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Balkanlafda i$birli9i 
Matbuat kongresi ve Ikt1Sad 
. ~onseyi yar1n toplan1yor 
!k1 mühim toplanh 1 · • 

~Q~~1a;11n1:r.1n mü§terek ref:. Rumen murahhas heyet1 
r k k evletlerim i:r.in mÜ§te- d •• h • • ld • 
d:cekud;eti i~in gayret sarfe- un §e r1m1ze ge l 
lere b .~t .~n Balkanlr delege-

u un kalb' . l . ler · d rmr:r. e m esar-
rn e muva(fakiyetler te-

menni ederi:r.. 

O
b ki mühim h·d· 

Ekonomik k a '"'. Balkan Antanh 
buat B" 1.„ onscyi vc Balkan Mat

de ayn a 
11 

tgi kongresi yann tehrimiz
müddetle Yn toplaniyorlar. Bir hafta 

"II aram1zda .. „ . k 
m1 etler del e l . . gorcccgim1z omiu 
llrn1z1 bur d gh enni vc dost mcslektaila
Ierine «ho: a I ~r~retlc sclamlar, kcndi-

Cidd' gc dmiz arkada1lar !» deriz. 
t. ·· ' esaslara d . • 
xul!er kuvvetli ol ayanan s1yast teiek-
Ya1arlar. B lk urlar vc uzun zaman 
küllerin en a -~n Antantt bu gibi tciek
en parlak i'a~ amlanndan vc istikbali 
kendine faolan anndan biridir. 0 belki 

z a rekl• k rn1yor. T 
0 1 l am yapma tan hoilan-

ilan ediid · ~ ~nh ann §atafatl1 bir surettc 
anlaima ;~;ni ~iitmiyoruz. F akat sulh vc 
ileri gidi(d"-~n. a her scnc bir ad1m daha 
d k" tg1n1 Balk ·n 1 . a 1 müna, b 'l . an m1 et cn arasm-
inkiiaf cttig~ .et J°Jtn ~aydah bir tekilde 
!erden ö;;1 ?1 

c c cd1lcn müsbet ncticc
~ en1yoruz A . 

vrupanin bu b„[ . . 
rn1i rnilyondan Fa 0 ~csmdc ya11yan alt· 
adetini tem · d zla tnsanm rcfah ve sa
li tikanin .. '~ . e . .'eck olati vcrimli bir po-
d h 

Puru1.suz d . . . 
a a ilerj h evam etmcs1 vc bm 

Balkan d l rnler . alclerc ula1hrabilmcsi, 
• . ev et cn · ·d 1Yt niyctl„ilc b ~ 1 arc cden teflerin 
de, teknik b. era er, bclki ondan ziya
k . tr rnekani 1 "k d' onsq1n vc k„I .. zma o an 1 hsa t 
lün ehernrni ~ t~rel sahada oynad1g1 ro-
y •. Yehn1 k1'm . . k. d . eceg1 Balk scnm m ar c em1-
bagltd1r, an rnatbuatinm gayretlcrine 

Ek * * * onornik b" r 
rn illetlerin ·1 hl! 11 tgi sahasmda Balkan 

1 n er b" · 
at er lern· ltlne ayn ayn menfa· 
M 10 edecek b. 

odern ve . tr <;ok imkanlar var. 
ed1ldigi takdprdatik oir zihniyetlc hareket 
n II e k b" un edicj nef I tsa Ir zamanda rocm-
maliy1z. tce er cldc edileccgine inan-

Balkan An 
man ve he tanttnin pa1olas1 · Her za
rolay1 kab~I •aha~a beraberliktir. Bu pa
herhan gj b' ebl~tYen bir Balkan devleti 
0 Ir u ""k • Yuncag1 ol _ Yu Avrupa devletinin 
Yt <;ok iyi ~j'ga rnahkumdur. ~u nokta-
11indaki devl~teln Balkanlilar, Balkan d1· 
•nn · k ere k h k · 

l 
1 oruyab·I ar11 are et serbest1-

as k 1 mek · · .rna •uretil . t<;m, aralannda an-
ka<;1rmarn0;;0 e tkhsadi istiklallerini elden 

B • •nn trn " b . . alkanI. d ] e 1! ulunuyorlar. 

~~trligi temin •:J!le~, ekonomik sahao1 
k ] ba1lar1010 n:i 1~crek ayn ayn ken-
a 1rlarsa, baz~are'1n1 aramak mevkiindc 

dltin, girrnek t hd_evletlerin tahakkümü 

l k
11
1
• lkttsad; u ekllt~esile kar11la1acaklar-

1 a n . !a •gin . • k ettcelen •. . erge<; Styast uia -
toplanacak ol C<:cg101 düiünürsek yann 
§arm • •n Ek "k 
t. . aga <;ali•ac _ 0 nom1 konseyin ba· 
1n1 an! ' •g1 v "f · · ar1z. az1 enin ehcmm1ye-

Cografj b 
nin ·h •nzerlik B lk . 
b. 1 rac ettikI . • a an devletlen-

tr b .. enmddl 
1 enzerhk .·· a e er arasmda da 
arda . 'ucude · · 

k I ' •J'n1 madd . getmyor. Balkan-
et er vard11 B eyi ihrac cden memle

nt~arna konu.ld ~ maddelerin ihrac1 bir 
ara"1nd u!!u t kd" d 
betin .. • .. mana•1z Vea .. 1r e Bal~anhlar 

0 nune ge luzumsuz bir reka-
Bir Balkan <;rnck kabil olacaktir. 

rna~deyj dißer mcrnleketinde yetiicn bir 
~e~r!miyere! kBalkanltlarm d11andan 

a " de basit f· korn1ularmdan almalan 
Ztm geien bir Q at lüzumlu ve halli la-

Balkan mevzudur. 
sefer · 1 . rnernlcketl · 

.. 11 ennin de "' ara'1nda scyrü -
;uzakere edile „Ekonomik konseyde 

a. lurizrn mcsele~Itni i1itiyoruz. Bu ara-
mu•ter 1. b" est e m 1 l -. . e" tr den. e1~u o unacag1 ve 
rni"Slnm hazirlann:z •eynscfer talimatna-
11 •vor. •Slna <;ah11lacag1 anla· 

Halklanrn 
1 iJ . 1z1n m" 
e enrnizin m „ u1terek refah1 ve dev-

sarfed 1. u1terek k d · · · ece" olan B u rch 1<;1n gayret 
alkan!t dclcgclcrc bü

[A.r NADIR NADI 
ka„ Sa, 5 ailtun 1 del 

, 

Yugoslav ve Yunan heyetleri de bu sabah 
bekleniyor. i~tima Yild1z Saray1nda yapdacak 

Dün §ehrimize geien Rumen murahhas heyeti 

Yann Y1kl1z saraymda a<;1lacak olan Eski N amlardan M. Viktor Badules • 
Balkan Antanh Ekonolllik konseyi top- ku, M. Kristu, M. Stoikovii;, M. Gusi, 
lanhsma i§tirak cdccek Rumcn heyeti dün M. Pencsku Kcr§, M. Stefan Veron, M. 
ichrimizc muvasalat ctmiitir. M. Taba- Skarlat Radulcsku, M. 1oncsku, M. 
kovi<;'in riyaseti altmda bulunan Rumcn D uma, M_ Bais, M. Aleksandr, M . 
heycti a1ag1daki zcvattan mür~kkel:>dir: l:.uigi Bcnzi. [Arktu1 Sa. 1 sütun • u ) 
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(;ekoslQvakya · nas1l 
müdaf aa edilecek? 

Parise davet edilen Fransanm Moskova, Var~ova 
ve Prag el~ileri Hariciye Naz1r1na izahat verdiler 

Paris 5 - Bu sabah Hariciye Nazm 
Pol Bonkur'la Fransanm Moskova, 
Vaqova, Prag ve Bükrei sefirleri ara -
smda yap1lan görü§tneler esnasmda bil
hassa Art§lus'dan sonra orta Avrupada 
has1J olan vaziyetle t;ekoslovakyanm 
müdafaas1 meselesi mevzuu bahsolmu§· 
tur. 

Frans1z el9i ve orta el i;ileri 12 mart 
tarihinde Almanlar tarafmdan yapilan 
kuvvet darbesinin bulunduklan mem • 
Jeketlerde b1raktig1 intibalan, husule 
getirdigi ak isleri ve aläkadar hükilmet-

!er tarafmdan altnan tedbirleri birbiri· 
ni müteakiben berayi malumat anlat • 
m11lardlr. Yakm bir zamanda Moskova 
ve Var~ovadaki Frans1z büyük el9ileri 
ile Prag ve Bükrei teki Frans1z orta el· 
i;ilerine Avrupa meseleleri hakkmda 
malumat ve direktifler verilecektir. 

Frans1z zimamdarlarma göre, bu me
seleler, 1spanya meselesile birlikte, hali 
hazirdaki beynelmilel vaziyete hakim 
bulun~aktad1r. · 

[Arkas1 Sa. 5 sütun 2 de] 
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Hatayda tahrik ve propaganda ! 
Garro'nun Paristen 
dön1niyecegi söyleniyor 

T ahrik~ileri her tarafta yeni hadiseler ~tkarmak 
ve bir panik havas1 yaratmak istiyorlar, 

,apka giyenler insaf s1zca dögülüyor 
Antakya (Hususi) - Cenevredc 1 

Hataya aid intihab nizamnamesinin 921 
itilaf1 Ribi tatbik edilemiyeccRi seklindc 
ba1hyan propagandalara h1z verilmistir. 
Bu nizamnamc ilc Ccnevrc anlasmasmm 
da kai!1d üstündc kalacaih. F rans1zlann 
kat'ivyen Sancaktan c1km1yacaRt söylc -
nerek simdiden a nlaima aleyhindc pro

paganda yap1lmaktad1r. M anda memur
larmm cli altmda cah1an müscllah adam· 
lar, köylerdc dola1makta vc halk1 hükü· 
metin kurdugu 1ttihad1 Vatan cemiyeti
ne yaz1lmalan icin icbar etmektcdirler. 

Nahiye müdürlcri, jandarma kuman -
danlan, köylerdc iapka giycnlcri döi( • 
mcktcdirlcr. Karbcyaz köyündc manda 
memurlar1, halkt ikiyc aY1Tmt~lard1r. Sik 
s1k kanh badisclcr oluyor. 

Dclcgcnin emrilc kapahlan Y cni G ün 
gazctesi ycrinc bir brosör <;1kanlmakta • 
dir. Proiörün ilk saymnda: «Türkün sc

!Arkas1 Sa. 7 siltun 6 da] ;Delege Garro 

lspangada hükUmel~ilerin 
vazigeli gilfik~e szkz§zgor 
Parti Grupunda 

Ba~vekil dün mü-
him izahat verdi 
Muvazene vergisinde 
4,5 milyon lirahk ten

zilat yap1hyor 
Ankara 5 - C. H. P. B. M. 

M. gurupu bugün (5/ 4/ 938) An
talya Saylav1 Dr. Cemal T unca'mn 
rcisligindc topland1: 

M aliyc Vekili F uad Agralt mü
vazene vcrgisinde yap1lacak tcnzila
ta dair hükumct<;c düiünülcn projc 
üzcrindc izahat vcrdi. 

F ormüle aid baz1 münakaialar· 
dan sonra kürsüyc geien Baivckil 
Cclal Bayar dcvlct büt~csindc ifti
harla müiahcde cttigimiz inkiiaf 
ve muvazcncdcn cesarct alarak sa
y1m vcrgisindc oldugu gibi muvazc
ne, kazan~ vc buhran vcrgilcrin • 
de de hor scneki büt~emizden ya
pabilecegimiz fcda.karl1kla halkt -
mmn vcrgi yükünü hafiflctmck, 
dcvlct prcnsipi olarak kabul edilmii 
oldugunu vc buna binaen say1n1 ver
gisinden yaptJgtmlZ tcnzilattan bat
kaoa dört bu<;uk milyon lira bir fc
dakarhkla muvazcne vcrgisinin tah
fifinc bailamaktan mülevcllit mcm
nuniyctini bcyan etti. 

Bu bcyanat sürckli alk11larla gu
rup hcyeti umumiycsincc tasvib o • 
lundu. (a.a.) · 

. Balkanlar ve italya 
Konseyin kararlar1 
italyaya bildirildi 
Hükumetimiz resmen 
italyan imparatorlu-„ 

gunu tan1d1 ' 
Roma 5 - Kont Ciano, Yunanistamn 

Roma sefiri Metaksas'1 ve müteakiben 
Türliiye büyük eli;isi Hüseyin Rag1b 
Bayduru kabul etmi$1ir. iki eli;i, Kont 
Ciano'ya bundan böyle, Balkan Antanti 
konseyinin kararlar1 mucibince . ttalya 
Kral! ve Habe~istan imparatoru. nez. 
dinde murahhas sefir olduklanm bil • 
dirmi~lerdir. 

Kant Ciano Tirana gidecek 
Roma 5 - Hariciye Nazm Kant Ciano 

nisamn son haftasmda Arnavudluk Kra· 
!mm nikah merasiminde sahid olarak 
haz1r bulunmak üzere Tirana gide • 
cektir. (a.a .) 
.................. ·········································· 
T. Rüstü Aras1n 

' 
seyahati 

Hariciye 
sabah 

Vekilimiz bq 
~ehrimizden 

hareket ediyor ' 
H ariciye V ckilirr:iz doktor T cvfik 

Rüttü A ras bu sabah saat 9 da R omanya 
scyriscfcr 1irkctinin D a<;ya vapurile ma· 
iyctindcki zcvatla beraber M1s1ra hare -
ket cdcccktir. Hariciyc Vekilimize rcfa
kat cdccck olan cmniyet umum müdürü 
~ükrü Sökmcnsücr dün sabahki ekspres
lc 1chrimize gelmi1 vc heyetimizc iltihak 
etmi1tir. 

D oktor T evfik R ü1tü ilc berabcr, M1-
smn A nkara cl~isi Cczairli de ayni va
purla 1skcndcriycyc gidcccktir. 
Da~ya vapuru P ircdc ü~ saat kadar 

tevakkuf cdcccgindcn, doktor R üttü A
ras ftrsa ttan istifade cderck Atinaya gi
dccck vc Yunan B aivckili G eneral Mc
taksas' 1 ziyaret cttiktcn sonra M 1S1ra mü
tcvcccihcn yoluna dcvam cdccektir. 

U mumi Harbden sonra ilk dcfa ola· 
rak bir Türk V ckili M 1sm resmcn ziyarct 
ctmcktc oldugund an, H ariciyc V ckilimi
zin M 1s1r scyahatine büyük bir ehemmi • 
yct atfedilmcktcdir. 

Franko kuvvetleri dün de 
ileri yüriiyÜ§e devam etti 

Hükumet, tekrar Valansiya'ya nakletmegi 
dü~ünüyor, kabinede degi~ildikler oldu 

• 
&UAGO:; 

Franko kuvvetlerinin son ilerileyi~inden sonraki vaziyeti gösterir harila 

i spanya, Fransa ve ingil-1 . 
tereye nota verdi Fransiz - lspanya hudu-

Salal)\anka 5 - Rcsmi bir teblii!dc 
bildirildigine göre, Franko kuvvctlcri Le
rida' dan ötcyc ilcri yürüyü~lerine devam 
cdcrek Nogucra nchrinin .bir kolu olan 
Rivagorzola 'ya varm1dard1r. 

Sol ccnah kuvvctleri Boltana'Yl zap- -
tetmi1lerdir. 

r Arkasr Sa. 7 ailtun S tel 

dunda bir hadise mi? 
Salamanka 5 - Salamanka rad

yosuna göre, Katalonya hududunda 
bir yerdeki askeri hedefleri bombar• 
d1man eden Franko tayyarelerine 
Fransa - Katalonya h ududundaki 
FranslZ hava toplar1 atei ai;m11lar -
dir. (a.a.) 
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Amele f1rkas1n1n teklifi 
ekseriyetle reddedildi)j 

~emberlayn, «hu teklifin ameli neticesi Avrupayi 
ikiye ay1rmak ve bizi harbe sürüklemek olur» diyor 

Londra 5 (Hususi) - Avam Kama· 
raSI, hükumctinin harici siyasctini takbih 
ilc ycni intihabat yap1lmasma müteallik 
olarak Amclc ftrkas1 tarafmdan vcril -
mi1 olan teklifi 15 2 rcye kar11 359 reylc 
reddetmi1tir. 

BaFekil M. \:cmberlayn bir F rans1z
lngiliz • Sovyet konferansmm i~timaa da
vctini istiycn Amelc f1rkas1 tcklifini red -
dedcrck demiitir ki: 

«- Böylc bir1ey Fran•a, Sovyct Rus
ya ve lngiltcre arasmda hcrhangi bir 
dcvlctc veya devlctlcr grupuna kar11 t"' 
cavüzi vc tedafüi bir ittifak akdi tcklifin• 
den ba1ka biriey dcgildir. Buna kollckti~ 
cmniyet nam1 vcrilebilir mi ~ Amelc f1 r • 
kast tcklifinin amcli ncticesi, Avrupayi 
ikiyc ay1rmak vc bizi i<;tinab1 gayrikabil 
bir 1ekildc harbc sürüklemek olacaktir.» 

[Arka„ Sa. 7 •iltun ~ tel 
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F ransada yeni bir kabine 
buhran1 m1 olacak? 

Hükumetin teklif ettigi yeni mali projenin kabul 
edilmiyecegi ve kabinenin dü,ecegi söyleniyor 

Fransiz Ba~vekili M. Blum 

Parlamentoda dün sid-
' 

detli gürültiiler oldu 

Paris 5 (Hususi) - Maliyc cncü -
mcni ögledcn sonra toplanarak, hüku -

mctin hamlad1g1 ycni mali projeleri tct• 
kik ctmistir. Basvckil M. Blum, yc • 
ni projelcr hakkmda komisyona iza • 
hat.ta b~lu~ar~k, hazinenin 1.938 sc ; 
ncsmc a1d 1huyaclannm 36 ro1lyar 75 · 

CArkas1 sa. e siltun 5 tel 
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Siyasi lcma 
M1sirdaki se~im v 
Roma müzakereler 

Tarihi roman: 55 Ya'Zan: M. TURHAN T AN 

Zorba Nakilci dedi ki: 
Hünkar - ~evketlu 

damad 
bu gidi,Ie <;eriha,1ya 

benzer. Ba~~ukadar dostu
zaman sagd1~ olmak dü,er muza 

olacaga 
da o 

F akat evdeki h„ab gene ~ar!Iya uy -
mad1, zavall1 Hünkar bu hulyamn da ta· 
dma doymad1 ve Sulukul.eli <;ingene Ha
san i~in yap1lacak muhtesem kabul res • 
rnmin harnhklan bitrneden kiyamet kop
tu. <;ünkü Ba ~ukadar Seyyid Ömer A
ga, bir halifenin mübarek ayagma bir 
<;ingene dudagmm degrnesini luyamet a· 
Jarnetlerinden sayarak heyecana kap1lrrui. 
el alllndan N akilciye haber yolhyarak 
böyle bir felaketin vukuuna meydan ver· 
memesi niyazmda bulunmu§tu. 

Nakilci, li:albinin yansma 1ahin1ah 
yaphg1 Seherin iddet günlerini say1yordu. 
Dilber dulun koca51z lcald1g1 günlerin sa· 
ym doksam bulunca lstanbulun y1llarca 
unutamiyacagi derecede tantanah bir dü· 
gün yapmak dü~üncesile buhranh bir ha· 
yat ya11yordu. Bai~ukadarm ricaS1 ken • 
dine sunuldugu mada dem tablas1 ba • 
§'ndayd1. Sarho§ Mustafa ile boyuna ka
deh boialtiyor ve her kadeh sonunda rne
zeyi Gülhaneli Hüseynin, yan kalbine 
tasarruf ettirdigi o gencin yüzünden 
• hummah bak11larla • ahyordu. Saraydan 
geien adam1 da sofranm kar11smda el pen
~e divan durdurarak kabul etti, iki kadeb 
arasmdaki fastla esnasmda dinledi ve bir 
nebze düiündükten sonra §U cevab1 verdi: 

- ,Sevketlu Hünkar bu gidiile ~eri
ba11ya damad olacaga da benzer. Ba1-
~ukadar dostumuza da o zaman sagd1~ 
olmak düier. Onun gösterdigi tela1 da 
galiba bu yüzdendir. 

Ve sürekli bir kahkaha sal1vererek ila
ve etti: 

- Rus k1zi, Ulah km, Macar k1zi, 
Rum kIZI, Ermeni kIZI sarayda dolu. 
Varsm aralarma bir iki de <;ingene km 
kani•m. Baj~ukadar ne diye bu i1e nza 
göstermez. 

F akat ciddi bir <;ehre takmmakta ge· 
c1kmcdi, •lini - rak1 sofrastnda da ekseri· 
ya belinden <;1karmad1g1 • palasmm kab· 
zas1na koydu: 

- Bai<;ukadara, dedi, selam söyle. 
Kendisinin, yolda~lanmn, vezirlerin, bi • 
zim agalarm öptükleri bir ayaga <;inge • 
ne Hasamn dudag1 degemez. Hie; me ' 
rak etmesin. 

T1pk1 Hünkarin huzurunda bulunu • 
yormu§ gibi kollarm1 gögsüne kavu1tura· 
rak ünlü zorbaya - korku ile kan11k • 
bir saygi gÖ!teren saray agaSI yer öper • 
ce•ine egilip ve geri geri yürüyüp odadan 
~.kmca yüzünü sarho1 ada1ma <;evirdi: 

- Haydi, dedi, üstüstc ü~ kadeh yu
v&rla da Habib Odaba11ya git. $u <;in
gene i1ine bir düzen vermesini söyle. 

Sarho1 ada1 bu emrin ilk ktsmm1 hc • 
men yerine getirdi, bir kilo kadar 1arab1 
Ü<; kadeh i~inde yuvarlad1 ve bir müla -
haza ileri sürdü: 

- Habib odal>a1i 1imdi saray silah • 
1orudur. Mukaha iltizam edip hazine düz· 
mektedir, Böyle maslahatlara el vurur 
piu) 

Nakilci Mustafa kötü kötü güldü: 
- Behey gafil, dedi, Ocag1n isi bir 

ailanun damarlanna sindikten sonra o a· 
dam1n kazam 1eriften uzak kalmaSI ka
bil olur mu)... Habib de saraya ge<;ti 
amma Ocagm kuludur. Kahb nerede o· 
lursa olsun kalbi gcne Ocaktadrr. Kazam 
1erif ugrunda can vermek i~in i1aret bek
ler. Sen hemen dedigimi yap. Görccck -
sin ki Habib, daha sen yanmdayken si • 
lahlanacak, Ocaga ko1acakbr. 

Ger~ekten de öy\e oldu. Eski odaba11, 
sarayi tahkir ve saray1 tazyik i~in kcndi· 
sinden beklenen hi1meti kabul etmekte 
kü<;ük bir tereddüd göstermedi. Nakilci· 
r.in selamm1 ahr almaz Ocaga ko1tu, us· 
talan ve ~orbac1lan baima top\ad1, Ka • 
~uni Sultan Süleyman de»rinde kurulan 

kanunlan korumak ( !) vazifesinin hac1 
Bekta1 kö~cklerine aid oldugunu ve o ka· 
~unlarda bir <;ingeneyc Padi1ahlann a -
yak öptürmesine dair i§aret, yahud sara· 
hat bulunmad1g1m söyledi: 

- Y olda1lanm, dedi, Padiiahm her 
d;Jedigini yapmasma göz yurnarsak yann 
gene bir nizam1 cedid bid' ati c;ikanhr, O
cag1m1za incir dikilir. Onun i<;in uyamk 
bulurunahy1z. Padiiahm kanuna uygun 
olm1yan her dilegine enge! olmahy1z. 

Nizam, sükun ve terbiye, bu ~apulcu 
Ocagm ho1lanmad1g1 1eylerdi. Kü<;ük bir 
f1S1lt1 orada büyük bir velvcle uyandrra -
bilirdi ve bir bardak suda frrtma yarat • 
mak Y eni<;erilerin bay1\d1klan i1\erden -
di. 0 sebeble Habib odaba1mm tclkini 
hemen mücssir oldu. Sanki devlet tehli • 
krdc, memleket tehlikede, Ocak tehlike· 
de imi1 gibi müthi1 bir heyecan gösterildi, 
di§ler g1ctrdad1, gözler parlad1, silahlar 
51ynld1 ve odadan odaya, ortadan ortaya 
intikal eden mÜ§tcrtk bir sayha be\irdi l 

- lstemczük, bir <;ingcneyc Hünka
nn ayak öptürmesini istemezük l 

Padi1ahm bu iie verdigi ehemmiyet, 
menfi cepheden olmak 1artile, Ocakh a
ra!mda da belirivermi1ti. Artik her kafa
dan bir ses ve her beiden bir pala ~1karak 
saraya kar11 tugyan naralan savruluyor· 
du. Kü<;ük bir tcicbbüs ve telkin bu nÜ· 
mayi1i korkunc bir isyan 1ekline sokabi • 
lirdi, Ocakla saray bogazbogaza gelirdi. 
Lakin N akilci ilc onun emrinc göre hare
ket eden Habib odaba11 Padi1alu devir • 
mek degil korkutmak istiyorlardt. 0 sc • 
beblc gürültünün ancak sesi Padi1aha 
aksettirildi ve Hünkar, Yeni~erilerin sila
hm1 görmiyerek naralanm duydu. 

Fitneyi uyand1ran Habib, gene silah -
1orlar dairesine dönmü1 ve hadiseyi • gu· 
>'" eski dostlan taraftndan bildiriliyormui 
gibi • ba1~ukadara haber vermi1ti. 0 da 
ayni tegafül vc tecahül maskesine bürü • 
nerek dogruca huzura <;tkll: 

-r, f-4ydi, dcd~ ay1k\a pirinGi11 ta11ni. 
Sultan Mahmud bön bön sordu: 
- Gene ne var Aga? 
- Ne olacak? Ocakh ayaklaniyor, 

ki1laklarda ( 1) k1yarnet kopuyorl 
- Sebeb? 
- Sebeb senin yufka yürckliligin !.. 

Bir <;ingeneye ac1yorsun, ccdad1ndan hi~ 
birinin yapmad1Si i1leri tasarltyarak heri· 
fe ayag1m öptürmek istersin ?., Bir hali • 
fcnin ayagma bir <;ingenenin dudagi de· 
ger mi? Böyle bir i1 yeri boynuzlannda 
tutan öküzü gazaba getirir, dünyay1 zel
nle tutar. 11tc Ocakh da gayrete geldi, 
ayaga kalkti. 

Hünkar, elcmli bir sükun i<;inde en ya
km kölesinin bu pek agtr sözlerini dinli· 
yordu. Meselenin <;ingenc Hasan yü • 
zünden <;ikbg1m anlayinca biraz rahat -
laitt: 

- Boi lii.ft, dedi, bir yana koy da 
anlat. Sana bu haberi kim verdi) 

- Habib odaba11) 
- Onun Ocakla ne alakaSI var? 
- Alakasm1 sen kestin amma dost • 

!an kesmemi1, kendisine bu sabah adam 
yollan1p kaziyye bildirilmi1. 0 da gelip 
tela§la beni buldu, yana yak1la duyduk
lanm anlatll, inad edip de <;ingenc Ha
sana ayak öptürürsen tahta, taca elveda 
cdersin l. .. 

Sultan Malunud gözlerini kapad1. 
Tahta ~1kllg1 gün sarayda dökülen kan· 
lan, amcasmm par~alanm11 cesedini ve 
Alemdar vak'a51 masmda Topkap1ya a
ttlan kur§unlan hat:rlad1 ve yüregi yana 
yana karanm Bai~ukadara bildirdi: 

(Arka81 var) 

(1) Yenl~erller Ju~talanna k14lak dahl 
derlerdl. 

Düzcede a~tlan köy katibleri kursu 

Düzce ( Hususi) - Kazam1zda bir müddcttenberi devam eden köy 
katiblikleri kursu hitam bulmu~tur. Gönderdijiim resim bu kurslara devam 
edcn ve kövün idaresi i<;in 15Z1m geien malümah ögrenenleri yeni klyafet· 
Ierilc göstermektec!.lr, 

ba,Iadrlar Hissesine dü,en serveti inci yrldönümü i~in islerine 
' 

Y evmiyeler 4 liraya ~ika
nld1, fakat tüccar büyük • zar'ar görüyor 

thrac olunan yumurtalan i1liyen ii~ile
rin ücretlerinin arttmlmasm1 ISrarla iste -
meleri üzerine yurnurta ihracat<;1larilc ii· 
~iler arasmda tahaddijs eden vaziyet, dün 
alakadar makamlarm da müdahalesile 
- muvakkaten • halledilmi§tir. 

Yumurta ihracatc;ilan, Türkofisle yap· 
ttklan tcmaslar neticesinde iKilerin i§e 
ba§lamamaSI yüzünden harice kar11 ye • 
rinc getirilemiyecek taahhüdlerin haricdc 
Türk ihracat ticareti i~in ~ok fena bir le
ke teikil edecegini gözönünde bulundura
rak iKilerin istedilcleri ücrcti, yani sand1k 
ba,ma 60 kuru~u • taahhüd kar11lanmc1ya 
hdar - vermegi kararla§brm11lardIT. Bun
dan sonra Türkofisten ba21 raportörler 
Y emiie gitmi1. iKiler de yeni karar kar· 
11smda iie ba1lam11lard1T. 

Bu iekle göre, iilenecek yumurtamn 
bir sand1gmm iKiligi 75 kuruia ve bir 
iKinin yevmiyesi de 4 liraya gelmekte • 
dir. Halbuki ihracat~ilar, haric piyasa -
nm dü1üklügü kar11Smda bir sand1k yu· 
murtadan azami 2 5 kurui kar alarak ih
racat yapmag1 kabul etmi§lerdi. ~imdiki 
ycni vaziyet kar§ISmda zaranna ihracat 
yapmak zarureti haSI! olmuitur. fhracat • 
~ilar, 1imdilik taahhüdleri yerine getirmek 
i~in bu zarara katlanacakhr. 

ADLIYEDE 

Su~lu telefon tahsildar1 
Telefon idaresinde 1842 lirahk bir ili

tilästan su~lu tahsildar Cemalin dün A· 
grrcezada muhakemesine devam edil • 
miitir. 

Evvelkl celsede iddia makam1, su~ 
ald oldugu daireyi ijtfal mahiyetinde 
görmü§, Cemalin zimmet vc !htlläs mad
desine göre cezalandlr1Imas1m lste • 
mi~l. 

almak üzere M1s1ra gitti 
Vilayetlerden be~ senelik 

Merhum Prens Seyfeddinin refikas1 
Prenses Ulviye, iki gün evvel M1ma git- f aaliyete aid ihsai 

M mrdaki mcb'us sc~imi ile 
giliz - ha\yan müzakerel 
esas itibarilc neticelcnme 

ni zamana tesadüf etti. ,Su kadar 
bu dcfa M1mdaki intihabda daha z 
dahili mescleler ve bahusus halkm 

mi§tir. Prensin emval ve emlakini idare· malfimat istenildi" 
ye memur olan mütevelli heyeti ile Pren· 
su arasmda mutabakat has1l olmu1 ve 
kendisine Prensin servetinden mühim bir 
hisse verilmesi takarrür etmi1tir. Prenses 
Mmra gidince kendisine verilecek olan 
hisseyi alacakt1r. 

<;ok mühim bir 
• haz1rlan1yor pro Je 

Balkan limanlar1, dünya 
limanlar1na baglanacak 

Balkan mcmleketleri ikhsadc1lanmn 
§ehrimizdc bulundugu 1u malarda Bal
kan limanlarm1 bütün dünya limanlarma 
baghyacak ~ok mühim bir proje üzerinde 
durulmaktad1r. Ögrendigimizc göre, bu 
projenin esas hatlan 1u 1ekildcdir: 

1 - Balkan deniz nakliyecilerinin 
aktarma hususunda t~1riki mesaisi .. , 

Ezcümlc: Yunan, Rumen ve Türk 
hatlannm Adriyatik mmtakasmda Y u • 
goslav hatlarile teiriki mesaisi, 

Yugoslav ve Rurnen hatlarm1n Mar • 
silya, Türk ve R umen hatlanmn Konti· 
nan, Rurnen • Türk ve Yugoslav hatlan
nin N evyorka kadar mevcud bulunan 
Yunan hatlarile te1riki mesaisi., 

2 - Birbirine muvazi hatlann prog • 
ram vc tarife birligi, 

3 - Balkan memleketleri hayrag1 al
bnda !;&11111.n müessescler arasmda mütc
kabilen rü~hanh anla1malar altdi. 

Türkiye, lzmir • P ire hath tesis et • 
mckle bu i1te illt aduru atm11 hulunuyor. 
Bu hat Marsilya ve Nevyorka kadar gi
den Yunan hatlarile iltisak peyda etmi1 -
tir. !cabmda, halen kaldmlm11 bulunan 
lzmir • Pirc • lskenderiyc seferleri de 
yeniden ihdas edilecektir. 

Cumhuriyetin on beiinci yilma aid h.na, Sihhatine ve hava ihtiyacma 
kutlulama haztrhklan bailadtgtm yaz • lahat üzerinde mücadcle yap1lm111tr. 
mI§lik. Bu arada hükiimet bütün vilayet- Romadaki müzakcrelcrde, MIS 
!erden gerek hususi muhasebe, gerekse u- mevzuu bahsolmu1tur. F akat bu, 
mumi büt~e veya belediyeler vaSitasile dahili i1lerinden dolayi degildir. Be 
yap1lan imar iileri hakkmda maliimat is- milcl vaziyeti ve bahusus Mtsmn to 
temiitir. lanndan ge~en ve ahiren aktedilen in 

Mmr ittifak1 ahkam1 üzere uzun m·· 
Muhtelif vilayetlerden almacak bu lngiliz askeri iigali altmda kalacak 

malumat umumi bir bro1ür halindc ne1 - S 
redilecektir. üven kanalmm gerek sulh gerek 

zamamnda tamamile serbest olmas1 
Alakadarlar 1imdiden ha21rlad1klan rinde münakaialar cereyan etmiitir. 

maliimalI bagh olduklan Vekaletlcre Mmr intihabmin baihca neticesi 
göndermegc ba1lam11lard1r. Istanbul di';e kadar memleketin bütün efkan 
Naf1a Ba1mühendisligile Maarif müdür- miyesini vc milli duygulanm temsil 
lügü taleb edilen ihsai maliimah gönder - müfrit milliyet~i V cfd partisinin tarn 
mi1lerdir. ehemmiyetten sak•t olmas1d1T. 

Maarif rnüdürlügünün hamlad1g1 cet- meb'usan meclisindeki 232 meb'ustan 
velc göre, son bei senede Istanbul muha· meb'us Vefd partisine mensubdu. ~i 
sebei hususiyesinin verdigi tahsisatla ki hükumet taraftan teiekküllerin me 
51 ilkmekteb binaSI yaptmhm1br. lan ancak 46 idi. Mmr nüfusunun 
------M_.;...0...;....T_E_F...:.E_R_R_/_K_ tezayüdünden dola}'l meb'uslarm mi 

da 264 ki§iye ~1kanlrru1hr. Yeni intih 
Yumurta ihracat~1lar1n1n Vcfd partisi ancak 12 meb'us ~1kar 

yeni müracaatleri mi1tir. Hükfunet taraftan müttehid t 
kiiller isc 96 meb'us ~1karm11lard1r. 

Yumurta lhracat9lan, !spanyada ih- partisinin en büyük liderleri Mustafa 
tilalden evvel ihrac olunup da bedeli 

has Paia ve Makram Pa1a gibi lll el'an ahnam1yan 400,000 Türk Jiras1mn 
verilmes! f~in Baivekalet ve tktisad Ve- politikac1lar meb'us intihab edileme 
kaletine dün te!graflar ~ekerek müra • lerdir. A~1kta kalmamalan i~in Kra 
caatte bulunmuilardir. raftndan ayan meclisine tayin edilm 

Ögrendigimize göre, bu 1§1 hal 19in rine aid tcklifi de onurlarma ycdire 
Ankarada toplanan komisyonun verdigi mi1Ierdir. 
rapor, §fmdi Ba1vekilette bulunmak • Yeni intihabda hükumet tara 
tadtr. Yumurta ihracat~ilan bütün gruptan sonra en kuvvetli parti ol 
memleketler bundan i;ok zaman evvel Sadiler meydana ~1km11tIT. N ahas 
paralanm aldtklan halde kendilerinin 111.nm liderliginden gayrimemnun 
iki senedenberi paralanm a!amam11 ol- ciler ve bahusus eski meb'usan reisi 
malar1m käfi bir nezaket sayarak Ba§· med Mahir Pa1a, Nakra1i ve emsali 
vekil CelAI Bayardan bu vaziyete nl • ruf simalann: Vefdin eski \ideri ve 
hayet verilmesi i~in istirhamda bulun- essisi Said Zaglul Paianm ismine iz 
mu§lard1r. 1 k 1 kl e te1 i etti eri yeni parti yani mu 

Sanayi zümreainin Vefdciler 79 meb'u3 ~1karm11lardrr. 
ihtiyaclari takil mcb'uslann sayiSI 59 dur. Reyl 

Dünkü celsede su~lunun müdafaa 
veldli, müekkiline aid su~n lhtiUs ol· 
mad1j!tm, lhtiläs olmas1 l<;in her hangi 
bir zimmeti veya vesika üzer!nde ta!t - ______ O_N_/_V_E_R_S_l_T._E_D_E 
yir ve tahr!f yap1lmas1 Iazun geldigini 
iler~ sürerek zimmetten tecziye$i icab 

Milli Sanayl Birlil!i, muhfelif sanayi tesavi hast! olan 18 intihab daircsinde 
zümrelerinin dilek ve ihtiyaclarile da- p1lacalt se<;imler ycni parlamentodaki 
h~ yaklnd~n m~~~l olmak üzere en • kanda zikredilen partiler arasmdaki 
cumenler te1\\:llme karar vermi~tir. En· bet[ ehemmiyetli dcrecede degi1tirmi 
cümenler tedrlcen t~ekkül edecektir, cektir. 

edecegini söylemi~tir. 
Muhakeme, karar i<;in ba1ka bir güne 

talik edilmi1tir. 

Polis memurunu öldürenlerin 
muhakemeai 

Bir müdde~ evvel Feriköyünde po!ls 
memuru !smail Haklnyi öldürmekten 
su~lu 1smaille Remzinin muhakeme • 
lerinc dün A!tircezada devam edilml§ • 
tir. Müdafaa §ahidi dinlenildikten son· 
ra diger müdafaa §ahidlerinin celbine 
ve Remzinin .Akll hastanesine gönderi· 
lip gönderilmediginin sorulmasi husu -
sunda müzekkere yaZ1lmasma karar ve· 
rildi. 
Kurtun hlraizi mahkiim oldu 

Fatihte Kur~nlu medreseden 170 ki· 
lo kur~n ~almaktan su<;lu sab1kah Vl
zell Mustafa dün Sultanahmed ü<;üncü 
sulh cezada 3 ay hapse mahkßm olmu1-
tur. 

Hala uslanmiyan hiraiz 
Muhtelif zamanlarda be§ hirstzhk 

vak'asmdan dolayi mahktlm olan sab1-
kah ~akir, dün sabaha kar§l saat 5,30 da 
Vefa caddesinde Dursunun evine gire
rek baz1 e~ya <;alarken yakalanm1§!Jr. 

Dün, Sultanahmed sulh cezada yap1-
lan muhakeme neticesinde su~u sabit 
görülen ~akir, 3 ay hapse mahkfun ol -
IDU§!Ur. 

Bir aucrlu tevkif edildi 
Fatma isminde bir kad1m temlik se

nedi üzerinde doland1rmaktan su<;lu lo
kantac1 ve bakkal Nihabet ile Ziya ad
larmda iki ki§inin dün Sultanahmed 
birinci sulh cezada sorgular1 yap1lm1§· 
!Jr. Neticede Nihabet tevkif edilmi§, Zi
ya da ikamete rapten serbest btraktl • 
m11br. 

SOSYETELERDE 

Elektrik tirketinin teklif 
projesi 

N af1a Vekäletile Elektrik §irketi ara
smdaki müzakereler devam ediyor. A
lman maHlmata 9göre, §irket, Nafia Ve
kaletine bir teklif projesi verm~tir. Ve
kälet bu proje üzerinde tetkikler ya~ 
mi§, mütaleasm1 murahhaslara bildir -
mi§tir. Devam eden müzakereler, bu e
saslar etrafmdad1r. 

Müesaif bir ölüm 
~ehrimizin zahire ve sanayi alemin· 

de tan1nm1~ tüccar ve fabrikatörlerimiz
den Bay Mustafa <;anak91h dün vefat 
etmi§tir. Cenazesi bugün saat 12 de Be
yaz1dda Soganal!a mahallesi, Nur soka
gmda 20 numarah hanesinden kaldmla· 
rak namaz1 Beyaz1d camii §erifinde kl· 
lmd1ktan sonra Topkap1 aile kabrista -
nmdaki ebedi medfenine naklolunacak
ttr. 

Mezun gencler polia komiaeri 
olabilecekler 

Ün!Vtn"sit'eden ttll!ZU!\ gencler, arttt ~ 
derlerse 25 lira aslt maa§la komlser o
larak zab1ta meslegine intisab edebile • 
ceklerdir. Bu gib! taliblerin blr senelik 
stajdan sonra rütbeleri arttmlacakt1r, -···-Niaan yagmurlari m1? 

Bir müddettenberl ~k güzel glden ve 
!stanbullulara tam bir ilkbahar ya§a!an 
havalar evvelk! gece b!rdenbire bomm~. 
nisan yagmurlan ba§Iami§tJr, 

Meteoroloji istasyonuna gelen ma!t'.l -
mata göre, memleketin her kö§esine fe
yizli yagmurlar yagmaktad1r. 

Yurdun dogu Anadolu bölgesile Ka· 
radenizin §ark taraflarmda hava bulu~
lu, diger bölgelerde ~ok bulutlu ve yer 
yer yai!J§lt g~mi§, rüzgar Trakya, Ko
caeli ve Ege bölgelerile Karadenlz ve 
Anadolunun garb taraflannda §imal • 
den kuvvetlice, diger yerlerdc cenub! 
istikametten orta kuvvette esm!itir. 

Dün !stanbulda hava kapah ve yaj!t1-
h g~mi1tir. 24 saat zarfmda metre mu
rabbama 8,1 kilogram yajtmur yagm1§
t1T. -····--Darendede k1zam1k ha11tahg1 

Darende (Hususi) - Kazam1Z1n baz1 
köylerinde klzam1k ve kasabanm iki 
maha!lesinde ~i~ek hastahg1 vard1r. S1h
hat memurlan halka 8§1 tatbik etmekte
dirler. 

P olis mektebinde yüzme Yeni intihabm beklenmiyen ne 
Sadiler partisinin ~1km11 olmastdIT. H 

deraleri de verilecek met taraftarlar1 mutlak ekseriyeti hai 
Polis mekteb!nde spor derslerine ~ok mad1klanndan Ba§Vekil Mahmed 

ehemmiyet veriliyor. Tedris kadrosuna mud Pa1a kabinesinc Sadilerden mü 
ayr1ca bir de yüzme muallimi ahnmt~ sil almak mecburiyetindedir. Y ahud 
tir, takiller ile uyuiacakhr, Llkin Sa 

SEH/R ISLERI toplu ve mazbut tek bir parti oldugu 

Et fiatlart ipka edildi hükumet taraftarlarmm Sadilerle itt 
etmeleri M1S1ra siyasi istikrar temin 

Et komlsyonu dün de toplanarak pe- eck ve yukanda söyledigimiz islahatI 
rakende et fiatlan üzerinde tetkikat adeta hi~ yoktan meydana getirilece 
yapml§, henüz narhm tebdilini icab et-

lan ordunun ve müdafaa teikilatmm tirecek blr sebeb mevcud olmad11!mdan 
fiatlan fpka etmi§tir. cud bulmasm1 kolayla1t1Tacakbr. Bu 

Kasablar §irketile Belediyenin mÜ§ • ~ok büyük paraya muhtacd1r. Hai 
tereken kurdu~ yenl §lrket tarafmdan halkm daha fazla vergiye tahammülü 
slpari§ edilen ilk kafile keslm hayva. • tur. 
nab da bir haftaya kadar gelecektir. On- Vefd partisi uzun seneler istiklal 
dan sonra toptan sab§lar üzerinde de cadelesini idare etmiiti. fngiltere ilc 
azami fiat tesbit olunacakttr. lan istiklal ve ittifak anla1masm1 diger 

Plakalar degif tiriliyor tün partilerin iitirakile mcydana ge 
Dahiliye Vekaletinden verilen bir e- mi1ti. Kendi ba1ma kapitülasyonlan 

mir üzerine 1stanbulda bulunan resmi d1rm11b. Harici davalar bittikten s 
ve hususi bütün otomobil, kamyon ve V efdin bu i1leri ba1ara.m1yacagm1 ilk 
otobüslerin pläkalar1 yeni §ekilde degi§- rübe gösterdiginden ve memleketin o 
tirilecektir. Bunlarm tebdiline yakmda te membai olan kralhk ilc kanunu esa 
ba1Ianacakt1r. PJaka resmi 350 kuru§ O• tdsrih etmedigi noktalarda ihtilaf h 
larak tesbit edilmi§tir. dtiitügünden vc parti dahilindeki u 

Ekmek fiah lan da idare edemediginden inhilal 

!stanbul Belediyesinden: mi1tir. 
V efd mevkiini ba1ka siyasi te1ekk 

6 nisan 938 tarihinden itibaren birinci 
re birakirken M1smn beynelmilel v 

nevi ekmek on kuru§, ikinci nevi ekmek t 1 
dokuz kuru§ yirmi para, ftrancala on yeti, ngiltere ile talya arasmda R 
dört kuru§ yirmi paradtr. da yap1\an müzakereler neticesinde 

hmla1m1§hr. 1talyamn Süven kanalm 

Zonguldakta büyük bir lise yap1byor 
Akdenizin l ngiliz lmparatorlugunun 
kadar bulundußu 1ark havzasma aid 
l~bleri talmin edildiginden M1smn h 
de bir cndi1esi kalmam11hr. Amk h 
i<;inde, dahili 1slab ve yenile1tinn 

Zonguldak (Hususi) - ~ehrimizin 
maarifperver tüccarmdan Mehmed <;e
likelin altrm§ bin lira sarfile in1as1m 
vadettigi lise binasmm temel atma me
rasimi pek parlak bir surette yapildi. 
Bütün mekteblilerin, büyük blr hall< 
kütlesinin ve valinin önünde ce~eyan 

eden merasimde mubtelif hatibler söz 
söylediler. Zonguldak bu vesile ile bir 
bayram gününü ya§ad1. Akiarm da or
tamekteb salonunda Halkevi nanuna 
bir rnüsamere verildi. Gönderdigim re
sim, Zonguldak lisesinin temel atma 
merasiminden bir am göstermektedir. 

me1gul olacakllr. 
Muharrem Feyzi TOG 

Askeri m1ntakada 
arazi sabn abn1yor 

Bogazi~!ndekl askerl m1ntakada 
hasa aid arazi hükUinet tarafmdan s 
ahnacakbr. Bunun harlcinde kalan 
zinin hangi taraflarmda bina in1as1 
iz oldugu tesbit edilmek üzeredir. 
maksadla muhtelif vekälet mümessi 
rinden mürekkeb bir komisyon <;at 
malara baslami§br. 

Cumhuriyet 
Nüshas1 5 lrurustur 

Abone ~eraltl { Tilr!dr• Y lcm 
Senellk 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
Öc a;vhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Baric 
icin 

2700 gi 

1450 -
800 -

:Yoktut 
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Büyük Alman imparatorlugu 
Göbels Alman milletine 
hir beyanname ne§retti 
9 • 

n1san 

olacak , 
büyük 

H i t ler 

Ahn an 

mühim 
i.nparatorlugu günü 

bir nutuk söyliyecek 

AIBcrlin 5 - 9 nisan .. „ „ b" "k c•'-11·r. man 1 • gununun « uyu d 

Göhhcls mparatorlugu günili> olacag1 A vuaturya nazi l irka11 tensik 
laben nc ta~~:inda? Alman milletine hi- edi/iyor 
rilmcktcdl.rc 1 cn h1r beyannamcde bildi- Viyana 5 - Avusturyada plcbisiti 

B ir. tanzime memur olan Yiyana eyalcti 1efi U tarihi „ „.1 . • 
lcdiye d · ~un, og e vakll Y1yana be - Bürkel'in vazifesinin 10 nisan tarihine 
resmi b'airleSJnde •tilacak ve hu Sltada temdid · edilece~i rivayct edilmektedir. 

ina arla h • 1 b 1 H' 1 tckilecckt' usu51 ev ere ayrak ar Mumaileyh, 1t er tarafmdan Avustur -
B"t" Ir, yadaki nazi f1rkaS1n1 yeniden tensik et • 

kih ut~~I A~~anya~a münakalat iki da- meii;e memur edilmi1tir. 
vapurlann dü1d~~·kti.r. Lokomotiflcrin vc 1936 itilaflan Üzcrinc Avusturyayi 
lolan h" „, uklcn c;alacak, tayyare fi- tcrkctmi1 olan Avusturya nazilcri 1efi 

uyu"' "hirl · " · d 1· b L ld 'k' · ·1 y· Yapacakt enn uzerm c ccvc an yüz a11 eopo , 1 1 muavm1 c 1yanaya 
~ d H lk 1. önmü•tür. • KÜtlel · ' 

caddelerd en umumi meydanlarda, M umailcyhin f1rkanm tcnsikmda mü • 
kcri mizikc I toplanacak vc buralarda ar him rol oynamas1 muhtemcldir. 
•crlcr ver a k" firkamn m1Z1kalan kon - Alman protestan kilisesinin karan 

S 1•cc hr. Berlin 5 - Alman protcstan kilisclcri aat 8 de b" „ 
caktir. Ahali utun magazalar kapana- mümessillcri, bir karar sureti kahul et • 
z1r buiunm k •an ~mu~i yoklamada ha- mi1lerdir. Bu karar suretindc Alman pro
kunu dinl a ,ve„ H1tler'm son büyük nut· tcstanlan yap1lacak olan plcbisitte mem-

cme" uzcr b' 'd · · 1 d • d d'I '-Pacaktir B e 1r 11:ec;1 rcsm1 ya- nuniyet c «cvet» emcge avet c 1 mc1<• 
lccck v · b u nutuk saat 20 de irad edi- tedirler. 
mü takib ~nu nazi mar5larmm terennü- Alman protestanlan, Hitlcr'in büyük 
lisclerin c jcek vc hu csnada bütün ki- Almanyayi vücudc gctirmek suretilc Al-

Al c;a~ an talacaktir. man millctinin eski bjr cmclini tatmin et-
! manyanin b" „ • Al 
•cak ola . utun tcpelermde yak1 - mis oldui(unu bcyan ctmektcdirler. • 
«millctin I-tJ'".~ atesleri hütün dünyaya manyanm protestan kiliscsi, bu mucizcvi 
hlen teyid it er In tarihi harckctini rcs • tebcddülden dolayi Cenab1 Hakka te • 

•lrnckte oldui(u» nu ilan cdc • sckkür ctmcktcdir. (a.a.) 

Hakirnie~--~;;;,;:d;
1

P~I~~;;~;-·~eklere 
Yeni degisiklikler , . 

Bir ~ok -h-"k- .- 1 . . . 
t f' a un er1m1z1n 

er 
1 

\Te nakilleri yapild1 
Ankara 5 

rasmda (Teiefonla) - Häkimler a-
hildiriyo~~~an Yeni terfi ve nakilleri 

Erzururn . 
nü TQkaa k rnahkcrnesi eski reisi F{üs • 
suJh häk· . •dastro häkimligine, Adana 
häkimlig'.m' !srnail Rakk1 Adana hukuk 
Midyata.'~~;1.Arnasya hä kimi Tevfik 
gu häkirnlj · ·'' azas1 Nccati Ankara sor
rnurnisi ~ ~ine, Mugla eski Müddeiu • 
B.ihisni hä~·' ~onya sulh häkimligine, 
knnligine ~';1 1 Na7.1m Adana sulh hä
san Tars~ ad1rn Müddeiumumisi Ha
a_z~si Saa,~ ceza häkimligine, <;ankm 
hgme T Gankm asliye ceza häkim • 
M d ' arsus M"dd . u anya u e1umumisi Basri 
istanbui ~:. Ankara sulh häkimi LUtfi 
Zonl(Uldak Uddeiumumi muavinligine, 
Ü"r.güb huk aza .m~avini Hasan Tunca 
de1urnurnt Uk hak1mlii?ine, Konya Müd
kara lcra muavini Celäl Muglaya, An
hakirnligi rnernuru Sabiha Cankm sulh 
tnuavini ;•· S1nd1rgi Müddeiumumi 
~na, I<a/rtuh Ankara lcra memurlu
l1akk1 l<agzan Müddeiumumisi ismail 
tnisi 'I'ayy •zrnana, incesu Müddeiumu
rnurni rnuaar. Tarsusa, 1zmir Müddeiu • 
murluguna Vmlerinden Hikmet icra me-
11urrern z~ l<uru~ay sorgu häkimi 
~ra~ •orgu ~l?a~ aza muavinligine, 
l ac1köy M" •k1rn1 Nureddin Gümü~
~1~.az sorgu ~~d~iu?'um! muavinligine, 
fuddeiurnu :k1m1 Kurban Bof,azl!yan 

tnuavini ~ ~ 1 tnuavinligine, Konya aza 
rn~avinlil!i~ ik K~nya Müddeiumumi 
11~sevin B"e, T~k1rdait häkim muavini 
~vinJiltine U~han1ye Müddeiumumi mu-

ek11:dag häk'.du icra memuru Sabiha 
&"._ hakirni z 1m. muavinligine. Urfa sor
~1 1;1Uav;111 .~:t'ln Amasya· Müddeiumu

uri l!rfa '5 ine. Alanva sorl!U häkimi 
;cmuru A~?rgu häkimligine, tzmir icr3 

arsus sar;;e hrntr aza muavinlii!ine, 
5011?11 häk; häkirn vekili Kämil Ünye 

«;inli}rn 'V:killigine tayin edildiler. 

erlll kazand1g1 

laf eri Japonlar 

teb'b 
Pckin 5 

1 
ediyor 

t~rargah1 \.":"'" Buradaki Japon umumi 
1 habcrlc~n rnulaffcriyetleri hakkmda-

van ' " tck 'b g 1n hirb' z1 etmcktc Han§U-
rncd"· • 1r v k. ' 1g1nj Vc 1' ,8 1t Cinlilcrin clinc ge~-
•1• dörtte Ür" .~ 1•r1uvang'm da hi~ degil-
und • , unun ] . 

Ugunu bild' apon 11gali altmda bu-
Genc 11 irmcktcdir. 

rc, ü~ ] rnurn; kara .h bl'"" -, ._ •Pon „ rga 1n tc 1gmc go-
. a rund rnufrc · T · • b h an \.in h Zc51 a1cr1uvang in 

d' brncikur Ich ~tlanni g~crck dün sa· 
a ulunan b· rin on kilometrc ccnuhun

tr rn k' p A,Rj ev 1e gclmi1tir. (a.a.) 

hup~~· .. 5 <11u~us BORSASI 
g ku kapan I) - Paris borsasmm 
Londra 160 

1 ~ fiatlan §Unlardir: 

~~6• Brükse1' 6~evyork 32,28, Berlin 

42 ~; 169.so, ku!,50, Amsterdam 1788, 
140 01

2 • 43 1/4 §~n 15,13 1/2, bakir 
' 1/2, gürnij alay 168,2,6, altm 

J 19.1,8, Slnko 13,10,7 1/2 

verdigi nota 

müzakereleri 
Ankara 5 (Telefonla) - <;ekoslovak 

ticaret heyetile baslam1§ bulunan mü
zakereler bugünlerde bitecektir. 

Amerikan heyetile birlikte bugün 
Hariciye Vekaletinde bir roplanh ya • 
pild1. Bu toplanhya yarm Türkofiste 
devam olunacakhr. 

M1a1r kabinesi istifa etti 
Kahirc 5 (Hususi) - Ädct oldugu 

vcc;bilc, sc~imdcn sonra hhine istifa ct

mistir. 
Kral iatilay1 kabul etmedi 

Kahirc 5 - Kral F aruk, Mahmud 
Pa~anm istifaS1n1 kabul ctmemi1 ve kcn· 
disini, parlamcn tonun a~1 ! 11mda söyli • 
yeccgi nutku hamlamaga mcmur e t • 
mi~tir. 

Prof. Pittar' 1n dün
kü son konf erans1 

Siyaset aleminde 

Rusya <;ekoslovakyaya 
yard1m edebilir mi? 

HEM NALINA 
MIHINA 
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Y1ld1r1m 
Annabella 

CUMHURil'ET 

Bugün M i L L i sinemada 
G A L A münasebetile 

Fevkelllde blr arogram, 3 fllm blrden 

1. BROADWAY MELODi 1938 

6 Nisan 1938 

Heyecan, deh§et ve ga11gster til 
ler1 merakhlarma : 

Sinemam1z her da1m oldugu gi 
gene 2 gornlmemi§ bQyü.lr. 

tilmlerden 

Bir müddettenberi sözc ba,lam11 olan 1 Menfis' e, do~dan doil;ruya bir telgraf 
Mak Vilyams: c;ckmege bile imkan yoktur. Nasil olur 

Y az1n Amerikadan ayr1-
larak Fransa ve ingilte
·rede filmler ~evirecek 

ROBERT TAYLOR • ELEANOR POWELL 
Ba§tan ba§a ne§'• ve musiki i~ind e ge~irilecek saatler. 

2 - Y A~AMAK HAKKIMDIR 
1 -Kumarbazla 

GEMiSi - Evet mösyö, diye devam etti, y1J
dmm korkusu, bir insanm mahl! olabi -
lecegi hastahklann en belal1S1d11. Bu il· 
!et, ekseriya kadmlara musallat olur. lb
lisle, yahud fare ile karf1la1maktan kork
m1yan bir kadm, 1im~ek c;akmca kcndin
den gec;er. 

0 gece, dedigim gibi, ncreden geldigi· 
ni tayin edemediiiim bir inilti ile uyku -
dan uyand1m. 

- Mortimer 1 Mortimer l 
D iye inliycrek beni 1<ag1ran bir sesti 

bu. Kafam1 biraz toplamaga muvaffak 
olunca, kararil1kta elimi ilcri uzatarak 
soslcndim. 

- Evanielin, sen mi ~agmyorsun? Ne 
var? N eredcsin? 

- P abuc;lukta kapahy1m. Bu firhna
da, horul horul uyumaga utanm1ypr mu
sun? 

- Allah allah, insan uyurken utamr 
m1 kanc1g1m? Sac;mahyorsun. Uyuyan 
ad am utanmaz E vanjelin. 

- Anlamamazltiia geliyorsun M orti· 
mer. Mahsus yap1yorsun, biliyorum. 

Bir h1~kmk i1ittim. V ermege haz11 • 
land1g1m alayc1 cevab yanda kaldt. 0 -
na mukabil: 

- V ah vah, karic1ibm. dedim. M ak
aad11n seni üzmek dci!ildi vallahi !.. Gel 
yerine yat„ 

- Mortimerl 
- Söyle iki gözüm. 
- Sen hala yahyor musun? 
- T abii yahyorum. 
- D crhal yataktan <;1k. K cndini dü· 

1ünmüyorsan bile 1<olugunu 1<ocugunu 
dü1ün ! 

- Kanc1g1m ..• 
- Cevab vermc M ortimer. B ilirsin ki 

ftrtmah havada yataktan tehlikeli ycr ol· 
maz. Kitablarda okumadm 1Ill ? Y atakta 
yahp da <;ene <;alacaii;ma. „ 

- Peki peki, kalkllm. $imdi yatakta 
deil;ilim arhk„. Vallahi kalkhm„ . 

T am bu esnada bir fim1ck c;akh vc 
arkasmdan, kanm hafif bir <;tghk atllk
tan sonra: 

- Gördün mü yaphil;m1? diyc hay -
k1rd1. Ah Mortimcr ah l Böylc zamanda 
yemin edilir mi? 

- A camm, gök gürültüsünün yemin
lc nc alakas1 var? Ben ah11n1 bilc a<; -
masayd1m gök gcnc gürliyccekti. Evan· 
ielin, bilmiyor musun ki havayi !lesimi 
elektriklc mahmul olunca„. 

- Allah sana yalmz c;cnc verrni11 
E vin dammda bir paratöner bile yok. 
Colugunun <;ocugunun hayall tesadüfc 
bai(h. Bunu bildiii;in halde hie; aldm1 et· 
miyorsun„. Ne yap1yorsun orada ? K ib· 
rit mi c;aktyorsun? Ayol scn deli mi ol· 
dun? 

- Kanc1ii;1m, kibrit cakmaktan ne <;1-
kar? O danm ic;i zmd1k lcalbi gibi karan
hk ..• 

- Söndür o kibriti 1 Cabuk söndür o· 
nu ! Hepimizin camna kasdm m1 var sc• 
nin ayol? Aydml1k, yildmm1 i;ekcr bil· 
miyor musun ?„ 

T am bu esnada, müthi, bir gÖl gÜrül
tüsü daha ifitildi. Karmt, yan kalan fer 
yad1na dcvam etti: 

- 11itiyor musun M ortimer? Yap • 
bn m1 yapacagm1? 

- l ritiyorum amma, yanhun var. 
Kibrit alevi yildtr11n1 c;ekmez. Ne bahsine 
istcrsen girerim. Kibrit ate1i h dar c1hz 
bir adrese yiJdmm gelir mi yahu? G el
se bile, isabct ihtimali milyonda birdir. 

- Biraz haya et Mortimcr 1 T am, 
ölümle hr11 kar11ya bulunduii;umuz bu 
korkunc dakikada böyle alayh sözlcr 
söylemcge dilin nas1l vanyor? Sonunu 
dü,ünmüyor musun? .. . Mortimcrl 

- Efendiml 
- Yatarken dua ettin mi? 
- $ey ... Etmek istcdim amma, zih· 

nim bir hesaba tak1ldi. unutmu,um„. 
T am o esnada, müthi, bir gürleme da

ha oldu. Kanm gene feryad1 bash: 
- Eyvahl Mahvoldukl Arllk, hi<; 

ümid kalmadtl Böyle bir zamanda dua 
ihmal edilir mi Mortimer? 

- Ben yatt1ii1m zaman hava süt li -
mand1. Gökte bir tck bulut yoktu. Ufa
c1k bir unutkanhk yüzünden bu kadar 
pat1rh c;1kacaii1 akl1ma gelir mi? Hem bu 
i1i fazla uzatman manastz. Duam1 k1rk 
yilda bir unutmu1um, ne c;1kar? D ört se· 
ne evvel bir kerc daha unuttumdu da zcl
zele olduydu, ha1trlars1n ya 1 hte o za
mandanberi bir gÜn bile dua etmcdeo ya
taiia girdiiiim yok l 

- Mortimer, unuttun mu? San hum· 
may1 unuttun mu? 

- Canim, $U san hummay1 mütema· 
diyen kafama kakmasana l Buradan 

da benim ufac1k bir unutkanhg1m o ka
dar uzaii;a gidebilir? Haydi zclzeleyi ka
bul edelim; yakmdayd11n da ondan oldu 
diyelim. Aroma her felaketin mes'uliye· 
tini de yüklenemem ya 1 

Gök, bu esnada, bir kere daha gürle
di. Ve kanm gene inledi: 

- Eyvah l Y akm bir yere indi mu • 
hakkak 1 Mortimer, yarma sag c;1km1ya
cag1z. Biz öldükten sonra, sebebi mev • 
timiz sen olduil;unu bari dü1ünsen ... Mor
timer I 

- Ne var? 
- Sesin nereden geliyor öyle? Y ok· 

sa, o aiiz1 ac;1k ocagm yanmda uu duru
yorsun? 

- Evet, 1u anda, o buyurdugunuz 
cürmü i1lemekle me5gulüm. 

- Cabuk oradan <;ekil l Sen bizi öl· 
dürmegi aklma koydun galiba ! Aiiz1 a
c1k ocak, y1ldmm1 en fazla c;eken iey • 

dir„. $imdi neredesin? 
- Buradayim. Pencerenin yanmda. 
- Allah a1kma yapma Mortimcrl 

C1ldmdm mt? Cekil oradan l F11tmalt 
havada ac;1k pcncere önünde durmanm 
tehlikesini memedeki c;ocuk bile anlar. 
Aman Y arabbi, son dakikalanmm ya-
11yoruz . . . Mortimerl 

- Buyur! 
- 0 lnm1ld1yan nedir ?

0 

- Ben! 
- Ne yap1yorsun? 

- P antalonumu giymege ugra11yorum. 
- Cabuk, at onu elinden. Bu hava-

da, nastl elin vanyor da giyiniyorsun? 
Yün kuma1m yildmm1 c;ektigini bütün 
alimlcr söylüyor; bilmiyor musun? Ha -
yahn zaten tehlilcedeyken, bir de o teh
likeyi arhrmak ic;in clinden geleni yap1 • 
yorsun. . . Ay 1imdi de ~rkt söylüyorl 
Sussana Mortimer l 

- $ark1 söylcmektcn ne c1kar kanc1· 
ii1m? 

- Sana bir defa degil, yÜZ defa sÖy· 
ledim ki, 1arkt, havada ihtizazlar yapar; 
bu ihtizazlar elektrik cereyanmm istika
metini deiii1tirir: deiii1tirince de... Mor 
timer, kap1yi nic;in ac;1yorsun? 

- Hey Yarabbi sen bilirsin l Kapiyi 
acarsam ne olur yahu? 

- Ne mi olur? D aha ne olacak, ölü
rüz 1 Bir saniye kafam yorsan anlarsm 
ki, hava ccreyam y1ldmm1 <iezbedcr. 
Kap1nln tlörtte Ü<;Ü ac;1k duruyor. $unu 
s1k1 s1k1 kapa. Hem <;abuk ol. yoksa to
pumuz bird<:,n öleceil;iz. Aman Y arabbi l 
Böyle havada deli ile bir odada kapah 
kalmak ne berbadm11 l Mortimer ne ya
p1yorsun? 

- Hie. Musluiiu •ctYorum. 8oii;ula
cag1m. $u s1caiia baksana. Biraz elimi 
yüzümü y1kay1p scrinliyeceii;im. 

- Sen düpedüz c;1ld1rm11s1n. Ayol, 
elli yildmm dü1se, ktrk dokuzu suya iner. 
Allah nzas1 ic;in 1u musluiiu kapa. Ey • 
vahlar olsun, mahvolacag1z !. . . Morti -
merl Nedir o gürültü? 

- Camm, 1u ugursuz tabloya c;arp -
ltm, d ü1üyordu. „ 

- Ay, sen duvarm dibinde misin? 
Hie; böyle dü1üncesiz adam gÖrmedim 1 
D uvarm, yildmm ic;in en mükcmmel na· 
ltil oldugunu bilmiyor musun Mortimcr? 
R ica ederim oradan c;ekil l Galiba gcnc 
küfür etmeiie haztrlamyordun. Colugu • 
nun c;ocugunun hayah tehlikedeyken bu 
tedbirsizlikleri nas1l yap1yorsun? Morti
mer, söyledigim ku1tüyü örtüyü tsmarla
dm m1? 

- Unuttum gitti 1 
- Gördün mü 1imdi yaphi(mi. 0 ör 

tü olsayd1, yere yayar, üstüne uzamrdm, 
hayatm kurtulurdu. Cabuk, buraya gel. 
Delice bir i1c daha kalk15madan yamma 
gel. • (Arkasi 11ann) 

Geviren: 
HAMDI VAROCLU 

Annabella 

F rans1z artisti Annabella Amerikaya 
giderken, mensub oldugu 1irketle yaphg1 
kontratta mart aymda üc haftahk bir me· 
zuniyctlc Avrupaya gclmegi 1art ko1 • 
mu1tu. $irket bu mezuniyete, zamam 
geldiiii vakit derhal muvafakat etmi1 ol
makla beraber artist bu seyahati yapma· 
y1 gÖze alamam11hr. Cünkü kocas1 gibi 
annesi de kendisile birlikte Holivud' da 
idi ve annesi müthi1 bir böbrek hastaltg1-
na yakalanm11h. Kad1m yaln1z b1rakmak 

tabiatile mümkün olrmyacaii1 11ibi o hasta 
halinde uzun bir seyahat yapmas1 imH m 
da mevcud degildi. 

Bunun üzerine babas1 Mösyö Sarpan· 
tiye kalk1p Holivud'a gitrni1 ve kamma 
icra edilen amcliyatta haz1r bulunmu1 -
tur. Annesi iyile1tii!i ic;in 1imdi artist za
man zaman kocasile veya babasile gczin
tilere c;1ktnakta, cok scvdii!i sporlan yap· 
maktadtr, 

Annabella dag sporlan yapmakla 
me1gul oldugu i<;in, Amcrikada Vilyam 
Povel'le <;evirmi1 oldugu ilk filmi «Ki • 
bar kadm ve u1ab> kordelasmm birinci 
temsilinde haztr bulunamam11hr. Z atcn 
Amerikada yaphklan eserlerin ilk tcm • 
sillerinde haz1r bulunamamak galiba 
F rans1z san' atkarlarm1n talihleri icab1 .. 
F eman Cravcy de «Rezaletin scbebi» 
filminin ilk gösterili1lnde bulunamadan 
Amerikadan aynld1. Sari Buvayc ise 
«Mariya Valevska:t mn ne Fransadaki, 
ne de Holivud' daki tcmsillerini göreme • 
mi1tir. 

10 nisanda Annabella Ämerikadaki 
ikinci filmi «Ellis adas1» kordclasm1 ce • 
virmege ba1hyacakttr. Bu escrin hcnüz 
ne direktörü, ne rejisörü, ne de digcr ak
törleri belli deiiildir. Y umurta kap1ya 
gelince i1 görmek adcti sade A vrupada 
del(il, anla11Ian Amerikada da pck rag
bette .• 

F rans1z artisti temmuz iptidasmda 
F ransaya gelip dinlenccek, eylul ve bi· 
rincite1rini 1ngilterede filim <;evirmekle 
gec;irecek, sonra Pariste reiisör M arsel 

Lcrbiye'nin idarcsi altmda frans1zca bir 
kordela yapacakllr. Bir scne ic;inde üc; 
muhtclif memlekette üc filim vücude ge
tirmck, az mazhariyet deiiil dogrusu l 

* Amcrikah rcjisör K larans Brovn 
yakmda ~evirecegi «Budalanm zevki» 
ismindeki filmin dt§ manzaralanm yck· 
tirmck üzere 1svi~reye gelmekted ir. Bu 
kordela, harb aleyhinde bir eserden ikh
bas olunmu1tur. Bat rollerini K lark 
Geybl ile Norma $erer'in oymyacaklan 
tahmin edilmcktedir. * Miki Mavs mucidi V alt D isney, 
R. K. 0. 1irketile olan alakasm1 kescrek 
«Birletik artistlcr» kumpanyas1 hesabma 
~ah1maga batlam11hr. «Nurtopu ve Y e· 
di cüce» 1eklinde yeni yapacagt uzun 

A<;tK TE$EKKÜR kordelalann isimlcri 1unlard1r : Boga 
$irketimizin fstanbul direktörü karde1 Ferdinand, R ambi, P inoyyo. 
ACHiLLE MAGUiN' i n * Danyel D aryö'nün D uglas Fayer-

ölümü rnünasebetile bizzat cenaze me· bank Cuniyor ile Amerikada ~cvirmekte 
rasimine i~tirak ve beyani taziyet !Ctt _ oldugu «Paris ~i~egi» filmi bitmek üzcre
funda bulunmu~ olan bilcümle akraba redir. 
ve dostlarma ayr1 ayr1 te~ekkür imkan- * Eski sinema y1ld1zlanndan K atelin 
s1zhgt hasebile en har ve samimi te§ek- Börke, bundan bir müddct evvel bir dan
kürlemizin iblägma saym gazetenlzin sör olan Joze Fernandez'le evlcnmi1ti. 
tavassutunu rica ederiz. y k a mda bir yocuklan d ünyaya gelecek-

Sark Halt T. A. siTketi -----------·iitiiii• tir. VEFAT * Holivud'da yeni meydana ~1kan-
Umum Mütekaidini Askeriye cemi -

yeti umuml kätibliginden: 
lan artistlerden Allen Leyn ile D oroti 
Dey «lzdivac endüstrisi» isminde bir fi. 
Jim cevirmcktedirler. Allen Leyn vaktile 
fotografGI, D oroti de figürand1. 

Hejisor FRiTZLANG'm en bQyOk bir ihtimam1 lle 
S iLVIA SiDNEY lle HENRY FONDA 

taref1ndan a~k ve heyecan lle yarahlm•• muazzam film 

Heyecandan at~ler 
iQinde bir giln ge· 
Qirtecek olan bu 
film mevsimin en 
heyecanh bir !ilmi 3 - T ür k musik isioin zevk ve n r ~ 'e 1le ibda ett gi 

olacakt1r. 

ISTANBUL SENFONiSi 
Bugiin Y 1 L D 1 Z sinemada 't 

lkl bUyUk fllm birden : 

KIZLAR MEKTEBi 
2- SiLAH~OR SIMONE SIMON • HERBERT MARSHAL 

GenQ k1zlarm en gizli ve en ihtiraslt anla rm1 ya~atan a~k ve beyecan lilmi 

KOREBE 
ADOLPH WOHLBRUCK · RENATE MULLER 

BUyUk bir operet 

KOVBOYLAR 
1 

.-Frans1z Tiyatrosunda-. 
3 b!lyü.lr. Kovboy artistin berabe 
~evirdigi ilk fevkaläde e~lenceli 

QO.lr. g1lzel sergüze§t !ilmi. 

Bugün 
matinelerden itiharen 

Cumartesi 9 ve pazartesi 12 nisan saat 21 de 

ALKAZAR iSTANBUL VALI ve BELEDiYE REiSiNiN 
ve Yugoslav devletinin Istanbul Ba~konsolosunun hlmayelerinde 

Balkan Antant1 Ekonoml ve matbuat konseyi 'erefine 
Mllttefik Yugoslavyanm en büyük musikif inas1 me~hur .-e dehakär Viyolonist 

••• sinema srnda ba~hyor 

T~ Mücrim 
BALOKOV N PiERRE BLANCHAR 

A ME EKLER JURNAL 

• 
1 

Il&.veten ilk seanst& 

N : Bir saadet geces 
tarahndan 2 TURK - YUGOSLAV MUSiKi FESTiVALI verilecektir 

, 
2 

Tafailäth program, tiyatro gi,elerinde u ilm1, ttr. 

Blletler evvelden sablmaktadir. 
1 CHARLES BOYER 

ALEMDAR 3 FiLM 
S iZ E UNUTULMAZ ZENGiN BiR HAFTA HAZIRLADI -

• 

N A M U S L E K E S i ~~~NTc~: 
(Sullstlmal Davea1) eaerini unuttura n aon y1hn son ~aheaeri 

Ru s A $ K 1 N AT A $ A . :~~R<i E &JREGLE~ 
3 - TURK SENFONILERI 

iSTANBUL SENFONiSi 
CAMILER - MUZELER • ABIDELER • TURK YURDU • SAN'ATI 

MÜNiR NUREDDiN ve TüRKÜN MUSiKiSi e u o u N 

BU AK~AM ME LEK 
- BA~B-ARA' 

sinemas1nda 
S-T A· N W i C K 

ve 
JO E L MAK CREA 

tarafmdan Frans1zca sOzlQ olarak ne!ia bir surette yaratilan 
· Hisst • MUesslr ve fevkallde heyecanh 

KADIN KALBi 
muazzam fllml takdlm edecektlr, 

Numarah koltuklar1n 
Aynca : Paramount dünya havadisleri gazetesi 

erkenden ald1nlmas1 rica olunur. Tel. 40868 

YARIN AK~AM 

iPEK ve SARAY 
sinemalar1nda birden 

iND 

TUrk~e 
Sözlü 
Türk 

Musikili 

ARI 
Mihracenin lntikam1 - Ramiganlnln lhanetl • FUrbringerin kahramanhä1 - Battan 

nihayete kadar A$K - HEYECAN • KAHRAMANLIK- MUthi9 ve muazzam sahneler 

Numarah biletlerin bugünden ald1nlmas1 rica olunur. 
Telefon : IPEK : 44289 - SARA Y : 41858 

Dlkkat: MIHRACENIN GöZDESI yarin matinelerde tehrimlzde sOn defa olarak 

gösterllecek. BU AK$AM Al\IKARADA HALK, YARIN AK$AM IZMiR'de 

ELHAMRA slnemalarinda ba,hyacaktir. 

•• 

BU AK~AM S U M E R sinemas1nda 

DEANNA DURBiN'in 
Leopold Stokowsky'nln Senfonlk orkestras1n1n 1,t1raklle 

Senenin en fazla mus1kili ve sinematnn ~aheseri 

100 E R K E G E B i R K 1 Z Cemiyetimiz reisi yarbay Rifat Öz -
demiroglu lrtihal etmi~tir. Cenazesi bu
günkü ~ar~amba günü öglcyin Kad1kö
yünde Mühürdarba\(1 sokai!tndan kald1-
r1lacaktlr. Arkada~lann i~tiraki temen
ni olunur. 

* Dinna Dörbin'in «Musiki iyin ya- Frans1zca sözlü tilminin ilk iraesi ,eretine BUYüK GALA 
rahlm11 .. » filminden sonra yevireceg1 Bu gala mOnasebetile, seyirci lere DEANNA DURBIN'1n zari l •Dlotone• lotografileri 
kordelanm esas1 da haz1rlanm11hr. Bu- hediye cdilecektir. 

Pangalb ~ U R T U L U !? sinemas1nda 
B!lyllk art1stler ve b!lyük lilimler serisinden : 

nun ad1 «Deli genclik !» olacakttr. Haml' : Bu ti lmin program1 müddetince, serhest dühuliye kartlari muteber degildir. 

* fu~mnA~~izM~~~~ ~~-~~~~~~-------~ll~fi~v~e~t:e:n~:•E~k~L~E~R~J~U:R~N~A:L~ll~k~b~a~h~a:r~m=o~d~a~l~a~r~•-------~ 
filim ~cvirdikten sonra Londraya dön • III 

~A2T~ M~ !N~Di Doktor SOKRAT 
NELSON EDDY PAUL MUNi 

- Gecelerl : Sokrat 8,30 da Roz Mari 9,30 da ba9lar: _ _. 

mek üzere yola <;tkan <;arl L avton P a - Herkes D E L • p E T R 
risten gecmijtir. Artist, filim amili Erih hayran 1 
Pomer'le birlikte bir iirket tetkil etmi~ - oldu. 
tir. Her ikisi kendi hesablanna kordela • Herkes 
lar yapacaklard1r. ko§uyor 

TURK't 
Avrica: 

BAHCE 
SARAY 



• 
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• 
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Sagl1k durumunda v;rem 
sanatoryomunun • yer1 

y Yazan: Dr. IHSAN RIFAT 

d crem bula11c1 bir ha t 1 k ld " \ b 1 1 . an halkin , •
1 

k s a '. o ugun • rn o an ara yam ~ah1anlara yükletilmii 
alikahdir B ag 1 b durumu 1le yakmdan oldukc;• güc; bir vazifcdi!. Bunlar halka 
ts•cscler · d' u sc ebdcn birc;ok sihhi mü- \'cremle mücadelc ic;in liiz1m olan s1hhi 

• ispan,cr •anato p b' . b' .. v.antoryomlarla b ' _ryom ve „ re- ter .'yey1 muntazam ir program dahilm-
aclc baYra • I u hastahga kar11 muca- de 1zah vc maksadlanm tatbiklc mükcl • 

d 
81 ac;i m"hr B " ' 1 h 1 f · 1 B d b · ta aha gcni -~ . · . u mucaae e at- e hr er. ermuta u J~f' zaman, zan1an 

birc;ok mcm).1k v~ vasi m1kyasta tutularak hastahk üzcrindc yeni bir ccphcden hü
hndc mcvc dd et erde mahsus te1k1lat ha- cum cderck veya yeni bir teknik ilc ayn 

«Yercm: 1~~v·. . . • . . bir h1z ve. 1iddet v~rilerek c;ah11lmaktadir; 
verm1itir, he 'k' . ": '.' ~rof1lakm1 elele Vcremm siravet1 daha dogrusu hak1k1 
ri digcrinde r 

1 
'51dbirb1rm1 tamamlar, bi- sirayeti dogumdan sonra olur. Bu •i!a -

n ay„ cd1lcm d" „ · • · 1 csa, tutulac k I ez» u~unces1 yet ve cocugun mtana, maruz ka mas1 ve-
'd a o Ur<a herb' 1· d 1· 1 L. d VI en evvel 1. : " verem 1 te a· rem 1 ai e mun1tm e olur ki ehemmiyeti 

hati ic;in dü ~~. 1Htmde ya11yanlann 51\J - fevkaladedir. Verem ic;in oldugu gibi her 
1 k 'unu ec'k v „ • d d h lk hh aca bir m' I d' e uzerm e uru • ususta ha :n •1 i terbiyesine, mekteb 

D C5e e l' • J k d emek k. • " . . . (Ocusrnnun sa~ 1 urumundan ba.Iamr. 
!~.,~, ~ir ha\i:~~:Y•I„ ic;e'."mde„ böyle bu- . 1890 .~e~•:.inde ilk defa olarak Ame -
'<th bir amil 

1
• g n uzerme muesm kuv- nkada du~unulen bu f1kre ancak 1908 

tanin tecrid' h azini,Jir. Bu da hem has- de kat'l ve umumi olarak bütün Avrupa
lur, Yeremt . •m ~e •1hlii terbivesile o- da ehemmiyet verildi. Verem meselesin -
b'lh mm tccnd . d d 1 1 a"a san 

1 
yen prevantoryom, en •onra a yava1. yava1 görmiyen, 1it-

r.atoryoma ~- 07omlard1r. Hastalan •a- miyen saglam c;ocuklar, dogum .aghii;1 
l1klan hakk,~~n ~~mekl~ ~unlarm has:a - ye son sencler zarfmda da bula11c1 ha1ta
sevk ve ida .3d ilgilerin1 ve hayatlarmm hklar ve 1ümullü olarak bilhassa kanser, 
tarzlanni „:esin e bilha"a laz1m ya'Oma frcngi ve '11ma ile mücadele 1eklinde ug
, ogretmckl b b h" 1, k 1 k S hh' b d Jn~an gÖrgüsü ile e • era _er ru '. o ara rai1 ma tadir: 1 • 1 ter 1yeden maksa. 
m11 olur B" I S1hh1 lerb1ye temm ed1I- halkm „hhahle alakadar hususah müesm 

· oy e „ k 
rerek bil!iil „. ~orere ve yahud göste- surette telkin ederek bunlan harekete ge-
Pek ba bi ogretilcn "hhl ya1ay11 tam tirmektir. T erbiyenin bütün obiektif .-as1 
hangi baik r b.•man.da lemin edilir ki her yaln1z bilgi sahibi olmak degil, ayni za
i'?kani Yok~ ir ~~~il~_e bunu temin etmek manda mÜe„ir olabilmektir, yani halkm 
bir haitaya u~~d·-~nku s~natoryomda her onu tasvib ve tatbik elme<i laz1mdlt. 
Yom teda · g. 4!mden 1hbaren sanator - Hükumete aid ve gayriresmi •ag"hk a-
' . \1sinm h k'k• b' "b 

Clavi
5

,; programi 0j~u'· 1 ~~ tu .
1
erkkülodz. te- janlan ve te~kilah muayyen olm1yan bir 

l
anitariom veya gu go•len m~ te. lt. plan dahilinde, daha dogrusu her memle-

rcm 1lere b k sanatonom 1sm1, ve-
mue„eseleri a .'lmak Üzere yap1lm11 kette ayn, ayn programlar dahilinde c;a-
\e Brehm ·]~ade eder. Detvieiler h~malarmdan dolay; alman neticeler yek-
mikrobunun er k . evvela daha verem digerlerine daima tevaf11l: etmez. F akat 
tedavisi v b ke1fmden evvel müessese baz1 esa• pren•ipler bütün cemiyetlerde 
dir. Bunl e . a. immi tatbik etmiiler • ve mücadele te•kilatlarmda sabittir. Bun-

ar l•hrah t b 1 d ·1 ' 
ta1am bir a ve 0 81 a 1 e mun- larla her bir 1ahista ve her yerde tüber -
remli hast plrogram dahilinde bilhassa ve· 

„ a arda · · • 1 külozdan korunma programlanndan isti-
go<termi•I d' 1Y1 nehce er ald1klann1 
rak tatbiker h. Bundan •onra tedrici ola- fade edilebilir ve kabili tatbiktir. 

rnemleket ka d~1. g~ni1lemi1 ve bugün hu Saghk ajanlarmm halk. ile her bir te
•aadc.j ni ben. 1 ihtiyac1 v. büt~esinin mü- ma'1 tamamile '1hhi bir \erbiyeden ibaret 

s •linde b „ 1 1 k 
muitur ve k oy e müessese er ur· Glup heyeti mecmuasile •ehrin sag· hk 
• urmaktadir. • 

H 
* * * durumunu ve mesaisini g<isterir. 

alk1n „hh• b' 
- 1 ter 'YC<i saghk i1ine men- Dr. lhran Rilat . ( ' 

iki 
llliihim toplanb ~koslovakya nasd 

tün hJbimizJe m [B~1".1a;aleden deva.mt müdafaa edilecek? 
temenni ederiz. esa1 erm e muvaffak1yet 1Baatarat1 1 lnCI saht/edel 

M·u * * * Fran11z. gaz.etelerini n nef riyah 
1 etlerin b. b' 1 • Paris 5 - Gazeteler, Avrupada gö 

sevmeleri 1 " "ermi tammalari ve zükmege ba1hyan kalkmma alämetleri-
recede m/h? unda matbuatm birinci de· ne bü.vük bir dikkat atfetmektedir. 
1t· 1m bir r 1 d • k' · ar edebilir? 0 oyna lgmi im m- cPöti Parizien. bu sabah Haric!ye 

<:-Ok iftihar 
1
• • . Nezaretinde, Hariciye Naz1rile Fran • 

hn Anta 
1 

a ay1k b1r vak1adlt k1 Bal- sanm muhtelif hükumet merkezlerinde
•nhyanlar n inin lüwm ve k1ymetini ilk ki siyasl mümessilleri arasmda ba1hya
ar„1nda B vlk ilk anlatmaii;a calisanlar cak olan müzakereleri mevzuu bahsede-

Y orul a anh Razetecileri gördük. rek diyor ki: 
1 malt b'I · A erce c;al 1 m1yen bir R•yretle sene· • vusturyanm Almanyaya ilhakm -
baren b."•n bu arkadaslan, yarmdan iti- daki 1iddet hareketi bidayette korku ile 
ce~· . ''. ~afta müddetl d „ kan11k derin bir hayret uyandlfm1~b. 

• 1m1z 1, 1 e aram1z a p;ore- F k t k b' „ dd t H'tl . M 'n •onsuz b' . d a a 1~a 1r mu e sonra, 1 erm 
I .. "'lektasla " <evmc uyuy~ruz. yutma dalgas1 tehlikesine maruz bulu
erin1n Relinlikrnn_iz burada, bah~~ cicek· nan bütün memleketlerde bir müdafaa 

1:tdnbulda C!as bir ~iza b~nzethii;1 R~z~I 1 hareketi ve bir aksülämel. uya~d~rd1. 
21 daha iy· en b1ld1klm memlekehm1- <;ekoslovakya derhal gözlenm a~b. 
birlerile \ tanimak, ayni zamanda bir- Romanya ve Macaristanda da bir ko -
bulacakJ an a1mak i<;in firsat ve imkan runma hareketi ba1göstermi1tir. 

Ma ardir. Macar Naibl Horty, istiklälin teyidi 
<evojn·rmaran1n mavi sul d tl • mahiyetinde bir nutuk söylemi~tir. 

" in k an os up;un ve 1 · 
dalrn k . ,'Ymetine da· 1 tl d" „ 1 Romanya Kra 1 Karo!, sarahaten Ber-

B a 1<;1n ne bui Ir a .' u1unce ere linden mülhem olan demir muhaf1zlara 
d" U bahar m .u~maz bir dekordur. kar11 mücadele etmek üzere bütün ik -
b ~nvan1n in .. eb. •mmdc, fstanbul gibi tidan elinde toplad1. 
Ir hava i ~ 1~ lt sehirde ve en •amimi Roma • Berlin mihverinin iki 'engeli 

•ralanndak1'~ e to~lanan Balkanhlann, ~imdi hududlarma tak1lm11 bulunan Yu
tahsmakt b ostlugu lr.uvvetlendirmege goslavyada da müdafaa mekanizmas1 
r1na cm. ~n •ska biriey yapmiyacakla. harekete gelmekte gecikmiyecektir. 

iniz, Diger taraftan tsvi,re ve Vatikan da 

„„„„ .. „„„.„„ NADIR NADI dü~ünmege ba~lam1§hr ve bizzat Musa-
.. .•.• „„„ ........... „ ........ „ .... lininin de <;emberlayn ile anla~mak hu-

susunda 11österdigi istical bir tesadüf e
seri degildir. 

Tehlike ve zaruretler. Milletler Ce • 
miyetinin bütün gayretlerine rai(rnen, 
lahakkuk ettiremedigi birligi yarata
bilir. Bir te~ekklilün kurulmas1 pekitlit 
mümkündür. Fakat böyle bir te~ekkül 
ancak tngiltere ve Fransa gibi iki te • 
mele istinad ettigi takdirdedir ki, mü
essir olabilir„ (a.a.) ---·-·-Macaristan ve Y ahudi 

meselesi 

Londra 

Budape1te 5 - Maliye Nazm dok -
tor Mikes •öylediii;i bir nutukta, Yahudi
lerin Macar ekonomi,indeki tesirlerin 
mill1 menfaa tlcre taban tabana z1d oldu
ii;unu ve bu vaziyeti n •Üra tle degi1tiril • 
mc.i la11m p;eld iii;ini kaydevlemi.<ti r. . ----------------.. 

ka rnilyon- · Gazeteciler Krah Ameri-
. er1 li" „. 

en güzeJ k orst un oglu dünyamn 
ra ber ba) adini addedilen kansile be
giJtereye .

8

1
Ymi l!ecirmek üzere !n -

gi rni~tir, 

• 

Milletin gürbüz ve kuvvetli olma
sm1 görmek ic;in ,ocuklarm s1hhat ve 
hayatile ugra~an c;. E. Kurumuna aza 
olunuz. 

cmmuRiYET 5 

„ „„„„„„ ..... ,„ ____ __ 

i ktisadi hareketl<>r 

Sanayiimizin ge~irdigi 

imtihan devresi 
Bu itimad devresi, 1937 y1h 15 lern· 

muzunda ba5lam15h, bu aym 14 üncü gü
nü ak5am1 tamam olacakhr. Pesinen söy
liyelim ki, bu dokuz ayhk devrede, muh
telif fakir sermayeli ve hertürlü yolr.sul -
luk i,inde c;irpman '8nayiimiz •arsilma
dan muvaffak olmus bulunuyor. 

Ce,en seneki Yerli Mailar sergisin · 
deydi. Otuz senedenberi Türk sanayici
lerinin kendi varhklarile kurup daimi bir 
tekamüle doii;ru yürüttükleri bu «rginin 
kapJSmdaki kordelay1 kesen - o zamanki 
!ktisad Vekili - Bawekil Celal Bayar 
sanayicilerle konusmalar yaparken bil -
ha'5a bu dokuz ayhk devre isinden bah
sctmiiti. 

Meselenin kisaca hulasas1 1udur: Al· 
manya ile evvelce yap1lan ticaret anlas
masile bu memleketten memleketimize it
hal edilecek baz1 maddeler icin tenzilath 
p;Ümrük tarifesi tatbik1 kabul olunmu5tu. 
Bundan •onra ayni 1artlar icinde bizimle 
ticaret anla1maS1 yapm11 bulunan mem -
leketler de ayni haklardan istifade etme· 
ge ba1lad1lar. Bu dokuz ayhk bir devre 
i,in böyle olacakt1 ve nitekim gecen tem
muzun on besindenberi böylece devam 
etti. 

Celal ßayar, konu5malan c~nasmda 
bundan endise RÖsteren bir k1S1m sanayi
cilere 1öyle demisti: 

«- Bu, sanayiimiz icin bir imtihan o
lacakhr. Erbabi •anayiin her ihtimali 
gözönünde bulundurmas1 ve buna göre 
beynelmilel rekabete kar51 hamlanm11 
olma•1 lh1mdir. Fakat bu endi1e mevzuu 
bahis degildir. Ne de olsa ithalat,1 mev
•ime ve modaya tabi bir tak1m mallan 
memlekete p;etirip dolduramaz. Böyle 
mechul ve uzun vadeli bir i1e girecek 
sermayedar da ta„ vvur ctmiyorum.» 

Bu devrenin •on RÜnlerinin yakla5maS1 
dolayisile tcnzilatl1 RÜmrük tarifesinden 
istifade ederek yünlü kuma1lar, deri ve 
lr.öselc mamulah, i1lenmis deriler ve 1i1e
ler nev'inden ibaret olan bu e1yanm mem
lekete ithali coii;almaktadir. fthalatc1lar 
acaba nekadar büyük •toklar vücude ge
tirecekler? Bura'1 simdilik mechul. „ 
Y almz sanayiimiz, atlathg1 1u imtihan 
devresinden .onra, RÖsterilen ve ~österile· 
cek olan himayc ve itimada lay1k bulun
dugunu bir defa daha ispat etmi1tir. 

F. G. 

S A N' A T A B i D E L E R i M i Z i N H A L i 
Galatadaki Yeralt1 camii 

ac1nacak bir halde! 
Bak1ms1zhktan, rütubetten 

olan bu tarihi eser yer 
günden güne harab 
yer y1k1lmaktad1r 

Yazc.n: SALAHADDIN GVNGlJR 

-4-

Yeralh cammu.n l~inden 
- Y eralh camiini gczmek istiyoruz. 

Bize, J.irer terlik verir misiniz ?. 
fmam m1, müezzin mi oldugunu kes • 

tiremedigimiz bir zat, nalmlanm takirda
tarak yamm1za geldi: 

- Burada terlik bulundurmuyoruz l 
Arkada11m, a11ld1: 
- Seyyahlar geldigi zaman ne ya-

pa.rs1n1z? .. 
-Hi~! 
- Na„I hi~?.. 
- Seyyahlar buraya gelmezler ki„. 
- Ya?I„ Neden gelmiyorlar? 
Adamcag1z, bu sualimizi cevab'1z b1-

rakt1. F akat yer yer c;atlam11 duvarlara 
bakarak, ben kendiligimden hükmümü 
verdim: 

- Neden gelmedikleri besbelli .. Bi
nanm ba1lanna y1kdmasmdan korkuyor -
larl„ 

Kap1dan i~eri girerken, benim de ic;i
rr.e korku düimedi degil. F akat, camiin 
köie bucag1m dolaihktan sonra, mtmda, 
koca bir binay1 tai1yan bu amhk tono -
zun, daha amlarca kilt bile kipirdam1ya
caii;1m akhm keser gibi oldu. 
Kü~ük tailtkta ayakkab1lanmm ,1ka

np, esrarh ve 101 dehlizlere dald1k. Mum 

bir görünü~ 

KO~e 

PENCERESiNDEN 
Palto h1rsizlar1 

lt§ 11 ge~ti amrna palto h1mzhgma 
~ nihayet gelmedi. Ugruluk deni• 

Jen ugursuz san'atm bu 1ube
sinde iht1Sas sahibi olan emaf i~in galiba 
mevsim meselesinin ehemmiyeti yok. 
Yahud havalann ismmas1 palto sahibleri· 
ni kay1ds1zla1tmyor, ihmale sevlr.ediyor 
ve esna f da bundan istifade ederek faali
yeti arhnyor. Sebebi ne olursa olsun fs· 
tanbulda ve komiu iehirlerde, ka•abalar• 
da palto hlts1zhg1 -hele 1u günlerde- pek 
,ok görülüyor. 

Atalanm1z bir musibet bin nasihattcn 
yeydir derler. Halbuki palto hirS1zhg1 
ieklinde tecelli eden musibetlerin hikaye
si ma<mda gazeteler -z1mni suretle olsun• 
nasihat de veriyorlar, palto sahiblerinin 
dikkatlerini celbe ~alt11yorlar. Öyleyken 
gaflete düiüp paltosunu ~ald1ranlar genc 
eksik olmuyor. 

Acaba gazetelerin yaz1lan m1 okun
muyor, ibret mi ahnm1yor?.. Ben, üstüste 
Ü<; palto h1rsizhg1 habcri okuduktan •on• 
ra iite bu noktaya iliitim. Lakin müspet 
bir neticeye varamad1m, •adece meihur 
nekrelerden birinin zarif bir f1kra•m1 ha· 
11rl1yarak dü1ünceden Siynldun. F1kra 
iudur: 

Tamd1klanm, sözlerile, nüktelerile 
güldürdüii;ü, fakat kendini gülünc ebne
megi bilen zeki adamlardan birini ziyafe
te c;agmrlar. Adamcaii;iz giyinip ku1an1r, 
yabanhk pabuclanm da ayagma ge~irir. 
ziyafetin verileceii;i yere gider. Bir de ne 
görsün L Cirenin, ~1kanm haddi yok. 
hesab1 yok. Nizam ve intizam denilen 
1eyden ise ortada zerre görülmüyor. Ka· 
p1da ne bek,i var, ne gözcü. Misafirlerin 
ayakkab1lan karmakan11k. Her ~1kan, 
önüne tesadüf eden pabucu giyip uzakla• 
11yor. 

,Sen adam bu durumda h1zh bir C: • -
iünce gec;irir, pek sevdigi pabuclarmm 
kaybolmamaS1n1 temin i~in bir ~are arar, 
sagma •oluna bakmarak kimsenin göre• 
miyecegine kanaat getirdikten •onra pa· 
buccuklanm ~1kanp koynuna sokar, hp11 
hp11 merdiveni lltmamr, yemek •alonuna 
glter. 

Kendisi pek sevilmi1 bir 1ah•iyet oldu
gu ic;in alaka ile kar11lamr, sofra baima 
oturtulur ve lokmalar ah1hnhrken ev sa· 
hibi taraf10dan sorulur: 

- Efendi birader, koynunuzda ne 
var? 

----------------11i1gi kadar faydah olam1yan zay1f am• 

Yeralt1 camiinin haricden göri.inÜ.'jÜ 

alarak yap1lan ilk müslüman mabedi bu
rada bulunuyordu. Kadim tarihle hu ka
damk bir münasebeti bile, Y eralh ca -
miini bugünkü harabl1gmdan kurtarmak 
i,in kafi bir oebeb teikil eder. Kald1 ki 
bu mabedin istinad ettigi temel duvarla
nndan bir k1<m1 üzerinde tarihi Calata 
kulesi vard1. Vaktilc Halici, boydan bo
ya, kap1yan meihur zincir de buradan 
ba1lard1. 

Zeki herif düiünmeden cevab verir: 
- Kitab! 

Sehir Meclisindeki 
' 

müzakereler 

Dükkan cephelerine aid 
madde münak34a olundu 

$ehir meclisi, dün ikinci reis vekili T ev· 
figin riyasetinde topland1. Muhtelif bc
lediye resimlerinden bor,lu olup zamamn
da borclann1 vermiyen bir k1S1m mükel -

leflcr hakkmda tahsili emval kanununun 
tatbikf hakkmdaki teklif, kannin encü -
menine verildi . 

fstanbul 1ehrinin imarma tahsi• cdilen 
paranm bütc;eye oureti kaydine dair bu
lunan teklif büt~e encümenine gönderil -
di. 

Cumhuriyct bayrammm on be1inci y1l
dönümü münaocbetile yap1lacalr. tezahü

r&t ii;in bei bin liral1k munum bir tahsi
sat verilmesi hakkmdaki teklif de büt~e 
encümenine havale ol undu. 

Belediye zab1taS! talimatnamesinin 
müzakeresine ge~ilerek bahk~1 dükHn -
larile baltklar hakkmdaki maddeler o -

kundu. D ükkanlar cephelerinin Üc metre 
olma'1 hakkmdaki k.ayid üzerinde müna
ka1alar yap1ld1. Bu hususta izahat veren 
SJhhiye müdür muavini bunda zaruret ol

dugunu •Öyledi. Bir k1S1m aza iki metre 
olmasmm daha muvaf1k bulundugunu ile
ri •ürdü. 

N eticede bu maddenin tekrar encü -
mene iadesi kararla5h. Müiteriler tara -

fmdan satm alman baltklarm a~1kta ta
<mmamas1 hakkmdaki madde kabul edil
di. 

Konserve imalathaneleri hakkmdaki 
maddelerin okunmasma ge~ildi. Bu ka

bil yerlerin kagir olma•1 ve konserve ku
t~iarmm üzerinde imal tarihlerini göste • 
ren ctiketler bulunmasi kararla1tmld1. Cu

ma günü toplamlmak üzere ce!.e ka -
pand1. 

Mes'ud bir evlenme 
Merhum Maarif Vekili doktor Re1id 

Galibin km, Roma büyük cli;isi Hüse -
yin Rag1 b Baydurun ycgcni Leylä Bay
durla Harb Akademisi son sm1f talebe
sinden tÖpc;u tegmeni Ahmed Fcrid 
Gök~ek'in niknhlar1 pazartesi günü Be-
1ikta1 Evlenme memurlugunda iki ta -
rafm akraba ve dostlari arasmda akde· 
dilmi1tir. Saadetler dileriz . 

pullerin rehberligile ilerlemeiie ,ah11yo -
ruz. Camiin ic;ine ba1tanba1a ham kap
lam11lar. F akat bu hasirlar, rutubetten 
bozularak, adeta kav haline gelmi1. Do
kunur dokunmaz dag1hyor. Duvarlardan 
s;zan damla damla sular, tahtalan, yer 
yer öyle ~ürütmü1 ki, yürürken, ikide bir 
scndeliyor, derin bir bo1luga düier gibi 
duyoruz. Bir arahk sorduk: 

- Bu binamn alh boi mudur? .. 
N amaz1m bitircnlerden biri cevab 

verdi: 
- Hayir!„ Tahtalan parc;alanm11 da 

ondan ! „ Biz, bazan sevab1m1za, tahta 
i;etirip, boiluklara m1hlanz. F akat araSJ 
(ok gec;mez, gene kopar. 

Sonra, elile tavandan dökülen Sivalan 
göstererek ilave etti: 

- Cuma günü, cemaat, namaz k1lar
ken, iurada 51va, oldugu gibi kopup düi
tü. Hele iükür ki altmda kimse yoktu. 
Y oksa, birkac; ki§inin yaralanmasi i1ten 
degildi ! Siz de duyuyorsunuz elbctte: 
Küf kolr.usundan ic;erde durulmuyor. Ne 
o!ur, bir hayir sahibi (1ksa da, Evkaftan 
iu camiin tamiri icin delalette bulunsa ! „ 

Karanhk kemerler arasmda dolaiirhn, 
tarih bak1mmdan büyi.ik kiymeti olan bir 
mabedin, bu derece •ahibsiz kalabilme -
sine 1•1mamak elimden gelmiyor. 

\:ünkü, herkes gibi, ben de biliyorum 
ki: Y eralt1 camii, .adece Birinci Mah -
mud emrile ( 1752) kurulmu1 geliii gÜ· 
zel bir yap1 degildir. 811 gem1 tonozla -
nn üzerinde vaktile bir Emevi camii yük
sclmekte idi. 

1stanbulun Arablar tarafuidan muha -
saraSI siralarmda, fmparatordan müsaade 

Camiin ic; k1smmda, üzerine tahta per
de ,ekilmii bir yer gösterdiler. Bu tahta
perdenin ark„mda. ilk lstanbulun muha
sarasmda iehid dü1mü1 olmalanna ihtimal 
verilen Emevilerden Süfyan bin Uyeyne 
ile Amribnilas ve Veheb bin Hüieyrenin 
mezarlan var. 

Y eralti camii, 310 daki büyük zelze -
lede ball h3'ara ugrad1gmdan birc;ok ak
sam1 yeniden ah1ab olarak yap1lm11llr. 
T uristik bak1mdan, camiin bilhassa büyük 
kiymeti nrdlt. Devrinin bailtca hususi -
yetlerini laj1yan bu bina; bir zindan ol -
maktan kurtlnlmahd1r. 

fmamm anlatt1gma bak1hrsa, ctmaati 
en kesif camilerden biri de, Y eralh ca -
miidir! 

Camide görüitüklerim~ •ordum: 
- Evkaf idaresi. bu harabltga ne di-

yor? 
Omu1larm1 silktiler: 
- Ne diyecek!„ Hi~?.. 
- Ke1if filan yapllr m1yor mu? 
Cevab verdiler: 
- Arada bir memurlar gelir. Camiin 

ö1esini berisini dolam giderler 1 
Evkaf idare;i, Yeralt1 camii gibi, ih· 

mule ugram11 tarihi abidelerimizle, daha 
}akmdan me1gul olmahdlt. Bu alakaSJZ • 
hk devam eder<e Y eralt1 camiini, 
birka, sene sonra, yerinde bulam1yacag1-
m1zdan korkanm ! 

SALA.HA DDIN GONGIJR 

Gülhane tatbikat mektebi talebesinin ~ayt 

- Y a 1„ Ad1 ne bu kitabm !.. Görü· 
nü1e göre büyücek bir eser olacak 1 

- Ad1 Kitabül'ihtiyattir. 
- N eden bahsediyor? 
- Eiyanm korunma'1 usullerinden 1 
- Böyle bir eserin yaz1hp basild1ii;mi 

hie; de duymam11hk. Sahaflarda bulunur, 
degil mi? 

Pabucuna düikün adam gülümser ve 
§U kar11l1g1 sunar: 

- Hayir efendim. Sahaflarda bulun· 
maz, kavaflarda bulunur !.. 

Palto da terzilerde bulunur amma pal· 
to sahiblerinin kafalannda bu Kitabül'ih· 
tiyattan birer tane bulunsa fena olmaz 
san1yorum. 

M. TURHAN TAN 

Maratta yapdacak köprüler 
Marai (Husus!) - 1ki yüz yirml bin 

liraya yakm bir para ile in5a<1na karar 
verilen Eloi!lu istasyonu • Mara~ aras1n• 
da, Aksu nehri üzerindeki bir köprü ile 
Mara~ • Göksün yolu üzerindeki ü~ be
tonarme köprünün fennl haz1rhklan01 
yapmak üzere 1ehrimize mühendisler 
gelmi1tir. 

Asirlardaftberi 1ehrin ihtiyac1m kar· 

11hyan Pmarba11 suyu künklerle isale 
edilmekte idi. Gayris1hhi olan bu 1ek· 
!in yerine Belediyemiz fenn! tesisat 
yapmai!a karar vermi1 ve tesebbüsata 
girismi1tir. Yakmda in1aata ba1Iana • 
cakbr. 

S1vasta meyvac1hk kursu 
S1vas (Hususi) - Mmtakam1z mey • 

vac11Igmm inki~afm1 temin maksadile 
Zlraat müdiirlü~ü tarafmdan 20 gün 
dcvam etmek üzere ziraat fidanlI)!mda 
bir kurs ac1l•caktir. Bu kursa kaza ,·e 
Aahivelerden bir~ok heveslilerin ijtirak 
edC'Cegi umuluyor. 

K1ymetli bir askerin ölümü 
Ahlren tkhsad Vekitlrti Seferberlik 

müdürlü~üne tayin k1lmm11 bulunan 
eski otuz birinci firka kumandam mü· 
tekaid erkämhat miralay1 Hasan Vasfi 
Orbay evvelki gece saat on ik!cle "i•li 
Abideihürriyet caddesinde 251/l nu • 
marah hanesinde irtihal etmistir. Ce • 
nazcsi bugün saat on bi"de kaldmlacak 
\'e namaz1 Feriköv camlinde k1lmd1ktan 
sonra FPriköv kabristan•na defooluna • 
caktir Darnach avukat Feridun Fikri\'e 
ve o~l·u Gureba hastanesi oneratörleri1'· 
den doktor Suada ve tekmil efrad1 aile· 
~inf' ta1ivet eOeriz. 

1 Gülhane tatbikat mektebi 1937 - 1938 yedek okurlan dün Maksim salo- 1 23 nisal\ 
nunda bir a\_•nhk ~ay1 vermi•lerdir, Bu toplanl!da mektebin bütün mualhm· d ' l"'ocuk haftasmm ba•langic1 ir. / leri hazir bulunmu$1ur. ToplantJ ,gec vakte kadar samimi bir hava ic;inde I "' ,,,./ 
ge~mi$tir, Yukanki resim, toplanhda bulunanlardan bir k1smm1 göstermektecl.ir. \....., _ _;:._ _________ _ 
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CUl\IHURIYET 

Balkanlar1n d1§ ticareti f!IJi~ 
ve ekonomi konseyi lzmirdeki milli 

Balkan memleketleri aras1ndaki ticari müna
sebetler, istenildigi nisbette gürbüz. degildir, 

Konseyden ~ok ~eyler bekleniyor 
Balkan Antanh ckonomi konscyi, bun-1 Yugoslavyantn umumi ihracatmm yüz-

dan cvvcl Belgradda yap1lm1j olan i~ti- de 48 i Almanyaya vc umumi ithalatmm 
mada takarrür ettigi ve~hile bu devrc top- yiizde 32,6 SI Almanyadand1r. 
lantilarm1 yann Y1ld1zda merasim köikü ROMANY A: Bu memlekctin baz1 
salonunda yapm1ya baihyacaktir. dahili scbcbler dolayJSilc ge~en scncki 

Bizdc oldugu gibi, bütün Balkanlarda harici ticarct vaziyeti tamamen malum ol
vc Balkanlarla alakadar memleketlcrin mam11t1r. Bu hususta bir yerde miluma
ticari vc mali muhitlerinde, bu toplanll • ta tcsadüf cdemcdik. 
lann vcrcccgi ne•icelcre büyük bir alaka Mcmlekctimizlc Balkan mcmlekctlcri 
duyuldugu muhakkakbr. Siyasi bir bir- atasmdaki iktJSadi münascbata gclincc: 
Jik arzcdcn dört Balkan memlcketinin, Maalcscf bu mesafedc kuvvetli bir inki
birlcimclcrini yalnlZ diplomatik mcsafcde ~af görülmcdigi gibi digcr Balkan mcm
btrakmiyarak diger rnhalara da intikal ·ct- lckctlcri arasmda da gcne sarih bir inki~f 
tirmclcri, yap1lan i1in sadccc bir siyaset mevcud dcgildir. 
oyunu olmadigma en büyük delildir. Bai- Sen bir scnc zarfmda Yunanistana ih-

racabm1z 1,960,684, ithalahm1z isc 
kan camiastm tc1kil cdcn dcvlctlcr gibi 587, l 77 lirahktt. Tabiidir ki iki mcmlc
millctlcr de birbirinin i~ine girccck cn 
kuvvctli baglarla baglaniyor. litc iktisadi kct arasmdaki bcari münascbatm bu ka-
sahada sarfcdilcn gayret, bunun baimda dar dar bir ~cr~cveyc inhisan, 1ayam arzu 

dcgildir. Yunanistamn ötcdcnbcri mcmlc-
~~ L ketimizc ihrac cttigi züccaciyc vc pamu1<· 

1kttsadi bak1mdan, halen Balkan birli- Ju ertiklcrin ycni kurulan sanayiimiz ta
gini tc1kil cden Türkiyc, Yunanistan, Yu- rdfmdan istihsaline ba1lanmas1 Yunan ih
goslavya ve Romanya, dünya ikttsad alc- racatm1 azaltm11hr. Bilmukabclc Yuna • 
mi i~inde ayn ayn dahi chcmrniyctleri bu- !!istana ihracatumzda c;ok 1cy kaybctmi1-
Junan bircr mcmlekcttir. Bunlann mü1tc- tir. Bugünkü iki milyona yakin olan ihra
rek harcketlcri, tabiidir ki, c;ok daha kuv· callmtz birkac; y1\ cvvcl altt milyondu. 
vetli ve vcrim\i olacakhr. Bu memlckct • Yugoslavyaya isc gc~en scneki ihra • 
!erden bir k1smmm ayni istihsal vc ihrac catim1Z ancak 168,924, ithalatim12 isc 
maddclerine malik bulunduklan nazan 402,204 Jirahk olmu1tur. Yugoslavya ile 
dikkatc ahn1rsa, iiin pratik vc ehcmrni • aram1zdaki ticarctih bu scnc biraz daha 
yctli cihcti daha ziyadc tebarüz cder. i11ki1af göstcrcccgi ümidi vardir. 

Pck gözc c;arpmamakla bcrabcr, Bai- Romanyaya gec;cn senc 1,024,901 li· 
kan Antanh ikt1sad konscyi kararlan, rahk mal sattik vc 1 ,575,825 lirahk mal 
nazari sahadan ~1km11, ameli sabaya in- aldtk. Aradaki farkm ba1hca sebebi, Ro
tikal ctmi1tir. Bu toplant1lann gayclcrinin manyadan fazla miktarda kutuluk kcrcs· 
baimda, cvvelcmirdc Balkan memlcket • te almakhg1m1zdir. F akat buna ragmcn 
lcri arasmda her türlü ikttsadi münasc • Romanyamn memlckctimizc ihracahnm 
bctlerin inki1af1 geliyor. Balkan ticaret gittik~c azald1g1 görülmcktcdir. 
odas1, Balkan bankast, Balkan ihracat~t- Balkan mcmlckctleri arasmdaki ticarei 
lar birligi, Balkan deniz anla1mas1 fikir • münaschat istcnildigi nisbcttc gürbüz de • 
lcri, ilk ad1mlan at1lm11 projelerdir. Bun· gildir. Bu bak1mdan oldugu kadar Bal
oan sonra Balkan memleketlcrinin baric- kanlann harici ticareti bak1mmdan da 
lc olan münascbah gelir ki bu, birincisin- konscydcn ~ok tcYler beldcnir. Mühim ii
den daha zorlu, fakat daha mühim bir !er baiarma vaziyctindc olan konscyi sc· 
mcvzudur. ld.mlar vc muvaffakiyetler dilcriz. 

Balkan Antan~ ikbsadi konscyinin FAIK GONERI 
,chrimizdc toplanmas1 vesilesile bu toplan„ 0 •••••••••••••••••• 1 ••••••••••···„·············„••••••••• 
t1ya i1tirak eden dört mem!ckctin ikbsadi 
vaziyctini kJSaca gözdcn ge~irmek fayda
hdir. Memlekctimizden ba1hyarak, her 
mcmlckctin istatistiklerinde göstcrdigi va· 
ziyet 1udur: 

TÜRKfYE: Memleketimizin gittik~e 
inln1af cden harici ticarcti, son senelerdc 
d3itna büyük farklarla lehdc kapanm11 • 
t1r. 1977 scncsindc Türkiyenin ihracab 
137,983,551 Türk liraS1, ithalati isc 
1 14,336.176 Türk liras1 idi. 1hracalln 
yüzdc 36,53 ü Almanyaya, ithalabn yüz
dc 42,08 i Almanyadandtr. 

YUNAN!STAN: 1937 scncsinde • 
ki ihracab 269,038,000 altin frank, itha-
1.ib isc 417,422,000 altin franktir. Bu 
1ckilde Y unanistantn a~1g1 148,384,000 
allln frankttr. F akat, Yunanistan, bu ac;1· 
gi görünmcz iradlarla kapatm11 bulun
maktadtr. Bu iradlan, o senc zarf1nda 
haricdcki Yunanhlarm memleketlerinc 
gönderdiklcri 91,245,000, dcniz ticarc • 
tmdcn mcmlckctc gircn 25,008,000, ha • 
ricde bulunan Yunan scrmaycsinin faizi 
olan 26,500,000 altin frank tcikil etmck

tcdir. 
YUGOSI..A VY A: Ayni scnc zar • 

fmda Yugoslavyarun ihracatt 6 milyar 
272,402,889 dinardir. 1thalat isc 5 mil· 
yar 233,771.783 dinar raddcsindcdir. 
Su halc göre Yugoslavyanm ticari muva
zcncsindc 1,039 milyon dinarhk bir faz· 
lahk vard1r. 

A,k ve macera Tomanr : 37 

iki Türk gencinin yaphg1 
bir sis düdügü 

Elmah (Hususi) - Her vilayet ve 
kazada zaruri bir ihtiyac haline geien 
canavar düdüklerini yapmagi dü§Ünen 
müte§ebbis iki Türk san'atkän bu e
mellerinde muvaffak olmU§lard1r. Mü
teharrik aksamt ~elikten mamul bu dü
düklerin sesi dört kilometreden duyul
maktad!r. 

Yukarikl res!m, lkl san'atkärtmm e
serlerinin ba§tnda göstermektedir. 

llCClf~AI 
- Bunun böyle olacagmt zaten bili· 

yordum. Kcndisinc de söyledim, ben ha
fiyclik cdcmcm dedim, dinlemedi„. 

fhtiyar, sözünün burasmda, takatsiz 
bacaklanm bükerek önümde diz cökmü1-
tü. 0, böylecc yerc kapamrkcn, ihtiyar
hktan kahla1an mafsallarmm ädcta. c1br
dad1iim1 du,vdum. F akat, mani olacak hie 
bir harekct yapmadun. 0 anda, beni e
fcndisinc gammazhyacak kadar dü1üklük 
gÖStcrcn bu adama di1 biliyordum. Ab
du, bu diz cökmüs vaziyette vc ball yere 
ci(ik, sözc dcvam etti: 

- Sizc, bütün olam biteni anlataca
iiim Sitti, dedi. Sadakatimdcn iüphc c1-
mcy1mz ... 

- Hafiyenin sadakatine güvcnilir 
mi? 

Abdu, bu ai(ir söz kar51smda irkildi. 
- Bu ya1ta bu laknd1v1 i1itnick ~ok 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

ac1, diyc ccvab vcrdi. Alcyhimdc hü • 
küm vcrmcdcn cvvel bcni dinlcseniz daha 
iyi olmaz m1? 

- Ne faydast var? Haftalarca pc • 
1imdc dola1tm durdun. Bütün harcketlc
rimi tara>Sud ettin. Sonra, bunlan kim • 
bilir nas1! büyüterek gclip cfendine yc • 
ti1tirdin. 

- Hayir sitti, böylc olmad1. Müsaa· 
de cdin de anlatayun. 

- Anlat. Dinliyorum. 

- Bir gÜn, Yusuf Bey bana dedi ki: 
«Abdu. Y armdan itibaren, sittiyi her sa • 
bah takib cdcceksin. Mim adetlcrini bil
mcz. Bclki aykm i1lcr yapar. Belli et • 
mcdcn pe1inden gidcrsin. Sakm ku1ku • 
landirma. Burada. kendisini serbcst bil· 
mclidir. Maksad, s1kmak dei(il, koru • 
mak. Saycd, onun üzülmcsinc, s1kilma • 
sma "bebiyct verccck gibi bir hal gÖrÜt· 

küme 
Ü~ok, 

nastl 

ma~1 

Alsancag1 
yendi? 

lzmir (Hususi) - Eskiden bu §ehr!n 
spor tarihinde .Altay. ve .Altmordu. 
isimleri altmda ~arpt§an iki rne1hur ra
kib, dün milli kümede cAlsancak• ve 
cÜ~ok• namlar1 altmda ikinci kar§Il8§
malann1 yaptilar ve her iki taraft tu • 
tan binlerce seyirci, tarn bir buc;uk saat 
süren bir seyir buhraru ve futbol he
yecan1 ge~irdi. 

Her iki taraf, en kuvvetll §ek!llerile 
~1km11lard1. Hakem, Doganspordan Fe· 
riddi. 

Oyunun tafsilatina g~e~ teknl
gi üzerinde urnumi olarak '~unlar1 söy -
liyebiliriz: 

Üi;ok rnuhaclm hath gol i;1karmaj!a 
nekadar müstaidse, Alsanca~n defans1 
da o kadar kuvvetlidir. Ancak, bu hat 
ii;inde Cemilin fazla favullu, Alinin de 
i;ok hatah oldu~unu ve bu suretle tala· 
mm itidal ve ahengini bozduklar1Dl da 
ilave etmek gerektir. 

Alsancak muavin hath, c;11a§, yer tu
tu§, oyunu ai;1§ ve pas tevziatmda her 
iki tak1mm bütün hatlanndan iyidir. 
Fakat muhacimler arasmda ne esash 
bir anla~ma vard!r, ne de iyi bir görü§„ 
Kaleci Hilmi, bugün !zmirin en iyi ka· 
lecisidir. 
Ü~ok, haf hattmda merkezde Adil gi· 

bi bir elemana maliktir. Nitekim dün -
kü rna~ta Adil ~ok lyi xol oynam1§ttr. 
Hafbekte de Ziyayt göstermek läz1md1r. 
Hem kesi§leri güzeldir, hem de uzun 
vuru§larla topu mütemadiyen has1m 
ms1f sahasma atmaga muvaffak olrnak
tad1r. 

Her lkl tak1m arasmda hli;blr derece 
farla yoktur. Belki Alsancak daha kom· 
bine, digeri daha canh ve seri. görünür; 
o kadar. Dünkü neticeyi hem Üi;ok mu· 
hacirnlerinfn enerji ve kuvvetinde, hern 
de Alsancak talom1nm bilhassa ikinci 
devrede tamamen bozulrnasmda arama
l!dtr. Taktm, ba§tbo§, ne yaphgm1 bil • 
miyor, oyun §art ve icablarm1 dü§ün -
müyor, rnütemadiyen tazyik ettigi halde 
hii;bir §ey yapam1yor ve o nisbette de 
bir kat daha bozuluyordu. 

1lk dakikalarda her ild kale blrkai; 
tehlike atlahyor. Y edinci dakikada Sa
id, bir favul cezastndan istifade ile tJ. 
i;okun ilk golünü i;1kar1yor. Oyun der • 

hal sürat peyda ediyor. 15 incl dakika
da Said s1ynlarak kaleye kadar lniyor 
ve müdafileri kendine i;ekiyor. Tarn bu 
sirada topu, serbest vaziyette kalan 
Harndiye gec;iriyor ve ikinci gol.. 

Dakika 22. Alsancak lniyor. Saim gü· 
zel bir ortalayi§la topu ortaya gec;iriyor. 
Basri, Alsanca~n ilk golünü c;1kanyor. 
Fakat 35 incl dakikada, Alsancaktan 
müdafi Ali, Üc;ok lehine, kendl kalesine 
bir gol ahyor ve dakika bitmeden, ka • 
lecinln degajmanile ortaya dü§en top, 
ayni saniyede gene Alsancak kalesine 
dönüyor ve Saidin aya~dan aglara ta· 
k1hyor. 

Oyun sertle§iyor, favullar b&§hyor .. 
Bu arada hakemin de hatah kararlar1 
ba§hyor. 

Kas1ds1z, fakat oyun üzerine müessir 
hatalar .. 44 üncü dakikada Alsancaktan 
Sabri, Ü~ok kalesi dibine kadar sokulu
yor ve kaleciyi marke ederek !kinci 
golü c;1kanyor. 

:tk.inci devre, AlsancaltJn tazy!kile ba§
hyor ve bu tazyik epeyce sürüyor. o. 
yun, adeta tek kale vaziyetindedir. Fa· 
kat ne anla1ma var, ne lsabetli bir §Üt .. 
Cemil, hafif tertib tekrnelere ba§hyor. 
Bir arahk Üi;ok bu tazyikl kiiarak rnu· 
kabil taarruza gec;iyor ve daha ilk lni· 
§inde, 23 üncü dakikada Saidin verdigi 
bir pasla Hamdi be§inci golü c;1kar1yor. 
Bu suretle, bu tak1mm gol c;1karma ka-

sen, hcmcn gclir bana habcr verirsin.» 
Görüyorsunuz ya sitti, hafiyclik filan 

yok. Efcndim, bu yolda bir cmir vermcz. 
Asaleti buna manidir. 

- Bu vazifcyi sana ne zaman ver • 
mi1ti? 

Abdu biraz dü1ündüktcn sonra: 
- o~ hafta kadar oluyor, dccli. 
- Evct, devam et. 
- Efcndimin dcdigini yapbm. Sizi u-

zaktan takib cttim. Boiuna takib ccli • 
yorum, diye düiünüyordum. Cünkü siz 
hcrgün ayni yollardan, ayni ycrc gidiyor· 
dunuz. F akat, vazifemi sonuna kadar yc· 
rinc gctirmcgc de mccburdum. Efcndim, 
sizi himayc ctmek vazifesini bana vcrmio
ti. Bu i1i sadakatlc yapmak lazundt. 

- Ncrcdcysc, yapllgm hafiycliiic mu
kaddcs bir mana vcrcccksin Abdu. 

- Lutfcn müsaadc edin, sonuna ka • 
dar anlatayun. Bir gün, bah~cdc, sizc ~ok 
dikkatli bakan ve yanm1za yakl&$ffiaga 
~ah1an bir adam gördüm. Gözlcrim ~ok 
ihtiyard1r vc cok scy görmü1tür; aldan· 
maz. Bu adamm fcna bir maksad giittÜ· 
günü anhyordum amrna, cfcndime habcr 
vcrmci(e mccbur oldui(um neviden bir a
dam olmad1iiin1 da gÖrÜyordum. 

Günlcr gccti. Adam, size yava1 yavai 
sokuluyordu. Bu yabanct adamm harc • 

Hindistan1n en 
zengin mihracesi 

Müteveffa Patiala mih
racesinin serveti dillere 

destan oluyor 

Müteveffa Patiala mihraccsi 

Hindistanm cn 1engin vc cn kudretli 
mihracclerindcn Patiala mihraccsi birka~ 
gün cvvel vcfat ctmi1tir. Mihracc, 1925 
scncsindc, Hindistan lmparatorlugunu 

Millctler Cemiyetinde temsil etmii ve Cc
nevrcyc gitmeden evvel P arise vc Lon • 
draya ugram11, bu iki iehir halkm1 deb • 

debc vc ihti1amama hayran birakm1~h. 
Patiala mihracesi, F ransa ve lngilterc hü
kiimet merkezlerine yapllg1 bu ziyaret es

nasmda, pirlantalar ve türlü türlü k1ymel· 
tar mücevherlcrlc süslü inci iilemeli sa
t1g1, boynuna dolanm11. her biri ba1h ba-
1ma muazzam bir servet teikil edcn iri 

incilcrdcn mürekkeb dizilerle, halk ara • 
amda canh bir efsane gibi dolapm1t1. ~öh
rcti, bu 1ehirlcrc kcndisinden cvvel ula • 
1an, dünyamn bu eo zengin adammm, 

yirmi milyon lngiliz lirast sencvi varidata 
sahib oldugu söylcniyordu. Amerika sa
nayi krallan bile onunla rekabet edemi
yorlard1. 

Patiala mihracesi ad1, Hindistanda 
dcbdebc vc ihti1am sembolü idi. Avrupa· 
da, bu binbir gccc padiiahmm scrvctinden 
ba1ka, diplomathkta ve idarecilil<teki 1öh· 
reti de dillcrc destan olmuitu. 

Patiala mihraccsinin, alayi1 vc salta • 
nata dü§künlügünü göstcrcn birc;ok hika
yclcr anlahrlar. 

Saraymm civarinda davctlilcrine mah· 
sus cvlcr yaphrm1~1. Misafirlerini cglen
dirmck i~in Amerikadan güre1c;i getirtir, 
portrcsini yaptmnak i~in lngiltercdcn 

rncihur rcssamlar davet cder; her scya· 
hatc c;1la11nda, hic;hir 1arkh prensin yap • 
maga muvaffak olam1yacajii derecede 
büyük bir lüks ic;inde ve i;ok kalabal1k bir 
maiyetle dola1rrd1. 

Mihracc 46 ya1mda vefat etmi1tir. 

biliyeti bir daha anla§tlm1§ bulunuyor. 
30 uncu dakikada Alsancak, Saimin 

ayagmdan üi;üncü golünü i;1kanyorsa 
da Ü ~ok, 35 lnci dakikada kornerden 
ve Adilin güzel bir kafa vuru§u ilc al • 
'tmc1 golünü c;1kanyor. Alsancak kart§l
yor. Muhacim hattmm bozukluguna kt· 
zan müdafiler, muhacim mevkilerinde 
dola§maga ba§hyorlar. Kaleci ;vuru§ 
yapmak ii;in haf hattma kadar geliyor 
ve 43 üncü dakikada, Hamdi böyle bir 
f1rsatta Üi;okun yedinci golünü c;1kan
yor, hatta sekizinci bir frrsat daha ka
zamyor, fakat atam1yor. 

Betikta§ kulübünün denizci· 
lik 1ubesi 

Be$lktßf Jlmnastlk kulübü b9.l)kanl1~m· 
dan: 

Kulübümüzün denlzcllll< kism1 bu ay 
!i;lnde faallyete gei;eceltlnden yüzme, su 
sporu, kürek ve yelken sporlarma. hevesll
lerln tanzlm edllecek program da!Ieslnde 
derslere devam edeb!lmesl li;ln ~lmdlden 
kulübe müracaatle lstmlerinl ka.ydettlrme
lerl rlca olunur. 

kctlcrini gÖzetlemek vazifem de!ijldir, di· 
yc dü1ünüyordum. Bencc, sizi yabanc1 
gözlcrden himaye etmek, efendimc dü -
1cn bir i1ti. 

KararSJzhk kindeydim. Amma, niha
yct karanmt vcrdim. Yusuf Beye, bütün 
gördüldcrimi anlathm. Beni bir daha bu 
i1c göndcrmemesini rica cttim. llköncc, 
gülümscdi, fakat sonra öylc öfkclendi ki 
yüzü tanmmaz bir hale geldi. Adeta 
korktum. Beni uzun uzun sorguya ~ckti. 
Hatta, doi(ruyu söylemediiiimi zanncde
rck, bpk1 coeuklugunda yaptii(1 gibi bcni 
tokatlad1. Baktim ki, gördüklerimi oldu
dugu gibi anlatmazsam, sizden 1üphe e
decck; hepsini anlatt1m.„ 

Abdu cckilip gittiktcn sonra, biraz cv
vclki öfkem gecmi1, gözya1lanm dinmi1. 
hatta bunlarm ycrinc, kendi kcndimden 
bile gizli tutmak istediiiim, ne~eyc benzet 
bir his gelmi1ti. Yusuf Haddadm, benim 
yüzümdcn hakikatcn öfkclenmi1, RUru • 
runun incindigini duymu1 olmasma scvi -
niyordum. 

0 gÜn, ilk defa olaralc. Mukbile Had
dad adm1 ta11d1ii1ma mcmnun oldum. 

*** Biraz sonra, ycmek salonunda Yusuf 
Haddadla kar11hkh oturdui(umuz zaman, 
göz ucile onun yüzüne bakhm. Sabahki 
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Fransada yeni bir kabine 
buhran1 m1 olacak? 

Hükumetin teklif ettigi yeni mali projenin kabul 
edilmiyecegi ve kabinenin dü~ecegi söyleniyor 

1 Ba3taraf1 1 111c1 sa1t1/ede J 

milyon franga balig olacagm1, bunun 4 
milyarmm adi büt~enin a~1gm1, müteba -
kisinin milli müdafaa vc sairc masarifinin 
kar11hgm1 tc1kil etmekte oldugunu söyle
mi1tir. 

M. Blum, mütcak1ben bu ihtiyaclarm 
münhaman istikrazlarla talmin cdilemi
yecegini, ~ünkü A vrupadaki hadiselerin 
hasil etmii oldugu akislerin buna mani ol
dugunu beyan etmii vc aiag1daki siyasi 
tcdbirleri tadad etmiitir: 

1 - F evkalade büt~enin ilgast vc bü
tün masarifin adi büt~eye ithali. 

2 - Mali sistemin tadili, bilhassa irad 
vergisinin daha iyi bir surettc kontrolu. 

3 - fki senc müddetlc düyunu umu • 
miyenin il gasmdan vazgc~ilmcsi. 

4 - 150 bin frang1 ge~cn sermayeler
den istisnai bir miktar almmas1. 

M. Blum, para siyasetinden bahsede • 
rck frang1 himayc etmek i~in hükumet ta
rafmdan ahnm11 olan tcdbirlcri izah vc 
teirih ctmii ve bu tedbirlerin gaycsinin 
ayni zamanda scrmaycler piyasasma nc
zaret etmek, fiatlan kontrol altmda bu
lundurmak, tröstleri gözönündc tutmak 
ve cski amelcnin tekaüdiyclcrini temin 
cylcmek oldugunu söylemiitir. 

Maliyc cncümcni, Baivckilin izahatm1 
dinledikten sonra, ycni mali projclcri 18 
reye kar11 25 reyle tasvib etmiitir. 

Blum'un meclisteki nutku 
Paris 5 (Hususi) - Meb'usan 

mcclisi öi(lcden sonra toplanarak hüku
mctin yeni mali projclcrini tctkikc bada· 
m1itir. Bir~ok hatiblcr söz alarak !eh 
ve alcyhindc mütalca beyan ctmi1lcrdir. 
Neticcde Baivekil M. Leon Blum uzun 
bir nutuk irad ederek, maliye encümeni 
huzurunda verdii(i izahah tekrarlam11 ve 
milli müdafaa programmm tatbik1m tc • 
min i~in mali proiclcrin mcclis tarafmdan 
tasvibi !aZJm gcldii!i hususunda 1srar et· 
mi$tir. 

Baivckil M. Blum'un nutkundan sor.
ra, ba21 meb'uslar mali kanun pro1es1 
hakkmdaki müzakerelerin yanna tehirini 
istiycn bir takrir vermi1lcrdir. 

Meclis, 21,30 da tckrar toplanmak 
Üzerc cclscyi tatil ctmistir. 1kinci cchcdc 
müzakcrenin yanna tehirini istiyen takrir 
reye konacaktir. 

Müzakereler unas1nda münakafa 
ve gürültüler 

Paris 5 - Meb'usan mcclisinde ma
li proienin müzakcrcsi bazt 1iddetli ha • 
disclcrc sebcb olmuitur. Reis M. Hcryo, 
mütcaddid dcfa müdahalcyc vc nihayct 
cclseyi tatilc mccbur kalm11tir. Bazi sag 
ccnah mcb'uslan «kahrolsun Yahudiler, 
F ransa F rans1zlarmd1r>> diyc bagirm15lar
dir. Dahiliyc Nazm M. Dcrmua «Yahu
dilcr hcrhalde ahmaklardan iyidir» cc -
vab1m vermi1tir. Bu sözler üzerinc mcb
uslardan Bröton Jhuel, hükumct azas1 • 
nm oturdugu malara doiiru hücum et • 
mi1 ve M. Heryo celseyi tatil cylemi1 -
tir. Birkac dakika, salonda büyük bir 
karRaiahk hüküm sürmüstür. 
Läyihamn äyanda kabul edilecegi 

füpheli 
Paris 5 (Hususi) - fyi habcr alan 

kaynaklara göre, ayan mcclisi koridorla
rmda mali projcler ihtiyatla kar11lanmak
tadir. Bi~ok ayan aza" dcrpi1 cdilcn 
tcdbirlcrdcn bir k1smma vc bilhassa ara
zi sahiblerine yüklctilccek olan scrmaye
dcn bir miktar para alinmaSJ hususunda
ki projeye ayan mcclisinin itiraz edecc~i
ni zannetmektedirler. 

Döviz muamclelerinin Frans1z banka
s1 tarafmdan merkczile1tirilmcsi pro1es1 

~eki1menin 1iddeti, kocamm ~ehresinde 
izler birakm11 gibiydi. F akat, bu ~eki1 -
mcde galebe ~alm11 olduiiundan dolay1 
gururland1gma yahud aktris meselesi a
c1hr ac1lmaz dü1tüi(ü tela1h ve iaikm ha • 

li el'an muhafaza ettiginc dair bir ala • 
mct görcmcdim. Biraz dalgm vc gayct 
sakin görünüvordu. Ben iccri girincc, yÜ· 
zürne 1öylc bir baknu1, sonra, ycmci(in 
nihayctine kadar aiizmt a~adan otur • 
mu1tu. 

Kendi kendime «bcyefendi gene su -
rath!» diyc dü1ündüm. Bu dü1üncc be
ni adeta ne5elendirdi. Y emei(imi iitiha 
ile ycdim. Sanki kar11mda Yusuf Had • 
dad yoktu. 

F akat, öiHc ycmci(indeki bu sahne, 
ak1am yemci(indc ayncn tckcrrür ctti. 
Ertcsi gÜn vc onu takib cden günlcr hcp 
bu ilk günc benzcdi. 

Kocam, kar11mda put gibi scssiz oturu· 
yor, gözlcri uzak bir hayale bakar gibi 
dalgm, dü1ünüyordu. Bir söz söylcsem 
sükunetlc, fakat k1Sa cevablar vcriyor -

du. Onu, dalg1nliiimdan ~ekip ~1karmak 
icin biraz mar edecck olsam, dü1ünccli 
gözlcrlc, uzun uzun yüzümc bak1yor ve 
susuyordu. 

ilk gün pek bo1uma giden bu vaziyet, 

de ayan meclisinde 1iddetle tenkid edil· 
mektedir. 

Bazi ayan azas1, hazineyc ycni vari • 
dat temin etmei(e matuf bir projedc ihti· 
yar isderin tekaüdlüi(ünden bahsedilme· 
sine de aynca itiraz etmektcdirler. 

Netice bugün belli olacak 
Paris 5 - Meb'usan meclisi yeniden 

saat 21 ,35 te toplanm1s ve ilk olarak sol 
ccnah radikallerinden Gerad't dinlemi1 • 
tir. 

Meclis, müzakerelerine yarm dcvam 
ctmek üzere, saat 23,45 te toplanhs1na 
nihayet vermi1tir. 

Koridorlarda söylendii(ine göre, mec· 
lis ancak yann ak5ama doiiru kanun pro
jesi hakkmdaki reyini bildirecektir. 

Y eni bir kabine buhram m1 

olacak? 
Paris 5 (Hususi) - Siyasi mchafilin 

kanaatine göre, mali kanunu ayan mccli· 
sinin reddetmcsi hemcn hemen muhak • 
kaktir. Bu red keyfiyeti, ihtimal Blwn 
kabinesinin istifasm1 intac edecektir. Bazi 
mchafil, kabinenin sulmt etmesinin 
«Halk~1lar ccphesi» nin inhilaline bais 
olacagm1 söylemege kadar varmaktad1r • 
lar. Zira sosyalistler, ayan meclisinc kar• 
11 1iddetli hücumlarma devam ctmege 
azmetmiilerdir. Bu ise radikal sosyalisl• 
lerin hojuna gitmiyecektir. <;ünkü ayan 
mcclisi ckseriyetle radikal sosyalistlerdeo 
mürekkebdir. 

Bunun manas1, Halk~1lar cephesi et • 
rafmda bir milli birlik kabinesi teikili 
fikrindcn vazge~mek olabilir, mcger ki 
Avrupadaki vaziyetin peyda etmi1 oldu• 
gu vahamct, bütün firkalan mütekabil 
fedakarliklarda bulunmaga sevketsin. 

Gazetelerin mütalealar1 
Paris 5 - «Matcn» Razctesi. 

Blum'un maliyc, ekonomi vc para prog• 
rammdan bahsederek diyor ki: 

«Bu program hazincyc pck az para 
temin cttii(i haldc sermayc aleyhindc bir• 
cuk ahkam1 ihtiva vc muhtclif $Ckillcrde 
de cnflasyonu,_ tazammün cylcmcktcdir. 
Blum, istikbal üzcrindc oynuyor. 19.36 
da da mümasil bir tcicbbüstc bulunmul 
fakat ekonomiyi inki1af ettirmcgc mu • 
vaffak olamam15t1.» 

«.T urnal» gazetsi de, proienin cnflas 
yonu ve bunu gizlemegc matuf bir talum 
tedbirlcri ihtiva ettii(i mütalcasmdadir. 

«Ekselsiyor>> gazetsi de, per1embc ak• 
1am1 vcya cuma günü kabinc buhranm1n 
patlak vermesini beklemektcdir. 

Londra gazetelerinin mütalealari 
Londra 5 (Hususi} - Gazctcler 

Frans12 kabinesi tarafmdan hamlanan 
ycni mali projelerin mcb' man mccfüin • 
den gccse bile ayan meclisindc reddedi· 
lccegini yazmaktadirlar. 

«Dcyli T clgraf» gazetesi, mali proje
lcr yüzünden Fr ansada yeni bir kabin• 
buhram baigöstercccgini kaydetmcktc • 
dir. 

iki feci tren kazas1 
Yohansburg 5 - Bir mar~andiz tre • 

nile bir yolcu treni, musadcme etmi§tir· 
Mar§andiz treninin dinamit yüklü ii~ 
vagonu vardi. Bereket versin dinamil• 
!er infi\äk etmemi~tir. Yolcu treninde 
ekserisi i;ocuk olmak üzere 150 ki~1 

vard1. 
Müthi~ bir firtma, sahnenin fecaatinl 

arbrm1§hr. 
Bulovayodan derhal bir lmdad treril 

gönderilmi!jtir. 
Yarahlarm miktan hen üz maHlm de' 

gildir. Bir~ok ailelerin ölülerin aras1n• 
da bulunmasmdan korkulmaktad1r. 

yava1 vava5, tahammül edilmez bir hal 
oldu. Zira, kocamm durumu, zannctti • 
i(im 1>;ibi somurtkanhk dei(ildi. 

Y aln1z evde dcii;il, haricde de, hcrkc$C 
kar11 ayni dalgm ve bczgin tavn tak1n1 '. 
yordu. Sanki, bcynini kcmiren bir fiktl 
sabite yakalanm11h. 

0 zamana kadar alayc1, ccvval bir •'. 
dam olan Yusuf Haddadm ahlakmda~1 

bu ani dei(i1iklii(in sebcbi acaba ncydi? 
Bu ba1kal1k, o mahud münaka1a günün' 
den sonra ba1lad1i(ma göre, o gÜn konil' 
1ulan bütün sözleri zihnimdc tckrarla ' 

d1m. Belki bu konu1ulan 1eyler arasmd•• 
Yusuf Haddad1 bu dalg1nhi(a scvkedeO 
sebebi bulabilirdim. 

Aradan birka~ gün gc~tikten sonra dii• 
1ününcc, o sabah, ona kar11 fazlaca serl 
harekct ettiiiimc hükmediyordum. Gcr~i, 
sözlcrim, ancak, kar11mdaki adam hakiki 
kocam oldui(u takdirdc ha1in say1Jabifir' 
di. V c Yusuf Haddad hakikatcn koca11' 
plsayd1, hie 1üphc yok ki bu dcrccc barid 
davranmazdim. 

Su dakikada, o ve bcn, bir ailc kom•'. 
disinin, birbirinc mutlak surcttc ayk1rl 
sözler söylcmci(i vc avkm harckctlef 
yapmaii1 gaye cdinmi1 iki aktörü idi~· 

( .trkasi var> 
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K1ymetli bir §if a yurdu 
Gülhane hastanesi 

: ispanyada hüku
met~ilerin vazi

yeti s1k1~1yor Bu hastane 
tirmekle 

yalniz 
kalmaz; 
bir itina 

askeri doktorlaruniz1 

her türlü hastalan da 
ile tedavi eder 

yeti~

büyük 

_..._.,.. ._. __ _ 
(Ba1tarafl 1 tnci •alll/ec!el 

Aragon ordusu Noguera nehrini ge(e
rek Aldesa 'y1 i$gal etmi1 ve dü1mam Mo· 
rella 'ya kadar takib eylemi1tir. Üc; yüz 
esir alm11llr. 

Balkanlarda 
i~birligi 

(8a1 tarafl 1 tncl saht/edel 
Dün akiam Atinadan 1stanbula harc

kct cdcn Yunan heycti de Hariciyc Nc
zareti Mukaveleler dairesi reisi M. Ar -
gitopulos'un riyasctinde bulunmaktad1t. 

Yugoslav murahas heyeti de Hariciye 
Nczareti konsolosluk ve ekonomik iiler 
iubcsi müdürü M. Predi<;:'in nyaseti al -

Guadalahara'da dü1manm 
taarruzlan püskürtülmü1tür. 

mukabil tmda olarak a1ag1daki zevattan mürek -

Tebligi resmi 
Salamanka 5 - Bir resmi teblige gö

re, Franko ordusunun sag cenah1 Ebre 
nehrinin saii sahilinde ileri yürüyüiüne 
devam ederek Gandesa-T arragone yolu 
üzerinde Mora, Benisane ve Miravet 
mevkilerini ve T arragone demiryolu bo· 
yunca da Fliks, Ribarroh ve Asko köy
lerini zaptetmi1tir. 

Cenub mmtakasmda, Franko k1taall 
Valansiya yolu üzerinde Maella'yi ve 
Ortels, Pvnar ve Palas mevkilerile Ka -

G
.. Gülbane hastanesinin . . d b' „ .. .. 

1 raskal ve dii(er dal(hk üc mevzii i1gal ey-
uzel 1 b i~m en ir gorunu1 1 . 1 d' Ü .. . 1 1 d stau ulun , · b' k" . d b em11 er ir. c yuz em a m11 ar 1t. 

otornatik bir ,_. ~·~iz lt 01esm. e, ununla da kalm1yarak Balkanlarda ve Lerida cephesinde, Frankocular Ri • 
lenm d· maune 81b1 durmadan dm- G ]' "b' aba ··Jk 1 d T·· k b h · · · e -n <;:ahian bir • '.. .. a .1~Y~ . gt 1 ~- .. ~-c' ~ e er e ur agorzana ne rmm mansabma kadar iler· 
var: Giilhanel saglik ekolumuz hek1mhgmm yuzunu agartan ve kara lemi1ler, Noguera'y1 13rk istikametinde 

Bu YUvaya ·~ k" „.„ g~nl~rde yok edilmek istenen Gülhaneyi ge~mi1ler ve Lerida'nm 1imalinde bulu • 
eo büyügiine uc;ug_unden tutunuz da bmb1r zorluk ve yoksulluk i<;:inde yaiatan nan Nognera 1Chrini zapteylemiilerdir. 
eo Y•il15108 ka~:r t:ndmden tut~n~z d_a elemanlar -~etiitirdi~i ii;:~ s~ve~. . T ~m_arite mmtakasmda yeniden bei 
hale gelmii h t l m erkek b1tkm b1t Her T urk, bugun kursulennm baim- mevk1 11gal olunmuitur Pek c;ok harb 
rine uyguo bira:e~ ar: _fennin son tetkikle- da bulunan ve buluom1yan bu Türk levarnru, alh top, bei ;,rhh otomobil, üc; 
n1tlar, avi ile hayatlanm kaza· akademisinin k1ymetli profcsörlerini tank ve 560 esir ele gec;irilmiitir. 

. Buraya d d' Kurtului Sava1mda, Türk istiklal ve in- Boltana mmtakasmda, bei nahiye ile 
dile l' er me dennan bulm k „ • k l•b T" k C h · · · I' · d" "h' b' ·1 • ge 1p de ld • a um1- 1 a mm, ur um unyellnm lerne m1 u1mamn mu 1m ir~ok mevz1 eri zapto-
dig1 iliclard af '81 re<;:etelerden, yaptir- kuran Atatürkün emrinde yalmz bir he- lunmu1tur. 
Yoktur deneb~· ayda görmemi1 bir kimse kim olarak degil; c;elik Türk ordularmm Guadalahara mmtakasmda dü1man 

Eger böy! tr.I I saflarmda yer alm11 bir harb subayi gibi, müteaddid mukabil taarruz teiebbüsle • 
ler e 0 an ar· fayd „ • b' M h d 'k 'b' d f · d b 1 b' 1 . ~atsa, bu l b .: „ a gonmyen- lt e me c1 g1 l vatan mü a aaSI rm e u unmu1 ve m erce zayiat ver -
b_'.lg1lerinio te~ •r. ugun_ku ars1ulusal hb yolunda düimanla c;arp11tiklan i<;:in ve mi1tir. 
Soz söyliyern d~~ ve, §ifalan hakkmda oihayet bu ucsuz bucakS1z llb ilmine ve Aragon cephesinde dü1manm üc tay-

Gülhane h 181 vak alard1r. C§Siz Türk ink1lab1 ugruna canlanm ver- yaresi dü1ürülmü1tür. 
hasta müraca ~stanesine hergün 200-250 mege and i<;:mit yigitler olduklan i~in se- Lerida' da •on vaziyet 
Vatandailar ba etmekte, asker, sivil bütün ver. Lerida 5 - Segre'nin so! k1yismda 
rnaktadir. H urada ~edavi imkam bul- 1ite Gülhane, inliyen Türk ana ve ba- hükilmeh;ilerin faaliyeti bu sabah dün -
•Ynlrn11 30Q ~tanenm muhtelif kis1mlara balanm, s1zhyan Türk yavrulanm ku- künden daha az ve topc;u otomatik ab1 -

Ge>en sc ~n '.~zla yatag1 vard1r. cakhyarak ac1lanm dindiren sosyal bir !an fas1lah olmu1tur. 
fazla hasta ~:da:?1hy~ k_1s~nda 700 den varhkt1t. Fr~g~'nin birka.c. kilometrc ötesinde 
rn1nda da 1 ed1lm11hr. Cerrahi lus· Gülhane; Türk zeka ve kabiliyetinin Segre nm so! sah1lme ge<;en k1taat, sag 
taya bakil gene bu miktara yaklaian has- yaratt1g1 ölmez bir eserdir. Burada kafa- sahil üzerine yerle~n milliyctperver ba -
1.. mi1 ve b I d 1 · 1 b' k t 1 h' · d d • 

kebdir: Maliyc Nezareti iube müdürle -
rindcn M. Radulovi<;:, M. Maysao, M. 
Sre~ko, M. Corcevi~. M. Grga~evii;:, M. 
Gavrilovi<;:, M. SiriKcvi~. M. Simonovi<;:. 
Rumen murahhas1nin beyanat1 

Balkan Antanll Ekonomik konseyi 
toplanllsma iitirak edecck olan Rumen 
murahhas heyeti reisi M. T abakovi<;:, dün 
Perapalas otelinde kcndisile görü1cn bir 
muharnrimize iunlan söylemiitir: 

«- Balkan Antanti Ekonomik kon -
scyinin bu sene 1stanbulda toplanmaSI 
bizleri bilhassa memnun ctmektcdir. Zi -
ra Türkiycde kendimizi öz vatamm1zda 
sanmaktay1z. 

Ekonomik konseyimizin azas1 seneler
denben yckdigcrile daimi surettc tciriki 
mcsaiyc ahitiklan i<;:in, bu scfcrki toplan
tida da müsbet ncticcler cldc edcccgimizi 
kuvvetle ümid ediyoruz. Bilhassa T una 
havzasmda zuhur cden son hadisclerdcn 
sonra 1stanbulda toplanan Balkan An -
tanti ekonomik konscyinin chemmiyeti bir 
kat daha artmaktad1r. Balkan milletle1i, 
her sahada oldugu gibi, ekonomik sahada 
da bilhassa bundan sonr11 daha s1k1 su -
rette teiriki mesai edeccklcrdir. 

l\forahhas hcyctlcn tarafmdan evvelce 
hamlanm11 hususi projelerimiz yoktur. 
T oplanbm1zda, hepimizi alakadar cden 
mcselelen hep bir arada tctkik ederek, u
,,;umun menfaat!ne en uygun tckilde ne
ticelendirmege i;:ahiacagiz. 

Toplanhm1za Hasan Sakanm nyaset 
etmesi, mesaimizin muvaffakiyctine amil 
te1kil edecektir.» 

Matbuat konleranai 

7 
= -"' 

Amele f1rkas1n1n teklifi 
ekseriyetle reddedildi 

(;emberlayn, «hu teklifin ameli neticesi Avrupayi 
ikiye ay1rmak ve bizi harbe sürüklemek olur» diyor 

t Ba1tarat1 1 Incl sahttede J 
<;:emberlayn, Kamaranm alk11lan ara

smda, sözlerine 1u suretle hitam vermii -
tir: 

«- !spanyaya yap1lan esliha ve mü
himmat sevkiyall üzerindeki ambargoyu 
kald1tacak olursamz bu memlekete ihti -
laf halinde bulunan diger tara,fa silah ve 
mühimmat ve insanm adeta akm edece -
gine tahid olursunuz. Bu babdaki yard1-
mm biraz sonra denize de 1ümul peyda 
edecegini görürsünüz. Vapurlarm bathg1-
na, hatta deniz muharebelerine 1ahid o -
lursunuz, bu da, bir Avrupa harbinin 
mukaddemesi olur.» 
Ekalliyet meseleleri hakk1nda bir 

•ual 
Londra 5 - Avam kamarasmda Ha

riciye Müsle$an M. Butlere 1u sual tev
cih olunmu1tur: 

«- A vrupada yeni bir anla1mazh • 
gm öoüne ge.;mek lüzumu kar11Smda, or 
ta Avrupa ile cenubu 1arki AvrupaSI 
memleketlerinde gen kalan ekalliyet me
selelerini tetkik icin mümkün olduiiu ka
dar ~abuk bir tarzda bir Tuna konferan· 
smm toplanmasm1 teFik edecek mlSl -
niz ?» 

M. Butler 1u cevab1 vetmi$tir: 
«- fngiliz hükumeti, cok kan11k o -

lan bu meselelerin ehemmiyetini tamamile 
müdriktir. F akat bugünkü 1erait tahtinda 
bu 111ibi ihtilafh meselelerin enternasyonal 
bir . konferansta müzakeresinin dü1ünülcn 
neticeyi vermesi pek 5üpheli gözükmek -
tedir.» 
Gazeteler hükii.meti methediyorlar 

Londra 5 - Muhafazakar gazeteler, 
Avam kamaraSlnda dün cereyan eden 
müzakcreleri mevzuu bahsederek hüku
metin gösterdigi büyük kiyasete mukabil 
muhalefetin particilikten mülhem menfi 
bir zihniyet ta11makta olmas1m teessüfle 
hydeylemektedir. 

Sol cenah gazetelerinin mütaleasma 

göre bilakis hükumetin zihniyeti tehlike • 
lidir ve hadisat belki de pek ge<;: olarak 
bunu isbat eyliyecektir. Herhalde <;:em
berlayn bir taraftan silahlanmay1 tesri 
i<;:!n ii<;:ilere müracaat ederken diger ta· 
raftao bir parti nutku söylüyor. <;:ünkü 
Falhan'da bir meb'us intihab1 yap1lacak· 
!lt. 

T aymis gazetesi ba1makalcsinde <;em• 
berlayn'1 tebrik ediyor ve lngiliz kiyase
tinin diger milletlerin kiyasetinden üstün 
oldugunu memnuniyetle kaydettilc.ten son
ra diyor ki: 

«- Eger dünya yeni neviden bir 
dm muharebesini bertaraf edebilirse bunu 
bu gibi niyetlerin fevkinde kalmak kiya• 
setini gösteren hi, degilse bir dcvletin 
mevcudiyetine medyun kalacaktir.» 
Deniz lft;ileT Birliginin talebleri 

Londra 5 - Röyter Ajansmm ögren• 
digine göre, deniz i1'ilen birliiii icra ko
mitesi, silahlanma programmm tesrii i<;:in 
Milli Müdafaa Nazm Enskip'in daveti· 
ne kari1 tenkid edici bir vaziyet alm11llr. 

Milli Mü.:lafaa Nazm Enskip, yamn
da Mesai N azm Brovn oldugu halde 
mezkur sendikanm icra komitesi azala • 
rile bulu1mu1 ve silahlanma programmm 
tesrii keyfiyetinin gerek patronlar, gerek 
i1<;:iler tarafmdan yeni gayretler urhnx 
icab ettirecegini kaydederek her iki taraf 
mümessillennin toplanarak yeni vaziyeti 
kar11lamak üzere lüzumlu olan tedbirlen 
müzakere eylemelenni teklif etmiitir. 

Sendika reisi Laytel, silahlanmamn 
hedefleri hakkmda tenkidlerde bulun • 
mui. silah fabrikalannca eldc edilen U.r
lann tahdidini istemii ve garanti mese • 
lesini mevzuu bahseylemi5tir. 

Görünüie nazaran scndikalar birligi • 
nin bu ald1g1 vaziyet siyasi mütalealar • 
dan mülhem olmaktadir. 

Milli Müdafaa Nazm Enskip, bugün 
patron mümesillerile buluiarak iptidai 
müzakereler yapacaktir. (a.a.) uzum gör") I uo ar an ameliyata an 1§ eten 1tmez, tü enmez bir ilim sa- arya armm unayesm e ogu timaline 

Cöz, kul k e~ etc ameliyat yaptlmiihr. va11, burada sönmez bir ilim aiki vardtr. doi!;ru ilerlemektedirler. 
ayak ted:vile ~simlarmda hergün yapilan C:ül~a~c demek; Üni~crsiteden yep- Muhare?e esn~~md." .civarlara saklan· 
Y•hnlarak tmden ba1ka, hastaneye yem b1lg1lerlc ••km11 Turk hekimlenni ,m11 olan b1tkai;: yuz sakin bu sabah iehre 
rniktan P•k 1•:•men iyi_ edilen hastalann bagrma b~sara~ eksik bilgilenne bilgi dö_nmü1lerdir. Sokakla~1 t-;mizleme~ i~in 
tandailar . ? ktur. Dogum kisml ise va- katan, <;:el1k T urk ordulanna kafah mü- ekipler cah1makta vc SJtenm umum1 p0 -

Balkan Antanb Ekonomik konseyi -
nin senelik mutad konferansile, Balkan 
Matbuat Birligi kongresi yann Y1ld1z 
saraymda acilacakllr. Matbuat kongtesi
ne i1tirak edecek olan Rumen heyeti ha· 
reketini tehir ettiginden evvelce yann &a-bah kü~ad1na karar vcrilen Matbuat kon„ .............•.•..•................ „ ............................... „ .................. „ .. „.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •.• 

Hatayda tahrik 
ve propaganda 

Rady 
1
1•m. büyük melce olmaktadir. tehamslar yeti§tiren bir kaynak demek· lis hizmeti de muhafaza müfrezleri tara-

bin filrn ° ~rapi kJSmmda gei;:en sene 11 tir. fmdan temin edilmektedir. 
davi i>io a ~.orni:tir. Bu kisma ayakta te- Gülhane demek; Türk bbbmin mabe- Tortoza kaptlarinda 
lad1r. muracaat edenler 1200 den faz- di demektir. Sarago1 5 - F rankist k1taat, Tortoza 

Klini" Gülhane demek; programl1, metodik lcap1lanna vasil olmu1lard1r. Akdeniz sa-
lar1 Ünre Y~hnlan hastalann yardtmci- <;:ah1an otonter bir Türk tib akademisi hillen boyunca giden yollar, Frankistle-
Türk h ~:rs;te?en yeni bilgilerlc i;:ikmii demektir. tin toplarmm ate1i altmdad1r. 
larile el:I•rn endir. Onlar, klinik asistan- * * * Ka~alonya'mn hal_ihazirda 1spanyamn 
bunlann -~ v~rerek baimuavin ve bütün Gönlüm, Türkün, inkar kabul etmiyen cenubile alakasi keS1lmi1tir. Hükilmet~i-
kirk Ya Uz~nndc Türk profesörlenn Jnh o yüksek zcka ve kabiliyetlennden daha ler 1iddetli bir mukabil taarruz yapma -

Ben rar_" kontrolu altmda i;:ahiirlar. genii öl<;:üde randiman alabilmek gaye- d1kl_an takdirde Frankistlerin bugünlerde 
Ycriod' agir ve Ümidsiz ha t 1 b'l sile, gerek k1ymetli profesörlenn~ gerekse demze kavu1malan muhtemel ve hükil -

fa b l
ed teihis ve metod'k b ska alrml 1 ." · · ·1 T met~ilerin böyle bir mukab1'I taarruz yap-u kl 1 a un ar •1 yehitm en ürk gencligini; bol materyal 

s1s ol u •nm rok ga··rd·· M''tah' - k malan ise ihtimal haricindedir. arak . .' um. u e as- ve en son te nik vas1talar, hastalarmn ih- B. k b 
iinal k' Yeh1hrilenler buld kl ·- tiyacma kafi bir konforla dö•enmi" mo-

11 asa a daha düftÜ l va al „ • u an an ' , S 5 D . 
ar Yaparak ar uzerinde bilgili araibnna- dem bir akademi binas1 i~inde <;:ahi1tken aragos, - emze dogru ilerliyen 

hasta h s1k S1k verile „ 1 görmek istiyor. Franko k1t alan Morella kasabasmt ii -
azirl l n musamete ere 1 · 1 b · 

hbb1n1 alak ar ar. Bunlar arasmda cihan Gönlüm, bu büyük i1i baiarma 1erefi- ga etn_i1_1 er ve in kadar esir alm11lar • 
dirG. adar eden vak'alar az degil- ni kazanacaklan yürekten alk11lamak is- ::k~di;;!~~ mukavemet etmeden ricat et-

cn b tiyor. d c U genc h k' 1 Aragon cephesindeki 
en aldikl e im er; ptofesörlenn· Yüzy1llan y11lara <;:eviren bir h1zla 

ri d •r1 tezl · b' k ·1 l' K muvallaki et ,? -~ ettidler •n 1t<;:o hastalar üze- 1 er 1yen emalist rejimin, her sahada ol- Y 
ku~ult hayv '1 tavian, kubay, fare gibi dugu gibi, saglik koluna da verdigi önem Burgos 5 - Aragon cephesinde elde 
Parak ve y laln ar Üzerinde tecrübeler ya- büyük ve geni1tir. edilen muvaffakiyet hakkmda ne1redilen 

G
"lh 1 atca u" k 1 t b 1 Ü resmi bit tebligde Frankistler bu cephe-

b
. u anede b graiara tamamlarlar. ite, stan u niversitesinin modern 
lt konfor '. 01 malzeme ve lüks T1b fakültesi, iite Ankara ve Haydarpa- de ceman 18, 132 esir alm11lard1r. 7554 

tatan bir d~~~ne yokluk i<;:inde varhk ya- ia nümune hastaneleri t milis cesedi sayilmi1t1r. 
~~~c1lardan inme vard1r. hte Türkü ya- Bunlar, Atatürk Türkiyesinin saghk Madrid bombardtmaninda 

•n de bud ayiran en mühim farklardan müesseseleri, her Türkün gögsünü kabar- Madrid 5 - Madndin pazar günkü 
G"lh ur. 1 b' 'd bombard1mamnm bilanrosu •udur: 

d
.• U anecile b tan ö mez 1ter esen ir. Bu eserlerin ya- ' , 
•ger hb c . r, unlardan ayn olarak mba1mda Cumhuriyet hükumetimizin, Yirmi kadar ölü, yüz kadar yarah. Bir 

de ko1arla;mg.~tlerimizin. müsamerelenne asil rejimimize · yara1acak modern bir mermi, temsil esnasmdaki tiyatroda infi
buluoan hek' oste.~d1k~en vak'alar orada Gülhane akademi binasimn temelini at- lak etmi1 ve alh ki1inin ölümüne sehe -
ka UYand1n lllller uzetmde derin bir ala- !Jg1 dakika, Türkün en hcyecanh ya1ay11 biyet vermi1tir. Diger bit mermi de bir 
h 1~ud lrav:~lar b' b' , anlanndan biri olacak ve bununla da kahvenin önünde patlam11t1r. Birisini öl
.~ in e Türk· ' ir mnd~n ayn süjeler Ulu Atamn yarathgl büyük Türk inkila- dürmÜf ve an iki ki1iyi yaralam11t1r. 
•hrn mecrnu i'Yc ve Avrupanm büyük bm1n Egilmcz baima milli bir tac daha Hükii.met Valansiya'ya gidiyor 

l1tc, bu ~-~rinda neirolunur. giydirmii olacaktirl Londra 5 - Deyli Telgraf yaz1yor: 
~sanrnak hcd~tk _hb. okul~?un y1~'?1~an, Bu yaz1 ve bu sözler, cumhuriyet<;:i Franko'cularm Katalonya üzerine yap -
eragatlj ~al hilm1yen ihm sevg15101 bu Kemalist bir Türk gencinin, yaiad1gi, hklan hateketi durdurmak imkans1zhg1 

rnamaya Unk~malann1 yürekt@n alk11la - gördügü, duydugu hakikatlerin en dogru kar115mda fspanya hükiuneti erkam Bar-

b 
Her Türk ab Yoktur, belki de eksik bir ifadesi, gönlümün heye- selonadan tekrar Valansiyaya dönmek 

Ucag1oa h 11 yuvay1, anayurdun dört canla dikilmesini istedigi bu Gülhane i~in hamhklara ba1lam11lard1r. 
tek Ye1etec:k Y•l 8Ünün birinde filizlene- heykeli de bu temiz düiünüilerden, bu Lerida' da kursuna dizilenler 
verecek ol ve beklcnen meyvalann1 a,1k hakikatl•rden dog" an tabii bir neti - Saragos 5 - Bi; teblige nazaran, hü· 
her T· an hb t h 1 k ·-· · · d' k• t 'l L 'd ' b 1 tirk b o um anm e bg1 ,,m, ce ir 1„. ume Cl er er1 a YI 01a tmadan öncc 
nakkalede E ocag1, Büyük Savaita, <;:a- Doktor bircok kimseleri kur1una dizmi1lerdir. 

rzurum, Suriye ve Irakta „ „,- Fahir Vural Bunlar arasmda milli sendika reisi, bir-
<;ok meb'uslar, baz1 doktorlar General 

llastanenin haricden görünü~ü 

Kueipa ailesinden iki ki1i, 200 'kadar pa
paz ve bircok kadm vard1r. 
l•panyanrn lngiltereye verdiii nota 

L?~dra 5 - fspanya büyük eldsi, 
Hanc1ye N ezaretine bir nota tevdi et -
mi1tir. 

1spanyaya asilere kar11 kendini müda
faa icin silah sahn almas1 hakkm1n veril· 
mesini talcb eden bu notada czcümle de
niliyor ki: 

Vahametini nazan dikkate almamak 
bir ~1lgmhk te~kil cyliyen askeri vaziyet 
karsismda, cumhuriyet hükilmeti ademi 
müdahale anla5masmm ilk müteiebbisleri 
olan F rans1z ve fngiliz hükumetlennin vic 

gresi ögleden sonra ac1lacakhr. Y ann Ög
leyin Albaiulia vapurile 1ehnmize geie -
cek olan heyet a1ag1daki zevattan mü -
tekkebdir: 

Milli komite ikinci reisi M. Liviu 
N asta, Universul gazetesi namma M. 
Nikola Basarya, Rumen Matbuat cemi
yeti reisi M. Kastanien Gongapol, Ku
rentul gazetesi nam1na M. Jan Dimitres
ko, Rador aiansmdan M. Vladimir Yo· 
nenko. 

Yugoslav matbuat heycti de bu sabah
ki ekspresle 1ehrimize gelecektir. Bu he -
yet a$a$i1daki zevattan mürekkebdir: 

Milli komite reisi ve Avala ajans1 mü· 
dürü M. Y ovanovi~. M. Anc;elkovic, 
M. Mihailo~, M. Svetovski, M. Ku • 
har, M. Lakatos, Merkez Matbuat bü
rosu $Cfi M. Lukovic ve Matbuat bürosu 
umumi 1Cfi M. Den~. 

Matbuat Umum Müdürü Naci Kict
man dün sabah Ankaradan ,ehrimize ge· 
lerek, Balkan Matbuat Birligi kongresi 
haz1thklarile bizzat me$gul olmuitur. 
Ayni trenle Anadolu AianS! Umum 
Müdürü Muvaffak Menemencioglu ile 
Siird meb'usu 1smail Müitak Mayakon 
da 1stanbula gelmi1lerdir. 

Bu sabahki ekspresle 1ehrimize geie -
eck olan Yunan heyeti Atina aians1 U
mum Müdürü M. Vekerallis, Atina 
Matbuat cemiyeti müdürü M. Zarifis ve 
M. Seferiadis'ten mürekkebdir. 

daolanna müracaat eylemektedir. Filha :: 
kika, bugün bu anla~mamn asiler lehine 
olarak ihmali Almanya vc italya hükO.
metleri tarafmdan o derece a~1k kabul 
edilmektedir ki, me." uliyetini müdrik hic
bir devlet adam1 bunu inkara cesaret 
eyliyememektedir. Cumhuriyet hükiuneti 
1urasm1 kat'i surette bildirecek vaziyette· 
dir ki asilerin son zamaolarda Aragon 
cephelerindeki muvaffakiyetleri, ancak 
son zamanlarda ltalya ve Almanya tara
fmdan yap1lan mühim miktarda adam ve 
malzeme yard1mlanle kabil olmu1tur. 

Ayni nota Fransaya da verildi 
Paris 5 - !spanya cumhuriyeti mü -

messili, Hariciye Nezaretine lspanyaya 
silah sahn alma hakk1 verilmesi hakkmda 
bir nota vermi1tir. 

Kabinedc degifiklik 
Barselon 5 - Reisicumhur Azana 

Ba1vekil Negrin'i kabinesinde degi1iklik 
yapmaga memur etmiitir. 

Resmen bildirildigine göre, Baivekil 
l 'egrin, Harbiyc Nezaretini de üzerine 
alarak yeni kabineyi te1kil etmiitir. Y eni 
kabinede M. Delvayo Hanciye Nazm, 
M. Giral de Devlet Nazmd1r. 

Y eni kabineye sosyalist bir te1Ckkül 
olan umumi i1 birlil(ile anar~ist bir te1ek
kül olan milli i1 birlii!;i konfederasyonu • 
nun mümessilleri islirak edeceklerdir. 

Y eni kabine büyük bir ihtimalle bu -
gÜn öi(leden sonra te1ekkül etmis ola -
cakhr. (a.a.) 

Yunanistana ithali 
memnu olan gazeteler 
Ban Türk gazetelerinin Yunanlstana 

ithali menolundugu evvelce yanlm1~b. 
Ald1itJm1z mahlmata nazaran Yunan 
hükß.metinin bu men' karari sadece ~eh
rimizde intl§ar eden rumca gazetelere 
aiddlr. Yunan hükfuneti bu gazetelerin 
Venizelist taraf1m tlftan ve §imdikl re
jimin aleyhinde bulunan ne§tiyatmm 
Yunanistana girmesini doltru bulmamt§• 
tir. Hatta gene bu cümleden olarak !s
tanbulda cPera• Rum spor kulübilnün 
de paskalya münasebetile Yunanistana 
derpi§ ettigi seyahate lzin verilmemi§ -
tir. 

$u var kl, baz1 Türk gazetelerinin 
Yunanistana girmelerinin menolunduk
lar1 rivayeti de bu arada gene berde -
vamdrr. 

Tarih aergisini ziyaret 
edenler 

Ankara 5 - lstanbulda Dolmabah~e 
sarayindaki Türk Tanh sergisini mart a· 
y1 i~inde ziyaret edenlenn saym an bin 
yetmi1i mekteb talebcsi olmak üzerc 
27 ,226 ki1idir. Serginin a<;1ld1g1 7 ilkte1-
rinden mart sonuna kadar ziyarctciletin 
adedi ise %,366 ya balig olmu1tur. -···-Adana millet mektebinden 

mezun ola•lar 
Adana 5 - Bugün Adana Mille! 

mckteblerind~n mezun olan 5528 ki1iye 
törenle diploma venlmi1tir. ' -' ,- · 

Sabiha 

(Ba§taraft 1 Incl sahl/ede] 

sm1 bogmak m1 istiyorlar~» «Mutlaka 
Türk hakimiyeti„ .» ba1hkh iki makale, 
vatan mücadelesinde ugra13nlar üzerinde 
~ok müspet tesirler yapm11br. Halkm 
kuvvei maneviyesi yiiksektir. 

Mandater hükumet memurlannda 1id
detli bir asabiyet göze carp1yor. Komiser 
Martel, evvelki gün Sancaga gelmi1, ba• 
z1 direktifler verdikten sonra Beyruta 
dönmü1tür. Delege Garro bu hafta mezu· 
nen Parise gidecektir. Kendisine muavini 
Dömenk vekilet edecektir. Delegenin 
bir daha Sancaiia dönmiyecegi söyleai • 
yor. 

Siyasi mahkfunlann tahliye ve aflari 
mukarrerken bu zavalhlar, hala sahve • 
rilmemi1tir. Mandater dcvlet memurlan, 
Hataym her kö1esinde yeni hadiseler c1• 
karmak, bir panik havasi yaratmak isti· 
yorlar. 

!ntihab kontrol heyetinde Yunan ve 
Yugoslav azalann bulunmas1, halk1 <;ok 
sevindirmi1tir. lntihab günü sabm1zhkla 
beklenmektcdir. 

Hatayda Tiirk hakimiyetinin mutlaka 
tesis edilecegi haben, denn sevincle kar• 
11lanm11t1t. Bütün Hatayhlar, kendile • 
rine bugünü idrak ettiren Yüce Önder 
Atatürke 1ükran vc tazimlerini sunuyor· 

lar. 

izmirdeki faaliyeti 

Kahraman tayyarecimiz izmirde kendisini kar~1hyanlar arasmda 
!zmlr (Husus!) - $ehrimize gelmi§ den ge~irmi~ ve bugün de Türkku~u ta• 

olan kahraman tayyarecimiz Sabiha lebesini antrenmanlara ba§latml§ • 
Gök~en, daha ilk gün, derhal Türkku§u tir. 
iilerile me§gul olmaga ba§laml§ ve k1sa Güzide tayyarecimiz, her g09tigi yer· 
bir istirahatten sonra fuar sahasmdaki de tezahüratla, sevincle ve alk1~larl3 
Para~üt kulesine giderek faaliyeti göz- kar~1lanmaktad1r. ' 

Nörasteni. 
zafiyel ve 
Chlorose KANSIZLIK 

beni<Sizlik kin. yegäne deva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En mu.ntah1petibba tarafmdan tertip cdilmi~tir. f 

-
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~ .ADYO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA· 
12,30 kar1~1k pläk ne~rlyat1 - 12,50 pllk: 

Türk mwl.klsl ve halle §ark!lar1 - 13,15 da
hlll ve harlcl haberler - 17,30 Halleevlnden 
naklen inlullb dersl (Receb PekerJ - 18,30 
pU\kla. dans muslkl.sl - 19,15 Türk mwlklsl 
ve halle ~rkllar1 (Servet Adnan ve arka
da.$lar1) - 20 .saat ayar1 ve arabca ne„riyat-
20,15 pläkla opera ve operet pa.r~ala.n - 21 
Havacllik: i;laklr Faz1\ Ergökmen - 21,15 
stüdyo salon orkestrwn - 22 ajans haber
lerl - 22,15 yannkl program. 

isTANBUL: 
12,30 p!äkla Türk muslk!si - 12,50 hava

dl.s - 13,05 pllkla Türk muslklsl - .13,30 
muhtell! pläk ne§rlyatl - 14 son - 17 Ink1-
läb tarlhl dersl: Ünlverslteden naklen, 
Ywu! Hlklnet Bayur - 18,30 Fatlh Halkevl 
Oösterlt kolu taralmdan blr temsll - 19,15 
pllkla dans muslklsl - 19,55 borsa haber
lerl - 20 Nezlhe ve arkad~lar1 taralmdan 
Türk muslklsl ve halk §arkllart - 20,45 ha
va raporu - 20,48 Ömer Riza tara!mdan 
arabca söylev - 21 Nur! Hall! ve arkada~
Jar1 tarafmdan kläsik Tilrk musildst, saat 
aya.r1 - 21,45 orkestra - 22,15 ajans haber
lerl - 22,30 plakla sololar, opera ve operet 
parl'alart - 22,50 son haberler ve ertesl gü
nün program.i - 23 aon. 

VIYANA: 
18,35 MUS:iKJ: - .19,05 kar~lk .rayin -

20,15 i;IAN VE MUSIKI - 22 MUSIK! - 22,35 
DANS MUSIKISI - 23,0S haberler - 23,35 
viYANA MUSIKIBi 

PEl;ITE: 
18,35 gramo!on, hlkäyeler - 19,35 <;:iN -

GENE ORKESTRASI - 20,35 OPERA: La 
Bohmen (operas1ndan naklenJ - 22,40 
KONSER - 24,05 haberler - 24,15 <;:iNOENE 
ORKESTRASI - 1,10 son haberler. 

BERLiN: 
19,05 edebl yay1n • 19~ KEMAN KON

SERi - 19,45 kar1§1k yayin - 20,15 MUSiK±
lll,05 haberler - 21,20 röportaJ - 22,05 ulu
sal yayin - 22,35 gramolon, haberler ve sa
Jre • 23,35 OECE MUStKisi - 23,50 hava • 
2-1.05 ESK:i vIYANA MUsiKisi: - 1,05 OE
CE MUSIK:isi:. 
BÜ~: 
18,05 ORKESTRA KONSERf • 19,M kon

ferans - 20,05 i;IAN KONSERi • 21,05 ka • 
bare numaralan - 22,35 haberler, hava, 
"!>Or ve salre - 22,50 KONSER - 23,50 ha -
berler. 

LONDRA: 
19,05 OPERET - 20,05 haberler ve sa!re • 

22,05 plyes - 23,05 haberler, hava, spor ve 
sa!re - 23,30 DANS ORKESTRASI • 24,35 
gramofon - 24,55 haberler, hava. 

NÖBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrlmlzln muhtell! semtlerln

dekl nöbe~l ll<'mneler: 
Istanbul clhetl: 
Emlnönünde (ßelllr Kemal), Alemdarda 

(Sirn Raslm), Kumkap1da (C<!mll), Kü -
9ükpazarda (Hüseyln Hu!Qsl), i;lehzadeba -
,mda <Hamdll, Fenerde (Emllyadl), Kara
gümrükte (Fuad), :;lehremlnlnde (Hamdl), 
Aksarayda (Sarlm), Samatyada (Rldvanl, 
Bakirköyde cistepanl, Eyübde CHlkmet At
lamaz) eczanelerl 

Beyoitlu clhetl: 
Ma~kada (Feyzl), t.tlklAI caddeslnde 

(Takßlm), Istlklll caddeslnde !A. Cevad), 
Posta sokakta (Garlhl, Oalata To~ular 
caddeslnde (Hldayetl, Kasunpa~ada (Va
s10, Hallc1oitlunda (Barbud), Be~lkt~ta 
(Süleyman Receb), Ortaköy, Arnavudköy, 
Bebek ll<'zanelerl. 

Kad1köy E.skll.skelede (Sad1kl, Yeldej!!r
menlnde CÜ9ler), Üskildarda (Ittlhad), Bü
yükad&da (Halk), Heybelladada (Tana~), 
Beykoz, P~abah~e, A. Hl.sar eczanelerl. 

CEMAL SAHiR 
Pek yalnnda 

A~k resmige~idi -
Bdyük paramont ope· 
retmi lst&n bulun her 

tarafmda tem1il edecelitir. 

TURAN T!YATROSU 
Bu &§kam 

HakkI Ru§en, Eyüb 
Sabri birlikte 
Matmazel Mi~e -

Pen~ef varyetesinln 
l§tirakile (bir söyle iki dinle) kahkahah 

komedi 3 perde 

HALK OPERET! 
Büyük suvare 
Bua~ 

:P'ransiz tiya:trosunda 9 da 
<;:amhcayi Gürelle§tirme 

Kurumu adma: San'at -
kär N a§id, Halk opereti, 
san'atkar E. Sadi Tek, Mualla Dincses 

kon.eri, Gardenbar varyeteleri 

ERTUGRUL SAO! TEK 
Tiyatrosu 

Senenin son temsili 
Bu ak§am 

(Üsküdar Haie) de 
ilk defa olarak büyük 

vodvil 
KONTAK YAPTI 

Plasye aran1yor 
Galata Billur sokak 17 No. da 

UTERCUMAN„ 
Müessesesine müracaat ediniz. 

l l~CumhuriyetBl 1 

11=11 a u ~ s ~ t l\.!I li'll l\.!I 
Belediyenin nazar1 dikkatine 
Kas1mp~ada Kulaks1z Hacisüleyman so

kak 19 numarada Kemal Alptaner lmzaslle 
ald1lt~ml.Z mektubda denlllyor kl: cSokait1-
ml.Z IstanbU!un !ethlndenberl tamlr yüzil 
görmem~ ve IäR1m tertlbab yap!lmam14 -
trr. On senedenberl belkl 15 ekmek~I bey
glrln ayaklar1 sokak 9ukurlarmda kmld1. 
Sayisiz yolcular, branhklarda ayaklar1 -
ni satatladllar. Yaz geUyor, son senelerin 
bu mevslmlnde glttlkce tlddetlnl art1ran 
tlroya kar§1 Beledlyenln tedblr almasllll 
s1hhatt umumtye nam1na rlca ederlm.> 

Y etilayin müaamereai 
Nesli, alkol ve uyu§turucu maddeler 

gibi yik1c1 zehirlerden korumak i~in on 
sekiz yildanberi me§kUr bir §ekilde ~a
h§an Ye~ilay kurumu önümüzdeki pa
zar günü saat 14 te Beyoglunda. Fran
s1z tiyatrosunda paras1z bir müsamere 
tertib ehni§tir. 

!stikläl mar§ile ba§hyacak olan bu 
müsamerede konferans, milli dans ve 
piyes gibi muhtelif numaralar vardir. -···-V efa mezunlar1n1n geceai 

23 nisan cumartesl ak§am1 Parkotel 
salonlannda 936 - 937 Vefa lisesi me -

zunlan saat 21 den sabaha kadar devam 
edecek olan bir ~ay toplant1S1 yapacak
lardll'. Memleketimlzin k1ymetll lrfan 
yuvalarmdan biri olan Vefa lisesi bu 
gece kurulu§unun 56 nc1 y1hn1 kutlu • 
hyacaktlr. 

Vefahlar, gecelerlnln güzel ve eil'len
celi bir ~ekilde g~mesini temin i~in bir 
.;ok sürprizler haz1rlam1§lard1r. 

Orman F akülteainin ~ayi 
17/4/938 pazar günü alqam1 saat 

21 den sabaha kadar Maksim salonunda 
Orman Fakültesi tarafmdan mesle/li ta
rutma ve meslekta§lari taruma gayesile 
~ayh bir e/llenti tertib edilmi§tir. 

CaQnlar, Konferanslar, kongreler) 
«T1b folklörÜ» 

EmlnOnll Halloevlnden: 
Ev1mlz ...,rl kon!eranslarmdan (Tlb Folle

loru) mevzulw;u 7/4/938 per§embe günü 
saat. 17,30 da Caj!aloitlundakl merkez sa
lonumuzda Ünlverslte T1b Fakültesl do -
9entlerlnden Dr. Süheyl Ünver tarafmdan 
verllll<'ektlr. Davetlye yoktur. Herkes gele
blllr. 

Kongreye davet 
istanbul Avc1lar ve Atlc!lar Blrll{tlnden: 
Blrllgtmlzln mutad umuml heyet toplan

tis1 16 nl.san 1938 cumartesl günü •aat l~ 
te B!rllflln Bo.hcekap1da Agobyan hanm -
dakl merkezlnde yap!lacaktrr. Saym ilye
lerin te~r!1lerl rlca olunur. 

( Askerlik i'leri ) 
Ernlnönü Askerllk, §Ubesl reWljtlnden: 
333 dojtumlularla muameleye tll.bl k!S& 

hlzmetlllerln ehllyetnamelerl 1 mayis 938 
de, orta ehllyetnamelllerl 1 temmuz 938 de, 
tam ehllyetnamelilerl 1 eyl(U 938 de, yük
sek ehllyetnamelllerl 1 lklnclte§rln 938 de 
haz1rl1k lnt'alarmda ve Yedek Subay oku
Junda hulunacak surette askere ahnacak
lardrr. Muamelelerlnl yaptinnak ilzere bu
günlerden lkl ü~ gün evvel ve fazla tafsl
lat almak lstlyenlerln §lmdlden ,ubeye 
müracaatlerl ilän olunur. 

( Yeni Eserler ) ----
Modern Türkiye Mecmuaai 
Bu, haftahk siyasi, resimli mecmua • 

nm altmc1 sayis1, nefis bir kapak i~in
de hol resim ve k1ymetli imzalarm ya
z1larile 91km1~tlr. 

Abidin Daverin cDenizlerde hazirhk„ 
Hüseyin Cahid Yal9mm cMedeniyeti 
kuranlar. adh yaz1larile Suad Dervi§in 
<;:oban Mehmedle yaph/ll konu~ma, Ce-
18.1 Ergunun cTarihte <;:anakkale• adh 
makalesi bilhassa okunm1ya deger. Tav
siye ederiz. 

Beyza 
nerierll yaz1c1larmuzdan K1rkseklzo~lu 

All Osman bu kere <Beyza) adh blr roman 
ne§rettl. Pek nefl.s olarak basllan bu ese
rln manevl k1ymetl de yüksektlr. Gene mu
harrlr bundan evvel (Tannlar Öliller) 1 
nc~retm1$ ve cok muva!tak olmu§tU. Ken
dl.slnl tebrlk eder ve yaz!larm1 okuyucula
rimiza ta vslye ederlz. 

Milas asliye hukuk mahkemesinden: 
Esas: 938/3 

Milasm Varvil köyü köy ihtiyar heyeti 
tarafmdan Milästa mukim iken tegayyüb 
eden Macar tebaasmdan Ustaba~1 i;li -
rans aleyhine ikame olunan 500 lira taz
minat davasmm muhakemesi 21/4/938 
per§embe saat 9 a birak1lm1§ oldugun
dan mezkur günde mahkemeye gelme· 
digi veya vekil göndermedigi surettc 
muhakemenin g1yabmda yap1Jacai; teb
lig makamma kaim olmak üzere ilan O· 

lunur. 

CUl\IHURiYET 

•• •• 1 III GUNUN BULMACASI 
Haydar Rifabn ' 

1 2 3 4 s ft , 8 9 10 11 
1 

Ir-+ 1 r 1 1 r 1 
.. 

l 
11 

eaerlerinden 
Karagömleklller ThtllAll 100 Kr 

2 _J 1 1 1 ,., 1 1 1 Etrüsk V azosu 20 • a I 1 1 1 1•1 1 Ilt~in Olümü 50 • 
4 1 1 1 ,., 1 I• ., Efendi tJe U§ak 40 • 

1 • •I 1 1 1 1 1 
Vikontun Ölümü 30 • b 
1klimler 100 

l•I 1 •I 1 • ti Ilk A~k 100 • 
1 1 1 1 • , 1.1 

Felsefe 35 • 
8 1 1 1 1 l•l•I 1 

Kü~ük HikAyeler 100 • 
1 1 l•I 1 

Mevud Topral< 125 • 9 •I ' Stalin 150 
1 

• lhl I• 1 :tJ1 Lenin Mezhebi 75 • 11. J Ll•I 1 _I Tarih Felsefesf 125 • 
Anar~izm 60 • Sold an sa~a: --

1 - Hazim clhazlarmdan blrl berbad 
Clkl kellme). 2 - Muvakkaten durmas1 !~Ln Dr. Hafiz Cemal 
blrlne verllm~ olan ~ey, blr emlr. 3 - K1-
y1, Me~hul deltll. 4 - 01rtlak, Almanyada lokmart Hekim 
blr kanal. 5 - Nota, ~ay hazirlama vas1 -

Dahiliye miltebau11i talarmdan. 6 - Japonyanm me3hur ~ -
h!rlerlnden, tele!on tablrlerlnden. 7 - Pazardan baska l(i!nlerde ö~leden 
Ya~s'"· sakln. 8 ~ islmler, ekslkslz. 9 - lonra saat (2'k tan 6 va) kadar lstan 
Blr ceml edatmm tersl, blr renk. 10 - bulda Divanyolunda (104) numaral 
Cümle, lll~lk. 11 - Blr 1rk1n tersl, memle-
ketlmlzln en yüksek tepesl. hususl kabineslnde hastalanru kabul e 

Yukar1dan &§ag1ya: der. Sah, c:umartesl l((J.nleri sabat 
1 - Oezlntl mahalll (lkl kellme). 2 - c9 ~ - 12• saatler1 hakild flkarava mah· 

Tesblhte bulunur, slnlrll. 3 - i:nsanlarm sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
tevklnde b!r insan, düz yerler. 4 - Blr hay- 22398. 2104. 
vanm yavrusu, lläve, blr mabud. 5 - A -

Mimar1, 
kar .su, zaman1n blr kISmt. 6 - Blr hayvan, 

Bahc;e blr clns pasta. 7 - Blna mühendl.sl, kuv -
vetle akan suyun ~lkard1g1 ses. 8 - Blr 
emlr, eskl Türk kahramanJar1ndan. 9 - Mevlud Baysal 
Me§hur Rüsternln babas1, ~öller ortasm -

Dördüncil Valo.t Han dördüncll dakl sulak yerler. 10 - Büyük, eskl blr 
Türk devletl, alfabede blr harlln okunu§u. kat, 18 numara. Teleion: 23426 
11 - Vapur oda.cis1, hürmete §ayan §ahis. ························································ 

ßüyük ~ehlr ve kasaba parklan; 
Evvelld bulmacanm balledilmi' §ekll 

Anit, meydan, ~ocuk parklan ve 
l 2 8 • • a 7 8 • 10 11 

villa bab~eleri l~in modern pro je 
,, SIUILIU[LI l MIOJN1•lT ve planlar bazirfar; ke~lfnamefer 

: ülz ÜIMI• .$IEIK 1 IB E tanzim eder. Projelerin arazlde 

3 RIAIKIAIMl•lc ulzl•IKI tatbikatJDJ deruhde ve taahbUd 

4 OITIOINl•IYIAINIAIK .1 eder. 

b sl•lsl•IKIE LIAIMI• K 
Büket. n1$BD sepetl ve ~elenkler 

icin vap1lan slpari$ler sür'atle ba-
6 EIVl•ITIEIM J INl•IZIE zulanir. 

1 PIA TIAIT E S • D All 
<;i9ek, sebze tohumlan; flde ve 

8 EIZI t ILIEINl•IHI l IL(t 
fidanlar; süs, meyva aga9 ve al!ac-
clklan; bahce a!At ve edevatJ ve 

o Tl l TIA IN I K • L I 811 ehllyetll Bahqlvanlar l{llndertr. 
1~1• IF 11.$1• CIE R EIM

1
E 11 Katalogu (50) lruru§iur. 

11 TIElzl•l<;:I t ILIELK •IK A!Akadarlara parasiz gönderillr 

Gerede Halkevi Ba~kanhgmdan : 
Gerede Halkevi Ar Komitesi icin bir musiki muallimi laz1md1r. Elli 

lira ayhk verilecektir. En az bir sene kontrato yap1lacaktlr. Taliblerin eh-
liyetlerini ve cald1klan musiki aletini bildirir ne l{ib! vesikalari 
larla )>irlikte Gerede Halkevine mektubla ba$vurmalar1. 

Silivri sulh hukuk mahkemesinden: 1 
Silivrinin Celäliye köyünden Süley -

man oglu Yaz1c1 Mehmedin müddeaa -
leyh ayni köyden Veliddin km Edibe a
leyhine a~m1~ oldugu men'i müdahale 
ve ecri misil davasmda: Müddeaaleyh 
Edibenin ikametgah1 m~ul bulundu -
/lu müba§iri tarafmdan davetiyesine ve
rilen me§ruhattan anla~1lm1~ ve ilanen 
tebligat icrasma karar verilmi~ oldu -
gundan muhakeme günü olan 15/4/938 
cuma günü saat 10 da Silivri mahkeme
si sulh hukuk dairesinde hazir bulun -
mast davetiye makamma kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Avrupadan Avdet 
.$ehrimizin maruf ticaret

hanelerinden Beyoglunda 
B A K E R magazalart 

Direktörü Bay Born§tayn, 
ln~iltere ve Fransamn en 
büyük merkezlerini ziya
ret ettigi Avrupa seya· 
t nden avdet etmi§tir. 

Mübayaa ettigi külliyet
Ji m1ktardaki mevsimlik 
mallar ekspresle §ehrimi
ze gelmi§ ve gürrrükden 

i;1kanlm•§hr. Baker ma
gazalar1, eskisi gibi her 

1 
yerden iyi ve ucuz fiat

larla sab§a devam etmekL tedir, 1 
1 

Zayi - 30/4/930 ve 3/5/930 tarihli ve 
274119/7719 ve 274176/7776 say1h ve 
on sekiz lirahk Deftcrdarhga yatirilan 
2 aded depozito makbuzlanm kaybet -
tim. Yenisi ~1kanlaca/lmdan hükmü 
yoktur. 

Mehmed Tahir 

varsa on-
(1859) 

-
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YAPI i~LERi iL.ÄNI 

Naf1a Vekaletinden: 
1. - Eksiltmiye konulan 1$ : Ankara Devlet mahallesinde yap1lacak Gü!l1' 

rük ve !nhisarlar Vekaleti binas1 ikinci k1S1m in$aat1dll'. 
Ke$iI bed.eli 683,000 liradlr. 

2. - Eksiltme 20/4/1938 car$amba günü saat 15 te Naf1a Vekaleti YaP' 
Isleri Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yap1lacaklll 

3. - Eksiltmive girebilmek icin isteklilerin 31,070 lirahk muvakkat terni· 
nat vermeleri ve Nafia Vekäletinden almm1~ ve yaphj!1 en büyiit 
bir hinanm bedeli 250,000 liradan a$ai; olmad1j!m1 bildiren yap1 rnii· 
teahhidlij!i vesikas1 göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mirn•1 

olmast veya bunlardan biriyle mü~tereken teklif yap1p mukaveleYi 
birlikte imza etmesi läz1md1r. 

4. - Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 15 kuru$ bedel 
mukabilinde Yap1 1$1eri Umum Müdürlügünden ahnabilir. 
isteklilerin teklif mektublanm 2 nci maddede yazih saatten blr sas1 

evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilind.e vermeletl 
läzimd1r. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c 891. ( 1814) 

Ekskavatör makinisti aranryor 
Ekskavatörlerde makinist ve operatör olarak cah$ml~ makinistlerin el• 

lerindcki bonservislerile Sirkeci Mühürdarzade han 27·29 No.ya ~üracaat1erL 

Artvin Asliye Mahkemesinden: 
Artvinin Soj!anh köyünden Akif karm Zehramn Artvin Asliye HukUk 

mahkemesincie actiil1 oj!lu Zihninin 330 senesindenberi nerede olduil'u belll 
olmad1J!mdan gaibligine karar verilmesi davasmdan :lolay1 yap1lmakta oJan 
duru~mada: Akif oglu Zihninin saj! veva ölü oldui(unu bilenlerin ilan tari• 
binden itibaren bir sene zarfmda mahkememize bildirmelerine karar veril· 
mi$ oldu~undan zihninin saj! veya ölü olduil'unu bilenlerin bir sene zarfmd• 
Artvin Hukuk Mahkemcsine bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

P. T. T. Levazim Müdürlügünden : 
Cinsi Miktan Muhammen Muvakkat Eksiltmenill 

bedeli teminat $ekli 
Paltoluk kuma§ 2850 metre 11400 855 Kapah zarf 
Pelerin 900 aded 10800 810 • • 

Cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, eksiltme $ekli yu· 
kanda yaz1h pelerin ve kuma~ 22 nisan 938 cuma günü saat 11 de P. T. 1'· 
Umnm Müdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda ayn ayn eksill
melerl yap1Jmak üzere münakasaya c1kar1lm1~hr. 

istekJiler, muvakat teminat makbuz veya banka mektubunu kanun! ve
saikle beraber müteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektubunu havi kapall 
zarflarm1 o gün saat ona kadar mezkii.r Komisyona vereceklerdir. $artna• 
meler, Ankarad.a P. T. T. Levazim ve istanbulda Beyoglunda P. T. T. A'!' 
niyat $ube Müdürlüklerinden paras1z verilecektir. ( 186_:2, 

GÜVEN 
ANITI 

Refik Fenmen'in 

YENi ELEKTRiKCiliK 
CILD 2 ~tktr. Ehllyetname 

lmtihan1na haz1rlar 
TÜRKiYE iS BAN KASI , 

40 K. Akba. Kitabevi A.nkara 

Hasan Deposu ve Müstahzarat1 Saygil1 Mü~terilerine 
nefasetini ve NESRiN kolonya ~ok yüksek 

938 ancak • senes1 may1s 
kolonya 

temin maksadile HASAN 
bidayetinde fiatlarda tenzilat yapilmas1 

HASAN ve losyonlar1na meftun 
ve acentahklara f ark1 fiat verilemiyecegin den 
tavsiye ederiz. 

42 anut.:l1 •·- tl ve P~ --

ve losyonlar1nda stok bulundurmak mecburiyeti yüzünden 
olabilec ektir. 
göre satln almalar1n1 

olan ma Ilarm1n sarf ve 
ve toptancilarla satlf 

istihlak eylemelerini 
yerlerine 

• r1ca ve 
Hasan deposu sahibi : HASAN HASSAN 

Memlel<et!mlz - brln am ve saat tarkl. vas 
+••• ull n1~\lr~.~R~e~r~t!•:::=.:::...;,;....~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~J...~~--~-----'IL.-~~~~~ ....... „ 
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OTOMOBlL 
MAKiNiST 

ve 
okulu 

Anneler mes'uldür Taklld hl~ blr zaman 
ayni olamaz 

T aklid benzeri 
K1z evlädlannw tam bahar ~agmda sa§'hklarmt zehirleyici bir ~ok hastahklarla ugra§mRS1 hep 

demektir 
TAKslM • STADYOM o ayhk temizliklerinde kulland1rd1g101z mikroplu bez ve pamuk tamoonlann seyyiabd1r. 

KREM PERTEV ~~~ÖJ! OLACAKLAR: Okulumuzun SiZLERDEN SAMiMANE RiCAMIZ: Yavrulann1z1, uzviyetleri tekamül 

mad1k ;a;: ~de.~ te~nk derslerini al- d . . k d • FEM"L BAGLARINA 1 t V b h Bu ltlbarla en UstUn 
kremdir. göst ~ ugunun b1r c;ok yenilikler <;iFT DiREKSiYON: Kolayhk, evres1ne guer en a1ma 1 Ve a I~ lrtOIZ. e U SI -

eren son siste t „ 
billen h kki m mo or ve otomo- Emnlyet. Muvaffakiyet hi gayet kulJan1ch idealJe sagw JiklarJDI Ve yuvanJZID Saadetint SiO'Orta ediniz, 
sahib olaa nda esash bir bilgiye temin eder. Y .., 

mobilcilikmazlar .'!e tuta~aklari oto- ._ ______________ •:::::::::::::~::::::::::=:::;~~~~~~~~~~~~=~~~-;-;----;;;::::--;;:-;::;:-:-;-~~--kahrlar E mesleiimde da1ma noksan i 1 
"·1 .. sasen tahsil diplomas1 olm1yan $Oför, resml dairelerden •· alamaz • I"kt1'sad VekaA let1' 1. r T1°caret Umum Mu'"dur"' lug" ~ ünden: 
" 0 or olacaklar . d" k ... . Kad1ko"y Vak1flar 011'0 

ekto"rlugu'" w •• IlaA nlan ~ zarn Yap 1 a ~im iye adar verilen direksiyon talim saatleri (ücrete 
. 1 madan ) artmlmistir. Türkiyede nakliyat sigorta isile mesgul olmak üzere kanunl hükümler 

ba~J;;;~~! 11 Tde -~~~a~a~ yeni ders devresi ic;in müracaat edenlerin kaydma Muhammen Muvakkat dairesinde tescil edilerek faali:icet halinde bulunan ecnebi sigorta §j.rketlerin· 
A:\ U:· afs1lat ic;m program isteyinitz. bedeli teminat den Kompani Dassürans Jeneral Nakliyat Sigorta $irketi bu kere müracaatle 

I(adin. tvAeTeörkR EHLiYE .. TNAME.St ALACAKLAR: Her zaman kabul olunur. L
3
ir
0
a
0 

K
00

· Lira K. ü 
1 

sirkerin Türkiye umumi vekilligini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek 
ek t 1 22 5j) sküdarda hsaniye mahallesinde Bostan soka -

7 direksi' ~~a or ere verllen ve husust programumza aöre takib edilen ~irketle aläkasm1 kestigini ve •irket 1/1/1938 tarihin&n itibaren Türki-
1 Yon tahrn b' k " gmda Es. 19 mükerrer Ye. 6 sayih evin tamami. • 
anrnak ioi'n b' 1 ve lr ac saatlik stajla Belediye imtihanlanna hazrr· Ü yedeki faaliyetini tatil ettiäini ve sirketin tasfiyesile !stanbulda Galatada 
~ ' 1r ay ka·f·d · T l 42508 350 00 26 25 sküdar Selimiali Tekkei0 i soka"mda 29 say!l1 " 1 ir. e : . Y " Voyvoda caddesinde Jeneral hamnd.a • Roger Debeire • in me~gul olaca· E evin tamam1. 

E
gzemaKve en mzuannit ci!Ad yaralar1Mndan kurtulimak Nirin 500 00 37 50 Üsküdarda Atikvalde Tekkearkas1 sokagmda 8 sa- j!mi bildirmistir. Bu sirketle aläkas1 olanlann • Roger Debeire. e ve ica-

T bmda :l.ktisad Vekäletine müracaat etmeleri ilän olunur. ytl1 evin tamam1. 
51~ 88 38 32 Üsküdarda Solaksinan mahallesinde Tophanelio~lu H A L i L S E Z E R 

sokagmda eski 11 yeni 9 say1h evin tamam1. 
300 00 22 50 Üsküdar !cadiye Maruf sokagmda 27 say1h evin Karyola ve N. adeni e~ya F abrikas1 

kullan1012 8. 1 tamam1. K 1 c; 1 · k 
• ID erce hastavi kurtarm1shr. Eczanelerden isteyiniz. 110 25 8 27 Pa~abhecsinde $ekerpare sokagmda 315 metre aryo a ve e 1 Möble '-'e~herl 

K murabbai arsanm tamam1. ocael1· v·1.... t• D . .... E .. • d y k d ki . 1 . h 1 t·'-ak " .1. tt Son sistem karyolalar, muhtelit einste ~elik aomyeler Te relik madenl 1 ave 1 a1m1 ncurnen1n en·. u ar1 a mev ve cms eri yaz1 yer er sa Ulll uzere aclA ar 11'• y 

1- lzmit _ K „ 

1 
m1ya c1karilmu;hr, thaleleri 14/4/938 per~embe günü saat 15 tedir. tstek- moblelerimiz te§hir edilmi§tir. Peraltend~ler toptan fiatma verilecftktir. 

BJnda l'aptl aramurse yolunun o X 000 _ 3 X 446 kilometreleri ara- lllerin Kadlköy Vakl.flar Müdürlügü~müracaatleri. ( 1677) Salk1msö1tUd Demlrk11p1 ceddesl 7 Tel. 21632 
konulmu$tu~cak 7500 lira ke§if bedelli moloz ta§I ibzan 1$! acik eksiltmiye Cinsl ~.!I=•••••••-. 

l = B~ !$e aid evrak $Unlardlr 1 Alt!~:~~esi Ko§~;~r!1 ~0· Ev Iktisad Vekaleti I~ Ticaret Umum Müdürlügünden: 

D Eksiltme $artnamesi, • • 22 Dükkän Türklyede yan)(Ul sigorta isile me~gul olmak üzere kanunl hükümler 
C - liususl $artname, • • 24 • 
D - Mukavelename • Kücükcamhca 26 • dairesinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi slgorta §irketle-
E = ~aY.mdrrhk i$1~r! genel §artnamesi, • Koi;uyolu 36 Ev rinden Kompani Dasürans Jeneral Yangm Sigorta $irketi bu kere müracaatle 

3 _ e$if c~tveli. • • 40 • · §irketin Türkiye umumi vekilligini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek sir• 
karnmda Yihalle nisanm 8 inci cuma günü saat 15 te Kocaeli Vilayet ma- • • « • ketle aläkasm1 kestigini ve ~irket 1/1/1938 tarihinden itibaren Türkiyedeld 

4 
-

api ac.akt.ir. • • 46 Oda f ll 1 1 •-t Ev aa yetini tatil ettigini ve 5rketin tasfiyesile stanbu da Galatada Voyvo-= 
Ailnden al stekhlerm Ticaret Oda51 kayid vesikasi, Vilayet Nab.a Müdürlü· • • 52 caddesinde Jeneral hanmda c Roger Debeire. in me~gul olacal'!m1 bildir-
nat makh 10m1s fennl ehliyet vesikas1 ve 562 bu~ lirahk muvakkat teml- • • 54 • 
inma, sartuz veya ba?ka mektubile zikredilen gün ve saatte Viläyet maka- • • 56 Dükk~ •- mi~tir. Bu &irketle aläkas1 olanlarm c Roger Debeire • e ve icabmda 1kttsad 
dürlüJiün n~e ve diger evralo. görmek lstiyenlerin de Vi!Ayet Nafla Mil • Caferaj!a Muvakkithane Cad. 55 llll Vekaletine müracaat etmeleri ilän olunur. 

- e muracaatlerl. ( 1625 ) Anadoluhlsan Otagtepe 16 Ev 1 _-, 
Yukar1da yaztll. yerler pazarhkla kiraya verileceginden isteklilerin Ka· fnhisarlar Umum Mu""dürlügu· "'nden: 

GUnUn kltabi di.köy Valo.flar Müdürlügüne mürac=ri. ( 1877) 

!lADVO ve SOZLU SiNEMA 
Her medeni insan Radyo ve SözlU Sineman1n ne oldugunu 

ögrenmek iatiyor. 
~ühendis Binba(n F A i K U S T U N 
t!e;ke~n anhyacaW, a~1k bir ifade ile bunlan anlatiyor: Bu mühendis zahl· 
(PRA8;t iW, kltablar ~ok okunuyor ve anla§lhyor. Nitekim binb&§I Raikm 

Rad K ELEKTRiK) kitab1 ~abucak satildi, yeniden bastlmaktadlr. 
kitabi~~ merakhlan, sinema heveslileri RADYO ve SÖZLÜ SiNEMA 

0 a her arad1W-om mutlaka bulacaksrmz. 
C 300 sahife, 225 §ekil, 125 kuru~, iKBAL KlTABEVt. 

Ba'71- • "· anu~ Jandarma Satmalma Ko. 

., 

Muhammen Muvakkat 
bedeli 
L. K. 
268 24 
268 24 
536 48 
243 24 

84 15 

95 01 

teminat 
L. K. 
20 12 
20 12 
40 "24 
18 24 
6 31 

7 12 

Mahallesl Sokag1 

Bogazic;l Kandilli Bahcearah~1 

• • 
• • 

ttsküdar 1hsaniye 
• Rum 

Mehmedpa§a 
• lcadiye 

• 
Mekteb 
Bostan 
i;)emsipa§a Cad. 

Hac1ba\kal 

No. Cinsl 

1 Evin tamam1 
3 • • 

28 • • 
8 • • 

N. Taj 71 arsanm 
tamam1 

3 N. Taj 69 ar
•anm tamamt 

38 01 2 85 • • S1vacimurad 10 Arsanm tamanu 
395 60 29 67 Beylerbeyi <;:amhca Cad. 60 Bah~eli evin • 
268 24 20 12 tl'sküdar Selamiali Karakolhane 48 38 • • 
183 68 13 78 • ' • • 82 30 • • 
227 36 17 05 • • Topaloslo.yan 13 Ev maa bahc;e 

.Yukar1da yaz!l1 yerler 4~/938 tarihinden itibaren bir ay lclnde pa • 
zarlikla sat1lacagmdan lsteklllerin Kad1köy Valuflar Müoorlüj!üne müra • 
caatlerl. (1878) 

I - ldaremizin <;:amalt1 Tuzlsa1 !~in ~artnamesl mucibince 250 ton sö
mikok pazarhkla satin almacaktir. 

II - Pazarhk 12/IV /1938 tarihine rasthvan sah irünü saat 15 te Ka • 
batki;ta Levazim ve Mubayaat i;)ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacak
tir. 

III - Sartnameler parasiz olarak hergün sözü ge~en Subeden ahnabl.lir. 
IV - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü • 

venme paralarile birlikte yukanda adi ge~en Komlsyona gelmeleri i!A.n 
olunur. (1613) -I - $artnamesi mucibince 90,000 metre lo.rmlZl kenarh kanavi~e pa-
zarhkla satin almacaktir. 

II - Pazarli.k 18/IV /938 tarihine rashyan pazartesl günü saat 14 te 
Kabata5ta Levazun ve Mubayaat subeslndeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktir. 

III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü g~en subeden alm~.bilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guven• 

me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
( 1683) Ba•kanhgmdan: 

Cin•I T 
~l1ktan Tutan Temlnab M. Temlnal K. lhale 

B' · 6 Ura Lira K. Lira K. 
h.~:1~~;e~I (210,400) 27,752 2051 40 4102 80 20/4/938 

Gtln Saat Ek1tltme 
t•k ll 

~ar1amba 16 kapah 
zarf 

.;-.m.;-;:;o:~~l~H;S~A;N~S~A~M;l~;;;;-;---i;:;~;;:==::::::=::::::;;;;;;::::::::;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;~==:;;;;;;;;;::::::;:;;:;;:::::::::;:;;:;,-

hk un 
1 -Ba · 

da:1'~r:11~tekl lo.t'alann 1 mayis 1938 den 30 a~stos 1938 gününe ka· 
zarf uort. ayhk ihtiyaclan olan birincl nevi ekmeklik unlar kapah 

2 _ Yuk suhle m_ünakasaya konulmu$tur. 
sa t a~ida miktan yaz1h (210,400) kilo un 20/4/1938 ~ar$amba günü 
re~t 5 te Komutanhk dairesindeki Komisyonda eksiltmesi kat'i su -

3 _ Te e. Yapilacaktir. 
rn· mi~at mektublan Komlsyon günll saat 14 e kadar Komlsyona veril· 

4 _ T~~ ? acaktir. 
lA.t~natlar hükilrnet~e muteber banka mektublan, esham ve tahvl -

5 _ $ t anununa tevfikan almir. 
ar ~~meler Bayrami~te Jandarma Satmalma Komisyonunda para • 

- siz l(orülür ve verilir. (1724) 

r Gen~„Bäy;~·"A~;n.yor i: : Oomoo>,,do Ahmo n., „,,.,,„ „ ••••m"' mo-•l"i 

evlet Demiryollari lflelme Umam Mädürlügünden 

zern~~hamrnen b~dellerile miktar ve vaslflan &$ag1da yaz1h 3 grup mal
aaat lO ~~ grup ayn ayri ihale edilmek i;artile 21/4/1938 per$embe günü 
eksi!tm' .

1 
da Haydarpa$ada gar binas1 i~indeki Komisyon tarafmdan a~1k 

B e l e satm ahnacaktir 
Yaz14 u i§e girmek istiyenle;in kanunun tayin etti~i yesaik ve hizalannda 
Yona ~~vakkar teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis

B llluracaatleri lazrmd1r. 
1- ~ 1$e aid $artnameler Komisyondan paras1z olarak dag1t1lmaktad1r. 

rn aded 150 ve 200 m/m lik tevzi vanas1 muhammen bedeli 1130 lira, 
2- 70~vakkat tcminati 84 lira 75 kuru$tur. ' 

• kg. kur$un levha ve 13500 kg. vagon kur$UnU ve kalo pil yapma
ga. elveri~li kül~e kur$un, muhammen bedeli 4551 lira :muvakkat te-

3- ~mati 341 lira 33 kurustur. ' 
•ii:•arl s1kleti .15960 k~. 445 aded muhtelif eb'adda demir levha, mu
r mmen bedeli 2099 lira 80 kurui;, muvakkat teminah 157 lira 49 ku-
U§tur, ( 1868 ) 

I>cvlet I> -Es . emiryollan Birlncl i~lehne Komisyonu: 
körnu~'s.7hir deposuna bir sene zarfmda gelecek olan 30,000 ton maden 
kinel nun vagonlardan yere tahliye ve lcabmda yerden vagona ve ma· 
cakti ere tahmi! i$i 4/4/938 tarihi'lde kapah zarf usulile ksiltmesi yapila
Uyfl,ur, Bu i$e istirak eden iki talibin yazd1klari teklif mektublari kanuna 
nunun °lmarnas1 dolay1sile ihalesi yap!lamam1$ ve eksiltme arttirma ka· 
llli•t'nun 40 nc1 maddesi mucibince bu ii;in pazarhkla ihale;i tekarrür et-• ir. 

de 1~e~nat bedeli beher ton kömürün tahliye ii;i i~in 10 ve tahmil li;i !~in 
B . ru&tur. 

ile Es~; l§e . aid sartna!lle ve mukavel7 projesi J3irinci isletme Komisyonu 
lPr!n 

56 
seh.1r dl!posu tarafmdan 1stekhlere paras1z olarak verilir. istekli -

lari. • Jl 2 hra 50 kurus muvakkat .temlnat lle kanunun tayin ettil(i veslka· 
olan t Psmt Gazetenin 7 /5/936 tanh ve 3297 No.h nüshasmda inli$ar etmi$ 
binas altmatname dairesinde almm1, veslkalarlle • birllkte H. Pa5ada Gar 
14/41~3~ah11lnde Birinci !sletme Kom.isyonuna, pazarhk i~in tayin edilen 

Persembe günü 1aat 14 te mUracaat etmeleri. (1862) 

~OCUK ARABASI 
Ace1e sallhkt1r Yepyeni, modern ve ~ok zariltir. 

Acele ucuz aatihktrr. 
Taka1.,,, BlllOrcu aoka1t1 Hamdl Bey aoarb1T1an1 No. 7 

ßÄKTERJY Q L Q JI 
LABORATUARI 

Umwnl kan tahlilati, frengl nok· 
tsl nazanndan Vasserman ve Kahn 
t.iamüllerl, kan küreyvati sayilmas1. 
1'ifo ve 1S1tma bastahklan te~bisl. 
lc.lrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahl!IAU. ültra mlkroskopl. hu· 
sus! 8$1lar istlhzan. Kanda llre, 
~··ker, Klorür, Kollesterln miktar
l~nnm tayini, Divanyolu No. 113 

Tel: 20981 

Beyoglu üc;üncü sulh hukuk mahke • 
mesinden: 

Artin Malos ile Cokamn mü§tereken 
mutasarnf ol.duklan 4200 lira muham
men k1ymetli Firuzagada Aslanyatak 
sokagmda eski 9 yeni 7 numarah bir 
hab hane tamam1mn izalei §Üyuu ic;in 
ac;1k arthnmya konuldugundan 9/5/938 
pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar 
Beyoglu sulh mahkemesi Ba§katibligin· 
ce müzayede ile sattlacaktir. 

1 - Arthrma bedeli tahmin edilen 
laymetin %75 in! bulursa o gün ihale 
edilecektir. Bulmad1g1 takdirde 15 inci 
güne gelen 24/5/938 cuma günü saat 
15 ten 16 ya kadar müzayede icra olu· 
nacak ve en c;ok arttirana ihale edile • 
cektir. 

2 - lhaleye kadar blrikml§ maliye, 
belediye vergileri ve telläliye müi;teriye 
aiddir. Miktarlari dosyasmda yaz1hd1r. 
Evkaf taviz bedeli evvelce verilmi§ olup 
Evkafla ili§igl yoktur. 

3 - Arttinmya girmek lstiyenler mu· 
hammen bedelin %7 buc;ugu nisbetinde 
teminat akc;esi veya ulusal bir bankantn 
teminat mektubunu göstermeleri §&rt· 
tir. 

4 - Artttrma bedeli ihaleden itibaren 
5 gün ic;inde mahkeme kasasma yatin· 
lacaktir. Aksi takdirde ihale bozularak 
fark1 fiat ve zarar ve ziyan ve faiz bilä· 
hüküm ahnacakhr. 

5 - 2004 sayih icra ve lfll\s kanunu • 
nun incl maddesine tevfikan gayrl • 
menkul üzerlndeki ipotek sahibl alacak
hlarla dii!er aläkadarlar jtayrimenkul 
üzerindekl haklarm1, hususile falz ve 
masarife dair olan iddialanm ispat icin 
ilän gününden itibaren 20 gün lc;inde 
evrakt müsbitelerile birl!kte satt~ me
muruna müracaat etmel!dir. Aksi tak· 
dirde haklar1 tapu kütül!ile sablf olm1-
yanlar sah~ parasmdan hari~ kahrlar. 

6 - $artname mahkeme dival)hane -
sinde herkesin görebilecel!i yere as11m1~
hr. Fazla malfu-nat almak istiyenlerin 
937 /30 sayisile Beyoglu sulh hukuk 
rnahkemesl ba§yazanl1~ma müracaatle· 
ri i!An olunur. 
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2-:; bu kremden §a§mayin1z! 

BALSAMiN KREMLERi 
Sthhat Bakanhltmm r esm! ruh

satim haiz bir fen ve bi!gi mahsu
lüdür. Bütün cihanda elli senedir 
daima üstün ve essiz kalm1st1r. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücud.a getirilmls yegäne sthhi 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Söhretlni söz ve ~arlatanhkla 

degil, s!hhl evsafun Londra, Paris, 
Berlin, New-York gfu:e!h'k enstitü
lerinden yüzlerce krem arasmda 
birincilik mükäfatm1 kazanllll$ ol
makla ispat etmistir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz i<;ln yal!s1z, gece i<;in 

yagh ve halis ac1badem lle yaptlm1s 
gündüz ve gece sekillerl vardll'. 

Edirne Naf1a Müdürlügünden: 
Uzunköprü Hükfunet Konagmm zemln kat betonarme dösenmesi!e bir 

ktsrm beden duvarlar1 vesaire insaati ve diger aksamm yap1lmasma hazll'hk 
olmak üzere sartname ve kesifnamesinde yazih oldugu üzere betonarme 
demiri, <;ll'ah kereste, tugla '{e Marsi!ya benzeri kiremid ihzaratt 16 nisan 
1938 cumartesi günü saat 11 de ihale edilmek üzere 15 gün müddetle ka
pall zarf usulile eksiltmiye 91kanlm1stIT. 

Gerek in§aat ve gerekse ihzarata aid keslf bedeli yekß.nu (21,848) lira 
(48) kurustur. !steklilerln proje resimleri kesif kag1dlar1 ve sartnameleri 
mukavelename sureti vesair evrakt parasiz olarak Edirne N af1a Müdürlü
günden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 1639) lirad1r, 
Eksiltmiye girmek i<;in bu gib! bir i:lefada en az 20,000 lirahk bir insaat 

isi yapt1gma dair vesika ile N af1a Vekiiletinden 938 senesine mabsus almnu~ 
müteabhidlik vesikas1 ve senei haliye Ticaret Odas1 käg1dlari ve eksiltme 
§artnamesinde yaz1h sartlart haiz bulunmak läzrmdtr. 

Müteahhidlerin 2490 sayih kanuna göre hazrrhyacaklar1 teklif mektub
larmm yukarida yazth günde saat ona kadar Edirne Naf1a Müdürlügü 
odasmdaki Eksiltme Komisyonu Baskanhgma teslim etmeleri läzimdtr. (1832) 

Türkiye K1zllay Cemiyetinden: 

30,000 metre kutil 
40,000 " pazen 

lsimleri yukarda yaz1b iki kalem e§ya ayn ayn veya birlikte 

~ahn ahnacakbr. Aläkadarlar1n nümuneleri görmek ve §Craiti 
anlamak üzere Yenipostane kar§1s1nda K1zday hamnda 

K1z1lay Deposu Direktörlügüne 
müracaatleri ve 8 nisan 938 cuma gUnü ak§am1na kadll! teklit 

mektublanm mezkür direktörlüge tevdi etmeleri. 

~ile Belediyesinden : 
1 - $i!e pläj1 a~J.k arttll'ma suretile ve bir sene müddetle kiraya 91-

kartlm1~t1r. 
2 - Tahmin edilen bir senelik klra bedeli 150 lirad1r. 
3 - Arttrrma 15 ,nisan 938 cuma günü saat 14 te $ile Belediye Encü

menince yap1lacakt1r. 
4 - Taliblerin artt1rm1ya !litlrak edebilmelerl !ein m.uvakkat teminat 

olan 11 lira 25 kuru~u mezkUr saatten evvel Belediye veznesine yattrmt• 
olmalar1 läzrmdll'. ( 1858) 

Sa~ bakmu, giizelli" in en birinci sarhdll' 

PETROL· N 1 

1 Z AM 
Kepekleri ve sac dökülmesini t edavi eden tesiri mücerrep blr !lacdtr. 

Ankara Vilävetinden: 
1 - Vilayet ciftcilerine dag1tilmak üzere sahn almacak 56 aded iki 

demirli pullugun 19/5/938 persembe günü saat 16 da apk eksiltmesi yap1-
lacaktll'. 

2 - P ulluklarm muhammen bedeli 2240 lirad1r. 
3 - $artnamesi Ankara ve tstanbul Ziraat Müdürlüklerinde meccanen 

veri!ir. is-teklilrin pulluklarm % 7,5 tutan olan mebläg1 banka mektubu 
veya Husu$i Muhasebe Müdürlügü veznesiI)e yatmlm1~ makbuz ile birlikte 
eksiltme günü gösterilen saatte Viiäyet Daimi Encümenine vermeleri ilan 
olunur. (1775) 

CUMHURiYET 6 Nisan 1938 

• Güzel kad1nlar1n en 1nce, en güzel arzular1 

HASAN 
Ruj ve all1klar1 
Kadmlarm güzelligini ve 

cazibelerini ziyadele,tirir, Pa

ris ruj ve albklar1 ayarmda 

oldugunu bütün güzeller tasdik 

ediyor. 

Mandarin, oranj, kler mo· 

vayen ve zengin ~e,idleri 30, 

lüks 50 kuru,tur. Alhklar man· 

darin, brün, blondinet nevileri 

,aheserdir. 35 kuru1ttur. 

HASAN DEPOSU 

Hi~ 
ihtiyarlamryan 
Bir kad1n1n s1rr1 

II 

Bu Bayan 25 mi? 
Yoksa 40 ya§1nda m1? 
45 ya§mda oldugu halde yüzünde hi~

bir burU§ugu ve hi<;bir izi yoktur. A9J.k, 
yµmu§ak ve bir genc Joz glbi kµsursuz 
bir cild. Adeta bir harlka, fakat, bu
nun da fenni bir !zahl vard1r. Viyana 
Üniversitesi profesörü doktor Stejs -
kal'in §ayaru hayret ke§fi olan ve 
.B!OCEL• tabir edilen Jaymettar cild 
unsuru, her yumu§ak ve buru§uksuz 
cild i<;in elzem tabii ve ihya edici bir 
cevherdir ki '§imdi; pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. 
Siz uyurken cildinizi besler ve genc -
le§tirir. Her sabah daba genc olarak 
uyamrsm1z. Bütün buru§ukluklar ve 

K 0 L Y N 0 S ; dislerin 
<;irkin, san ve siyah le
kelerini izale ve disleri 
~ürüten mikrop ve tohum
lanm imha eder ve disleri 

beyazlahp glizellestirir. 

<;izgiler tamamen silinmi§ ve kaybol • Sultanahmed 5 inci sulh hukuk ha • 
mu§tur. Gündüz i9in, cild unsuru olan kimliginden: 
(yagstz) beyaz rengindeki Tokalon kre- !stanbul Veznecilerde Deruni Meh -
mini kullammz. Cildinizi terü taze tu- d k • d 17 N 1 · b' d . 1 me so ag1n a o. i ev1n rr o as1n„ 
tar ve beyazlatir, s1yah nokta an ve d k' 'k „ 1 „ ~ t H" · 

· d 1 · · 't' 0 d a mu rm 1 en o en o5 re men useym gaynsaf mad e erm1 en 1r. n YS§ a· F . . . 1 · · b '!' t · 
ha gencle§iniz ve daha genc kahmz. evzm~. mtras9t armm 1§ u 1 an ar~ -
Yüzünüzün zayiflamt§ adalelerine ni • hn~den ~<,; ~y ve al~c~klt ve ;;recekl.1 • 
hayet veriniz ve bu 9irkin tenden kur- le:.mm te tri ay 1'1<1:" 1 .~ ma il~meml tze 
tu! k kl g ncl·g·inizin ta muracaa ey eme en uzumu an o u -

?::'.a . yan_a . anmza e 1 • nur. (6643) 

zeI1g1n1 ver1n1z. ·-------•1111!1-•••-. 
BayanlDr1n rELECTION 
nazari dikkatine 
Sahn ald1gin1z Tokalon kremi 

vazolarmm büyük bir k1ymeti 
vard1r. Onlar1 bayiinize iade et • 
tiginizde beheri i!;in 5 kuruf ala • 
cak, ayni zamanda k1ymettar mü
kafatlari bulunan Tokalon müsa -
bakasma istirak haldnm veren bir 
bilet ta.kdi~ edecektir. Gelecek 
nüshalanm1zda ilan edecegimiz 
Tokalon piyangosu ikramiyeleri -
ni okuyunuz. • 

= ... 
CO 

J üri azas1 BARCELONE 1929 
Büyük Mükfüat BERNE 1914 

„ 

90 senedenberi bütün dünyada 
muvafakiyetle .sahlan HASSAS, 
ZAR!F, SAGLAM Bay ve Bayan 
kol ve ceb saatlerini, spor kmJ. 
maz makina!t ve antimagnetik 
saatler in 1938 modellerini saat<;i
lerden aravm1z. 

r DOKTOR ~iPRUT „ Yeniköy sulh häkimliginden: 

1 
Cildive ve Zühreviye mUtehass1s1 Zekeriya köyünde mukim eski muh-

Beyoglu Yerli Mallar Pazari tar Dursun oglu Hasana ak1! hastahg1-
kar~tStnda Posta sokaiit kö§esind• na tutulmu§ olmasmdan dolayi hacre • 
Meymenet aparttmani. Tel: 43353 dilerek karde§i Sar1yerde Dursunfakih 

--------•••l•-llliilsokagmda 76 No. da oturan Haticenin 
vasi tayin edildigi ilän olunur. 

Sall.fb oe Basmun.arrtn : Yunua Nad1 

Umu.ml ne"11!at1 14aro eaen Fazi lrter• 
Mlldflrft: Hikmet Münil 

Ctlmhuriuet matbaa.at 

Zayi - Beyoglu 19 uncu ilk okuldan 
24/6/1933 te almt§ oldugum 60/450 sa
y1h §ahadetnamemi kaybettim. Yenisi
ni 91karacag1mdan hükmü yoktur. 

Mehmed oglu Nazif 

HASA 
Pudralar1 

Dünyamn en güzel 

nefaset ve mükemmeliyetind 

dir. Yüz defa havaland1r1Im1 

halis pirinc özünden ve sü 

kreminden yap1Im1,trr. Hasa 

pudralar1 fevkinde bir pudr 

tasavvur edilemez. Beyaz, ra~el 

1-2 pembe,. 1 • okr; okr ruje 

naturel renkleri birer ~aheser 

dir: Nef asetine ragmen ~ok u 

cuzdur. Kutusu 25, iki misli 40 kr 

NERViN 
Sinir agr1lari, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

ba§ ve yanm ba§ agr1s1, ba§ dönmesi, bayg1n

ileri geien bütün ra-

P. T. T. Leva.z1m .Müdürlügünden: 
1 - idare ihtiyac1 icin 13 kalemde muhtelif devr eli kursunlu kablo ka 

palJ zarfla eksiltmiye konmustur. 
2 - Muhammen bedel • 25,000>, muvakkat teminat • 1875 • lira olup 

eksiltmesi 24 may1s 938 • sah• günü saat • 15 • te Ankarada P . T. T. UmuJ11 
Müdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapt!acaktll'. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu 
kanuni vesaikile beraber müteahhidlik vesikas1m ve teklif mektubunu muh 
tevi kapah zarflarim o gün saat • 14 • de kadar mezkfu Komisyona vere· 
ceklerdir. 

4. - f;lartnameler, Ankarada P. T. T. Levazim, !stanbul Beyoglund 
P. T. T. Ayniyat $ube Müdürlügünden paras1z verilir. • 982 • ( 1852 ) 

MüTERCiM ARANIYOR 
$irketlerimizin bir almanca mütercimine ihtiyact vard1r. 

Fenni, hukuki ve iktuadi yaz1lar1 almancadan türk!reye ve 
türk!reden almancaya hatastz !revirebilmesi ve lisan bilgisinin 
!rok kuvvetli olmas1 tarlhr, 

Verilecek maai; 250 llradir. 
Taliblerin fahsan veya yaz1 ile tirketlerimiz müdiriyetine 

müracaatleri. 
Ankara Elektrik ve Havagazl T. A. $irketleri 

istanbul Naf1a Müdürlügünden : 
7 /4/938 per0embe günü saat 15 te !stanbulda Nafta Müdürlügünde 

( 3126,94) lira ke0if bedelli 1stanbul Vilayeti bah~esinde Basvekälet Aqi11 
Müdürlügüne aid garaj binas1 in0aati pazarhkla eksiltmiye konulmuotur. 

Muka11ele, eksiltme, baymd.Jrhk i•leri genel, hususi 11e fenni §artna· 
meleri, proje, ke§if hnläsasile buna müteferri diger evrak dairesinde görü· 
lecektir. 

Muvakkat teminat ( 235) lirad1r. 
isteklilerin en az ( 2000) lira!tk bu i~e benzer i§ yapttgma dair idare

lerinden alml'l oldµgu vesikalara istinaden Naf1a Müdürlügünden yaztlm1~ 
ehliyet 11e 938 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikalari!e gelmeleri, ( 1864 ) 

YbN i TbSLiMAT 
iLMü~ABERLERi M iZ 

DA~AYUKSEK 

rAiZ, DAl-IA ~Yi 
"~~"~II< $AR.TLAR. T~MiN [0~R. 

.) UOLANTS!;: BANK-UNi NY. 

SON M V Ni V U RUJLARI 
ORANJ, MANDARIN, RUBi, KAPSiN, PURPUR ve KIRMIZI renklerde her simaya yakitan Venüs Rujlar1 

reklim fiat1na satita ~1kar1lmu;t1r. ~ok sabit ve cazibeli ve ,ayan1 tavsiye bu yeni 
Venüs rujlar1n1 muhakkak tecrübe ediniz. 

Nureddin Evliya zade Eczayi klmy.evlye, aliti tibbiye ve 1triyat depo su, istanbul 

• 


