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KANAAT KiTABEVi 

Ekonomik hayattm1z-1n 
en güzel miyan: 

i~ Bankas1 
Dünya ahvalinin halbiere ka· 
~a.vet verecek karga§alrklar 
r~rnde yü:z;dügü zaman1m1zda 
1§ Bankas1 gibr" m"[[• 1· "k • 1 r ma 1 ve 
1 trsad1 bir .. . . 

l k muessesem1z1n 
mem e et i§lerine ayna olan 
y1ll1k muhas b . . .. ··1 
l 

. . e es1nr gonu • 
errmr:z;e ferahl1k ve kuvvet 
verecek bir hadise olarak 

gözöniine alabiliriz. 

ß a aß " gün evvel Ankarada h 
\!:::dJ Banka!lnin 14 üncü ~ahima 

d 1 .1 Yb'.'1
1
_ muhassala'1m kendi alaka-

ar an e ir ikt• 1 k fk' . y · d - mem e et c an umum1-
e me . c arzeden ehemmiyetli toplanh-

n1n net1celer· · 1 . k d . mi Ya mz havad1s sirasinda 
~Y ~~11 olmakla iktifa etmegc gönlü· 

m
1
. luz. fai kolamaz. Dünyanm milletleraras1 
'en ev al'd l'kl 
d

. a e 1 erini muhafaza cdip 
&1 iyor ve h k . . 1 d h b 
5 lh .h'. er es1 ~ga e en ar ve B 1 

1
hmballeri adeta vaziyete hakimdir. 

u~un ". eraber cumhuriyet rejimi dcv-
remmn 1kti d' kl h kl l sa 1 yarah an arasmda pek B: k 0 arak ill mevkii i1gal cden h 
k ~ a~inm s~n ~aliima y1lmda önümüze 

oy ugu hak1katleri tebarüz ettirmedcn 
ge~mek bize m·11· „ „ 'd' 1 d 
b. • 1 1 gorui ve g1 11 yo un a 

1r noksan 'b' „ ·· k d B d gi 1 gorunme ten kurtulamaz-
'lk un an on b~ y1l önce Ankarada 
~ .. yapilan Yeni binalardan hala kcndi 

C·ol~slmBde duran kü~ücük Evkaf evindc 
e a ayar ·· I „ m mutevaz1 ve fakat istikba-

ke m!'evt'cih hamlclerle dolu gayretile 
ur~ an s Bankasmm o zamanki bir mil

Y?n1 anldib~ret kü~ük sermaycsile bugün 
\8Sl 0 u " 1 

. gu yuz erce milyonluk ii hac-
mmde elbette milli be r-· . . 1 b'd'"' ne tak . d n 1g1mm a a 1 1g1-

. „ viye e en mhh istihkam kudrctleri 
g1>rur ,„e duyariz„ 

Bundan on be I „ 
yapilan ilk E k •1 _Y1 once Ankarada 
"k d v a bmalarmdan o kü~ü-

cu ev e acilan b. ·1 1 
Bankasm· b 

1 
" mi Yon sermayeli i 

.n u y1 aktif 'f k• lannin 136 -1 . vc pa'1 ye un-
mek ve göst m1 Yon hra oldugunu görme-

ermemek 1 ld l' Bu rakam T" k. na51 e en ge ir~ 
ad1mlarile al~r- iyede milli iktisadm dev 

Ig1 mesa fey · „ b. 
rakamchr y d·- 1 gosteren ir 

·· d' ·T e iger rakamlar d b gore 1r. a~arruf a una 
da 4 bucuk mil m

1
.evduati 1937 y1lm-

d Yon ira artm d'" mev uat 17 ·1 l! ve 1ger 
. m1 yon fazla<l 89 'l 

l1rnya cikmiihr B k · 1 e m1 yon 
„ • an an1n ... 

melat yekunu 4b .1 umum1 mua-
mi Yon lir k k sa<1 mevcudu 30 .

1 
a artara a-

mi<tir. mi Yon liraya yükscl-

Bu rakamlan okurk t 
Türkiyede yegäne m'll~nb l Bankasmm 

i 1 anka 1 d. m unutm1yacakS1n1Z v l o ma 1g1-
ri ~ercevesindeki b~ e {~i"'~ onun iile
hep millet ,„ memlek•~t? 1 en hareketleri 

. 1 ' in umum• f l' 
len o arak göreceksiniz, Filhak.1 aa 1yet-
ve ugurlu milli müe„es . . bika hayuh 
h 

. . · em1zm u k II 
avret venn faaliyet ve a. 1 ara 

hakikatte. mrmleketin ikti'::.';ta~ak1yetleri 
mu"affak1vetlerinin ifad . d areket ve 
bir ey degildir. •SJn en baika 

Cumhuriyet Türkiye>ind . k' 
milli iktisadiyahmmn baiin~ m 

1 ~j~ eden 
ka müess„elerimiz vardir laft'hmilli ban-

. ... • t ar a · · 
raf ve 1lan etmek liizim gel' k' 1ti-
ketin bu yolda temin ettigi ~r 'rtk~lc
lerin ba<mda 11 Banka" bul~~~r. •0yet
l„ uz oldu, hatta bankacili"gin I ki-

. · k b l e emanla nm yeh1hrme te i e. Denebili k' -
f b „ T" k' C r ' bu 

§ere '. ~~un . ~r i~c umhuriyeti hüku 
mBetmm 1 .•drde_sm 

0
e ba1kanl1k eden Celai 

arara a1 1r. ailad1• gayretl' „ 
. d ff k k '· mus-

tdaikl ve m~vah a
1 

ar adailan. ondan al-
' an tem1z 1Z a devam ediyorl 
t 

ar. 
1 Bankasmm iki aymc1 vasL d 

0 b 
11 var ir· 

1unun unun bankasi olmaktan · d · 
T" k ·11 · · h k'k ziya e ur m1 ehnm a 1 aten milli mal· b' 
mü•s•e•esidir. Atatürk Cclal Bayan b" ir 
le bir le•isi kurup yürütmege metnur oy
tigi zaman verdigi ba~hca direktif bu ::: 
mmtur. ve h Banka 1 bu direktifin her 
yil d•ha fazla tahakkukuna ~ahim • 
kendi ine adeta mukaddes bir vazife bi1'. 

YUNUS NADJ 
fArka"' Sa. 8 &lltun ~ te] 

San'at abidelerimizin 
hali 

Yazan: Salahaddin Güngör 

Bu §ayani di!tkat yaz1yi yedinci 
sa'iifemizde okuyunuz. 
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DiNi MUHAREBE 
Papa ile protestan Almanya 
aras1nda bir mücadele ba~lad1 
lngiltere ve Cekoslovakya. Avusturyan1n ilhak1n1 tan1d1lar 
Hitler: « Plebisit 

dünyan1n en 
yekpare •• •• gunu, 

• zeng1n adam1 
bir millet 
olacag1m>> 

kazanarak 
diyor 

Berlin 2 - Röy
ter Aiansmm muha
biri bildiriyor: 

Resmi mahfiller 
Vatikan'm beyanati 
hakkmda tefsirlerde 
bulunmaktan imtina 
etmekte, bu beya • 
natm dikkatle tetkik 
edilmesi laZ1m gele
cegini, GÜnkü ortaya 
konulan meselelerin 
pek mühim oldugu • 
nu beyan etmekte • 
dirler. 

Alman Hariciye 
N ezarcti namma söz 
söylemege salahiyet
tar bir zat Röyter 
Ajansmm muhabi • 
rine Hitler'in yakmda Vatikan'm beya
natile me1gul olmak firsatm1 bulmas1 
muhtemel oldugunu söylemi1tir. Bu zat 

Papa, bir sergiyi ziyaretten ~ikarken 

burada meselenin sathi surette tetkiki is
tenilmedigini ilavc etmi1tir. 

A vusturyah papazlann hareketi ~Üp -

hesiz, siyasi havayi 
aydmlatm1itir. Pa -
pazlar taraftarlanm 
dinl istibdaddan kur
tarm1ilar ve bu su -
retle halis Alman '1-

}„~~~~f., fatilc vazifclerini 

yapm11lardir. 
Ayni zat, Avus

turyah papazlann 
bu hareketlerinin si -
yasl bir müdahale 
lCklinde tefsir edilc
miyecegm1, fakat 
dün ak1am Vatikan 
tarafmdan yap1lan 
beyanat iGin ayni ie
yin söylenemiycce -
~ini iläve etmistir. 

Vatikan·m beya • 
nah hakkmda Berlin matbuab hi~bir icy 
yazmamaktadir. 

[Arkasi Sa. 9 &ütun 3 te] 
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«Ben bu kadar iyi int1ba1 
hi~ bir yerde almad1m » 

Profesör Fisenje'nin sözleri 
M. Fisenje tetkiklerinden ~ok Üniversitedeki 

«Bu kadar mükemmel Enstitüyü 
gösteremem » diyordu 

memnundu, 
Pariste de • 

SIZe 

Ulu Önderimiz Atatürkü muayene 
i~in gelmii olan maruf F rans!Z profesör
lcrinden doktor fi„nje per§embe günü 
sabahleyin Ankaradan gelerek Gureba 
hastanesini, ve ögleden sonra Morfoloji 
Enstitüsile Dolmabah~e sarayindaki ln
k1lab müzesini gezmi1, ögle yemegini To
katl1yanda Rcktör Cemil Bilsel. ve Üni
versite profesörlerile berabcr hazir bulun
dugu ziyafette yemi,tir. 

Y emekten sonra Morfoloji Enstitü -
sünü Rektör ve dekanm refakatile gezen 
profesör, salonlan dolduran yüzlerce ta
lebe tarafmdan alk1jlanm1itir. 

M. fi„nji talebenin mesaisile alaka -

dar olarak ~ok kuvvetli intibalar edinmi§ 
ve demiitir ki: 

«- Eger Parise gelirseniz size bu ka
dar iyi bir enstitü gösteremiyecegim ve 
bizde teirih ~ahimalan martm birinde ni
hayet buldugu halde burada hala ~ah -
11ld1gm1 görmekten nekadar fazla mesai 
rnrfedilmekte oldugunu ögrenmi1 ol -
dum.» 

Profesör, saat 18 de Üniversite konfe
rans salonunda bin bei yüzü a1an talebe 
ve profesörler önünde en yeni ~ahi -
t1ib mevzu Üzerinde bir konferans ver -
mi§tir. 

CArkasi Sa. 8 sütun 5 tel 
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Türkiyeye hayranllk 
Lord Loid d Ün en 
samimi hislerini anlatt1 
Lord: «Türkiye, en 

kendi kendine 
mühim meselelerini 

halletmi~tir » dedi 
Sehrimizde bulu -

nan lngiltere Lord· 
lar KamaraS1 aza
sindan Lord Loid 
dün sabah Parkote
linde lstanbul ga -
zetecilerini kabul e
derek, memleketi -
mizle vakm surette 
~lakah ve ln~iltere 
ile münasebahm!Za 
müteallik i;ok mü
him beyanatta bu -

~~ 

lunmustur. Lord Loid muharririruizle konu~uyor 
Lord Loid'in jahSI, sözlerinin ehemmi- üzerinde büyük bir ihtisas1 bulunan ve ay

yet ve k1ymetini bir kat daha arhrmakta- nca diplomatik hayahmn bir k1smm1 ge
dir. Zira, kendisi lngilterenin en ileri ge - i;irdigi Türkiyeyc kar11 samimi sempati 
~en . devle~ adamlanndan olup. bilhas_sa besliyen bir iahsiyettir. Türkiyedeki dip-
~~1lterenm Y akmiark memleketlcr1le lomatik vazifesi esnasmda türki;eyi de 

munasebatim alakadar eden mcseleler !Arkas1 Sa. 9 sütun 4 tcJ 

Ulu Önderin 
s1hhatleri 

Bütün memleket, ~efin 
iadei afiyetinden dogan 

sürur i~inde 
Bur<a 2 (Telefonla) - Atatür -

kün rahats1zhg1 haberleri üzerine, 
5ehrimizdeki bütün te ekküller ve 
Parti idare heyetleri Halk Parti -
sinde toplanm1§lard1r. S1hhatleri • 
nin düzelmesinden mütevellid se
vinclerinin Büyük Öndere bildiril
mesine karar verilmi~ ve Parti ba§
kam bir tel~raf ~ekmi§tir. 

Musevilerin duasl 
Bursa Musevi cemaati de bir di

nl ayin yapmI§ltr. Atatürkün s1h
hati i~in dua edilen bu äyinde bü
tün Bursa l\fosevileri hazir bulun
m1slard1r. 

Cemaat reisi avukat Kemal Le
vent bir nutuk söylemi§tir. Bu 
nutku Atatürkün S!hhati i~in belig 
bir dua takib etmi§tir. 

Ankarada 
Ankara 2 (Telefonla) - Ankara

daki Yahudiler, bugün sinagogda 
topl anarak bir 3->·in yapm15lar ve 
Reisicumhur Atatürkün s1hhat ve 
afiyeti i~in dua etmislerdir. Sina
gon hmcahmc dolu idi. 

lzmirde 
lzmir 2 (Telefonla) - Bütün Mu

seviler Sinagogda toplanarak Ata
türkün SJhhati kin dua etmislerdir. 

Sabiha 
izmire 

Gök~en 

gidiyor 

Oegerli tayyarecimiz bu 
sabah Eskisehirden filo-• 

sile hareket edecek 
Ankara 2 (Telefonla) - lstanbul, 

lzmir. Adana ve diiier ~ehirlerdeki Türk· 
kuiu taleblerinin UGUi talimleri ii;in mer
kezden tayyarelerle Ögretmenler gönde· 
rilmektedir. 

Dün Adanaya iki tayyarelik bir Türk
ku;u filosu hareket etmi;tir. Bu sabah da 
basöi(retmen Sabih Göki;en, lzmire git
mek üzere tayyaresile Ankaradan hare
ket etti ve u~u; meydan1nda ugurland1. 
F akat havanm muhalefetinden ve csasen 
acil bir vaziyet de olmad1i(mdan dolay1 
Sabiha Göki;enin idare ettii(i filo. Eski
sehirde kalm1;hr. Degerli tayyarecimiz 
yarm sabah !zmire hareket edecektir. 

Frankistler ileri harekäta 
dün de devam ettiler 

Barselon • Valensiya • Madrid muvasala hatti' 

tehdid eden mülteciler ediliyor. Fransaya ak1n 
memleketlerine gönderilecek 

Fransaya iltica eden ve vaziyetleri mÜ!külle~en ispanyo\ mültecileri 

Londra 2 (Hususl) - 1spanyol ihti
lalcilerinin ileri hareketi muvaffakiyctlc 
devam etmektedir. Hükumet kuvvetleri 
ba1kumandam azledilerek, General Mia
ja'nm muavini bulunan General Pariya 
ba1kumandan tayin edilmi1tir. 

Salamanka 2 - Umuml karargahm 
tebligi: 

Aragon cephesindeki sag ccnah kuv -

vetlerimiz, Monroyo'yu, &>rre de Ar • 
ka'yi. San Bemardo tepesini ve Barto· 
meu köyünü i1gal etmistir. 

Düsman, mukabil hücumda bulun· 
mu.sa da muvaffak olamam15hr. 

Lejyoner kuvvetlerimiz. Arrens de 
Ledo'yu, Ledo de Valderrobrcs'i alm1~· 
lar ve Bonika yolunu baraim sima!inden 
kcsmi1lerdir. [Arkas• Sa. 9 sl!1un 1 dcl 
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Hariciye Vekilimiz 
bugün §ehrimize geliyor 
~r~amba günü M1s1ra hareket edecek olan 
Rü~tü Aras, orada iki memleketi alakadar 

eden meseleleri görü,ecek 
Ankara 2 (T elefonla) - Hariciye 

Vekili Dr. T evfik Rüstü Aras. bu ak-
1am eksprese ba~lanan hususi vagonla 
lstanbula hareket etti. Garda Basvekil 
Celal Bayar. bütün Vekiller, Bajvekalet 
Müsteiar1, Hariciye Umumi Katibi, Ha
riciye erkam, meb·uslar. Ankaradaki 
bütün sefirler ve kordiplomatige mensub 
zevattan mürekkeb büyük bir kalabal1k 
tarafmdan u~urland1. 

Hariciye Vekilimiz Balkan Antanh 
Konsey toplant1s1 hazirhklanm gözden 
ge~irmek üzere !stanbulda 3 gün kalacak 
vc ~ariamba günü deniz tarikile Mmra 
hareket edecektir. Hariciyc Vekilimize 
Mim sevahatinde refakat edecek olan
lardan Emniyet Umum Müdürü Sükrü 
Sökmen Süer pazartcsi günü Ankaradan 
hareket edecektir. Kahirede iki memleket 
ar„mdaki meseleler üzerinde görüsmeler 
yap1lacak, bu arada ball ticaret anlajma
lan imza edilecektir. 

Hariciye Vekilimize Türkofis Umu· 

Hariciye Veki\imiz Tevfik Rüstü Aras 

mi Reis muavini Nihad da refakat edeo 
cektir. 

[Arkasi Sa. 8 .atun 8 dal 
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Süvarilerimiz gittiler 
---------~--

Evvela Nis müsabakalar1na girecek olan 

mürekkebdir ve ekipimiz sekiz 
beraberlerinde 

zabitten 
16 at götürmektedirler 

Dün hareket eden binici sübaylanm1z vapurun güvertcsinde 

Yad illerden bize her zaman zaferler sonra saat 14.30 da Galata r1rtunmdan 
getiren kahraman süvarilerimlzin ev - kalkan Fra!'ISIZ band1ral1 La Martin va· 
ve!ce takarrür eden Avrupa turnesi dün purile hareket etmi§lerdir. 
ba§lamJjltr. Süvarilerimiz dün ögleden [Arkasi Sa. 8 1iltrn 4 ttl 
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Tarihi roman: 52 Ya'Zan: M. TURHAN TAN dünkü ihtifal ' Kimsesizler yurdu edilmesinden SODra 
Kalyoncu nef eri benli Yusuf ! 1 Belediyenin Ye~ildirekte blr 

Hünkir bu yigit genci görünce duralam1,, 
dikkat kesilen bak1,1n1 onun ad1mlarma takm••tI 

Bununla berabcr Padi1ah memnun • Kendini senin yanma sirag etmek isterim 1 
du. Kambur Sü\eymant öldürttnekle, a- Ahmedin dönmesini sarayda beklerken 
yaldaodmlmak istenilen ortalan yattihr- enikonu buhran gec;iriyordu. <;ünkü deli
makla ve Habib odaba11y1 saray adam • kanlmm böyle bir teklifi reddetmesinden 
!an masma sokmakla Nakilcinin nüfu • korkuyordu, F akat bu endiie yersiz stk
zunu sarsltgma ve halka bir kuvvet nüma· II, tebdil ha•eki•i yalmz mü•bet haberle 
yifi seyrettirdigine kanaat besliyordu. d~gil, genc kalyoncu ile bile geldi ve yer 
Hatta sevincinden Habib odaba11ya 1a· Öperek müjdeyi verdi: 
hane bir ikram daha yapmak istedi, mu • - Yusuf kulun tairada harn. Ferman 
bayaactl1k denilen sok kazanch iilerden buyurursan huzura gelsin, ayak öpsün ! 
btrini ona verdirdi. Delikanlmm adt tebdil hasekisinin 

F akat bu sevinc sok sürmedi. aksüli • dedigi gibi, Yusuftu, fakat arkada1 • 
Die! batlad1. Hadiselerin ibramile unut • lan arasmda Benli diye amldtgt isin Hün-
Dlak istedigi bir hahra gene zihninde kann sualine öyle cevab verdi: 
tahlantyor ve onu rahatstz ediyordu. Bu - Bana, dedi, Benli derler. 0 da yü-
habra. Cülhaneli Hüseynin Naltilci ta· zünmdeki 1u ltara ni1andan ötürüdürl 
ranndan gasbolunmaH valr.1asmdan iba- Sultan Mahmud arll' bahtiyard1. Er
retti ve Sultan Mahmud, ltoynundan bir kek güzelliginin en yübek örneklerinden 
gözdesi altnmtf gibi. bu darbenin yüre • birini sarayma sokabilmekle Padi1ahhk 
iine as!ti!t yaradan bir türlü lr.urtulam1yor· gururunu talmin etmi1 oluyordu. Cersi 
clu. Ger~i Hüseyni kendine casus yap • bu delikanhnm sesi yoktu. F akat silaht 
Dlakla Nalr.ilciden öc alm11 oluyordu. Ll- vardt. Hünk&r, yigit bir bele sanlt silihtn 
kin o güzel delikanhmn • saraydan zorla zarif bir ag1zda dizili nagmeler kadar kal
almm11 bir meta olaralt • zorban1n evinde be in1irah verecegini de bilenlerdendi. 
yabp kalltmasmt temadi eden bir sille sa· Onun isin Benli Yusufa büyülr. iltifat • 
yarak sinirleniyordu. lar yapmtf, birsolr. ihsanlar vermi1 ve 

O. Hüseynin sesine de derin bir haaret kendisini tebdil hasekileri aruma sokarak 
tapyordu ve payitahttn en güzel sesli ha- sik 11k hizmete sagtrmtya ba1lamt1l1. 
oendeleri bu hasreti avutamtyordu. Zira Bu hareketin ne gibi ruhi saiklerle ya
oolann hii; birinde Hüseynin agzt yoktu. p1ld1gtm izaha lüzum görmüyoruz. <;ün· 
Hünltir ancak o ag1zdan o sesi duymak kü Sultan Mahmudun karakteri timdiye 
4tiyaltile s1rptn1yordu. Bir arahk Hüsey· kadar kaydolunan hadiselerle lüzumu ka
oi aprtmak, saraya kapatmak istedi. La- dar tebarüz ettitilmi1tir. Onun hayatta 
kin Nakilcinin bu hareketi pek pahal1ya inad ile tereddüd hassalun daima müsa
mal edecegini dü1ünerelr. ve öyle sefil bir vi bir kuvvette müessir olmu,tur. Fikrin -
adamm nedimini salmayi da zillet saya- den dönmezdi. Llkin düiüncelerini as1 • 
ralt bu dü1ünceyi hemen zihninden ath. ga vurmakta ve yürütmekte uzun tered • 
F akat Hüsevni unutmad1, unutamad1 ve düdler g~irirdi. Bu da, kimseye itimad 
onun sesind~lr.i tad1 ruhundan ailemedi, edememesinden ve herkesten fiiphe etme
gideremedi. sinden ileri geliyordu, l1te bir lcalyoncu 

Nihayet i1i gezgincilige verdi. Hemen neferini • genc ve güzel buldugundan do
hergün lcthgtm degi1tirerek Istanbul so • layi - saraya almas1 da hep o inad hassas1 
kaklar1nda dolaimtya koyuldu. Kimse bu yfüündendi. Zira Gülhaneli Hüseynin 
avareligi doguran ruhi haleti sezmiyordu, Ocakh taraftndan gasbolunmas1m bir tür
onun bülheveslige (kapris dememek isin lü unutmam11h. Simdi bir ba1ka genci ya· 
bu tabiri kullamyorum) kap1ld1gma za • nma almakla Ocagm o taarruzundan ve 
hib oluyordu. Halbuki derdini söy)iyemi- o tarizinden korkmadtgtnt anlatmak, nef· 
yeo ve dennantnt tesadüflerin lutfunda a- sini de böyle bir halr.ikate inandmnalr. is
riyan mariz bir adamdt. Kandilli mtlartna hyordu. 
hrmanaralc, Bebek yamadarmda dola • F akat onun Benli Y mufa sahib olmak 
taralt, Beyoglu ilerisindeki bot tarlalarda zevki de <;ok sürmedi. <;ünkü Ba1sulcadar 
gezerelt, sar1tlan. pazarlan °ar1mhyarak Seyyid Ömer Aga, tüysüz bir delikan • 
hep o muhayyel tesadüfü sayikhyordu. Imin saraya almmas1m ve Padi1ah ne • 

Bir gün gene Hüseyni dü1ünerek ve dimligine namzedlenmesini ho1 görme • 
kulagmda onun sesini bularak Topane di, el altmdan N akilciye haber yoll1yaralt 
taraflannda dolattrlten Kaptanpa1a <;tp· onun bu vaziyete müdahale etmesini is
laltlan bisiminde bir delikanh ile kart1 - tedi. 
la9b. Kollan omuzba1lanna ve bacaklan Nakilci o s1rada dügün hamhklanna 
dizltapaltlanndan yukanya kadar as1kh. germi vermi1ti, paras1nt Ocalr. bezirgint 
Miotan1 da gögsünü örtmez bir durum • Salamonla ortag1 1a~1 Bohora ödeterek 
dayd1. Belinde bir trablus kutai!t aanlt evini yeni ba1tan dö1etiyordu, Seher ic;in 
ve bu kutaga bir karaltulalt 10kuluydu. kostümler dilr.tirtiyordu, elmas taslar ve 
Merclc:e yürüyor, merdce baktyor ve adtm kemerler yapbrbyordu. Saray, Bab1ali 
abtlarile bakt1lannda heybctli bir dalga· ve Ocak, ünlü zorbanm dügününe revnak 
1ao10 köpiirütü seziliyordu. vermek isin yardtmda bulunma}'I gerekli 

Ba. bir kalyoncu neferi idi ve genc bir gördüklerinden evine dö1enecek hamlar 
i!eniz gibi tugyan etmek, kabarmalr.. isin sarayin hamc1 ocagmda ördürülüyordu, 
fmat anyan atetli bir ruh ta11yordu. Gü- dügünde sarfolunacak 1ekerlemeler, 1er • 
Def, ondalti ezeli beyazhga aanki 1ayg1 betler de gene saray helvahanesinde Pa
ptennif gi'bi teni • yan ~iplakhgma rag- di1ah1n tahsma mahsus hndi mükerrer, 
mea • sümüt kalrntfb, balur rengi alma· humase, kandi nebati gibi maddelerden 
llllfb. Bellti az sefer yapm11. enginlerde tertib olunuyordu. Saray dikimhanesi bi· 
az dolapolfb. <;ünkü firttnalann. kaur • le bu dügün isin ~ah1tmhyordu. 
plano denizei yüzüne ~izegeldiiii sertlik Hünkann • hesaba müstenid • müsa • 
henl!z bu güzel ~ehrede belirmemi1ti. A- ade veya müsamahasile yaptlan bu ikram· 
c:hnam11 bir tebessüm gibi onda gözleri lar Nakilciyi de biraz nazik davranmtya 
olJiyan tath bir eda vard1. sevkettiginden ve dügün mastnda kendi 

HünHr bu yigit genci görür görmez adtntn bir gürültüye kan1maS1nt istemedi
tfuralam11, dikkat ltesilen bak11lanm onun ginden zeki zorba Benli Yusuf i•ine dog
adnnlanna takarak uzun bir tema1a lah- rudan dogruya alaka göstermedi. F akat 
zas1 g~irmi1ti. ,Simdi Hüseyni unutuyor Ba~ukadann iltimastm reddetmegi de 
ve 1u kalyoncu neferinde yarah yüregini dogru bulmadt, tersanelileri • kendine has 
merhemliyecek bir kudret buluyordu. 0 o!an ustahkla - k1,kirth Simdi kalyoncu
sebeble dayanamadt, yanmda bulunan lar aralannda gizlice tedbir alm11lard1. 
tebdil hasekilerinden Ahmede delikanlt • Bir omuzda1iarmt ~alan Hünkan s1kt bir 
yi gÖtterdi: tara.sud altmda bulundurarak hücuma 

- Tiz, dedi, izinde yürü. Ad1m sa· harnlanm11lardt. 
ntn1 ögren. Gönlünii yaptp saraya getir. IArkaM vnr) 

Ahmedlide yat1l1 ilk mekteb 

Turgudlu (Hususi) - Kazamtza 
t&bi ve lzmir • Afyon demiryolu üzerin· 
de Ahmedli isminde zengin ve 1irin bir 
oahiye merkezimiz vardir, Valimiz bu 
oahiyede tarn te1kilith ve bei muallimli 
ilkmektebden köylü c;ocuklanntn da isti· 
fadelerini temin isin buras1n1 yatth mek· 
teb haline sevirmege karar vermi§tir. Bu 

talebe istiab edebilecek bir paviyon in1a 
edilmelttedir. Yakmda paviyonunun mut· 
fak, c;amatirhane ve hamam ktstmlan da 
yap1lacak ve önümüzdeki eylul ayma 
kadar mekteb, yattlt bir halde kullamla· 
cak vaziyete gelecektir. Gönderdil(im re· 
sim Ahmedlideki ilkmektebe aid mektebin 
arka lmmtna ilive edilmekte olan pavi-

Fen yolunda can veren- ;\ Kimsesizler Yurdu vardtr. Eski 
• • \ medrese olan bu yeri cAzab Yur-

Kara borsac1hk yapmak 
iatiyenlere imki.n 

verilmiyecek 
Jeri anma mera1un1 du. diye tavsif etsek daha do~ru 

etmi~ olurduk. 
yapdd1 Buramn sakinleri fakirlerdir. 

Vazifeleri ba1mda, tecrübe ve tedris 
esnasmda ölen baytar binba1m Ahmed, 
yüzba1t Hüdai, F ahreddin ve Kemal 
Cemil K;in Haydarpa1a Baytar Tatbikat 
okulu binastnda her sene yap1lmakta o
lan fen kurbanlan ihtifali, dün tekrar 
edilmi1tir. Evvela Baytar Tatbikat okulu 
müdürü General Nureddin, mütealr.1bcn 
bakteriyolog yüzba11 F ahreddin bu vazi· 
fe kurbanlannm ifa ettikleri hizmetleri ve 
i1 ba1mdaki ölümlerini anlatm11lar. fen 
yolunda ölenlerin habralanm aaygt ile 
yadetmi1lerdir. Bu sözlerden sonra ihti
falde bulunanlar, hep birliktc Karacaah
med kabristanma giderek bu vazife kur
banlarmm mezarlanna ~elcnkler koymu1· 
lard1r. 

Orada da baytar bakteriyo)og yüzba,1 
muallim Sadeddinle entaniye laboratuar1 
asistam yüzba11 Osman Zeki, asteimen· 
ler namtna Orhan Cemil, talcbeden Nev
zad birer nutuk irad etmi1lerdir. 

Merasim pek hazin olmu,. ihtifalde 
kesif bir kalabahk bulunmu1, bu meyan· 
da fen 1ehidi Ahmedin ~ocuklan da ba
balan icin yaptlan ihtifali takib eylemir 
lerdir. 

On para bile bulmaktan ttciz kahn- I 
ca, zavallilar Yurda gelirler ve bir 

1 
kenara büzülerek ekseriyetle Az- , 
raili bekle,rler. ' 

!zmirli ~oför muavinl Hüseyin 
o~lu Re~ad da böyle bir akibete 

' maruz bulunmaktadir. ' 
Hüseyin oglu Re~ad, lzmirde ka

zaen yaralanm1~, tedavi ic;in istan-
1 bula yollanm1~, hastanelere kabul • 

olunamamt~ ve a!(ir yaralarmm fe
ci ishrablari arasmda bu Yurda 
dü~mü§tür. 

Zavalh, odalardan birinde tahta 
f üstünde, c;mlc;1plak, pis bir yorga

na sar1lm1,, ac; bir halde ölümü 
beklemektedir, Yurdun bir müdü
rü vard1r, Yurd dahilinde bulunan 
bu zavalh talihsiz vatanda~m hali
ni Yurd müdürü Belediyeye haber 
vermemi~ mldir de kendisile kim
se alakadar olmam1~, yoksa Bele
diye, bu fecaat kar§JSmda läkayd 
m1 kalm1~hr? 

Bir vatanda,, yaralar lc;lnde ve 
ölümle kar~t kaq1ya bu kadar na
s1! mühmel birak1hr? Kimses!zler 
Yurdu yalmz ölünmek ic;in gelinen 
blr yer rnidir, diye, 

Istanbul kambiyo ve menkul lr.1ymet • 
ler borsas1 Ü<; sene müddetle muvakkaten 
tatil edildikten sonra evvelce borsamn bu
lundugu Dördüncü Vaktf han koridorla· 
rmda borsa haricinde ~ah1magt öteden • 
beri kendine i1 edinmi1 olan bir tak1m 
kimselerin faaliyette bulunmamalan i~in 
tedbirler ahnmt1hr. 

Türk parasmm k1ymetini koruma hak
kmdaki kararnameler borsa haricinde 
paranm k1ymetini tehdid edecek veya 
bununla alakadar muameleleri menet • 
mcktedir. F akat esham ve tahvilat i~in 
kat'i bir1ey yoktur. 

Istanbul borsast koridorlannda borsa 
haricinde hava yaratmak ve kara borsa· 
cthkla mc1gul olmak üzere dola1an iki 
yüz ki1i bulundugu tesbit edilmi1tir, Bun
lar ve evvelce acentalann i1lerini takib 
eden baz1 kimseler Ankaraya gitmiyerek 
Vak1f handa yaz1haneler kiralay1p kal • 
m11lardtr. Bunlann herhangi bir yersiz 
harekette bulunmalanna meydan veril • 
miyecektir. 

DENIZ l$LERI 

Köprünün Adalar iakele-
ADLIY EDE Soruyoruz? ainde tadilat 

Akay ldaresl, Köprünün Kad1köy ls-
Bir toför Adliyeye tealim D bank kil kelesinde olduku gibi Adalar iskelesin· 

edildi eniz tef at1 de de yolcular1n süratle b~almast ve 
ahnabilmesl lc;in bazt tadilil.t yapmakta-

Rencber Yusufla '°för Mustafa, ev • dir, Yen! fekilde köprünün bu ktsm1 ge-
velkl ak§am Emniyet direktör!ü~ne Haziran ba.1ndan itiba• n1,1etildikten sonra vapurlar ba§ ve ktc; 
getirilerek geceyi g~lrrnek üzere neza- glrlf ve 9'klf rnahallerinden blrden 
rethaneye sevkedilml§!erdlr, ren faaliyete ge~ecek köprüye yana,acaklardtT. 

:;loför Mustafamn, gece yamnda dal • 
gm bir halde uyuyan YuS1lfun cebinden Bir müddettenberi Ankarada bulunan Karadeniz hatbnda yaz 
26 llra c;ald1gi !ddla olunmu§tur, Fll • Denizbank Umum müdürü Yusuf Ziya tarifeai 
haklka, Yusufun müracaati üzerine !§in Önii dün oabah tehrimize gelmi,tir. Denlzyollart ldaresinin Karadenlz 
tahkikine ba§hyan zab1ta, c;abnan para- Yusuf Ziya bir müddet sonra gene An. liattt lc;ln haztrladtgi yaz tar!fesinln tat-
)'1 Mustafamn üstünde bulrnu~uT. !s • karaya dönecektir. bikatma bugünden it!baren gec;ileceJo. 
tlrdad edilen para aahiblne verilrnl§, I tlr. Yen! tarifeye göre Karadenlz pos • 

dl 1 Denizbank1n stanbul teJkilAti kurul-suc;lu A iyeye teslim o urunu~tur. talar1 bundan sonra Galata nhhmmdan 
maktadtr. Bundan sonra Anltaradaki 

Kavgan1n 1onu merkez lctkilattna batlanacakbr. Fakat pazar, saltBve per~ernbe günleri khalkfa· 
Fatihte oturan Muzaffer lsrninde blr caklard1T. u suretle Karaden!ze a • 

te1kilit tamamen haziran batmdan itiba- r d ü t ! kh kadm, evinde •ark1 söylerken ayni evde ia a c; pos 8 yapi aca r. 
' ren faaliyete germi• olacakt1r. B t 'fe I'l b a kadar tatbik e-oturan Ay§e ve kocas1 rahats1z oldukla- • ' U an ey u &§In 

Liman tensatana tetkilr dilecektlr. rm1 Her! sürerek Muzaffere gürültü et- • "1!'r MOTEFERR/K 
memesini söylemi§lerdlr. Bu yüzden c;1- Denizbank Umum müdür muavlni 
kan rnünaka§ada, hakkmda haka • ve i1letme iilerile me1gul olan Hamdi 
ret!rn!z sözler sarfedildi~in! lddia eden Emin <;ap dün Liman müdürü Raufi ve KlaaiJC ve plaatik dan1 
Muzaffer, Ay§e ile kocasmdan davac1 mütehasmlarla birlikte bütün liman te • mli1amere1i 
oldukunu söylemi,tlr. sisatm1 gezerek tetkikler yapmtthr. Tanmrn1, !Nln'atkh Bayan Evgenya 

AY§e ile Osmanm dün üc;üncü S11lh lkttsad Vekileti umumi nakliyat mit • Nanuov yann ak§am saat 21 de, Bey-
cezada yap1lan rnuhakeme sonunda Mu- dürü Ayet Altug dün sabah Ankaradan o~lunda, Frans1z tiyatrosunda kläsik ve 
zaffere hakaret ettlklerl sablt görülmü§, Al plästik dans rnüsameresini verecektir. 

1ehrimize gelmi,tir. Ayet tug dün sa • her lkl S1l<;lu üc;er gün hapse ve blrer tki k1s1mdan rnürekkeb olan zengin 
Ura para cezasma rnahkßm edilml§ler- bah Deniz Ticaret müdürlügünde me1 • prograrnda Grieg, <;:aykovski, Mozart, 
dir. gul olduktan sonra Denizbank Istanbul $traus, Sen Sans, :;;ubert, Pu~ini, Dö 

Parmaklarini makineye 1ubesine giderek Umumi müdür Yusuf Folia, Veber, Albeniz, Liszt gibi büyük 
Ziya Öni1le görü1mü1tür. muslki üstadlannm müntehab parc;alan 

kaptiran it~i vard1r. 
Kurtulu~a Arkada§ soka~nda 3 nu- $EHIR 1$LERI Tanburi Cemil ihtifali 

marah evde oturan 21 ya~larmKda Aram Belediye ile Kaaablar tirketi Dün ak$am $ehremini Halkev! tara • 
o~lu Onnik, Kurtulu§taki ozmamn fmdan Tanbur! Cemil !c;ln b!r lht!fal 
demir fabrikasmda ~ah~aktad1r. On- araamdaki mukavele tert!b edt!ml§tlr. 
nik, fabrikada c;al1$1rken blr arahk Sa# Belediyenin et rneselesi etrafmda Ka- Güzide blr kalabahgm l§tirak ettigl 
elinin parmaklar1m makineye kaphra- sablar §irketile mü§tereken alacag1 ted- lhtifalde •an'atkArlar1mm!an Kemal NI· 
rak altirca yaralanmi§hr. Onnik derhal bir!ere aid haz1rliklar bitmi§tlr. Bu hu- yazi, Refik Talät, Refik ve Fahire tara
<;ocuk hastanesine kaldmlmt§ ve ken- susta Vekäletten istenen talirnat bir ild fmdan üstadm tamnm15 eserlerl c;ahn· 
disine tetanos •$tSI yaptlml§hr. güne kadar gelecektir. rnt§ ve hararetle alkt&lanm1~hr. 

Yaralmm vücudü, dün .abah §l§me- Belediye ile Kasablar •irketi arasmda ON/VERS/TE DE 
ge ba§lam15, Hatta tehlikeli bir $1!ki! • 

alt1 ayhk bir mukavelename yaptlm11 • 
alm1shr. Müddeiumumilik l§!n tahklki- " "' Hukuk Fakü"lte11• aece11" hr . .,.irket, bu i§e Belediyenin koyaca„. „ ne el koymu§tur. . 

serrnayenin be§te biri, yam, elli bin lira Evvelki gece Maksim salonlannda ve 
Baba11n1n iamini 1öylemiyen ile i~tirak etmektedir. _ Rektör Cemil Bilselin huzurile veri!en 

auc,;lu Haricden ce!bolunacak kesirn hay • Hukuk Fakültesi gecesi c;ok parlak ol-
vanatile toptan ve perakende fiatlan • mu5, sabaha kadar nezih §ekilde egle • BirkaG gün evvel Sirkecide $abana 

aid bisikleti G•larak rnuhtelif aksamim ;;n,;,;m,;_;,d..;ü.;,.su;;,;· r..;ü..;lm~e;;,;si_t;.;e..;m,;,;i;.;n..,ed...,.il..,e.;,ce,;,;kt..,~""i~„· ..... ....,..,n,..il„m_i..;,5..,ti.,.r. __ ...,_...., ___ ..,.._~ 
2 lira mukabilinde satarken yakalanan • - - -
Orhanm muhakemesi dün Sultanahmed Izmir muallimlerinin tertib ettikleri seyahat 
birinci sulh cezada b3'!am1~hr. 

Orhan, 18 ya~mda oldugunu ileri sür
mu5, babasmm ismini söylememekte 
1srar etmi~tir. 

Reis Re§id, sorgu esnasmda Ankara 
föesi onuncu sm1fa kadar okudui(unu 
söyliyen Orhanm mevkuflyetin!n deva
mma ve sahidlerin cclbine karar vere
rek muhakemeyi ba~ka bir güne talik 
etmi~tir. 

Muayene edilen bir yarali 
E\'Velkl a~am saat 18 de Galatada 

Derici soka~mda 14 numarah Halilin 
kahvesinde oturmakta olan Hasanla 
Mehmed Ali arasmda ~1kan kavgada 
Mchmed Ali Rasant b1~akla a!!tr suret
te yaralamt§hr, 

Yarah Hasan, lmdad1 s1hhi ofomobl
lile derha! Bevoglu Zükßr hastanesine 
kaldmlm1§, Mehmed Ali de yakalan • 
mt~hr. 

Adliye tabibi Salih Ha§im, dün Zü
kur hastanesine giderek yarahyi mua
yene etml§tir. 

Otobü1 ne1riyatina aid dava 
Asliye birinci cezada devam eden o

tobüs davasmm dünkü celsesine Recai 
N üzhetle Sabur Sam in in vekili Sadi 
Rtza gelmemi§lerdir. 

Muhakeme, kendilerine yeniden teb • 
ligat yap1lmas1 ic;in ba§k& bir &üne ta • 
. tir. 

Mualllmler Tuzlada ve yolda ayi oyununu seyrediyorlar 

lzmir (Hususi) - Havalann a~1l • 1 rini muallimlere anlatmitlardir. Bilhassa 
masmt bekliyen lzmir muallimleri. bu sofra tuzu fabrikas1, muallimleri ~ok ala· 
pazar günü, ilk tedrisat müfetti1lerinden kadar etmi1tir. 
Refetin idaresi altmda T uzlaya bir se • Bu yolculuiiun enleresan bir safhaSI 
yahat tertib etmitlerdir. lki kamyonetle da. yolda tesadüf edilen sahibli ve ter • 
T uzlaya gidilmi,, gerek yollarda, gerelt· biyeli bir ayinm oyunlanm seyretmekle 
se T uzlada ~ok faydalt ve eiilenceli bir ge~mi1tir. Sehir ve kasabalarda arttlt yÜ· 
gÜn 11:eGirilmi1tir. zünü göstermiyen ayi, köyler aras1nda 

Muallimler, Tuzlada büyük bir alaka bumu halkalt olarak hala dola1tmJmalr.· 
ve nezaketle karttlanmte ve blll!iin haki- tadtr. 
katen modern ve cok büyük bir müessese, Ayic1, muallimleri 1elimlad1lttan son· 
GOk büyük bir fabrika ve istihsal yeri ha • ra: 
lini alan T uzlada uzun uzadtya tetkikat - Äyi kulunuz. parayi tefte 11örme-
yapm11lardtr. Müessesedelti salahiyet sa· ymce oynamaz. 
hibleri, Düyunu umumiyeler devrindeki Diyerek evvel& paralari roplamif ve 
eski T uzla ile bu11:ünkü T uzla arasmdaki ondan sonra bu vahti artistini oynatmaia 
farlr.I istihaalallll eski ve yeni aekille- ba1lamittu. 

Siyasi icmal 
Romanyada yeni rejim 

R omanyada ktSa bir zamandi 
kabine üc;üncü defa dei!itti. Fa• 
kat her tebeddülde Kral Ka • 

rol" un yeni vazetmi1 oldugu rejim daha zi• 
yade temelle1mi1tir. Bu yeni rejim me1ru• 
tiyet, eski parlamento ve parti usulleri ye
rine Krahn mutlalt hakimiyet ve otorite
sini, ltalyada oldugu gibi yalmz meslelC 
ve san' at ve i1 sahiblerinin i1tirak edecegi 
teirii meclis usulünü vazetmi1 ve siyasi 
te1ekkülleri ve partileri büsbütün ilga et• 
mi1tir. 

Romanyada yeni ba1l1yan bu rejirn 
di~er Balkan memleketlerinde daha ev • 
vel teessüs ehnittir. Yunanistan tamami< 
le mesleki cemiyetlerin idare ve te1ri i1le
rine kan1mast esas1m kabul etmi1ti. Arka• 
smdan Bulgaristan da buna yakm bir reo 
jimi ilin etmi1ti. Her ilti Balkanh mellt' 
lelcette partiler büsbütün ortadan kaldml• 
m11ttr. 

Bulgaristanda yeni rejim üzerine ilk de
fa umumi intihab da yap1ld1. Bütün Bul• 
garistan dört mmtakaya aynhp mart i~iD" 

de her pazar, bir m1ntahda intihab ya• 
ptlm11ttr. Bunlann neticesi Kral lkincl 
Boris'in yeni rejiminin, büyük bir eksen.. 
yetle Bulgar milleti tarahndan benimsen• 
mi1 oldugnnu isbat etti. 

<;ünkü intihab edilen ceman 160 me!).. 
u•tan üste ikisi yani 104 ki1i Krahn reiiml 
taraftan ve kalan 56 meb"us da aleyhta• 
n bulunmaktadtr. Demek oluyor ki Bul~ 

garistanda yeni rejimin kökle1mi1 olduiiu• 
ycni tarzdaki millct mümessillerinin intj. 
habt ile sabit olmu1tur. 

Romanyada ise bundan sonra böyl• 
bir intihab yap1lacalr.ttr. Millet mümes • 
sili olarak intihab etmelr. ve edilmek halt• 
kt serbest meslek, san'atkar, amele, ~iftc;I 
gibi mutlaka kol yahud dimag ile c;alt1ait 
i1 ve meslek sahibi olanlara hasredilmit • 
tir. <;iftsiler Romanyamn umumi nüfu • 
sunun yüzde seksenini te1lr.il ettigindetl 

en büyijk s1mn bunlar te1ltil edeceklerdir. 
Digerlcri de buna mukabil toplu ikinci bi1 
smtf te1kil edecelclerdir. 

Me1rutiyet ve parlimento rejimlnitl 
son hükiimeti T ataresko ve kendisinitl 
mensub bulundugu milli liberaller ve müllt 
tefikleri bu rejimin son umumi intihab~ 
da mutlak eltseriyeti temin edememi1ti. 
Bunun üzerine Kral Karo! en ltüsült saf 
parti olan milli h1ri1tiyanlann lideri GO" 
~ayi i1 ba1tna getirmi1ti. 1 

Bu yeni hükiimet eski reiimin blr~o1 
usul ve kaidelerini idari 1urette y1kttktalf 
sonra yukanda 1ayd1gtmu: esaslar üze • 
rine muayyeo bir rejimi yerle1tirmek üzert 

ortodoks patrigi Miron'un riyaseti altufil 
da ba1lta bir lcabine te1kil edilmi1ti. Bll 
kabineye T atareslto ve emsali me1hut 
liderler ve devlet adamlan partileri namill 
na degil, kendi 1ahsiyetleri hesabtna ittit 
rak etmi1lerdi. ' 

Büyült kabine rejimin esaslarini tesblt 
eden Kralm kanunu esasisini ~yi~ 
koymu1tu. Yüzde doksan dokuz ekse • 
riyetle bu kanunu esasi tasvtb edildiktetl 
sonra Kral yeni rejimi kanuni surette lallt 
bik etmek ve icab eden intihablan yapbl'I 
mak üzere ü~üncü defa yeni bir ltabinf 
kurdurmu1tur. 

Gene Patrigin riyaseti altmda liulu i 
nan son kabinede eski parti liderleri vt 
devlet adamlan haricde b1ralt1lm11 ve yaJ. 
r.1z ihttsas sahibi muktedir gencler ahn • 
m11ttr. Tataresko ve emsali gibi eaki lecril' 

beli devlet adamlan ve liderler ise Kral~ 
isti1are meclisi olacak ve lakin devletin idao 
resinde ve kanunlann tanziminde alakul 
ve salahiyeti bulunm1yacak bir hususi heo 
yete tayin edilmi1lerdir. Yeni hükQmet eJI 

lti harici pilitikas1 dei!i1miyecegini bcyalie 
namesinde ilan etti. F akat hakilr.atte ic • 

rai ve te1rii bütün kuvvet ve saU.hiyetleii 
kendi elinde topltyan Kral lkinci Karo1 
memleketin dahili idaresinin teklini ve rüO 
bunu temelinden degi1tirmegi Rumelf 
milletinin hayati menfaatlerine uygun bul4 
dugu gibi harici politika}'I da ayni dü • 
1ünce ile tedvir edecektir. J 

MahOJT.m F•Yfli TOGAY 
-=· „ 

BORSALARDA 
Boraalar nizamnameai 

deii1iyor j 
Haz!randan evvel kaldITilarak yerlnf 

fkt!Sad Odalarimn kailn olacalt anlapo 
!an Ticaret ve Sanayl Odalanna ballt 
bulunan Tlcaret borsalanmn da yenl 
bir ~eki!de ~ab~alan muvaftk görül • 
mü§tilr. Bunun !~In Borsalar nlzarnna• 
mesi degi~tirilmi~tir. ' 

1khsad Vekäletinde bu huS11sta te! • 
kikler yapllmaktadir. 

Cumhuriyet 
NUshaa II kura1tur 4 

Abone ;eralfl { "'i::!" ~=· 
Senellk 1400 Kr, ZTOO Kr, 
Alb ayllk 150 • HllO • 
Ce aybk 400 • 800 • 
Blr a.rbk 111 • Xoktaa , 
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3 Nisan 1938 
CUMHURiYET 

S 0 1'T HA B E R -· L ··· E -·~R 

Deniz muahedesine aid 
• 

nota metinleri ne§redildi 
Japonya, tonaj tahdidabna riayet teminatI 
vermed'"' · · · •gi 1~1n Ingiltere ve Amerika 
deden uzakla~mak hakkm1 

rnuahe· 
kullanacaklar 

Londra 2 - lngilt . 
Fransa hükfunetleri ere, Amerika ve lerinin tonajmt yükseltmege karar ver -

· h d . . arastnda Londra de- digi takdirC:' F ransamn vaziyeti gene 
ntz mua e esmm sahab 1 dd . 
k· d 31 e ma est hak - ihlal edilmi1 olac;i.ktir. 

l :" a · ml a;tta teati edilen resmi nota- t •rtn metm en neiredil . . ngilterenin tezgaha 16 pusluk toplar-
!ngiltere ve Amerikmiiht1r.k la mücehhez 42 bin tonluk gemiler koya-

ponyanm 35 b' a ü ·umetleri Ja- cai(l, Amerikanm da büyük ihtimalle 18 
t d„. · m tondan yukan mhh in- pusluk toplarla mücehhez keza 42 b1'n §a e me 1gm1 veya tm •. d 

gine dair Tokyo hü~· egi. erpi~ etmedi- tonluk mhhlar in1a edecegi deniz mah • 
minat verilm d.„ .. umet• tarafmdan te- fillerinde teyid edilmektedir. 
ile tesbit ed·t !Kt l<;tn mezkur muahede lngiliz deniz mahfilleriode söylendi -
male. hakkm: k~l!o!an tahdidattan uzla1 - gine göre 42 bin tonluk zuhhlarda 18 
mektedirler Am •nacaklanni beyan et - pusluk toplarm bulunmast bu gemilerin 
smda bund~n b:rktka h~kumeti~in nota - süratinin silahlar i<;in degil muhafazanm 

11 k ! a yem Amenkan zuh- II 
t artna onacak ol I takviyesi i<;in ku a01lmast daha muvaftk 

muahede ile ta · ·~ top arm ~apmm olacag1 kanaatindedirler, 
hadd' b'l Ym edtlm11 olan 16 pusluk 

Fr,angse,~e 1 ecegi beyan edilmektedir. Halihamda inja edilmekte olan 35 
z notas•~d · h h b. A bin tonluk gemiler 14 pusluk toplarla 

rupa devlett' b 4• a ise er angi Ir ~-
müdd t F u hadlerden uzakla1madtgt te~hiz edileceklerdir. 

rn h 
ed~e.1 ransiz hükumetinin Londra Mezkur mahfiller, fngiliz • Alman ve 

ua e esi e tesb'tt d'] · f 1 ·1· So t dent' h d [ · h d d 
1 

• e t mt§ olan evsa tah- ngt IZ • vye z mua e e en a • F a ma nayet edecegi bildirilmektedir. kamt mucibince fngilterenin 35 bin Ion -
ranstz notast •u 1 ·1· 1 k d' 1 k h dd' "e k d'•' d h «Lo d '. n an t ave ey eme te ir: u a t ge~meg arar ver 1gm en a-

ya I n bra .
1
dkemz muahedesi hiliifmda berdar edilen Almanya ve Sovyetler Bir

te!t t" .u 
1
1 hareketio 1umulü ve muh- liginin fngiltereyi taklid etmekten i~tinab 

d' .' .~edbce1 erinin imkan nisbetinde tahdi- edeceklerini ümid ettiklerini söylemekte, 
/ 01. !td. et e arzu eden Franstz hükume- Günkü fngiltere tarafmdan verilen karara 
t !tm tye kad · 1 h 1 •· l ] · t b b ld • ol 

1 
hd'd ar miaat arm1 a en mer t ya mz apon m1aa mm se e o ugunu 

b.~1~ ad tl ata uygun bir 1ekilde yapan ve bu in1aatm hiGbir Avrupa devletine 
b uldn b.•v. ~tler arasmda yakm bir istik- müteveccih olmadtgtm ilave eylemekte -
. ~ e dir tblaf husule gelmesi arzusunu dirler. 
tz ar e er. » Ayni mahfiller ftalyanm tam harcke-

fngi]iz - Alm ! ']' S d · d " h ikl · · d k d · an ve ng1 tz ovyet e bn en •up e eth enm e ay etmekte -

. . . ~ 

Balkan Antant1 

Matbuat konseyi 

Heyetler, ay1n yedisinde 
~alt~m1ya ba~hyacaklar 

Ankara 7 (T elefonla) - Hariciye 
Umumi Katibi Numan Menemencioglu, 
Balkan ikttsad ve matbuat konseyi mü • 
nasebetile önümüzdeki sah günü !stanbu
la gidecektir. 

Balkan Antant1 matbuat kons~yi c;a -
h1malarma aym yedisinde ba$hyacakt1r. 
Saferiyadis'in reisliginde Zarifis ve Y e
kiyorelli'den müteiekkil Yunan heyetile 
Yugoslav ve Rumen heyetleri bugünlerde 
!stanbula varacaklardir. 

9 kiiilik Yugoslav matbuat delegas • 
yonu Avala Ajanst ve Samo Pravda'nm 
direktörü Y armasoviG'in reisliii;inde, ikinci 
reis N ovogojti muharrirlerinden Luka -
si~. Avala AianSJ muharrirlerinden An
jelkovi.;, Vreme muharrirlerinden Sve
tovski, Novenski muharrirlerinden Ku • 
har, Pravda bajmuharriri Saminadis ve 
Yugoslav matbuat umum müdürü Luko
vic; ve muavini Devi<;'ten müte1ekkildir. 

Türk murahhaa heyeti 
Türk heyeti Ba1muharririmiz Mugla 

meb'usu Yunus Nadinin rrisliginde ikinci 
reis U!us refikimizin Ba1muharriri F alih 
Rifkt Atay, franstzca Ankara direktörü 
Re1ad Nuri, Naiid Hakkt, Mecdi, Er
cümend Ekrem, lzmir gazetelerinden 
Orhan Rahmi ve Adanadan Nevzadla 
Matbuat Umum Müdürü Naci Ktctman, 
mÜ$avirlerdeu Bayan N azbdan mürek -
kebdir. Delegeler 1erefine lstanbulda 
müteaddid ziyafetler ve Vali tarafmdan 
bir de balo verilccektir. 

Misafir meslekta§lanmtz Bursa ve 
Y alovaya da gideceklerdir. 

ntz itila flan hk' f'k- l . - ' hük' . a amma tev 1 an ngtltere dirler. <;ünkü Kon~ Ciano Lord Pert' c Yunan heyeti 
F umeti Alman ve Sovyet hükumetlcrine ftalyanm 1936 tarihli deniz muahedesine Atina 2 (Hususl) - lstanbulda top-

d radn.'!~ ve Amerikan hükumetlerine gön- ginnek istedig"ini, fakat Londra ve Va • J k er 1g1 notalar b b' , 
6 

anaca olan Balkan Antanb devletleri 
dermiitir. a enzer 1rer nota gön - 1ington un, ~aplan 1 pusu ge~en toplar- Ekonomi konseyinde Yunanistam tem • 

Londra muah d • . • la mücehhez 35 bin tondan yuhn zirh • sil edecek heyet pazartesi günü bura -

1 tl . . e estm tmza eden dcv • hlar in1a etmeg" e karar vermcleri üzerine d ! ] ·1 e erm •tmd' b' b' I t an ta yan vapun e harek.i cdecektt'r. 
k ' t Ir tr erile isti§arede bulu • talyamn da bu fikrinden vazgermesi nara muahed .1 ' Heyetin riyasetinde Üniversite profesör-

tahdidattan „ e ~.' tesbit edilmi§ olan muhtemel oldugunu söylemi1tir. (a.a.) Ierinden Seferiodis bulunmaktadtr. 
zaklaim mum~u~ oldugu kadar az u- Japonya hayret ediyor 
gelmesin astm tenan H;in bir itilaf husule T okyo 2 - J apon hüklimeti Amerika Kizila ya bin lira 

B e gayret etmeleri laZJmdtr. Birle1ik devletlerile fngilterenin kendi b 
icin ;ü::~·d~·thkamt mucibince toplar deniz silahlanmalanni Japonyanm sözde Irakan Vatanda, 
tur. fngilter: e 1

1 
en en büyük <;ap 16 pus- haz1rlad1g1 projele!le rnuhik göstennege Ankara 2 - KIZllay cemiyetinden: 

zirhhlannt 1la niz Nelson ve Rodney ~al11malarmdan dolay1 hayretini bildir. fstanbul tüccarlarmdan ve Türkte· 
m•itir. lngilt pusluk toplarla tec;hiz et - mektedir. Hükfunet maha!ilinde söylen- baasmdan müteveffa Hiristo Dragoni
karar üzerin:'ÄJ tarafm~an ittihaz edilen diginc göre, Amerikan ve fngiliz iniaab s'fn vasiyeti mucibince cemiyetimize 
hginin 35 bin t danya tle Sovyetler Bir- mf tedafüi ihtiya~ c;er~evesmt a1ar ve teberru ettigi bin Türk lirasi bu sabah 
decekleri tabi'don aFn yukan mhh in1a e- sevkulceni bir ehemmiyet al1r ise, J apon- ailesi tara!mdan cemiyete teslim edil -

b
. · b 1 ir akat b d 1 1 d mi§tir. Bu insaniyetperver vatanda•m 
m u suretle h u ev et er en yn mukabil tcdbirler almaga mecbur ka- ruhunu tazlz ederiz. ' 

F •ansa da verd'" ~rcket ettigi takdirde lacakt1r. igt k Guyandaki menfasindan ana yurda 
etmek mecburiy r d aran Yeniden tetkik Kendi milli müdafaaSJ ve emniyeti avdet eden Mehmed Aliye cemiyetimiz-

1talya, Londe tn e kalacaktir. baktmmdan Japonya, her halde, silah • ce 60 Iira yardtm yap1lm1~br. 
memi1 olmakla rb mkhedesini imza et - lanma bahsinde tarn hareket serbestisini Tokad havalisinde iskan edilen Ro -

-„~~.~-- r hatttharb gemi • muhafaza etmcktedir. manya göc;menlerlnden muhtac on aile-Döviz k "'-""""'"'""'""'"'""""llllllt1m1111111111111111111111111111111111111111111or111mmmm•"""""""-··-·- ye 100 Jiraltk tohumluk dagiltlml§tlr. 

a~ak~1hg1 1 Romanya - Fransa Prof. Pittar Ad1vamanda 
l1aberi b Adtyaman 2 - Tetkikat ic;in Adtya-

lllU alag" a)1 yaktnlig" l man~ •. gelen ~rofes?r Pitt.~r. Halk~vinin 
verdtg1 c;ay ztyafetmde yuzlerce dmle • 

Buna ai'd yici kar11S1nda verdigi konferanstm 1u 

M . neitr1'yat l0 k' H · · N -„ 1 ar1c1ye az1n ara- sözlerle bitinniitir : 
ers1nde h ' «- Biz Avrupalilar bu büyük kültü-

ayret s1nda dost~a telgraflar rü yaratan sizin atalannmn ancak to -

uyand1rd1 teati edildi runlanytz.» 
Mersin 2 (Hus;:-- h . Radyolari bari, nefine kulla-

d
Bir k~151m 11stanbul ~a~~ej:•.ri~izden)- Paris 2 - Yeni Romanya Hariciye nilmas1na aid mukavele 

e mi yon uk döviz k nn e Mersin- Nazm Koronen, Bonkur'a 5u telgraft Gek- C 
bir 5ebek.de-, bahsedi!trk~1hg1 yapan mistir: enevre 2 - Radyo difüzyonun ba-
larm konuluiu, burada !h, bazt fotograf- « Romanyayt Fransaya baghyan an'a· rtl nef'ine olarak kullamlmaSt hakkmda 
d1. •yret uyand1r • ve Cenevrede 17 eylul 1936 dan 23 ey-

nevi ve <;özülmez dostluk münasebetle • lule kadar toplanan konferans tarafmdan 
Bir ktstm yurdda5larm . rinin idame ve inkisaft iGin ekselanslarile kabul edilen beynelmilcl mukavele bugün 

itibarlarma ~ok fena h tkicari Ve 1ahsi te5riki mesai etmege davet edilmi1 ol-
. d' b ve a 012 b' d b mer'iyete ginnektedir. 
m tren

1 
.u. ne5riyat, Mersin ve trAdar e maktan mütevellid büyük memnuniyeti- Mukavele 28 devlet tarafmdan imza 

gazete ermm yazdtklan k. . ana me itimad buyurulmasm1 rica ederim. De- edilmis ve simdiye kadar 7 devlet tara-
nelicesinden galatttr. es t btr tahkikat ruhde etti~im vazifenin ifast i.;in elzem o-~ fmdan tasdik edilmi1tir. 

Bl'r m'] ] k d lau vardtm1n ekselansmtz tarafmdan e - M k l yon u öviz k k u aveleye göre, akid memleketler 
riyatma mevzu te1kil ed ac;~ <;iligt ne1 - sirgenmiyecegini görmekle bahtiyar ola- di~er memlcket sakinlerini 0 memleketin 
Cattnln an k 280 b. en ayvan ihr ca~im. Sanl1 Frans1z milletine karst duy· · ca m T" k 1· a- ~ mzam ve emniyetini bozmaktan veya bir 
rakamlarla sabittir. 280 b: 1·1raot oldugu du~um büyük hayranltgt ve derin bagh- memleketi di~er bir memlekete kar<t har-

1 tn irahk b' 'h ]i~. t 'd d . " ' rac muame esinden bir mil I' Ir 1 - " mt eyt e erun.» be te1vik edecek mahiyette ne1riyatta bu-
viz kacakGtlt~1 yap1ldigim Yo~d•:ahk dö- Bonkur !U cevabt venni1tir: lunmaktan sakmacaklardtr. 

k "!" „ · 1 t Ja etmek «Sevimli telarafm1zdan dola-.n tesek • M 
eo gu unc goni mii1tür. F'lh k'k ~ '· u1rda meb'us secriminin 
daki gümrük muhafaza te 'k·i"- l a bura- kür ederim. Cenevrede bunca sene bir -
b ! t atin1n · 'h likte · · 1 'd tt'". · te 'k' neticesi aratt üzerine 00 kiii sorgu h'k' ~~t! - · sam1mtyet e t ame e tR1m1<: 1n t 
sevkedilmiitir. a 1mhgme mesaive büvük bir zevkle yeniden ba1la· Kahire 2 - Yukan M1S1r s~irninin 

A k 
• di~tma itimad etmenizi ricarderim. (a.a.) resmi neticesi 11Jdur: 

nca • ayn1 SUG etrafmda b' · ß 110 b 
müfetti$inin ve Defterdarl • Ir •kttsad a~vekilimizin Vikont me 'us SeGilmistir. Bunun 51 i 

hk 
1g1n y • müstakil hükumet 0 ruplar1na, 19 u müs-

ta ikat göstermiitir ki ihrac d'I •Ptigi " k 1 • e l en h G ' ziyaf eti takil grupa, 24 ü Mahir Paia grupuna 
van tvmet eri borsada tesc;il Ve d'~~- o~en e ve 31 i de Vefd partisine aiddir. 13 
muamelesi de bu ktymet üzerind ovbt.z • Ankara 2 (Telefonla) - BaFekil Ce- m•b'us icin yeniden secim yaptlacaktir. 
edilmi,tir. en !es tl lal Bayar, lki gündenber! §ehrimizde ( 

Burada havvan ihracab vest.les'I b' bulunan Osman!t Bankas1 Londra umu. KISA HABERLER J 
d" · k k 1 'e ir mt komitesi erkamndan Vikont Go§en '---.,.-------------"" 

ovtz a<;a <;l 1ib yap1ld1ih varid ol b' 'erefine bu.!(iin Anadolu kulübünde bir * ATINA 2 - Yunanlstanm har!cl borc-
le VaZlldiiii gibi bu kaGakGihk sa .;· ö~le zivafetl Verdi. Ziyafette mali me- lartmn faizlerl mukablllncte bu sene es-
yonluktur, ne de adt neeen •1'rk,etne nu - h f'l ham hämUlerine yüzcte krrk nlsbet!ncte 
kili elile yap1lm11ttr. " ' ' ve ve- a l " mensub bir~ok zevat bulundu. tevzlat yaptlacag1 Mal!ye Nezaret!ncten teb-

Komisyoncular heyeti l!g ectlimlsttr. 
Sirket ve vekili, mahkemeyc mü * ZONGULDAK 2 - Blr vatanda§m 

edeceklerdir. racaat dönüyor memlekete armagan olarak yapt1rmag1 ta-

D 
Ankara 2 (Telefonla} - !stanbul ahhüd ett!gl 60 bin Jira klymet!ndeki l!.se 

r. ~aht'1n temaslari Gümrük Komisyoncular Birlig"i tarafm. b!nasmm ctün merasimle temel! attldt. 
B "k J d * BUDAPE§TE 2 - Hükümet!n bir mat-

ru ~e 2 - Rayi§bank reisi D an ~ehrimize gönderilen heyet, !nhi • buat ve propagancta oflsl te~kll etmek ta -
l;:aht, dun endüstriyel kredi milli s r. s~rlar Müste§arile temaslarda bulundu. savvurunda olctull;u blldirilmektedir. 
t · d' kt" · osye- B !'" * . es1 ire on.i Himans ile uzun bir go". ir tgin inki~•fma ve gümrük muame- EDIRNE 2 - Nlsanm haftasmcta E-

leler1·0 d · t ·1 b ld dimede ac_tlacak olan 250 k1$1llk eg"ltmen e a1r emcnn1 erini i iren he- kursunun haz1rh i bltm~ ve fi§leri tamam-

• -Akdeniz meseleleri 
Yazan: FAZIL AHMED AYKAC 

Akdenizin cografya kitablanndaki ta
rifini buraya nakletmek !iiztm mt?. Hi<; 
zannetmem. Bütün ktytlarma büyük me
deniyetlerin gelip ~ömeldigi o dünya par
Gasm1 bizim valmz gözlerimiz, hafJZamtz 
ve tarihimizle bugünkü aziz yurdumuz 
degil, ruhlanmtz da pek iyi bilir. Daha 
~ocukken Ögrendik; bugün de iftihar ede
rek hat1rhyoruz: 

Akdenizin hemen her kö$esi bizim 
bayraii;tmizla eski tamjtkhr ve samtmt 
doslluk Gaglan ya1amts!tr. Y anh$ m1 söy
lüyorum? 

Hi<; duym1yamm1Z var m1d1r? Mavi 
sular üzerioe Türk bayragmm ktnnm a
kisleri dökülsün diye de!(il midir ki ced
lerimizin kam bu esrarh denizin dalga
lanm astrlarca kmla boyadt! „ Gene bu
gün fersahlarla vatan etegini o macerah 
denizin sinirli sulan gelip öpüyor. Su se
beble Akdeniz meseleleri bizi pek yakm
dan alakalandmr ve Rene o sebebledir ki 
bugün Akdenizin siyasi bakimdan dik -
kate de!(er baz1 manzaralanm Türk genc
]iginin bilmesi gereklidir kanaatindeyim. 

Tarihten önceki jeolojik devirlerde 
ortastndan ikiye bölünmÜ$ iki büyük ha
vuz manzaras1nda görünen bu muazzam 
gölü, cihanm öteki par,alarma ula$hran 
Ü<; kapt tamyoruz: Biri sun'i, ikisi tabii. 
Bu kaptlarm isimleri me~hul degildir: 
Süven kanab, simdi bizim de Cibraha 
demege ba1ladtgtmtz Cebelüttank ve ni
hayet Ak, ve Karadeniz Boi(azlan. 

Siyasi ve diplomatik tarih müdekkik
leri dikkat etmi$lerdir ki Akdeniz muva
zenesi denilen 5ey ve bu muvazenenin 
etrafmda sarfedilen sayistz faaliyetin en 
büyük kJSmt, i$te bu Ü<; kapmm kontrolu, 
yahud - eski tabirle - Kapt~uhadarhgt 
meselesinden ibaret gibidir. Son zaman
larm Akdenize aid asabiligini de gene bu 
Ü<; kapmm murakabesi alanmda husule 
gelmi$ deili>imler dogurdu. 

i ptida kaptlarm en uzagmdan baih • 
yabm: 

Simdiye kadar fngilterenin mutlak 
kontrolu altmda bulunan Cibralta ispan
yadaki kanh hadiseler münasebetile dü
$Ündürücü bir mahiyet ald1. Zira Franko 
kuvvetleri ortaya ~tkmctya kadar ingi[
terenin !spanya muvacehesindeki klasik 
siyaseti, bu memleketi nisbi bir zaf ic;in
de ve lngiliz himayesi altmda olarak 
münferid bulundunnakh. lngiltere, ken
disinden baika bir koruyucuya bajvur • 
mamak iartile idi ki lspanyayt kanad1 al
tmda sakhyordu. Muazzam deniz dev
letinin pek ehemmiyet verdigi bir nokta 
da Balear adalarmm, lngiliz emir ve ar
zusuna hiGbir suretle kar11 durarntyacak 
bir kuvvet elinde bulunmastydt. <;ünkü 
bu adalar Afrika sahilleri kar11smda bir 
nevi liman saytlmaktadtr, 

Simdi ne oldu? 
Olan 1udur ki korkunc ihtilal bir kere 

memlekeli ates ve kana boyamaga baila
ymca, hepimizin bildi!(imiz üzere bütün 
büyük devletler fspanya önünde kendi 
husus1 menfaatlerine, ideolojilerine ve ih
tiraslarma göre birer ccphe ald1lar. Bu 
sonunculann arasmda ise Almanlarla 
ftalyanlann nekadar 1iddetli bir faaliyet 
gösterdigi vc bugün Balear adalarmm 
askeri i5ga[ altmda bulundugu ayrtca 
düiünülmelidirl 

Y aztmm kadrosu, teferrua!t pek .;ok 
olan bu i$in her bak1mdan mütaleasma 
müsaid bulunmuyor. Amma zannederim 
ki size meselenin hayati noktalarmdan bi
rini isaret etmi$ oldum ! 

Gelelim Süven kanalma: 
Bugün bülün dünyaca en iyi btlinen 

hakikatlerden biri lngiliz dostlanmtz i~in, 
Ak ve Ktrmm denizler arasmdaki can 
damannm emniyeti davasma verilmi> ha
yati ehemmiyettir. Vakti)e mühim bir si
yasi muharrir $Öy]e demisti: 

«Degen pek büyük olan Süveys ka • 
nah yolunun tarn bir Britanya tasarrufu 

altmda bulunmast kaygtstdtr ki ingil -
tereyi Maltada, Ktbnsta, yerle$<0ege, 
Mism iigale ve 1876 tarihinde Hidiv is
mail Pasadan Kanal kumpanyasmm yüz 
altmt> yedi bin aksiyonunu sahn almaii;a 
sevketli. Hatta Büyük Harbdeo sonra 
Filistin ve saire mandalanm elde etmek 
arzusu bile lngil tereye hep Kanalm em· 
niyeti mülahazasile gelmi$tir.» 

Simdi bir noktaya dikkat edel im: 
italya - Habes sava>t ba1ladti\t za • 

man fngiliz devleti Süvey$ kanah üze • 
rinde vaziyete hakimdi. Acaba hk hoiu
na gitmiyen bu i1i durdurmak i<;in ital
yan kuvvetlerinin Kanaldan ge<;mesine 
neye mani olmad1? Bunun cevab1 basit
tir. 1888 de istanbulda akdedilen mu -
kavele mucibince, gerek bans ve gerek 
savas zamanmda herhangi bir devletin 
ticaret ve harb gemilerini serbest<;e Sü • 
veys kanalmdan ge~irmesine hiGbir mani 
yoktur. Ve bu anlasmaya imza koyan 
devletlerden biri de lngiltere oldugu kin 
Büvük Britanya sözünden geri dönmc -
mistir. Ancak..„ 

Ancak ileriyi Gok dü$Ünen ve iyi gö -
ren fngiliz devlet adamlan bu yeni vazi
yet karstsmda taze tedbirler almaktan 
geri kalmad1lar. Simdi 1938 senesinde
yiz. Kanal imtiyazmm ömrü ise 1968 de 
nihavet buluyor. Ayni zamanda eski Ro
ma fmparator]ugunu stk stk hahrhyan ve 
hatirlatan ltalyan önderi, Akdenizin ln
giltere ic;in yalmz bir yo], halbuki kendi 
memleketi bak1mmdan bir hayat ovast 
oldugunu Milano' da bagira bag1ra soy
lemistir. 

Bütün bunlardan ne <;tkar} 
Biz böyle bir sorl(unun bir\;ok slyasi 

tahminlere yol •Gan muhtelif ihtimallerini 
buakarak tetkikimize devam edelim: 

Görüyorsunuz ki Akdenizin uc;uncu 
kapist olan vc anahtan bugüniin ~refli 
Türkiyesi elinde bulunan Bogazlara gel
di.k. 

Evet Boiiazlar.. Tarih gösteriyor ki 
nice bin macera Bogazlann yalmz önün
den dei!il bizzat ba~mdan da geGmiitir. 
F akat, bizim, yani benim mensub oldu
gum nesil <;ocuklarmm hususi bir mazha
riyeti var. Anafartalar Kahramam ola • 
rak <;anakkale Boi\azmt kainatm mü1te
rek hücum penc;esinden silkip kurtaran 
Yüce EI, bugün de gene kiiinata karit o 
Bogazlann tarn serbestligini Türk haki
miyetinin hak ve medeniyetsever iradesi 
altma koymu1tur ve bunu yaparken bü
tün aleme yalmz harb degil, bir de sulh 
kahramanhih nümunesi gÖstenni5tir. 

Ba bugumuz vaktile bir nutkunda va
ziyeti ne güzel anla!mtsh; biz de onun 
yal~m kelimesini alarak ktsaca söyliye
lim ki 1imdiden sonra Bol(azlardan «sel
lemehüsselam» ge.;mek yasakttr ! 

Mesele böyle olunca? 
lste iimdi oraya vanyorum: 
Bir taraftan Akdenizin yukar1da fev

kalade k1sa c;izgilerle ~izmek istedii(im 
krokisini dü1ünün; öbür taraftan da kim
senin topragmda gözü olmtyan, sulhGU, 
kuvvetli ve bütün milli dikkati kendi SI -

mrlanna <;erGeveliyen aziz yurd üzerinde 
toplanm1s bir Türkiyeyi hattrlaym. 0 za
man o;özünüzün önünde yeni bir hakikat 
vücud bulacak: Sözüne sadtk, ahdine ve
fah ayni zamanda da hertürlü hakkmt 
müdafaava hem hassas, hem kadir ide
alci bir Türk camiasmm dostlugundaki 
kiymet.. 

E vet bu ktymet pek gerGek ve pek a
g1rd1r. Uzak yakm bülün komiulanmtz 
ve büyük küc;ük tekmil medeniyet cami
alan bu hakikati nekadar iyi anlarsa ci
han sulhu namma o kadar kazanc temin 
edilmis olur. Ve insanhk i~in o kadar 
hay1r. Su sebeble bu kanaali münevver 
cihanm $Uuruna mümkün oldui\u kadar 
fazla yerleitinnek bizim iGin kutsal bir 
ödevdir fikrindeyiz. 

Faz1l Ahmed Ayka~ 

Ankara Borsas1n1n 

Ankara Borsasmm a,1 • 
h$1Dl dün yazm1$!tk. Re: 
muhtelif intibalarla yem 
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Hfidise!er aras1nda 

En bahtiyar devlet 

a avii;re ile Avusturya hududu ara· 
D amda bir Lihtell!tayn Prens!igi 

var. Büyük Harbin aonuna kadar 
Avusturyaya bagh kalan bu küi;ük 
devlet, aonra onclan ayrtlarak, bir §i• 
lebin arkasma baglanan sandal gibi 
isvii;re)'e 11gmmt§. Nüfusu 12,000 
ki§iden ibaret. Parlamentosunda on 
be§ meb'usu var. Fakat aail garabet, 
bu mini mi11nac1k devletin ordu yeri• 
ne tek bir asker beslemeaindedir. 

Almanya Avusturyayt i§gal eder· 
ken bu yavrucagin gei;irdigi korkuyu 
tahmin edersiniz. F akat Hitler, ona 
dokunm1yacagma dair teminat ver· 
mi§. 

Galiba zamannmzm en bahtiyar 
devleti bu Lihten§tayn Prensligidir. 

Hikayeyi biliyonunuz: V aktile 
bir hükümdar, bahtiyar bir adam ara• 
mt§. Onu aaraylarda, konaklarda, 
i;iftliklerde, velhas1l refabtn ve serveo 
tin bulundugu hii;bir yerde ele gec;i· 
rememi§; nihayet ona fakir köylüler 
arasmda rastlam19: Bir "oban ! Hi~ 
tasau olmachgm1 ve i;ok bahtiyar Ya• 
tad1gm1 itiraf eden bu adam1n da 
s1rtmda gömlegi bile yokmuf. 

Zamamm1zda da bahtiyar mennle
keti büyük donanmalara, tayyare fj. 
lolarma ve modern ordulara sahil) 
milletlerin topraklannda aramaytn1z. 
Bahtiyar bu Lihtenftayn Prensli.gidir. 
Hii;bir tasast, hatta üi; ki!ilik bir or
dusu bile yok. 

PEYAMISAFA 

Dün 

bir 
Eyübde 

iki 
gece 

garajla 

otobüs yand1 

Eyübün en rnütekasif 
semti büyük bir 

tehlike atlatti 
• 

Dün gece, Eyübde Kmlmes~idde bir 
yangm olmuj, ale~. bir garaj tamamen 
yandtktan sonra bastmlmt§hr. 

Kmlme..;id semti, Eyübün en müteka· 
sif ve büyük evlcrle dolu bir mevkiidir. 
Kmlmes.;id camiinin karitsmda Hayda· 
ra aid eski bir garaj vardtr. Eyüb • 
Keresteciler otobüslerinden bir ktSmi 
gcceleri bu garajda kalmaktadtr. Dün 
gece de son servislerini yapan arabalar. 
garaja almmt~. kaptlar kapand1ktan 
sonra herkes ~ekilip gitmiitir. 

Saat 22,30 da birdenbire garajdan bir 
alev sütunu yübelmi1. eski ve ahjab bin• 
yanmtya bailamt&hr. Evlerin stk olu<tt, 
i<;eride benzin varillerinin bulunmast, ci ' 
var evlerde oturanlan hayli korkutmui •' 
zaman i<;inde yangm yerine kadm erkek 
binlerce Eyüplü toplanm1ittr. 

Vaktinde yeti1en itfaiye grupu atei! 
önlemege muvaffak olmujtur. On bei. 
yirmi dakika gibi ktsa bir zaman kind• 
garai binaSJ ve i<;erisindeki iki otobiit 
tamamen yanm11, birka~ varil benzin d• 
parlam15t1r. Önlcnmesi Gok gÜ<; olan 
yangmm ahlan bir sigaradan ~tkt1~t tah• 
min ediliyor. Tahkikat devarn etmekte ' 
dir. 

Bursa Necatibey Enstitii• 
sü i~in yeni bina yap1hyor 

Bursa 2 (Telefonla) - Buradaki Ne: 
catibey enstitüsü !~in Maarif Vekäletl 
200 bin lirahk yeni ve modern bir bin& 
yapltrmaga karar vermi§ ve bugün te
mel atma merasimi yaptlmi§ttr. Mera· 
simde Maarif müdürü bir nutuk söy • 
lemi§tir. 1Ik paviyon iki ay sonra bite • 
cektir. 

Mekteb 929 da ai;1ld1g1 zaman 26 ta • 
lebesi vardl. Bugün müessesede oku ' 
yanlar 977 dir. 

Muvaffak Menemencioglu· 
nun k1zi evlendi 

Ankara 2 (Telefonla) - Anadolu A• 
jansi genel direktörü Muvaffak Mene • 
mencioglunun lozt Bayan Suzan ~{~ne: 
mencioglu ile Hariciye Vekälcti kaltb 
lerinden Mustafa Borovahnm nikählart 
bugün saat 11 de Belediye dairesinde 
yap1lm1§!tr. 

Bavan Suzan. Namtk Kemalin ve 5a· 
btk ä"van reisi Rifat Menemencioglunun 
bafid~si ve Hariciye Umuml Katibi Nu· 
man Menemencioglunun yegenidir. 

Hariciye Vekili doktor Rü~tü Arasla 
Numan 'Menemencioi(lu nikahta tara • 
feyne ~ahidlik etmi~lerdir. Merasimde 
Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sekrete
r! gükrü Kaya ile refikalan, Adliye Ve
kili gükrü Saraeoglu, Maliye Vekili Fu· 
ad Agrah, Gümrük ve tnhisarlar Ve ' 
kili Rana Tarhanla Hariciye, Adli;·.• 

Müste§arlar1, Hariciye Müdürü um11011' 
' btt"' 

leri ve tarafeynin akrabalart haZlr 
lunmu$lar ve genc evlileri tebrik et 

mi§lcrdir. 
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11 ~.~~~~ Maskeli balo ]
1

.J 

p E T E 

Müfidc sokakta dalgm dalgm, etrafi
na bakm1yarak yürüyordu. Leyla ismin
de bir arkada1ma ziyarete gitmekte idi. 
Bu arkada11 ycni evlenmi1, mes'ud bir 
yuva kurmu1tu. Müfide de yakmda evle
neeekti. F akat o, kendisini c;ok bedbaht 
hisscdiyordu. 

Müfide, yirmi alt1 yafmda idi. Göze 
c;arpan bir güzelligi yoktu. Üstelik fakir
di. Simdiye kadar lmk ya1lannda, 1a11 
gözlü, orta halli bir memurdan ba$ka o· 
nu istiyen olmam11t1. Ve annesile babast 
ne zamandanberi gene klZl evlendirmek 
ic;in c;1rpm1p duruyorlard1. Müfide belki 
biraz iyi giyinse, 1uraya buraya girip c;1k
sa, baz1 yerlerde görünse kendine göre, 
gonlünün istedii!i gibi bir koca bulabilir
di. Halbuki Müfide bunu yapam1yordu. 
0, kabuguna c;ekilmi1, sessiz, sakin bir 
k1zd1. Son zamanlarda Anadoluda bulu
nan bir akrabanm delaletile ona bir talib 
c1km11tt. Bu, Ahmed isminde T rabzon
da c;iftlik sahibi zengin bir adamdt. Mü
fidenin resmini p;Örerek beii:enmi1, genc 

z hakkmda 1stanbuldaki baz1 tamd1k
)lnna tahkikat yaptird1ktan sonra hemen 
f,tanbula gelerek onu ahp c;iftlii(ine gö
türmege karar vermi1ti. hte Müfide c;ok 
yakmda soluk bir fotografta hayal meyal 
gördügü bu adamla evleneeekti. Gene 
k1z onu iriyan, kaba, ha1in, bir c;iftlik sa· 
hibi olarak hayalinde canlandmyor ve 
~öyle dü1ünüyordu: «E vlendikten sonra 
birc;ok c;ocuklanm olacak. Sabahtan ak
~ama kadar c;oeuklarla ugra11p ev iflerin
den yipranaeai\im. Koeam iki laf konu
sulm1yacak kadar gÖrgüsüz, ha1in bir a· 
'.dam. Belki bcni arada strada dövccek 
biie. Scvmcdi(!im bir adamla evlendiil;im 
yetmiyormu1 gibi o JSSIZ c;iftlikte maddi, 
manevi azablar ic;inde harab olaeag1m.» 

Leylaya gitmek üzere evden c;1kma
dan cvvel de babaS1, Alunedin bir iki 
gÜne kadar 1stanbula geleccgini söylemit
ti ve Müfidenin ne1' esi büsbütün kac;
m11tJ. 

Leylanm evine giderkcn dudaklarma 
yalanc1 bir tebessüm takmaga c;ahfh. Fa· 
kat o gÜn arkada11 da ondan iyi ve ne1' e
li deii:ildi. Hafif bir k1rgmhi!1 vard1. Ko
ca51 ha1ucunda oldugu halde yatakta ya
t;yordu. Müfideyi gÖrÜnee gözleri parh· 
yarak yerinde doi(ruldu: 

- Oh, iyi ki geldin diye, bagird1. Bu 
müstebid adam yataktan c;1kmama müsa
ade etmiyor. Halbuki gece maskeli balo 
oldugunu ve günlerdenberi bu balo ic;in 
naS1l hamland1i\1m1 biliyorsun. Ben gide
rniyorum, hie; olmazsa elbisemi giyip sen 
git de ic;im biraz rahat etsin. 

Müfide 1amm11tt. 1tiraz cdeeek oldu, 
111idemiyeceii:ini söyledi. F akat Lcyla o 
kadar mar ediyordu ki nihayet raz1 ol
rnai(a meebur oldu. 

Gene k1z, geee giyinip de aynanm ö
nunde kendini beyaz tüller ve ipekler i
c;inde RÖrdüii:ü zaman hayretler ic;inde 
kald1. Vüeudünün bu kadar muntazam 
ve gÜzel oldugunu 1imdiye kadar farket
rnemi1ti. Sonra makyaj yüzünü nekadar 
baskala1tirm11h 1.. Rimelle hafif kaldird1-
~ kirpikleri yanaklanna gÖIRe yap1yor, 
dudaklan birer karanfil Ribi k1rmm ve 
ate1li görünüyordu. Kadife maskesini de 
yÜzÜne takhi1;t zaman «aman nekadar 
giizel oldun, bir peri kmna benziyor 
sun !:. diye, baii1ran Lcylaya kmk bir 
tebessümle bakti ve ic;inden: «Bu geee 
eiilcnmel< hakk1m, yakmda her1eye ve
da ctmek lazun geleceb diye mmldan
d1. Biraz sonra Lcylanm birkac; ahbab1-
nm refakatinde evden c;1k1yordu. 

Balo salonu bir c;ic;ek bahc;esini and1r 
rnaktayd1. Herkes c;c1id c;eiid k1yafetle
re hürünmü1tü. Müzik durmadan c;ah
yor, ic;ki kadehleri elden ele dola11yor ve 
c;iftler c;1lgm gibi dans ediyorlard1. Ley
Jamn ahbablan biraz sonra kalabahil;a 
kan1hlar. Gene k1z yalmz kald1. Kendi 
kendine: «Gene yalmz kald1m. Bir kö
fede unutuldum» diye dü1ündü. Halbu
ki hie; de tahmini p;ibi c;1kmad1. Arab k1h
gmda, fazla sarho1 1i1man bir adamm 
y1lt11k bir taVJrla yaphi1;t dans teklifini 
reddederek onu ba1mdan savrnaga c;al11-
t1ih bir mada uzun boylu, geni1 omuzlu 
bir erkeil;in kendisine yakla1ttii:1 ve dans 
icin önünde ii!ildiii:ini p;ördü. Baloda tek· 
tük tesadüf edilen birkac; crkck gibi si
mnkin Riymi1ti. Gözleri maskesinin altm
dan birer ate1 gibi yamyordu. Gene kiz 
•i1man sarho1un elinden kurtulmak ic;in 
derhal onunla beraber piste dogru yürü
dü. 

Dans etmege ba1lad1klan zaman genc 
adam kalm bir scsle: 

«- Sizi 1u budala sarho1tan kurtar
cl-n1» dive IT'mldand1. Müfidc ba.m1 kal· 

Perlde Ce161 " 
dmp ona bakh vc scsini c;1karm1yarak yal
n1z gülümsedi. 

1Ik danstan sonra birbirlerinden hie; 
aynlmad1lar. fc;tiler, eglendiler vc dur
madan dans ettiler. lkisi de fazla konu1-
muyorlar. Maskelerin arasmdan atef gi-

Serglalnde 6 gUn 

BUKREf? 
~ehrlnde 2 gUn 

( Otel, vapur, tren, yemek, 
gezme hepsi beraher ) 
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bi yanan gözlerle birbirlerine bak1yorlar- 30 Nisan - 10 lUayis 
d1. Dans cderlerken genc adam M üfide· 
yi bir c;ocuk p;ibi bai!rma baS1yor, genc ~lüracaat : NA TT A Istanbul 
k1z da onun g~nii 111öi!süne yaslanarak Tel. 44914 

tath bir sarho$luk ic;inde gözlerini kap1- :=::::::::::::: 
yordu. 

Sabaha kar,1 bahc;cye c;1ktilar. T enha 
bir kö;ede agac;larm altmda mermcr bir 
s1raya yanyana oturdular. Müfide 1im -
diye kadar a1k nedir bilmiyen kalbinin 
saadetlc gÖgsünü dövdügünü hissediyor 
ve biraz sonra bu yabanc1 adamdan bir 
daha yüzyüze gelmemek üzcre aynlaca
i!m1, birkac; gÜn ionra da bir ba1kasma, 
sevmedigi, hatta 1imdi nefrct duydugu 
bir adama elini uzatmaga meebur olaca· 
g1m dü1ündükc;c ic;i s1zhyordu. 0 zaman 
dudaklarmdaki mes'ud tebessüm ac1 bir 
takallüse c;evriliyordu. Bunu farkedcn a
dam, gene onun dald1g1 bir mada sokul
du, yavafc;a: «Neniz var, sizi benim hu
zurum mu s1k1yor yoksa? ., diyc, aordu .. 
Gene k1z ic;ini c;ckti, luc;kmga benzer bir 
sesle: «Bu benim son gecem» dedi. 0-
nun fM1rd1gm1, irkilir gibi oldugunu far
kedince ayaga kalkarak ilave etti: 

- Y ani son saadet gecem. Birkac; 
güne kadar evleniyorum. Hcm de hie; ta
mmad1g1m ve sevmedii!im bir adamla. 

Adam da ayaga hlkm1fll. Ona yak
la1t1. Omuzlarmdan tutarak heyceanh 
bir tav1rla: 

- Mademki bu izdivac1 istemiyorsu
nuz, dedi. Her$ey dei!i&Cbilir. Y almz nc 
olur maskenizi c;1lcarm arhk. Birbirimizi 
tan1maga ve uzun uzun konu1maga ihti
yac1m1z var. 

Müfidc scsini ~1karm1yor, kollan yan1-
~.• dü§mii1. hareketsiz, meyus duruyordu. 
Obürü uzand1, yava1~a onun maskesini 
yüzündcn ald1, sonra kcndisininkini de 
~1kararak biraz ötcyc ~imenlerin üzerine 
ftrlattl. Bir an lcar11hkh bak11ttlar. Göz -
leri parhyordu, yüzleri heyecandan sa -
rarm11ti. Müfide adarnm kendisine dogru 

kollarm1 uzathgm1 gördü ve birdenbire 
bu kollara atild1. F akat o, kulagma egi
lerek: «Seni ahp ~iftligime T rabzona 
götürecegim. Orada tahmininin hilafma 
nekadar mes'ud olaeag1mlZl göreceksin» 
diye, fJSlldad1g1 zaman, gene kmn göz
leri hayretle büyüdü, dudaklarmdan ha
fif bir feryacl döküldü. 

Art1k o kurtulmak i~in ~1rpm1yor, Ah
med ise kollarmm ~emberini büsbütün 
daraltarak kahkahalarla gülüyor: 

- N aS1! kim oldugumu sonuna kadar 
iyi saklad1m degil mi, diyordu. Oh rica 
ederim, ben kendime aid bir kadtm sa -
baha kadar balolarda hi~ böyle yalmz 
ba§ma birakabilir miydim? Sabah va -
purdan c;1khm. Ak1am üzeri evine gittim. 
Leyla isminde bir arkada1mda oldugunu, 
oradan baloya gideeegini söylediler. 0-
radan otele dönüp gittim ve: «Ünu ba
loya bcn götürmeliyim» diye, dü1ünerek 
biran evvel seni görmek ic;in Leylanm 
kap15mt c;ald1DJ. Oradan da biraz evvel 
c;1ktt, dediler. F akat arkadaim iyi bir ka
dm. Meseleyi ögreninee seni tamyabil -
mem ic;in tuvaletini bütün tarifile tarif et-

Me~hur Opera Lirik ~antözü 1 
OLGA SOMOGYi 

Yunan operas1 tenörü 

BAKEA 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNi'de 
Mo. KEMAL orkestras1 i§tirakile ---------· 
Im w 

TURAN T1YATROSU 
Bu ak~am 

San'atkär Na§id ve 
arkada§lan 

Hakkt Ru§en, Rtfkt, 
Eyüb Sabri blrlikte 

Matmazel Ml~e - Pen~ef varyetesinin 
i§tirakile, gündüz: Karatepe haydud
lart, konmedi 3 peroe, geee: A~1kgöz 

§ark1lt kornedi 3 perde 

Üaküdar Haie ainema111 
DEN!Z KAHRAMANLARI 

HALK OPERET! 
Pazartesi alqamt 9 da 

Baklrköy Cankaya sine
masmda, Eski Tas, büyük 

operet 
6 nlsan ~ar~amba a~a
m1 9 da FranSiz tiyatro

sunda Büyük Gala. tl'stad. 
N~id - Halk operetl - Muallä konseri, 

Garden varyeteleri. 
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Bir Saadet 
Gecesi 

Charles Bayer 
Ekler Jurnal 

1U.veten ilk eeansta 

Betizler 

ti. Görüyorsun ki scni bulmakta gü~lük 
~ekmedigim gibi hayalinde bir gulyabani 
gibi yaiatarak bendcn nefret ettigini de 
ögrenmi§ oldum. 

Gene kmn ~1rpmma51 ge~mi§, ba§lnl 
onun gögsüne yashyarak harcketsiz kal -
m11h. Gene adam sesini yava§latarak: 
«Hala benden nefret ediyor musun ?» 
dedi. Müfide ba1m1 kaldird1, gözleri yai 
i~inde idi. Maheub, titrek bir sesle: «Be
ni affediniz, dedi. 0 zaman sizi soluk 
bir resmin gösterebildigi kadar ve kafam
da yarattig1m sevimsiz bir hayal 1eklinde 
tamyordum.» Ahmed gülümsedi ve faz
la biriey sormad1. Yalmz birbirlerine bi
raz daha sokuldular. Müfide tekrar onun 
geni1 gÖgsüne ba1m1 biraktt. 

lc;eri.den hiila hafif hafif müzik sesi 
geliyordu. Halbuki ortahk ak~1l bir ay -
dmhk i~inde idi. Sabah oluyordu. 

Eu hafta . s1nemas1n1n SUMER 
Göstermekte oldugu program kadar zeogin ve güzel 

program görülmemi§tir. 

bir 

2 büyük Frans1z filmi birden 
Dram„. Teessür.„ 

FANFAN ve KLODiNE 
Umuml taleb Uzerine 

temdid edilmi,tir. 

11 (tenzilätl1) - 4 30 ve 8 
8eanslar1nda 

Ne1e ve kabkaha ••• 

FERNANDEL 
En mükemmel ve gülüoclü 

filmi 

ZORAKi ASKER 
2,30 • 6,30 ve 9,15 seanslarinda 

r- Y ar1n ak§am SAKA t{ Y A sinemas1nda 
Krali\:elerin en büyügü ve zevcelerin eo sad1k ve eo yüksegi 

RALif;E ViKTORYA 
(Mllletler Kupas1) büyük mßkäfatim kazanan Frans1zca sozlü lilminin 

ilk 1r~esi ~ereline 

MEV!liMiN EN BUYüK GALASI 

Ea~ rollerde : ANNA NEAGLE ve ADOLPH WOHLBRUCK 
----• Az kalan yerlerinizi evvelden aldmmz. Tel. 41341 ----•• 

• -.... 

Mari Glori Greta Garbo 

Beyaz perdede görünmi- isve~li yild1z Stokovski 
yen artiste yeniden ile birlikte italyadan 

kavu~tuk Tunusa ge~ti 

Mari Glori •Cambazhanenin esrar1• 
filminde cambaz Inn rolünde 

Coktanberi güzel yüzünü beyaz pcr
dede görmekten mahrum kald1g1m1z Ma
ri Glori sinema alamnda yeniden c;ok mu· 
vaffakiyetli bir faaliyetle i$e ha1lad1. 
F ranSIZ reiisörü Jak F eyder'in almanca 
ve frans1zea olmak üzere iki versiyonda 
vüeude getirdii!i «Cambazhanenin esra
n» filminin F ran51z versiyonunda eambaz 
km Pepita rolünü oynad1. Bu münase
betle gec;en gÜn kendisini Paris civann· 
daki sayfiyelerin birinde kil.in kö1künde 
ziyaret cden F ran51z p;azeteeilerine uzun
uzad1ya beyanatta bulunmu1 ve ezeümle 
demi1tir ki: 

«- Stüdyodan yorgun argm döndü
i!iim zaman atlanm, köpeklerim beni din
lendiren cn mühim amiller oluyorlar. Ma
amafih atlanm kadar kütübhanem de 
benim en büyük eglencemdir. Nas1l ah1· 
r1mda eins beygirlerim varsa, kütübha -
nemde de k1ymettar kitablar1m meveud
dur. Onlan okumaktan da büyük zevk 
duyar1m. Me1hur olmadan evvel de mü
to 1eaya merak1m vard1. 0 zaman aSll 
ismimle c;agmhrd1m: Arlet Jeni .. Parise 
ailemle birlikte yeni gelmi1tim. Babam 
ne olmak istediii:imi sordugu vakit «dan -
söz olacag1m I» cevabm1 vermi1tim. 0 -
pera dansözlüj!ü gözümde ilahi bir i1 
gibi tütüyordu. F akat babam böyle bir 
te1ebbüse p;iri~cklii!imc kat'i surette ma
ni oldu. Sapkaetl1i!a ba1lad1m. Güzel 
1apkalan c;ok eeverdim amma, dogrusu
nu isterseniz onlan yapmak, $1iiymck kadar 
ho1uma gitmiyordu. Nihayet Havr'de 
bir güzellik müsabaka51 ac;1ld1i1;m1 iiitin -
ee hemen i1tirake karar verdim. Lakin o
rada da bir muvaffakiyctsizlige ui!radun. 
Nihayet, Pariste bir müsabaka daha a
c;1ld1. Onda Süzi Vermon birineiligi, ben 
de ikineiligi kazand1m. 

Ügursuzluii:a pek fazla inanmamakla 

BARBARA STANWiCK 
ve 

JOEL MAC CREA 
KADIN 

T unus 2 - Greta Garbo ile Leopold 
Stokovski ltalyadan buraya gelmi1lerdir. 
Artistler p;azeteeilerle fotoi(rafc;1lara iz
lerini kaybettirmek ic;in kendilerini geti
ren vapurun RÜvertesinde birkac; saat 
kalm11lard1r. 

Greta ile kocaSJ Hammame'de karaya 
c;1karak Villa Sen·Sebastiyen'e yerle1mi1-
lerdir. Vaktile Dük ve Dü1es dö Vind
sor da bu villada kalmak istemi1lerdi. 

(a.a.) 

~irley T empl 

Kü~ük artisti Madam 
Ruzvelt ziyaret etti 

Amerika Birle1ik devletleri Cumbur
reisi Ruzvelt'in zevcesi oon defa Holi
vud' a bir seyahat yapm11 ve sinema fCh
rini ziyarcti esnasmda küc;ük Sirley 
Templ'i de ziyaret etmi1tir. 10 ya1mda 
bir küc;ük, fakat san' at kudreti itibarile 
c;ok büyük olan bu yavru ic;in ne tcref de
i!il mi? Resmimizde Madam Ruzvelt ile 
Sirlev vanyana. 

beraber 13 raltarmmn hayattmda mühim 
bir rol oynad1g1m itiraf etmek meeburi -
yetindeyim. Muhtelif aylann 13 ünde ba-
11ma birc;ok otomobil kazalan geldi. 

Size atlanm, köpeklerim ve kitabla -
nmdan kemali muhabbetle bahsettim de
i!il mi? Onlardan daha ziyadc bir sev
dii!im var .. 0 da sinema.. Seyircilerim 
bana sad1k kald1kc;a bu meslekten ayr1]
m1yacai1;1m. Y almz onlann sabnm da 
fazla suiistimal etmiyecegim. T am zama
nmda c;ekilmek istiyorum. Sinema beni 
b1rakmadan benim onu b1rakmakhg1m 
daha serefli olmaz m1?» 

Harikulade bir a~k ve 1 
tath bir macera filmin· 

de bulu~tular : 

KALBi 

3 Nisan 1938 

( ~n ~kiun'1ki oroRTam) 
ANKARA: 
12,30 kar~tk pläk ne~rlyati - 12,50 pl!lk: 

Türk muslklsl ve halk "1rkllart - 13,15 da
hlll ve harlcl haberler - 18,30 pläkla dans 
muslk1sl - 19,15 Tilrk muslklsl ve halk 1ar
·lulan. (Makbule Qakar ve arkada~lar1) -
20,00 saat ayar1 ve arabca ne~rlyat - 20,15 
Tilrk muslklsl ve halk §arkllan. (Sallhad
dln ve arkad~an) - 21,00 pläk ne§rlyatt-
21,15 stüdyo salon orkestru1 - 22,00 aj&lll 
haberlerl - 22,15 yarihk! program. 

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

dls - 13,05 pläkla Türk muslklsl - 13,30 
muhte11f plll.k ne,,rlyat1 - 14,00 BON - 16,00 
Takslm stad1ndan naklen: GalataMray -
Muhaf1zgücü futbot ma~1 - 18,30 pläkla 
dan.s muslklsl - 19,15 konterans: Prof. Sa
llh Murad (Radyo derslerl) - 20,00 Müzey
yen ve arkad8'Jlar1 tarafmdan Türk musl
kls! ve, halk tark1lari - 20,45 hava raporu-
20,48 Omer Rizo. tarafmdan arabca söy -
lev - 21,00 Cemal KämJJ ve arkada~Jan ta
ratmdan Tilrk mus!kt.sl ve halk 1arkllar1, 
(saat ayan) - 21 ,45 ORKESTRA - 22,15 a
Jans haberlerl - 22,30 p!Akla sololar, ope -
ra ve operet parcalan - 22,50 .son haberler 
ve ertest günün program1 - 23,00 SON. 

vIYANA: 
17,05 MUsOO - 19,05 ka:r11Ik yayin - 20,15 

ORKESTRA KONSER.i - 21,05 BÜYÜK t;!AN 
VE O~TRA KONSERi - 22.05 AKljAM 
KONSERI - 23 ,05 haberler, hava - 23 25 
DAN BMUSiKisi. • 
DANS MUs±Kisi. 

18,35 CINGENE ORKEBTRASI - 19,35 
konferans • 20,05 ORKESTRA KONSE -
Rt • 20,55 spor, p!yes. haberler - 23,05 
CAZBAND TAKThfi - 24,05 Qi:NGENE OR
KEBTRASI - 1,10 aon haberler. 

Btl"KRE!j: 

18,05 DANS ORKESTRASI - 19,45 kon -
ferall.!, apor - 20,10 ka~1k yay1n - 20.35 
p!yes • 21,25 dans p!Aklan - 22,05 hava, 
haberler ve salre - 22,15 balet mus1k1sl 
(gramofonla) - 22,35 spor - 22 50 GECE 
KONSERi - 24,05 gramoton. ' 

LONDRA: 
18,35 ODA MUS!xist - 19.05 ASKER! 

BANDO - 20,10 plye• - 21 kar111k yayin -
21,50 haberler, hava ve •atre - 22 10 PA -
ZAR KONSER.i - 23,35 son. • 

PARis [P.T.T.l: 
17,35 ORKESTRA KONSER.i - 19,35 gra

mofon, haberler - 21 ,05 kan~1k yayin - 21,35 
komedJ - 23,35 haberler, hava. 

Bir direktör aramyor 

Coeuk E.strgemc Kurumu Gene! Merke
zlnden: 

Cocuk Eslrgeme Kurumunun Ankarada 
Ke~!örendekl Anakuca~1 müessesest dtrek
törHll!il a~1ktlr. Doktorlarla ~ocuk koruma 
ve ldare lflerlnde tecrübell yükßek tahsU 
görmü~ bayanlardan ariu edenler 1eraltl 
anlama1< !~In klSa hal tercümelerlle An
ltarada Qocuk E.strgeme Kurumu B...,kan
htina müraeaatler!. 

Mevlid 
G~enlerde vefat eden General HU -

seyin Hüsnil Karsarun ruhuna lthaf e
dilmek Uzere 4 nisan pazartesi giinü ög
le ~amazmd~ sonra Ni§anta§mda Me§• 
ruhyet canusmde Mevlid okutturula -
ca~ndan arzu eden zevatm te§rifleri 
rlca olunur. 

Karsan ailesi 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tlyatrosu 

Senenin son temsillerl 
Pazartesi: (Kad1köy)' 

Sah: (Balmköy) 
<;aqamba: (Üsküdar) 

sinemalar1nda 
1lk defa olarak 
Büyük vodvil 

KONTAK YAPTI 

[

amatya t;i E N sioemada] 
Bu hatta iki film 

ALTIN HIRSI 
ve KIZIL <;A YIR -

Bugün MELEK sinemas1nda 2 film birden 

GÖNÜL A VCJSI SARI ZAMBAK 
Bafi rollerde 1 

Robert Taylor - Joan Grawfort 

Seanslar : 11 - ( tenzilAth ) 2,30 • 6 ve 9,50 de 

TURK 
DEI~ i 

sinemas1nda 
PETRO 

Milyonlar sarfile yap1lao, herkesi hayrette buakan, 
rnerakl1, heyecaoh film. 

ilaveten: BAH<;E SARAY 

l 
$erk Opera filml 

.„„„„„B•u•g•O•n„s•s•a•t•l•l„d•e„te•o•z•il•A•tl•1•m•a•t•io•e„„„„„ 

Ba~ rolde : 

MARTHA EGGERTH 
Seaoslar : 1 - 4 - ve 8, 15 te 

Senenin en büyük • en muazzam • en muhte,em - en nefis türk~e sözlü 
•• 

ve Türk Musikili filmi 

iHRA ENiN • 
1 

ve SARAY sinemalar1nda • 
1 PE K ' 

görülmemi!f bir muvaffakiyetle 
Bugiln saat 11 de tenziUith matine 

devam ediyor. 
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K1yamete kadirbaki kalacak devlet! 
Lihten§tayn Prensligi 

. nas1l ya§iyor? 
lktisaden • • • • mm1m1ru isvi~reye bagh olan bu 

· memleket harb ve istiladan 
halktan okuyup yazm1yan 

Son günlerd 
matbuatta Liht e-, 
t . eni
ayn ismi s1 k s1k 

azadedir, 
yoktur 

ge,mege ba§larni, • 
hr. Lihten t 
P . . . ! ayn 

renshginm m .. 
taki! d ' US • 

ev Jet s1fatin1 
muhafaza ..., . .. 1 <><ece~ 
soy eniyor Il' 
m r . k · ivet ec 1s1, omsu d -
letlerle m'·· ev-
b"' t"' unakid 

u _un muahE!de!e 
nm muhafaz -
rnkt •et. e e ve hakl 
zi)•etine gü 1 va
rek h Vene • 

• arici rn"'d 
haleler vuk u a • 
k uundan 

orlunamak\ . . a un1~ 
. An§lus'un, ort~ 

Avrupay1 tehdid 
de? yay1lrna pla~ 
ii;mde, Lihte 

ta,. · . n§ -. n isrrnnae b" 

'I 

:_nemleket buluna II' 
gunu bi!enlerin pe~ Prenslerin oturdngu Vaduz §atosu 
say1h oldugu .. 
ismi pek · a· §upheslzdir. Onun li;in, slni bu parlamento lntihab eder. Bu -
kmda b" na ir e§i\ilen bu devlet hak- günkil hükßmet reis! doktor Roof is-

II'az tafsWt d b 1 I d buluyoruz, a verm~gl muvaf1k min e ir zat o up, ya n1z Ba1vekil ~ 
Lihten§ta gil, ayni zamanda bütün nezaretlerin 

rnurabb yn, YÜz elli seklz kilometre nazmd1r. Ba§vekile, gene meclis tara
fuslu b.81 geni§likte ve on lki bin nü- fmdan sei;ilen iki kiiilik b!r hükümet 
leketi, ~rf~e~~liktir. Otomobil, bu mem- §ÜTas1 yard1m eder. 
arttirmak su:atle yanm saatte, sürati Lihten§tayn devletlnin büt~es!nde, 
tanba§a d ~artiJ~. on be§ dakikada bai- hükumet masraf1 olarak aynlmt§ bu • 

o ä§ab1hr lunan tahsisat bizim param1zla takriben 
za;~:~::§1tayn'i, A~turyaya merbut yirmi be§ bin lirad1r. Devletin en faz
h§hr. Bu ~ü v~rsa da, bu tamamen yan- la ehemmiyet verdigi cihet, maarif ol
garb eteg-

1 
<;uk devlet, Avusturyadan, dugu li;in, büti;ede, mekteblere, bu pa

daglarla am /§ga\ ettigl muazzam ma ranm bir misll fazla tahsisat konulrnu§
daki hudu~~ fnl§hr. !svl~re ile arasm • tur. Bu sayede Llhten§tayn ahallsl, ba~-

1866 d Ren nehrl te§kll eder. tanba~a okur yazar lnsanlardan müte -

da c1kanah, Prbusya ile Avusturya arasm- §ekkildir. 
ar de, Lihten§tayn, Avustur· i;>irin mer'alan, sebze bahi;elerl, asu-

de kasabalan, k1§m bir spor cennetl ha-
-1,j line geien karh daglart ve bütün bun -
{ j Jara ayr1 bir k1ymet veren rahat ve sa

kin ya§•Yl§ tarzile, bu kü,ük prenslik, 
yeryüzünün en mes'ud memleketidir. 
Siyast dedikodulardan uzak, blr tek ve 
Akil bir rejlme candan bagh Lil\ten~ -
tayn ahalisl gi!ti;I, i;oban ve burjuvadan 
ibarett!r. Sanayi, orada pek az lnki§af 
etmi§tlr. Amele, birkai; yüz ki§!den faz
la dejtildir. 
Llhten~tayn Prensl!Jtln!n orduru da 

yoktur. Bütün memleket dahilinde asa
yl:jl temin eden kuvvet ü<; jandarmadan 
ibarettir. Bu küi;ük devletin hududlan 
li;inde asker aramak büsbütün beyhu • 
ded!r. ZiTa, Liliten§tayn'm ikl tane as -
keri vard1r kl, biri arasira, kartpostal 
foto!\'rafi;1 l armm obj ektlfi kaq1smda 
poz alan Sadova'dan kalma, asirhk son 
ihtlyar, ötekl de, müzede duran balmu
mundan mamul neferdir. 

Bu ufac1k memleketin, bu varlyete 
Prens Bhinc! -~=11_ ragrnen, haric! müdahaleden korkma -

p Fransuva va d1"1m ba/:t1ra ba."1ra söy\emesi garib gö-renses Eisa 5 ~ 
yaya blr miktar asker .. rünürse de, Lihten§tayn, bu ltlmad1, 
kat, elli sekiz kisid lbgondermf§tl. Fa- devletin banisi olan Jan Adam'm 1712 
Jenen bu kuvv~\i:~ak~ret oldu~ söy- de söy!edil!l ~u sözden almaktad1r: 
hrlarda kalmaaig,_ . 1kl rniktan ha- cLlhten~tayn hanedanmm Akil !da -
sonra, Prag'da topla gib!, Sadova'dan resi altmda, devletln klyamete kadar 
ten§tayn ism! •kla ';:.? kongrede, Lih _ baka bulmaSI li;in, hak ve adalet son de
sulh muahedesinde zl::elJlmem1, ve rece kuvvetle muhafaza edilecektir.> 
unutulu~. Prensl!J!in rnerni§ti. Bu Ba§vekllln, Prensll/:tin istlklA!ine de>
Prusya ile hall harbd' :•zart olarak kunulm1yacal!t yolunda, Almanyadan, 
etti. Hatta, Mare~al ~ lt~~as1n1 lntac 2 mart tarihinde teminat almt~ oldugu -
lik arazisine yakin b!r 0!SVie nln, Prens- nu söyledigini de buna ilave edebiliriz. 
olan Rajaz'a geldik<;e L'h '1'e kasabas:i Lihten§tayn devletinin ikl as1rdan !
dudlanna yakla§mam~gi ~t~enitayn hu- baret olan tarlhl de olduk<;a ~ayanl dik
söylenir. 'Yad edindigi kattir. Prens\lk hudu!art 1,1nde bulu -

1914 te, Llhten§tayn, b!tar nan ~ellenberg Baronlugu !le Vaduz 
Fakat, Avusturya !rnpar •

1
f kaim1~ti. Kontlujpmu, Avusturyada muazzam 

·· „,_ lttih a or\u""· II malikAne!ere sahib olan Troppo Dükan 
gumru„ ad1 yapmiJ ld "" e 
!ti!H kuvvetler!nin tesis ~.„?l!undan, Jan Adam dö Lihten~tayn, 150,000 ve 
ya o da bilmecburiye da~U 1&1

1
•bloka- 290,000 gulden mukabll!nde Hohenem« 

bunun bütün mahrumiyetle 
1 

o mu~ ve Kontundan sahn alrnt§h. Prensllk un. -
mak zaruretinde kalmi•ti. r ne katlan- vamm kendisine veren ve bu arazlyl <>-

' nun ldaresine tevdl eden, !mparator Al-
t Um~'.?~ß Harb biter bitmez, Llhten~ hnc1 i;>arl olmu§tur. 0 tarihtenberl, Lih-
ayn u metl, A vusturya He m - \en§tayn Prensliitf, bu !lk Prensln ah -

bütün mukaveleleri fesheder k ev"11d fadi taraf!ndan ldare edilmektedlr. 
den 1svi9reye bagland1. O t..:ihtelktlsa- Llhten§tayn prenslerl, zenglnllklerl 
ten1tayn tahtmda oturan Prens i Lih: ve c<lmerdliklerile me~hurdurlar. 71 se
Jan, bu lsabetll yolu tutmam1 1 klnci ne tahtta kalan !klncl Jan, tebusina 75 
son ilhak hareketinde. bu küi;~~ ~•Ydt, rnilyondan fazla para da/tltrrn§tlr. Bu -
Jet de Av-usturyamn ak1betine u~ ev - günkü hükümdar Birinci Franso:va, her 
bulunacakh. •mt§ sene, devlete 100,000 1svl~e frangi 

~ihten§tayn hükl'tmetln!n, lkhsad hibe etmekted!r. 
!sv1<;reye iltihak karanmn !svt~r t en 
rafmdan kabulü bir talih eser! e 8

1 
-

bT z· t •av1 a-
1 1r. 1ra. S\i9re, 1919 senesinde H 1 

vetya konfederasyonuna dahil lkl e: 
kanton s1fah ikti<ab etmek istiyenye~i 
vusturyanm Vorarlberg ve Tirol ' -
letlerini ilhaktan imtina etmesine :a
kabil, Lihtemtayn'm giimrük ve po ~
i?.a.r~l~rini u~desine alm1~. hatta pre~s~ 
h~1 d1plomas1 sahasmda temsil vazif 
sini d~ deruhde etmi~ti. e-
B~ iktisadi birlik, kü,ük prensligin 

ne s1yas! hakimiyetine, ne de idar! muh: 
tariyetine halel vermi§tir. Prensligi 
kendi büt,esi, kendi sikkesi, kendi pu~ 
lu, dogrudan dogruya halk tarafindan 
secilmi~ ve on bes azadan mürekkeh bir 
meb'usan meclisi vardir. Hükumet rei _ 

Maskeli balo 
Cumhuriyet Halk Partisi Kad1köy 

merkez ve Erenköy kamunlar1 tarafm
dan mevsimin son ve mutena maske!i 
balosu 9 nisan 93tl cumartesi günü ak • 
1an11 Süreyya salonlarmda veri!ecektir. 

Bu balonun e1\lenceli ve nezih o!mas1 
i>in cah§ilmaktachr. 

Büfenin temiz ve mutedil olmasina 
dikkat edilmekte ve müteaddid sürpriz
iPr haZlrlanmaktad1r. 

23 nisan <;ocuk bayram1 ve o hafta 
da 'ocuk haftas1d1r. 

Bu bayramda ~ocuklan sevindire
cek olan <;:. E. K. na yard1m ediniz. ....._ ______ .) 

CUMHUR!YET 5 ____________ ................. 
iktisadi hareketler 

Ticaret Odalar1mIZ 
Ticaret odalarumzm vaziyeti cidden 

ele ahnmaga deger bir haldedir. Esasen 
bunun i~in degil midir ki bugün gaye Te 

mahiyetini kaybetmii olan odalan bir 
nizama sokmak, onlan rejimin bekledi -
gi vaziyete getirmek yolunu anyan 1kti
sad Vekaleti hepsini birden kald1rmag1 
ve yerlerine iktisad odalan kurmag1 za -
ruri görmü1tür. Bunun nekadar yerinde 
bir düiünce oldugunu lstanbul Ticaret 
odaSI meclisinin son firtmah celsesinden 
~onra vanlm11 olan netice münasebeti -
le gördük. 

0 ne garib bir vaziyetti, Hakikaten 
makul olmad1g1 görülen idare heyeti tek
lifleri kar11Smda meclisin idare heyeti ha
ricinde kalan azalan itirazlarm1 yükselti
yorlar. Bu kafi gelmiyor, isyan ediyorlar. 
Söyledikleri sözler herkesi hatta dinli -
ycnleri bile tckliflerin makul olmad1gma 
kani k1hyor da, en sonra ma reye gelince 
idare heyetinin teklifi kabul ediliyor. 

Ni~in? Anlatahm: 1stanbul Ticaret 
Odasmm otuz bu kadar azasmm beii ida
re heyeti, dördü riyaset divam ve gene 
a1ag1 yukan be1i borsa idare heyeti aza
" ve biri de umumi katibdir. Bu aza ta
biatile meclise devam eden azadir. Oda 
meclisi daimA diyebilecegimiz bir marla 
ancak mezunlann da mevcud farzedil -
mesile ya on bir yahud on iki kiii ile 
toplamr. Meclisin küiad meraoiminde bi
le azanm yirmisini bir arada görmek ka
bil degildir. Bunun i~in i~timalarda ek -
seriyet daima idare heyetindedir. $u hal
de idare heyetinin isteginden ba1ka bir 
1eyin mecliste kabulüne de pek imkan 
yoktur. lite son i~timam neticesi bunun 
en bariz misalini te~kil etmektedir. 

Bugün i~in bu teklin devamm1 bir za
ruret olarak kabul etmeliyiz. <::ünkü er -
bab1 ticaret ve sanayiin Odaya kar11 ala
kas1 o kadar kalmam11hr ki meclisine aza 
olanlar dahi bir alaka duymuyor veya 
fayda beklemiyorlar. 

Ne denir, hemen ikhsad odalari ka -
nunu biran evvel ~1ksm da ~u vaziyet ni
hayete ersin 1 

F. G. 

Kaza zannederken 

Meger vapurdan bir 'ir· 
ket memuru ~1kacakm1'! 

Sirketi Hayriyenin aylardanberi tatbik 
edilmekte olan k11 tarifesinde ak~amlan 
Käprüden saat 7 ,5 ta Rumeli pootaSlm 
yapan bir vapuru vard1r. Bu postanm 
Köprüden oaat 7,30 da Rumeli postasm1 
Rurnelihisandir. E vvelki ak1am ayni 
posta}'I yapan vapur Arnavudköy önleri
ne ii:eldigi mada birdenbire yol kesiyor. 
Y olcular birbirlerine soruyor: 

- Acaba önümüze bir 1ilep mi c1k
b} 

- Vapurun bir tarafmda sakathk m1 
oldu? 

Bu ve buna benzer mütalealar devam 
ederken vapur da Arnavudköyijne dog
ru hafif yolla oeyrine devam ediyor; bi
raz sonra da iskeleye yana$1yor. Korku
lacak bir vaziyet olmadlRl i~in yürekler 
ferahhyor, fakat bu sefer de bu gayrita
bii hadise hayretler uyandmy0r. 

Vapurun ilk iskelesi Rumelihisan ol -
cluguna göre iceride de Arnavudköy yo]· 
cusu bulunmamak l8.z1m gelirken genc 
bir zat kollanm salhya sall1ya, mag
rur ( 1) buraya <;1k1yor. Bu zahn da Sir· 
ket memurlarindan biri oldugu anla11h
yor. 

Ak1am ge~ vakit yüzlerce yolcuya 
tahsis edilen ve muayyen bir tarifeye tabi 
olan bir vapuru kiralanrn11 bir motör gibi 
kullanmaga; yüzlerce yolcuyu az<;ok te· 
laea dü1ürrnege ve daha sonra bu yolcu
lan velev ki k1sa bir zaman icin olsun 
yollanndan ahkoymaga herhangi bir 
memurun haH:1 var m1dir? 

Mürefteye i~me 1uyu 
getiriliyor 

Mürefte (Hususi) - Bundan otuz 
y1! kadar evvel vuku bulan 1iddetli bir 
sanmh neticesinde memlekete boru tefri
ti suretile getirilen su yollan bozulmui ve 
o vakittenberi Mürefteliler dere suyu i~
mek mecburiyetinde kalm11lard1. 

Umumi Müfetti1imiz General Kazun 
Dirik halkm s1hhatini tehdid eden bu ha
le bir nihayet vermek üzere güzel bir ~a
reye ba1vurmu1 ve ihrac edilen üzumün 
beher kilosundan su paras1 nam1 altmda 
bei para tahsil ederek bunu bankaya ya
hrmaga ba1lam11hr. Bu para bugiin 2500 
liray1 bulmu1tur. Bu para ile 1ehre su 
getirilmesine teiebbüs edilirken civarda 
bir sun'i 1elale vücude getirilecek, bunun
la da havalinin elektriklendirilmesine <;a
h11lacakhr. -···· Nevyork 1ergi11ine hazirhk 

!§tirak i~in hükumet,e yanm milyon 
lira tahsis edi!en büyük Nevyork sergi
sine haz1rlam!mns1 alii.kadar makamla· 
ra bildirilmi~tir. 

1 DAZAQ DAN DAZARA 1 PENcERESINDEN 
Binlige dogru ! 

Bir spor kulübünde - Sokakta bulunan iki kulak -
iki yüzlü meslekda~lar Uludagda iki kad1n 

Bir spor kulübünde 
Son zamanlarda, 

büyük ve me1hur 
bir spor kulübü -
müz, üstüste maK· 
lub oluyor. Gene 
h· maglilbiyet gÜn· 
lerinden birinin akjammda, ~zadan biri 
kulüb binasma girer. Arkada1lar1n1, al -
d•klan tecrübe derslerinden istifade eder 
vaziyette, yani pek dü;ünceli göreceii;ini 
iimid ettigi balde bir de bakar ki, onlar
dan kimi radyo ~ahyor, kimi 1ark1 söy -
lüyor, kimi i,ki i~iyor ve kimi de kahka
halar ahyor ... 

Bu sahne kar11smda, i~en g1ren zat, 
kendi kendine hemen 1öyle söyler: 

- Titanik de böyle batm11ti ! 
Der ve kap1dan ~1k1p gider. 

Sokakta bulunan iki kulak 

Acaba dalgml1kla 
9iiien kim? 

Eskiden ne iyiydi 
ookaklanm!Zda pa -
ra bu\unurdu. Ar· 
t;k, edebinden hep 
önüne bakarak yü 
riimenin mükafah 
imi1 gibi yerde pa· 
ra bulan bahtiyar
lardan eser kalma· 
d1. 

Gazeteler haber 
veriyor: Ge~enler· 
de biri yolda iki in· 
san kulag1 bulmu1 

kulaklanm yere dü -

Bu dalgmhk böyle giderse, arhk bun
dnn oonra yollarda para yerine ya bir 
burun, ya bir ~ift göz, ya bir ~ene veya 
iki dudak bulacag1z. Hefe ,enesi dü1en -
!er gitgide ~ogahyor. 

lki yüzlü meslekdaslar 
Ben memleketi -

mizde baz1 komü
nistler tan 1r1 m. 
Bunlar gazetele • 
rinde han, hamam, 
aparhman sahibi 
burjuvalann, za -
1if giyinen kadm
larm kristaller ve 
,i<;ekler araS1nda 
yem•k yiyen ve i,ki i<;en insanlann ya dog 
rudan dogruya, yahud ima ile aleyhlerin
de yazarlar. Zannedersiniz ki bu burjuva 
düimam muharrirler burjuva degildirler, 

kit kanaat ya1arlar, hatta büyük bir zaru
ret ve mahrumiyet i~indedirler. Halbuki 
ben bu iki yüzlü meslekda1lan pek ya -
kmdan tanmm. Bai gibi sermaye sahibi
dirler. Gazeteleri, matbaalan, kübik ev
leri ilah ... vard1r. Beyoglunun en lüks 
terzilerinde giyinirler. Bir~ok ziyafetlerde 
görünürler. Evlerinde de ~i~ekler, kris -
taller, gümü1 tak1mlan arasmda yemek 
yer, viskinin, rak1mn, hatta 1ampanyamn 
rn alasim i~erler. 

Ben memleketimizde bu nevi komü -
nistler gördüm amma bunlarm yaz1larma 
aldanan bir tek ak1ll> ,ocuk görmedim ve 
h•1ndan sonra da Allah göstermesin 1 

Uludagda iki kad1n 

Bir dostum elindeki gazeteyi bana u
zatarak dedi ki: 

- Bak, 1urada bir resim var: Bizim 
Uludagda iki kadm, mayolarla. karh ha
vada iski yap1yor. Bu kadmlardan biri 

ecnebi, öteki de Türkmü1. Bak: Ecnebi 
kadm dimdik duruyor. Bizimki •oguktan 
iki kat olmu1. Bunlar eve gidince ecnebi 
kadm belki hemen bir soguk su du1u ya
pacak; fakat bizim bayan hemen yataga 
yatacak: Bir ,ay, bir 1hlamur, iki kom -
prime kinin alacak; yorganlara sanlacak. 
Bu gibi sporlara ~ocukluktan ah11hr. de
gil mi? 

~u cevab1 verdim: 

- Yo„.k, mi.ibalaga etme 1 <::ocuk -
lugundanberi vücudlerini terbiye eden ka
d:nlannuz da yok degil. Arhk eski zama
nm tandir han1mlarmdan eser kalmad1 gi
bi bir1ey... Bu resimdeki kadma gelin
ce, onu bir istisna farzetmeli. Hem de 
nesi var? Senin dedigin gibi ~ocukluktan 
idmana ba1lam11. 

- Neden} 
- E„. lnsanm ah1mad1i!i bir opora 

bu §ckilde ba1lamas1 ,ocukluk degil mi
dir? 

SERVER BEDI 

Bursa yeni koza mevsimine Sevdigi k1z1n anaa1n1 öldüren 
haz1rlan1yor adam mahkemede 

Bursa (Husust) - Koza mevsimi Bursa (Hususi) - Bahri admda biri 

III nhioarlar 1daresi, yüksek dereceli 0 ickilerin büyük 1i1elerle satilmaS1m 
dü1ünüyor ve bu mühim mevzu üze· 

rinde incelemeler yap1yormu;. 
Gazetemiz gecenlerde bu haberi verir

ken 1darenin ne gibi sebeblerle böy]e bir 
dü1ünceye kap1ld1i1;1n1 da ilave ediyordu. 
M uharririmizin öil;rendi&ine göre mesele 
iktioadi mülahazalardan deil;il, i~ki se
verlerin s1hhatini korumak endi;esinden 
doguyormu1. C:ünkü fdare, kü~ük 1i;eler
le oahlan yüksek dereceli ickilerin ~ok 
satild1gm1, bu yijzden sarho;lugun cogal· 
d1i1;1m görmü1 ve iki kiloluk 1i;elerin pi
yasaya ~1kanlmas1 halinde degme ayya
;m mesela bol rak1 alam1yacag1m dü
;ünmü; imi; 1„ 

Bu, binlii(e doil;ru dönü1 demektir. 
Y ani orijinal bir dü1ünce degildir. Zira 
ekmek p;ibi, et gibi, ;eker gibi alkolün de 
memleketimizde pek ucuz satild1iit gün
lerde ayya1larca vahidi k1yast binlikti. 
0 devirlerin ökü leb~esince binlik iki bu
~uk okka tutarmda o]up '1mdiki kilonun 
ü~üne tekabül ederdi ve bir oturu;ta 
bir binlik devirmek ayya1larca rökort
menlik sa}'lhrd1. 

Biz o giinlere yeti1tik, binlikler devi· 
ren demke1leri de cok gördük. Ondan ö
türü !nhisar 1daresinin 1i;eyi büyijltmek
le ayya1hgm hududunu daraltacagma 
aola ihtimal vermiyoruz. Meyhanelerde 
kadehle rak1 vermek mümkün oldukca 
Ü~ kiloluk 1i1Cler fäyle dursun, bin ki!o~ 
luk fic1lar da icad olunsa ayya1, midesi· 
ni talmin edecek g1daYJ eksiksiz bulur. 
Sayed ldare, muhali mümkün yapmak'. 
fikrinde sabit hbp da kadehle rak1 sahl
maS1m yasak ederse o vakit ayya;lar bli• 
yijk ;i1eler sahn almak mecburiyetinde 
kahrlar ve mikyaslanm büsbütün 1a;1ra· 
rak adamakilh Zivanadan ~1karlar. 

Su halde yap1lacak !CY zarfi büyijlt
mek dei!;il, mazrufun ya zehirini azalt
mak, yahud ail;Ir i~kilerin zaranm o za· 
rardan tegafül edenlere Ögretmektir. Bu· 
nu dü;ünmeyip de eski binlikleri piyasaya 
c1karmaktan ne c1kar} 

*** 
kkiden bahsederken Onyedinci amn 

me;hur Bekrisini hat11lamamak kabil 
mi L. 0, sarho1lar tarihinin biricik. kah
raman1d1r ve binbir menk1be sahibidir. 
Rahmete vesile olmak icin f1kralanndan 
birini i;te yaz1yorum: 

Bekrl, ikinci mi, ücüncü mü binli(!i cle
virip sillefiyecek enoe, yumruldanacak sirt 
ara1t1rmail;a ba1lad1ih ve' yaman bir da· 
la1ma ihtiyacile klVlr klVlr lavrand1i1;1 st

rada meyhaneye devriye gelir, vaktin ge· 
ciktiiii bahaneoile orada bulunanlan ya· 
kalay1p Yeniceri Agasinm huzuruna gÖ" 
türür. F akat Aga, Bekriye ceza vermez. 
nasihat edilmek ve tövbe ettirilmek rica
sile onu !stanbul Kadisma yollar. 

Kadi Efencli, her dilde ad1 dola1an 
Bekriyi ac1yan bir bak1;la uzun uzun 
oüzdükten oonra ickinin fenahklar ansst 
oldui!;unu, haram bulunduiiunu anlat1r 
ve •ÖzÜne 1öyle bir netice verir: 

- Y ann ahirette bu i~tigin zehirler 
hep burnundan gelecek. 0 zaman ne ya· 
pacak01n? 

Bekri sükOnetle cevali' verir 1 

- Doldurur, doldurur, tekrsr kenrn· 
Ba1ka ne yapabilirim Kadi Efendi L 

M. TURHAN TAN 

yakla1maktadir. Buradaki ipek,ilik ve Gemlikte sevdigi bir lm1 kendisine ver
böcek~ilik enstitüsünde bu sene memle - wedikleri i,in onu ka~1rm1ya karar ver -
kete dag1lacak olan 80,000 kutu koza to- mi1 ve dört arkada~ile birlikte rak1 ve es
humu muhafaza edilmektedir. Birka~ ay rar i~tikten sonra kmn evine gitmiitir Ar
evvel komiu ve dost hana gönderilen kada1lann1 kap1da. gözcü olarak b1rakan 
30,000 kutu tohumla birlikte bu YJI 110 Bahri i~eriye girmif, karanhkta bir kibrit 
bin kutu tohum istihsal edilmi1 demektir. yakm11tir. K1zm annesi uyanm11 (-Kirn 
Enstitüden ald1g1m malumata göre: T o- o 1) diye seslenmi1tir. Bahri bu sesin gel
humlar her sene bir nisanda k11laktan ~1- digi tarafa tabancasm1 bo1altm11, onu 
kanlirken bu sene havalann müsaid git - derhal öldürmÜ§IÜr. K1zkardeii Asiyeyi 
memesi dolay1sile ihtiyaten daha nisan de kolundan yarabyan bu adam cinayet -
ortalarma kadar k11lakta fenni muhafaza ten sonra klZI ka~1ramadan ka~miittr. Er 
altmda bulundurulacakt1r. Civardaki ra- tesi gün Y alova vapurile Heybeliadaya 
oad istasyonlarile temastan sonra T rakya- giden katil yakalanmif, !stanbulda ve ,,,,,,....-_ ..... .._.._ ..... .,, __ ,,...._....,,"""""'"'""-...,..,....~ 
ya ve Anadolunun diger koza mmtaka- Gemlikte sorgusunu müteak1b 1ehrimize lki 1ab1kah yakaland1 
larma tohum gönderilmiye ba1lanacakt1r. getirilmi1, Agircezada muhakemesine 23 martta Pa1abah'e vapur lskelesl 

Bu sene kom1u ve dost !rana gene to- ba1lanm11hr. lstanbulda ve Gemlikteki gl~esinin cam1 kmlarak b!r b:trs1zhk ya
hum gönderilecektir. !randaki ipek~ilik ilk ifadelerinde cinayeti itiraf eden Bahri p1l.nu§ ve para ~almnu§{1. Bu yolda!d 
sosyetesi, Bursadaki tohum müstahsille - mahkemede bunu inkar etmekte ve arka- tahkikat sona erml1, bu ~! sab1kah Ali
rile tekrar bir anla~ma yapm11hr. Bu an- da1larmm teivikile km sevdigini, fakat nln yaptljtl anla111m11tir. Su,Iu dün ya• 
la1maya nazaran lrana gönderilecek o- arkadailarmm bir hile yapm11 olduklan- kalanrm:itir. 
!an tohumlar mevsiminde haz1rlanm11 ni, eve girenlerin ve cinayeti yapanlann Bu da bafka bir 1abrkal1 
bulunacakhr. da arkada~lan oldugunu söylemiitir. Mu- 22 mart gecesl vapurla Boj!azi•ln• gl· 

Ziraat Vekaleti yeni ,1kanlacak ipek- hakeme 1ahidlerin celbi i~in 5 nisana b1- derken uyumakta olan Ali Rlza ismin• 

b k 
·1· · k deki bir zahn ji!etle yelegini keserek 

Öce ~' 1g1 anununun hazuhklanna ba1- rakilm1itir. Bahrinin arkada1lan da k1z N 
l 

' l cebindeki 175 lirayi ~alan <;opur us • 
am11 oldugunCJan 1ehrimizdeki pekbö - karirmiya yard1m surundan muhakeme 

k 
' • ret de dün yakalanm1itir. 

ce ~iligi Enstitüsü müdürü doktor T ahir edilmektedirler. - • • • -
Yetmeni Ankaraya ~a!iirm11hr. --- Muayenehane kü§ad1 

Doktor ~:h;'~~ Brüksel Bir ilkmektebin temeli ahld1 K1ymetli doktorlar1m1zdan te~hiSl 
Konya 2 (Hususi) - Konyaya bagh marazi mütehass!Sl Kudret Vehbi, Bey· 

aeyahati Seydi§ehirde yap1lacak tarn teikilath oglunda !stikläl caddesinde bir muaye-
Brüksel 2 - ~aht, dün akiam saat 22 ilkmektebin temeli hugün Vali ve Vi!A- nehane a,m1itir. Degerli doktora mu· 

de Berline hareket etmiitir. yet erkamnm huzurile atilm1itir. vaffakiyetler dileriz. „. 
on••••••H•n••••••••••••••••••••••1001001011001uooooo1o••••••••••••••••••••••••••••uo10000100110•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"''u111•••••••••••••••••••• 

yendi Oksford, ' " ananev1 

...... 
Oksford ile Kembri~ Üniversiteleri arasmdaki se

nelik kürek yar1~1 dün Taymis nehri üzerinde sahile 
dökülen bir milyondan fazla ~ok büyük bir kalabahk 
önünde ~ok bozuk bir havada yap!lm1~tir. Oksford tek-

Kembrici 
---...--·----i 

nesi yan§m ba~lang1cmda elde ettigi avantaj1 muha
faza ederek 20 dakika 20 saniyede birinci olmu~tur

Yukanki resim, galib Oksford tak1m1m dünkü musa· 
bakaya haz1rlamrkcn göstermektedir, 
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6 CU!\IHURlYET 

Muhaf1zgücü Be~ikta~1 dün 3-1 yendi 
Ilk devreyi 1- 0 magliib bitiren misafir tak1m, 

ikinci devrede ü~ gol atarak galib geldi 
Änkaranm Muhanzgücü taktmt dün [ 

T aksim stadyomunda Be1ikta1la kartt • 
la1u. lki binden fazla bir ser.irci önünde 
yaptlan müsabakayi Tank Ozerengin i
dare etti. T ak1n1lar 1u tertiblerle oynad1-
lar: 

Muhafizgücü: Fuad - Hüsnü, Sa
lih - Lutfi, Cihad, Ahmed - Atif, 
ibrahim, Rtza , 1zzet, ,Sahin. 

Be1ikta1: Mehmed Ali - Faruk, 
Enver - Fuad, Feyzi, Rifat - E1ref, 
,Seref, Hakk1, Hüsnü, Rtdvan. 

flk dakikalar i„inde misafirlerin c;ok 
~buk bir oyun tutturmaga c;ali1t1klan, 
buna mukabil Siyahbeyazhlarin teknik 
üstünlüklerinden istifade ederek kendile • 
rini fazla 11kmadan, topu koiturmak iste
dikleri görülüyordu. Bir tarann gayretli 
oyununa diger taraf kombine bir tarzda 

mukahele ederken l!stünlük Be1ikta1ta 
lcaldt. Bu arada .Serefle Eiref araSJnda 
anlafIM.h hilcumlar görilldü, müdafaada 
da JU.;bir oyuncu geli1igüzel TUnlf yap • 
mamaga dikkat ederek itidalli davrandt. 

F akat Be1iktat takummn mutad sistemi -
ne hi<; de uym1yan bu hal aksi tesirinl gös
terdi: tak1m gittikc;e bozuldu. Buna mu· 
kabil Muhanzgüc;lüler sanki iki hafta ev· 
vel ayni Be1ikta1 taklDllna büyük bir n

yi farkile yenilen kendileri degilmit gibi 
canla bqla c;ah1arak ve hasun oyuncu • 
lannm en k~ük hatalanndan istifade e· 
dip daima topu kapmaga muvaffak ola -
rak stk S!k Be1ikta1 kalesine ini1ler yap -
t.lar, 

Be1iktt1fin golü 
Bununla beraber 19 uncu dakikada 

Be1ikta1 soldan bir tek müessir hücum ya· 
pabildi ve bu, gol ile neticelendi. E1ref, 
~ereften aldti!t derinleme pasla ic;eri ka
c;arak topu Hakk1ya g~irdi, o da solla 
c;ektigi 1ütle topu alt kö1eden aglara tak· 
t1. 

Diln galib geien Muhahzgücü takmu 

nin ayaklanna atarak tekrar kapmak mec
buriyetinde kaldt. Be1ikta1. dü1tügü bu 
stk!ltk vaziyetlerde mutad hatasmt tek • 
rarlad1. Hakln merkez muavine gec;ti. 
Hücum hatti da soldan ihbaren F eyzi, 
qref, ,Se~f. Hürnü, Rtdvan 1ekline so
lculdu. F akat bu deifüiklik Muhanzm büs
bütün agtr basrnasma vesile oldu. Oyu
nun ba1lang1cmda kendilerin.c fevkalade 
güvendikleri en kü~ük hareketlerinden bi
le belli olan Be1ikta1hlar, ikinci devrede, 

ran kalecinin müdahale etinedigini gÖ • 
rünce hir kafa darbesile topu kalenin sag 
Ü!t kö1esinden ic;eriye ath. 

Bu golün Be1ikta1 tak1mmda her za -
man oldugu gibi kamc;1layic1, daha güzel 
oynamaga sevkedici bir tesir yapacagt 
bekleniyordu. F akat Muhanz müdafaast 
hic;bir mü1külata ugramad1. Siyahbeyaz • 
hlann saman alevi nev'inden birka~ akt· 

nim önledikten sonra misafirlerin tekrar 
hücuma ge~tikleri görüldü. 

[
ran vermesine sebeb oldu. Be1ikta1ltlar 
buna 1iddetle itiraz ettiler. Bunun üzerine 
hakem o anda kendisi gibi sahanm orta
lanna dogru yerlerde duran yan hakem
lerinin reylerine müracaat etti ve karan01 
degi1tirdikten ba1ka topu alb pas c;izgi -
sinin kö1esine getirerek hakem ahjt yap· 
L. Bu münakaia sirasmda Be1ikta1 so! 
müdafii F aruk hakeme veya rakib oyun· 
culara kar1t bir1ey yapmtf olacak ki o· 
yundan c;1kanld:. , 

Muhalu1n ü~üncü golü 
Bu münakaialann üstünden Ü\; dakika 

bile ge\;meden M uhanzhlar Attfin bir 
ortalamas1 ve Ali R1zanm bir kafa vuru-
1ile ü~üncü bir gol daha yaparak galibi -
yctlerini sigortaladtlar. Bundan sonra iki 
taraf da gol yapamadt ve mac; bu suretle 
Muhaftzgücünün 3-1 galebesile netice -
lendi. 

Ca!ib ve misafir takuni Änkaradaki 
maglubiyet acmm c;tkamken güzel ve e
neriik bir oyun gösterdiginden tebrik e -
deriz. Tak1mda F uad, Salih, Cihad, 
Lutfi, Ali R12a ve 1zzet temayüz ettiler. 

Be1ikta1 tak1mt ümid edilmiyecek de -
recede bozuk ve canstzdt. 

Verdigi kararlarm bir kac;mda isabet· 
sizlik gösteren hakem T ankm bu halini 
mühim bir mac;1 ilk defa idare edi1ine ham
lediyoruz. 

Bugiinkü ma~ 
Bugün T aksim stadyomunda, saat 

dörtte, Ankaramn Muhaf1zgücü taktm1 
milli kümenin ikinci deplasman mac;m1 
Galatasaraya kar1t oymyacaktir. Bu ma· 
~a misafirlerimizin dünkü galibiyeti te -
min eden takirnlanm bozmadan c;1kacak
lann1 zannediyoruz. Buna mukabil Ga • 

latasaray takirnmda esash degi1ik\iklerin 
yaptlacai!indan bahsedilmektedir. 

Galataaaray kulübünde yeni 
iatifalar 

Ca\ata ar kulübünün idari ve teknik 
F eyzinin uzaktan c;ektig! bir 1ütte 

top kalenin üst diregini styirarak avuta 
sittikten sonra Muhanzhlar gayretlerini Muha.hzgücil - Be1ikta1 mac;mdan bir intiba: ße§il<la§blar gole itiraz. ediyorlar i§lerindeki degi1iklilderden karilerimizi 

dünkü nüsham1zda haberdar etmi1tik. 
Duydugumuza göre dün de heyeti idare· 
d• umumi katib vazifesini gören Osman 
Müeyyedle muhasebeci Ne1'et Arif istifa 
etmi1lerdir. 

bir kat daha artird1lar. Üyun ekseriyetle bir araltk. en serbest ve en kolay vazi -
Be1ikta1 nmf sahasmda cereyan etti. Fa- yetlerde bile falsolar yaphlar. Nihayet 
kat Ü<; orta muhacimin 1üt atacak mmta- tak1ma eski ' 1ekli verildi. Fakat ii i1ten 
kalarda i1i c;ahma dökmeleri gol atama - gec;tikten sonra. <;ünkü Siyahbeyazhla -
malarma ve devrenin 1-0 Bctiktatm le - nn bocalamalan masmda misafir takt • 
hine neticelenmesine 1ebebiyet verdi. mm hücum hath Ali Rizamn kah zorlu 

lkinc:i i:lerJr• ve Hh zeki oyunile kar11lanndakileri ko· 
fkinci devreye Muhaftzltlar muhak • layhkla atlatarak ve yana ge1;erek tehli

kak kazanmak azmile ba1Iadtlar. Top bir keli akmlara giri1ti. 
türlü Be1ikta1 hlesinin ~ok ya\:mlarin - Muhal1:zin birincl golü 
dan aynlmaz oldu. 7, 8 ve 9 uncu daki· Üyun sonuna yakla1hkc;a faaliyet ve 
kalarda Mehmed Ali karga1altklarda e· müessiriyetini arttran Atinn bir ortalay1 • 
Enden ka\;trd18t topu kendini hastmlan • 1ma Ali R1za yeti1ti ve yamba1mda du -..... """',...,..;.,.....,. 

Yedek Subay okulu - Beykoz mac;mdan bir görünü~ 

Muhalu1n ikinci golä 
25 inci dakikada merkez muhacim Ali 

R1za, günün en güzel golünü att1. Bu o
yuncunun Be1ikta1 kalesine arkast dönük 
oldugu halde aldti!t past enfes bir 1üte c;e
virmesini beklemiyen Mehmed Ali topu 
i~eri almaktan ba1ka bir1ey yapamadt. 

Vaziyeti 2 - 1 lehlerine c;eviren Mu· 
hanzhlar sahada yegane oy01yan taktm 
haline geldiler ve büsbütün a~tldtlar. Bu 
arada Mehmed Alinin plonjönle kurtar· 
dip bir topu yumurtlarnast ve geriye dog· 
ru uzathgt elile ~evirmesi hakemin gol ka-

Karagümrük 1ahas1ndaki 
ma~ 

Y eni te1ekkül eden Devlet Bastmevi 
futbol taktmile Askeri Matbaa futbol ta

kirnt dün Karagümrük sahasmda yaphk· 
!an mac; neticesinde 1-1 berabere kal • 
m11lardtr • 

Dünkü final müsabakalarma giren iskrimciler 

3 Nisan 1938 

Berlinde Su sporlar1 
sergisi merasimle a~1ld1 

Serginin bariz hususiyeti, ge~en senekine nisbet 
edilemiyecek derecede zengin olmas1d1r 

Sergi dahilinden bir manzara 

Berlin (Hususi muhabirimizden) -
Gec;en sene in1as1 ikmal edilmi1 olup ilk 
dcfa olarak «av sergisine» kaptlanm a • 
c;an yeni sergi binasmda, mevsimin en gü
zel ve en cazib sergilerinden biri olan 
«su sporlan» sergisi merasimle ac;tlmtthr. 
Sade ve fakat bu sadeligi ic;inde pek a1i
kar bir heybet arzeden bina, teknik itiba· 
rile ve mimari bakumndan cidden bir 13· 
heserdir. Otuz sekiz metre irtifamda olan 
esas methali, rengarenk camlarla süslen • 
mi1 büyük pencerelerle o kadar 1irin, o 
kadar latif bir manzara arzediyor ki in
san hayretten kendini alam1yor. 

«Su sporlan» sergisi Berlinde ilk defa 
olarak görülmi\3 bir yenilik degildir. Fa· 
kat bu sene, bu sergiye fazla bir lctymet 
veren biriey varsa, o da serginin yeni bi
na dahilinde yer almast ve gec;en seneye 
nisbetle ktyas edilemiyecek bir surette 
zengin bulunmastdtr. Serginin ilkbahar· 
da a~1lmaS1 da bir an' ane haline gelmi1 • 
tir. tlkbahar denilince, «su sporlan» ser
gisinin akla gelmemesi imkanstzdtr. Ge -
~en sene bir daireyi i1gal etmi1 olan ser • 
gi, bu sene, yedi daireden mürekkeb olan 
bütün sergi binasm1 i1gal ediyor. 

Sergiye bir c;ok bahri rnüesseseler, 

zengin e!Ya teihir ettiklerl gibi, Bahriye 
N ezareti, harb dairesi de, minyatür harb 
ve ticaret gemileri teihir etmek suretile 
serginin ehemmiyetini yükseltmi1tir. 

Sagda, solda pml pml parltyan lüh 
istimbotlar, yelkenini ac;mt1. rüzgann 
keyfine kendini b1rakm11 samlan 1irin 
yatlar, ince ve uzun yan1 sandallan, te· 
nezzüh kaytklan, deniz yüzüne hasrel 
kalmtf bizim gibilerinin yüreklerini hop
lahyor. Son sistem cankurtaran sandal -
lar, askeri pontunlar, spor alat ve edevah 
da aynca tctkike deger .• 

Serginin 1ark cenahma isabet eden kts• 
mma otuz ktrk metre uzunlugunda ve 

tahminen yirmi metre geni1liginde, ve et
raft spor kulübü azalanna mahsus nümu
nelik evcegizlerle c;evrilmi1. latif bir göl

cegiz, seyircileri en ziyade i1gal eden bir 
yerdir. Bu gölcegizi gören spor merakh
lan, sandallanm birlikte getirmediklerine 
pek ziyade esef etmii olmahdtrlar. Y aba
ni ördekler, kugu kuilan durmadan yüz· 
mektedirler. Derinligi bir insan boyundan 
yüksek olmasma nazaran, kazara ic;ine 
dü1üp de yüzmek bilmiyenlerin bogulma
lan muhakkakt1r. 

Y edek Subay Okulu tak1m1 1 Galata11arayh Necdetin pe· 
galib deri vefat etti 1 

Y edeksubay ukulu futbol taktmile Galatasaray spor kulübü genel sekre· 
Beykoz taktmt dün kar1tla1mt1lard1r. Y e- terliginden: 
deksubay taktm1, güzel bir oyundan son- Kulübümüzün ve milli taktmm sagac;tgi 
ra 3-1 galib gelmi1tir. Necdetin pederi sap1k Rüsumat rnüdür-
Beyoglu Halkevinde yap1lan lerinden Fazil Kayral uzun süren bir 

eskrim müsabakalari hastahi!t. m~t~ak1b aram1zdan _aynlm11tt~. 

Beyoglu Halkevi taranndan tertib e
dilen eskrim müsabakalanmn finali dün 
yap1lm11hr. flöre müsabakalanna giren 
ktzlardan Nasibe, Bella ve Perihan mü· 
savi puvan ald1klanndan birinciyi tayin 
etmek kabil olamamttl!r, bunlar 9 nisan -
da kar11la1acaklardtr. 

Erkekler arasmdaki epe müsabaka • 
smda tlhan ve Sermed de müsavi puvan 
aldtklanndan bunlar da 9 nisanda tekrar 
hr1tla1acaklardir. Erkekler arasmdaki 
flöre müsabakasmda llhan birinci, Bedi 
ikinci, Süha üc;üncü, E„d dördüncü ol· 
mu1lard1r. 

lt Bankasi • Üzüm Kurumu 
tak1mlar1 ma~1 

fzmir 2 _(Telefonla) - Burada li 
Bankast • Üzüm Kurumu futbol tak1mla
r. arastnda bugün bir müsabaka yap1ldt. 
t 1 Bankast takirn1 ma~t 1-0 kazandt. F ut
bolculann ekserisi mütekaid oyuncular 
olduklanndan müsabaka ~ok zevkli oldu. 

Cenazest ~hih F ranstz hastanesmden 3 m· 
san 1938 pazar günü saat 1 1.30 da kal
dmlarak Be1ikta1 camiinc!e namaz1 kt • 
hnacakhr. 

Necdetin actsma bütün Galatasarayh 
arkada1larm i1tirak ettigin1 bildirir ve 
kendi•ine Allahm sab1r vermesini dile • 
r17 

Joe Lui galib 
Amerikah zenci boksör J oe Lui dün

y a 1ampiyonlugu ünvamm ortaya koya -
rak kar11la§hgt Harri Tomas't be1inci 
ravundda nakavt etmek suretile maglub 
etmi1tir. 

Atletizm müsabakalari 
T. s. K. istanbul Bölgesl Atletlzm AJan

lt~mdan: 

Y1l!Jk dekatlon mü.sabakas1 6 ve 7 nlsan 
1938 9ar~amba ve per1embe glinü saat 
15.30 da Fenerbah9e stadmda yap1lacaktt.r. 
Kayld, mü.sabaka sabahma kadar ag1kttr. 

Program: Qar~amb& 100 tek adtm, 11111-
le, yüksek atlama, 400 metre. Peqembe 110 
mAnla. dlsk, smk, clrld, 1500. 

A,k ve macera romani : 34 du: haklar v-.ren bu müiterek ya1ayt1, stze ze kar1t vaztfelerim 1imdi tamamile taay - Bunu bilmiyorum zannetmeyin, di
ye devam ettim. Metresinizi kolunuza ta
ktp halk arasma kan1mamz, kanmz, tek 
ba1ma bir masada otururken, sizin de, in
giliz aktirisi Mod Assy 'yi ahp onun kar
§tsma ge~meniz gayet tabii ahvaldendir 
degil mi? 

llC41f~AIM 
- Rica ederim, kelime üzerinde oy

namtyahm. Bu sabah, Özbekiye bahc;esi
ne gelmemi icab ettiren hadiseden bah • 
sediyorum. 

- Bu sabah Özbekiye bahc;esine gel· 
meniz gayet manastzd1. 

Kocam, garib bir tebessümle güldü: 

- V e biraz da mevsimsiz oldu de • 
gil mi? Mutad flörtünüze mani oldum. 

- Flört mü? ~ok c;irkin tabirler kul
lan1yorsunuz Yusuf Bey 1 

- T ammad1g1mz o adamla her sabah 
bah~ede buluimamza bundan ba1ka ne 
isim verilebilir? 

- 0 tanirnad1gtm adamla ilk defa o
larak dün görü1tüm. 

- Evet amma onu hergün görüyor • 
sunuz. 

- Özbekiye bah~esi benim has bah· 
c;<m degil ki ! Herkes gibi, o adam da is· 

Nakleclen: Hamcli Varoglu 

tedigi zaman oraya gelebilir. 
- Haftalardanberi etrafmmla dola

•an bu adamm sizinle alakadar olmasma 
göz yumdugunuzu inkar edebilir misiniz? 

- lnkar degil, bu iddiayi kat'iyyen 
reddediyorum. Y abanc1 bir adamm, ga
yet kibar ve dürüst bir tavtrla söyledigi 
iki kelimelik sözü dinlemege de hakktm 
yok mu? 

- Her 1eyden evvel, Yusuf Hadda • 
dm kamt oldugunuzu unutmaga hakkt -
mz yoktur! 

- Burada biraz mübalaga ediyorsu
nuz, Yusuf Haddad Bey! Ben sizin ka· 
nmz degilim. 

Bunu söylerken sesim biraz daha htzh 
\;tkmtj, ellerim, sanki bu iddiayi daha 
kuvvetle reddetmek istiyormu1 gibi, ileri 
dogru uzanmtjh. Kocam, 1aialar gibi ol· 
du ve sesini biraz daha yumuiatarak sor· 

E vimde ne s1fatla oturuyorsunuz 
Mukbile Haddad Hamm? 

- Adamlarmtza kar1t bu i•mi ve bu 
vasn bana verdiniz... T amd1klarmtza, 
ahbablanmza beni bu 1ekilde tanttt1mz. 
F akat, siz de biliyorsunuz ki, bunun ash 
yoktur. Beni size baghyan 1ey, bir tec • 
rübelik mukavcleden ibaret! 

- Kanuni rab1tayt unutuyorsunuz gibi 
görüyorum. 

- Bu kanuni rabtta, size beni degil, 
benim ad1m1 c;alan bir sahtekan bagla • 
mt1hr. Alelacele bir istida bu bagt derhal 
c;özebilir. 

- Evvela benim muvafakatimin alm· 
mast 1artile 1 Ve bu muvafakati de ben 
vermem. Kanmsmtz ve bu stfah muhafaza 
edecebiniz. 

- Hay1r degilim. Sizi de kendime 
koca tantm1yorum. 

Yusuf Haddad, yava1 yava1 gene öf
kelenmege ba1lamtjh: 

- Siz bildiginizden iajmtyabilirsiniz. 
Ben, ancak hadiselere ktymet veririm. 
Kanun nazannda Mukbile Nusret Ha· 
nun benim kanmdtr; dört ayhk mü1terek 
hayat, bu vaktayt teyid etmi1tir. Bu mü1· 
terek hayah da istiyerek kabul etmi, bu
lunuyorsunuz. Bana, üzerinizde bazt 

de, bana kar1t bir tak1m vazifeler, mec- yün etti degil mi? 
buriyetler yüklemi1tir. 

Yusuf Haddadm, haklardan, vazife· 
!erden bahsetmesi, birdenbire akhmt ba· 
§tma getirdi. 

- Benden, mutlak bir sadakat mi 
bekliyorsunuz? diye sordum. 

- Cayet tabii ! 
- Sizin isminizi ta11d1gtmi unutma • 

mahy1m, degil mi? 
- Evet, unutmamah ve bu ismin hay

siyet ve 1erefini muhafaza etmelisiniz. 
- Baikalanndan hürmet bekliyen bir 

kadmm ilk vazifesi de esasen budur. 
- Gördünüz mü yal Bunu siz de 

lakdir ediyorsunuz. 
Güldüm. Kelimeleri, bilhassa aheste 

telaffuz ederek: 
- Bu kadar basit ve malum bir tcYi 

münaka1a edecek degilim, dedim. Y al
mz, 1una emin olunuz ki, o yabanc1 ada· 
ma tesadüf ettigim zaman, kadmhk izzeti 
nefsimi kat'iyyen unutmui degildim. Ü
zerimde, herhangi zevciyet hakkma sahib 
bulunmanm tamamen reddetmekle bera· 
ber, haysiyetimi ve ierefimi de her 1ey -
den üstün tuttugumu bilmelisiniz. Sizin, 
benim üzerimdeki haklanmzla, benim si· 

- Bunlann taayyün etmesine esasen 
lüzum yoktu zannederim. 

- Dogrusunu isterseniz ben de bu fi. 
kirdeyim. Evinize gelirken, bu hususta 
teessüs etmi1 olan usullere, mütekabilen 
riayet edecegimizi sanmt1hm. Halbuki ..• 

- Halbuki? 
- ••. siz yalmz, benim vazifelerimden 

v-. kendi haklanmzdan bahsediyorsunuz. 
Bir de bunun aksi oldugunu dü1ünmüyor· 
sunuz. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Kocam, gözlerini, samimi oldugu hi\; 

1iiphe götürmtyen bir hayretle ac;m•§, ba· 
na bak1yordu. Gülmege ba1lad1m. Alabil
digine keskin, müstehti bir gülü1tü bu. 
Yusuf Haddad sualini tekrarladt: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- ,Sunu demek istiyorum ki, benim, 

yabanct bir adamla bir c;ift laktrdt etme· 
mi son derece büyük bir günah sayan siz, 
evinizin haricinde vakit gec;irmegi ve met
resinizle ya1amagt, kendinize mubah gÖ-
rüyorsunuz. 

Kocam, bu mukabeleyi benden hie; 
beklemedigi ic;in irkildi. Ben, inkar etme· 
sine meydan vermedim. 

Yusuf Haddadm c;ehresi o kadar de· 
giimi1ti ki, birdenbire sustum. Bu kadar 
muvaffakiyetli bir neticeyi kat'iyyen bek· 
lemiyordum. Aktirisin ismi, kocamda, ka
fasma inen bir bir balyoz tesiri yapmtih. 
Rengi sapsan olmuf, bütün gururu ve a· 
zameti kaybolmu1tu. 

- Mod Assy mi? dedi. Bunu kimden 
duydunuz? 

- Hi~ kimseden. Daha dogrusu her• 
kesten. Bir gün ikinizi de bir arada bir 
~"'Y salonunda kendi gözümle gördüm. 
Garsona sordum. Umdugumdan fazla 
malumat ald1m. Sonra, merak edip gir -
digim bir dans salonunda, gene ikinizi bir
likte gördüm. Bir gün de. terzime gittigim 
zaman, orada aktristin tuvaletlerinden ve 
bu tuvaletler münasebetile sizin zevkleri • 
nizden bahsedildigini i1ithm. N ereye git
timse, sizin isminizle onun ismini bir ara„ 
da duydum. 

(Arkcm var) 

' 
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- Edirne Lisesinden 

yeti~enlerin karar1 

1 Bahar i~in §1kla§al1m ! 23 nisanda 50 ki~ilik bir 
kafile Edirneye gidecek 

SAN'AT ABiDELERiMiZiN HALi 

Bayku§ yuvas1 haline 
gelen zavalh mabed 

Kadmm terbiye 
k 

ve neza-
et hususunda e k kl .. re ere 

numune olmas1 IA d __ az1m 1r 
Sokakta daima • 

Yol ortasmda arkad!ardan yürüyünüz. 
teikil ederek uzu a~ anmzla bir grup 
dalarak herkesin n u

1
_zadiya konu:;maya 

1 Rcip ge · •. 
o maym1z. Sems" ] . . <;mesme man1 

. •Ye er1ni · b vc sa1r C$yanizi zt, astonlann1z1 
• 1 · . 0 suretle 1 k" d' p;er ennm hayat . . utunuz 1 1-
1 

1 l<;m tehl"k 1· b" · a masm. Kar~ila t • ' e 1 1r vaz1yet 
p;ögüse p;eldii(" . 1 •p;ini_z insanlarla gogus 
<;ekininiz. InlZ vakit onlan itmekten 

Nakliye VaS1t I 
z -' a anna . . k ama1narda da "t" f gmp i;1 hg1m1z 
lanm1z muaier : ira etmelyiz ki biri;ok
yet etmiyoruz e ~ullerine kat'iyyen ria
olduii;u saatlerd h" Vas~talann kalabahk 
cuk dinlemed e .. .'" k1mse ihtiyar, i;o-

kl . en lt1'1p k k S na 1ye va.1t 1 • a 111yoruz. onra 
· d ' a annda ;m_ e erkeklik k Yer verilmek mesele-

ihtiyarl1k ' admlik degi], gendik 
mevzuub h . 

R•nc k1zlan d a shr. Binaena!eyh 
keklere Yer miz a ihtiyar ve yorgun er 
d" l vermek l"" 1r er. Sonr b" usu unü takib etmeli -
v d· · · a ir erkek b" k d · · er 1g1 vak ·1 k • ir a 1na yenm 
1· 1 ' iap a k am amas1 icab 5 '.~'. i;1_ ~np bayam se-
kendisine te•·kk·· ettig1 g1b1, kadmm da 
t ·~urt .. asmdan ini · . e mes1 ve nakhye vas1-
t . nc1ye kad . h f e mesi k lk ar o yen mu a aza 

.-

Orijinal tayörler, 
mantolar ve pratik 

elbiseler 

Edirne lisesinden yeti§enler cemiyeti 
merkezinde dün bir toplanh yap1lm1§, 
cemiyetin hamisi General KaZim Dirikin 
gendere vaki daveti üzerinde görüiül • 
müitür. Verilen karara göre, Generalin 
davetine 23 nisanda icabet edilecektir. 
Bu maksadla 22 nisanda ba1lamak, 24 
nisanda da nihayet bulmak üzere bir ge
zi program1 haznlanm11hr. 

Cemiyet azasmdan 50, Istanbul spar 
kulübünden de 30 kiiilik iki büyük kafi
le, 22 nisanda Edirneye gideceklerdir. 
0 akiam, lstanbul Halkevi azasmdan 
bir <;ogunun da i;tirakile Edirne lisesin -
den yetiienler cemiyeti azalan, büyük bir 
müsamere vereceklerdir. Müsamereye 
Halk musiki heyeti de bir konserle i§tirak 
edecektir. 23 nisanda bir atletizm bay -
ram1 yap1lacak, T rakya Umumi Müfet
tiii. misafirler ;erefine bir ziyafet vere • 
cektir. Cemiyet kafilesinin iaie ve ibatc· 
sini mezunlara bir cemile olmak üzere 
Edrne lisesi müdürü deruhde etmiitir. 
Edirneyc seyahat edecek grupa 1imdiden 
25 genc yaz1lm1§t1r. Seyahat edecek 
gende.r, yalmz, yol parasm1 verecekler
dir. 

Cemiyetin kongreai 

Mezbelelige dönen ismailef endi camiinin « muha. 
fazas1 laz1m» eserlerden oldugu tasdik edilmi• 
ama binan1n arbk bekl~mege tahammülü azalm1' 

Camiin ipnden ve dqmdan birer manzara 

T emelinden kubbeoine kadar, par~ susuyoruz. 

k ' a 1P ba1ka · -za et icabat d yere g1tmemes1 ne-
K In andir. . admlar1m1Zi b·· I . manto. fki laraftaki diki;li ve kesik 

meleri icab d n uro arda da nayet et- yerler mantonun gÖgsü ve kakalan 

Cemiyetin kongresi, 10 nisan saat 9 
da Veznecilerde Trakya Yurdunda top
lanacaktir. Kongreye eski ve yeni bütün 
mezunlar <;agmlmaktad1r. 

Profesör doktor Server Hilmi 
ihtifali 

par<;a kopup dökülmü§ bir cami is'keleti • Cami, belli kl vaktile ~k aaglam bir 
nin kar11smday1z. Zamanm insafs1z tah • bina imi§. S1valan, t1rnakla kopanlnut 
ribine terkedilen bu delik de1ik iskeletin gibi, par<;a par<;a döküldügü halde, kub
i<;ine girebilmek hayli zahmetli oldu. bc hala yerinde 1.. Duvarlar, o kadar 
<;:öplüklerin arasmda, hele neyse ki, mer- kalm ki, iki ki~i yanya.na otursa, bir Ü • 

divene benziyen bir ta§ y1g1m ke1federek, ~üncüye bile yer kalacak. vardir. Erk:k en bazi mua1eret kaideleri tamamile sarmasm1 temin etmektedir. 

' 
hepsine a . arkadailanmzm hemen D S Yn1 nezaket · l"kl ördüncü: ayfiye i<;in bir spor an-
:tmeniz, onlardan b. vt mce 1 b muamele Soldan birinci: Ögleden sonra i<;in za- sambl. A<;ik renk ekose yünlüden. Etegin 
Rer kismma ba k ~~ __ 15mma aika, di • rif bir tayör. Etek siyah krepsatenden, önünde ve arkasmda büyük birer pili. Bo-
meniz gerektir s

5 
a turlu. muamele etme • uzun ceket ise ince dradan. Üzerinde lero ise düz. Y almz yakaya yakm yerde 

kadailarmi b onra bilhassa erkek ar • suta§ ;eklinde gayet ince broderi. lkinci: iki dügme. Beiinci: Emprimeden güzel 
Ylmz. Va ' 1 01 Yere lakird1ya tutma - P t"k b" lb" ·· 1·· d K "k 1 1 Pur, tren ba k . l . d .. ra 1 ir e ise, yun u en. es1 yer e- bir rob. ki taraftaki kesik k1s1mlar kor· 
!!ei;meii;e <;al ' n a giie enn e one rinin diki§leri, pikür ve nervürlü. Y aka ve saim ;eklinin muntaz.am olmasmi temin 
te~kil edilen 1k:•ya~ak mamza raz1 olup ~?l kapaklan glase ve emprime ketenden. etmektedir. Y akada ve kollarda düz 

Merdi d Yruga katilmahSimz ! U<;üncü: Diyagonal kuma§tan redingot renk bir kumaitan p]iseler 

~?J:~:"J~~: ~~;::; ·y~~;;;~···„~~;;~""""dikk~t"j 
Bu ve bu e ·~e. I onun vazifesidir. 

nümune olurRI• 111 erd] e kadmlar erkeklere 
arsa on d h muamele yapm • ar a a nezaketle 

hareket etm . ap;a aliiirlar. F akat böy]e 

k kl 
ey1 nezaket · ]"k 

e erin kab 1 • 51 ' 1 yapacak er-
a 111;ma taha ··1 k nasma alrnay O mrnu etme ma· 

talarla hadler~~'.\ .1d;llara muhtelif vas1-
Y1mz. 1 1 1nnekten geri kalma-
.. „ .............. . 
1 •••• „ .. „ ...... . 
1 •••••••••••• „ .. „„ .... 

l 

Kü~üklerin i~itme 
vesaire gibi 

uzuvlarma ka~acak 
11eyler nas1l ~1kar1lir 

böcek 

Y avrunun sesleri duyma vas1taS1 olan 
kulaklanmn da midesi, barsaklan, göz
leri, diger bütün uzuvlan gibi dikkat!i 
bir ihtimam altmda bulundurulmas1 ve 
daima kontra\ edilmesi \8.z1md1r. Malum 
oldugu üzere iiitme uzvu üi; k1s1mdan 
mürekkebdir. Dts kulak, orta kulak, i<; 
kulak. T abil bunlardan birine anz olacak 
mühim hastahklan muhakkak ki ancak 
bir kulak doktoru teihis ·ve tedavi edebi
lir. F akat alelade temizlik ve t1aire husus• 
!an vard1r ki bunlan annelerin ihmal et· nun d1;anya <;1kmasm1 temin edebilirsi • 

Di§ Tababeti ve Eczac1 mektebleri 
müdürü olup bu iki meslej!in ilerilemesi 
ugrunda büyük emekler venni§ olan 
merhum profesör doktor Server Hilmi
nin Me.rkezefendidek.i kabrinde vefati
nm 8 inci yildönümü münasebetile dün 
bir ihtifal yap1Irm1tir. 

Di§ tababeti ve eczac1 profesör do~ent 
ve talebelerile kendisini sevenlerin bu
lundugu bu ihtifalde merhumun yapb
g, büyük hizmetler minnetle amlarak 
ag,z hastahklari ve cerrahi profesörü Zi
ya Cemal B. Aksoyla da<;ent N a~id ve 
son sm1f talebelerinden Bedri ve !smail 
taraflarmdan birer söylev verilmi§ ve 
kabrine ~elenk konulmuj, büyük hab -
ras1 yadedilmi1tir. -···-Kemalpa§a kazasindaki feci 

cinayetin tafsilat1 

agir ag1r hrmandik. Sonra, mihrab ve mimberin üzerinde 
Duvar diblerinde tüneyen yarasalar; deßme camilerde bulunm1yacak derecede 

gürültümüzden ürktüler, act ac1 bagn§•· nefü naki§lar ve oymalar var. 
rak saga sola kai;11maga ba1lad1lar. ~imdi sorsak ki, bu san'ath mabedin 

Bu cami iskeletinin nerede oldugunu i~inde, bir takun serserilerin, nc isi var}. 
arhk size haber verebilirim: F atih <;:ar - Eger buras1 bir harabe ise, etrafma du • 
1ambasmday1z ve me1hur lsmailefendi var <;ekilerek, bir harabe olarak dahi mu
camiini ziyaret ediyoruz. Me1hur dedim hafaza edilebilir. Efeo, Bergama, Baa· 
amma, onun bu 1öhretinin, ancak san'at lebek ve Pompei; tai y1gmlar1 haline gel· 
merakhlan arasmda iayi oldugunu da dikten sonra k1ymetlenmemi1ler midir? .• 
ilave etmege mecburum. Y ok, eger harabe degil de, san' at e-
Ü~üncü Ahmed devrinde, bir arahk serleri serisine dahi! bir mabed ise, o hal· 

ieyhülislamliga kadar yükselen lsmail de hemen tamirine te1ebbüs olunmah de• 

Efendi admda bir zahn narruna oglu E - gil miydi L 
sad Efendi tarafmdan özene, bezene lsmailefendi camü, galiba Umumi 
yaphnlan bu cami, (Hadikatülcevami) e Harb ba;lamazdan evvel, bir arahk ta· 
göre, «F evkanidir. T ulü, am ve irtifa1 mir edilecek olmu§. Hatta, icab eden 
Beyti ;lerifin miktanncadir ki, mesaha hardan filan hazulam1ilar. F akat, harb 
olunup ona göre bina olunmu;tur.» ~1kmca, tamir iii de yüzüstüne kalm1;l 

Camiin binasma, oglu Esad Efendinin <;:ar1ambamn ihtiyarlan, bu camiin Ja• 
dÜ§ÜrdÜgÜ tarih de §U: fi olunca, gÖgÜs ge<;innekten kendi]erini 

alam1yorlar: 
« y apildi bin yüz oiuz alilda bu mabedi 

ziba» 

M1Sra1, sakathktan kurtarmak i<;in, 
(otuz) un ba;mdaki (o) harfini fazlaca 
uzatmaga ihtiyac var. 

F akat, siz 1u «camii zlba» nm kara 
talihine bakm ki, 310 daki büyük zelze
ledenberi, yamna ugnyan, derdine ortak
hk eden olmarru§. 

Arkada;Im, yekpare mermerden ya -
p1lan, kmk mimberi gösteriyor. Ne de • 
mek istedigini anhyarak: 

«- Evkafa, ba1vurmad1gm11z gün 
yok 1 diyorlar. Camiin tarihi k1ymeti ol· 
dugunu; heb 1ükür teslim ettirdik 1 Mu· 
hafazas1 ]üzumlu olan eserler arasmda 

§imdi, lsmailefendi camiinin ad1 da ge
~iyor! Gelgelelim, tamiri ic;in, karar al• 
maga bir türlü muvaffak olamad1k. Zor• 
lu fotJnalarda, kubbe <;ökecek diye ödü• 
müz kopuyor. Haline bakhk<;a. yüregi
miz kan aghyor. Fakat elimizden bir1eY 

gelmiyor ki !:. 

Pariste moda mc&heri 
at yan&lnr1 meydamn~;'11~~. Otöy 

memesi gerektir. Dis kulakta halk arasm· niz. Diger yabanc1 cisimler i<;in bi!hassa 
da «kulak kiri» ismi vcrilen t1an madde- badem yag1 kullanmahd1r. Badern yagi 
nin birikmemesine <;ahsmak onun en mü- damlahk vas1tasile damlahlabilir. Sonra 
him vazifelerinden biridir. F akat d1; ku- da <;ocugunuzun ba§tm i<;ine yabanc1 ci
lagm dahi i<;ine kirleri temizliyecegim di- sim ka<;m11 kulag1 ellerinizden birinin a -
ye t1akm <)Öp veya alet, her ne olursa ol- yasma dayanmak 1artile biraz egersiniz, 
sun, bunlardan birini sokmaga kalk1§ma· kulagm arkasma birka<; hafif darbe indi
ym1z. Kulak kan1tnacak aletlerden kat'i nmmz. 
surette sakm1mz. T emiz bir c;öpün ucu· ;layed ecnebi cisim sünger gibi 1i1ici 
na alkole batmlm1s bir pamuk koyarak maddelerden degilse yukanda söyledigi
onunla temizlemeyi tercih cdiniz. Hafta- miz ve<;hile 1hk su iirmga etmek suretile 
da iki defa tekrar edilecek bu ameliye c;o- o maddeyi d1;anya alabilirsiniz. 
cuklarm i1itme uzuvlannm daima temiz Sakm, bugün vukua gelmi; bir hadise 

!zmir (Hususi) - Kemalpa§amn Ek
meksiz köyünde HaJil nammda on dört 
ya1mda kü~ük bir ~bamn feci 1ekilde 
öldürüldügünü bildirrni§tim. Tetkikat, 
hädisenin ,ok vah§iyane ge,tigini gös -
termektedir. Katil, <;ocuga evvela bir 
ta§ savunnu1tur. Zavalh <;ocuk bir de
renin yoku§una tirmanarak ka,mak is
temi§, fakat birka, ta§ daha yeyince 
bir yerde paltosunu, biraz ileride ayak
kabmm tekini, daha ötede s1rtmdaki 
torbasm1 b1rakm11, diger bir yamaca 
tirmanmak istemi§tir. Katil ise onu 1s -
rarla takib etmi§ ve dere i,inde yaka • 
layip ta~ ve odunla zavalhyi ag,r suTet
te yaralayip yere yuvarlam1~tir. Bunun
la da h1rsm1 talmin edemiyen katil, 
fundahklardan kap1p getirdigi <;ahlari 
üstüne y1g,p ate§lemek suretile yarah 
kli<;ük GObam diri diri yakm11tir. 

Cesedi, karde§i bulmu§tur. Bazi c.o -
banlar yakalanm11tir. Tahkikat devam 
ediyor. 

- Evet, diyorum, cami y1k1lm11 am
ma, mihrab henüz yerinde duruyor l 

Dostum bir yandan da, bu «hak kuran 
kafesi» nin kö1e bucagmda ara;hrmalar 
yap1yor: 

- l;te 1urada, sovanla ckmek yemit· 
ler.„ $u kö1ede ~amaiirlanm <;1kanp 
bitlenmi1ler. $u kovugun i<;inde ate1 ya
k1p su 1S1tm1;lar !.. 

Aynhrken; baykut yuvasi haline gel• 
mi1 bulunan cami iskeletine bir daha bak• 

nk. 
Arkada1im, bir arahk bana 1 

- Y1k1hrsa, altJnda kalmz.„ Birai 
kenara ~ekilelim l diyecek olmuftu. 

baharhk yeni &ahk 1 goruleo 
~ a ardan biri durmalanm temin edebilir. dolay1sile yavrunuzun kulagmda bir an-

( EV KADINI '\ Y almz burada bir 1eye dikkat etmek za görüyorsamz: 
J icab eder. Kulak kirinin kat1laim11 k1 - - Adam, yann icabma bakanz l 

Sandüvicrler 
fyi sandüvi<; yapmak jr • 

h l
"f dd 1 1 ym tereya. mu te 1 ma e er e aromati gim 

. 1 k k ze etmek 
m an arm o usunu tereyagma · d"' Ya-
] • d S d"" · ! · sin 1rmek az1m 1r. an uv1<; en mümku""n m t b 
k.. ·· k 1 k ·· d er e e u<;u o ara vucu e getinnek 1• 
An<;üvizli tereyag1 yapmak i<;i 7a.;1md1r. 
tereyagma 50 gram tuzu <;ik.arnil gram 

·· · h ! m1~ an -<;uVIZ, avyar 1 tereyag1 yapmak .. 
gram tereyagma gayet ince k 1

1
«1
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s1mlarma rastgeldiiiiniz vakit onu ol • Diyerek i§i ihmal etmeyiniz 1 Hele 
dugu gibi <;1karmaga <;ah:;_'Tian1z ihti - kulak badem yagm1 ve 1hk suyu kabul 
Yatkarane bir hareket olmaz, evvela onu etmiyecek 1ekilde hkanm11sa derhal bir 
gliserinle yumu1atmaga bakmah sonra doktora müracaat ediniz. Doktor ame -
<;1karma i1ine giri1melidir. ]iyata karar verirse kat'iyyen korkmay1 -

---
lzmir Halkevinin güzel bir 

teitebbüsü Ve nihayet ;urada.„ 
Elile i1aret ettigi pisligi gönnemek 

1c;m gözlerimi kap1yorum ve ikimiz de, 

Cevab verdim 1 

- Merak ebne, dedim, y1lolsa bile O' 

nun manevi s1kleti all!nda ezilecek olan 
cski Evkaf ldaresi zimamdarlan kadar 
1shrab ~ekmeyiz 1.. 

SALAHADDIN GONGiJR 

h k 
IYJ m1~ 25 

gram avyar an~t1rmak ve ka "d 1. • k"" nes1te-
re:i:,ag1 Y~PT?; .1<;m ayni miktarda tere • 

F akat haricden girmi§ yabanc1 cisim - n1z. <;:ünkü ileride hadis olacak tehlike· 
ler i<;in daha ziyade dikkat!i davranrnak lerin bu suretle önüne ge<;ilmi§ olur. 
lazl1lld1r. Mesela canh bir böcek girmii, D1§ k1s1mda husule gelecek i;atlakhk
diyelim. Evvela kanah temiz gliserinle lan ayni miktarda birbirine kanitmla • 
tarnamen llkayarak böcegi öldürmeniz cak lanolin, vazelin, badem yagile og -
ger~ktir. Birka<; dakika hususl bir §mn - mak <;ok faydahdir. Bu mahlulün i<;ine 
~~„1).e 1hk su imnga eder ve bu suretle o- bir parca da salol kanshrmahd1r. zarir··yaka····garnitürterr ··· 

!zmir (Hususi) - $ehrimiz Halkevi, 
evlerinde 1apka, ,anta, kemer, eldiven, 
sun'i <;iGek, eteklik, blüz ve saire gibi 
muhtelif ev e1yas1 imal ederek bunlan 
ma.Etazalara satan k1z ve kadmlanm1zt 
daha fazla kazandmp ge<;indirmek dü -
§Üncesile jehrin i§lek bir yerinde bir 
magaza a~mag1 kararla1tirm11tir. Bu 
el ijlerine diger magazalarm verdikleri 
fiat ve b1rnktiklan kar <;ok azd1r. Hai -
buki Halkevi satI~ magazas1, kat'iyyen 
kär alm1yacag, gibi, burada, icabmda 
diger magazalarda sah§ i§lerini idare e
debilecek olan Türk klzlan da yeti1ti
recektir. 

yagb1 .ve -~dnd es1 ~~yet ~iddetli ate§te pek 
az 1r mu et pi11rmek kafidir. 
„. „ .. „„. „„„„ ....... „„~··· 'pi'"'iiiji'"""iio.I'"'•;:,;,;·„ •• „ „. ' ... „ .... 

Pariste Otöy at yari&lan meydanind 
e;örülen bahar!Jk &Ik ve yeni a 

tuvaletlerden 

Koyu renkteki elbiselerin rengini ai; -
mak vc onlan cazib göstermek i<;in a<;1k 
r~nk yakalar, garnitürler i;ok büyük bir 
h1zmct görürler. hte size muhtelif nü -
'.:1uneler. Sagda biri boyunbagh, digeri 
U<; par<;ah iki nümune. Eger <;ok a<;1k gö
güslü bir elbise ile giyecekseniz, size 
Plastron tertibi bir yaka. Digeri isc ka -
~u1marru1 bir plastron. Yuvarlak yaka 
lsc keten iplikten kroie olarak yap1lm1;t1r. 

Bütün bu yakalann kullamlmasmdaki 
~eharet tabiatile elbise ile yakayi birbi
n.ne ~ydurmaktadn. Y oksa yaka ile el
bisey1 yekdigerine uyduramadan tak1la
ckak ~aka, clbiscyi berbad etmekten ba1-
. a buieye yaramaz. Tabii her bayanm 
incc zevki bu i;in cn esash bir narnm ola· 
cakhr. Bu suretle sade koyu renkli elbi • 
seleri a<;1k renk yaka il~ eazible1tirmekle 
de kalmmaz. Y aka degi§tik<;e elbiselerin 
§ekli d d •· • k' b" b"" ·· b k b" lb" · e eg111r, san 1 us utun a§ a 1r e 1sei m" gibi görünür. 

---lzmitteki batakhk 
kurutuluyor 

!zmit (Hususi) - Haber ald1g1ma gö
re, Naf1a Vekaleti, lzmit körfezinin ni
hayet buldugu batakhk sahay1 kald1r -
mak i,in, !zmit halkm1 pek sevindiren 
güzel bir karar vermi§tir. Batakl!k, hal
km s1hhati ve 1ehrin inik§afmda geni§ 
bir mani te§kil ediyor ve kurutulmas1 
mühim bir tahsisata lüzum gösteriyor
du. Senelerce evvel batakhk sahanm 
lrurutulmaSI !<;in t"§ebbüsler ba§lam1§ 
ve maalesef netice has1l olam1yarak 200 
bin lira kadar bir para sarfedilerek 
yüzüstü kalm11t1. 

Bu sebebledir ki, bu anzah, hastahkh 
ve geni§ batakllgm kurutulmas1 ciddi 
ve bilhassa bunu N aüa Vekäletimizin 
yapmas1 co§kun sevinc vesilesi olmu§ • 
tur, 

Camiin kuhbe ve sütunlanndan görünü~ 
. "" 

Türk • Rumen Ticaret 
Odalar1 

Türkiye ile Romanya arasmda son 
defa akdolunan ticaret anla§mas1 hü -
kümleri meyanmda ik.i memleket ara
smda ikbsadi münasebatm ink.i§afina 
hizmet edecek iki tarafh Ticaret Oda -
!an kurulmas1 da vard1r. Bu 1ckilde ilk 
Türk • Rumen Ticaret Odas1 Bükre1te 
kurulmu1tur. . 

Ögrendigimize göre, yakmda §ehrt • 
mizde de ayni 1ekilde bir Oda 1<urula -
caktll". 

Bursada mahkiim olan 
Yahudiler 

Bursa (Hususi) - Ruhsats1z olarak 
gayris1hhi evlerde kü,ük Yahudi ~cuk· 
]anna bakmak ve onlara ders vennelr 
su~ile mahkemeye verildiklerini bildir• 
digim Yako, !sak ve Marinin muhake • 
meleri bitmi§tir. Yako alt1 gün bapse, 
6 lira para cezasma; lsak 2 gün hap;• 
ve 4 lira para cezasma, Mari de 3 g_un 
hapse ve 5 lira para cezasma mabkÜJll 
edilmi1lerdir. 
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ALMANY A MEKTUBLARI : 

Almanyadaki i§ kamP.lar1 
büyük i§ler görüyor 

17 ile 25 ya~ aras1ndaki bütün gencler bu kamp· 
larda 6 ay müddetle ~ah~maga mecbur tutuluyorlar 

I rete taaccüb etmemeli. Bu fikri takdir 
etmis olanlar, bu dclikanhlann gec;irdik -
leri kamp hayatmda istihsal eylediklcri 
büyük ahlaki k1ymetleri daha iyi anlar

Berlin (Hususi 
muhabirimizden)-
11 servisi, yeni Al
man milli camiasm1n 
destcklerindcn biri•i • 
dir.Ba1lang1c;lan sa

lar. 
Delikanhlann i1 kamplan yanmda, 
--~- Almanyada 350 ka-

dar da genc k1zlar i
c;in is kamplan var
d1r. Prensip itibarile 
genc k1zlar da 26 
haziran tarihli kanu-

de, 1a',aa'1z olmuisa da, inki1af1, fevka
ladc bollukta olan bir te1ckkülle nihayet 
bulmu tu. Alman gcncligi, gittikc;e gÖ • 
nüllü hizmete doi!ru tchacürn ctmektey
ken, 1935 senesi haziranmm yirmi alh • 
smda intiiar eden bir kanun, i1 servisini, 
17 ile 25 ya1 arasmda olan bütün genc· h kamprnda bulunan Alman gencle· 
!er ic;in mecburi olarak tesis ediyordu. rinin faaliyetine aid inhbalar 

Y ani bu delikanhlar, ya1m hududu da- nun ahkam1 mucibince mecburi hizmete 
iresinde, bir i1 kampmda alh ayhk mec· tabidirler. F akat kadma müteallik kad· 
buri bir hizmeti ifaya mecbur tutuldular. rolann te1kilah vc ihtiyatkarane haz1r -
Bu düstur, manhki ve zaruri bir inki1afm lanmas1 ic;in, kadm servisi ancak tedrici 
remzi bir ifadesi gibi tclakki edilcbilir. bir surcttc geni1liyor. 1937 scncsinde 

Almanyada takriben 1200 i1 kamp1 25,000 genc kIZ kadm i1 kamplannda 
vard1r. 1~ilerin miktan da «200,000» mecburi hizmetlerini ifa etmi1tir. 
dir. Almanyadan gcc;en her seyyah, i1 30 • 40 kilometro geni1liginde ve 80 
servisinin, üzerinde kürek ve bunun her kilomctro uzunlugunda olan cEms:t in 
iki tarafmda da gümüsi rcnginde bircr batakhk araz1smm mümbitle1tirilmesi 
baiak resmi bulunan kumm bayraklan- parlak neticeler verecektir. 17 i~i dairc
nm dalgaland1gm1 gÖrÜr. h kamplan leri ameliyata ba1lam111tr. 110,000 hek
her nekadar pek büyük i1ler gÖrmü1lersc tar batakhk ve c;orak arazi birkac; scnc 
de önlerindc yap1lacak daha pek c;ok i1- zarfmda mümbit, tamarnile verimli ola • 
leri ol•a gerek. Mecburi hizmet, genclii!in cak ve düzinelerle 11k köyleri, binlerce 
yalmz mürebbi amillerinin esaslanndan güzel c;iftlikleri, mÜ•takbel ne•illerin mÜ· 
birisi olmakla kalmaz, ayni zamanda essisi olan saglam ve kuvvetli bir neslin 
milli ekonominin amili olmak itibarile de a1iyanlanm ihtiva edecektir. 
fevkalade mühim bir rol oynar. Mecburii hizmet, genclerin kuvvetle • 

!~iler hayal arkasmdan ko1mazlar, rinin tamamii tatbikm1 amirdir. h kolay 
hayal ic;in ugraimazlar, c;ünkü bu, peda- dei!ildir ve gÜc; bir tecrübeye i•tinad 
gojik bir hata olmu1 olurdu. Onlar, cid- eder. F akat gÜne1in altmda panl panl 
di i lere savlet ederler ve 1üphesiz. on - parhyan yald1zh gövdeleri, azalan k1v
larnz tahakkuk ederniyecek olan ieyleri rak bu vücudlan görmek, ne yalan söy
ikmal ederler. Milletin bu genc i1,ileri, liyeyim amma in•ana bir genclik tohu
kürekleri sayesinde, zirai bir surette iile- mu zerkediyor. Bu i1c;iler, hayatm bü • 
nilmesine kabiliyetli olan bir vilayet ara- tün güc;lüklerini bir gül bah,esi gibi te
zisinin 1athm1 •ulhan fethederler. Mec • re55Üm eden rornantik yapma tavular • 
buri hizmet, 58nayide, ormanlara aid is- dan zevk duymazlar, fakat cismen ve ru
lerdc, ziraatte, yollar insasmda haddi han nefolerini vakfctmi1 olduklan bir 
hcsab1 olm1yan yeni var~klar, yeni k1y • vazifeyi bütün kalblerilc ikmal ederlcr. 
metler yaratm1 hr. Bu son üc; sene zar· Kendi ellerile, devam5lz, ve c;abuk zail 
fmda zirai i•hh•alde «60» milyon mark- olmaga namzed olan iiler degil, fakat 
hk bir rand1man fazlahi(m1 tahakkuk et- zeval bulm1yan i1ler meydana getirmii 
tirmi1tir. Btt, me.ahai sathiyesi 120,000 olmakla hi55ettikleri yüksek gurura na • 
hektarhk olan mümbit bir arazi yarat • zarlan tercüman olur. Seflerinde, onlar-
makla mÜ•avidir. F akat mesele bununla d d b ·1 t a a u gurur ayn1 e caridir. nsan 
haUedilmi1 olmuyor. Almanyada kuru • rehberinin yeni bir tipini temsil ediyorlar. 
tulacak daha sekiz bu,uk milyon hektar Mecburl hizmet karargahlarmda hic;bir 
arazi vardu. Mümbitle1tirilebilecek bir 1efe tesadüf edemel!iniz ki, evvclce kü
milyon dokuz yüz bin hektarhk batak • regi cline ahp da kullanmis olma'1n. 
4klarla tuäyana kars1 himaye edilme•i ! d h"b" k b"l" l" 

n ra e sa 1 1 ve a 1 1yet 1 olan acemi 
ikttza eden takriben bir milyon hektarlrk bir ncfer i•tikbalini clinde bulunduru • 
arazi mevcuddur. Arazinin 1slah1, batak- d 

yor emektir. Kamplarda hayat, iyi tan
liklann, sath1 bahir hiza.mdan en yük • 

zim edilmis bir plan dairesinde cereyan 
sek mahallerin mümbitle1tirilmesi, tugya- d S b 

e er. a ahm saat besinde kalk1hr, Y1 • 
na kart1 hirnaye, milli ziraat rand1mam- k 

and1ktan •onra derakab .abah sporu ya
mn 5Cnede bir milyar mark artmasma 
yardim edebilir. p1hr. Y atak ve oda hizmetleri görüldük-

fsc;ilerin gidalan hol ve iyidir. Sabah ten ve ilk sabah kahvalt1S1 ahnd1ktan 
kahnltt•mda he•leyici bir ,orba verilir. sonra bayrak merasimi icra edilir. Me•ai 
fkinci kahvalt1yi • saat onda - kendi haf· saati günde alh •aattir. !kinci kahvaltt 
tahk taymlarile ihzar ederlcr ki bu da ic;in yanm saatlik bir i•tirahat tah•is edil-
600 ~am ekmek, 125 gram tereyaä1, · t" !k" · k h J • • d ] n• n m1s IT. mc1 a va lt, 15 yerm e a 1mr. 
margarin ve yahud erimi1 domuz yag1, Öäle yemeäi" k t · b" tl"k ,.. " amp a yen1r vc 1r saa 1 
125 gram b~l veya re~cl ve 2~~ gram da de bir yatak istirahati verilir. Saat dörtte 
domuz suc;ugudur. !c;k1 olmak uzere, kah-

1 
k · b 1 l S . . . 

ve, 1clcersiz ,ay verilir. Öi!le zamanlann-1 ~ ~ar i1e a1 a~i '.r... por talimlen, d1 • 
da verilen s1cak yemelcler, sabah kahval- s1plm, yahud m1lh siyaset hakkmda ma
tmmn haricindedir. liimat verilir. Ak1am yemeginden sonra 

Barakalann tanzirni 5ade ve pratiktir. herkes diledii!i gibi vaktini ge,irmekte 
Yataklar iki1er olmak üzere birbiri üze- serbesttir. Mu•iki, oyun, 1arlc1, kü,ük 
rine vazedilmistir. Her kampta, memur - elislerile vakit gcc;irilir. Saat dokuz bu • 
lan diplomah hastabak1c1lardan mürek - ,ukta da yatak borusu c;alar. 
lceb eczane, dispanser mevcuddur. Deli-
lcanhlar, hergün tibbi muayeneden ge' • z. 
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ingiliz - italyan Japonlar, on <;in IZMIR MEKTUBLARI: 

temas1nda netice f 11"kas1n1 ~evirdiler 

Bütün noktalar üzerinde Mare~l ~an-Kay-~ek'e 

izmirin yeni vapurunda 
verilen bir ~ay ziyaf eti bir anla~ma ya vardd1 

Londra 2 - Deyli Ebpres ve Deyli 
Meyl gazetclerinin bildirdigine göre, !n
giliz • ltalyan anla•maSI 10 gün zarfm
da imzalanacakt1r. F azla gü~lük c;ekil • 
meksizin bütün notalar üzerinde bir an
l~1maya vanlm1ihr. 

Deyli Meyl ayr1ca diyor ki : 
«lki hükumet arasmda bir nota teahSI 

yap1lacak vc bu notalarda iki memleket 
arasmda yeni ve saglam bir dostluk mev
cud oldugu bildirilecektir. Bu nota teati
sinden •onrad1r ki lngiltere, Habc~istanm 
ilhak1m Milletler Cemiyeti vas1ta•ile ta • 
mtmak üzere teiebbüslere baihyacakhr.» 
Fran•tz • ltalyan görüfmeleri mi 

btlfltyacak ? 
Londra 2 - Röyter bildiriyor: fn -

giliz mahfillcrinde umumi hatlar hakkm
da !ngiliz - ftalyan anlaimasmm tahak· 
kuk ctmi1 bulundugu zannedilmekte ve 
bir anla1mamn imzu1 lspanyadaki yaban· 
c1 gönüllüler me•elesinin memnuniyeti 
mucip bir 1ekilde halline bagh bulun • 
makla beraber, görü1melerin paskalyadan 
eyvel mesud bir neticcye varacag1 ümid 
edilmektedir. 

Londradaki !ngiliz • ltalyan anlaima
smm akdile belki de dogrudan dogruya 
F rans1z • ltalyan görü1mclerine yol a<;1l
m11 olacag1 bildiriliyor. 

Ekonomik hayabmiztn 
en güzel miyar1 : 

i~ Bankas1 
CBa,makaleden denam 1 

m11ttr. Onun ~indir ki 1i Bankasmm u
muml heyeti raporlanm memleket ikt1sa· 
di hayahnm dikkatle tertib edilmi1 bir 
aynas1 gibi görüyoruz. Bu y1lki raporda 
dahi Bankamn dahili ekonomi faaliyctle
rimizle harici ticaret hareketlerimiz üze
rinde k1h k1rk yararak tevalckuf ettigini 
büyük memnuniyetlerle mü1ahede cttik. 
011 ticaretimizin 252 rnilyona vard1gm1 
Bankamn raporundan ogreniyoruz ve 
dahildeki esash kurumlanm1zla milli ha
yatm ikt1Saden ne umud verici cihazlarla 
kuvvetlendiginin heyccanh ifadelerini ke
zalik Bankanm raporunda buluyoruz. 
Bu i1lerin 1i Bankas1 raporlannda bu ka
dar canh yerler bulmasma, onlardan 
pek <;oklarmm ft Bankasmmkinden b~ka 
faaliyetlerin mah5Ulü olma51 a•la rnani 
degildir. Onlar memlekct iileridir, ve 
öyle olmalan fi Bankumm onlara daima 
dört eile sanlma5lna kafidir. 

lt Bankumm ikinci ba~h meziycti: 
Memleket iilerindc heyecanh <;al11ma 
alakuma ragmen milli bir banka mües
•ese5i olarak kendi hesablannda gayet 
ihtiyath harekct etmC!i ve bu husu•ta bü
tün millete örnek olmak 1Sz1m gclen <;ok 
takdire layik basiret göstermesidir. Muh
telif bran1lanndaki ihtiyatlan sermaye•i
ni Ü<; bei defa ge<;en bir müesscse görmek 
istiyenlere fi Bankasm1 bu bakundan 
tetkik etmelerini tavsiye ederiz. 1i Ban
kau kazamyor, fakat kazand1klanm da
g1tm1yarak muhtelif ickillerde saklama· 
5lnt biliyor, onun i<;in de Türkiyenin en 
kuvvetli mali mües5esc•i olmak liyakatini 
bihakkm kazanm11 bulunuyor. Son bi
lan<;oda bilha"a dikkate lay1k noktalar
dan birini bermutad iite bu ihtiyatkarhk 
te1kil etmektedir. 

Dünya ahvalinin kalblere kasavct ve
recek kargasahklar ic;inde yüzdügü za
mammt7.da fi Banka51 gibi milli mali ve 
ikh•adi bir mÜe!Sesemizin memlekct is
lerine ayna olan y11l1k muhasebesini gö
nüllerimize ferahhk ve kuvvet verecek bir 
hadise olarak gözönüne alabiliriz. Onun 
ic;indir ki !1 Banka'1mn son umumi heyeti 
i<;timama bu kadamk olsun tema• etme
den ge<;emedik, ve ge~emezdik. 

YUNUS NADI 

diktatörlük verildi 
$anghay 2 - Japon umumi karargah1, 

J apon k1taatmm, Taihu gölünün batJ • 
cenubu mmtakasmda 36 bin <;inliyi <;e
virdiklerini, <;inlilerin 7000 ve Japonla
rm yalmz 400 kil!i kaybettiklerini bil • 
dirmektedir. 

ilk geldigi begenilmiyen « Bayrakh » 

Tokyo 2 - Tineyen - <;in - Pokeo de~ 
miryolu cephesinden geien haberlere 
göre, Japonlar c;antungun cenubunda 
Linyi, Tsa<><;uang ve Tung<;uang müsel
lesi arasmda on kadar <;in f1rkasm1 <;;e
virmej!"e muvaffak olmu§lard1r. 

Kanton • Hankov demiryolu 
bombardtman edildi 

Kanton 2 - !ngiltere büyük el<;;isi 
Iren bekledigl suada altt Japon tayya • 
resi meydana <;;1kJmilar, fakat hava mü
dafaa toplarmm ate1 a<;;masi üzerine 
bomba atmadan gitmililerdir. 

El<;inin gec;tij!"i Kanton - Hankov de
miryolu dün ak~am vc bu sabah bom· 
bard!man edilmi§tir. 

$an-Kay-$ek diktatör 
Londra 2 (Hususi) - $anghay'dan 

bildirildigine göre, Kuomintang fukas1 
bugün fevkaläde bir toplanh yaparak 
Mare~al $an Kay $ek'e diktatörlük sa
lil.hiyeti vermi~tir. Uangtoningvei lkin
ci reislij!"e sec;ilm~tir. 

$imdiye kadar parti blr merkezt büro 
tarafmdan idare edilmekte idi ve daimt 
bir reis! yoktu. 

Marefal1n beyanati 
Hankeu 2 - Komintangm 1on celse

slnde, Mar~al c;an-Kay-$ek slyast ve 
askert vaziyet hakkmda uzun bcyanatta 
bulurunu~tur. 
Mare~al vaziyef hakkmda nikblndir. 

Japonlarm emellerini tahakkuk ettir • 
mek l<;in <;ine yeniden otuz f1rka asker 
l(önderm~lerl 1Az1m oldul!"unu, bunun 
da imkil.nS1z olduj!unu söylemi~tir. 

Japon lhtirasmdan bahseden Mare§al 
<;an-Kay-$ek dcmf§tir ki: 

c- 1927 de, mlliyetperver firkalar 
Nankin üzerine yürürken Japonya Lon
dra ve Va§ington'a <;inin tabimfnl tek
lif etml~tl. Bu te.;ebbüs, Va~ington'llfl 
infial ve muhalefeti ür.erine akirn kal· 
m1~ ve lnkisara u)tr1yan Japonlar san
tungu l~gal i~in Tiyen,ln hMiselerlni 
ifdas etmi~lerdir.> 

Süvarilerimiz gitti 
[Baftaraf11 Incl sahf/•d•l 

A.lar, dün sabahtan ltibaren kendl 
nezaretleri altmda ve ltina lle La Mar· 
tfnin 4 numara!t ambarma yf!rle1tlril • 
mege b8!jlanm1~1. Bi~ok merakhlar 
güzel bir manzara te>kil eden bu ame
Jiyatt seyretmckte ldiler. 

Saat 14 ten ltibaren r1ht1m llzerlnde 
büyük blr kalabahk toplanm11 ve va
pur kalkarken heyecanh bir vedala1ma 
sahnesl l<;;lnde onlara muvatfakiyetler 
dinlenml§tir. Bu arada: 

La Martin nhtundan aynhrken1 
- Muhakkak ufer beklerlzl 
- Yüzünüz ak olrunl 
- Dedelerinlzin ruhunu t•dedlnlz! 
Seslerl yükseliyordu. 
Bu sene, llk defa olarak, binlcl kafi

lemiz <;ok gen!~ bfr kadro fle Avrupa 
turnesine <;;1kmaktad1r. $imdiye kadar 
dört zabft ve sekiz atla giden cklpimlz, 
bu defa sekiz zabltten mürekkebdir ve 
Avrupaya on alb at götürmektedirler. 
Ayr1ca mualllm Tatan da kafile ile be
raberdir. 

Nis, Roma, Lll!fen ve Var1ova mil
sabakalarma l1tirakten soma büyük 
Londra yar1~larma da gfrecek olan 
Türk ekipi Cevad Kula, Cevad Gürkan, 
Eyüb Öncü, Saim, Hamdi, Avnl, thsan 
ve Hamdiden mürekkebdir. Aynca 
hayvanlara bakmak üzere ba§<;;•VUf ve 
erler de gitmi~ir. 

Edirnenin Sinan ihtifaline 
haz1rhg1 

Edirne 2 - Ni„nda Ankara Halke
vinde yap1lacak büyük Sinan töreninde 
Sinanm T ralcyadaki e•crlerini gÖ!terecek 
olan T ralcya Umumi rnüfetti1lik sinemas1 
hamhiim1 bitirmi1tir. Sinema opcratörü 
bugünlerdc Ankaraya gidecektir. 

sevgilisi oldu 

Üstte: ßa)rukh vapuru ilk sefere ~ikarken, a~af1da vapur safoulanuda 
verilen c;ay ziyafetinden bir inhba 

1zmir (Hu•usi) - Pasaport nhhm1 
hmcahmc dolu .. Herkes boyanm11, temiz· 
lenmi1, pencereleri panl panl yanan yc
ni Bayrakh vapuruna bakarak konu1u • 
yor: 

- Küc;ük diyorduk amma, kar11dan 
göründügü gibi degil. 

- $1lr. vapur dogrusu. 1~ tertibati ga
yet mükemmel.. 

- Pervanesi, ihtiyat pervane imi1 .. 
- Radyosu da varm11, lr.aloriferi de, 

sogukhava tertibatt da .. 
Vapurun makinesi i1lemege ba1lad1. 

!lk gezinti!i bir ~ay ziyafetile mahdud 
baz1 zevata, ba1ta vali olmak üzere, 1eh
rin ileri gelenlerine, müdürlere, gazete • 
cilere tahsis edilmi1ti .. 

Vapurun i~i de gayet müsaid. 
~ünkü, her dört yolcuya i•ahet eden 

Mbit birer ma•a var. 1kinci mevki, bizim 
diger 1zmir vapurlanmn birinci mevkile· 
nndcn ~ok üat.ün.. 

Radyo a~1ld1 ve liman umum müdü

rü Ha1met Dölkclin bir iiareti ile vapur 
kumldad1, Bayrakh istikametini tuttu: 

13 mil üzerine .. 
Davetliler salonlardan g~iyor, alt ka

ta dahyor, üst kata ~1luyor, büfeyi, ma
lr.ine dairesini, kü~ülc eczaneyi geziyor • 

lar: 
- Mükemmel, mükemmel 1.. 1zmir 

i<;in bahtiyarhk adeta .. 
Ve bu mada ben 1u hakikati ögreni-

yorum: 
Evvelce ~1kan bir yaz1mda «fzmir bü

yük bir vapur tahayyül ederken denizin 
Ü•tünde adeta bir nehir motörü belirdi» 

demi1tim. Hay, diyemez olayd1m: 
1zmirliler n•.nuna kaydettigim o sahr

lar üzerine, vapuru f,tanbula ~ekmek gibi 

bir rne•ele ortaya ~1lum1. Bana tariz edi

yorlar: 
- Bei on sahrla 1zmire bir vapur kay

bettiriyordun. 
Diyorlar. Dü1üncelerimi izah ediyo • 

rum ve gülü1üyoruz. Vapur, Bayrakh, 

T uran sahillerini dola1arak Kar11yakaya 
yakla11yor. 

Sahilden vapura, vapurdan sahile sc
lamlar, i1aretler teati ediliyor. Halk: 

- Hele 1ükür vapur 1zmirde kalm111 
Diyor. Bu tezahürata hak vermemek 

imkan51zd1T; ,ünkü, mevcud vapurlar dc
v;rlerini, ömürlerini ikmal etmi1 telmeler• 
dir. Mütemadiyen kalafat, mütemadiyen 
tadilat ve saire .. Bunlardan en seri ve en 
dayamkh olan Kari1yaka vapuru, 1zmi
rin diger iki vapuru gclince, 1stanbula 
verilecek ve Adalar arasmda iiliyecektir. 

Gezinti ta Y enikaleye lr.adar uzuyor 
ve oradan Re1adiye 5ahillerini sclamhya 
rak geien vapur, davetlileri <;1kanyor. 

Bugün •ahah da art1k Kar11yaka • fz. 
mir scferlerine ba1hyor. F akat ilk sefer • 
deki kalabahk ve alaka, hakikaten görül· 
mege 1ayand1: 

Y eni vapura binmek i~in mC!ai •aatini 
unutan memurlar. mektcbc yanm saat son
ra giden talebe, Ka111yakada i1ini gücünü 
b1rak1p bu vapurla gidip gelmegi gözc a• 

lan merakhlar ve saire. E vvela i•keleyi, 
sonra da vapuru !luldurdular... 1~eriye 
girdikten sonra da oturana a1kolsun. 

Tetkikler, muhavercler, fikirler Te 

her iey .• 
Derken, gramofon i1lemege vc Ü~ ho

parlör de plaklann muhteviyatm1 vapurun 

her tarafma yaymaga ba1~d1. Öyle par· 
~alar da se~mi1ler ki .. 

Yarin pembe gül dudaiii 
Elma gibi al yanag1 .. 
Gözleri göz, sözleri •ÖZ .• 
Döktürü döktürü döktürü yavrum 

heeeeeeyl.. 
Evvela kahkahalar yükscldi. Bunu ta· 

kiben de hafif tertib dudaklar i1lemege, 
eile ayaklar tempo tutmaga ba1lad1. 

Bizim vapur, karaya oturmak ve rne~· 
hul tahtelbahir tarafmdan takib edilmek 

gibi hadiselerden sonra, lzmir hesabma 
elden ka~mlmas1 hadi!Csini de atlatttg1 

i~in, bir kahraman olup gitti vessclarn ! 

* * 

«Ben bu kadar iyi inbba1 Hariciye Vekilimiz hu· 
hi~ bir yerde almad1m » gün ~ehrimize geliyor 

(Baftarat• 1 Incl aahlf•d•I (Ba1taraf1 1 Incl salIJfedel 

mek fmahm bulurlar. ,_ ______________ J 

Miitterek salona hoi bir manzara ver- Projektörlerile bir Japon a-

Erzincanda bulunan eski 
eserler 

Profesörü takdim eden Üniversite 
Rektörü Cemil Bilsel talebenin 1iddetli 
alki1lan arasmda zaten profesörün T1b 
talebesi tarafmdan tamld1g1n1, ve kendi • 
sinden derslerde bah!Cdildigini söyle.!ik
ten sonra Büyük $efimiz Atatürkün Sih
hatine dair tebligi resminin her birimize 
ula111rd1g1 müjdenin profesör dilile veril
digini anlatm11hr. 

Mmrla evvelce bir hayli geni1 ola 
ticaretimiz sonradan daralm11tir. 1935 
5enesinde 2 milyon liraya yakla1an ihra 
cahm1z, 1irndi, 1 milyon liranm kinde 
dönmektedir. lki memleketin birbirinde 
birc;ok alacaih rnaddcler bulunuyor. B 
meyanda memleketimizin taze meyva ve 
sebzeleri ve bilhassa tütün ve sigaralan 

mIZ ic;in Mim iyi bir mahrec olabilece 
vaziyettedir. Haien M1mla aram1zda bi 
ticaret anla1ma•1 yoktur. Serbest dö,izl 
ticarct yap1lmaktad1T. 

mek ic;in, muhtelif kamplar ara5lnda das1n1 ayd1nlatan gemi 
ogünmei(e deger, methe seza, bir nevi re- kimin? 
kabet vardu. Orada hünerli, san'tl1 bu • 
lu1lara IC!adüf edilir. Salonu konfortabl 
bir surettc tertib etmek ic;in alclekser ne 
gibi membalara tevessül ettiklerini, ne gi
bi c;arelere ba1vurduklarm1 gÖrmek insa· 
na hayret verir. A,1k renk üzerine bo • 
yanl1l!1 duvarlar, yerinde yap1lm11 ma
lar, masalar, duvarlarda gÜzel resimler, 
tik perdcler, bilhassa kemali iftiharla 
muhafaza ettikleri kütübhaneler, iite bü
tün bunlar, salonun bayai!thgm1 bertaraf 
etmege yardtm ederler. Bu kamplarda 
hüküm siiren arkada1hk ca'li ve zoraki 
olm1yan bir arkadashktir. 

fs .kamplanndaki cemaat, büyük bir 
aile cerniyetini and1nr. Efradm, «a1iyan» 
diye tcsmiye ettikleri yerlerini mümkün 
oldugu kadar konfortabl bir halde bu • 
lundurmak hu usunda sarfettikleri gay • 

Honolulu 2 - 27 martta, Japon man 
das1 alhnda bulunan bir adanm sahille 
rini projektörlerile tanyan esrarengi 
gemin'n bir Amerikan harb gemisl ol 
dugu hakkmda Japon membalanndan 
verilen haberlere cevab veren Amerika 
donanmas1 Ba>kumandam Amiral Klood 
Bloch, demil!tir ki: 

•- Bildigime göre hi,blr Amerikan 
harb gemisi Japon mandas1 altmda bu
Iunan bir adaya gitmemi§tir.> 

Amiral, Amerikan zirhhlarile haCif 
gemilerin ve tayyarelerln Japon man -
das1 altmda bulunan adalarm cfrarmda 
manevra yapmak üzere topland1klarma 
daire Japonlar tarafmdan verilen ha -
ber!eri de tekzib etml§tir. 

Londra - Fri~ $taynlinger admda 
bir amatör spo_rcu 1940 olimpiyadmda 
haz1r bulunmak üzere >imdiden yaya 
olarak Japonyaya hareket etmil!tir. 

Erzincan 2 (Husust) - Erzincana 20 
kilometre mesafede Altmtepede ta§ <;;t· 
karmakta olan köylüler, eski devirlere 
aid bir blna harabesine tesadüf etm~ • 

lerdlr. Aynca, etraftnda öküz ba§t hey
kellerl bulunan yekpare kazan ayak -
Jarile !Sküz §eklinde ikl sehpa, dört ru 
gügümü ve on belf kilo kül<;;e hallnde gü
milt <;;1kanlm1§br. 

Kad1n loyafetinde bir adam 
yakaland1 

!zmlr 2 (Telefonla) - Kemalpafa • 
Turgudlu yolunda kadm k1yafetinde e
linde bavul bulunan bir §8h1s yakalan
d!. Kendlsl, letz ka<;;mnak 1,1n bu loya
fete glrdij!inf söylemekte ve hakikt hü
viyetinf saklamaktadu. Bavulda muh
telif eliya vardir. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Rektör alk11lanm11 ve profesör Fisen· 
je konferan•ma ba1lam11t1T. KonferanSI 
derin bir alaka ile dinlenmi1 ve misafir 

Fran•IZ alimi -bilhassa Büyük Önderi 
görmek i,in gelmi1 beynelmilcl bir otorite 
olmak itibarile- derin heyecan i~inde •e
lamlanm11hr. 

Profesör Fisenje, sarniinin gÖ!terdigi 
1iddetli alakadan c;ok rnütehassis olarak 
demi1tir ki: 

«- Görüyorum, söyledigim sözlerin 
htpsi dinleniyor, dikkat etmek laz1m ge -
len noktalara dikka• ediliyor. Bu kadar 
iyi inhba1 ben hi~bir konferans1mda al
mad1m.» 

Profesör uzun uzun alk11lanm11 ve ge
ne ayni heyecan i~inde ugurlanm11hr. 

[Profe•Ör Fisenje'nin bu mühim kon

Bolu Ovau su altinda 
Bolu 2 - lki gündenbcri yagan kar 

dan sonra dün hava lodosa c;evirmi1ti 
Sabaha kadar fa'1la'1z yagan Y•Rmu 
karlan birdenbire eritti. Dereler ta1tt 
Bolu ovasmd;i.n gec;en büyük su etrafm 
daki tarlalara oldukc;a zararlar vermi1 v 

bir k1S1m ovayi su altmda b1rakm11h 
Sose üzerindeki bazt köprüler )'1k1ld1g 

dan. Mudurnu posta kamyonu kire, kö 
rU.ü ba1mda kalm11 vc Gerede po5ta 
müskülat Ye teahhurla gclmi1tir. Sulan 

ferammdan bir hula•ay1 sah nüsham1zda köylerde ve mülhakatta da zarar yaph 
bulacaks1mz.] tahmin edilmektedir. 
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Frankistler ileri harekäta Papa ile Almanya Türkiyeye 

hayranl1k 
(;ocuk bilmecesinde 

hediye kazananlar dün de devam ettiler arasin~~tar~~~~~~!e (Ba1taraft 1 Incl aahlfec!eJ 
Ögrenip bugüne kadar unutmam11 bulu • 
nan Lord Loid, son birka> sene i~inde 
ü~üncü defa olarak memleketimizi ziya
ret ediyor. Sab1k lngiliz Krah Sekizinci 
Edvard'm memleketimizi ziyaretine ta • 
kaddüm eden ilk ocyahatinden •onra, 
Türkiye ile lngiltere arasmda te1riki me
sai irnkanlarmm gittiki;e artmakta oldu
gunu g~en sene ikinci defa olarak tehri
mize geldigi mada ehemmiyetle tebarüz 
ettirmi1ti. 

Barselon • Valensiya • Madrid 
tehdid ediliyor. Fransaya akm 

Roma :ziyareti 
muvasala halb Roma 2 - Bcklcnmiyen bir vaziyct 

zuhur ctmedigi takdirde, Hitler Romaya 
eden mü)teciler 3 may1sta gelecek, 6 may1•ta Napoliye 

giderek erte.i gün tckrar Romaya döne· 
eck ve 9 may1sta Floran•aya da g~c -

Marf ayindald ~ocu.k bilmeeeslnln 
halli bastigumz §okilde idi. Dogru hal
ledenler arasmda birinci mükafat 5 Ji
ray1 Ni§anta~1 54 üncü ilkmekteb dör
düncü sm1ftan Orhon, lkinci mükafat 
2 lirayi Caga!oglu <;e§nigir soka~ 10 
numarada Münevver, il>iincü mükAfat 
mekteb ••ntas1ru Kayseri lisesinde 502 
Muzaffer Gültepe kazand1Jar. 

lllemleketlerine 

D .• k <Bai taraft 1 Incl sahlleliel 
IRCr uvv tl · . T 

letinde p bl e cnm1z, arragone eya -

de. d 0 ade Pasaluka köyünü, Val· 
Jor an tep . . l . . 

har k tl . C!lß! e e ge~irmi1ler ve 1len 
e e enne d . . . 

Lerida •'.am etm11lerdir. . 
b"t·· eyaletmde, 1ehir etrafmdak1 

u un tepeler ld . . 'd 
Al e e ed1lm11 ve Len a -

Zma?1. volu kesilmiitir. 
aid1n m t k d 1 • . Ka fll 1.n a a.1n a, kuvvet enm1z 

s ' o ve Bi f ' . l d. 
S l 

ne ar 1 zaptetm11 er ir. 
0 cenaht B' k b 

da b. k a, 1es „ volunun gar m-
' ir~o "h' Azu 0 rnu im mevkilerle Akumuer, 

Ar)' I k'~ de Sobremonte, Eskuar ve 
,1sa oyl · . A . 

volu k en .'sRal olunmu1tur. ym 

Ka b
n iar inda '" kuvvetlerimiz Susin, 

' as ve J • V 11 •ga VI zaptetmislerdir. 
taar a tno m1ntakasmda dü1mamn bütün 
dl ':"~ an tardolunmu1 ve 5 köy elde e-

1 m11tir. 

Cuadalai h . .. k vetl . ara cep esmde, du1man uv-
en muk b'I 

da h d f a 1 taarruzlarda bulunmu1sa 

S 
er de a.inda tardedilmiilerdir. 

on k'k 
hükumet \ 1 ada nasyonalist kuvvetler, 

B. ,_ ~~ er tarafmdan yakilm11 olan 
IC<i~as c. 

F ivarina gelmi1 bulunuyorlard1. 
rankistler hakim bir ,ehri 

S daha ald1lar 
bild'a:agos 2 - Röyter ajans1 muhabiri 

invor: 

d Frhko k1t'alan ocvkülceys noktasm -

0
t" eGemmiyeti Lerida' nmkinden büyük 
•n ande • · 1 d' G d sa Y1 zaptetm11 er ir. 

rn afnd esa denize takriben 40 kilometre 
esa e k'' T 

l h 
e am ortosa ve T arragon yol-

•nna ak· b' . . 
ki tl B im IT 1ehirdir. Bu •uretle F ran-

' er arselon, Valansiya ve Madrid 
ara„ndaki 1 . . 
m k d. I muvasa ayi tamam1le tehd1d ct-

e te 1r er H l . . . . F 
k · tl . . '. ava arm 1yi p;1tmes1 ran-
/ enn ilen harcketini kolaylaittrmakta· 

Ir. 

M 
G~adalaiara cepheainde 

adnd 2 _ H . 
hab' . b'ld' . avas a1ansmm mu • 

ir1 i tnyor: 
Guadala1· ar h . d h . .1 . a cep esm e cum unyet • 

~· enn taarruzl 3 .. d . f 
f k' l an Run enben muva • 
a ivet e deva tm k d' h . 

~iler Alb :" e e te 1r. Cum unyet-
ra 1·1 C arracm cephesinde Careza Mo-

c crro p· · • 
Cumh · . 1R1zo yU zaptetmiilerdir. 
ilerliv:.''~e~iler . 15 kilomctreden fazla 
detli m~d h rlan~ist tayyarelerinin 1id • 

a a e.me ra • M d" T errivent Rmen asegoso o 
mislerdir. e ve Azor kasabalanm i1gal et-

Cumhuriyet~il · 
vieruas' dan S t:n taarruzlan Lao ln • 
relik bir ceph:Je"· e ~adar 30 kilomet • 
ffi;kumet-;il . mk11af etmektedir. 

Barselon 2 e:nLem~kabil taarru:zu 
i:ründenberi liddetli nda rnmtakasmda 2 
etmektedir. As! mk uharebeler cereyan 

l ere ar11 „ d '! „ 
firka kuvvetind k' h" Ron en en u<; 

. e I Ucum k • 1 b • 
!arm 1lerlemesine ma . l lt a an un 
tadir. ni 0 maga <;ah1mak-

F ranko k1t'alannin "k 
mu err h'· lanna ra~men h'·k· . er ucum • 

. . . u umct~iler L 'd • 
1ki tarafmdaki h t] en a nm 

a •nn1 v ·1 .. 
muhafaza etmektedirler e mevz1 enm 

Dün sabah cumhuriy. 1 k , 
bil taarruza p;e~erek bir e „ lt alan muka
tikleri bir~ok menileri f~ndevvd el te~ket
dir. 5 Ir a ctm11ler-

Ebre' nin cenubunda M 
Alkaniz yolu uzunlu" 'd ontalban • 

gun a cumh . 
~iler mükemmel mevzilerde bul unyet· 
d1rlar. unmakta-

lerida'y1 gezen muhabir 
Banelon 2 - Röyter a' 

· d" L 'd ' Jansi muhabi-n un en a Y1 gezmi,tir. M h b. 
rida etrafmda dört millik bir u h IT Lc
hilinde hi~bir F rankist Rönne ·~ .• da • 
L ·~ , h .bd m1itir. er1<1a yr ta rr en koru k •• 

B.lb 2 L . ma r~1n 
1 ao - enda bölgesind . 

müfrezeleri 1imdi hükumet~ilerin e kftmal 
l . k mu ave-

met vuva arm1 ~ev1rme ve 1ehr· t h .b 
dk k ··d· tan. 

en oruma 1~m 011:uya do;;ru ·1 1· 
F k. 1 b • l er IYOr-

lar. ran "t er u hareketlerind "h· 
1 T . d L' , e mu 1m o an amante e 1etara Y1 za 1 • 

1 d
. P etrn11-

er 1r. 

San inkifal endife uyandrrdi 
Lü!On 2 - F rans1z hududunu 

3000 t 1 ·1· . ·1·h ge~en •panyo m1 is1, •1 a lan almd kt 
sonra tahsid kamplanndan birine g .~ dan 
rilmi1lerdir. Bunlar Cerbere yolile ·it 1 e~ 
lonva'ya S<Vkedileceklerdir. a a 

Y arah olan 20 mi]i, T uluz' da ted · 
edilecektir. Sivil mülteciler F ransa •VI 

k · „ d ·1 k d' nin mer cz1ne Ron en mc tc 1r. 
Sivasi mahfiller, 1spanyada a.keri v _ 

zivetin son inkiiafmdan dolay1 endiie i:. 
har etmektedirler. Cünkü iderinde bir~ok 
ecnebi p;Önüllüler bulunan Franko kuv
vetleri F rans1z hududu civanna süratle 
vakla1maktad1rlar. 

Fran1aya iltica edenler haklunda 
karar 

Paris 2 - Salahiyettar mehafil Fran
sava akm eden lspanyol mültecilerine da
ir ittihaz edilecek karar hakkmda bu sa· 
bah pek ketum davranm15lard1r. Müm • 
kün olduii;u kadar k1sa sürecek olan müd
deti ikametleri hakkmda verilen malu _ 

gönderilecek 

mattan baska hkbir nokta tasrih edilme· 
miitir. Bu babda pazartesi günü akdedi
lecek olan kabine veya nazirlar meclisi 
toplantismda kat'i tedbirler almacakllr. 

Zannedildiii;ine göre son günlerde na
z1clar arasmda yap1lan 11:örü1meler neti • 
cesinde lspanyol mültecilerinin silahlan 
almd1ktan •onra memleketlerine iadeleri 
laz1m geldi~ine karar verilmistir. E•asen 
mültecilerin Fran•aya girmeii;e ba1lad1k· 
lan zamandan itibaren bu usul tatbik e
dilmektedir. 

1900 kifi gönderiliyordu, lakat ..• 
Paris 2 - Maten gazetesinin bildir -

diii;ine göre, dün ak1am, 1900 kiiilik ilk 
hükumet~i milis efradm1 Barselon' a ge • 
ri göndermek üzere Lüion istasyonunda 
uzun bir Iren haz1rlanm11h. F akat bu es
nada Paristen geien bir emir Üzerine 
bu trenin hareketi tehir olunmu1tur. 

Mülteciler arasinda 
bir anket 

Liiiov 2 - Buraya iltica eden lspan· 
yol milisleri arasmda, hangi tarafa gön
derilmek istedikleri hakkmda bir anket 
yap1\m11hr. Milislerin yalmz yüzde ikisi 
Franko tarafma, diii;erleri ioc hükiimet~i 
lspanyaya p;itmek istemektedirler. 

Kadinlar if bafrnda ! 
Madrid 2 - Cephe gerisi te1kilah 

hararetle devam etmekte ve bir~ok hiz • 
metlerde sa~Iam erkeklerin yerine kadm
lar konulmaktad1r. Madrid'de bir~ok ye
raltt tramvaylanm kadmlar idare etmek
tedir. 

Paris ga:zetelerinin nefriyah 
Paris 2 - Bugünkü gazetcler, Ko • 

manterlerini bilhassa 1.panya harbine 
tahsi• etmektedir. Y almz 1u farkla ki sag 
cenah gazeteleri, cumhuriyet~ilerin F ran
SIZ hududlarma doii;ru akmile meigul olur
ken •ol cenah gazeteleri daha ziyade har
bin bizzat kendisile ugra1maktadir. 

Lö Jur - Eko dö Pari gazetesinde, Lc
on Belbi diyor ki: 

«Enternuyonal hukuka nazaran, Fran
samn bu muharibleri silahtan tecrid etme
•i ve muhasamatm bitmesine kadar tecrü· 
be kamplarmda bulundurmu1 laz1m gel· 
mektedir. Bu ;, i~in, vak1a, mühim mik· 
tarda para sarn icab edecektir. Fakat fili
yatta ba1ka bir imani hal careoi de yok • 
tur. Bu suretle maii;lublan galiblerin mu
kabele bilmisil hareketlerine terketmi1 ol
m1yacaii;1z. 1spanyol topraklan üzerinde 
cok kan akm111Jr. Bu kanlara yeni kanlar 
ilave etmiyelim.» 

J urnal gazetesinde Senbris diyor ki: 
«Hukuki bak1mdan vaziyet tama· 

mile sarihtir. Silahtan tecrid ve kamplar· 
da ahkoyma, ancak tanmiml bir harb 
halinde olabilir. fspanyol me.elesinde ioc 
vaziyet hi~ de böyle degildir. Bugün ls • 
panyada asilerle mücadele halinde bulu
nan bir hükumet vardir. Bu tcrait altm
da F ransaya iltica eden muhariblerin ge• 
ri verilmesi icab eder. ~suen lrun mese
lesinde de bu suretle hareket edilmi1ti.» 

Mutedil Pöti Pariziyen diyor ki: 
«Kadm, ~ocuk, ihtiyar ve hutalara 

iltica hakk1 verilmesi dü1ünülmektedir 
Sa~lam erkekler ve miliolere gclince 

bunlar, lspanyaya dönmege davct oluna
caktir. 

Maamafih, bunlann •ilahlan elle • 
rinden almacakhr. Esasen bu is. bir hü
kumet meselesidir. Zira ademi müdaha
le po]itikasile alakadardir. Mescle, ö -
nümüzdeki naz1rlar meclisi i~timamda 
RÖrfüülecektir.» 

Popüler gazetesinin serbest fikirler •Ü· 
tununda Ziromski diyor ki: 

«ltalya ve Almanyanin yapmakta ol -
duklan !spanya harbi bir «ihtiyat ted
biri harbi» de~il, fakat cumhuriyet~i 
F ransaya kar11 bir «hazirhk harbi» dir. 
Buna göre vaziyet almah ve te1kilatlan
mahy1z. Hadiselerin realitesini ne derece 
ali:ir olursa olsun cesaret ve sogukkanh -
hkla. olduvu ~ibi 11:örmek laz1md1r. Mem
leket, 1 793 de kendini kurtaran ruhunu, 
eneriisini ve azmini yeniden elde etmeli -
dir. Partinin vazifesi, bu lüzumlu kalkm
maya vard1m eylemektir. Bunun haricin
d~. her sey, lafüttüzaf ve yahud 1erefsiz 
b1r teslimiyettir. Partimizin vazifeoi, bu 
her iki 11kk1 da ortadan kald1rmakt1r. E • 
ii;er tamir kabul etmez bir hadisenin, ya • 
ni lspanyol cumhuriyetinin sukutunun Ö • 
nüne Re~ilmek isteniyorsa, bunun zamam 
nerede ise "'rmek Ü7rredir.» 

Gemlikte de sirt hamall1g1 
yasak! 

Bursa (Hususi) - Gemlik Belediyesi 
s1rt ve semer hamalhii;m1 menetmiitir. Be
lediye lstanbulda oldui';u gibi lastikli el 
arabalan kullamlmasma karar vermi1 ve 
bunun i~in de kazaya yetecek miktarda 
bu arabalardan siparii verilmistir. 

cektir. 

Hitlerin dün akfamki nutku 
Stutgrad 2 - Havas Ajan•1 muha -

biri bildiriyor: 

Hitler dün ak§am Stutgrat' a va•1l ol
mu1tur. Mumaileyh memleket haricinde 
ya11yan Almanlar tarafmdan gönderilen 
murahhas heyetini kabul etmi1, •onra be
lediye dairesinde plebisit faaliyeti hak • 
kmda bir nutuk irad ctmi1tir. 

Hitler Avu•turyamn An1lu.'tan ev • 
velki ümidsiz vaziy~tini ha1Jrlatm11 ve A
vusturyahlarm demokra•ilerin kurbani 
oldugunu •ÖYlcmi1tir. Demokruiler ken
di pren•ipleri haricinde olarak Avu•tur
yahlan istediklerini yapmaktan menet • 
mi1lerdir. 

Führer 1unlan ilave etmi1tir: 
«- Bana diktalÖr diyorlar. Halbuki 

ben Alman milletinin reyine müracaat e
diyorum. 10 nisanda dünyanm en zengin 
adam1 olacag1m1 biliyorum. 0 tarihte 
dünyada mevcud en k1ymetli 1eye •ahib 
olacag1m: Y ekpare bir millete.» 

/ngiltere, Auuaturyamn ilhak1m 
re•men tamd1 

Londra 2 (Hu,usi) - lngiliz hüku
meti Avusturyanm Almanyaya ilhakm1 
re•men tan1m11tir. Berlindeki lngiliz el -
~i•i M. N evil Henderson bugün Al man 
Hariciye N ezaretine bu hu•u•ta iki nota 
tevdi etmi1tir. 

Birinci nota, lngilterenin An1lusu 
tamd1g1m ve Viyanadaki lngiliz el~iligi
nin ni•anm 15 inde kon•olosluga ifrag e
dilecegini bildirmektedir. 

lkinci notada isc, lngiltere, An1lus'un 
tahakkuku neticesinde oulh muahedelerile 
alakadar meoclcler hakkmdaki hukukunu 
muhafaza ettigini bildirmektedir. 

'eko1lovakya da ayni karar1 verdi 
Prag 2 (Hu•u•i) - <;eko•lovak hü • 

kümeti, Avu•turyanm Almanyaya ilha • 
km1 tamd1gm1 ve Viyanadaki sefaretha • 
ne.m1 konsolosluk haline getirecegini 
rc!lllen Alman hükilmetine bildirmi1tir. 

Fran1anrn verdiii cevab 
Paris 2 - Frans1z hükumeti, Alman 

hiikßmetinin A vu•turyadaki yeni vaziyeti 
tasrih eden tebligatm1 ald1gma dair olan 
cevabm1 Berline göndermi1tir, 

Bu cevab nziyetin hukukan tanind1g1 
mahiyetini tazammun etmemcktedir. 

Keza haber ahnd1gma göre, F ransa
nm Berlindeki Büyük El~i•i pck yakm
da ikinci bir nota vererek, F ran•amn Vi
yanadaki el~iliginin ilga edilme.i üzerine 
bir ba1kon•olosluk ihda•ma muvafakat 
edilmesini i•tiyecektir. 

Bir Alman l1rka11 aönüyor 
Berlin 2 - Retrnen bildirildigine gö

re An1lus'tanberi Viyanada bulunan 
Alman ordusunun 27 nci firkall Alman • 
yaya harekct etmi1tir. Diger Alman Iut
alan da yakmda A vusturyayi terkede • 
ceklerdir. 

Bazi mahfillerde zannedildigine göre 
Alman k1t' alannm Avusturyadan aynl • 
masi Avusturyada plebi,itin a•keri bir 
zafer havasi i~inde cereyan etmesine ma· 
ni olmak arzusundan ileri gelmektcdir. 

Ayni mahfiller, k1t' alann geri ahnma· 
si neticesinde Almanyamn harici •iyaseti 
hakkmda faraziyatta bulunulaimyacagm1 
beyan etmektedirler. 

Me1hur fngiliz siyasisi, dün Mbah 
Parkotclinde verdigi mühim beyanatla 
bu •iyasetini daha kuvvctle ifade ederek, 
•ulhperver ve kudretli Türkiyemiz ve 
lngilterenin bize kar1: bcsledigi takdir -
kar düiünceler hakkmda a1ag1ki sözleri 
söylemiitir: 

«- Türkiyeye dair ihtisaslanmdan 
bahsed"ken, herieyden evvel, daima 
dikkatimi celbeden bir noktaya bilhassa 
i1aret etmek isterim. Bu mühim nokta, 
Türkiyenin bilumum harici büyük dava
lanm hi~bir zaman taahhüdleri ~er9eve
si d11ma ~1kmaksmn tanzime muvaffak 
olabilmesidir. Türkiye, dostlarmm kendi
•inden bekledigi ve~hile asla cebir istimal 
etmeksizin 1ark iilerini Saadabad paktile, 
Bogazlar meselesini Montrö mukavcle -
namesile, Hatay davum1 da Milletler 
Cemiyetindeki anla1ma ile tanzime mu -
vaffak olmui:ur. 

Bu •uretle mcmleketiniz baz1 Avrupa 
devletlerine cidden örnek ittihaz edilme
ge lay1k bir harekette bulunmu1 oluyor. 

Diplomatik muvaffakiyetlerle muvazi 
olarak, Türkiyenin iktisadi sahada ta -
hakkuk ettirdigi inki1af da aynca göze 
~arp1yor. Simendiferlerin, madenlerin, 
agir •anayiin kurulut ve ilerletili~i. ve 
bütün bunlarm i•tikraZSlZ ve sükiinet 
i~inde ba1anh11, herhangi bir i1 etrafmda 
~ürültü ve nümayi1tcn ho1lanm1yan biz, 
Ingilizleri bilhassa cezbederek, memle -
ketinize kar11 besledigimiz takdir hisleri
mizin derinle1mesine hizmct etmi1tir. 

Bundan ba1ka, calibi dikkat olan cihet 
1udur ki, Türkiye bütün bu ba1anlan a
rasmda, herkcsin bildigi gibi, milli mü -
dafaa i1ini ihmal etmemi1tir. ltte onun 
ii;in, Türkiye Cumhuriyeti, evvelce oldu
iiu gibi, bugün dahi icabmda memlekctin 
emniyetini ve hürriyetini lay1kile koruya
bilecek 1ekilde mücehhez ordulara malik 
bulunmaktadir.» 

Lord Loid bunda1. sonra, Türkiyeye 
gclirken ugram11 oldugu diger baz1 Ak
deniz mcmleketlerinde bulunan lngiliz 
tebaas1 ahalinin yanm am mütecaviz bir 
zamandanberi ihmale ugnyan kültürel 
vaziyetlerile de me1gul oldugunu ilave et-
mi1tir. 

Muhterem mlsafir, dün ak1am Atina
ya harekct etmi1tir, oradan Londraya 
dönecektir. 

Birer ,ise kolanya kazananlar: 
Hayriye Jisesinde !smet Evren, Bey

oglu ilkmekteb Rahm! Olten, Baklrköy 
Cevizlik 12 numarada Ömer, Sar1yer 
cami kar~1smda Mustafa, Köstence Al· 
man mektebi talebesinden Kärnran 
Feyzi, Mahmudpa5a Mengene soka~n
da Hilmi Kocabalkan, Kabasakal ma -
hallesl .Mümtazbey apartimaru Bedrlye, 
Ke,eciler Hurrem••VU§ mahallesi Nes
rin, Beykoz $ahinkayada Hayreddin, 
Kabatasta Rukiye Cevdet, Konya Kur
tulu§ ilk okulunda 67 Y1lmaz Güre§, 
Konya Yunusoglu mahallesinde 235 nu
marada Hasan klZI Leman, Kad1köy bi
rinci orta okul 226 Nejad, Ak§ehir mah
kemesi kätiblerinden Hakkl !nce k1zi 
Yüksel lnce, Mudanya !smetpa§a okulu 
130 Emin Yavuz, Besikta§ta $enlikdede 
mahallesinde Hatice lsmet, Haydarpasa 
lisesi Fuad Öge, Band1rma $ehid Sü
leyrnanbey caddesinde kahvecl !brahl
min oglu !zzeddin, Yozgad rnemleket 
eczac1S1 klzi Kadriye, Edirnekap1 Rü~
tüefendi soka~ 11 Emin Sari~. 

Y ar1m,ar dü:zine menclil kaza • 
nanlar: 

Erenköy loz llsesl 453 Me!Ahat Yal
gu, Edirne Karaal!ac M. Necati ilk oku
lunda 221 Turl'(Ud Kara ka~. Dinar Yenl
yol okulu 10 Mü§erref Noyan, Edirne 
Curnhuriyet caddesl 44 Mehmed Kaya, 
Dinar Yeniyol ilk okul 171 Müyesser, 
Zincirlikuvu Hi\kimiyetimilliye rnek -
tebi hem~·iresi Pakizenln oglu Cezml 
Ba,ar; Trabzon Hac1kas1m sokak No. 30 
Ercan, Bayburt orta olrnl 252 Hulilsl 
Arat, Be~ikta~ Yenirnahalle <;ömezler 
sokak No. 10 A. Enertan, Errururn Vey
siefendi ilk okul 388 Meral Öncel. Kay
seri Gazipa~a ilk okulunda 526 Mustafa 
Ye/!enoj!lu, Kayseri lisesl 412 KaSJm, 

Konya lisesl 1023 Kemal Zülfikar, Fa
tih <;ar§amba Manyaslzade sokak 55 Er· 
tan Aykut, Kütahya lisesi 440 Mehrned 
Emin, Gelenbevl orta okul 316 Zeki 
Süer, Pertevniyal lisesi 746 Raif Sava§, 
Kabatai lisesi 1485 Mehrned, Ankara 
erkek lisesl 1059 SaUhaddin Sönmez, 
Pangalh eski Rus aokaj!t Pakize. 

Birer mürekkebli kalem kaza • 
nanlar: 

Ankara Dumlupmar mahallesl Kara
lar sokak No. 29 thsan o~lu Hayati, Pan
galt1 Ölcek sokak No. 11 Onnik, Hay
darpaia llsesi 993 Turhan Ugur, Gelen
bevi orta okul 133 Mehmed, Topkap1 

Maltepe Süel Jisesi 2515 Necatl Sun -
bay, Eski§ehir Akcarni mahallesi No. 5 
Mediha Yökc;e, Konya llsesl 992 Ali Rl.

za Bilglc;, Ankara Sanayi caddesl No. 
62 Arif Zoral, Kad1klly Ac1badem Ve
dad, Bursa erkek Jisesi 1056 Fahri Va· 
ral, Trabzon jandarma konak komutan1 

, oglu Nedim Sögüder, Ayanc1k !srnet 
!nönü okulu 110 Ülker Özülü, Bursa er
kek Jisesl 1277 Muzaffer KU§kocu, U
zunköprü HD. TB. HS. mernuru Faik 
Soydan Ion Göksel Soydan, Edirne Ay· 

Petroller • niza1 

. 
i 
.s •ro·f1· 
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' . , ........... ,,,,,,. ....__„. 
§ekadm Cami soka/!J. No. 20 Meliha 
Türe!, Kabata1 Jisesi 585 Sacid <;etin, 
Bilecik ilk okulunda Müjgän, Haydar • 
pä§a Jisesi No. 9 Vasif Dincel, Ankara 
Akbai mahallesi Ergenekon sokak No. 
32 Yüler Gürsu, <;engelköyünde V edad 
Veysel. 

Birer yontma makineJ lrtua· 
nanlart 

Moda Al!abey aokak No. 23 tlhan E
ge, Yalva~ orta okul 161 Liltfi Ece, A
dana erkek Jisesl 850 thsan, Haydarpa
~a llsesl 2472 Muzaffer, Bursa llsesl 1071 
Zafer Seyyar, tl'sldl.dar Sultantepe bll.
yük Yoku§ No. 9 Zehra Tansu, Hayda:r': 
pa~a llsesl 1383 Cemal Güngör, Fat1h 
orta okul 215 Bahaeddin Bayraktar, 1z
mlt orta okul 232 Ertul!rul tl'nlilhan, <;:&
pa 31 incl ilk okul 605 N er!man, Orta• 
kBy Bojtazi,t li9esinden Hilm! G!lrsoy, 
NeV§ehlr orta okul 132 Hasan Uzokur, 
Cajtalojtlu birlncl llk okul Ml Belma. 
Eskl§ehir orta okul 1311 H!kmet Bayer, 
Adana Gazipaia okul All Baykan, 1s • 
tanbul Gillhane hastanesl talebe ko~~ 
Ekrem Noyan, Ankara Yenl~eh\T Or • 
man sokak No. 4 Bülend Sürkan, Bursa 
Yenl§ehir maliye tahsilat kätibl oJ!ltt 
O~z Avka<;. tl' sklldar birinci orta okul 
555 Salähaddin, l;li§li Osrnanbey Ferid 
Önce. 

Birer kitab kazananlar: 
Heybel!ada llk okul 104 Gilzfn Özbal, 

E§rne rnerkez Dumlupmar okulu 137 Be
dia $im§ek, Ankara Yenl§ehlr Tuna 
caddesl No. 7 Can Ok an, Bozlly{!k bi
rincl ilk okul 548 Y1ld1z Özgen, Gerede 
Zlya Gökalp okulu 34 Hasan Fidan, 
Samsun SamanpazaT Tbpal Alimed so

kal!t No. 3 Özen, Sarnsun piyade alayi 
levaz1rn mildürü oglu Cilneyd, Davud· 
p~a lskelesi demlryolu yah boyu No. 
239 Esrna Gözne, Tarabya $ab! sokak 
No. 22 Paklze, Moda caddesl A~abey 

sokak No. 22 Metln Yanda~, !negöl He
kimzade sokak No. 20 A. Yal>m, Bursa 
Sedba§1 $ükrll N aili caddesi No. 10 Sa• 

ade! Doganca, !nönü loz orta okulu 509 
Servet Oguz, <;:anakkale orta okul 1149 
Nevin Acar, Tarabya 51 Incl ilk okul 31 
1Jhan Önder, Silifke Cumhuriyet okultl 
32 Mehrned Özal, Antalya Yenikapl 
Gündogdu sokak No. 3 Nilüfer, Kad1köY 
birincl orta okul 20 Kenan, <;anakkal• 
orta okulu 2H Hikmet TilTkay. 

Hediye!er önümüzdeki per~rnbe g0. • 
nünden !tibaren daJ!it11m1ya ba§!ana • 
cakbr. !stanbulda bulunanlann hil.vi • 
yetlerinl lspat eder blrer vesika lle mat• 
baam1zdan almalar1ru rica ederlz. Bar 
ka yerdekiler tarafumzdan gönderile • 

cektlr. 

Roma mümkereleri 
• Temaslarda memnunt· 

Bu mahfiller 12 martta Avusturyamn ~ 
•Üratle i1gal edilmi1 olmasmm, bu mem· 
leketin oevkulccn noktalanmn birka~ •a
alte i1gal edilebilecegini gösterdigini ilave 

Nevyork - Amerikamn Teksas ~eh
rinde dogan bu ~ocuk dünyaya geli
sind.en 20 dakika sonra ~elik cigere so
kulmak suretile hayatiru kurtarm1~\Jr. 

Meksika taahhüdlerine 
sadik oldugunu Ame

rikaya bildirdi 

yete ~yan terakkiler 
görülmektedir -

Londra 2 (Hususi) - Harld:re ~a: 
Va1ington 2 - Hariciye Nazm Hul F l 101 eylemektedirler. 

Auusturyalt Na:ziler Viyanadan 
döndüler 

Viyana 2 - Haziran 1934 te Dol • 
fus'un katlinden •onra Almanyaya ilti • 
ca eden Avuoturyah naziler Avusturya
ya dönmü1ler ve bu sabah Viyanaya gir· 
mi1lerdir. Naziler hücum k1t'alanmn 
kahve rengi üniformasm1 giymi1 olduklan 
halde önlerinde mmka ile 1ehrin •okak • 
larmdan ge~mi1lerdir. Alaym ba§mda 
hücum k1t'alan 1efi Lutze ve Hitler'in 
Avusturyadaki komiscri Burkel bulun -
makta idi. 

Henlayn Berlinde 
Berlin 2 (Hu•usi) - <;ekoslovakya

daki Südet Almanlan Iideri doktor Hen
layn, Alman devlet adamlarile görü1mek 
üzere beraberinde muavini doktor Frank 
oldugu haldc bugün Berline hareket et -
mi1tir. 

«Gerginlik azalmif •ay1labilir» 
Paris 2 - Övr gazetesinde Madam 

Tabuis, ort• Avrupa mesele.i hakkmda 
diyor ki: 

«Ürta Avrupada gerginligin bir mik • 
tar azald1g1 söylenebilir. A vusturya • 
<;ekoslovakya hududuna tah!id edilmi1 
olan Alman k1t'alan, yeniden Almanya
ya <;agmlm1§ ve A vusturyada halen, biri 

motörlü olmak üzere, iki firka ile bir ka~ 
dag taburu kalm11hr. 

Diger taraftan, Almanyanm <;ekos • 
lovakyada hadiselerin kendi seyirlerini 
takib etmesine intizar karan vermi1 oldu
gu san1lmaktad1r. Almanya, bu mesele 
ile yalmz diplomatik bir tarzda meigul 
olacak ve i1' ari ahire kadar kuvvct isti -
malinden vazge9ecektir. M. Pol Bonkur 
ve <;:emberlayn'm beyanah, Frans1z ve 
lngiliz politikalanmn yeniden salabet 
alm11 bulunmalann1 göstermesi bak1mm • 
dan semerelerini vermege ba1lam11t1r.» 

Fransr:z gazetelerinin ne,riyatr 
Viyana 2 - Bazi F rans1z gazete

leri bugün de Avusturya hakkmdaki if
hralanna devam etmiilerdir. Mesela Fi
gar gazete•i, ~u1nigin 9 ya§mdaki oglu
nun ~ocuk hapisancsine konuldugunu bil
dirdigi gibi, diger yabanc1 bir gazete de 
~u1nigin intihar ettigini yazmaktad1r. 

Eski ~anöliyo, eski Ba1vekil 1atosu o
l&n Bclvederdedir. 

Pöti Pariziyen de eski Avusturya 
matbuat 1eflennden Vasserbekin polis 
n:cmurlan tarafmdan öldürüldügünü ya
z:yor. Va„erbek her ne kadar ihtiyaten 
tevkif edilmiise de tarn •1hhatli bir halde 
ve hayattadir. (a.a.) 

l 'h ·1 • f ·· zm Lord Halifaks bugün ranm: e ~t> 
beyanatta bulunarak petro 1 h •. min. •u- l'k b Iun• 

b k ld kabul ederek uzun bir mü a atta u 
ratle ve memnuniyete 1ayan ir ie 1 e • h f'ld "J"ka· 

mustur. Salahiyettar me a 1 e mu a 
halledl.lmesinin mümkün oldugunu •ÖY· 1 l 1 l „ k elen· etraf1n· tm ngi iz - ta yan muza er . 
lemi1tir. da cereyan ettii'ii ve b~ müz~kereler:. 

Ruzvelt'in etrafmdakiler Amerikamn pek yakmda bir anlaima 1le nehcelencc 
mubaHigah mutalebatta bulunm1yaca • gi temin edilmektedir. • d 
gm1 beyan etmektedirler. Londra 2 _ fyi haber alan Lo.n. ra 

Reisicumhur Kardenas da meselenin mahfillerinde söylendii(ine göre lngihz • 
• t 1a• süratle halledilebileceii;ini söylemii vc 1talyan müzakerlerinde memnun1ye e ! 

Amerika hükumetine bir nota göndere"- yan terakkiler görülmekte, fakat husu> 
rek Meksikanm taahhüdatma „d1k kal- bir inki1af l(Öze ~arpmamaktadir. 
ma~a amade bulunduii;unu söylemi1tir. ( Askerlik i,leri ) 
Bununla beraber Kardenas Mek,ikanm .._ __ _:.-------::~~----· 
ka~ para verebilecegini tasrih ctmemi1tir · ~ubeye da vet 

(a.a.) Sanyer A.skerllk l;lubeslnden: 
---------- 1 _ 938 nL<an celblnde piyade s1mfmdan 

Bursa sporcular1n1n s1hhi 316 lla 329 (dahm, Jandarma ve denlz „. 
n1fmctan 316 lla 332 (dah!l) do~umJular a-

muayeneSJ Jmacak, !kmal edllemezse 333 do~umlutara 
müracaat edllecektlr. Harb ganayll suufl 

Bursa (Hususi) - F utbolculann Ii- !Qin 316 UA 333 ve gümrük 1m1fmdan 31
6 

!IA 332 ve gayrl!alfim erattan 316 llA 329 
sanslan tamamlanmad1ii1 i~in Buna mm- do~umlular sl111h altma Qa~mlaca.ktir. 
takasmdaki Iik ma~lanna nihayet veril· 2 - Denlz erat11Qln 1ubede toplanma gll· 

l 
nO 10 nL<an 938 saat 9 dadu-. 

digini bildirmi1tim. Ankaradan veri en 3 _ Dlgerlerl 1Qln top!anma günll 21 n!· 
talimata göre; simdi Bursa futbolculan san 938 saat 9 dur. 

M 
4 - Denfz eratmdan bedel verecekterlD

1 Sihhi muayeneye t!bi tutulmu1lardir. u- 9 nl an 938 saat 13 e kadar bedellerl M• • 

ayene neticelendikten ve lisanslar tamam· müdürlügüne yatml!IlllJ bulunaraktir. :ui 
5 - Dl~er sm1tlann bedellerf 20 nt.s k• 

land1ktan sonra lik ma~lanna ba1lana - 938 a~amma kadar yatmlnu~ buJunaca 
caktir. tu-. 
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So!dan sab: 
1 - Merkezi Avrupada ~ok bereketl! top

ra~1 olan blr yer (lk! kellmel. 2 - Kolun blr 
kism1, isvtcrede veremlerln teda'll edlldlltl 
tepe. 3 - Blr §eyin mevcucllyetlnln umuml 
heyetl. 4 - Blr yeml,, ka vga. 5 - Pederln 
yaris1, k1ymet. 8 - Blr eins ~ker, blr ,ey 
söyieyip ba~ka blr §eY kas:letmek. 7 - Da
klkanm pa~a.s1, par~a. 8 - Blr vas1ta lle 
birblrlne ra.ptetmek. 9 - Büyükmekl!k, 
kemi~in lclndekl. 10 - Buitdaym tozu, met
heden, blr edat. 11 - Blr ~ye ta111 arzu 
gösteren. 

Yukaridan 848-lt•ya: 
1 - Avrupan1n cenubunda b1r burun, 

blr peygam ber. 2 - Aptal, yüzün blr kISIIll. 
3 - Blr gün, ad. 4 - Kü~ad eden, mahkeme
Jerin me§gullyetl. 5 - yerden ~1kan madde
lere mütealllk, al.!abeden lkl hart yanyana. 
6 „ Homer'in me§hur b1r eserJ, zam. 7 -
Hayret edati, hedet, blr edatm toral. 8 -
Tayta, blr kadm l!llll. 9 - Blr Rum 11lml, 
uzuvlartm13dan. 10 - Sahib, dotuma tez
gäh1 lwun!armdan. 11 - Ba.zan gözde o • 
lur, blr soru edatL 

E vvelld bulmacanm balledilml~ 1ekll 
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Ankara Borsas1 2/4/938/ 
P A R A L A R 

Al~ Satq 
Frank 
Dolar 
Liret 
Belcika F r. 
DrahrnJ 
lsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron <;ek 
l\1a rk 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsvee 
Sterlin 

C E K L E R 
Acihs Kapa~ 

P aris 25.7659 25.7659 
New-Yorli 0.790650 0.790650 

- lllilano 15.0238 15.0238 
Brillrsel 4.6819 4.6819 
Atina 87.0225 87.0225 
Cenevre 3.4480 3.4480 
Sofya 63.6050 83.6050 
Amsterd. 1.4278 1.<l278 
Prag 22.84 22.64 
Madrid 12.7388 12.7388 
Berlin 1.9689 1.9689 

• V B.I"iOt A 4.189-l 4.1894 
Buda~te 3.98 3.98 
B~ 106.21 106.21 
Belgrad 34.4235 34.4235 
Yokohama 2.7356 2.7356 
Stokholm 3.0896 3.0896 
Londra 627.- 627.-
Moskova 23.86 23.86 

lSTfKRAZLAR 

Türk B. 1 vadeli 
Ergani 

Aeths 
19.45 

100.-

Kapanl$ 
19.45 

100.-
\. - d 

ESKt~EHIRDE 
Ses ~Ik Kitabevi, Bahaeddin • Emin 
Cumhuriyet gazetesfnln Eski~ehfr
de tevzl merkezidir. Kirtasiye, Fi
lips radyolan ve bililmum mektcb 
kitablan ve levazumm da en ucuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. 

~Dr. lhsan Sami 

1 „. ':'~sürük ~urubu 

1 
Öksürük ve nefes darh~. bol!
maca ve k1zatmk öksiirükleri !ein 
pek tesirll lläcdir. Her eczanede 

• ve ecza depolannda buJunur 

Bir bayan i!l ar1yor 
Tecrübeli, almanca, frans1zca 

ve ingilizce muhabereye a&ina 

de günde bir kac saat eahsmayi 
1 da ka bul eder. istanbul Posta· 
r~ kutusu 143 e rnüracaat. 

SOl!fll N B--l!arrlrl: Yanu1 1Vodl 

!lmumt nerrt11ati taare eilen J'a21 l flert 

llftl<ltlrtl: H ikmet Mü:ni' 

CumhuNitet matbaa11 

CUMHURiYET 3 N\<an 1938 

Uyuf turucu M a d deler lnhiaari bed e lle rin i bef aene z arfmda öde
mek ü zere ald1g1 1934 ve d a h a evvelki aene ler m a h aulü konsinye 

a fyonla rm bakiye fü; senelik taksitlerini d efaten ödeye cektir . 

Uyu~turucu Maddeler inhisar1nda : 
Senelik sati&lar1m1zm % 30 una istirak ettirilmek suretile bedelleri öden

mekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyonlarm 
iki senedenberi verilen taksitlerle takriben ms1f bedellerl tediye olun -
mu&tur. 

Mezkilr afyon sahiblerine mahza bir yard1m olmak üzere ge.rl kalan ü~ 
senelik taksitin 1 nisan 938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine karar 
verilmistir. 

Alakadarlarm ellerindeki avnivat makbuzlanmn s1ra numaralarma 
nazaran a~ai(lda 11österilen tarihlerde 1stanbulda 1daremize rnüracaatleri 
lüzumu ilän olunur. 

1stanbul haricinde müesses olduklan !ein bizzat müracaat ec!.emiye -
ceklere aid olan bakiye bedeller bundan evvel yap1ld1Jh gibi banka vas1ta
sile kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbu:zlanm ibraz edemiyenlerin müracaatleri 
tediyatm sonuna b1rak1lacaktir. (1570) 

No. 
1000 -1015 
1016 - 1030 
1031-1045 
1046 . 1060 
1061 - 1075 
1076 - 1090 
1091-1105 
1106 -1120 
1121-1135 
1136-1150 
1151-1165 
1166 -1180 
1181 - 1195 
1196-1210 
1211-1225 
1226 - 1240 
1241-1255 
1258 -1270 
1271 - 1285 
1286 -1300 
1301 - 1315 

501 - 520 
521- 540 
541- 560 
561 - 580 
581- 600 
601- 620 

Tarihi 
1 Nisan 938 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
14 
15 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
26 
27 
28 
29 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 Mayis 938 
3 
4 
5 
6 
7 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Gün 
Cuma 
Pazartesl 
Sah 
Car&amba 
Per&embe 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Carsamba 
Per&embe 
Cuma 
Pazartesl 
Sah 
Carsamba 
Per&embe 
Cuma 
Pazartes! 
Sah 
Car~amba 
Per&embe 
Cuma 
Pazartesl 
Sah 
Car&amba 
Per&embe 
Cuma 
Cumartesi 

Mimar, mühendis ve yap1 yapanlar1n 
NA ZA R 1 D t K KAT t NE: 

!n&a ettiginiz binanm saJ(lamhg1m arzu ediyorsamz her türlü yabanc1 
mevaddan ärl ve fennl evsaf1 yüksek olan 

Sultan <;iftligi KUM ve <;AKILI 
kullanmiz. Depomuzda rnevcud oldui!u gibi her kumcuda dahi bulabilir
siniz. Arzu edenlere insaat mahallinde dahi kendi vesaitimizle teslime 
hazmz. Besiktas Cöp iskelesinde kumcu Osman ve Mehmed karde&ler. 

Evk•t ve aybat l•r1n1n doj rulutu 

RASATHANE 
taret1ndan tasdlk edllen 

GOK~E TAKViMi ~IKTI 
Memleketlmlz 38 - ·'2 arzlar1 arasmda bulundujtundan doitru olarak yalniz bu 

takvlm .ullamhr. Her §ehr!n arzi ve uat tark1, va.satl ve ezanl !aa.tle evkat vardtr. 

Beykoz Malmüdürlügünden : 
1- Bogazi~inde Sütlüce rnevkiinde rnevcud Hazineye aid kir kahvesi önü

müz~..eki yaz mevsimi i~in alt! ay müddetle ve a~1k arthrma suretile 
kiraya verilecektir. 

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

günde mütesekkil Komisyonca yap1lacaktir. 
4- Taliblerin arthrmaya istirak edebilmeleri iein muvakkat teminat be

deli olan 7 lira 50 kurusu mezkur saatten evvel Malsand1gma yahrm1s 
olmalart Jaz1mdir. 

!5 - Bu yere aid husust sartname Beykoz Malmüdürlültünden 
rak temin edilebilir. 

Acele sat1llk Radyo ve Gramofon 
Pak az kullan1lm1t; yedl IAmbah Filips marka blr 
radyo acele sat1hktir. 24299 No. ya telefon edllmesl 

. ' ' . , „ .... - '· . 

Beykoz Malmüdürlügünden : 
1 - A. Hisarmda Göksucl.a Kü~üksu mevkiinde mevcud Hazineye aid voli 

mahalli evvelce a,1k arthrrna suretile ve ü~ sene müddetle kiraya ,,_ 
kaulm1~ ve talib ~1kmad1gmdan arthrma muamelesi 2490 say1h ka
nunun 43 üncü maddesi mucibince on gün uzahlm1sttr. 

2 - Tahmin edilcn senelik icar bedeli 650 liradtr. 
3 - Arthrma 8/4/1938 cuma günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlügünde 

mütesekkil Komisyonca yaptlacakhr. 
4 - Taliblerin arthrm1ya istirak edebilmelerl i,in muvakkat teminat olan 

48 lira 75 kuru&u mezklir saatten evvel Malsand1gma yatirm1~ olmalan 
laz1mdir. ( 1811 ) 

Naf1a V elcaletinden : 
5 NiSAN 1938 sah günü saat 15 te M"lzeme, Eksiltme Komisyonu oda

smda ae1k eksiltmesi yap1lacaJ(1 ilan edilen bir aded Lokomobil ve teferrü
ah görülen lürurn üzerine eksiltmeden kaldmlm1>hr. ·894· (1813) 

Kad1köy Vak1flar Direktörlügü ilanlan 1 
Cinsi 

Pa$abah~esinde Sunazm sokagmda 5 No. h Ev 
Üsküdarda Rummehmedpa~a DoJ(anc1lar caddesinde 94/1 Dükkan 

• • Areste caddesinde 6 No.II • 
Yukanda mevki ve dnsleri yaz1h yerler kiraya verilmek ü:zere ae1k 

artllrm1ya ~1kar1lm1~hr. thaleleri 14/4/938 per&embe günü saat 15 tedir. 
1steklilerin Kad1köy Vak1flar MüdiHii"iine gelmeleri, ( 1818) -Kilo Kilo fiat1 Muvakkat teminat 

C 1 N S ! Lira Kr. 
Fasulya barbunya 400 9 2 70 
Nohud Karabiga ikinci 300 9 2 03 
Börülce Bandirma 300 8 1 80 
Mercimek Tav&ancil 150 11,50 1 30 
Pirinc; eorbabk 150 12 1 35 
Bulgur Karaman 300 12,50 2 82 
Zeytin yag1 birincl yemeklik 120 43 3 87 
Sade yag ikinci e/imi& Kars 110 90 7 43 

Usküc'.ar Vak1f imareti i<;in eksiltrne ile ahpacak olan yukanda yazil1 
erzalon münakasas1 on gün uzahlm1~ttr. ihalesi 11/4/938 günü saat 15 te 
Kad1köy Vak1flar Müdürlügünde yaptlacagmdan isteklilerin müracaatler i 

( 1819 ) 

Denizyollar1 
t ~ L ETMESt 

Acentalari: Karaköy Köprüba&1 
Tel. 42862 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han. Tel: 22740 

KARADENiZ HATTI 
POSfALARI 

1 nisandan agustos sonuna kadar 
Karadeniz hattmda yaz tarifesi 
tatbikma ba~lanacaktir. Buna na
zaran postalar istanbuldan pazar, 
sah ve per~embe günleri saat 12 de 
kalkacaklar, gidi~, dönü~te k1~ ta
rifesindeki ayni iskelelere ugnya
rak 1stanbula birer gün evvel ge
leceklerdir. Yalmz k1~ tarifesinde 
Hopaya kadar giden sah postas1 
yaz tarifesinde Rizeden dönecek, 
Honava gitmivecektir. (1763) 

!V. otorlu vas1talar 
Adnan Halet Ta~pinar 

Otomobil kullananlara ve §Oförlere, 
motör l§lerinde <;ah§anlara lazim bir 
kitabdu. Kitabc1lardan araym1z. 

Tevzi yerleri: 1stanbulda Kanaat, tk

bal, Ha~et ve Erich Kalis, Ankarada 
Akba Kitabevlerl. 

BERLiNde 
Y egane Türk Oteli 

HOTEL TEMPO 
Kurfiirstendamm11n 
en modern oteli. 

Adres : Kurfürstendamm 59/60. 
Telefon: 32 39 11 

Sahibi: Türk vatand•s1 

Cemil M um 
ODA KiRALARl : 

13 Oda tek yatakll 2.40 Mark 
4 • • • 3.40 • 
2 • • • 3.90 • 

11 • • • 4.40 • 
11 • ~ift • 5.90 • 

6 • • • 6.90 • 
1 > > > 8.- • 
Odalarm hepsinde akar s1cak 

ve soguk su ve telefon vardtr. 
Baz1larmda hususi banyo vardtr. 

Kahvalb: 1.10 Mark 
Türk vatanda~lara lisan husu -

sunda azaml kolayhk. Misafirler
den daha önce geien mektub ve-

Yakac1kta Kiralik Kösk 
' 

Ayazma cad.desinde Tas kösk namile maruf her bir konforu haiz vllla 
mobilyasile kirahkt1r. Otele de elveri&lidir. Derunundekilere müracaat. 

MEYVA TUZU 
En ho~ ve taze meyvalann usarelerinden istihsal 

edilmi~ tabii bir meyva tuzudur 

Emsalsiz bir fcn barikas1 oldu

i\'undan tamamen taklid edilebil

mesi miimkün del(ildir. Baztmsiz

hil"J, mide yanmalanru, eksilikle

rini ve muannid ink1bazlan i;de

rir. Ai(Jz kolrusunu izale eder. U

munü hayattn intizamsizhklanru 

en cmin surette tslah ve insana 

hayat ve canhllk bahseder. 

tNGh.tz KANZUK ECZANESt 

BEYOCiLU • !STANBUL 

S1hhat ve i~timai 
Muavenet VekCiletinden: 

!sk8.n Umum Müdürlügü i~in Vilayetler iskan i&lerinde istihdam edil • 
mek üzere 150 lira ücretli fen mernurluklarma ihtiyae vardir. Talib olan
larm bihl~um vesaik ve simdiye kadar bulundukla~1 vazife ve i~lere aic!. 
evrak ve uc aded fotoj(rafla bizzat ve yahud bu vesaik ve evrak1 gönder -
mek suretlle Sihhat Vekaletine müracaatleri ilan olunur. ·857• (1748) 

Bu akt;am : Bayan 

SAFiYE 
Eski 

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

edilir. Misafirlere register mark inhisarlar Umum Müdürlügu- ""nden·. 
saire rnernnuniyetle muhafaza 1 _-, 
almc1ya kadar, para bore verilir . ...... -------~~----------------!stanbul 3 üncü icra memurlugundan: 

Bir borcdan dolayi mahcuz olup para
ya ~evrilmesine karar verilen buz dola
b1, masa ve saire 9/4/938 cumartesi gü
nü saat 9 dan itibaren Karaköy Mehmed 
Alipa.!ja han 21 No. h mahallebici dük
kam önünde a~1 k arttirma suretile sa -
hlacagi ilan olunur. 

1 

1 - Nümuneleri mucibince 2000 aded büyük ve 300 aded kü~ük süpür
ge p3zarhkla satm almacakt1r. 

II - Pazarhk 8/IV /1938 tarihlne rasthyan cuma günü saat 14 te Ka· 
hatasta Levazun ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
cakhr. 

III - Nürnuneler hergün sözü ge~en $ubede görülebilir. 
IV - !steklilerin pazarhk icin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven-

me paralarjle birlikte ad1 gecen Komisyona gelmelerl ilan olunur. (1614)" 

GÜVEN 
ANITI 

1 ... • - „. "·· ~ -~ „, ... 

TÜRKiYE. iS BAN KASI , 
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1 Nlsan 1938 CUMHURlYET 

BiR KAVANOZ 

TOJ<AL ONKREM:HEM SIZI (Ji)2EllE$7/RlR. 
l.JE.Mr>E MUSAl!Al<A N.E1i'CES/NDE 

TEV.Z/ EDiL.ECEK OJ.AN 

A -·· • KELVINATOA VEYAl-IUT 

&PAATON 200 
l<l'IMETLi E.$YADAN 8iRiNi SiZE J(A2ANDIQIR 

CINS KöPEKLER 
H&k.ikl Kurd, Buldok n Rus köpek• 
!tri n yavrulan aat1hktir. Fineanc1• 
lar yoku~unda I.metiye caddeai 7 
No. lu kömilrc1l. Remziye milracaa 

Denizli Befinci 
Orman 

S1n1f 1 istanbul Üniversitesi Artbrma, Eksiltme 1 
Mühendisliginden: ve Pazarbk Komisyonu ilanlar1 

$ar~a~d~eynl~~ Vi!Ayetlnin :Ac1payam ilcesl dahlllnile vakl hududlar1 il••••••••••••••••••••••••••••iii 
kurumus ve a•u1 Ancbzdalti ormanmda evrakl kesfiyesl muclblnce tamamen 1 - 51289 lira 16 kurus kesifli Gurabada yapi!acak ikinci dahlliye 
gün müd.detl~~h boya ile numaralanmis olan 4605 aded katran aJlaci •20• anfisi insasi yahid.i fiat üzerinden kapah zarfla eksiltmiye konulrnustur. 

2 _ Artti~Pah zarf usulile arttirmiya konulmustur. 2 - Bu 1$1! aid evrak ve ~artnameler 1unlard1r : 
„„a 6/4/19 A - Eksiltrne 1artnamesl, 

Denizlide Orman B . 38 tarihine musadlf carsamba günü saat cl5• te B _ Mukavele projesi, 
3 - Kururnu asrnuhendislii(i binasmda yaptlacaktir. 

ll'ra 25 kuru• _ s katran ajtacmm beher gayrimamul metre mikabi • 8 • C - Baymdirhk lsleri genel sartnamcsi, 
vo •uecrnu b D - Özel sartname, nati • 1634. l!ra 63 ede!i • 21795 • lira 12 kuru1 olup muvakkat temi-

• • kurustur E - Kesif cetveli, 
4 - Mukavele • F - Proje. 

mum Müdürlül!ü il ve sartnarney:I görmek lstiyenler i\nkarada Orman U- 1stiyenler bu 5artnameyi ve evrakl 257 kl\ru1 bedel lle Rektörlükten 
caat etmeleri. e Denizl! Orman Basmühendislik Muavinlil!ine müra· alabilirler. 

(1519 ) 3 - Eks!ltme 18/4/938 pazartesl günü saat 16 da tl'nlverslte Rektör-

Fransizcada cümleler ve ibareler 

ve fransIZcada siv2alar ve zamanlar 
M. AL1 ULU ERGÜ\TE 

nelkurmay Baskanh1ti t N tarafmdan yaz1lan Kültür Bakanhl!1 ve Ge· 
ve bir sene zarfmda iki arafindan resmen (yard.tmc1 kitab) olarak kabul 
bu defa tadil ve tevsi ol defa bas1lmak derecesini idrak eden bu eserler 
hakkile kavriyabilmek u~arak tabedilmistir. Liselerin resmt program1m 
her kitabm fiab 70 kur~~ i8zrneylemek bu eserlqri okumal!a baj!hdir. Be-

i k b 0 
upl l'*!r iki~i birden 140 kurustur. 

8 K1tabev1---·-

9ttalc~ ~ahnüdürlügünden: 
1 - Kes1f bedeh 2998 lira 22 ku „ 

mevcud kesifname ve umum1 ve h ru, olan <;atalca Hukilmet Konal!inm 
938 tarihinden itibaren on bes „ nusus.1 sartnameleri mucibince tamirl 25/3/ 

2 - 1hale 8/4/938 tarihinde~e 
5
ll!Uddet1e„ a~1k eksiltmiye k~~~.lm~s~ur. 

mütesekkil Komisyon tarafmdan 8
1

81 on dortte <;atalca Malmudurlligunde 
M k 1 k .1 Yap1 acaktir 

3 - u ave e, e s1 tme, bavmc!.i. 1 k · 
narneleri, proje, kesif hulasasile ·bun r 1 

„ lsler! genel, husust ve fennl sart
Malrnüdürlügünden verilecektir. a muteferri diger evrak paras1z olarak 

4 - Muvakkat teminat iki yüz · 
5 - !stekliler bin be~ yüz Üral ~•rm! bes lirad1r. 

relerinden almIS oldugu vesikal!ll'a ;sti bu !se benzer is yaphl!1~a „da.Ir „lda-
den eksiltme tarihindcn bir hafta naden 1stanbul Naf1a Mudurluj':un -
vesikalarile gelmelidirler. evveJ Yaz1lm15 ehliyet ve Ticaret Odas1 

(1709) 

• • :f~RK HA VA 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, 2s.ooo 20 0 llrahk lkrami' • 00, 15.0001 10.000 

B·1 1 · · · . . yeler vardir i et ennm aym yed1nt1 giln1l.ne k . . . • . 
menfaatiniz iktizas1dir. ada.r bayilerinizden almamz kend1 

lükünde yapilacaktll'. · 
4 - Eksiltmiye ,l(irebilmek !~in isteklilerin 3814 lira 46 kurus muvak

kat temlnat vermesl ve bundan baska asal!1daki vesikalan ,l(etirmesi la
z1mdir. 

1 - 1937 senesine ald 50,000 Urahk Baymd1rhk Bakanhgmdan alm
m1s lnsaat müteahhidlik vesikas1 ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektublari 3 üncü maddede yaztl1 saatten blr saat evvel 
Komisyon Baskanhl!ma makbuz rnukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektublarm en gec 3 üncü macl.dede yaz1h saate kadar itelmis 
olmas1 ve d1s zarfmm mühür mumu ile iyice kapattlm•s olmas1 sartbr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. (1661) 

HAZIMSIZLIK 
Hayahn zevklnden lnsan1 mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 
C::ok temiz bi·Karbonattan ve toz karbonat almaktakl mil$killllt 

röz önlinde tutularak vaptlnu$hr. 
HER ECZANEDE SATILIR. 

Naf1a Vekäletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan is: Bergamada Bakir~ay ovas1 ve nehir 1Sl&· 

hab ameliyah, kesif bedeli 1.564.903 lira 86 kurustur. 
2 - Eksiltme: 11/4/1938 tarihine resthyan pazartesi i:tünü saat 15 te 

Nafia Vekäleti Sular Umum Müdürlüj!ü Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yap1lacakhr. 

3 - 1stekliler: Eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, Baymdirhk 1$
leri geiiel sartnarnesi, fenni sartname ve projeyl 50 lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlügünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilrnek i~in isteklilerin 60697 lira 12 on iki kurus 
muvakkat tcminat vermesi ve 500 bin lirahk Nafia su 1$1erini veya mümasil 
insaab taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil Naf1a !slerinl 
basarmakta kabiliyet! olduguna c!.air Naf1a Veklletinden ahnmIS müteah • 
hidlik ve•ikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede 
yaz1h saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlül!üne makbuz 
mukabilinde vermeleri !Az1md1r. Postada o!an gecikmeler kabul edilmez. 

·632· (1324) 

ANKARAYA gidcnlerin nazar1 
dikkatine: 

Yeni~ehirde, AtatOrk bulvarmdaS1hhi7e Veklleti yanmda Orduevi k~11mda 
yenl 11~1lm•• konforlu ve mUkemmel 

• BiRLiK „ pansiyonu ve Lokantas1 

11 

YAPI i~LERi i LAN I 

Naf1a Vekäletinden: 
l. - Eksiltm!ye konulan is : :Ankara Devlet mahallesinde yap1lacak Güm· 

rük ve lnhisarlar Vekaleti binas1 lkinci kisun. !noaatldll', 
Kesif bed.eli 683,000 liradll'. 

2. - Eksiltme 20/4/1938 ~arsamba günü saat 15 te Naf1a VekUeti Yap• 
Islerl Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 

3. - Eksiltmiye ,l(irebilrnek l~!n lsteklilerin Sl,070 l!rahk muvakkat teml· 
nat vermeleri ve N af1a VekA!etlnden almm•$ ve yaptigi en büyük 
bir binamn bedeli 2M,OOO liradan asalt1 o!rnad1lt1m bfldiren yap1 mü· 
teahhidlil!i vesikas1 ,l(Östermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar 
olmas1 veya bunlardan biriyle mü,tereken teklif yap1p mukaveleyl 
birlikte lmza etmesi 1Az1md1r. 

:{, - Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri evrak 34 llra 15 kurus bedel 
mukabilinde Yap1 1sleri Umum Müdürlükünden almabilir. 
1steklilerin teklif mektublarm1 2 ncl maddede yazih saatten b!r saat 
evveline kadar Komisyon Reisl!J!lne makbuz mukabllind.e vermelerl 
Jaz1mdir. 
Postnda olacak gecikmeler kabul ed!lmez. • 891 • ( 1813) 

Siz de bu kremden ~a~may1n1z ! 

BALSAMiN KREMLERi 
Sthhat Bakanhltmm resmt ruh

satm1 haiz bir fen ve b!lgl mahsu· 
lüdür. Bütün cibanda elli senedir 
daima üstün ve essiz kalnustll'. 

KREM BALSAMiN 
Uzun b!r tecrübe mahsulil olarak 

vücuda i:tet!rllrnls ye,l(!ne si.hht 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
$öhretini söz ve sarlatanltlda 

dej!il, sthh! evsafim Londra. Par~, 
Berlin. New-York j!(lzellik enstitu
lerinden vüzlerce krem arasmda 
birincilik milkafahru kazaMUS ol
makla isPat etmistlr. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz icin ya,l!s1z, gece ic!n 

va.1!11 ve halis ac1badem lle yap1Jm1s 
j!(lndüz ve izece sekilleri vardir. 
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• • 
GENERALri EL~.S}:RIC I 

RADYOSUNU DiNLiYEREK 

Türkiye sab1 D K W Beyoglu lstiklAl caddesi No. 28 
merkezi : Telg. Adresi : DEKA WE 

Ankara: Halil Hamamc1, Bankalar caddesi. • lzmir: Norberto Pennetti 
Ta,rantn ba~hca 1ehirlerinde acentalaramIZ vardir. 

25 I nce sigara 

20 KalLn sigara 

KURU$ 

"'DAlMA 

TiRYAKi 
IQIYORUM„ 

e Her Tiryaki bunu 
soylüyor.Acaba neden? 

<;ünki' 
e Tiryaki sigaras1 on· 
larin uzun zamandan
beri bekledikleri siga· 
rad1r. 
e Ttryakinin harman1 
her zaman aym oldugu 
gibi ic;imi ve nefaseti 
de hie; degi~mez. --

Her zaman 

1 

Soaf'!er birbirini:"tolc1p ediyorn hata soboh!eyn\ 
foz:e bir kuvvetle kolkobilmel.: i~1n b1z.e Jaum 
olan '6k1n bir uykuyo bir türlii kov11;om1yoruz;. 

l1te burodo 

VALI 00 L imdod1m1zo yeti1irl 

Onu bir kere tecNbe ediniL Zoron1z Y9 
linirferi teskin edici olon bu il~ ll)'kusuzh.il)a 
tOl'1' umulmor. bir de~dir. 

VAUDOL: domlo, tobfet~ve hop 
f\atinde her eaoflede bulunura. 

Beyaz1dda 

Büyük Yild1z Oteli ve 
kiraathanesi 

!cara verilecektir. 9eraiti anlamak 
üzere <;ar§1kap1 Sepet~i ham kar§1sm
da 46 - 48 numaraya müracaat. 

$okolaksin 
En muannid kab1zlarda bile 

tesiri kat'i, lezzeti gayet 
IAtit rakibsiz müsbil 

(:: i k o l a t a s 1d1 r. 
Eczanelerden aray1mz. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimligin
den: 

(Ba§katib ihbarnamesi) 
Teblig edileeek taraf: !zmir Selänik 

Bankas1 üstünde Bay V ahid yaz1hane -
sinde 10 saylh muhasebeci olup halen 
ikametgil.hi maltlm olm1yan Ahmede: 

Teblig eden taTaf: Fatih sulh ü~üncü 
hukuk häkim!lgi. 

Karrmz Safiye lle aramzdaki nafaka 
davas1mn giyabm1zda balolan son 30/3/ 
938 tarihli celsede tarihi davadan itiba
ren davac1 ayda 10 lira nafaka tahsili· 
ne karar verildiginden müddeti kanuni
yesi i~inde temyiz etmediginiz takdir -
de hükmün kesbi kat'iyet edecegi ilan 
olunur. 

' 

Hakikaten Ilkbaharda seve seve kulland1gi
m1z ( Ayhk temizlik) s1k1nbm1z1 tamamile or
tadan kald1ran ve en ince elbiselerimiz alt1nda 
kat'iyyen sezilmiyen vücudümüze bütün rahat 
ve serbestiyi veren Femil ve Bag1na bü
tün kad1nhk medyundur. 

SiLKO 
Romatizma, lumbago, siyatik, sinir ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien fid -

teskin ve izale eder. 

T abib al1nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden: 

Ankara valonmda Kaya~ ve Kü~ükyozgadda ~ah~tmlmak üzere iki ta
bib ahnacaktir. 

Kabul ~artlarm1 ögrenmek istivenlerin istida ile nisamn yirminci gü-
nü ak~amma kadar Umum Müdürlüiie müracaatleri. (1646) 

AiLE SAHiBLERiNE 
1 ST E G Ü N Ü N E K 0 N 0 Mi S 1: 

Is1tmak ve mutfak i~leri i~in her boyda Mazut istimal e&r 

HEiDENiA OCAKLARI 
dünyanm en ekonomik ve en pratik ocaklaridlr. 

SARFiYAT MASRAFI SAATTE 1 KURU$TUR. 
• Harareti kuvvetli, mavi alevli, kokusuz, dumans1z, sessiz, tazy1ks1z ve 

tehllkesiz olan H E t D E N i A ocaklarmdan mutlaka istimal etmenizi 
mentaatiniz icab1 tavsiye ederiz. 

Mühim ~ehirlerde acentahklar aramnaktadu. 
Merkez : tzmir Gazi Bulvar1 No. 13. Tel. 3737. Pasta kutusu 275. 
9ube t !stanbul, Karamustafa Kemanke§ sokak No. 211, Tel. 43828, 

Posta kutusu 1543, Galata. 
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