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YEMEK KtT ABI 
lie Fahriye N edim 

.r •ve laz1m olan bu kitab mev· 
sirnlere göre pi~ecek yemekleri 

yapmas1m ögretir. 
• Fiah 50 kuru~. 

Inkdab Kitabevi 

Dünya -kar~1s1nda 
Biz 

~ Ünyamn gidi1i hakkmda düiün
l!:::O telere dalan baz1 arkada1lan
nü d' rnizda, yüreklerinin büküldügü-

Bsez 
1
1ren tuhaf bir korku var. 

un ar: 
- FJ· zan 1 an devlet Balkanlara dogru u-

olu '~· Karadenize i;1karsa halimiz nice r. 

ti cl; F al_a? devlet Akdenizde hakimiye
- ge~mrse ne yapand 

tnah . l Ey~ah, demokrasiler y1kil1yor, 
'O atag1• I o· '· 

i~ind'Yekek bir tak1m üzücü kuruntular 
kur e end1 kendilerini yiyorlar ve bu 
leiju~tulann ruhlarmda yaphg1 tazyik 
kik r~~ de. hadiseleri bitaraf bir gözle tet
BÜn . _crniy.orlar. Onlann nazannda, bu
görd~~1~ ~mamik bir siyasct güttüklerini 
bar! kgurnuz milletlerin yaptiklan i1 bar
barb 

1
}" baika bir1ey say1lamaz. Bu 

lila' ar •r b1~are, mazlum milletleri yut-
~a ~ah11yorlar. 
d.azlurn millet l Mazlum milletl 

•ez· 'Ye inliyorlar. Satirlann arasmdan 
'Yoruz: 

bi k ~y Türk milleti l Sen de bizim gi
ralll 

0
k_ 1 Yarm öbür gün bir felakete ug· 

rin k llterniyor.an filan filan devletle
k"J uvvetlenrnesine dua et, onlara kul 
o e ol 1 

Dem~' · · 
K I!hyorlar. 

Bu z'h · 
zah" „ 

1 n1yet bir korkunun marazi te-
Utunden · d b' ll~t d z1ya e muayyen 1r gaye 

d~ u~ ba .Y•p1lm" bir propaganda cseri 
'f" oka ihr. Biz bunu kabul etmiyoruz. 

ur rna •b d 1 d b. tan . . · Uatm a yaz1 yazan ar an 1r 
cSinm biie . • 1 d • . 

tnak istemey' sa8~1m.1k'o mah 1g1.na kmdan
!Irn d .. iz. ir 1 1 mu arm ar ·a a
end'.z a gordügürnüz fikirlcr samimi bir 

'" rnah,ui"d" d' · u ur, 1yoruz. 
F akat bu d. 1 . 1 h rnu ld en 11e enn üzumsuz, atta 
zir o ukl d d' 1 _ a~m a 1srar e 1yoruz. 

takiliz if." ."Yasctimizde tamamen müs
sus · . 1~~". de„Jetle, hii;bir blokla hu· 
B · 1 .~e &11'1 bir müna,ebetimiz yoktur. 

ugunedek he h . b' 'II 
herh · b' . 1 •ng1 Ir rru etc veya 
ga• l~ngi 11 ideolojiye kar11 cephe alma

uzum „ 
vaz · 1 b' gkrmedik. Yann beynclmilel 
iekt~e k Ir a_rar almamm icab ettirecek 
•·üb ke an1fhgi takdirde, memleketimizin 
' · e men •atl · h k tarzm k erme en uygun are et 

t d
' . se~medte •crbestiz. 

m 1, orta a fol k kk <«u , „ l l Yo yumurta yo en 
· ,oy e o ursa ne b b'· l 

olursa d . Yapanz, u oy e 
ne e enz» d' k k d' k k nu etra f · 'Yerc en 1 er usu-

a mayet ettir • l k 
rnana v d , F'J• rnege <;a 11ma ta ne 

ar "' Jan d 1 . . d aynlma 1 . ev etm pe1m en 
may1 avSiye etrn k b' . O 

tnanh siya•eti degi; . .' ' Ir nev1 s· 
d "!' k' d rnid1r) Biz Osmanli eg1 12 ve 1mse en ko k 
dar korkmuyoru k' b 1 muyoruz. 0 ka· 

z 1 az1 d l tl · ti f titreten •on siyas d '. ev e en r Ir 

rn h. 1'1 • „
1 

l ,'811ikliklerin hakiki 
a 1ye enne goz enmizi k 

kahiliyoruz. lrpmadan ba-

Bakabiliyoruz ve göriiyo 
2 H •d' 1 . ruz. 

- a 1se en oldukla 'b. .. 
Ve göstermekten hir b. " gi 1 gormek 
B 

> 1r1ey kayb t . 
.ilakis onlan ba1ka rnilletlerin ~ ~eyiz. 

1·1y„inden tetkik etmege ali,, : 01 za· 
kaybetmii oluruz. Dostluki"a ~o 1e~ 
rn 'd· F k b h. arun1z sam1-

1 ir. a at u, '' bir zarnan d" .. 
Ve hareket serbestimizi baikal u1unce 
f k ·• · · b' annm men-aahne ter etllg1m1ze 1r iiaret l 
lllaz. say1 a-

Montrö konferansi esnas1nda B -
lar hakkmdaki tezimize sinirlen ogab~
F "b'd en" rans1z gazetecis1 12 en bahsed k 

. R k er en &azetesmde <.< usyan1n ap1c1S1 h 1 b' . 
. k II f . • a in-n1 u anm11h. Bu tara g1r adarnm 

0 
• 

ki „ 1 · k II d · ~1r-n cum ey1 u anmasm a 1üphcsiz k 
di dar kafasmm mühim hir rolü va ;r 
fakat acaba hi.diseleri bize hergün r 

1
' 

banc1 gözlüklerle göstermege ••hian ~a: 
t~dlarm hi~bir rolleri olmad1 rn1 dcrs~
n11) i 

. ~fontrö'ye yalmz kendi davam1z i~in 
g1ttig1mizi bir F ransiz gazetecisi de bi
z1mle, Rusya ilr ve bütün dünya ile be
raber bilmiyor idiyse müzakerclerin ce
'..':_Yanm1 takib ederek birka~ gün i•inde 
ogrendi. V e eger yabanc1 gözlük kulla
nan bir iki muharririn kaleminden intiiar 
eden müphem hava olmasayd1 belki de 
0 yaz1y1 yazmaga cesaret edemiyecekti. 

3 - Biz mazlum millct degiliz. 
1stiklalimizi ka01m1z pahasma kazan

d1k. Onu her zaman bütün 1artlar alhnda 
korumasim biliriz. Bazi devletlerin kuv
vetlenme•i, bazilannm zay1flamaSI tarihi 
dinamizmamn icablarmdand1r. Hakiki 
rnillet, etrafmdaki bütün bu ini1 ,1k11lara 
&Ög•Ünü gererek korkusuzca rnukavemet 
eder. 0, f1rtmalarm ve kamgalarm a1m
:l1ramad1g1 dimdik bir kaya gibidir. 

Biz mazlum millet degiliz. Biz askcr 
milletiz. Ebedi sulh, ebedi saadct gibi 
'Hopik hulyalara inanmiyacak kadar re-

• ,~ 

HALiDE NUSRET' in 

SiSLi GECELER 
roman1 ~1kh, 

SO kuru~ 
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kalan Vatikan - Almanya ihtiläfr geni~liyor F rankistler, Lerida' da 
hükiimet~ileri temizliyor 
HükOmetcilerin elinde yaln1z sahil yolu kald1 

Barselonda hükumetin, dü' mana karfI mukavemet i~in 
daveti netice vermedi, siläh alt1na ~ag1-halka vaki 

ancak rdanlar1n yüzde otuzu davete icabet ediyor 
Saragosa 3 - Franko kuv

vetleri bugün öjileden sonra 
Lerida'ya girmi1lerdir. Simdi 
tanklar 1ehrin sokaklannda do
la1makta ve 1urada burada ka· 
lan hükumet~i bakiyclerini te
mizlemektedir. 

Deniz görünüyor 
Saragosa 3 - Cenubdan i· 

lerliyen Franko k1taah Torto
za'ya 13 kilometre yakla1m1~
lard1r. Deniz p:örünmektedir. 
Hükii.metgiler Lerida'yi 

terkettiler 
Bar.<elona 3 - Cumhuri· 

yet~ilerin tebli(ii: 

• ·-

smda muvasala i~in tek bir 
yol kalm11hr. Bu yol da, sahil 
boyunca uzanmaktad1r. 

Barselon'da panikl 
Perpinyan 3 - Son günlcr 

zarfmda Barselon'u terkeden 
ecnebilerin söylediklcrine göre, 
hükfunetin halk1 mukavcmete 
davet etmesine ragmen silah 
alhna ca&mlan sm1flardan an· 
cak yüzde otuzu bu davete ica
bet etmektedir. Hainlerin ve 
hizmetten ka~anlann te1hiri i
cin yap1lan propagandaya h1z 
verilmekte ve 1üphcli 1ah1slann 
meskenlerinin ahlmasi hüku • 
met partisi mensublarmdan is
tenilmektedir. Bir~ok ki1iler 
tevkif edilmi1tir. Barsclon' da 
,Tremp' deki elektrik santralla· 
rmm F ranlcistlerin eline gecme· 

Dü,manm tanklan, tay
yare ve toplan cumhuriyetci -
leri Lerida' dan ,ekilmege 
mecbur etmi1tir. Ebre'nin ce
nubuna dogru ric'at ettik. Dü1· 
man orada Gandezaya dogru Barselon bornbardunall.l.Ddan sonra sokaklann hall 
ilcrlemektedir. 

sinden korkulmaktad1r. 
Pietro per1ernbe günü sen -

dikalara bir nota gönderek F rankistler 
taarruz ettigi takdirde fabrikalann i~iler 
tarafmdan muhafaza edilrncsini istemi1-
tir. 

Guadalajara ccphesindeki ileri hare - Franko k1taah ileri yürüyü1lerine devam 
ketimize devam ettik. ediyorlar. Simcli Akdeniz sahillerindcn 
Frankiatler Jenize 30 kilometre ancak 30 kilometre rnesafede bulunuyor-

yaklafttlar lar. Hükumct~ilerin elinde arhk Kata -
Saragos 3 - Gandesa'yi i1gal eden lonya ile 1spanyanm diger k1S1mlan ara· [Arka.t1 Sa. 7 oiltun S tel 

„G.;I;t';;·;;·;y··„M·;b·;'{'~-~~„j.„„.H~ri~i;~„„·v~kiii····· 

Hitler, dün Graz'da 
intihab nutkunu söyledi 

listeleri Avusturyada se~im 

Bulgaristandaki Alman 
ilhak hakkmdaki 

hazirlan1yor, 
A vusturyablar 

verdiler 
ve 

reylerini 

Hitler Viyanada nutuk söylerken 

Münih 3 - Hitler dün ak1am söyle· dirmi1tir. Münih 1ehri 1945 senesinde ye
digi nutukta, Münih 1ehrinin iman icin ni planla tamamile ba1ka bir <;ehre arze1 
icab eden planlann hamlanm11 oldugu - decektir. 
nu halkm co1kun alk11lan arasmda bil· [Arka.n Sa. 3 sütun 1 c!el 
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Bulgaristanda meb'us 
se~iminin neticeleri 

takayyüdat albnda 
tarn bir kar1~1kbk mevzuu 

yap1lan intihabat 
te~kil etmektedir dün 3-1 maglub etti Ankaradan geldi 

eldi R~tü Aras ?r~ambaya ,. 
Fenerbah~e 

izmirde 
de Anadoluya 

Ü~ok 
g ' M1s1ra hareket edecek 

yendi 
2 - 0 galib 

Alsancag1 7 • 3 

Diinkü rna~tan güzel bir enstantane 

Ankaranin Mu!iaf1zgütü tak1m1 dün olmas1 ve havanm bir bahar gününe lay1k 
milli küme ikinci deplasman ma~m1 Tak- güzelligi stadyomda büyük bir seyirci 
sim stadyomunda Galatasaraya kar11 oy- kütlesinin toplanmasma sebeb te1kil et • 
nad1. Bir gün evvel Be1ikta1m maglub mi1ti. [Arkas1 Sa. 8 sütun 1 c!e) 

t~giü~~it~1·y·;~··itüäf ~·h;f t; 
sonunda imzalan1yor 

Kont Ciano Londraya gidecek 
italya, harb sonunda ispanyadaki gönüllülerle 

k1t'alar1n1 geri ~ekecek Libya'daki 
Roma 3 - Kont Ciano ile Lord 

Pört, dün akiam yeniden urnn müdd~t 
görü1müjlerdir. Alakadar iki taraf, 1ngi
liz - ltalyan görüimelerinin nihai neticesi 
hakkmda nikbinlik göstermektedirler. 

1yi bir membadan ögrenildigine göre 
Lord Pört'le Kont Ciano arasmdaki son 
görü1me, amcli bak1mdan, !ngiltere ile 
ltalya arasmda bir itilafa müncer ol • 
mu~tur. 

.Simdi ancak teferruata aid baz1 nokta· 
lar kalrn1itir. hilafname önümüzdeki haf· 
ta sonunda ve yahud daha sonraki hafta 
?a1mda ve herhalde paskalyadan evvel 
imzalanacakhr. 

Kont Ciano ve Lord Pört 

1tilafnamenin ana hatlarmm 1unlar ol
dugu söylenmektedir: 

[Arkast Sa. 7 filtun ~ teJ 
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a~~stiz. Kavgas1z. arzusuz, dögüisüz biri Onun i~in ordumuza ve gencligimize, 
dunyamn yaln1z ölüler aleminde kabil ol- yani kendimize inamyoruz. 
dugunu biliyoruz. , NADIR NADI 

Hariciye Vekilimiz dün Haydarpa~a 
ganndan ~arken 

Haridye Yekili Dr. Rü5tü Äras, be
raberinde Hususi Kalem Müdürü Re
fik Arnir vc Hariciye birinci 1ube reisi 
Cevad A~1kalm oldugu halde dün sabah
ki Ankara ekspresile 1~hrimize gelmi1 • 
tir. 

[Arka.n Sa. 5 oiltun S tel 
.„ .. „ .... „„.„„ .... „ .......... „ ... „ .... „ .......... . 

Kendi kendimizi tenkid 

Sokak isimleri 
!stanbulun bir türlü düzelmiyen esas

h eksiklerinden biri de sokak isimleri
dir. Bel!ib~li bazi caddelerin istisna· 
sile, bilmediginiz bir sokag1 bulabilmek 
i~n, gene bakkal, kasab, kap1 kap1 do
ltz§arak sorup soru§turmak, bütün bir 
tahkikat yapmak zaruretinde kaltrsimz. 

$ehrimiz sokaklanndan ka~ tanesi
nin üzerinde ismini gösterir levha bu
lundugunu anlamak i~n yap1lacak bir 
tetkik her halde §ayani dikkat bir ne· 
tice verecektir: 

Levhalt sokaklar, levhas1zlarin ya
ninda pek fazla bir yekun göstermeseler 
gerek„. 

Bir sokagin levhast, Belediyenin o 
sokaga sahib bulundugunun, o sokakla 
alilkadar oldugunun, bir nevi imzasi gi
bidir. Sokaklarim1z1 bu eihetten olsun 
zapt ve rapt altma almaltyiz. 

•• 

~ 
f 
1 

Sofyada Bulgar Parlarnentosu 

Sofya 2 (Husus! muhabirirnizden) - bir muvaffakiyet kazanm1~ ve yedi 
27 rnartta biten Bulgar intihabatmm rneb'usluga muhalifler intihab olun • 
neticesi tam bir kar1§1kl1k mevzuu te§- mu§tur. 
ki1 etmektedir. Sofyada muhalefet tam [Arka.n Sa. 7 slltun 5 tel 
11111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111u1111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111tt1• 

Türkku§U filosu lzmirde 
hararetle istikbal edildi 
Kahraman tayyarecimiz 
riyasetindeki filo saat 

kalkarak 11,45 te 

Sabiha 
9 da 

Gök~enin 

Eski~ehirden 

vard1 izmire 
• 

.... 

Sabiha Gök~en tayyareye binmck üzere„. 

lzmir 3 (Telefonla) - Sabiha Gök· alay kumandam, Belediye, Hava Kuru· 
~en ve arkadailanm ta11yan iki tayyare- mu erkam ve rnatbuat mümessilleri tara· 
den rnürekkeb Türkku5u filosu bugün fmdan kar51lanm11lard1r. 
saat 9 da Eski1ehirdcn hareketle saal Sabiha Gök~en, tayyaresinde ra 51 I 
11,45 te 1zmire p;elmi1tir. Tayyareler, mevkiinde bulunuyor, yanmdaki Muam· 
1zmir üzerinde bir tur yaphktan sonra mer de pilot vazifesini görüyordu. Diger 
T ayyarc meydanma inmislerdir. tayyarede de makinist Suad bulunuynr· 

Kahraman tayyarecilerimiz Vali na - du. Sabiha Gök~ene müteaddid bukeiler 
mma muavini. askeri kumandan. tayvare verildi. [Arkast Sa. 5 sütun 8 dal 



E 

Ji 
e1 
n! 
k , 
h 
u 

d 
r 

j 

Zl 

4 

ab 
kt 

cn< 
ur~ 

'11! 
apt 
<; il 
a 1 

az1 
ek 
ur 

11{1!' 

bat 

2 

Yazan: M. TURHAN TAN 

Hünkär Kalyoncukullugunda 
Kendisini 

bu 
kolhyan T ersaneliler 

haber verdiler. 
s1ras1 degildi ... 

günlerdenberi 
yürüyü~ü yolda~lar1na 

F1rsah ka~irman1n 

Sultan Mahmud, Gülhaneli Hüseynin 
Deli ;lerife vas:ta'1le verdigi jurnala rag
men tutumunu de~i itirmedi . Benli Yu -
sufu yamna alaral ge1mekten geri kal -
mad1. <;:ünkü N akilcinin tersanrlilcr üze
rinde müe„ ir olacagma ihtimal verme -
digi gibi yeni nedimile - bir kumbarac1, 
bir kalyoncu k1hgma girerek - kol kola 
gibi bir vaziyette dola1mak zevkini de 
feda edemiyordu. 

Onun bu gafleti birka~ gün sonra ag1r 
lir netice verdi ve Padiiahhk gururu, Pa
di1ahhk haysiyeti yeni bir darbe daha 
yedi. Hadise 1u iekilde cereyan etmi1ti: 
Sultan Mahmud bir gün - dostluguna iti
II'addan ziyade hu1unetinden korktugu 
icin yanmdan aynamad1g1 • Ba!<;ukadar 
Ömeri, tebdil hasckisi Ahmedi ve Benli 
Yusufu beraberine alarak gezmege r;1kh. 
Kendisi kumbarac1 nefer k1hgmdayd1. 
Agalar, top<;u byafetine girmiilerdi. 
Bcnli Yusuf da gene kalyoncu neferi ltos
tümünü ta11yordu. 

Bu kür;ük kafilenin büyük bir kudret 
ta11d1g1m kimse sezmedigi ir;in yolculuk 
nc1'eli ger;iyordu. Daha dogrusu Padifa
h1n 1etareti yerindeydi ve o, Benli Yusu
fu söyleterek, delikanhnm tersaneliler 
hakkmda 1en 1en verdigi r;eiidli malumab 
tath tath dinleyerelt halk arasmda yorul
madan dola11yordu. Bir arahk hatinna 
Kalyoncukullugu önünden ger;mek geldi. 
Yusufun mensub oldugu zümreyi uzak -
tan tema1a etmek, yahud Yusufa o züm
renin havasm1 teneffüs ettirmek istiyordu. 

Bu düiünce de bülheveslik, manas1 ol
m1yan bir kaprisdi. F akat cibilli bir za
tm neticc•i oldugu i~in Hünkar bu tehli
kcli te ebbüsü yapmaktan geri kalmad1, 
Calatadan Sand1ki;1lar yoluna saph, Ka
Simpa~aya gidecek cadde yakmmdaki 
Kalyoncukulluguna dogru yüneldi. 

Kendi•ini günlerdenberi tarassud eden 
tnsaneliler bu yürüyü1ün hedefini kcs
tirmi•ler ve kISa yollardan Kµ]luga ko
iarak Benli Yusufla Hünkann ora -
lkfda dola•hgm1 yolda1!anna haber ver
miilerdi. Zaten kulaklan kiriitc bulu • 
nan denizciler ir;in bu hrsah ka<;1rmaga 
imkan olmad1gmdan hemen f1skosa ge~
mi•ler ve bir lahzada yapacaklan i1i ka
ra1 la1hrm11lard1. 

Hünkar, sagm1 solunu görmiyecek ka
dar - tabir caizse - enfüsi bir an yaj1yor
du, Benli Yusufun r;ehresinde Nedimin 
su beytini tek bir siyah noktaya S1g111t -
nlm11 iki nurani sahr gibi pml pml par
lar görerek boyuna onlan tekrar ediyor
du: «~öyle gird olrnu1 frengistan birik
mi1 bir yere - Sonra gelmi1 ku1ei cbruda 
HI olmu1 sanal»„. 

T ek bir ben ona koca bir divan ka -
dar belig geliyordu. 0 mada ruhunda: 
«Sirler pcnr;ei kahnmda olurken lerzan • 
Beni bir gözleri ahuya zebun ctti fclek» 
diye mümtaz bir güzelligin tahta ve taca 
tahakküm eden incelikleri önünde inim 
inim inlemi1 olan Y avuzlarm ve gözdesi 
Musa <;:elebi ir;in gözya1mdan hieran 
mersiyeleri yazan Dördüncü M uradm 
marazi hassasiyetleri var gibiydi. 0 da 
tipk1 onlar gibi hayatm a1ktan ve a1km 
ya bir bak11tan, ya bir gülü1ten, yahud 
bir benden dogduguna iman bcsliyordu. 

Bu dalaletli dü1ünce ona - dervi1 met
rtbli kimsclerin tabirince - bir te~rrüd 
zevki veriyordu. Zihnini bütün endi1e -
!erden, kalbini bütün duygulardan ve 
benligini bütün dünyevi alakalardan S1y
nlm11 ve kendi varhgm1 - kalbile, kah -
bile - bir bcnin nurlu karanhg1 i<;ine gö -
mülmü1 sanarak garib bir istihale lezzeti 
duyuyordu. 

Onu bu deruni rüyadan bir tabanca 

sesi uyand1rd1. KISa, r;ok kISa sürcn tek 
heccli bir naraya benziyen bu scs, kara 
bir ben i~inde engin bir güzellilt alenri 
bulan 1uurunu hakikat dünyasma r;ekip 
getirivermi•ti ve tela1la a~1lan gözleri 
dört yana ko1arak kendini uyandtran sc
•in kaynagm1 ara§tmyordu. Benli Yusuf 
da endiieliydi, clini karakulagma day1 -
yaralt müphem felaketler müjdeliyen o 
sesin belirdigi istikameti tarassud ediyor
du. Bair;ukadann ka1lan <;abkb, Teb -
dilha.ckisi Ahmed b1yiklanm kemiriyor
du. 

Onlar, hatta bak11larilc müzakere ve 
mü1avere etmege zaman bulamadan ta -
banca sesi tazelendi, arkaS1ndan - hedefi 
anla11lm1yan - bir yayhmate1i ba1lad1. 
Sokaktan gelip ger;enler bu sürekli silah 
pat1rtm kar11Smda lcorkuya dü,müilerdi, 
eteklerini tophyarak ve tabanlann1 lcal -
d1rarak ka<;111yorlard1, tehlikeli mmtaka
dan uzakla11yorlard1. T cla1 evlcre, dük
kanlara da sirayet etmi1ti. Pencerelerin 
perdelendigi scziliyor, kepenklerin h1~k1-
nga benzer sesler belirte bclirte kapand1-
g1 görülüyordu. 

Y ayl1m ate1 bu umumi tela1 i~inde de
vam ediyordu, Kalyoncukullugunun gö
rünmez bir köiesinden genc görünmiyen 
bir hedef fa51Jas1z kur1una tutuluyordu. 
Sultan Mahmud, nc geri ve ne ileri git
miyerek bulundugu yerde dimdik duru -
yor, ahlan silahlarm cinsini tayin ve sav
rulan kuriunlann say151n1 tesbit etmek is
tiyormu1 gibi kulagmt 1ahland1rarak bu 
garib sahneyi seyrediyordu. 

Benli Yusuf bir iki dakika scssiz kal
d , sonra 1a1kmhgm1 hareketsizligile belli 
eden Hünkara solculdu: 

- Padi1ahim, dedi, bu silahlar bizim 
ii;in at1hyorl 

0, bön bön sordu: 
- N c dcmek isteniliyor) 

- Benim sizinle bile bulunu1umun 
ho1 görülmedigine i1aret ediliyor. Malum 
ya, ocakh arasmda bir ädet vardir. Bir 
ortadan baika bir ortaya, bir ocaktan 
ba1lca ocaga semer devrilirse birakilan 
ortahlar, yahud ocakhlar, kendilerinden 
üstün görülüp sei;ilen yeni ortaya, yahud 
ocaga kar11 böyle gösteri yaparlar, sc • 
mcr deviren yolda.1m gene kendilerine 
verilmt'ini isterler. ~ayed bu gösteri1e 
kulak aS1lmazsa araya k1hc girer, kan 
dökülür. Kalyoncular da beni saraya se
mer devirmif say1yorlar, sizi de tamm11 
bulunuyorlar, i1te iiaret veriyorlar. Bu
radan savu1mazsak tads1zhk r;1kacakl„ 

Hünkar, dalgm dalgm mmldand1: 
- Bcnim saraytm ocak m1 lci bu kc

pazclilt yap1hyor L 
Ve padi1ahhlt gururu feveran ettigin

den T ebdilhasekisi Ahmede yüzünü <;e
virdi: 

- Tiz, dedi, Kulluga git. 0 densiz
lere ne istediklerini sor. 

Haseki, i~in i<;in ayetler okuyarak ve 
hayatm1 Allahm inayetine emanet ede -
rek Kulluga gitti, Padi1ah hakkmda ~ir
kin sözler söyliye söyliye havaya silah 
bo1altmakta olan Kalyoncular arasma 
girdi, yerden temennalar savurup, tath 
diller döküp heriflerin gayz1m bir nebze 
avuttuktan sonra efendismin emrini • fa
kat kclimelere nazik bir bir;im vermek 
1artile - teblig etti. Azgm Kulluki;ular, 
r;atk1n bir yüzle onu dinlemi1ler, silahla
rm1 bir yana koyarak Baikarakulluki;u -
nun verecegi cevaba kulaklanm r;evirmi1-
lerdi. 0, kISa bir dü1ünce ge~irdi, Ü~ bei 
kere b1y1klann1 büküp ktv1rd1 ve bu ame· 
liyclerle idrakini hawlamay1 müteak1b 
ellerini Hasekinin omzuna koydu: 

<Arkast varl 

Eski~ehirde Kad1nlar Jimnastik kulübünün f aaliyeti 

Eski§ehir (Hususi) - Ge9en sene Es -
ki~ehirde kurulan Kadmlar jimnastik 
kulübü !aydah 9ah malarma hararetle 
devam etmekte ve halk arasmda gün
den güne ragbet bulmaktadJr. Tertib et
tll!i her eglenceli toplantilarda, daima 
memleketin en iyi ge<;en günlerini ya-

ratmakla, §Öhret alan bu kulüb son de
fa, yalmz kendi üye ve ailelerine, Por -
sukpalas otclinde bir ~ayh dans vermi§
tir. 60 ki§inin i§tlrak ettigi bu aile ye
megi ~ok ne§'eli ve nezih olarak devam 
etmi~tir. Yukariki resim, bu güzel gece
den bir kö§eyi gösteriyor. 

CUMHURiYET 

s1hhatleri 

Dün Panayia kilisesinde 
bir ayin yapild1 

Dün Türk ortodokslan Gala -
tadaki Panayia merkez kiliselerin
de Atatürkümüzün s1hhatleri ir;in 
hususi bir ayin yapml§lard1r. !r;ten ge
ien bu toplanbda Eski§ehlr saylav1 Öz
damarm k1saca bir hitabesinden sonra 
Ba§papaz Papa Eftim Erenerol tarafm
dan gayet heyecanh bir dua ya
p1lm1§ ve esasen bütün dualarm yap1l -
makta oldu~ ar;1k türkr;e lle ayr1ca 
yap1lan teganni ve ilahilere bütün ha
z1r bulunanlar i§tirak etmi' ve a
yinden sonra topland1klari ocaklarmda 
da, sevinclerini ve ~ükran ve tazlmle -
rlni telgrafla Ulu Öndere sunulmasma 
karar vermi§lerdir. 

Galatasaray kulübO. ba§kan11gi tara • 
fmdan da Büyük $efe §U telgraf r;ekil
m~tir: 

cFeyizll l!Jigimzda yürO.yen Galata -
sarayhlarm, ger;inn~ oldu~nuz raha~ 
s1zhktan tamamile iadei afiyet buyur
mu, oldugunuz haberinden dolayt, eo§· 
kun sevinclerinl bildirirken daha uzun 
y11lar ba§tm1zda s1hhat ve afiyetle pa
yidar olmamz dileklerinl de Ulu Önde
rimlze hünnetle arzederlrn.• 

ECNEBI MEHAFILDE 

1talya sefiri geldi 
Dün sabahkl Ankara ekspresile ftalya 

sefiri M. Kar!o Gall! de tstanbula gel -
ml1tlr. -···-lt Bankasi Turgudluda bir 

tube a~acak 
Turgudlu (Hususi muhablrlmlmen)"

$ehrimiz müstahsili ve baJtc1lar1m1z, 
paras1z11k yüzünden bugünlerde büyük 
biT SJkmti l<;lndedir. Kooperatifimlz ve 
Ziraat BankaSJ, bunalan halklm1za yar
d1m elinl uzatm1~ttr. Fakat esnaf ve a
hall bankaSJmn gayesinden uzakla1 -
maSJ ve epey zamandanberi lkrazat yap
mamasi, isbrabm 4lddetlenmesine ae

beb olmu1tur. 
Turgudluda kabili zer' lki yüz seksen 

bin dönilm arazl vard1r, Bütün halk, bu 
verimli münblt ve feyizdar ovaya ya
y1lm11hr. Nekadar yazik kl halktan bir 
!<Ol!u arazllerinl lay1ln ver;hlle lmar e· 
dememekte ve bagc1lar1m1z da kendi -
lerine lüzumu olan fennt levaz1m ve 
mual!celeri pahahhk ve kredi bulama
mas1 yüzünden alamamakta ve bu su • 
retle r;ift9ilerimil: de bilyük utirab duy
maktad1r. Bu vaziyete muttali olan Ma
nisa !1 BankaSJ müdür!l Hlimld buu -
da bir §Ube 111;mak lüzumunu duymU§ ve 
bu hususta umumt müdürlükten rlcada 
bulunmu§tur. 
~ Bankalar1 te§ekkül eden yerlerde 

halk dirilm~ ve boynu bükük vazlyet -
ten kurtulmu§tur. Ege mmtakas1mn 
mühim bir lstihsal merkezi olan Tur • 
gudluda !<Qk muhtac bulundugumuz blr 
§11 benln a~1!acagin1 kuvvetle zan ve U
mid ediyoruz. 

lmrali ada11ndaki liapiaane 
Bursa (Hususl) - !mrah adaSindakl 

zirai hapisane kadrosu gittik~e genl§le
mektedlr. tlk mevcudu 50 ki§iden !bare! 
olan bu hapisanenin mevcudü §lmdi 
Denizliden gönderilen mahkl1mlarla 
birlikte 400 ü bulmu§tur. 

Hazirandan sonra bu mevcude 200 
mahkl1m daha i!A.ve edilerek trnrali ha
pisanesinin kadrosu 600 e r;1kanlacak -
br. Mahkfunlar adanm her tarafmda 
lo§hk ve yazhk her türlü mahsul zira -
atile me§guldür!er. Ayr1ca bahkq1hk da 
yapmaktad1rlar. Adada yeni yeni bina
lar ve diger tesisat yap1lmaktad1r. --Geyvede feci bir cinayet 

Geyve (Hususi) - Kazada bütün hal
k1 müteesslr eden !<Qk feci bir cinayet 
ika edilmi§tir. Hlidisenin §ekline göre: 

Geyve ve hava!isinde ~k sevilen Do
gan~ay nahiyesi istasyonu hareket me
muru Fahri $ener istasyondaki nöbet 
vazifesinden <;tkarak Dogansay istas • 
yonunun kar§tsmdaki kahvede lstira -
hat etmekte iken, kahveye kendinl bil
miyetek derecede sarhO§ geien o mmta
ka onnan mesaha memurlarmdan All
eddin büyük 9aptaki mavzer tabanca • 
sm1 9ekerek kahvede r;almakta olan gra
mofona tevcih ederek attig1 blr el Bi • 
l.ihla gramofonla kendi arasmda bulu
nan zavalh Fahriyi kalbinden vunnu§
tur. A1!1r yarah olarak vurulan muma
ileyh o s1ralarda Eski§ehire hareket et
mekte bulunan posta katarile Eski§ehlr 

hastanesine sevkedilmi§se de hastane • 
ye var1r varmaz öldügü teessürle haber 
ahnrn1§tir. Adliye derhal tahkikata b~· 
hyarak katil Alaeddini tevkif etm~tlr. 

c;ocuklar1 kurtarmak !~in c;. E. 
Kurumuna para yard1m1 yapm1z. 

zarar vere11 ha§ereler 
Muntazam bir programla yapalan aga~ hastahg1 

mücadelesi müsbet neticeler vermektedir 
fzmit (Hususi) - fzmitteki müstah

siller mes'ud bir inki1af safhasmdad1rlar. 
Kocacli vilayeti, en yakm bir zamanda 
münhaman nefis meyva <;1karmakla ta
n1lan bir böige olacakhr. Esa!en, köylü
nün kalkmmasma <;olc kiymet veren vila
yet, bunu tahakkuk ettirmi1 say1hr, 

Burada meyvac1hk üzerindeki <;ah1 -
malar, meyva ai(aclarmdaki hastahkla 
mücadcleye teksif edilmi1tir. Her 1eyden 
evvcl, nefis ve leziz bir meyva yiyebil -
melt i<;in mmtaltan1n hastaliktan salim 
olmas1 gerektir. 

Ge<;en sene 6000 küsur lira ile müca
dcle te1kilatmca mahalli ihtiyaclara ve 
hastahlt vaziyetine göre, yap1]an bir pro
gramla mücadeleye ba1lanm11hr. 

Bu arada mevsim i1leri ve mücadele 
tarzlan hakkmda bütün müstahsillere ta
rifnameler dag1blm11hr. Mmtaka meyva
lan, i<; kurdu ve benelt hastaligmdan <;ok 
zarar görmekteydi. Bu sene bütün mey
va ai(aclar1mn lturdlan ay1klanm11, saf
lan seyretilmi1, bürcleri temizlenmi1, ya1-
h clma vc armudlarm <;atlak kabuklan 
hususi taraklarla kaz1hlm11t1r. Agaclara 
ayni zamanda kire<;li lcültürt badanaSI da 
yaptmlmalttad1r. Bcnelt hastaliima kar-
11 maltinclerle, gÖzta11 ile bulama<;lar scr
piliyor. Seftali vc dut ai(aclarm1 mahvc
dcn diyaspis denilen kabultlu böcelderc 
kar11 da muhtelif formüllcrdc hummah 
bir 1ekildc mücadele ba1lam11 ve bilhana 
Sapanca, Derince, E1mcler ve Bah<;ecilt 
mmtakalarmda te1kilabn bütün cleman
lan, köylü ile beraber kar11hkh vc ha • 
yirl1 bir 1ckilde <;al113ralc hastal1k önlen • 
mektcdir, Simdiye kadar 130,000 meyva 

ai(ac1 hastalilctan lcurtanlm11hr. Vilayct, 
yeni scne ziraat büt<;esine meyva hasta· 
hklan icin 70,000 liral1k tahsisat koymu1-
tur. Halk, mücadcle faaliyetile <;ok ya
kmdan alakadar olmaktadir. fzmit mer
kezinde mücadcle kollanmn ugramad1g1 
ev kalmam11 gibidir, 

Burada ehemmiyetle kaydetmege de
ger bir keyfiyet de zeytin ai(adanndaki 
hastahkla yap1lan geni1 mücadcledir. 

3 senedir muntazaman devam eden faa -
liyetlerle müsbet neticeler elde edilmege 
muvaffak olunmu1tur, 

Zeytinlerimize zeytin güvesi, zeytin 
sinegi, ofillora denilen ha1ereler anz ol
mu1 ve Büyük Harbden sonra, Kocaeli 
zeytin agaclan amanm: bir tahrib vc has

tal1k i<;inde mahvolmu1tur. Devam eden 
cah1malarla 1imdiye kadar 310,280 
zeytin agac1 hastahktan kurtanlm11hr. 
Vilayetin ikhsadi hayatmda zeytinciligin 
yeri geni1tir. Simdi bütün zeytinciler se

vin<; icindedir. Bilhassa Karamürsel, De
girmendere, T uzla ve Gebze mmtakala
rmdalci mücadeleden sonra istihsal ba1 -
lam11hr. 

Ziraat Müdürlügü, köylünün tohum
luk bugdaymm da hastahkS1z olmaS1na 
fazla gayret gÖstermektcdir. Simdiye ka
dar eins bugday tohumu olarak 113,500 
kilo tevzi edilmi,tir. 

Hulasa, vilayette her türlü mahsula -
hn iyi, hastahb1z ve eins olmaS1na i;ah
ftlmaktad1r. Bu hususta müsbet esaslar ü
zerindcn yÜrÜnecek programlar <;izilmif
tir. Simdiye kadar elde edilen neticcler 
iftihar verici mahiyettcdir. 
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Urfan1n 18 inci kurtulut 
yildönümü 

/ Atatürkün güzel bir heykeli 
yap1ld1 

11 nlsan pazartesi günü Urfanm 18 In· 
cl kurtul~ yildönümüdür. 0 gün, saat 
14 te Emlnönü Halkevinde blr toplant1 
yaptlacak, milli rakslar oynanacak, halle 
§atk1lan söylenecektir. Gece de Turing 
Palasta dansh ~ay veri!ecektlr, 

Tütün mü11tabsilleri toplantiai 
Bursa (Hususi) - Mmtakam1zm tü

tün müstahsillerile §ehrimlzde tütün sa· 
tm almakta olan muh telif finnalarm 
mümessilleri ve tüccarlar, Halk Part! • 
sinde sah günü bir toplantt yapacak -
lardir. Bu toplanttda mütekabil olarak 
menfaat ve kazanc vaziyetlerinln telifi 
üzerinde durulacak ve bu mevzu üze
rinde bir konu§ma yap1lacakttr, 

i;lehrlmlz t!itüncülük muhitinde bu 
toplanttya husust bir ehemmiyet veril· 
mektedir. Bilhassa köylü ve müstah • 
silin menfaati baklmmdan bu toplanb • 
nm müsbet blr netice verecegi tahmln 
edilmektedir. 

Gemlik fabrika11nda faaliyet 
Bursa (Hususi) - Gemliktekl sun'i 

lpek fabrikas1 bu kazam1zdaki bi~ok 
l§slz genc klz ve kadmlara, köylülere 1§ 
veren blT müessese olmu§tur. Fabr!ka 
son zamanlarda geceli gündüzlü ü~ ekip 
üzerine ~ah§maktad1r. Kasabamn canh 
bir mahallesl halinde, hi~ durmadan ~a
h§an bu fabrikamn makineleri iki mil
yon liraya mal olmu§ bulunmaktad1r. 
ayr1ca memur evleri ve i§~i evlerile ya
p1lacak diger baz1 ilaveler i~in daha 300 
bin lira sarfolunacakbr. Fabrika §imdi
ki halde günde bin kilodan fazla sun'i 
ipek elde etmektedir. Amele say1s1 §im
dilik 160 br. Bu miktar yakmda il~ mis
li artmlacakbr. 

Bursa (Husus!) - i;lehrimlzdekl San
at okulunda Atatürkiln agacdan oyma 
olarak güzel bir heykell yapthm§bt. Bu 
heykell talebe yapm1§ ve fevkaläde mu
vaffak bir eser olmu§tur. Heykel, Ata
türke ~ benzemektedir. Bilhassa a
gacdan oyma olarak yap1lnn§ henüz 
hi~bir Atatürk heykeli olmad1gindan 
büyük cesamettekl bu orijinal heykelin 
Ankaraya blr serglye gönderilmesl ka
rarla§rnl§ttr. 

Esrarengiz bir ölüm 
Bal1kpazarmda Meyhane sokagmda 

29 numarah kahvede ~1rak Safranbo • 
lulu 15 ya§larmda Mahir oglu Salim, 
cumartesi gecesi ustasmdan lzin alarak 
gezmege gitmlstlr. 

Salim, g~ vaklt yatmakta oldu~ ye
re gelmi§, dün g~ vakte kadar uyana
mam1§br. Bunun üzerine zab1taya ha -
ber verilm~, genc ~ocuk derhal Cerrah
pa§a hastanesine kaldmlrn1§ttr. 

Fakat hastanede Salim r;ok ya§1ya
mam1!J ve fecl blr vaziyette ölmil§tilr. 

Müddeiumumilik tarafmdan bu garlb 
ölüm hädisesl hakkmda tahklkata ba'
lanmi§br. Salimin neden öldül!ü anla
§t!amad1~mdan cesedinin Morga kaldt
nlmasma lüzum görülmü§tür. Morgda 
yap1lacak otops! sonunda ölümün sebe
bi anlastlacakbr. --···-Kalb sektesinden ölüm 

Bursa (Hususi) - Elli ya§larmda blr 
adam buradaki Feraizci sokagmdan ge
r;erken ansmn yere dü§erek ölmUstür. 
Yap1lan tahkikatta !nc!rli mahallesin • 
den muhacir Cemal isminde biri oldu
gu ve kalb durmasmdan öldilgü anla • 
§1lm1§tir. 

Avc1lar Cemiyetinin senelik kongresi 

Avc1lar cemiyetinin senelik kongresi 
dün Eminönü Halkevinde Ahmed Rtza 
Togaytn reisliginde toplanm1§br. Kon • 
grede kadm avc1lar da bulunmu§tur. 

Kongre ~ok sessiz g~mi§, senelik he
sab ve mesai rapolar1 okunduktan sonra 
ekseriyetle kabul edilmi§tir. 

Bundan sonra idare heyeti intihabma 
ge.;ilerek Mazhar Y~ar, Ahmed Rtza 
Togay, Niyazi Tahir K1ziltepe, Remzi, 
Hilsameddin, i;lükrü se,ilrni§lerdir. 

Bazi avc1lar, cemiyetin mesaisini r;ok 
sönük bulmaktad1rlar. Dün kendisile 
görü§en arkada§1m1za tanmml§ avCJlar
dan Sadeddin Engin §Unlari söylerni§tir: 

.-- Devletin bizle aläkadar o!maSI U
z1md1r, i;lehrimizde bulunan ve gayesi 
bir, yalmz isimleri ayr1 olan iki avc1 
cemiyeti birl~melidir. Beynelmilel fe
derasyona dahil olmalJytz. Eger bunlar 
yap1lmazsa faa!iyetimiz her seneki gibi 
kalacaktll'.• 
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Siyasi icmal 
Katalonyadaki bogu,ma 

IN.,. vrupada umumi sulhu nazilc bit 
~ hale sokan harelcetler ve tema• 

yüller birbirini takib etmektedir, 
fspanyada General Franko vaziyete ta• 
mamile hakim olup dahili harbe nihayel 
vermek i~in Aragon ve Katalonya ccP" 
helerinde iki yüz elli bin ki1ilik iyi haz1r• 
lanm11 büyük bir kuvvetle taarruz etmek.• 
tedir. Bidayette hedefi Aragon cephe• 
sinden ve Katalonya'mn cenubundan de< 
nize inmekti. 

Daha sonra taarruz cephesini 1lmale 
dogru geni1letti ve Katalonya'nm sev• 
külceyf cihetinden mühim noktas1 ve a• 
nahtan Lerida üzerine yiiklendi. Bir ta• 
raftan burada me1gul olurken dil!er t.araf• 

tan Hueska'nm fimalinden kuvvetli bir ta• 
arruz yaph ve burada Fransa hududu bo" 
yunda mevzi tutan hükumet.;ilerin onuncu 

kolordusunu mahvetti. Bu imhadan kur• 
tulan on bin milis ve kolordu erkam har• 
biyesi de F ransaya iltica ettiler. 

Simdi anla11hyor ki F ranko'nun as1l 
maksad1 sollar hükumetinin arazisini en 
kISa yoldan Akdenize inerek ikiye aytr• 
mak degil; belki Fransaya muttaS1! hu· 
dudunu i1gal ederek karadan haricle mü• 
nasebatm1 kcsmektir. Cünkü, 1spanya hü· 
kumeti elinde kara hududu bulunduk• 

<;a F ransadan ve bunun vaSitasile haric" 
deki diger memleketlerden hesabSiz ve 
arkas1 kesilnriyecek surette silah, mühim· 

mat ve levaz1m alabilecektir. ArkaSI mü· 
temadiyen bcslenen bir devletin mukavc• 
metini k1rmak <;ok gÜ<; ve uzun zamana 
muhta<; oldugundan General Franko da 
suyu ba1mdan kcsmegi kararla1brm11br. 

Bundan ba1ka Katalonya 1 panyanni 
sanayi merkezidir. Sollar hükumeti da• 
bilde ancak burada silah ve mühimma~ 
tedarik edebilmcktedir. Dahas1 var: ls• 
panyadaki sollar hükumeti ahiren mer• 
kezini Barselona'ya nakletmif bulunmak• 
la beraber Katalonya, lspanya herhangi 
reiim altmda bulunursa bulunsun milli 
rab1tas1 noktasmdan lspanyan1n daima 
en za}'lf yerini tetkil etmektedir. 

Bir defa halk1 1spanyol 1rkmdan de• 
i!ildir. Cok defa müstakil bir prenslili 
olaralt ya1am11hr. Bir zaman da F ransa 
1mparatorlugunun bir cüzü olaralt 1span• 
yadan aynlm11br, Katalonyahlar, 1span· 
yol olsun, F rans1z olsun, herhangi yaban• 
ci hakimiyet ve iclarenin düimamdirlar. 
Simdiki dahili harbde dahi; Katalonya• 
hlar 1imali lspanyamn Atlas Okyanusd 
mailcsindeki Basklar gibi mf kendi mil• 
li istiklallerini tcmin etmek gayesile d().. 
i!ü1e girmi1lerdir. 

Basic milliyet~ilerl, münhasiran kenclt 
memleketlerinin istiklalini dü1ündüklerin• 
den, siyasl program1 adenri merkeziyetcf 
olan sollar hükumctile birlikte harb etmi• 
olduklan gibi, Katalonyahlar dahi ayni 
maksadla muharebeye girmi1lerdir. 

Sollar hüldlmetinin, Madridden nak• 
letmi1 olduiiu hükumet merkezini Valan• 
siya' da dahi emin bulm1yarak Barsei°" 
na'ya nakletmi1 olmaS1ndan ve muhtari• 
yeti haiz Katalonya hükmnetinin ve ka• 
nunlanmn arbk hükmü kalmamas1ndad 

Katalonyahlar gayrimemnundular, 1,111 
General Franko bu ademi memnuniyetteli 
ve mahalliyet~ilik temayiilünden de istifa• 
de etmelc i<;in, diger cephelerde gösteri9 
ve 1a11rtma hareketleri yaptiktan sonra 
bütün kuvvetile Katalonya üzerine V4 
Fransrz hududu boyuna yiiklenmi1tir. 

Madrid cephesindeki hükßmct kuvve
leri kumandam General Miaja bu cep.1 

hede taarruz te,ebbüslerinde bulunaralil 
Katalonya Üzerindeki tazyiki beyhud 
hafifletmege <;ah1m11tir, Simdi lspanyad 

sollar hükmnetinin bütün ümidi F ransa"' 
da hükumet ba,mda bulunan sol partilerl 
amelc sendikalanndadir. Ukin bunla 
tazyikile F ransa hükmnetinin Katalo 
yaya müdahalede bulunm&Sl ihtimali pe 
kuvvetli dei!ildir. Cünkü böyle müdaha 
leyi ltalya harb vesilelli aayacagm1 a~ 
<;a beyan etmi, bulunuyor. lngiltere i 
F ranko'nun vaziyete hilkim olmasm1 ~o 
tan kabul etmiftir. 

Muharrem Fe)l%i TOGAY 

Suriye hudud komisyonu 
Sur!ye hudud komisyonu Halebde f 

aliyete g~ml§tir. Emnlyet !§lerl umu 
müdür muavinl !zzeddin de bir heyetl 
blrlikte Halebde bulurunaktad1r. ····-Nitan 

Muall!m Mutahhara Omaymanla m 
allim Osman Baysahn ni§an merasim 
leri evvelkl gece !stanbul 27 ncl mekt 
salonunda güzide bir kalabahk huzuri 
yap1lm1§ttr. Klymetli ikl muallimimi 
mil§lerek hayatlarmda saadetler diler 

Cumhuriyet 
Nilshm 5 kumstur 

Abone ;eraltl 1 
Senelik 
Alb ayhk 
üe a:vhk 
Bl.r ayhk 

Tilrldye 
fein 

1400 Kr. 
750 „ 
400 „ 
150 • 

Baric 
fein 

2700 Kr 
1450 „ 

800 „ 
Yoktur 
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4 Nisan 1933 CUMHURlYET 

SC> N H A B E R L -· E -R Siyaset aleminde 

Almanya Macaris'tanla 
anla§mak istiyor 

Vatikan -Almanya_ ihtiläf1 genisliyor 
Hitler, dün Graz' da 
intihab nutkunu söyledi 

listeleri Avusturyada s~im 
Bulgaristandaki Alman 

ilhak hakk1ndaki 

haz1rlan1yor, 
ve Avusturyablar 

reylerini verdiler 
(Baf taraf• 1 Incl sahll«l•> 

Graz.' da 
A Graz 3 - Hitler, bugün, Münih'ten 

1 
VUsturyaya hareket etmi1 vc ak1am bu· 

•Ya Relmi1tir. Bu ziyarct münasebetilc 
h~sa\siz tczahürat yap1lm11, bütün 1e· 

ir ~a1tanbasa donahlm11hr. Stiryanm 
hj~ e~~ 1irndiyc kadar böyle büyük bir 
a kutlcsi görmemi1tir. 

Hitlerin nutku 
sö ?1•.~. 3 - Hitler bu ak1am burada 

.j
1 
edig1 nutukta 75 milyonluk canh bir 

~1 dehn müthi1 cnerjisi ve vas1talan saye-
lln e A d k' f 1 · „ ' \ 
1 d VU•lurya a 1 sc a ehn sur at e or· 
a an kalkacagm1 söylemi1 vc demi1tir k.i: 
tu «- Dünyamn bahscdegeldii!i Avus • 
-
1 

tya istiklalini Avusturya millcti istihza : k k~r~1hyordu. C::ünkü bir Alman i9in 
t c b1r 1shkla\ vard1r : Büyük Alman va· 
aninin istiklali.» 
. Müteakiben Hitler Almanyamn sulh 
•i~asctini, ltalya ilc muslihane tc1riki me
kai,ini anlatm11 ve Alman milletinin hayat 

UVVetlcrini o\dugu gibi muhafaza et • 
lliek Yolundaki idealini tcyid cylemiitir, 

Hitler Vatikan't ziyaret 
p . etmiyecek mi? 

1 . ans 3 - Matcn gazctesi yaz1yor: 
~1 _haber alan Vatikan mahfillcrindc, 

ahkan radro istasyonundan dün Al • 
llian lisanilc yap1lan musahabc ve Al • 
llJl~lnyanm Vatikan nezdindcki mümcs • 
S• 1 e B r 
1- er m ma kamlan arasmda tclcfon· 
-~ Yapilan muhaveredcn sonra Almanya 
~ .c akdedilen konkordatonun fcshedilcce
gi zanncdilrncktcdir. 
~tcn §U sahrlan ilavc ediyor: 

t ~ olaian bir iayiaya göre, Kardinal 
nn1tzcr j ff d k b' k'l . ' 1 a e ere 1r manashra ~c -1 ecekhr. Hitler'in Romaya seyahati 

esna51nda V 'k . . •. m h kk all an1 ziyaret etm1yeccgmc 
~ a ak nazarile !bak1lmaktaclir. 
.:J.tihab liateleri haz1rlamyor 

•c .11
1 
a~a 3 - Dahiliyc Nezarctinin 

rv1s cn 10 . d 1 k 1 1 b · · „ n1san a yap1 aca o an p e· 
ziimsi~e ?'~leal!ik intihab listclerinin tan -

i J<;m du d l k d 1 
LI. 1 1 l rma an ~a 11ma ta ir ar. 

s c er, sa 1 vc b „ „ h 1 
ml 1 k 

9•riam a gunu azu an· 
! o aca hr. 

Bulgariatandak' Al A 
1 man ve va•· 

turyal1lar reyl . . d .1 B 3 erim ver r er 

rn kt
urga\z b'-:-:- Bulgaristanda bulun -

a a o an utün Al 
J J b „ man vc Avusturya· 
1 ar, ugun toplanarak T 1. b. . l cssa 1a vapuru • 

na mm11 er vc Alma .1 A . 
b. 1 • • • nya 1 c vugturya-

n1n ir e~mes1 1~1n Y•p l k 
bisittc reylerini kul!anrn

1 111

1 •dla oan plc • 
180 A 

1§ ar 1r 
vusturyaltdan 178 : ( ) 

bu gccc radyoda Macar millctinc hitabcn 
beyanatta bulunmu1tur. 

Horti, bu beyanatmda, Avusturyamn 
Almanyaya iltihak1 ncticesinde efkan u· 
mumiyedc haSJI olan hcyecamn yersiz ol
dugunu, bu heyecandan istifadc ebnek is
tiyenlerin inkisan hayalc ugnyacaklanm 
söylcmi§, her türlü ihtilal te1ebbüslcrinin 
1iddctlc tenkil cdilccegini ilavc etmiitir. 

Horti, Milletlcr Cemiyetinin ehemmi
yctini kaybeylcdigini, Avrupanm ycni 
baitan tensikinin Milletler Cemiycti hari· 
cinde ba1lad1gm1 kaydettikten sonra Ma • 
car milletinin hükumetc itimad gÖstcrmc· 
sini istemi~tir. 

Beyanahn akialeri 
Budapc1te 3 - Horti'nin beyanah bü

tün memlekette derin bir akis uyand1r • 
m11tir. N asyonal sosyalistlerc mühim ta
vizlerde bulunulacagmdan korkan mute· 
dil mchafilin cndi1cleri zail olmu1tur. 
Viyanaclaki 'ekoalovak el~iligi 

kalcl1rilcl1 
Berlin 3 - Almanyadaki <;ckoslovak 

cl<;isi, hükumctinin bugündcn itibarcn 
Viyanadaki orta el9iligini kaldnmaga 
karar vcrdigini bildirmiitir. Ba1konsolos • 
luk a<;1k kalacaktir. 

Göring Berline aönclü 
Viyana 3 - Göring, bugün Viyana· 

dan Berline harckct cbni1tir. 

/ngilterenin ilhakr tanima.•1 
karft1tncla Fran1a 

Londra 3 - Avusturyamn Almanya· 
ya ilhakmm 1ngiltcrc taraf1ndan tanmd1-
g1 vc Yiyanadaki orta cl<;iligin baikon • 
solosluga tahvil edildigi hakkmda Ber • 
linde ne1rcdilen teblig burada Ba1vekil 
vc Hariciyc N azm <;:cmbcrlayn vc Ha • 
lifaks tarafmdan Avam Kamarasmda 
yap1lan beyanahn sadecc filiyat sahasm· 
da teyidi mahiyette telakki edilmektcdir. 

Viyanada ba1konsolosluk a<;1lmas1, 
lngiltercnin Avusturyada mühim menfa· 
atlcri bulunmasmdand1r. 

Diger taraftan, bu tedbirlerin FranS1z 
vc fngiliz hük\imetlcri arasmda noktai 
nazar teatisinc vcsilc te1kil ettigi kay • 
dcdilmektedir. 

Almanya ve Ava.turyacla hangi 
Yahudi avukatlar if görebilecek? 

Berlin 3 - Adliyc N czarctinin nci
rcttigi bir cmirnamc, Almanyada Y ahudi 
avukatlar hakkmda cari usulü Avustur
yaya da tcimil etmcktedir. Almanyada 
tatbik edilen usul mucibincc 1914 scncsi b. · (h ) 1 evct ve 

ir tancSJ ayn ccvab . . . 
ger rcy Hgidi boitur. '"1 vcrm11hr. D1- agustosundan cvvcl barod_~ '."uk~yyed 

379 Alman ise müttcfi . bulunan Alm~n~a vcya muttcfiklen he • 
birlcimc lehindc rcy ~an Hitler ve sabma harbe 11hrak edcn ve ccphedc ba
Amiral Horti'nin vc~!lerdir. ba veya ogullann1 kaybeden Yahudi a • 

Budape.te 3 _ Nm~ im _beyanati vukatlarm meslcklerine devam ctmcleri
' --„-„„. ~.'.„ Am1ral Horti, ne mümancat edilmcmcktcdir. 

""" 1 '''~11 •HllUlll ~ 

~inliler iki ~eh;i'm'
01111111

B
11

:'ik;·~„„.„.~~-tbuat1 

alddar ----dün • ger1 ve ekonomi konseyi 

Ja~on. kit'al~r~. Hsu~ov iki konsey de 7 martta 
uzerine yuruyorlar Y1ld1zda toplaruyor 

Hankeu 3 - C:in umumi k • B 1 - - . · k · hi d bJ'• l d • ararga· a kan Antantmm 1k1 ·onsey1, marhn 
n an rcsmen te 111; o un uguna „ d' · b „ „ y ld T· · p k d · l Rore, j ye 1nc1 periem e gunu, 1 1z saray1 mc 
1cn~m • u ov emiryo u ceph · d - k" „ d 'k' · · k 

,.... . „ „ „ es1n c raSJm 01kun c ayn ayn 1 1 1<;hma a -
"m k1taall gece~i gun_du~lu 12 RÜn de- dedccektir. Bunlardan biri Matbuat kon:•m edcn c;ok 11ddeth_ ~ir m_uharcbeden •cyinin, öteki de Balkan Ekonomi kon • 
onra ]apon kuvvetlcnm T a1cr1vanR vc scyinin toplanhSJdir. Her iki konscy de 

Hang1vang' dan atmaga ve ~ok mühim ayni günde, merasim köikünde, birer a
s~vkülccy1 noktalan olan bu iki 1ehri gc- ~1h1 nutkile i<;timalarma ba1l1yacaklar • 
n almaga muvaffak olmui!ard1r. dir. 

<:'.in mehafili, bu mmtakadaki son mu· Balkan Ekonomi konseyinde, Türk 
vaffakiyctlcrden cok ccsaretlenmi1Icrdir. murahhas hcyetine riyaset edccek olan 
Japonlann Hsu1ov'u zaptetmek te1cbbüs- Trabzon meb'usu Hasan Saka. dün ak
lcrinin tamamilc önünc gccilmesc bile hi ia~~i trenle Ankaradan 1ehrimizc gel • 
?~iWse bir müddet kin tchir edilebilece~ rniitir. 
gi ltanaati kuvvetlenmiitir. Balkan murahhaslan, yarmdan itiba • 

Japonlar teluib ediyorr lcn gelecekleri cihetlc, kendilcrini kar11-
amak i · T' k hh h · · d' Pckin 3 _ Japon umumi ka .h • ~in ur mura as cyehmn 1-

,.... . rarga 1, gcr aza51 d b „ h . . d b k 
.,,_mhJerin Santungun ccnub kts d 1 a ugun yann §C nm1z e e -

min a cnmcktedirl 
rnuzaffcriyet kazand1klar1 hakkmdaki H . . er. 
<:'.in teb]jg•Jcrini kat'i olarak yalanlamak •nciyc Umumi Katibi Numan Mc-

- nemcn · ·1 K lad1r. . ci?g u, onsey 1<;hmamm a<;1h§ 
Cenubi Tunuata hava mcM"bnde, bir n~tuk söyliycccktir. 

b at uat konscymdc, Balkanh mal -
manevralar1 ~·-~ .~rasmdaki mcsai birligi mcscleleri 

„ Paris 3 - T unustan bildirildii(inc ~oru1u_Ie~egi gibi, Ekonomi konscyinde 
Kore, F rans1z 52 nci hava f1rkas1na mcn- cl turtsttk bak1m1ndan mühim baz1 mev
s11b 21 bombardiman tayyarcsi cenubi zu Ka tem~s _cdiltcektir. 
T unusda yap1lacak olan manevralara · d onsey l<;bm4 lan, aym 14 üne kadar 
1· '- 11• cvam cdecck b "dd f d ~ra„ etmek üzerc mczkur 1ehre gclmii • müt dd' . v~ u _mu et zar m a, 
111. J b 

11
ca td gezmhler, z1yafctler, rcsmika· 

u er lertib edilccektir . 

Polonyan1n Praga 

verdigi muht1ra 

Var~ova, uygunsuz 
hallere nihayet veril

mesini istiyor 
Yar1ova 3 - Variovanin iyi malu • 

mat almakta olan mchafilindc, Polonya· 
nm Prag el~isi tarafmdan <;:ckoslovak -
ya hükumetinc verilmi1 olan muhhranm 
ancak Prag' da ne1rcdildikten sonra nc§· 
redilccegi beyan olunmaktad1r. 

Hakiki manasile bir protcstonamc ol
m1yan muhhranm sadece C::ekoslovakya
da ycrle1mi1 olan vc , kcndilcrinc Prag 
hükumctinu müsamaha göstcri\en Polon
ya komünist fnkasmm faaliyeti hakk1nda 
Polonyanm 1ikayetlcrini tadad etmekte 
oldugu beyan edilmcktcdir. 

fyi bir membadan alman malumata 
göre muhhra, yalmz a1ag1daki Ü<; tcbyini 
ihtiva cbnektedir: 

1 - 1935 senesindenberi Polonya 
komünist firkaSJ, Ostrava vc Prag' da bir 
fesad vc bir propaganda mcrkezi ihdas 
etmi1tir. 

2 - Komintcrn'in ajanlan, aahtc pa· 
saportlar kullanmak suretile Polonyaya 
gitmektcydiler. <;ekoslnakya mcmurlan 
buna muhalcfct ebniyorlard1. 

3 - Polonya alcyhindcki bütün risa
lcler C::ckoslovakyada Hin Siyczin' de 
tcbcdilmekteydi. 

Muhhrada daha bir tak1m tali nok • 
talan ihtiva etmektc ve bu faaliyettcn 
mcs'ul olan Prag hükumetinden bu ah • 
vale mümkün oldugu lcadar süratlc vc 
ebediycn hatimc ~ekmesini talcb etmeklc 
nihayet bulmaktad1r. 

Yeni meb'uslar1miz 

Parti namzedleri 
ittif akla setrildiler 

Ankara 3 - Boi olan Ankara, Ma
nisa, Sinob ve Bolu saylavhklan ~in 3 
nisan 1938 pazar p;ünü yap1lan se<;imde 
Cumhuriyet Halk Partisi namzcdlcri h 
Bankas1 Gene! Direktörü Muammer E
ri1, 1ktisad V ckalcti Müste1an F ailr. 
Kurdoglu, fzmir Üzüm Kurumu Direk· 
törü lsmail Hakk1 Veral vc Kastamonu 
eski komutan1 cmckli albay Osman Kök
türk ittifakla sc~ilmi1tir. (a.a.) 

Hariciye Vekilimizle 
Rumen Hariciye 
Naz1r1 aras1nda 

Ankara 3 - Y eni Rumen kabincsinin 
te1ekkülü münasebctilc M. Kommen ile 
Dr. Aras arasmda a1ag1daki tclgraflar 
teati olunmu1tur ! 

Ekselans Rü1tü Aras 
Hariciye Vekili 

Ankara 
Yeni vazifemc ba1larkcn, biribirine 

samimi bir dostlukla bagh bulunan iki 
mcmlcketimizin mü1terck menlaatlcrinc 
en uygun bir tarzda ckselansm1zla teiriki 
mesai edebilccegimden dolay1 duydugum 
derin mcmnuniyeti arzctmek isterim. 

Balkan Antanhnm tahakkuk cttinnek 
istedigi sulh ve enternasyonal tc1riki mcsai 
idcaline hizmet cderek vazifcmi ba1ara
bilmek hususunda ekselanS1nmn k1ymet
li müzaherctinc ve dostluguna güvenebi • 
lecegime kaniim. 

Komnen 
Eksela~s M. Komnen 

Hariciyc Nazm 
Bükre1 

!fasma davct olunduklan yüksck vazi
feden dolay; ekselanSJmza en hararctli 
tebriklerimi arzederken, iki memlcketi -
mizin mü5tcrek menfaatlerinc ve Balkan 
Antantmm azimle bagh bulundugu sulh 
ve enternasyonal te1riki mcsai idealinde 
en iyi bir tarzda ~ah1abilmeklc duyaca • 
g1m büyük memnuniyeti ckselanS1n1za tc
min cylemek isterim. 

Dr. Ara• 

istanbul gazetecileri 
Bursada 

Bursa 3 (Telefonla) - Bursa kaph· 
calan idaresi tarafmdan davet edilen 1s
tanbul matbuat mensublarile ecnebi aians 
mümessillcri bugün Mudanya vapurilc 
p:eldilcr. Evvela Celikpala•a giden gaze
tcciler, Y c1il cami, Y eiil türbe, Halkevi 
vc Cumhurreislij!i köikünü ziyaret ettilcr. 
Müteak1bcn Cehkpalasta yap1lan toplan
hda Kaphcalar fdaresi namma bir nutuk 
söylcndi. Buna 1stanbul matbuah nam1· 
na edib Peyami Safa birka~ sözle muka
bele etti ve ezcümle: «Bursanm halk1 ka
dar yüksek, havaSI kadar tath, mabedi 
kadar yüksek vc s1cak davctini» tc1ekkür
le kari1lad1. 

Almanya, Macar ordusunu kuvvetlendirmek 
uzun vadeli taksitlerle her tre~id 

ve malzeme • ver1yor silah 

italya Krah ~erefine Macar ordusunun yaphg1 ge~id resmine 
lttirak edcn ünifonnah Macar zabitleri 

Avusturyanin Almanya ilc birlc1me • Triyanon muahcdcsi cski Macarlsta • 
sinden sonra Avrupanm dikkat nazarlan mn Paris nüfus ve arazisinin fü;tc ikisini 
<;ckoslovakya ilc Macaristana tevcih milli hududu haricindc birakm1§ll. 
cdilmi1tir. Bunun i<;in harb bittikten sonra Maca· 

<;üokü Almanya, <;ckoslovakyadaki ristanm vc Macar milletinin ba1hca gaye
üc bu<;uk milyoo Almamn multaddcratile si hududlarm1 degi1tirmek ve tadil etmek 
<;ok yakmdan alakadar olmakta ve arhk, dü1üncesi olmu~tur. 
h11dudu Macaristana kadar dayanm•§ ol-
dugundan bin senedcnberi Almanlarla si- Macaristanm Yugoslavya, Romanya 
yasi ve ikhsadi iilerdc berabcrcc harekct vc <;'.ck-0slovaky&ya ge~en arazisi, eski 
edcn Macaristanla tarn bir ittifak ve ii ieklini kaybetmiitir. Eskiden bu arazi 

büyük <;iftlikler halinde idarc edilmektc 
birligi yapacagi muhakkak sayilmakta • idi. Ü<; hükumct bu <;iftliklcri kü<;ük kü • 

dir Bugün Macaristanm yan halki Al • <;ük par<;alara aymp köylülere taksim et· 
n•anya ile beraber yürümcgc taraftar ol· mislerdir. Tabii bu köylülcr eski halin 
dugllnu vc diger yansmin buna muhalif iadesinc taraftar d~iiildirlcr. 
bulundugunu haricdcki mü1ahidlcr beyan 1930 scncsinc kadar Macaristanda 
ediyorlar. Fransamn nüfuzu diger devletlerinkin -

Macaristanda 500,000 den fazla bir den üstiindü. <;ünkü Fransa Macarista • 
Alman elcalliyetl vardir. $üphesiz dün • nm mahsulünü sahn ahyordu. 1khsadi 
yanm her tarafmda oldugu gibi Macaris- buhran 1iddetlendiktcn sonra F ransa, 
tan Almanlan da milli sosyalizmio hara· Macarlan ikhsadi cihctten memnun edc • 
rctli taraftand1rlar. mez olmuitur. Bundan sonra F ranS1zla-

Macaristanda Almanya tarafm1 ilti • nn yerini ltalyanlar iigal ctmi1lerdir. 
zam eden en mühim unsur ordudur. <,;:ün- 1talya, Macaristanm bugday vc arpa 
kü Macaristan 1936 scnesinde T riyonon mahsulünü cihan piyasasmm iki misli fi. 
sulh muahcdesinin askcri kayidlanna ri • atla sahn ahyordu. 1934 ilc 1937 scnc· 
ayct ctmektcn vazge<;erck askcri mükel • \cri arasinda Macaristanm 1talyaya ih • 
]cfiyct csaSJ üzcrc ordu te1kilinc ba1Iad1- racah evvclki senelerc nazaran Ü<; misli 
gmdanbcri bu ordunun lc<;hiz vc tcslihi artar. 
i<;in Almanya büyük yard1mlarda bulun- Lakin 1talya dahi, Habc1istan harbi 
mu1tur. vc General Franko'ya yard1m1 münasc • 

Bahusus Almanyanm Macaristana bctile Macaristandan cskisi kadar mah • 
vcrdigi top, tüfek vc tayyarclerin bcdel • sul alamaz olmu1tur. ltalyan1n yerini 
lerini tediycde uzun vaddcre razi olarak 1imdi Almanya tutmaktad1r. 
mali cihetten <;ok büyük yard1mlar yap-
m11hr. 

$imdi Macar ordusunun hazari mcv • 
cudu iyi mücchhcz vc muallcm olarak iki 
yüz bin ki1idcn fazlad1r. 

Macaristan resm~n Almanyanm müt
tcfiki olduktan sonra yeni Almanya, bu 
memlekete gayet mühim askcri vc ikti • 
sadi menfaatlcr temin edccektir. Evvela 
Almanyanm nüfuzu Romanya hududuna 
kadar gcni1\emi1 olacakhr, Macaristan 
Avrupanm ba1hca hububat amban ve 
SJgn mer' as1dn. Cayct iyi at da yctiiir. 
Almanya, hububat vc et ihtiyacm1 bura
d•n temin edecektir. Ayni zamanda Ma
caristanm seferberlik zamanmda mühim 
bir yekun tutacak o\an ordusu, A\manya 
i<;in büyük bir yard1mc1 kuvvet olacaktir. 

Macaristanm milli hayah Ü<; temele 
dayanmaktadu: 

Ziraat, ordu vc kilise. Ba1lica scrveti 
geni1 Puito ovasmda yett1en uzun boy • 
nuzlu vc gayet iri s:gir\ard1r. 

Ordu crkam, halkla beraber, meydan
larda yap1lan Rom3 katolik kilisesi ayin
lerine s1k s1k iitirak cdcr. 

Ordusu tamamilc yeni Alman ordusu 
tarzmdad1r. Ge~enlerdc ltalya Krah 
Pc1te'yi ziyaret cttigi zaman Macarista
nm Alman tipindc <;elik migferli vc mü
lellefiyet esas1 üure toplanm11 ordusu 
büyük bir gc<;id resmi yapm11h. 

Ordunun bütün toplan, tanklan, mhh 
otomobilleri, tayyarcleri hep Almanya • 
dan gelmi1 oldugu ecnebi müiahidlcrin ve 
ata1emilitcrlcrin nazan dikkatini celbet • 

Ce<;cn senc Macaristamn bütün ihra -
cahnm be1tc ikisi Almanyanm hisscsinc 
isabet etmiitir. Avusturya birle1tiktcn 
sonra Macaristamn ihracatmda Alman • 
lann hissesi bir kat daha artacakt11. 

Macaristan ahalisinin yüzdc elli bc1i 
münhaman ziraaatle i1tigal eder. Ba1hca 
mahsulü \'C ihracat e1yas1 bugday, <;av • 
dar, arpa, yulaf, m1S1r, pancar ve pata • 
tcstir. 

Macaristan ahalisinin mühim bir lmm1 
da koyun, S1g1r ve bahusus at yeti1tir • 
mekle maiietini temin cder. Atlarm mik
tan bir milyondan, s1g1rlar iki milyon • 
dan, koyunlar isc bir b...;uk milyondan 
fazladir. En modern hayvan yetiitirme 
usullcri Macaristandad1r. 

Macaristanm iktJSadi hayatmda scy • 
yahlarm da mühim bir rolü vardir. 

Macaristan Almanyanm müttefiki ol
duktan sonra Almanlar Romanyanm 
pctrol membalanndan kolayca istifadc 
edeceklerdir. Romanyadaki yeni rcjim 
de Almanlara müsaiddir. Macaristanda 
1imdiden milli sosyali•t esas vc adetlcri 
cari bulunmaktadir. Kitabc1 diikkanlan • 
nm camekanlannda teihir edilen ba1hca 
eserler, Nazi propagandasma, Yahudi 
aleyhtarl1gma ve demokrasi dü1manhg1· 
na aiddir. 

Hulasa Macaristanm, kendi hududla· 
rma da1anan Almanya ile nas1l münasc· 
bat tesis edecegi Avrupa po\itikasmm 
atisi i~in en mühim bir mcseledir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
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yar1~1 ----~ n ihayct rcsmen anl~11ld1. 1 ?22 
U ~ denbcri 35,000 1 ge9m1yen 

z1rhhlann tonaj1, büyümegc 
ba1lad1. llk merhalc 42,000 tondur. 

J aponya, bu i1c hayret ediyormu§; fa· 
kat asil hayrct edi!ecek 1ey ] aponyanm 
bu hayretidir. <;ünkü, arhk ba1lam11 olan 
yeni deniz silahlan yanimm cleba11S1 Ja• 
ponyad1r. 1936 Londra deniz konfcran· 
smdan mmkc;1hk edcrek <;ekilip giden 
Japonya, gizli gizli 35,000 tondan daha 
büyük gemiler yaphrmaga ba1lam11 ve 
1922 de Va1ington konfcransilc dunnu1 
olan daha <;ok vc daha büyük mhh ya· 
n§I ba1lam11hr. 

Büyük Harbden sonra, fngilterc, A· 
merika, J aponya araS1nda ycni bir dcniz 
silahlan yan11 ba1l•m111J. Eger o zaman 
Ya1ington kcnferanSJ muvaffak olmasay
d1, birka<; yil i<;indc §U büyüklüktc zirhh· 
lar in1a cdilmi1 olacakh: 

Amerikahlar: 43,500 tonluk, 33 mil 
süratinde, 8 tanc 40 santimctrclik topla 
mücehhcz muharcbe kruvazörlcri, 42,200 
tonluk, 23 mil süratinde, 12 tanc 40 san• 
timctrelik topla te<;hiz edilmi1 muharebc 
gcmileri. 

Japonlar: 46,000 tonluk._ 35 mil s~~
atinde 8 tanc 44 santimctrcl1k topla mu· 
cehhc~ muharcbc kruvazörlcri, ayni I<; 
najda, daha az scri, fakat gcnc 44 sanll· 
mctrclik 12 topla mücehhcz muharcbe 
gcmileri. 

lngilizler: 48,000 tonluli, 34 mil sür· 
atindc, 9 tanc 40 hlr. topla mücchhcz, vc 
hatta 50,000 tonluk, 35 mil süratin~e, ? 
tanc 44 santimctrclik topla te<;hiz cd1lm11 
muharebe kruvazörleri. 

Va1ington konfcranst, i1i tathya bag· 
Jadi. 35,000 tonluktan büyük zirhhlan 
yasak etti. y almz lngilizlerin 42, 1 O? 
tcnluk 8 tane 38 liklc mücchhcz 32 mtl 
sürati;dc Hud muharcbc kruvazörü müs· 
tesna tutuldu. Tezgaha konulmu§ vc ki_s· 
mcn yapilmi§ bütün büyük z1rhhlar tahnb 
cdildi veya tayyarc gemisi halinc konul· 

du. 1 ,Simdi, tekrar 1922 yc dönmÜ§ o ~yo· 
ruz 1ngilterc ilc Amerika karar verd1ler, 
42,0oo tonluk muharebc gcmilcri ya~a· 
caklar. lngilizler, bu gemilerc 40 _sanh • 
metrelik Amerikahlar isc 44 sanhmetrc· 
lik top koyacaklar. Esas~n, fngili~ler, 40 
s~ntimctrclik topun mcnz1l vc t~hnb ~ud· 
rcti itibarile Hfi oldugu kan~~bndc~rle~. 
Su halde 42,000 tonluk 1ng1hz gem1lcr1· 
~c. ya daha fazla say1da ag1Ttop konula· 
cak, yahud da gcmilerin sürati vc mhlan 
art1nlacakt1r. 

F aht, zirhhlann tonai1 42,000 de k~: 
lacagim zannctmcyiniz. Dcvlctlerden b~n 
ötekileri bastJnnak i<;in, 1922 de „ol~us: 
gibi tonait art1Tacak, bu tczayudu Y 
rcsr~cn ilan cdccek, yahud da gizli tut•· 

ktir. 1stihbarat dairelerinin casuslan. 
~:nc 16 senc evvel oldugu gibi, müte~a· 
bilen bu esran ögreneuklcr ve yani .. 100 

'lar sürat toplann <;•PI vc say1s1 g1t • 
naJ ' ' d k. 
tik<;c artmak suretilc devam c ece !IT. 

$imdilik F ransa, Almanya, 1talya ve 
Sovyet Rusyanm zirhlilann tonaj1~1 ar: 

. . . . kl bellt t1rmak yanima gmp g1rm1ycce cn 
dcgildir. Onlar da bailarsa, Avrupa, />:•• 

Amerika devletleri arasmdaki deJt.;e 
p. k • 0-

üsabaka, millctlerin csasen <;o agir 
lan vergi yüklerini bir kat daha. arhra : 
cakhr. Q yüzbinlcrcc tonluk .dem1r vc ~e 
lik yigmlan, zavall1 ferdlcrm zavalh o
muzlarina yüklencrck, düimandan cvvel, 

onlan czccektir 

Sovyetlerin yeni 

Ankara eltrisi 
Moskova 3 - Yüksek Sovyet_ m;~ : 

lisi divam T rentief'i Soyyetlcr Birhgt 
· A k B" "k Elriliainc resmen ta· nm n ara uyu , ~ 

yin cylemi1tir. 

F ransada grev geni~liyo~ 
Paris 3 _ y cni grcv hareketinin Li! 

vc dii!cr vilayet 1ehirlerine sirayct cdece 

i(i anlas1hyor. d k 
Li!' de marangozlar p;rcv ilan e ece • 

lerini bildirmi1lerdir. I 
Angulem •de, grev ha linde bu unan 

bir fabrikadan kamvonla kaii;td ~1karm•· 
~a tc.ebbüs eden bir 1oför p;revc1ler tara• 
!mdan ai(lr surette yaralanm1sltr. 

Belgrad civar1nda bir 
tren facias1 

Belgrad 3 - Bu gccc Belgra~ ~a
ra • Bosna treni bir inhidam nehccsm· 
dey raylar üzerine dökülen ta1 y1gmm• 
c;arpm11 ve Jokomotiflc 3 vagon yoldan 

c;1km11hr. .. „ 
Simdiye kadar enkaz altmdan 6 olu 

ve 18 aibr yarah c;1kanlm11t1T. 
Arjantinde ihtilal 

Lapaz 3 - Sako'da (cenubi Ame: 
rikada, Arjantindc) bir ihtilal harek•ll 
vuku bulmuisa da derhal bastinlm1~tir
Asilerin reisi albay T oro harice kac;m•I" 
llT. Birc;ok tevkifat yap1lm11hr. 
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lf KU~lik hikäye 

Memurlar yaz1hanesine girince liikayd \ Gazetenin sahibi kendisini gene ber • 
bir jestle ayaga kalkt!: mutad tebessümle kar11lad1. Ye istemedi-

- Ben de sizi bekliyordum diye nu· gi halde ona iki saat müddetle nic;in ve ne 
nldand1. 1§te kasam. Anahtar da üstün· §ekilde ifliis ettigini anlattnd1. En ince 
de duruyor. Defterlerirn d' 1udur. Su u- teferruatma kadar •ordu. Ve durmadan 
zun kiig1dda istediginiz bütün malurnall not etti. Biraz laübalileimi§ gibi gördügü 
bulacaksmiz. Mevcud esham ve param, gazete sahibinin bu derin alakas1 onu 
borcuma l!p& bp geliyor. icab eden mua· art1k s1kiyordu ki gazete fotografc;1s1 oda
meleyi yapars1mz. Bana gelince nerede ya girdi ve kendisinin müteaddid pozlar· 
oturdugumu biliyorsunuz. Her iotediginiz da resirnlerini ald1. Gazete sahibi en son
vakit beni bulabilirsiniz. S1mdilik ho~c;a ra sordu: 
kalm ! - E, timdi söyle bakahm, ne yapa· 

Sapkasm1, pardesüsünü giydi. Ba•to- caksm? 
nunu eline ald1. Memurlara tekrar hafif Halbuki o, gazete oahibinin kendisini 
bir selarn v~rdikte~ . •onra yazi.ha~eden derhal mükellef bir masanm baima oturt
c;1ktJ. Merd1venlen buaz h1zhca mdi. Ve rnasm1 ve siyasi yaz1lar yazmas1 ic;in rica 
kap1dan c;1karken, kap1c1Y_J görmemezlig_e etmesini bekliyordu. F akat gazete sahibi 
gcldi. Y olda yürürken b1:az acele ed1- hie; de orah görünmüyordu. Bunun üzeri
yor, biraz da yürürnek ic;in acemilik gö ... ne s1lala s1k1la projelerinden bahsetti. En 
teriyordu. Nitekim, birdenbire yan so- sonra da oiya•i yaz1lar yazmak fikrini 
kaktan c;1kan hususi bir otomobil kendisi· söyledi. Kendi•ini bu ••hada te1vik etmit 
ne az daha c;arpacakll. Kumm surath oldugunu da hallrlaltl. Gazde sahibinin 
bir adam ba§mt otomobilin penceresinden yüzünde manastru kavnyamad1gi garib 
c;1kard1. Ona kar11: bir tebessüm ha!!I oldu. Bir taraftao •Öz· 

- Kör mÜ•Ün be adam 1 Önüne dik· lerini hala not ederkeo bir taraftan da: 
kat et•ene 1 diye c;ok kaba bir 1ekilde ba· 
girdt. 

Bu •Özler, sab1k milyonerin sura!Jna 
iki tokat gibi c;arpt'. Yüzünün yer yer ki· 
zard1gm1, ate1 gibi yand1gm1 hisoetti. Bo
gaz1 da kurumu1tu. Hi1; bir1ey söyleme -
den yürüdü. 

Olur iey degil, bu yollar nekadar u • 
zunmuf. Sonra he•abladi. On bei •ene o
luyordu ki o bu yollardan bir defa bile 
yaya ge<;memi1ti. Bu anda akhna artlk 
üzerinde hic;bir hakk1 kalm1yan lüks oto
mobili geldi. 0, bu yollan nekadar c;a-

- Fikirlerinize hürmet ederim, diye 
söylendi. \;:ok güzel fikirleriniz var. Bun· 
lan gazetemde ne1redecegim. Ümid ede
rim ki alakadar olan bulunur ve size mÜ· 
racaat cderler. Benim gazetemde siyasi 
yaz1lar yazmak fikrinize gelince, bu, 
maalesef mümkün dcgi]dir. Cünkü evvela 
sizin bu hususta hic;bir k1ymet ifade et • 
mediginize kaniim. Böyle iilerden ne 
aolarsimz. Y almz eger isterseoiz «nas1l 
iflas ettirn ?» diye bir seri yaz1 yazm, 
ba.aJUD. 

buk ve rahat ge~e.rdi. • • • „ „ • 111 11 
" 

Gazetedeo c;1k11gi zaman hiddetinden 
N ereye gidecegini bilmiyordu. Esuen 

c;enesi titriyordu. N erede ise aghyacak
gidecek yeri de yoktu ya„ Ayaklanna 

lt. Bu kada · oenelik bir arkadaimm, iyi
tabi olrnaga karar verdi. Onlar kendisini 

!ik ettigi bir adamm kendisine kar11 bu 
uzak bir parkin tenha bir köiesine götür· 

1ekilde hareket etrnesi onu 1;ok müteessir 
düler. Y e1il boyah tahta bir suaya otur· 
dugu zaman adamak1lh yorulrnuf oldu- etmi1ti. F akat yava1 yavai kendisini te • 
gunu hi•setti. Bu tahta ma da insam oe selli etti. Bu adamm hic;bir k1ymeti olma
kadar rahatstz ediyordu. F akat 0 kadar digi hükinüoe vas1l oldu. Ve dogruca ku· 
yorgundu ki„ !übe gitti. 

Düjiinüyordu: Kulüb arkada1lan da onu hüyülc bir 
Hayatmm büyük bir safhasmt kapa - alaka ile kar11lad1lar. lc;lerinde büyük 

rn15 bulunuyordu. Dün bir milyoner, yüz tüccar, fikir adam1, yüksek memurlar 
binlerce lira ile oyn1yan bir adamken, bulunan arkada1lan, kendisini ortalanna 
bugün bei parast yoktu. Bütün servetini aldtlar. Ba1mdan gec;en ifla• hadisesi 
ya1trd1g1 eshamlar, ani olarak k1ymetinin -aruk bunu yanm bir felaket olarak ka
yüzde doksan beiini kaybetrni1 ve o da bul ediyordu· hakkmda inceden inceye 
neticede metelik•iz kalffillll. Bütüo ser - rna!Urnat ald1lar. En !Onunda gene ne 
v•ti, itiban, rnevkiile birlikte, otomobille- yapacag1m sordular. 0, gene fikirlerin • 
ri. aparltmanlan, elhao1! nesi var, nesi ' d'eri ~ahsetmege ba1lad1. 

yoksa hepsi gitmi1ti. F akat bitiremedi. \;:ünkü ic;lerinden bi-
Aklma ilk anda intihar etrnek gelmit • ri c;ok c;irkin bir 1ekilde kahkahalarla gül-

11. F akat sonra bunun zay1f ve korkak a- mege ba1lam11tt: 
darnlara mahsuo bir jest oldugunu, bugün _ Yay zaval!t. Demek beieriyeti 
kaybetrni1 oldugu mevkii c;ah1makla ya- islah edeceksin ha?. 
rm tekrar elde edebilecegini dü1ünmü1 • 
tü. Evet, yeni ba1tan c;ah1acak ve buna 
mutlaka rnuvaffak olacaktl. 

Kendisini tartaklad1. Haiz oldugu me· 
ziyetleri birer birer muhakeme etti. Bü • 
tün tamdiklan, bütün ahbablan bilaistis
na kendisini fevkalade zeki ve kabiliyetli 
buluyorlard1. Her fikrini, her projesini 
hayranhkla dinliyorlar ve alk11hyorlard1. 
Bihassa geni1 ic;tiroai ve zirai projeleri 
vardt. Arkada1lar1 sadcce bu fikirlerin 
milyonlar edecegini söylemekte müttcfik 
idiler. Sonra pekala ba~ka iilcr de bece
rebilirdi. Mesela gene c;ok iyi bir arkada-
11 olan bir gazetc sahibi her zaman ken • 
disinde siya•l muharrirlik ic;in büyük is • 
tidadlar mevcud oldugtmu söyler, kendi
sine yazt yazmastm teklif cderdi. Kac; ge
ce ge<; vakitlere kadar bu mcvzuda ko • 
nu1mu1lar, beynelrnilel vaziyetler hakkm· 
daki uzun •Özlerini saatlerce büyük bir 
takdirle dinlemiiti. 

~irndi kendisini büsbütün baika bir 
hüviyete bürünmüi gibi görüyordu. Bü· 
yük bir gazetede fevkalade mühim siyasl 
yaztlar yazao ve bu yüzden fevkalade 
bir §Öhret kazanan bir muharrir, ayni 
zamanda derin •osyal ve zirai etüdleri ve 
fikirlerile tamnm1~ bir ic;tirnaiyatc;1. Bir 
kelime ile kütlelere hakim, kütlclere hük • 
meden bir adam. Bütün bunlan, ufac1k 
bir kalemle yazacag1 ya21larla elde ede -
ce~ini dü1ündükc;e garib bir hayret his • 
sediyor, l::u yeni hayatm hayalleri onu 
adeta sarbo1 ediyordu. 

Kendisine adeta k1Z1yordu. Madernki 
bu kadar büyük istidadlan vard1, nic;in 
§imdiye kadar bu istidadlarmdan istifade 
etmerni1ti de bir tak1m ba•it rakamlarm, 
borsa cetvellerinio baimda ömrunun 
bunca y1lm1 c;ürütmüitü? Bunu yaprna • 
ma51 c'miyete karjt i1lenmi5 bir hata idi. 
(ünkü onu cemiyet yeti1tirmi1ti. Bina -
enaleyh onun da cemiyete hizmet etmesi 
ve narlak fikirlerinden cemiyetin de isti
fade ctmesini temin etmesi laz1md1. hte 
nihayct bu hatasm1 düzeltebilecekti. Kirn 
bilir, belki de baima geien iflas hadiseoi, 
-art1k felaket diyemiyordu- onu bu yola 
sevk ii;in kaderi ilahinin eseri idi. 

Daha fazla kaybedilecek vakti yoktu. 
Ayaga kalkh. Kendisini tamamile degis· 
mis, bdmbaska, ve bir anda büyük bir 
adam hüvivetine girmil hissediyordu. 
Azim ve irade ifade eden ad1mlarla htzh 
h12!t yürüdü. 

Her kelimesi beynine ~akilan bir c;ivi 
gibi tesir eden bu sözler, onu adeta sen • 
deletti. Etrafma 1a1k1n 1a1km baktt. 
Herke•in yüzünde ayni istihza ve merha· 
rnet <;izgileri ~ok vaz1h olarak okunuyor· 
du. Nihayet dayanamad1: 

- $imcli gülüyorsunuz. F akat daha 
dün hepiniz bu fikirlerirni hayranhkla 
dinliyor ve beni alk11hyordunuz. 

Yeniden bir kahkaha koptu. $imdi 
hepsi gü]üyordu. Y alruz beyaz sac;h bir 
adam: 

- Ay1bd1r arkada1lar, gülmeyin 1 
Sir zavalh ile eglenmck günahhr, diye 
onlan •usturmaga ~ah11yordu. 

Kulübden ~1kllg1 zaman, ba1ma geien 
hadioenin art1k tarn manasile bir felaket 
oldugunu anl1yordi.. ftte bütün arkadat· 
lan keodisini terketmiilerdi. Demek ki 
hepsi kendisine suf 1ahsi menfaatleri i~in 
bagh görünüyorlard1. Ve hakikatte gü • 
lünc, budalaca fikirler ta11yor, binaena • 
leyb gülünc ve budala bir insand1. Zerre 
kadar ktyrneti yoktu. $imdiye kadar 
herkes bu budalaca fikirlerinden dolay1 
onu alk11liyor görünmüitü. 

Bu manevi y1k1h1. sab1k milyooeri 
maddi y1k1h1ile mukayese edilemiyecek 
derecede fazla sarst1. Bei paras1 olma • 
d1g1 halde bir i~ki!i lokantaya girdi. A • 
damak1lh sarho1 oldu. An! olarak i§itilen 
bir tabanca sesi bütün garsonlan ve mü1-
terileri yanma kosturdu. Sab1k milyoner 
ölüm halinde idi. Dudaklan son bir gay
retle k1pirdad1: 

- Bana yalan söylediler ! diye mml
dand1. Bu onun son sözü oldu, 

Yazan: 
MURAD SERTO(;LU #9--------1, p E T E 

Sergislnde 6 gUn 

BUKRE!j 
!;ehrlnde 2 gUn 

( Otel, vapur, treo, yemek, 
gezme hepsi beraber ) 
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ESERLER'ARAS/NDA: 

On be11 yibn manas1 
Profesör doktor Fahreddin Kerim ta

rafmdan cSa~hk ve sosyal yard1m cep
hesinde on be§ yt!tn manasl> adh bir 
bro§ür ne1redilmi§tir. 

Fahreddin Kerim, bro1üründe s1h • 
hiye tei;kilatim1zm Cumhuriyet devrin
de yaptJgt hamleleri istatlstiklere isti
nad ederek tebarüz ettirmekte. A vrupa
daki ilk t1b hareketler!ne mukabil Os
manh idaresindeki läkaydiyi bireok mi
saller ve tatihlerle zikretmektedir. 

Sthhat Vekaletinin programlar101 da 
kaydeden doktor, Türkiyedekl milli 
s1hhat müesseselerine ve S1hhlye Vekä
letinin mücadele te1kilatlanna bro1ü -
ründe ayr1 ayr1 yer vererek bunlarm 
faaliyeti hakkmda ~ok mühim lzahat 
vermektedir. 

Bro1ürden ögrendi~imize göre, verem 
sanatoryomunda 1933 te 364 hasta ya • 
takta tedavi edilmi§, 8.900 kijinin de 
J.äboratuarda l§leri lkmal edilmi§tir. 

1936 da lse 625 hasta yatakta tedavi 
edilmi§, 12,863 hastamn da Uboratuar 
i1leri yapilrm§tir. 

Verem dlspanserinde de faallyet bu
nun aynl olmu§, 1931 de 10.349 ki§iye 
baktlrm§ lken 1936 da 26,201 hastaya 
balalmt§tlr. 

1932 ytlma kadar on yilda resm! has
tanelere 504,394 hasta yatmlarak tedavi 
edilmi§tir. 

1937 de lse bu rakamlar lkl mlsli art
m1§tll'. 
~ark vi!Ayetlerinde 'brahomla müca • 

dele <;ok §iddetli olmu§tur. 1933 sene • 
sinde 420,819 hastaya balulrru§, bu aded 
1938 de 606,518 e balijt olmu§tur. 

Frengi ile mücadeleye de aynt §id • 
detle devam olurunu§ ve 1933 le 1936 
seneleri arasmda ta.m 20,083 frengili 
tedavi edilmi§tlr. 

Bro§ürde bundan sonra ii;t.imat ce -
miyetlerimiz haklonda izahat verilerek 
yaptiklar1 hayiTh i1ler anlattlmaktadtr. 

Bro§ür, bu muhtevasile luymetli blr 
eser halindedir, de/!erll profesörü teb • 
rik ve takdir ederiz. 

Bursada ticaret sarayi 
Buna (Hu•u!I) - Buna Ticaret 0-

daot, eski fpek hanmda yeni bir Ticaret 
Sara}'l yapbrmaktad1r. Bu yeni bina on 
bei nisanda bitecek ve Ticaret Odasile 
Borsa oraya ta5macaktlr. lkll•ad Veki -
leti ayr1ca 1500 lira tahsis ederek bu bi· 
na civarmda koza sal!1 ycrleri ve mcmur 
meokenleri yapl!rmaii;a karar verm11hr. 
Bunlar da yakmda yap1\acakbr. -···-ÖLÜM 

Mülga Darülfünün Fen Fakültesi, 
Eczaci ve D~I mektebleri eski müdü
ril, emrazi umumiye profesörü doktor 
Mazhar Hüsnü Dural vefat etmiitir. 

Cenazesl 5 nisan 938 sah günü saat 
11,30 da Cal!alol!lunda Halk Partisi kar
§1smda Zekibey apartnnammn 7 numa
ra!t dairesinden kaldtnlarak namazt 
Beyaz1d clt!niinde kilmd1ktan sonra ~ 
bedi medfenlne defnolunacaktll'. Allah 
rahmet eylesin. 

Ni,anlanma 
Merhum eczac1 Bay Etem Pertevin 

ker!mesl Bayan Neyire ile merhum Ge
neral $evket Turgudun oj!lu Ergani Ba· 
Ion T. A. §irketi direktörü Bay $evket 
Tur gud ni§anlanmi§lardtr. 

Yeni c;iftlere sonsuz saadef dileriz. 

„ 
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373 lstlklll caddesl 

Ak~am lisan kurlan 
FRANSIGA • INGiUZGE Y. s. 

Haltada 3 dero 
Ayda 4 llradir, , 

m 
TURAN T1YATROSU 

Bu ak§am 
San'atkär Na§id ve 

arkada§lart 
Haklu Ru1en, Eyüb 

Sabri birlikte 
Matmazel Mii;e - Pen~ef varyetesinin 

i§tlrakile halk gecesi, l"Ocalar 100, her 
yer 20, paradi 10 

(Ada hilesi) vodvil 3 perde 

HALK OPERET! 
Pazartesi ak§am1 9 da 

Bakirköy <;ankaya sine 
masmda (ESKt TAS) 

Operet • Bale • Orkestra 
6 nisan <;ar§amba ak§a· 
m1 9 da Frans1z tlyatro-
sunda büyük gala, san'atkar Na§id • 
Halk opereti - Muallä konseri • Gar

denbar varyetelerl 

ERTUCRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

Senenin son ternsillerl 
Bu ak§am 

'<ad1köy Süreyya) da 
tlk defa oiarak 
Büyük vodvil 

KONTAK YAPTI 
Sah: (Bak1rköy) 

Car§amba (Üsküdar) da (Kontak Yapb) 

Osküdar Haie 11inema111 
DEN!Z KAHRAMANLARI 

Artist «Acayib Mösyö Viktor», «Kumarbazh> 
«Malbzm evi» ve «Cebelüttar1k» gibi dört 

büyük filmde birden ba~ rolü oynuyor 
Paristen ya21!1yor: 
«Acayib Mösyö Viktor I» filrnioin 

fran'1zca versiyonundaki ba1rollerden bi
rini oynamak üzere Berline gitmi1 olan 
Yiviyan Romans tekrar iehrimizc geldi. 
Bir müddet !Onra gene Alman payitah
l!na harekct edecek. Bu sefer de «Ku • 
marbaz I» kordelasmm fran•1zca vcrsiyo
nunda oyruyacak.. Bu iki seyahat arasm· 
daki vakfeden istifade ederek kendisini 
ziyarete gittim. Büyük cla gözleri, tath 
tebessümü 'Ve parlak di1lerile hakkile gü
zel vasfma hak kazanan, F ranstz sine • 
rnac1hgmm yeni ele gec;irdigi bu genc 
y1ldm bize ilk tamtan bairollerini Jan 
Gaben'le Annabella'mn oynamt§ olduk
lan «Bandera» kordelas1d1r. Yiviyan 
Romans sonra «Matmazel doktor I» ve 
«MahVJ icab eden adam !» ve diger on 
kadar filmin kahramam oldu. «Mükem
mel kumpanya I» eserinin ugursuz kadmt 
Gina ve « Y ak1c1 buoeler» in •evimli Lo
lita' SI olarak yaralt1g1 §8h•iyetlerin kuv
veti bütün seyircil!rin dillerinde destan 
olarak kald1. 

Güzel artisti tabii renginden biraz 
uzakla1m11 buldum. San •ac;lan k1rmm
la1m11, yüzü de esmerle1mi1. ~a1trd1g1m1 
anladt: 

- «Äcayib Mösyö Viktorl» daki 
rolüm icab1 degi1tim, dedi, maamafih ya
kmda tekrar sar111nl1ga avdet edecegim. 
«KumarbaZ» filminde tabii halirole oy • 
myacagtm. F akat «Maltmn evi» eserin· 
de ise bir Arab kadim ol~cagtrn. Sac; • 
larun daha fazla 1iyahlanacak, vücu • 
dünde dövme bulunacak„ «Cebelütta • 
nk» ta geni1 etekli entariler, kocaman 
iepkalar g1yen ve parmaklanmda kas • 

Viviyan Romans 

tanyetler 11kirdatan bir fspanyol olaca • 
gtm. 

- Peki «Äcayib Mösyö Yiktorl» da 
ne bic;im bir 1ahsiyeti temsil ediyorsunuz? 

- Gayrimemnun bir zevceyi, hilekar 
bir kadm1„ Zavalh Piyer Blaniar'm e· 
elimdcn ~ekmedigi kalmtyor„ 

- Ya„ Kumarbazda„ 
- Orada daha ziyade mü1fik bir ka-

dtm„ 
Bak1yorum, güzel artistin gözleri ka· 

ptdan aynlm1yor, Bir beklcdigi var. Na
zarlanmda okudugu meraka cevab veri
yor: 

- Dans hocam gelecek„ Kastanyetle 
raks dersi verecek„ 

T abii müsaade almam icab ediyor. 
Y eniden ü~ filim birden c;evirmege haztr· 
lanan mes'ud y1ld12a hürmetle veda ede
rek c;1k1yorum. 

ANKARA: 
12,30 kan§Ik p!äk ne~rlyatl - 12,50 pläk: 

Türk mu.slki.'li ve halk ~ark1lar1 • 13,15 da· 
hUI ve har!ci haberler - 17,30 Halkevin • 
den naklen ink1läb dersl. (Mahmud F.5a.d 
Bozkurt) - 18,30 kar~lk plä.k ne§rlyat1 • 
18,55 lnglllzce ders: Aztme ipek • 19,15 
Türk mu.s!k!sl ve halk '8rkllan. (Servet 
Adnan ve arkada1lar1) - 20,00 saat ayar1 
ve arabca ne~riyat • 20,15 pläkla dan.s mu· 
slkisl • 21,00 spor konll§1Ilas1: Nlzameddln 
Krr~an - 21,15 stüdyo salon orkestrast • 
22,00 ajan.s haberler! • 22,15 yarinkl pro • 
gram. 

isTANBUL: 
lZ,SO pläkla Türk mu.s!kl.s! - 12,50 hava

d!s • 13,05 pläkla Türk mu.s!k!si - 13 .30 
muhtellt pläk ne1riyat1 - 14.00 SON • 18,30 
pläkla dan.s mu.s!kis! • 19,15 cocuklara ma· 
sal: Nlne - 19,55 borsa. haberlerl - 20,00 
R1tat ve arkada~Iar1 tarat1ndan Türk mu„ 
slkls! v_e hall< 'ark1lar1 - 20,45 hava raporu· 
20,48 Omer Riza tarafmdan arabca söy -
lev • 21,00 Fast! saz heyetl: ibrahim ve 
arkad~lar1 tara!tndan, (saat äyar1) - 21,45 
radyo fonlk temsll: Stüdyo orkestras1 re -
fakatile CTHA.isl - 22,15 ajarus haberler!· 
22,30 plll.kla sololar, opera ve aperet par -
~alar1 - 22,50 son haberler ve ertesl günün 
program1 „ 23,00 BON. 

viYANA: 
18,35 KONSER - 19,05 kar~1k yayin-20 15 

oRKEsTRA KoNsERi • 21.05 eAN w 
MUsna - 22,25 KONSER - 23,05 haberler• 
23,25 AKl}AM KONSERi, 
P~TE: 
18,05 t;IAN KONSER.i - 18,35 spar, dans 

plä.klar1, konteran.s • 20,05 <;!ngene orkes
trasile blrlikte Macar §ark1lar1 • 21,05 ha • 
berler • 21,35 BÜYÜK KONSER • 22 35 
CAZBAND TAKIMI • 23 ,35 SALON ORKEB
TRASI - 1,10 son haberler 

BÜKREIO: . 
19,30 eAN KONSERi - 19 50 konferaru -

20,05 AKl>AM. KONSERI -21',10 kon!erans -
21,30 MUSIK!: i;iubert'!n eserlerl • 2215 
Rumen mu.slkl.sl • 22,35 haberler, ha~a. 
•por ve salre - 22,50 ORKESTRA KONSE· 
RI • 23,50 haberler. 

LONDRA: 
19,05 ORKESTR.A KONSERi • 20,05 ha • 

berler, hava ve salre • 20,35 MUSiKi • 21,05 
konu§ma • 21,20 büyük kon.ser (Berl!nden 
naklen) - 22,05 DANS ORKESTRASI-22 35 
musiklll röportaj • 23,05 karlljlk yayu{ • 
23,30 DANS ORKESTRASI • 24,35 gramo
ron, ha~erler, hava. 

BERLIN: 
18,05 MUSi:K:t - 19,05 gramo!onla ope -

r~t »ar~alari • 20,05 haberler - 20,15 MU • 
SIKI - 20,50 günün akisleri - 21,05 BÜYÜK 
KONSER • 22,05 DANS MUSiKisi: - 23 05 
haberler, hava, spar • 23,25 ya~ habe; • 

C B i r i k i 
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a 1 1 
r I a ) l•rl • 23,35 gece musik!sl v• dans havala • 

'-~-~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~-~~~~ ~r~1-~~~l~,0~5~Eö,,,,,,~LEN,,,,,,~C~ELI,,,,,,·~M~U~S-iKr,,,,,,·~·,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
* N evyorktan bildirildigine göre sah

ne ve sinema ytld1Z1 Lili Pons'un Andre 
Kostelan<;e ile izdivacma aid merasim ar
tistio 15 nisandan evvel A vrupaya yapa
cag1 seyahatten önce vuku bulacakttr. 
Lili henüz 26 ya~dadir ve aslen Fr•n· 
stzdir. Evvelce Meoeri<; nammda birile 
evliydi. 1933 1enesinde aynlffiltttr. 

Kostelanec; 36 ya1mdadtr. Simdiye ka
dar hi<; evlenme1t1i1tir. Vaktilc Peters
burg'da bir koro heyetine dahildi. 1917 
de Rusyadan <;1kip Amerikaya gelmi! • 
tir. , * Rejisör Scsi! B. dö Mil yeni bir 
artist ke1fetmi1tir. Reiisör radyo dinler
ken bir oes duymu1. fevka!ade begenmit
tir. Sonra kcndini <;a$l1rtm11 'Ve görmü1-
tür. Y eni artistin ismi Virjinya Mak 
Mulin' dir. Üstad, acaba yeni bir Kol
det Kolbev veya bir Glorya Svanson mu 
ele gecirdi, dersiniz 1 * Pariste bir «Mis sinema» intihabt 
ic;in «Pour Vous» mecmuas1 tarafmdan 
yap1lan haz1rhklar bitmi1tir. l!k oe<;irn, 
2 nisanda F ransanm me,hur piyes vc se
naryo muharriri Alfred Masar'm riyaseti 
altmdaki heyet tarafmdan yap1lacakbr. 
As1l intihab biliihare iki büyijk salonda 
icra edilccektir. Müsabakaya sade figü
raohk eden ve kil<;ük roller oynam11 olan 
genc k12lar girebileceklerdir. * Berlinde frans1zca ve almanca o
larak cevrilen «Äcayib Mösyö Viktor» 
ismindeki filmin bir sahnesinde me1hur 
T ulon pazan aynen vücude getirilmi1 ve 
F ransanm bu schrinden hususi surette bir 
<;ok ejya celbedilerek dekorun hakikate 
daha ziyade yaklajrnaSI temin edilmi1 • 
tir. 

* Filimlerde gene bir vals modaS1 ha
kim olmaga baifad1. Mirey Baien, Lizet 
Lanven, Jan Müra «Ktrmm vals», Al
ber Preian ise «Vals kralicesi». F ernan 
Gravey de ~Büyiik vals» isminde birer 
kordela <;evireceklerdir. Diii;er taraftan 
«Venedik» 1ehri de •inema aleminde ge
ne bir moda sa)g1m 1eklindedir. Ayni za
manda ad1 bu 1chirle alakadar iki filim 
birden yap1lmaktad1r. Venedik ekspresi, 
Venedik karnavah. * Berlinde 21 marttan ib'baren «Se
ni seviyoruml» filminin <;evrilmesine ba1· 
lanm11t1r. Ba1rolleri Luize Ulrih, Vik • 
tor dö Kova oynarnaktadular. Bu korde· 
lamn isminin bilahare «Ädern ve Hav
va» ya tebdil olunrnas1 muhtemeldir. * Viyanada Pavia Veseli'nin ba1ro· 
lünü oynamakta oldugu bir filirn ~evril
mege ba1lanm111tr. Kordelamn ad1 <<Äy
na» dir. * Se5!iz filim zamamnda büyük bir 
1öhret kazanm11 olan «Bir Java» korde
las1 yeniden <;evrilecektir. * Rejisör Baronselli «Sima! Okya • 
nusu» ismindeki eserden bir filim vücude 
getirmek niyetindedir. * F rans1zca «Pour Vocu•» mecmuas1 
bu oenenin en gÜzel filimlerinin haogisi 
olduil;una dair bir anket a<;m11, geien ce
vablar arasmda ekseriyeti «La dam 0 
Kamelya» ile «Büyük hayal» kordelala
n kazanm1llardir. * Kücük Sirlev Templ'in filimlerini 
fevkalade beil;enen Filipin adalan sakin
lerinden ekserisinin dahil olduii;u bir ku
lüb iki yelkenli gerniyi arti•tin ismile ad
land1rm11, birine Sirley, ötelcine Templ 
ismini kovmustur. 

Bu ak~am SAKAR Y A sinemas1nda '!"" 
(Mllletler Kupas1) bOyük mllkllfo.tm1 kazanan 

KRALif;E \TiKTORY A 
Frans1zca sOz!O zengin ve muhte~em lilminin ilk iraesi ~erefine 

BüYüK GALA 

NÖBETCiECZANELER 
Bu gece ~ehrlmlz!n muhtelif semtlerin

dekl nöbetc;! eczaneler: 
Istanbul clhet!: 
Emlnönünde (Sallh Necatll, Alemdarda 

(F.5ad), Kumkaplda (Haydar), Kü9ükpa • 
zarda (Yorg!), ~hzadeb~mda CAsaf), Fe
nerde (HüsameddlnJ, Karagümrükte (A • 
ri!), !}ehremln!nde (Hamdl), Akllarayda 
(Zlya Nur!), Samatyada (Erof!losl Bakrr
köyde CHtUUl, Eyübde (Hlkmet Atlamaz) 
eczanelerl. 

Beyoglu cihetl: 
Osmanbeyde (E}ark MerkezJ, Taklllm is • 

tlkläl caddesinde (Kemal Rebill), Ttinelde 
<Matltov!cl, Yüksekkald1r1mda (Yen!kopu
lol. Topcula.r caddesinde (Yl~pulo.s), Ka
e1mpa1ada (Vas1!), Hahctoglunda (Bar -
budJ, Be~lkta§ta (Nail Halid) Ortaköy 
Arnavud.köy1 Bebek eczanelerl. ' • 

Kadlköy Moda cacldeslnde (NeJad), Al • 
t1yolda (Nam1k), Üsküdarda (Merkezl, Bü
yilkadada (/illnas! R1zaJ, Heybelladada 
<Halk), Beykoz, Pa§abah9e, A.H!sar ecza • 
nelerl. · 

Daktilo aran1yor 
Frans1zca ve tilrk~e lyi bilen bir 

Tilrk daktiloya ihtiyac vard)r. lki 
ecnebi dili bilenler tercih oluna
caktll'. Gazetemiz idarehanesine 

müracaatleri. 

Y arm ak~am saat 21 de 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 

Altm sesh tenor ve 
''k ve gilzel muganni 

JO RJ Ti L'in 
yegane konseri 

SÜMER 
SiNEMASININ 

Hususi davethleri, Matbuat 
Erkäm ve film ve sinema 
korporasyonu azalari ve ser· 
best dühuliye karb hamilleri 

Bu ak~am 
Saat 21 de verilecek 

DEANNA DURBiN'in 

100 ERKEGE 
BiR ·KIZ 

harika filminin !maust eeans1na 
te§rifleri rica olunur. 

Ba~ rollerde : ANNA NEAGLE ve ADOLPH WOHLBRUGK Bu ak~am iki ri1m 
CANILER KRALi 

[ 
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~ A N' A T A 8 i D E L E R i M i Z i N H A L i 
Elllirgändaki Arif ef endi 
camiinin feci vaziyeti 

Baltalirnan1n1n biricik ziynetini tefkil eden bu 
kiYnletli san'at eserine bir mabed diyebilmek 
• • 
1~tn insanda ~ok genif bir hüsnüniyet olmahd1r 

Bir semt d . . k "k" "h k "" bT a 1 1~me s1 11an 1 1 tan va • 
tesli~ '~h;;'z: _Biri. fst~nbulun düim.andan 
diliii.„ l§J, otek1 du§manlara teslim e -

Ne ·b 
her ik" g~1 lesadüftür ki, bu vak' alann 

E~si • e Balta limanmda hamland1. 
larla 

1
1'ßan korusundan kestirdigi agac -

• h d"" k1zakJ I uz gemiler yaptITarak bunlan 
IeY!n a~ • Ha!ice indiren Baltaoglu Sü
da k an a, Devlet gemisini Salta limamn· 
D araya r 0 1 S dr •m d F ,_arpan sman 1 a 1azamI 

• end 
Balta r „. . 

lezad · .. 1'llan1na g1derken, 
1 ip1n1n u 1 b . . e;rni,t" c an eymmm 

' 1. 

i1te bu ilci 
i~inde bir -

Düiman b 1 
•onra da ~. a ta olan Baltaogluna, 
aßaci b I du!man baltasile kendi bindigi 
Damad ;;•hyan «Kuvayi inz1batiyeci» 
resmi •§•Ya kafamm i~inde bir ge~id 

Yaptirdim 
Baltao'J 3.: . 

müslij g u uleyman Beym, sonradan 
rihler ~an dolmu§ bir Bulgar oJdugunu ta· 
Jnan d ay eder. Hatta, bir arahk, dü§· 
gösterd?.~•ni;nas1 kar§1smda «cebanet» 
bir 51·11

181 1~1n F atih Mehmedden yaman 
e Yed •· d F at"h. lgi e §ayidirl 

\! ahid~~~- ~altaogluna indirdigi to~atla'. 
eJj ar dlnln damad1m ok11yan eld1venh 
• asin a b" k • b"I llnkan • Ir mu ayese yapmaga 1 e 

var nudir} 
Kendi kend'1 d""' „ 
_ Bel . me ~.iun~yor~.: „ „.„ 

müz ki de, §U uzermde yurudugu -
iada~ay~rda k1zaklan kurmuilardI. A • 
ki !U ' d~lin tomruklar halinde, ihtimal 
hil!er~a k?en. ~§ag1 yuvarlad1lar. ~u sa: 
gÜnd"' ' kltllbihr, ne canla baila, gecey1 
lar. Uze atarak, irgadlar gibi ~ahih • 

C"' „ 
ozumü Yu 'h . b' d 'Vir a k „ munca tan te yem IT e· 

lllaiia~ma Uzere, eski bir devri kapat -
Yoru •ava1an levendleri görür gibi olu-m. 

y . . 
nün ;ni~e~i kazanlari, belki de, 1u köprü
nn a:nnde kurulmui, palalar, bu ~alila-

as1n a b"! . •1 1 §U a • l • 1 enm11, yag 1 pa~avra ar, 
Rac ig1n b1" k"' . d h 1 Eli . d r oiesm e az1r anm1§h. 

lan enn e ;neialelerle Anadolu sipah-
' §U tepen1n „ . d k km" •erde . uzenn e gülban ~e 11; 

de «Yg:_~~ da!k;hciar, §U oyuklann ic;in
Ark eg Ir Allah» <;ag1rm1§lard1. 

' ada'Jm ben'1 d ld • d"' „ d ' • a 1g1m U§unce • en ayirarak: 

- l§te cami g"' „ d" d' I d' 
Y h b

orun ul 1ye ses en 1. 
er yer ara 1 k I d '<arla „ • d 0 mu§ ahn lerne u -

Ir. n uzerm e y"'k I „ • • 
ubb .1 „" .1 ' u se en gosten1s1z 

esI e, <""'" efend" „ k da 'd· 1» camn, ar11m1z· 1 1. 

«Balta'lglu Sü!eymani• I h' b' „ nas b · 1 ., a 1~ ir mu-
e eti o mamakla herab B l 1. n1n b" · "k . er, a ta 1ma-
in, mc1 z1ynetini tc•k"I d b '--

lllet!' • . ' 1 e en u JUY· 
1 san at esenne, bir m b d d" b'I 

lllek · · · d a e Iye 1 • 
J~m. msan a, ~ok gen· b" h"' „ . 

ht 1 1 "d" 8 . I! Ir usnum-
o ma I l 1. tna, Parra d"'k"'I lliü „ B ' par~a o u -

„ !lu. arsaklan d11an firla 1.1 b' 
"liicud b . m11 a 1 1r 

e enziyen c;arp1k mina . b"'t"' 
tu~Ial d d "d· remn u un e an mey an a 1 1. 

Saga, sola, bakmarak bir • • h 
te ar d k . • a11na ~· • . a 1 • Gehp gec;en yolcul „ 
lmam „ „ . d ara camim 

Im, muezzmmI sor uk K' b' . tcn · . · imse 1z1 
VJr cdecek b1r cevab veremed" N'b 

Yct, bir ihtiyar: 1· I a-

. ~ 1mamI mI soruyorsunuz, ded' O 
'
1
1md1 Yeniköyde ba1ka bir camiin ·

1
' 

o du ITnamI „. 

- Buraya hie; ugramaz m1} 
)" - Arasira ugrar„ Ge~n gün, bizc g 
lp: «He!e 1ükür, camii ugra§a ugra e

Yikihnaktan kurtard1k l» diye müjde et:~ 
k - Peki amma, bu v~ziyetile ca~i 

Urtanlm11 say1lmaz ki„. Üzerinden bir 
sete ?aha gec;erse, oldugu gibi c;ökccck !. 
- htiyar boynunu büktii: 

Emirkanda me~bur Alif Efendi 
camiinin bugünkü harap hall 

- Onun oras1 öyle ..• 
- Peki, diye sorduk, Evkaf ne ya· 

p1yor L T amir etmege niyeti yok mu?. 
lbtiyar: i~ini ~ekti: 
- Ben E vkafm ca,mü tamir ettirecegi-

ne inanmam !.. 
Sebebini de söyleylm: Ge~ende kula

g1ma ~almd1gma göre, camiin imamma, 
Evkaftan «Sen, asbab1hayITdan birini bul 
da, on be§, yirmi bin liraya §U camii tamir 
ettiriver!» demiiler, 

Güldüm: 
- Böyle §ey olmaz canllll ..• 
- Benim duydugum böyle„ Belki de 

yanh11m vard1r. Tabkik edebilirsiniz !„ 
Dogrusunu isterseniz, ihtiyann verdi

gi habere, hala bir türlü inanacag1m gel· 
miyor. Bu zamanda, Evkafm tamirine 

yana§mad1g1 bir camii, on bei yirmi bin 
liraya tamir ehnegi üzerine alacak baba
yigit nerede bulunur? ., 

Üzerinden ~ok zaman ge<;medigi i~in 
hatirlardadIT: Emirgan yolimun a~1lm·a
s1 mevzuu bahsolurken: bu harab cami • 
in akibeti etrafmda da münaka1alar ya • 
p1lm1§h. N eticede, Müzeler idaresi, agIT 
bash. Camiin, yüksek taribi k1ymeti do • 
lay1sile, yerinde b1Tak1hnasma karar ve
rildi. Peki amma, bu tarihi k1ymet, bu 
yürekler acm vaziyetten ne zaman kurtu· 
lacak? .• 

Balta limani camii, baz1larinin zannet
tigi gibi, Baltaoglunun binas1 degildir. 

Cami, o tarihten, ~ok daha sonra, 
1242 Hicri y1lmda, Padiiah 1kinci Mah

mudun Hazine N azm Arif Efendi tara· 
fmdan yaphnlm11hr. Üzerindeki kitabc
den son iki m1sraI all}'orum: 
Es'adll., tarlldni kllsin musall!lcr salll. 
Mabedi pakl bina etti ricalin cArlf> i 

1242 

Camiin, metln temeller üzerlne tuttu • 
rulmui oldugunu söylemiitim. Agaclan 
kökünden söken büyük su baskmlannda 
bile, bu temollerin tek ta§I yerinden oy • 
namami1hr. 

Boyac1köyünde tani1hg1m merakh bir 
zat, camiin hususi mimarisini ve eski na
k11larm1 bozmamak 1artile. tamirine pek 
imkan olmad1g10I, hele pencere kenarla
nna, o devrin üslubunu verebilecek san -
atkar kalmad1gm1 bana söyledi. 

F akat, ne olursa olsun, bir «abide» o
larak mubafazasma karar verildigine gö
re tez elden, tamiri de zaruridir 1 

SALA.HADDIN GVNGlJR 

_j 
Nevyork _ Aleksandr Severski admda Arn 'k 1 b" ""h di au··n er1 a i ir mu en s • 

;anm en büyük tayyare maketini te~hir etrni~tir 8 motörle mücehhez bu-
unan bu ui;an kale saatte 300 ki!ometre mesafe katetmek §artile 1000 kilo 

bornba ta~Iyabilmektedir. Tayyare 60 mürettebatt haricincl.e 120 yolcu nak
ledebilmektedir, 

CUMHURiYET 

Kadastro isleri 
' 

inkisaf 
' 

ediyor 

Bazi in~aat müsaadele
rinde yanb~bklara 

tesadüf edildi 
1stanbu! 1ehri dahilinde faaliyette bu

lunan kadastro heyetlerinin mesaisi ehem
miyetli surette ilerlemektedir. Elyevm 
~ehrimizde biri Beyoglu kazasmda, ikisi 
1stanbulda, biri de Kad1köyde olmak ü· 
zere üc; kadastro heyeti c;ah1maktad1r. Bu 
heyetlerin vazifeleri tasarruf senedlerile 
sair vesikalara istinad ederek mevcud bi
na ve arazinin Avr1.1pada tatbik edilen en 
son usullere tevfikan yeni sicil ve yeni 
haritalarmI vücude getirmektir. Bu he
yetler, biri fen, digeri tasarruf olmak Ü· 
zere kol halinde c;ah1maktad1rlar. T asar· 
ruf k1sm1, ayni zamanda ihtilaflara kar§1 
da hakem vaziyetindedir. 

Bir bu~uk senelik faaliyetten sonra E
minönü kazas1 kadastrosu tamamlanm11 
gibidir. F atih kazasmm kadastrosuna he, 
nüz devam edi!iyor. Beyoglu cihetinde 
Beyoglu merkez nahiyesinin kadastrosu 
ikmal edilmi1. T aksim nabiyesinin kadas
trosuna ba1lamlm11hr. Kad1köy kazasmm 
kadastrosuna yeni ba1lamlm11t1r. 1stanbul 
cihetindeki komisyon azalarmdan bir k1s· 
m1 Adalarda c;ah1maktad1r. Kadastro 
heyetlerinin faaliyetleri esnasmda tesa -
düf edilen bazI vaziyetler nazan dikkati 
calibdir. Birc;ok yerlerde yol olmas1 la
z1m geien yerler binalara ge~mi1, bazI 
yerlerde binalar yola dogru ta§m11, Bele
diyece verilen müsaadelerde ve harita 
c;aplarmda bi~ok yanh1hklara tesadüf 
edilmi1tir. 

Diger taraftan heyetler, bir~ok kimse· 
siz mallar buhnu1, bunlan Milli Em!ak 
Müdür)ügüne haber vermi1tir. 1stanhu
lun kadastrosu on bei senede ikmal edi
lebilecektir. 

Tenor Til geldi 

Me§hur tenor Til 

Bayrlltte, Mi!anonun Skala tlyatro • 
sunda, Roma Ruayal operasmdaki kon· 
serlerile san'at kudretini ve dünyanm 
en iyi tenorlarmdan oldugunu gösteren 
Paris büyük operasmdan Jorj Ti! dün 
§ehrimize gelmi§ ve musiki alemine 
mensub zevat tarafmdan kar§Ilanmt§ -
tir. 

Jorj Ti!, ilk konserini 5 nisanda Bey
oglunda Fransiz tiyatrosunda verecek· 
tir. San'atkar, ilk konserini Franstz ve 
!talyan musikisine tahsis etmi§tir. 

Vekili Hariciye 
Ankaradan geldi 

[Ba~taraf1 1 Incl sahifede] 

Hariciye Yekilimiz, Balkan Antanh 
Matbuat ve Ekonomi Konseyleri toplan· 
tm hamhklarm1 tetkik etmek üzere bir 
kac; gün 1stanbulda kalacak ve ~ar1amba 
günü Romanya vapurile M1s1ra hareket 
edecektir. 

Yugoalav Ba§vekilinin 
seyahati 

Belgrad 3 - Gazeteler, Ba1vekil ve 
Hariciye Nazm Stoyadinovic;'in Da! -
ma~yadaki ikameti bakkmda uzun haber· 
!er ne1rine devam etmektedir. 

Ba$vekil, dün beraberinde Harbiye ve 
Bahriye N azm General Marie, Maliye 
Nazm Letitza, Naf1a Nazm Sto;ovic; ve 
Devlet Nazm Novakovic; oldugu halde 
Sibenik'e gitmi; ve orada bir~ok smai 
müesseseleri ziyaret etmi1tir. 

Y eni bir Alman mayin gemisi 
Berlin 3 - Cifte uskurlu F u;ing ma • 

yin tarak gemisi bugün Danzig civannda 
Hin Si;an tezgahlan tarafmdan denize 
indirilmi1tir. 

Y angtze ve Uangpo üzerinde beynel -
milel nakliyah temin edecek olan bu ge· 
mi dünyanm en büyük ve en modern ta
rak gemisi olacaktir. 

Cin sefiri Tienfang ile Milletler Ce -
miyetinin Danzig'deki komiseri Bu -
kard, geminin denize indirme merasimin
de hazir bulunmuilard1r. 

Havat ve Mekteb 

Disiplinli hür terhiye 
Tevfik Fikret «Din §ehid ister, asü -

man kurban - Daima her tarafta kan, 
kan, kan !» demiiti. Din ve mezheb kav
galannm kac; milyonlarca insan kanile 
lekelenmii oldugunu biliyoruz. Din ve 
mezheb ugruna kardei kardeii bogazla -
y1p durmuitur. 

Din, zamanma göre, bir ideoloji idi. 
ideolojide taassuba varanlar, ancak kan 
ak1tmakla yüreklerini serinletirlerdi. Be
ier, hürriyet ugruna kendi kamm döken • 
lerle ögünürken, taassub her türlü hür • 
riyeti bogmaga c;ali§h. Ve bir gün be§er, 
hürriyetine kavuitugunu, din taassubu -
nun bu baglanndan kurtuldugunu zan -
netti. 

Din mutaass1blan gene her yerde var· 
dir; fakat arhk din taassubile kan dökü -
len yerler, azdIT. $imdi din taassubunun 
yerini ideolojiler taassubu tuhnu1tur. Bu 
ulusal ve siyasal denilen ideolojilerdir ki 
eski diniere rahmet okutacak kadar gad • 
darl1kla kan döküyorlar. 

Durkheim, sosyal hadiseleri Sui gene· 
ris (nev'i §ahsma münhasir) sayar ve bu 
hadiselerin kanunlarm1 bulmaga ~ah1a -
rak, pozitif bir sosyoloji kurmaga ugra11r. 
Halbuki larihi materyalizm, her türlü 
sosyal ve siyasal hadiseleri bilhassa ekono 
mik bulur. Ona göre dinler, sm1f menfa
atlerini temine ~ahjIT. Herieyi idare eden 
ekonomik menfaattir. 

Durkbeim' ca, ekonomik hadiseler de 
sosyaldirler: Cemiyet olmasayd1, ekono· 
mi de olmazd1. 

1deolojiler, ilmln mu'talanna m1 daya
narak kendi ger~ekliklerini iddia ediyor -
lar? Mesela irk teorisi, ilim gözünde po
zitif bir vakia rmdIT? Antropolojistler, 
irk hakkmda müttefik degildirler. Y er -
yüzünde, sosyetelerin birbirlerile, ard1a
rasI kesilmeden tesalüb etmeleri dolay1 • 
sile, saf bir irk bulunm1yacag1m söylü • 
yorlar. F akat neye yarar ki, Irk ideoloji
si, uydurma da olsa, milyonlarca insam 
sürükleyip götürüyor. 

Eger, bu tiirlü teoriler, insanlari ve 
milletleri birbirine düiman etmese, bir -
birinin hayatma kasdettirmeseydi, kimse 
ona biriey diyemezdi. Her teori, ilmi bir 
münaka1a zemini olabilir. Öyle teoriler 
vard1r ki ger~ek olduklan bir gün teeyyüd 
ediverir: fakat öyleleri de vardJT ki, dai
ma münazaunfib kahr. ,Simdi böyle mü
n~~aunfib teorileri, mutlak bir ger~ekmi1 
gibi halka yaymaktan ve insanlan bunun 
mutaass1b1 yapmaktan maksad nedir? 

Görüyoruz ki bugünün ideolojileri, 
~okluk bu türlü sabit olmam11 teorilere 
dayamyor. Bundan da yirminci asnda 
teeyyüdünü görmek istedigimiz be1er 
hürriyeti din mubarebcleri zamanmda
kinden daha agir bir tazyika ugruyor. 

Kan11k ve mukadderatm1 saptamaga 
~al11an bir cemiyette kay1dsiz ve 1arts1z 
bir hürriyetin zararlan olabilir; fakat bu, 
hürriyetin kabahati degildir; sosyetenin 
böyle geni1 bir hürriyeti hazmedecek ka-

Yazan: KA.ZIM NAMI DURU 

biliyeti henüz edinememi§ olmaS1d1r ki 
zaruri bir kabahattir. 

Tarihte görüyoruz: Beier, medeniyet 
namma ne yaratm11sa, hürriyet sayesinde 
yaratm11hr. Bugünlerde yüksek tutulan 
Yunan ilminin, Yunan felsefesinin, Yu -
nan san' abn1n, o zamana göre hür bir 
sosyetede hür insanlann escrleri oldugun· 
da 1üphe yoktur. Dimaga zincir tak1ld1g1 
gün, insan yarahc1hktan ~1kar. Sosyete -
nin bulundugu hale göre, velev nisbi ol· 
sun, bir hürriyet laz1mdir. 

Ha!buki bu Yirminci asnda insanlan 
1udur, budur diye dogruyu, ger~egi de 
degil, belki en basit birieyi dü1ündügü 
gibi söyledigi i~in, bogup duruyorlar! 

Hem hürriyet de bir disiplindir: o, ken
di kendinin disiplinine tabidir. Yulan a
lm1p ~ay1ra sahverilmi1 bir e1ek hürriye
hni elbette istemeyiz. (Cumhuriyct Halk 
Partisi) programmda denildigi gibi «her· 
kcsin hürriyeti yurddailarmm hürriyetile 
sm1rhdIT». 

T erbiyede arad1gIIDIZ hürriyet budur. 
Filhakika ilk ve orta zamanlara nis -

betle daha ~ok korkunc ve vah1i bul -
dugumuz ihtiyar, kadm ve ~ocuk dcmi • 
yerek binlerce masumu bir anda yok 
eden. asnlar i~erisinde insan deba ve gay
retinin yaratt1g1 medeniyet eserlerini mahv 
ve harab eyliyen Yirminci asnda, mil -
letler i~in ~ok geni§ bir hürriyetin zarar· 
!an meydandadJT. Bugün baz1 memle -
ketler ~elik bir disiplin i~inde birer müt
bii kuvvet olurken, öteki memlcketlerde 
geni§ hürriyet yüzünden parti kavgalan, 
sm1f mücadelelcri tcsanüdsüzlügü, tered
di ve kan11khg1 mucib oluyor, milli kuv
veti azalhyor. 

lite bu ger~ek zaruretler kar1isinday1z, 
disiplinli bir hürriyeti daha iyi buluyor 
ve okullarumzda böyle bir hürriyetin ter
biyesini vermegi istiyoruz. Milli kuvvet, 
milli tesanüddedir; milli tesanüd ise an
cak disiplinli bir hürriyetle temin olunur. 

Biz, beieriyetin muhalled eserlerini, 
ideolojimize uymuyor diyc yakm1yoruz: 
memlekete girmelerine enge! olmuyoruz. 
Bir yanh bir ideoloji i~in amlarca vic • 
dan hürriyetindcn mahrum ya1am11 bir 
memlekette vicdan bürriyetini tesis etmi1 
bulunuyoruz. Niye din kitablan yaz1hp 
basihyor, fa1izmin, rasizmin, komüniz • 
min ana eserleri tiirk~eye ~evriliyor: fa • 
kat bütün bu ideolojileri, halk arasmda 
birer par~alama vas1tas1 olarak kullanma
ga müsaade etmiyoruz. Bu, disiplinli bir 
vicdan hürriyctidir. Hürriyet insani ni -
metlerin en büyügüdür; buna inanm11 
bulunuyoruz; fakat onun suiistimaline de 
cevaz vermck istemiyoruz. 

Bu esaslara göre ~ocuklarünizi dislp • 
!inli bir hürriyetle yctiitirmege ~ah§aca
g1z. Kendi kendimizi ifrattan, tefritten 
tahzir etmek mecburiyetindeyiz. Bugün 
alemde cereyan eden ger~ek ve korkunc 
hadiselcr bize gidilecek dogru yolu böyle 
gosteriyor. 

Kazim Nam"i DURU 

Develi ve ~evresindeki tarihi eserler 

Romahlara aid bir harabe 
Develi (Hususi) - Develinin tarihinl civarmda Romahlara ve Bizanlara a!d 

aydmlatacak §imdiye kadar hi~bir ar- Elbiz harabesi ve Gezbel köyünde Eti -
keolojik tetkikat ve ne§riyatta bulunul- lere aid yaz1lar vardir. Firaktin köyü 
mamI§sa da, kazanm müteaddid yerle • civarmdaki kayalarda bulunan kabarl· 
rinde göze 9arpan bir~ok tarihi amtlar, ma yazilar i!mi bir tetkik yapilmadi • 
Develinin mazisi hakkmda birer fikir gmdan hangi kavim veya devre aid ol • 
verecek mahiyettedirler. dugu bilinmiyor. 

Kabadokyahlardan sonra Sel9ukilerin Bunlardan maada kazanm muhtelif 
Dani~mendiye oymaklarmdan Dev Ali yerlerinde höyük tabir edilen bir~ok 
namile amlan Tiirk a§iretleri bu kaza sun'i tepeler mevcuddur. Hakkile ta -
dahilinde 11 • 12 nci" asirlarda yerle§ - harriyat yapilmadigmdan asarI atika • 
mi§lerdir. Kaza dahilinde Kabadokyah- mn mühim bir kism1 da toprak altmda 

·a kalmaktadir. lara, Romahlara, Sel9ukilere aI asari 
Hayredd;n Ma11i 

atika mevcuddur. Evveldenberi Develi 
beylerinin merkezi idare ittihaz ettik • 
leri kazadan 3 kilometre uzakta yüksek 
bir mevkide kurulmu§, günden güne 
nüfusu azalan Develi kövünün, eskiden 
bir 9iftligi olan Everek, Ermenice hara
be manasma geien (Averak) tan ahn
m1§ olup 82 senedenberi kaza merkezi
dir. Yeni te§kilätta Develi, Everegin bir 
mahallesidir. 

Kazanm 5 kilometre cenubunda ve 
Tombak köyü civarmda Romahlara aid 
Tiyana §ehri harabesi, ve Erciye§ dagI 
eteklerinde Romahlara aid Gereme ha· 
rabesi, ve asarx atika ve merkez kasaba 

----·-Bursada Türkku§u faaliyeti 
Bursa (Hususi) - Türkku§u salo -

nundaki tayyare modelcilik kursunda 
~ah§an ortamekteb talebelerinin ar~la
rmda bir müsabaka yapacaklarm1 bil -
dirmi§tim. Model tayyarelerinin u9u§ 

ve havada duru§, mesafe ve zamanm1 
tesbit edecek olan bu müsabaka hava -
nm muhalefetinden dolayi Allc1larda 
yap1lamarnI§tir. Maamafih ~r~amekteb 
talebeleri model tayyarelermm u~u~ 
tecrübelerini muallimlerinin nezare\I 
alllnda olarak Halkevi müsamere salo
nunda yapmI§lardir. 
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KOSE 

PENCERESiNDEN 
Kalp ak~e tarihinden , 

bir sahife 
JLR" alp akc;e sahibinindir, de_rler_. .B~ 
~ sözün ne zamandanben d1lum• 

ze gec;tigini bilmiyorum amma 
kalpazanl1gm istanbulda ne zaman re· 
vac; buldugunu tesbit edebildim. Okuyu• 
culanm arasmda bu gibi orijinal vak1ala• 
ra merak edenler bulunacag1 i~in gördü· 
gÜmÜ i1te yaz1yorum: 

1818 yilmdayd1. Galata önüne bir 
frenk gemisi geldi, demir ahp yath. Ge· 
minin neler getirdil(i belli del(i!di. Neler 
alacagm1 da bilen yoktu. Cünkü ne ka· 
raya mal c;1kanyordu, ne karadan ewa 
ahyordu. Garib olan nokta, gündüzleri 
1ss1z bir duruma bürilnen geminin ge<::cleri 
bayat eseri göstermesiydi. Sanki gcmi, 
gün bathktan sonra canlan1yor, yer yer 
111klar püskürüyor ve bir hareket kayna· 
i!i oluyordu. 

hte bu bal bir tak1m ac;1kgözleri mera• 
ka dü$Ürdü vc hususi mahiyette bir taras· 
sud $ebekesi kurularak gemiye girip ~1· 
kanlar gözedilmege ba1land1. Bu zahme• 
te katlananlar tuhaf bir muamma ile da-.; 
ha kar;Ila;m1;lard1: Gemiyi gecc karan• 
hi!mda ziyarete gelenler kollarm1 sa!h• 
ya sal11ya i<;eri giriyorlar ve bclleri bükil· 
le büküle gemiden c;1kiyorlard1. 

Hcrifler ne ta;1yorlard1?.. Bunu anla· 
mak mümkün olam1yordu. Ziyaret~ileri 
yakalay1p yüklendikleri c;uvallan araihr• 
mak da gözcülerin i1ine gelmiyordu. Zi• 
ra gemi - o devrin tabirince • müste'men 
denilen dost devletlerden birinin bayrag1• 
m ta;1d1g1 gibi ziyaret~ileri de frenk tay• 
fasmdand1. 

fite o mada plyasamn bir<;ok eil ku• 
ruilar, terütaze ak<;elerle doldugu görül· 
dü ve ayan bozuk para ahp verrockten 
canlan yamk olan halkm yüzü güldü. 
Hazine ac;1g1m paralan tagiis ederek ka
patmag1 maliye siyasetine umde ittibaz 
eden Babia!i ise bu temiz para bollugun• 
dan heyecanlandI ve hemen harekete ge• 
<;erek piyasadan - gene ayanm bozup kar 
etmek hulyasile - c;il akc;e toplamaga ko
yuldu. Lakin bin türlü hilclerle toplatt• 
larak Darbhaneye verilen temiz giimü1-
ler ve temiz ak~eler kazana girincc cilk 
<;1kh, kalay haline ink1lab etti. 

Bu hal vc gemiyi tarassud edcnlerin a• 
g1zlanndan yayilan - sec'i feda edemedi
gim mazur görülsün - k1lükal, mahud ge• 
miyi ;üphe alhna soktugundan dost dev• 
let bayragma sayg1 kaygusu bir yana b1• 
rak1larak ara1hrma yapild1 ve bir am· 
bar dolusu ka]p ak~e bulundu. 

Artik fermanlar yaz1hyor, tellallar ba• 
8irhhyor ve kalp ak~e kullananlann ku• 
laklanndan agaca m1hlanacaklan ilan o• 
lunuyordu. Lakin san'atkar, kalp ak~enin 
tad1m muhtekir taraflara bir kere tatt1r· 
m11 ve 1stanbul da kalp ak~e ile ilk tan11• 
mayi yapm11b. Arama mahkcmelere 
dü1tügünü ve ag1r cezalara ~arpild1g1m 
duydugumuz kalpazanlann ceddi anla11• 
hyor ki o fren k gemisile ve 120 yiJ önce 
1stanbula gelmi11 

M. TURHAN TAN 

Türkku,u filosu lzmirde 
hararetle kar,iland1 

[B1t1tara1t l Incl •ahlfe~J ' 
Kahraman tayyare<::imlz, beyanahn • 

da: 
«- Scyahatfmlz (olt Jyt g..;d, liava 

~ok gijzeldi. Biliyorsunuz ki bu ucu1lar, 
liialettayin u<;u1lard1r. Kütahya • Gediz 
üzerinden geldik» demi1tir. 

Sabiba Gök<;en, Atatürk Konagmda 
mlsafir edilmi1tir. Burada on bei gün 
kalacak ve Türkku1u talebesine antren• 
manlar yaptiracakhr. 

Bir tayyare rekoru 
Riyo de Janeryo 3 - Brezilya hava 

kulübü, Alman su tayyaresi Engelgun • 
derman tarafmdan tesis edilen uzun me• 
safc rekoru hakkmda kat'i rakamlan nc§" 
retmistir. Alman tayyaresi, ltalyan Stop
paninin uzun mesafe rekorunu 1366 kl
lometrede kITmls ve bir hamlede 8387, 
kilometre mesafe gitmi1tir. 
llllllUlllll\lllllllllllUllllUUllllllllllllllllllltllllllllllllllllllltlllllllllllllU 

Paris - Me:;,hur ingiliz kadm tay· 
yareci Ami Molison Paris - Sen Rafa
el otomobil yarx§ma i§tirak ebni§li.l\ ' 



CUMHURl 

Galatasaray Muhaf1z1 dUn 3 -1 maQIUb etti 
F enerbah~e de Anadoluya 2-0 galib geldi, lzmirde (J~ok Alsancag1 7-3 yendi 

(Baf tarafi l Incl •allfftde) 
Be1ikta1h hakem Basri Bütünün ida

re!inde cereyan eden müsabakaya tak1m
lar iu tertiblerle iitirak ettiler. 

Galatasaray, babasr vefat eden saga
~1k Necdetle ge~en hafta Harbiye - Ga
latasaray ma~mda kolu kmlan Adnan, 
Eifak ve Reiaddan mahrum olarak §U 

1ekilde ~1krn11t1: 
Sacid - Suavi, Salim - Musa, Musta

fa, Halil - Danyal, Haiim. Bülend, 
Mehmed, Süleyman. 

Muhanzgücü; Be1ikta1a kar11 oynad1-
b kadroyu muhafaza ediyordu: 

Fuad - Hüsnü, Salih - Lutfi, Cihad, 
Ähmed • Akif, !brahim, R1za, 1zzet, Sa
hin. 
Ma~a bailama düdügile beraber iki ta

k1m bir dakika hareketsiz durarak N ecde
tin vefat eden babasma hürmet rasime -
sinde bulundular. Bundan sonra iki ta -
rafm da ~ok canh hareketlerile oyuna 
ba1land1. Ilk on bei dakika, gerek Mu -
haf1zgücü ve gerebe Galatasaray hücum 
hatlan rakib müdafaalan a1mak hususun
da sarfettikleri gayretler arasmda ge~ti. 
Ali R1za san knmm haf hattmda Hali • 
!in aksad1i!Jm görerek sola~1gile iilemek 
istedi; fakat Salim önündeki arkadaimm 
gedigini muvaffak!yetle kap1yarak buna 
meydan vermedi. Galatasaray hücum 
hatunda da Bülenclin canh oyunu, de -
rinleme uLun paslarla hücum te1ebbüsleri 
eski ve fena adetinin nüksettigi zehabm1 
uyand1racak kadar fanteziler yapmaga 
kallu1an Danyalle bir rakibe olsun ~ahm 
atmadan pas vermiyen Süleymanm yüz
lerinden akim kald1. Haiimin de rakib 
müdafaanm k1sa degajmanlanm kapmak 
ve uzaklardan 1üt atmak i~in ~ok geriler
de kah11 Galatasarayhlann inkiiaf eden 
hücumlarmdan netice ahnmamasma se -
beb oldu. 

Galata1aray1n birinci golü 
17 nci dakikada Mehmedin rakib ka

leye yakla1mak i~in 1ahsl bir zorlay11m1 
takib eden Bülend s1ki bir vuruila Gala
tasaraya birinci golü kazand1rd1. Bu gol, 
ne Muhafmn, ne de Galatasaraym o • 
yunlan üzerine müessir olmad1. !ki taraf 
da ba1lang1cdan itibaren tutturduklan o
yunu ~1karmakta devam ettiler. Bir ara
hk Muhaf1z kalesine ~ek1len korner ma
smda sag haf Halilin onsekiz pas ~izigisi 
üzerinden ~ektigi 1im1ek gibi bir 1ütü ka
lcci F uad kö1ede fevkalade bir plonjonla 
yakalamaga muvaffak oldu. Bütün se -
yirciler iütü atam ve kurtan11 yapam u • 

zun uzun alk1~lad1lar. 
Muhal1zgücünün golü 

33 Üncü dakikada hakem, Galatasaray 
ceza ~izgisi i~inde Halilin topa SI~ray111-
n: penalti gibi, oyuncu ~1karmaktan sonra 
geien en ag1r bir 1ekilde cezalandnd1. 
Halbuki ortada amiyane tabirile ne fol 
ne de yumurta vard1. Ekseri seyircilerin 
1iddetli protestolarile kar11lanan bu pe • 
nal!I ~ekildi ve v•ziyet 1 - 1 berabere 
oldu. Bundan sonra oyun ayni 1ekilde 
devam ederken haftaym oldu. 

lkinci deure 
Galatasarayhlar ikinci devreye daha 

ziyade hücum vaziyetine ge~mek isterce
sme ve daha s1k1 bir §ekilde ba1lad1lar. 
Birinci akmda ve top Bülenddeyken i;e
kilen s1kt bir 1üt Muhaf1zgücü kalesinin 
yanmdan avta ~1kt<. Bunu san knmmh
larm birbirlerini kovahya11 akmlan takib 
etti. Buna kar11 Muhaf1zgücü müdafaaSJ 
canlaba1la i;ahiarak kalesini muvaffaki • 
yetle korurken hücum hat!I oyunculan • 
nm bir lmmmda yorgunluk eserleri ba1-
gösterdi. Hücumlar mütekabil olmaktan 
i;:kmca Ha1im nisbeten gerilerde oymya
rak müdafaasma yard1m rolü yapmaktan 
vazge~ti, o da ilerlerde yer almaga ba1la
d1. 

Galataaarayin ikinci lle ü~üncü 
golleri 

Haiimin ileride oynam„ile Muhaf1z 
kalesi yakmlarmda bir ki1i fazlala1an Ga· 
latasaray muhacimlerinin tesm artt1. 
14 üncü dakikada Mehmedin a~1ga ka
i;arak yap!Ig1 ortalamay1 Bülend kaph ve 
yambaimda ve daha müsaid vaziyette 
bekliyen Ha1ime verdi. 0 da kar11Smda· 
kileri diriblingle gei;erek köieyi bulan bir 
vuruila Galatasaraym ikinci golünü yap-
11. 

!ki dakika sonra ayni vaziyetten yani 
•agdan bir ortalama ve Bülendden Ha • 
1ime gei;en topla lr.alenin ayni yerinden 
Muhaf1z tak1mma ü~üncii gol olunca ma
~m neticesi tebellür etmiiti. 

Müsabakanm bitmesine yarim saat ka
la has1l olan bu 3 • 1 vaziyet üzerine 
Muhaf1z oyunculan maglubiyeti kabul 
eder gibi göründüler. Tak1mda yorgun -
luk ve canSizhk umuml bir hal ahr gibi 
oldu. Buna mukabil Galatasaray muha • 
cimleri muavinlerinden ald1klan paslarla 
mütemadiyen Salih, Hüsnü ve Fuadla 
i;eki1tiler fakat netice almak ii;in laz1m o
lan son gayreti sarfetmcdiklcrinden gol 
adedini fazlala11Iramad1lar ve dakikalar 

Galatasaray - J\1uhnf1zgilcü talomlan bir arada 

A,k ve macera romam : 35 

Kocam, kar1imda hala ayni sessizlik 
ve ayni hareketsizlik i~indc duruyordu. 
<;:ehresi, feci bir iekilde sararm111J. !~im -
den coian hii; beklemedigim bir kin ham
le!ile, sert sert ilave ettim: 

- Görüyorsunuz ki, Yuwf Haddad 
Bey, kendim1 sizin zevceniz telakki etme
ir.ekte ve size kar11 zevcelik vazifelerile 
mükellef saymamakta hakh imijim. 

Kocam, elini alnmda dola11Jrd1. Sonra, 
bana doil;ru ilerledi, kolumu tuttu: 

- Hakhsm1z, Mukbile Hamm, dedi. 
Kabahatimi itiraf ediyorum. Sizi bu tesa
düflere maruz b1rakmamahydtm. Bunu 
önce<J<,n dü1ünemediiiim i~in, kabahatim 
hakikaten affedilecek gibi dei'!il... 

Asabi l(Ülü1üm, sözünü yanda kcsti. 
- Üzülmeyin, Yusuf Bey, dedim. 

Si„ ~ücenmii dei!ilim. Sizin bir metrcsi
niz bulunmas1 beni alakadar etmez. Bir 

Nakleden: Hamdi VaToglu 

degil, bei degi], on metresiniz olsa genc 
aldtrmam. Size kocam nazarile bakmad1· 
ii;1m p;ibi, üzerinizde hak iddiasmda da 
bulunmuyorum. 

- Böyle söylemeyiniz, Mukbile Ha
mm. lsmimi ta11yorsunuz. Sizi, herkesin 
i~inde, haysiyet5iken. bir muameleye ma
ruz bnakm11 oluyorum. 

- Y a ! Demek ki, i~in sizi alakadar 
eden taraf1, Mukbile Haddadm, sadece, 
alemin i~inde haysiyetiiken bir muamele
yc maruz kah11dtr öyle mi} Bu hakareti 
yapan da, ona herkes tarafmdan hürmet 
gösterilmesini istiyen Yusuf Haddad 
Beyin ta kendisi 1 

- Hatamm büyüklügünü anliyo -
rum. Beni büsbütün ezmeyin. 

- Maksad1m sizi ezmek, yahud su 
hareketinizden istifade ederek kendimi 
hakli göstermek degildir. !zzeti nefsinizi 

Galatasaray i.kinci iioltinil atiyor 

ilerledik<;e onlar da yava1lad1lar. Üstün Hakemin idaresi iyi degildi. Galata • 
oynarken bu yava1lama Galatasaraym a- saraya havadan bir penalh verdigi gibi 
leyhine bir hal aldt. Muhaf1z muhacimle• mai;m müteak1b safhalarmdaki sertlige 
ri son bir gayretle oyunun merkezi S1kle- kar11 gösterdigi müsamabanm hududsuz • 
tini san k1rmmlilann nmf sahasma inti • lugu seyredip 1a1mamak mümkün de • 
kal ettirdiler. Sacid, Suavi ve Salim, mü• gildi. Gözünün önünde birbirini mütea • 
teaddid defalar, ciddl tehlikeleri önlemek k1b ahlan tekmelere göz yumacak adam 
i~in fedakarane hareketlerde bulunmak eline düdügü ahp sahaya ~1kmaz. 
mecburiyetine kald1lar. Bu arada Billend O„ok: 7 • A11ancak: 3 
bir tekme yiyerek sakatland1 ve oyunu 
terketti. Neticede ba1ka gol olmad1 ve lzmir 3 (Telefonla) - Bugün milli 
Galatasaray mai;i 3 • 1 kazanmii oldu. küme ma~1 ii;in burada Ü~ok • Alsancak 

N aa1l oynad1lar? 
Galatasaray tak1mmda on bir oyuncu• 

nun ayni k1ymette ve ayni idmanh vazi • 
yette olmad1g1 görüldü. Sacide fazla i1 
dü1medi. Suavi ile Salim <;ok iyi idiler. 
Musa ~ok gayretsizdi. Mustafa doksan 
dakika durmadan <;ah1!I. Bazi besleyi1-
leri iyi, fakat Hfi degildi. Halil birinci 
takumn haf hattmda ilk defa oynad1g1 
ii;in yarini yad1rgad1. Onun da sonuna 
kadar yorulmadan <;ah1mas1 iyi icli. Hü
cum hattmda en muvaffak oyuncu Bü • 
lenddi. Mahmudda tecrübe nobam göze 
i;arp1yordu. Sülcyman adam kmrmadan 
topu ayagmdan i;1karmamas1 bir1;ok fir • 
sat ve vakitlerin heder olmasma sebeb ol· 
du. Ha1im birinci devrede gerilerde ka • 
larak kale önlerinde yerini tamamile bo1 
b1rakt1. 1kinci devrede iyi idi. Danyal bi· 
rinci devre ba1lang;cmda birka~ hareke • 
tile herlcese üm1d verdi fakat sonra, yu • 
kanda söyledigimiz sebebdcn hii; fay • 
dah olmad1. fkinci devrede de rakib haf• 
bekin arkasmda m1hlamp kalarak hi~bir 
iie yaramad1. 

Muhaf1z tak1minda en muvaffak o • 
yuncu F uadd1. Hüsnü !stanbulda dör • 
düncü ma~m1 da ayni muvaffakiyetle oy• 
nad1. Cihad her vakitki faaliyetini gös • 
teremedi. !ki yan muavin 1;ok gerilerde 
kald1lar. Hücum hattmda Allfla Ali R1· 
za en tehlikeli oyunculard1. 

taktmlan kar11la1hlar. Saha i;ok kalaba
hkh. Ü~ok ilk devrtyi 4-2 galib bitirdi. 
Oyun ikinci devrede ~ok sertleiti, netice
de Üi;ok 7-3 galib geldi. 

Fenerbah„e: 2 - Anadolu: 0 
Dün ögledcn evvel Fener stadmda 1ild 

madarma devam edilmi1 ve F enerbah<;e· 
Anadolu birinci tak1mlan kar11la1m11lar· 
dtr. 

Stadda.' bir müddettenberl F enerbah
cenin oyununu göremiyen merakhlardan 
mürekkeb bin kadar seyirci bulunuyor
du. 

Sari • laclvudliler tak1mlannda göze 
~rpan baz1 deifüiklikler yaparak 1öy]e 
bir kadro ile oynuyorlard11 

Hüsameddin - F az1l, Lebib • Re1ad, 
Angelidis, Fikret • Naci, Ali R1za, Ya-
1ar, Bülend, Orhan. 

Anadolu tak1m1 her zamanki kadrosu
nu muhafaza ediyordu. Hakem, Adnan 
Akmdi. 

Birincl devrenin ilk 15 dakikasi müte· 
vazin bir cereyan takib etti. T edrici bir 
surette üstünlüifü ele alan Fenerbah~eli
ler Anadolululann s1k1 ve bilhassa tansh 
bir müdafaa oyunile lcar11la1m11lard1, 

Bütün dcvre imtidadmca ayni muvaf
fakiyetli müdafaa oyununu tatbik eden 
Anadolulular F enerbah<;elilere sayi f1r· 
sah vermediler vc devre 0 - 0 beraberlik
le bitti. 

Milli küme ma~lar1nda kulüblerin vaziyetleri 
Ma~ aded.i Galib Berabere 

Güne$ 7 7 
Be1ikla$ 7 5 1 
ÜcoK 9 4 
Muhaf1zgücü 10 2 2 
Harbiye 6 3 1 
Galatasaray 6 3 
Fenerbah<;e 6 1 2 
Alsancak 7 1 

sizden daha fazla benim dü1ündügüme 
emin olabilirsiniz. Sizi, metresinizle bir 
arada nerede gördümse, tesadüfün bu 
münasebetsilzligini tashihe kendim ~a • 
h11Im; kabil oldugu kadar göze görün • 
memege gayret ettim. 

- Teiekkür ederim, Mukbile Ha -
nim. 

Kocam, böyle dedikten sonra, beni 
uzun uzun süzdü: 

- T eessüf ettigim nokta yalmz bu 
degil, dedi ... As1l, sizi üzdügüm i~in· .. 

Sözünü gene yanda kestim: 
- Metresiniz olup olmamas1 beni 

kat'iyyen alakadar etmez diye biraz ev
vel söylemi1tim. 

- Söylediniz. fakat benim i~in, buna 
inanmak zor ... Binaenaleyh, hakh tari
ziniz bir izzetinefis meselesinden ibaret 
de olsa, bana bir daha o kadmla birlikte 
tesadüf etmiyeceginize emin olabilirsiniz. 

- Nas1l isterseniz. Fakat, rica ede • 
rim benim yüzümden rahatSiz olmaym. 

Yusuf Haddad, bu mukabelcmi i1it -
memi1 gibi göründü ve devam etti: 

- Hatta, 1unu ilave edeyim ld, bu
gün aramJZda bu münakaia ~1kmam11 ol· 
«1yd< bile, bir daha bu tesadüflerle kar· 

1 ... r 1y?„~ 1;'.n1z. 

Magltlb Athg1 gol Yedigi gol Pu van 
27 7 21 

1 19 6 18 
5 14 19 17 
6 13 25 16 
2 8 5 13 
3 8 15 12 
3 12 7 8 
6 9 26 8 

- Sahi mi} Metresinizle dargin m1-
s1mz yoksa} 

- Hay1r. Ondan ayr1lmak i~in danl
mama lüzum yoktu 1 

- Ho1, beni bu cihet de alakadar et
mez yal 

- Etmese bile, verecegim karara ya
banc1 kalamazsm1z. 

Gülmege bailadtm. Yusuf Haddad, 
güldügiimü görünce asabileiti: 

- Gülmeyin Mukbile Han1m, dedi. 
$u dakikada, ta.hmin edcmiyeceginiz ka
dar samimiyim 1 

Ve. gü~lükle zaptettigi bir öfkeyle, 
odada a1ag1 yukan dolaimaga ba1lad1. 
Ben, yaz1 masasmm iki yanmda duran 
geni1. deri koltuklardan birine oturmu1. 
elimin altma tesadüf eden bir yashgm 
püskülile oynuyordum. Lakayd bir tavn 
takmm11. göz ucile, kocamm halini tel· 
kik cdiyordwn. 

0, bir müddet dola1hktan sonra, kar
§Jma geldi, durdu. 

- Bu meseleyi habcr ald1gmiza ~ok 
camm S1k1ld1, dedi. Hi~ ögrenmiyecegini· 
zi ümid ediyordum. 

- Buna raiimen, bana hi~ ald1rd1g1· 
mz yoktu. 

- Vak1a, liun'dan birka~ hafta evvel, 

1kinci devreye de F enerliler ayni Üs -
tünlükle ba1lad1lar. F akat müteaddid de
falar Anadolu müdafaasmdan uzakla -
1an top, F ener kalesi önünden güdükle 
geri dönüyordu. 

Nihayet 15 inci dakikada Anadolu 
kalesi önünde N acinin ileri bir pasm1 ko
vahyan Y a1ar, Siki bir 1ütle F enerin ilk 
golünü yaph. 

Otuzuncu dakikada soldan 
ortalad1g1 topu Ali R11a kafa 
defa A11adolu kalesine ath. 

Orhamn 
ile ikinci 

Üyunun bundan sonraki k1sm1 daha 
fazla kar11hkh hücumlarla gecti ve ma<; 
bu suretle 2 • 0 F cnerin galebesile bitti. 

B. tak1mlar1 ma„Iar1 
Dün öil;leden evvel Seref stadmda bi

rinci ve ikinci küme B tak1mlan mada
rma devam edilmi1tir. 

Be,iktaf: 2 • Günef: 2 
flk mac Güne1 - Be1ikta1 B tak1mla

nm kar11la11Inyordu. Mütevazin bir ce· 
reyanla devam eden ilk devre 1 - 1 ne
ticelenmi1 ve ikinci devrede birer p;o] da
ha yapan tak1mlar sahadan 2 · 2 bera
berlikle c1km11lard1r. 
Anadoluhisar1: 5 - Da11udpafa: 3 

!kinci ve son mac1 Anadoluhisar - Da
vudpa1a B tak1mlan yapm11tir. Birinci 
devrede tak1mlar birer go] atm11lar, ikin
ci devrede daha p;Üzel oymyan Anado· 

luhisarl1lar ma<;1 5 • 3 kazanm11lard1r. 

Barutgücü 1ahas1nda 
Bak1rköy Barutgücü sahasmda hafta· 

hk mutad futbol mai;lannda §U neticeler 
ahnm111Ir: 

Barutgücünün birinci ve ikinci genc ta
k1mlan 3-3 berabere kalm11lard1r. Barut
gücü B Demirspor B tak1mm1 4-0; Ba
rutgücü A tak1m1 da Demirspor A tak1-
m1m 5-1 yenmi1lerdir. Bu son ma~1 ha • 
kem Ahmed Adern idare etmistir. 

Pera: 2 - ~itli: 2 
Dün ögleden evvel T aksim stadyo

munda ekalliyet kulübleri lik mai;lanna 
devam edilmi1. 1ampiyonluk üzerinde 
büyük rol oymyacalc olan Pera • Siili 
ma~1 dört binden fazla büyük bir kalaba
hk önünde cereyan etmiitir. Pera birinci 
devreyi 1-0 galib bitirmi1. ikinci devre • 
de de bir gol daha yaparak galibiyeti si
gortalar gibi olmu1sa da Si1lililer büyük 
bir p;ayret sarfederek iki gol c1karm1dar 
ve mai;1 2-2 beraberlikle bitirmiilcrdir. 

Bu ma~ ~ok zevkli ve o nisbette de 11• 
k1 bir 1ekilde oynanm11tn. Birinci devre' 
de Si1li merkez muavinile Pera saiiici ha• 
vada kafa kafaya carp11m11lar ve ikisi de 
fena hald~ yaralanarak yere baygm diil' 
müilerdir. Bu iki oyuncu iir.dad1 uhhl 
otomobilile hastaneye kaldmlm11lard1T· 
lkinci devrede, hakem Si1Ii so! müdafiini 
cok sert oynad1g1 i~in dt1an ~1karm11. fa• 
kat buna ragmen Si1lililer iki gol yap • 
maga muvaffak olmu1lard1r. 

Haydarpa§a - Beylerbeyi 
ma~lar1 

Haydarpa1a 'por ve Bey]erbeyi B ta" 

k1mlan mai;m1 3-1 Haydarpa1a; A ta' 
k<mlan ma~m1 da gene Haydarpa1a 4.1 
kazanm11hr. 

Maraton yar111na hazrrhk 
müsabakas1 

Atletizm F ederasyonumuz bu seneki 
Balkan atletizm olimpiyadlannda 42 ki• 
lometrelik maraton yan1ma i1tirake ka• 
rar vermi1 bulunduil;undan bunun i<;in ha" 
mhklar yaphrmaktad1r. Bu cüm!cdeD 
olmak üzere temmuz ay1 icinde !zmirde 
bir de Türkiye maraton birincilik müsa• 
baka'1 yap1lacakhr. fstanbul AtletizJll 
Aianl1ih bu müsabakalara hamhk ol • 
mak üzere 20 kilometre üzerine bir den•• 
me müsabakas1 yapm11. neticede Demir" 
spordan Hüseyin 1 .aat 25 dakika 30 
saniyede birinci, Kas1mpa1adan Sulhi 
4 dakika farkla ikinci, F enerbahceden 
Hakki ücüncü, lstanbulspordan Nuri 
dördüncü, Demirspordan Sevket be1in• 
ci, Kas1mpa1adan Seref altmc1 olmu1lar• 
dir. 

Dünkü bisiklet yariti 
!stanbul Bisiklet Ajanhg1 tarafmdaO 

tertib edilen 1ampiyonluk seri yan1lann1~ 
ikincisi 25 kilometre üzerinden; Sish 
tramvay istasyonu - Hürriyetiebediye • 
Mecidiyeköy • Balmumcu - Zincirli ku' 
yu iandarma karakolu • Hac1osman ba• 
ym sahaSinda yap1ld1. 

Bei kilometresi maniah, yirmi kilomet· 
resi de asfalt yol üzerinde cereyan edeD 
bu yan1ta Süleymaniyeden Lambo 43 
dakika 35 saniye ile birinci, GalatasaraY' 
dan Muhsin ikinci, Fener Y1lmazdaO 
Torkum ücüncü olmu1lardir. 

Yoldaki polis memurlan vesaiti nak' 
liyenin yava1 gitmesini temin ederek ya• 
ma büyük yard1mda bulunmuilardir. 

Dilnkil mactan bir göriinil$ 
""" 

beni bir kadm refalcatinde görmenize hi~ 
ehemmiyet vermiyordum. 0 zaman, hpk1 
bugün sizin benim hakk1mda düiündügü
nüz gibi, sizi, bir tak1m gülünc ~rait ne
ticesinde bana arzum hilafmda kabul et
tirilmi1 bir zevce telakki ediyordum. 

Sesime, elimden geldigi kadar alayc1 
bir ahenk vererek sordum: 

- $imdi} 
- $imdi. kanaat getirdim ki ... Si 

zin, evimdeki mevcudiyetiniz. .• Müi • 
terek hayahm1z .•. 

Birden sustu. Gözlerimi hayretle kal
dmp kendisine bakmca ,a1alam111I. Sü • 
kutunun devam etmesi üzerine: 

- $imdi, fikrinizi degi1tirdiniz mi} 
diye sordum. 

- Evet. Sizin i~in, ü~ hafta evvel, o 
kadmla münasebetimi kestim. 

- Münasebetinizi bcnim i~in kestigi
nize hata etmiisiniz. <;ünkü, bundan do
lay1 size kar11 hii;bi1 minnet duymad1g1ma 
emin olabilirsiml. 

- Siz de emin olunuz ki, buna mu • 
kabil sizden te1ekkür beklemiyordum. 

13u son sözleri, son derecede barid ve 
sert bir tav1rla teati etmiitik. Ben, soguk
lukta ve sertlikte biraz daha ileri gitmek 
i~in devam ettim: 

-
- Benim yüzümden rahatSiz oldusii' 

nuzu gördüki;e, vallahi muazzeb olu:YO' 
rum, Yusuf Bey. Tekrar edeyim ki, h•' 
yahnm istediginiz gibi tanzim etmektt 
tamamile serbestsiniz. N azanmda, kelr 
menin bütün manasile bi! yabanc1sm1il 

- <;ok zalimsiniz. Mukbile Han1Jll• 
- Ai;1k konu1mag1 tercih ediyoJ11!11' 

o kadar. 
Yusuf Haddad, soguk bak11lanm kat' 

1mnda tabiiligini muhafaza etmek i•10 
kendini 10rladi: 

- Öyle olsun 1 dedi. Ben sizin hi• ' 
bir 1eyiniz degilim ve her dedigime, h•1 

yaphg1ma kar11 kat'iyyen lakayd kah ' 
yorsunuz ... Anlatmak istediginiz 1eY btl' 
dur degil mi} 

- Tamam; iste bul 
- Mükemmel 1 Y almz, 1u var ki. bt~ 

bu derece tarn bir liikaydi tatbik eder111' 
yecegim. Sizin mevcudiyetinizi ve ben il' 
tesem de istemesem de ad1m1 ta11d1g1n1tl
zevcem bulundugunuzu maalesef unuta ' 
m1yorum. • 

- Rica ederim, bu bahse avdet elll11' 
yelim. Fikirlerimiz, birbirine öyle tab•~ 
tabana z1d ki !.. 

CArka!I t1ar) 
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~ocuk meselesi bir 
hükumet meselesidir 

<;;'.ok <;ocukl · 
Yazan: Dr. KADRI RA$1D ANDAY 

••\iamad kl 'Y•n milletler topraklarma 
ta§tikla~ danndan ve memlek.tlerinden 
kahnca :lr:H do!ay1 ihtiyac kar§ISmda 
bol kend"I . arma bak1yor ve topraklan 
göz dik" 

1 
enl zay1f olanlarm topraklarma 

'Yor ar B .. b b' l k . . disiplin 1 ' .. u L§! ecere 1 me 1c;m 
a hna g1r k'I• muvaffak l iyor, te§ 1 at yap1yor ve 

dele§mi ld ukorlar. <;:ünkü adeden ziya
le§mi1 :e 

0tek~ l~.n gibi ferden de zengin-

Bu t k
• amul etmi§ bulunuyorlar. 

e am"]" 
ziyadel t'k u un sebebi de ailede c;ocuk 

C§ ' c;e a 1 . . . 1 si ve f l 1 e re1Smm gayrete ge me-
rine fa:~ ~.c;•~•§mas1 ve sakin bir kafa ye
aile rtis 'k· afa sahibi olmas1dir. Y ani 
Y••ak / zle asm1 ve muhakemesini zorla-
b •z a kaza · · -u farti nc temmme ugra11yor; 
mucib 1 ~•ret kendi dima\imm inki§afm1 
deleim 

0
. ~ .

1•n baika servetinin de ziya-
es1n1 lcab . . l 

rasete 'k' ethnyor. Bu suret e ve-
ve dah' 

1 
!ey naklediyor: F azla servet 

bir dim a _2•Yade inki§afa müsaid irsiyetli 
tikal ett~~· Bu veraset nesilden nesle in
h bir h 

1 
c;c daha faal bir dimag ve para-

ayat d · 
ha ince zek•I evres1 ac;1ltyor. <;:ocuklar da-
baika 5 ~ 1 Ve faal kafah olduktan 
derek ervektin de fazlaltgmdan istifade e-

&ere s hh • rek c;al . 1. atc;e, gerek zekaca, ge-
ha mü:§~a ~stidad ve tahammülüncc da
raza g"e 

1
amil adamlar olabiliyorlar; fa-

uze •an' 1 d • . d k nyan k f l at ar a, fen alemm e av-
sayesind a ara. malik oluyor ve scrvetleri 
lar Bu e tatbik sahas1 temin edebiliyor-
. . suretle m d k" 1 'k z1yade] evcu ut e m1 tarca 

de yük:§~ekle berabcr k1ymet itibarile 
Yade v c IYor. ve kafas1 i§liyen, adedi zi
Yor. s: ze~r·~ bir millet meydana geli -
bu varhk~' etin _te§kil cttigi hükumet de 
vetle ort an ald1g1 maddi ve manevi kuv-

.aya ~tk ki!• Millet k f 'Yor, te§ almt yap1yor .. 
hakktni h . a asin1n mahsullerile ya§amak 
tirdißi gib~'b old~gunu muhite kabul et
dc teikilatt su ku.tleye dayanan hükumet 
dinletiyo ayestnde etrafa arzulanm 

r ve tatb 'k . b'l' 
B"t" b 1 etttre 11yor. 

u un u f . . 
dinin fazl 1 • muva fakiyetlen ~ocuk ade-
Ytm? diyea d~1~.a „ baglamakta hakh rru
buluyorum. uiu?uyo~ ve kendi~i h.akh 
leri bire d' hancdek1 son scnelerm m1sal-

I r erstir K d' . . . d d . sa alay . · ~n t 1~1m1z en e m1-
mi Yahu'd · '. ahud1lerin dinlerinin emri 
gunu p·'- ba~] anelerinin ikttzast m1 oldu-

""" t em d"· kl arzu ve ·d l .e tg1m c;ok ~ocu ama 
a et cn 1 f'k reksc serv t „ 0 n ann gcrek 1 ren ge-

gunu hb \ c;e Yukselmelerini mucib oldu
nün rnuv ~f ~.rnek. laz1mdir. Y ani bugü
dünün fak' at·T'tlt vc kafah Yahudileri 
Yiik babai11 a m ~ok ~ocuk yapan bü -
du. Ay . an.nin evladlan ve torunlan -
h n1 an an · k' udileri d" cy, ta 1b eden dünya Ya-
da siyaset~n~ij bo!s~lanna ve bazt saha
musiki ala de h~knn ve fen aleminde, 
Vet Yapan mn .j buer §ahsiyet. birer kuv-

.Su ba l nesi birakmt§ bulunuyorlar. 
1 · ! angicdan 'lk „ „ ey1rn: <; k sonra 1 sozume ge-
sidir derno·c~ meselesi hükumet mesele-
• , '!ltm. b „ „ d 1 ld gumu §U j u sozum e hak 1 o u -
hükumetinsbrethe gösterdigimi farzederek 
bil~cegj ist'k u u~usta faydah olarak ala-
1ki kelime \:~eh dü1ünelim; bu cihet 
?~Ikt.mizm 

1

~~k ade olunabi~ir.: Birincisi 
1k1nc1si da· c;ocuk sah1b1 olmasm1, 
Önüne g gan _<;ocuklann fazla ölümünüo 

ec;mes10• · 
Bence k 1 temm etmektir. 

mek öbu/
0
d c;ocuk dogmas1m temin et-

k un en dah "h' d' cu adedi „ . a mu im 1r vc c;o -
k„ uzenne d h „ . d' r" u YÜz ail d a a muesm ir. ,,,.un-
bundan YÜ:den (200) 5oc~k dogup da 
sa neticed ]~ (20) msbetmde ölüm ol
kin bu YÜ: e .

1 
e ( 160) c;ocuk kahr; la • 

iiunu, laki at e~en ( 400) ~ocuk dogdu
dinin de y~ dmutekabilen vefiyat ade
ne bile ~tk~'.'. e (30) hatta ( 40) nisbeti
.< 280) Yah~~nt kabul etsek gene geriye 
1ttbarile kütle (240) c;ocuk kaltr ki aded 
Yamnda b k gene kazancdad1r. Bunun 

Ira ac ... 
man1n dim • ag1 servet ve fazla c;ah§-
sile irsiyet ata Yapm11 olacag1 ve dolay1 -
maddi ve e trakacag1 faaliyet tesiri de 

mane • 'k' . zancdir. Vt 1 t d1ger mühim ka-

Demek halk 
temin ctrn • irniztn fazla ~ocuklamasm1 
t. b ege ug'ra k .. b' . 'k 
tr; una 1 sma iy1 " isti amet-

'd nas1 y d 1. L are ada l ar im etme 1? Meselesi 
1 m •nna d" k · o makla b b U§en te mk meseleler 

gÜmü arz:dra er gene icmalen dü1ündü -
k ersem d' „ k' 1 ette hayat k 1yeceg1m 1 mem c • 
yann i•in ·

1
1
. olaylasttrmak ve bilhassa 

' ' •mad t lk' k . . . rar oldugu h e . m etme , yam 1shk-
T" kl na alk1 mandirmak laz1md1r. ur er ber d 

mazlar L'k' muta ~ocuklamadan kac;-
. amy „ d 

ve hayat k d' a:m~. 1hma edemezse 
dolu olu en ilen i~m ~ok gü~lüklerle 

rsa 0 v k' k mesi tabiid' a it c;ocu lamadan ürk • 
rini bund tr j,.Ha!kim1z hayattn gü~lükle
kadar u an " rubu as1r evvel dü§Ünecek 
manm (;,~nmamtjh. Lakin okuyup Yaz -
lerin d tb alyl~1mas1 ve taammümü harb-

a e en h k . „ f kk' getird' 1·' er es1 mute e " hale 
t. . te bu uy k k" 1 . d" lerind k' · am ut enm U§Ünce-

ka] e 
1
1 

Yann mefhumunda karanlik 
yatmama 1 ve onda gerek kendi §ahsi ha-

tmn, ~erek·e ~ocuklarmm hayatlanmn 

yarmlarma itimad edebilecek ve o hayat· 
ta istikrar bulunduguna inand1racak bir 
ruh yaratmah ve c;ocugun dogmastm bir 
kaza eseri degil, arzu edilmi§, bezenil -
mii, dinlenen bir eser, haz ve saadet ve
ren bir eser oldugu hissi uy andmlmah. 

Y annm ne olacagm1 bilen lakin bizdeo 
daha ziyade güc;lük ic;inde bulunan mem
leketlerin ahalisi (J aponlar, ltalyanlar 
ve Almanlar gibi) layetanahi veluddur -
lar. ~ünkü hcrkes bug~nkü vaziyeti ya
rm da bulacagma kanidir. F araza bir 
memur namuskärane c;ahitik~a sebebsiz 
yere yann ~oluk c;ocuk ac; kalm1yacagm1 
bilir. Ve hatta gün ge~tikc;e terakki ede
cegine de emindir. Amele ise i1inden se
bebsiz yere c;ikanlamaz. hsiz kahrsa 
iisiz amele hesabmdan hükumet ken· 
disini besler; ayni büt„eye yük 
olur. Lakin c;ocuklarile ac; kalmaz. Eger 
hastalamrsa sigorta te1kilatt onu besler. 
lhtiyarlaymca memurun tekaüdiyesi, a
melenin ihtiyarhk sigortast onu sefaletten 
korur. $öylece dü~ündügü vakit ölünciye 
kadar ihtiyaclartntn emniyet altmda ol -
dugunu bilmek kendisine cesaret verir. 
Ve bilir ki bütün bu Ümniyeler, namus -
karane c;ahiirsa, c;ocugu ic;in de vard1r. 

Bizim de bu te~kilata ve bu emniyete 
malik olmaga hakk1m1z vardir. <;:ünkü 
bo§ duran yoktur: halk c;ah§Tllaktad1r. 
En büyük memurdan, en büyük tüccar
dan, en küc;ük memura, c;öpc;üye, simid
ciye ilah„ kadar ekmegini c;1karmaga 
ugra1anlarm her gayretlcri mcmleketleri 
ic;in, dolayisile insaniyet kütlesi ic;in ya -
p1lm1§ bir ~ah§Tllad1r. Bu suretle kafa • 
smdan, bedeninden ve parasmdan cemi
yete vergisini veren vc c;ocuklarile gene 
kütleye yard1mc1 yetiitircn halk1mmn da 
bu ümniyeyi besledigi idarecilerden bek
lemege hakb vardir. 

*** Dogan c;ocuklan ölümden nas1l koru
malt} Bunun ccvab1 belki öbüründcn da
ha basittir: S1hhi teikilatm ziyadele1tiril
mesi hamlesinc münhamd1r. Lakin 
tatbikah büt~c meselesinc dayamr. Mem
lekette i;ocuk hastanelerinin azhgi ancak 
büt~e kifayetsizligile ifade olunabilir. 

<;;'.ocuk ölümünün baihca sebeblcri se
falet, cehale\ ve hastahklard1r. Kütleler· 
de sefalet ve cehalet muvazi olarak müs
tevlidirler, Birinin azalmasile öbürü de 
azahr. Annenin a~l1g1 i;ocuguna bakmak, 
c;ocugunu sevmek hasletlerini bile azalhr. 
Madd! olarak da süt verebilmek ic;in be
sili olmak laz1md1r. 

Hastaliklara gelince: Memlekette hii
küm süren s1tma ile devamh bir mücade
lc yap1l1yor; lakin bu mücadele de ülkc
nin her tarafma 1amil olamad1. T abii bu 
da büt~c iii oluyor • 

Bula11k ~ocuk hastal1klan zuhur et -
tikc;e olduk~a savai yapthyor; lakin bun
lann tedavilerini temin ic;in büyük mer
kezlerde bile c;ocuk hastaneleri yoktur. 
Gene bütc;e hikayesi. 

Verem c;ocuklar ic;in hic;bir müessese· 
miz yoktur. Bunu yazarken ic;imde ne 
actlarla dolu hattralar bulundui!unu dü· 
§ÜnÜyorum. Esas~n daha ziyade fakirle
rc ariz olan bu hastahga eski doktorlar 
(zengine yakt•an hastahk) derlerdi. Y a• 
ni bunun tedavisi i~in yap1lacak tavsiyele
ri ancak zeop;inler tatbik edebilirler de· 
mek isterlerdi. Bunu söyliyen Avrupah 
doktorlann memleketlerinde bugün bu 
vaziyete dii•en fakirler de bütce sayesin
de zengin cocuklarmm mazhar olduklari 
tedaviyi görebiliyorlar. Bizde ise fakir 
bir verem c;ocuk ic;in doktorun meyus 
tavsiyeleri, ailenin meyus vaziyetleri göz
önüne gctirilebilir. Bu vaziyette bulunan 
bir doktorun ümidi bir gün bu memleket
tc de fakiri dü•ünecek sthhi te1kilatm 
meydana p;elecegi, verem <;ocuklara 
mahsus bir müessese kurulacag1 hayali
dir. 

Sifilisli <;ocuklardan bahsetmiyorum; 
~ünkü irsen intikal eden frengi bizde na
dirdir. Büyük bir lutüf olarak tabiat biz
de frengiyi anadan babadan c;ocu\ia dev-
retmiyor. 

Lakin k11 mevsiminde zatürrielerin 
sefaletle birle0erek yaptigt ~ocuk hrpam 
gene ancak sefaletin azalmas1 ve <;ocuk 
hastanelerinin ziyadeleimesile hafiflendi
rilecektir. 

Y az mevsimlerindcki midc ve barsak 
iltihab1 kurbanlarma p;elince onuo da bü
yük bir felaket haline gelmesinden bizi 
annelerin cocuklanna meme vermesi kur
tarmaktadrr. Maamafih genc bunun kur
banlan az degildir. Hastane, kre• ve ai· 
lelerde cocugun s1hhatinin ciddi olarak 
takibi bunun önüne gec;mek ic;in en mu
vahk caredir. 

Bu gibi takibah yaprnakla mükellef o• 
!an cocuk esirp;emc te0kilattdir. Lakin 
bizdeki C:ocuk Esirgeme Kurumu pek ip
tidai bir vaziyettedir. 

Bu hususta Kurumu tenvfr edecek gü• 

CUMmJRiYET 

Lerida'da kalan Frankistler, 
hükumet~ileri temizliyor 

Hükumet~iler Leriday1 terkettiklerini itiraf edi
yorlar. Barselondaki hükiimetin, dü~mana kar~1 

mukavemet i~in halka vaki daveti netice vermedi 
[Ba~tarafi 1 Incl sahltede] 

Paris 4 - Jur gazetesinin Barselo -
na' dan ald1g1 bir haberc göre ~ehirde deh-
1etli bir panik c;1km11tir. Frankocularm 
L.eridaya girmeleri ve cenubda da Tor • 
tosa ve Castellon üzerinc yürümekte bu
lunmalan maneviyah büsbütün bozmui • 
tur. 

Gene mezkur gazete birc;ok kuman • 
danlarm azledilmi1 oldugunu bildirmek -
tedir. 

General Miaja cepheye gitti 
Madrid 3 - General Miaja, bu sa

bah cumhuriyetc;ilerin taarruzunu bizzat 
idare etmek üzere Guad:ilajara cephesi -
ne hareket etmi1tir. 

Cumhuriyet k1t' alan Sailis'i ge~mi1ler, 
dün ak1am Abandes'i ve bugün de mü • 
him bir sevkulcen noktasi olan Puntal 
de! Abejar'1 iigal etmi1lerdir. 

Hükiimetin davetine icabet eden 
yok 

Paris 3 - Havas ajansmm Barselo
na'dan ögrendigine göre, dü1mana kar11 
mukavemet i~in hükumetin halka yapltgt 
davet tesirsiz kalm:§br. Silah altma ~a • 
gmlan sm1flann icabeti ancak yüzde 30 
nisbetindedir. 

50 hükiimet~ tayyare 
düfürülmüf 

Burgos 3 - Resmen bildirildigine gö
re, mart ay1 i<;inde Franko'cular Aragon 
cephesinde hükumet1;ilerin elli tayyaresi· 
ni dü1ürmü1lerdir. 

Barselona'da 80 Fransiz 
tevkil edildi 

Paris 3 - «Lc Temps» gazetesinin 
Barselona' dan ald1ii;1 bir haberc göre, 
mezkur $Chirde 80 F rans1z tevkif edil
mi1tir. Fransamn Tarragonc konsolosu 
da mevkuflar arasmda bulunmaktadtr. 

Fransiz hududuna iltica eden 
milisler 

Lü$on 3 - fspanyol cumhuriyet<;lle
rindcn 6000 milis birbirini takib cdcn 
trenlcrlc intihab cttikleri lspanyol hudu
duna sevkedilmi•lerdir. Bunuola beraber 

M1sll" intihabat1nda 
• vaz1yet son 

Eski Ba,vekil Nahas 
Pa~ maglub oldu 

Kahire 3 - Eski Ba1Vekil Nahas 
Pa:;a ilc Maliye Nazm Makram Beid 
Pa0a intihabatta maiilub olmuilardu. Bu 
sec;imlerin en bariz vash Vefd partisinin 
umuml inhizarntdir. Halbuki bu parti 
daha ge<;enlerde fesholunan meb'usan 
meclisinde 168 azalig1 vard1. Nahas vc 
Beid Pa0alar meb'us <;1kmad1klan ic;in 
kendilerine ayan azaltgt ic;in yap1lan tek
lifleri reddetmi•lerdir. 

Son rakamlar 
Kahire 3 - Mmrda yap1lan intiha

batm neticesine göre nisab1 ckseriyet ha· 
st! olamad1g1 i<;in tekr&r intihab yap1lma
s1 laz1rn geien 18 mmtaka haric olmak 
üzere, hükumet 96. Saidciler 79, müsta
killer 59 vc Vefdciler 12 meb'usluk ka
zanm11lardir. 

zel bir nümune vardir: Karagümrük sth
hat merkezi. Rokfeller te1kilatile rnü1te
reken S1hhat Vekaletince tesis edilmi! o
lan bu müessese mühim randiman vermek 
tedir. Lakin büt<;e kifayetsizlii!inden o
nun da hastanesi ve kreii yoktur. Maa
mafih gayet muvaffakiyetli ve modern bir 
vikaye ve tefti! vas1tas1d1r. Maatteessüf 
lstanbulun yaln1z bir mahallesine ve o
nun da mahdud bir lmmma nezaret eder 
ve bu iyiliklerini dag1tir. 

l,te <;;:ocuk Esirgcme Kurumu faaliye· 
tini bu !Pbi müesseselerin adedini ziya
dele0tirmege ve onun da noksanlanm te1-
kil eden hastane ve kre$ cksik.lerini ta
mamlamaga hasrelie pek faydah bir is
tikamet almt$ olur. 

Tafsilatma bu makalede giriiemiyecc
iiim bir<;ok faaliyetler vardir ki Avrupa 
memleketlerinde tatbik olunmakta ve 
mühim rand1manlar ahnmakta oldu\iun -
dan fazla icada kalk11m1yarak oradan a
hp tatbik etmek pek hakhd1r. Lakin 
hepsi büt<;eye dayamr. 

Umumi kuvvetleri sevk ve idare cden 
Büyük Millet Medisi ve icra kuvvetleri· 
nin bu hayati meseleye chemmiyet ver
meleri ve milli müdafaada en mühim 
yer almas1 laz1m geien ~ocuk i~ni gerek 
kültürel, gcrck maddl noktai nazardan 
canland1rmak üzere ona aid büt<;c tevzi
inde cömerd, lakin tatbik ve randtmanla
rtn1 teftis sahasmda da sert davranmalan 
laz1m gelecegi mütaleasmdayim. 

Dr. Ra~id Anaay 

firar edenlerin akmt gittikc;e seyrekle§ • 
mektedir. 

Seyyar muhaf1zlar kazino ile büyük 
garajm önünde ve fabrikalarm avlusun • 
da toplanan milislere nezaret etmekte • 
dirler. Kadmlar, c;ocuklar ve ihtiyarlar 
hastanelerde iskan edilmektedirler. 

Hükumet makamlarilc F rans1z polisi 
bu sabah saat 10,30 da bir rcfcrandum 
lertib etmiilerdir. Milislcr bu sayede han
gi hududa sevkedilmek istediklerini ser • 
bestc;e bildirebileceklcrdir. 

Referandum ba,lamadan evvel bir ls
panyol :z:abiti milisleri tophyarak kendi -
lerine jU suali tevc1h etmiitir: 

- l~inizde menhus fa§ist lspanyaya 
dönmek istiyen var m1 ~ 

Milisler iu cevabt vermi1lerdir: 
- Hay1r, hic;bi: zaman. 
Zabit tekrar sormuitur: 
- lspanya hükumeti ic;in ~arp11mak 

istiyor musunuz? 
lttifakla denilebilecek bir tarzda §U 

cevab1 alm11ttr: 
- Evet ölünciye kadar. 
Milisler bundan sonra F ransiz makam

lannm gözü önündc referanduma i1tirak 
ederek arzular1m bildirmiilerdir. Fran • 
kist mmtakay1 tercih edenlere bir beyan
name imza ettirilerek Hendaye tarikile 
lspanyaya dönmek istedikleri tesbit cdil
mi§tir. 

Referandumun kat'i neticesi henüz 
belli olmamakla beraber 1imdiye kadar 
takriben 200 ki§inin Hendaye tarikilc 
lspanyaya dönmek istedigi anla1ilm11ttr. 
Digerleri cumhuriyet ic;in mücadeleye de
vam etmek arzusunu izhar etmiilerdir. 

lspanya hududuna ilk tren saat 14,30 
da harekct etmi1tir. Dißer trenler ak§am 
hareket edeceklerdir. 

*** Salamanka 3 - Son günlerae Fran-
saya ge~en hükumet\:i lspanyo) k1taahn -
dan büyük bir k1smmm Frankocu lspan
yaya girmek istedik!eri Fran11zlar tara • 
fmdan Franko makamatma bildirilmi1tir. 
Franko makamah hi~bir mahzur olmad1g1 
cevabm1 vermi1tir. 

Amerika infirad 
siyasetini b'1rakmal1 

Londra Belediye Meclisi 
Reisi tehlikeyi anlatb 

Nevyor'IC 3 - ln!Pliz amele firkasi 
lideri ve Londra belediye meclisi rei1i 

Herber Morison, haliharnda Amcrikan 

amele frrkasmm misafiri bulunmakta • 

dir. 
~erefine tertib edilmif olan bir zlyafe

tin sonunda bir nutuk söyliyen bu zat, A· 

merikahlan infüad siyasetinden vazgc~ • 
mege davet ederek bu siyasetin mesafe • 

lerin arttk mcvcud olmad1g1 bir zamanda 
pek cski bir telakki oldugunu söylemi1tir. 

Hatib, ltalya, Almanya ve J aponya -
mn haricl siyasette önayak olmalarma 

mani olmak ic;in Büyük Britanyamn te -

iebbüsile bir demokrasiler cephcsi vücu • 
de getirilmcsini iltizam etmi§tir, 

Bununla beraber hatib, totaliter dev • 
letlerle müzakereler icra edilmesi fikrini 

reddetmi1 ve 1öyle demiitir: 
«- Zira rejimlerin arkasmda menfa· 

atleri diger milletlerin menfaatlcrind~n 

hi~ de farkh olm1yan milleter vardir.» 

Kolombiya kabinesi tetekkül 
etti 

Bogota 3 - Y eni Kolombiya kabine· 
si te1ekkül etmi1tir. Hariciye N ezaretine 

Antonyo Ro$& tayin edilmi~tir. 
1111111111111u11111111111111111n1111111111m11111111111111111111111111111t11111111111U 

M1s1r - !ngilterenin Kahire el~isile 
1ngiliz generali M1sIT ordusunun ma -
nevralarmda. 
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Bulgaristanda meb'us 
neticeleri • • • 

se~1m1n1n 

Bir~ok takayyüdat 
tarn bir kar1sikhk 

albnda 
mevzuu 

yapilan intihabat 
te11kil etmektedir 

' 
( Ba8taraf1 1 Incl sahlfedel 

Bununla beraber v!!Ayetlerde elde e· 
dilen neticeleri kat'iyet!e tayin etmek 
~ok güc;tür. Alakadar makamatm ifa -
desine göre, yüz altlm§ meb'ustan yüz 
dördü hükumet program1m kabul et -
mi§tir. Halbuki muhalif zümre, 67 hü
kflmetGi meb'usa mukabil 93 meb'us c;i
kard1j!1m iddia etmektedir. 

Bu kan51klik, bilhassa, mer'lyette bu· 
lunan sec;im sisteminden ve may1s 1934 
tarihli fesih kararnamesine ragmen ya-
51yan siyasi partilerin mevcudlyetinden 
ileri gelmektedir. 

1ntihabat birc;ok takyldat altmda ya· 
p1lm1sttr. Sol gazetelerden birc;ogu tatil 
edilmi§tir. Se<;im propa!!andasma ancak 
an beti gün müsaade edilmi§tir. 

Yalmz namzedlere, toplant1 yapmak 
ve halk arasmda söz söylemek salahl -
yeti verilmi§tir. Yaln1z onlar beyanna
me dag1!tp afi§ asabilmi§lerdir. Bunu 
da, önce sansürden gec;irmek zaruretin· 
de ldller. 

Sec;im puslalar1 da, muhalif tümre ta
rafmdan tazyik hareket! teU.kkl edilen 
s1k1 bir nizamnameve täbi tutulmu§tU. 

Esasen, namzedlik koymak bir~ok 
muamelelere ve ezcümle notere beyan· 
name verme~e mütevakktt bulunuyor
du. Namzed, bu beyannamede, hl~bir 
siyas! partiye mensub olmad1gm1 ko -
münlst, anaqlst veya muhalefet tel!k
kl edilen her hangi di~er fiklrler besle
medlglnl ve mecllste sm1f menfaatlerini 
veya diger her hangi blr zümrenln me
nafüni müdaha etmlyece~lnl taahhüd 
etmekte idl. 
Tanmm1~ slyas! ~ah1slardan, yalmz 

köylü llderi ve sab1k Zlraat Nazm Dra
giyef, sahtellgl a~lkar surette bell! bir 
beyannameye imza koymaktan ve nam
zedllginl ilandan tstink!f etm\§tir. Sag 
nasyonal sosyalistlerden komünistlere 
vannc1ya kadar bütün dlli;erlerl, hic;bir 
slyas! partlye mensub olrnad1klanm te
reddüdsüz söyleml~ler ve her türlil st
mf ve zilmre milcadeleslnl reddetmi~ -
lerdir. Zaruret, kanun tammaz! 

Maamaffh, partiler, alAkadar resmt 
makamatm burnunun dlbinde t~ki!At 

yap1yorlard1 ve lntihabata, a~a~ yu • 
kan §U s1ra ile l§tirak ettiler: 

Sag: Profesör cAleksandr <;ankof. un 
nasyonal sosyalist partisi. 

Aleksandr Malfnof'un demokrat par
tisi. 

Merkez: J orj Petrof'un nasyonal 11-
ber al partlsl. 

Sollar kartell: Dlmitar K!~efln k6ylü 
partisl. 

Obof, Kosta Todorof ve Dlmltrofun 
sol köylü partis!. 

Grigor Vas!Ief'ln 9lftc;I demokrat par• 
tisl. 

Angel Stankof'un radikal part!sf. 
Sosyal demokratik i§gi partisl. 
Milfrit sol: Komünlst partisi (Sta 4 

linci). 
Komünist namzedlerden 9ogu Ad!! • 

ye tarafmdan menedildiginden il~üncü 
enternasyonalin Bulgar sekslyonu, so!• 
!arm namzedligine ve istisnaen, Mall• 
nof'un da namzedligine müzaherete ka· 
rar vermi;tir. Fakat, Malinof, balka nu• 
tuk verdigi s1rada öldügünden, demok• 
rat partisi kendl haline b1ra!olm1shr. 

Bu suretle, mart se9imlerinde, komü
nlstler vazivete hftkim olmu9lardIT. 

Se9im mÜcadelelerine aid listeyi. lt• 
mam etmek i~in, Kimeon Georg1yef 
zümresinl ve az 9ok müstakil bir yigm 
namzedl de saymak icab eder. Hükfl • 
met ise kendi namzedlerini ilii.n etme • 
m1$, buna ra)tmen, muhalefet zümresl, 
hilkumetin, bütün intihab daire!erinde, 
resm! teläkki edilen namzedlerl biltün 
kvvvetile tuttugunu iddia etmekten ge
ri durmamt§hr. 

VilAyetlerden intihab edilen eskl na• 
t1rlardan Milänof'un, Omar9evski'nin, 
Jotof'un Jorj Markof'un ve StoyGO Mo
§anof'un'. bugünkü hükfunete milzah_e • 
ret vadinde bulunduklar1 iddia edtl • 
mektedir. Hükßmet~i denilen dijter 
meb'uslarm ekserlyetine gelince, bun• 
!arm hilkumete sad1k kaltp kalm1yacak• 
larint §lmdlden söylemek zordur. Eskf 
§ef!erlnin, mecliste bu meb'uslarla !an• 
yana oturduklart müddet9e, üzerlennd« 
nastl bir tesir yapacaklan mal(lm de • 
~!!dir. 

Muhalif zilmrenln eözlerlne bak1l1t• 
sa, meclistekl muhalif meb'us sayi.~ 
§Öyledir: 41 köylü, 8 sosyalist, 7 komu
n\st, 4 köylü demokrat, 3 radikal. Bu~· 
lar olduk9a disiplinli bir zümre te§k1l 
etdiektedir. Bunlardan sonra, 9 Iibera!• 
8 nasyonal sosyalist ve bir~ok müstakil 
meb'us gelmektedir. Profesör <;ankof, 
resm! gruptan, evvelce kendi parti~ine 
mensub bulunmu§ olan on be§ meb usu 
ayirabilece~ni de ayr1ca iddia etmek • 
tedlr. . 

Bu rakamlarm s1hliaH, sonraifan da: 
teeyyüd edecek olursa, hükumetin mec
lise kar§I olan vaziyeti nezaket kesbe • 
debilir. 

~imdilik denilebillr kl, hükflmet 16ß 
meb'usa kar§l 104 meb'usla ekseriyetf 
elde tutuyorsa bile, hükflmet zümresin• 
de ne inslcam, ne mü§terek bir Irade, ne 
de bu derece kar1§1k bir ekseriyetl se'I' • 
ketmej!e kablllyetli bir §ef vardll'. Hil • 
kfunet, kendilerlne güvenebilecegl en• 
telektüel kuvvetlerden dahl mahrurn • 
dur. 

lngiltere-italya itilaf1 hafta sonunda imzalanacak 
[Ba1taraf1 1 111111 saltl/ed•l 

1 - ftalya, Balear adalan da dahil 
olmak üzere, lspanya arazisi ve mülha -
kalt üzerinde asla gözü olmad1ß1 hakkm
da evvelce vermi~ oldugu teminati tekrar 
ve teyid edecektir. italya, muhasamahn 
hitammda gönüllüleri vc harb malzemc
•ini geri alacakttr, Yalmz General Fran· 
ko'ya 1at1lm1t ve bedelleri onun tarafm • 
dan tesviye edilmii olan malzeme müs • 
tesnadir. 

2 - ltalya, Libyada halihazirda 
mevcud olan kitaallmn miktanru tedrici 
olarak geri almalt suretile yanya indire • 
cektir, Bu tedrici geri almamn ne suretle 
yap1lacag1 tayin edilmi1tir. 

3 - ltalya, 1936 tarihli Londra de • 
niz mukavelesini tasdik edecektir. 

4 - Büyük Britanya SüvcY! kana • 
hndan mürur serbestisinc müteallik olan 
1888 tarihli mukavelcnamcyi teyid ede • 
cektir. 

5 - Filistindc manda rejimi muhafa
za edilecektir. 

6 - Büyük Britanya, Millctler Ce -
miyetine bir karar aureti vererek ccmiyet 
aza11m emrivakii tarumamak taahhijdün
den ibra ve onlara hareket ve takdir ser
bestii tamm1ru iade etmesini tavsiye ede -
cektir. 
Minr mehalili, lngiltereden emin 

Londra 3 - Londradaki MlSlrltlar 
mehafilinde, Star gazetesi tarafmdan ne1-
rcdilen ve ltalyamn, lngiliz - ltalyan gö
rü1meleri csnasmda, Nil ve SüvcY1 kana· 
h üzerinde Mmrla mü1terek hakimiyet 
istemi1 ve M1s1r hükumeti nezdinde, B~
yük Britanya gibi müiavir olarak tems1l 
edilmesinin kabul olunm.-mt taleb et • 
mi$ olduguna dair olan haber ha~al 
mahsulü olmua bile mubalagah d1ye 
tavsif edilmcktedir. 

M1sirhlar mehafili, fngilterenin maka
s1d1 hakkmda tamamile temin edilmi§ gö
rünmekte vc Büyük Britanyanm M1smn 
müttefiki olup hi!(bir zaman nas1h ve mü• 
iaviri olmad1gma iiaret ebnektedirler. 

Kont Ciano Londraya gidecek 
Londra 3 (Hususi) - Siyasi meha-

filde derpi1 edilen baz1 ihtirnallere göre, 
1talyan Hariciye N azm Kont Ciano, ye
niden Londraya gelcccktir. 

ltalya ile Polonya araaanda 'Ja 
yalnnltk 

Londra 3 - lngilizlerle ltalyanlar a· 
rasmdaki görü1meler, on güne kadar so• 
na ereccktir, fakat bilahare müzakerelers 
lspanyadan gönüllülerin !;Ckilmesi anma 
kadar dcvam olunacakhr. 

Bu yaZJ}'l yazan Sandey Taymis K.a• 
zetesi, Kont Ciano'nun Va~ovaya gJ ~ 
decegi noktasmda 1srar ctmektedir. ltalya 
ile Polonya arasmdaki mukarenetin he • 

defi, lngiliz • !talyan mukarenctinin be • 
defi gibi, merkezl Avrupada Avus~rya• 
nm i1galindenberi Almanyarun leh1n~ 'd 
larak mcyletmii olan muvazene teraztst 
düzeltmektir. 

Bu gazete, ltalyanlarla fngilizler ara• 
smdaki müzakerelerin F ransanm tarn ta&-

ld • ·1· e et>< vibile cereyan etmekte o ugunu 1 av 
mektedir. 

Bu mevzu hakkinda mütalealar ser • 
deden Skrittator 1öyle yaz1yor: , 

«- Sulb siyasctimiz, tanmabilir .bir 
B · t mun· $Ckil almaga ba.lam11hr. u siyase 

hasiran Fransa ile tedafüi ittifak esasina 

istinad edecek yerde, garbde ve 1ark;~ 
mevcud araziyi müdafaa etmek maksa •: 
lc Akdenizde fngiltere, Fransa ve. ~t•\ 
ya arasmda bir rnüselles ittifak $Ckhru a • 
mahdlf ve sayed mümkünse Türkiye. il.e 

• • • 11 
Yunanistam da zaman s1yasehm1ze 11 -
rak ettirmcliyiz. 

Suki Avrupaya müteallik olan siya• 
setimiz, yalmz bir tek beyanatta bulun· 
ma~i istilzam eder. 0 da sudur: 

«Sulhun muhafazast müstesna olmalC 
üzere hi~bir iey bizi alakadar etmez.» 

lktisadi 1ahada Alman ve 
1talyan sistemi 

fk • u • 
Variova 3 - Polonya e an WO 

miyesi, ekonomik hayatm bir<;ok sah•
1
• 

1 "ta · 
larmda Alman ~e ~talyan sist~m enn• nla· 
bik lüzumunu g1tg1de daha z1yade 8 

maktadir. 
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Avusturya tac1n1n 

elmaslar1 nerede? 

136 krathk Florentin adb 
elmas1n macerasi 

Bir Frans1z ga -
zetesi, sa btk Avus
turya hanedanma 
aid mücevherattn 
en ktymetlisi olan 
Florentin elmas1 
etrafmda yeniden 
dedikodular ve mü 

GÜNÜN BULMACASI 
1 2 B • 6 6 , 8 9 10 11 

1 1- 1 1 1 IT l I• 
_J 1 1 1 1•1 1·1 8 1 1 1 I• 1 1 1 1 

• l 1 1 l•I 1 1 1 1 1 

2 

6 ,. 1 1•1 1 
6 1 • 1 • 1 , 1 • I ,. l•I 
8 l l 1 I• 1 
9 1 1 ,. 1 ,., 

1 ~J • 1 1 1 1 .1, 
1 1 •I 1 

cadeleler ~1khgm1 Soldan saga: 
yaz1yor. Viyanada- 1 - Arhk lhtlyac1m1zm kalmad1g1 ismma 

vas1talarmdan (lkt kellmel. 2 - Kra.Jtceler, 
ki N aziler' badema, blr mevslm. 3 - Blr ql~ek, nezretmek. 4 -
A vusturyada Hit - Cereyan eden, kirmizi blr su gelme. 5 - Ip-
ler hükümdarhk e- llk gib! lnce lnce blr ~Y. eskl sahne artlst-
decegine göre, im- lerlmizden blri. 6 - Cah~kan blr hayvan, 
parator ailesine a- blr emlr, alfabede blr har!ln okunu~u. 7 • 
id bütün mücevheratm, maddi k.iymet· B!r edat. blr yeml,. 8 - Boyu fazlata~ma-

ma elln l~i. 9 - Duvardakl tertlbat, da~da 
lerinden fazla sembolik de~erleri dola- ha~v•n vurmanm tersl, eskl blr Türk dev
yisile, derhal Führer'e teslim edilmesi- letl. 10 _ Blr renk, lhtlyarhkta akhm kay
ni istiyorlarm1~. Bu meyanda Florentin betmeme. 11 - Soru edah, fazla bagirma-
elmas1 da bulunuyormu~. mn tarl!l. 

136 k.irathk harikuläde blr ta~ olan Yukar1dan ~a~1ya: 
bu elmas, bugün isvii;rede ve yalmz 1 - Hürmetkllrane tavir alan Ok! kell-

1 • mel. 2 - Ate, yerl, blr eins ilzüm. 3 - Balta 
!mparatorice Zita tarafmdan ma um o- olan, bag1~lama. 4 - Herke..ln önünde, btr 
Lrn emin bir yerde bulunmaktad1r. Bir emlr, inglllz al!abeslnde b!r harfln okunu
müddet evvel, sab1k imnaratori~e, !m - 1u. 5 - Türk al!abeslnde blr harfln okunu
parator ~arl'm tahttan feragati üzerine ,u, eskl MlSlr hukümdari. 6 - Cl!~lnln ä
bu kiymetli ta~m sahld1gt ve bugün letlerlnden, gemllerln me..kenl. 7 - Zama-

b 1 ~„„ 1 d k' · mn kistmlarmdan, al!abeden lkl hart yan-
meydanda u unmaw„. yo un a 1 ~ayi- yana. 8 _ Uykudan kalkl!I, tenblh edat.I. 
alan tekzib etmi~. Florentin elmasmi~.19 - Kuru ot bak1r clläs1. 10 - Boyu fazla -
Avusturya !mparatoruna, ta~ giydil!i Ja~mak, par~a. 11 - Slyah!a,tirmak. 
gün tak.ilmak üzere, emin ellcre mevdu Evvelki bulmacanm halledilmi~ 1ekll 
bulundugunu söylemi~ti. Hatta, Prens 

1 2 8 4 
~ ~ 

1 
R • 10 11 Otto'nun, ecdadmm tahhna avdeti mev

:ruu bahsoldugu s1rada, !mparatorluk 
bir gün sonra da, bir as1r sonra da tek
:rar teessüs etse ve !mparator Ottoda 
olsa, bll§ka bir kimse de o!sa, Florentin 
elma<mm mutlaka !mparatora iade e
dilecegini gene !mparatori~e söylemi~-
tir. . 

Avusturya !mparl}torluk hanedam -

1jMIAICIAlRlülVIAis1 I l•I 
2 AIV Ul\:l• DIA V 0 S • 
s TIA MIAIM l IY E T • 1<; 
j AINIAIN A sl•INI 1 IZIA 
1 BIA • I• DIE GIEIR • IP 
r.AlKI 1 IDIEI• Al•l 1 MIA 

Satr~ deposu: 

CUMHURiYET 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanm en büyük tabrikast 

mamulätmdand1r. 
M1ELE Ekremözlerin imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MIBLE Ekremözlerin otomatik yag

lama tertibah vardir. 
l\fIBLE Ekremözlerin bütün aksa

m1 paslanmaz nevindendir. 
MiELE Ekremözleri bililmum Zi

raat mektebleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

l\tfELE Ekremözleri en asri ve 
diger markalardan daha 
ucuzdur. 

Tahtakale, 51 No. lu Poker tras b1Qaklan deposunda 

i _________ -, _ inhisarlar Umum Müdürlügiinden: 
I - idaremizin Pa$abah~e Müskirat fabrikas1 i~in sahn almacak maa 

teferrüat bir aded. hava kompressörünün $artnamesi degi~tirilerek yeniden 
a~1k eksiltmiye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli sif tstanbul teslim sartile 1500 lira ve muvak
ka! teminah 112.50 liradu, 

HI - Eksiltme 27 /IV /938 tarihine rashyan ~ar~amba günü saat 15 te 
Kabatasta Levazrm ve Mubayaat subesindeld Alrm Komisyonunda yap1-
lacakhr. 

IV - Muaddel sartnameler naras1z olarak hergün sözü ge~en ~ubeden 
almabilir. 

V - Eksiltmive istirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektublarm1 
in1'isarlar Müskirat Fabrikalar subesine vermeleri ve eksiltme günündcn 
bir l(Ün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalar1 
laz1111dJr, 

VI - tsteklilerin kanuncn kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci 
maddede yaz1h eksiltmiye i.stirak vesikas1 % 7,5 güvenme paralarile bir
likte yukar1da ad1 l(e~en Komisyona l'elmeleri ilän olunur. (1407) -I - $artnameleri mucibince Kari~tmc1 tertibah haiz 75 aded Frans1z 
mamuläh Vermorel tipi mayi püskürtme aleti ve 75 aded 1ta!yan mamu -
lAh sijtna veya vezü c Vesüw • tini toz iläc püskürtme aleti pazarhkla 
satm almacakhr. 

!I - Muhammen bedeli beheri 15 liradan cem'an 2250 lira ve muvak
kat teminah 168.75 liradir. 

III - Pazarhk 8/IV /938 tarihine rashvan cuma günü saat 15 te Ka
bata~ta Levazrm ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

IY - $artnameler paras1z olarak hergün sözü ge,en subeden ahnabilir. 
V - isteklilerin pazarhk i'in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme raralarile birlikte yukar1da ad1 ge,en Komisyona gelmeleri i!An 
clunur. (1640) , Nl•lslAIN 1 YIEI• EJK 

! • l\:11 IV 1 ILIEIMIEIKI• 
nm bu derece fazla ehemmlyet verdigi -
bu kiymetli ta~m, ismi malilm olan llk 1 - Pa&abah,e fabrikasmda sartname ve projesl mucibince yaptmla-
•ahibi Demirba§ $arl'dir. Demirba§ cak kantar ve itfaiye binalan in&aah 1/IV /938 tarihinde ihale edilemedi~NIE MIAI• Al• 1 L 1 K 

1~1 UIN •l•lö V E N • IK t 
uß!EIVIEJSIEIDIEIN • M 

Rinden &~1k eksiltmesi 10 gün temdid edilmi~tir. 
Sarl, bu ta~1 daima boynunda ta§lrdt. II - Ke~if bedeli 4991 lira 69 kuru~ ve muvakkat teminah 374,38 
Fakat, Grandson muharebesinde, bir liradir. 

-- -musademe esnasmda atmd3n dü~mü' III - Eksiltme 12/IV /938 tarihine rashyan sah günü saat 16 da 
ve bu esnada ta~1 da dü~ürmü~tü. ( Askerlik - 1 ) Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda ya--

Kaybolan elmas1, bir asker buldu ve I!; erl pilacakttr. 

bir flarin mukabiJinde bir Floransaltya Beyo~lu Yerll Askerllk §ubeslnden: IV - $artname, ke~ifname ve projeler 25 kuru§ bede1 mukabilinde 
satti. Elmas, onun elinden Miläno Dü - !nhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesinden ahnabilir. 

t 333 do~umlu ve bu dogurnlularla mua - t t 
kas1 Sforza'ya, oradan Papa kinci Jül'e meleye täbl k1S8 blzmetlllerden askerl eh _ V - steklilerin kanunen kend.ilcrinden aramlan vesaik lle nhlsarlar 
ge,ti. O da. Avusturya tmparatoruna Uyetnamesl olmiyanlarm 1 mayis 938 gü • !n5aat ~ubeslnden alacaklan ehliyet vesikas1 ve % 7,5 güvenme paralarile 
hediye etti. O zamandanberi bu elmas, nünde Yedek Subay hazuhk Iut'asma sev- birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilitn olunur. (1820) 
Avusturya tmparatorlarmm mahdtr. kedlleceklerlnden ~lmdlden milracaatle ·-------------------------------

Geyvede sevindirilen 
yavrular 

:~;::::.~lelerlol tekemmül •ttlrmelerl 11JäJl F 8 z 11 C. i I i I ä c 
1 ( Yeni Eserler „ r 1 ~ ... 

Ülkü ..._ Sizi ~il ve lekelerden kurtanr ..... 

Geyve (Husus!) - Kazada büyük 
bir feragatle ~al~an <;:ocuk Esirgeme 
ve Bak1111 Kurumu tarafmdan sevindi
rilen yavrularm resmin! gönderiyorum 
Bu yavrular bu ~ok ~al~an Kurumca 
tamamen giydirilerek sevindirilmi~tir. 

Amerika hükumet aerviale
rinde tadilat 

Va1ill(!ton 3 - M. Ruzvelt, meclis 
li<lerlerinin tav1iyeleri üzerine, hükumet 
$Cmslerioin tensikine dair olan kanunda 
baz1 degi1iklikler yapma}'l lr.abul etmi1 -
tjr. 

Her aym blrlnde muntazaman ~lkmakta 
olan Ülkünün 62 ncl •ayis1 da her zamankl 
gib! zengln münderlcatla ~1k~ir. 

Okurlarim1za blr tlklr „rmek !~In mün
dertcat1n1 yaziyoruz. 

Mukadde.. tabanca (Prof. Atetl, Orta -
zaman Türk - i.sJll.m dünyasmda bayram
lar (Prof. A. Mez, ~evlren: Cemal Köprülül, 
Toprak anama §!Ir (B. K. Ca~lar), Gök ve 
denlz §llr (Cezml Berktln), Gizll halk mu
•lk!sl (V. Lutfl Salc1J, Amerika kil~lllerl a
ra.smda blr Türk (Cellle Baturl, iran ede-' 
blyatmda roman (All Nlhad Tarlan), Qa
iimizm slyasl 1ahslyetlerl Zlyaeddln Fah
r! Mir All - §llr ve slyasl hayati (V. V. 
Bartold: Qevlren: A. Cafero~lu), Blrle~lk 
Amerika devletlerlnde sooyoloJl (Nlyazl 
Berke..l. Blr güniln plyesl, 4llr (81tk1 Ako
zanl, Oyuncular, tlyatro (Nahld Sirr1. 

VARLIK 
1 nlsan 1938 tarlhll lU üncü saYLSI Na -

hld Sirn, Cemll Sena Ongun, Pro!. Rag1b 
Özdem, All Nlhad Tarlan, ATill Cendar, 
Umran Nazi!, Cevdet Kudret Solok, ih.san 
Devrlm, Zlya Osman, Rl!at Ilgaz, !)ahab 
S1tk1, Hayreddln KA.z1m1n maka.le, hikäye, 
p!yes ve ,ur!erlle ~1km1§tir. Ol<urlanmiza 
tavstye ederiz. 

KONYADA 
Yenl Klltübbane sahibl M. Nacl 

Cumhurlyet Gazeteslnln ve bütün 
mekteb kitablan, lnrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzl veridir. 

StGARA TiRYAKiLERiNE MÜJDE 
Fennin aon icad1 ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, 

Pridin, Amonyak gibi tütündeki zararh maddelerini süzen 

- :/J! fj'AJ<i 
iiN@@llll,!.f A 

S1hh1 
ag1zhklan 

Avrupadan gelm.i$tir. 
10 adec!. il§.cile betaber 130 Kr. Sahi; yeri: PlPO PAZARI Sultanhamam 

tzmir: Kemeralh, Mazhar Öngör - Bursa: Uzun~ar$1 saat~i Nureddin -
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Ta$han - Zonguldak: Saat~i Osman Gur
dal - Trabzon: Hakk1 Atmaca, Kundurac1lar - Adana: Hac1 Halil Yag
camd - Samsun: Itriyat~1 Hamdi Tamtürk - E•ki'!"hir: $ifa Eczanesi. 

Kirkrm Makinesi ilan1 
Karacabey Merinos Y eti~tirme 

~iftligi Müdürlügünden : 
Mücssesemiz icin on alti kollu bir K1rk1m makinesi a,tk eksiltme ile 

ahnacakt1r. 
Eks1ltme 19/4/938 tarihlne musadif sah günü saat 15 te ~iftlik mer

kezinde yap1lacakhr. 
Makinenin muhammen k1ymeti 880 lira olup muvakkat teminat 66 

liradir. 
$artnamesini eörmek istivenler hergün tstanbul Baytar Müdürlü -

i(üne ve isteklilerin mezkur gün ve saatte ~iftlikteki Komisyona müracaat
leri. (1817) 

Haydar Rifatin 
eaerlerinden 

Karagömlek!iler !htl!All 
Etrüs.k Vazosu 
lli~in Olümü 
Efendi tle U§ak 
Vikontun Ölümü 
lkllmler 
llk A!Jk 
Felsefe 
Kü~ük HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesl 
Anar~izm 

100 Kl 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 
60 • 

ROMANYA SEYR1SEFA1N lDARESl 
Hareket edecek vapurlar: 

DAC!A vapuru 6 nisan ~ar~amba sa
at 9 da (Pire, !skenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

SUCEAVA vapuru 7 nisan per~embe 
saat 18 de (Selänik, Pire, lzmir, Malta 
ve Marsi!ya) ya. 

Tenzilath fiatlarla Berlin, Breslau 
Dresden, Londra, Brüksel, La Have. 
Lwow ve Warszawa !~in dogru biletler 
bütün Romanya 1~m e§yayi ticariye 
s~vkiyah, gayet elveri~li yenl tarifo 
mucibince Tuna limanlan i~in, Türk -
Rumen itiläfl mucibince ~arki ve mer
kez! A vrupa i'in tenziläth fiatlar • 
la sevkiyat. Fazla tafsilät i~in Ga· 
lata Yolcu Salonu kar~1stnda Ta
hirbey hamnda !stanbul umuml acen
tahgma müracaat. Telefon: 49449-49450 

Göz Hekiml 
Dr. !?ükrü Ertan 

Cagaloglu Nuruosmanlye cad. No. 5 
Tel 22566 <Dr Osman r>ere!eddln 

apartiman1J 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokmart Hekim 

Pazardan baska günlerde öl!leden 
M>nra saat (2'h tan 6 va) l<adar lstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususl kabinesinde hastalar1ru kabul & 

der. Sah, cumartesl l((inlerl sabal 
c9 'h · 12, saatlerl haklkl flkarava mab 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Sahhk Otomobil 
KllAYSLER markah yeni model 

alb silindirli maruken dö~emeli ka
pah otomobil satihkhr. BEBEK 
yah boyunda 154 numarah apar• 

!Jmana mllracaat. 

, 4 Nisan 1938 

BAKIRKOY BEZ ve PAMUKLU 
Mensucat F abrikas1 T. A. Slrketlnden: 

Kartal marka XV Tip Kaput Bezimiz i~in lktisad VekAletince 
kararlaftmhp ilAn edilen tiatlara uygun olarak tesbit ettigimiz 

Hh§ fiatlar1 •§ag1da gösterilmi§tir. 

85 santlm enlndeklnden 36 metroluk topu 756 kuruf 

90 " " 36 " " 789 " 
Bu tiatler febrikam1zda teslim ve peJiD tediye t•rtile muteberdir 

Bir balyadan eksik satltlarda 

Yukandaki fiatlara yüzde 2 zammedilir. 

Ankara Nümune Hastanesi 

Bashekimli{rinden: 
Hastanemizin 937 mall y1h ihtiyac1 !~In beher tonu 25 llra 95 kuro~ 

fiati muhammenesi olan asgari 150. azaml 200 ton sömikok 11/4/1938 pa -
zartesi ,i:ünü Ankara Nümune hastanesinde saat 14/5 te kapah zarf usulile 
eksi!tmeye konulmustur. Muvakkat teminah 389 lira 25 kuru~tur. Muvakkat 
temmat, para veya para mahiyetindeki evrak Komisyonumuzca almm1ya• 
cai!mc:'.an bunlart vermek istivenler ihale gününden evvel hastaneye müra
caat ederek teminatlanm Maliye Vekäleti veznesine yatiracaklard1r. Ka • 
palt zarflar ihale günü ihale saatinden bir saat evvel teslim edilmis ola • 
cakhr. Muayyen saatten sonra verilecek veya gönderilecek zarflar kabul 
edilmez. Kapah zarflar kanunun tarif ettii!I $ekilde haz1rlanm15 ve mühür 
mumu ile mühürlenmis olmas1 sarttir. Bu kanunun tarifatma uyJllln olm1-
yan zarflar kabul edilemez. f;;artname Ankara Nümune hastanesinde ve !s
tanbulda S1hhat Müdürlügünde ~örülebilir. c750• (1603) 

GUnUn kltab1 

RADYO ve SOZLU SiNEMA 
Her m edeni insan Radyo ve Söziü Sinemamn ne oldugunu 

ögrenmek istiyor. 

Mühendis Binba,1 F A i K U S T U N 
Herkesin anhyacag1 a~1k bir ifade ile bunlan anlahyor: Bu mühendis zabi· 

tin yazd1Rt kitablar ~ok okunuyor ve anla§1hyor. Nitekim binba§t Railan 
(PRAT!K ELEKTRiK) kitab1 ~abucak sahld1, yeniden bas1lmaktadll'. 

Radyo merakhlari, sinema heveslileri RADYO ve SÖZLÜ SiNEMA 
kitabmda her arad1j!m1z1 mutlaka bulacaksm1z. 

300 sahife, 225 §ekil, 125 kuru§, tKBAL KtTABEVt. 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
1 - Be!ediyede mevcud sartnamesi mucibince, her biri 18 kisi alan 1938 

modeli $evrole, Ford veya muadili marka otobüs almacaktll'. 
Bunlarm beherinin muhammen bedeli 3,200 lirad1r. 
2 - Bu husustaki ~artname, biläbedel Belediyeden almabilir. 
3 - Eli.siltme. 8/4/1938 cuma günü Belediye Daim! Encümeninde saat 

15 te yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme, kanah zarf usulile yaptlacaktrr. 
5 - Muvakkat teminat : 450 lirad1r. 
6 - Almacak otobüslerin paras1 938 senes! haziramndan itibaren 1938 

senesi büt~esinden ve sartnamede yazili vadelerde ödenecektir. (1674) 

lri 
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·~--~==::::::::::::::::::::::::::::::::; 
$ark Sanayi Kumpanyas1 ' 

T. A. 1i· • iZMifl 
KAPUT BEZLERiNiN 
Tip, 

F abrika teslimi sab~ fiatlan : 
S : Fener merke s. 90 

K, 832 
Tip, 8: Bozkurt s. 70 75 80 

" -K. 657 890 723 
Tip • 9 : Kelebek 

" 
s. 70 75 80 -s· K. 639 670 701 

1 Pari~Ier umuml sah~ acentahgim1•da kaydolunur. Adre• 1 

RIFKI ERER 

• Dlkrenyen Hen 1/2 Sultenhamem, Istanbul 

85 

756 

85 -732 

Afyon Vilayetinden : 
§if ied;üi~on Viläyeti merkezinde yaptmlacak 168,028 lira 29 kuru§ ke
nulmu$tur. emleket Hastanesi in§aah kapah zad usulile eksiltmiye ko • 

müt=b~ 1n$aatm 61000 lirahk lasmmm 937 mall senesl l~lnde yap1lmas1 
938 sene . ki~1n1? 938 senesinde yap1Jmas1 J8z1md1r. Bunun da 40000 Jiras1 
verUecekst: butcesmden ve 67.028 lira 29 kuru§u da 939 senesi büt~esinden •r. 
bucu

3
kt;° lhfyale altt nisan 938 tarihine musadif ~ar§amba günü saat on be~ 

4 on Daimi Encümeninde yap1lacakt1r. 
a = Mu':'akkat teminat1 9,651 lira 41 kuru$!Ur. 

Nafia M·· ~~$1.~ :vrala 8 lira 50 kuru§ bedel mukabilinde Myon Vilayeti 
6 _ u urlu~unden almabilir. Ve görülebilir. 

liraltk y 1stek11 olan N af1a Vekäletinden 938 senesi icin almm1§ yüz bin 
in§aatlll 3[:.1 ehliyet ve müteahhidlik vesikas1, Ticaret Odas1 kay1d varakas1, 
resrnt ta~~~~ma kadar bir mimar veya mühendis bulunduracagma dair 
mektubJ u~name ile kanunun tarifi dahllinde tanzim olunmu~ teklif 
saat on aJ~1 ihale günü olan 6 nisan 938 tarihine musadif Gar§amba günü 
~iYasetin ort bu5ul!a kadar makbuz mukabilinde Vilayet Daim! Encümen 

e verm1$ bulunmalar1 IAzundrr. lian olunur. (1502) 

PETROL NiZAM 
~epekJeri ve HG dökülmesinl tedavl eden teslrl mOcerrep b!r illcdlr, 

Maliye Vekaletinden: 
Aded 

20200 Muhtellf eb'adda cildll defter 

4~5000 • • Kl#Jd kapakli Cie!ter ve cild 
Mal 0000 • • Cetvel 

l:>u evra~e~esi Veklletten verilerek bastinlacak olan yukanda yazih mat
Yiiz ent ü ai~h zarfla eksiltmiye konulmu$tur .. Tahmin b~~li on bin dört 
hradir. ~ ira Yirml altl kurus ve llk temma!t yedi ytlz sekaen dört 

Eksiltme 14/ C.ür!ül(ünd 4/938 per$embe günil saat on be~te Vek!~let Levazim Mü-
Sartn e toplanan Eksiltme Komisyonunda yapuacakttr. 

bah~ede ~~~! Ankarada Levaz1m Müdürlü~nde ve istanbulda Dolina • 
istek!Ue et Evraln Matbua Amban Memurlugundan ahnabllir. 

geler ve . 1~• 249.0 sayih kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazth bel
nunun ta1 "f temmat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlikte ka
olarak yari atma ve $artnamedekl $eraitine tamamen uygun ve noksans1z 
atinden b~acakJari teklif mektublarm1 havi kapah zarflarm1 eksi!tme sa-

ir Saat evvel Komlsyon Rivasetine vermeleri. (1701) 

B• ·yTÜRK HAVA KURUMU 

U UK PiY ANGOSU 
!~öiiß''~ö 

1

50'.iiöö ltr~i1k" ~ükaf ~i18r1a 
.ooo, 40.000, 25.000, 20,000, 15.000, 10.000 

Bil . . • llrahk lkramlyeler vardir. 
menfaati~t=ik1t•.1 &)'In 7edinci g1lntl.ne kadar bayilerinizden almaruz kendi 

• !Ulltdtr. 

. Vilayetinden: 
OkuJ~~n~~ 9~=P1~acak 111,557 lira 21 kuru$ bedell ke§ifli Dumlupmar ilk 
fatt kanuni ' d ira. 10 kuru§luk bir ktsm1 ln$aatma yapuan tekliflerin tari
du~dan 6e 

1 
airesmde ve .IA.yik hadde görülmemesile ihale ed.ilememi$ ol· 

lllek üzere u n$aat b~rmuc1b1 kanun aym §eraitle bir ay i~inde intac ediJ. 
1 _ 

1 
Pazarhkla ihaleye b1rakil1D1§trr. 

saat on alt~ P~arhk v_e ihale 6 nisan 938 tarihine musadif ~ar$amba günü 
2 _ B a. yon V1!Ayeti Daim! Encümeninde yap1lacaktir. 

del! 937 bü~ ln§aatm 23:000 lirahk ktsm1 25 may1s 938 de bitirilecek ve be
Yen müdd t~e~n~en veril~cektir. 13,998 lirahk ktsm1 da 938 senesinde muay. 

3 _ Mm e ikmal ec!.ilerek paras1 938 büt~esinden verilecektir. 
4 _ Mi:vakkat teminat c 2775. Jiradrr. 

kuru§ muk:~~1~kasa ~artna~~lt;.ri,„ ~~$if evrakt ve di~er müteferri evrak 185 
5 _ ! t l~de Naila Mudurlugunden ahnabilir ve görülebilir. 

bin lirahk s ekh ol~nlar Naf1a Vekaletinden 938 senesi i~in ahnm1$ yetmi$ 
~!mar ve :•P1 .. ehliy~t vesikasil,e Ticaret Odas1 kay1d varakas1. in$aatta bir 

- hudname r1 ~u~end1s bulunduracaklarma dair noterlikten musaddak taah
·-- e irlikte pazarhga i$tirak etmeleri ilan olunur. (1610) 

Dr, Operatör SUleyman Mehmed Tezer'in 

~.!:,.EMoAR "S'iHHA T EVi 
bUYÜk k Cerrahl, Dahlll, Nisal ve A•abl hastalan kabul eder ve en 
leri olayh~t gösterir. Hastane her hekime a~1ktrr. Hastalar istedik· 

rnütehasstsa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

- Yatak ilcreti 2 liradan ba§lar 

Ankara Vila yetinden: 
d 

1 
- 'Vi!Ayet GiftGilerine dag1hlmak üzere sabn ahnacak 56 aded iki 

emirli Pullu""·n 
lacakttr. "" 19/5/938 per~embe günü saat 16 da a~1k eksiltmesi yap1· 

~ ::::: ~lluklar~ muhammen bec!.eli 2240 l!rad1r. 
veri·i· 

1 
~ rtnames1 Ankara ve fstanbul Ziraat Müdürlüklerlnde meccanen 

ir. stekl'l · 11 kl veya H • 1 rm PU u arm % 7,5 tutari olan meblag1 banka mcktubu 
eksil~m~su~~ ~u~_aseb.e Müdürlüitü veznesine yatmlm1& makbuz ile birlikte 
olun gu u goster1len saatte Vi!ayet Daim! Encümenine vermelerl ilan 

ur. . 
(1775) 

CUMHURiYET 

Devlet Demiryollan l•letme Umam Müdürlügünden 

Muhammen bedelleri!e miktar ve vas1flari asa~1da yaz1h 5 grup mal
zeme her grup ayn ayr1 ihale edilmek oartile hizalartnda yaz1!t l(Ün ve sa
atlerd.e Haydarpa$ada gar binas1 iGlndeki Satmalina Komisyonu tarafmdan 
aGtk eksiltme ile satin almacakl!r. 

Bu i$e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi v.esaik ve hizalarmda 
yaz1h muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis
yona müracaatleri Joaz1md1r. 

Bu i$e aid $Rrtnameler Komisyondan paras1z olarak dag1hlmaktadir. 
1- 9 kalem muhtelif eins ve miktarda ambuvatman!t ve flan$h dökme 

boru ve teferrüah muhammen bedeli 3781 lira 48 kuru$, muvakkat 
teminah 283 lira 62 kurus olup 11/4/1938 pazartesl günü saat 10,30 da. 

2- 1000 kilo karbon mürekkebi. 50 kilo karbon vernigi, muhammen be
deli 1725 lira. muvakkat teminah 129 lira 38 kuru$ olup 11/4/1938 
pazartesi günü saat 10,30 da. 

3 - 2500 kilo kül~e kalay. muhammen bedel! 4250 lira, muvakkat temi
nah 318 lira 75 kurus olup 11/4/1938 pazartesi günü saat 10,30 da. 

4- 400 aded emave abajilr. 900 metre N. K. B. A. veralti kablosu, 1 adec!. 
elektrik cerevan sarfiyat saati, muhammen bedeli 2816 lira, mu • 
vakkat temina!t 211 lira 20 kuru§ olup 14/4/1938 per§embe l(Ünü sa· 
at 10,30 da. 

5 - 800 kilo kösele. muhammen bedeli 1680 lira, muvakkat temina!t 126 
lira olup 14/4/1938 per§embe günü saat 10,30 da. (1591) 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan ~1banlart, et ve ayak parmaklannlll aras1odaki ka~mblar, 
dolama, meme iltihab1 ve ~atlaklar, yamklar, tua~ 

yaralar1, ergeolikler, koltuk alh ~1baolari. 

Tedavlslnl en erken ve en emin bir surette temln eder. 

Kapalt zarf usulile eksiltme ilan1 

Elazig Naf1a Müdürlügünden: 
1 - Elazig • Palu yolunun 48 • 53 kilometreler! arasmdaki Gülü$kür 

Varyant yolunun 47275 lira 15 kuru$ muhammen bedel ve vahidi fiat esau 
üzerlnden kapah zad usulile eksiltmeye konulmustur. 

2 - Bu i$e aid $artname ve evrak §unlardrr: 
Bayindrrhk il;leri genel §artnamesi, 
Fennt ~artname, 
Husust sartname, 
Hülasai ke$if, 
Eksjltme eartnamesl, 
Mukavelename 
1stekliler bu &artname ve evrakt Vil!yet Naüa Müdürlüiünde görebi

lirler. 
3 - Eksiltme 13/4/1938 tarlhlne müsadif ~ar§amba günü saat on be~

te Eläz1~da N aha Müc!iirlügü odasmda mü tesekkil Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonunda yap1Jacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebllmek !Gin isteklilerln 3545 lira 63 kuru' muvakkat 
teminat vermesi ve bundan baska a$alitdakl vesikalan getirmesi läzrmdrr. 

A - Naf1a Vekaletinden ahnm~ 938 senesi !~in muteber a,sgari 20000 
llrahk ehliyetname, 

B - 938 yilma ald Ticaret Odas1 yesikast, 
C - 1n$aat müddetince 1$ ba§mda diplomah bir mühendis veya diplo

mah bir fen m.emuru bulunduracagina dair taahhüdname, 
~ - Teklif mektublan yukar1da 3 üncü maddede yaztlt saatten bir aa

at evvellne kadar Kom1syon Reisl!~ine makbuz mukabillnde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yaz1h sa

ate kadar gelmi$ olmas1 ve dt$ zarfmm mühür mumu ile iyice kapatilmt$ 
bulunmas1 §lrtl!r. P6stada olacak ge'cikrneler kabul edilmez. (1'1~3) 

<;AYIR MAKiNESi 
Molin Adriyans marka tek beygirliktir. Gift 
ve öküz ke§ma tertibatile beraber magaza tes
limi 50 lirad1r. Sa!!lamhl!t ve kullams1 ga
rantilidir. Yedekleri ~oktur. 1stiyenlere orak 
biGme tertibati da verilir. 

IBRAHlM KÜLAm>A - MANiSA 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

SA Li H BOSNA 
TARSUS 

Fabrika1111Z mamulab kaput bezleri i~in 1/2/938 tarihinden 

ltibRren tesbit edilen sah$ fiatlar1 asal!idadir: 

Tip II 75 sm. 36 metroluk 7.25 kuru~ 

" " ll 90 
" 

36 " 
8.39 " Horozlu 

" 
VI 75 

" 
36 

" 
6.70 " 

" " 
IV 75 " 36 " 

6.36 " 
1- Sab$ pesin bedelledlr ve fabrikada teslimdir. 

2 - Bir balyadan a$ai!t sat1$lar iGin vüzde 2 zam vaptltr. 
3 - Sif masraflarile balya ambaläj bedeileri mü$teriye aiddir. 

Istanbul •ati,evl: Sultanhamam, Kendros han No. 3 

Gazianteb Naf1a Müdürlüi!ünden: 
Ke$if bedeli Mahalli 

Lira K. 
19446.75 Tahtaköprü 
15796.20 Melil<'.1nh 
15796.20 Ala,iiöz Banisi 

1 - Bedeli ke$ifle mahalleri yukand.a yaz1h gümrük karakollan in· 
saah 18/3/938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle kapah zad usullle ayn 
ayr1 eksiltmiye konulmustur. 

2 - Eksiltme 8/4/938 tarihine musadif cuma günü saat 15 te G. Anteb 
Naf1a Müdürlüitünde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - Kesif ve projeler de hususl eksiltme §artnameleri görmek ist!· 
yenler G. Anteb Naf1a Müdürlültüne müracaat edeceklerdir. 

4 - 1steklilerin ellerlnde Naf1a Vekäletinden verilmi$ müteahhidlik 
vesikas1 bulunmas1 $arttrr. 

5 - 1steklilerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde yaztlt 
vesik„lar ve :nuvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile 
birlikte kanunun tarifah ve sartnamedeki $eraite tamamen uyguh ve nok
sans1z olarak yazacaklan teklif mektublarm1 havi kapalt zarflan lhale sa· 
atinden bir saat evvel Komisvon Reisli~ine vermeleri ilAn olunur. (1672) 

\jim tobumu 
Londrada me~hur Raynes Park müessesesinln ekstra ekstra marka 32 

librelik hakild Raygras ~Im tohumu Türkiyede yalnlz müessesem namma 
ge1Ini$1ir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu ~Im tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrObes!ne amade bulun • 
duruyorum. 

4 flncfl Volaf hon, 4 üncü kat 18 No. da BabGe Mimen Mevlild BaysaJ Tel: %34%6 

Kültür Bakanhgmdan: 
Ertlk okullart !Gin debboy, ambar ve hesab i§Yarlarma ihtiyaG vardll'. 

A$ag1da yazil1 §artlan haiz olanlar bizzat kendi el yaz1larile yazacaklari bir 
c!.ilek~e ile 20/4/1938 tarihine kadar Kültür Bakanhgma ba$vurabilirler. 
1 - Türkiye Cumhuriyetl tebaasmdan olinak. 
2 - Askerlik ödevinl ifa etmi§ bulunmak ve •40• ya$mdan yukan ~ag· 

da olmamak. 
3 - En az orta okul mezunu bulunmak. 
4 - S1hhl durumu yerinde olmak. 

OiLEKCEYE 1Ll$T1R1LECEK VES!KALAR: 
A - 1kametgah1mn bulunduj!u emniyet memurlugundan alma· 

cak hümühal varaka5L 
B - Dört aded vesikahk fotoj!raf. 
C - Orta tahsil vesikasmm ash. 
D - $imdiye kadar Gah$mt$ oldugu resmi veya husus! müessese • 

!erden alacaj!1 bonservislerin asillari. 
E - Nüfus käiitd1 sureti. 

$eraiti haiz olanlar Bakanhk~a münhallere maa§ veya ücretle atana • 
(17766) caklard1r. c875• ....................... ~~~~~--=:,;;;:::----------~~~~-

Körfez Gazetesi 
Pek yak1nda lzmltte 

~1k1yor. 

Kocaeli vilAyetinin ikbsadi, 
i~timai, zirai ve tarihi vaziyeti 
hakkmda selahiyetli kalemle• 
rin yaz1, makaleleri, lzmitten 
röportajlar, hkralar, spor ha· 
reketleri ve se~me yazdar .„ 
ldare1i: lzmit Adliye ka11U1mda 

Telefon lzmit 11!8 

Türk Bira fabrikalar1 

( Bomonti -Nektar) 
Türk Anonim ~irketi 

lkinci davet 

Birinci ilan 
31 mart 1938 tarihinde fevkah\de top

lanhya davet olunan heyeti umumiye 
nisab1 müzakere has1l olmad1gmdan do
layi ic;tima edememi§tir. Hissedarlar ye
niden 6 may1s 1938 cuma günü saat 11 
de Galatada Agobyan hamndaki §irket 
yaz1hanesine ayni ruznamenin müza -
keresi ic;in ic;timaa davet olunurlar. 

MÜZAKERE RUZNAMESI 
1 - :;;irketin feshile tasfiyeye vaz'1. 
2 - Tasfiye memurlarmm intihab1 

salahiyetleri ve ücretleri. ' 
3 - Hesab muraktb ve müfetti§lerinln 

intihab1. 
Hisseleri miktan ne olursa olsun her 

hisse sahibi, hissesi kadar rey sahibi ol
mak üzere, iljbu ic;timaa i§tirak edebilir. 
Hissedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan hisse senedlerini U· 

muml heyetin toplanma gününden bir 
hafta evveline kadar §irket merkezine 
veya Cenevrede Banque Federale'e tev
di etmelidirler. 

Hisse senedlerinin depo edildij!ine da
ir mall müesseselerce verilecek makbuz
lar hisse senedlerinin umumi heyet ic;in 
tevdii mahiyetinde say1hp muteber ola
cakhr. 

idare Meclisi 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKiYE iS BAN KASI , 



CUJ\lHUMl'.1>'1' 

Türkiy:enin ve bütün dünyanin en 
• 

mükemmel 

isve~ 
yapar. 

~eliginden 

HASAN 

TRA 
yap1lmi,tir. 100 defa 
TRA~ 81~ag1nin yalniz 

keskinle,tirerek birka~ 

trai; 
bir 

sene 

BICAGIDIR • 
huzur ve kolaylikla ve ne'e 
adedini arada s1rada bardak 

kullanmak mümkündür. 

i~inde 

i~inde 

PASLANMAZ HASAN 
Tra$ B1~aQ1 

bir ~ahcserdir. TraJi olduktan sonra silmege ve kurulamaga hacet b1rakm az. Senelerce su ve sabun i(inde kalsa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanm 
hi(bir tra~ b1~gma nasib olnuyan bir harikac!Jr. HASAN b1(aklarile tra$ oln nlar kat'iyyen bir daha ba~ka b1(ai'i istemezler. 

H A S A N ile tra$ olmak büyük bir zevktir. 
H A S A N T R A $ b1(aitl 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kuru$tur. Mutlaka H A S A N ve P A S L A N M A Z markasma dikkat, 

Taklidlerinden sak1mmz ve mutlaka H A S A N isteyiniz, 

, 

HAS TRA$ BICAGI ~1k1yor 
Yakinda plyasayi bombarchman edecek ~ok ucuz ve ~ok mükemmel 

F 
10 

SFARSOL 
Cilde penbelik, 
gözlere, sa~lara 
parlakhk veren 

en birinci 

KAN 
KUVVET 

iSTEHA 
,urubudur. 
Her aczanede bulunur. 

Kocaeli Vila veti Daimi Encümeninden: 
1 - lzmit • Karamürsel yolunun 0 X 000 - S X 446 kilometreleri ara

smda } ap1lacak 7500 lira ke~if bedelli moloz ta~1 ihzari isi a~1k eksiltmiye 
konulmustur. 

2 - Bu ise aid evrak sunlardlr : 
A - Eksiltme sartnamesi, 
B - Husust sartname, 

adedi 12,5 HASAN 

ant!Rptik 
Dlf MACUNU 

DEPOSU. 

bl parlatan Ko!lno

su dünyada milyon· 

larca zevat seve se

ve kullamrlar. Tü
pün muhteviyati teksif edilmi§ oldug1mdan uzun müddet ihtiyacmm temin eder 

Büyük tüpü 42 kuruötur. 

Tarsus - ~ukurova 
iplik ve Dokuma f abrikas1ndan : 

imalitlm1z, !;apkah markah 

Kaput bezi fiatlar1 : 
Tip VI 36 metroluk 85 sm. geni§lik 734 lrnru§ 
Tip VI „ 90 am. geni§lik 766 kuru§ 

1 - Bu fiatlar Tarsusta fabrika ambarmda teslim fiabd1r. 
2 - Ambardan itibaren bilcümle masraflar ve acyo ahc1ya aiddir. 
3 • Fabrikaca teyid e dilen sipari§, bedeli mukabilinde gönderilir. 

Ziraat Vekaleti 
Sabnalma Komisyonundan: 

' C - Mukavelename, 1 - Kapah zarf usulile 40 ton gözta~1 satin ahnacaktrr, 
D - Baymdirhk isleri genel ~artnamesi, 2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 lirad1r. 
E - Kesif cetveli. 3 - Eksiltme 11/4/1938 de saat 15 te Ziraat Vekäleti binasmda yap1lacak-
3 - thale nisanm 8 inci cuma günü saat 15 te Kocaeli Vilayet ma- tl.1', 

kammda yaptlacaktir. 4 - Sartnameler i\nkarada Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyonundan, 
4 - !steklilerin Ticaret Odas1 kay1d vesikas1, Villyet Naf1a Müdürlü· !stanbulda Ziraat Müd.ürlügünden parasiz olarak verilir. 

J(ünden ahnm1s fennt ehliyet vesikas1 ve 562 bUGUk lirahk muvakkat temi- 5 - isteklilerin teklif mektublarm1 teminatlarile birlikte muayyen gün -
nat makhuz veya banka mektubile zikredilen gün ve saatte Vilayet maka- de 2490 sayih kanunun ikinci ve ÜGÜncü maddelerinde zikredilen ve· 
nuna, sartname ve diger evrakl görmek lstiyenlerin de Vilayet Naf1a Mü - sikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komisyo-

K 0 L O NY ASI JUN~~~!~2;i 
Cigerleri zay1f ve sinirleri bozuk olanlar1n ve kendisi (ok §•k. 

CAM • 
Yelek cebine ve ka-

kaJbine ferahhk verir ve gönlünü a~ar. dm ,antasma girer. 

Bilhassa masaj ve l:ianyo !Gin sayam tavsiyedir, 10 gram C A M kolonyas1 
banyonuzu mükemmelen ta'tir eder. Cildinizi mis kokutur ve güzelle§tirir. 

Tan~ Eczane, Itrlyat ve Tuhafiye magazalarmda satihr. 

!STANBUL 

Sümer Bank Kayseri Bez 
Fabrikas1 Müdürlügünden : 

Halk1n saglam ve ucuz bez ihtiyac1n1 temin 
maksadile imal etmekte oldugumuz 14 tip 

anahtarl1 kaput fiatlar1 

85 
75 

santimlik topu 
santimlik topu 

778 
710 

kuru§ 
kuru§ 

Sata,1ar1m1z fabrika teslimi ve pe,indir. Fiatlar1m1z asgari 
bir balya i~indir. Bu fiatlara yüzde iki zam edilmek su

retile asgari bir topa kadar perakende sata, yap1hr. 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Sipari~in bedeli fabri
kam1za vastl olmad1k~a sipari~ teyid ve sevk edilmez. ·-

nl saatle evt.a.t .,.„ ... ,,.-.6. 1 T ... M'-

Halis Krom. 
TAKLiDLERt 

vardl.1'. 

Markaya dikkat. 

Sah~ deposu: Voyvoda cad. No. 30 •• „„„„ .... „„. __ 

DiUROL 
Böbrek ve karaciger sanc1larm1, 

bei, diz, kal~a agrilarlbl g~irir, 
!drar yollarim temizler. Kum ve 
ta§lari, asitürik ve okzalati, maf. 
sallardaki birikintileri eritir, atar. 
$i§manhga mani olur. Kornprime 
halinde emsalsiz bir müdrirdir. 

Sahib "" BaJmullarrfrh Y ana1 IV orll 

Umuml nem~att !dar• eden l'azt 11~ 

ll!ildilrll: Hikmet Münil 

cumh.urfllet matbaan 

HA SAN 

Traf p1~Qg1 

cildin 1o"""-
vt!1/ni m11/,<7 _ 

fo.za v~ temi11 

Keskinlik 
Ucuzluk 
S1hhat 

!'v'. ükemmeliyet 

Sürat 
Temizlik 

4 r.i..,an 1938 

KOMOJEN 
SAC EKSiRi 

Saqlara elzem olan 

bir g1dadir. 

Saclarm köklerini kuvvetlendlrir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini arhrarak sa(lara yeniden 
hayat verir. Kokusu liitif, kullaru$1 

kolay bir sa~ eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU ·ISTANBUL 

Yüksek iktisad ve Ticaret 
Mektebi Direktörlügünden : 

Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden ge<;en yillar lmtihanlarmda ya!nif. 
bir dersten muvaffak olam1yan talebelerin 1938 y1h haziran devresinde soP 
bir kere daha muvaffak olamad1klari bu bir dersin imtihamna kabul edile• 
ceklerl ve bu münasebetle 1 may1s 938. tarihinden 15 may1s 938 tarihine ka• 
dar idaremize müracaatleri lüzumu ilan olunur. (968) 

Cildinizin tahri§ edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyamn her tarafmda seve seve 
kullamlan, ve cildi tra§tan sonra 

pamuk gibi yumu§atan 

POKER 
t1ra~ b1~aklar1n1 kullamn1z 

Naf1a Vekaletinden: 
5 NiSAN 1938 sah günü saat 15 te Malzeme, Eksiltme Komisyonu oda• 

smda BGlk eksiltmesi yap1lacag1 ilän edilen bir aded Lokomobil ve teferrü• 
ati görülen lüzum üzerine eksiltmeden kaldmlm1&tll'. c894• (1813) 

ROMEN 
BLUZLARI· 

EN BÜYÜK 
Y AZ MODASIDIR. 

Gayet zengin renkli 
ipeklerle i§lenmi§tir. 

Sat1, yeri: 

Beyoglunda 

KA AN 
PASAJI 

Krep Romenden : 

580 ku?U§ 

Birman ipeginden : 

690 kurU§ 


