. 

FranS1z muharriri. daha Alman as• 
kerleri, polisleri ve S. S. denilen Nazi 
k1t'alan gclmeden evvel, halkm naS1l 
böyle Gabucak Almanya lehine döndü· 
günü, nazik vc yumu1ak Viyanahlarm 
naS1l böyle delice ve azgm bir Yahudi 
dü1manhg1 gösterdigini bir türlü anhya
mad1gm1 yaz1yor. 

Nihayet, üniversite genclii(inin vc lca· 
dmlarm Almanyaya iltihak taraftan vt 

Yahudi dü1mam olduklanm söyliyerr 
di}'<>r ki: «Tarih, bilhassa Viyananm ta 
rihi, ihtilallerde ünivcrsite talebesinin oY" 
nad1ih kat'i rolü bize ögretir. Bu defa da: 
gencli!!in müdahalesi kat'i oldu.» 

Frans1z muharririnin yaz1S1ndan anh• 
yoruz ki Viyana ve A vusturyada, bütiill 
genclik, (30 ya1ma kadar olanlar) '" 
hdmlar umumiyetle Almanya ile birler 
mek taraftand1r. Nitckim, kendisi de, ya• 
z1Smm bir ycrinde, .;iyle diyor: 

«Bir 1im~k h1zilc olup bitenleri. gÖ~ 
dükten sonra, 111 kanaati has1l ettun ll 
Su1nig'in zaferi bile, art1k önüne ge~ilt" 
mez bir neticeyi tehir ve tecil etmekteii 
ba1ka bir 1eye yaramazd1. Millet, intihac 
bm1 yapm11, can ve yijrekten kendini Al'. 
manyaya venni1ti.» 

Buna rai!men, Fransiz muharrlrl 'IV 
vusturyaya ac1yor, A vusturyaya aghyor1 
Avusturyaya mersiye yaz1yor. 

1919 da AvusturyaYI pa1'al1yanlan 
Avusturya Almanlarmdan 3 bucuk mil• 
yon ki1iyi Cekoslovakyaya bai(11hyanlar, 
Avusturyayi yalmz müstakil degil, hiGO 
bir suretle ya11yamaz bir hale getirenlc• 
rin ba1mda F ranmlar yok muydu? Bll 
gözya~lanm, 1imdi degil; 1919 da Ä• 
vusturyayi p•rGa pa1'a ettiklcri zaman 
dökselerdi, daha iyi ederlerdi. 

Balkan 

Kongresi 

*""-· 
Matbuat 

hazrrbg1 

ilk i~tima1 Dahiliye 
Vekili bizzat a~acak 

Nisan1n yedisinde toplanacak Balkan 
matbuat kongresi i~in ha21rhklar de • 
vam etmektedir. 

Kongre 7 nisan per~embe günil 

Dahiliye Vekili $ükrü Kayanm bir nut• 
kile a~1lacakhr. 

Yunan, Yugoslav, Rumen murahhas· 
Jan bugünlerde ~ehrimize geleceklerdir. 
Kongrenin ruznamesi ha21rlanmaktadit• 

Balkan konseyinin Ankara toplan • 
hsmda Türk gazetecileri tarafmdan y•; 
p1lan bir i9timada Balkan Antantina al 
n~riyatm idare §ekli hakkmda baZl mu· 
karrerat ittihaz edilmi§ti. Bu mukarre' 
rat alakadarlara teblig edilmi§tir. 
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r KU~Uk 1 hikiiye Hulya 
~============= George Godwin --

( ßu ~ kAA"'ki nt'02t'am ) 
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1 

Holivudda herkeale iyi 
ge~inen diplomat bir 

artisttir 

Fredrik Mar~ 

ANKARA: 
13,15 kar1§tk pläk ne~riyat1 - 13,50 pläk: 

Türk musilr.i.s! ve halk ~arlulart - 14,15 da
hlli ve harfci haberler - 18,30 pläk ne§rl -
yat1 - 18,40 <;ocuklara karagöz. (Kü<;ük A
ll) - 19,15 Türk muslki.s! ve hall< §arkuar1. 
(Servet Adnan ve arkada.j.lan) - 20,00 saat 
ayar1 ve arabca. n~riyat - 20,15 Türk rou
s!k!s! ve halk ~arkllart. (Hikmet Riza ve 
&rkada~lanJ - 21,00 hukuki konu~ma: A
s1m Ruzcan - 21,15 stüdyo salon orkestra
s1 - 22,00 aJan.s haberleri - 22,15 yarml<J 
program. 

!sTANBUL: 

Londra - Yeni ingiliz bombarchman tayyarelerinin tecrübel~ri yapll
maktad1r. 

12,30 pläkla Türk mus!kls! - 12,50 hava
dl.! - 13,05 plälk.la Türk muslklsl • 13,30 
mUhtellf pläk ne,rlyat1 - 14,00 SON - 18,.30 
plll.kla da.ns musiki.sl - 19,15 kon!eran.s: U 
nlverslte namma. d09ent Muhl!s (Para me-

...... „ ................ , ........•....•..... „ ...•..•....•.... „ ..•. .. 1 • • •• • ••• • •• • •• 1 •••••••••• „ .. f ••• • ••••• • •• •• ••••• " 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Pazartesi: (Kad1köy) 
Sali: (Bakirköy) 

~ar~=ba: (Üsküdar) 
s!nemalar1nda 
ilk de!a olarak 
Büyük vodvll 

KONTAK YAPTI 

Üaküdar Haie 11inema11 
DEN!Z KAf.iRAMANLARl 

1 5 N'""" :>alt Rk~am1 2r de 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 

A.tm. eesh tenor ve 
f•k ve irf>zel mu~arni 

J 0 RJ Ti L'in 

KIME SORARSANIZ : 

DiYECEK J<i ALEMDAR'a git ! 
----- San'atmda ebedile9en kad1n -----

G RE TA GARBO 

LA DAM 0 KAMELYA 
da ROBERT TAYLOR'Ja ,öhretini 

ikinci film _____ __, 

KIVIRCIK 

DUnyanm en güzel sesi ... 
Dünyamn en gOzel filml .„ 
DUnyanm en gen9 ylld1z1 „, 

DEANNA 
DURBiN 

1 selelerl) - 19,11<1 borsa haberlerl • 20,00 
Necmeddin Rµa ve arkada4Jar1 taratm -
dan Türk mus!ki.si ve halk §ark1lan - 20,45 
hava raporu - 20,48 Ömer R1za tarafllldan 
arabca lläylev - 21,00 Ved!a Rlza ve arka
d9.§lari taralmdan Türk muslki.si ve halk 
~ark1lari, (saat ayarl) - 21,45 ORKESTRA-
22,15 ajans haberler! - 22,30 pläkla. solo -
lar, opera. ve operet pari;alari - 22,50 son 
haber!er ve ertesl günün progranu - 23,00 
SON. 

viYANA: 
17,05 iKiNDi KONSERi • 19,05 MUsi • 

Ki - 20,05 haberler, hava ve sa!re - 21,05 
ORKESTRA KONSERi: - 22,05 OPERA MU
siKisi - 23,05 haberler - 23,25 DANS HA
VALAR.I. 

PE;;TE: 
18,35 PiYANO iLE MACAR §ARKILARI -

1!1 konferan.s, konm1ma, gramofon - 20,35 
QINGENE O~TRASI • 21,50 SENFO • 
NIK KONSER (§anla blrlikte) - 23,30 OR· 
KESTRA KONSERi: - 24,25 QINGENE OR
KESTR.ASI - 1,10 haberler. 
BÜ~: 
18,05 ASKER! BANDO - 19,55 kon!erans, 

gramo!on • 20,45 §AN KONSERi: - 21,05 
mektub kutmu - 21,20 ~AM KONSERi -
22,35 hava, haberler, spor - 22,50 GECE 
KONSERi: - 23,50 haberler, dan.t pläklari. 

LONDRA: 
19,05 ASKER! BANDO - 19,50 Org, ha • 

berler ve salre • 20,35 PiYANO KONSERi-
21,05 ORKESTRA VE §AN KONSERi:-21,50 
kon~ma, kabare numaralan - 22,05 :islt09-
ya dans havalar1 ve saire - 23,35 dans or -
kestrasi (sollstlerle blrllkte) - 24,35 Org 
konserl, haberler, hava. 

PARis [P.T.T.J: 

17,35 KONSER - 19,35 gramo!on - 19 50 
P iYANO KONSERi - 20 05 haberler ve ~a
lre - 21,35 SENFONiK KONSER - 2215 ko
medi - 22,55 K1TAR KONSERi ~ 23,35 
haberler, hava - 24,05 komedl. 

m 
TURAN Ti'Y ATROSU 

Bu ak§am 
San'atkar Na§id ve 

arkada§lari 
Hakkl Ru§en, Rlfla, 
Eyüb Sabri birlikte 

Matmazel Mige - Pen,ef varyetesinin 
i§tirakile (Kokot) taklidli komedi 

3 perde 

( MiLLETLER KUPASl ) büylik mükätahm ka2anm1§ frans1zca sözlü filmin ilk iraesi §erefine 

bu Pazartesi ak~am1 S A K A R Y A sinemas1 FEVKALÄDE GALA 
Mü§kil •Yiktorya> 

r olüode ANNA NEAGLE ve •Prens ALBERT• 
rolünde ADOLPH WOHLBRUCK 

Biletler §imdiden •at1lmakt&d1r. Yerlerinizi temin ediniz. Tel. 41341 

Bugün SAKARYA sinem as1nda görülecek 

Kuvvetli entrika.„ filmi A~k.„ Müthi~ ihtiras.„. 
tilm ~- --•• 

NAMUS LEKES • 
1 

Milyonlar ~arfile yap1lan, herkesi hayrette bnakan, 

ilaveten: 

roerakh, heyecanh film. 

BAH<;E SARAY 
~ark Opera filmi 

Bugün saat 1 de matine 

Senenin en büyük • en muazzam • en muhte!}em - en nefis ve Türk Musikili filmi 

iHRA ENiN • 
1 

SARAV 
„ 
1 PE K ve sinemalar1nda görülmemi~ bir 

1 de talebe matinesl 
muvaffakiyetle ba~lad1. 

BugUn saat 

' 
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c;ocuk ölümleri7iin 
sebeb ve ~areleri 

Yazan: DOKTOR HVSNV AYDINER 

- - 2 - l"J 4 ) Sut <;ocuilu vefiyat1: En me$'um salgm hastaliklar artik tarihe kan1m11 -
rakamlan vermektedir B h d . A d · u ususa a1r hr. 

vrupa a tutulmus pek <;ok istatistikler 6) Ailenin i~timai hali de mühim se • 
rnevcu?d~r. . Bunlan zikretmek ancak beblerden birisidir. 1<;timai hali yerinde 
meslek1 bir k1tab irin mev b h l b. 1 b' ·1 . k b . J' y [ ' ZUU a SO a I· 0 m1yan 1r a1 enm <;OCU ÜyÜtmeSI ne 
ir. kt ~·z $U . kadanni söy[iyelim ki süt büyük derddir. Sehirlerde fakir aileler 

cocu ugu vefiyati dii(er y 1 d k' eberiya rok <;ocuklu da olduau irin ölen 
fiyatm mecmuundan b'l a1 karf a 1' dve- ' " ' 
E k. b. · 1 e <;o az a ir. kalana müsavi, hatta bazan ikinci birin • 

1 
~. 1 

.. t'. 1'!atifs.tik olmakla beraber bu ya$- ciden daha azd1r. Y almz siraSI gelmi1ken 
] \\.

0 k~ ~e •Yatm1 göstermek ~in deni- söyliyelim ki Anadoluda, hususile köy • 
• e 

1 ~ "
23 

87? de Almanyada 100 do- lerimizde <;ocuk bollu!(u nazara <;arpar. 
gum an ,5 1 su"t ro~ kl • - d ·· 0 d 1 k b k k „ !" d B . ' -u ugu <;agm a o- ra a ya maya , a11 a<;1 , arm gune-

l
u9ylo0r du. 

01
U msbet 40 .sen: . sonra, yani $in S1cagmdan ve harici tesirlerden nam-

a / O 16 2 Yt t c·· "]" 1 kl E h' k · b d . • . mm•• 1r. oru uyor a1m1$ <;ocu an görürüz. ger o mu 1t 
d

1 
dd' )/üzde itibarile korkunc bir a- S1trnal1k de~ilse bu yavrular olduk<;a gür-

e ir. uvarlak hesabla birinci ya1m büzdür, denilebilir. Biz öyle zannediyo • 
sonuna kadar rocukl 1 /4 d'· ··1·· k. A d 1 d f • 1 
d k 

. A ' arm u o uyor ruz 1 na o u a nü usumuzu <;oga tan 
eme hr. Y ay . t t' 'k 1 . 1 . d k. f' '' a 1'h tutu ursa 1lk ay- 1ey ictimai ha im1Zin pek az artan refa • 

0jd~i!:e 
1~8~.'~. ikinci aydan iki misli fazla hmdan ziyade gÜne1in uhraviyolesidir. 

k d Rorulur. Demek oluyor ki <;ocuk Burada i<;timai hal nekadar fena ise 

~=zl:d~; ii:Ö~~ i~~ ~lüm tehlikesi o kadar <;ocuk vefiyah o kadar fazlad1r demek is
b bl · b umu u kadar kabartan se- terken, Anadoluda, bunun aksinin de 

e ?r aca a ne olabilir} sahih olduaunu yaz1•1m1z ·, umurni kaide-
81r defa vakit · d • l " ' 

h
. . . . SIZ ogan yavru ar mu- nin haricinde olarak, bir<;Qk hasletleri gi-
ihn f1Z1k 1artlanna t t b k d d'k l „ · d' e a u e eme 1 - bi Türk irkmm mukavemetli olu1ile izah 

J
en '"~?1 „ 1•kkat ve ihtimam da noksan o- olunabilir. 
ursa o ur er. 

M' d Ailenin ictimai halinden ana, baba ve 
.. 

18 
mdaki bir do~um pek <;ok esbab cocuklann bir tek odada yatmalarile, i-

tesmle zor olursa "[" · · b' b b 
kil edeb'Id'·· 'b'o um l<;llt 1r se e le$- ki odada oturmalan veya bir<;ok odalara 

bl 
1 

•;>;i K• 1• p;öbekten alman mik- sahib olduklan zaman nazara alarak ya-
ho. d~ t annenin frengili olu$U tesiri p1lm11 iotatiotikler mevcuddur. Bunlarm 
.. 1•~z " ebr. :6-ilenin ilk cocugunda bazan tetkikinde nekadar S1k111k ve dar oturu • 
o um se eb1 olab'l' d ' .. d··· . d • .. 1 ir 1ye goster 1g1m1z lursa, cocuk ölümünün o kadar fazlala$-
b okum mu1külat1ndan ba1ka büyütme ve IDI$ oldugu p;örülür. Binamn dar olmakla 
-~ !°r-~akumndan anne ve babamn bece- beraber hava'1z, rütubetli, ooguk ve S1ca-

r1•. SIZdlRI ve acemili01'n1' de hesaba katmak • · · · · · 
az1m 1r. 

e Rl ge<;mp ge<;1rmemes1nm tesm aynca 
zikre deger. Unutmamah ki babanm bir 

d ~imd·i·y~ kadar bahsettiklerimizden cok nezlesi cocukta zatürrie yapabilir. Bun-
3 da ~uhim olan ve süt cocuklugu zama- dan ba1ka fakir kadmlarm evde oturup 

mn a 1 vefiyatm en yüksek noktaya ~ik- cocuklarile ha$1r ve ne1ir olmasile, ayni 
~.asm'. mucib olan 1ey; beslenme te$CV- kadmlann amelelik veya sair bir surette 
v.~slendir. Denilebilir ki g1da tesevvüileri i$e giderek cocuklarma bakamamasi ara
shut c~c~.klarmm en büyük dü$mamd1r ve smda <;ocuk ölümlerinin azhg1 lehine fark-

er turlu ha t 1 • · · l d Ann .. ~. a .. •Rm anaS1 mesabesmdedir. ar var 1r. 
ld • e sutunun cocuk ~in en muvaf1k 7) llkahtan bülaga kadar ölüm esbabm1 

0 
u.p;unu bilmiyen yoktur. Cocugunu hulaoa edecegiz dediil;imize göre, süt eo • 

el mzhirm.ey. e azmeden her anne, baz1 hal- kl • d k' f. k d 
er ancmde vavru d . . 

cu ugun an sonra 1 ve 1yat; yu an a 
bT suna a1ma süt vere • k1smen saydi~1m1z ic;_timai a.mill~r~ tabj 

1
11

r. Cok sükür ki hususilc köylü hdm- olmakla beraber hususi enta11lar bahsindc 

1~;• yaHulanm emzirmejj;e cok arzuke$ • zilcrettigimiz km!. .k:IZilllllk, bQgrna.s;a. 
•r e~. 

1 
at~a 2 • 3 Y~sma kadar cocugunu difteri, yaz ishalleri ilth„. büyük eo -

cmmen en cok p;ördük. cuklara musallat olan ölüm scbeblcrin • 
Büyüyen ve gida ihtiyac1 günd ·· dendir. 

ne artan bir • . en gu-
1 „ „ . cocuga, annenm zamanla a· Cocuk ölümlerinin esbab1m söylemek • 

2a an sutunün kafi l . •. 
a•ikardi 1 ge miyeceg1 gün gibi ten maksad, bunlara kar$1 ahnacak ted • 
diye · 'j, 1~ bu zaman muhtelif tegad- birleri ii:österebilmek i~indi. 0 halde ayni 

•1 lcaE; iyona sun'i bcslcnmeye bat ma}'l takib edersek: 
vuru ur. ger anne . k . . 
sütü yok ölmü ~'.'1'.'rmeb 1'temiyor, l) llkahtan evvel, tohumu bozacak 
daha erken su~'ive ~utnmb ulunmuyona haotahklarla malul olanlan • alkolizm 
reti ha„] olur. hte Rl ky~ ailamak zaru- müstesna - bu huoustaki kanun ve tali • 
daki be•lenme b ne a ar e~~l b~ tarz- matnameler esasen evlendirmez. Aile 
1. k d ye •1lamna olum 1h11·ma- k d k J h 1 o a ar art S d yuvaSI ur u tan sonra a mm1• bir as • 

·k··1 ·· „ ar. aye bu besle11m ·· ' 
eri u turun emrettiii;i sekill d e pu- tahk ise gene devlet te1kilahm1Z onu para· 
sa, tep;addi te ·· 1 . er e yapilmaz- "' olarak tedavi eder. Alkolik bir baba 
beklemek lizi:dvvuiCenkdo.lay1Sile ölümü ise cocuk yapmamas1 kendi, hatta müs -

u. 0 mce b' T 
hatta fen olan tegadd' t l ir 1 im, takbel yavrusu menfaati icab1d1r. 
p;irismei(e imkan yokt~ •rt,tma. burada 2) T amamile ii;timai iimillerle olan 
bilen hekimden „. r.

1
. er aile bunu dü•üklerin rar„i aene sosyal olacakhr. ORrenmc 1 ve ... " "' "' 

1ma ve vaziyetine ·· cocugun Ya- Burada her münevverin vazifesi ve p;ene 
dd

. gore en muv f k t 
ga 1 tamni intihab ctm l'd' • 1 e • her münevverin mesuliyeti vardir. Se • 
te bilp;inin nekadar la'z c 

1 
1'dr. _Bu bahis- bebi yoksulluk olan dü1ürmeler memle-

k 
. . 1m o ugu „. 

renme 1~1n iki rakam zi'k tm nu og • li:ctimizin artan i• hacmi, refah1, servetile 
re ek k•f'd' ' 

sanmz: Suni be,Jenmede 10 OOO a 1 ir yakmda düzelecektir. Me1ru olm1yan <;O· 
ta vcfiyat 1120 iken t b·· · b cocuk- cuklann dü,ürülmc.i cn zor kontrol edile-
201 oldugunu söylemek :hn ?sle~mede bilenlcrdir. Mcdeni bildil(imiz Avrupada 

• rüz cttirmek idn bir cild ki:abmiyeti teba- bile bu tarzdaki dü1üklcrin haddi ve he-
daha faydahd1r. Yazmaktan sab1 yoktur. Bu dü1ürmeler, memleketi -

Yaz i•halleri: Süt cocukl • . mizin ahlaki kayidleri, an'anesi itib~rile 
· d • ugunun n1ha A · b 1 b k b. k' yetme ogru, yazm ~ocuklar ld - vrupaya ms et e üyü ir ye un te1 -

bu afet köylerimizde, hatta k •ba l iran kil etmemekle beraber ihmal de edilemez. 
d All h · a•a a an E· b h' k d b • b m1z a a m m•afma birakilm t M • ger mevzuu a " a m u cocuga a-

h. . f' .k ., Ir u k k b . . . 1t111 1z1 vc metcorolojik faki·· 1· .. • am1yaca sa, onu üytitmey1 cem1yet e-
d · · b 1 or ermm s ·· " 1 M 1 k · · d yamn a 1y1 es enmemenin d . ascn ustune a m15hr. em e ehmlZ e 

·1 h d b "]" 1 e mzima • ~ocuk bak1mm1 üzerine alm1$ resmi ve 
ml ' e zub ur . ." k~.n ub ob um erin Pek cok • h 
arma ugun u ta a et hast l. b u,usi mü•„e<elerimiz yer yer coii:almak· 

lang1cmda yakalad1~1 h~llerde a ~\h a1- tad1r. Maddi imkan nisbetinde hergün ar-
hakim olmu•tur. 1 a„a taraibna $Üphemiz yoktur. 

5) Hu$mi enlanlardan verem .. . Burada gayemiz nüfusu arhracak ted-

kl • d "h' b sut ~o- b1rler oldug"una göre münasebet geldig"ini 
cu ugu va1m a mu im ir rol oy A 
~·k veremli anne veya babanin ;ar. d - sezerek $Unu söyliyelim ki bütün dünya-
~ocu~u bir~kmak .t1bbi bir hatadir.aT~fo~ da oldugu gibi Türkiyede de münevver
parahfo, d1zanten, hatta koli gibi b ler az cocuk yapmaktad1rlar. lzah gayet 
Ianmn 11:rup hastahklan dedi~i enta a

1
zi- basittir. T ahsil uzun olduktan ba•ka o se

. kl d f ) ·· "I n ar viyenin konforunu bulunc1ya kadar ~o -
süt <;ocu arm a . "' a R~ru memekle be- k 
raber ölüm sebeb1 olab.1hyorlar. cu Y•nmarnaic hatta evlenmemek umu-

KIZll, kizam1k, bo~aca, difteri gibi midir. Her iki amil olmad1gm1 kabul et
mühim ha taliklar süt <;ocuklanndan zi • ':k dahi, münevver olan, ev!ad yetisme-

kl k J d nm mü•kiilatrm, yetiitirememenin hüsra-

:~~ar~~~:r~~~~e :;;dr~~n~ h8a!~ii~:hi b~I~ ~in.1 
bildigi i~in bir, nihayet iki ~ocukla 

mektedir. Daha !isc talebesi iken memle- bkhfa ediyor. Düiününüz ki bu anne ve 

B k · · · h aba 50 ~er sene yaiasalar rand1manlan 
ketime giderken 01 mn 1Smi;11 atirhya-

d k yanm a'1rda kendi yerlerine bir ~ocuk b1-
mad11i1m bir köyün en ge~~r en, kabris • k k k 

1 'b· d ) ra ma tan ibarcttir. F antazik rocu <u1-
tanm kösteb•k vuva an R1 1 • ik de,ik 1 d 

b k 
an vatani bir hizmete davet ederiz e -

('ldu;;11nu aörmÜ! ve unun Öye oiren - t t b d 
• " k ~ "' : en a1ka ~are yoktur iyoruz. 

k1Zarn•ktan olduiiunu sorara öihenmi1- 3) r k k l d h · 
h f 1 b. 'rO ac•mr i ö ii og11mlar ba .m1-

tim. 11 seneden da a az • ir zaman Je d h ·a · H b b h 
f 

. . a a gen cy1z. er ge e, a usu• 
ge<;mt'ine raiimen o eci manzara hala lk 

S
"k ) 1 ~ocuiju ise, hekime müracaati unut-

p;özlerimin önündedir. u ran a kavde mamal1d1r. Kciylerde hatta ka„balar -
(!.;;., Vi knvlnirn;,j •Ür>ÜrÜp o:ötürrn b11 da k d ) kl d k d' · · a •n, ö iim ya asma an en 1'101 

c•1 Blrtnd mnk,le 25 mart tarlhl! nü., • göstermiyor. Sehirlerimizd• bu kadar ta-
ham1zda c11<1011t1r. assub olmasa dahi bu iiin faydasmt müd-
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• 
ti·tJen,11 11"1rPkrtlPr 

Harn madde meselesi 
Hükilmetimizin, haricden ithal edilen 

ham maddelerin mühim bir k1smmm 
ticaretini takas mevzuu i~ine alan bir 
knrarname ne~retmesi aläkadar meha • 
filde büyük bir dikkatle karsiland1. tca
bmda yeniden baz1 ham maddelerin da· 
ha ayni ~artlara tabi olmas1 l~in 1kti -
sad Vekilligine salähiyet veren yeni 
kararnameyi, ham maddeler etrafmda 
bütün dünyada almmakta olan tedbir -
lerden, mahiyet itibarile ayr1, fakat e
sns itibarile •vni teläkki etmek yanh~ 
olmaz zannederiz. 

Bugün bütün dünva ik\l<adr1larm1 ve 
devlet adam larim mesgul eden ham 
madde meselesi dünya ikbsadiyatmm 
vcniden kurulmas1m intac edecek ka • 
<ior <iimullü bir me•ele arzetmektedir . 
KH\siklc~en ~ski scrbest ticaret mef -
humunu ortadan kald1ran ve dünya e· 
konomisini büyük bloklarm te•ekkülü
ne baohyan bugünkü vaziyet alemsü • 
mul bir ink1labm safhalarmdan biri te
läkki edilebilivor. 

Büvük bloklar dedik; tn!(iliz tmpa • 
ratorlullu. Janon tmparatorlu1(u, Sov -
yctler !ttihad1, Almanya ve ttalya ve 
bunlara bagh memleketler, i~te te§ek • 
kül etrn i~ olan bloklar„. 

Harn madde davasm1 hal i<in dünya
nm ba~vurmad1ifi ,are yoktur. Bunlar 
ekseriva birbirinin tamarnen zidd1dir. 
Mesel!'i mii<!Mnlekelerinl kurtararna • 
m1~ olan Almanya, sun'i yün ve sun'I 
ipegi Mkim k1lmak i9in akla s1~m1ya -
rak tedbirler al1rken beri tarafta rnÜ•· 
temleke sahibi rnemleketler labil mad
delPrin mücadelesini vapmaktad1rlar. 

Öyle bir iktisad! hädise kar~1smday1z 
ki, harbden sonra dünya bu kadar rnü
himmini görmemi§tl. 

F. G. 
.......... ·················································· 

Yumurta ticaretimizin 
inkitaf1na dogru 

Yumurta ihracat tacirlerinin yumurta 
i.<;tihsal&t ve ticaretimizin durgunluktan 
kurtar1!mas1 ve 1spanyadaki blokaj tu· 
tarmm yumurtac1lara fades! i~in tc -
~ebbüsatta bulunmak üzere Ankaraya 
bir heyet göndereceklerini yazm1~bk. 
Heyet bu a~am veya yar1R Ankaraya 
hareket edercktir. 

fspanyadaki blokajm yumurta ticare
timize verdigi zarar p,özönüne almarak 
bu paranin iadesi seklini tetkik etrnek 
üzere Hariciye ve 1kbsad Vekaletlerile 
Merkez Bal)kaSt mü!l'e~~ill~.rip?,W mü
rekkeb komis~n, rnesaisini b1tirmi~ ve 
raporunu Harlciye VekaJet!ne vermi~
tir. 

rik dcgildir. Biraz su akma, kan gelme 
gibi hamli endi1e ettirecek bir emare 
zuhur etmedik~e hekime müracaat olun
maz. Ebeler, hastabak1c1lar, ziyaret~i 
hem1ireler, bayan Ögretmenler kadmlan 
tenvir etmelidirler. 

Dogumu imkanS1z k1lacak kadar hav
sala'1 dar bir kadmm sanc1lan ba1lad1 • 
gmda karnmdan ameliyatla. ~ocugu al • 
mak nekadar ideal ve iki hayab birden 
kurtanrsa, ihmal cdildigi takdirde her 
ikisi i~in ölüm de o kadar mukadderdir. 

4) Süt {ocugu vcfiyatma mani olmak 
i~in, bir tek kelime ile ~ocuk tegaddisini 
iyi bilmek laZJmd1r diyecegiz. Münevver 
say1lan ailelerimizin bile bu hususta bil
gilerinin k1t oldugunu görüyoruz. Bize 
kalirsa k1z Jise ve muallim mekteblerinin 
son senelerinde ~ocuk beslenmesi diye bir 
ders konmahd1r. Liselerde okutulan 
derslerin' meslekten gayrisi naS1! ol•a u
nutuluyor. K1Zlanm1za zor geien riyazi
yeyi hafifleterek ondan artan saate pü • 
erikühür konsa, memleket i~in daha ka
zanch olur zannederiz. Bunun da unutu
lacagm1 söyliyen bulunursa zaten anne 
olacag1 i~in filen girecegi hayata hamhk 
olur ve tekerrürü de unutmaga degil da
ha iyi Ögrenmege vesile olur deriz. 

Vakitsiz dogumlarda ~ocugu couve -
use'lere koymak, pamuklara sar1p etra • 
fma '1cak su dolu 1i§eler vazetmek ah -
nacak tedbirlerdendir. 

Biz Türk annesine, yavruna kendi sü
tünü ver demege hicab ederiz. Esasen o 
da bunu bild1gi i~in ~ocugundan sütünü 
esirgemez. Y az ishtlir.den korunma; sis· 
tematik bir ~ocuk h1fz1SS1hhasma malik 
olmakla kabildir. Hastahk zuhur ettik
ten sonra tedavisi de ~ok laz1IDd1r. 

5) A~1k vcrcmli anne ucya babamn 
yanmda ~ocugu birakmamn san' at hatas1 
oldugunu tekrar etmek almacak tedbiri 
söylemek demektir. Bahsettigimiz grup 
entanlan da gene ~ocuklara muhitinden 
ge~er. Etraftaki hastahgm nev'ine göre 
~ocugu sirayetten vikaye etmelidir. 

Genei olarak ~ocukluk ya1lanna aid 
entanlara kar11, Vekaletimiz ~ok hassas
hr ve adeta mücehhez bir kurmay heyeti 
vard1r. 

6) Bütün ölum scbcblcri i~indc i~timai 
fohtörler hiJSedar olmakla berabcr, mf 
sosyal diyecegimiz amiller en zor ve en 
mü1kül olanlardl!. Bu da bir zaman me
sele,idir. 

M dern Türkiyenin pek lma zamanda 
ba~ard1g1 bircok davalar gibi oosyal du
rum da yakm bir atide önümüzde parh
yacaktir. 

[ Asker gözile U PENcERESiNDEN 
"===========================P 

Milli ordular Moltke ad1ndan neler 
habrlad1k? 

Bu mefhumun kuvvetli bir misalini istiklal Harbin- IN... lmanyada Kayser1 tamyanlar 
~ ya var, ya yok. Bir zamanlar 

deki Tiirk ordusunun hüviyetinde bulabiliriz Alman kudretini tel tel b1YJk· 
!armda ta§tyan o ele avuca s1gmaz hü-

Y azan: CELA.L DINCER kümdarm adt her hangi bir münasebet-

Saym saylav Necib Ali Kü~ükamn Almanyanm Büyük Harbdeki maglubi- Je bugün amhrsa gencl Almanlar bön 
«Ulus» da bir yaz1Sm1 okudum. Yaz1s1- . b bl . . „ d . . k b k bön bak1p omuz silkiyor ar ve Y•§hca • 

yeh se e enm goz en gecmrse u a- lar da .evet, evet, vaktile öyle bir adarn 
na «Topyekun Harb» ba1hg1 konulmu§ naate varmakta gecikmeyiz. Bu itibarla vard1> deyip susuyorlar. 
olan k1ymetli mutefekkir, harbin ayni za- milletlerin, gelecek harblerde, bu keyfi • Fakat büyük Alrnanyayi kuranlardan 
manda ictimai ve ikt1Sadi bir mahiyet de yeti ehemmiyetle gözönünde bulundura- Moltke'nin ad1 Kayserinkinden daha es-
ta11makta bulunduguna i1aret ettikten caklanna 1üphe etmemek läz1md1r. ki bir tarih habras1 oldu~u halde 9ok 
sonra ·hpk1 hava tehlikesine kar11 ne tiir- * * * diri ve ,ok canh ya§l:l'Or. 
lü tedbirler alacag1 kendisine ögrctilmek- Büyük Harb sonundanberi agizlarda Bunu ~u seyahat s1rasmda anlad1m ve 
te bulunan yurdda1a yap1ld1g1 gibi- en - dolaian «mill1 ordu» tabirile ne kasdedil- Moltke admt her duyu§umda onun Tür· 
düstri ve ziraat sahalannda c;ah•an mem- d I kive hizmetinde bulunurken ämir tan1· ' mi1 ve e i mekte bulunmu1 oldugunu · 
leket rocuklanna da gelecek bir harb ha- d1 g1 HaflZ Pasay1 habrladim. Malum ol· 

' merak ed•nler büyük bir yekun te1kil et- H f 
linde naS1! c;ali..malan J.izim gelece~inin dul(u üzere Moltke, a izm emri altina 

~ seler gerektir. Bence «milli ordu» nun J bl rkt 
iimdiden bekletilmesi noktaSl üzerinde verilmisti ve onun a r 

1 
e me§hur 

tarifi $Udur: Fikir ve beden kuvvetlerin - Nizib muharebesinde bulurunu§tu. 
duruyor. Bu duruiun ba•l1ca saik1, bir d' k · 'f d · k.. 1 ' cn az veya ~o 1sh a e mum un o an o harbe nas1! gidildii(inl gözile gör· 
harb halinde c;ogu silah altma ahnacak her vatan c;ocugunu, cinsiyet fark1 p;özet- müs olan bir Osmanh tarih9isl Nizlbt 
olan istihsal unsurlannm ve dolay1sile mebizin, yurd müdafaaSI hizmetinde ve gidisi anlabrken bakm1z neler diyor: 
istihsalin azalacag1, halbuki istihlakin, bu hizmetin, ferdlerin kabiliyetlerine gÖ· cHafiz Pa<anm belliba§h meraklarm· 
aksine olarak, ~ogalacag1 endiiesidir. re, en uygun olanmda kullanmak 1 Bu dan biri eski demirlerden k.thc, tüfe\t 

* * * suretle yurdun hi<bir ferdi, en mukaddes ve tabanca yapmakh. Bu merakm1 tat· 
Eski zamanlarda ordular, baika baika bir hak ve en yüksek bir vazife olan bu min !~in bir demirc! §evkile gece gün· 

milletler efradmdan se~ilmi1 ücretli as- ierefli hizmetin c;er~evesi i~ine girmi$ ol- düz u{:ramd1 ve yorgunlugunu da Yap• 
kerlerden teiekkül ederdi Daha sonrala- m1~ oldugu klhclarla her önüne gelen 
r1 her devletin kendi hududlan i~inde ya- mak gibi manevi bir saadetten kendi,ini esvayt doitramakla, tabanca kur~nla -
11yan ve kendi tabiiyeti altmda bulunan mahrum kalm11 addedemez. Böyle bir rile odalar1, ~ad1rlan delik de~ik et • 

ruhi halet irinde milletin kütlesile ordu, kl k d B del1·11·kler onun ta 
insanlarm muayyen yaitakilerine tatbik ' me e ~1 ar1r 1. u • • 
edilmek üzere askerlik mükellefiycti usu· en s1k1 1eklile; bir molekülün atomlan birince, tecrübe idi! 

gibi, birbirine sarma1dola1 olmu1 bulu· cGene bu adarn • Moltke'yl de istisna 
lbü lkabul edildi. Bu gibi ordularda iki nur. T1Pk1 milli mücadelemizde oldugu etmeksizin • yanmdaki erkanla hi9bir 

e liba1h unsur vardir. Birisi: Daimi gibi„. 1nönlerinde, Sakaryalarda, Bai- 1~ hakkmda mü~avereye tenezzül et • 
surette silah altmda bulunan ve askerligi mezdi·. Muharebelerde zaferin ancak 
b 

kumandanhk meydan muharebelerinde 
ir meslek olarak sec;mi! olan subaylarla manevi himrnetlerle elde edilebilece~i-
d 

ale$ altmda ~ah1anlanm1Z1n gögüslerine h. 
ge ikli erba1lar (gedikli kü~ükzabitler); ne lnand1~ndan daima hocalarla, sey • 
digeri ise: orduda muayyen bir müddet takilan kirm1ZI ~eridli istiklal madalyala • lerle, dervislerle ülfct ederdi. Hatta 

rmm e•lerinin !stanbulun o zamanki mu- H 
hizmet ederek muharebe usullerini ve ' Nizib seferl emasmda Amasya, ar-
askerligin muhtelif smiflanndaki hizmet- hiti i~inde milli dava ugruna ~al11anlara put, Malatva. Diyarbekir, S1vas. Tokad 
leri ögrenerek tekrar i$ ve gü~leri ba$ln& da verilmi1; dilleri, kalemleri ve bedenle- ve Zile müftilerini Tatarlar yol!Jyarak 
dönenler. Büyük devletlerden !ngihere rile hizmet edenlere de ayni takdirahn kararl(aha )letirtrnilj ve baska ~·erlerden 
müstesna olmak Üzere bugün, hemen her gösterilmi$ olmasm1 bu telakkinin bir de • davetll, davetsiz • geien hocalarm 
nekadar bu ordularm gerek daimi unsuru sembolü addetmemek mümkün müdür? sav1S1 inan1lm1yacak bir derece ·e er • 

h 1 b h 
· mlsti. Moltke, tabyalar yapmak ve yap• 

olan zümresi, gerekse muayyen müddetle Bu ayati mcse eyi, ütün e emm1yet k hrmak kaygusile ~irp1rup durur en 
hizmet ettikten sonra i• ve gürleri ba•mn ve 1ümulile, bundan on bei y1l önce kav- 1 ' • ' Haf1z Pa~a. has mlsafirler! olan u ema 
dönen zümresi ayni vatanm ~ocuklan ve ram11 ve bu kavray111m ispat etmii olan ve suleha !~In kurulacak ~ad1rlarm yer
ayni milletin ferdleri iseler de tarn ma- Atatürk Türkiyesi, bir küsur sene evvel lerini tayin etmekle meigul olurdu.• 
nasile bir «milli ordu» vücude getirmek • tcsbit cyledigi mevzuatla yurd müdafaa'1 Gene bu tarih9! - suva sabuna dokun• 
ten uzakhrlar. Bir defa ban§ zamamnda icrefini 16 yaimdan 60 ya1ma kadar er- mamak, tel k1rmamak yolunda havli 
silah ahma almanlar, yani en mukadde• kek ve kadm bütün Türk vatanda1lanna dikkat sahibi olmasma ragmen - Hafiz 
vatan borcu olan ukerlik mükellefiyetini bah1etmekle Türk milli ordusunun yann- Pa<amn orduda kurduj1u medrese ve 
bu zaman i~inde yapanlar milletin ufak ki 1ekline aid esaslan en modern telakki tekke ha~·atm1 ha~'l'ete laytk p,önnekten 
bir cüz'ünden ibarettirler. Daha sonra da ve en genii mana i~inde kurmu1 bulun • kendinl alamiyor ve §U sabrlan yazi • 

ya§ haddi ve cinsiyet fark1 gözetilmekte- maktadir. Bu temeller üzerinde yüksele- yor: 
dir. Ancak bir harb tehlikesi ve seferber k 1 ·11· d . . cOrdunun yerlesmesl ve verle<Hril • 

ce o an «m• 1 or u» muzun, zaman ih- mes! devam ededursun. Beri tarafta bol 
olma halinde yai hadleri k1Smcn geniilc- barile dünyamn bütün milletlerine takad- · yeyip bol l~ekten husule gelmi§ 1~ 
tilmekle iktifa olunmakta, milletin kadm düm ettigi kadar, mükemmeliyet itibarile yamkhgt ve mide bozuklu~ile görülen 
ve erkek- diger ferdleri, vatan korunmaSI de bir ~oklanmn üstünde olacagma hi~ rüyalarin ulema efendilere tabir ettiril
mevzuile yakmdan alakalan yokmu1 gibi 1üphe etmemek li.z1md1r. Türk milletinin mes! de blr mesele oluyordu. Nice yük· 
bir vaziyet i~inde kalmaktadnlar. Mese- her ferdine, yurd müdafaasmda en ~ok sek rütbell devletliler rüyalarmt arze
la: Yurdun, harb sahaS1ndan ~ok uzak [aydah olacagi vazifenin verileceginin en dip manasm1 öj\renmek i~in ulema ~a· 
bir yerinde yarahlan iyi etmekle ugra~an dirlan önünde nöbet bekliyorlard1.• 

büyük delili askerlige aid ya1 hadlerinin 
bir doktor veya erzak, yahud malzeme Haflz Pasamn Moltke'yl de~il. sah!• 

azami imkan nisbetinde geni1letilmi1 ve · • 
nakleden vaSltalarda ~ah1an yurddai as- kadinhk, erkeklik farkimn kaldmlmi§ ol- ulemayt ve müneccirnleri dinlemesi Y"~ 
kerlik vazifesini yap1yor diye telakki edi- zünden doltrnu~ olan tarihl felaketle 

maS1d1r. J" d 11' k • lirken ordunun ve milletin maddeten bes- burada habrlarnak uzumsuz ur. ··• 
lenmesine hizmet eden kadin ve crkek Türk milli ordusile, onun esaS1n1 lm· sadimtz,ach aziz bir tarih hatlras1 ha 1' 

ranlar kadar her Türk de iftihar edebilir linde milyonlarca a~a tad veren Mol• 
~dift~i. millektin maneviyatml ihbesbliyen ~af- ve istikbale emniyetle bakabilir. ke'ntn memleketinde istcr isternez Ji•· 

ID ve erkc gazeteci ve i a ... u vaZJ e "z Pasa·~ habrhv. arak blr Je bulant1SI 
· · d d k ] ·· ·· kt Dünyamn ibret ve takdir gözleri önün- u · „ • 

~erceve'1nm 1~m a a mt~ gorunme e- gedrdi~lm!zl .öylemekten lbarettlr. 
d. 1 B" 1 l'kk. d'ld 'kl · · · d' k' de yeni bir abide, yübeli• yolundadu. < ~ ir er. oy e te a · 1 e 1 1 er1 1cm 1r 1 ' Bir kusun uc;u~ndan, yahud bir ba•-
bu sayd1g1m1z meslekler sahiblerinden Celal Dincer rai!m düsü~ünden zafer müjdesl sezln" 
muayyen yai hadleri i~indo bir taraftan siven Hafiz Pa1amn boyuna Raiid W 
ordunun mcvcudunu, nctice itibarile de, V N /VERS/TE DE rihl okuduj!unu ve yanmda bulunanlar
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kuvvetini artmr gibi görünen bu hal di- da tavslye ed!p aynl tarihl okuttu~nu 
ger taraftan yurdun iotihsal ve ilah„ Üniveraitenin Ü~ aenelik siras1 gelmi~ken bahsetmek lsteriJll· 
sahalannda aksakl1klar vücude getirmek- verimi <;ünkll onun bu liareketl, tarlli okutn

3
• 

nm, tarih öwenmek vc hele tar!hten 11'-
tedir. Bilha55a istihsalin azah§1 ve mem- 1933 senesinden 1937 senesine kadar ret almak demek olmadt~nt 1spat edi• 
leket maneviyahnm beceri'kli ellerle tak- Üniversite T1b Fakültesinden 523 1 
viyesi iiinin gevietilmesi harbler üzerinde genc mezun olmu§tur. Bunlardan on yor.~ M TURHAN TAH 
pck korkunc :surettc mües~ir olmaktad1r. alt1s1 k1zd1r. • •••••••••••.••••••••• „ ........ : .. „ ......• „ ...... „ ..........• 

·········A~k~~~···~··I~t;~b~l········i~;;~········~·~f erleri ba~l1yor 

· t 'I rimiz ,~eni ilniformalarile ..•• 
Ankara • istanbul havn scferlermde <;ah~an ayyarcei • • b' 

t d k nta bl·r hale getiril- cu bekleme binaSI yap1lm11hr. Aynca ,„ 
Bugiin Ankara - stanbul seferlerine mey am, ~o mu zam b" „k b' I da!• ut 

ba1lan1yor. Dün ba:lamaSI mukarrer o- mcktedir naya uyu ir sa on ve oyun ° b 1 • 

1 f 1 d Denl.,· tayyar•ci·leri'm1'zden olan is - büfe de ilave edilmi1tir. Kadroda u u 
an se er er, havanm fenahg1 yüzün en ' b. 1 ap• 

d„ · Abd II 1 rah• • nan tayyarecilere üniformah el 15e er Y · 
tehir edilmiitir. la5yon mü uru u a un ' , 

Devlet Havayollan Yeiilköy hava malan sayesinde meydanda yeni bir yol· tmlmi1hr, 
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Bugün Y edeksubayla 
Beykoz kar,da~acak 

Bu hafta milli küme mac;lanntn seki
zinci kar~:la~malan yap1lacaktir. Fikstüre 
göre bugün T aksim stadyomunda saat 
dörtte Ankara Muhaf1zgücü tak1mile 
Be§ikta§m mac;lan vard1r. Y arm Muha
f1zla Calatasaray gene T aksim stadyo
munda c;arp1§1rlarken lzmirde de Alsan· 
cak stadyomunda Üc;okla Alsancak mac; 
yapacaklard1r. 

Bu seneki milli küme mac;lannda ilk 
seyahati yapan Muhaftzgücü bugün ve 
yann yapacag1 mac;larla deplasman liül
fetinden kurtulmu§ olacak ve bundan 
sonraki mac;lanm Ankarada tamamliya
caktir. 

Fikrimizc göre Muhafiz takun1 oyun· 
culan bu seyahatte birbirine tamamile z1d 
iki tesirin alhnda bulunmaktadnlar. Mi· 
saf irlerimizin bugünkü rakibleri Be~ikta· 
§a kar§t Ankarada ugrad1klan c;ok agir 
maglubiyetin tesirinden tamamile kurtul
mu1 olarak oymyacaklanm zannetm.iyo
ruz. Buna mukabil yann Calatasaraya 
kar§t, kuvvetc;e hemayarlan bulunan 
Harbiyenin san lmmmhlan yeni§ini ha· 
tJrl1yarak, hüyük ve yerinde bir ümidle 
~1kmalan ~k muhtemeldir. Muhaftz. o
yunculannin !haleti ruhiyeleri üzerinde 
·ol oymyacag1 §Üphesiz olan bu tesirler 
nuhtelif §ekillerde tezahür edebilir. Mc· 
sela misafirlerimizin 7 - 0 maglub olabi
tecek bir te~ekkül olmad1klanm ispat i~in 
canla ba§la ~al1§arak ve biraz da oyun 

Galatasarayda 

degi~iklikler 

Kulüb idarecilerinden 
bazdar1 istifa ettiler 
Y urdumuzun en eski spor te~ekkülü 

olan Galatasaray kulübünde, idari ve 
teknik kISimlarda baz1 deii;i$iklikler ol
mu~tur. Bu cümleden olmak üzere fut
bol $Ubesi kaptanhgma, bu i~ten <;ekilen 
Vam1km yerine birinci takimm eski mü
dafilerinden Vahyi se<;ilmi$; kara spor
lan k1sm1 umumi kaptanhgma da maruf 
ko~uculanm1zdan Ömer Besimi istihlaf 
etmek üzere Necdetin namzed gösteril
mesi takarrür etmi~tir. 

1dare heyetinden de Muslih be$ sene
denberi mütemadi <;ah$malan neticesinde 
hedenen ve dimagan c;ok yoruldugu itiza
rile istifa etmi$ ve yerine yedek aza Na„ 
ci !pekci gec;m.i~tir. 

Bizce, i$ ba~ma getirilelidenberi kulü
bünün mall vaziyetini fevkalade denile -
cek bir hale koyan ve futbol takumm da 
g~en sene milli küme §ampiyonlugunu 
kazanabilecek derecelere getiren Musli
hin istifasma, Galatasaray ilc Güne$in 
birle$mcsine kendi $ahsmm mani oldugu 
halckmdaki iddialar da amil olmu~tur. 

Muslih, hayah otuz be$ sencye yakla
~n bu en eski Türk kulübünün, ismi ve 
varhit baki kalmak $artile, Cüne$le an· 
la~asma raz1 oldugunu p;Östermck ve 
kendi ~ahs1mn höyle bir anla~aya mani 
bulundugu yolundaki iddialara bir cevab 
olmak üzere istifa ctmi$tir. Yoksa o, c;.a· 
I1~aktan ve yorulmaktan yilacak bir i
darecl olmad1g1m be~ scnclik faaliyetile 
isbat etmi~tir. 

:utturahilerek bugün Be§ikta~1 ademi mu- ~~~~=====~==~~~ 
vaffakiyete ugratmalan mümkün oldugu 
gibi. yann da Galatasaray takunma 
~hemmiyet vermeme neticesinde maglub 
olmalan dü~ünülemiyecek 1eylerden de -
~ildir. 

Vaziyeti bir de Muhaf1zgÜcünün bu· 
günkü ve yannki saha rakibleri cephe -
sinden tetkik edelim. 

Milli küme §ampiyonluguna en kuv -
vetli bir namzed halinde bulunan siyah 
beyazhlann bugünkü ma~a lay1k oldugu 
ehemmiyetten daha fazlasm1 vererek oy· 
myacaklanni ve ufaktefek hatalarla bir 
daha telafisi mümkün olam1yacak puvan 
ziyanlanna ugramaktan kac;macaklanni 
zannediyoruz. Be§ikta~ kulübü idare h~ 
yetile birinci tak1m oyunculan arasmdaki 
ihtilaf, aile efrad1 arasmdaki dargmhk
' an takib eden ban§malarda oldugu gibi, 
"daha büyük bir baghhk ve sevginin dog· 
masile neticelenmi~tir. 

Muvaffak olmak istiyen bir kulübün 
mücadele kabiliyetini s1foa indiren ve 
kalenin ic;inden fethedilmesi dahi tabir o
Junan dahili ikilik vc nifak gibi kötü ~ey
lerden iki tarafm hüsnü niyet gösterme· 
lerile kurtulan siyah beyazhlann bugün 
birbirlerine emniyeti olan ve birbirleri i· 
c;in futbol oymyan kimselerden müte~ek· 
kil bir tak1m halinde davranarak yeni bir 
galibiyet daha kazanacaklarm1 ümid e· 
diyoruz. 

Muhaf1zg{icüne kar,i pazar günü oy
n1yacak Calatasaray takimma gelince: 
san kinmz1hlar g~en haftaki Harbiye 
macmda morallerinin bir hayli kmk oldu
~unu gösterdilcr. Bu halin tak1m eksik
ligi. idman noksam gibi, teknik sebebler
den mi, yoksa mahiyetleri malum ve 
m~hul hadiselerden mi ilerl geldigi an
la~1lamamaktadrr. 

Akisleri ~imdilik milli iüme tasnif cet
velinde beliren me~kuk vaziyet arasmda 
Galatasarayhlann büyüklerimizle Halk 
Partisinin memleketimizde kökle$ßlesini 
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istedikleri tekildeki temiz sporu her feyin 
üstünde tutarak galibiyet veya maglubi
ycti tali addettikleri anla$1lmaktadtr. 

Alakadarlar1n alakas1zhgi 
Muhanzgiicü tak1m1 dün sabahki tren

le Ankaradan ~hrimize gelmi$tir. Bir 
mmtakanm en kuvvetli iki tak1mmdan bi
rini ve &$ag1 yukan bir $ehri temsil eden 
bu takim, maalesef 1stanbulda hkbir ala
kadar tarafmdan kar$1larunam1$ ve mi
safirler Haydarpa~dan itibaren kcndi 
hallerine b1rak1lm11 bir halde otellerine 
gitmi$lerdir. 1stanbul mmtakasmdaki a
lakadarlann, misafir tak1ma kar11 gös
terdikleri bu a1akas1zhk dogrusu cok ac1-
drr. 

Beykoz • Y edek Subay ma~1 
BugÜn T aksim stadyomunda, Muha • 

fiz - Be§ikta~ mac;mdan evvel, saat ikide 
birinci kümenin say1h taktmlanndan Bey
kozla Y cdeksubay mcktebi tak1m1 arasm
da. hususi bir müsabaka yap1lacaktu. Bey· 
kozlular bu ma~ta hattn say1hr bir has1mla 
kar~1la~1yor demektir. Cünkü askeri hiz • 
mctlerini yapmakta olan bir~ok taninmI§ 
futbolcular bugün Y edeksubay mektebi 
formasile oymyacaklard1r. Aylardanberi 
gördükleri talim ve terbiye bu futbolcu • 
!an tarn idmanh bir hale getirdigi i~in 
Beykozlulann zorluklarla kar§ila§malan 
c;ok muhtemeldir. Y edeksubay mekteb ta· 
km11nda Galatasaraydan Süavi, Necdet, 
Güne§tcn Ömer, lstanbulspordan Hasan, 
Aziz, 1smail, Be§ikta§tari Nuri ve Ana· 
dolunun birc;ok kulüblerinde en iyi oyun
cu vasf1m kazanm1~ futbolcular yer ala
caklard1r. 

Barutgücü sahasindaki 
ma~lar 

Y ann Bak1rköyünde Barutgücü saha· 
sinda haftahk mutad futbol müsabakalan 
yap1lacakhr. Evvela Barutgücü birinci 
ve ikinci genc tak1mlan, sonra da Barut
gücü - Demirspor B ve A tak1mlan ~ar
p1~acaklardu. 

ltc41 f~AI 
Bu kuvvetli bak1~larin, üzerimde yap

t1g1 ilk tesir benim ic;in o kadar yeni ve 
o kadar yabanc1 idi ki, yüzüm, bir kan 
hücumilc k1zard1. Birdenbire ~a§alad1m 
ve gözlerimi, okumakla me§gul oldugum 
kitaba götürdüm. F akat, zihnim hala o 
yabanc1 adamla me§guldü. 

Y anm saat sonra, kalktp gidecegim 
zaman, adam da yerinden kalkh; ben, 
önünden gec,;erken ba§IDI egerek selam 
verdi. Mukabele ctmedim desem yalan 
söylemi§ olurum. Elimde olm1yan bir 
kuvvet beni bu selama mukabele etmege 
adeta zorlam1~h. 

Bu hadise, crtesi gün, onu takib edcn 
diger günler tekerrür ctti. 0 yabanc1 a
d<1 m1, her sabah, bah~eye benden evvel 
gclip oturmu§ buluyordum. Beni görün-

• • „_ 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

ic;ine dikerek, selamma mukabele etmege 
mecbur birak1yordu. 

Nihayet bir sabah, yabanc1 adam, ba· 
na söz söylcmek cesaretini gösterdi. Söy
ledigi cümlenin, ba§hba§lna hi~bir k1y • 
meti yoktu: 

- Hava bugün galiba fazla s1cak o
lacak ! 

Demi§ti. F akat. bunu türkc;e olarak 
söylernesi, üzerimde bir efsun tesiri yap· 
m1~. güzel türkc;enin, kulaklanmdan kal
bime ula~an §iir dolu ahengi beni bir m1k
nahs gibi c;ckmi§ti. Cülümsemekten ve ya· 
banc1 adama cevab vermekten kendimi 
alamad1m. 

- Türk müsünüz beyefendi? diye 
sordum. 

Evet, hammefendi. Siz de Türk-

cmmURiYET 

ESERLER ARASINDA: 

Sühulet Kitabevinin 
• yen1 

Ne§riyat äleminde not edilmege layik 
bir kimlldanma var. Göze ~arpan §ey, 
evvelä, ~1kanlan eserlerin bollugudur. 
Bu bereket, rnemlekette okuyucu, bil • 
hassa kitab okuyucusu miktarmm bir
denbire artmt§ oldugu intibam1 veriyor. 
Acaba böyle bir ~ogah§ var m1? Yoksa, 
kitab täbileri, ne§rettikleri eserlerle o-

okuyucunun zevki, aläkas1 ve büt~esi a
rasmdaki münasebeti daha iyi mi kav
ram1ya ba§ladtlar? 

<:;1kan kitablarda lkl türlü fevkala • 
delik görünüyor. Biri tercüme salgim -
dir. Mesela $ekispir'in bir eserinin be§, 
alh tercümesi birden piyasaya ~1k1yor. 
Evvelce tercüme edilmi§ eserlerin ba§ • 
ka mütercimler tarafmdan türk<;eye 
tekrar mal edildi./tini de s1k s1k görüyo
ruz. !kinci fevkaladelik, ucuz seriler 
ne§redilmesidir. Büyük romanlarm 25 
kuru§ fiatla sab§a arzedildigi de göze 
~arp1yor. 

Bunlardan eski bir mücssesemizin 
ne§riyatma bir göz ataltm: Sühulet Ki
tabevi, programs1zhktan ve aceleden 
sakmarak, intizam ve teenni ile hare -
kete karar vermi§ görünüyor. Yeni ne~
riyahm ü~ k1sma ayinm§ttr: ccDünya 
§aheserlerl tercüme serish, .Dün:va 
klasiklerinden tercüme serish, •Semih 
Lutfinin .ucuz romanlar serish. 

Dünya §aheserleri arasmda .Lädam 
0 Kamelya„ ve Anatol Frans'm cMavi 
Sakahn Yedi Kansh, yeni .Tais» ve 
.Meleklerin tsyam> tercümesi ve cMa-
non Lesko" nun yenl tercümesi var. 
Oktav Föyye'nin cFakir Bir Gencin Ro
manl>, Lamartin'in .Rafaeh ve Göte-
nin • Verter. eserierl de bu serinin ic;in
dedir. Mütercimler arasmda Mithat Ce
mal, Peyami Safa, Suad Dervi§, Nazan 
Dani§mend, Faik Bercrnen ilah... isim· 
leri göze c;arp1yor. Dünya klasikleri a
rasmda Korney'den, Molyer'den, Bo
mar§e'den ilah... tercümeier ilan edil
mi§tir. Beheri 25 kuru§a satl§a c;1kanlan 
.semih Lßtfinin Ucuz romaniar serish, 
Güzlde Sabrinln cNedreh, cHusran», 
cÖlmü§ Bir Kadmm Evrakl Metruke • 
sh, Aka Gündüzün .c;apraz Delikaniu, 
Peyaml Safamn ilk eseri olan cGencli
gimiz„, tskender Fahreddinin cP1nar Ba
§tnda Ölen Kiz>, Mükerrem Kamilin 
•Bu Kalb Duracak ... », c!stiranca Etek
lerinde., .Sus Uyanmasm» ilah ..• gibi 
eserlerinl güzel renkli ve resimlt bir ka· 
pak ic;inde okuyucuya sunmaktad1r. U
cuzlugu, muharrirlerinin §Öhreti veya 
eserlerinin büyük bir kls1m halk ic;in 
cazib -olmasi gibi sebeblerle bu serinin 
pek ziyade ragbet kazanm1§ oldugun -
da §Üpbe yoktur. Böylece, geni§ yigm • 
lara kadar yayilam1yan Türk edebiyatl, 
inti~ar sabasm1 büyütmü§ oluyor. 
Ne~riyat aleminde görülen bu hare • 

keti Türk edebiyatmm ve kültürünün 
revac1 ve tekamülü bakimmdan mem -
nuniyetle kar~1lamak icab ettigi kadar 
te§vik etmek lazim geldigine de kaniiz. 

S.B. 

Kad1köy spor kulübünün 
balosu 

Kad1köy spor kulübü bu ak§am lc;in 
azalarile muhitin en kibar ve nezih 
kimselerine mahsus olmak üzere, Sü
reyya sinemas1 salonlannda bir balo 
tertib etmi§tir. Sabaha kadar devam e
decek olan bu toplantmm güzel ve eg
lcnceli bir ~ekilde ge~iri1mesi ic;in ted • 
birler ahnmI§hr. 

Süvarilerimiz 

Milli binicilik gururumuzu ge~en 
sene ve daha evvelki senelerde Avrupa 
ufuklarmda güne§lendiren Türk süvari • 
leri bu sene de A vrupamn parlak ufuk • 
larmda §im§ek ~akacakle.r. Y eniden la
piska sac;h Türk k1zlan onlann zaferlerini 
billur yüreklerinde tatli heyecanlarla ya
§atacaklar. Türkün ezeli a§k1 at üstünde 
zafer kazanmaktir. Cüne§ yüksek Altay 
tepelerini yald1zlarken at mtmda doga~ 
Türk yavrusu büyüdük~e yükseldi, yük
se!dik~e yalc;mla§b ve ona hrmanmaga 
sald1ranlan, onun §ahikasma dü§en yil • 
dmmlan yerin dibine indirdikten sonra 
gözlerini alabildiginc uzaklara dikti ve 
sanki yakahyacakmt§ gibi güne§i kovah
yarak bahya hcp bahya dogru yol ald1. 
500,000 ve 750,000 athdan toplanma 
buyük ordulan Avrupamn ta göbegine 
kadar sürüp heslemek harikalan ancak 
Türk kumandanlanmn yapabilecekleri 
bir i§tir. Attila yalmz ath olan 500,000 
ki§ilik ordusunu garbe kolayca naklct -
mi§ti. hte Türk athlanmn bu akmlandir 
ki yeryüzünde hi~ silinmiyen ve silinemi -
yen derin izler buakarak yeni yeni bir~ok 
ncsilleri armagan yaph. Türkün hu mü
barek ak1§1 küremizin bir kehke§am gibi 
§a'~aah bir ku§ak vücudc getirmi§ oldu. 
30 am kadar olduk~a uzun bir zaman 
bu engin tarih ic;indc §ahland1, sald1rd1 ve 
hayk1rd1 durdu ve son asirlarda uyuklar 
gibi görünen Türk atlismm §ahin gözle -
rile kartal uc;u§lan Cumhuriyet abidesinin 
etrafmda yeniden parlamaga vc ~ahlan
maga ba§lamas1 bugünün binicilik üstad • 
lanmn gözünden kac;madt. 

Cec;en seneki müsabakalarda Alman 
süvariligi yeni Türk biniciligi abidesine 
bir ~elenk koyarak onu alk1§lad1. Birc;ok 
A vrupa gazeteleri bu alkI§l ~i~ekli ba§
liklarla donattl. , 

Demir üzerine perc;inlenmi~ c;elik diye 
tarif edilebilen Alman süvarisinin bu tak~ 
dirleri, bizi yanm amhk binici üstadlan· 
m1za kar§t ~ükran boreu ödemege davet 
makammdad1r. Bizden o cmektar bini -
cilere hol bol sayg1 ve ~ükran l 

Son senelerde F rans1z biniciliginden 
ilham almanm bu son uyam§ ve s1c;rayi§la 
alakadar oldugunu da, Türkün asil ve in
safh ruhuna s1gmarak, söylemegi ödev 
biliriz. 

Arhk hie; kimse iddia edemez ki Türk 
süvarisi eski kartallann neslinden degil; 
vt kimse inkar edemez ki genc suvari za· 
bitlerimiz A vrupanm vesaitle, serv.etle, 
refahla dolu sahnelerinde, yüksek manile
ri bir kavsi kuzah resmederek atlamad1 • 
lar; ve k1rlang1c; uc;u§ile güvercinleri bile 
geride b1rakmad1lar. EmekU süvarl 

A.AKGliNOL 

500 Alman seyyah1 geliyor 
Milvoke vapuru, be§ yüz Alman scy

yahile bugün limamm1za gelecektir. ts
tanbul sahillerine yakla§aca§ bir s1ra
da, Belcdiye Turizm §Ubesi rnemurlan, 
gemiye girerek, oparlörlcr vas1tasile, 
seyyahlara §ehrin umumi binaian ve 

••••••••••••••• tarihi abideleri hakkmda icab eden iza· 

Daktilo aran1yor hab verecek1erdir. 
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Milli Birligin1 <;ek 
inhilil ba§gÖsterdi 

Almanlarile temasa gi1 Ba~vekil, Südet 
ingiltere, Nazilerin 

yapmalar1ndan 
bir darbei hükfun 

korkuyor 

Hitler bugün te~rar Avusturyaya geie( 
( Ba~tarafi l fnct saluJedeJ nacaktir. 

Man<;esier Guardian diyor ki: Londranrn telsirleri 
«Cekoslovakyanm istiklaline hürmet e- Londra ) - Alman hükum~ 

dilecegi hakkmdaki Alman taahhüdleri- martta Avusturyaya giren k1f ala 
nin hi~bir k1ymeti yoktur. Almanyanm, yük bir k1smmm geri almmas1 l 
Alman dili kullamlan mmtakalan ilhak verdigi kararla normal rejimi 
etmek niyetinde bulundugu §Üphe götür- yeniden tesis etmesi siyasi mc: 
mez. N asyonal sosyalist §efleri, bu me • beynelmilel gerginligin izalesi 
seleyi aralarmda konu§tuklan 'Zaman, unsur rnahiyetinde telakki edilm 
bunda kat'iyyen müttefiktirler. Y almz A vusturyanm dahili vaziyetin 
Berlinde taktik hususunda fikirlerde gösterrnedigi hakiki bir i~gal o: 
ihtilaf vard1r. Baz1lan, Südet mmtaka • bu rnemlekette ipkas1 keyfiyeti, 
smm Almanyaya ilhakmdan sonra Ce - vakyaya kar§l cebr! bir te§ebbü: 
koslovak devletini Almanyanm himayesi nulacag1 zehabm1 tevlid etmi§ti. 
altmda idame ettirmek, yalntz bu devleti turyadaki k1t'alarm geri almma 
Küc;ük Antantla Frans1z ve Sovyet itti • Iendigine göre, bu ihtimalin ha 
faklanndan ayirmak fikrindedir. Diger mevcud olmad1gm1 göstermekted 
baz1lanmn fikrine göre ise, yalmz tama· Siyasi mahfillerde sureti urr 
mile Cek olan mmtakalar istiklalini mu • zannedildigine göre, Fransa hüki 
hafaza etmeli, diger ekalliyetler isc men- rafmdan ilk gündenberi ittihaz ~ 
sub oduklan millete, yani Polonyalilar zimkarane hath hareketle bu ha1 
Polonyaya, Macarlar Macaristana ve yid cden Cemberlayn'm beyana 
Slovaklar isc k1smen Polonyaya k1smen manyanm merkezl Avrupada < 
de Macaristana verilmelidir.» muvakkaten durdurmu§lur. 

Diger taraftan Deyli Herald gazete - AtJuaturyadoki hava kuvve 
sinin bildirdigine göre, Cek nasyonal sos- kumandanligi 
yalistleri Prag hükumetine kar§1 bir hü- Viyana 1 _ Avusturya Maj1 
kumet darbesi hazirlamaktadir. rali Loehr, Avusturyada buluna1 

Siyasi toplanttlar yasak hava kuvvetleri ba§kumandanhg1 
Prag 1 (Hususi) - <;ekoslovakya edilmi~tir. 

Dahiliye N azm, bugünden itibaren Ce • y ahudilere dair karar 
koslovakyada her nevi siyasi toplanhla • Berlin 1 _ Havas ajansmm 
nn yasak oldugunu ilan etmi§tir. ri bildiriyor: 
Süd et murahhaalarr Ba1vekille Bundan sonra dini Y ahudi ce 

gÖrÜftiiler katolik ve protestan cemaatlerini 
Prag 1 (Hususi) - Ba~vekil M. fid olduklan imtiyazlan kaybt 

Hodza bugün Südet Almanlarmm üc; ve sivil cemiyetler gibi vergiye t 
mümessilini kabul ctmi§tir. Hükumetle lacaklardir. 
temas etmek maksadile Alman ekalliyeti Y ahudilere ag1r bir darbe in 
tarafmdan intihab edilen murahhaslar olan bu emir, Y ahudi cemaa 
Südet Almanlanmn mutalebatim izah et- baz1larmm ortadan kalkmasm1 ir 
mi§lerdir. Ba§vekil M. Hodza da ekalli- cektir. 
yet meselesi hakkmdaki dü§Üncelerini Tahmin edildigine g-Öre, Ya~ 
anlatmI§hr. maatlerinin adedi f 933 scnesi 

Hitler Avusturyaya geliyor takriben yüzde yirmi nisbetinde 
Viyana 1 - Hitler yann Avustur br. Musevilige sad1k. kalm1~ ola 

yada bulunacakhr. Mumaileyh, pazar dilerin adedi ise hicret ve dogurr 
günü Cratz'a gidecek ve muhtelif Avus- betle ölümlerin fazlahg1 dolay1s 
turya ~ehirlcrinde hergün bir nutuk söy- 360,000 ki~iden ibarettir. Bu 
liyecektir. f 933 senesinde 580,000 ki§iye 

Hitler 9 nisanda Viyanada buluna ~ makta idi. 
cak ve büyük bir ihtimalle intihabat mü- Hitlerin Frankfurdda n1 
cadelesinin son nutkunu söyliyecektir. Frankfurd 1 - Hitler burac 

Führer, 10 nisanda Viyanada rey ve- digi nutukta ezcümle demi~tir ki 
recektir. «- Siyasi hayata attlahda 

Protestan kilisesinin tavsiyesi yüksek gayem maglubiyeti silmt 
Viyana 1 - Avusturya protestan ki- rihin en alc;ak sulh muahedesini 

lisesi, mensublanm Almanyaya iltihak kaldil'Il)ak olmu§tur. Be~ senede 
lehinde rey vermege davet etmi§tir. muahedeyi sahifc sahife yuthm. 

Arfidük. Otto'nun vatandaflik kuku ihlal eden degil, bilakis h< 
hakki kaldiriliyor rine getiren bir adam1m. Zorla 

Viyana 1 - Führer'in Avusturyada- tirilen bir muahedeyi mukaddei 
ki komiseri M. Büerkel, M. Seys ln ~ olarak telakki etmegi reddeyliye 
kart' a bir mektub göndererek «$u§nig samm.» 
idaresinin tazyik1 altmda Otto dö Habs~ lnl!illereye gidecek Avustu 
burg'a fahri vatanda§hk unvanmm veril· Londra 1 - Dahiliye Naz1r 
mesi i~in Avusturyanm birc;ok komünleri Hor, 1 mayis 1938 denberi 131 
tarafmdan verilmi~ olan kararlarm der· turyaliya !ngiltereve gelip yerle~ 
hal geri ahnmas1m» taleb etmi~tir. 5aadesinin verildi~ini Avam K< 

Avusturyaya gönderilen kit' alar da söylemi~tir. 61 ki§inin talehi 
geri almiyor dilmistir. 

Londra 1 - Ögrenildigine göre 11 Göring'in Avu!lurya labril 

Frans1zca ve türk~e iyi bilen bir 
Türk daktiloya ihtiyac vardu. tki 
ecnebi dili bilenler tercih oluna· 
cakhr. Gazetemiz idarehanesine 

martta Avusturyaya gönderilmi~ olan silah sipari~i 
<;ocuklar milletin en k1ymetli ha· mühim miktardaki Alman k1taah Al - Viyana 1 - Mare~al Görin 

zinesidir. Bunlarm s1hhatte ve ne~'e- manyaya avdet etmektedir. Almanya, turyadaki sevahati esnasmda c 

li olmalan i~in ugra~an <;ocuk Esir- Avusturyada ancak iki firka bulundura- rnuhtelif endüstri müesseselerine 
gerne kurumuna yard1m ediniz. cakhr. Bu f1rkalann biri z1rhhdn. Bun- bassa Steyr fabrikalarma mühin „•••• müracaatleri. '--------------..) dan ba§ka bir de sahra topi;u livas1 bulu~ da silah ve otomobil sipari§ etmi 

sunuz ~ yük bir sevinc duydum; temenni ettigim, 
- Okudugunuz kitaba tesadüfen gö- bekledigim macera nihayet ba§lam1§h. 

züm ili§mi~ti. Memleketten bu kadar u- Benim de kendi hürriyetimden istifade 
zakta, yabanc1 bir muhitte, bir vatanda~a etmesini bildigimi, kocam neredeyse ög
tesadüf etmek insana öyle büyük bir zevk renecekti. 
veriyor ki I F akat sevincim maalesef k1sa sürdü ..• 

Bu sözleri sonderece kibar ve hürmet- 0 gün <;abucak ak§am oldu ve ertesi 
kar bir tavula söyledigi ic;in, tanimad1g1 gün Özbekiye bahc;esine giderken hafif 
bir kadma, oluorta hitab etmek cür' etini bir heyecan duyuyordum. Y abanc1 ada
gösteren bu adama k1zmad1m. Esascn, ma kar~1 nas1l bir vaziyet takmacagunt 
o da, daha fazla mar etmemi~. yerlere henüz tayin etmemi§tim. Benimle gene 
kadar egilerek beni selamlad1ktan sonra konu§acak olursa, ayni terbiyeli ve hür
yammdan aynlmt§ll. metkar tavn muhafaza ettigi takdirde, 

Onu, bir müddct gözlerimle takib et· 1..endisine cevab vermemek i~in hic;bir se-
t;m; sonra, ben de bah~eden aynld1m. beb yoktu. Hatta, bu ftrsattan istifade 

0 sabah, gökyii;~ünün rengi bana da- ederek ismini ve kim oldugunu da Ögre
ha mavi göründü. Sokaklar, gözüme her nebilirdim. CörünÜ§Ü son derece terbiye~ 
zaman göründükleri kadar lo§ ve kasvetli li, tam manasile kibar bir cemiyet adam1 
degildi. 1~imde, heyecamms1 bir§ey var- hissi veriyordu. 
d1. Ad1mlanm1, eve dogru, daha canlt a· Zihnimi bu kadar i§gal eden o yaban
twordum. Beynimin i<;inde, birdcnbire c1y1, bahc;eye girdigim zaman, orada bul
b1r hafiflik, bir ne§' e, bir l§lk peyda ol- dum. Beni görür görmez. mutad zarif 
mu~tu sanki. tavrile ba~mt egerek selam verdi ve bana 

Eve iyice yakla§hg1m zaman ihtiyar dogru bir ad1m attl. 
Abdu akluna geldi. Ba§1m1 ~evirdim; ar· T am bu esnada, nas1l oldu bilmiyorum, 
kama bakttm. Abdu, aheste adimlarla pe- Yusuf Haddad1 birdenbire aram1zda 
§imden geliyordu. Yüzümde müstehzi bir buldum. Yüzü sapsan kesilmi§ti. Ate§ 
tebessüm dola§h. Abdu, biraz cvvel, sa<;an gözlerle, yabanc1 adam1 yukandan 

.. ··- . . -- ·--

- Lutfen yürür müsünüz Mukbile 
Hamm! dedi. 

Halinde hiddet ve hu§unetten eser 
yoktu. F akat öyle amirane bir ifade ile 
söylemi§ti ki, itaat etmek mecburiyetini 
duydum. Yürüdüm. Akltm arkada kal • 
mI§h. Yusuf Haddadm maksad1, acaba 
beni oradan uzakla§tfrtp adamla kavga 
etmek miydi} 

Bah~enin kaptsmdan <;1kacagun mada, 
dayanamad1m, bas1m1 c;evinp arkama 
bakt1m. Yusuf Haddad, ka§lanm ~at -
mt§, beni bir ad1m u1aklan takib ediyor· 
du. Öteki adam da, kap;ya dogru yürü
yordu. 0 kadar tabii ve o kadar lakayd 
görüniiyordu ki, biraz evvelki sahnenin 
hayal olduguna hükmedecegim geliyor
du. 

Arkama bak1~1m, sadece seri bir göz 
atmaktan ibaret oldugu halde, kocam bu
nun f arkma varm1§tt. Bir ad1m ilerledigi
ni, kolumu tuttugunu hissettim. Be~ par· 
mag1 adeta etime gömüldü. 

- Dikkat et, Mukbile, dedi. En kü
c;ük bir yolsuzluga bile tahammül ede -
mem. 

Omuzlanm1 silktim ve cevab verme • 
dim. Dudaklanma hücum eden ac1 söz-

hi~ konu§mam1§, ikimiz de kend 
celerimize dalm1§, iki dargtn gil 
mü~tük. 

Eve girdigimiz zaman, ben 01 
kilecegim sirada, kocam: 

- Sizinle görü~mek istiyoru 
bile Hamm, dedi. Odama gelir 

Sesinin ahenginde, emrine itaa 
sini istiyen bir efendinin müteha~ 
s1m sezdim. F akat, bu emri dinl 
yetinde degildirn. 

- Görü§üp de ne olacak? de 
ribirimizc ac1 sözler söyliyecek 
yiz? 

- Ac1 da olsa', benim söyle 
digim §eyleri dinliyeceksiniz. 

Kocam1, meydan okuyan bak1§' 
düm: 

- Maksadm1z kavga etmek 
run, haz1nm. 

Diyerek oda kapJ!;lßl h1zla 
girdim. Y usuf Haddad pe§imd 
kap1yi örttü; kollanm gögsü üze 
VU§turarak kar§1ma dikildi, durd 
odamn ortasmda, ayakta kar§ih 
yorduk. Yusuf Haddad: 

- Hamm, dedi, bu münasel 
son olacagm1 ümid etmek isterim 



Me~hurlanil iStirah3t oünlerinden akisler~=::: di:;:~:i~:,~en 
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SAN'AT ABiDELERiMiZiN HALi 

Rüstempa§a 
alt1ndaki koca 

• • • cam1s1n1n 
ki ki 

Cünkü Almanya ile ltalyamn, ne id-

1 es Ba k.I b. k b k N I dia ettikleri gibi kendilerile hemhudud 
. ~Ve l ve Ir~o Sa l az1r top astl olm1yan tspanyada komünizmin yerle1 -

Vmdsor D'"k'" ' memesi i~in, ne de Franko'nun kara göz-
U u, Avusturya Prensine ({ Aziz dostum, insanm arbk hir leri i~in, bu kadar silah, can ve para feda 

vatani Im :i:- euikleri kabuI olunamaz. onlarm maksad1, Eg~ er eskilerin bu affedilmez 
0 amas1 ne kadar fecih> diyordu • Boldvin eski Kralla kar~·- yann kopacak bir Avrupa harbi i~in, 

hatasm1 

gecikecek olursak 

bizi de aff etmiyecektir 

tamirde. 

Ia~mamak irin hemen Kan'dan ayr1ld1 - Eden s1'yaset1' iimdiden tspanyaya hakim olmakllr. Böy-
:!:' b1rakam1yor le bir harbde, Almanya ile ltalyanm 1s-

panyayi ellerinde bulundurduklan tak -
dirde, elde edecekleri istifadeleri 1öyle 
bir gözden ge~irirsek, bu fcdakiirhklann 
as1l manasm1 anlam11 oluruz: 

biraz daha san'at 

tarihi kil. bei veya alh eski meb'ustan mürek· 
keb bir dclege heycti gönderiyordu 1 Bü· 
tün telgraf ve telefonlar meigul. Her ta· 
raf Amerikan gazetecilerile dolu. 

Bunlardan birisile rasla1t1m. Ü~ haf
tadir burada, Vindsor Dük ve Düiesinin 
gclmcsini bekliyormu1. Adamcag1z yor· 
gunluktan bitmi1. Her dakika telefon, 
tclgraf, habcr; altmda bir otomobil, gece 
ve gündüz 1ehri dola11yor. Otel, kazino, 
lokanta .•• Fakat nafile. 

- Bo1una azizim. diyor, onlar [Dük"
lc Düies J görünmedikleri gibi, görün
mekten de ka,m1yorlarm11 .. 

Aglar gibi ilave etti: 
- Sa11lacak §CY .. 1stirahat ediyorlar· 

m11.„ 
Vindsor Dükü ve Düsesi Nis'te Dogru, dinleniyorlar. Kap d'Antib o• 

Kot d'Azür (C d'A tclinin önüne vard1g1m zaman. meihur 
im cenubunda ote . zure) Fransa· otomobilleri Dük vc Düiesi kir gezintisi· 
tib, Yilfran, .i<;an'. Nis, Monako, An- ne götürüyordu. Araba ge~erken dikkat 
süslü ve .. fb' C•cek bahcesi halindc ettim - aman hatmmzda iyi tutunuz ba· 
n · lguze 1ehirlerle bezenmi$ her yanlar! • Dü<esin üzerinde san yünden 

evi oyun ar ve • 1 1 l ' ' 
hiti haline R' t" .

1
'11.. ence er e bir zevk mu· parlak dügmeli k1sa bir tayyör, boynun· 

hassa sonb h in mi$ $CD bir sahildir. Bi!- da deniz mavisi bir e1arp vard1, sa~lanm 
tarafmdan a ~rdj buralan dünyanm her genc zar;f bir eiarpla sarm1§1l. Dük ise, 
zin bu kiy Rbe_en ~-rle dolar ve Akdeni- ta Gai prensligi zamanmdaki gibi gene 

lSI IT dun . h 1· . l Kot d'Az"' b" ya ccnneh a m1 a ir. golf elbisesi giymiiti, ayaklarmda koca • 
damlanmn v~r, IT~ok krall~nn, devlet a- man bagh Tirol kunduralan görülüyordu. 
ziyaret ettikl .m~s ur zengml~rin s1k S1k Dük ve Düies, Kap otelinin ilk kah· 
J 1 k en, atta villalar malikane· mn yamm1 i•gal ediyorlar. Maruf Lu 
er a ara yer ed· d"kl . b ' ' 

veya b. m 1 en ir arz1 mcv'ud Vcy villasmm sahibleri [Dü•es geren se· 
IT arz1 mes' udd , ' 

Ge,en hafta b" kr. ne Fransaya gcldigi zaman orada otur-
Kot d'A ·· 'd "~0 maruf simalar mu1tu] Mösyö ve Madam Herman da 
Sk d" zur e adeta toplaitilar: 1ki gcldikten sonra buras1 ken&lerine dar 

an mav Kral y· d 
D"' · "k· 1• m sor Dükü ve geliyor. rünkü kiitib, dedektif ve saire 

U§eSI, ' ' sab1k 1 T 8 '>' Eden ve 
5 

• _ngi iz aivekili, M. olarak yanlannda yedi, sekiz kiii daha 
aire ve sau K "d b" F ran51z gaz t . . e.... ana g1 en IT var. 

pres istasya: ec'."d§unlan yaz1yor: «Eks- Dü1es aparhmanma bir Amerikan bar 
vin B·· ··ka B gir '· Lord ve Ledi Bald- yaptirm11 ve ge,en gün dastlanna meyva 

uyu ntanya k 1 · · S1khlar M d onso osunun ehm usaresinden kkilerle bir koktey parti ver-
' a am Edcn'le k kl 1 vagonlarina · d"l uca a11t ar ve mi1. Sa Gras [Dü1esin unvam] kendisi-

den kurtul gi: 1 er. F otograf,1lann elin· le muannidane meigul olanlara fena kiz· 
la11]1yardu ~ga m~vaffak olduklan an· makta ve yakmda anne olacagma dair ri· 

_ H · . ar 1efi bagmyor: vayetleri tekzib etmektedir. Dük ve ka-
ayd1 trenel p · K 

dra icin H d" ans, ale ve Lon· ns1 buradan tekrar Versay'a gitmiyerek 
· ay 1 trenel 

Gar komiseri b. d b" Nöyyi'de oturacaklardn ve bu civarda 
Bald · •· . IT en ne sarard1; Lord bir malikiine aramaktadirlar. 

viC 
1~ scsi duyuluyordu · lkisi de Avusturya. i1inden heyecan 

Sama:I ~o~~ 1am.~el Ho~! i,indclcr. Ariidük Fransuva Jozef'le, 
zm burada "d· d ngi tere Dahiliye Na- Loren Dükünün de burada oldugu sÖy· 
m•§ll? O „: ~ e o~un habcri mi olma· leniyor. Sab1k Kral Edvard, gc,en gün 
eski Baivekit a gem1 omuzlu bir adam clini Ar1idükün omzuna koyarak, boguk 
d1 ve komisc;n va~o~una gölge gibi, da!- bir sesle: 
lacak ••y dc··gl eni_i IT nclcs ald1. "'a•1 - -- Az1"z dostum dem1"• 1°nsan1n art1k 

• ,~ g1 m1 Lord 8 ld . •·"' • ' " 
sus1 dedcktilm" d 0 vm m hu- hi~ vatam olmamaSI nekadar lecil.. 
adamcag1z bu~~ a h"Samoe\ Hor'du ve Loyd Corc da Kan'da 
yordu? an 1~ de gurur duymu· Otelin ayni katmda, bir kizile beraber, 

Atlatilan k l Loyd Corc da oturuyor. 
M. Boldvin epey~~f~ afma Kap oteli ve Eden Rok bah~eleri gcnc, 

di de Yindsar D""k " uradayd1. ~im- ihtiyar fngilizlerle dolu. Eski baivekil -
liyorlard1. Herke~ t vh Dü1csi Kan' a ge- lerile eski krallanndan daha az alakadar 
beri ilk defa ol~r k ttK ~ekildiginden- olmuyorlar. !htiyar diplomat boyuna ge· 
Baldvin'lc kar11Ja,; d ral Edvard'm ziyor, golf oynuyor, yaz1yor, okuyor ve 
. l . , aS1n an d • k 

z1yet en merak ediyord A ogaca . va- alay ediyor. Pariste F rans1z devlet adam· 
kümdan~ onu tacmi b~ak ca~a esk1 hü- larmm kendisine gösterdigi nezaketten 
hal fng1ltcreyi terket • rnaga ve der- pck memnun. 
ada la, otellcrde lokmcgcl mecbur cden - Leon Blum'la Pol Bonkur' a, beni 
h l d ' anta arda lf a a n a yanyana bul ' go •a- kabul ettikleri i~in itab ediyorlar. F akat 
cakh uima" na51! ola- ben on ycdi sene mevkii iktidarda kalm11 

B reket ver.in ki L d B bir adamm, hiila Saltanat Meclisi Has 
dan 'urtulmak ,·c,·n y~' d .. oldvin, bun- S M C b 1 M K aza51y1m. onra . em er ayn, . 

• m sor n··k·· 
meden evvel Kan'1 terket • ku u ge]- Flanden'i, M. Eden de namken M. Pol 

. . mege ara m11t1. r ver- Reynoy'u ayni 1ckilde kabul etmedilcr 

K~~ polisi '.'.1üthi1 faaliyct v mi? 
kuz 1,mde .. Cunkü iki Sk d" e tcyak • Kmma, Paris Hariciye Nezaretinde, 
b

. .. .. an 1nav K 1 k 
ir suru prens ve prensesleril b" _ra 1• va tile Briyan"la pe'k ~ok görü1tügümüz 

ce aile,si burada. Bu k'f. d ':.. ". mihra- saatli salonu, Yersay'da sulh muahedc-
t a 1 eg1lm1 ·b· 
ngiltere de bir e•ki kral ik" k" I gi 1 sini imzalad1g1m aynah salonu göster -
r~~~...,.,."":;jjit';~...::·:_:::

1

~e~s!1~b:a~:,!:~~: w"' ' • 1 -, !Ve- im.» 

Eski Ba~vekillerden Lord Boldvin, 
Kot dazürde, M. Eden 

Yaz&n: SAL..tHADDIN GVNGlJR 
1 - Fransayi, tabir caizse, arka kap1-

omdan tehdid etmek mümkün olacaktn. 
Fransamn Almanya ve ltalyaya kar11 o
lan hududlan Akdenizden $imal deni -
zine kadar, ya müstahkemdir, yahud da 
!svi~re. Bel~ika gibi bitaraf devletlerle 
aynlm11llr. F ransa - fspanya hududunda 
ise, mesela Almanya - Fransa hududun
da oldugu gibi, kuvvetli tahkimat yap1l -
mam11t1r. Burada Almanya ve ltalya 
ile clbirligi etmii bir fspanya bulunursa, 
F ransa, ordusunun bir k1Smm1 da buraya 
aytrmak mecburiyetinde kalacak, Alman
ya ve ltalyaya kar11 zay1f11yacaktir. 

-1-

isve~ Krah Güstav, Kan'da 
tenis oynuyor 

2 - lspanyanm hem A~denizde, hem 
Atlas Okyanusunda k1yilan, deniz üs -

M. Eden'in günleri leri, müstahkem limanlan vardn. Bu k1-
M. Eden, Lord Boldvin'lc bol bol gö- yilarla Balear adalanndan tayyareler ve 

rüitügünü gizlcmiyor. Ü~ gününü onunla denizalh gemilerile Fransamn Afrikada
beraber meb'us Sir Sidney Herbert'in ki müstemleke fmparator\ugu ile olan mu· 
villasmda g~irdi. Foreyn Ofis'in (tngi· vasala hatlanm, bilhassa en k1Sa yol o
liz Hariciye Nezareti] sabik iefi; ge~en !an Cezayir - Marsilya yolunu mücssir 
gün kendisini ziyarete geien, Kralm mü· surette tehdid etmek kabildir. 
iaviri Rober Vansittar'la baibaia fazla 3 - fspanyol F aS1ndan ve Libya' dan 
kalmamak i~in, mütemadiyen piyesler yap1lacak hareketlerle Fransamn iimali 
yazmaktan pek yorgun. Eden siyasi ce- Afrikadaki T unus, Cezayir ve F as müs· 
reyanlarla yakm ve kuvvetli alakaS1m ke- temlekelerine taarruz etmek kabildir. Ger· 
semiyor, hergün muntazaman Londra ile ~i. F ransa, 1imali Afrikada hayli kuv -
telefonla11yor ve hergün bir sürü evrak ve >etlidir amma, buralardaki müslüman 

Rüstempa~a camisinin altmda parm dükkinlar 

k b 1 halk, mütemadiyen Fransaya kar11 tah· 
me tu ahyor. Bugünlerde ngiltereye iik edilmektedir. Bu tahrikiitm akim kal· 
giderek intihab dairesinde bir nutuk söy- d1g1m ve müslümanlarm Fransaya sada-
liyecekti. Fakat biliihare fikrini degiiti- kat gösterdigini kabul etsek bile Fransa, 
rerek telefonla mmtaka muhafazakiir ku-

b 
büyük bir Avrupa harbinde $imali Afri· 

lü üne itizarda bulunmu•. ' kadan gctirccegi kuvvetlcrden vc ham 
Meihur 1air Rüdyar Kipling'in du! maddclerden mahrum kalarak bir kat 

kanS1, ve Lord Dcrbi de buradalar. 1n- daha zay1f düiecektir. Almanlar, Fran· 
giliz ricalinin Kotdazür' de topla1maS1 samn Afrikadaki müstemlekclerinden 
baz1lanna Kap • Antip • Nis mihverinin Arab ve zcnci olmak üzere, iki bu~uk 
Londra kabinesini tehdid etmekte oldu- milyon kiiiyi tedricen askere alacag101 hc-
gu zannm1 da vermi11 sab ediyorlar. F ransanm seferbcrlik ba1· 

lki Kraltn hayatr lar ba1lamaz Cezayir ve Tunustan Fran· 
Kan' a geien !sve~ vc Danimarka nya nakledecegi muvazzaf ordunun mev

krallan demokrathklarile bu ekselanslan cudu 125,000 kiiidir. Afrikadaki mu • 
geride buak1yorlar. Dcnizciligile inaruf ..,..zzaf ve ihtiyat Frans1z kuvvetlerinin 
ve «Denizci Kral» unvamm alan Dani· Avrupaya hi~ nakledilememesi veya ~ok 
marka hükümdan, kazinodaki masasmda ge~ nakledilmesi F ransa i~in hayati ehem
tenis merakile mcihur olan !sv~li mcs- miyeti haiz bir meselcdir. 
lektaima 1öyle diyordu: 4 - 1spanyanm, Almanya ve halya-

- Majeste, senin deniz yariila • nm müttefiki olma'1, fngiltcrc i~in de teh· 
nna riyaset edecegin söyleniyor. Eger Lkedir. Cebclüttank üssü, 1spanyadan 
bana bu rekabeti yaparsan ben de gelccek taarruzlara kar11 daimi bir teh -
gelecek sene bir tenis ma~mda hakemligi did altmda bulunacag1 gibi, bogazm Af
üzerime alaca\!im 1 rika sahilinin kar§1Smdaki Rif de fspan· 

Tenekeciler, hirdavat~1lar, nalburlar, 
1ekerciler, küfeciler ve süpürkeciler a
rasmda, an dakika var ki, a1ag, yukar1 
dol~1yoruz. Käh sag,m1zda, käh solu • 
muzda kalan minare, me~hur 1arkldakl 
kervan kiran yild1z1 gib!, bize yolumuzu 
büsbütün 1a11rtb. Camiin kap1srm blr 
türlü bulam1yoruz. Nihayet son bir da
m1ma yaphk: 

- Rüstempa1a camilne nereden gl 
rilir? ... 

Darac1k bir kogugu gösteriyorlar: 
- !1te!.. 

Siyahlanm1~ ta§ merdivenlerin blt
tigi yerde, cami, bütün azametile kar11· 
m1za ~1kb. 

Yirmiye yakm dükkan ve deponun, 
etraf1m ce~evre parazit mantarlar gi
b! sard1g1 bir ulu san 'at agact! 

Kanuni Süleyman k1zi (Mihrimah) m 

kocaSt Rüstern Pa~a namma, ölümün • 
den sonra 968 y1hnda (1561) mimar Ko-
ca Sinanm pergerile 'izilen ve onun e
lile yükseltilen ihti~amh abide ... 

Ayak sesimizi duyan müezzin, belli ki 
uyamk bir adam, yamm1za geliyor ve 
ziyaretimizin sebebini kestirir gib! o
larak: !sve~ Krah hergün tenis oynuyor. Dün yanmdu. 

bir kaza oldu, top hükümdarm gözlüklc- 5 - fspanya sahilleri, Rif sahillerile - !sterseniz, diyor, size ilkin camii 
rine ~arph ve onu gözünden hafif~e ya· beraber, F ransamn oldugu gibi, fngilte· gezdireyim! 
ralad1. Hi~ yanmdan aynlmiyan doktor renin de Akdcnizden gecen muvasala yo· Bir dakika sonra, kendimizi emsalsiz 
Kazerman dcrhal panS1mamm yaplt ve lunu tehdid edecektir. Sarktan !talya, bir ~ini hazinesinin i~inde buluyoruz. 
seksenlik kral hemen ma~a tekrar baila- garbden 1spanya, Akdenizin garb lmm1· Müezzin, bu kabartma ~lnilerin vaktile 
d1 amma, yazik ki ilk defa olarak yenil- m, fngilizler ve F ranS1zlar icin cok tchli- lznikte kurulan bir fabrikadan geldij!i· 
di! keli bir hale getircceklerdir. Bu takdir· ni anlatmaga ~ah~1yor. 

Danimarka Krah k1sa bir ikametten 
sonra Parise hareket etti. Lakin yolda 
garib bir kaza oldu, d11andan geien bir 
ta1 hükümdarm komparhmanmdaki cam· 
lardan birini k1rd1. T ren durduruldu, 
deh1etli korkuya dü1en komiser tahkikat 
yaplt ve hiidise anla11ldi: Meger ta1 lo
komotifin tekerleklerinden fohyarak pen
cereye ~arpm11! Netice kendisinc arzedi
len demohat hükümdar hayretle egildi: 

- Allah allah !.. dedi, lakin ta110 ba· 
na baika birisi tarafmdan ahlabilecegini 
bir lahza olsun naS1! akhmza getirdiniz? 

fite majeste, altes ve ekselanslarm 
Fransadaki hayatmdan baz1 par~alar ... 

ve Loid Cor~ refikalarile beraber 
Nis'te istirahat ediyor 

de, fngilterenin Akdeniz yolile M1ma ve Fakat biz, arhk bir ~ey dinliyecek 
Süvene yard1m1 imkiinS1z denilecek ka- halde degiliz. Sanki, ye~il, yemye~il bir 
dar 11.üc bir hale girecektir. ummana dü~mü~üz. 

Görülüyor ki fspanyanm F ransaya ve Bir avuc ~iniye, bütün bir medeniye-
fngiltereyc düsman, Almanya vc halya tin nak1~lanm i5liyen Türkün bu nefis 
ile müttefik bir memlcket olmas1, iki garb tablosu kar~1sinda hayranllk dakikalan 
devleti icin cok tehlikelidir. Gerci F ran· ge<;iriyoruz. Hele mihrabm önündekl 
ko. dahili harbi muvaffakiyetle bitirip fs. 
panyaya hakim olunca, ecnebi devletlc
rin, yani Almanya ve ltalyanm oyunca· 
g1 olm1yacagm1 söylüyorsa da, bakahm 
bu vaidleri samimi midir? Samimi olsa 
bile, bakahm Almanya ile !talya, yaptik· 
!an fedakiirl1klarm 51fira inmesine raz1 
olacaklar, Franko'yu rahat ve serbest b1-
rakacaklar m1d1r? Bu101ün, fspanyada 
75.000 ltalyan ve Alman gönüllüsile 
600 - 700 Alman ve ltalyan tayyaresi 
vard1r. Bakahm. bunlar dahili harb bitin
ce, fspanyay1 Franko'ya b1rak1p gidecek· 
!er midir? 

F ransada, fngiltere ile mü1terekcn 1s
panya islerine müdahale taraftarlan var
dir. Bunlar, Franko"cular, Akdenizc da
yand1klan veya hükumetcilerle mütareke 
yapllklan zaman, F ran51z kuvvctlerinin, 
ihtiyati bir tedbir olarak Minorka adasi
m. Kartaien ve Alikante limanlanm i1-
gal etmesini teklif ediyorlar. ltalya ise, 
F ransanm lspanyada böyle bir harckete 
giri~esini hemen bir harb sebebi addede
ceRini söylüyor. fngiliz Ba1vekilinin, ge
cen gün, fngilterenin muvasala hatlan 
tehlikeye girincc harbedecegini ac1kca 
söyledigini de unutm1yahm. Almanya ile 
ltalyanm emrine tabi bir !spanya, fngiliz 
fmparatorlugunun Akdeniz yolu 1~m. 
mühim bir tehlikedir. 

'inileri, seyretmege k1yam1yoruz. Bize 
gözlerimizin temasile bu yC§il mücev • 
herler, solacak, paslanacak gibi geliyor. 

Müezzin, biraz daha yarum1za soku -
larak i'li bir sesle: 

- Ne yaz1k ki, diyor, bu emsalsiz ha
zine, emniyet altmda degil! 

Ve ayag1m yere vurarak ilave ediyor: 
- i;;u dakikada (32) ton kag1dm üze-

rinde bulunuyoruz! 
Bu otuz iki ton kä/iid, cami 1,in bir 

barut f1~1s1 kadar tehlikelidir. Kü>ük 
bir kibrit alevi, koca camii mahvede -
bilir!.. Böyle bir ihtimali dü§ündük~e 
adeta uykulanm ka»yor ... 

- Peki, diye soruyorum. Evkaf ida
resi, nas1l olmu§ da bu derece gaflet e-

debilml§? Caml altinda kAg1d deposu, 
§•ker fabrikas1 kurulmasma müsaade e
dilir mi hi~? .. 

Müezzinin anlatbgtna göre, daha EY• 
kat idaresl kurulmazdan evvel, esk1 
mütevelliler camiin albm pa1'a par~a 
kiralam11lar. Sonra, bu kiralanan yer • 
ler, gitgide (mülk) e kalbedilerek ta • 
puya baglanm11! Bu ihmal yüzünden, 
1imdi, camiin altmda koca bir ~ar11 var. 

Müezzinin derdi, anlatmakla biter gi· 
bi degil: 

- Seyyahlar geldigi zaman, nekadar 
üzüldügümü size tarif edemem, diyor, 
ögle saatleri geldi ml, avluda köfte ko
kusundan, bahk dumanmdan duru!maz 
oluyor. 

Dü§ünün bir kere: Camii ziyarete ge-
len seyyahlarm vazivetini... Onlar, bu· 
runlarmda mendil, ögüre ögüre avlu • 
dan ge.;erken, ben de utanc1mdan yerin 
dibine ge,iyorum. 

Sonra, gizli bir s1r emanet eder gib! 
kulag1ma egiliyor: 

- Bu yakmlarda bir müjde haberl 
duyduk amma, bilmem dogru mu? Söz· 
de camiin alhnrlakl dükkanlar1 kald1ra-
caklarmt~! Hemen, Allah vere de doj!r\1 
'1ksayd1! Camm. efendim. ka~ parahk 
l§ ki... Topu topu an alh dükkAn.• 

Müezzin önde, biz arkada, pararlt 
,ars1yi dola•maga ~1khk. Ac1k~a söyli• 
yeyim ki: Eski Evkaftn manevi ~ahsi • 
yeti !~in, bu ,aq1 bir yüzkara51d1r. 

Mütevelliler elinde, kendi akibetlne 
bJrakilan bu nefis san'at eserine, hi' de 
mi ac1mam1~lar? Birka<; bin lira kazan• 
mak ugruna, bir daha yerine konulam1• 
yacak böyle bir ~ehkan nasil feda ede • 
bilmi§ler? .. Hayret etmemek imkanl 
yok. 

Dünkülerin bu affedilmez habsml 
tamir etmekte biraz daha gecikecek o
lursak, san'at tarihi, dünküler gib!, blzl 
de affetmiyecektir. 
Rüstempa~a camil gib! blT hazlneyl, 

bu ac1kh vaziyete sokan zihniyetler, ar• 
hk, aramtzda ya~am1yor. 

Atatürkün günündeyiz. Onun kurtar• 
d1g1 !stanbulun, gene kendi di!ile cTürk 
tarihinin servefo oldugunu biliyoruz. 
Bu servetin en kü,ük par,ast üzerine 
dahi, klskanc bir itina ile titremek mec· 
buriyetindeyiz. Bunu yapmadI~m11 
halde, bir gün avui;lanm1z i~inde !st~ 
bul adt verdigimiz bu süslü kelebegill 
tozlarmdan ba§ka bir §ey bulam1ya • 
cagiz! 

SALA.HADDIN GVNGlJR 

Onun icindir ki Franko'nun kat'i mu· 
vaffakiyetile beraber Avrupa, fspanya 
yüzünden yeni bir harb tehlikesi gecire· 
cektir. T emenni edel im ki diplomatlar, 
bu dikenli mcseleyi de halle muvaffak 
olsunlar ve Avrupay1 müthis bir hailcdcn 
korusunlar. AB/DIN DA V ER San'at abidesinin i~inden ve muhte cm clliilerden bir manzara 
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( RADYO MUSAHABELERi J italyan teslihab L ER i DA D .Ü C. T Ü !iiiCumhuri~!Jl~.:~--._.j 
Mevce Ve Umum 1• nt1· ~ara t kirne kar~1? Y IF1J a.i u ~ ~ l\Jl ~ l\Jl ffi1 l1JI 

~ Müthi~ bir muharebeden sonra Frankistler s;. $ikayetin cey9 \>• 
Bir italyan gazetesi « Va- Gazeten!z!n 29/3/938 tarlhll nü.sha.s1mn „ w} •• • · h • d"} 8 Incl sahlfesinln Halk sütununda 11 Incl 

tanln h
aklarma tecavuz"" og e uzer1 ~e re g1r l er mekteb 2 ncl •m1fmdan klZlla musab bir 

9ocuk münasebetile Belediyece s1hhi teda.-

d kl k d
• [Ba~taraf• 1 Incl sahlfedeJ cum yapmak istemiise de her defasinda l>irln almmad1gma dalr lntl§ar eden §ikä· 

Yazan: ORHAN SALIH NUR 

140 OD0,„00 rft, 

e ece ere arc:.n> 1yor Cephenin bu yeni •ekli Ebre'nin •ima- yetname üzer1ne key!iyet tahkik ectilct!. 
Y > ' hücumlar tardedilmi•tir. F tlht K d l y ·h 

linde faahyette bulunan bütün kollar ta- ' a e a we1mes • em amam kar~i-
Roma 1 - Gazeteler, M. Musoli

ni'nin 30 martta söylemi~ oldugu nutkun 
ecnebi memleketlerde husule getirmi1 ol
dugu akisle me1~ul olmakta berdeva111d1r. 
Gazeteler, !talyan teslihatmm hie; kimse
yi tehdid etmemekte oldu~unu ve sul
hu zaman altma almaga hadim bulundu
gunu yazmaktadJTlar. 

Popolo d'ltalya diyor 'ici: 

• Diger cephelerde ii'ara deger biriey smda 2 numarall kulübede oouran l! lncl 
rafmdan yap1lan manevralann inkiiahna yoktur. okuJ 2 ncl sm1f talebesinden 12 ya§mda. 
imkan vermektedir. Nazmlyenin §Üphell klZlla musob oldu~u 

Barselon ve Madridin teblig"leri mekteb ida es! t r d F tll B dl Muannidana bir müdalaa r ara m an a 
1 

ele Y• Borselon 1 - Milli Müdafaa Ne- subesl ba§hekimllglne haber verilmesi üze-
Saragos 1 - Franko kuvvetleri ta • zareti, ecnebilerin tspanya harbine i§ti • rlne 21/3/ 938 tarlhlnde tetkikat !ein glden 

rafmdan hemen hemen tamamile muha- k heklmln, cocugu sokakta oynamakta bul· 

d 1 b l L h 
ra leri hakkmda ajag1daki mütemmim dugu, cocugun muayeneslnde hlcblr ha.s • 

sara e i mii u unan erida'nm er an malumah vermektedir: , tallk äraz1 görülemedlii;l, lhUyaten lkl gün 
zaph bekleniyor. Maamafih hükumet,i - Pasajares ve Bilbao, Alman Üssülha . sonra tekrar yapllan lkinc! muayenede da· 
!er deh<etli bir mukavemet göstermekte k 1 · h l' · 'I · 5 A hl aynl netlceye variJd1g1 ve coeuii;un kml 

> re e en a me getm m1itir. on Iman Jr bi 
ve tank, ag" u tonru ve mühim hava kuv- veya sa r hastallga musab olmay1p ta-..., tayyareleri buralara getirilmiitir: Henkel mussthha bulundugu tebeyyün eylemekle 

«Ecnebi memleketlerde baz1 kimseler, vetleri kullanmaktad1r. .$ehir müteaddid rcarkah kirk sekiz avci tayyaresi, gene bu keyfiyetln mekteb ldareslne de blldlrlldlgl 
ltalyan teslihatmm kirne kar&• yapilmak- ·kuvvet\1· si·perlerlc mu''dafaa edilmekted1'r. k l ·k· bo b d . anla§llmi., ve binaenaleyh mektebde Sihhl ~t:ifrer;fi. k11 • 

mevce/er- ~ 
mar a 1 on 1 1 m ar 1man tayyares1, ted 0 · 1 

ta oldugu sualini irad etmektedirler. Bu Franko'cular siperleri birer birer zaptet- a ir n almmasm1 icab ettlrecek blr hal f Messarimid markah clli iki avc1 tayya- görülmemi§ olmakla keyflyetln ta.vzlh bu-
teslihat, vatamn haklanna vc men aatle- mek mecburiyetinde kalm11lard1r. Hüku- resi, Yüker markali seri alti tayyare iki yurulma.sm1 sayg1lar1mla dllerlm. 
rine tccavüz etmege cesaret edecek olan- met,ilerin Barazad gölü bendlerini ya - tanc dört motörlü Yünkers tayyaresi. " .• is. s. ve i~. M. ve Beledfye 

' 
lara kar$i yapilmaktadir.» (a.a.) rarak 1ehri muhasara etmektc olan Fran- Bütün bu tayyarelcr, Burgos, Vitorya, SaDlllc I~lel'I müdürfJ. 

ko kuvvctlerinin arka ile muvasalasm1 Avila tayyare meydanbnna nakledil • hkilipte Sakar.va mektebi muallimi 

~ 
l 

~ehir Meclisinde tezahür kcsmek te1ebbüsleri akim kalm11t1r. miitir. Osmana 
Hükumet~i lirka kumandanlanndan Avila tayyare meydam müstahdemini, Mektubla bildlrdlginlz mesele a.Iäkadar 

-~- ~-

Bütün hayat denilen aktivitenin hepsi
ni te1kil eden varhk daimi surette 
m11htelif membalardan inti1ar ve tcmev
vüc ctmekteki lmdretlerden ibaret oldu -
gu bir <;ok profösür ve alimler tarafmdan 
iddia edilmiitir. Basit bak11la inamlmasi 
müjkül olan bu mesclcnin biraz tetkik 
edilincc makul bir fikir olduguna kani o
labiliriz. Böy)e bir meseleyi iyi tctkik ede 
bilmek i<;in ilk evvel elektrik mevcelerini 
araitiral1m. Elektrik kuvvetinin bir sani
yede 300,000,000 metre ko1tuguna na -
zaran bir mevceli bir elektrik ccreyam 
oldugunu farzetsek yukandaki 1ekil (A) 
da göründügü gibi bir mevceli cereyan 
saniyede iki h8ika vaziyet almaktad1r. 
Birincisi (a, b, c), ikincisi (c, d, e) vazi
yetidir. (A) ufir noktasmdan tatbik edi
len kudret 300,000,000 metrenin dörtte 
bir mesafesini katedince kendi koiumu -
nun zaid olarak azami kuvvetine malik 
veya azami hmm alm11 bulunur. Bun -
dan sonra (a) dan (c) noktasma kadar 
kudret s1hra iner, bu anda yukanda yaz
d1g1m1z gibi bir mevceli elektrik cereyan1 
150,000,000 metre mesafeyi yanm sani
yede katetmii bulunur. Ve bir saniyedeki 
yolunu almak i,in tekrar 150,000,000 
metrelik mesafe nakJS kudretin intiiarile 
bu evvclki tamn karakter itibarile ayni 
fakat ona muhalif bir kuvvct olar8k ik
mal olur. F akat 1ekildc görünen elektrik 
kudrctinin bir saniyede azami ve asgari 
rnikt8rlanm göstermek i<;in bir grafik 
temsilden ba1ka bir 1ey degildir. Asla 
intiiaratta bulunan bir elektrik mevcesi • 
nin deniz ( mevce) dalgasi gibi inip c;1kh· 
g1 vaki degildir. Elektrik mevcesi inti1ar 
cdilmesi icab eden bir radyo antenindcn 
veya bir elektrik devresinden bombarch
man cdildigi zaman adeta yania giden 
bir otomobil gibi ba§lang1cdan yol ahnc1• 
ya kadar müikülat <;ekcr. Tarn yol ald1g1 
zaman azami kudret intiiar eden bir mcv
ceye bcnzer ve durdurulacag1 zaman o 
mevcenin s1fira indigi zamam temsil eder. 
hte herhangi bir mevcede ko1uya ilk bat
lad1g1 zaman ayni süratle ko1sa bile kud
reti azdir. Kendine tahdid edilen koiu • 
munun tarn yansmda iken en kuvvetli 
zamamnda ve diger yammda da kudre
tin s1fira indigini gösterebilir. S1hr nokta
smdan sonra bu defa nak1s cihettc ayni 
tarzda i1 görür. 

L „ : 

aliitunmn hassasiyeti kontrolundan haric 
mevcclerde mevcuddur. Bunlardan en 
büyügü ve bizim varhg1mm tcmin eden 
güneiin ne1rctmi1 oldugu muhtelif u
zunlukta ve bu münasebctle muhtelif 
renktc 1ualann mevcc inti1aratt vard1r. 
F akat bu gibi mcvcc inti1aratlan radyo 
istasyonunun intiiar etmi1 oldugu mevce
lcre nisbcten milyonlarca defa daha k1sa 
ve o nisbette saniyede tekerrürü ve h1zlan 
fazlad1r. 

Yukandaki 1ekil (B) de göründügü 
gibi, saniyede güneiin sathmdan 30 mil
yon kere milyon kere milyon kere milyon 
dcfa 1ua tekerrür etmesilc gözle, görüle
bilen 111gm saniyedeki süratinin 300 mil
yon mctre mesafe katetmii olduguna göre 
son verdigimiz numara taksim ilk verdi
gimiz numaralann halli bize güne1in sat
hmda beher mevcenin uzunlugunu verir 
ki bir milimetre gibi gözümüze ufac1k bir 
mcsafede 3 milyara yakm tekerrür mev
cud oldugu bilhesab meydana ~tkar. 1ite 
bu kmm güne1in son derece ufunetli k1s
m1dir • .$üphesiz güne1in satihlanna dog -
ru bu efsanevi rakislar inti1ar etmi§ oldu
gu k1simdan bu gibi s1k ve ·s1k1 darbclerle 
sahaya savrulunca tekerrürler gittik~e 

azahr. Bu ikinci kJSma (kozmik 1ua) de
nilir. Bundan sonra geien (X) ve 
ultraviyolet yani son derece menek1e ren
gindeki 1ua inti1aral!du. Bundan sonra 
geien gözle görülebilecek 1ualand1r ki 
1ekildc göründügü gibi 375 ila 750 mil • 
yon tekerrür arasmda alh esash renkte 
yani rak1slardaki inti§arattir. Su halde 
bize görünen renkli 1ualar muhtelif mev
celerin gözümüze b1rakm11 oldugu tesir -
!erden ba1ka bir §eY degildir. Ancak 
vücudümüzün hassasiyeti ve yaiama taTZ! 

bunlan müiahede edebilir. Bundan gayri 
jUalar gözle görülmez. Daha fazla uzun
luktalci inti1arat son derece k1rmm renk
telci ~a ve ondan sonra son derecede k1· 
sa «Elektromagnetik» mevceleridir. 
Radyo makinelerindelci elektrik rak1sla • 
nru temin edecek radyo lambalan bu te
kerrürde mevce ne1redemez. Son za -
manlarda 1-2 milimctre uzunlugunda ya
ni saniyede üc; yüz bin milyon tekerrür 
istihsal edebilcn radyo lambalan yap1l -
m11sa da istihsal edilen rak„\arm uzun
luklarmm birbirine müsavi olmamast ve 

lambalann bu cihetten rand1manSiz ol-
Bir mevceli cereyan saniyede bir defa mas1 neticesi henüz fen sahasmda fazla 

zaid ve bir deha azami nak1s oldugu i~in tatbikata götürülememiitir. <;ünkü bun-
bu devreye baglanabilecek , bir elektrik dan fazla tekerrür 1imdilik madde deni· 

[Ba:tarafi 1 Incl sahlfedeJ 

<;avdar ekmeklerinin 1ekh de baz1 mü
n8ka1alan mucib oldu ve 1ekli hakkmdaki 
kaydm kaldmlmasma eberiyetle karar 
vcrildi. 

Büyük $efin 11hhati 
Bundan sonra azadan Etem Akif Bat

talgil söz alarak demiitir ki: 
«- Reisicumhurumuz gözbcbegimiz 

Atatürkün rahats1zhg1ru ve ayni zaman
da iadei afiyetlerine muttali olduk. Ra
hatsizhklan bizi nekadar müteellim et -
mi1se iadei afiyetleri o kadar mesrur et
mi1tir. Bu sürurumuzu efkan umumiye 
huzurunda burada izhar ederek daimi 
afiyetlerini gönülden dilerim.» 

Reis vckili N tcib Serdengec;ti §U ce -
vab1 vermi1tir: 

«- Atatürkün rahats1zhklanna he • 
pimiz .11azetelerde okuyarak muttali ol -
duk. Uzüldük. F akat ayni zamanda rcs
mi ve salahiyettar makamdan afiyete ka
vuituklanm ögrenmekle tamamen mes -
rur ve müsterih olmu1 bulunmaktay1z. 
Arkada11mmn bu sürurumuzu vc mukad
des Atam1za olan candan baglihg1mm 
ifade eden ve efkan umumiyeye iblag i~in 
burad8 izhar ettikleri bu yüksek ve temiz 
hislere muhterem heyetiniz de bittabi al
k11larla i1tirak eder.» 

Meclis azas1 «hayhay» seslerile bu 
fikri tasvib etmit ve Atatürke bir tazim 
tclgran c;ekilmesi kabul olunmu1tur. 

Meclis sah günü toplanacaktir. 

Ermeni cemaati, bugün Ata· 
türk i~in dua ediyor 

Ermeni Patriji piskopos Mesrop Na
royan ile, cismani mcclisi Cumhurreisi -
mizin kesbi afiyct etmesi üzerinc telgrafla 
scvinclerini bildirmi1 ve afiyet temenni • 
lerinde bulunmu1lardn. Diier taraftan, 
Patrigin emrile, bugün l stanbuldaki bilu
mum Enneni kiliselerinde Büyük Cum • 
hurreisimizin s1hhat ve afiyeti i,in dualar 
okunacakhr. 

Patrik Naroyan bu emri verdiktcn 
sonra dün sabah Beyoglu kilisesine gide
rek dini ayine bizzat riyaset etmi1 ve A
tatürkün tahakkuk ettirdigi mucizeleri 
anlatan edebi bir va'z vcrerek Allahtan 
Cumhurrcisimize uzun ömürler dilemi§ • 
tir. 

T1b talebesi bir arkada
•1n1 daha kaybetti 

Bugün bütün T1b 
Fakültesi ailesi de
rin bir matern lc;in
dedir. 

T1b Talebe Yur-lambasmm saniyede iki kere titredigini len vas1ta ile pek mü1kül ve hatta gayri-
görebiliriz. "5ayed 111k tesisatma bu gibi du dördüncü Slnt -k8bildir. ". ekilde mukayese edildig-ine fmd 
bir mevceli cereyan tatbik edersek bir sa- '-1 an Nureddin 

göre radyo lambalanmn c;1karm1• oldug" u K'' d d'l b ·· 
niyede iki defa yamp döndügündcn göz- ' os en ' , e~ gun cn rand1manh rak1slar uzun dalga, sonra 1·r1·nd · 1· d' 
leri bozar ve kullam1h degildir. Onun > e amip 

1 1 
• 

Orta ve daha sonra k1sa dalgalard1r. zanter1'den o"ldu·· 
ic;in 1ehir cereyanlannda elli zamanh · 
(Period) cereyandan az zamanla c;ah- ORHAN SALIH NUR Karakteri, c;ah§ -kanl1g,, ar'kada~hk 

§AD elektrik merkezleri kabul edilmez. - - ruhu itibarile ken-
c,;:ünkü 111k veren lambalarm kizan fitili Maksizrn, f a~izm ölüme disini tamyanlar i<;in bir iltihar vesile -
elli tekerrürlü cereyanm istihsal edecegi si idl. 
suhunet gözle tcfrik edile:nez. Gerek se- mahkumdur :lnsanhga faydah olmaga, c;ali§tig1 yo-
mada ve gerekse telli elektrik devrelcrin- (Ba~ taraf• 1 f11cl sahffedel lun bütün ihtimam1 onu da kurtara • 
de bir elektrik mcvcesinin koimas1 demek M. Huver, bundan sonra Cenevre mad1. Dudaklarmdan eksik olm1yan na-
bütün karakteristik mevcudiyetinin ileri prensip!erinin Avrupada kuvvetler ara- zik tebessümü arkaclaslar1 i<;in artik ac1 
dogru sürüklenmesi dcmektir. Yani clek- smda muvazene husule getirmek üzere bir hat1Tad1r. Bütün hb ai!esi onun mu
trik inti~ar edilen membadan herhangi tekrar grup!ar te~kili siyasetine nas1l azzez hatiras1m kalbinde saklamag1 va
mesafedeki antcnler ve ydhud ahizeler terki mevki etmi§ oldugunu göstermi§- zife bi!iyor. 
mevcenin ayni evsaf tesiri altmdadir. Bir tir. Kendisi Sivrihisar hakimi Faik Kös· 

Mumalleyh, Amerikamn rolünün to- d d·1· -1 ·d· c ! b ·· C 
mevceli cereyanm inti•aratm1 nazan iti - en ' m og u 1 J, enazes ugun er -

> taliter devletler aleyhine ar1lacak yeni rahpa•a h ta e · d t 11 d k ld 
bara ahrsak 150,000,000 metre mesafe· ' , as n sm en saa e a 1-bir cihada demokrasilerle askeri ve ik- J k B d ·· d k 
de bulunan bir antene o mevcenin daima hsadi bir te§riki mesaide bulunmak ol- ~:n~~~t~nn~:,~~ ebe~~~z~e~~:,1,~e ~er~; 
s1fir noktas1 isahet etmesi icab eder. Hai- may:ip harbe mani olmak ic;in <;ah§an dilecektir. 
buki herhangi mesafedeki uzakhklar manevi kuvvetleri tensik etmek ve bun
mevcenin bütün evsafile müteessir olur. lara iltihak eylemek oldugunu beyan 
.$u halde mevceler artt1k~a vagon adedi etmi§tir. 
artan bir Iren gibi daima ileri dogru ko- M. Huver, bundan sonra fa§lzml ve 
1arlar ve ko1mu1 olduklan sahanm hacmi marksist sosyalizmi tenkid ve her iki
olarak her taraf1111 ayni kudretle mütees- sinin de ölüme mahkfun oldugunu be • 
sir birak1rlar. Y almz aradaki farklan yan etmi~tir. M. Huver, ferd hürriyeti
uzakhk mesafcsinc isabet edcn zamandir. nin yegane mümessili olan demokratik 
Mevce yani semadaki dalga denilince !iberalizm prensipini sena etmi§tir. 

1 M. Huver'e göre, totaliter siyasi dok-
ya mz radyo istasyonlannm ne1retmi1 trinlerin köklerl ikhsadl müzayaka ile 
oldugu ( elektromanyetik) inti1arat de - direkti!li ikhsad tatbik edilmesinde • 
;;;'..Jir. Bundan maada bütün duygu ve d' ( ) 1r. a.a. 

- -----
T uzlar1m1za yeni mahrec 

bulmak i~in„. 
:lnhisarlar Vckaletl, tuzlar1m1za dün-

ya piyasalarmda yenl mahrecler bul -
mak ve mü§terilerle temaslar yapmak 
üzere bir heyetin memleket haricinde 
dola§masma karar vermi~tir. :lnhisarlar 
Tuz müdürü Cevadm riyasetindc te§
kil edilen heyet, dün Avrupaya git -
mi~tir. 

birine geien bir emrin sureti ele ge,mi1 - tamamile Alman teknisyenlerden mürek • makama gönderllml§tlr. 
tir. Bu emirde deniyor ki: kebdir. Erdekte Mustala Fehmi Atuka: 

«Bulundugumuz siperleri hi~bir suret- Madrid 1 _ Asilerin iigalindeki top· Mektubunuz aJAkadar VekAlete gönde • 
rllml~tlr. 

le tahliye etmiyecei'i;iz.» raklarda ileri hareketlerine devam eden 
lkinci hat kumandanma geien tamim- Guadaiajara vilayetinin 1imalindeki cum

de de geri ,ekiien her kim olursa olsun huriyet k1taah Lias lnviernasm dogusun-
ate1 edilmesi emrolunmaktad1r. da Careza Mors Cerro Pikazo mevziini 

Frankistler Lerida'da iigal etmi1ler ve Saelices köyünü ge~ -
Fraga 1 -Franko kitaab saat 13,20 miilerdir. 

de Lerida d11 mahallelerinin ilk evlerini Hükumet,iler asilerin &iddetli muka -
i1gal etmi1lerdir. vcmetlerine ve tayyare bombard1manla -

Zaptedilen yeni bir fehir nna ragmen ilerlemijlerdir. 
Londra 1 (Hususi) - 1spanyo} ihti- Elli kadar asi tayyaresi u, defa mü -

lalcileri bu akiam Valda Rabies 1ehrini dahale ederek hükumet,ileri kazand1klan 
zaptetmiilerdir. ~iperlerc ~1km1ya mecbur etmi1tir. 
Milisler mütemadiyen ka~ryorlar Hükumet,iler yüz esir alm11lardir. 

Paria 1 (Hususi) - F ransaya iltica /ngiliz tebaasr Barselondan 
eden lspanyol milislerinin miktan bei ~1k1yor 
bini tecavüz etmi;tir. Aynca sivil ahali- Londra 1 - Barselon' daki lngiliz te-
den de ak;ama kadar binlerce mülteci baasi iehri terke davet olunmuitur. 
Fransa hududunu ger;mi1tir. lngiltere, esirlerin mübadelesi i~in 

Mülteciler ifin bir komi1yon tefebbüse giri~ti 
kuruluyor 

Paris t (Hususi) _ Fransaya iltica Londra 1 - 1ngiltere hükumeti, Feld 
eden lspanyollarm miktan gittik,e ~o- Mare§3.l Sör Filip !;)otvod'un nezareti al
galmakta oldugundan bunlara kar • tmda lspanyol esirlerinin mübadclesine 
11 almacak tedbirleri müzakerc i~in bir ba1hyabilecegini ümid etmektedir. 
komisyon kurulmu;tur. Komisyon bugün 1ngiliz projesi, birka, ayhkt1r. Ge~en 
Dahiliye Nazm M. Dozmuva'nm riya- ilkteirin aymda, Giion'un Frankist'ler 
seti altmda ilk toplantmm yapm1;tir. tarafmdan zaptedilmesinin ferdasmda 
Bir JtükWriet komiserinin sözleri 1spanya sefiri M. Azkarat, lngiltere hü

Lü1on 1 - lspanyo\ milisleri\e sivil kumetine esirlerin mübadelesi i1ini tensik 
mültecilerinin V enask bogaz1 tarikile mu- etmesini teklif etmi1tir. Londra hükume· 
hacereileri dün bütün gün devam etmiitir. ti, bu teklifi kabul ederek 1spanyadaki 

Franm hududunu ge~mi1 olanlarm iki tarafla müzakerelere giri1mi1tir. Fran
miktan ü~ bin tahmin edilmektedir. Bun- ko da teklifi kabul etmii bulunuyor. Bar
larm arasmda otuz birinci firkaya men • sclona'nm kabul etmi1 oldugunun teey -
sub bir livaya kumanda etmi1 olan bir hü- yüdü haberine intizar edilmektedir. ls -
kumet komiseri bulunmaktadir. panyol hükumetinin cevab1 ahmr ahnmaz 

Bu zat Havas ajans1 muhabirinc 11§8. Mareial .$otvod, Tuluz'da yerle1ecek ve 
g1daki beyanatta bulunmu1tur: biri Burgos, digeri Barselona'ya gidecek 

24 m8rttanberi gece gündüz muharebc ve ü~üncüsü T uluz' da kalacak olan bir 
ettik. Hüeska önünde ihtiyat kuvveti ha- 1ngiliz komisyonuna riyaset edecektir. 
linde bulunuyorduk. Mütealaben ,ok mü- Mare1al $otvod, kendisine arzedilecek 
him bir sevkülcen nokta" olan bir tepe- olan haller hakkmda istinah gaynkabil 
yi müdafaa etmek üzere ilk hatta ge~tik. kat'i kararlar alrn8k hakkma malik bir 
0 mada ltalyanlardan, Fasl1lardan vc hakem olacaktir. 
F alaniistlerden mürekkeb bir kuvve - lngiltere hükumeti, csirlerin nakli ma -
tin taarruzuna maruz kald1k. Yirmi sarifini dcruhde etmemckle beraber komis
dört saatten fazla bir müddet, tayyare - yonun masarifini tesviye edeccktir. (a.a.) 
lerin ve obüslerin bombalan altmda kal
d1k F irkamiza mensub güzide iki liva, 
hemen hemen tamamen mahvoldu. Er -
kamharbiye, bize ric' at emri verdi, ~ünkü 
ihata edilmek tehlikesine maruz bulunu
yorduk. Barbastro'ya dogru ,ekildik. 
<;etc muharebeleri yapmak üzere dai>;lara 
c;ekilmek niyetinde idik, fakat tamamile 
ihata edildik. Bizim i,in yap1lacak §ey, 
ya kendimizi öldürmek veya hududu 8§• 
mak idi. 

Mültecilerin ekserisi, hastanelere ya 
hnlm11tir. 

lleri harekfitana Jair talsilfit 
Salamanka 1 - Umumi karargahm 

tebligi: 
Aragon eyaletinde, so! cenah kuvvet -

lcrimiz, Kabello dag1m, Kampodarte'nin 
garbmdaki yüksek araziyi, Morka dagla
rm1, Kraus köyünü ve bu köy etrafmdaki 
l•peleri zaptetmiitir. 

Diger kuvvetlerimizden bir kol Esplus'ü 
cle ge,irmi1tir. Lerida üzerine yuruyen 
kollar ise düFßamn mukavcmetini k1rm11 
ve Lerida'ya 1500 metre mesafede kain 
mevzileri zaptetmiitir. Ü<;üncü bir kol da 
Monaspe'ye varm11 ve Fayon tepesini, 
La kal a dag1m ve San M arko' yu el e ge
,irmi1tir. 

. Lejyoner kuvvetlerimiz, N azaleon, 
Kalaseyte ve Torre de! Konte'yi zaptet• 
miitir. Bu kuvvetler, enternasyonal foka· 
ya mensub bir taburu tarn olarak esir al
rn11hr. Bundan sonra, yeniden Alkas neh
rinin iarkmda ileri harekete devam ede -
rek Tarragon eyaletine t1:irmiiler, burada 
Mudese dagm1, F omoles ve Laportila -
da'y:i elde etmiiler ve Testaven ve Ma • 
tarrana nehirlerinin birle1tigi noktaya ka
tiar gelmijlerdir. Lejyoner kuvvetlerimiz, 
800 den fazla esir alm1ilardir. 

Sag cenahtaki bir kolumuz ise Mova • 
tera dagm1, Punta Plara daghk arazisini 
ve Sierra tepesini zaptetmi§tir. 

Teruel cephesinde düiman birkac; hü· 

F eci bir kaza 
<Ba~ tarafi 1 Incl •ahllecle) 

Hadise derhal Müddeiumumiliii;c ha
ber verilmi1 ve her iki kazazede t§<;l 
Devlet Demiryollan hastanesine kaldml
m11hr. 11k ezilen N uri yaralanna daya
nam1yarak hastanede vefat etmiitir. Bed
baht i1c;inin ü, c;ocugu vardn. Bir c;ocugu 
da bugünlerde dünyaya gelmek üzerc -
dir. 

Cenazesi bugün arkadailarmdan mü -
rekkeb kü,ük bir kalabahgm elleri üs -
tünde samimi ve sadc bir mer8simle def· 
nolunmu1tur. 

Diger yarah amelenin vaziyeti s1hhi
yesi iyidir. -----ingiliz muvazene büt~esi 

f azlalikla kapand1 
Londra 1 - Hazine dairesi, dün so

na ermi1 olan mali senenin 28.786,000 
lngiliz liras1 miktannda bir fazlahkla ka
panm11 oldugunu bildirmektedir. Vari -
dat, 872.580,000 lngiliz lirasma balig 
olmu1. masarif de 843,794,000 lnqiliz 
lirasmdan ibaret bulunmu5tur. F evkala -
de masarif hesaba dahledilecek olursa 
fa7Ja miktar, 9,480,000 liraya inecektir. 

Fransada bir vapurla ro· 
morkör ~arpI§b 

Havr l - 10 numarah Abey romor· 
körü ile Mosley ismindeki Norvcc; ban· 
dirah sarmd1 vaour limanm methalinde 
~arp1&m11lardir. Romorkör batm1~ ve mü
rettebatmdan 6 kiii kaybolmustur. 

General Harington tekaüd 
ediliyor 

Londra 1 - Cebelüttank ve Vali ve 
Baskumandanhgma General lransayid 
tayin olunmuitur. Simdiki Vali General 
Harington önümiizdeki bir te§rinievvelde 
tckaüd olacaktir. 

M1s1r intihab1n1 büyük 
farkla hükumet kazand1 

[Bastarah 1 fnet sa.htfedeJ 

Hükumet namzedlerinden Mehmed 
Mahmud P.a1a ile Adliyc Nazm Haia
ba Pa1anm muvaffalciyetleri bilhassa 
kaydedilmektedir. 

V efd partisinden Zeki El Arabi Pa· 
ja intihabatta kazanmam11 ve Nahas 
Pa1a kabinesi naznlanndan kazananu • 
yanlann adedi bu suretle ü,ü bulmu§tur. 

A1ag1 M1mda intihab8t yann yap1 • 
lacakhr. Hükumet, intihabat esnasmd8 
karga1ahklar husulc gelmesi ihtimaline 
kar11 polis kuvvetlerini bir yerde toph • 
yabilmek üzere intihab1 iki k1sma ayir • 
maga karar vermiitir. 

Dün baz1 hadiseler kaydedill!li1tir. 
Yukan M!S!rda alh kiii ölmü1tür. V cfd 
partisi mensublanndan mürekkeb bir 
grup Samalut belediye re1sme taarruz 
ederek mumaileyhi b1~akla yaralam11lar
d1r. 

Kahire 1 - Yukan Mmrda teirii in
tihabatm ilk neticeleri, Vefd aleyhtan 
hükumet koalisyonunun muvaffakiyetini 
göstermektedir. 

V efd lidcrleri ayan reisi Bassiyuni ve 
Nahas Pa1a kabinesinde Maliye Nazm 
olan Makrami· Pa1a kazanamam11lar • 
du. (a.a.) --·-·-

Muvazene vergisinde 
yapdacak tenzil 

[Bt1.,jtarah 1 Incl sa.hlfede] 

11k projelerde buhran ve muvazene 
vergilerinin bir nisbet haline ircaile, ka • 
zanc vergisi üzerine teksifi de dü1ünül • 
müitü. Sonradan, muvazene vergisinde 
büt,e imkanlan nisbetinde yap1lacak ten
zillerin tetkik1 münasib görülmü1 ve bu 
esas üzerinde yap1lan c;ah1malarla yeni 
layiha haz1rlanm11hr. Layiha ile muva • 
zene vergisinin yüzde ondan yüzde seki
ze indirilmesi tesbit edilmiitir. Bu suret• 
le, memur ve müstahdemlerin muvazenc 
vergisinde yap1lmas1 Meclise teklif edilen 
tahfifle, devlet büt,esinden yeniden bet 
milyon liraya yakm bir fedakarhkta bu
lunulmaktad1r. -----

Y eni kurulacak 
Vekaletler 

[Ba1tarati 1 lnet •ahlfedeJ 

Muammer Eriiin, Ziraat Vekaletine de 
F aik Kurdoglunun tayinleri kuvvetle sÖy• 
lenmektedir. 

Milli Ekonomi V ekaletine gelincc, bu 
vazifenin bizzat Ba1vekil Celal Bayar ta
rafmdan deruhde edilmesi mümkün oldu· 
iiu gibi evvelce bildirdigim ihtimal dahi~ 
linde olarak mevcud ve alakadar Vekil
lerden birinin aynca bu vazife ile tavzifi 
de kuvvetle muhtemeldir. 

*** 
fkl!sad Vekaleti müste~an F aik Kur· 

doglundan a,1lacak vazifeye Vekalct 
tefti1 heyeti reisi Hüsnü Yamamn ge • 
tirilecegi söylemyor . 

( Askerlik i•leri ) 
KartaJ A.skerilk ~ubeslnden: 
Yedek subay de!terlmlzde kayidll plya

de yarsubay Süreyya oglu Hilm! (19813) ve 
baytar yarsubay Sald oglu ibrahlm Sa!fe
tln (333 • 128) derhal §Ubeye müracaatte 
bulunmalar1, ta~r8da lseler yerlerlnl ve ad· 
reslerlnl nlhayet l 5 gün zar!mda §ubeye 
b!ldlrmelerl !Uzumu lllin olunur. 

*** 
Em!nönü Yaba.nc1 A.skerllk !;lubMlnden: 
Nlsan 938 celblnde sevkedllecek denlzden 

gayrl dlger sm1flarin bedellerl 20 nlsan 938 
ak§amma kadar almacag1 ta.shlhen llil.n o
lunur. 
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Kanh muharebe, 
bütün gün devam et
rni1ti. Güne1 batar
ken geni1 ufku ba1-
tanba1a k1pk1ZJ[ yap
m1~. sanki yere dö
külen kanlarm rengi 
göke aksetmi1ti. Y al
demar Prenses Mar
gerit zirhh elbisesi
ni„ demir tulgasm1 
t;1kannca altmdan 
11k kadm elbiseleri-
le birlikte, diger mu
hariblerin arasmda #1 
aym on dördü gibi 
parhyan güzel bir 
yüz göründü. 

ihtiyar askerle • 
rine ve sad1lc zabit· 
lerine yanma gdip 
etrafmda halka ol
malarm1 e m r e t 1 i. 
Hepsi bu kuman -
daya hürmet ve mu
habbetle itaat etti
ler. Gene kiz : 

-Sevgili arkada1 
lanm, dedi, bu mü
h~ günde bcnim hangi hareketimi daha 
z~y~dc takdir ettiniz, lii.tfen bana söyle -
ymiz. Y aln1z sizden ricam bunun haki
kat olmasidlT. Nazikane iltifatlar ta!s1z 
mürailikler göstermekten kat'iyye~ sa -
kmm1zl 

E vvela Harold söze ba~ladt: 

1 
_-lcYalde~ar'm biricik !cm„ Ül: kral

dg!n 1Ymcth 1övalyesi.. Harbde göster
d181b c~saret ve 1ecaatle hepimizi gölge-

c dra tm. N arin vc beyaz clinle, düt
~ad F tarn yirmi asker öldürdün„ Ma-
~ ~ ,,\jYa bile senden iyi harbcdemc • 

miitJ.b' ~11nda sihirli bir at, elinde kml
maz IT 1 >c oldugu halde bu kadar lcah-
ramancas1na d„... .. . . 

G L ogu1emem1111. 
cnc JUZm ayakl „ „ d d' "lr. ·· k . an onun e 12~0 -

mu1 \:O esk1 ve sad lt b' h 'b h' . 
yatm1 1öyle bildirdi.' IT mu an ISS>· 

- Sevgili krali . B „ d 
ziyade takdir e ·-7em„ ugun sen e en 

"th' 111&1m nokta 1u oldu: En 
~~ „ 11 k~a~piimalar esnasinda bile gÜzel 
yuzun at 'YYen 5 Jak mavi g" l . ararmad1, solmad1, par-

H b. d 
02 

enn, korku nedir bilmedi. 
ar m evam ettigi b"t" „ 

daima güzel d · „u un gun zarfmda 
. ' a1ma RUlery" !" d" l Ihtiyar pap Ed uz uy un 
„ l · „ l adz. &ard titrek bir sesle 4u soz er1 aoy e i: 

- Muhterem Margerit b „ . 
dindarhgma hayran old ' UHgun, senm 
l d„ „ 1 um. arbde ö
en ui;man !Qva Yelerinin h'b' b 1 

d • 'k' ra 1 1 u un-ugum 1 l manastJrm bah l . . „ c;e enne „ "] 
melenne musaade etmekl AU h gomu • 
kalbinde besledi$1;in baglii • a a .~a.'.~1 
delilini gösterdin 1 'l!m en buyuk 

Maiyetindeki saray kad l d 
1. . d" „ 1· . k m an a kra 1c;enm uiunce l sti utundan . t'f d • 

is ' a e ede rek cesaret ve 1ecaatinin düny • 
„ k h 'bl . . f . anm en bü-yu mu an ermm evkinde „ 11 .•.• 

b „ „ d" „ ll . . • guze 1g1mn 
utun unya guze ennm Üstünd d' 

ve All aha kar11 olan rnerbutiy tie,. 1.0 • 

b„ „ lr. d 1· 1 k e nm 1'e utun a m ev iya annm inin f lr.i d 
ld • „ 1 de! ev n e 

0 ugunu yuz crce a tekrarlad l _ 2 _ >ar. 

_Y1~t!k,. p~rhk e~bi~el~r ic;inde soRüktan 
tinl tml tJtnyen bir 1htiyar ise iÖyl h 
kirdi: e ay-

- Margerit bu sözlere kat'iyyen · 
inan~ 

ma„ Bunlar, hker kral 'kvle .kralic;eye, her 
kadma kar11 te rar ett1 en tekerlem 1 . 

h d „ 1 k e en 
senin uzurun a soy eme ten utanm

1 Yor
lar. 

Krali~enin yakmlanndan hie; kimse bu 
ihtiyan tamm1yordu. Bu, hie; 1üphesiz 
yan kac;1k ve budala,. serserinin biridi. 
Erkek kadm bütün ma1yct crkan1 hep bir 
a$1;1zdan: 

- Akak, utanmaz„ Bu küstahhga 
nas1l cesaret ediyorsun ! 

Diye bai(1rd1lar ve yumruklar, tekme
lerlc ihtiyan kogmaya teiebbüs ettiler. 
F akat Margerit bir i1aretle onlan bu ha
reketten menetti: 

_ fGinizde, dedi, yegane dogru söy. 
liyeo bu adamd1r. 

1htiyara bakarak güldü ve adam cc
saret alarak sözüne devam etti: 

_ A~ik ve samimi olarak hissiyatim1 
ortaya koydui(um ic;in beni affet„ Sana 
kar11 olan muhabbetim beni baika türlü 
ve di$1;erleri gibi konu1maktan menetti. 
Onlann mcthettikleri hususlann "nin en 
büyük kusurlann oldugunun tabii fark1n
dasm ! 

Harold'ün mütalealan hi~ 1üphesiz 

Fransamn merkezi Paristeki cKon -
kord. meydanma yakmda bir güne§ sa· 
ati konacakl!r. Bu saat vaktile Misirda 
da üi; bin sene evvel ayni vazifeyi gör-

• mÜ§ ve Napolyon tarafmdan Parise ge
tirtilmi§ olan Luksor sütununun etra -
fmda yap1Iacak tertibatla vücude geti-

kcndisi gibi ihtiyar bir muharibin ruhuna 
~ok uygun hislerdir. F akat senin gibi incc 
bir kadm 1ahsiyetinin duygulanna kat'iy
yen muvahk degildir. Sonra en müthit 
~arptttnalar esnasmda bile giizelligini, ti· 
rinligini muhafaza ettiginden, gözlerinin 
en ufak bir korku dalgasile bile k.amat· 
mad1gmdan hahsettiler. Bunlar, seni his
sizlikle itham etmektir. Dülfllan iövalyc· 
lerinin cesedlerinin Edgard'm, rahibi ol
dugu manasbrlara gömülmclerinc müsaa· 
de etmekligin ise ne din nazannda, nc de 
Allah indinde fevkalade makbule ge~e
cek bir hareket degildir. Cünkü o ma • 
nastirlarm bugün dindarlar, mutekidlerce 
hil;bir k1ymeti yoktur„ 

Scvgili Margerit senin bugün yap!Jgm 
takclire 1ayan hareketler, o giizel ve mi
nimini avcunun i~inde düiman nefcrlcrin
den ölmek üzere olan bir gence su ic;ir
men, harbde ni1anlmm kaybettigi 1~m 
gözya11 döken genc luzla birlikte oturup 
aglaman vc mcmleketine döncrken yol 
paras1 yapsm diye parmagmdaki k1y • 
metli yüzüi!;ü c;1kanp ona vcrmeodir. Se
nin kadmhk, iyilik ve giizellilt hislerini 
gÖsteren hu hadiselerdir. 

Margerit saranp solarak derin bir sü
kut ve oükii.net i~inde ihtiyarm oözlerini 
dinledikten sonra ona clioi uzattJ: 

- Sen, dedi, bugünden itibaren mü-
1a virim olarak daima ya01mda kalacak
sm„ Y almz hir 1artla„ Kat'iyyen dogru 
sözlülükten aynlm1yacaksm ! 

Kralit;enin solgun yanaklan üstünden, 
göktc kayan bir y1ld1z parlakhii:ilc, bir se
vinc damlas1 yuvarlamp yere dü1mü1tü. 

F akat ihtiyar da o anda ortadan kay
bolmu1tu. Gidii, hala o gidi1 ! Bütün 
dünyanm aramakta oldugu hakikati bir 
daha ele gec;irmek henüz kimseye nasib 
olmadd 

-~~-------~~~ 
Y aramaz1n cevab1 

Muallim - Sen orada hii; rahat dur
muyorsun, söyle bakay1m, senin numa
ran ka~?. 

- Bilmiyorum, bay muallim, defterde 
kayidh olacak! 

- Peki ismin ne?„ 
- 0 da onun yanmda yaz1hd1r, bay 

muallim!. 
.. „ ............ „ ....... „„ .. „ ... „ ................ „.„. 

<;ocuk portreleri 

Gazi Aotebde M. Bengül 

.,. 
rilecektir. Yani Luksor sütununun 
cKonkord• meydanmda bulundugu ye· 
rin etrafma oyma büyük balur levha -
larla saat taksimati yerle§tirilecek, gü
ne§Ie beraber saatln ibresi de yerini de
gi§tirerek zamam tamamt tamamma 
gösterecektir. Luksor sütununun üi; bin 
sene sonra ba~ma geien bu maceraya 
§ahid olduktan sonra eher §ey ashna 
rücu eder> atalar sözünün dogruluguna 
bt:r daha iman etmemiz Jaz1m geliyor. 

Teraine dünya! 
Tav§an, bilirslnlz kl gayet korkak ve 

i;ekingen bir hayvandir. Fakat Avus -
tralya adasmda i;1kan gazetelerden bir!
nin verdigi habere nazaran onun da ta
biati degi§mi§„ <;ünkü Mullavara is • 
minde bir i;iftlik sahibi yeni dogan blr 

• 

tav§anI av köpegi yavrularmm arasma 
sokarak büyütmii§, kendisine di§I bir 
köpege meme verdirml§, lav§an biiyü· 
dügü zaman kend! cinsine mahsus kor
kak!Ik ve i;ekingenligin yerlne müthi§ 
bir cesaret göstermege ba§laml§. 

Hatba bir gün yabanc1 bir av köpegi 
onu diger tav§anlar gibi zannederek tar
Iada kovalamak istemi§, tav§an k1zm1§, 
geri dönüp köpegl öyle bir lS!rnII§ ki, 
hazretl tabanlan kaldmp kai;m1ya mec
bur olmu§! Acaba dogru mu dersiniz?„ 

inu 
(~:~' ÜYUNLAR 

<;ukurlu top 
Her oyuncu !c;in bir i;ukur kazihr. 

<;ukurlarin rnuayyen arahklarla bir s1-
rada veya daire !e§kil edecek bir tarz • 
da kaz1Imas1 !b1mchr. c;ukur kaz1Iam1· 
yacak gibi olan yerlerde herkes önüne 
bir sepet veya mukavva kutu koyabilir. 
Ta~ tutma ve sair bir vasita ile oyun
culardan biri ebe olur. Ebenin c;ukuru 
o parti ii;in muattal kahr. Herkes c;u -
kurunun ba§mda durur. Ebe de elindek! 
topla c;ukurlarm yakmmda gezinir. 
Muhtelif <;ukurlara atar gibi görünerek 
oyunculari biraz §B§>rtt1ktan sonra ni -
hayet topu blr c;ukura atar. Top i;uku· 
ra girer girmez, ebe ile diger oyuncu -
lar da var kuvvetlerile rJtuhtelif lstika
metlere kac;m1ya ba§larlar. <;ukuruna 
top dü§en oyuncu da topu c;ukurundan 
ald1ktan sonra arkada§larmm arkasm -
dan ko§ar. Onlardan her hangi birini 
topla vurm1ya c;ah§>r. Fakat topu bir 
kere atabilecegi ic;in gayet dikkatli dav
ranmas1 lazimdir. Eger vurabilirse vu
rulan ebe olur ve 9ukuruna bir ta§ ko
nur. Eski ebe de gelip digerlerile bera
ber kendi c;ukurunun ba§ma oturur ve 
oyim tekrar ba§lar. Bu sefer, ebe olan 
arkada§m c;ukuru muattal kahr. Yani 
ebe kendl i;ukuruna top atamaz. Fakat 
ebe ath/!I topla kirnseyi vuramazsa ken
di i;ukuruna bir ta§ kor ve gene ebelik· 
te devam eder. 

Bu suretle k!min c;ukurunda evvelce 
~ararla§tmlm11 olan bir say1da üc;, be§ 
'eya yedi ilah„ ta§ ilkönce birikirse o 
'YUnu kaybetmi§ sayihr. Plaj ve saire 
1ibi temiz yerlerde oyuncular c;ukur -
'anmn ba§mda diz c;ökerek de durabi· 
'irler. 0 vakit i;ukuruna top dü§en onu 
:laha kolayhkla alabilir ve digerlerini 
fazla uzak1a§malarma meydan verme -

1 
den daha c;abuk varabllir, oyun da büs
bütün tathla§mJ§ olur. 

~C~Ll:"l:TLl:lt 1: 
--<:;OCUKLAR.. 

Alrnan palya~osu Polo Nivel1 ve ü~ ~ocugu. Kü~ük yavrular da 
bakm llplu babalan gibl maskara loyafetine girmi1Ier 

.•....... „ .............................. „ ..••..••...•••....•...• „ ...•....•.....•.......•. „.„ ...............••...•. „. 

Bilmeceyi ~özenler 

Bilmeceyi dogru c;özenlerden bize fo- 8 - Tekirdag N am1k Kemal ilk okulu 
tograf gönderenlerin reslmlerini bas • Neriman Seyhan. 
rn1ya devam ediyoruz. Fakat burada 9 - Fatlh 13 üncü ilk okul Muammer. 
resm! c;ikmak rnutlaka hediye kazanrru§ 10 - Bursa $ahabeddinpa1a mahal • 
olmakhga delalet etmez. Mükafat ka- lesi <;~me sokak 14 No. da Zekfil. 
zananlann lsml her aym ·ilk haftasmda 11 - Nev§ehir Cumhuriyet ilk okul 
ne§rolunan büyük Iisteye yazihr. Sol- 353 Mehmed. 
dan saga sira ile: 12 - Orhangaz! ilk okul 205 Gülrnen. 

1 - Bursa orta okul 819 Nur!. 13 - Alqehir cerrah Mehmedin dük-
2 - Sandikh Yemenici ogullarmdan kamnda :;ievki Saglamyürek. 

tsmail Turan. 14 - Orhangazi kiraathaneci Ali o!llu 
3 - Gazianteb Halkevl Süreyya Ak- Galib DinceL 

soy. 15 - 44 i.lncü ilk okul 43 Ya§ar $q -
4 - Kasunpa§a orta okul 287 Kaya maz. 

Ergin. 16 - Kocamustafapa§a 69 numarada 
5 - Ca!!aloglu c;atalc;~me 16 No. da Saime Ta§de!en. 

Celäsin. 17 - Sar1yer Madenkagru sokagi 5 
6 - Bursa Yenl§ehrin <;marh camii numarada Saime Kabasakal. 

irnam1 Mehmed oglu Hasan Okumu§. 18 - Üsküdar Solaksinan mahallesi 
7 - Kütahya Küc;ük ~ar§ida bakkal Tophaneli sokak 3 No. da Behiye Mü-

tbrahim elile Muharrem. heyya. 
••••••••• 1 •• 1 ••••••••••• 1 •••••••••••••••• 1 ••••••••• „ ...... 1 ••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• „ ........... „ ....... „ ..... „ 

Y AZISIZ HiKÄYE 
/!//;;/, 

• 

(meraklt ~er!.etr] 
Seyahatten b1knuyan adam 
Bundan biri;ok seneler evvel blr !n • 

giliz zahlt! tekaüd olmll§ ve ömrünün 
bakiyes!nl seyahatle gei;irmelle kaut 
vererek Barradin isrnindekl vapura bi· 
nip dünyayi dola§m1ya ba§lam1§tll', A· 
radan epey bir müddet gei;mi§, Barra • 

din ~ürüge ;1kar1lnu§, eski zabit bu se
fer ayni kumpanyanm Mongoll lsmin ~ 
deki vapuruna ta§mm11, mütemad' 
devri !lern seyahatine devam etmekten 
geri kalmam1§tir. Nihayet Mongoli'ni 
de hizmetine nihayet verilmi§, gezgin 
yeniden diger bir gemiye, Multan va • 
purunun yolcu!an arasma gei;ml§tlr. 
Bunun üzerine kumpanya kendls!ne 
resrnen cdevamlt yolcu• unvanrm ver 
ml§ ve vapur müstahdemler! de üstad 
cPassagier for Ever • Ebedt yolcu• is
mlle hltab ettne~ bir an'ane hallne koy
mu§lardir. 

Garib blr mezar 
i;u ~nglllzler es- """"""""'"' 

k!denber! orljlnal 
tuhafüklar yapar • 
Jar. Hall, o tabiaf.. 
lerinden vazge~ -
medikleri anla§lh· 
yor. Gei;enlerde 
cLondon City• nin 
me§hur §ahslyet -
lerlnden blrl apan· 
dlslt amellyatt ge • 
<;tnni§. Arnel!yattan sonra barsagi~ 
dan kes!len par;ayi doktordan lstem> 
!yt olup da ayaga kalkmca bu p:m;a 
elektrlk :bnnlarmdan birine götiirü 
yakhrmt§, kölünil de getirml§ bah;i;s~ 
ne gömmü,. 1§ bu kadarla kalsa 1 
Küllerln gömüldügü yere mezar ta§ln 
benzer bir de ta§ diktirmi§, ilstilne: 

cApandisitim burada medfundur! 
lbareslnl yndmn.1,. 

Her 1eyin kolayi var! 
Norvei;in beyaz tilkilerinin derilerl 

nln luymeti kürki;ülük äleminde pe 
me~hurdur. Zengin ailelere mensub bi> 
yanlar, bu hayvanm kürkünü i;ok yük' 
sek fiatlarla satm ahyorlar. Tab!t „ 

kün ktymeti, temlz, lekesiz, yaraSiz, b 
resiz oldugu nisbette art1yor. Halbuk 
tilkileri tutan köpeklere bu lnce nokt 
yt anlatmak kabil degil„ On!ar nekad 

terblye edilseler, gene avlarma )Ursl 
di§ ge9irrnekten ge~i ~almJyorlar. B 
nun ii;in Norvec;teki tilkl avcilan re. 
simde gördüllfrnüz vei;hile köpek1erin> 
agzma yeni icad ikinci bir ag,z tertib• 
koymak!adirlar. Ag1zlarmda bu i;~ 
tertibat mevcud olan köpekler tara 
dan yakalanan tilkilerin derisl hi<;'b 
zarara ugram1yor, ashndakl temiz.!l 
ele gei;iyorrnU§. „. . ................••........................• „ ........• 

<;ocuk haftas1 
~erefine 

Fevkalade nisan 

bulmacas1 

25 lira mükafat 
150 ki1iye hediye 

Kazan iktisadi $eref 

Ba~ar mesa! ngurlu 

Riayete arttrmaya a~ , 

Ism servete 

Yukar1ki lbarelerdeki kellmeler! Y 
Ierine koyarak cümleleri düzelttikt 
sonra her kelimenin ba~mdaki ilk h•. 
Ieri alarak straya diziniz. <;1kacak 
kelime bütün hayahmzda sizl koruy 
cak ve sikmhya dü~ürmiyecek Juyme 
bir vas1tayi göstcrecektir. 

Bu bilmeceyi doj!Tu halledenlerd 
birinciye 10, ikinciye 7,5, üi;ün~ye 
dördüncüye 2.5 lira mükafat takd1m 
Iunacak ve diger 150 ki§iye muhte 
hediveler verilecektir. 
C~vablarm, cümlelerin gazeteden 

silecek pari;asile birlikte nisan sonu 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahife 
adresine gönderilmesi laztmdtr. Bi! 
ceyi doltru halledenlerden bize res 
v~lhyanlann fotograflar1 da hediye 
~ansm veya kazanmasmlar s1ralan !1 
digi vakit gazeteye bas11Ir. Gei; kal 
!ar mükafat alamazlar. 

l\fart bulmacasinda kazananla 
isimlcri yannki saylDllzdadu. 
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Bursa büyük turist 

sehri olacak 
' 

Vali ~efik, yapdacak 
i~leri anlabyor 

Bursa (Hususi 
muhabirimizden) -
S o n zamanlarda 
Bursanm devlet eli 
ve devlet yard1mile 
imar edilerek tarn 
bir turist 1ehri hali
ne kalbolunacag1 

oöylenmektedir. Fil- '~~~~ii2J 
hakika amlarm ih - II 
mal ettigi bu güzel Bursa Valisl 

tarih ve tabiat 1eh- $cfik Saver 

rinin insan eli ve insan emegile e1siz. bir 
mamure haline getirilmesi ve bugünkü 
mevcudiyetinden pek daha ~ok istifade 
edilmesi, azami bir ka~ milyon sarfma 
bagh bir i1tir. Nihayet Cumhuriyet Tür
kiyesi, en mübrem i1leri ba~ard1ktan son
ra mas1 geldigi i~in bu lüz.umlu ve fay
dah i~ de el atm11 bulunmaktadir. Bu 
yolda söylenenleri Bursadaki en salahi
yettar devlet mümessilinden dinliyerek 
tevsik etmeyi dü1ünerek Bursa Valisi $e
fik Soyerle bir konuima yapbm. Bursa 
Yalisi sorduklanma ayn ayn, fakat te
enni ile cevab veriyordu. 

Valimize dört •ual •ormu1tum: 
1 - Devletin Bunay1 imar kin yapa· 

cagi yardun nekadardir ve bwiunla neler 
yap1lmas1 düiünülmektedir? 

2 - Cekirgenin istikbalde alaca'gt 
1ekil nedir? 

3 - Karaköy • Bursa 1lmendiferinin 
in:as1na ne z.aman bailanacakhr? 

4 - Uludag hava hatt1m devlct mi 
yoksa bir 1irket mi yapacaktJr? 

GÜNÜN BULMACASI 
1 2 1 9 10 11 

~l=J 1.11 
a 1 1 1 l•l•I 1 1 1 1 
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Soldan saga: 
1 - Uyuma yer!ne g!ren (!k! kel!me). 2-

Nakllye vas1taJarmdan blrinl l<lare eden 
Ok! kel!me). 3 - Eskl general, ~1k ve nazlk. 
4 ... DL!Jlerile s1k1.st1ran, banyo salonu leva
z1matmdan. 5 - K1z evläd. 6 - Yakm deg!I, 
blr edat. 7 - Amerlkada bir memleket, bir 
emir. 8 - Keyli yerlnde olan1n a~zmdan Ql
kan, eski blr devlet!n vatanda~1. 9 - Tibet 
rahlbl, üstilne bas11> yass1latarak. 10 - Tem
bell!k, sahil. 11 - Yanardagdan f1.rlar, ilze
rinde yürünilr. 

Yukar1dan a~at1ya: 
1 - Blrblr!ne tutkal!anm1~ bulunan (1-

kl keUmeJ. 2 - §ark vU!'l.yetler!m!zden ge -
Qen blr nehlr, sak!n. 3 - Gä<;eden, e~ya. 4 -
Blr emlr, b~ka b!r em!r. 5 - Bal1k avlama 
!Uetler!nden blr!n!n tersi, blr renk, b!r no
ta, b!r !kametgah. 6 - Lskambllde blr kll. -
1!'1d, p!smanhk. 7 - Surat, nota, f1kdam ha
seblle. 8 - B!r d!l, blr Rum !sml. 9 - Tll.blr, 
cebl dellk. 10 - B!rdenblre, b!r hitab edat1. 
11 - Alfabede blr har!ln okwiu§u, yerinden 
davram~. 

Evvelkl bulmacanm balledilmi~ §•kll 
1 2 3 • & 6 T 8 • 10 11 
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Ald1g1m cevablan aynen yaz1yorum t 
«- Buroa, devletin düiündügü tu

rizm bölgesi i~inde ba1l1ca bir nirengi 
noktaSl olacagma göre, buranm turistik 
hareketlere elveri1li vaz.iyete sokulabil • 1 
mesi i~in yard1m edilecegini saniyoruz. 
Y ard1mm miktan hakkmda bir1ey diye • 

1 1 _El.Jl ~IAIDIAIL AIRI • NI 

meyiz.. Bu yard1mla bu bölgede: Yalo- --------------

va. Bursa arasmdaki yolun, fznik gölü. T asfiye halinde 
nün de etrafm1 dola1mak •uretile asfalt • 

lanmaSI; Buroa • Uludag. Bursa • Apo!- T u· . R K ,. y E M ,. L L "1 
yond gölü, Bursa • Citli yollarmm yap1l· 
maSI; Apolyond gölünde bahk avlama 
eglencelerine elveri1li tertibat almmaSI, ke
zalik fznik gölünde muhtelif deniz. eglen
celerine müsaid olacak tertibat almma!l, 
Bursa • Uludag arasmda bir hava hatb 
yap1lmas1, 1ehir dahilinde büyük turist 
kafilelerini de banndirabilecek oteller 
meydana getirilmesi dü1ünülebilir. 

Cekirgenin müstakbel 1ekline gelince: 
Cekirgeyi biz bir su 1ehri yapmak istiyo· 
111z. Burayi tanz.im ederken orada hi~ 
bir bina yokmu1 farzedecegiz. Yani Mu
radiye camiinden maada diger binalan 
yok olarak kabul edece~iz. Orada yüz 
elli yataktan a1agi olm1yacak büyük 
banyo]u oteller, lokantah kazinolar, ay· 
nca kü~ük kö1kler ve pansiyon kabul e
decek evler yap1lmasm1 dü1ünüyoruz.. 
Güzel parklar ve mtizikli bah~eler bu 
tasavvurun teferruatindandir. Yapmak 
istedigimiz planda eu mmtakasma oto • 
mobil ve otobüs gihi gürültülü nakil vasi
talan birak1lm1yacakhr. Bunlann hudud
lanna kadar gidilecek ayn yollar düiüne
cegiz. 

Karakl!y • Bursa CJemfryolunun hemen 
yap1lmaya ba1lanacagm1 z.annederim. 
Bu yolun t;anakkaleye kadar uzanmaSI 
devlet~e musammem i1lerdendir. 

Uludaga yapilacak olan hava hatt1 -
nm daha ~ok genclik adma Partice yap1-
lacag101 tahmin ederim.» 

Devlet yard1mma dayanan bu i1lcrden 
baika mahalli bü~elerle yap1lm1ya bai· 
lanan diger baz1 iileri de bu beyanata 
ilave etmek laz1mdir. 

Sigorta $irketi 
hissedarlar1na: 
'I'asfiye hallnde Türkiye Milli Sigorta 

§irketinin 28 mart 1938 tarihinde topla
nacag, ilan edilen sene!ik alelade umuml 
heyet toplantismda ekseriyat has1l ola
mad1gmdan dahili nizamname ve ticaret 
kanunu ahkäm1 mucibince toplanh 1938 
senesi nisan aymm 25 ine rashyan pa -
zartesi günü saat 16 ya talik edilmi~tir. 

Galatada Voyvoda caddesinde Tür -
kiye Milli hamndaki dairede vuku bu -
lacak toplanhya i§tirak arzusunda bu -
lunan ve en az on hisseye sahib hisse -
darlar i~tima tarihinden bir hafta evvel 
malik olduklan hisseleri yukanda ya • 
Zlh mahalde tasfiye memurlugouna tev
di ile mukabilinde makbuz almalan la
z1md1r. 

Milzaker at nn:namesi: 

1 - Bilarn;o ve kar ve zarar hesabmm 
tetkik ve kabulü. 

2 - Muralab raporunun okunmaSJ. 
3 - Tasfiye memurlar1 raporunnn 

tetkik ve tasvibi ve tasfiye memur!art· 
nm teklifleri hakkmda karar ittihazi. 

Tasfiye Memurlan 

Zayi - Gümrükten ald1i1;tm1z 44877 
numara ve 8/3/938 tarihli beyanname 
kaybolmu~tur. Yenisi almacak, digeri • 
nin hükmü yoktur. 

Pamuk 1§ Ltd. Adana, 
Galata, Karaköy Palas 

1 
CUMHURiYET 

E mn iy e t Sa n d1 g1 ilänlar 1 1 
Mücevher sat1§1 

MüEssesemize rehinli 1t!1m borcunu ödemiyenlere aid olmas1 ltibari!e 
satilacak mücevherlerin Sand.!k holünde te~hirine ba~lanm1~hr. ilk sah~ 
20/4/938 tarihine dü~en ~ar$amba günü Belediye Mezad dairesinde saat 2 
Jen it'baren yap1lacaktrr. Sandal Bedesteninde müessesemize aid sah~lar 

yalmz caqamba l(Ünleri yap1hr. 

Dikkat: Satilacak rehinlere aid ilan Sand1k holünde aSihd1r. 
(1805) 

Vak1flar Direktörlügü ilanlar1 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
300 00 

Muvakkat 
tcminat 

Lira K. 
22 50 Üsküdarda ihsaniye mahallesinde Bostan soka -

gmda Es. 19 mükerrer Ye. 6 say1h evin tamam1. 
Üsküdar Seli\miali TekkeiGi sokagmda 29 say1h 350 00 26 25 

• evin tamami. 
500 00 37 50 Üsküdarda Atikvalde Tekkearkas1 sokagmda 8 sa

y1!J cvin tamam1. 
51~ 88 

300 00 

38 32 

22 50 

Üsküdarda Solaksinan mahallcsinde Tophanelioglu 
sokagmda eski 11 vPni 9 say1h evin tamam1. 
Üsküdar icadiye Maruf sokagmda 27 say1h evin 

110 25 8 27 
tamam1. 
Pa~abhecsinde $ekerpare 
murabba1 arsanm tamam1. 

sokagmda 315 metre 

Yukar1da mevki ve cinsleri yaz11t yerler sahlmak üzere a~1k arthr
m1ya G1kanlm1~trr. ihaleleri 14/4/938 per~embe günü saat 15 tedir. 1stek
Jilerin Kadtköy Vaktflar Müdürlügüne müracaatleri. ( 1677) 

Evket v e eyba, 1er1n1n doj!ruh 1i u 

RASATHANE 
tere f1nden tesdlk edlle n 

GOK~E TAKViMi ~IKTI 
Memleltet\mlz 36 - 42 arzlar1 arasmda bulundu~undan dogru olarak yalmz bu 

takvln' .ullan1!1.r. Her eehrln arz1 ve •aat fark1, vasatl ve ezanl saatle evkat vard1r. 

Türkiye K1z1lay Cemiyeti 
Genei Merkezinden: 

K 1z1la y Genei M ed isi, 1938 senesi n isamntn 30 uncu cumartcai gü· 
n ü aabah aaat onda A n k ar ada Yeni,eh irde Cemiyetin Gene ! Merkez 

b inaatnda alelade ii;t ima1m yapa cagtndan murahhaalarin yukar1da 

yaz1h gün ve saatte K 1z1lay G enei M erk ez in e gelme leri rica olunur, 

Müzakere ruznamesi: 
1 - R eis ve ikinci reislerle katl pler in aei;ilmeai, 

2 - G ene! M edia tetkik komisyonu ve G e n e! M erke z rapor lari• 

m n tetkik i ile kabulü halinde G en ei Merkez z immetinin ibra u , 

3 - 1938 • 1939 büt!;esinin tasdiki, 

4 - Ctkacak azantn yerin e digerlerinin 1ei;ilmesi, 

5 - T etkik komisyonu aza atntn 

6 - Genei M er kez teklifleri. 

DOKTOR ~iPRUT 
Cildi:ve ve Zührevi:ve mütehaS!m 

Beyoglu Yerü Mallar Pazari 
kar§tsmda Posta sokagi kö§esinde 
Meymenet apartlmam. Tel: 43353 

Bugün Jimamm1za gelecek 

Ri N OS VAPU R U 
Seli\nikte umumi hasara ugrad1gm -

dan Anversada yük!etilen emtianm 
mürselünileyhlerinden pe§inen muvak
kat bir hissei hasar tahsil edi!ecek oldu
gu alakadarlara nan olunur. 

Rinos vapurunun tstanbul acentas1 
Konstantinos Siskidi. 

Galata, Karamustafa caddesi No. 141 
Telefon: 42612. 

Kalaml§ iskelesi, Zühtüpa~a sokagm
da 31 numarah, güzel manzarah 7 oda, 
her türlü konforu havi 

Güzel bir villa 
1100 metre murabba1 arsasile sahhktir. 
41647 numaraya telcfon edilmesi. 

yen iden ae~ilmesi, 

rar. Haz1m Pekin • 
Cerrahpa§a hastanesl sab1k cil· I 

diye ve zühreviye mütehass1s1 
Beyoglu tngiliz sefareti kar§ISJ, , 
tramvay durak yeri No. 26 

2 Nisan 1938 

Bu ak,am : Bayan • 
SAFiYE 

Eski 

AMBASADÖR 
------ salonunda : Tel. 43776 ------• 

Nigde Belediye Riyasetinden : 
1 - Bir senelik muhammen icar bedeli •500• lira olan bulvar üzerin

de käin Bdediyemize aid Zafer sinemasmm ÜG senelik ican 28 mart 938 
tarihinden itibaren 15 l(ÜD müddetle arthrm1ya ~Lkanlm1~hr. 

2 - Arttirm1ya 11 nisan 938 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te 
Belediye Encümeninde ba~lamlacagmdan ta!iblerin o gün Nigde Belecl.i
ye Enciimenine müracaatleri. 

3 - Arttlrma ~artnamesini görmek istiyenlcrin Nigde, !stanbul ve 
Ankara Belediyelerine müracaatleri ilan olunur. ( 1781) 

l,_, _______ -_1 _ inhisarlar Umum Müdürlügünden: 

I - ~emsipasa Tütün depolan arasmda ~artname ve projcsi mucibince 
yaphnlacak beton vol in5aah pazarhk usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - K~~if bedeli 3043 lira 76 kurus ve muvakkat teminatl 229 liradir. 
III - Eksiltme 15/IV / 1938 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Kaba

tasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonund.a yap1-
lacaktlr. 

IV - $artnameler 16 kurus bedel mukabilinde inhisarlar Levaz1m ve Mu
bayaat subesinden almabilir. 

V - Eksiltme.ve istirak etmek istiyenlerin fenn! evr.ak ve vesaikinl !n
h1~arlar tn~aat $ubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lazrmd1r. 

VI - I~teklilerin pazarhk i~in ta.vin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukanda adl gei;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1706) -I - Cibali fabrikasmda agustos 938 nihayetine kadar i;Lkacag1 tahmln 
edilen • 1500 • aded bo~ bobin sand1g1 pazarltkla sahlacaktrr. 

II - Pazarhk 15/IV /1938 tarihine rashyan cuma günü saat 10 da Ka
bata5ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Sah~ Komisyonunda ya -
p1Jacakhr, 

III - Satilacak mallar Cibali Fabrikasmda hergün görülebilir. 
IV - isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat 

paralarile birlikte yukanda ad1 gei;en Komisyona müracaatleri ilan 
olunur. ( 1794) -.... 

TÜRK HAVA KURUMU 

BUYUK PiY ANGOSU 
6 nc1 ke~ide 11 Nisan 938 dedir . Bu ke,ldede : 

200.000 ve 50.000 lirallk mükAfatlarla 
200.000, 40.000, 25.000, 20,000, 15.000, 10.000 

lirahk lkramlyeler vardir. 
Biletlerinizi ayin yedinci gilntlne kadar bayilerinizden almamz kendi 

menlaatiniz iktiza~1dir. 

Kapah Zarf 

Elaz1g Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlügünden: 
1 - E!aztgda yenlden yap!lacak olan Cezaevi in~aatt 92742 lira 82 ku

ru~ bedel ve vahidi fiat esas1 üzerinden kapalt zarf usulile eksiltmiye ko
nulmustur. 

2 - Bu i&e aid $artname ve evrak sunlard1r : 
A - Baymdlr!Jk l~leri genel §artnamesi, 
B - Fenni sartname, 
C - Hususi ~artname, 
E - Ke~if ve huHi.sai ke~if cetveli, 
F - Vahidi fiat cetveli, 
G - Plän ve projeler, 
H - Mukavele projesl, 
istekJiler bu $artname ve evraklan 4 lira 67 kuru§ bedel mukabilinde 

Vilayet 1'faf1a Müdürlügünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12/4/938 tarihine musadif sah günü saat 15 te Elaz1gda 

Naf1a Müdürlüf(ünde müte~ekkil Arttrrma ve Eksiltme Komisyonunda 
yap1lacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 5887 lira 14 kuru~ muvak
kat teminat vermesi ve bundan ba~ka asag1daki vesikalan göstermesl Hi
z1mdir : 

A - Naf1a Vekaletinden ahnm1s 938 senesl i~in mutcber asgart 50 
bin 60 bin lirahk ehliyetname, 

B - 938 y1!ma aid Ticaret Odas1 vesikas1, 
C - in~aat müddetince i~ ba~mda diplomah bir mühenc!.is veya blr 

mimar bulunduracagma dair taahhüdname. 
5 - Teklif mektublan yukanda ÜGÜncü maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Reislip,;ne makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üi;üncü maddede yaz1h sa
ate kadar l(elmi~ olmas1 ve d1~ tarafmm miihür mumile iyice kapahlmts 
bulunmas1 ~arttir. Postad.a olacak l(ccikmeler kabul edilmez. (1782) 

Mesela: Vilayet hususi muhasebe 
büt~esile Mudanya yolu asfalt yap1l • 
maktadir ki: Bu suretle Istanbul • Bursa 
yolunun kara k1Sm1 en seri vas1talarla as-

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktörlügünden : 
gari bir mesafeye indirilmii bulunacakhr. 
Uludagda bu sene gene vilayet büt~esile 
yeni s1gmaklar yap1lacaktir. Stadyom 
geniiletilmekte ve buraya muhtelif tesisat 
ilave olunmaktadir. Cclikpalas oteline 
civar 100 yatakh bir bina daha yap1la • 
cakhr. ' 

Bütün bunlar Bursanin tun•tik ~ehre -
sini almaga dogru ahlm11 ad1mlar •ay1l· 
maktad1r. Y cter ki iie biraz daha sürat 
v,ri]sin. 

( CaQnlar, Konferanslar, konoreler) 
Konferans 

Beyoglu Halkevinden: 
1 - 5/4/938 sah günü saat 18.30 da 

Evimizin Tepeba§mdaki merkez bina -
smda .eski edebiyat. mcvzuunda Agiih 
Srrn Levcnd tarafmdan konferans ve
rilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

*** 
istanbul Avc1lar Kurumundan: 
ikinct ve son umumi toplant1 e3as nlzam

namen!n 18 Incl madde.<l ahkämma göre 3/ 
4 '938 günü saat 10 da Emlnönü Halkevln
de yap1laca~mdan üyelerln gelmelert r!ca 
.olunur. 

( ikametgahlar1n1 olan bor~lulara ) 
Asag1da yaz1h borclular göstcrdikleri ikametgahlanm terketmis ve yenisl mechul l>tilunmus oldugun~an h•'<1ormda ba~lanacak takibe dair. 

Bor~lunun ad1 

Ahmed Hamit (Saci oglu) 

Ahmed (N asrulah oglu) 

Abdullah (Ahmed oglu) 
Hatice (Hamdi km) 
Zilli 
Nimet (Faik km) 

Ahmed (Mustafa oglu) 
Cemile (Mustafa k1Z1) 

Aliye (Osman laz1) 
liakat (!smail laz1) 

Gösterdigi ikametgah 

Fmd11<h tramvay cadc!esi 
Vas1f Bey apartrman. 
Kumkap1 Kadirga caddesi 

No. 2 

49 No. 

Fatih Car~amba caddes! No. 201/51 
$i&li Osmanbey $efak sokak No. 53 
Sultanahmed Peykane cad. No. 42 
Si!ivrika111 Cambaziye, Agar;;iym 
No. 2 
Kanhca Hisar caddesi No. 24 
Ayasofya Yerebatan kar§1s1 Ta1'.1t
pasa konag1 No. 9 

Samatya <;ukurGe~ITJ• sokak No. 10 
Laleli_ Gen<;türk sokak No. 10 

iLAN 

Takib dosya 
No.s1 

937/49 

938/23 

938/26 
938/28 
938/124 
938/138 

938/149 
938/158 

938/164 
938/193 

YOLiLE TEBLiGAT 

Hesab 
No. 

53245 

732 

786 
896 

13365 
59741 

61609 
63793 

67088 
74489 

Bori;land1P;i. 
tarih 

14/5/932 

28/6/935 

26/8/935 
10/1/936 
11/3/938 
21/2/933 

25/4/933 
12/7/933 

16/1/934 
15/4/935 

'.Ald1g1 bori; 
Lira 

55 

35 

30 
15 
41 

120 

22 
19 

15 
30 

Teminatm ne oldugu 

Bir p1rlantah igne, bir prrlantah 
saat. 525 dirhem l(ÜmÜ$. 
Bir aded ik_i buGukluk, ÜG a<l.ed 
bir lirahk. 
Bir aded be~ibir!ik. 

Bir aded iki lirahk. 
Hurda altm pari;alar1 41 dirhem. 
Bir ~ift roza tekta~ küpe. bir roza 
tekta~ yüzük. üi; altm bilezik. 
Bir cift roza kü pe, iki altm kise. 
Üi; roza vüzük (2 ta~ noksan) bir 
cift roza küpe (bir ta~ noksan) 
bir roza ign~. bir altm yüzük. 
Bir elmash kol saati. 
Bir i;ift roza küpe. 

Takibe ba~lan
mak li;in yap1-

lan hesab 
tarihi 

29/11/937 

31/ 1 /938 

31/ 1 /938 
31/ 1 ,1938 
16/ 2 /938 
16/ 2 /938 

16/ 2 /938 
16/ 2 /938 

16/ 2 /938 
17/ 2 /938 

!~bu hesab ta· 
rihine göre 
bori; miktart 

Lira K. 
65 92 

34 91 

36 18 
16 29 
47 77 

114 11 

18 70 
l B 15 

16 47 
42 11 

Yukanda s1rasile isimleri ve sair lüzumlu tafsilah yaz1h bulunan her borGIU vadesinde bqrcunu verm ediginden dolay1 takibe ba~lanmak 1i;m yap!lan hesab tarihinde borcunun 
faiz, komisyon ve masarüile balig oldul(u mikt!lr kendisine aid s1rad.a gösterilmi$tir. Her borGlu yaz1h borcu nu vermedij!inden 3202 numaralt kanun mucibince hakkmda Sand1kGa ta
kibe baslanmak üzere tanzim olun an ihbarn&me borclunun mukavelede göstermi$ olilugu ikametgaha gönde rilmi~ ise de i$bU ikametgahm1 degi~tirdii!i anla~1lm1s ve yaptlan tahkikata 
ralimen nerede oldugou da öiirenile medig;nden ihbarname kendisine teblig ei'.ilemem;<tir. Bu sebeble ilanen t ebligata lüzum görülmü~tür. Yukanda isimler l vaz1h her bori;lunun i~bu 
ilan tarihinden itibaren bir a.v icin de borcunu ödemesi laz1mdir. Aksi takdirde verdigi rehin mezkur kanun h ükmiine tEvfikan sahlmak üzere Sand1g1m1zca dogrudan dogruya hakkm
da takip yaptlacaktrr, Bu husus isi mleri yazill bor~lular tarafmdan bilinmek ve her birine ayn ayr1 ihbarna :ne tcbligi makamma kaim olmak üzerc ilan olunur, (1785) 



2 Ni•1n 1938 
CUMBURiYET u 

_!_AVRUNUN gürbüz, tombul, saglam, ne3eli olmas1n1 istersen ~OSFOTiN NECATi yedir. Bah~ekap1 SA Li H NEC AT i 

Emniyet 
Mücevher 5811$1 Denizyollar1 Naf1a Vekäletinden: 

1$LETl\fESt 

Dl"rekto" :rl·u" g'"' u•• nden • Acentalan: Karaköy Köprüba$1 
• Tel. 42862 • Sirkeci Mühürdarzac'.e 

Dosya Hesab 
Sand1g1 

:N'o. No. 

37/8 40407 
37/23 45635 

• • 
• • 
• • 

37/35 49456 
55 54216 

• • 
• • • • • • • • • • • • • 

37/57 • 
54304 

58 54328 
• 

37/60 • 
54487 

• • • • • • • 
37/61 • 

54610 
37/67 

55585 
• 

37/69 • 
55712 

37/70 
56040 

• 
37/71 • 

56117 
• 

37/78 • 
56822 

37/S6 
58099 

37/87 
58196 

37/103 59419 
• • • 

37/llo • 
60364 

37/111 60257 
37/113 60573 

• • • • • 
37/116 • 

60755 
37/123 61357 

• 
37/137 • 

63421 
• • • 

ismi 

Nuri 
Makbule 

• 
• 
• 

Kemal 
Vasfi 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

$aziment 
Firdevs 

• 
Ferid 

• 
• 
• 
• 

Asiye 
Hüseyin 

• 
Ferdane 
Meliha 

• 
Tevfik 

• 
Hüseyin 
Saadet 

Rehinin cinsi 

Bir cift pirlanta küpe. 
Bir altm saat. 
Bir roza igne, 
Bir cift roza küpe. 
Bir roza bilezik. 
Bir roza yüzük. 
Bir ptrlantah yüzük. 
Bir p1rlantah yüzük (bir ta$ noksan) 
Bir pirlantah yüzük (bir ta$ noksan) 
Bir pirlantah igne, 
Bir p1rlantah igne, 
Bir p1rlantah igne . 
Bir cift roza kol dügmesi. 
Bir altm saat ve köstek . 
Dört altm bilezik . 
Bir ,ift roza küpe. 
Bir cift roza kü pe. 
Bir roza pantantif. 
Bir elft roza küpe. 
Bir roza yüzük. 
Bir pirlantah yüzük. 
Bir altm hurda kol 
iki altm bilezik. 
Bir roza pantantif. 
Bir roza igne. 

saati . 

Bir gümil$ tabaka. 
Bir incill madalyon. 
Bir roza yüzük, 
Bir cift roza küpe. 
Bir cift p1r1antah küpe. 
Bir alhn saat. 
Bir altm saat. 
Bir altm bilezik saatl. 

1 
5 

13/2 
13/3 
13/4 
14 
15/l 
15/2 
15/3 
15/4 
15/5 
15/6 
15/7 
15/8 
15/9 
6 

16/1 
16/.2 
2/1 
2/2 
2/3 
2/4 
2/5 
7 

17/1 
17/2 

8 
18/l 
18/2 
19/l 
19/2 

9 
20 

Basri Bir p1rlantah pantantif. 10 
Siranu§ Bir pITlantah yüzük. 11/1 

• Bir Gift roza küpe, 11/2 
• Bir p1rlanta pantantif. 11/3 

Osman Bir roza yüzük. 21 
Bay Hüseyin Pir altm hurda saat. 22 
ihsan Bir p1rlaniah agrai (igne) 12/l 

• Bir Gift p1rlantah kol dügmesi. 12/3 
• Bir altm saat. 12/3 
• Bir altm yüzük. 12/4 

Ekmel Altm saat ve kordon. 3 
Muazzez Bir Gift roza küpe, 23/1 

• Bir cift roza küpe. 23/2 
Celal Bir roza yüzük (bir t~ noksan) 24/1 

Sand1k muhamminlerince 
No. konulan k1ymet 

Lira K. 
180 

8 
40 
15 
05 
08 
20 
20 
20 
50 
05 
03 
15 
20 
60 
35 
20 
15 
08 
12 
12 
05 
18 
35 
02 
06 
04 
03 
03 
40 
15 
40 
06 
80 
40 
60 
35 
10 
06 
25 
10 
03 
05 
30 
65 
45 
05 

50 

• Bir roza yüzük (ÜQ ta~ noksan) 24/2 04 
• • Bir roza yüzük. 24/3 03 

dola ;'~~anda isimleri yaztlan borclular Sand1ga olan borclarm1 borc senec'.i mucibince ödememi$ olduklarmdan 
riim';$hr Oi N~.h ~anun hükmüne göre her biri hakkmda ba$hyan takip hasebile rehinleri ayr1 ay11 sah~a ~lkla.-
gösteril · . ~hinlen~ ne oldugu ve hesab ve takib dosya ve rehin te$hir numaralap her borclunun ismi hizasmda 
den ist~l$hr ... Re~~ler 18/4/938 tarihine kadar Cagaloglunda Sand1k binaS? icindeki camekanda te$hir edildigin
Sandik ~:n gorebihr. Rehinlerin aclk arthrmas1 nisan aymm yirminci car$amba günü saat on dörtten itibaren 
hakkmda rafinda;i 1stanbuJ Belediyesi Mezad Dairesinde (Sandal bedesteni) yapilacaktir. Her borclu ve rehin 

ayri ilan mahiyetinde olmak ve bor~lularla ahc1larm sah~tan haberleri temin edilmek üzere ilän olunur, 
(1784) 

öksUrenlere ve 
göGUs nezlelerlne KATRAN HAKKI EKREM 

GUVEN 
ANITI 

. 
• 

TURKiYE i~ BAN KASI 
R .!!>"" 

Han. Tel: 22740 

K.ARADENiZ ttATTI 
POSTALARI 

1 nisandan agustos sonuna kadar 
Karadeniz hattmda yaz tarifesi 
tatbiluna ba§lanacakhr. Buna na
zaran postalar istanbuldan pazar, 
sali ve per§embe günleri saat 12 de 
kalkacaklar, gidi§, dönü§te k1§ ta
rifesindeki ayni iskelelere ugnya • 
rak istan bula birer gün evvel ge
leceklerdir. Yalmz lu§ tarifesinde 
Hopaya kadar giden sah postas1 
yaz tarifesinde Rizeden dönecek, 
Hopaya gitmiyecektir. (1763) 

Me,hur 
lsvi~re BALL V 

Erkelt n kadm modelleri gelmi§tir . 

Pa~ikakis 
Bevoglu. lstikläl cad. 286 

Salihli asliye mahkemesi ba§kätibll· 
ginden: 

Ha§im oglu Mustafa tarafmdan tzmi· 
rin Akmes~id mahallesinden 98 numa • 
rah hanede kay1dh Ömer ktz1 Fatma ve 
istanbulun Cihangir mahallesinde ve 
Kamerli caddesinde 1 numarah hanede 
kay1dh Süleyman klZl Emine Lämia a
leyhlerine a~ilan bo§anmanm tes~ili ve 
verasetin sübutü davasmda müddeaa • 
leyhlerii+ gi.yablarmda görülen muha • 
kerne neticesinde dava sabit olarak da
vahlarm Ha$im üzerine olan kar1hk ka· 
yidlarmm silinmesine ve varislerinin 
karis1 Zehra ve ogullari Mustafa ve 
Sadreddin ve Samim ve luzlan Ra§ide 
Nurtenden ibaret olduguna 15/3/938 
tarihinde karar verilmi§ oldugu teblig 
yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

(6478) 

Sahhk Otomobil 
KflAYSLER markah yeni model 

altt silindirli maruken dö~emeli ka· 
pah otomobil satihktir. BEBEK 
yah boyunda 154 numorah apar-

timana mil.racant. 

Zayi - 937 senesinde <;orlu iskän da· 
iresinden ald1g1m gö~men vesikasm1 za. 
yi ettim. Yenisini alacag1mdan hükmü 
yoktur. 

Ahmed oglu Mehmed Tunah 

Kolayl1k-$1kl1k. 
Her ••r••~ ••wel •ol•1l1§1 .,,. 

,.,., .,., lft•nilllt11 8ara11lar. on1•• 
l~ln 1a,1lln1' •l•n bu •••tD.-ftll 
latlari gl7•••lt fikhl• da ta1t1I• at 
Mlf alurtar. Huhttu lfleanlr ttl~ 
ciudll• l•11a0Gblh1G dO:r•ltlr •• a11 
••llfll haNa&Olllnle 11111• •at'lne11i 
kay1t1e:r. 

f'l1at1 • 7 112 llrada11 ltltll••••· 

·••ttt r•rl r•tn•• • 

}i... 
l8Tlll8UL1 ll1aQl111 ' 

TGftal maydaftt 12 No. lw. 
MaJaram111 11/•Nt a.tl"tr ••rJ 

t2 No.lu larl aml:rl lalayl"l2 . 
P"l1atla"m111la 111)'111 IOll:rlllt, 

Zayi Pedigri 
Türkiye Arab Atlan Merkez Soy kü

tügünün birinci cildinin 35 inci sahife 
ve s1ra numarasmda K;:,zanh Ahmed 
Cevdet <;amurdanoglu üzerine kay1dh 
olup, henüz devir muamelesi üzerime 
yap1Jmam1§ olan Al Cey18.n admdaki 
safkan Arab atma evvelce Ziraat Ve • 
kaleti tarafmdan verilmi§ olan pedigri 
zayi oldui);undan ve yenisini alacag1m· 
dan, kaybolan esk! pedigrinin hl~bir 

kiymeti olmad1~m ilan ederi.m. 
Adres: Adananm ;;1h Murad köyünde 

mukim Mustafa Y1lmaz 

r- CiNS KöPEKLER -11111 

11
Hakikt Kurd, Buldok ve Ru• köpek• 
eri ve yavrulari satolikhr. Fincanc1• 
nr yoku~unda lsmetiye cnddesi 7 
No. lu ~ömilrcil Remziye müracaat 

Sahib .., BMmultarnrt: Yana• IYadi 

Dmuml n•"11/atl fdare •den flZZI lftert 

Mfldfl~: ffikme! MIJn/I 

cum1tunvec matllaan 

Eksiltmeye konulan is: 
1 - 'tokadda Kazovanm sulanmas1 icin yapilacak Gömenek Regüla· 

törile sulama kanah in$aat ve smai imaläh, ke:;if bedeli (1,225,000) liradir. 
2 - Eksiltme 18/4/1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te 

Naf1a Vekäleti Sular Umum Müdürlüifü Su Eksiltme Komisyonu Odasmda 
kapah zarf usulile yrc1lacakt1r. 

3 - istekliler: Eksiltme $artnamesi, mukavele projesi, baymdirhk i$· 
leri genel $artnamesi, fenn! ~artname ve projeleri (50) lira mukabilinde Su· 
lar Umum Müdürlügünden alabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin (50,500) lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve (400) bin lirahk Naiia su i$1erini taahhüd edip muvaf· 
fakiyetle bitirdigine ve bu kabil Nafia i$lerini ba$armakta kabiliyeti ol· 
duguna c.air Naf1a VekUetinden ahnm1$ müteahhidlik vesikas1 ibra:: etme
si, isteklilerin teklif mektublanru ikinci maddede yazili saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum MüdürlüiZüne makbuz mukabilinde vermeJeri 
hi.z1md1r. Postada olan gecikineler kabul edilmez. «630• 0452) 

·--·------------------------1 \)im tobumu 
Londrada me~hur Raynes Park milesseses!nln ekstra ekstra marka 32 

librelik hakild Raygras cim tohumu Türkiyede yalmz müessesem namma 
gelmi$tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu e!m tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrßba.;ine amade bulun • 
duruyorum . 

4 ün~ü Valuf han, 4 Dncil kat 18 No. da Bah~e Mimen Mevhld ßaysal Tel: !3426 

Müzeler Arttirma Eksiltme ve 

Komisyonu 

Yap1lacak i$1erin eins! 
ve mahiyeti 

Ah$ab ve alc1 cerceve, 
kur$un örtü, duvar ta· 
mirah 

Ke$if 
bedeli 
LiraK. 
2515,80 

Muvakkat te
m!nat miktan 

Lira K. 
189,00 

Riyasetinden : 
Eksiltmenin nerede ve 
hangi gün ve saatte 

yapilacag1 
Eksiltme Asar1atika 
Müzelerl Genel Di -
rektörlügünde 12/4/938 
tarihlnde sah günü 
saat 14 te. 

Topkap1 Saray1 müzesi dahilinde Harem dairesile lkinci Osman kö~
künde vc diger baz1 kmmlarda bermucibi ke$if yaptmlacak olan tamirat 
yukanda yaz1h gün ve saatte ac1k eksiltmiye konmu~tur. Ke$if ve ~artna
me ile yap!lacak tamirati mahallen görmek istiyenlerin Müzeler Mimar. • 
h,iiina, talib olanlar da en az 1500 Jirahk bu i$e benzer i$ yaptiklarma da1r 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel Nafai !daresinden almm1$ ehliyet ve 
1938 y!lma aid Ticaret Odas1 vesikalan ve muvakkat teminat makbuzlarile. 
ihale gününde Komisyona müracaat eylemeleri. (1659) 

Kapah 

Eskisehir 
' 

Zarf 

Nafia 
Usulile Eksiltme ilan1 

Müdürlügünden: 
Sar1köy - Mihah~c1k yolunun 4 + 400 - 13 + 450 kilometreleri ara • 

smda -11571.19• lira ke$if bedelli yeni $OSe ve imaläti smaiye in$as1 28/3/ 
938 tarihinden 18/4/938 tarihine musacl.if pazartesi günü saat on be$e kadar 
kapah zarf usulile eksiltmive konulmu$1ur. Eksiltme Viläyet Daimi Encü· 
meninde kapah zarf usulile icra edilecektir . 

Muvakkat teminat • 868 , lirad1r. 
Bu i$e aid evrak: $ose tafsilat ve hulasa ke$ifleri, grafik, fenni ve ek· 

siltme $•rtnameleri, genel $artname, mukavele projeleri, ve imalati smaiye 
projeleri her zaman Eski$ehir Nai1a Müdürlüjl;ünde görülebilir. 

!stekliler Naf1a Vekaletinden almm1$ müteahhidl!k vesikasile senesi 
icinde Ticaret Odasmdan alacaklar1 vesi.kayi 2490 numarah kanunun tarifi 
vechile teklif mektublarma eklemeleri laz1mdir. 

Mektublar 18/4/938 tarihinde saat on dörde kadar makbuz mukabi!inde 
Daimi Encümen Rlyasetlne verilmeli<l.ir. Postada vaki olacak geclkmeler na· 
zar1 itibara almmaz. (1633) 

3 ayda 
Tahsilinin yüksekliAf ve lntizamlle tanmml$ Türk Kadmlan Be§ikta$ 

Diki$ Yurdunda az diki$ bilenler !ein klsa devrell kurslar &ctlnu$ttr. 3 ayda 
bi~ki ve diki$ ögretilerek musaddak diploma verllen bu kurslann ~eraitinl 
mekteb idaresinden ögreniniz. Bu devre 1 nisanda ba§lamt§tir. Kay1d· 
lar 15 nisana kadar devam e<l.ecektir. 

Adres : B ikta Akaretler No. 87. 

Buz F abrikas1 T esisat1 
Kilis Belediye Reisliginden: 

1 - K!liste Beled!yece mubayaa ve tesls ed!lece;k buz fabrikas1 maki· 
nelerile teferruati ve bina in$aatile dahill teslsat1 ekslltmeye ~1kanlm1§tll'· 
Makine ktsmmm ke$if bedell (7645) lira (18) kuru§ ve bina in§aatmin ke
§if bedeli de (2260) lira (8) kuru$tur. 

2 - Talibler bina ve makine kmmlan ke$1f!eriae ayn ayn eksiltine 
talebin<l.e bulunmalar1 lfuamdir. Belediye her ikisini birden ve yahud ayl'l 
ayr1 ihale etmekte serbesttir. 

3 - Muvakkat temlnat maklneler ve tesls !~in ~73 llra, blna ln$aat1 
!ein 174 liradir. 

4 - Makinenin ve bina ln$aatmm p!A.n, proje ve ke$iflerinl arzu eden· 
Jer 1stanbulda Galatada Büyük Hendek 57 numarada mühendis söNMAN 
ve M. ESKENAZi've müracaat etmelerl. 

5 - Eksiltme ve ihale kapah zarf usuliledlr. 
6 - Eksiltme ve ihale 9 nisan 1938 cumartesi günü 

Belediye Encümeni huzurunda yapilacaktir. 
saat 15 te Kiliste 

(1451) 
.-

• 
Kapah Zarf Usulile Eksiltme Ilan1 

Eski~ehir Naf1a Müdürlügünden: 
Eskisehir • SöiZüt yolunun 3 + 050 - 9 + 475 kilometreleri arasl!\d; 

•12282.30. lira ke$lf bedelli $OSe esash tamirah 28/3/938 tarihinden 18/4/93 
tarihine musadif pazartesi .l(ilnü saat cl6. ya kadar kapah zart usulile ek ' 
siltmlye konulmu$tur. Eksiltme Vilayet Dai.mi Encümenin<l.e yap1lacakt1r. 

Muvakkat teminat c921.18• liradtr. 
Bu i$e ald evralu, tafsilat ve hu!Asa ke$iflerl, ~afik,. fenn! ve eksil;~~ 

$3.rtnameleri, proje, genel ~artname ve mukavele proielen her zaman E 
$ehir Naf1a Müdürlügünde görülebil!r. 1 

isteklilerin Nafrn Vekaletinden almm1$ müteahhidlik vesikasile. senes. 
l~inde Ticaret Odasmdan ahnm1$ vesikay1 2490 numarah kanunun tarifi ve~ 
hile teklif mektublarma eklemeleri lazimd1r. . de 

Mektublar 18/4/938 tarihinde saat on be$e kad~r makbuz i;iukabllln a· 
Daim! Encümen Riyasetine verilmelidlr. Postada vaki olacak gecikmel(~6~5 ) 
zan itibara almm az. 

1 Oevlel Oemit,ollari f$letme Umum Miidürlügünden 

Birinci i~letme mmtakasmda a$ag1da mevkii, miktan ve muha~men 
bedeli yazih Balast kapah zarf usulile münakasaya ~1kar!lm1$tIT. Eks1!tme 
15/4/1938 tarihine rashyan cuma günü sa~t 15 te Haydarpa$ad.a gar bi~f:; 
dah:linde Birinci !~leime Eksiltme Kom1s~onunca yap1lacakhr .. iste~eklif 
eksiltmc ~artnamesinde yazih muvakkat temmat ve ~vrak ve. v~sa1kle ril • 
mektublarmm eksiltme günü saat 13 e kadar Kom1syon Re1shgine ve 
mesi IA.z1md1r. . 1 H darpa1• 

istekliler bu husustaki ~artname ve mukavele proie er!ni ay Sl) 
Yol Ba~müfetti~liginden paras1z olarak alabilirler. (15 jnal 

Balastm ihale edilecek Metre mikab Muhammen Muvakkat tem 
mevkli miktar !zhar bedeli bedeli miktari 1'.r 

K1m (148-150) 15 bin M3 kuru§ (130) 19.500 lira 1462 Jira 50 ' 
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! Nilaa 1938 CUMHURIYET ., •„ zm 

fl'ürkiyeae en cok muvaffak olan, satilan ve begenilen $ayaru itimat marka lard1r. Merkezi: tstanbul, Bahcekap1, $ubeleri: Ankara, Beyo~lu, Karaköy He Besiktas, Eskisehir. Acentalan: Konya; Ali Ulvi Erandac, Erzurum; 
Xula~lar Sevket ogullan, Malatya; tbrahim I~lk, Bursada Lof~ah ve Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, izmir; Kadri Tömek ve sair bildmle eczaneler, bakkaliye ve itriyat ve hirdavat magazalannda satllmaktadu. 

Hasan kolonya ve losyonlar1 Pudralar fra~ levazunati Yaglar müstahzarat1 

Hasan Losyonlan küc;ük ceb si~esi 
> • ceb ~l§esi 

Kuru~ 

1/24 lltre 25 
1/16 • 40 

Hasan Tuvalet Pudrasl kutu (Origan)' 

• " • 

Kuru§ 
25 
40 
15 
25 

Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 

Hasan Tras B1cag1 1 - 4 10 - 35 100 - 285 
• „ „ paslanmaz 1 - 6 10 - 50 100 - 525 

Hasan Zeytinya~1 tarn 1 /4 litre sise 

" " " 1/2 " " 

Ku 

4 
5 

• " küc;ü.k 

• orta 
1/8 • 70 
1/4 • 130 

Hasan Tras Sabunu 30 
Hasan Tra§ Sabunu kutusuz 25 

" " " 1 " " 
" " " 2 " " 

Hasan Tra§ Pudrasi kutu (Origan) 

düz büyük ~i~elerde 
büyük 

150 " > " büyük kutu 40 Hasan Tras Sabunu Kremf 30 • 1 kilo tenekesile kutu 

• 
" 

> > 

> > 

> 

• • 

" 
fantazi kristal 

1/2 
l 

> krlstal lüks kutu ile 

• 

• top kristal l/16 " 
> " > 1/8 > 

• • " 1/4 • 
Rasan o Jö lavant (eau de Lavante) 

• • • 
Hasan Buz.Ate$ kolonyas:t ~ 

> • " 

250 
500 
300 
400 
50 
80 

150 
70 

150 
25 
70 

Nesrin kolonya ve losyonlan 
Nesrin Kolonya ve Losyonlan 

Hasan <;ocuk Pudras1 (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 

" > 

Hasan Talk 
> paket " 
" 500 ~. " 

Kreml er 
Hasan Kremt vazo ve $i~e 

" • tüp 

Hasan Denlz kremi büvük 

• • " .. kücük 

" 

Briyantinler 
Hasan Briyantinlerl ufak sise ve vazo 

> > büyük ~i~e ve vazo 

• 
• 

10 
40 

50 
20 
50 
35 

35 
50 

Hasan Tra§ Makinesi 100 
• > " kutulu lüks 150 
> " 
" > 

" " 
" " 
> > 

Fm~as1 

hal!s blero 

" " 
" " 
" > 

Y a~Iar ve esanslar 
Hasan Gülyag1 ve neroli halls !>af 1 Gr. 

> " > 5 • 

• • " 10 " 

T1bbi müstahzarat 

100 
250 
550 
800 

1100 

40 
175 
300 

• " • 3 > 

" > • 5 " „ > • 7 > 

Hasan F1shk Özü yag1 
Hasan Tatl1 Bademyag1 kücük li1$e 
Hasan Tatb Baderr.va!!I büvük $i$e 
Hasan Tath Bad~myag1 2~0 Gram. 

„ • • 1000 • 
Hasan Ac1 Bademya~ kiH;t:k sl$e 

Hasan A"'1 Bademyag1 büyük si$e 

Hasan Bahkyag1 1/4 kg. 

" • 1/2 " 

" " 1 " 
" " 2 • 

" • 
> " 
" " 

• " 
> > 

> 
> 

1/24 litre 
1/16 " 
1/8 " 

15 
25 
40 
60 
70 

Hasan Kuvvet ~urubu kücük 
Rujlar büvfik > " " 

60 
100 

150 
250 

Hasarah öldüren fayda 
> 

• 
> 

> 

> 

> 

> Lüks kutu 
> Fantazl 
" Lüks kutu 
> adi ei$elerde 

> 
> 100 

Hasan Ruj sabit renkli ar;1k, orta ve koyu 50 . " " " > " 

" " " 

" " 1 kg. Favc.a Hasan 1/8 litre 

25 " " 114 " 
" " 1/2 „ 

" " „ 2 • 
Hasan Öksürük Pastillerl 

> 

• • 

1/4 
1/4 
1/4 
1/3 
1/2 
1 

" 
" 
> 

60 
100 
125 
250 
250 

> > 

Alb klar 

" lüks 
• kücük 

]00 

30 
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FOSFARSOL 

Ankara 

KAN, KUVVET 

iSTEHA SURUBU 
Cilde penbelik, sa~lara 
ve gözlere parlakhk, 
vücude din~lik veren 

en birinci 

KUVVET iLACIDIR 
Her eczanede bulunur. 

Vilä yetinden: 
1 - Vilayet c;iftcilerine dag1hlmak üzere sahn almacak 56 aded iki 

aemirli pullugun 19/5/938 per§embe günü saat 16 da a~1k cksiltmesi yap1-

lacakhr. 
2 - Pulluklarm muhammen be&!li 2240 liradtr. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Eskisehir Naf1a MüdürlüP.ünden: 
' -Ec;ki~ehir - <;ifteler yolunun 3 + 080 - 13 + 000 kilometreleri ara-

smda cl7597„ lira cl8· kurus kesif bedelli sose esash tamirah 28/3/938 
tarihinden 18/4/938 tarihine musadif pazartesi günü saat 15.30 a kadar ka
palI zarf usulile eksiltmiye konu1mustur. Eksiltme Viläyet Daimi Encüme
ninde yap1lacaktJr. 

Muvakkat teminat c 1319.78 • lirad1r. 
Bu ise aid evrak : Sose tafsilat ve hulasa kesifleri, grafik, fenni ve 

eksiltme eartnameleri, ,genel sartname ve muka\·ele projeleri her zaman Es
kisehir Nafia Müdürlii~ünde görülebilir. isteklilerin Nafia Vekäletin~~n ahn
m1s müteahhid1ik \'esikasile senesi ic;inde Ticaret Odasmdan alacaklan ve
sikay1 2490 numarah kanunun tarifi vec;hile teklif mektublarma eklemeleri 
ltiz1md1r 

Mektublar lfl/4/938 tarihinde saat on dört otuza kadar makbuz muka
bilinde Daimi Encümen Riyasetine verilmelidir. 

Posta ile vaki olacak j:!ecikmeler nazan itibara a1mmaz. (1634) 

GUnUn kitab1 

RADYO ve SOZLU SiNEMA 
H er medeni insan Radyo ve Sözlü Sioemanm ne oldugunu 

ögrenmek istiyor. 

Mühendis Binba,1 F A i K ü S T U N 
Herkesin anhyacag1 a~1k bir ifade ile bunlan anlahyor: Bu mühendis zabi

tin yazd1g1 kitablar ~ok okunuyor ve anla§1hyor. Nitekim binba§l Raikm 
(PRATiK ELEKTRIK) kitab1 ~abucak sabld1, yeniden bas1lmaktad1r. 
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OKSURUK 
öksürüklerle 

bron§it, astm, ve bogmaca 

öksürügünün kat'i iläc1-

Gögüsleri zaytf olan

vikaye edici tesiri 

§ayani dikkattir. 
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3 - ~artnamesi Ankara ve Istanbul Ziraat Müdürlüklerinde meccanen 
verilir. Isteklilrin pulluklarm % 7,5 tutan olan meblag1 banka mektubu 
veya Hususi Muhasebe Müdürlügü vcznesine yatm1m1~ makbuz ile birlikte 
eksiltme günü gösterilen saatte Vilayet Daimi Encümenine vermeleri ilan 
olunur. (1775) 

Radyo merakhlar1, sinema heveslileri RADYO ve SÖZLÜ SiNEMA 
kitabmda her arad1g1mz1 mutlaka bulacaksm1z. 

300 sahife, 225 §ekil, 125 kuru§, iKBAL KiTABEVi. 

istanbul Müdürlügünden: 

1 - $ehir elektrik sebeke tesisat i$l ~ebekenin ikmali müddetinin 
sanhg1!idan 14 nisan 938 tarihine musadif per~embe günü saat 14 te i 
o1unmak üzere yeni bastan ve kapahzarfla eksiltmive ~tkar1lm1§br. 

NERViN 
Sinir agr1Ian, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba~ ve yanm ba~ agris1, ba~ dönmesi, bayg1n

hk, ~arp1nh ve sinirden ileri geien bütün ra -

hats1zhklan gide1ir. 

0 

Telefon 
idarede mevcud nümunelerl vec;hile 45 kalem evrakm bashrilmas1 i::;i 

ac1k cksiltmiye konulmustur. Tahmin edilen bedeli 700, ilk teminah 52.50 
lirad1r. Eksiltmesi 18/4/938 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te mü
dürlük merkez binasmda toplanacak Ahm Sahm Komisyonu huzurund.a 
icra ed1Jecektir. $artnamesi hergün Levaz1m dairemizde görülebilir. 

fstcklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlarile müracaatleri. (1796) 

Nigde Belediye Riyasetinden : 
Müst&kbel sehir planmm tatbiki ic;in 150 lira maa~h mühendis veya bir 

fen mcmuruna ihtiyac vard1r. Talib olanlarm vesaiki resmiyelerile Nigde 
Belediy€sine müracaatleri ilän olunur. (1780) 

MOD YENi 

2 - $ebeke isleri potrel, malzeme ve montaj i~leri ayn ayn da 
edilebilir. 

3 - Umum kesif tutan 31866 lira. 
Potrelin 9094 lira 53 kurus ve montajm 10404 lira 30 kuru~ vc mE 

menin de 12367 lira 50 kuru$tur. 
f:;teklilerin kanuni tarifat dairesinde Belediyemize müracaatleri 

olunur. ( 1 

ORANJ, MANDARIN, RUBi, KAPSiN, PURPUR ve KIRMIZI renklerde her simaya yak1,an Venüs Rujlar1 
reklim fiat1na sat1,a ~1karllm1,t1r. ~ok sabit ve cazibeli ve ,ayan1 tavsiye bu yeni 

Venüs rujlar1n1 muhakkak tecrübe ediniz. 
Nureddin Evliya zade Eczayl kimyevlye, alAt1 tlbbiye ve 1tr1yat peposu, Istanbul 


