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mühim gô.rüşmelet olacak 

Atatürk ün 
Teberruleri 

Enelld gün Atatürk hazineye te
berril ettikleri tiftliklerln devir mu· 
amelesini yaparken Ankaradald U· 
lus Ilasmcvi'nl Cumhuriyet Halk 
Pa rtlslne, diğer bir otel ile altındaki 
dllkkAnlan da Belediyeye terketmiş· 
lcrdlr. Anııdoln Ajansına bu husus
ta beyanat l'Cren salAhlyctU zatlar 
DllyUk Önder tarafından gerek hazi
neye, gerek Partiye ve Ankara Be
lediyesine verilen cmlAk ve arazinin 
maddi Jnynıetinl dört buçuk ile beş 
milyon lira arasında gösteriyorlar, 
emlAk ve arazi şeklinde olan mttes· 
seseJerln manevi kıymetine gelince, 
bunun tahmlnl mümklln olmıyacnk 

derecede bllyllk olduğunu tebarüz et· 
tlriyorlar. 

HAJdüt Mlcte Ataf*ıi'k *1:lna f.es· 
bit edilen maddi Ja7metlel'ln - de
recesi ne olursa olsun - hazine, Par
ti, yahut Belediye tasarrufuna geç· 
mestn<'le bir tevkaUldcllk yoktur. Zi

ra resmen devlet rclsi olduğu kadnr 
m.lllet reisi olan Atatürk dlln ve bu
gün olduğtı gibi, yarın ve her vakit 
Türk mlllctinln kendi demektir. An· 
cak bu maddi kıp:nctlcrln hazine, 
Parti, yahut Belediye tasarruf ve 
idaresine geçirilmesini AtatilrkUD i· 
rade buyurmalarmda a)'l'I bir mana 
vardır. Bunun için bAdJ.sentn ehem
mlyetfnl bu noktada aramak ]Azım· 
dır. 

Atatürk bUyUk zaferden sonra 
memleketin muhtelif clhetlerlnde 
bir takım çiftlikler tesis etmeğe baş
ladığı zaman kendi şahsmI değll, 
"Türk mllletlnln efendisi,. diye tav· 
sif cttibrl Türk çlftçlsinl dtışttııllyor· 
du. Türk çiftçisinin üzerinde çalıştı· 
ğı topraktım mUmkUn oldu{.ru kadar 
fazla randıman alarak başka mem· 
Jekctlcrln çlltçlleri derecesinde re· 
faha mazhnr olabtlmesl için fenni 
ziraat usullerinin memleketimizde 
ne şekilde tatbik olunması IAzmıgel· 
dlğtnl, dalma en doğruyu en önce 
bulup gösteren dehilsmm al&kasl aJ
tıncla canlandırıp göstermek lsteyor· 
du. Bu ttibarla bu çJftllklerin her 
birisi TUrk çiftçileri için birer ntl· 
ınune müessesesi, birer mektep ola
rak ,·Ucut buluyordu. 

HattA on yıl evvel Ankara orman 
çittli~lnln temelleri atılırken şimdi 

büyük iftihar duygulan lle gördüğü· 
tnUz güzel çiCtJik l>lnalarmdan biri
nin ycrhulo kurulmuş bir çadır al· 
tıncln. hlzzat AtatilrkUn ağzından bu 
tesisatın saiki olan yüksek ideali 
<llnlcmck mnzhnrirctlne nafi olmuş
tum Ye bu hıtihnlnı·nm o zaman (Vn
kıt) sütıııılnrırııln nnkletmlştlm. 

At:ıtürk o günden bugüne kadar 
hlr~ok ılC\·Jct jşlcrf orasmda bu yük
;ck ınn'ksnt iizcrimlc ç:ıhşmnjtı ıla 
ılç hlr Jr\ln csfrJZ"cmcdl. Şim<llyc ka

<lar kcnı'lf a•llnMna nlshetle hoımsf 
(lt'klldc ldnrc olıınnıı emlUk, araziyle 

ASIM US 
(Sonu sa. 61 n 1) 

Bulgaristan Balkan antanbna girmeksizin 

Bazı işlerde antant ile beraber 
yürüyecek 

BeJgrad, 12 (Telef onla) - .Ba§ve. , Atina.da Yunan hUldllJıeti ile yaptığı 
kilimizin Belgrada muvaseletinden temasın neticelerini anlatmı3, bilmu
sonra Yugoslav Başvekili ile yaptık- kabele Yugoslav Başvekili de Sina-
ları ilk resmi mülakatta Başvekilimiz (Sonu: Sa. 6 SU. 1) 

Milletler cemiyetinde 
1 
Celal B~ya~ın Yugoslav 

Dün habeşistan meselesi görüşüldü gazetecılerıne beyanatı 
"Dost milletin biu karıı gösterdiği iyi kabulün ne de· 

rece yükaek ve heyecanlı olduğunu Türk milletine söyliyeNecaşl, babeşlstan meselesinin asambaleye 
sevkini istedi 

Cenevre, 12 (A.A.) - Miletıer Ce
miyotl konseyinin bu sabahki tçti
mamda. Lord Hallfaks, Necaşl Haile 
Selft.slye ıceri girdikten sonra 'Söze 
başlry•ralc, liıgtttere htık6metlntn 
Habeşlstandakl vaztyetln neUcelerl
nl ifade etmeğe matuf olan talebtııl 

muhik göstermeğe çalışmıştır. Lord, 
almış olduğu malumata nazaran 1-
talya hUkilmetlntn Habeşistan ara
zisini en l>Uyü'K :kısmını btlkuvve 
kontrol etmekte olduttıntt ve mem
lekette teşkllltlı blr yeril otorite bu-

(8°'*: ... , ri.JJ 

Kahraman Yavuz 
Bugün Silivride sancak verme 

merasimi yapllacak 

aoyOk eOlence-
11 müsabakamız 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

No.20 

Bugün Silivride sanlı Yavuzum.uza. 
sancak verme merasimi yapılacaktır. 
Hamidiye ve Mecidiyeden sonra san
cak alacak olan Yavuzmı, Türk dava. 
larmda yara.ttığı harikalar bugün bil
tün donanmanın ve Türk denizcileri. 
nin i§tiraki ile ve coakun bir tezahü
ratla bir daha anılacaktır. 

Sancak veı:me merasiminden sonra 
(Sonu: Sa. 6 SU. 4) 

Yarınki ilavt. mizde 

Osman Cemalin 
hamam sefaları 
Değerli mizah muharririmiz 

k defa ham •ma nasıl gi -
ığinl bqıodan neler gect -

ğini anlatıyor 

ceğim,, 
Belgrad, 12 (A.A.) - TUrkiye &§

vekili Celll Bayar, Yugoslav gazeteci
lerine a3ağıdakl beyanatta blilunmu§-

tur: 
'Yugoslavyada unutulmaz hatmuımı 

saklıyac,ğım. bu Uç gUnU geçirdikten 
sonra arkada§UD Dr. Aras ile birlikte 
bu ak§am Ankaraya dönUyoruz. 

Memleketinize gelirken Yug9slav 
'(Sonu: Sa. 6. Sil. .J)' 

Hatayda 
Tftrkler fazla rey 

kazanıyorlar 
İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhaölrl blldlrl
yor: 

HUkfımet memurları arasında ya
pılacağını bi1'llrdlğlm değişiklikle

rin tatbikine başlanıp başlanmadı
ğını öğrenmek bugUn milmklln ol
madı. Reyhanlye'den başka mınta

kalarda tescil muamelesi normal bir 
şekilde devam etmektedir. 

Surlycden gelen tahrlkAtcılar 

Rayhaniye seçim işlerine müda
hale ederk TUrklerl rey vermekten 
men'e çalıştıklarından TUrk mllmes
slllerl tescll bUrosunu terketmişler
dlr. Bunun Uzerlne delege Garo ile 
bir kısım komisyon azaları Reyhanl
yeye gittiler. Bu mıntakada bUtün 
karışıklıklardan mesul olanların 

(Sonu: 8a.6 sü 4> 

(j.ünkdn peşinden : 

Dayak cezası 
Son posta ile aldığımxz bir Fransız gazetesi 1nglltcrenln adliye 

tedib usulleri arasında tatbik edilmekte olan kırbaç ve dayak ceza· 
smm Fransız ceza kanununda yer bulamamış olmasından dolayı te
essttf edifor. Sonra bu teessiiflln sebcblnf izah ederek Doktor Smikov 
gibi toeoğunu ka7bctmlş bir zavallı adamın babalık şe1'kaUnl lstls· 
mar eden Şarl Rotan tipinde alçak suçlulara kırbaç cezası tatbik edil· 
medikçe adalet icabının asla yerlnl bulmaracağmı söyleyor. 

tnglllzlerln ötcdenberl tatbik ettikleri, Fransızların da hasret 
ve gıpta ile kendi memleketleri için tatblldnl istedlkleri dayak ceza
sını biz de adll ceza usullerimiz arasına koysak fena olmıyncak. Yal• 
mz bizim kırbaç ve dayak cezuım kabul etmekte gördüğümüz tayda 
Fransız gazetecisinin dUşttndUğü gibi sadece ağır suçlular hakkında bir 
nevi intikam duygusunu tatmin etmek detlldlr. Daha ziyade hapis· 
haneleri fenalık mektebi olmaktan kurtarmaktır. Hakikat halde 
ufak tefek kabahatlerden dolayı Jasa müddetle hapis cezası ne tevkif· 
Jıanelcre giren bir takım sutıularm buralarda ahlAkan sa1Ah bulacak 
yerde bll&lds her ttirlil fenalığı yapmağa mUstalt bir kabiliyet alaralC 
çıktıkları her gün görilmektedlr. Fazla olarak bu glbllere deTlef 
hazinesinden masraflar da 7apılmaktadır. 

Ceza kanunumuzdaki hapis ve para cezasmm yanında kırbnc ve 
dayak usulüne de yer verllecek olursa. samnz ki bu tttrlil mahzur. 
larm önUne ~ec:tllr; hem o zaman (!&irin dedlil gibi:' 

Nuablle yola gelmlyenl etmeli tekdir 
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdtr. 

İcabı da yerine getirilmiş olur. Bilmeyoruz, sayın A,dllfe VeiW 
Saracojlu t;UkrB bu fllai nalJI lnıllll'f. H.48.&N ~~•&ı 
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No. 29 Vazao ~ KadDırcan Kafll 

Herifin gözleri parladı . Yumru
ğunu göğsüne vurarak ilave etti 

O kadar yorgundu kl1 burada kalmak 
onun için nimet olurdu. Fakat bu sar

hot delikanlıdan iğreniyordu. Günct 
battıktnn sonra sokağa çıkmakta. ölüm 
korkusu vardı. 

Delikanlı sızmifitı. Teodora avlunun 
e§lğine geldi!;1 zaman sokak kapısı l!ar

mlarak açıldı. 
Teodora baka kaldı; beyaz ve kısa 

gömlek içinde beyaz ve ince bir vncut, 
ıflklı gözler, tatlı bir gillllmseyiş ve 
dUzgUn bembeyaz dişler!.. 
Delikanlı da onun gibiydi. 
lklsl de birbirlerini beğenml.§lerdL Fa

kat Teodora buna rağmen kapıya doğ

nı yUrUdU. Delikanlı onun yolunu kes•i: 
- Yeriniz uzaksa'karanlık bastığı za.. 

man sokakta kalacaksınız! Sizin gibi çok 
güzel bir kadm için bayle bir eey kor
kulu olur. 

Onu b:ı§tan ayağa k&dar sllzdUkten 
eonra lrl kara gl5zlerine bakarak illve 
ettJ: 

- Danobid Gimdlye kadar hiç bu de
recede zavk sahibi g15rUnmemletL 
~yle hallere alıokan bir lnııan gibi 

Teodoranm koluna girdi: 
- Danobld'in sızdığını sölemenize lil

zum yok; EpikUr felsefem onu bitirdl. 

Haydi benim odama. gtdellm. Orada ya. 
tak daha temlı:, dekor daha. gilzeldir. 
Bir desti Sira.kUzc 5arabmı da var. 

-1'1-

TAlS omL. 

Yavaı yavae ve mtl!!avl aralıklarla 

İarsı1arak uyanc!L Gilzel delikanlı b!z' 
bacağuu Teodoranm dizlerinin UstUne 
abnl§tı. Onun nrkasmclan da Daruıbld'in 
bir su aygın yavrusunu andıran vilcudu 
kıvranıyordu. 

Teodora doğruldu ve yataktan indL 
Pencereye sabahm ilk JŞiklan vur

mugtu. Dekonı da Mbahlan da pek se
m olan bu yerden kaçmak için çabucak 
giyindi. En kUçUk bir gUrllltü bile YBP
madan avluya çıktı. Kendlslnl ~kakta 

bulunca genif bir nefeı aldı. l1k sokatı 
dönerken lahna yllklü bir katır ve bir 
köylU ile kaııııla§tı. Onun pazar yerine 
gittiği §Upbesizdl. Arkasmdan ytlrllyor
du. 

Tiyatrodan girdiği zaman, göğsünU 

bir semer gibi ileri çıkaran 1rf iri bir 
Mısırlı ile kıırşıla[jb. Elinde bir kırbaç 
vardı: 

- Görmüyor musun. oyun ba§lamadı 
daha! .. 

Teodora yilzUnll açtı: 
- Oyun görmek için değil, oyun vcr

nıek için geldim. 
- Blılm oyuncularımız var. 
P~erlnl bir kenara attı; çıplak boynu 

nu, göğsUnU, kollannı ve gUzel bacakla.. 
rmı gB3terdi: 

- Bonlm glblsI yoktur. 
Kadını gözden geçirdi ve yutkundu: 
- Biraz daha körpe olsan daha iyi 

olurdun? NerEılerde çalışt.m? 
- Bizans hlpodrumunda... 
-Adın? 

-Teodora. .• 
IJerlfin gözleri parladı. Yumruğunn 

göğstlne wrarnk geniş bir soluk aldı: 
- Ben meehur Mwr firavunu Sezos

trfs'in doksan dokuzuncu torunu Me
mem-HetL .• YllzUncü torun .... 

Tcodoranm kulağına doğru iğllerek 

illve etti: 
- Seıostrls'ln tahtına yeniden otura 
Tiyatro denllen yer büyUk bir tahta 

dlr. 
Teodora: 
- O talih benden uzak olsun! 
Diye dU~ündU. 
Tiyatro denilen yer bUyUk bir tathta 

baraka.dan U>l?-rctti. Karalı beyazlı bir 
kaç dan~6z, iki InMkiı.ra, bir ayı ve iki 
Uç tane de cambaz vardı. Teodora onla
rın araama girdiği zaman ayıdan ba§ka 
hepsinin bakışlannda ışığa bakan yara.

alarm mrtı görWdll. Sonra baloşları 

m birbhirio çevirerek mU§terelı: dü.,man 
karşmmda kalmı3 gibi içten anlaştılar. 

Tiyatro o gUn her zamandan daha çok 
alkış glSrdU. 

Ertesi cOn tıkJmı tıklım doldu. Dans
tan IOllJ'& eahneye çiçek ve yaprak yalı 

yordu. Fakat Menem-Hetl ona gene an. 
cak ekmek parası verebiliyor; Umftler
lo oyalıyordu. 

Aaıklıır çoğo.ldı; sahnenin karpmda 
boğaz boğaza gelenler, birbirlerine bı

çak çekenler ,"'ardı. 
Teodora kaçmak için fırsat anyordo, 

fo.kat nereye gidecekti? ona qklannı 
b:ıykıranlar arasında adam denecek hiç 
klmae yoktu: Bir lı:Uçük tnccar, bir k&P
ta.n, meyhaneci, abamnm mlraamdan son 
parçalan satıp yiyen bir delikanlı. •. 

Teodora bunlarla birer lklaer gUn ıe

çtrtyor; sonra bqkumm kollarına at.I
lıyordu. 

Menem-Hell bul ıeceler onu zengin 
lerdcn birin.o kiralıyor; Teodora onun 
ziyafetinde danslar yapıyordu. 

Bunlar ona sahneden daha çok para 
gctfrfyordu. Daha temiz ve olgun, daha 
genç apklar buluyordu. Fakat hiç biri 
hoıuna gitmiyordu. ÇilnkU hepsl de Bi
&nnStald hatırala.rmm birer bozuk ve 
çirkin mUsveddesl bile olamıyorlardı. 

lskcnderlyenin en bUyUk bahçelerine 
sahip olan. fhUyar Merkantot ta bir zi
yafete Teodorayı latcmtı, genç kadm 
hasta vo zayıf olmıısma rağmen iııter 

istemez gelmişti. 
Bulutsuz bir gök ve ayın on dördü .•• 

Yüksek hurma ağaçlarmm devekuşun

dan .ve yuvarlak birer yelpazeyi andı

ran dallan altında içiliyor; su ça1tıu. 
yor ve a§k yapılıyordu. Teodora Dk da.n
snu bitirdi, alkı§landı. llıtiyar Merkan
tos onu yanı ba§ına çağırdı. Genç kadı

nın vücudunda yalnuı belden oyluklara 
kadar ııarkan saçak saçak pullu btr e.. 
teklik vardı. Zayıfladığı tçln ı~zleri da.. 
ha lrileşmlfti. J..raıııra 8kaUrtlyordu. 
Ayın gilmllş f~r,plntisj yapraklarm a

ralarından sızıyordu. Deride NU nQhrl
nin klil rengi .. Süları ağı? a'ğif aJtıYordu. 
Çalgılar, §arlular, kadmlı erkekli davet
lilerin 3en kahkahalan sanki dekorun 
güzclllltlenni seslendiriyordu. 
Merkantoı terbiyeli bir adamdı. Ellle 

genç kadmm omuzunu okgıyarak: 
- Ay altmda dalla gilzelsin Teodo

rn ? ••• Orselenmto bir manolya gibisin! 
Benim bu seesb bahçeme çok yaraşa

caksın! Umnnm ki az zamanda eskisi 
gibi olursun! 

Diyordu. 
• Teodora tekrar tekrar öksilrdil. 

OkBUrürken göğaUnU tutyordu. 

- Arkama bir teY alsam! 
Diye doğrulmak istedi. Fakat omuz. 

tan birdenbire kaim bir örtU· altında fe
rahladı. DönUp baktı ve bir papu ıar. 

dll. Teodoranm ktil&ğma dOğr'U eliJe. 
rek, Utıer gibi itl sl5zlert sl5yledt: 

- Mllaıılanm yavruau ! tsanrn kanat 
olmak için son nefealnl mi bekliyorsun? 

Morkantos anıya girdi: 

- Antimoı, Isaya dUnUrlllk etmek 
için hiç bir fırsatı kaçırmusm! Teodo
ra için henilz erkendir, 
Sağdan aoldan bu s15zlert dJnllyenler 

tasdik ettJler. 
Teodora pllpas&, st#mrr gibi baktı: 

- Annemin son aözlerlnl ıize klnı 
s5ylecll? 

- Sizin gfbi kadmlarm 10n eözleri 
hep odur. Tals gibi. HrlstS gibi bUyük 
hakikati son nefesten önce anlıyanllra 
ne mutlu! ... 

Merkantoa Teodoraya kadeh sunar
ken: 

- Bu kıldan yapılm11 papas man
toau aenl clldlk didik yapacak! 

Dedi ve klSlelerden blrlne emretti: 
- Manoleoa'a s15yle, blr Hint ph ge.-

ttreln, hem kalın hem bUyUk! •• 
Teodora papu mantosunu vermedi: 

- Dunıun! Bu daha çok ıart?Yor! .. 
AntJmos'un ~zlcrlnde bir zaferden 

dalı& alaca aydınlığı vardı. Demlrikl ye
rine, bot bir hurma cllblne çl5me1df. 

Blral sonra Teodora zlyaf et sahibi-
ne: 

- Nil kıyıma dolnı biraz dolaaınak 
lstiyonım. 

t>tyerek kalktı: 
- Oraları daha ıuızdır. Hakkm var, 

gidelim! 

(A.rloaftNI') 

Milletler Cemiyetinde Habe
şistan meselesi görüşüldü 

(Vat tarafı 1 incide) ( 
ıunmadığını aöylemlttlr. 

Hatlp, ltalya.nıu Habeşlıtan ara
zlslnln heyeti mecmuası Uzerindekt 
koutrolUnUn bir enırlvaki halini al
mış olduğunu ve bu emrtvaklln ta
nınması Jlzım gelmekte bulunduğu
nu UA.ve etmiştir. 

Lord Hallfaks'dan sonra Necaşl, 

konseyden tevdl etmek arzusunda 
olduğu uzun muhtırayı, okumak kUl

fetlnden kendisini vareste tutmasını 
talep etmiştir. Bunun üzerine kAtlbl, 
bu mubtırarı okumuştur. Bu muhtı
rada bUyük bir kısmı ltalyan kontro
lU altında bulunmayan Habeştstan
dakt filıt vaziyet llerl sUrUlmektedtr. 
Nihayet Necaşl bu muhtırasında Ha
beşistan meselesinin asambleye sev
kedllmeılnl talep etmiştir. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Habeş mu
rahhassı, Habeşistan meselesini mn
zakcre etmenin konseyin sallhlyetl 
dahtllnde olmadığını beyan lle ker· 
flyetln asambleye tevdi edilmesini 
talep etmfştfr. 

Delegeler Hareket 
Serbestisinden Bahsettiler 

Cenevre, 12 (A.A.) - Saat 16 da 
Mllletler Cemiyeti konseyinin yeni· 
den lçtlmaında eöz alan Peru, Eku
vatör ve tran delegeleri Milletler Ce
miyeti konseyi azaeının hareket ser
bestııl lehinde bulunmuşlardır. Koo 
ıey relıl Letonya delegesi de bu flk· 
re iştirak eylemiştir. Bolivya ·dele
gesi, herhangi blr vaziyet almaktan 
lstlnktt etnı!ş, Çin ve Yeni Zelanda 
delegeleri ise karar suret! metnine 
muhalif bulonduklarını bJldlrmlşUr. 
Nihayet mnzakerelerl hUllla eden 
konsey reisi, konseyin ne prenelp 1-
ttbarlyJe bf r karar ittihaz eylemek
te, ne de eekt karar ımretlerlnt ge· 
rt alma~a davet edllmemlf bulundu
gunu blldtrm!ş, fakat bugUıı mev
zuubaht~ olan meselenin İngııtere 
tarafından llerf sUrUlen fikre konsey 
azasının tnraftar olup olmadığının 

bflinmesl teşkil eyledfllnl llAve et
miştir. 

Reis, Mllletler Cemiyeti asamble
!lnln kararı üzerinde bir tesir icra 
etmek arzusu bulunmadığını ve kon
ıe)1n tendi azasına hattı hareketle
rini göstermek de istemediğini t~ba
rUz ettirmiş ve bu beyanatı mUtea
kıp, mUzakereye nihayet verilerek 
celse kaldırılmıştır. 

Lord Halifaka'm Sözleri 
Cenevre. 12 (A.A.) - Mtlletler Ce· 

mtyeU koneeyt, bu ıabah sa.at 10,30 
da açılmııtır. Necqt, konferans ma
ıuında rer alnıaıa davet ed1lmf t
tf. 

MUzatereyl açmıt olan Lord 
Hallfaks, İngiltere hllk6metlnln Mll
leUer Cemlyetlne Habeşistan lhtlll· 
tı hattında evvelce lttlhaz edllmlo 
olan kararlan delteUrmesf nl teklif 
etmek taaavvurunda olmadığını be
yan etmlttlr. 

Hatip lllveten demi.Ur kl: 
"Bu metele hakkındaki mntalea

mn;ı açıkça beyan ettik. Artık bu 
noktada geri bir harekette bulunma 
mıza lmkAn ,.oktur. Maamaflh İn
giltere hUk6metl, İtalyanın Habe
flstandakt "azlyetlnfn· MUletter Ce· 
mlyett azasından her birinin kendi 
vaziyetlne ve taahhtıtlerlne gOre bir 
karara raptetmek: hakkına malik ol
ması l&ıımgelen bir mesele oldutu 
yolundaki mntaleuına .. mezkflr ceml 
yetin diğer azalarının fştlrak ede-

1.. 
ceklerlnf ümit eder. Bu keyfiyet, 
cemlyetln clller azalarına İtalyan 
flltUhatını tanımak ıcın tedbirler it
tihaz etmeleri gibi bir nınkellefiyet 
tahmil etmez ve lnglltere hUk6me
tl, bu meselede tercih ve intihap eer
bestlstnl lhlll kastlle ortaya atılma. 
~ı asla arzu etmemektedir. Mtllet
Jer Cemiyeti konseyine ve yahut a
zadan herhangi birine, vasiyeti vfl
cuda getlren ve MlJJetJer CemlyeU 
tarafından takbfh edllmlt bulunan 
icraatı affetmek tekllftnde bulun
mak tnrtıtere htlk6mettnln hatınn
dtn bile gecme .. 

tngtıtere hUk6nıetl, ltalyan ftlttı- l mit olmaktan çok uzak bulwıd~u 
batının flllen veya hukuken tanın- göcrterlyor. Mahalıt kabile reilleriııln 

ması arasında bir fark gözetilmesi lgbadUe anlqıldiğma gare ltaıyanm 
meselesinde hukukt bir münakaşa.ya. askeri kontrolü altında bulunan Ha,.. 
glrlşmefl arzu etmez. ttalyannı be§ arazisi, Habeşi.stanm yarısını geo.. 
Habeşlstandakl vaziyetine karşı koy m!yor. 
mak ictn bir tek çare vardır, o da MU81Uman Hal>eolerle hıristiyan Ha. 
müşterek btr askert harekettir, ya- beşler aruma sokulmuş olan tefrika 
nl harptir. Halbuki böyle bir şeyin şimdi zail olmuştur. Şimdi Habefler, 
tasavvuru bile mOmkUn değildir. Ve Adlsababanın sukutundanberi görillen 
biç bir memleketin htç blr mesut a- mukavemetin eıı sıkıntısını gösterme.. 
damı bu kabil bir teklifte buluna- ğe a.zmetmi, bulmıuyorlar.,, 
maz. FJihaklka Mfllet1er Cemiyeti İngilizce Niyuz Kronik! gaz.etesi 
asamblesinin 4 temmuz 936 tarihli bundan sonra lngiltere hUkUmetinln, 

kararı bu tedbiri tamnmlyle berta
raf etmlıştlr. Herkes gündelik tee
rUbelcr sayesinde öğrenmiştir ki i
deal bakımdan doğru olan ~ey fle 
amel! bakımdan kablli tatbik olan 
şey arasında fark gözetmek eon de
rece zaruridir. Bu sebepten dolayı 

kemale ermemiş olan bu dUnyada 
beynelmilel nizamın muhnfazaeı i
çin tanzim edilmiş olan prensiplerin 
HA gayrlnnihaye muhafazası netice
si, sadece beynelmilel ihtilAf ve tef
rikaları arttırmak olamaz. Binaen
aleyh İngiltere hUktimeU Habeşistan 
da vukua gelmiş olan tebeddül mu
vacehesinde ahval ve şeraitin Amir 
oldulu battı hareketi kabul etmek 
lhtiyactnı hissetmektedir. 

MUletler Cemiyeti ne kadar yük
sek olunıa olsun mevcudiyet ve ba
kasmın esbabı cemiyetin kendisin· 
den yüksek ve ıulh ise bu esbaptan 
bir kat daha ytlksektlr. Şu halde 
dUnyayı korkulan harp felAketlne 
tekrar sürüklenmekten vikaye et
mek tein maltk olduğumuz bütnn er 
nerJtyt 1artetmemlz icap eder ... 

Bone, İngiliz Teklifine 
Müzaharet Etti 

Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyeU koıı.seyinde B. Bone. kendi fi.lc
rince Avrupada 1Umad ve beynelmilel 
te§riki mesai havaaı vücuda getirmek 
zaruretinin muhik göstcrmekt.e oldu~ 
ğu İngiliz teklifine mU7.aheret etmi1-
tir. 

B. Bone. her eeye teeeb'bOa edilmlı 
ve mUmldln olan her eeyin yapılmll 
olduğu mUtaleasmdadır. Mumaileyh, 
Fransanm Milletler Cemiyeti idealine 
sadık olduğunu beyandan ııonra de.. 
ıni§tJr ki: 

"Milletler Cemiyeti Mlsa.kmd& miln
dertç prenıiplere riayetin dUııyad& 

sulh için en iyi zaman oldufuna ve 
bUtUn devletlerin, rejimleri ne olursa 
olaun bu milak saymılnde hakiki em. 
niyete kavupcakalrma k•nU~ 

B. Litvbıof, Milletler Cem.iyetbıin 
ekleriya hakiki bir taamm mtlvace.. 
besinde, pl!tonik kararlar ittihazı lle 
lkttf a etmte olmuma teeuUf etmııttr. 
Mumaileyh eu veya bu devleti tatmin 
için m..laak hil!f mdaki hareketlere 
meenılyet rengi verilmemesi lbımgel
mekte olduğunu elSylemtıtır. 

MUzakere saat 16 ya talik eclilmi~ 
tır. 

Habetiatan Henüz 
Tamamile F ethedilmit 

Değil mi? 
Londra p:.etelerinden "Niyuz Kro

nlkl,. Milletler cemiyetinin 101 inci 
k01Ul8y toplantmı münuebetlle yudı
ğı bzr bqmakalede, koıuıey ruzna.me.. 
ılntn Habeeistan meaeelalnl de ihtiva 
ettiğini bildrrken bazı fkirler de ilbe 
ederek e7.eilmle diyar Jd: 

.,İngiltere htlk0met1 Habeşiatanın 
öldüğüne kanaat getirmJpe de, Habe
olatan yere batmıyaca.k. Habeşlstanm 
hayatiyetını muhafaza. etmesi, herhal
de İngiltere hüktlmetini taciz etse ge. 
rcktlr. • 

Milletler CenıJyetinlıı bu defakl 
konaey toplanbsmd& ''H.a.betiatanın 
bugünkü vaziyetinden huıl olan neti
celer,. de glSrllfWecek. Bu mesele, İn
giltere hUkOmetlıılıı İtalyan fütuhatı. 
nı tanıma.fa veelle olman gibi yan 
örtWll bir maksatla rnmameye yine 
tngtlterenln talebi tberlne konulmut
tur. 

Diğer taraftan, Habefistan h~ 
meti, bazı vealkalar netretm.iftir ki, 
bu veeikaJır, HabePltlnm fetlıedil. 

Milletler Cem!yetinin Ha.beııistana. 

kar§ı hugilne kadar tutnıu~ olduğu yo
lu değiştirmeğc önayak olmasını ten. 
l<lt etmektedir. 

Fransız - ltalyan 
Görütmeleri 

Roma, 12 (A.A.) - Salahiyettar 
Mahafıl, Jtalyanlarla Fransızlar ara. 
smdakf rnUzakerelerin sadece bir 
prensip itilAfı ile neticeleneceğini ve 
nıUzakereJeri Romaya bir Fransız se
firi gönderildikten sonra diğer birta.. 
kım müzakerelerin takip edeceğini 
tahmin etmektedir. 

Bundan b~k& Akdeniz meselesinin 
halli baklanda bir prensip itilA.f ı hasıl 
olmuı olduğu sı5ylenmektedir. Arazi 
statükosu muhafaza edilecek ve Lib .. 
ya ile Twlua arasında bir mukavele 
aktolunacaktır. 

MUAno, 12 (A.A.) -Gazete. del Po
polo, Alman - İtalyan mUnaaebatmm 
samimiyetinden §ilphe eden bazı F.ran. 
BIZ gu:-~elerine cevap vererek, eğer
Fransa Italya ile bir yakmlık tesis et. 
mek istiyorsa. Berlin • Roma mihve
rini bozmak arzusundan vazgeçmell· 
dir, diyor. / 

SiGORTA ŞtBKETLERt 

Balrlrm4a 

Ankara, 11 (Telefonla) - EUcorıa. 

tlrketıerlnln tefUt ve mtır&"l'al>eıt 

hakkındaki kanunun bazı maddeler 
rlnln dellftfrllmeslae ve bu kanuna 
ban hllkUmler lll:veslne da.fr Jlytha 
encllmenlerden seçerek ruznameye 
alındı. 

KURUN 
ABONE TARIFESJ 

llımlıket llunldıı 
t~lndı dııında 

A.J'lık 
3 ırhk 
8 aylık 
Yıllık 

05 
260 
471 
900 

H5 ltl'f. 
426 • 
820 • 

1800 • 

Tarifesinden Balkaıa Blrlllt için ıyda 
ohn kuruı dOtOlllr. Posta blrllllne str
mtyen yerlen aydı yetmtı be,er kurut 
ummedlltr. 

Abôno ka7dını blldlnm mektup n 
teısnf Ocrettnl, abone paraaının posta 
1reya banka ti• 1olJama tıcretlnl idare 
kendı üzerine alır. 

Türkluealn hır po1ta mırb%lndı 
11.UHUN'a abonı 11tUılır. 

Adres delltllrme Ocretl ~ lrurutttn". 

Dünkü Hava 

1 

Dolu Anadolu, Karadonlı kıyı)annın .,. 
Orta Anadolunuo fark kıyılarında bava 
çok bulutlu n mevzii yalışlı, Trakya böl· 
gesinde bulutlu, diler bölgelerde umumi· 
yelle aı bulutlu seçmiş, rüzgArJar Trakya. 
K<>s:aell, Ese Mlgelerl ile Orta Anadola
nun Te Karadenfı kıyılannın prp kııım
hınnda tlmall tıtllı:amettea, dllir bölge
lerde unıarnlyeUe cenubi lıtlkametten, Kı· 
radenlıln eark Jasımlannda kuneUlce. 
diler 79rterde orta kuvvette esmfıtJr. 

Dtln lstanbulda bna ekserlreUe kapab 
Te rOıılrh ıeçmlı, rOıırAr şfmıılt tstfb .. 
metten saniyede O • tı metre hızla u
mittir. 

Saat 14 de haTa tazyiki 759.8 milimetre 
idi. Sühunet en yftksek 20.1 ve en dfif{Ut 
tt.5 santigrat kaydolunmu~tur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Sarauların •ıualarını t11blt •tmı.ldı &a

lanon komlıuonlar Topkapı tara11ın.dtı11 
maadannın teıblt maamtlelerlni ikmal et• 
mek ll:ere balanmalctadır. 

Topltapı •tm11Tının ltenllz btr laıım ,,. 
pası l.,bll olanma,,ar. Diler. kalan mllhlırt 
kmmlar da tabii olrındalclan ıoma diler• 
lerl Ilı ltohlt edilerek olldutl taraf ındatl 
lanılnt olanacalt eel'1ellu Jlall11.e Vekdletl• 
• (l4ıulırllledllr,.. 



Geçmiş günler : 

Mahmut babayı kim vurdu? 
kule Be ya~ 

Yazan: Kemaıettın ırerıı 

terek Belırada ılden gaıeteel ar. 
kada9lar arasında bulunan Kurun 
neşriyat clJrektörll aziz dottum Re
fik Ahmet Sevenıllden blr kart al· 
dım. 

\ 
; Katil suçluau kürt Mehmet yeniden muhakeme ediliyor 

"SelA.nltten seçerken ıenl batır. 
Jadık selA.mlar ... Bu ~art Po&talın il
zerlnde Beyaz Kulenin bir totoırafr 
Tardı. Çocukluk, gençlik aenelerl· 
min bir çoğu, SelA.nlkte geçti. Geçen 
sene donanmamızın Yunan donan
masını ziyareti dolayısile Attnaya ka ~· ~ 
dar gltmlt fakat yalnız doğmadı. 

4ım bu oehre vakit bulup gideıne· B 
miştlm. Bu kart on bet },1 evvel ay 
rıtdığrm SelAnfılt özledfllml bana 
gijsterdl. Kartın Uıorlnde~t Deyaı 

kule resmi bedenlerlle meydanlle 
bana birçok vakatarı hatırlattı. Bun 
lar yakın tarihe alt entereean vaka. 
Jar olduğu için "Kurun.. Jcarllerlnt 
ıunuyorum: 

1319 da Bulıarlar Makedonya· 
da b!r ihtUAI teşehbilsUnde bulun· 
muşlar, Jottpde, Komanovada, Mas 
nastırda ve Sellnlkte harekete ıeç. 
mlşlerdl. Osmanlı bankası Te tehrln 
ıu Ye ha.vaıazt ana borulannın ıeç· 
tıtt şehir istasyonu yanındaki köp,.U 
dinamitle berhava edilmek tıtenınle. 
mcsajorl kumpanyasınrn Tapuru 
bombalanmış ve Makedonyanın 11U
kflnu lhltl edllmtştl. 

Her tarafta olduğu gibi Sellnlkte 
dG lhtllll hareketi baatmlmıt ve 
harekete önayak olanlardan ölml· 
yenler yakalanarak Be1aı •uJeye 
ha psedll mt,ıerdl. 

Bir sabah mektebe gidiyordum. 
Ça r;,ı hattına geçmek il zere yahl&r· 
dan beni Beyas kuleye kadar ıet1. 
r-0n tramuydan lndtm. 

BqUn reımlnden bit b_,• 
11 genlşletlldltl an la ısıtan Be-
yaz kule meydanını bf1Ytl1ı l>lr 
halk kalabalığı dolduru:rordu. Be· 
yaz kuleye dvar olan !dareterdeD 
birinin odacısı Bulgar muhaclrlerln
den Hllseyln btıyllk bir azametle, 
lhtllA.l hareketine lştlraklerl tabak· 
kuk eden ve idamlarına karar nrl· 
len Bulgarlardan birini umak tet&
nne nan otdutnnu ytlksek ıesle ıey. 
llyerek Ottınnyordu! 

Filhakika o g{ln, lhtlJAtet nç Bul· 
ıar aınlmıt n Beyaz Katede mah· 
pus bulunan haylt Bulgari& Sellnlk 
ahalisi buntan ıeyretmlftl. 

Beş sene sonra Beyas kate mer
danı tekrar mab$erf bir Tazt,et al· 
mış, berkeı yafurn hnrrt1et. adalet. 
ubunet, mnıavat diye batır11or. 

Balkandan inen komlteetterte beş 
ıene evvel aınlmaktan kurtulan fa
kat asılan arkadaşlarını Beyas ku
le pencerelerinden 21eyreden ve ha· 
Pisten çrtanlan Bulgarlar lSnlertne 
gelenlerle kucaklaşıyor, öpUşuyor; 

akları şaraptan kızaran gö:derlnt kr
•arak yafurn bUrrlyet avaıelertyle 
ortaııiı çınlatı7orlardı. 

Dc'5rt .ene aoara btr klnun akta· 
nn, gene Beyaz Kule civarı kalaba.
hlı:Iattr. Bu defa Rumlar, ltral or
chıtarınrn Beyaz kulenin tepeatndekl 
direğe tekllecok Yunan bayralrnr 
.. Jlmlamak n alkttlımak tçln top. 
lanmıtlardr. 

A1tr ay sonra, müttefikler arasın· 
da bir harp paUamak llıere ldl. şe. 
birde ve Hamldlye caddeılnde itıal 
eyJedlktert evleri birer mavkll mla
tahkem haline cet!ren Bulgarları 
zaranıızca eteıettrmek tıttye11 Yu· 
rıantııar Beyaz kate meydanını bir 
0 rduglh haUne kormutlardı. Sabra 
"'e top<;u bataryalan, mttraı:rez ta
kıll'ltarı ve piyade b61Dklert, burada 
hazır bir vaziyette bulunuyorlardı. 

BuJgıırJar, emellerine muvııf' 
olamadılar, bir lflln evel orduglb ha· 
linde bulunan Beyaı kule meydanı 
hır &Un ıonra, Bulgar klbusundın 
kurtulan 1er11Jer!n Hvtnç avazelerl· 
le tınh:rorda. 

Dört "ne ıonra, aJ'lll ıneydanda 
'l'trk llngtld k&l'ftlJQd& banaam.,. 
1&caluır anı•,..ıTe..MJlk '1r mal" 

~ . 

scl6ni1:te IJcyoı Ku1c .. 
lubtrete uğrıyarak Çanakkaleyi tah. 
llye ile Sel&nlğe gelen itUU de\'let
Jert ordutarı muztkatarı milli marş· 
tarını terennüme başlamışlardı. 

0 ıaman da bu devletlerle birlikte. 
harbe girmek ateşlle kavrulan Ve
ntzeltıtler Beyaz kule meydanını 
dotdurmuoıar blr mOddet sonra da 
kolartr~la emellerine nal! oıamıya· 
caklarını a.nlayınca ayni meydanda 
lbttlll IJtn ederek muvakkat bir 
hUkCnıet de tesis eylemişlerdi. 

bmlrtn istirdadından sonra bir 
mUddet Makedonyadakt Türklere 
mabbeı otan Beyaz Kule zaman za. 
man baplıhane, ve askeri depo ola. 
rak kullanılmıştı. Şimdi n~ işe tah· 
sis edlldl&lni bilmtyoruın. Resmin 
den anlıyorum. ki yakın bir maziye 
kadar etratı. gazino, lokanta ve bf. 
nalarla dolu olan Beyaz kule mey· 
danı ıenltlemlş, bu yerler park ha
ltntı gettrttmtş ve SelA.ntttn bir tara.. 
tı denize nazır olan bu meşhur ku· 
teet da.ha tyt bir sure te meydana 

~tkarılmıt. 
Temenni edertm, kl bu gtızel mey. 

ı!an tirttil vEI bfrtolr acı ~a'ka1atıpa 
sahne otan tule bundan sonra kom
rsu Te dOlt Yunanlıların 198\'fntll gOn
lertnln 1ıhfdl olsun! 

Matbaa tşcllerlne 
Ttirk Mirettipler Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz, bu yılki toplantısında 

biltUn matbu i§çilerini allkadar e~en 
ytnl nizamname projesini müzakere 
eflec.tkti. Fakat 17-4-938 tarihinde ak 
tcdilen toplantıda gayrimUalim i!Çi ar
kadql&nn, pukaJye milııuebetiyle, 

bulunamryacaklan göndcrdllderi mek-
tuptan ölrenilmit. bunun Uıerine He
yeti wrıumlyd.:e konırenin 15 Mayıs 
Puar ıtınU uat 14 t• Cataloilunda 
Emlnanll Hallrevl salonunda yapılma· 
sın• karar Terilmittir. Mürettip, maki· 
nlıt. nrllceltlt, çinkograf ve bilumum 
matbu iıçllerinin o (Un ve o saatte 
toplantıda hazır bulunmalan rica olu· 
nu1. 

Proıt'un Plinı 
Belediye reis muavini Bay Ekrem 

Sevencamn batkanlığında fen müdürü 
Bay HüsnU, imar mildOr:i Bay Ziya. 
harita mUdUril Bay Galip. yollar mü
d0...3 Bay Glllp. f ntut mu.dllril Bay 
Sadiden mUtetekkil bir komisyon ku-

rulmuştur. 
Bp komiıyon !ıtanbuldakl inpatın 

Prost'un taıuim ettlli ptlna ne dtre
.:tye kadar uyup uymadıiını tetkik 

edecektir. 

Resımıa 
HAdlseıer: 

Şikayetler, temenniler 

Oene susuzluk derdi 
' ..... ;;;~:;kaps ~6 ;;;-;;;~: 

me vardır. Bıt ~mecik ta kapın1n 
ağ::ından Karagtımr{J,ğe kad4r uza. 
muı cad.'lNhJki halkın yegane su ih
tiyaçlarını temin eden bir tek mua. 
luktur. 

E Şimdi kaç gündür o musluğun d4 
1 suyu kcsilmi§, o civar esnafı 'Ve eu. 

1 l6rı 3USU2 kalmıştır. SıcakllJnn baa• 
il tlf'dığı bu ı:amanda oradaki iki at-

1'ah dUkkônlar ve birçok etıl.er tte 
1 vapacaklart 
İ Eski Edimckıapı 1ıamamnıo biti
l §lk ol.an bu ufacık ç~in 3°" 
1 günlerde kuilen auyunun tekrar 

1 
aktınlması, ora Mlkına ycıpılaocl1c 1 
en büyük iyilUclerden biri olaoıJk. 

; frr. Belediyenin bıı i§e dikkatitti ~ ı 
1 kerfz. : .................. " ................................... .. 
Prens Bibesko 
Beynelmilel havacılık ku

rumu reisi şehrimizde 
''Beynelmilel havacılık kurumu rei· 

si Romanyalı prens Bibesko dan tchri 
mize gelmi§, Türk havacılık mensup
lan tarafından karplanmııtır. 

Prens Bibeıko bu husU9i seyahatini, 
~ehrimize kadar vapurla yapnuı ol
malcla beraber, buradan tayyareyle gi-
dtcektir. 

Prens Bibeıko'nun kendi tayyaresi 
diln Romanyıdan ~elmiıtir. Gayet i· 
yl bir tayyareci otan prens kendi tay"' 
yartalni kendiıi kullanarak Bilkret' 
ıi~ektir 

Dün havanın bo~ulctutu dolayısile 
hareket edemlyen Bibesko, bu 11bah 
hava müsait olduiu takdirde, Roman
yaya gitmit bulunacaktır. 

Beynelmilel havacıhk kurumu rei
ıi prens Bibetko, havacılığın inkltaf ı
ııı. harbi 1iddetlendirmeğe vasıta ola
rak değil, sulhun lehine kullanmak 
fikrindedir. Ve bu fikrin tahakkuku 
için çalı~maktadır. Kendisi, bundan ev
vel müteaddit defalar tayyareyle mem
leketimize gelip ıitıniftir. -o--

Piyanso Çekildi 
T.ayyare piyanıoau dün sabah çeki· 

1erelc bitirilmiftlr. El\ bilyük ikramiye 
olan lrtrk bin lira 28551 numaraya ç1ic
mı1trr. Galatada ma~n ıirketi memur• 
tanndan Adnan, Marpuççularda Emi
roilu hanında MUntr, Feriköyde ara
bacı Musa b:iyük ikramiyeyi kuanan 
taUhUlerdendir. 

Sonları S 1 le biten numaralar iklıer 
lircı amorti alacaklardır. 

-o-

Konser 
Madam Darrat ve talebeleri tara.Cm· 

dan yarın uat lT de Fransız tiyatro.un .. 
da bir kon.er verilecektir. Konserde 
muhtelif kllllk parçalar ta.Jmıcak ve 
tilrUl mllslk danl1an göiterileeekUr. 

Alır ceza mahkemesi dün ölleden 
sonra çok merakh ,.. temyis mahke
mealnce iki defa nabedilen bir katil 
daftlllllft duruflMlll'& bümqtır. 

Yaka 7 1ene kadar cnd olnmı Yt 

Mahmut baba admda birisini ötdUrmek 
ten auçtu KUrt Mehmet •tır ceza 
mahkemesinde! 5 yıl ıfır hapae mah· 
kam olmuıtu. 

Kürt Mehmet o uman, mahkeme
de, awlr11.t tutmak isteclitıni. fakat 
parası olmadıiından buna mu...affalc 
ofamadıfrnr 16ylemit. bunun üzerine 
ktndiılne milzaberet adliye kararite 
l;vuk~t Nasmi Nuri vekil tayin otun· 
mugtu. 

Avukat Numi Nuri iti •üzerine a
lıp dosyayı tetkik etmif ve maktuliln 
olürken verdlti blr ifadede .. Beni VU· 

ran ihsandr,. eödlnO ileri aürerek ka
rarı temyiı mahkemesinde boı:durnıut 
ve nakza ittibaen yapılan ikinci du· 
rupnada ise 15 yıl ıtır hapis t.:ezUI 
yiyen Kürt Mobmet beraet 'karan ka-
7.anmıı, tahliye olunmuıtu. 

Diğer taraftan bu beraet kararım 

•la müddeiumumilik temyiz ettirerek 
yeniden nakı:ettirmit ve duruımaya 

dUn ağır ceıa maMcemesinde yeni.den 
ba!lanmııtr. 

DilnloJ cet.ede maznun mevkiinde 
İhsan ve Refet adında iki kiıi daha bu 
lunuyordu. 

Bunlardan İhsan, maktulün ölürken 
''Beni vuran İhsandır,, dediii arkada· 
ııydı. Müddelamumt Remzi m\ltalea
sınr söyllyeeekti. Fakat ~vraln huır
lıyamadığını ileri sürerek mühlet iıte· 
di. Mahkemede, durupnayı batkı bir 
gUne bıraktı. 

SarhOfUD Y aralaclıiı 
BekçiOldü 

Geçen ıec• kendisinl bilemiytak 
kadar içtikten sonra. çaknnu çekerek 
6nUne ce1en1 brçakhyan urhOf Şeri

fi n, kasıfmdan yaraladıp OrtaJdSy 
Bahçefçi mahalle belrçiai Mehmet ,.. 
rıt•n iki ameliyata rafmen Jnırtanla· 
mryarak ölm:lttilr. 

Bekçi Mehmet 8JilmU ile arkasında 
Uç yavru bırakmaktadır. 

Haber aldıfrmu:a g6re bu vazife 
kurbanı bekçinin ailesine ikramiye ve
rilecektfr. 

Zahire Borauı 
Arpa atoklan piyuada bir hayli ., 

nlmrt oldulundaıı fiatlar 3-4 para bfr.. 
dm yUkaelmlttir. Dün de iki •&gon ar
pa İstanbul piyuuma ıebnft, 4 ku
ruıtan 11tdmıttır. 

DUn rahin bonaamda rirut ban· 
kası 300 ton yumuJ&k, 100 ton sert 

bujday sa~br. Yumupldu 5.25 
den, ıertkr 5.20 de muamele rörmut
tür. 

Tüccar malı !lç vqon buiday gel· 
mi§, 5.35 den 6.5 kuruıa kadar aatıJ. 

m11tır. 

Dört Eroin Kaçakçısı 
• GALATADA Hi•rbaıı sokafında otu 
nn, l&bıkalılırdan Otman, yolda f Up
Jl bir vulyette cörillmOt kaçak~hk 

Akciğer veremin
den hasta olanlar 

Hundan sonra hasta
oelere kabul edilecek 

Akciğer veremine muıap hastalar
dan bir çofunun müracaattan hiç bir 
butahane tarafından kabul edilme
mekte, bu cibilere sanatoryoma müra-
1,;aatlan bildirilmektodir. 

Sıhhat ve İçtimai muavenet vekile
ti bütlin haıtahanelcre cönderdifi bir 
tamimle bundan sonra hastalam kabul 
edilmesini rica etmekte ve fU mütale
ayı ileri sOrmektedir: 

"'Akciter veremine musap hastalı· 

nn bir çok defalar hattahanelerce ka· 
but edilmemekte olduğundan ve bu 
gibi mClracaatlara yalnıı eanatoryom 
ve emruı sariye hastahanelerine git
meleri tavaiye edilmekle iktifa edildi
finden fiklyet olunmaktadır. Filhalri
ka bu hastaların uzun müddet yer if· 
pl etmeleri ve buı lhvalde huaual bir 
ihtimama muhtaç bulunmaJan aebebile 
bUtiln hutahanelerin ald.:if er veremi
ne musap battalar için devamlı bir 
ttdari yeri olmuı mllmktin değilse de, 
Tuemli bir hutanın, bilhusa milata
eel bir müdahaleye ihtiyacı bulundu- ' 
ft1 veyahut pek dütkün ve baktmsuı 
bir halde oldufu veya etrafı için bü
yük bir sirayet tohlikesi arzettiği za
manlarda, hastahane tedavi ve ihtima
mmdan muvakkaten olsun mahrum 
bırakılması da doğru olanuyacağrn
dan) \kadro darlığı ythilnden yeni bi· 
natır yapılıncaya kadar bir kaç sene
ler aanatoryom n ernruı sariye huta 
hlınelerfnde bbuJ erruma Jronulmala
nna zaruret bulunan 'bu ıibi huta.Jar
dan mu.tac:.et bir mBdahate ve tedavi
ye muhtaç r6riUenlerin muvaldcat bir 
müddetle hutahanelerce tedaviye a
lmmalan hem inu.nf ye hem de içti
mai bakımdan yerinde olacaktır. 

Bunun için her hastahanenin, kadro 
vulyetine ve ihtiyaccına ıöre tayin 
edilecek bir nisbeti geçmemek Ü%ere 
veremli hastalar için de yatak ayrılma
lannn temin buyurulmaamı rica ede
rim.,, 

Sanayi Birliiindeki 
Toplanb 

Dün öileden eonra u.nayi biriiiin· 
de bir kmm fabrikatörlerin iftiralc et· 
d fi blr tolantı yapılnuı, gümrüklerde 
bir ktaım maddelerin birikmesi yimin
den mütkWlta ufrıyan fabn1ratörle
rfn vekllete yaptıktan mUracut ılbe
rine bur ıerait ile bu maltarın çıkan· 
labitd.:eline dair hUkQmetin verdifi 
milsaade mevzuu baheotmuı, tatbikin
den ne gibi neticeler hasıl otduiu et
rafında g6rilşWmllıtUr. 

DUnkU topl~ tam bir netice 
ahnamadıfmdan bu hafta içerisinde 
ikinci bir toplantı daha yapılacaktır. 

memurları tarafından UıtO aranınca 

paket içinde 3 gram eroin bulunmuı
tur • 



Papa Bitler için ne diyor?, Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
Alman devlet reisi Papa ile neden kazanan numaralar 

konuşmak islemedi ? Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkollu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. Bitlerin İtalya ziyaretinde Papa ile 

görüşeceği bekleniyor. Bu münasebet. 
le, Almanya Ue Vatikan arasındaki ih
tilafın halledileceği düşünülüyordu. 

Fakat Hitlerin ltalyada yapa ile 
konuşmak arzusunu izhar etmediği 

görüldü. Bunun üzerine Papa da Va
tikandan yazlık şatosuna çekildi. 

Yaşlı Fransız muharrirlerinden ve 
Fransa Akademi azasından Lui Tiye, 
Papanın yanındakilerle görüşmüş ve 
onun Bitler hususundaki düşünceleri_ 
ni öğrenmiştir. 

Muharrir bundan 35 sene evvel, Al
man imparatoru Vilhelmin Romaya 
gittiği zaman, İtalyan Kralını ziyaret 
ettikten sonra, hemen Papa ile görüş
meye gittiğini, halbuki Bitlerin bu se. 
fer Papa ile görüşmek istemediğini i
şaret ediyor ve diyor ki: 

".Klise ile devlet, biri ebedi, diğeri 
geçici olan bu iki kuvvet arasındaki 
büyük tarihi mücadeleler çok merak
lıdır. Şairin dediği gibi, "Allahm şu 
iki yansı: Papa ile İmparator,, ara.. 
sında daimi bir ihtilaf vardır. 

Fakat bu seferki mücadele ikisi de 
manevi olan i1U kuvvet arasındadır. 
B. Adolf Bitler dini bir şahsiyettir. 
Peygamberden daha ileridir: Bir din 
kurucusu'dur. Rahiptir, Allartır. Papa 
onun için ruhları kendisile paylaşamı
ymı bir rakiptir. Bir Allah tabii kıs
kanç olur. Bir şeyin ba§kasile taksim 
olunmasına tahammül edemez. Reka. 
bet kabul edemez. Her şeyi kendisi is
ter. 

İ.§te felaket burada. lki mutlak ara
sında bir anlaşma bulmak kabil mi
dir? Bunun çıkar yolu yok. 

Nihayet, şuna da kaniim ki, B. Hit
ler, ne kadar Allah olursa olsun Papa 
ile görüşmesi esnasında kendisini ra. 
hat hissetmiyecekti. Hayatında ilk 
defa olarak geriliyecektl. 

PAPA NE DİYOR? 

Papayı tanıyan ve va.zif esi icabı 

serbest konuşabilen biri bana, papa i
le aralarında geçen aşağıdaki muha
vereyi anlattı. Bitlerin Roma seyaha
tinden bahsolunurken, bu adamla Hit
ler şöyle konuşmuşlardır: 

- Kendisini kabul edecek misiniz? 
-Kimi? 

-Onu!. 

- Görüşmek isterse, kendisinin bu. 
radaki elçisini çağırtırım ve: "Oturun 
şuraya, derim, ben söyliyeyim, siz ya
zın. Sonra yazdıklarınızı alır, efendi
nize götürürsünüz. Bunu gidip Vati
kan radyosunda yüksek sesle okuduk
tan sonra kendisini kabul ederim.,, 

Papa biraz durmuş. Sonra ilave et. 
miştir: 

- Yaşlı bir adamım ben, fakat ha. 
yat ne de olsa çok kısadır. Gençliğim
de Bismarkın Almanyasını gördüm, 
düşttiğünü görmek de nasip oldu. Son
ra Almanyanm kendisine bir Allah di
ye taptığı o İmparatorun Almanyası
nı gördüm: Onun da devrilmesine şa. 
hit oldum. Şimdi üçüncü Alman dev. 
Jetinin yükselmekte olduğunu görü
yorum ... ,, 

Fuarda Hayvanat Bahçesi 
izd: (Hususi) - İzmir Fuarında

ki hayvanat bahçesi, civardan ve ha
riçten getirilen vah§i hayvanlar ile 
her gün 'biraz daha büyümekte ve lr
mir için istifadeli bir şekte girmekte
dir. Fuar komitesi ile 'belediye, hayva
nat bahçesinin vahşi hayvanlar kıs

rr.ında teşhir edilmek ılizerc arslan, 
kaplan ve fil de satın alacaktır. Bu su
retle Türkiyede ilk olarak İzmirde bü
yük bir hayvanat bahçesi kurulmuş 
bulunacaktır. İlkmektep talebesi hay
vanat bahsesinde tatbikat dersleri gör
mektedir. 

Diğer taraftan, Fuann sun'i gölü 
il:i metre derinliğinde kazılmış ve be
ton, kil döşenmesi işine başlanmştır. 
Yakında gölün ıuyu da verilecektir. 
l'lntmt hlmfrlrtarr, a~tma gUnü yak
laştığından artmıştır. Bu sene yeniden 
yapılacak kilçtık pavyonların inşaasına 
'Uaflanmak üzeredir. 

Papa .. 

Balkan vapur se
l erleri başladı 

Dost memleketlerin ya
kından temaslarını temin 

edecek 
Balkan antantı milletleri arasındaki 

iktisadi i§ birliğinin yeni bir eseri ola
rak, Yugoslavya •'Balkan hattı,, ismi
le yeni bir vapur 6cferi ihdas etmiştir. 

Bu seferler Yugoslavyanın büyük 
bir vapur 1irketi olan Zeta kumpan
yasının (Lovcen) vapuru ile yapıla

caktır. (Levcen) 7 Mayısta Susak li
nından hareket etmiştir. Tarifeye gö
re, (Lcvt.:en) vapuru 17 Mayıs g;Jnü 
saat 7 de !stanbulda olacaktır. 

Vapur, ayni gün akşamı Köstence 
limanına hareket edecek, Köstenceden 
dönüşte 21 Mayıs günü saat 7 de ts
tanbulda olacak ve ayni gün saat 15 
te İzmire, hareket edct.:ek, oradan Pi
re, Korfu, Valona, Draç, Kotor, Dub
.rovnik, Split, Venedik limanJanna uğ
nyacak ve Susak'a dönecektir. 

Ondan sonraki aylar iç.in şu tarife 
tesbit edilmiştir: 

Vapur, İstanbula 14 Haziran, 12 
Temmuz, 16 Ağustos, 13 Eylul gün
leri gelecektir. -

Köstenceden, dönüşte (Levf.:en) 
İstanbuldan, 18 Haziran, 16 Temmuz, 
20 Ağuştos ve 17EylCıl günleri hare
ket edecektir. 

Zeta şirketi yolcularına büy'Jk bir 
rahatlık temin etmekle beraber reka
bc-t kabul etmez bir fiat göstermekte
dir. Mesela, İstanbuldan hareket eden 
bir yolcu Susak'a kadar gidip İstan
bula dönüş gibi 23 günlük bir seya
hati irirl.:i mevkide, kabinesine göre, 
4250 - 4500 Yugoslav dinarı ile yapa
caktır. Buna bilet ve bütün yeyip iç
me dahildir. Türk parası ile bu para 
142 - 150 lira tutmaktadır. 

Yugoslav vapur şerketinin bu hare
keti Balkan devletleri arasındaki ya
krnhğı, memleketleri görüp tanımağa 
fırsat vererek, 1cuvvetlendirmeğe yarı
yacaktır. 
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"VAKiT YURl>U,, 

i NSANIN iyilik adı altında ya. 
pabildlği bir iş için övünmesi 

doğru değildir. Fakat, kendisinden 
daha ı;arn olnn başkalarına örnek 
teşkil etmesi bakımından, anlatıl

masında bir mahzur yoktur. 
Dün, Taksimde bir sokağa sapmış

tım. Bir ihtiyar adamın kolunda, n
yaklarmı yerde sUrUkleyerck giden 
gene bir kız gördüm. 

Genç kız, her adım nttık~a ayak
lnrınjan birinin üzerine basıyor da, 
Citekinhı, evveın. burnunu sürterek. 
sonra tabanının bir kenarına ilişe .. 

No. 
18 
68 

321 
447 
4.42 
784 
836 
395 

1012 
37 
46 

138 
156 
237 
306 
339 
573 
GH: 
631 
655 
668 
749 
760 
825 
876 
953 
956 

2017 
39 
56 

127 
189 
190 
194: 
328 
337 
372 
411 
487 
566 
580 
813 
829 
841 
929 

3038 
41 
49 
89 

233 
256 
339 
373 
386 
434 
628 
667 
68'.) 
763 
827 
83'1 
86{ 

4071 
94 

143 
256 
276 
380 
43-~ 

442 
494. 
545 
602 
652 
708 
771 
864 
882 

5223 
385 
402 
466 
635 
637 
685 
838 

Lira 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

500 
30 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
100 
150 

30 
30 
30 
50 

Xo. 
95(} 
95ü 
972 

6179 
195 
206 
28~ 

362 
442 
501 
527 
766 
1se 
908 
935 
975 

7007 
38 
74 

230 
263 
255 
329 
528 
589 
601 
656 

8009 
105 
180 
208 

50 227 
30 273 
30 278 
30 370 
50 450 
30 598 
30 664 
50 701 
50 796 

100 807 
50 909 
50 963 

100 90103 
12000 178 

100 221 
30 269 
50 275 
30 356 
50 427 
30 443 
50 445 
30 488 

500 552 
30 606 
50 634 

100 715 
50 773 
30 820 

150 829 
30 863 

500 872 
50 889 
30 10021 
30 22 
50 51 
50 111 
50 135 
30 152 
30 212 

100 273 
1000 295 

500 415 
500 482 

30 583 
50 635 

500 754 
50 788 
50 796 

500 801 
50 816 
50 861 
50 864 
50 895 
30 10927 
50 931 

bilerek ilerleyord u ... 

Lira Xo. 
50 994 
50 11072 
50 260 
50 324 
50 544 
30 677 
50 776 

150 91!> 
50 970 
30 974 
50 12025 
50 53 
50 81 
30 168 

100 198 
30 227 

100 239 
2000 2-14 

50 278 
30 1233-1 
50 562 
50 715 

500 736 
30 852 
50 915 

500 13029 
50 1 135 
30 442 
50 468 
30 490 

100 694: 
50 702 
30 734: 
50 768 
30 870 
30 14017 
30 96 

150 236 
50 43·16 
50 360 
30 1 434: 
30 683 
30 709 
50 7:!9 
30 829 
30 952 
30 15007 
30 61 
30 209 
50 270 
501 327 
50 394 
50 15435 

500 438 
36 445 
50 541 
50 587 
30 776 

150 831 
30 892 
50 901 

500 942 
30 16038 

500 48 
30 74 
50 147 
30 225 
30 276 
50 351 

500 445 
30 661 
50 817 
50 17792 
50 821 
30 933 

100 18004 
30 16 

500 221 
500 241 

50 252 
30 256 
50 326 
30 365 
30 483 

500 618 
50 653 

Biraz yaklaşınca ihtiyar adamın 

ona, ş~ylo dediğini işittim: 

-· Hor zaman bUylo olmaz. Sen, 
sokağa çıktığın zaman kullanalıile
ceğin koltuk dcynekleri almahsın? 

- Koltuk clcynckl<'ri bann gelir 
mı? Onlarla herkes gibi yürüyebilir 
miyim? 

- Herkes gibi yUrüyemczsln ama, 
koltuk dcyneğl kullananlar gibi ü
zUntüsUzce gidersin. Hem onun ba· 
ziları var ki, ucu lAstikll. Herhangi 
yere bnssnn hiç koltuklarını ncıt· 

mnz. 
·-Ama para ncrde!... Den onları 

ncrden alacağım ... 

Lira No. 
100 658 

50 663 
100 8717 

30 741 
500 773 

50 781 
30 829 
30 940 
30 941 
80 989 

150 19014 
50 116 
3o 157 

500 244 
150 245 
30 306 
30 355 
30 366 
30 367 

100 19490 
30 491 
50 501 
30 506 
50 510 

100 516 
500 526 
30 749 
50 761 
30 934 
50 951 
50 983 
30 991 
30 20133 
30 163 
30 194 
30 256 

100 347 
50 468 
30 511 
30 520 
50 542 
30 730 
30 21073 
50 90 
30 152 
30 157 
30 160 

150 462 
50 594 
50 647 
30 685 
30 746 
30 773 
30 876 

500 886 
500 952 

50 22126 
500 137 . 

30 222 
5001 228 
50 288 
30 368 
50 379 
30 422 
50 436 
30 576 
50 616 
50 632 
30 678 
30 694 

500 696 
30 797 
30 800 
30 841 
30 858 
301 900 
5012.3027 

500 125 
30 193 
30 299 
30 336 
.50 344 
30 440 
30 534 
30 649 

500 676 

Lira No. 
50 679 
30 700 
30 802 
30 840 
30 24012 

150 14 
150 34: 
100 62 

30 86 
500 90 
150 171 

50 177 
30 179 
30 410 
50 421 
50 433 
30 594 
30 607 
30 615 

500 726 
500 762 
30 803 
30 818 
30 929 

100 25062 
30 70 

500 182 
30 255 

100 262 
100 283 

50 293 
l50 510 
30 533 
30 608 
30 740 
30 752 
30 771 
30 777 
3Cl 829 
50 991 
30 2608i 
50 97 

500 149 
100 241 

50 343 
50 377 
30 425 
30 428 
30 434 
30 574 

100 626 
l50 804 
30 815 
30 27010 
30 46 
30 49 
30 50 
30 88 
50 102 
30 117 
30 166 
50 322 
30 483 

5ôO 534 
30 626 
30 661 
50 837 
30 843 
30 891 
30 894 
30 945 
30 949 
30 28286 

500 329 
30 346 
50 348 
30 419 
30 506 

150 527 
30 551 
30 621 
50 641 
30 704 
30 814 
50 947 
30 967 

Lira No. 
50 29070 
30 196 

500 206 
1000 210 

30 223 
100 293 

30 348 
50 866 
30 443 
30 557 
50 558 
30 606 
30 645 
50 695 

100 809 
50 855 
30 883 
30 953 

150 966 
500 30010 
30 24 

100 156 
50 170 
30 226 
30 395 

·10000 404 
50 449 
50 563 
30 656 
50 573 
30 633 
30 739 
30 785 
50 799 
50 836 
50 31021 
50 185 
50 226 
50 276 
30 307 
30 . 318 

100 325 
30 437 
30 714 
50 842 
50 727 
30 864 
50 938 
30 953 

100 32025 
30 1 75 
30 :?17 
50 401 
30 489 
30 505 

1 50 544 
30 562 

150 577 
30 673 
30 741. 

500 781 
150 898 
50 980 
50 33ll5 

150 118 
50 212 
50 273 
30 306 
30 433 

500 430 
100 435 

30 489 
50 527 
30 560 
30 565 
50 618 
50 659 
30 672 
30 678 

400001 738 
150 805 
30 949 
30 956 
30 975 

150 960 
500 34143 

Un No. 
500 290 
500 392 
100 407 
30 452 
50 604 
30 624 
30 641 
30 671 
50 827 

500 854 
30 864 
50 35177 
30 223 
50 288 
50 301 
30 329 
60 368 
50 392 
30 434 
30 620 
50 ~ 
50 679 
30 709 
50 873 
50 899 
30 906 
M 36026 
30 93 

150 174 
30 192 
30 245 
50 265 
50 330 
30 520 

1500 588 
150 830 
30 890 
30 934 
80 966 

500 37204 
500 279 
500 505 

50 546 
1001 626 

30 665 
30 688 

C500 704: 
30 827 
50 836 
30 857 

C500 985 
50 38093 
30 127 
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kaşa cereyan ediyor. Dun Nurullalı 
'.Ataç dostumuz da bundan bahsedl · 
yordu. 

Yapılacak yeni tiyatro binasının 

"bin klşlllk,, olması dilşllnlllll;yor' 

muş. 

SözUn kısası bu genç kıza bir çift 

koltuk deyneğl temin ettim. Genç 

luz, kendisine ver~blldlğim takma 

f!aadetin şaşırtıcı hazzı içinde nasıl 

teşekkür etti bir bilseniz ... 

Rejisör Ertuğrul Muhsin, bin kişi

den .daha kalabalık bir kUUeye sel 

duyurmak lmkft.m olmadığını söylU· 

yormuş. Nurullah Ataç da buınn blll 

kişi alan tiyatroların "küçük pyıl• 
dığmdan,, bahsediyor. Fakat, kendisine yardım etmek 

i:nkrtn Ye müsaadesini verdiği için 

BEN, ona teşekkür etmellylm. 

Yeni Tiyatro 
Kaç Kiti Almalı?. 

YAZILAN fıkralardan anlaşıldı· 

ğrna gCire, !stnnhulda kurutacak ti. 

yatro binasının ne kadar bUyUk ol· 

nıası lAzımgeldlflne da.lr J>lr m~ .. 

nui.un bu endişelere ne hacet! n•" 
yo Yar; televizyon var •• Yarın bunı..

rı, en son tekemmUlltlyle tehrııııtt• 

'de tatbik ettik m:I, kurulacak tı1•t• 
ro kaç klşllik olursa olsun, hlO bl1 

şeyi umursamadan, verllecek ıeJD811• 
lerl oturduğu~uz yerden got gtDI 
<llnlerlz. 



!ua:':~~':k~;,=:~ Heryo Mısır seyaha-
taksimi tinden memnun 

Bu şekildeki şayiaları bir 
italyan gazetesi şiddetle 

tekzip ediyor 

Tefrika Numarası : 2& 
Yazan: Kurl Ştromayer ? / 
Yakali1Jamı1Jorlar • • 

Almanya, Avusturya - Macaristan, ltalya, 
d bUtUo bu yerlerden •• 

Roma, 11 (Fransızça ••Beyoğlu,, ga. 
zetesi) ...! "Cornale Ditfıliya", başma
kalesinde, Mussolini - Hitler müfaka.
tmdan bahseden birçok Fransızça ga
zetelerin Roma ile Berlin arasındaki 
emniyetinin azaldığını göstermeye ça. 
hştıklarım işaret etmektedir· Gazete 
şunları yazıyor: 

Jsviçre, Fransa, Dolan • . . . 
lerini gösterir herhangı bır vesıka d~ 
bulunmadığından, ne m~~~le~·e .tabı 
tutulmaları ıazımgeldıgını ıstil~ 
yollu bir tezkere gönderiyor. Kendıle
rinin Ebender soyadım ta§ıdıklarını, 
kardeş olduklarını v~ Komolu bulun
duklarını söylediklcrınden de bu tez. 
kerede bahsediyor. 

Çingene Ebenderler celı:sini teş
kil edenlerden iki kardeJ, l'ilhelm 
ve llerman Ebender, ltalyadarı ls
viçreye geçiyorlar. Berne varıp da 
orada buluştukları vakit, ortalık 
J:armakarışıktır.. lliç kimse kendilı:
rirıl ıımıırsamıuor. Almanya ve A
ııııstıırua, lıarp ediyorlar; Rusı!a, 
Fransa ve lnuillereule lıarp lıalın
,foler. llı:rkı:sin düşüncesi, endişesi 
bıulıır: ba~l.:a bir ;eyle meşgul olun
muyor: 

Dolayısiyle Almanyada da 
kendileriyle artık hiç kimse meşgul 
değildir her halde; iki katil, bu kana
ate saplanıyorlar. Bununla beraber, 
gayet emin bir yolculukla oraya git. 
mek için, Lozan ilzerinden yavaş ya
vaş Cenevre gölüne doğru yollanmağı 
tasarlıyor, böyle bir seyahat planı çi
ziyorlar; buralarda Almanların kesti
ği tevkif müzekkerelerinin pek az 
mühimseneceği kanaatihdedirler! 

Filhakika o sene !sviçrede bir tev
kif müzekkeresi mevzuundan daha çe
tin, da.ha üzüntülü olmak üzere meş. 

gul olacak §eyler vardır. Önceleri çin
genelerle hiç kimse alakadar olmıyor. 
'Yalnız, onlar Cenevreye yaklaştıkça, 
evdeki hesabın çarşıya uymadığını 

görüyor, hesaplarının bir taraflı kal
dığı kanaatini ediniyorlar. 

İsviçre polisi, yollardan gelip ge
çenleri keskin bakışlarla süzgeçten 
geçirerek, yaziyeti güçleştiriyor. Şim
di lsviçrede, umumi harbe giren dev
letlerle hemhudut olan .bu memlekete 
harbin kolayca fırlatıp attJğI türlü 
türlü kimselerden mütcı;ekkil bir ka. 
labalrk dolup taBıyor. Esaretten ka
çanlar, casuslar, ajanlar ve Alla.h bi
lir daha neler de neler,.. kimler de 
kimler! Türlü türlü kimseler için de, 
çingenelerin giydiği gibi kostüm giy
mek, imkan nisbetinde daha. az göze 
çarpmak hususunda uyğun düşmez sa
yılamaz. Çingene Jrnstümü altında hü
viyet daha koJ~yhkla saklanabilir. Bu 
nokt:ı.yı gözönünde tutan İsviçre poli. 
si eint'.'eneleri de kontrol, tetkik ve , . c 

tahkik sahalnrı içerisine çekmekte 
gevack davranıyor. Ebenderler de va
ziyetin bu merkezde olduğunu çak
makta, lüzumundan fazla geçikmiyor
lar ! ? ... 

İsviçrcde Ebenderler sadece az, çok 
dilenmekle, yahut da ufak tefek bazı 
hırsızlıklar yapmakla veya dağda ot
lıyan bir ineğin bir parça.cık sütünü 
sağmakla kalmıyorlar; mcscrn inek 
Yerine çiftçi kadına taarruz ediyorlar 
ve bu arada Cene\Te gölü yakininde de 
bir köylüyü yerinden kımıldamıyacak 
hale getiriuceye kadar dövüyorlar; bu 
suretle soymak maksadile! İhtimal 
bunlardan b~ka da bu arazide şu, 
bu daha bazı suçlar ielemişlerdir, de 
bunlar bugüne kadar meydana çıkma. 
nııı;tır! 

lştc Ebcııdcrlerin lsYiçrede tek dur
nıa.maları da, bu aralık Alman adliye
sinin Ebendcrlcre dair yeniden bazı iıı. 
arlarda bulunmasına, tehlikeli katil 
Ve gasıp Ebendcrlere karşı müteyak
kiz davranılması hususunda tekrar 
tekrar tavsiyelerine inz.ir.1am ederek, 
bitaraf memleketlerdeki, bu arada !s
Viçredcki polis istasyonlarının yeniden 
dikkatlerini calbctmiş oluyor. 

Günün birinde kendilerini Sen Jor. 
jen civarında bir a vcu yakalıyor ve 
Polise teslim ederek, onlar arasında 
0rın:ın hayvanları eti bakiyesi bulun
duğunu söylüyor. Ve etin bayatça ol
ınasına göre ihtimal daha evvel. ken. 
d~sinin bulunduğu ormandan başka 
hır ormanda vurulmuş bir hayvanın 
~ti olduğunu, bununla beraber bu iki 
k Udut boyunda dolaşmalarına göre, 
endısınde şüphe uyandırdığını anla

tıyor. Ve: 

- işte; diyor; buradalar! Artık ne 
l>aııarsaruz yapınız siz! 
b ~andarına istnsyonundaki nöbetçi, 
f u ıkt kardeşi orada alıkoyarak, ma
b evk ıncvkie müracaatte bulunuyor, 

er iki çinge..m üzerinde hüviyet. J 

Gelen cevap, §U şekildedir: "Derhal 
kelepçe vurulup Cenevreye. getir~lsin
ler. Ebenderler, muayyen bır katıl va
kasının faili olmak üzere aranmakta. 

dırlar·,, 'k' 
Fakat, bütün gayretler boşuna; ı ı 

katil kaçmak için evvel cevabın gel
meshıi beklememişlerdir. Cevap gel
meden kaçmağı tercih etmişlerdir; bu 
candn.rma istasyonundan kaçmağa da 
pek 0 kadar güçlük çekmedikleri an. 

}aşılıyor! . 
Ve kaçanlar, şimdi gene şiddetlı ta-

kibe uğrayan canavarlar gibi etrafa 
saldırarak boyuna kaçış halindedirler. 
Valorb denilen yere varınca, hududu 
g~çip Fransaya ~apağı. ~t~or~~· Ve 
burada jzleri yenıden sınıhyor ..... 

Holanda da müteyakkizdir; orada 
da her candarma her iki Ebendcr a
leyhindeki tevkif müzekkeresi mefa. 
dmı ezbere biliyor; hatta bunlardan 
bazılarının üzerinde Vilhelm Ebende
rin bir resmi de Yardır. 

o aralık, bir çingene, Herman ve 
Vilhelm Ebenderlerin maceralı bir 
kaçıştan sonra, bu suretle yarı Avru
pnyı dolaşarak, boyuna kaça ko'Cala. 
na §imdi Holandada bulunduklarını 

haber vermiştir. Bunun üzerine de 
bütün memurlara, bilhassa müteyak
kiz davranmaları tamim olunuyor. İ
ki Ebendcr kardeşten Vilhelmi ele ge. 
çirmek, Hermanı ele geçirmekten da
ha az güçtür. Çünkü, Herman hakkın
daki tevkif müzekkeresi, eskiden oldu. 
ğu gibi şimdi de noksandır. Bunun ne 
resmi vardır, ne de ötekinin elinde ya
ra izi bulunmasına k:ı.rşı, bunda böyle 
bir !z! 

Herman da işte buna güvenerek, 
kahkahayı atıp: 

- Pah! diyordu; benim başıma ne 
gelebilir, kil 

O, şimdi Holandada. Sittard ismin
deki küçük şehrin az uzağında ateşin 
başında oturuyor; ka.r§ısında da kar. 
dcşi Vilhclm .. Etraf zifiri karanlık; 
soğuk bir Kfuıunusani gecesi .. Kadın
lar çoktan yatmıya gitmişlerdir; fa
kat erkekler, daha oturarak, cigara 
içmektedirler. Ortada ate~ yakmışlar 
ve 4 tane arabayı, dört bir taraf tan 
ate§i tahdit edecek şekilde bitiştirmi§. 
lcrdir. 

Herman Ebender, demin söylediği 
bir sözü tekrarlıyor: 

_ Hayır; ben tanınmam, ele geç
mem. Polis, sanıldığından fazla buda
ladır. Geçende bir polis, Vilhelme eli. 
ni göstermesini söyleyince bu ahmak 
Vilhelm, derhal tabancasını ka\Tadı. 
Ben kendisine dilimizce, elini sükü
netle göstermesi icap ettiğini söyle
dim Bunun üzerine yüzüme baktı ve 
clinf gösterdi. üniformalı, ~li görü~. 
cc ''Hele bak, hele bak! dedı; sen Vıl
hclm Ebendcrsin demek?,, ben gül
düm, alay ettim: "Hadi canı~ ~n ~e! 
Kim bu dediğin adam? Franının clm. 

"Bu yazılar, İtalya ile Almanyayı 

birbirinden ayırmak için yapılan te. 
§ebbüslcr cümlesindendir. 

"Fakat bu manevralar Roma ile 
Paris arasındaki münasebeti dü1.elt
mek gayesi ile müzakerelere başlan
dığı bir zamanda yapıldığı için, şunu 
söylemek lazım ki, bu manevralar 
Fransanın arzularına tamamile zit
tır.,, 

Her halde, İtalyan _ Fransız müna
sebetlerinde dostluğun tekrar tesisi 
ve bilhassa İtalya ile Almanya arasın. 
da. kurulan ve yeniden takviye edi~en 
demir gibi sağlam birlik bunlarla sar
sılamaz. 

"Cornale Ditalya,, yine bu tarzdaki 
manevralardan olan ı;u neşriyatı da 
tekzip etmektedir: 

"Tuna ımntakasınr ve Balkanlarr 
Alman ve İtalyan nüfuz mmtakaları
na ayırmak hususundaki Hitlerle 
Mussolini arasında pliinlar kurulduğu 
söylenmiştir. Halbuki bu hususta iki 
millet arasında şiddetli bir rekabet 
varmış, ve sanki mev~ubahsolanlar 
İtalya ve Almanyarun haklarında bü
yük bir hürmet beslediği mii.staTcil 
devletler değilmişler de, Af riko.lı (1,§i.. 
Tctlcrmiş veya. Asyanın i§lcnmcmi§ 
nııntaToaları imiş gibi!,, 

Gazete, Fransız matbuatını siyasete 
vo bilhassa hakikate hürmet etmek 
istiyorsa, bu gibi neşriyata nihayet 
vermeye davet etmektedir. 

Fındık Satııları İyi Gidiyor 
Almanyadan şehrimiz iktisadi dai

relerine Türk Ofisi merkezi kanalile 
gönderilen bir tamimde, Alman kon
trol dairelerinin Giresun, Ordu fındık
ları için, 46, levent cinsi için 45 kuruj 
fiat tesbit ettikleri bildirilmiştir. Dün 
alnkadarlara keyfiyet bildirilmiş, son 
derece memnuniyet uyandırmıştır. 

Bu hafta içinde, Bostona, 4000 1s
kenderiyeye 2000, Nevyorka 9440, 
Marsilyaya 5040, Amerikaya da 480 
ton fındık sevkedilmiştir. 

İsteklerin ayni hararetle bu hafta 
da devam edeceği umulmaktadır. 

--o-

Almanların La vrensi 
Bu heyecanlı zabıta romanı yazı· 

Jannuzın çokluğundan dolayı g ireme· 
mİ§lİr. Özür dileriz. 

fAııinönU askerlik şubesinden: 
Jstanbul nafiasında mühendis iken 

halen ncredo olduf;ru bilinmiyen piyado 
Yarsubayı 326 doğumlu Ahmet Halidin 

şubemize mümc:ıatı ilan olunur. 

de taze bir yara izi varsa, ne yapsın 
zavallı? Bizim kağıtlarımız i§te!,. za
bıta memuru bu kfiğıtlarmı tetkik e
derek, bizim yakamızı bıraktı. Ha, 
ha! Ben 5ose.de ihtiyarlıyacağım ve 
kabilemin kucağında. can vereceğim! 

Ate§ başındaki başka bir çingene, 
ba§mı silkeliyor: 

- Ben öyle sanmıyorum. Alman. 
yadan geliyorum; orada Eben der kar
deşlerin kabilelerinden lfinet ve bed
buala lrnvulduklarını işittim . Acaba i. 
§İn doğrusu bu mu? • 

(Arkası ı:ar) 

.. ···········································-.. ···· ··························································· .. 
Hergün bir fıkra: 

Al t ın yapnıak 
Vaktile nltın yapmak hulyasile eserler yazanlar var~.ı ... Bunlardan 

1 lir? isimli bir eser kaleme alarak hukumdara tak. 
biri ''Altın nası yapı · .,, .. .. k -ı F 

. . · T b'i ı... ndan maksat hukumdardan para. oparmak.. a-
dım etmı§tı. a ı ,uu . .. . . 

1 h"kümdar esere §Öyle bır goz gezdırdıkten sonra
1 kat maksadı ~n ıy~n. ~ emrederek torbayı müellife vermiştir: ! 

bir torba geti~e berı~lim ile yapacağın altınları iyi muhafaza etmek! 
- Al, demış, u ı ! 

için işte sann bir torba!.. i 
• :------------- ----··-······················ .. ·······-----· 

Sokak boyacllarının bile bir kaç 
kelime Fransızca bildiklerine 

hayret etm iş 
Fransız Mebusan Meclisi Reisi Her

yo son günlerde Mısıra gitmiş ve ora
da. Helyopolis'de bir Fransız mektebi_ 
nin açılma töreniLde bulunmuştu. 

Heryo vaktile eski lskenderiyenin ta
rihi hakkında bir tez yapmı§lı. O za. 
mandanberi bu memleketi ziyaret et
mek arzusunu beslerdi. Bu maksat ile 
Kral Fuada vaitlerde bulunmuştu. Fa
ka araya hükümet buhranları girdiği 
için vadini icra edememi§ti. Şimdi 

kralın oğlu Farukun zamanında bu va
dini yerine getirmiş bulunuyor. 

Mısırlılar Heryo hakkında büyük 
11framlardıı. bulunmuşlardır. Birçok 
yerlerde nutuklar söylenmiştir. Bir 
mekteplinin söylediği nutku dinledik. 
ten sonra Fransız Mebusan Meclisi re
isi şöyle demiştir: 

- Nutuk ezberlemek benim sana. 
tımdır. Fakat ben genç mekteplilere 
şunu söylemek isterim ki işittiğim 
nutuklardan çoğu az güzel, fakat çok 
uzundur.,, 

Fransız gazetelerinin yazdıklarına 

göre Heryo Mısırda Fransız kültürü
nün çok derin bir tesirini görmüştür. 
Burada sokak boyacılarının bile bir
kaç 'elime Fransızça bildiklerine hay. 
ret etmiştir. 

Heryo açılma merasimini yapmak 
üzere Helmopolis lisesine gittiği za. 
man burada bedeviler ile beraber ln. 
giliz askerleri tarafından istikbal e
dilmiştir. İngiliz askerleri iptida Mı
sır marşını, sonra da Marseyyez.i çal
mı5lardır. Heryo uzun zaman Fransız. 
lar ile !ngilizlerin rekabetine sahne o- ' 
lan Mısır toprakları üzerinde böyle 
İngiliz askerleri tarafından Marseyyez 
çalındığını görünce pek meınnun ol. 
muş: 

- Işte Fransız - İngiliz kordiyal 
antantının güzel bir eseri!,, 

Demiştir. 

• Hükümctimiz harp znmnnlarındn hns
tah:ınc vazifesini görecek bir "Gemi h:ıs
tohnnc" ile bir u~:ın ccz:ılıanc satın al
mal;:ı k:ırnr ,·ermiştir. 

işaretler: 

Amerika ispanya
ya silah gönderirse 

Jnglllz - lt alyan 
anlaşmasının tatbiki 

geclklrmi? 
Amerikanın İspanyaya ailih ve cep. 

hane göndermek hususunda evvelce 
vcrmi§ olduğu bir karan feshetmcğe 

dc.ğru gittiğini, hiç değilse, bu yolda 
bir \:ereyan 'belirdiğini iki gün evvel 
yazmıştık. 

Amerika ayanında baş göste.ren bu 
cereyandan İngiltere siyasi mahafili
nin memnun olmadığı, başlıca gazete
lerinde intişar eden yazılarından anla
şılıyordu. Bu defa Amcrikadaki İngi
liz sefiri Sir Ronald Lindsay'in (İngil
tcrcnin sabık Tµrkiye elçisi) Amerika 
hilkumetile gayri resmi olarak temasa 
ge~ip, Amerikanın İspanyaya silih ve 
cephane göndermeğo başladığı takdir
de, ispanyanın harbe devama mukte
dir olacağım ve bunun da İngiliz - İ
talyan anlaşmasınn tatbikini gecikti
re'.:eğini söylediği şayi olmaktadır. 

• Bnb:ısı ŞeYket ile kardeşi R:ıdhi bir 
s:ılı:ıh t:ıb:ıncn ile ''urnrak öldüren katil 
Zekinin niiır cezada de,·am eden duruşm:ı
sın:ı dfin de b:ıkıl:ır:ık şahitler dinlen-

Argoya dair 
Konuşuyorlar, yazıyorlar, söylU

·orlar: 
"- Çocuklarımız sokaklarda biri

birlerhıe kölU şekilde hitap ediyor
lar. Spor meydanları korkunç küfür
lerin cirit oynadığı sabalar halini al
dı. Buna bir çare bulmalıdır.,, 
Çocuklarımızın ve stadlarda sesle

nen insanların lehçeleri bir nezaket 
meselesi olarak muharrirlerimizi bol 
bol ciüşündürmektedlr. Muharrirle
rin düşüncelerine bir takım hüküm
ler halinde her gün sütunlarda rast
layoruz. 

Muharrirler argodan şikfıyet edi
yorlar. 

Kulakları sanki, vızıldayarak u
çan sapan taşlarının çıkardığı uğul
tularla doludur. Argoya karşı g6s
terllen çekingenlik, ona karşı duyu
lan nefret biraz da muharrlrlerimi· 
zin sokağın hüviyeti hakkında çok 
fona hükümlerle meşbu olmaların

dan ileri gelmektedir. Dikkat edi
yorum, muharrirlerimiz bu hislerle 
dört koldan argoya hUcum ediyor
lar. Argoya yapılan bu hücumların 
haklı veya haksız oluşunu münakaşa 
etmek ayrı bir meseledir. Yalnız şu 
kadarcığını işaret edeyim ki; bir 
coklarımızın canını sıkan, battft. bir 
col•larımızı acı, acı, düşündüren şey 

argonun sözleri değildir. Argo bir 
lehçedir. Bir zUmro onunla konuş

maktadır. llattA bu sözler içinde e
debiyata geçebilecek harlkulQdc gö
rilşleri lfndo eden sBzlcr vard1r. Mll· 
Ietin alt tabakasına ait bir lehçeden 
bizim yapabllecetlmlı ok b 

YAZAN: Sadri Ertem 
tlfadelcr vardır. 

Yeni ve teknlk manalar ifade e
den birçok tabirler bize argo kanall
le intikal ediyor. Bu bakımdan dil
de bir sınıf davası açmak, sınıf kav
gası vUcuda getirmek argoyu tenkil 
etmek dile hiç bir şey kazandırmaz. 
Kelimelerin, cümlelerin arkasında 

boylu boyuna yatan hakikatleri söz
lore tercih edelim. 

Çocuklarımız tena mı konuşuyor
lar? Bunun mutlak bir sebebi '\'ar
dır: 

Her halde cocuklarımız nane
moııavarl konuşmayorlar diye kız

mayoruz. "Dlriblrlerine sövüyorlar,, 
diye kızıyoruz. "Sövmek,. sevmenin 
zıdclıdır. Argonun ifadesi değildir. 

Çocuklarımızda. "sövüşme,, bir itiyat 
halini almış ise bunun ardında yatan 
argo değll, bir ruh vo bir terbiye 
meselesidir. 

Spor sahalarmın tekme, yumruk 
ve küfür ile dolması ise gene ayni 
sebeple izah edilebilir. İnsanların 

mtısamahakA.r olmaları, ve sinirleri
ne hft.kim bulunmaları bir dil mese
lesi değil, bir karakter, bir olgun
lulc işidir. Bu olgunluğun son safha
sı nncak insanın dilinde zahir olur. 
Sö::: bu olgunluğun veyahut hamlı

ğın, bir iptidatılğin alAmetldir. 
Neticeyi değil, sebebi arayıp te

<lavlyi ona göre yapmalıdır. Halle
dcC'eğimlz mesele bir dll, bir usH'lp 
:rııcsclesl değildir. Gençliğin ruhunu 
mUsamaha ve olgunlukla doldurmak 
b 
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.Bugün Bulgar Başvekili İle 
mühim gö.rüşmeleı olacak 

(Vat tarafı ı incide) l B. Yankoviç, Balkan antantmd&n 1 birçok Oniveralte ta.lebesi ken· 
ya'da KUçilk Antant içtima.ında ko. bahsederken demi§tir ki: dilerine hararetli bir htlımtik&bul göe-
nuşulan meseleler hakkında. izahat lki memleketin Balkan antantma. tererek TO.rkçe hoa geldiniz demi§ler-
verml§tir. mutlak bir itimatlan vardır. Zira bu dir. 
· Bugün iki devlet Başvekili arasm- antant, iki millet eefinin, Kral Alek. BELGRADDAKl UGURLAMA. 
da tekrar bir konferans aktedilmi§tir. sandr ile AtatUrkUn bir eseridir. Eğer Belgra.d, 12 (A.A.) - Bu akoazn, 
Hariciye Vekilimlzln de bulunduğu bu Balkan AntantJ fikri muvaffa.k olduy- Türkiye Ba§vekilf CeW Bayar ve Ha. 
toplantıda kon~ muhtelif mesele. se, bunu aynı zamanda. iki memleket rici~ Veklli Dr. RUştü r.ıs, Belgrad.-
ler arası.uda bilhassa Bulgaristan hilkfimet reislerinin faaliyetlerine dan Sofyaya hareket etmi§lerdir. 
mevzuu ll7.erinde tevakkuf edildiği an- medyunuz. Trenln kalkmasından daha çok za-
lagılmı§tır. B. Yankoviç'in bu sözleri eiddetll man evvel, Ttlrk Yugoslav bayrakları 

Bulgarb'"tanm Balkan Antantına za,. alkışlarla. kı:.rşılıımnış ve hatip ııözl&- ile zengin surette ııllslenm{§ ve elet
rarlı olmadığı tesblt edilm\u ve Bul. rlni "Yaşasın AtatUrk, Cel&l Bayar, triklerle donatılmı3 istasyon ve civan
garistanm Balkan AntantJna faydnlı RUştU Aras ve Tlirki ye • Yug08lavya nı bUyUk bir halk doldurmtl§ bulunuyor-
olması için alınması JAzraıgelen ted. dostluğu,, diye haykırarak bitirmit- du. tstasyonda. 11ancak ve :'llu.zlka ne 
birler komıeulmuetur. tir. 18 lnct piyade alayından bir ihtiram 1>8-

Yarın çıkacak olan Vreme gazetesi Bu nutku mliteakip derin bir sUkf.tt f. ıuıu de yer almııtr. 
bu mUlakata tahsis ettiği bir maka- çinde TUrk mlllt maroı dinlenmi3 ve bu- Saat 22,30 a doğru tstaııyona resml 
lede Yugoslavyanm yapıcı bir siyaset nu mUteakip, Türk misafirleri gözU- zevat gelmeğe balladı. Bunlar aramıda 
takip etmekte olduğunu, ezcümle An· kUr tarzda mütehassis eden alkıt tu- ezc1lmJe BeJgrad vatısl, belediye reisi 
karada Balkan Antantı içtimamda ı. fanı yeniden baelamıştır. merkez kumandanı, beledtye mecllal a
talya ile olan mUnascbatmm kuvvet. B. Yankoviçin nutkuna. cevap veren zalan, Yugoııla\'l'a radikal birliği e:rkt
leşnıesine yardım ettiğini, bu defa da Başvekil CelM Bayar, TUrk milletinin nı, Romanya, Yunanistan ve Bulgarla
Balkan Antanb için de Bulgar mesele- selamını getirdiği Yugoslavyada. bu tan Belgrad elçileri, hariciye nazır mu-
alnin halline çalı§bğmı tebariiz ettir- vazife ile bulunmaktan ne derece se. avlnJ B. Andrlçin rfyaaetınde bUtnn ba-
mcktedir. vinç duyduğunu tebartlz ettirmiı ve rfciye erklnı nazan dikkati celbediyor-

Sofya, 12 (Hususi) _ Tilrklye Ba.~- bundan sonra Yugoslavya.nm büyUk du. 
vekilinin Belgraddan tstanbula döner- terakkllerlnden bahsederek, B. Stoya,. Saat 23 de bUtnn Yugoelav htuı:Cmet 
ken burada altı saat kalacağı öğrenil- dinoviçin şahsiyeti, Yug0$lavya. mlllt azası istasyonda yerlerini almıetır. 
miştir. kalkınma ve yenllegme eserinin mu • Nihayet saat 23 u beg geçe Türkiye 

Sofyada. Türkiye Başvekili için bil. vaffakiyeti f çin en emin bir senettir. Baıveldll Celll Bayar ve refikaeı, ya.. 
yUk istikbal merasimi hazırlan. Söztı Balkan Anta.ntma intikal etti- nmda Yugosl vya BqvekUJ, Bariclye 
mışbr. ren B. Celat Bayar bu hususta ezctlm· nazırı Dr. Stoyadinoviç, Türkiye barlci-
~lfü Bayar ve RUı"Jtü Ara.s Sofyada le demi§tlr ki: ye vekll1 Dr. RtletU Aras ve Türkiye 

kaltJıklan mUddet zarfında Bulgar hU. "Bu antant, aynı zamanda bu !ki Belgred elçiıli Haydar Aktay olduğq 
kfuneti ile Bulgaristanın Balkan An- memleketin sarsılmaz bir surette bağ· halde alkıelar arumda iataayona str
tantı içindeki vaziyetlnı konu~cak- lı bulunduğu umumt sulhe de yardım mitlerdir. 
la.rdır. eylemektedir. B. Celll Bayar, Dr. Stoyadfııonç 

Bılhnss.ıı Bulgaristanın Antanta d~ B. CelAI Bayar, gerek kendi namma, ve harbiye nazın General Martç Ue 
hll olmaksızın Balkan Antantı anlaş. gerek dostu Dr. RU§tU Ara.a namma, blrllkte ihtiram kıtaaını teftlt etmtt 
malarmdan bazılarım kabul etmesi, kendilerine g6sterilen iyi kabulden ve bu esnada muzika, Tilrk ve Yucoı 
mesela münakale işlerinde te§rlki me- dolayı teşekkür etmlı ve her tarafta Jav mllll marşlarını çalmıştır. 
sal eylemesi ve diğer meselelerde de Yugoslavyanm gittikçe fa.zlalagan bir B. CelAl Bayar, bundan 11onra, ten 
Balkan An.tantı ne birlikte yilrtlmE'.si refah içinde bulUDduğunu mUea}ıede dlstnl te~yle gelen htıkftmet azaeının, 
mevzuubaJısola.ctıktır. eyledJltnl tepaı:l\Z ttlrmf§tlr. generallerin ve diğer zevatın birer 

Bu mill&kat bilhassa evvelce imza.. Başvekil, Yugoslav Radikal Birliği birer ellerini eıkmış ve Dr. Stoyadt-
lanmı3 olan TUrk • Bulgar dostluk gençliğinden TUrk gençliğine eelAm novtc ne de bir kere daha 11&mlmt ıtı· 
paktmm tatbikatta. daha ehemmi- götürmesini rica ederim, dediği zaman rette mUsatahadan sonra trene btn
yetli bir sahaya geçmesine yardım e- bu talep dakikalarca sUren heyecanlı mtştlr. 
decektir. alkışlarla karşılanmıştır. 

Türkiye Başvekili nutkunu Sırp • Bayan Celll Bayar tıe Tilrk heye-
CEL.AL BAYAR ŞEHRİ GEZDİ Hırvatça "Yaşasm Yugoslavya,, diye- ti refakatinde bulunan diğer bayan-

Belgrad, 12 (A.A.) _Bu sabah sa- rek bıtinniş ve bu nutku mUteakip lara istasyonda gül buketleri tak • 
a! ll de Türkiye Başvekili Cel8.l Ba. Yugoslavya milli ma.reı dinlenmiştir. dlm edilmiştir. 
yar, refakatinde Doktor Rüştü Aras Başvekil Celll Bayar, Yugoslav Ra- Hususi tren, halkın şlddetll alkış. 
olduğu halde Hariciye nezaretine gi- dikal birliğinin üınverslte KulUbü ile ları ve asker! muzlkanın nnğmelerl 
dcrelt orada uzun müddet Yugoslavya. bilhassa. aHlkndar olmuş ve burada arasında saat 23.15 de Belgrattan 
Başvekili ve Hariciye namı B. sto- hareket etmiştir. 

yadinoviç ile görii§milştür. J a p o n 1 a r RESMi TEBLIG 
Saat 13 te Türkiye elçiliğinde busu. Belgrat, 12 (A.A.) - Türkiye 

si bir öğle yemeği \•erilmi§ ve bunu Amoy adasını tamn- Başvek111 CelA.1 Bayar ile Hariciye 
müteakip Türk devlet adamları Bel- Veklll RUştU Arasın ziyaretleri 
grad şehrinde bir gezinti yapmıştır. men lş~al ettiler hakkında aşağıdaki teblllt neşredll-

Bu akşam saat 21. de Yugoslavya Hong-Kong, 12 (A.A.) _ Amoy ada- mtett~: 
~ekili ve Hariciye nazırı B. Stoya- sma ihraç olunan Japon askerleri bu Türkiye Ba~ektll Ekselans CelA.I 
dinoviç Hariciye nezaretinde Türk Ve. eabah bfitUn adanm f§galinf bitirmfoter- Bayar ve Hariciye Vekllt Ekselans 
killeri §erefine bir husus! aknam ziya- dlr. RUttU Arasın Belgradı ziyaretleri 
feti vennektedir. Ziyafetten so!!.l'a B. Hong-Kong, 12 (A.A.) _ Uzak §ark mUnasebetlyle, Türk devlet adamla· 
Stoyadinoviç, BB. Cetaı Bayar ve Rliş- tngillz f'ılo!Una mensup mfiteaddlt ge- rı ne Başvektl ve Harlctye nazırı Ek-
tU Arası istasyona kadar geçirecek ve mller Amoy adaeına gitmek fü:ere dUn aelans Dr. Mllan Stoyadfnovtç ara-
Tilrk heyetini hamil olan tren saat gece buradan aynlmıotır. sında görU1J teatisi yapılmıştır. 
23,40 da hareket edecektir. Bu gemiler Kulakeuda bulunan ecne- Çok aamlmt bir hava içinde yapı. 

CELAL BAYAR YUGOSLAV bfierf himaye için oraya gitmiı olan lan bu görüşmelerde ikl memlekette 
RADiKAL BİR.LİGİNDE Amerikan Destroyerine iltihak edecek- olduğu gibi bUtUıı Balkan antantını 

terdir. allkadar eden b1ltlln meseleler mev
Belgrad, 12 (A.A.) - Başvekil Ce. 

Çlnlller, Japon taar· 
ruzlarıoı tard 

ediyorlar 

IAI Bayar ve Hariciye Vekili RU§tii 
ı\ras yruılarında. Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç ve diğer zevat olduğu 
halde bugün öğleden SOlll"8. saat 19 da 
Yugoslav Radikal birliğinin merkezini 
gezmişlerdir. Henkeu, 12 CA.A.) - ~tung'un ce. 

Parti merkezine geldiklerin<Ie, saym nubunda muharebe etddetll blr surette 
Türk misafirler Başvekil Stoya.dino. devam etmektedir. Buna rağmen lld 
viçin reisi bulunduğu Yugoslav Radi· haftadanberl vaziyette biç blr değf§fk· 
kal birliği mahalli komitesi birinci re. tik olmamı§tır. 
fs vekill Yankoviç tarafından karşı • Tançong mıntakamnda: 
lannurı ve Türk Yugoslav bayrakları Muharebe hassaten gtddetUdir. MU-
lle süslenmlr; bulunan merasim salo- tcaddll rnUtekabil hUcumlardan sonra, 
nuna alınmışlardır. Bu esnada, Türk Cinlller Tangçcng'Jn vtmall gnıbisinde 
Vekillerinin muvasalatlarmdan biraz Çlçuang ve Frangçlayg bölgesinde Ja. 
evvel gelmiş olan Türk gazetecileri de ponlnn muhasara altma almışlardır. 
bu salonda yer almı§ bulunuyorlardı. Cenubu garblde Çinliler, Hançfayu. 

B. Yankoviç, bu münasebetle bir yu geri 8lml§Jar ve Pihelcn'ln ~.tnallndo 
nutuk söyliyerck BB. Celal Bnyar ve Sccuı;eng'o varmI§lardır. Dilııman mU
RU~tU Arasa hararcUl bir suretle hoş him zayiata uğratılmıştır. 
geldinlzde bulunmu;J, iki memleketi Japonlarm Talrşvang bö1geslnln et
bfrblrlne bıı.ğhynn dostluk hissiyatını malinde Yuvangçan'a yapıtklan lıilcum
tebarUz ettirmiş ve bUyUk Şef Ata. lan tardctmlşlerdlr 
tUrkiln Mkim idırcsi a!tında TUrki- Çansl'nln garbında dUşmıının bUtfin 

zuubahis edllmlt ve görüşmeler, 

TUrk ve Yugoslav devlet adamları -
nın göril~melerlnde mutabakat gö11-
termlştlr. 

Dundan ba~ka, aynl tesannt Te 

kııreılıklı,anlayıe zihniyetinin bUtnn 
Balkan antantı devletlerine de U
hıım verrflokte olduğu mUşahade e
dtlmlştir. Bu sayede, bu enternasyo
nal teşekkül, mazide olduğu gibi, 
bUtnn Balkan devletlerinin meşru 

menfaatlerini ve umumt sulhun fda
meslni nazarı dlkknte alarak BE'me
rell polltlk ve ekonomik faalfyettnl 
inkişaf ettlrmeğo devam eyltyecek
tlr. 
BU.LG.lR KRALI CELAL BAl."ARI 

KABlJL EDECEK 

Sofya, 12 (A . .A.) - Türkiye Ba(ı· 
veklli Celll Bayar ve Hariciye Ve
kili Dr. RUştU Araa, refakatlerinde
ki zevat ile blrllkte, yarın 11abah 1&· 

at 10 a doğru Sofyaya gelecekler ve 
burada saııt 16,30 n kadar kalacak· 

yede kaydedilen terakkileri hatırlat. mukabil taarruzlan da geri pUskUrtW- Jardır. 
CelA.1 Bayar 'V8 

Celal Bayarın 
beyanatı 

(Vat tarafı l .,._) 
mil!etfne Ttlrldyenln ııamlmt ıellmlan
nı ptlrmet vazifeıbıl tqıyordum. D6 
nerken ayni derecede zevkli diğer bir 
vazifeyi Uzerfme alıyorum. Bu vazife, 
doet mllletln blse tarp ıösterdli:l 111 
kabullln ne derece ytlkııet ve heyecan
h olduiunu TUrk mllletbıe eôylemekttr. 

Krraliyet hOkllmetı, bize en gerılt bir 
mlaflrperverllk bezlettl. BnyU)t ~ 
ıet sahibi bir prens olan Altes Ruvayal 
ndp prens Pol'e taztmıerlmlzl tatdJm 

etmek ve hatırası memle1tetlerfmls a.
nuımdakl ınUnaeebetler tarfhlnde 151meıı 
bir l!Urette kalacak olan bUytlk t&vatye 
Kıralm saym eıl valide lmaliçeye hOr
metlerlmJz! arzeylemek ıerefine nail 
olduk. 

Memleketinizdeld lkametfmb: eena.
emda, her tarafta Upl bir manzara, sll
ktın ve nizam havam devamlı bir ~ 
manm verdiği refah maru:anm kuvvetle 
haynmtrğmuıı celbettl. Başvekil !toya.. 
dinoviç gibi bUynk kıymette bir ıatm 
riyaset ettiği hntft.mettnJzln fyiut getJ. 
rlr idaresi ıayeelnde memleketbılıc!e 
muhteeem bqanlar elde edllmll ve re
fah htlkUm eUrmekte bulunmuetur. 

Biltun lntlbatanmı eöyle htıllsa ede
bllirlm: 

BirleeUrlci Kıralm eserinin aadık 

muakklplerl yU.teet varlel KıraI Pier'e 
gıpta edilecek bir saltanat devreıl ba
zD'lamaktadır. 

Baylar, efk!n umunılyenin tercOtna
nı olan aizler vasrtaslle, doeıt ve mtıt.ı. 
!ik astl mmete en aamlmt ıellmlarmu 

"e refah ve saadeti hakkmda en hara
retli temennilerimi bn<ilrlrlm. 

Yavuz 
(0at tarafı 1 WsciU) 

geçit resimleri ve muhtelif oyunlar 
yaj)ıla.caktır. 

Diğer taraftan Bulgar gautelerlıı1D 
yazdığma göre Hamidiye mektep ge
misi a)'ffi 17 Blnde Bulp.rlstanm Bur
gaz limanına gidecektir, Kahraman 
gemimız, Bulgar sularmd& Uç gUn 
kaldıktan llOnr& ayın 20 sinde Köeten. 
ceye hareket edecektir. 24 lıl&yıata 
Romanyanm Sulina limanına varacak. 
27 Mayısta tstanbula hareket edecek· 
tir. 

Hatay 
(Ü3t4 yans 1 ~) 

bertaraf edllmesl bekleniyor. Baır 

konsolosluk meseleyi ehemml7etle 
taklbetmektedlr. 

Beynelmilel komisyon genel ıek
reterl, TUrklertn şimdiye kadar gö11-
termlo olduktan ıoğuk kanlılık, "1· 
k<ııı ve vekar ve inzibatın hayranı 
olduğunu ve bundan, dolayı Tnrk
lerln tebrll•e şayan bulunduklannı 

11öylemtet1 r. 
Antakya, 11 (.A.A.) - Sarıaekl 

mıntakasında kafası vUcudundan ay
rılmış bir ceset bulunmuştur. Mak
tulun hllvlyetl hennz teşhis edlleme
dlğlnden t.dl bir zabıta vakası mı, 
yokea tnUhabatla alAkadar bir cina
yetin ml mevzuu bahsolduğu anla
oılamamaktadır. 

İskenderun, 1l (A.A.) - Bucnne 
kadar yapılan kayıtta Türkler bll
tnn gayri mnıalt şartlara ralmen 
diğer cemaatlerin aldıkları reylerin 
yek<ınundan fazla rey kazanmıtlar
dır. HenUz tescil sırası gelmemlt ol
duğuna göro, nthat ve umumt netice 
huzur ııe derpiş edilmektedir. 

--oo-

Adalı Mehmet Kınkhan 
Halkevinde 

Kırıkhan, 12 (Husus!) - Eski na.. 
zırlardan Adalı Hacı Mehmet oğlu R&
sihle birlikte buraya gelerek doğruca 
halkevine giderek orada faal heyetten 
Sihirli Mehmet ile ve halkevi mc.nsup
larile görüşmüştür. Adalmm bu hare. 
keti halk Ur.erinde iyi bir te~dr yap
mı~tır. 

Atatürkün 
Teberrulerl 

(0.t yana MrlftofcleJ. 
m~Jf mtlweeelerl Devlet, Parti 
1abut Beledire idarelerine bınlrma. 
nndakl mlblm mana ı.e balllaım ar
tık kendi keadlJerbd Devlet, Parti. 
ve Beledi1e mtlrakabetd alımda ida
re edebilecek bir tekemmll mste
beslne T&rdıklarma pN&ll kanaat 
bud etmlf olmumdan blltb blJı 
te1 dellldlr. BIJtlk Onder Atatarkb 
bu kanaatleri Devlet, Parti, Beledi· 
:re ldarelerl için mhmet Ye ftlkran 
Uo k•rşJlanuak flbek bir tevecclb 
e.erl ve memleket Te millet itin de 
olgunluk delDl tellkkt olmmıak IA
zımplt!'. 

ASIM US 

Atatürk'ün Teberrulerine 
Ait Resmi Senet 

Atatllrktbl Ankara beledl1ellne bew 
pladddan pyrl meakullere .st tarlbl 
bir vesika olan remn! HDeclbl bJr ar-. 
ltnl dercedlyorm: 

"lı-&-938 tarlhlne rutJıyan QllrlUlb& 
stlnll ben 1111* ima .. mtUdlıtlllltl 
koyası ve '1'llrldye camlıari1etl bmla
Jarmm verdltt ..ı&blJetl llab baJnun 
Çuıkaya tapu acllll muhafJll lDlr'9f 
Tilslbler 15aeı' bir surette ftllll! ...S 
tanzimi için Marmara tl5fldln• atWm. 
YUkHk phtlyetlerl m&l6mum baıa

ll&ll Relal Cumhur AtatOrk rMml 1:ı1r 

aened tanslmfrıi irade buymvü t&r· 
lece ll5ze 'bqladılar: 
• ... _ Tapu llcllllertnde adıma mlleceel 
mah&l ve vUlflan lebu !'MiDi Hlleclde 
pterUen .Ankaranm 'l'Olnce müal

leslnde htlkfımet " han ardı '°""la
rmcla altmc!a altı cmtktm ba1111Wl 
otel De Orman Çlftltjl mevtdlnde 12 
hektar 2491 ve 9460 ve on Dd hektar 
3200 ve 80 hektar 8115e metre murab
baı mtktarmdakl 13, 14, 18 ft 21 ~
Hl eayılı gayri menkullertml bYld
m ft prtm olarak balılJ,ama ıure. 

tb'fe Aabra }>eledlyeelne terk ~ teı
berrtı ettim. Belediye adına t.,~ 
iaterlnı.,, 

Diyerek al5zlerlnl bftirdtler. Ba 
read 1ene4 tamim edlllrkea huır 
bulunan Aııbra belediye relll Nev. 
ad Tan4olan da behlama,ı bbal 
ettflhıl .ayledller. 
APlıda adlan 1Ul1ı tüldler 6-

nllnde bu senedi tamim ettim ve ha
IUJlrlarmda açık~ okudum. Irade ve 
arzulan dairesinde yazıldılnu kabul 
ve tudik buyurdular. Remı! 1e11ec!l 
heplmll lmıaladık. 

Şahit 

Rlyaııetl Cumhur 
Genel Sekreteri 
Huan Rıza Boyat 

Sut Dakika 

Şahid 

RiyueU Cumhuı 
Bit Yaveri 
CeW Uur 

\ 

12 '5 Çankaya Tapu Sldllı 

........ o 

Mubafllı 

Remd IWalr 
Etref Tblbıft 

Gümrük Tarifeainde 
Tadilat 

Anknra, 12 (Telefonla) - Gtımrni 
tarif esinin cellophane Jdfrtlan tipin
de olduğu halde Sellof an lsml olma. 
smdan dolayı tarifenin eeıtolon tipin
deki ince yaprakla.nndan kAğrt ve 
mubvvarım 100 kiloda 25 ve mamu
lltmm 100 kiloda 100 Ura resme tabi 
tutulmut n JAbora.tuvarlard& ku11am. 
lan ca:ından alltJ fenniye ve clhularm 
100 kiloeund&n altı buçuk Ura realm 
almmast Veldller Heyetinde bn.rlq. 
bnlm11tır. 

Goga Gömüldü 
BQkret, (Husml) - Buıtın Kırat ita.

rol ve prens lıılihallin huzurunda aat 
11 de yapılan dlnt blr lybıl mllteüiP 
Ottavyen Goga defnedilmlftlr. 

Alemdar Sinemaıı 
H ergiin iki lilm 

1-Kartopu 
2 - Ruı - Japon muha· 

Hariciye Vekllt RllştU Araa, bu es- re-beleri 
nada kral tarafından kabul edUe- Türkçe IÖUÜ 
cek, Başvekil ve Hariciye Nazırı Bqvekil ft Hariciye ft1dUmlsltl 
Köselyanof ile görüşmelerde bulu· Atiaa .,.ı.tJıed 

nacak ve bllA.hare Ankaraya doln ·----••••••-~ 
yoluna devam eyleyecektir. "1t!ttr mtıttnr. Bq'fekll 

bime bı:ı.kluı dei;lllm. "'ana. :na.•· ~~••Mıı-... ____ _:.__::::.._.-_:~.;;;;..;..miı..ıiıiıı.lllliiiiiıll•••••Iİlliiilllillıfliii•Mfıillllliilllill _,____...._·~~~~~~~~~~~ = 



BORSA 
--- Ankara12-8-93B ---• 
~~ldıırında yıldız işareti olanlıır, Oıe· 

n e muamele görenlerdir. Rakam
lar ıaat 12 dı kapanış salıt fiyatlandır. 

7-JWRON 13 M ~ y J s 1938 

(_K_ıs_a_h_a_he_r_ıe_r_) 1 El arabaları 20 
• Belediye, inhisar memurlarından bJ- mayastan sonra 

riainln icat ellili damacanalardaki sulara 

Hitler - Musolini konuşmasında 

Hangi noktalar üze
rinde anlaşılabildi 

Tiryestede serbest liman mese
lesini mutahassıslar görüşecek 

Ç E K L E R ----ıı hlle karı~tırılmamnsını temin eden bir A- K.. ·· d . . . 
Jeli muvafık bularak kabul etmiştir. opru en geçırılemıyecek 

• Parls 28 2025 • l\ladrid 18 01~8 
• Nenork o 7898SO • Berlln 1 96'2 
• Millno 15 0080 • Varşa\"'a , ıs.~7 
• BriUcııel 4 6880 • Budapeıttt 3 9880 
, Alin• tı'6 7~ • Bütcres 10619 
• Cenevre 84393 • Be1Rr8d 8411825 
• Sofya ti8 G71' • . \'okohamı 3079& 
• Amstcrdnn l W2 • Stokholm 80794 

Fra~ "laftMbv.fl ~aine 
FloraMCJdat& ~: 

huswıundaki nazik mesele mütehassı• • Pralt 
22 

6875 • Loadra ff30 
Vl~·ana • Mo~ko"a 2.11821~ 

Iar tarafmda.n müzakere oluııac&ktır. 18tlkrazlar 

Salahiyettar meh&fllden a;mılldi
ğine göre B. HiUerle Muuollni eeas i
tibariyle bir anlqmaya varmı§la.rdır. 
Bu anlaşmaya nuaran: 

!ktrsa.cU müzakereler de yakında baş- • 1933 T. Hor 1 19 M , • Er•anl Jıtik. Sl7 

layacaktır. " .. .. il S. Emırum 
Dörtler Misakına gelince ltaıyanlar .. ·• .. ili s. Erzurum 

Almanların ÇckosJovakyaya. kareı is. 1.__E_fektifler verilmemiştir. 
tedikleri gibi hareket etmekte cesaret 
veıınekten çekindikleri kadar vazge
çirmekten de çekinmi6lerdir. B. Hit. 
Jerin müstemleke meselesinde itidal 

1 - Almanyaıım cenubu prkt Av
rupadaki iktıaadt mentaatJerinin e. 
hem.miyeU lta.ıya tan.fmdan ka.bul o
lunmaktadır. B. Hltler Avrupanm bu 
kısmıla.nnd&, bllhaaaa Yugoslavya, 
Macaristan ve Bulg&rlltand& l tal
ya.nm siyııst vaziyetine bUrmet edece
ğine teminat venni§ili. 

2 - Almaıılar, bir Dörtler Misakı 
fçin mlb:akereler b~Jamadan evvel 
Sudetler meselesinin halledlJmesi bu
ıusunda ısrar etmlıler, fakat mllatem. 
leke taleplerinbı daha eonraya brralrıl
mumr kabul etml§lm!ir. 

göstermesini de istemişlerdir. 
Alman mehaf ilinde ka.bul edildiğine 

göre, Dörtler Misakı için mUıa.kercler 
müstemleke meselesi haJledilmesile 

başlıya bilecektir. · 
Diğer tar&ft&ıı öğrenUd.ifine g&'e, 

Alman murahhu heyeti Avrupada 
f aa.Uyet meeelesinde ıiddetle mar et
mlılerdlr. Fakat bu bUIUlta yeni bir 
anlaşmaya va.ntma.mııtJr. 

lyi maJı1mat alan mehafilde B. Mas. 
eoltnlnin, B- Hitlerle her göriitmeeln· 
de, !ngiltereYe karşı iyi bir şekilde 

Zahire Borsası 
ta- s-esa 

Buğday yumu~ak 
Buğday sert 
Arpa AnodoJ CU\"'aJlı 
Mısır sarı 

Kuş:ı·cml cuvath 
Su1am 
Jç fındık 
Yaı>\lk Anadol renkli 
Yapak kızıl 
Peynir be)·az 
Peynir katar 
Ze:ı11n yaft 

Gelen 

5 28 
5 20 
4 36 
5 13 
7 5 

16 30 

•2 -
!ı4 -
!18 -
31 ıs 
so-

5 35 
6--- -

34 23 

42 - 42 20 
B!den 

Buf;day 285 Ton .\rpa 498 Ton 

öğrenUdJğfne g~re, B. Hitler, AJ. 
manyarun, Yukan • Adlj'deki Alman 
ekalliyetleri hakkında.ki taleplerinden 
vazgeçerek, İtalyanm Avusturya me
selesinde aldığı vaziyeti tam::ımlle ö. 

dediğini fleri sllrmilftUr. 
Bu suretle, B. Hitler Avrupantn ce

nubUJlda ltalyanm istedlfi bazı imti
yazları vermeği reddetmi§, yalnız e
hemmiyeti az olan bazılarını kabul et
mi§tir. 

Arpa 30 ., fç fındık 10 hareket etmesinde ısrar ettiği söyle
n iyor. B. :Muınıolini ona. İngiliz lmpa· 
ratorluğunun elinde ne bUyUk iktısndl Kepek 
menbalar bulunduğunu göstermekte Mım unu 
ka.lmamıı. ayni zaman~a Avusturya Pe:rnlr 

Birleelk devletlerinin BUyUk Britan
yaya. yardım edebileceğini de işaret 

Un 60 .. Kuıreml ıo .. 
30 ,. Zeytin ~·a~ 1,1 /2 .. 

4,1 / 2 ., Tiftik 9,1 /2 ., 
ıt ., Yapalı: t • 

B. Hitler Avnıpanın bu kmnmdaki 
memleketlerhı Ahnan)'amn siyasl 
iktıaadfyatnu tamamlıyan araziler oJ. 
duğunu ve kendiaine iptida? madde ile 
)oiyecek temin eden bit ambar olmur 
lhmıgeldlftnl 118,t.cff, deniyor. 

B. Bitler: 
"İtalyan tmparatorlufu .A.frika<!t.

dırt,, demlfth'. Bu~ Amıpanın 
cenubu pr1d9lıie dair ol&iı. aııJqnıa el
de edilmlftlr. Bu anlalPı&ya gen, 
Triyestede ıaerbellt liman blrlı:mü 

etmiştir. 
B. Bitler, Amerikan Harbiye namı 

Vudring'in f qiltlik aleyhindeki söz. 
lerlne tfddetli bir ceva.p vermekten 
kendini alıkoymuotur. Fakat İtalyan. 
l&r kendisini, ta.miri kabil olmıya.n ha
reketlerde bulunmanın doğnı olmrya
calma ikna etmıelerdlr. 

Saflam k&yna.klarmd&n öğrenildi
ğine ı&-e. iki diktatör, ılmdiye kadar 
verclikleri kararlar hakkmda dUnya.. 
nm De dUfUndtlftlntl dikkatle gör.den 
pçlrmlflmllr. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - tc!aremlztn Patabahce fabrllt&aında eattname ve :proJeıi mucibin

ce yaptmlacak klr«tr Te betonarme lıtlnat duvarlartyle Fflltre clafrcsi in· 

Şaatı 9 - V • 938 tarthtiıde ihale edlteeellnden yeniden kapalı zart usully

le eksiltmeye tonmuttur. 
II - Ketlf bedeli 16730 Ura 37 kurue ve muvakkat teminatı 1254 .78 

liradır. 
111 - Eksutme SO • V • 938 tarihine rastlayan paıarleal güoil gaat 15 

de Kıı.bataşta Le"aıım ,.8 MObayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kur\Jf bedel mukabtllnde lnbfsarlar Le
"•zım ve ~Obayaat şubesiyle Ankara ve bmtr Ba~mUdUrlOklertnden alı· 
llabıur. 

V - Eksiltmeye f~ttrak etmek teteyenlerln fennf enak ve vesalkint 

lnhtsarlar lntnat tubestne tbras ederek a.yrıca vesika almaları Jdı.ımclır. 
VI - MUbllrlO teklif mektubunu kanun! vesaik ile inşaat ışubeslnden 

:lınacak ehliyet veslkaat ve 90 7,5 muvakkat &Uvenme parası veya maktu· 

unu ihtiva eı1ocek olan kapalı zarfların eksiltme gUnU en gec saat 14 de 
); 

11
adar yukarıda adı geçen alım komisyonu Ba.,kantığına makbuz mukabl· 
llde ''erilmto olml\sı JA.zımdrr. (2710 

lstanbul Defterdarhğıpdan: 
) 11lfbte: Ktrmastt mahallesinin KUçllkkaraman caddesinde 

eskl 2'·26 yeni 26·28 sayılı ve ostn'nde odaJirı bu· 

0 
luna.n lltl dUkklnın 60/ 120 pa:ı.·1. 

ttaköyde: Dere sokatmda eski 2 7 yeni 25 sayıh ve od.alı 
l<:tı dtlkkAnın tamamı. 

lllkapıda: Çadırcı Ahmet Çelebl mahalletdnln eıkl Bahçeli 
yeni Aımalnnesclt aokağında kA.ln eskl l 5 yeni 

l>an 18 sayılı evln 1/6 payı. 

J.ira Kş. 

11 50 00 

350 00 

1GO 00 

Günlük 

~!~.!~ 
- 13 JIAYIS 938 CUJIA -

öCLE NESRtYATI: 
Saat: 12,30 Pllkla dans musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 PlAkla TOrk musikisi. 13,30 
Muhtelif pllk ne$rlyatı. U Son. 
AKSAM 1'"EŞRtYATI: 

Saat: 111,30 5vor Te sençlik i>ayrıım ı ~ 
K«>nferaau flıpt Tanberk, Tıp .Fakülle
slnden. ıı,a Beyolla Halkn-1 •61terH ko
lu tarafından bir tenıılL tt,1& Konrerans: 
Ali Xlml Ak,.Oı: (Çocuk terbiyesi). 19,55 
Boraa haberleri. 20 Nuıaffer tıkar n ar
kadatlın tarafından TDrk maılkbl Te 

halt prkılan. 20,45 Ha.,. raporu. 20,48 
Omer Rııa tarafından arapÇ8 ~yle'f'. 21 
Nihal Te arkadatlan tarafından Tlirk mu
sikisi ve halk ıarJnlan (Sut ayan.) 2t,4S 
ORKESTJ\A : ı - Caykovaky: Kas nu.,.. 
ıet sOvlt. 2 - GrJeı: O Prenlan. 3 - Pet
ras: MarJyonet. 22,15 Alanı haberleri. 22, 
30 Pllkla sololar, opera n operet parc•l•
n. 22,50 Son haberler ve ertesi ıDnDn 
rıroıırnmı. 23 Snn. 

ERTUGRUL SADl 
TEK TlYATROSU 

Bu ıece 
TEKlRDAG 

Halk alnemasında 

SEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
Hılk San•atkln Nqlt 

Te arkadatları 
Mlçe Peneef varyetesi 
(Çifte 1111marcaktarJ 

Komedi 8 perde 
Danı, Solo, Dilet 

1.ocalar 100; Her yer 
20: Paradi 10 kanıf. •• 

Sinemalar 
İPEK : Mihracenin gözdesi 
SAKARYA : Son seyahat.. 
MELEK : Se"lştlRlmiı zamanlar 

J\ALKACAK YAPL'llT.AR 
Yapurun adı Gitıi~i ~·ol 
Kocaeli Mudanya 

• Ankarada bulunan belediye muhase
becisi Kemal dönmüştür • .Belediyenin 938 
yıh varidat ,.e masraf bütçelerinin ilk kı
sımlan Ankara:ı·a yollanmıştır. 

• Ayın 17 sinde memleketimize gelecek 
olan Yugoslav bahriye ve harbiye nazırı 
General Nedlçln mlhmnndarlıAına General 
Musıara tayin olunmuştur. Jlefikası ile 
birlikte ıelecek olan General Fevzi Çak
mak ,.e Kı'lıım Özalp tarafından kar-

şılanacaktır. 
Misafir Ankoradan sonra Kayseri, Eski

şehir, Af:ı·on, lzmir, Bur~n ve Yalovayı tfa 

gezdikten sonra dönecektir. 
• Profe.s~r Boyan Afet evvelki :ıkşıımki 

tkılı>resle Rom:ı:ı·a gitmiştir. 

• YilAyet hesabına Bulgaristan, Yugos
lavya, Macaristan \'C 1ını:ı·adıı tetkiklerde 
bulunan İstanbul Ziraat Müdürü Tahsin 
şehrimize dönmüştür. 

• Ayın 23 ünde Cencvrcde toplanacak 
olan tııtlşarl ar:ı·on kombyonu toplantısına, 
?ıUllctJer Cemi)·etl daimi murııhh:ısımız 

Necmettin Sadak, lktısal VekAlctlnden 
Servet ve uyuşturucu maddeler inhisarı 
müdOrü ltaJllza Osman fttirak edecekler
dir. 

• Galata postahnnesi veınedarı Hüseyin 
HOsnOyü öldilren ve ıeren sene ıevkifha. 
ne demirlerini keserek katil Antakyalı 
Te'l'filı.le birlikte Adınaya kaçan 24 sene. 
lik mahköm Abdullah, evvelki gQn de ha
plshııneden koçma~a l'ellcnmiş, fakat gı;. 

rillerek yaka,anmıştır. 
• İstanbul gQmrüklerl başmüdürü Mus

tara Nuri dOn Derinceye hareket etmı,ur. 
JıaşmüdOr Veklletce gijrfüen lüzum üıerl· 
ne orada haıı teltişterde bulunacıık, yann 
şehrimize dönecektir. 
mittir. 

Franıız Kolonilerin'de 
Kullanılacak memurlar 

P'ran11r mtı.temleke nazın Iorj 
Mandel kolonilerde istihdam edilen 
memurlarm intihabı için milsabaka im
tihanı usulü ihdas etmi1tir. · 

Bundan malcıat §imdiye kadar umu
mt valilerin arzusu ite tayin edilen bu 
mcmurlann intihabında keyif ve iltl
maan mUctüiatütne nihayet vermek· 
tir. 

El arab:ıları hakkında hazırlanan 
talimatname yakmda tatbik mevkime 
girecektir. Buna göre el arabaları bir 
k~ıiden fazla insan tarafmdan sevke-

. dilemlyecek. genieliği 60, boyu 90, 
sathından itibaren yüksekliği 50 san
tim olacaktır. 

Bu arabalara, ancak 50 kilo ağırlL 
ğında eoya konabilecek ve bu eşyala.
nn boyu araba sathrhın sınırını geç. 
mlyecekUr. 

El arabalarının sağlam freni, ah§&p 
arabaların dıe kısmı rendeli, tek renk 
:rine boyalı; içi çinko kaplı olacak-

Hurda ve el!!ki vasıtaların ankazın. 
d8:1 arab~ yapmak yasaktır. Araba 
daıma saglam, temiz .•. Ye boyalı olarak 
muhaf nza olunacalct.ır. Tekerleklerde 
kullanılacak inşa malzemesi serbest
tir. Bunlar sokaklarda bırakıl 
caktır. mıyL 

Belediyece tescil olunmuş iskele ve 
bölUk hamallarmm birbirine pek 
km veya karıılıklı mağaza ve depol:
la diğer nakil vasıtalannm j§lemeditf 
yerlerde eşya ta§ımak için kullandık
ları el arabaları ile telef on elektrik 
kabloları gibi ialerde kullan:lan arb~
lar bu kayıttan hariçtir. 

Ür.erine oturularak veya ayakla ve
ya makine ile 1evkedllen arabalar da. 
bu kayıtlardan hariçtir. Elonck ta 

b 
§1. 

nan ara alarla seyyar satıcılar tara
fından kullanılacak arabalar tahdidin 
dlfl?lda bırakılmıştır. Onlar için ayn 
bir tip amba tesbit olunaca.kt.ır. 

20 'Mayıstan itibaren el anbaları. 
nm KöprU Ur.erinden geçmesi menedi
Iecektir. Halen kullanılan arabalar on 
beş. giln sonra ortadan kalkmt§ bulu
nacaktır. 

Prens Pol'un teıvikt ile 
açllao betlnci ıergi 

Fra.nsız, Danimarka, Leh ve Türk 
aanatkarıarının eıerleri tCfhir edildik
ten .oara Kral naib1 prens Pol'un tcJ
'Vild Onrinc bu beyncJmilel resim ve 
:heykel aergllerinln betinciai de Bel-

Çoruh . ırad'ta açıbm)tır. 

Coruh Halkevl Dil, Edebiyat ve Tarih Simdild ıerci. ıtatyan u.natklrları· 
lr:omltell bu •cila aylık bir mecmua cıkar- nm acrclaf dir. 
ma:ı·a baflamııtır. Mecmuanın pzetemlıe y 
gelen ilk UJUı bize balkevlerlnln bu Yol- urotlavya naibi prena Pol, büyük 
dald faydalı nqr1:yat kalkınmasına Qmlt bir sanat mUhibbidir. İtalya dahi, o
•rtıran bir yenisinin katıldılı knnaaUnl nun tcrıfıtne, 100 kadar en ıeç.me ta· 
Termişlir. beaerlerlni göndennelc ıuretile bu 

Bu sııyıda g5rdııtOmllı orijinal c~lışma takdirlclrlıfa mukabele etmif bulun-
mahsullerl,· 16 ncı aıırd• Corumun ldart maktadır. (Tayına) 
n askeri dunımu, Osmancıklı Mehmet pa- -:;:-'.:-:-------......:~::.:~
fanın iki nkfl)'ell, Conımda Mamalı •ti· İ'oliate: 
reli, Corumun Halay O)'Unu u arıt tQr
kOsO, Corum manileri .. Yazılardan han
ları resimlerle de ıQslenmlıllr. 

Kutlar ,.e denmını dilerlı. 

lltanbul Aall11• Jlahkem11l 6ncı Hulcıdc 
Dairealnden: 

Esma tarafından FaUh Carşaıuba Kltlp 
Muslahattln mnh:ıllesJ Mehmetdede sokak 
10 No. da polis mütekaidi Veysel hanesin
de iken lkametgtıhı meçhul bulunan Ze
kiye aJeyblne ikame olunan boşanma da
nsında tahkikat gOall 13 • 6 • 938 pazar
tesi saat 9,30 olarak tayin olunarak da. 
vellyenln bir nüshası mahkeme dlvanba. 
nesine tıllk olunmuı davetiyenin on bet 
gOn milddeUe U1nen tebUllne karar Terli· 
mlş oldutundan muayyen gOn "fi tıaatte 
mOrldelaleyhln mahkemede huır bulun
ması Jilııımu teblii )'erine geçmek Ozere 
llAo olunur. 

lııtanbııl % ncl icra nalreıtlndtn : 
Dairemizin 37 /3627 No. lu dosyaslyle 

bir bor('tan dolayı haclı edl1lp paraya 
çenllmeslne karar verilen ('ini soba, .\\"'
rupa halısı n dunr saatinin 19 - 5 - 937 
tarihine mllsadlf r>ertembe ıünü saat 10,5 
dan 13 e tadar Panıaltı hamım Zafer ao. 

Büyükdere Dükkanlarını 
Soyan Hıraıı; 

BilyUkdoredo iuele pasajı kötesin
de kahveci Şevkinin dilkklnı evvelki 
rece meçhul bir hırsız tarafmdan eoyul. 
muftur. 

Dört bet rUn eV\'el ayni mahalde An
dcsilntn dUkktuıma da hırsu girmieti. 
Bu ilk vakanm faili henüz buluna.madr
ğmdan lklnct cUklr.lnm tıoyulması civar 
halk! endişeye vermi§lir. 

• KARA GÜMRÜKTE Kara'ba) 
mahallesinde oturan !small, dün De· 
veoğlu yokuıunda eroin kullanırken 
görUJmUJ, elinde eroin paketi oldui'u 
halde yakalanmıştır. 

• GALA TADA Karaoflan .okağın
da dolaşan tanıntruı kaçak~ılardan 
Marmara Hasanın karısı Zeyıtep te 
yakalanmııtır. 

gaıtıda: Teşvlkiye mahalloılnin Hamamcıemln "' Ku:ru
lubostan sokağında kAin eski 5 mükerrer sayılı ve 

~ 58' metre murabbaı mU!rez arsanın tamamı. 
eşlktaşta.· sı nanpaşa mahallesinin Beşiktaş caddesinde kAtn 

eskt 49 ycnt 7!! sayılı ve aıtrndn. bodrumu olnn 

2365 00 

Saat 
s.::ıo 

]!) 

10 

l ll 1!ı 

lt80 
s 

Seyyar J\arııhlga 
Dumlupınar Mersin 

GEl.ECEK VAPCRLA~ 

t·~r 

Scn·ar 
Ta:,-yar 

frmit 
Bandırma 
Karablge 

kalındı Zaftr Aparhmanında hlrtncl ar
tırması yapılacaktır. O gQn muhammen 
kıymt!llnln yllzde yetmiş beşini bulmııdılı 

• takdirde ikinci artırması 21 - 5 • 38 ta
rihine mDsııdlf cumartesi Jriinü a~·ııl ma
hal vt. ı1aatte lem edllerek en fnıla hcdelle 
talip olanın O~Hlne bırakılacaktır. Tnllp
Jerin :rOıde 7 Jl pey okcclcrlyle meıkilr 

TAŞ ATAN ÇOCUKLAR- Dün 
g~ce Amavutköyündc Elçi sokağın· 
daki evine gi.den 48 yaşında Panayo
ta yolda birbirlerine tq atan, Ettel
yo ve Handan ismindeki çocuklann 
tıtlırı iaabet ederek batından afıı: 
surette yaralannuıtır. 

Suçlu çocuklar yakalanımıtır. 

DOMDAN DÜŞTÜ - Beykozda o
turan Balatlı Moiz dün evinin damını 
tamir için balkona çıklnl1, muvazene-
sini kaybederek ikin':i kattan apfı 
c"t:iımüştür. 

~ dUkkAnın tamamı. 
aıatad a ·. Mileyy!tzade mahallesinin Hocaall caddesinde 

kAln tıskl 22-~4-!?6 yeni ~8·30-32 sayılı Uç e,·ın 
7 /38 payı. 

!150 00 

661 10 

aatı, l'bukarıda yazılı mallar 2• • 5 • 938 satı gtlntl ıaat 1IS de ıatılacaktır. 
latıvııı edeline mukabil tstlkraıı dahllf tabvtll ııe yüıde bef tafzıt hazine 
lletten erı de kabul olunur. Taliplerin ,; 7.6 pey akı;elerlnl muayyen müd· 
t.ıttcı enet yatırarak yevmi mezkQrda Mlllf Emllk MlldUrlUfilnde mote

l ıatı9 lıoml11011uaa mıracaatıan. (il.) (HOi> 

~----------~-----~~----
ZAYi RUHSATNAME 

.Sıhhat '°e İçtimai Muavenet \'ekAletinin 
t I 82 numara ve 13 - 8 • 930 tarihli ruh
ı-atnnmc'iini halı otan ve Mustafa Nennt 
Ulhnrııltı\·arındn imal olunan fn•mllne 
N • \'. mil"ltahı:eratının nıhııatnamesf ıu'f 
ntdnltun<fnn ~;enl"lf alınmak kin \'elcftleİe 
mflracaat edllmittlr. Eıılclsinln hükmü ol
m dıll tlAlt 

gün ve s:ıntlerde salış yerinde bullınac:ık 
memurine müraca:ıtl:ırı ildn olunur. . 

, •. P. 2435 

lLA~ 
Türkiye fş Dankası htanbut şubesinden 

atdıifım namıma muharrer 376/13322 No. 
Ju 9 • 2 • 937 tarihli 10 - 2 - 938 vadeli 
105 liralık vndeli mevduat bonomu ıayl 
eyledim. Hiltcmn olmadılını Uln ederim. 

BEŞ PARMAÖI BİRDEN KOP· 
TU .- Beykozda kundura fabrikasın
da çalııan amele Bayram atölyede ça· 
lıınken elini makineye bptımuı. bq 
parmağı dibinden lcôpmuıtur. 

Yaralı itçi hemen NUmunc haıtaha· 
neaine bldmJmlttır'. 
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E 
Bu keşide de Büyük ikramiyelerden 

koleksiyon yaptı. 
· Bir günde 4 büyük ikramiyeyi verdi 

1 - Galata'da Ahen-Münih Hanında Türk Maa.din Şirketinde Bay Adnan 28551 No. lu biletle 

4(Ö) a (Ô) (Ô) (Ô) (L Ü lr @l 
2 - Divrik'de Tüccar Bay Tahir 2929 numaralı biletle 

12.000 L • 
ıra 

3 - Arnavutköyünde kilise sokağında 18 No. lu fınnda amele Bay Ahmet 34531 No. lu biletle 

10.000 L i r a 
4 - Marpuççular caddesinde 36 No. da Bay Benhaym 25070 No. Iu biletle 

10.000 L i r a 
Kazandılar. Darısı s·zıerin Başına ! 

10000 lirayı kazanan amele Birinci ke§idede, gİ§emden devamlı bilcti _rılnmıyanlara ikinci keşideden itibaren fark almadan - devamlı bilet verilir. 40000 lirayı kazanan Bay 
Bay Ahmed, Tekko11u Cemal- Adrese çok dıkkat: ek kollu Cema1 g·ışe·s·ı Sahibi Adnan Tetkollu Camalden 

den paralarını alıyor Eminönünde köşede No. 57 Cemal Gftven paralarını alıyor 

llafma leve<-cühlerlnl ı?Urdüğüm sayın müşterllerimin önünde hürmet ve tazimle e~lllr. 
, • » r ı . • • . t "'•·, ,.4 : r t "'·: i ~ ... ·t) ., ". • ~ ..,,_J, • .., t J •, •• • • 

ı ı r • • 

Bağdan Kadehe_ 

• 1 

. 
!UİSK'ET ŞAR.\DI 

200 r.1 • 
fO : 

~Ol~·RA 

!SAHAPLAUI 
340 •••• 

~00 • 

TO • 

ıookr, 

TO • 
35 • 

lurnu7 • · "4'1i • dôlnt· 'il~ 

RI 
' : • • • ~ ' 1 • ... • • • • • - • 1 • • • •. 

. . . 

· ·. 0,'?vle/ _Demıryo/la,ı ve Limanları işlttl.'71e 
! ".; · ·· ... · "·: .. : .lf.miım ida,esi ilanları 

:Muhammen bedeli 7750 llrn o1nn 50.000 kilo bllama karbonad dö sud 
2.G.1938 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşa.da gnr binası için<lekl sn
tmalma Jrnmlsyonu tarafından kapalı zar! usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik resmt gazete
nin 1.7.1037 tarih ve 3645 No. lu ıılishasında intişar eden talimatname dai
resinde alınmış ehliyet vesikası ve 581 lira 25 kuruşluk muvakknt teml
natlnrmı muhtevi teklif zarflarını eksiltme günU saat on dörde kadar ko-1 
misyon reisliğine vermclerJ ırmmdır. 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKlM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka gi.inlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyound:ı (104) nu
maralı hususi kabinesn~e hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 

ukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Bu işe nlt şartnameler llaydarpaşada. gar binası I~indeki komisyon ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
tarAfmdan parasız olarak dağıtılmak tnclır . .( 2 80 6 >: Sahibi ASIM US 

btnıc hakim de mm. :::ı 1111 • Neşriyat müdürü Refik A. Sevengll 

Bayan LeylA yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

Bayan Lcyldnın 
haklld foto,'l'afı 

"Ancak bir hafta suren 
bir tedaviden sonra bu 
derece gUzelleşUğime şa
şryorum ... BUtiln arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha gUzel görilnmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar.,, 

Yalnrz bir hafta zar
frnda binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bUtün buruşuklukları 

kaybolmuştur. A.Umler, 
buruşukluklarm; lhtl
yarladığımızda cildin bes 
Ieyicl ve ihya ed~cl bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve tazc
lcşecektir. tşte; Viyana 
Universltcsi Profes6rU 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

hu derece ehemmiyetll 
ve caziptir. Genç hayvan-

"Uyanır uyanmaz, hemen el ny
namı alıyor .•• Ve kUçUk buruşukluk
lnrımm tamamen zail oluncaya. ka

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görUyordum! ••• ,. 

Bayan LcylA'nın yalnız 

bir hnftallk todııvtdcn 

sonra alınmış TO rötuf 
görmemiş hakiki 

fotoğrafı 

!ardan istihsale muvaf.ı 

fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı hu .. 
ceyreler hUl~sası, şimdl 

pembe rengindeki Toka
lon kreml terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldintzl 
besleyecek ve gençleştl• 

recektlr. Bir hafta zar• 
fmda bUtun buruşukluk .. 
Iarınız kaybolacak ve 10 
yaş daha genç görUnc• 
cekslnlz. GUndUz için 
'(Yağsız) beyaz rengin
değl Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gün 
zarfında siyah benleri e• 
ritlr, açık mesamclerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir clldl yu
muşatıp beyazlatır. 

Bayan] arın HHZBrl Oi~~Btile: 
Satın :ıldı.Ç.rımı; Tokalon k1·cmi vazolaruun 

büyük bir kıymeti Tardır. Onlıırı bnyilnizo la.do 
ettiğinizde beheri itin lS kuruş alacak, ayni za. 
manda kıymettar mUkllfatJan bulunan Tokalon 
müsabalrnsma iştirak hakkını , ·eren bir bilet 
takdim edecektir. 


