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Milli ekonomi Uzak k e I I . ~li Uzerine kurulan $8 r m Se e er1 
~mhuriyet Devleli Amerikan, lngiliz gemileri 

/N.. lakadarlan farkmda olsunlar ol- j 
~ .tnasmlar, hakiki manasmda her l •'d • l 
Oy] devlet esasen az~ok boyledir. Q'non su arzna gz l'''Or ar 
te Oedo)u~u az Veya noksan o!duguna go- r , '3 
lllUk evlet zay1ft1r, ~ok ve hergiin daha 

Ve kelllrnel olduguna gore de derlitoplu p h A d • e A • k d e dd I 
~~~eu:;~~li~~iir~~~r:eedha;~~:~ikin~7:'~~ anay a ISeSI mer1 a a §I et i 
lrtak~ ~hn.tnl~ millet. Bilhassa dev!et ol- b • b e d d 
lnin ~~In kendisine ~ekidiizen veren bir 1 r a S a 1 yet U y a n 1 r I 
lnu ~· her~eyden once iktisadi bir mec· 
l'llf h Jr. Ba§bakan Celal 8 ayann tasar-

~~:~~';i~:k~:·::J:!.:,t~ b~:.~~ h:; Cin Cumhuriyeti muvakkat hUkOmeti ise basladl 
latbl Turk memleket ve milleti hayatma 
~ 1 rnahiyetiude goriindii. 

b~h elal Bayar, nutkunun maliyemizden 
llluk

1
eden k1smma ba§larken §U ciimleyi 
adde.tne ittihaz etmi§tir: 

~en~- Ekonomi denince finansm, mali-rt hatJra gelmemesi gayrikabildir.» 
dah u Pek dogrudur, ve bizce bunun aksi 
lllena dogrudur: Finans denince de he
llletnl eko~omiyi di.i§iinmek laztmdu. Bir 
devj eketm yalmz maliyesi degil, biitiin 
line e: h.a~atJ ekonomisinin hal ve derece
~~~dtabldlr. Maliyenin esasm1 te§kil eden 
~tl t· .tnemleket membalanndan istih
Vatl0k unur, ki bu kaynaklar ekonomik 
bask la~dan ve ekonomik faaliyetlerden 
Curnh b1_r§ey degildir. Buuun i~indir ki 
bUk· unyet Halk Partisile bu Partinin 
le i ~~etleri, memleketin ekonomi itibari
lir:· ?aftm bi.iti.in .tneselelerin ba§ma ge
~i b'l§ er ve temeline koymu§lard1r. 8edi-

Londra 14 (A. ta vereceklerini ha-
A.) - Gazeteler ber vermektedir. 
bilhassa Uzak§ark News Cronic! ga· 
meselelerile me§gul zetesi, seri kararlar 
olmakta ve hemen ittihaz edilmesini ve 
hepsi de §imdilik Japonyaya silah gon 
V a§ingtonla Lon • derilmesine nihayet 
dramn s1k1 temas ha- verilmesini istemek • 
Iinde bulundugunu tedir. 
mii§ahede etmekte - Daily Express ga-
dirler. Baz1 gaze • zetesi, lngiliz kabi. 
teler Amerika ile nesinin bugiin mi.i§te-
lngilterenin sadece rek bir lngiliz· Fran-
mazeretlerle iktifa s1z·Amerikan te~eb-
etmiyeceklerini zan - bi.isi.i yap1lmas1 ih • 
netmekte ve Uzak • timallerini tetkik e • 
§ark sulannda bir decegini bildirmekte 
deniz niimayi§i ya • ve Amerikanm en 
p1lmas1 ihtimalinden ~idetli tedbirleri a! _ 
bahsetmektedir. l maga ham bulundu-

Times gazetesi gunu l:aydetm~kte -

Hatayda donen flnldaklar 
Garo, Ermenilere silah 

sOyliiyor 
w• vereceg1n1 • 

Meb'us se~imi hazirhklarl i~in yer 
toplanblarda kanb ka vgalar 

yer yapllan 
oluyor 

Hatayda yapllan niimayil!lerden bir goriinii§ 

Antakya 14 (Hususi) - Roksil si- bilir» demi~tir. 
ntmasmda Ermeniler tarafmdan verilen Garreau, bir taraftan meb'us sec;lml 
miisamerede Garreau da bulundu. Fa • haznhklanm sinsi sinsi idareye devam e~ 
kat bulunmakla kalmad:; Ermenilere hi- diyor. Bu maksadla yer yer toplantJlar 
taben: yapt1rmakta, fakat toplanblar ekseriy~ 
«- Bizimle beraber olunuz. Size u- kavga ve giiriiltii ile nihayet bulmakta • 

z;ttJlan dost eli s1km1z. Bizimle mi.i§tere- d1r. fskenderunda son yap1lan toplanh 4 

ken c;ah~makla Tiirklere ka'r§l durabilir- lardan birinde ~rvi~ Miki iic; tane sabl,. 
siniz. fcab ederse, size silah da verile - [Arka.n Sa. 8 aiitun s te] l4 ~~ hakikattir ki kafi, muntazam ve in

~~~ 1 Varidah olm1yan devletin evvela 
~all!] ]' · 1 8 · · 

Japonlarin ecnebi dir. Cin sulannda ·······························································••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• 
cia I rna JYeSI o amaz. unun nehces1 
tU~ak da o devlet her biri ayn ayn bii
~ . ~he.tnmiyetleri haiz dev let vazifeleri
t1nd tfa~lna imkan bulamaz. Devlet haya
~et ft?ansla ekonomiyi ayn ayn dii~i.in· 
l.r lhtJmali yoktur. Bir halde ki memle-
·J~rn[' 'd k ·· k !lU!· a 1yesm en e onomiSlne ve e ono-

~~~dll~en maliyesine intikal etmek miim
ur. 

~~~ela) Bayar finans hayabmizda bi.itc;e-
<Jn rn" · I d lllet utevazm o masm an ve hiiku-

e~e~e . bu tevaziine atfolunan biiyiik 
eur

111
llltyetten bahsederken mevzuunu §ll 

elerle canlandlrml§hr: 
ol:- Bir devletin biit~esi mi.itevazin 
~iik~sa hiikumet kurmaga imkan yoktur. 
du11t UllJeti kurmazsa ordusu yoktur. Or
bin" Yoksa emniyet mesnedi yoktur, ve 
~n enaleyh mi.itevazin olm1yan bir biit~e
~tn a.kkasmdan muhakkak bir anar§i bek
~i~~ e t:arureti vardu. Biz bu anar§i· 
btellllllternlekette dogmasma degil, 
'lll~ eketimiz hududlarmdan bakma· 

1-{ dahi miisaade etmiyecegiz.» 

1~1] kkh olarak ~iddetli ve siirekli alkl§· 
fu~ ar§1lanan bu ifade yeni rejimli 
4ki .~evletinin modem hayata inbbak
illekt}'u~selc takdir ve kudretini goster
titq edlr, Tiirk devletinin dahilde ve ha
ltbt: dek iyi gori.inen kudretli manzara
~~llle! bYand1g1 saglam hakikat ve saglam 
her 1 .. udur. Memleketin aynast olan ve 
~~nU llr]~ odemelerini hi~ ~a~madan giini.i 
~e C 11j. Yapan Tiirk biitc;esi miitevazindir, 
k ... e a! Bayar d1yor ki bu tevaziinii hii-
"Qet b' · tttir ITJnci ~art olarak hie; aras1z devam 

bile b·e~tir. Tiirk parasmm saglam degeri 
~e is/11nci derecede miitevazin bir biitc;e
ne 

1 
tnad eder. Bunlar yeni Tiirk rejimi-

f;'etef verecek giizel hakikatlerdir. 
ll~kl<\kat bu parlak neticcler hangi kay-
l ar<\ · · ! (~tie . lshnad eder? §te burada haki-
anla r1~ hakikatlerine geliyoruz: Sag! am 
~~a] 'lb~ 1 ve miitemadi inki§afh giizel ve 
~~ten tr ekonomiye. Ba~bakan nutkunu 
ettl'tek tas~rruf haftas1 miinasebetile irad 
Q]~n ~~~dlr. Fr~nSIZ~a. epargne. n:ukabili 
le'li~t· b~rruf blle 1mlh ekonomt cthazmm 
ba1h 1 It ~ubesini ve hatta giderek belli
Nitek~ernelta§lanndan birini te~kil eder. 
lefl'ta 'Ill Ba§bakan nutkunda bu bahse de 
tl~ tes b~derek onu daha ileri anlayl§lann
lllakt 

8 
It Ve ifadeye fmat ve imkan bul

t~r. Bn hie; §iiphesiz c;ok memnun olmu~
llara b~~?akan bu bahiste tasarrufun ~ahsi 
lltana trlktirmeden daha ileri olan ulusal 
~t. ~·~he ~ahiyetine kuvvetle i~aret etmi§-

·~ 111 
1 

h aktka tasarruf bahsinde biz filen 
l'oru'l.er aleye kadar terakki etmi§ bulunu· 

t~'~r:~~akanm bu i~areti garb diinyasmda 
ftna 118 bun gerek milli ekonomi ve gerek 
!una11 .~kanlarmdan cereyan halinde bu
lle ber Ybtsek k1ymetli tatbikatm1 ifade 
tlu~lllla er bu tatbikatm bizde de yer bul-
ltt u ve 'd akta d 81 erek daha ziyade yer bul-

evatn edecegini kafi a~tkhkla 

devletlerine kar§l Japon sulannda bir niimayi§ yapacag1 siiylenen Amerikan mii~terek bir deniz 
vahi~ ta~kml1klarda donanmasmdan bir lusnu niimayi§i yap1lmas1 
bulunduklanm soylemekte ve Japon za - ti.in Amerikan te§ebbi.islerile muza'heret keyfiyetinin miizakere edilmi~ oldugu soy-
bitlerini §iddetle tenkid etmektedir. Bu edecegini ilave eylemektedir. lenmektedir. 
gazete Londranm, Va~ington hi.ikumeti· . Daily Telegraph gazetesi, Japonya • Daily Mail.<;inde yap1lan harbin ec-
nin, T okyonun mazeretlerile iktifa etmi- mn tam tazminat verdigi takdirde fngil • nebilerin ve bunlara aid m~llarm tama • 

Alt1n fiatlarin1 tesbit 
i~in al1nan ararlar 

yecegini bekledigini zannet~ektedir. · tere efkan umumiyesini tatmin etmi§ ola- mile zarar ve ziyandan vikaye edilmesini . 
Times Amerikanm Uzak§arktaki men- cagm1 yazmaktad1r. mu§kiille§tirmi~ oldugunu yazmaktad1r. Al)karada toplanan komisyon mesaisini bitirerek 

faatlerini takdir etmiyormu§ gibi goriin- Daily Herald gazetesi, lngiltere ile Bu gazete lngilterenin, bu gibi hadisele-

~~~~~~.~~~.~ .. ;.~ .. ~?~~~.~~~.~ .. ?.~~~~~.~.~.~~~ ... ~.~~.~~~.~~~.~ .. !.~~!,?,:'.~ .. ~.~?.:~~~~.~~~ .. ~~ .. ~ ........................ ~~~~~.1 •• ~~· •• ~ •• ~~~~~ •• ~.~~.~. raporunu Vekalete verdi; albn dii,iiyor 

Hitler .-J . L-ord . Halifax . . 

miilakatinin akisleri 
M. Hitler, 

tadil 
Milletler Cemiyeti mukavelenamesi 

Almanyan1n edilirse 
te,riki mesai 

Cenevre 
soylemi, ... 

ile 
edecegini 

Londra 14 (A.A.) - Havas Ajans1 
muhabirinden: 

Diplomasi mehafili, Almanyamn Mil -
letler Cemiyetine girmemek karanm kat'i 
addetmemektedirler. Filvaki bu meha • 
fil, Hitler, bizzat Lord Halifax'a Mil -
letler Cemiyeti §imdiki §eklini muhafaza 
ettik~e Almanyanm Cenevreye donmiye
cegini, fakat mezkur Cemiyet mukavele -
namesi tadil edildigi takdirde Cenevre 
miiessesesile mesai birliginde bulunmag1 
kabul edecegini soylemi§tir. 

Alman gazatelerinin ne~riyatr 
Berlin 14 (A.A.) -Gazeteler 1tal

yamn c;ekilmesinden ve Alman heyanna • 
mesinden sonra Milletler Cemiyetinde ha
sll olan vaziyetle me§gul olmaga devam 
etmektedirler. 

Volkicherbeobahter gazetesi diyor ki: 
«Milletler Cemiyeti tarafmdan tavsi • 

Alman devlet reisi M. Hitler 

ye edilen paktlar sistemi Biiyi.ik Harb 
esnasmda F rans1z politikac1larmm ortaya 

[Arkast Sa. 7 siltun 5 tel 
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hepimize anlatml~br. Cok degil, bundan on, on iki yll once 
!Jeri medeniyet memleketlerinde umu- ~ekilsiz bir hi~likten ibaret olan milli ta

mi servetin saglam ol~iilerinden birini mil- sarrufun bugiin bu memlekette 198 mil
li tasarruf te§kil eder. Devletin biit~e yon lira gibi yiiksek bir rakamla ifade 
tatbikatmdaki zorluklan ve memleketin olundugunu gormek elbette iftihar oluna
her c;e§id imar sahasmdaki ihtiyaclan ve cak bir§eydir. 
hatta bazan milli miidafaa zaruretleri ilk Biitiin bu iyilikleri hep ekonomik inki
merhalede milli tasarrufla kar§1lamr ~aflanm1zdan kuvvet alan ve ona kuvvet 
hin mekanizmasl §oyledir: veren intizamh maliyemize borcluyuz. 

Muayyen bir mi.iddet zarfmda odene- Netice olarak emniyet ve intizam destegi 
cek herhangi bir ihtiyac, devletin kefalet kuvvetli bir ordumuz var, ve ona dayanan 
veya taahhiidile, ilk merhalede milli ta- sulhc;:u, haysiyetli ve emniyetli bir harici 
sarrufun i§tirakine arz ve temin olunur. siyasetimiz. 
Bu milli tasarruf i~in karlt bir i§tir. Ara-
verde memleket ic;in hayati olan i§ ne ise Biitiin bu mecmuayl asll kaynagl olan 
bu sayede 0 da goriilmii~ olur. Boylelik- saglam koklerine dogru tahlil ettigimizde 
Je iic;er be~er kuru§Un biriktiriJmesinden gozJerimizin oniinde safha safha hep 
te§ekkiil eden milli tasarruf yekunlan i§te memleket ekonomisinin maland1gtn1 go
boylece zamanmda memleketin biiyi.ik ri.iriiz. Binaenaleyh modern devlet eko
ihtiyaclarm1 kar~J!amakta -sahibleri ic;in nomi~. bir milli varhk demektir, ve o an
de faydah· kolayhklar kaynag1 olur. Biz cak bu saglam temel iizerinde yiiksele
dahili ~imendifer istikrazlanmlzda bu bilir. l§te Ba§bakanm son giizel nutkunu 
prensipi bir ucundan tatbika ba§laml§ bu- bizce boyle hulasa etmek mi.imkiindiir. 
lunuyoruz. YUNUS NADI 

· Otobiis isinde 
' 

· ta·hkikat baslad1 
' 

Dr. Bayer, ~yani dikkat 
teklifte bulunuyor 

Otobiis meselesi haHmda; bir gazete 
ba§muharriri aleyhine, kendisinden bin li
ra almd1g1 iddiasile bir zabn Vilayet ma
kamma noterlikten tasdikli ihbarname 
teblig ettirdigini diinkii niishamtzda ha • 
ber vermi~tik. Ayni ihbarnamenin bir su
reti, diin Istanbul Miiddeiumumiligine de 
tevdi edilmi§tir. 

Miiddeiumumi Hikmet Onat bir mu
harririmize bu mesele etrafmda demi~tir 
ki: 

«- Avni Bayer imzasile Vilayet ma
kamma verilen protestonamenin bir sureti 
de makamtm1za gonderilmi§tir. lhbar, 
kanunun icab ettirdigi ~ekilde tetkik edil
mektedir. Bu hususta ilk hamhk tahki • 
katma ba§lamldt~m yazabilirsiniz.» 

[Arkas1 Sa. 8 autun 3 te] 
II IIIII 1111111111 Ill II IIIII 1111111 I II II 111111111 Ill II IIIII II 

italyada bir yanardag 
faaliyete ge~ti 

Roma 14 (A.A.) - Stromboli ya -
nardag1 (Stromboli adast. Tirenien de
nizi) bugiin faaliyete ge~mi§tir. F aaliyet 
devresi, birdenbire ~iddetli bir sarsmtJ ile 
ba~lam1~ ve adadaki bir~ok evlerin cam
Ian kmlm1~tJr. Ba~ka hasarat yoktur. 
'Ill •••••••••••• ••••••• •••••••••• II •••••••••• ••••••••••••••• 

Fransrz Ba,vekili Paris 
el~imizle gorii,tii 

Paris 14 (A.A.) - Chautemps, bu 
sabah Ti.irkiye sefiri Suad Davaz1 kabul 
etmi~tir. 

Pek yakznda 

Eglenemiyen istanbul 
Muharrir arkadatimiz 

SALA.HADD/N GUNGOR 
un biiyiik ve cazib bir anketi 

Alun fiatlan etrafmda tetkikler yap -~lecektir. 
mak ve fiatlardaki gayritabii yiikseli~in Alakadar mali mehafilde ittibaz olw 
oniine ge~ecek tedbirleri ittihaz etmek nacak mukarreratm §U bir iki giin ic;inde 
iizere Ankarada toplanan komisyon, me- bildirilecegi muhakkak addediliyor. 
saisini bitirmi~ ve bu husustaki raporunu Fiatlardaki sukut diin de devam etmi~. 
Mll:~iye Vekaletine vermi~tir. altm 1063 ah§, I 065 satJ~ olarak mua • 

O~rendigimize gore, komisyonca, altt· mele gormii§tiir. Bu suretle bir hafta i~in"' 
mn flat tereffiii.iniin memleketin ikttsadi, de fiatlardaki tenezzi.il yanm liray1 bul• 
mali bi.inyesi ve nihayet halkm haleti ruhi- mu~tur, 
yesi iizerinde yapacagt tesirler gozoniin
de bulundurulmu~ ve buna gore almmliSI 
irab eden tedbirler tesbit olunmu§tur. 
Komisyon, raporunda bu tedbirleri bii -
tiin esbab1 mucibesile s1ralam1~tlr. Bu su
retle komisyonun mesaisi isti§ari mahi • 
yett_e olmu§tur. Almacak tedbir ve ittihaz 
edilecek kararlar, hiiklimet~e tayin edi • 

Ziyne~ altmlari 
Memleketimizdeki altm mevcudu 'da• 

ha ziyade halkm elindedir ve ziynet mak• 
sadile tutulmaktadu Miktan 50,000,000 
Tiirk liras1 kadard1r. Bu tahminin haH• 
kate yakm oldugu zannediliyor. Banka;, 
lardaki altm mevcudu ise bir milyon line 
kadardu, 

•••• II •••••••••••••• II II •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ........................................................ ... 

M. Delbos · Prag·a gitti 
Belgrad' da F ransa ile 
iic; muahede imzaland1 

Fransrz Hariciye Naz1r1 radyoda soyledigi bir 
nutukta Fransa nam1na Yugoslavlar1 selamladJ 

M. Stoyadinovi~ Pari te M. Delbosla Yugoslavya , Fransa 
dostluk muahedeshu imzalarken 

(Yazlll 8 inci sahifemizde) 



2 CUMHURIYET 

~~~LI~BE~ (~~~~e_h_lr_v_e_M_e_m_le_k_e_t_H_ab_e_r_le_r_i~) 
:.~:::;.... _______ _...H........,........_~;..:10:.-~ Bugday fiatlarindal. Ucuz et meselesi Tehlikeli duvarlar 

MAURE:;za;~EMING 2 MITHAT ~;;;~er~ S. ZIYA SUkUt Var JndiriJen nakJiye iicret• yikbrJhrken .•• 
- Diinkii k1smm hulasasi - ni dam altmda ya§amaktan 

mJ§lardJ. 
hali kalma· F ) ) iat ar, harici piyasa ar1n 

Jeri fiata tesir etmiyor 
Et fiatlanm bir dereceye kadar ucuz

latmak maksadile tetkikat yapan komis· 
yon nakliye iicretlerini hirer miktar indir
mi§tir. Mezbahada kesilen koyunlardan 
§imdiye kadar gidecekleri yerlere kadar 
nakliye iicreti olarak otuz bir kuru§; sJg!T· 
lardan da k1rk be~ kuru~ almmakta idi. 
Koyun ba§ma nakliye iiereti yirmi alh ve 
s1g1r ba§ma da otuz alt1 kuru§ olarak tes
bit edilmi§tir. Maamafih alakadarlann 
soylediklerine gore, bir koyunun nakliye
sinden be§ ve bir s1g1rdan dokuz kuru§ 
tenzili kilo ba§ma taksim edilecek olursa, 
bugiinkii et fiatln lizerinde miiessir ola
mJyaeaktJr. Mezbaha resminden de ten· 
zilat yap1lmak suretile et fiatlarmm ucuz
latJlmasJm temin maksadile tetkikata de
vam ediliy::.r. 

T erne) ~oktii, ii~ amele 
enkaz albnda kald1 

Bavyera Kral ailesi prenslerinden 
Diik Maxinilien - Joseph sekiz me§rtt Memleket halk1 onlann evlendikleri 
t;ocugu arasmda tek sevdigi kiit;iik ktzt giin §atoda ge~en §eyleri hep biliyorlar
Sisi ile atla civar bir koye gitmi§lerdi. dJ, Ve dii§es Ludovique'in babas1 olan 
Orada baba ktz Diikiin gayrime§rU iki Bavyera Krah Birinci Maximilien - ]o
,;ocugunun annelerile beraber oturduk- seph alh klzmm altJslm da oyle talihsiz 
lart eve girinee Sisi oteki ~ocuklarla o- bir tarzda evlendirmi§tir ki onun bu na
yun oynamtya ba§lamt§, Diik Max ile sibsizliginden sonra lmlanna ad takml§· 
sevgilisi de ba~ba§ll kalmt§lardt. Kii.t;ilk lard1: «Aih talihsiz hem§ireler» 
Sisi etrafmdakilerin takdirleri arasm " Diik Max Bavyeradaki Witteelsbach 
da atma binerek binicilikteki hii.nerleri- krallar hanedamnm bir kolunun tahta 
ni gostermek istemi§, fakat at ormana 
dogru dort nala ko§mU§, bir t~ duvara ge~miyecek olan <;ocuklanndan biriydi, 
t;arparak ba§tm parc;alamt§tt. Dilk, kaza ve metbuu k1zmJ kendisine vennek iste
yerine yeti§erek goz ya§t doken ktzmt yince diik Max buna kar§J koyamamJ§b, 
§efkatle yerden kaldtrmt§, kendi atma Krahn klZlm ilk gorii§te sevmemi§ olmak
bindirmi§ti. Boyleee at iistiinde ikisi de la beraber. 
koye donerken Sisi bir geee sonra sa- Bu, tam manasile bir zor nikah olmu§· 
rayda verileeek suvareye gitmek iste - tu. Diikiin bu uysalhgma ragmen Ludo
medigini bildirdi. KtZtntn kii~ilk ya~ta vique izdivac giinii kiliseye bile ac1 ac1 
sosyete hayatma alt§ma.stnt istemiyen aghyarak gidecek dereeede nankorliik 
Dilk, saraya doneeek yerde daglarm e- gostermi~ti. 
teginie bir kuW.bede oturan ihtiyar bir 
ngtrtmaetn evine gitti. Stgtrtmat; Max da, onun gibi, memnuniyetsizligi
on.lan hararetle kar§tladt ve yemegini ni gizliyememi§, ne adam oldugunu gos
onlarla payla~tt. terir tarzda davranml§h. Gene kansma, 

davetlilere ve kilise erkanma demi§ti ki 
Buna te§ekkiir olarak diik de o hariku- bu evleni§le ne Allahm bir miinasebeti 

lade «cithare» ~alan adam vaziyetini bir vardJr, ne de sevginin. 
kere daha takmd1 ve o saate kadar ~ald1 

Velhas1l, ihtiyar krahn kendisinden ki Sisi, agaclann dallanm hl§Jrdatan serin 
nesim ic;inde ba~m1 hafif hafif sallamaga esirgemedigi §erefe kar§J diik de nankor· 

liik gosteriyordu. 
ba§ladJ, Ve diikle li:Jzl, si.iriilerin ninniye 
benzer c;an seslerini biraz daha dinledi- Y almz bir mesele var: Kral haneda
ler; sonra, uyumak ic;in orti.ilerine bi.iriin· nmdan olan gene kan kocalar nas1l ya§J· 
diiler. yacaklanm kendileri tayin etmek hakkm1 

Ertesi giin 1atoya donmek ic;in orta}1• kendilerinde bulmaga kalkl§Jrlarsa galiz 
ltn ltararmasmt beklediler. bir kabahk etmi§ olurlard1. 

Yeniden bir serin ve h1zh yagmur, or· Onun ic;in diik Max kral ailelerindeki 
manlardaki giizel kokulan ve bahar ta· izdivaclarm te§kil ettikleri orneklerden 
ravetlerini artuarak gec;ip gitmi§, gokler- aynlmamJ§, o ti.irli.i ya§amaga raz1 olmu§· 
de muhte§em bir «gok ku§agJ» bJrali:mJ§tJ. tu. Ve kan koca Stamberg goliiniin klyt· 

Diik, k1zma, bir giin demi§ti ki: smdaki Possenhofen §atosunda hep bed
- «Gok ku§agJ>> saadetin yamlmaz baht ya§ad1lar, hayatlanndaki yeknesak-

bir he§aretidir. l1g1 yalmz Miinihteki §atolarma yaphkla-
Ve Sisi bu sa<;ma itikaddan omrii ol· n klsa ziyaretler degi§tiriyordu. 

'dukc;a kmtulamJyacakh. • ~ ~ 
Sisi iki elini birle§tirip dua eder gibi Diik ve kans1 ofkeli a tl§malar, kavga-

hld!rarak, vecd ic;inde gokyiiziine bak1- lar, ve magmum siikutlar arasmda uzun 
yor, k1§ gecelerini bi.iyi.ik karyolada beraber 

- BabacJgJm, diyordu, gok ku§agl, gec;iriyorlard1. Ve anla§amJyan bu kan 
gok ku§agll .. Bu, dilegim Tannmn nez· koca §atolarmda ayn katlarda yerle§miye 
dinde kabul olunacak dernek degil mi';l karar vermezden evvel dii§es Ludovique 

T b k. d k llk 1 k diinyaya sekiz rocuk getirmi§ti. - a ii 1 o erne ... o ara onu ... 
sen gordiin ki bu da hayra alamet. Fa kat Dii§es, kendi demesine gore «hir topal 
nedir dilegin Sisi? ordek» e vannJ§h; halbuki be§ hem§iresi-

- Ne oldugunu pekala biliyorsun ba- nin be§i de uygun izdivaclar yapm!§lardJ: 
ba ... Beni ge~en y1l Miinihte at cambazl· Hemen hepsi de krallarla evlenerek. 
na gotiirdiigiin giindenberi olmak istedi- Ve dii§es Ludovique kocasmm iistiine 
w· At b k 1· · 1 k · y1ldmmlanm yagd•rmak ic;in hic;bir fmah g1m §ey... cam aZl ra 1c;es1 o ma 15' 

kac;JnnJyordu. Kocas1 bezgin, bezgin: 
tiyorum ben, 

_ Aman ~eytan kulagma kur§un... - E anlad1k, bundan bana ne? di-
Eger babam seviyorsan bunu anana gidip yordu; benim hayatJmda krallann hic;bir 
soyleyim deme ... Ludovique ba§una k1- manas1 yoktur. Ben artistim I Ben yaratJ

cJylm I Sizin sefil krallanmz kabirlerine 
yametleri kopanr sonra I 

"'"' • konup unutulacaklar, fakat benim §iirle-

0 ak§am, vaktaki, Sisi yorgun argm 
,atoya dondii; hzm miirebbiyesine o 
ac1kh midilli hikayesi anlatJ!dJ. Ve bu 
yan resmi kadm, bu i§giizar fakat SIT tut
maz miirebbiye yemedi, i~medi, du§es 
Ludovique saray balosundan doner don
mez, gitti ona meseleyi anlath. 

Ertesi giiniin kii§ad resmi diik Max'la 
hnst arasmda hususi hayatlannm farika· 
11 olan s1k kavgalardan birile yap1!dJ. 

Dii§eS ofkeler ic;inde kocasma haykm• 
rordu: 

- Bu ne miithi§ bir prenses yeti§tirme 
usulii I Bu ne berbad bir tarz I Evet efen· 
dim, klZlmZJ kendinize benzetiyorsunuz ... 
Bu gidi§le k1zm1z bir serseriden ba§ka bir 
~ey olm1yacak. Aman yarabbi, sizin gibi 
bir mahlukla evlenmek kaderimmi§ ha! 

Bu s1k kavgalar diikiin pi§kin §ahsiye
tine derin bir lakaydhk vermi§ti. Ve kan· 
smm bu seferki §iddetli hiicumunu da 
diik sade istihfafh bir mmldanmayla 
kar~JladJ. Zaten izdivaclannm ilk gi.inii 
kansmm sert ve usandmc1 bir hitabesile 
ba§laml§tl. Ve kadm bu hitabeleri kocas1 
oliinciye kadar tekrarhyacakb, kocasmm 
sehen birinci ya§ma kadar. 

Bununla beraber bu miiddet ic;inde ay-

Bursa geceleri 

rim, benim kitablanm okunacak ve beni 
insanlann kalblerinde ya§atlp duracak. 

Diik Max hic;bir vakit kendini ba~ka
lanndan a§aih gorecek mizacda degildir, 
kans1 durmamacasma bunun aksini iddia 
etmekle beraber. Max bu izdivacda ba§l 
yanan kendisidir itikadmdaydJ. Onun gi
bi biiyiik bir miizisyen i<;in, §iirler yazml§, 
Arabistanda, Afrikada, Suriyedeki seya· 
hatleri hakkmda F antasio miistear adile 
bir kitab yazml§ olan bir adam i~in hic;bir 
§ey fazla say1lmazd1. 

Kans1, §airlerin en biiyiigiinii bir kralm 
serc;epannagile degi~mezdi. Sonra bir de 
kocasma bakm, §U putlan y1kan adama I 
Krallara «sefiller» demege dili vanyor· 
du. Kam1 hep bunlan dii§iiniiyor ve o 
zehirli dili, <;ocuklanna, babalannm soy
ca pek a§agl oldugunu soylemek fmatml 
kac;JrmJyordu: Hani §U ola ola Bavyera· 
da bir diik olan kocasmm. 

Bu laflara yalmz Sisi inanm1yordu. 
Diikiin faaliyetinin ikinci derecedeki 

mahsulleri olan <<Ufak pic;ler» unsuruna 
gelince, bu i§te de, yedi me§TU c;ocuk, hep 
analanndan yana ~lklyorlar, ve §atoya 
geldikleri zaman bu pi~leri tersliyorlar, ve 
ellerinden gelen aksilikleri yap1yorlardJ. 

<Arkast var) 

ten vir edilivor 

Bursa (Hususi) - :;iehrimizdeki Cumhuriyet meydam geeeleri Bursa 
i<;in giizel bir manzara te~kil edeeek ~ekilde aydmlatllmaktad1r. Bilhassa bu 
meydandaki Atatiirk heykeline tevcih ecWen projektorler, bir turist 1?eh -
rinin ~ehresine yara§aeak rengi vermektedir. Adeta bol bir 1~1kla y1kanan 
bu meydan, geceleri resimde gordiigiini.iz ~ekli almakt.acllr. 

tesiri albndad1r 
Bugday fiatlannda son giinlerde bir 

fiat sukutu goriilmektedir. Bilhassa iki iic; 
giin i<;inde fiatlar be~ para kadar di.i§mu~
tiir. Piyasada Anadolud.m birbiri arka -
sma fazla mahsul gelmekte bulunmas1 
buna sebeb olarak gosterilmektedir. 

Bugday fiatlanmJZ, bu sene g~c;en se· 
neden olduk~a yiiksektir. Ge<;en sene ile 
bu seneki fiat fark1 kiloda on be§ pan 
kadard1r. Bu sene iyi bir mahsul id•ak 
edilmi§ olmasma ragmen, fiatlann b<;yle 
yiiksek olmasmm bir diger sebebi de mah
suliin kalitesinin yiiksek olu§udur. 

Bu sene bugday ihracatlmlz yolund'l -
d1r. Hiikumetin bugday1, ihrac1 permiye 
tabi memleketler arasma ithal etmi§ ol -
mas1 ihraeatm seyri iizerine bir tesir yap· 
maml§br. lktJsad V ekaleti §imdiye kadar 
istenen miisaadeleri tervi<; etmektedir. 

lhracat dolay1sile dahili fiatlar daha 
ziyade harici fiatlann tesiri altmda bu -
lunmaktad1r. 

INHISARLARDA 
fnhisarlarda terfiler 

inhisarlar umurn miidiirlilgii erkam 
arasmda baz1 degi§iklikler olmu§, mer
kezdeki giizide ve gene elemanlardan 
baz!lan miilhakattaki miihim mevkile
rin ba§ma gonderilmi§lerdir. 

Bu meyanda urnum miidiirliik tuz i§· 
leri muamelat §Ubesi miidiiri.i Sadi A
bkkan SlVas b~miidiirliigiine, istanbul 
ba§miidiir muavini Bedri ~akir Yalter 
de Bahkesir ba§rniidiirliigune tayin e
dilmi§lerdir. 

DENIZ ISLER/ 
Deniz Miiste§ari geliyor 

K1zdayda diinkii i~tima 
KlZllaym kurulu§unun 60 met Yildo

nlimii miinasebetile 25 birincikanun 
cumartesi giinii ve geeesi, yaptlaeak 
biiyiik kutlulama toreninin programmt 
tesbit etmek iizere, diin istanbul KlZllay 
miimessilliginde, miimessil doktor Ne -
~et Usmamn reisligi altmda Eminonii 
Kaymakarm, Vilayet Mektubcusu, Kol
ordu, matbuat ve Halkevleri miimessil
Ierile K1zilay kaza §Ubeleri namma hi
rer zatm i§tirakile bir toplanh yapll • 
mt§hr. Toplantlda, bazt esaslar gorii • 
§iilmii§ ve astl programln kat'! olarak 
tesbiti ir;-ln ic;tima oniimi.izdeki cumar -
tesi giiniine btrakllmt§hr. 

Y akalanan esrar ka~ak~dari 
Emniyet ka~ak~tltk biirosu tarafm -

dan dun Galata semtinde bir arama 
yaptlml§ ve Arab Muhiddin, Diirdane 
ve tstepo admda iic; uyu~turucu madde 
kac;akc;1s1 yakalanmt§tlr. Kac;akc;tlar ii
zerinde bulunan eroin ve esrarlar mu • 
sadere edilmi§tir. Haklarmda tahkika
ta ehemmiyetle devam edilmektedir. 

Bunlarda ba,ka ..• 

1khsad Vekaleti Deniz Miiste§arl Sa. 
dullah Giiney bundan evvel yaptrg1 
tetkiklere devam etmek iizere bugiin 
§ehrimize gelecektir. Tetkiklerin Deniz 
Bank te§kilatma aid bulundugu anla§l

Beyoglunda Yeni~ehirde Kopril elva· 
BORSALARDA rmda esrar sahe1h~ yapan Apito ile ii<; 

ortagt da diin yakalanmt~Iardtr. 

hyor. 

Diin, Turk borcu tahvil1erinde Yl!n~ -

Tiirk borcu tahvilleri 
ADLIYEDE 

den bir fiat yii.kselmesi goriilmu:stiir. H 1rsiz mu§teri tevkif edildi 
Birinci tahviller diin 14,55, ·ikinci tah • . . . . 
viller 13 90 liraya kadar yiikselmi~tir Srrkectde Haleb oteime, Ke~anh All 

ECNEB/ MEHAFILDE. lsmlnde biri, s1k s1k gelir, yorgunlugun

Bir lngiliz gazeteci geldi 
Deyl Telgraf gazetesinde Serutatar 

nam1 miistearile yaZJlar yazan tanmmi§ 
yaztc! Herbert Sidehatham ~ehrimize 

gelmi~tir. ingilterenin ~ok maruf mu • 
harrirler·inden olan bu zat, bir miiddet 
memleketimizde kalacak, memleketimi
zi tngiliz efkan umumiyesine tamta -
eakttr. 

dan bahsederek, kendisine oda ac;tmr 
ve birka<; giin kaldtktan sonra <;lkar gi
dermi~. 

Otel ldaresi, her zaman parasm1 pe~in 
veren bu yolcuya kar§l biiyuk emniyet 
beslemekte imi§. Arasrra, vukua gelen 
kii.c;iik htrstzhklar, bir talom yabane1 • 
lara isnad edilir, Aliden §iiphelenmek 
kimsenin aklma gelmezmi~. 

Ali, yalmz son defa otele gel~inde, 
VI LAYETTE baltaYI ta§a vurmu§ ve §iiphe1i hareket

Zehirli gaz kurslarmm 
faaliyet neticeleri 

Zehirli gaz kurslarmm ikinci devresi 
de ·i§lni ikmal etmek iizeredir. Bugiin 
kaza kaymakamlart vilayette toplana • 
rak zehirli gaz kurslarmm faaliyetleri 
ve kar§Jla§tlan mii§kiillerle bunlarm iza
lesine aid tedbirleri gorii§eeektir. -···-Beyoglunda sar1 ~ivili ge~id

Ierin yerleri tesbit edildi 
Beyoglu cihetinden §ehir haricine 

kadar gec;id yerlerine konaeak san c;i
vilerin yerler·i tamamile tesbit olun -
IDU§tur. Bunlar srrasile yaprlaeaktlr. 
$imdi de istanbul tarafmda gene §ehir 
haricine kadar clan yollar iizerindeki 
gec;id yerlerinin mevkileri tetkik edil
mektedir. Bunlar da tesbit olunduktan 
sonra ~iviler yerlerine konacakhr. ---Soma Adliyesi tefti~ ediliyor 

Soma (Hususi) - Adliye miifetti§le
rinden Ekrem Saylam tefti§atta bulun· 
mak iizere Somamtza gelmi~ ve adliye 
i§lerini tefti~e ba~lamt§hr. Ekrem Say
lam, hususi spor otomobilile gelmi§tir. 
Fakat Altmova ile Dikili arasmda c;a . 
mura saplandtgmdan otomobilin c;amur
luklan zedelenmi~tir. ......... _. 
fzmirde iiziim ve incir sati~i 

1zmir (Hususi) - 'U'ziim piyasas1, ha
raretsizdir. Alman ithalat~1Ianmn son 
sipari~leri, kiic;iik partiler halindedi=. 
Maamafih, bu memleketten yakmda da 
ha iyi ve daha yiiksek talebler beklen
mektedir. 42 bin tonluk rekolteden §im
diye kadar 20 bin tona yakm bir iiziim 
sahlmr§tlr. ikincite§rin sonuna kadar li
mammtzdan yaptlan ihracat ise 14 bin 
tondur. Miistahsil elinde 14,000, tacirler 
elinde 6 • 7 bin ton kadar uziim bulun· 
r!ugu tahmin edilmektedir. 

lerini gorerek pe§ine dii§en c;ama~trct 

kadmm ihban iizerine <;aldrgr iic; kat el
bise ile yakaYI ele verm~tir. Birinci 
sulh eeza hakimi Re§id, diin Ke§anh A
linin iki ay on giin hapsine karar ver • 
mi§ ve kendisini derhal tevkif etmi§tir. 

Bir ~inkograf olii olarak 
bulundu 

Kiic;ukayasofyada Giingormez soka 
gmda oturan tdris oglu Behzad isminde 
bir ~inkograf, odasmda oli.i olarak bu -
lunmu§tur. 6Iiim sebebi §iipheli mahi-
yette oldu~undan Adliye tabibi Salih 
Ha~im tarafmdan cesedin Morga nakli
ne liizum gosterilmi§tir. 

<;orab1, eldiven gibi ellerine 
ge~irmi§ 

Yorgi isminde birinin c;orab fabrika
smdan a§trdtgt iki ~ift inee kadm c;ora· 
bmt, eldiven gibi eline giymi§ ve tam 
kaptdan dr~ar1 c;tkaca~t Strada, yakalan
IDJ§hr. $erife, diin birinei sulh eezg 
mahkemesinde, bir cahilliktir ettigini 
soyledi. 

Mahkeme de kendisinin bir ay on giin 
hapsine karar verdi. 

Bir yankesici 
Lefter isminde birinin yankesicilik 

suretile 25 lira parasmt c;alan Yamk 
David isminde biri, birinci sulh eeza 
mahkemesi kararile tevkif edilmi§tir. 

Mardin Halkevi bir 

Bundan bir sene evvel T epeba§mda 
Kallavi sokagmda 36 numarah mobilye 
fabrikasmdan yangm ~Jkm1~. itfaiyenin 
gayreti sayesinde etrafa sirayet etmeden 
fabrikasmda yangm c;1kmJ§, itfaiyenin 
sondiiriilmii~. bu arada bir itfaiye <;avu
§UJnUZ da ~ehid olmu§tu. 

Diin saat 15 te bu yamk fabrikamn 
kargir hs1mlan y1ktmhrken temeller bir
denbire ~okmii$ ve c;ah~akta olan ame
lelerden Ali, Ramazan ve Akif oglu Ali 
Cavu$ enkaz altmda kalm!§lardJr. ftfa • 
iyenin yard1mile lie; amele c;ok k1sa bir 
zamanda kurtanlmJ§lar ve tedavi altma 
almmJ$IardJr. 

$EHIR ISLER/ 
Belediye reis muavini Anka

raya gidiyor 
Belediye reis muavini Ekrem, Beledi

ye i~leri etrafmda aid oldugu vekalet -
lerle temas etmek iizere bugiin Anka
raya gidecektir. Ekremin bu seyahati, 
dort be~ giin kadar siireeektir. 

Rumelihisarmda su deposu 
Rumelihisarmda Kale i'rinde etraf1 

~ahlarla muhat bulunan su deposu teh
likeli vaz.iyette goriilmii~, kapahlmast
na karar verilmi§tir. Miize idaresile ya
ptlan temaslar esnasmda burasmm a
sari atikadan oldugu ileri siiriilmii§, bu
nun iizerine deponun kapatllmasmdan 
sarf1 nazar edilmi§tir. Depo, etrafmda· 
ki ~ahlar temizlenerek muntazam bir 
havuz haline getirileeektir. 

Otobiis iicret tarifelerinde 
tenzilat yap1ld• 

Belediyece yaptlan tetkikat sonunda 
Taksimle Yenimahalle arasmda i§liyen 
otobiis i.icretleri otuz kuru~ken yirmi 
b~ kuru§a indirilmi§tir. Bundan ba§ka 
mmtakalar arasmdaki iieretlerde de, bu 
nisbet dahilinde hirer miktar tenzilat 
yap1lm1§hr. Fakat otobiis sahibleri ten
zilata itiraz eylemekte olduklarmdan 
bu itiraz da tetkik edilmektedir. 

lmar plamnm tatbik1 i~in .• 
~ehir plammn tatbikrm temin mak • 

sadile Dahiliye VekiUeti tarafmdan is
tanbul it;in bir varidat kanun layihas1 
projesi haz1rlanmaktadtr. Buna · nazaran 
elektrik ve havagaz.ile bilfunum nakliye 
iicretlerine hirer miktar zam yap1larak 
bu varidat istanbul pliinmm tatbikma 
kadar almacak ve planm tatbikmt te
mln masrafma karsrltk tutulacaktlr. 

MOTEFERRIK 

Rum Patrikhanesile Papa 
Eftim arasmdaki ihtilaf 

Diinkii Jurnal Doryan gazetesi, Fe
ner Rum Patrikhanesile Papa Eftim a
rasmdaki ihtilafm halli ic;in Papa Efti
min bilvas1ta ortahg1 iskandil ettigini 
ve Patrikhanenin de Papa Eftim hak -
klnda eskiden vermi§ oldugu tard ka
rarmt geri almtya meyilli oldugunu yaz
IDl§tl. Fener Patrikhanesi, bu haberi 
tekz.ib etmektedir. 

Kimya Enstitiisii i~in bir 
miiracaat 

Cagaloglunda Kimya Enstiti.isii civa
rmdaki aparhmanlarda oturanlar, aU
kadar makamlara miiraeaat ederek bu 
enstitiide bir, iki defa yangm ~tkhgmt, 
civarm hemen her zaman tehlikeye ma
ruz kaldrgm1 ileri siirmiislerdir. 

Almanyaya gonderilecek 
niimuneler 

1kttsad Vekaletinden Vilayete g5nde· 
rilen bir emre gore, Alman - Tiirk Tiea· 
ret Odasma her mevsimde memleket 
mahsullerinden Hfi ;rniktarda niimune 
likler gonderileeektir. 

Dr. Mttzaffer ~evkinin 
konferans1 

'U'lliversitemiz erkamndan dahiliye 
miitehassrst doktor Muzaffer $evki Ye
ner, Tasarruf haftasr miinasebetile bu 
aksam istanbul Radyosunda saat 18 bu· 
cukta bir konferans verecektir. Doktor 
Muzaffer Sevkinin bu musahabesi, ta -
sarrufun bilhassa yiyecek, ic;eeek ve 
s1hhatle olan alakas1 mevzuu etrafmda 
cereyan edeeektir. 

ban do etti 

lneire gelinee, 9 bin tonu hurda clan 
34 bin tonluk incir rekoltesinden tyi 
cins, 13 bin tona yakm bir satt~ tesbit e
dilmi§tir. Hurda sab§l da 4787 tondur. 
$u halde elde meveud miktar 14 bin ton 
kadardtr. Miistahsilin elindeki ineir 
miktart 10 bin ton tahmin edilmektedir. 
Sablan incirin yiizde 90 1 sevkedilmi~ 
bulunmaktacllr. 

Mardin (Hususi) - $ehrimiz Halkevi id.are heyeti muhtelif toplantl -
larda hissedilen bir eksikligi nazan dikkate alm1§ ve bu maksadla kuvvetli 
bir bando mlZlka tak1m1 tc~kil eylemi§tir. Gonderdigim resim Mard.in 
Halkevi bandosunu ~dlC'rile birlikt0 gostermektedir, 
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Amerika ve 
n aponya, Uzak§arkta yalnlt 

t:::::}J le degil, ayni zamanda 
beri en biiyiik rakibi 

ve ingiltere ile dahi miicadele _._,,. ••. , 

J aponlar, Cinlileri silah ve 
!aria lngilizleri ikt1sad kuvvetile 
etmekte ve Uzak§arkm en zengin 
rmdan uzakla§llnnaga 
Lakin J aponlar, arama Amerikan 
lngiliz askeri kuvvetlerine ve harb 
lerine kar§J silah kullanmaktan bile 
dunnuyorlar. 

N ankindeki Amerikan sefareti 
buras! J aponlar tarafmdan muhasar• 
dildikten sonra Panay ismindeki 
c;ekilmi~lerdi. Bu Amerikan harb 
daha dogrusu sabih ve seyyar 
ne Cin hiikumetinin yeni merkezi 
ya gitmek ic;in Mavi nehrin 
dogru ilerlemek istemi§tir. Ayni 
bir lngiliz harb gemisi de bu nehrin 
nsma yani membama dogru gitrnek 
mi§tir. 

J aponlar ise Mavi nehrin geni~ 
daki Sanghay1 ve dar agzmdaki 
kara ve suda Cinlilerin viicude 
ri sed ve barajlan y1k1p zaptederek. 
zasmda 250 milyon niifusun ya§ad1S1 

ta <;:inin kap1lanm tuttuktan sonra 
bu nehirde ecnebi harb gemilerinin 
lunmalanm istememi§lerdir. 

Bunun ic;in nehrin yukansma 
istiyen Amerikan ve ingiliz harb 
ri, Nan kinin yukan tarafmda 
yerle§en Japon topc;u kuvvetleri 
dan ate§e tutulmu§tur. Amerikan 
gemisi batmJ§ ve ic;indeki sefaret 
zabitan ve miirettebatmdan 19 ki§i 
tiir. 

N ankindeki fngiliz konsol . 
memurlanm alan lngiliz harb getnisl 
biri lngiliz Amiralinin bayragml 
diger iki !ngiliz gambotu da J apon 
sunun ate§ine ugramJ§tJr. !ngiliz 
batm1~sa da miirettebat<;a hayli 
vermi§tir. Wuhu'daki Japon to~.0 

mandam Mavi nehirdeki her ecnebl 
gemisini batJrmak ic;in emir aldJgJnl 
alakadar ecnebi makamlara nm.u..-· 

J apon kumandanhgmm bu 
Japonyanm biitiin Mavi nehir 
dan ecnebileri c;1karmak istedi.gine 
b1raknnyor. Halbuki ~imdiye ··,I'A'O""· 
giltere, biittin avi nehir bavz~t\~ p. 
liz niif~tll mmtakas1 addetme~te id•·. p. 
merikahlar da, burada ac;1kkap1 yao• re 
merikan emtiasmm ciiz'i bir resirn -;e 
rek serbestc;e ve gayrimahdud 
girmesi usuli.iniin bozulmamasma 
ehemmiyet vermekte idi. 

Fransa dahi cenubi Cini kendi 
mmtakas1 saymakta idi. J aponya 
ya yeni verdigi bir iiltimatomla 
Hindi<;ini miistemlekesinden cenubi 

silah sevkiyatmm onii derhal 
takdirde sahildeki demiryolunu ve b~' 
s1z trenlerini denizden topa tutacag1111 

dinni§tir. . Ci~' 
J aponya, artJk biiyiik devletlenn Jllo' 

le imtiyazh ve hususi biitiin alaka ve ·,tit• 
nasebetlerini kesmege karar verfll'Ji~e 
Tientsin ile Sanghayda J aponlal'l~.: ~( 
gec;en giimriikler biitiin <;inin giirnT0d. ,0t• 
ridatmm yi.izde altmJ§lnt te§kil e 1~efll 
J aponya bu gi.imriikler sayesinde JaO 
Amerika ile fngiltereyi ticari nokt~ 

'fl sJkl§tlrabilecek, hem de harb masaTI 
senede 300 milyon altm §ilin tutan e~ 
varidat memba1 temin edecektir. A~ ii 
ka, fngiltere ve Fransa Uzak§arktakl ~· 
tlsadi menfaatlerini korumak ic;in Ja'lll' 
ya ile iyi gec;inmek mecburiyetinde yl' 
nuyorlar. Ciinki.i, Cinin en zengin iic; e ~ 
leti yani her birinin niifusu otuz rnib'0 

1: 

dan fazla bulunan Hopei, $antun~kJfl 
Kiangu art1k tamamile J aponlarm bU "t~ 
altmda bulunmaktad1r. Cinin b~e 
servetinin yi.izde yetmi§i bu li<; eyald f 

dir. Diger eyaletler daghk, az mezrU 
az mamurdur. f 

MuhaTTem Fevzi TO~ 
=====---~~~- I 

KOLTOR ts!;!f 
Kaza Maarif memurlat• 

toplamyor .. ~~~ 
Kaza Maarif memurlan, bugun eJ 

arif miidiirliigiinde toplanarak ko~.~,l' 
teblerinin ihtiyaclan iizerinde gor ;cl 
cek ve mekteb biitc;elerini tetkik ede 
ihtivaclar iizerinde konu~acaklard1r' 

llkmekteb mua Ilimleri ;~i~ 
serbest konferanslar 1 • 

Bugiinden itibaren ilkmekteb !l'l~~r 
limlerine serbest konferanslar veri&!' 
~e ba~Ianaeakbr. Konferanslar J{ll'itf 
koy, Beyoglu ve Uskiidarda oimal< 1 

re lie mmtakada verileeektir. ~ 

Cumhuriyet/ 
- . 

Niishas1 5 lruru!jtur. 

Abone "Bralti { Tiir.kiye na.rtc 
~ t~tn te1P 

1400 Kr. 2700 ~t· Senelik 
AltJ ayhk 
Ce ayhk 
Bir ayWc 

750 • 1450 # 

Svo # 
400 • 
150 11t Yo"lll' 
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Milli iktisad haftas1 
Dun de Ankara Radyosunda Siyasal Bilgiler 

okulu direktorii bir konferans verdi 

F.tnkara 14 (T elefonla) - Ulusall Dinleyicilerim, 
t'l onorni ve Arthrma Haftas1 miinasebe~ Bu haftamn diger bir fonksiyonu da t e •. Siyasal Bilgiler okulu direktorii herkesi bu milli inki&afa nastl i§tirak ct • 
• ~In Eri§ilgil bu ak~am radyoda a§a • tigini kendi kendine sormaga davet ey ~ 
&! aki soy levi vermi&tir: lemesidir. Nitekim tasarruf ve yerli mab 

«-:- Saym dinleyicilerim, kullanmak liizumu Cumhuriyetten oncr 
y M,•lli itiyad h:aline gelen Arthrma ve hissedilmi~ olsa bile bu kelimeleri bugiin
b kit Malian Ku!lanma Haftas1 bir(ok kii manada kullanmaga ve milleti buna 
h a •rndan degerli hizmeller goriiyor. Bu davet etmege imkan yoktu. (:iinkii milli 

adfta i(inde hepimiz memleketin iktt • ekonomi milleti bir ikttsadi biinye olarak 
sa •. k 1• In i§afmm bilan(osunu en salahi • ahr. Kurtulu~ Sava~mdan once, Tiirk 
~eth ag1zlardan dinlemekle zevk duyu ~ milletinin tam bir ikhsadi biinye olarak 
Ohz. 1ki gun once, ge«;en bir y!lm in&i~ aJmabiJmesine maddeten imkan yoktu. 
~ \'eten bilant;osunu saym Ba~bakam~ Milletin bir ikttsadi biinye olabilmesi i«;in 
k. 1 ~ 1n agzmdan dinlediniz. Alatiirk Tiir~ birinci ~art ~udur: Memleketin ekonomik 
IIY~sinin milli ekonomi sahasmdaki iler~ hayatma yalmz millet sahib olmah ve 

n?st~ini .. ve -r:u~k.iin hayat standard:m~ ~~IIi hii~um.et bu. husu.st~ faydab gordii~ 
Y 1! Yukseldtgmi Bakanlanmtzm salaht- gu tedbtrlen alabt!meltdtr.» 
Yeth aibzlarmdan i&ittiniz. Ekonomi ha~ Hatib bundan sonra milli ekonominin 
l'l~:1llltzdaki bu inki$aft duymak gelecek muhtelif sahalarmdaki terakkiyi Atatiirk 
b' arda kuvvetimizi artirmak i<;in bize inktlabma borrlu bulundugumuzu soy -
Iter enerji kaynagi oluvor. liverPk konferansmt bitirmi~lir. 

"""""'"""'"""""""""OIOIIIIIIIIIIII!III!IIIIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIJifiiiiiiiOIIIOIIOIIUUUooooOUooooouuoooooooooooo 

Parti Grupu 

diin topland1 

Yekiller Heveti i~timain
da Mare sal F evzi Cak-. ~ 

blak da haz1r bulundu 

1; Ankara 14 (A.A.) - Cumhuriyet 
')' alk Partisi Crupu bugiin 14/12/93i 
l'·r.abzon meb'usu Hasan Sakanm reis • 
l&lllde toplandi. 

1 l<.iiltiir i~leri hakkmda Manisa meb'u~ 
~ R.efik !nee tarafmdan ge<;en Parti 
fe ~~u toplantlSlnda sorulmu~ olan sual ~ 
4t llzerine bugiinki.i toplanttda da soz a· 

11~atiblerin miitalea ve izanatl dinlendi. 
d aarif Vekili Saffet Ankan tarafm ~ 
llt~n \'erilen cevab ve beyanal Crup umu· 
ttt~· heyeli tarafmqan tasvib olunarak bu 
~~akereye nihayet verildi. 

V ehiller H eyetinin i~timaz 

1 Ankara 14 (A.A.) - Parti toplanh~ 
~~~dan sonr~ icra Vekilleri H~y~~i. bu ~ 
1 n Ba~vektl Celal Bayarm retshgt al • 
~~~~ toplanarak muhtelif i~ler iizerinde 
~ ru~melerde bulunmu~ ve bu i~lere ddir 
,yarlar vermi~tir. Bu toplanhda Mare~ 
S f e\'zi (:akmak da haZIT bulunmu~tur. 
~n' atta ehliyet gosteren as
ker I ere ayr1ca yevmiye 

verilecek 
1 ~nkara 14 (Telefonla) - Askeri 
~· rtkalar kara, deniz ve hava kadrola ~ 
dna dahil harb sanayii k1t' alan erlerin -
ell ehJ' '] 'I .. ~ tyet gosteren ve mesal en e mu • 
~.;e$eye menfaat temin edenlere Y.~lmz 
~ l~ltklan giinlere miinham olmak uzere 
.'111lni istihkaklarmdan ba~ka ayrtca 
'e\>tn. 
lll' lYe verilmesi takarriir elmi~tir. Yev~ 
3l}>eler, erlerin kit' a lara iltihaklarmdan 
tn ay sonra ba~lamak iizere birinci sene 
~ero~ok 50 ve ikinci sene 100 kuru~u ge~ 

lYecektir. 

li] Daha az sivil amele kullanmak sure
a]: biitc;ede tasarrufu da temin edecek 
llle ~ bu husustaki layiha, Meclis ruzna-

rne almmJ~hr. 
lllrlltere Krahmn dogum 

t l>ddoniimii kutluland1 
Alt 00dra 14 (Hususi) - Kral Majeste 
q0111.~Ct Corc'un dogumunun 42 nci YJl
tl~ Utnu buglin merasimle kutlulanmi~
l<t;t t1ajeste her taraftan tebrik telgraf-
V alnu~ttr. 

'llnan Krah, Yunanistana 
doniiyor 

te (tina 14 (Husust) - Donmek i.ize~ 
Kr tndradan harekete haZITlanan Yunan 
-y~ra. 1 Jorj diin Ana Kralic;e Mrri'yi zi~ 
llan:t ederek veda etmi§lir. Krahn Yu ~ 
)(, 

1
rana avdetinden sonra Veliahd ve 

~i~a naibi Prens Pol Noel yortulanm 
I .. anhsl 1 ·1· P · F d 'k' 'I b' ~~~ ngt IZ renses1 re en 1 1 e .Ir-
'Pree &e(irmek iizere Avrupaya gidecektir. 
bllr:s Poi kanunusani it;inde ni§anhst ile 
lit. f/ donerek nikahlan icra edilecek • 
l~lin a.~.eleler nikah merasiminde 66 dev
lilt. lllumessil bulunduracagm1 yaztyor ~ 

.c\nkarada lzmir Belediye 
<'\. l'eisinin temaslari 

laqi~kara 14 (Telefonla) - !zmir Be -
ll1asl e l'eisi Behr;et Uz, ~ehrimizdeki te
~ttll1~rlna devam ediyor. 1938 izmir fu
§~ltild gec;en ylllardan daha iistiin bir 
ll1akt e olmast ic;in baz1 tedbirler aim -
"'e ~ea~lr. Ba§vekalet, biitiin vilayetlere 
a~1j " et rniiesseselerine 20 agustosta 
ll1e~~a~ ~Ian fuara i~tirak etmelerini, 
ll<tyii:inet.m biiyiik ve kiir;ilk blitiin sa -
'a\>siy Izrnir fuarmda yer almalanm 

e eden tamimler gi:inderdi. 

ispanyada hava 

muharebesi oluyor 

ihtilalciler, Akdeniz 
sahillerini bombardt

man ettiler 

Barselona 14 (A.A.) - Biitiin gun 
asi hava kuvvetleri Akdeniz sahillerinde 
§iddelli bir faaliyet goslermi§lerdir. Bun • 
Jar ekseriyetle iic;er tayy arelik gruplarla 
hareket ederek bilhassa Huesca mevzileri 
iizerinde U<;arak Sagonte ve civanm born~ 
bardtman ve keza Surruana ve Castellon 
arasmdaki mmlakayr bombardtman et • 
mi§tir. Fa kat hasar miihim degildir. Asi 
tayyareleri Valansiya ve Castellon iize • 
rinde u<;:maga te§ebbiis etmi§lerse de uzak
la§tmlmt§lardJr. 

Madrid 14 (A.A.) - Cumhuriyetc;i 
kuvvetler asilerin Frans1z kopri.isii ve Ca
sa de Campo iizerine yapmak istedikleri 
bir baskm hareketini §iddetle piiskii rtmii§· 
lerdir. Biitiin gece bu cephede giiyiik bir 
asabiyet hiikiim siirmii§se de sabaha kar~I 
kar yagmaga ba~lam1~ ve si.ikun avdet et· 
mi~lir. 

Mmtaka ziraat programlar1 
yap1lacak 

Ankara 14 (Telefonla) - Tiirkiye· 
yi zirai mmtakalara ayumak hususunda 
lelkiklerde bulunmakta kolan komisyon 
Ziraat Vekaletinde cah§malarma devam 
ediyor. Komisyonun tesbil edecegi ziraat 
mmtakalannda o havalinin iklimine, ni.i • 
fus kesafetine ve diger &artlarma uygun 
olarak mmtaka ziraat programlan yap!· 
lacak ve bunlar umuml bir ana program 
halinde birle~tirilecektir. 

Ziraat mmtakalannda niimune «;iftlik~ 
leri, mmtaka ziraat mektebleri ve aynca 
kurslar a«;tlacakttr. 

Diger taraflan koyliiye toprak dagtttl· 
mast mevzuu iizerinde bir kanun projesi 
hazuhyacak olan komisyon, Ziraal, Da
hiliye, lktisad ve Sthhiye Vekaletleri 
miimessillerinin i§tirakile faaliyetine de • 
vam etmektedir. 

Bir heyet Almanyaya gidiyor 
Ankara 14 (Telefonla) - Riyaseti

cumhur Umumi Katibi Hasan Rrza, ik
tlsad Vekaleti Deniz Miiste~an Sadul -
lah, rniitehass1s Biirhaneddin ve mii -
hen dis N acid en miite§ekkil heyet bu 
ak~amki ekspresle !iehrimizden hareket 
etti. Heyet istanbuldan dogruca Alman
yaya gidecek ve Hamburgda satm aim
mast mutasavver bazt gemiler dolayt • 
sile tetkiklerde bulunacaklardir. 

Koyliiniin sathgi mahrukat
tan kazanc vergisi 

ahnmiyacak 
Ankara 14 (Telefonla) - Orduevinin 

ve askeri kaz.inolarm kazanc vergisine 
tabi olup olmad•lb hakkmda Maliye Ve
kaletinden alakaltlara bir tamim gon -
derildi. Diger bir tamimle de koyllile -
rin kasabada ve pazar yerlerinde sat -
tiklan mahrukat i<;in kazanc vergisi a
ram lm•vacai):I aH\ kadarlara bildirildi. 

M. Flandin, Schaht'la 
gorii§tii 

Berlin 14 (A.A.) - Eski Franstz Ba~
vekili M. Flandin, Schaht'I ziyaret etmi~ 
ve kendisile iki saat gorii~mi.i~tiir. 

Alman • <;ek matbuat itilaf1 
imzaland1 

Prag 14 (A.A.) - Alman ~ <;ek 
matbuat itilaft bilkuvve imza edilmi§lir. 
iki memleket dostane matbuat miinase • 
betleri idame edecekler ve bundan sonra 
her ti.irlii matbuat hi.icumlanndan ka<;I -
nacaklardtr. 

CUMHURlYET 3 

j HAdise!er arasmaa 

Beyazlar ihtiyarlad1lar m1? (~~==~~B~u~·y~ilk~d=av=a=la~r==~~==J fiE~ NALINA 
MIHINA 

~ swald Spengler biiyiik bir 
~ Alman tarih!;;isidir.. Ge!;;en 

sene oldii. «Garbm lnhitab» 
adh kitabile biitiin Avrupada, on se
neden fazla, §arka ve garba aid kiy
metlerin mukayesesinden dogma, 
biiyiik bir miinaka§amn devam etme
sinde ba§hba§tna amil olan bu mu
harrirden, Cumhuriyet'te !;;Ikan baz1 
makalelerimde bahsetmi§tim. Alman 
miiellifinin oliimiinden evvel yazdigl 
bazt perakende etiidler kitab halinde 
ne~?redilmi§. Bunlardan bir tanesinin 
terciimesini bir F rans1z mecmuasm
da gordiim. «Sulhun bir ideal ve har
bin bir realite» oldugunu, tarihin ide
allere arkasmt !<evirdigini ispat etmek 
ic,;in yaztlan bu etiidiin birka!;; satmm 
okuyahm: 

«Bir cihan sulhu miimhiin mii
diir? Sorgusuna ancak diinya ta • 
rihini bilen bir insan cevab verebi
lir. Bu tarihi bilmek, insanlarrn ne 
olduklartm ve daima ne olacakla -
rtnt bilmek demektir. Sulh bir ar
zu, harb bir vakradtr ve insanltgtn 
tarihi, insanlartn arzularile ideal • 
lerine hi~ aldtrtf etmemi~tir. H a -
yat, nebatlar, hayvanlar ve insan
lar arasrnda bir miicadeledir; lerd
ler, srmllar, milletler ve devletler 
arasrnda bir miicadeledir ki iktz -
sadi, siyasi yahud askeri bir fekil 
alabilir. Bu miicadele irin bafka 
vasrtalar kali gelmedigi zaman 
sonuncusuna baf uurulur: Kuvvet. 
Milletlerin sulh taraftart olmalart 
bir ihtiyarlrk alametidir. Kuvvetli 
ve gene kavimler sulh~u degildir -
ler. Beyaz rrklar harbetmekten yo
rulduklart zaman, Roma /mpara • 
torlugu Cermen kavimlerinin hiik
mii altrna girdigi gibi, renkli ka • 
vimlere esir olacaklardrr. Sulh da
ima bir ideal ve harb daima bir re
alitedir. Beyaz kavimler harbet -
memege karar verirlerse, renkli 
kavimler harbederek diinyaya ha
him olacahlardrr.» 

Bu sabrlar yazrldtgt zaman, Japan• 
ya Asyadaki biiyi.ik ve kanh istila 
hareketine ba,Iamamt§h. Harbden 
korkan ve ka~an beyaz A vrupa o
n Linde, san tehlikenin C:in iistiine sal
dm§t, Alman mi.iellifinin tahmininde 
isabet gosterdigine ~·k bir delil gibi 
goriinebilir. Fakat beyazlann yorul
duklanna ve ihtiyarladlklanna hiik
medebilmemiz i~in, tekbll§tna bu de
Iii kafi midir? Eger millet~rin genc
ligi, en biiyiik imtihamm yalmz harb 
meydamnda ge!;;irmege mahkumsa., 
bugiin, ihtiyarlamt§ hangi beyaz ka
vim gosterilebilir ki, sulh atkile, dun· 
yamn korkunc silahlanma yart!ma 
girmemege karar vermi§ olsun?. Av· 
rupamn, bugiin Japonya oniindeki 
aczi, derisinin rengine aid bir zaru
retten degil, kendi i!;;indeki ezeli ihti
laflart hala lat'asmm vahdeti lehine 
bir tiirlii halledememi§ olmasmdan 
geliyor. Briand'm kafasmdan dogan 
yekpare A vrupa tasavvuru, Leman 
goliiniin ktytlarmda soylenmi, bir ti· 
irden ibaret kaldt. 1talyamn da Millet
ler Cemiyetinden !;;ekilmesi, Avrupa 
vahdetinin bir hayal oldugunu tekrar 
ortaya koyuyor. Hele bu vaziyette 
enternasyonal bir vahdetin riiyast 
i~inde kalanlartn horultusundan yal
mz uvantk olanlar istifade edecekler
dir. Bu a!;;Jkgozler arasmda sanlar ka
dar beyazlarm da bulunduklanna hi!;; 
§iiphe etmiyelim. 

PEYAMI SAFA 

Diin geceki ftrbna 
Diin gece, saal I ,45 le ~imalden ge -

len ~iddetli bir riizgar, birdenbire futma 
halini alm1~, bunu yagmur takib etmi§lir. 
$ehre korkulu dakikalar ya~atan ftrtma
dan sonra yagmur sabaha kadar ktsa fa
st!alarla siirmii~tiir. c KISACA ... J 

--~----~-------------------------* ATiNA- ingiliz tezgahlannda yaprl-
makta bulunan iki Yunan muhribi brr sene 
sonra Yunanistana teslim edilecektir. * ATiNA- Yunan hava nakliyatr kum
panyast, Atina - Seianik hava hattmm 
M1s1r ve Korfu adasma kadar temdidine 
karar vermi~tir. * LONDRA - Amele flrka.si Iiderlerln
den M. Lansbury Qekoslovakyadaki temas
lanm bitirerek bugiin Var~ovaya gitmi~?tlr . * LONDRA - Macaristanda mahiyet! 
heniiz anla~tlamtyan kari§Ikltklar l(Ikttiti 
haber verllmektedir. * LONDRA - Rolanda hiikftmeti, ordu 
mevcudunu 20 binden 32 blne ~trkarmaga 
karar verml~tlr. Askeri hizmet rniiddeti de 
11 aya !ndirilml§tlr. * LONDRA - irlanda hiikumetl italya 
Kralmr Habe§ imparatoru olarak tammaga 
karar vermi§tir. * PARiS - Biiyiik magazalarda l(alt§an 
memur ve ameleler bugiin umumi grev 
ilan etmi~lerdlr. * LONDRA - Pe~tede polls bu sabah 
biitiin yabanctlarm hiiviyetlerini tesblt et
mis, 350 yabanCIYl §iipheli giirerek yaka -
lamt§trr. 

Uzak§ark davas1 ve 
<;inde ecnebi niifuzu 

Sulannda sabahtan ak§ama kadar oy ~ 
na§an bol l§tklan, iizerinde yiizen salla -
nn, <;in kay1klarmm, yandan <;arkh va~ 
purlann ve kiilrengi gambotlann sondiire~ 
medigi Mavi nehrin biiyiik bir dirsegi ii
ze-rine vaslanml§, vaktile <;in alimleri, 
fagfurl~r ve ipekliler beldesi olan Nan ~ 
kin ... 

ilkbahar iptidalarmdc. bir ~afak vakti, 
~anghay' dan gel en ve dev!et memurlan, 
IT'aliyeciler, simsarlar tJkhm tJkhm dolu 
olan ekspres, gece karanhgmdan, eski par 
§iimen rengi bir labiat ortasma <;1kryor. 
T arlalar, evler, kiimesler, bahc;eler, 1r • 
maklar ve golciikler ortasmda bitmege ba§· 
!Jyan senenin ilk ye§illikleri, asnlardan 
aria kalan bu sararml§ tabiatin ortasmda 
tekrar gori.inmekten mahcub, urpenyor 
gibidir. 

T ren ufac1k sebze bahc;eleri arasmdan 
gec;erek on dordiincii amdan kalma mu
azzam .seddin boyunca ilerliyor ve kiZtl 
dagm eleginde bitdenbire bir §ehrin va -
IO§ile kar§IIa§Iyor. istasyon <;ok temiz. 
Dik duru§lu, ayaklan gelrli polisler. Yiik
sek bir kap1. <;in sokaklan. Sonra, bir • 
denbire, Chicago yahud Sydney banliyo
siindeki kadar geni§, iki yam, olduk<;a 
zevkli bir mimari uslubile yaptlmt§, yep
yeni nezaret binalarile siislii caddeler. 
Her dart yol agzmda, beyaz eldivenli 
polis memurlan, bu Amerikan usulii sey· 
risefere hayrel eden tek tiik otomobillere 
yo! gosteriyor. Keza Amerikan tarzmda 
magazalar. Bir yandan ytktlmakta olan 
T alar ve fmparatorluk §ehirlerinin orta ~ 
smdan bir cadde ge<;iyor. Gene muhte§em 
bptlar. KtrmiZ! bir duvar ve biraz sonra, 
iik fmparator Uing'in mezanna giden, 
iizerinde ta§tan, muazzam naztr ve hay
van heykelleri dikili, bozuk kaldmmh 
uzun yo! geliyor. Daha otede, serviler a
rasmda, modern <;inin manevi babas1 
Sun Yat Sen'in, K1Z1ldaga yaslanm1~, be
yazh mavili tiirbesi. Oraya dogru hrma • 
nan, talebeden ve memurdan mi.irekkeb, 
sonu gelmez bir ziyaret<;i kafilesi goriilii
yor. 

Hiikumet merkezindeki oteller oyle 
dolu ki, bir ay evvelden tutulan odanm 
bo~almasi i«;in saatlerce beklemek laz1m. 
A vrupanm ve Amerikanm nekadar silah 
taciri, makine taciri ve te«;hizat taciri var~ 
sa hepsinin miimessilleri burada. Bunlar, 
gozii a<;tlmt§, hakikali miidrik, milliyet 
mefhumuna sanlmt§, teknige susam1~ bir 
millelin, muvaffak olmu~ bir devlete has 
«sipari~ vermek» gururunu tadan Cinin 
resmi devairini muhasara altma alm1~ • 
lar ... 

Uyumak imkam yok. Biti§ik odada 
gene Amerikahlar, Holliwood' da §enlik 
yaparcasma giiriilti.i ediyorlar. Burada 
iki miinteha birle&iyor. <;ang • Kay - $ek 
<;inini ziyatel edenlerin yiizde sekseni A
merikadan geliyor. San uk diinyast do
larla konu§uyor ... 

*** 
Bu, diinkii manzara... Bugiin, mu ~ 

hasara altma alman, bombardtman edi ~ 
len, ate§e verilen, yagma edilen, nezaret 
binalan ytktlan, kaytklan halmlan, res ~ 
mi memurlan ve sefaret erkam kac;J§an, 
caddeleri yer yer delinen Nankinde, enkaz 
arasmdaki a<; bir milletten ba§ka bir§ey 
yok, flk imparator Ming'in mezan listi.in
de oldugu gibi Sun Y at Senin tiirbesi i.i
zerinde de, (:inlinin menfuru olan «do • 
gan giine-s» bayragi dalgalanacak, be
yazlann da, <;inlilerin de, daha alh ay 
evveline gelinciye kadar, yakmda mu
hakkak bir ricate mahkum oldugunu zan
nettikleri J apon imparalorlugunun bayra
gd 

*** 
T ahsilini Tokyo askeri akademisinde 

yapm1~ bir gene zabitken, Kanton komil
nist ordusuna kumanda eden, sonra, zen~ 
gin Soong ailesinin Amerikada tahsil et
mi~ bir ktzile evlenip htristiyanhgt kabul 
eden, yagmadan ve anar§iden usanmi§ 
Y antse vadisi tacirlerinin miizahereli!e 
memlekelini tekrar vahdete kavu~turma· 
ga te~ebbiis eden ve $anghay harbinde 
kendini gosteren Mare~al $ang~Kay~ 
$ek'in, bu diktatoriin kurdugu yeni ~ine 
herkes ilimad gostermi~ti. 

Milletler Cemiyeti, bu hiikumeti itina 
ve ihtimetnla tuttu. Amerikahlar ve In ~ 
gilizler ona krediler temin ettiler ve nak
dini tuttular. Alman zabitleri ve en ev -
vel maruf General von Seekt, ona bir or
du yeti~tirmek §erefini almak istediler. Bu 
ordu $anghay etrafmda kahramanca 
<;arpt~arak mahvoldu. Kont Ciano, bu 
yeni Cinin tevecciihiinii celbe <;ah~h. ona 
kendi el yaztsile mektublar gonderdi ve 
(in ha_va kuvvetlerini yeti§tirmek iizere 
ftalyan muallimler gondermege muvaf -
fak oldu. Her milletten miileahhidler, 
bankerler, rni.ihendisler di.inyamn bu en 
kalabahk milletini teslih ve te~;hiz etmek 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

i«;in birbirlerile yan&a girdiler. 
Bizzat J aponlar ona itimad gosterdi -

ler ve bu itimad sebebile, i«;lerinde ilida
line en fazla sahib olanlar, Cinle miiza
kerata girmege te~ebbiis ettiler ... T a ki, 
generaller, J aponyanm fazla intizar yii~ 
ziinden her§eyi kaybedecegi kanaatini 
hast! edinciye kadar. 

Bunlar, Avrupa ile Amerikamn, kendi 
:.avgalan it;inde bunalm11, Rusyanm, SUI· 

kasdlerle ic;in i<;in kemirilmi§ oldugunu bi~ 
liyorlardJ .. , Bu i~e bir nihayet vermegi 
kararla§llrdtlar. 

<;inin, daha karmm bile doyurmadan 
haddinden fazla silahlandmlmast yiizlin
den, fazla endi§elendigi nisbette tehlikesi 
artan bir dii§man yumruguna maruz bua~ 
ktldtgl nastl idrak edilememi§ti? 

*** 
T arihi cografyanm hem en hem en de • 

gi~mez bir kaidesi mucibince, bahri dev ~ 
letler miistesna, bir memleketin siyasi 
vahdeti, cenubdan ~imale dogru degil §i~ 
malin cenuba galebesile vukubulur. Nan~ 
kin isminin manas1 cenub §ehridir. <;ang~ 
Kay • $ek hlikumeli, cenublulann §imal~ 
liler iizerindeki galebesini temsil ediyor • 
du. $imal hiikumet merkez1 olan Pekin, 
kendi ihti§ami i~inde can c;eki~iyordu. Fa~ 
kat, <;in tarihi meydandaydt. F atihler, ve 
milli vahdet kuran yaptdar, daima §i • 
malden gelmi§lerdi.. Bu kaide bir kere 
daha kendini gostenni§tir. Nankin ytktl~ 
mt§, Cang • Kay • $ek, agustos aymda, 
en giizide ktt' alanm, §imali miidafaaya 
gidecegi yerde, Y antre iizerine, $angha~ 
ya lah§id etmege mecbur ka!mt§tlr, 

Arhk, <;in Mare§ah, kendisini ihanet
lerden koruyabilirse, miistevliyi, memleket 
dahilindeki sarp mmtakalara dogru c;ek ~ 
mege te~ebbiis edebilir. 

F akat, dii§man, onun pe§inden gider 
mi? J aponlar, biitiin istediklerini, hatta 
islediklerinden fazlas1m ele gec;irmi~ler -
dir. Y almz, San tung eyalelini i§gal elme~ 
leri kalmt§llr. Deniz hyiSinda bulunan bu 
eyalette §imdiye kadar harbetmemelerinin 
sebebi de, orada sahib bulunduklan mil~ 
teaddid miiesseselerin mevcudiyetidir. 

*** 
Cin olemez. Fakat beyazlarm niifu -

zu? 

Sanlar diyannda, dii§mamn haysiyeti
ni mahvetmek i~in yaptlacak en biiyiik ve 
en tamir kabul etmez hakaret, onun i<;eri 
girdigi anda, kendini oldiirmeklir. Japan 
alaylan $anghaydaki imtiyazh mmtaka· 
ya girdikleri zaman, bir Cinli talebe, bir 
binanm ii~iincii katmdan kendisini onlann 
ayaklan dibine ftrlatlp ath ve halk, Ci -
nin, haysiyelini kurtardtgi hiikmiinil ver • 
di. Fa kat, ~in yalmz ke-ndi haysiyetini 
kurtannt~tl, Avrupanm ve Amerikamn 
degill 

Lucien Romier 

Bel~ika, lngiltereden istikraz 
yap1yor 

Briiksel 14 (A.A.) - Maliye Nazt· 
n de Man, bir lngiliz bangerleri grupu ile 
be§ milyon fngiliz lirahk istikraz hakkm
da yaptlan anla§mayi imzalamak lizere 
Londraya hareket etmi§lir. De Man, 
Londrada bulunu§undan bilislifade muh
telif lngiliz devlel adamlarile de gori.i§e~ 
cek ve <;ar§amba sabah1 Bri.iksele done • 
cektir. 

Feci bir tayyare kazaai 
Londra 14 (A.A.) - Bir bombardt

man tayyaresi Stomphambridge'de yere 
dii§mii§ ve yanml§llr. f<;inde bulunan 
dorl ki§i yanmtstJr. 

Kudiiste 13 ki§i yaraland1 
Kudiis I 4 (A.A.) - Hayfa civa • 

nnda Nasraya gitmekle olan bir otobiise 
liifekle atr~ edilmi~ ve bir de bomba a ~ 
lllmt§llr. Y olculardan 13 ii yaralanmi§ -
tlr. 

lgd1r pamuklari ~ok iyi 
lgd1r 14 (A.A.) - lgdtr pamugu bu 

sene goriilmedik nefaset ve miktardadJT. 
Ce<;en senenin bir misli yani iic; milyon 
kilo tahmin edilme-ktedir. 

De Ia Rocque'un muhakemesi 
Paris 14 (A.A.) - De la Rocque'la 

taraftarlan ve bilhassa meb'us Ybar
negaray aleyhine ikame edilmi~ olan ve 
mevzuu 4 te§rinievvel 1936 tarihinde 
Pare des Princes'de gayrimiisellah te ~ 
cemmiiii dogrudan dogruya tahrik, sa
niyen mefsuh birlikleri Frans1z sosyal 
f1rkas1 te~kili ~ekli altmda yeniden .ih· 
das etmekten ibaret bulunan dava, dun 
ogleden sonra baslamt~hr. 

4 te~rinievvel 1936 niimayi§i hakkmda 
De la Rocque, bundan maksadmm so -
kaklarm yalmz komiinistlere aid olma
dtgmi ispat etmek oldugunu ve Frans1z 
sosyal f1rkas1 efradmdan hi<;birinin si
lahlanmamast ic;in emir verilmi~ bulun
dugunu soylemi§tir. 

Miistemlekeler meseles 

(E5} iiyiik Harb, Amerikanm 
lg) yardtmile hila£ ziimresi tar 

fmdan kazamldtgl zaman, 
libler, • Amerika miislesna - maglubla 
bir klSim topraklanm yagma ettiler. 
a~ada Almanyamn mi.istemlekeleri 
taksime ugrad1. $imdi, Almanya, tek 
silahlandi, kuvvellendi. Yagma ve g 

bedilen mallanm geri almak isliyor. 
mallann iistiine oturmu~ olanlar da, ta 
bunlan geri vermek islemiyorlar. Bu ·· 
den diinyanm rahatm1 ka<;tracak dike 
bir mesele daha orlaya c;tkmt§ bulunuy 

Bir Franstz gazetesi Almanlann rn' 
temleke davas1 iizerine uzun bir yaz1 y 
m1~. Bu yazmm hedefi, Almanyamn m· 
temlekelerini geri istemege hakk1 olm 
dtgmt goslermektir. Almanyanm Biiy 

Harbden evvelki miistemlekeleri Afr 
kada, Okyanusyada ve Asyada olm 
iizere 2,952,600 murabba kilometro 
m§ligindedir. Bu topraklann niif 
13,690,000 ki§idir. Bu niifusun yal 
24,000 ki~isi Almanm1~. Alman miis 
temlekelerinin bugiinkii sahibleri, Fran 
!ngiltere, lngiliz Dominyonlan, Bel<;i 
ve ]aponyadJr. 

Diinyadaki muhtelif ham maddele 
25 tanesini esash ham madde addediy 
Jar. fngiltere, bu 25 maddenin 18 ne 
bol, 2 sine bir miktar maliktir, yalmz 
maddeden mahrumdur. Almanya ise 
ham maddeden yalmz 4 tanesine k 
miklarda, 2 tanesine az «;:ok sahib 19 
nesinden ise tamamile IJ)ahrumdur. Ja 
panya ile !talya da bir zamanlar Alma 
ya gibi mahrum vaziyette iken biri M 
<;uko'yu oteki de Habe§istam alarak h 
madde yoksulluklanm telafi etmi§lerdir 

Franstz muharriri, Alman miistemle 
kelerinin geri verilemiyecegini iddia ed 
ve bu iddiasm1 isbat i~in, siyasi, iktisa 
hukuki, sevkiilcey~i deliller ileri siirerk 
bu mustemlekelerin Almanyaya isted' 
ham maddeleri temin edemiyecegini 

soy}iiyor. Ciinkii Almanyamn istedi 
ham maddelerle ia~e mevad1 bu miis 
temlekelerde mevcud degilmi§. Frans 
muharriri, Almanya, 1914 e kadar 
koca miistemleke imparatorluguna yaln 
24.000 ki§i ihrac ettigine gore, Alman 
yanm niifus fazlasmt gondermek ic;in 
bu miistemlekelerden istifade edemiye 
ccgini anlatJyor. 

Sonra, gene F ranSIZ muharririne gor 
Almanyaya mlistemlekelerinm iade ed 
memesini icab ettiren bir sebeb de bun! 
~imdi ellerinde bulunduran memleketleri 
bu somiirgelere pek ~;abuk sermaye olm 
olmalandtr. 

Frans1z muharriri, yazlSinm sonun 
miistemlekelerin Almanyaya geri verilm 
mesini; fa kat, ham maddelerin adila 
taksimini istihdaf eden yeni bir iktiSa 
muvazene kurulmastm teklif ediyor. 

Uzun soziin ktsast, eski Alman mlis 
temlekelerinin bugiinkii sahibleri, onla 
goniil masile Almanyaya iadeye taraft 
degildirler. 

Cer<;i, F rans1z muharririne cevabe 
mademki Alman miislemlekeleri ha 
madde baktmmdan oyle zengin yerler d 
gilmi§; o hal de, bu fakir miislemlekele 
Almanyaya iade ediverin de mesele ka 

masm, diinyamn rahati ka«;:masm, dem 
miimkiindiir. Biz, Almanyanm avukatl 
gm1 etmek niyetinde olmadJgJmtz ic;i 
bunu soyliyecek degiliz. Soylemek ist 

digimiz, miistemleke davasmm da oy 
miizakereler ve konferanslarla halledil 
cek mahiyette olmadtgmt gostermektedi 

Bu mesele, miizakere ve konferansla, y 
ni genii! nzasile halledilemeyince i§, g' 
niin birinde silaha dayanacakttr. Alma 

yanm 1914 teki dii§manlan, buralan 
silah ku vvetile almt§lardt; §imdi de -gi.i 
yeterse- bunlan silah kuvvetile geri a 

mak Almanyaya dii§i.iyor. Y armki ha 
bin sebeblerinden biri de bu miislemlek 
ler olacakttr, 

Schmelin, rakibini 
nakavt etti 

Nevyork 14 (A.A.) -Alman bo 
sorli Max Schmeling diin gece 18 bin s 
yircinin oniinde §imdiye kaddr hie; nak 
avt edilmemi~ olan Amerikan boksor 
Harry Thomas't sekizinci ravundaa rna v 

!fib etmi§tir. Amerikan boksorii arhk d' 
vii§e devam edemiyecek bir hale geldi 

ginden Schmeling hasmmt nakavt etmi~ 
c;esine galib ilan olunmu§tur. 

-···-Prens Seyfeddinin cenazesi 
Merhum Prens Seyfeddinin cenazes 

diin gece, limammtzda bulunan Roman 

Ya vapuruna konulmu§tur. Cenaze bu • 

giin Mtma gotUrUleceklir. Merhumun 

zevcesine ve zevcesinin biraderine, cena• 

ze ile beraber Mtma gitmesi ic;in vize ve

rilmemi§tir. 



KU~Uk 
hi kAye istasyonu 

~============ Ahmed Hidayet 
5 ikincite§rin 
- Affeder::tiniz, kii<;iik hamm, yuz bin 

defa affmtzt dilerim .. Bir yeriniz actdl 
mt? 

- Haytr .. Bir yerim acrmadt .. Fakat 
biraz daha dikkatli olmamz lbtm .. Eger 
tekerleklerin onunden tam vaktinde 
kar;masaydtm, sakat kahr, yahut i:ilebi -
lirdim. c:;unkii dogru iizerime geldiniz!.. 

- c:;ok rica ederim, azarlamaytntz .. 
Zaten yapbgtm kusurdan son derece 
mahr;ubum .. Beni biisbiitiln yerin dibi
ne gec;irmeyiniz!. Eger ufak bir c;izik, 
stynk varsa sizi derhal bir eczaneye go
tiireyim .. 

- Eczaneye gitme~e liizum yok .. Fa
kat ayagtm hafifc;e burkuldu zannede -
rim .. Ay .. Ay .. L\ltfen ~radan bir taksi 
r;agtrmtz da evime gideyim .. 

- Taksi mi?. Buna imk~n mt var? .. 
Bizzat arabamla sizi devlethanenl:~:e go
ttirmezsem kat'iyyen ic;im rahat etmez .. 
Durun biraz yardtm edeyim de basa -
maga atlaymtz! .. Ha .. Bravo! .. Miisaade 
ederseniz size kendimi takdim edeyim .. 
Piruzan Bereket!. 

- Ben de ... !ffet Ebcet! .• 
9 ikincit~in. 
- Allo .. Firu:~:an Bey, !!IZ mlsinlz? 
- Evet efendim .. 
- Beni tantdmtz mt? 
- Tammaz olur muyum 1ffet Hamm-

ctgtm!. 
- Nereden tamdtruz? 
- Sesinizden .. Hem, diin gece sizi rll-

yada gordiim .. Bugiin gorii§ecegimlzi ii
mid ediyordum .. 

- Sahih mi s5yliiyorsunuz? 
- Yemin ederim, kiic;iik hantm .. 
- Size telefon etmekli~im biiyiik blr 

cesaret, de gil mi? Fakat bana ka111 gos
termi~ oldugunuz nezaketten dolayt te
§ekkiirlerimi bildirmekten kendimi 
menedemedim. 

- !stagfurullali.. K!ir;iik hantm.. 0 
giin size gec;irtmi~ oldugum halecan ve 
heyecandan dolayt bilseniz bala neka
dar miiteessirim .. 

- Yok .. Artlk onu dii§iinmeyin .. Sim· 
di r;ok iyiyim .. Ayagtmtn stzllart tama
mile ger;ti.. Doktor sokaga c;tkmama mu· 
saade ettl. 

- Vallah1 r;ok memnun oldum tffet 
Hammctgtm .. Yalmz bir ricam var .. 
Tamamile iyile~tiginize kanaat getirmek 
icin sizi bir defa gi:irmek istiyorum. Bu· 
na milsaade eder misiniz? 

- !mk~mt mt var .. Firuzan Bey.. Siz 
kabil olmtyacak bir §ey istiyorsunuz! .. 

- c:;ok rica ederim, !ffet Hammctgtrn. 
- Her halde bugtin de~il .. 
- Yarm olsun .. Fakat uykusuz blr 

f!ece daha ger;irmeme sebebiyet vere • 
ceksiniz .. 

- Kuzum, siz nelerden bahsed·iyor • 
sunuz Firuzan Bey! .• 

- Hakikati si:iyliiyorum, kiir;Uk lia -
mm .. 

- Pekala .. 0 halde yann be§te .. Ge -
r;en giin ara bamzla ban a c;arpttgmtz 
yerde .. 

15 ikincite§r!n. 
- Acaba §U anda Hinatta bizlm ka -

dar birbirini seven, yekdigerinin ya • 
nmda bu derece mes'ud olan bir c;ift da
ha var mt, dersin Firuzan Bey .. 

- Zannetmem yavrucugum .• 
- Tam~amtza sebeb olan o kiic;iik 

kazaya bilsen nekadar minnettar1m .• 
- Ben de i:iyle !ffetc;!gim .. 
- Ey .. Yiiziikleri ne zaman tsmarh • 

yorsun bakahm? 
- Ni§an yiiziiklerin1 mi? 
- Evet .• 
- ~ekerim, bugiinlerde c;ok me§gu-

liim .. t§Ierden biraz ba§Imt kurtardtgtm 
giin birlikte kuyumculan dola§ll'lZ. 

19 ikincite~rin. 
- Fizuran, sen benl galiba oyahyor

sun!.. 
- Ni~in? 
- <;iinkil, hala yiiziiklerden haber 

yok .. 

- Biliyorsun biran, bir saniye durup 
dinlendigim var mt? Bugiin ir;in vak~t 
bulacagtmt zannediyordum. Yazthane -
den c;tkmctya kadar yedi oldu, ma~aza
lar kapandt ... 

- Ha .. Ha .. Ne budala lmi~im meger .. 
Benl cidden sevdiginl zannediyordum .. 

- Asabile~me .. <;ok r·ica ederim. 
- Asabile~mesi filan yok .. Ya, §lmdi 

gider bir kuyumcuyu ac;tmr, yiiziikleri 
tedarik edersin .. Yahut da aynl.trtz .• 

- <;ocuk olma .. Bu saatte bakkal dilk· 
kant bile ar;ttrmak kabil degil.. Yarm 
ilk ~im yiiziikleri tsmarlamak olsunH 

- Hayrr .. Ben gidiyorum.. 
- fffet! .. 
20 ikincite~rin. 
- Allo .. Firuzan Bey orada mt? 
- Haytr efendim, be~ dakika oldu 

c;tkhlar .. 
- Ya .. Bir haber filan da btrakma • 

dt mt? 
- Siz klmsiniz efendim .. 
- iffet Ebcet! .. 
- Haytr efendim, slzin lc;in blr liaber 

btrakmadtlar .. Yalmz Ferhunde Hamm 
telefon ederse .• Park oteline te~if et -
sin, dediler .. 

-Pekala .• 
25 ikincite§rin. 
- Affedersiniz, kUc;iik hamm .. Benne 

dikkatsizlik oldu amma, slz de birden
bire oniime c;tkhntz! .. c:;amurluk hafifc;e 
aya~mza c;arph galiba .. Bir yeriniz act· 
dt m1? 

- Haytr .. Fakat burada arabayt bu 
kadar siiratle siirmenize liizum var mty
dt? 

- Tekrar affmtzt dilerlm. Fren blr
denbire ~lemedi mi, ne oldu bilmem .. 
Ne lse size de, bana da bUyiik gec;m~ 
olsun .. Fakat serbest yiiriiyemiyorsu -
nuz. Bir yeriniz actyorsa, Allah a~lona 
saklamaytmz .. Soyleyiniz! .. Miisaade e
derseniz sizi evinize kadar gotiireyim .. 

- Te§ekkfu ederim, r;ok naziksiniz 
beyefendl, ben bir taksiye de atlar gt
debilirim .. 

- tmkant yok .. Efendlm .. Bunu yap
mtyacak olursam, kabahatlmi nastl af
fett·lrebilirim ?. Musaadenizle kendimi 
size takdim edeyim .. ~akir Sahban~ 

- Ben de iffet Ebcet!, 
Ahmetl HiJavel 

Actkh bir oliim 
MUlga ~Oray·i Devlet Muhakemat da

iresi hulefasmdan ve Adalar Belediye 
rei!Uginden miitekaid ve turkc;e mual
liml, 

Bay Bedros Zeki 
kalb sektesinden vefat etm~tlr. Cenaze 
merasimi bugiin 15/12/937 c;ar§amba 
saat 14 te Beyoglu Bahkpazar Ermeni 
kilisesinde icra lohnacakhr. 

Allesine sabtrlar dileriz. 

Tetekkiir 
Sevgili kard~im Ahmed Aldtka~tmm 

ant oliimfinden miiteVi!llid sonsuz tstl
rab ve elemlerimize, gerek cenaze me· 
rasiminde bizzat haZir bulunarak ve ge
rek telgraf, telefon ve mektubla i§tirak 
etmek suretile kederlerimizi tahfife c;a· 
lt§Mak IOtfunda bulunan ktymetli akra
ba, ehibba ve dostlanmtza ayn ayn te
§ekkilre biiyiik teessiiriimiiz mani oldu
~ndan ailemiz namma derin te§ekkUr
lerimizin ibla~ma gazetenizin tavassu· 
tunu rica ederim. 

Mustafa Aldtkac;tt 

tRTlHAL 
Fatili camii §erifi miiciz iJersl -

amlanndan ve Vefa !dadisi arabt mu
allimi Bay Attf vefat etmi~tir. 

Cenazesl bugiin (c;ar§amba) saat on 
birde Otakr;llardaki hanesinden kaldt
nlarak Edirnekapt camiinde ogle na -
mazt ktlmdtktan sonra Topkaptdaki a
ilesi kabrine defnedilecektir. 

CUMHURtYET 15 Birincikanun 1937 

Y dd1z vekilleri 

Biiyiik artistlerin yerine 
bazan benzerleri 

oynuyorlar 

Joan Blondell ve benzeri Cornie Rae 

Holivud'daki biiyiik yrldtzlarm he • 
men ekserisinin hirer benzerleri mensub 
olduldan tirhtler tarafmdan angaje edil
mi~tir. Bu i§, tabit kumpanyalar tarafm
dan epeyce bir masraft mucib olmaktay
sa da bir~ok istifadeler ve kolayhklar da 
temin etmektedir. Mesela, ytldiZlar fazla 
yorulduklan vakit, yahud uzak memle • 
ketlere gitmeleri icab ettigi zarnan, ya • 
kmdan almmtyan k1stmlarda benzerler 
kendilerine vekalet ederler. lngilizce on
lara «stand-in» denmektedir ki dogru • 
dan dogruya bizim «kaimmakam» tabi -

•-• Buglinden itibaren --• I Yann ak§am \ 

$ A R K F E R A H s~~~~~!~a 
( Eski Ekler ) sinemasmda H A F I Z 8 U R H A N 

Sinemanm iki biiyiik zateri gecesl t;ereflne 

scHA GUiTRi, RAiMu. LYNN Mualla.... ve arkada~lan 
HARDiNG, HUGUETTE DUFLOS KONSERi 
CECiL SOREL, JACQUELiNE ve mtmleketin iki bilviik saz heyeti 
DELUBAC Ayr•ca: 
gibi en bnynk artistler taraftndan Dumbullu ismail, Hermine Hep~en 

lngiltere T aCIDID Duhullye :z::~ki ~~~~:~~!\ .. balkan 

I
• n c I. I e r I. so kuru,. Buglin bu gece ve yann 

yalntz matinelerde 

- Yavrum ve Son Uc:ufl 
ve avnca : 
PAUL MUNi ve ANN DVORAK 

tarafmdan oynanm1' 

DOKTOR Sokrat 
FraDSJICB sozlii miithit film. 

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Bu gece 
'O'skiidar (HALE) 

sinemasmda 
DONANMA GECES1 

vodvil 3 perde 
Yazan: Re~ad Nur·i 

[

•Bugiin T tJ R K sinemasmda RAlMU ve LUCiEN BARROUX 
Parisin l'l!'oda, borsa, ticaret alemi, eglence ve zarafet filmi 

A S R i I c;: A D A M 1 2 saat kahkaha 
'"I 1laveten: EKLER JURNAL 

BugUn bUtiin diinya efkariUmumiyesini i§gal eden 

• • • • JAPONYA 
Asri Japon veknyiinl gosteren ve tamamen Japonyada c;evrllen 

JAPON GOLO 
Biiyiik a~k romanuu temsil lc;ln dehakar artist 

SESSUE H A Y A K A V A 'Yl 
bulmu~larchr. Yartn ak§amdan itibaren 

Bu ak$amki progra 
ANKARA: 
12,30 muhtelif pHl.k ne~r!yatt - 12,50 

Turk musik!s! ve halk ~ark!lan - 13,15 
h!li ve har!ci haberler - 18,30 muhteli! 
ne§riyatl - 19 Turk mus!k!si ve ha.lk 
ktlan (M. Karmda§ ve arkada§lart) -
saat ayan ve arabca ne§riyat - 19,45 
musikis! ve halk §arktlarl (Hikmet :ft 
arkada~lan) - 20,15 konferans - 20,30 
Ia dans muslkisl - 21 ajans haberleri • 
studyo salon orkestra.st • 21,55 Y 
program ve istlklru mar~1. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 ll 

dis - 13,05 plakla Tiirk m~!klsl • 
muhtelif plak ne~rlyat1 - 14 son - 17 
k1lab dersl Un!verslteden naklen BaY 1 met Bayur - 18,30 Seldzlnci Tasarru 
Yerli Mah Haftasi konferans: Dr. ~ 
fer §evkl - 19 Bimen ~n ve arkads 
tarafmdan Tiirk muslkisi - 19,30 rad 
n!k komed!: (Flk!r acentah~t) - 19,55 
sa haberlerl - 20 Mustafa ve arkad 
tarafmdan Turk muslkisl ve halk §Br 

lart - 20,30 hava raporu - 20,33 6mer 
tarafmdan arabca s<iylev - 20,45 Nezlll 
arkada§lan tarafmdan Turk musik!Sl 
halk ~arkilan, saat ayan - 21,15 ~an: 
rlye Tuziin tarafmdan orkestra refakll 
21,45 orkestra - 22,15 ajans haberleri • 
plakla sololar, opera ve operet parc;al 
22,50 son haberler ve ertesl giiniin pr 
ramt - 23 son. 

ViYANA: 
18,15 kan§tk yaym • 18,55 ~;!AN VS 

YANO - 19,25 kar~Ik yaym - 20,30 ~ 
Ki: Millocker, Schubert, Strauss, Lann8 

eserleri - 21,05 ldtablara dair, edebi 'i 
ym - 22,35 OOLENCELi KONSER: Schf 
mel, Lanner ve sair bestekB.rlarm e.serle 
23,15 haberler ve saire - 23,25 llrR 
MUSi:KISi. 

PEfi;TE: 

S ,._. R A Y rinin kar~thgtdtr. .t:J. sinemasJnda 
Benzerler, viicud, boy bos itibarile ytl- •••••••••••••••••••••••••••••• 

dtzlarm ayni olmakla beraber tabii yiiz- r-~~~~~~~~----------------------· 

18,35 PiYANO KONSERI - 19,20 e. 
yaymt - 19,45 ORKESTRA KONSERi • 2 
kart~Jik yaym - 21,15 FiLAR.MoNiK J{ 
SER; Wagner, Brahms, Strauss, seetb 
ven'in eserler1 - 23,20 CAZBAND TA!t 
24,05 haberler, dans plaklart, .son haber 

BUKREE;l: 
18,05 ORKESTRA KONSERi: • 19,25 1 .siki tarihl, gramofon, konferans • 21 ORKESTRA KONSERI - 22,35 habet 

hava ve saire - 22,50 KONSER - 23,50 tr' 
stzca ve almanca haberler. 

lerdeki benzerlik t1pattp degildir. Bu T O K A T L I Y A N . 
noksan da makiyaj kuvvetile izale edil - 0 T E L I' nde 

PARiS [P. T. T.l: mektedir. Bazan istidad ve meharette a
stllarma yakla§an vekiller, digerleri gibi 
§ohret ve muvaffakiyetten istifade ede -
memelerine mukahil hi~ de kiic;iik gorii • 
le.miyecek iicretler alml!ktad~rlar. 

1§te size bir klSlm biiyiik artistlere l:iazt 
sahnelerde vekalet eden san'atkarlann 
isimleri: Joan Crawford'un benzeri Sil • 
via Lamarr. Joan Blondell'in benzeri 
Connie Rae. Gary Cooper'in benzeri 
Jay Talbot. Eddie Cantor'un benzeri 
Frank. E. Farr. W. C. Fields'in benzeri 
James May. Greta Garbo'nun benzeri · 
Carol Dietrich. Marlene Dietrich'in ben
zeri Betty Dietrich (bu kadm Carol 
Dietrich'in k1zkarde§idir. F akat Marlene 
ile aralarmda akrabaltk yoktur). Mae 
West'in benzeri Virginia Rondell. Bette 
Davis'in henzeri ise iki tanedir: Maxime 
Jerome, Sally Sage. Victor Mac Lag • 
len'in benzeri karde§i Arthur Mac Lag
len. Merle Oberon'un benzeri Lorraine 
Bond. Clark Gable'm benzeri Phil Wal
dron. Claudette Colbert'in benzeri Ber
na Mack. William Powell'in benzeri W. 
W. Deabrorn. 1rene Dunne'un benzeri 
Mary Miner. Loretta Young'm benzeri 
Margaret Bryson. Edward Arnold'un 
benzeri Howard Bruce. 

* Madeline Carrole «Pariste bir Bu
se» isminde bir filim yapmaktadu. Yin -
cent Sheean'm me§hur romanmdan iktt • 
bas edilerek viicude getirilmekte olan 
«Ho~uma gi-lerse severim !» kordelasm • 
da da ayni artist ba§ rolii oynamaktadtr. * Charles Boyer, Amerikada, Sacha 
Guitry'nin bir eserinden iktJbas edilen 
«Gozb~=:~•lar» kordelasmda oymyacak -
hr. 

* «lki ki§ilik bisikleb> tamamen renk
li bir filmin ismidir. Ba~ rolleri Binnie 
Barnes, Sidnry Howard temsil etmi§ler • 
dir. 

Yarm ak§am saat 20 de GALA TAAMI esnasmc!.a 18,35 PiY ANO KONSERI • 18,50 gre. 
fon, konferans, §ark!lar, edebiyat, k011 

malar - 20,35 PiYANO KONSERi, ~.A 
LAR - 21,05 haberler, plyes - 22,35 J{O 
SER, istirahatlerde haberler ve salre· 

Kl~ SPORLARI GECESi 
ELViRA MAY ve A. GARSSON'un l~tirakile 

G R E G 0 R C A Z ve !!!en talebesl tarafmdan 
1900 SENESiNDE BtR Mtl'ZtKHOL MATiNESt 

namile tamamen yeni bir S K E G takdim edeceklerdir. 

ROMA· 

P 0 G A N Y Macar kadmlan 0 R K E S T R A S I 
Sofralartntzt evvelden aldmmz. 

18,20 AsRt MUSIKi - 18,55 kart§Ik 1: 
ytn - 20,35 KARir;IIK MUSi:Ki - 21,05.11 · 
berler ve salre - 21,35 KARI§IK MUSlifJ' 
22,05 SENFONiK KONSER - 28,20 P 
sonra dans muslkisi, J.stirahatlerde h9. 
ler ve saire. 

BU AKSAM 

Bu haft a 

SUMER SiNEMASINDA 

§aheserinl takdim ediyor. Ba§ rolde: 

RAMON NOVARRO 
Goz kama~tmct liiks ve ihti§amile giizelligi itibarile 

ALl BABA filminl de gec;mektedir. ...... .. .... 
Bu filimde Bayan VEDiA RiZA, Bay CEVDET KOZAN, Bay NiHAJ), 
Bay ~EREF, Bay CEVDET ~ACLAR, Bay HASAN TAHSiN, BaY 
HASAN ve Bay MUSTAFA ~ACLAR gibi TUrk artistleri tarafmdall 

nefis musiki parc;alart ve miikemmel §arktlan dinliyeceksiniz. 
Butiin istanbul hallu bu milstesna ve emsalsiz ~;ol, a§k, macera 

ve ihtiras siiper filmini gormege ko~acaktu, 
!Iaveten : EKLER JURN AL Dt.lNYA HA V AD!SLERt 

SAI(ARYA sinemas1nda 
HENRY BATAILLE'm me~hur atk romanJ, sinemanm emsalsiz bir ~aheseri 

c; ~ ,..ue,de ,I:.GUETTEI DUFLOS~e J. PIER~ AUMDN~ u 
Istanbul 

AZAK Sinemalar1nda 
~ehzadeba•• 

HiLAL ~...., 
~ - KISA soz I • 

Beyoglunun iki haftas1n1 dolduran 
lki muazzam eser birden 

Muhterem mil~teriJerirnizin ragbeti fize,rine sinemalarJmtz yaln12 siiperHlm oynamay1 deruhte etmittir. 
Bugtin matinelerden itibaren senenin en biiyiik tilmini sunuyoruz. 

Biitiin istanbullular Gorebilsin Diye 
I stanbu Ida r f?ehzadede : ~ Iki Sinema Elele 

M i L L i Verip Beraber 
Oynuyor 1 

A 

MAHKUMLAR 
ikincl 

~EHZADEBA$1 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Na~id ve 

arkada~lart okuyucu 
ktic;ilk Semiha ve Mi

§el varyetesi 
(~eytanm daveti) komedi 3 perde 

Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastahklan mUtehasstst 

Bevottlu Ytld•z sinemas1 kar~1s1 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten aonra 

• •lliclliiulilmlilaiirtliielisl fakl rlere•liplliialiiraii•il•zill .. Tel, 43924 

'O'skildar Hale sinemast 

<;OLDE B1R TURK GENCt 

Tiirk~e 

ALEMDAR 

KALESi 
NiNO MARTiNi 

BETH OVEN 
H A R R Y B A U R' un unutulmaz ,Saheseri 

·----~------------~~~---~~ KAN DAVASI 
Miithifj heyecan e Afk • Kin e intikam f&heseri 

Ba§ rollerde : 

5 i D N E Y Henri Fonda - Fred Mac Murray 

i P E K sinemas1nda 

ANNA BELLA 
sinemastnda taraftndan Franstzca so:r:lii ve orijinal musikili olarak 

S A H A N E bir surette yaratdan 

PRENSES c; NGENE • 
I 

SAHESERLER SAHESERt TAKDiM EDiLECEKTtR 
Ayrtca Paramount dilnya haberleri: FRANSA - ITALY A FUTBOL MAc:;I 

.-••r..&.il!IIIIZZ• Numarah biletlerin evvelden aldmlmasx. Telefon : 40868 ________ _..,¢~ .. 



· -:~~ Tarihten .... ......,_ ........ - ..... = ..... "" ... 
......... ~ .. - yapraklar 

Ne kafa, ne kafa ?? 

hz7ark1n biiyiik §airlerinde_~ ~irazh Ha • 
d n hkralan c;oktur. Bu buyuk ve kalen· 

1.~: ruhlu san' atkar, sevdigi Turk giize • 

h~~n :~k bir. <:benine» Se~erk~?~le .Bu . ." 
. a ulkelenm feda edebJlecegml b1r ~~~-

tlnde soyledigi ic;in Aksak Timurun hu • 
Zuruna c;•kanlm!§tl. Cihangir hiikiimdar 
onll: 

t' '"':' Be herif, sen kim oluyorsun ki be
~1.lrl 1c;inde dogup biiyiidiigiim yerleri bir 
surtiigun benine pe§ke§ ~,;ekiyorsun? 
d Sozlerile azarlaymca cubbesini c;•kar • 
h1 

ke donsuz, gomleksiz ya~ad1gmt miithi§ 
a ana gostererek §U cevabt verdi. 

b .. - l§te bu bah~i~ler degil mi ki beni 
oy)e c;1plak koydu I 

•.• ~ene bu §air: «Miisliimanhk benim bil· 
Oigl!Tl 'b' . k d' . I ' . g1 1 tse yazt o mt ta~1yan ara ... » 
~eahnde bir ~iir yazd1g! ic;in kendini 
d~~k~nanlar tarafmdan kiifiirle itham e • 
~ lrll§ Ve ettirilmi§ti, katline de hemen he
~en fetva verilmek iizere bulunuluyordu. 
t avanl adam can korkusile §Utaya bu • 
baya ba§ vurdu. Nihayet dost bir hocadan 
tltf fikir edindi, yakasm1 kurtarm1ya mu • 
va f~k oldu. Bu hoca ona: «Kiifriin nakli 
/ hikayesi kiifiir degildir» demi,ti. Haf1z 
d a 0 beytin evveline: «Bir meyhane oniin· 
ten Kec;iyordum. Sarho~un biri ~oyle hay· 
~~;~or~u» mealinde bir beyit ilave ederek 
~ib~ke~.h .. sozii~·ba§k~ bir .ag1zdan duymu§ 

lsorunmegJ temm eth. 

j.· Biiyi.ik bir kudret ve bi.iyi.ik bir ~ohret 
t'~de Yan a« ya§aml,, iistelik diri diri ya
~ kak ve i§kencelere ugr1ya ugr1ya asii· 
tn a lehlikeleri de gec;irmi§ olan HafiZin 
h:~lrlleketinde son derece dindar goriinen 

4
1 

hoca vard1. Aptessiz yere basmazdt, 

t e~ ai.iniinii oru<;lu ge~,;irirdi, ba~ml sec -
~a eden kaldJrmazdJ. Bir karmca c;igne· 
Airek ic;in adeta tarhh yiiriirdii. Hulasa 
t[· ~hhk bir adam goriiniirdii, herkese 

1
n1 optiiriirdii, evliyadau tan1mrd1. 

v Cene o memlekette, ,Sirazda, bir de 
j:klrla ti.iremi§ti. Giizeller giizeli bir mah
~ tu. Bir i~im suydu. Konu kom§u de • 

' biitiin §ehir onun i§tiyaltmJ ta§trdt, pe-

~ ~lttndan olsun yiiziini.i gormek, yi.irii· 

I lUni.j sevretmek irin herkes yolunu belt-
~td· . y 

I, evini tavaf ederdi. 

~ Ktz, giizelligi nisbetinde zeki idi. yap· 
~~ rne§rebli oldugu i~in hergiin bir koz 
~:a.rd,, kabuklanm goni.i!den goniile a • 
~I cl~. Fa kat izini belli etmezdi, yaphgt 
1 er1 sezdirmezdi. Haftz o «evliya>> kthk-
1 hocad ·~ . d' r.. L·· • ... an tgremr 1. yun .. u onun nya 
d~nde Yalanc1 bir irtifa ta~ldJgtnt biliyor -
tii; .~ele bu yapma sofunun camilerde 

SI.Jye ~1k1p da: 

N ......._.Sarah m1?.. Tu ... tu ... i~ki miL 
~/'· ha .. hap tu ... Bunlar iimmiilhaba -
,1,

1
r. kotiiliik analand1r. Eve sokmak, 

atazubillah kullanmak degil, adlarmt 
~· almak dahi giinahta I 

~~ 1Ye i§ret aleyhinde tlikiire siimkiire 
bill lutmtya ba§ladtgtnl goriince kiiplere 
lanerdi: «Sus behey miinaftk. Sen ne an· 

tsln b S 1 ~ §ara dan, ~urubdan. amamm ye, 
ho:tunu i~. sesini kes !» sayhasile herifin 
~~una sanlacagr gelirdi. 

hit It &ece ~irazh ktz adtmtm yanh§ a{tJ, 
v~ 11ltam nur gibi SIZ!p girdigi zevk yu • 
ltrs'nda gee; kald1, eve donerken devriye
lat~araf•ndan yakalandt, vakitsiz sokak. • 
kilcl·a. dola§tlgt bahanesile sorguya ~e • 
~ 1' kadmm huzuruna ~1kanlmasma 
~tar v ')d' I( en 1. 

tl,, 13a.d1 efendi geceyans1 uya?dmlamaz
ka ku kadar giizel ve gene b1r su~lu da 
b:t'~ ,0 1da altkonamazdt. Bu sebeble za
na.hk~miri dii§iiniip ta~md1 . Her kalbe gli
~el arhk i§tiyakJ a§•hyacak kadar gii • 

~ineo)~~ kadmt mahud dindar adamm e
tec Kondermegi muvaftk buldu. Bu de· 
~likeli bir giizellik ancak ve ancak 

Yazan: M. TURilAN TAN 

evliya yurdlannda saklanabilirdi. 

Riyakar sofu ilkin burun kmn etti, 
fenersiz yakalanan ay yiizlli suc;luyu evi
ne almamak istedi. Sonra bu temiz ve pek 
temiz evden onun da ruhuna belki temiz
lik bula§tr diye inaddan vazgec;ti, kiZin 
ic;eri girmesine nza gosterdi, ev halk1 
uykudayd1. Kapmm c;abndtgmt bile duy· 
mamJ~lardJ. Sofu, kendi dindarl1gma ema· 
net edilen giizel meta1 alt katta bir oda
ya gotiirdii, bir post ile bir yashk gos -
terdi: 

- Uyu, dedi, korkma. Burada ben • 
den gayri erkek yok. Ben de elhamdiilil
lah harama bakml§ ve el sunmu~ degilim. 

Mumu yaktp d1§ar1 c;Ikhktan sonra 
e§ige diz c;oktii, uzun sakalile o e§igi sii -
pUre siipiire irice bir delikten klZin soyun
masmt seyre daldt. Karakolda gec;en sor
gu saatleri k1zm sinirlerini yormu~tu. A -
yakta duracak hali yoktu. <;ar~afm1 at • 
t1ktan, sac;lanm c;oziip dagJtttktan sonra 

koyun postuna uzanmt~h. uykuya dahver
mi§ti. Ba§t ucunda yanan mum onun par-

laic yiiziinden ziya toplamak hmile tiril 
tiril titriyor gibiydi ve oday1 mum degil 
bu yiiz andmlattyordu. 

Allah1, Peygamberi, ahireti ve cehen
nemi c;oktan unutmu§ olan ihtityar sofu 
gene misafirin uyudugunu gorlince daya
namadJ, yava§<;a kap1y1 a~,;h, h1rstz ad1 • 

mile yiiriidii, kadmm yanma vard1, c;tlgm 
bit hamle ile dudaklanm siirekli bir gii
naha soktu. 

K1Z1n korku ile uyamp da bu ak sa
kalh kabu!tan kurtulmak ic;in kopard1g1 
yaygara ev halkile beraber kom~ulan da 

ayaga kaldud1gmdan sofunun ipligi pa· 
zara c;JktJ ve ertesi giin herkes onun yii • 

ziine tiikiirmege ba§ladJ. Haf1z da ftr • 
sah kac;Jrmad1, bir gaze! yazd1 ve bu §ii· 
rinde: «Sofunun ummiilhabais dedigi o 
atl su bize al bir yanagJ opmekten daha 
tilth gelir» dedi, vaktaya nefis bir telmih 
yap h. 

Aradan yii~ elli y1l gec;ti. Haf1z1n me· 
znnndd lcemikleri bile kalmad.. Fakat 
§lirleri biitiin i8lam diyarmda okunuyor • 
du, Kanuni Sultan Siileyman da onu be· 
genenlerden ve divamm s1k s1k okuyan • 
lardand1, ~arab ic;erken bilhassa o beyti 

ne§'eli ne~'eli yadederdi, HafiZin ruhunu 
h<lylrla anard1, bir giin hastalamr gibi ol

du, kendini hekimlere gosterdi, ~arab1 b,
rekmak nasihati ald1 ve bu nasihate uya

rak i§ret sofrasma veda etti. Ayni zaman
da ~arabm biitiin Osmanh iilkesinde ya· 
sak edilmesini istedi, meyhaneleri kapattt, 
hatta Iran ~ahma bir mektub gonderdi, 
Acem diyannda da ~arabm yasak edil • 
mesi tavsiyesinde bulundu. 

Padi§ahm bu hareketi lstanbuldaki 
ham sofulan heyecana dii§iirdii. ~arab 
aleyhinde hararetli bir miicadele ba~lad1. 
0 meyanda bir yobaz on safa gec;ti, §a• 
rabt metettigini ileri siirerek yiiz elli y1l 

evvel olmii§ alan ~irazh §air HafiZ! da 
mahkum ettirmege ve divamm yakllrm1ya 
kalk1~tl. F akat Sultan Siileyman, HaflZI 
mezannda incitmege raz1 olmadt, mufti 

Ebu~sliud Efendiden fetva istedi. 0 da 
,u hiikmii verdi: «Hahzm §iirlerinden 
b&zt!an baz1 kimselerin duygularmi inci· 
tebilir. Lakin onu dinlemeden §iirini mah
kum etmek dogru degildir, boyle bir mu

hakemeye ise imkan yoktur. 0 halde §lip· 
heli goriinen §iirleri, akidemize uygun dii

§ecek §ekilde tefsir etmek ve onlan te • 

miz bir manaya biiriimek icab eder !» 
Demek ki bu fetva almmasayd1 ~iraz· 

da olen Haf1z, yiiz elli sene sonra lstan-

bulda idama mahkum edilecekti. Ne ka
fa, ne kafa? 

M. TURHAN TAN 

tniz ~EVYORK - 1939 beynelmilel sergisi Ncvyorkta a~rlacakhr. Resmi
evyork sergisinin iki sene sonra alacag1 manzaray1 giisterivor. 

CUMHURtvET 

ikttsadi hareketler 

Klering sistemi 
Ba§vekil Celal Bayar, harici ticareti -

mizin en veciz §ekilde ifadesini ortaya 
koydu: 

«- Bizim harici ticaretimiz, adeta bir 
hesabt cari §eklindedir.» 

Filhakika bizim dt§ ticaretimizin en 
ac;1k ifadesi, bu olmak gerektir. <;iinkii, 
haricle yaphgJm.Iz ah§ veri§te ba§ prensip 
clara k gozetilen klt'Ting sisteminin husu
siyeti. bir nevi hesab1 cari vaziyeti arzet
mesidir. 

Bu arada bilhassa bu sene zihinlerde 
bir sua! olarak beliren miiphem bir nok -
til da aydmlattlmJs bulunuyor. Bu mii -
him nokta, klenng, hesablarnlda kar§Ihkh 
vaziyetlerde bizim mevkiimizin ne oldugu 
hususu idi. Bilhassa, Almanya ile olan 
klering hesablannda baz1 vaziyetlerin 
dogmas! bu §iiphelere daha fazla yer ver
mi~ti. 

Simdi bizzat Ba§vek1limizin a~zmdan 
ogrenmi~ bulunuyoruz ki. kl~ring hesab -
lannda memleketimiz asia ac;1kta degil • 
d1r. Esasen i§in mant1ki taraf1 da bundan 
ba§ka tiirlli olamaz.d1. 

Klering hesablarmda, Cu:-<thuriyet 
Merkez bankasmda birikmi~ alan ve Gi· 
yasada k1sa veya uz.un vadeli birikmis 
mebalig miktanmn 57 mil yon Turk 
lirasma balig olmasma mukabil mii§leri -
lerimizin ic;inde yegane alacakh vaziy~tte 
bulundugumuz Almanyadaki blokajJmJ· 
zm 42 milyon liradan 18.5 milyon liraya 
inmi§ bulunmas1 ve diger taraftan AI • 
manyanm Tiirk piyasasmdan • veresiye 
salJ§Iardan mlitevellid • alacakl• bulun • 
masmt ihracat i§lerimizin diizeni hususun
da oldugu kadar istihsal fazlahgmm hu
sule getirebilecegi endi~eleri de Iemelin -
den sokiip atabilecek bir emniyet nokta
stdtr. Ti.irk miistahsili ve Tiirk ihracat -
<;Jsma tutulan §U kuvvetli yo! hr§Jsmda 
dii§en vazifelerin ehemmiyetinin de bir 
kat daha artmt§ olduguna i§aret etmek 
isteriz. 

Kl~ring sisteminin bundan evvel Bii • 
yiik Onder Atatiirkle Ba~vekilin soyle -
digi Ve(fhile, harici ticaretimizdl" hie; bir 
zaman kat'i bir ~ekil olmamakla beraber, 
bugi.in i~in en muvaflk ~~kil oldugu da 
§U neticelerden anla§tlmaktadrr. , 

F. C. 

Akhbar Da.nka11 lzmJrde l:)lr 
tube a~h 

fzmir (Hususf) - Akhlsar Tiitiincii -
ler Bankast, !zmirde bir §Ube ac;m1~ttr. 
A91h~ merasiminde Vali, §ehrin ve Ak
hisarhlarm maruf simalan, bankalar 
mtidiirleri haztr bulunmu~lar, Akhisar 
bankasmm :faaliyet! ve faydalan teba -
ri.iz ettirilmi§tir. 

Bankamn miidiiril Rifat da, soz alm1,, 
ve bankanm tarihcesini yapmt§hr. 

Akhisar Bankas1 340 ta tiitiinciillik sa
hasmda ~Bh§mak iizere kurulmu~, Ak
hisara hakikaten c;ok nafi olmw~ ve 929 
y1bnda Ktrkagacda .iJk ~ubesini, ~imdi 
de !zmir ~ubesini acmi~hr. 

~·-·._. 

Bursada tifo vak'alari 
devam ediyor 

Bursa (Hususi) - Vilayet Sthhat mi.i
diirliigiiniin yeni bir tebligine nazaran 
§ehrimizde avm sekizinden onuncu gii
niine kadar ikisi eski. ikisi yeni olmak 
lizere yeniden diirt tifo vak'ast daha 
tesbit edilmi~tir. ME'kteblerde ve umu
mi yerlerde bulunanlara sst tatbik edil
mektedir. Ciy yenen sebzelerin satt~J 
Vilayet S1hhat meclisinin kararile ya • 
sak edilmistir. Ancak Bursadaki icme 
sularmm da ha~tahgm naklinde birer 
amil olup olmad1P,'1 tetkik edilmektedir. 
Baz1lan bu sulardan bir ktsmmm top • 
rak klinkler icinde akmasmdan kolavca 
tifo mikroblanm almakta oldugunu ile
ri siiriiyorlar. D~>mir borular i<;inde ~eh· 
re gelen sularm da i<;inden ~esid cesid 
ecnebi mevad veya kum taneleri. top -
rak parcalan <;1kbi"mdan bu sularm ft
Itrelerinin bo111k olf.lununu iddia ede -
rek bunlarm da dlizeltilmesi laztm gel· 
digini siiyliiyorlar. --·-·---Bursaya sevkedllen Tunceli 

mahkumlar1 
Bursa (Hususi) - Tuncell asilerin • 

den o!up Seyid Rtza~ra avenE'lik etmek
ten suclu olarak mahkum edilenlerden 
yedi kl~i, Elaz1k jandarma biiliik ku · 
mandam viizba~n Beh<'etin muhafazas1 
altmda ~~hrimiz hapisanesine getiril -
mi§lerdir. --···--Tarihi eserler rehberi 

Bursa (Husust) - Halkevimizin mii· 
ze kolu son yaphgt toplantlda ~ehrimn:· 
deki tarihl eserlerin hirer rehberini hll· 
z1rlamrva karar vermi§tir. Bu rehber· 
de, Bu~samn me~hur ve tarihi eserleri 
hirer birer gosterilmi§ bulunacak ve ya· 
bancr ziyaret~iler i'rin biiyiik bir kplay
hk temin edilmi~ olacakhr. 

Pariste yakalanan katil 
Amerikal1 dansozii 

de o Oldiirmii~ 
Katilin ciiriimleri 'eriki 
kendilerine Adliyeye 

de kendi 
oldular 

Paris Adliyesi 
ve zabttasr, bir miid
dettenberi, faili me~,;
hul cinayetlerle ve 
esrarengiz tagayyUb
ler le s1k s1k kar§I· 
)a~!llakta idi. lc;le • 
rinde Mis Joan de 
Koven isminde A -
merikalt c;ok Riizel 
bir de dansoz. bu • 
lunan bu kaytblann, 
nas1l bir cinayete 
kurban gittikleri bir 
tUrlii anla$ilamtyor • 
bu cinayetlerin faili 
hakkmda en ufak 
bir emare ele gec;i
rilemiyordu. Niha • 
yet, Lesobre ismin • 
de bir emla;. simsa
nnm katili arand1g1 
suada yakalanan, 
Alman tebaasmdan 
Eugene Weidman, 
sorguya c;ekildigi 
zaman bu cinayeti 
itiraf ederken, faili 
mer;hul kahm§ oteki 
cinayetlerin de ken· 
di elinden ~,tlkttgml 
soylemi§tir. 

Eugene Weidman, 
ilk cinayeti, ge • 
c;en temmuz ayt • 
mn 25 inde ika et· 
mi§tir. Bu cinayetin Kattlin kurbanlan 

kurbam Mis Jean de Koven'dir. 
Pariste, halas1 Madam Sakheim ile bir
likte oturan Mis Koven, o giin birdenbi
re ortadan kaybolmu~tu. Mis Koven, Pa
risin eglence muhitlerinde, sevimliligi, ha
rikulade giizel bacaklan ve zenginligile 
tanmm1~ ve sevilmi§ti. Giizel kadmm, o 
gece birlikte dansettigi Bobby isminde 
bir erkekle berab~r szittilii. vamnda 5.00 
ao!arhk bJr seyyah <;ekl bulundugu soy-
leniyordu. 

Mis Koven ortadan hybolduktan bir 
ka<; gun sonra, onun muhtelif ~ehirlerde 
gorUldiigline dair rivayetler <;tkmt~. hatta 
Mis Koven'in halas1, me<;hul bir §ah1stan 
fidyei necat talebini ve ·istenilen para ve
rilmedigi takdirde dansoziin oldiiriilece
gi tehdidini havi bir mektub almi§tl. 

Bu esrarh tagayyiibiin dedikodusu da
ha bitmeden, Paris, esrarengiz diger bir 
cinayet haberile c;alkand1. Couffy ismin· 
de, 28 ya§lannda bir §Ofor, Tours yolu 
iizerinde alii olarak bulut1du. Bu cinayete 
aid olarak bulunan yegane emare, §Ofor 
Couffy'nin, bir hafta evvel. ecnebi oldugu 
zannedilen 30 ya~larmda kadar bir mii§
teri ile pazarJ,k ettikten sonra onu otomo· 
biline ald1gmdan, yolda, Orleans'dan ge
c;erlerken, bir!ikte ogle yemegi yediklerin
den, ve Couffy'nin, erte~i salt giinii, oto
mobilinin i~inde, ensesinden giren bir kur
~unla olmii~ olarak bulundugundan iba -
retti. ~oforiin cebindeki 1400 frank pa -
ras1 ve kendi mah alan otomobili c;alm • 
m1~h. 30 ya§lannda kadar goriinen mii§
lerinin Dikson yahud Duchon g1l:" btr 
tsJm ta~ldJgt zannediliyordu. 

Bundan bir miiddet sonra, te§rinievve
lin 18 inci giinii, Paris civarmda, Neu -
illy'de, Roger Leblond isminde bir gen
cin, oliisii bulundu. Cinayet, bir otomo
bil ic;inde vukua gelmi§ti. Y ap1lan tahki
katta, Roger Leblond'un yamnda Pra
dier isminde birisi bulundugu halde evin
den c;1kip gittigi, bir daha da meydanda 
gorlinmedigi anla§timJ~tl. 

F akat birc;ok Pradicr'ler yah! amp 
sorguya c;ekildigi halde hi~,; birisinin ara
mlan adam olmadigl anla§tlml§, bu cina· 
yet de otekiler gibi SIT olup ka)ml§tJ. 

Ve nihayet, bu kanh katil, be*inci ci
nayetini, arkada§J Arthur F rommeri ol • 
diirmek suretile ika etmi§tir. 

Yirminci asnn en biiyiik canilerinden 
say1lan Weidman'm yakalant~l §U §ekilde 
olmu§t'Jr: 

teslim 
vt. ellerini baghyarak dogruca polis kara
koluna getirmi§lerdir. 

Karakolda ifadesi almmaga ba~hyan 
katil. evvela emlak tellah Lesobre'u, pa
rasma tamaan oldiirdligiinii itiraf etmi§ -
tir. Hiiviyeti hakkmda sorulan suallere, 
once, isminin Sauerbrey oldugunu soyle -
mi~. sonra Karrer demi~. nihayet Eugene 
Wiedman ad1nd11 karar kdmi§tlr. Astl is
minin Siegfried Sauerbreg oldugu zanne· 
dilen katil, F rankfurtta sigorta acentah-

1 

g1 yaphg1 mada, mensub oldugu Jirketin 
kasasm1 ~oyarak praga kac;ml§, orada 
tevkif ve memleketine iade edilerek I 0 
sene hapse mahkum olmu§tur. 1925 ten • 
beri hapiste yalan bu adam mUddetini ik· 
mal ederek <;1kt1ktan sonra bu sene zarfm· 
da Parise gelmi~. orada Maurice isminde 
mec;hul bir §ahtsla miinasebet peyda ede· 
rek onun vas1tasile Karrer adma sahte 
evrak ele gc(firmi§tir. 

Katilin itira flan neticesinde, dansoz 
Mis Koven'in cesedi, ko§kiin dt~ merdi -
venin in altmda gomiilii bulunmu§; ark a • 
da§J F rommer'in cesedi gene ayni ko~kiin 
mahzeninden c;JkanlmJ§hr. Katil Wied • 
man, cinayetlerini itiraf ederken, bir de 
soyguncu c;etesinden bahsetmi~. curum 
ortaklanndan ii~iinii ele vermi§tir. Bun • 
lar, kendi halinde, namuskar bir lokanta· 
cmm oglu olan Roger Million, onun met· 
resi, Renee Tricot, namt diger «Colette» 
ve Jean Blanc'hr. 

Katilin itiraflan Uzerine derhal faa· 
liyete ge~,;en zab1ta, bu U~,; §eriki ciirmiin 
takibine c;tkm1~sa da, bunlann, esrarengiz 
bir telefon haberi aldlktan sonra, bir oto
mobile binerek mec;hul bir istikamette sa· 
VU§tuklanm ogrenmekten ba§ka bir ne· 
tice alamaml§tlr. 

Lakin lmk sekiz saat siiren hummah 

Katil Wiedman 

ve beyhude bir ara§trrmadan sonra, hie; 
beklenilmiyen bir hadise vuku bulmu~. 
\'Veidman'm §eriki ciiriimleri, kendi a • 
yo;klarile gelerek adliyeye teslim olmu§ • 
lardtr. Derhal sorguya c;ekilen bu ii<; mev
kufun ifadesi, Widman'm kanl1 faaliyet
leri hakkmda bilinen §eylere §U tafsilah 
ilave etmistir: 

Roger Million, katili, Frankfurt hapi
sanesinde tammt~ttr. W eidman'tn tahli • 
yt>sinden sonra Pariste bulunan bu iki 
eski ahbab birlikte i~ yapmaga karar ver
mi~lerdir. Millian, kend1 ifadesine gore, 
Weidman'm terciimam olarak c;ah§maga 
ba§lam•§ ve onun, ilk mii§leri olarak gaze· 
telerdeki kii~,;Uk ilanlara balnp se~,;tigi 
Leblond'un, hakikatte bir !turban diye 
sec;ildiginden bihaber bulunmu§tur. We
idman, Leblond'u Saint Cloud'daki ken
di ko~kiinde tabanca ile oldiirlip parasJm 
alm1s ve gerek Roger Million'u, gerek 
o ak;am ko§ke gelen, onun metresi Colett't 
oJtimJe tehdid ederek korkutmU§ ve SUS" 

turmu§tur. 
Ciiriim ortaklanndan iic;iinciisii olan 

Jean Blanc, Roger Milhon'un arkada -
~1dn. Weidman't da gene onun gibi Frank
furt hapisane~inde tammt~tlr. Blanc, istin
tak hakimine verdigi ifadcde, Le Blond'un 
katli emasmda. kii§kte kendisinin de ha
ztr bulundugunu soylemJ~tir. ~eriki eli -
riimlerin her iic;U de. Weidman· m diger 
cinayetlerile hic;bir alakalan bulunmadi
gtnt, bunlan sonradan ogrendiklerini soy· 
lemi~lerdir. 

Katilin ikametgahmda yap1lan ara~ -
ttrmalar <;ok ~ayam dikkat ipuc;lan mey
dana ~·karmJ~tJr. Ko~kte, doldurulmaml~ 
hiiviyet varakalan, kimlere aid oldugu 
heniiz bilinmiyen ] a nine, Gilberte ve 
Clotilde markah i~ c;ama~trlan, i~inde 
k1rk kadar isim yaz1h bir adres defteri ve 
bir hastababc1 gomlegi bulunmu~tur. 

Zab1ta, bir miiddet evvel kaybolan 
Arthur Frommer'i anyordu. Frommer'in 
amcas1, yegeninin, Karrer isminde bir es· 
ki arkada§ile Pariste bulu~tugunu, bu ar
kada§tnm «La Voulzie» denilen bir vii • 
!ada oturdugunu, yegeninin bulundugu 
yeri bu adamdan ogrenmenin belki kabil 
olacaibm soylemesi iizerine. zabJta me -
murlan derhal o ko§ke gitmi~tir. Ko§k
te, takmd1g1 i:-imlerden biri olan Kar
rer adm1 kullanan mahud W eid -
man o!uruyordu. Polis memurlan • 

Yurdda~! mn evine gelmesinder. ku§kulanan ka. • 
Tiirk arttmmlannm sayJSI yildan y1Ja til onlan misafir odasma almt~ ve btr-

<;ama~Jrlardaki kadm isimlerile a~r~s 
defterindeki isimlerin, bu az1h kattlm 
me~hul kurbanlanna m1, yoksa daha ba~
ka ciiriim ortaklarma mt aid oldugu he
niiz malum degildir. 

c;~aliyor. Sen de onlara kat1L Bankada de~bire ri:ivolverini ~ekerek iizerlerine a-
blr artt1rrna hesabt ac;t1r. te• etmi,~tir. Polis memurlanmn ikisi 

Ulusal Ekonoml • 
ve yaralanml§ olmalar•na ragmen, Weid • 

-·- Art.ttrma _l£1!.r:.U!!!!l_.l "'" 11 ', ""TP ~ .. r,..,..~qt> m''"'ffilk olmn•h.r Bunlardan baska, bu emsalsiz cinavet-

K0$E 

PENCERESiNDEN 

IF::!. aze~eler yazdt: Y ann dan son· 
~ ra lstanbulda Kuk~e§me suyu 

yok!.. Sebebi L Evet. Bu o -
nemli karan Belediyeye aldtran sebeb 
nedir?.. B unu gazete siitunlannda bula
madtksa da tahmin etmekten geri kalma· 
d1k. !stanbulun her ko~esinde bir tanesi 
goriilen dort bin susuz c;e~meye k1rk kuru 
c;e~me daha katrlmasm1 istilzam eden se· 
beb sulann pisligi olsa gerek. Su halde 
Belediyenin s1hhatimizi korumak ic;in 
krrk (fe~meyi kuruttugunu kabul edecegiz. 
Fa kat genii! isterdi ki (fe~meler kurutula
cagma sular temizlensin. Vaziyet bu i~in 
ya giic;, yahud pek masrafb oldugunu 
go~teriyor ve bize de ancak bir «yaz1k» 
<;ekmek dii~Uyor!.. 

*** 
lstanbu lun kan~1k ve tabir caizse hayli 

dalgab bir su tarihi vard1r. Cole eski za• 
manlarda bu btiyiik ~ehrin su ihtiyac1 
• daha ziyade • sarmc;larla temin olunur• 
du. Bugiin de o sarmc;larm • onda doku· 
zu kuru olmak ~artile - arhldanna tesa .. 
diif ediyoruz ki en tanmm1~lan §unlar .. 
dtr: 

I _: Y amkbodurum camii civarmda· 
ki Aspar sarmc;1. 

2 - Sultanahmed meydanmm sol ta• 
rafmdan gidilerek Kii<;iikayasofyaya dog
ru inilirken tesadiif olunan Saray sarnt~I. 

3 - Yah sarmc;1 (Kii<tiikayasofyadan 
demiryoluna c;tktldtktan sonra Sirkeci is• 
tikametinde). 

4 - Binbirdirek sarmc;1. 
5 - Bab1ali caddesinin sagmdaki A~ 

c•musluk sokagmda bulunan Botanyab 
saray1 sarm~1. 

6 - Cibali sarntc;J. 

7 - c;ukurbostan mmtakasmdaki 
Mosyus, Aspar, Bonos sarmr;lan. 

8 - !stanbul Belediyesi yakmlarm ~ 
daki Teodosyus sarm<;t. 

9 - Otlukc;u yoku§undaki Fatih sar• 
mc;r. 

1 0 - F ethiye samt<;J. 

11 - Bizim Y erebatan saraYJ dedigi
miz Bazilika sarm~1. 

Bunlardan ba~ka Nuruosmaniyede, 

lmrahurda, Y edikule ile Bak1rkoy ara • 
smda, Karagiimtiikte bir taktm sarmc;lar 
vard1r. F akat lstanbul bu sarm~larla su-
" - - -• ·••••••'( ..,..,..,..,. • .,. ___ ,., _.,..,,.,.. Ut.&'.fl'lo"" 

yollarla da ~ehre su getirilmek laztmd1. 
0 sebeble !stanbulun dt~mdan havuzlar 
yaptlarak, kemerler kurularak, yollar a· 
c;llarak, teraziler tesis edilerek bol mile • 
tarda su getirilmi~tir. Gen;ekten hirer 
~aheser say1lan bu su yollan i<;inde Egri 
kemer, Uzun kemer, Bozdogan kemeri, 
Cebeci kemeri, Kavaskoy kemeri, Asma 
kemer, Sultanmahmud kemeri bilhassa 
dikkate deger mimari abidelerdendir. 

Eski devirlerde sarnt(flarla. kemerli ve 

havuzlu su yollarile iktifa olunmtyarak 
yeralttnda biiyiik mecralar a~1lmt~ ve bu 
vasttalarla da ~ehre su daglhlml~h. Bun· 
lardan biri Egrikaptdan Ayasofyaya ve 
bir ba~kas1 da gene Egrikap1dan N arh ., 
kap1ya giderdi. hte Ktrkc;e~me suyu de• 
nilen su da bu umumi su haritas1 ic;inde 
kuvvetli bir kol te~kil ediyordu. 

Simdi ~ehir T erkostan katresi bir ku· 
ru~ k1ymetinde olarak akan ve Kig1dha· 
neden de 2 tenekesi yirmi !turu1a gelen su 

ile avunmak zorunda kahyor. Temenni 
edelim ki bu iki kaynak da bir giin su 
buhanna miinkalib olup 1ehir Kerbela 
sahrasma donmesin 1 .. 

M. TURHAN TAN 

Sabanca goliiniin civar1 imar 
ediliyor 

tzmit (Hususi) - Tatil glinlerinde !!
tanbullularm bile hava ahp gezmek ic;in 
s;reldikleri Sabancamn iman ve daha 
fazla ral:bet bulmasmt temin i~in vila· 
vetimiz esash bir faaliyet sarfetmekte· 
dir. 

Naf1a Vekaleti, Husu~i Muhasebe ve 
Halk Ban kasmm istiraklerile iki sene 
evvel kurulan imar· ~irketi gol kenarm
da kurdu~u ka~inonun civannda bir de 
'"'t"l yapttrm11.1Ta ba~lamJ~br. 

!mar ~irketi, !stanbulla Sabanca ara
o:;mda i~li ·en tenezziih trenlerinin ucuz. 
luou nishetindeki e:ziyetli SE'ft>rlerini ts
lah hususunda da tesebbi.isata giri~mek 
iizeredir. 

~·-·---
T1bhi miisamereler 

Gulhane A~keri Tababet tatbikat 
mPkteb ve klinigi bastabibliP,inden: 

Her sene on be~ gi.inde bir defa va -
mlmast mutad alan tJbbi mlisamereiere 
birincikanunun 17 nei cuma gilnu ogle
den sonra saat be~ buqukta Glilhane 
konferans salonunda ra«1 an<~cakhr. Ar· 
zu buyuran meslekta~lann te~rifleri ri
ca olunur. 

ler silsile5ine, Strazburg'da oturan Keller 
isminde bir adamm i~mi de kan$ma\t;\rh. 

Paris gazeteleri. Weidman'm ikinci bir 
Landru olmas1 ihtimalinden bahsediyor • 

lar. 



lzmirde birbirinden 
aynlan kuliiblerin ma~I 
O~okla Alsancak 

Ate~ 1 - 1 
4 - 4, Dogansporla da 

berabere kalddar 

U~ok takum 
lzmir (Hususi) - Mevsimin, hatta I daha c;1kanyor. Gene tahmin ve iimidler 

son bir iki senelik, en giizel, en heyecanh ba~hyor. Fa kat tam bu Sir ada, Alsancak 
bir ma~.llll bu hafta seyrettik. Cec;en se- kalesinin onii kan§IYOT. Hakemin diidugii 
n~nin Uc;ok takimmdan ikiye aynhp bir! i§itiliyor; 
Oc;ok, digeri Alsancak nam1 altarda c;a - Penaltd Ve, goll. 
h~maga ba~hyan 1zmirin en kuvvetli iki Yirmi iki oyuncu, 80n dakikalarda 
tak1m1, biiyiik bir kalabahk muvacehesin- canlanm di§lerine takarak oynuyorlar, 
de oynad1lar ve 4 - 4 berabere kaldtlar. fakat nafile; oyun 4 • 4 beraberlikle biti-

Bu mac;tan evvel, Doganspor • Ate§ yor. Her ikisi de puvantajda eski mevki
mac;l vardt, Hatularda olacag1 vec;hile, lerini muhafaza ediyorlar, 
bu iki tak1m da gec;en sene milll ki.ime Halk da, glizel. temiz ve istedigi gibi 
mac;lannda birle§ik vaziyette idi. Mac;m bir oyun seyretmi~ olmak sevinci ic;inde 
neticesi I - 1 berabere §eklinde c;tkmakla aynhyor. 
beraber, sahada tekmele§mek, hakeme hu- r k .11.. k - 1. k 
cum etmek gibi bir tak1m hadiseler de ~e mi 1 ta Iml S 0~· 
gec;ti ve hakem, iki taku~da~ be~ oyun. yada nasii mag"bib oldu? 
cuyu c;1karmak mecburtyetmde kald1. 
Maamafih, hakemin idaresizligi de oyu • Evvelki c;ar§amba giinli fngilizlere kar
nun intizam Ve ahengini hozmakta amiJ §I oynay1p SOD dakikaJarda yedikJeri bir 
olmu§tur da denebilir. golle Londrada 5-4 maglub olan <;;ekos • 

Oc;ok, Alsancak tak1mlan mac;1 rc;m lovaklar gec;en c;ar§amba giinii de 1sk~ • 
muhtelif tahminler vard1. Hakem, Y a • yahlara kar§I mac; yapmt§lar ve 5-0 gibi 
manlarspordan Esaddt. Bu genci, Tlir • c;ok ag1r bir maglubiyete ugrami§lardir, 
kiye hakemlerinin en iyi gorii§lii, en bita· lngiliz adalarmda en iyi dereceyi al • 
raf ve en temiz olanlan arasmda hesab- makla §ohretlerini bir kat daha artlran 
Jarnak lazlmd1r. Onun tevlid ettigi itimad Ceklerin bu feci maglubiyetleri futbol a· 
ve ta§Jd!gi otoritedir ki bu mac;ta liklerde- leminde umumi bir hayret uyandJrmi§hr. 
ki mukadderatlan iizerine oymyan ve Bu ikinci mac;m arifesinde gazetecilere 
a~abi, hararetli taraftarlan bulunan iki beyanatta bulunan <;;ek futbolculan 1n • 
tak1mm, ahenkli ve giizel bir oyun c;Ikar- gilizlere kar§l oyna~1klanndan daha iyi 
malanm temin eylemi§tir. oymyacaklanm ve daha iyi netice alacak-

JJIIF K'Jr§liflll mah~"y~~a1g'ey1~1rit'akib"l~t- liirWb&'i??'Jmw~rdi. Hadisat bunun aksi • 

mesidir. Heyecan, bir med ve cezir §ekli Ceklerin bu §ekildeki maglubiyetlerini 
giisteriyordu. ~u sebeblere atfedenler nrd1r. !kinci 

Oyun tam bir siirat ve enerji i~inde mac;ta da kendilerine verilen ehemmiyeti 
ba~lad1. Top, iki kale arasmda adeta me· kaybetmek istemiyen <;;ekler, fngilizlere 
kik dokuyordu. Halbuki son ylllarda fz. kaT§! kabiliyetlerinin ve tahammlillerinin 
mir tak1mlan arasmda boyle bir oyunun son hadlerini ortaya dokerek oynami§lar 
~!kabilecegi limidi arhk hi~; kalmam1~h. ve cidden c;:ok giizel bir varl1k gostermi§· 
U~;okun enerjik muhacimlerine mukabil lerdir. Fa kat fsk~ya!Jlara kar~I oynamak 
mlidafaas1 zay1fti, muhacimleri takviye icin aradaki bir haftal1k zaman, Ceklerin 
edemiyordu. Vuru§lar k1sa, pas tevziatl maddeten ve manen kendilerini toplama
bozuktu. Ianna gayrikafi gelmi§, fskoc;ya muha· 

Buna mukabil Alsancagm miidafaasJ cimleri de lngilizlerin hatasma dii§iip iki 
daha ~iiurlu, daha kuvvetli ve ahenkliydi. gol fark temin ettikten sonra i§i gev§et • 
?u devrede Alsancak iki go] c;Ikarml§tl. m~diklerinden, mukadder ak1bet gelip 
U~;ok, ancak bir golle maglub olarak sa· c;atm1~tlr. Bize kahrsa miikemmel profes· 
hadan aynld1. Maamafih, Alsancak ta- yonel olan Ceklerin bir haftada kendile
kimi, bu devrede daha glizel, daha an • rini tophyamami§ olmalan makul bir ma-
la&'m~ ~ekilde oynam1~h. zeret degildir. 

1kinci devrede, tak1mlann siirat ve Bu rna~; hakkmda tafsilat veren gaze-
enerjisi biisbutiin artmi§h. En kii~;iik bir teler birinci 1sko«;ya goliinlin mac;m ba§
yorgunluk gostermiyorlard1. O~;ok mu - lamasmdan 20 saniye sonra yap!ldigml 
kabil beraberlik sayisim athktan sonra o- bildirmektedirler. Ceklerin hiicum hatla
yunun harareti ve heyecam, en biiyiik n umuTfliyet itibarile giizel oynam1~larsa 
miisabakalardaki derecesine vlikseldi. da netice alamami§lardir. Birinci devre 

Ardmca Alsancagm bir goliinii daha 3-0 bitmi§, ikinci devrede Cekler gene gii
goriiyoruz. Omid, Alsancaga giiliiyor, zel, fakat neticesiz bir oyun c;lkarmi§lar 
diye dii~liniirken, i§te O~;okun iic;iincii sa· ve neticede sahay1 5-0 maglub vaziyette 
ylSI .. Cok gec;miyor: Alsancak bir gol t•rketmi~lerdir. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 63 

- Rica ederim, dedim, hammefendi, 
beyefendi, siz cidden Zehramn saadetini 
istemiyor musunuz ~ Bunu arhk benim c;a· 
t•mm altmda aramaym1z. T ecriibe goster
di ki burada buna imkan yoktur. Ak1l ve 
manttk Zehraya bir tek yol gosteriyor: 
Omerle evlenmek. !ptidai insanlara mah
sus inadmt brraksm ve kalbindeki adamla 
hayatJm birle§tirsin. Nebile Hamm I Si
zin en insani roliiniiz bur ada: Zehrayi 
goriinliz ve ona, bahtiyar olmasi i«;in ba§
ka yo! olmad1gml anlahmz! Benim tara· 
f1mdan da soyleyiniz ki bmerle evlenirse 
ben onlan himaye ederim. Y eni evlerini 
lurmalarma yard1m ederim. Omere i§ 
bulurum. Benden daha biiyiik bir feda • 
karhk beklenebilir mi~ Zehramn bahtiyar 
olmas1 ic;in kendi yuvam1 y1kmakla kal • 
m1yorum, onlann kuracaklan yuvaya da 
ydrd1m etmege hazirlamyorum. 

Bu sozlerim Basri Beyi hemen benim 
taraf1ma gec;irdi. Yiiziime ac;1k bi, takdir 
hissile bakan doktor kans:na donerek: 

- Y oo!.. dedi, dogrusu §imdi, F az1l 
Beyden de daha fazla ~ey beklenemez. 

Ba§kalanmn goziinde beraet kazan • 

Y azan: Server Bedi 

mam ic;:in bu hiikmii kafi bularak bahsi 
kesmek istiyordum; fa kat N ebile h1rak • 
m1yordu: 

- ,Siiphe yok, dedi, en iyi .;are bu. 
F akat Zebra Hamm kabul etmiyor. 

- Siz ona bunu kabul ettirmege c;ah· 
§amaz ffiiSiniZ ';I 
Kocas1 da N ebileye: 

- Evet,. bir kere tecriibe etl dedi. 
Kadm dii§iindii ve sesinin en samimi per
desile: 

- Elbette! dedi, c;aiJ§ITlm. Zaten ben 
Zebra Hamm1 gormek 1stiyordum. Aziz 
Be yin klZI onun hangi pansiyona ta§m .lJ
gmi mutlaka bilir. Beraber gider, gorli • 
rum. 

Kocas1 onu te§Vik etti: 
- T amam I ilk once yap1lacak §ey 

budur. Y ann sa bah gidersin. 
- Ciderim. F akat ya kabul etmezse ~ 
- Hele sen bir kere git. 
Ben de dedim ki: 
-Hem de benim taraf1mdan, resmeh 

gidiniz. Bahse dogrudan dogruya giri • 
niz. Ba§ka c;1kar yo! olmadigml ona an • 
latJmz. Omerle evlenmezse hayahmn da-

CUMHURIYET 

Ecnebi talomlarla 

yaptlacak ma~lar 

Biikre~ muhteliti, Viyana 
~mpiyonu ve Sparta ile 

anla~malar yaptld1 
Ankara 14 (Telefonla) - Viyana §am

piyonu Furst Viyenna kuliibii mali §art
Ian kabul ettigine dair telgrafla fede -
rasyona bugiin cevab verdi. Y.iyana 
§ampiyonu, 26 nisanda istanbulda, 27 de 
Ankarada hirer mac; yapacak, iic;iincii 
mac;m1 da !zmir §ampiyonile tzmirde 
oymyacakhr. Bu suretle iic;; mmtakanm 
lik §ampiyonlarmm Viyana kar§tsmdaki 
dereceleri meydana !flkacakhr. 

Diger taraftan Romanya federasyonu 
da bugiin futbol federasyonumuza gon
derdigi bir telgrafla mali §artlan tama
men kabul ettigini bildirmi~tir. Bu aym 
26 smda Biikre§ muhtelitile Ankara 
muhteliti kar~Ila§acakhr. 

Aym 30 uncu giinii istanbul - Biikre~ 
muhtelitleri miisabakas1 yapilacakfur. 
Gelecek muhtelit tak1ma Romanya milli 
tak1mma mensub yedi oyuncunun da i§
tirak ettigi haber verilmi§tir. 

<;eklerin Sparta tak1mile anla§ma ya
ptlmt§br. Mali §artlar hakkmdaki ce • 
vabr, bugiinlerde bekleniyor. 

Bursa stadyomu tevsi ediliyor 
Bursa (Hususi) - Ankara stad ve 

hipodromunun plamm yapan ltalyan mii
tehassJsJ Viyeti Viyoli Bursadaki Ata
tiirk stadyomunun da yeni tevsi plamm 
hazlrlaml§tlr. Bu yeni plamn arazi lize • 
rindeki tatbikatl Ankara N af1a direktorli 
Muammerle Bursa naha fen heyeti tara
fmdan yap!lmJ§tir. ~imdi yeni projeye go
re in§aata ba§lanmi§tiT. tlk i~ olarak (at· 
rna, atlama, pist ve oyun yeri) yaptlmak· 
tad1r. T atbika ba§lanan bu projede ayn
ca modem sulama tesisah da vard1r, 

Yuhalanan boksor 
Pariste kendisinden boy ve s1klet iti • 

barile c;ok zay1f birine maglub olan dev 
ciisseli !talyan boksorli Primo Kamera 
ondan sonra F ransada diki~ tutturam1ya • 
cagmJ anhyarak bir tumeye c;Ikmi§ ve son 
defa Budape§tede Yugoslavyah Zufan 

~~-~~~~-~ b~ri-~-~:~~ g~l~eg_: ... ~/J_a~:~~~ 
kredisini yii~seltecegine, hasmmm kim 
c 'dugu anbsJidiktan sonra, s1f1rdan da 
a§agJya in<:lirmi§tir. Filhakika Zupan'm 
miitekaid bir giire§c;:i oldugu ve ilk defa 
boks eldivenlerini Kameraya kar§J dovli
§ecegi ak~am takhw hakikati bu miisaba
L :.m sonlanna dogru seyirciler arasmda 
yay1lm1~ ve zavalh galib alki§lanacagma 
miithi~ bir yuhaya tutulmu§tur. 

Boluda spor faaliyeti tanzim 
ediliyor 

Bolu (Hususi) - Vilayetin spor i§leri 
riyasetini iizerine aim!§ bulunan valimiz 
Salim Giindogan kuliiblerin vaziyetleri ve 
faaliyetlerile yakmdan alakadar olmak • 
tad1r. Bu ciimleden olarak Dlizcenin son· 
mez ve Siyahbeyaz adlarmdaki iki spor 
kuliibii birle§tirilmi§, keza merkezdeki A
bando, Y e§ilova kuliibleri de bir tek ve 
kuvvetli te§ekkiil haline getirilmi§tir. 

Mmtaka atletizm ajanhg1 mevsimin 
gec;mi§ olmasma ragmen kazalarda birin
cilikler tertib etmi§ ve nihai miisabakala • 
rm Boluda yap1lmasma karar vermi§tir. 

Mmtaka k1§ sporlarma «;ok elveri§li 
olan Abant goliinde de tesisat yapmaga 
karar vermi§ ve bunun tatbikatma ge~ -
mi§tir. 

imi bir tehdid altmda kalacagml ve ken
disinden ba§ka iki ki§iyi de bedbaht ede
cegini anlatm1z. 

Kadm hayretle sordu: 
- lki ki§i mi? Biri Orner, oteki kim~ 
- Oteki de ben. 

- Siz nic;in bedbaht oluyorsunuz? 
- Bedbaht degil, belki ... Fakat ra-

hatslz olacagim. Dedikodulann yati§masJ 
i~in makul bir kombinezona ihtiyac; var. 

Noktai nazanm1 nihayet Nebileye de 
kabul ettirdim. Ertesi sabah Zehray1 go
recekti. Ben de ertesi ak§am onlann evine 
giderek neticeyi ogrenecektim. 

Omidim yoktu. Zehranm reddedece • 
gini biliyordum. Ertesi glin Omerin bana 
gelecegini umdum. Celmedi. Biraz daha 
sakin bir giin gec;irerek, geceleyin doktor
lara gittim. 

N ebile agz1m ac;:madan dedim ki: 
- Reddetti degil mi? 
- Evet. Zebra Hammt Aziz Beyler-

de gordiim. Bende ne garib, ne derin m
tibalar b1rakh!bm tasavvur edemezsiniz. 
Meger nekadar giizel kadmmi§. Kayle, 
koyliiliikle hi«; mlinasebeti yok. Cidden 
zeki bir kadm. Heniiz pansiyona ta§mma· 
m1~. Ona sizin tarafm1zdan geldigimi soy
ledim. Ne dersiniz~ Beni dinlemek iste • 
medi: 

«- Biz onunla konu§tuk, benim ver
digim karan biliyor» dedi. Kesip aU!. 
Seyahate c;Ikm1ya karar vermi§. 

Duymad1klar•m•z ve 
bllmediklerimlz 

Avrupa matbuati, yazr k1thgma ugra
dikc;:a sab1k N eca§inin parastzh~ndan, 

ingilterede, oturdugu evi satmaga karar 
verdiginden, ailesini gec;;indiremiyecek 
hale geldigi ic;:in elinde kalan tek otomo
bili de elden c;:rkarmak mecbur-iyetinde 
bulundugundan, k1zgm Afrika giine§ine 
ah§Ik viicudiinii, bu ki§ta ktyamette 
ISitacak ate§ bulamad1~ndan ve saire
den bahsetmegi adet edindi. Hatta, tn
giltere hiikumetinin, Haile Selaseye bir 
miktar maa§ tahsis etmesi ihtimali bile 
soylendi. 

!§in ic;yiiziinii dogru olarak bilen yok. 
Sab1k Krallar Krall, belki de, riiku -
buna tahsis edilen miiteaddid otomobil
lerden birine binerek ~ehirde §oyle bir 
cevelan yaptiktan sonra, ailesi efradrm 
toplaYJp, Adis-Ababadan getirdigi gii
rnii§ sofra takrmlarile siislii yemek ma-

sasmda, giile oymya tuzlusundan tat
hsma kadar maateferriiat yeme~ini yi· 
yor, kiilhan kiitiigii yavrusu odunlarla 
tepeleme dolu §Ommenin kar§tsmda 
c;;ubugunu tiittiiriirken, hakkmda yazr
Ian bu actkh haberleri okuyor ve arzu. 
halciye yazdrrd1~ lstidamn hazin ifa
desi kar~tsmda kendi haline aglatan is
tida sahibi gibi: 

- Ben, meger ne felaketzede bir za. 
valh imi§im de haberim yokmu§! diye 
giiliiyordur. 

Sab1k Neca~l hakkmda yazrlan §ey -
lerin dogru oldugunu farzetsek bile, 
bunlar, onun kimlsi Paris mahkemesin· 
de, kimisi Londra mahkemesinde gorii
len davalarr yanmda hi'S kahr. 

Davalardan birisl, !talya ile Haile 
Selase arasmda, sekiz bin aded §imendi
fer tahvili yiiziinden patlak vermi§tir. 
Oteki, gene ikisi arasmda, milyonluk 
bir ba~;ka dava. Adis Ababa - Cibuti, §i
meuuner .K.umpanyasx, vaKtlle .t1abe§ 
hlikfunetine bu tahvilleri hibe etmi§. 
Haile Selase, §imdi bunlan satmak isti
yor ve cdevlet benim• diyen 14 iincli 
Louis gibi chiikfunet bendim• diyor. 

Diyor aroma, bugiln Habe§ hiikumeti 
ve Habe~ devleti italyad1r. Tahvilat o
na aid say1hr. SaYJhr aroma, ttalyanm 
Habe§ devleH oldu~ da resmen tasdik 
edilmemi§tir. Hulasa, c;apra§Ik m1, ~rap
ra§Ik, piiriizlil mil, piiriizlii bir ~! 

Fakat, Franstz ve !ngiliz hukuku 
diivel alimlerini de, hAkimlerlni de §a
§Irtan bu karmakan§tk i§l, bir Ameri -
kah hanger halledecek gibi goriiniiyor. 
Amerikah bangerin, meger Haile Sela
seden, yiiklii bir alaca~ varmt§. $imdi, 
o da mahkemeye miiracaat etmi§, ala • 
cagm1 istiyor. Haile Selasenin, bu pa • 
ray1 odemesi i!fin, hB.len Habe§ !mpa -
ratoru unvamm ta§Imasi lazrm. Halbu
ki, italya ile olan davasrm kazanmast 
da, ayni §eye vabeste. Yani, Haile Se -
lase, iki ate~ arasmda kalmt§hr. 

$imendifer tahvillerini kurtarmak 
i!fin cHabe§ tmparatoru benim• dese, 
Amerikah hanger, yakasma yapt§tyor; 
ondan kurtulmak ic;in eben HabE!§ :1m -
paratoru degilirn• dese tahvilat elden 
gidiyor. !§in sonu merakh. Bekliyelim 
bak Inn. 

- Bundan haberim yok, dedim. 
- Hay1r I Bu karan yeni. !stanbulda 

kalmak istemiyor, nereye gidecegini de 
soylemiyor. 

Doktorun yiizline bakarak sordum: 
- Fena fikir degil. Ne dersiniz~ 
Basri Bey ba§Inl tevekkiille sol omzuna 

dogru biran sark1t1p kaldirdJktan ,onra: 
- Palyatif bir tedbir ... dedi, §imdilik 

baz1 naho§ vak' alarm onlinii alu Fa kat 
sonu yok. Zebra Hamm seyahatte uzun 
zaman kalamaz. Er gee; memlekete do • 
necek. Bu zaman zarfmda Omerin siiku
net bulacagm1 timid eder misiniz ~ Bila • 
kis ... 

Doktorun hakki vardt. Fa kat benim 
gibi ameli bir adam ic;in be§ altJ ay sonra
yi dii§iinerek rahats1z olmak manas1zd1. 
Dedim ki: 

- Evet. Seyahat bu meseleyi hallet
mez; bir an ic;in yah§tmr. Hem belki 
de Zebra 1stanbulda gizlenmek istiyor. 
Seyahate c;IktJgllll zannettirerek Omerden 
saklanm1ya c;ah§Iyor. 

N ebile bu tahmini reddetti: 
- Hay1r I Oyle olsayd1 Omerin Lu 

karan bilmesini isterdi. 1stemiyor. Omerin 
kulagma gitmemesi ic;in yalvard1. 

- Omerin haberi olmadan yola ~1ka· 
bilirse ala... dedim. 

Nebile bu sozlerimden §iipheye dii§e • 
rek: 

- Rica ederim, dedi, siz ona bir§ey 
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Hastahklar1 miitehassJSJ Kopriiba$1 
.... Eminonii han Tel.: 21915--

DOKTOR ~iPRUT 
Cildiye ve Ziihreviye miitebasstsl 

Beyoglu Yer!J MaHar Pazan 
kaqiSlnda Posta sokag1 ko§esindt> 
Meymenet apartrmam. Tel: 43353 

istanbul Kadastro ikinci Mmtaka 
Miidiirliigiinden · 

Kacastrosunun yap1lacagr ilan edilen Kadrkoy kazasmm Caferaga ve os· 
managa mahallelerinin ilan tarihleri hitam bulmui? oldugundan bu aym 26 
nc1 giiniinden itibaren tahdidine ba§lanacakhr. Bu iki mahallede miilkii olan· 
lar tahdit s1rasmda mallarmm ba~mda bizzat veyahud vekillerinin bulun -
malan ve pasta tapu memurlarma miiracaat etmeleri, aksi takdirde mevcud 
belgelere nazaran vukuf erbabmm tayin ve tasdikile t,ahdid ve tahririn ya • 
Ilaca,~t ilan olunur. (8346 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, k1r1khk ve butiid 
agrdarlnlZI keser. lcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

T aklidlerinden sakrnmrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 

izmir Emrazi Sariye Hastanesi 
Ba,tabibliginden : 

Hastanemizde yeniden yaprlacak 6947 lira 23 kuru§ bedeli ke§ifli ka11i• 
rifer tesisatr kapah zarf usulile eksiltmiye konuJmu~tur. !steklilerin §artnallle 
vesaireyi gormek iizere hergiin Hastane Ba~tabibligine ve eksiltme 1937 se: 
nesi birincikanunun 29 uncu c;:ar~amba giinii saa~ on birde yaptlacagmdan iS 
teklilerin 2490 say1h arttrrma, eksiltme ve ihale kanununa gore icab eden 
teminat ve teklif mektublan ve diger vesaikile birlikte eksiltme saatinden 
bir saat E;vvel Tepecikte Emraz1 Sariye Hastanesinde miite§ekkil Komisyon)!l 
miiracaatleri. «4349• (8~ 

soylemeyiniz I 
- Om ere mi ~ Sayler miyim hie;? Bir 

zab1ta vak' ast c;tkmasmda ne menfaatim 
var~ 

Meseleyi o vaziyette b1raktik. Eve er
ken dondiim. Rukiyeye hic;bir §ev anlat
madan yatt1m. 

Erte.s.i sabah Rukiye odama geldi: 
- Orner sizi bah~;ede bekliyor I dedi. 
Bu adamla konu§acak hic;bir §ey kal-

maml§h. Kendisine Zehradan iimidini 
kesmesini tavsiye etmek de istemiyordum. 

Acele etmeden sabah tuvalttimi ve 
kahvaltlmJ yaptlm. Bahc;eye c;Ikt:m. 0 . 
mere dogru ag1r ve miistagni adJmlarla 
yiiriidiim. Bu meselenin benim evimde 
arhk hie; konu§ulamiyacagmi ona tavJrla
Timla da hissettirmek istiyordum. 

Ani adJ. Ben yakla§mca dedi ki: 

- Beyim, kusura bakma, sana bir kez 
daha tac1zhk vermem. 

- Zaran yok, dedim, soyle. Ze!11a 
buradan gitti. Biliyor musun ~ 

- Biliyom, dedi. 

- N ereye gittigini ben bilmiyorum. 
- Ben biliyom. 
Sahte bir merakla sordum: 

- Nereye gitmi§~ 
- Aziz Beylere. 

f§te sevdah buna derler. Hemen og -
renmi§ti. Bu meharetini biraz merak et
tim ve sordum: 

- N ereden ogrendin ~ 

- Bilirim ben. Onun gidecek baikr. 
yeri yoktur. Soylerdi bana: Sokakt& ~~~ 
sam oraya giderim diye. ~· 

- Bana ev tutacagm1 soyledi. Sok\ .. 
ta kalmi§ saytlmaz ki ... Belki oraya 111 

memi§tir. 
- Ogrendim. Orada §imdi. 
Ciilerek: 
- N as1l ogrendin, Orner? dedilll' 

pe§ine mi dii§tiin ~ , 
- Pe§ine dii§medim. Aziz Beylct'~ 

evinin oralarda dola§tJm. Coziimii pen ··r• 
cerelerden ayirmadJm. Bahc;eye c;Iktl. go 
diim. 

- fyi. ~imdi? 
- Beyim, ben biliyom ne yapacagull'' 

- Ne yapacaksm Orner~ . 
.. D' 
Orner cevab vermedi. <;;ahlm1~ yUt 

niin her c;izgisinde bilenmi§ bir b1c;ak kt~ 
kinligi vard1. flk defa o anda Olllet1~ 
k~dretine inamr gibi oldum. Gec;en seftl: 
ki konu§mamizda onun gozlerini sul!111°1

, 

ran ya§lar, bana iradesinin erimege b~~~~ 
d1gmt zannettirmi§ti. Bu sefer kar~IJ11 1 

zafstz ve tereddiidsiiz bir adam gordiitll• 

- Ne yapacaksm~ diye tekrarladJill' 
- Ben biiliiriin dedi 

' • ' I 

- Peki, bana nic;in geldin? Ne isll 
yorsun? 

- Sana geldim ki zahmet itme. 
- AnlamadJm l 

Zahmet itme. Zehraya bir$eY Ji• 
me. CArkast ,ar1 
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Ilk mekteblerde ihmal I 
kur bani olan ~ocuklar 

Bursa belediye 

iflerinde yeni h1z 

ilk plana temizlik 
meseleleri ahnd1 

Kag1d fabrikas1 
.... azam1 faaliyette 

Haricden yapdan sipari,. 

_c: 

Hitler - Lord Halifax 
miilakatinin akisleri 

Ele avuca s1gmaz 
hlekteblerde 

~agdaki yiizlerce ~ocugun 
kazalara maruz kaldigi 

acil tedbirler 

Ba~larmdan ve ayaklarmdan yaralantp Etfal hastanesinde 
tedavi edilen ii~; yavru 

?aman zaman, ilkmekteblerde c;e~id 
~e§td ihmallerin kurbam olarak yarala

kan, kafast gozU pathyan, bacag1 kolu 
lttlan c;ocuklarm ana ve babalanndan, 

act aq §ikayetlerle dolu mektublar ahyo
l'lll, 

h Ancak biliyoruz ki ihmallerin gUna-
1.1n1 sadece mekteb idarelerinin ve mual
hrnlerin omuzlannda gormek sarih bir 
akstzltk olur. 

~le avuca stgmaz c;agdaki yiizlerle c;o
kllgu sinesinde banndtran bir mektebde, 
d ayna~an kalabahk ic;inde elbette dU~en 
b·e olur, kalkan da. Ka~la goz arasmda 

kltbirini iten, birbirinin ayagma ~elme ta-

bn <;ocuklarm hic;bir hareketlerinin mU
te bi gozUnden kac;mamasmt istemek, 

l
onlardan mucizeler beklemek demek o
Ut. 

teblerinde yaralanmt~tlr. Kendilerile ve 
ba~lanmn ucundaki ana ve babalarile ko
nu~arak ogrendik ki, mektebde arkada~
lan tarafmdan itilip kak1lma neticesinde 

bu c;ocuklardan birinin ayaib kmlm1~, Iki
sinin de kafas1 patlami~tlr. Gene orada 
ogrendik ki. bu kogu~larda bu c;ocuklar
dan evvel, ayni ~ekilde yaralanarak ya

tan ba~ka yavrular varm1~... Onlardan 
sonra, mekteb kaptlanndan, hastane ko
gu~larma geleceklerin arkas1 almacagmi 
da kimse temin edemez. 

0 halde, ellerine emanet edilen yav
rular hakkmdaki dikkat ve itina baglanm 
biraz gev~elmi$ gibi gorUnen - saytlan 
pek mahdud da olsa - baz1 mekteb ida
relerinden de, bUtUn diger mekteblerimiz
de ogUnerek $ahidi oldugumuz derin $ef
kati istemek yersiz bir dilek sayilmama
hdir. t Bu. boyle olmakla beraber, baz1 mek

teblerde, bilhassa dersten <;Ikthrken, ve 

le~effus esnasmda ~ocuklann kendi hal- Bursa halkevine yeni temsil 
lek~e btrakildtklanm, onlarla icab ettigi salonu yapihyor 
cle tide yakmdan alakadar olunmadigmi 
a duyup duruyoruz. Bursa (Hususi) - Halkevimizin Ulu-

~- 1-Ierhangi ~ekilde mektebde kazaya cami yamndaki miisamere ve konferans 
&tlYan c;ocugun derhal doktora gosteril- sahnesi yeniden yapllmaga ba~lanm1~ -
redi~i ve saatlerle mektebde ahkonarak tlr. Bu sahnede, Halkevi Temsil komi -

cley~~~e emekl,erle tedavisine ~ah§Ildtgl tesinin haztrladtgi projeye gore tadilat 
a l§thlmi~ vak alardandtr. yaptlmakta, dekorlar degi§tirilmekte, 
B biitiin tertibat ve tesisat modern sahne 

d unlar ve bunlara benzer ~ikayetlerin teknigine uydurulmaktadtr. Bu ·i§ler 
be topunun bird en hissine kaptlan ana ve ic;in Halkevi idare heyeti evvelce ver -
abalarm rniibalagalan addedilmesi digi kararm tatbikatma nezaret etmek-

tl!Urnkun degildir. tedir. Bursa hesabma 9ok faydah bir 
, Dun i~li Cocuk hastanesinin hir ko- salon olan bu yer, Temsil §Ubesinin stk 
~~unda buldugumuz ~u iic; yavrunun, ii- stk halk ve koylii ic;in verdigi temsiller
\~ de ilkmekteb talebesidir. ii~" oe mek- de agzma kadar dolup ta~mak 
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~ Berlin - Alman miistemlekelerinde ifay1 vazife eden Alman askerleri 
erlind.e y1Im an'anevi resmigec;idlerini yapml§lardtr. Resmimiz Kamerun'

llakj eski 69 uncu Alman alayma mensub efradm 20 nci alay kumandam 

~ral Schwander'in kumandanhg1 altmda resmigec;idini gostermektedir. 

Yaza.n: 

Vicki BAUM 

Qevtren: 
HamdiVAROCLU 
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C) Nazarlanm bir noktada tesbite ~;ah§tl. 
sj ~arnan, Bazilin yiiziinde, Jstlrab ifade

- Arama adamizi dii§Uniiyor mu
sun? 

o·~e benzer bir takallus peyda oldugunu 
eOrcl·· . 
ld ~· Bunun, bir tebessiim yeltenmesi 

le lgunu anlad1. .;limdi, onu degi§tiren 
t1{ er ne oldugunu anlami§tl. Bazil, ar· 

!:id~~bessiim etmiyordu. Her sozii, ayni 
~~ I Ve yeknasak eda iJe soyliiyordu. 
a en gelen bir hamle ile, ellerini, onun 
~1111 t t k · ·b· ·1 · d ~ 1 F' u ma 1ster g1 1, 1 en ogru uzat-

.a .fkat, aralannda parmakhk vardt. 
U ~1 tn kum rengi sac;lan tozlu gibi gorU-
:ordu. $akaklan a~1lmaga ba§lami§h. 

a,}alh seyrelmi§ sac;lar! Konu§maga 
ef adtklarl andan itibaren, Doris, ilk 

or~ olarak, §efkate benzer bir his duyu-
u. 

K't'b a 1 . arkalanndan seslendi: 
-B . S e~ daktkamz daha var. 

onra · · .. .. kl t d Of' • gazetesmJ yuzune ya a§ IT 1 ve 
llldUnrnez oldu. Bazil. renksiz dudakla

ll. Day~~ tebessiimU muhafaza ediyor· 

ava b~151D gii~lUkle i§itebilecegi kadar 
§ tr sesle: 

Diye sordu. Doris, derhal cevab verdi: 
- Biribikiyi mi? DU§iinmez olur mu

yum? Yalmz bunun i~in ya§Iyorum. Y a
kmda beraber gidecegiz oraya. 

Bazil'in c;ehresi, canhhgmt yava~ yava§ 
gene kaybediyor, yeni bir saganak oday: 
tekrar kararttyordu. Bir !renin hareketim 
bekliyen insanlar gibi, bir iki soz daha 
teati ettiler. Bazil, onun kokusunu, el ile 

tutulabilir bir&ey gibi, ahp hocresine go
tiirebilmek istiyordu. T av1r ve hareketi -
nin iyiligi sayesinde, istisnai bir muamele 

olmak Uzere, kendisine kag1d ve bir kur
~u kalem vermi§lerdi. Bo~almaga ba§hyan 

muhayyilesine yeni bir g1da bulmu~ o -
luyordu. Doris'in resmini yapacaktl. ilk 
seferki gibi, ellerini parmakhga dayad1 -
lar, fakat ayni harareti duymad1lar. Bir

birine temas eden avuc;larmm arasmda 
bir bo~luk vard1. 

Doris ikindi trenile avdet etti ve ak -

~amUstU Blanchard oteline geldi. Dok -

Bursa (Hususi 
muhabirimizden) -
S1rasma gore bir 
turist veya kapbca 
§ehri diye amlan 
Bursada dar bir 
biitt;e ile belediye 
reisligi yapmanm 
zorlu.l!'u karsiSlnda 
burada s1k s1k be -

ler kabul edilemiyor M. 
lzmit (Hususi) - lzmit, feyizli bir 

inki§af yoluna girmi§tir . .;lehrin herhangi 

Hitler, Milletler Cemiyeti 
tadil edilirse Almanyan1n 

mukavelenamesi 
Cenevre 

te,riki mesai edecegini soylemi, ... 
ile 

lediye reislerinin 
degi§tigi goriiliir. 
Fakat oyle zanne - Bursanm yent . 

diyorum ki, bu se • Belediye Reist ... 

ferki reis bu 9etin Ne$'et Kiper 

i§i kolay kolay terkedecek degildir. 
Yeni belediye reisi emekli kurmay 

yarbay1 Ne§et Kiper i§e ba§hyah he -
nliz bir ay oldu. Bu ktsa zaman i9inde 
beledive i§lerini ve Bursada turizm ba
kimmdan yapllmas1 laz1m gelen yeni 
i•leri tamamen kavradtgmt tahmin et -
ti"'im bo1ediye reisile (Cumhurivet) 
it;in bir konu•ma yapbm. Ne!iet Kiper 
sorduklanma !'U cevablan verdi: 

c- Bir ayd1r iey ba§mday1m. Bu za -
man i<;inde bilhassa geceli giindiizlii. 
memleketin ihtivaclanm anlamak i<;in 
halkla temasa birinci derrrede ehem -
miyet verdim. Yaptlacak i1lerin hir;,,; 
planma §ehrin temizliP'ini a1-in''l. 13') 
planda gtda maddelerinin tomi 7~iC't''1e 

de biiyiik bir yer verdik. Bilti.i"l ye,,e -
ceklerin stkl bir kontrol altmda temiz 
ve iistleri ortiilii bir ~ekilde sahlmasma 
ehemmiyet verdik. !kinci mesele ola -
rak memleketin hayati ihtiyac1 olan 
(su) i§lerini ele ald1k. Sulanmtz uze -
rinde esaslt tetkikler yapbrarak bun -
larm ilk ftrsatta ~ogaltilmaSI t;arelerini 
ve mevcud tesisatm takviyesini dii§iin
mekteyiz. ~ehrin yeni plamm bir mii
tehassisa yaptmyoruz. Bu yeni plan -
dan sonra kendime bir c;ab§ma progra
mt yapacagtm. · Program1mm ba§mda 
belediyeye esash birer varidat kaynagt 
olacak olan su i§i, hal ve umtimi bir 
garaj in~ast i§lerile halkm hava alabil
mesi i9in §ehrin muhtelif yerlerinde 
parklar yaptumak i§i bulunacaktlr. 
Miimkiin olursa otobiis serv·isinin dahi 
belediye tarafmdan idare edilmesi su -
retile belediye varidatmm en ktsa za -
manda artmlmas101 imkan dahiline 

bir derdi, ihtiyac1, biitUn yokluklara rag-
men kar§tlanmaga ~ah§tlmt§, ve takdir 
edilecek e~er ve varhklar viicud bulmu§
tur. Eski lzmitle bugUnkii lzmiti k1yas 
edenler, §a§Ilacak ileri bir hamle ile ba§
ba§a kal1rlar. 

Denilebilir ki. lzmit, Cumhuriyetin ni
metinden faydalanmay1 iyi bilmi§ ve bu
nu muvaffakiyetb becermi§ bir §ehirdir. 
Kag1d ve karton fabrikas1 hmite hayat, 
hararet ve nur vermi§, §ehirde ic;timai ya
§ayi§ §artlan degi~mi§, eskt ve kohne iti -
kadlar kalkmt§. Kadm, erkek insanca bir 
hayat siirmege ba§lamt§hr. 

izmit koyliisiiniin kalkmmas1 is;in, bu
rada sarfedilen emek ve enerji s;oktur. 
\=UnkU, lzmit koylUsU bu kalkmmanm 
ruh ve esas1m kavraml§, her iki taraf bii
yiik davay1 benimsemi§ bulunuyor. 

Koylii, bundan memnundur. Kendi 
ayagma kadar gonderilen cins bugday to
humunun, pullugun, ziraat memurunun, 
doktorun, egitmenin geli§ine, hayret et -
memi§tir. AtatUrk dUnyasmda, kendisine 
veri! en k1ymetin biiyiikliigiinU miidriktir; 
bundan sevinc, gurur duyuyor. 

Eskiden i§<;i olarak izmitte tUtiin ame
le~eri vard1. Bunlann miktan birkas; yUz 
kaC:arch. Kag1d fabrikasm•n kurulmasm
dan, ikinci kag1d ve selliiloz fabrikala -
nmlZin da kurulmasma ba§landtktan son· 
ra izmitte i§~i stmfi bir kemiyet ifade et
mege ba~lamt§tlr. 

TUrk i§~isi yeni bir san'at ve hayat 
i<;indedir. F akat, TUrk kabiliyet ve ze -
kas1 bu yeni san' at ve hayatta aksama -
mJ§hr. Kagtd i§~ileri, kag1d imalinde o 
kadar muvaffak oluyorlar ki, ba§lannda
ki yabanc1 mUtehass1slar, buna hayret e
diyor, bir imkanstzhgm, Tiirk elinde 
mUmkiin oldugunu goriiyorlar. 

1§.,;i, kendisinin insan oldugunu fabri -
kada ogrenmi§tir. 8 saatlik bedeni c;ah§
manm kendisine temin ettigi refah ger
c;ekten c;oktur. 

Kagtd fabrikam1zda miitemadi bir c;a
h§ma vard1r. F abrika, geceleri de tath bir 

ahenkle i§ler. F abrika, o kadar ~;ok sipa
sokmaga 9ah§acag1m. Bursa valisinin 
ktymetli ir~adlarmdan her zaman ist.i- ri~ alcyor ki bunlann hepsine cevab vere-
fade etmekte oldugum gibi kenciisinden memektedir. Memleketimizde kag1d sar
bu c;ah~malanm uzerinde de milzahe -' fiyah §ayam dikkat bir §ekilde artmt§hr. 
ret ve kuvvet alacag1m. Turk kag1d1 emsalindenen nefis ve UstUn 

Turizm bak:Jmmdan ilk ele ald1grm oldugundan, Suriye, Irak, fran, Efganis
nokta: mevcud kayrdlara gore Bursaya tan ve daha birc;ok iilkelerden de taleb 
gelip giden seyyahlar1 tesbit etmek ol- vard1r. Fa kat, once memleketin ihtiyact
du. Bunu tesbitten sonra; devletin tu- m kar§Ilamak zarureti oldugundan bun
rist §ehirlerine yapacag1 yard1m ic;in biz lara menfi cevab verilmekte ve fabrika, 
de bu rakamlara istinad ederek te§eb - aldtgl sipari§leri maya koyarak taahhiid-
biislerde bulunacagtz. lerini yapmaktad1r. 

Gene turistik cepheden 9ah§ma prog- F abrikaya her ugrayi§!mda soranm: 
ram1mtzda yollanmtzl birinci plana al- - Cumhuriyeti ne zaman yerli kagt-
mt§ bulunuyoruz. <;ekirge - Ye~il ana dtmizla ~Ikmt§ gormek bahtiyarltgma ka
yolu iizerinde parkesiz hic;bir yer b1 - vu~acagtz? 
rakmtyaca~tz. Yap1ldtg1 giindenberi Ar- $u cevabJ verirler: 
navud kaldmm1 olarak kalan, bun a _ y akmda. 
mukabil iizerinde hi9 seyyah eksik ol-
mtyan Ye~ilcami yolunu parkelemek $imdi, izmitte ikinci kagtd ve sellUloz 
ic;in (150) bin parke ta~1 1smarlad1k. fabrikalanm1zm ~ahlan yiikseliyor. Bu • 

Sokaklarm tenviratma kuvvet ver - rada hummah bir faaliyet var. 
mek ic;in lamba kuvvetlerini artmyo - Celal Bayann ugurlu elleri, bu. fabri
ruz. Karanhk k1i§eleri ve mahalleleri kalanmlZin kaptlanm a~hgt giin, !zmitte 
de aydmlatmaga c;ah~?IYOruz. dogacak ufkun refahm1 gorUyor gibiyiz. 

Giiriiltii ile mucadele esash mesaimiz .......................................................... .. 
ciimles-indendir. <;iinkii turist ve teda- tmp buradaki sinemalarda bu filmi de
vi §ehrinde istirahati selbetmenin rna - vamh olarak gostermege c;ah§acagiz. 
nasi yoktur. Yollarda halkm daima sa- Belediye mesaisini daha pratik §ekle 
g1 takib etmesi i9in zabtta memurlanm sokmaga c;ah§tyorum. Bursa halkmm 
arastra bu i§i tanzim hususunda tavzif belediye i§lerine kar§I gosterdigi has -
ediyoruz. Medeni §ehirlerde yiiriimenin sasiyetten 9ok memnunum. Bu ahl.ka 
~eklini ve sokaklara tiikiirmenin zarar- bizim c;ah§mamtza biiyiik bir kuvvet 
lanm halka anlatmak i9in bir filim yap- vermektedir.» MUSA AT A$ 

tor Sardi di~lerini gtcirdatarak onu bek
liyordu. Delmonte'ler, muhtelif sebebler
le altUst bir haldeydiler. Bariton Fiama
relli, bedava ders ald!gl, hatta bedava 
yiyip ic;tigi halde, Delmonte'ye kar§l, 

koyunda beslenen bir y1lan gibi hare -
ket etmi~. gizlice evlenmi~ti. Bir giin, Us
tada, bir gene kiZla mUnasebet peyda et· 
tigini, klZln babas1 tarafmdan kemikleri 
kmlacagi tehdidile kar~tlandtgmi, ve na
musunun kendisine o kiZI nika.hla alma
gi emrettigini, htc;kmklar i<;inde ve bir sU
rU jestlerle anlatmi§Il. Delmonte, sogUp 
saymakla beraber, onu gene Nevyork' a 
gotiirmU~. hatta, Metropolitan Opera • 
dan, ona bir temsil miisaadesi bile almt§· 
11. Delmonte onun, ~ark1 soyliyebilmek 
ic;in daha dort sene c;ah~mast icab ettigini 
soyledigi halde, bu tunc sesli bariton, 
ikinci derece roller ic;in angaje edilmi§ti. 

Doktor Sardi'nin, Doris'e mahrem o • 
larak fiSlldadtgma gore, bizzat iistadm 
yeni bir mukavele imzalamas1 ihtimali 

daha zaytfti. Metropolitan Opera miidiri
yeti, gitgide kendini naza t;ekiyordu. Del
monte arllk gene degildi ve Trouvere'in 
son temsilinde pesten tize gec;erken yanm 
ses a~agtdan dola~maga mecbur olmu~tu. 
Blanchard otelinin odalarJ bir firtma bu
lutunun tehdidi altmdayd1. Bu buhranl1 

devrede, Ustadm etrafmda iki yeni ~ehre 
peyda olmu§tu. Mosse denilen c;ok bece
rikli ve c;ok niifuzlu ciice simasrla, kato-

lik papaz1 Francesco Mattini. 
Baso T erp kendinden iimidi kesmege 

ve zayJflamaga ba§lamt§tl. Palfy, koca -
smdan bo&anmi§, derslere yeniden devam 
edebilecek para edinmi§, donmU§ gelmi§
ti. 

Kafileye yeni bir talebe daha kattl -
IDI§h. Bu. iri ve melankolik bakt§h bir 

Rumen k1Z1yd1. Doris. Ustadm, bu k1z1 
oteki talebeye tercih ettigi ve ondan, da
ha fazla §ey bekledigi kanaatindeydi. 
Hased, ic;ini kemiriyordu. Kendini, c;a -
h~maya kapl! koyuverdi. Ekzersislerini 
ve derslerini, sessiz ve metodlu bir IS!arla 
takibe ba~lad1. Bazil'i ziyareti adeta u • 
nuttu; onu unutmak istiyordu. 

Daha ba~ka derdler de vard1. Doktor 
Sardi ona a&tk olmu~tu. Bu. hie; bekle -
nilmiyen son derece siktci bir~eydi. Sardi, 
birkac; hafta, Romanyah ktzla dU~iip 
kalkmt§h. Sonra, di§lerini gtctrdatarak 
Doris' e avdet etmi§, on a, a§kmt itiraf et
mi~ti. Kimsenin akhndan get;miyen bu 

hadiseye, en c;ok ihtimal veremiyen ken
disiydi. «Hayattmi zehirliyorsun, diye 
hayhrmi~I!. Hayatm biitUn zevkini ka • 
t;ITlyorsun. Senden ba§ka hic;bir kadma 
tahammUl edemez oldum. Bu ne felaket, 

bu ne zevksizlik ... » 
Bu vaziyet, Doris'e, once yeni tazyik

lere, yeni mecburiyetlere, yeni can stkm
ttlanna yol ac;acak bir hal gibi goriindii. 

Fa kat sonrad3n. bu hadi<enin kendisi i<;in 

. . <Ba~t~ratl 1 tnct sa~ttede.l I kar~tlamakta ve buna biiyiik bir ehemmi· 
att1klan fiknlere Ishnad etmekted1r. Htt- yet atfetmektedirler. 
ler, Versailles' da kurulmu§ olan bu mii -

N orve" H ariciye N aztrrntn 
essesenin haricinde sulhu tesis etmenin ~ 
c;arelerini araml§IIT. Bugiin Milletler Ce- . sozleri 
miyeti olmii§tUr. Bir taraftan menfi kuv- Oslo 14 (A.A.) - Hariciye N ami 
vetler neticede kollektivizm muzaffer 0 • Kont, Arbeider Badet gazetesine beya • 

lacagm1 iimid etmekte, diger taraftan da natmda demi§tir ki: 

terakki kuvvetleri §imdiki vaziyetten aim- «italyanm Cenevreden aynlmi§ olmasi 
mast laz1m gelen neticeleri pek iyi gor - bizim iizerimizde hic;bir tesir yapm1ya .. 
m~ktedirler.» cakttr. Eger diinya iki ideolojik bloka ay• 

Berliner Lokal Anzeitger §oyle yaz1 - nlacaksa Norvec;in hangi blokta yer ala • 
yor: cagt §iiphe gotiirmez. F akat biz bu esasa 

«Aimanyamn sureti kat'iyede Cenev- dayanan bir aynltk istemiyoruz. Norvec;, 
reden vazge~mesi milletler arasmdaki mU- muhtelif hiikumet §ekillerile alakadar ol• 
nasebetlerde yeni bir devrin ba§langiCI makslZln milletler arasmda sulhu ve ada• 
suretinde tefsir edi!melidir. Almanya bU- leti hakim k1lmak ic;in Milletler Cemiyeti 
tiin memleketleri Cenevrenin bogucu ha - ~er~evesi icinde ~ah§acakhr.» 
vasm1 terkederek Cemiyet esasma miiste- Cenevre miiessesesi 
nid bir Avrupa te~riki mesaisinin ac;tk ve Berlin 14 (A.A.) _ «Havas» AI .. 

serbest havasma girmege davet etmekte- man gazetelerinde diin ak§amdanberi 
dir. HenUz bu yeni siyasete mani olan sanki bir parola varml§ gibi «Milletler 
giic;liiklere ragmen boyle bir siyasetin bir Cemiyeti» tabiri kullamimaz olmu§tur. 
giin galebe ~alacag1 iimid edilebilir. Milletler Cemiyetine Alman gazeteleri 

hCii~k~ bu.' VI ersailles ~~ezarhhg~ndban da • «Versailles'm ebedile~tirilmesi ic;in Ce "' 
a 1y1 nehce er vereceg1 §Up estz ulunan nevre miiessesesi» d ~ b 1 

crenc ve dine bir siyasettir. a 101 vermege a§ a ~ 
o mt§lardtr. 

Lehistan, hadiseyi teessiirle 

karfitladt Naf1a Vekaletinden bir dileli 
Var§OVa 14 (A.A.) -!talyamn Mil-

letler Cemiyetini terketmege karar vermesi 
clolayisile Leh siyasi mehafili, mezkur 
cemiyete cihan§Umul bir mahiyet izafe et
mek prensipinin asia tahakkuk etmemi§ 
oldugunu ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Eger Milletler Cemiyeti, yalmz bey -
nelmilel bir doktrine sahib bir kamp ol -
makla kalm1yarak azadan olan devletle -
rin dahili biinyelerine miiteallik bir dok
trine de sahib olmas1 laz1mgelmi§ olsaydt, 
Lehistanm Mil!etler Cemiyetine kar§l ta
kib etmekte oldugu hay1rhahane hath ha
reketi degi~irdi. Zira, Lehistan, Milletler 
Cemiyetinin herhangi bir doktrini iktiza 
eden bir miicadelenin gayelerini takib et
memesi lazimgelmekte oldugu miitalea -
smdadu. 

Beynelmilel te~riki mesaiye taraftar 
olan Leh siyasi mehafili, !talyanm Mil ·I 
letler Cemiyetinden ~ekilmesini teessiirle 

!zmit (Hususi) - Derince, Hereke, 
Tav§anctl, Yanmca, Derbend, Sapanca 
ve miicavir koylerinde oturan talebe, 
memur ve i§c;i gibi kalabahk bir ziimre 
hergiin izmite gelmek mecburiyetinde
dirler. Bu seyahat mecburidir, c;iinkii 

talebe tahsilini !zmitte ilerletmekte, 
memurlarla i§9ilerse ev buhranmdan 
civarda oturmak zaruretinde bulun .. 
maktad1rlar. Yukanda saydtgtm yerler 
arasmda, biiyiik §ehirlerimizde oldugu 

gibi, ucuz tarHeli banliyo trenleri ihdas 
edilirse bunlarm bi.i · 'eleri olduk9a agtr 
bir yiikten kurtulmu§ olur. 

Yurdda~! 
Bankada blr tasarruf hesabm yok mu? 

Blriktirdigin paralan n!~in evde sakh
yorsun? Qalmsm, yansm ve fa!z getir
mesln d!ye m!? 

Ulu.sal Ekonomi ve ArttU'ma Kurumu 
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ingilterede gene kiZiar arasmda eskrim merak1 

Londra - Gene ktzlar arasmda eskrime kar§t biiyiik bir ragbet ba~lamt~hr. 
Bu miinasebetle Londradaki amator eskrimciler mektebinde k1z talebeye ders 
verilmege ba§lanmu~tlr. Derslere 18 ya§mdan a~ag1 olanlar i~tirak etmektedir, 
Yukanki resim ders goren ktzlan bir arad.a gosterinektedir. 

ayn bir emniyet te§kil ettigini gordU. Bir 
harem dolusu kadma tahakkiim etmege 
ah§Ik olan bir erkegi maglub etmi§ti. 
Kendisine a~tk olmak istemiyen, yahud 
bundan ho§lanm1yan bir adam! ram et
mi~ti. ilk zamanlar, doktor Sardi biraz 
mUstebid davranmaga kalkti, fakat sonra 
yumu~ad1. Doris' e c;ic;ekler ve ayakkab
lan ald1. Doris'in sayesinde para kaza -
nacagJ yerde, onun ic;in para sarfetmesi 

§ayam hayret birseydi. Onu birka~ saat 
goremeyince, telefonla anyor, yahud teh
likeli olabilecek mektublar yazmak gibi 
ihtiyatSJZbklarda bulunuyordu. Doris' e 

ho$ gorUnmek i<;in sac; tuvaletinin ~eklini 
degi$tirdi ve giildiigU zaman c;irkin gorU
nen altm di~lerinin yerine beyaz di& koy
durdu. Cok korkakll. Bir defasmda di§
c;ide bayild1. Doris a lay edince: 

- CUmlei asabiyemi mahvettin, dedi. 
Seni bugiinkii vaziyetine ben getirdigim 
halde, hergiin biraz daha hodperest olu
yorsun. 

Doris, hiraz dii~iinUnce, Sardi'nin pek 
de hakSIZ olmadJgtm gordii. 0 olmasa, 
pahah bir giizellik enstitiisiine hi<;bir za
man gitmiyecek, sa~lanm boyam1yacak, 
Delmonte'nin yamna giremiyecekti. 

Doris, rollerin, birka<; sene sonra te • 
ganniye ancak ba§hyabilecegi dramatik 
denilen kisimlanm da ezberlemek zaru -
retindeydi. Sardi, ona. sahnede dizc;ok -
mek, yalvarmak, kendi kalbine b1c;ak sap-

lamak, bir merdivenin iist basamagmdan 
yere yuvarlanarak olU rolii yapmak gibi 
hareketleri talim ediyordu. Doktor Sardi, 

bilhassa muhtelif oliim ~ekillerini talim 
hususunda muvaffakiyet gosteriyordu. 

Carmen'in hanc;erle olii§ii, Tosca'mn, 

kendini Saint Ange ~atosundan a§agt a • 
h§l, Traviata'nm ve Boheme'deki Mimi· 

nin verem olup olmeleri, Ayda'nm du • 
var ic;ine oriilii~U ve Madam Butterf!y'in 
haragiri yapmas1, biitUn bunlar, Doris'in 

kemali ciddiyetle ve doktor Sardi'ye kar
~~ biraz minnettarhk duyarak ogrendigi 
rollerdi. Bu hareketler, hakiki o!Umle 

hic;bir mUnasebeti olmadtgJ ic;in, kalbine 
zarar vermiyordu. Doris, Metropolitan 
Operada olsun, Viyana operasmda, Mi .. 

lano tiyatrosunda ve Salzburg ~enliklerin· 
de olsun daima doktor Sardi'nin yanmda 

oturuyordu. 0, sahnedeki rollerin iyisini, 
fenasm1, harikulade gUzel olamm, bir ba§ 

i§a~etile, bir mmlt1 ile ona gosteriyor, izah 

edtyordu. Doris'e kitablar getiriyor ve 

geceleri, ana dili oldugunu iddia ettigi o 

koti.i almancasile konu~arak onu tenvir 

ediyordu. Belki de, ana dilinden tama -

men mahrumdu. Doktor Sardi, bir ana • 

mn bir t;ocukluk hayal!mn ne oldugunu 

bildikleri tasavvur edilemiyecek insanlar• 

dand1. 
(Arkasi var) 
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Uzak~ark meseleleri 
-------------------

Amerikan ve lngiliz gemileri 
sular1na gidiyorlar japon 

rBa#arart 1 tnct sall.tteaet 

rin tekerrUriine mani olmalc. ic;in }apon -
yanm laz1m gelen biiti.in tedbirleri ald1 • 
gm1 mii~ahede etmekle iktifa etmek mec
buriyetinde kalacagmi ilave etmektedir. 

Kat'i nota 
Va§ington 14 (A.A.) - Amerika 

kat'! bir nota ile Roosevelt'in tazminat 
talebini takviye etmege karar venm§tlr. 
Bununla beraber, Cordell Hull, §iddetli 
bir tahriri protesto gondermeden evvel 
mi.itemmim mallimat beklemektedir. 
Japonya, bir konleran• topltyacak 

Tokyo 14 (A.A.) - Ashahi Shim
bon gazetesi, N ankin'in sukutundan son
ra Japonyamn Uzak§arka aid biitiin mes
uliyeti y~lmz ha§ma deruhde edecegini 
yazmaktad1r. Bu suretle imparatorlugun 
J apon menafiini Cinde men fa attar olan 
baz1 ecnebi devletlerinin menfaatine kar
§1 korumak ic;in yapmakta oldugu miica· 
delede vaziyeti kuvvet bulmu§ olacak -
hr. 

Diger taraftan bu gazete, umumi ka
rargahla hi.ikumetin Uzak,arkta siyasi ve 
asker! bir sulhun ana hatlanm tesbit et
mek ic;in Mikado 'nun riyasetinde bir 
konferans akdedecegini bildirmektedir. 
Cin htikumetine di.i§iinmesi ic;in mi.isaade 
edilecek, fakat mi.izakerata giri§mekten 
imtina etmesi takdirinde kendisine gayri
mevcud nazarile bakJlacaktir. 
lmparator mazeret beygn ediyor 

Va§ington 14 (A.A.) - Baz1 yi.ik • 
sek memurlar, Panay meselesi 1c;m 
allcak bizzat 1mparator tarafmdan rna -
zeret beyan edildigi ve bu gibi hadiselerin 
tekerri.iriine meydan vermemek i.izere ted
bir almacagm1 temin ettigi takdirde Roo • 
sevelt'in tatmin edilmi§ olacagmi soyle -
mektedirler. Bu memurlar, bu taleblerin 
§imdiki zaman ic;in pek mubalagah oldu
gunu ilave etmektedirler. 

Almanya Ja prote.to etti 
Berlin 14 (A.A.) - Alman hiiku • 

meti, Whampoo ismindeki lngiliz gemi • 
ainin bombard1mamm Japon maslahatgli· 
zan nezdinde protesto etmittir. Bombar
dJman esnasmda Almanyamn Cindeki 
diplomatik mi.imessilleri bu vapurda bu • 
lunmaktaydJ!ar. 
HO.Jise etraltnda siyasi temaalar 

Tokyo 14 (A.A.) - Amerika. sefi· 
ri, Hirota'YJ ziyaret etmi§tir. Gorii§me -
nin mevzuu, Panay ve Amerikan petrol 
gemileri meselesi olmu§tur. 

J apon gazeteleri, bu hadiselerden bah· 
setmektedir. 

Hirota, Amerika sefirini ziyaret ede -
rek Panay meselesi mi.inasebetile japon 
hi.ikumetinin tarziyelerini bildirmi§tir. 

M. Grew, M. Hirota' dan bitaraf ge· 
milerle miiltecileri nakleden gemilerin 
hasara ugramalanna mani olmak ic;in za
ruri olan ihtiyat tedbirlerini almasmi ta
leb etmi§titr. 

lngiliz sefiri, fngiliz gemilerinin born -
bardnnam mi.inasebetile M. Hirota'y1 

Amerika tarihinde misli mesbuk olm1yan 
bir hadisedir. 

Panay topt;ekerinJe 9 ki# olJii 
Nevyork 14 (A.A.) - Associated 

Press'in ogrendigine gore Panay top~eke 
rinde bulunan 70 ki§iden 61 i sag ve sa
limdir. 

J aponyaya karfl boykotaj 
iateniyor 

Va§ington 14 (A.A.) - }aponyaya 
kar§J boykotaj yap1lmasJ meselesi arne -
Ieier tarafmdan tekrar ortaya ahlm!§hr. 

Green, i§ federasyonunu «<;ine teca -
vi.iz edenler» e XaT§J hakiki bir boykotaj 
yapmaga davet etmi§tir. 

Pekin Jemiryolu keaildi 
Pekin 14 (A.A.) -Pekin- Han

kov demiryolu iizerinde ~iddetli muhare
beler olmu~tur. Vuta~an' a yerle~i~ alan 
Cinliler demiryoluna hiicum ederek hath 
kesmi~ler ve Liang~an'm 8 mil mesafe -
sinde bulunan ,Sanh~an '1 i~gal etmi~ler -
dir. 

Muvakkat hiikumet kurulJu 
Pekin 14 (A.A.) -<;in Cumhuriyeti 

muvakkat hi.ikumeti bugi.in memnu belde
de kain Chujentang' da bir salonda i~e ba§· 
lami§hr. 

Be§ renkli eski milli Cumhuriyet bay -
rag1, Nan kin hi.ikumetinin bayrag1 yerine 
kaim olacaktJr. 

Muvakkat hi.ikumet, evvela, memle -
ket dahilinde sulh ve si.ikunu tesis eyli -
yecek ve Cin, J apon milletleri arasmda 
en derin bir anla~mazhk hiikiim siirmesi 
ic;in laz1m gelen biitiin tedbirleri alacak
hr. · 

Y abancJ hiikumetlerin yeni Cin hii -
kumetini tan1yacaklan iimid ediliyor. A
lman bu tedbirler, Uzak§arkm diger dev
letlere kapanacag1 manasm1 tazammiin 
etmemektedir. Bilakis, yeni hiikumet, ko
miinistler baric, herkesle i~ birligi yap -
maga ziyadesile hahi§gerdir. 

Nankin' de biiyiik bir yangrn t;tkta 
,Sanghay 14 (A.A.) - Gece Nan

kin'de §iddetli yangmlar c;Ikmi§tJr. Cin 
kitaah, Mare~! ,San-Kay-,Sek'in kat'i 
emri iizerine Nan kin 'j tahliye etmi§tir. 
] aponlar, ted rid surette ve fakat bi.iyiik 
bir ihtiyatla ve heni.iz gizli olarak kalm11 
olmalan muhtemel bulunan Cin askerle
rini ortaya c;Ikarmalc iizere her evi ayn, 
ayn muayene etmek suretile muhtelif ma
halleleri i§gal etmektedirler. 

Harb lilimleri mii•adere edildi 
,Sanghay 14 (A.A.) - Paramount 

News fabrikasmdan Amerikah Arthur 
Menken N ankin'in emniyet mmtakasm
da J apon askeri makamlan tarafmdan 
tevkif edilmi, ve N ankin'in muhasarasJ 
esnasmda c;ekmi~ olduklan filimler mu
sadere edilmittir. 

Paramount §irketinin $anghay mii -
messili }apon makamlarmdan Menken'in 
tahliyesini ve filimlerin iadesini rica et
mi§tir, 

ziyaret etmi§tir. Cin ordu•u kat;ryor 
Hariciye Nezareti namma soz soyle • Sanghay 14 (A.A.) - ]apon ordu-

mege salahiyettar bir zat, lngiliz gemileri su namma soz soylemege salahiyettar bir 
hadisesi hakkmda tahkikat yap1lmak - zat Nan kin civanndaki Cin lot' alannm 
ta oldugunu beyan ve herhalde bir en • kac;makta oldugunu beyan etmittir. Bu 
daht yanh§hgi mevzuu bahsoldugunu ila· k1t' alar kiilliyetli miktarda nehrin man -
ve etmi§tir. sabma dogru ilerlemekte, yollarmm iis -

M. Hirota, Japon hi.ikumetinin derin tiinde tesadiif ettikleri her§eyi yakmak • 
teessi.irlerini bildirmek iizere M. Craigie- tad1rlar. 

yi ziyarel etmi~tir. Japon Ba,vekilinin beyanatr 
Amerika tarihinde misli goriil- Tokyo 14 (A.A.) - Nankinin su-

memia hadise kutu dolayisile BaFekil Prens Konoye, 
Va~ington 14 (A.A.) - Riyaseti- beyanatta bulunarak J apon hiikumetinin 

~umhur dairesi, diin Run·elt'in Uzak • §imdiki Cin hi.ikumeti golgesinin yerine 
.§arka kar§I dahili siyaset mi.ilahazalanm him olacak yeni bir hiikumet te§'kili ic;in 
nazan itibara alm1yarak miinhaman mil- tedbirler aldigmJ soylemi§tir. 
li menfaatlerden miilhem olan bir siyaset Ba*vekil demi§tir ki: 
takib edecegini bildirmi~tir. «-Japonya, askeri harekat esnasmda 

Amerika efkan umumiyesi, Uzak§ark- baz1 devletlerin zarar gormii§ olmasma 
taki vaziyetin tehlikesi kar§Ismda hassasi- mi.iteessiftir. Bu devletlerin Japonyamn 
ycot gostermege ba§lamJ§hr. · Uzak§arkta istikrar tesis edebilecek ye -

M. Ruzvelt'in dogrudan dogruya Ja - gane devlet oldugunu tasdik etmeleri la
pon lmparatoruna bir teessiif mesaj1 gon- z1md1r. Bu devletlerin menfaatleri ancak 
dermek suretindeki ciir' etkarane te§ebbi.i- Cinle J aponya te§riki mesai ettikleri tak
si.i dikkate §ayan goriilmektedir. Bu hal dirde temin edilmi, olur.» 
II lilt II II I II IIIII I II If II II Ill I fill I IIIII Ill II II I llllll II·~ filii I/ Ill Ill It 1 II 11 til 11111111 till I Ill Ill IIIII Ill IIIII 11111111 

Londra - Zaman zaman makalelerini gazetemizde okudugunuz eski 1n
giliz Ba~vekili Lloyd George 74 ya~mda olmasma ragmen el'an siyasetle ug
ra~maktadir. Resmimiz eski Ingiliz ~a~vekilinin Avr~p~ .ha~itas1. oniinde Av· 
rupanm umumi vaziyeti hakkmda b1r konferans verdlgim gostenyor. 

CUMBURIYET 

Hatayda donen 
f~rildaklar 

CBG.$taTaf1 1 tnct aahttedt) 
IDI§ adamm adm1 zikrederek: 

«- Bunlardan ba§kasma rey vere • 
ceklerin kafasm1 k1ranz» demi§tir. Bu 
soz i.izerine kay1k<;I reislerinden Mikail: 

«-- Bu soyledigin adamlar, memle -
ketin de gil, F ranS!Zlann menfaatlerini 
gi.iderler, biz, memleketi seven, ona hiz
met edenleri istiyoruz.» demi§, bu soz 
miinaka§alara ba§langic; olmu§, kavga • 
dan sonra dogi.i§le neticelenmi~tir. 

Zeki Arsuzi, bu gibi mi.inaka§alarda 
birbirlerine girenlerin arasm1 bulmak i§ile 
vazifelendirilmi§tir. 
Antakyada tayin edilen hakimlerin 

hiiviyeti 
fskenderun 14 (Hususi) - Burada 

ni.ifus i~lerile ugra§mak i.izere mi.inferid 
hakimliklerin te§kili hakkmdaki komiser
lik karanm bildirmi§tim. Bu !marna • 
meye gore, Antakya Mkimligine Meh -
med Garibi, Kmkhan hakimligine de Sa
dJk Mardini tayin edilmi§lerdir. 

Bu iki zat, §imdiye kadar Tiirkler a • 
leyhinde yaphklan kotii muamelelerle 
Sancakta pek fena tamnmJ~lardir. Meh • 
med Carib!, fskenderun F rans1z istihba
rat ba~katibligi vazifesini gormii§, 1933 
te gene Frans1zlar tarafmdan meb'usluga 
sec;tirilmi§, ~imdiye kadar F rans1z emel
lerine hizmette kusur gostermemi~tir. KI
nkhan hakimligine getirilen Sad1k Mar· 
dini ise bir Ti.irk dii§mamdu. Bu dii$ -
manlar, Garreau tarafmdan sec;;ilmi§tir. 
FrafMtZ askeri heyeti perfembeye 

geliyor 
Ankara l 4 (Telefonla) - Hatay i§i 

do:ayisile Erkamharbiyemizle temas ve 
mi.izakerelerde bulunacak alan F ransJz 
asker! heyeti, peqembe gi.inii §ehrimizde 
olacakhr. Heyetin reisi Fransanm Suriye 
ordulan ba~kumandam General Hud 
Zinger ile refakatindekiler, per§embe sa
bah! Ankaraya gelecekler, istasyonda 
merasimle kar§Jlanacaklardir. Heyet aza· 
smdan diger bir kismJ da Parisien gel
mekte oldugundan ayni giin sabah1 An· 
kara garmda istikbal edileceklerdir. 

Mi.izakerelere ayni gun ba$lanacaktJr. 
Misafir heyetin ikameti ic;;in Ankarapa -
lasta hususi daireler aynldJ. 

Hataya gidecek intihab heyeti 
Cenevre 14 (A.A.) - Hatayda ya

PIIaca'k intihabat esaslann1 tanzim ve tat
bikini kontrol edecek "Oian komis n Ha~ 
taydan av.detinden sonra burada i~tima
lar yaparak lconsey reisine verilec k olan 
raporunu ikmal etmi§tir. Bu rapor Tur -
kiye ve Fransa hiikumetlerine konsey re
isi tarafmdan yollanacakhr. Anla~lldigJ· 
na gore komisyon intihabat esnasmda is
tihdam edilecek ajanlartn adedini 20 ola
rak gostermi,tir. Komisyon onumi.izdeki 
kanunusaninin 15 inde Hataya donerek 
i§ine ba§lami~ bulunacaktJr. 

Otobiis i,inde 
tahkikat ha,ladJ 

<Baltarats 1 fnef •ahttetft> 

Bizim ogrendigimize gore, Miiddeiu -
mumililc, ihbar1 esash bir tahlil ve tetkik
ten. gec;irmege ba§lami~tJr. 

lhbarm fekil ve mahiyeti itibarile, ce
zai veya hukuki maddelerden hangisine 
temas ettigi bu tetkikat neticesinde anla§J· 
lacaktir. 

Simdiye kadar, ne Yali Muhiddin Os
tiindag tarafmdan, ne de ihbann tevcih e
dildigi gazete ba§muharriri tarafmdan 
miitehbil veya miinferid, hi~; bir §ahsi 
dava ac;Ilmi~ degildir. 

Doktor Avni Bayerin bir telgra!t 
Diin gece, doktor Avni Bayer, sureti

ni gazetemize gonderdigi bir telgrafta, 
yukanda mevzuubahs basmuharrire 
bir teklifte bulunmaktad1r. Teklif ~u ~ 
dur: 

cKendisinin tezvirat yaparak her 
hangi bir kimseye alet oldugu ispat edil
diiti takdirde, doktor meslegini terkede
cek, hatta memleketten dahi uzakla§a
cakhr .• 

Buna mukabil doktor ~unu sormak • 
tad1r: 

·Malum 1000 liramn Muhiddin V's -
tiindag aleyhine yaz1lan makaleye mah
sub tutuldugunu kendisi ispat ederse, 
ba!'muharrir, gazetesini kapayarak ga
zetecilik hayabndan ~ekilip gltmege ra
ZI olacak m1d1r?. 

Konya aeylabzedelerine 
yapdan yard1m 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Konyada sel felaketzedelerine yard1m 
faaliyeti devam ediyor. Biitiin kaza!ar
da hirer komite te§ekkiil etmi~ ve halk 
iane vermege ba~Iam1~hr. $imdiye ka
dar Konya §ehrinde verilen iane yekti
nu 3500 liraya balig oldu. H«"r tarafta 
bu feliiketzedelere kar§l biiyuk alaka 
gosterilmektedir. __ .._ 

Beynelmilel tediyat bankasi 
miidUrlUgU 

Bale 14 (A.A.) - Beynelmilel te -
diyat bankasmm idare medisi, bankamn 
umum mi.idiirliigiine miiteveffa Ques -
nay'in yerine F ranSJZ Roger Aubouin'i 
tayin etmi~tir. 

M. Delbos Prag' a 
• • gttti 

Belgrad 14 (A.A.) - Bugi.in saat 
13 te ticaret ve endiistri nazmnm odasm
da Fransa ile Yu_goslavya arasmda i.ic; 
ikt1sadi itilaf imza edilmi§tir. Bunlar 
1929 tarihli ticaret muahedesinin avena· 
m, ticari tediyeler itilaf1 ve kontenj an iti • 
lafmdan ibarettir. 

Bu itilaflar, Fransa namma Delbos ve 
Yugoslavya namma ticaret ve endi.istri 
Nazm Vrbanic; tarafmdan imza edilmi§ • 
lerdir. Yugoslav N azm, bun dan sonra 
Delbos'un §erefine bir ogle yemegi ver -
mi~tir. 
Delbons'un Belgrad radyosunda 

soyledigi nutuk 
Bel grad 14 (A.A.) - Delbos, Bel grad 
radyosunda bir nutuk soyliyerek kendisine 
yapilmi§ alan iyi kabulden son derece 
mi.iteheyyic; ve Yugoslavyanm her saha -
daki miistesna faaliyetine hayranhkla §A· 
hid oldugunu soylemi§tir. Mumaileyh, 
Belgrad' daki ikametinden unutulmaz ha· 
tJTalar goti.irmekte oldugunu beyan etmi§ 
ve F ransa namma biitiin Yugoslavian se
lamlami§tlr. 

Delbos'un verdigi nifanlar 
Belgrad 14 (A.A.) - Delbos, Bel

g~ad' daki ikameti miinasebetile Maliye 
N azm muavini Andritch' e Lejyon Donor 
ni§amm tevdi etmi§tir. Diger bin;ok zeva· 
ta da birc;ok ni§anlar verilmi§tir. 

Delbos Prag'a hareket etti 
Belgrad 14 (A.A.) - Delbos saat 

22,50 de Prag' a hareket etmi§tir. 

BelgraJ ga:z:etelerinin ne,riyatr 
Belgrad 14 (A.A.) - Avala ajansJ 

teblig ediyor: 
Gazeteler, Delbos'un Belgraddaki 

ikameti hakkmda hararetli yaz1lar ne§ -
retmektedirler. Gazeteler, Delbos'un 
Belgradda istikbali SITasmda tezahiir et
mi§ olan hissiyah sozle ifade etmenin he
men hemen imkans1z oldugunu yazmak· 
tad1rlar. F ransanm miimessili, bu miina
sebetle Yugoslav milletinin dost ve miit
tefik F ransaya olan sarsdmaz sadakatini 
mii§ahede edebilmi~tir ve binaenaleyh 
Frans1z milleti nezdinde bu hissiyahn 
terci.imam olabilecektir. 

Samouprava gazetesi, ne§retmi§ oldu
gu uzun bir makaleyi Delbos'un ~ahsiye· 
tine aid miitalealara tahsis etmi§tir. Bu 
gazete, bilhassa Delbos'un Avrupada 
sulhun bakasma en faa! bir surette c;ah -

n dev)et adamlanndan hiri oldugudu 
yazmaktad1r. 

eami teblig nefreclilJi 
Belgrad 14 (A.A.) - Delbos - Sto· 

yadinovi~ gori.i§meleri sonunda ne§redilen 
resmi tebligde, ezciimle gorii§melerin tam 
bir ahenk i~inde ve Frans1z - Yugoslav 
an' a nevi dostlugu zihniyeti dahilinde ce
reyan ettigi ve iki nazmn, umumi sulh e· 
!eri ic;in i§ birligini ayni dostluk ve itimad 
zihniyeti dahilinde idamenin li.izum ve 
faydas1 iizerinde mutab1k kalml§ bulun • 
dugu bildirilmektedir. 

M. Delbos, bugiin ogleden sonra Yu
goslavya Ticaret Namile beraber ii~ ti
caret anla§masi imzalamJ§hr. 

Fransa Hariciye Nazm bu ak~am Pra
ga hareket etmi§, istasyonda merasimle 
M. Stoyadinovi~. birc;ok namlar ve sair 
yiiksek memurlar, Kiic;i.ik Antant elc;ileri 
tarafmdan ugurlanm1ghr. 

NOBETGiECZANELER 
Bu gece ~ehrlmlzln muhtellf semtler!n -

dek! nobet<;! eczaneler ~unlardu: 
istanbul cihetl: 
Em!noni.inde (Mehmed Kaz1ml, Fatih 

Sarac;haneba~mda (Hallll, Karagi.imrti.kte 
(Mehmed Fuad), Bak1rkoyde (Merkez), 
Aksarayda (Ziya Nurl), Balatta (Merkez), 
Beyazidda (Cem!l), Kiir;i.ikpazarda (Yorg!l, 
Alemdar Dlvanyolunda (Esad), Samatyada 
<<;olal, Topkapida (Nazim). 

Beyoglu clhetl: 
~1~11 Pangaltlda. (Narglleclyan), Takslm

de (Limonc!yanl, Istiklal eaddesinde (Del
suda), Kara.koyde (HUseyin Hi.isni.i), Ka • 
slmpaljada (Mi.ieyyed) , Haskoyde (Aseo), 
Be~ikta§ta (Nail), Sanyerde (Nurl), Ta -
rabya, Yenlkoy, Emirgan, Rumellh!san, 
Bebek, Arnavudkoy, Ortakoy ec:r.aneleri. 

Kad1koy iskele caddeslnde (Sotlryadls), 
Yeldeglrmenlnde ('U~ler), U.skiidarda ISe
lim!ye), Heybeliadada. (Tomadls), Biiyi.ika
dada (Merkezl. ._ .•. __ 

T oplanhya davet 
Tiirklye T1b Enci.imen! Gene! Sekreter -

llglnden: 
Tiirklye T1b Enci.imenl 15/ XII/ 1937 c;nr

ljamba ak§amJ saat 18,30 da Etibba. Oda -
smda senel!k umumi toplantJSJm yaparak 
yen! !dare heyetinl se<;eceginden muhterem 
azamn te§riflerl rica olunur. ------

•• • • 

SEKSULIN 
·,Ademi \. . 
· · •ktidar 

. ' Bel 
. ' ,.. ,.. 
ge~ekllgi, 

Dermans1z11 k, 
\/ucut ve bimaQ•n 

yorgunl,~unda 
pek muessir ve emin 

;; bir il.at;.tlr. 

Kut:usu 200 kuru$ 

BESiR KEMAL: · MAHMUT CEVAT 
· Ec~an.esf· ;- Slrkecr 

' . ~ ·' . . .. 

li1Cumhuriyet11J 

Belediye mezarhklar idaresinin 
nazan dikka.tine 

Kandrra C. Mi.iddeiumumilli Nezlh Kan
demlr lmzasile aldiglmlz mektubda denill
yor kl: cSaylSlz denecek kadar c;ok vatan
da§In na~lanm sineslnde sakhyan Be§ik
ta~tak1 Yahyaefendi kabrlstanmm hall fe
cidlr. Mezarllklar idaresl buraSim tezyin 
ve tanzim etmek §oyle dursun, kendini bil
mez, oliisiine hiirmet etmez blrc;ok e§hasa 
da c;ignettirmektedir. Bilha..<:.sa §ere! stad
yomunda futbol mar;1 oldugu giinler bu 
mezarhk blr trlbiin vazl!eslnl gormekte, 
ozenllerek dikllen c;lc;ekler ezllmekte, ta§lar 
kmlmakta veya r;ocukiarm karakalemleri
ne tahta vazlfeslnl gormektedir. AHi.kadar 
makamlan !~gal edenler gayrlmtisllmlerin 
mezarllklanm gordiikten sonra blr de bu
ralanm zlyaret etmek zahmetlne katlamr
larsa aradakl tark1 c;ok daha lyl takd!r e
derler.:. 

lnonii lisesinin yemekhanesi 
hakkmdl\ 

inonii mekteb!nde talebenln yemekhane
slz kaldlgmdan bahseden §ikayet yazJSl u
zerine mezkiir mekteb miidiirliigiinden al
d!glmlz mektubda deniliyor kl: cBu sene 
mevcudu .sekiz yiizii bulan mekteblmlzln 
yemekhaneslz olam1yacag1 tablldlr. §iimdl· 
ye kadar talebeden yakm olanlar evlerme 
r;Ikarlardl. Digerleri de bir klsm1 evlerlnden 
ogJeyin getirilen yemekleri SICak o!aruk, 
bir kJSml mekteb bakkalmdan akilkianm 
- yemekhanede olmak iiwre - yerler. 

Ger;en seneye kadar bir kJSlm talebe de 
ISltllacak ylyeceklerini h ususi bir yemekha.
neye korlar ve ogle zamanlan bunlan JSl· 
t1lrru~ olarak yerlerdi. Bu senekl talebe faz
lall!h yiiziinden bu hususi yemekhaneyl 
!klye bOlerek lkl sm1f kazandJk. Yemekha
neslz kalan talebe bunlardrr ve y!yecek -
ler!ni digerlerile birlikte yemektedil·ier.:. 

Gaib aramyor 
Bursa Emnlyet Mi.idi.irliigii telefon ve· san

tral memnru Ahmed Kahvecloglu vaslta
l!!le ismet imzas!le aldlg1m1z mektubda d~
n111yor kl: cl324 dogumluyum. Adm1 bll • 
medlgim babam ytizba§l iml~ ve Htirrlyetin 
Ham s1ra!armda §ehld olmu~. Anamm ad1 
Mtizeyyen, karde~lerimln adlan Falk ve 
Luttldir. Bunlardan blri §imd! zablt o1mu~. 
tic; ya§lannda !ken nas1!sa anamdan ayn 
di.i.§mii~tim. Bunlann hayat ve mematlann
dan mahlmatlan olanlarm yukandak.i ad
reslme bildirmelerini rica eder!m.:. 
Kocaeli viliiyeti niilu• miidiirii 

A. Akverdiye 
l}lkayetln!z alfi.kadar makama gonderll

mi~tir. 

Aktehir hiikiimet doktoruna 
tetekkiir 

Ak~ehlr eezaevl mevkuf ve mahklimlan 
namma aldlgumz blr mektubda deniliyor 
kl: 
cAk~hlr hi.ikiimet doktoru Ahmed Ne -

e!bln biz mukadderat kurbanlarma ka.r~l 
gO.sterdigi §efkatten ve hastalanm1z ic;ln 
geceyar1lannda cezaevlne gelerek tedavl 
etmege ugra§tlitmdan son derece miltehM· 
sis oldugumuzdan sayg1 ve te~ekktirlerlml
~n kendlsine iblAitmi rica ederiz.:. 

Haklarm1 yememi,ler 
l:ley.bWda. m.otDrii tayf~mdan Hasan ve 

rilfekasmm bir sefer ha.si!atmdan alacak
lan paym ekslk ver!ldiglnden bahseden ~1-
kayet yaziSl i.izerlne mezkiir motor .sahib! 
Kemal Gtirelden aldlglmlZ mektubda: cSe· 
ferde kaptanla aralari ac;Ilml§ olan Ha. • 
sanla arkada§lan gO.sterilen baz1 masraf • 
!an kabul etmlyerek ban~~o geld1ler, onle • 
rlnde yapt1g1m hesabda arzulan glbl ha • 
reket ettlm ve paralarm1 verdim.:. denll • 
mektedlr. 

Bir tavzih 
Kiltahyada Ahmed A.<nm imzaslle aldl· 

g1m1z blr mektuba. a.tfen vekaletl halz ol
dugu halde kendis!nln Tapudak.i b!r ~~ ta
klbden menedildlglni yazm1§t1k. Mezk(JT 
vlhlyet!n Tapu slcll muhaf1zi ihsan Ak -
soylar imzasm1 ve 645 numaray1 ta§lyan 
resmt bir mektub ald1k. Bu mektubda fll
hakika Ahmed As1m nammda blrinln Ta
puya ver!len ilc; lstldanm muameleslnl ta
kib etmek lstediglnl ve vekaletl haiz alma
YIP alelacte bir muakk1b oldugu gorillerek 
menedlld!gl bildlrilmektedir. 

~arkl,Iahlar silo istiyor 
!;lark~lada manlfatura, tuhaflye ve boya 

ticarethanesl sahib! Mehmed Qellker lm
za.s!le aldii1;Imlz mektubda. denillyor kl: 
«Altm1~ bin ni.ifuslu kasabam1z zlraatle 
me~guldi.ir. Senede 1000 vagon bugday lh
rac etmektedir. Bu ihrae l~lnde bankanm 
all§! esa.stlr. Bu yiizden havallnin mahsu
liini.i sak!Jyabilmek olduk~ mi.i.§kiil olmu.
tadlr. Buraya blr silo yapildlgl takdirde 
hem bu lhtlyac kar§Ilanmi§ olur, hem de 
kasabanm elektrlklenmeslne yar1yacakt1r. 
Alakadar yiiksek makamlarm dikkat na· 
zarlanm r;ekmenlzi d!lerlm.:. 

Bir a'manm dilegi 
Kaslmpa§ada Haclhi.isrev mahallesl 

Kankarde§ sokak 44 numarada Seyfl Oor
mez imzasile aldigimlZ mektubda denill
yor kl: cGozlerlm gormez. Hayat1m1 kazan
mak lc;in Izmlr Kar~1yakasmdak.l Muslki 
mektebine resmen mi.iracaat ett!m. On do
kuz ya§ma glrmi~ benim glbl kimselerln 
mektebe almamJyacagt kaydile dilek ve ls
tidam reddedUdl. Halbuk1 benlm gib! merak 
ve hevesl olanlar bilhassa bunu lstikbalinl 
temin i~in ogrenmek !sterlerse reddedll -
memelidirler. Bu hususta alakadar makam
larm d!kkat nazarlarm1 r;ekmenizl dile
rlm.;a. 

Gaib aramyor 
Eskll}ehirde S!vrlhlsar caddeslnde Renc;

berevlnde mukim Kavalamn miibad!l mu
haclrlerlnden §erlf oglu Siileyman imza -
sile ald1gmuz mektubda den!l!yor kl : cKa
vala muhaclrlerinden miibadl! olarak izmit 
vilayetine lskan edildlklerini duydugum 
karde§lerlm §er!f oglu Ferldle §erlf klZl 
SUreyyanm halen nerede bulunduklarmm 
insanlyet namma blldlrmelerlnl, kendile • 
rlnl tamyanlardan rica ederim.:. 

*** Burdurda Uzunc;ar§l <;er~!nll berber Mus-
tafa Apay imzaslle aldlglmiz mektubda de
nll!yor kl: «istlklM Sava~mda Afyonka • 
rahlsarm !st!rda.dl siralarmda o §ehrin 
<;tngen mahalleslnde Arnavud isma!l Qn.
vu~ ogullan Abdullahla karde§l Hakkl ora
daydllar. Ondan sonra kendilerlnden ha • 
ber alamad1m. Hayat veya mematlan hak
kmda maliimatlan olanlarm yukank1 ad
resime bildlrmelerlnl rica ederlm.:. 

~itli civarmm ~opleri 
toplanmtyor mu? 

f;l~llde Halaskar Gazl caddeslnde doktor 
A. Rlfat Baran lmzasile aldiglmlz mektub
da denlllyor kl: c§ieker bayrammm iklncl 
giini.indenberl ~oplerlmiz almm1yor. Bu 
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Soldan saga: bl' 
1 - Tasarruf, bi.iyiik. 2 - Kurnazea. u• 

le bir emir. 3 - Uzuvlanm1zdan lkisl, b • 
la,§lk, kahn ve kaba kuma~. 4 - Kendi~er, 
den gec;en. 5 - Fabrikada yap1lan ~eY C!. 
gem! demlrl. 6 - Qok rutubetll , ya!var1

0
• 

7 - imdad !stlyenin feryad1, blr k:HPd ll~ 
yunu 1> - Eks!gi yok, zaman. 9 - BUY r• 
liigat, s1fat edatl. 10 - Noksan. 11 - otu 
dugumuz yer, Bogaz!c;inde b!r lskele. 

Yukandan a~ag1ya: _.. 
1 - Gtizel san'atlardan blri, bir edat. 2 _.. 

Bulundugu yerde duramay1p gitmek. 3 011,. Bir emir, hayat si.irmek. 4 - :S.Irsoru e bit 
t1, ~eref ve haysiyet. 5 - Duz!ukler. ate 
peygamber. 6 - Arabca cmertebelen, k zl 
duvan 7 - Q1banda, yarada bulunur, b~~· 
barutlu s!l~hlarm c;Ikardigl ses, eskl fl.) 11, 
bede bir harfin okunu§u. 8 - B!r ?ayv~i· 
9 - Verecegin aksi, blr emir. 10 - Iran de• 
l!nde «dudak•, par!Jyan blr~ey lc;!n lid !lit 
fa. kullamhr. 11 - Boyun fazlala§masl, 
emir. 
Evvelki bulmacamn ballcdilmi~ ~e~tll 

H 10 11 -I ~ ~ IAIKfA[G OITIOIRIE!lil 
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a KIAILI•Ill•lsiOizi0 1L 
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b YIElD' 1 lslul<;luiKI•If. 
6 E I• I• viE lrloi•IIILJ§. 
1 TIAIVIAI8IU1ZIAI•IA\.B. 
~ I EILIEIYIII~I•IFIAILl! 
' IDI•IKIEILIAIM •loiEiY. 
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ist. Borsas1 14/12/937 

p A R A L A R 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
1svic;re Fr. 
Leva 
For n 
Kron CeJc 
!)ilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

Ah~ 
623.-
122.-
80.-

100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-Kron lsve~ 

A Ibn 1063.-
269.

E K L E R 
Ban knot 

c; 

Londra 
New· York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra~r 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$ova 
Budat~e$te 
Biikres 
Behrrad 
Yokohama 
Mo<;knva 
Stokholm 

Aeth$ 
625.-

0.80 
23.545 
15.2050 
4.7025 

87.44 
3.5475 

64.-
1.4372 

22.7445 
4.2288 

13.76 
1.9325 
4 ~192 
~ "~ 

satt~ 
628 ........ 
126 ........ 
ss.---

1os.--
g.i.---

23·---
sso ........ 

23 ........ 
70 ...... 
82 ........ 
23 ........ 
29.50 
22 ........ 
25 ........ 
14·---
52 ........ 
32 ........ 

1065 ........ 
270·---

E 

l" 2 
34.52 
2.7488 

2:!.6025 
3.1038 

S H A M 
Ac;1 !1<; Ka"""1' 

Bomonti-Nektar 7.75 7.75 
Asian cimrnto 9.65 9.60 

t S T t K R A Z L A R 
1
, 

Ar1h!l Kanal'l 
Tiirk B. 1 Pe!iln 14.45 14.45 

• I Vadeli 14.50 14.515 

• II Pe~in 13.!10 13.!10 
• II Vadeli 13.!10 13.!10 

F.r~rani 97.50 97.50 
S1vas - Erzu. J 101.25 tot.25 

• • 11 95.- 95.-
,. • 111 95.- 95.-

TAHVtLAT 
Acth!J 

Anad. M. Vadeli 38.65 

PHILCO RADYO'nuzu 
A YIN 20 sin de 

gelecek olan partiden oncedei1 
temin ediniz. 

HELlOS MtlESSESATI 

Galata, Voyvoda cadde. 124/6/8 

Telf: 44616, Telg. HEL!OS 

ISTANBUL ) 

i yi.izden hasll olan koku evin ic;inl, gll'lil 1f!l 
blr hale getirdl. Nah!ye miidi.iriine ettlf~ • 
b!r §ikayetten de netlce c;1kmad1. Mull (I~ 
rem gazetenlzle merciin!n nazan dl~kil 1-' celbedersenlz §ahsim ve mahalleli na!ll · 
mi.ite~ekkir kalacagJz .• 



'!:: 15 BfrllleJklnun 1931 

Her sene en ~ok 
okunan eser 

CUMHURiYET 
ALMANAGI 

Biiyiik satt1 yerleri: 

Ankarada : Akba Kitabevi 
istanbulda : Kanaat Kiitiiphanesi 
Beyoglunda : Ha,et Kiitiiphanesi 

ve 
Cumhuriyetin biitiin Anadolu bayileri 

1~!~~~~le~!~~~i!~e~di~~~a~::!~inl::!lacr~~!8!~~!~~ ;ebdil i~in 16/12/9371 
ller~~embe gUnii. ae~;im yap1lacakhr. Cemiyet mensublarmm sec;im giinii sa
~ 10·16 ya kadar !.tiklAI caddesinde Galatasaray Lisesi biti§igin~ idare 

erkezine elerek reylerini kullanmalan rica olunur. 

Umum MidUrliiiiadan 
Idaremizin Haydarpa!Ja llmamna bir sene zarfmda gelecek olan tahmi• 

b~n 126615 ton maden komiirii ile 7197 ton kok komiiriiniin deniz meraki
J:d.en supalana ve supalandan vagonlara tahmil edilmesi i~i 27/12/937 ta· 
!i· ine_ ~uaadit paza~si giinU saat 11 de Haydarpa~a Gar bfnas1 dahllinde 
li1.rinc1 I~_letme Kom1syonu ~ar~f,~d.~n kapa~1 zarl us.ulil~ .ihale edilecektir. 
k tr 1enel1k maden ve kok komurunun tahm1l ve tahhyes1 11:in 12389 lira 53 
kUru~ muhammen bedel konmu~tur. 929 lira 21 kuru~ muvakkat teminatla 
"anunun tayin etti~i ve Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah 
~Ya l/7/937 tarlh ve 3645 numarah nUshasmda 1nti~ar etmi~ olan tallmat
~ ,me dairestnde ah,nm1~ vesika ve tekliflerini ayni giin sa at ona kadar Ko-

l&yon neisligine vermeleri lazlmdlr. 
tl :Su i§e aid ~artnameler Haydarpa!;ia Birinci f§letme Komisyonu tarafm-
an parast:z: o1arak verilir. (8268) 

~ 

Muhammen bedeli 11000 lira clan iki kalem ye§il ve k1rmtz1 renkli do· 
~ernelik ke~i derisi 28/12/937 sah giinii saat 16 da kapah zarf usulile An
arada idare binMmda satin almacakhr. 
. Bu l§e girmek istiyenlerin 825 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta

y~~ ettlgi vesikalan ve N afta miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerlni ayn1 
tun saat 15 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdu. 
ll ~artnameler parast:z: olarak Ankarada Malzeme d.aireslnden, Haydar• 
a§ada Teselliim ve Sevk ~efli~inden da~ttllmaktad1r. (8315) 

NtNw 

.\bnanyada Teknikum tahsili 
bevl~t Demiryollan hesab1na 

rilmek iizere miisabaka 

yapmak i~in 

talebe gonde· 
a~Ilacakllr: 

l) ~ - Musabaka 3/1/938 pazartesl gilnll saat 9,30 da. Ankarada Devlet 
~.?tntryollan Zat t~leri dairesind.e Haydarpa§ada Birinc;i l§letme Miidiirlii • 

U.nde icra edilecektir. 
2 - Taliblerin en a~agt orta mekteb veya o derecede san'at mektebl me

~nu olmalan, 20 ya~mt miitecaviz bulunmamalan ve ahvali sthhiyelerinin 
t ltnendifer hidematmt ifaya miisaid oldugunun idare hekimleri tarafmdan 
ll.Sdlk edilmesi ~?arttrr. 

b lki sene her hangi bir miiessesede bilfi!l tesvlyecilik, demlrcllik veya 
lllU.na tnUmasil makine ktsmmda ._ah~rnl$ oldugunu isb~t. edenlerle San'at 

ektebt mezunlart 24 ya~ma kadar musabakaya kabul ec!.ihrler. 
t 3 - Talibler miiracaatnamelerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin 
.,.~rctirneihalini, polisten tasdikli hiisniihal kagJdrnl, mekteb ~ehadetnamesinl 
De b~~?ka yerde c;ah~m1~ ise ald1g1 bonservi~leri baghyarak Ankarada Devlet 
?vt~.rn~.tyollan Zat 1l1leri Miidiirliigiine ve Istanbulda Haydarpa~ada hletmE' 
:a Udurliigiine miiracaat edeceklerdir. En son miiracaat tarihi 25/12/937 dlr. 

1.1. tarthten sonraki miiracaatler kabul edilmiyecektir. 
Cih 4 - Miisavi numara kazananlardan almanca lisanma vAktf olanlar ter -

edHir. c4537• (8350) 
1 Sorulacak sualler : 
2 - Drnumr malumat ve tiirk~e 
3 - IIesab, hencl.ese, cebir 
4 - Fizik, kimya 

- Alrnanca bilenler almancadan. 

SA<; BAKIMI 
Giizelligin en birinci ~art1d1r. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesini tedavi 

eden tesiri miicerreb bir ilacchr. 

•• 

Aynca bir bUyuk ornek paftas1 

Cenevre "O.niversJteslnden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
OOGtiS VE DARiiJ HASTALIKLAR 

MOTEHA.SSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalarm1 kabul eder 

Belediye ka~lSlnda Sinan Aga 
daireleri Telefon: 23565 

TURK ANTRASiTi 
Sipari§ler derhal teslim edilir. 
Sat•• merkezi : Galatada yolcu saloou kar§I!Unda 

T Tahir han 5 inci kat. Tel. 44915 

T. C. Ziraat Bankastndan: 

1 

Miinhal bir silo ~e£ligi f<;in !stanbulda miisabaka imtiharu a~:tlacakt1r. 
Taliblerin a~agtdaki ~eraiti haiz bulunmalan laztmdtr. 

1 - Turk olmak 
2 - Hi~ bir ve'<hile mahkftmiyeti bulunmamak 
3 - En a~a~1 lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden mezun 

.,Jmak. 
4 - 30 ya~1ncjan a~a~t ve 50 den yukan olmamak. 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni artza ve has

'\hklarla malul olmamak. 
6 - Bubar ve elektrik makinelerinde ihtisasl olmak. 
Yukartdaki maddelerde yaz1h §artlan haiz olup ayni :amanda silo fab· 

rika ve degirmen jlibi miiesseselerin fenni k1smtm idare etmi!;i olanlar ve 
ziraat miiht-nc!.i.si diplomasm1 haiz olup da makip.ecilikte ihtisas1 olanlar ter
cih edilir. 

Kazanana meslekt bilgisine ve imtihanda gosterecegi muvaffakiyet de • 
recesine R6re 150 • 175 lira iicret verilecektir. 

Taliblerin bu aym 28 nci sah giiniine kadar !stanbul :;;ubemfze miira • 
caatle evrak ve vesa1ki tevdi etmeleri ~artt1r. 

tmtihan buhar, elektrik, degirmen makineleri nazariyat ve ameliyatm -
dan yaptlacakhr. 

imtihan 30/12/937 per§embe giinii !stanbul l;lubemizde lcra edilecektir. 

KURTULU$ 
Doktorlar, bankactlar, katibler, mektebliler velhastl biitiin miirekk:ebli 
kalemle yazt yazanlar miirekkebin ceplerlne akmasmdan, kurumasmdan, 
ucun bozulmasmdan kurtaran ye-
gane T 1 K U dolma kalemi 

Avrupada cl.ahl tasdik olundugu gi· 
bi, Almanyamn bu icach miirek
kepli kalemle yazt yazmak mecbu
riyetinde olan halkt hakikaten bu 
yaz1 yazmak eziyetlnden kurtar
mt§tlr. 

T 1 K U ucu a~mmaz, bel mil• 

rekkeb ahr kuvvetli basthr 3 • 4 
kopya !:Ikarabillr, ve ac;1k b1ralold1-
~1 halde her ne 11ekilde durursa 
dursun miirekkep akmaz ve kuru· 
maz. T j K U en sa~lam ve kull~h murekkepll kalemdlr: 

Siyahtan maada Y efil, Mavi ve KtrmiZi 
renkleri de ayni fiatta satdmaktad1r. 
Her yerde araymtz. Deposu : Havuzlu han No. 1, istanbul 

pasta ile gonderilir. 

4 

A~dacak Bir Artezyen Tarsusta 
Kuyusunun 

Aratbrma 
Eksiltmesi Pazarbkla 

Dahiliye V ekiletinden: 
Tarsusa 2,5 kilometre mesafede ve Berdan vadisi civarmd.a blr artezyen 

ara~trrma ~yusu a~tlmas1 l_lazarhkla eksiltmiye ~J.kanlmt§trr. 
1 - t~m muhammen bedeli 4000 lirad1r. 
2 - t_stekliler bu i§e aid ~artname, vesair evrakl bilabedel Belediyeler 

Bankas1 bmasx ikinci katmda Dahiliye VeUleti Belediyeler !mar Fen ~ef
liginden alabilirler. 

3 - Pazarhk 16/12/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat on birde 
~karada Belediyeler Bankas1 binas1 ikinci katmda toplanacak Belediyeler 
Imar Heyetince yaptlacakhr. 

4 - Pazarhga girebilmek icin istekliler a~agtda yazili teminat ve 
vesaiki Komisyon Reisli~ine vermege mecburdurlar. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 300 lirahk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun di:irdiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir 

mani bulunmadtgma dair imzah bir mektub, 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efli~inden pazarhga i~tirak i~in 

alacaklan vesika. 
5 - Posta ile gonderilecek teklif mektublannm iadeli taahhiidlii ol • 

mas1 ve nihayet saat 10 a kadar Komisyona gelmi~ bulunmast lazirnd1r. 
Bu 111 hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar Heyeti 

Fen ~efligine miiracaat rtmolE>ri . c4384• (8056) 
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B i 0 C E L ... Cild hiiceyratt 
merkezinden istihsal edilmis c~d 

' 
i~in yeni . ve ktymetli bir cevher 
28 gun zarf1nda 

daha gene 
ya,h kad1nlar1 
gosterir., 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmas1 J~tn onu 
besleyiniz. Arbk buru§ukluklar kalmadu 

25 ya$mdan sonra; 
cildiniz, Juymetli 
Biocelini kay bet· 
mege ba$1ar. Eger 
hemen beslenip ih· 
ya edilmezse bu
fU$UP solar ve ih· 
tiyarlar. 

50 ya§larmda mil· 
yonlarca kadmlarm 
karakterleri gene o· 
labilir. Fakat, ihti
yarlaml~ gibi go. 
riindiikleri eihetle 
erkeklerin yiiziinde 
hic;bir itibarlan yok· 
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir alim, 

Biocel bu yeni 
cild unsurunda cil
dinizinkinin ayni· 
dir. Adeta be~ere
nizin H!zmu gayri 
miifarikidir. Cildi
nizi ac;hktan iildiir-
meyiniz. Onu Bi
ocel lie besleyiniz 
ve ya!jlandl~Dlz 

zamanlarda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip go
riinmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 

tesirini gosterdi 
Tecriibe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik olan 50 YB$larmda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la

nnda bir kadtn 24 YB$In• 
da goriinebilir. Gene ktz
lar da hic;bir vakit giire
miyecekleri ~ayam hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana T1b Fakiiltesinin profeso
rii tarafmdan ke!?fedilen bu yeni 
cild unsurunda kemaH itina ile 
intihab edilmi~ gene hayvan· 
larda gizlenmi§ cild hiiceyrab 
merkezinden istihsal edilmi~? saf 
Biocel vard1r. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildini~i beslemek ve gencle!jtir
ll).ek i~in matlup nisbet daire. 
sinde mevcuddur. Geceleri yat • 
mazdan evvel kullammz, Beyaz 

rengindekl ( yags1z ) Tokalon 
kremini sabahlan kullanmiZ. 
Terkibinde cBeyaz Oksijen• bu
lundugundan birkac; giin zarfm. 
da birbirinden daha beyaz ii~ le· 
vin iizerine cildinizi §ayam hay
ret bir surette beyazlatu. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanmaga 
baljlaymiZ. 1'4emnuniyetbahlj ne -
ticesinden son derece memnun 
kalacaksm1z. 

Bioeel'li TOKALO N Kremini 
her sabah kullan1n1z ve 

gene daha goriinuniiz •• 

Binlerce T okalon miitterisinden miieasesemize mektub 
yazanlann miitahedeleri kendiliginden gelen en k1ymetli 
delillerdir. 

(Tokalon 
Yiiziimdeki 

Kreminizden bihakkrn istilade 
firkin kabarclklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. 0. 

ettim. 

Fatsa 

( Tokalott -kreminin benim cildimin nescine 
uygun geldiiini itiral etmeyi bir vazile bilirim. 
Cildim esmer olduiu halde Tokalon siirdiikten sonra 
beyazlanmakta ve ulak kabarclklar tamamile zail 
olmaktadlr.) 

B. $ehir I. B. M. E,i .. Tii. Konya 

Mektuplar•n aslllar1 dosyalar1m1zda sakhd1r. 

BiR KASE 
---~--~~~--~----------~----

NEOKALMiNA 
GRiP e BA' ve Di1i AGRILARI e NEVRALJi e 
A RTRiTiZM e ROMA.TiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AGRILARI DiNDiRiR · 

-Denizyollart 
I$LETMESI 

Acentalan: Karakoy Koprilba!p 
Tel 42862- Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

KARADENiZ HATTI 
Dordiincii Postas1 
!stanbuldan t;ar§amba giinleri 

kalkmakta olan Karadeniz hath -
nm dordiincii postalan 15 birinci
kanun 937 den itibaren yap1lm1 -
yacaktu. (8332) 

Taklid hi~bir zaman 

ayni olamaz. 

T aklid benzeri 
demektir. 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en iiatiin 
kremdir. 

Bogazi~inde istinye 
Tamir Havuzlarile 

Tezgahlarl 

TUrk Anonim ~lrketi hlssedarlanna: 
ikinci davet • Birinci iiAn 

Bogazicsinde !stinye Tamir Havuz • 
larile Tezgahlar1 Tiirk Anonim ~irketi 
hissedarlan, ticaret kanununun 386 ve 
esas mukavelenamesinin 40 mc1 mad -
deleri mucibince ·icstimaa davet olun • 
duklar1 9 birincikanun 1937 tarihinde 
vaki olan toplantlda nisab1 ekseriyet . 
has1l olmad1gmdan gene mezkfu ka -
nunun olbabdaki maddesi mucibince 
ikinci defa olarak 18 ikincikanun 1938 
tarihine . musadif sail giinii saat 11 de 
ikinci defa olarak §irketin Galatada Ka
rakoy palasta 6 nc1 katta kaln merkezi 
idaresinde fevkalade icstimaa davet olu
nurlar. 

Ruznamei muzakerat 
1 - Arsalarla binalarm, makine alat 

ve edevat ve levaz1mm toptan sablmas1 
ve icabmda sab§ mukavelenamesinin 
tasdik1, 

2 - $irketin feshlle tasfiye haline 
\fl:Iz'I, 

3 - Tasfiye memurlarmm tayinl ve 
·o~larrn 'sa!ahiyet ve ucretlerinin tesbiti, 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince, bir hisses! olamn da icstima 
miizakeratma i§tirak hakk1 vard1r ve 
birden ziyade hissesi olanlarm reyleri 
hisselerl nisbetinde tezayiid eder. 

!t;timaa i~tirak edecek hissedarlarm 
hamil olduklan hisse senedlerini, tica
ret kanununun 371 inci maddesi muci
bince, it;tima giiniinden laakal bir hafta 
evvel §irketin merkezi idaresine tevdi 
etmeleri ·iktiza eder. 

Mali miiesseseler taraftndan verile -
cek hisse senedahnm depozito ilmiiha • 
berleri, heyeti umumiyede haz1r bulun
mak icsin muteber ad ve hisse senedah 
tevdi edilmi~ gibi telakk·i edilecektir. 

1htar - Bundan evvel 27 birincika • 
nun 1937 i~in vaki olan davet ve ilamn 
hiikiimsiiz addedilmesi hissedarlardan 

RlzAeutNVER' 
Dojlum ve kad1n hastahklarl 

mOteh&SSISI 

Ca~aJoRlu, Nuruomtanlye caddes 
No. 22, Mavl yapt 

T elefon 22683 

istanbul 4 uncii hukuk mahkemesin
den: 

Anti ve Yorgiya vekilleri avukat Aziz 
tarafmdan kazinocu Yani ile once Bii -
yiikadada vapur iskelesinde kazinocu 
Yaninin evinde iken halen yer·i belli ol
miyan Sofya aleyhlerine a~1lan sab~m 
bozulmas1 ve miiddeaaleyh namma ve -
rilen tapu senedinin hiikmen iptali hak
kmdaki davamn yap1lan muhakemesi 
sonunda i~bu davamn reddine dair ver:
len 2/11/936 tarihli karan havi 17/7/937 
tarih ve 134 sayrh ilamla i§bu ilam aley
hine davac1lardan Anti vekili avukat 

1 $ev'ki ca:nibinden vuku bulan temyizi 
dava iizerine 13/9/937 tarihli ve 937/149 
say1h temyiz arzuhal suretinin mi.idde-

1 aaleyhlerden Sofyaya usulen tebligi ka
bil olamam1~ ve mahkemece gerek ila
mm ve gerek temyiz arzuhalinin hirer 
ay mi.iddetle ilanen tebligi tensib edil -
mi~ ve bu babdaki ilam suretile temyiz 
arzuhal sureti mahkeme divanhanesine 
as1lm1§ oldugundan teblig yerine geg -
mek iizere keyfiyet gazete ile de ilan o
lunur. ------------------------------

Aldanma, :lnanma, Kanma! 

JUNiOR 
Markasml· ta§ryan yelek cebi 

fener ve pillerinden §a~ma 

Satl~ deposu: Galata Voyvoda 

•••• caddesi No. 30 ----

15 Birincikanuli 1937 

Sa~larinizi dokiilmekten koruyunuz 

SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saclarm kiiklerini kuvvet]endirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta
mamen ~iderir ve biiyiime kabili
yetini artirarak sac;Jara yeniden 
bayat verir. Kokusu Iatif, kuJiaDJlll 

kolay bir sa~ eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Gazianteb Belediyesiitden: 
Halihaz1r Gazianteb Belediye buz fabrikas1 binas1 i~erisine Have edile· 

cek ikinci bir motor ve tesisab kapail zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
1 - Tesisatm muhammen bedeli 10517,05 lirad1r. 
2 - 1stekliler bu ieye aid eyartname ve sair evrakl Gazianteb Belediye· 

sinden paras1z olarak alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/1/938 tarihine rashyan sail giinii saat 15 te Gazianteb 

Belediyesinde yap1lacaktu. 
4 - 2490 numarah kanunun 16, 17 nci madd.elerine uygun 788,78 ura 

muvakkat teminat. 
5 - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
6 - Teklif mektublan ihale giinii saat 14 e kadar ilmiihaber mukabi· 

linde Belediye Reisligine verilecektir, 
7 - Posta ile gonderilecek mektublarm iadeli taahhiidlii olmas1 ve ni• 

hayet bu saate kadar riyasete gelmi~ bulunmas1 lazrmd1r. 
8 - Bu i~? hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Gazianteb Beledi:Ye 

Reisligine mi.iracaat etmeleri ilan olunur. (8237) 

Sirketi Hayriyeden: 
SATILIK LUKS MOTOR 

Motorda giizel kamaralar ve aynea yatak ve banyo dairesi ve 
biife vard1r, 

Boyu 24lh metro. 
Siirati 11 mil. 
Beygir kuvveti 100. 

Btr sa~tteki. mazut ve yag masraf1 2 liraHrr1 Motor Galatada ~ir
keti Hayriye binas1 onunde'dir. Her zaman goriip g~zilebilir. 

K~pal~ mektubla sahhga ~rkanlrnJ l;) br. AIJDa~ istiyenlerin teklif 
mektublanle beraber maktu olarak 750 lira teminat akc;esi veya bu 
miktar banka kefalet mektubunu 20 birincikanun 937 sah giinii saat 
10 a kadar ~irketi Hayriye !daresinde Mubaya.at Miidiriyetine tevdi 
eylemeleri ~?arthr. 

Mektublar, teklif sahibleri huzurile ayni .e;iinde saat 10lh ta ic;tima 
edecek meclisi idarece at;llacak ve verilen fiat muvaf1k goriildiigii tak· 
dirde kat'i ihale icra kllmacakhr. 

Milli Saraylar 
. Miidiirliigiinden: 

1 - Dolmabah~e sarayt kaloriferi i~in Zonguldak havzastnt11 
Kandilli veya Kire~li ocaklarx istihsalatmdan dort yiiz ton made11 
komiirii sahn ahnmas1 hakkmda yap1lan a~tk eksiltmede teklif 0' 

lunan son pey laytk hadde goriilmedigi cihetle eksiltme on giin mud• 
'detle uzahlmu~ oldug~ndan birincikanunun on yedinci cuma giinu 
saat on bette Dolmabah~ede Milli Saraylar Miidiirliigii binastnda 
yeniden a~tk eksiltme Y!lPJlacakttr. 

2 -- Milli Saraylar Miidiirliigii kalemine miiracaat edecek talib • 
ler f&rlnameden bedelsiz olarak bir niisha alabilirler. 

3 - Muvakkat teminat ii~ yiiz altm1' liradu. Bu miktar parantll 
ve yahud arthrma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesinin C. ftk• 
rasmda nevileri yazth esham ve tahvilattan ii~ yiiz altm1' lirahit• 
mn eksiltmenin yaptlacagt vakitten bir saat evveline kadar Malsan• 
d1gma yatmlmlt ve makbuzunun eksiltme heyetine verilmi' olrnas1 

laz1mdu. 
4 - Malsand1gt 

kebul edilir. 
makbuzu yerine bir banka garanti mektubu da 

«8347» 

.· .,. 
•·· 

:· .. ·.-. T~!Jktn,. bir 'asabiyet · . 
. ,_ . ....·· ...... ~~ .. ,:· ._·; <·~ ·. :::.' ~ .. ·,: ,-_, ·. . . .. c._ - . ... ' • ' 

:; , ': · Pa.t.rv.t~· ·.t~>!.,Q~~~!~r .. : ~gl~f!lfiJar~· .t~,\f ·. 
:: reme·. ye· bayllm.alar KARDQL;' dam~ 
. :• 'I; . • ' • ' ; .~ ',· . ' ' . . .·, ' • ' . ' 

. las• il~ zail olu.r. ·· 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii 

Rektorliigiinden : 
1 - Yiiksek Enstitii talebeleri i~in a~ag1da isim ve miktarlan yaz1l1 

dort kalem elbise ve palto kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - !hale 17/12/937 tarihine rashyan cumartesi giinii sa at 10 da Yu:J(· 

sek Enstitii Rektorliik binasmda Komisyon odasmda yap1lacakhr. 
3 - Muhammen bedeli 11500 ve muvakkat teminat 863 lirad1r. 
4 - Teklif mektublan ihaleden bir saat evveline kaclar makbuz mu • 

kabilinde Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hll' 
z1r bulunmalan. 

5 - Daha fazla izahat ve paras1z ~?artname almak istiyenlerin Enstitii 
Daire Miidiirliigiine miiracaatleri Han olunur. (8134) 

Cinsi Aded Muhammen krymeti 

Erkek elbisesi 
" kiZ paltosu 

Resmi elbise 
Tayyor 

333 
174 
86 
31 

Lira 

11.500 
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Son ~1kan son derece muessir K E SKi N K A$ E L E R i usutme, grip, nezleye ve agnrara hire birdir. SALIH NECATI 
Bah~ekap1 

0 k s ii r ii k, 
Nefes darl•g• 

Soguk alg1nl•g• 
VE 

gog us nezleler in den 
Sizi kurtaracak en iyi 

ilac budur. 
Her eczaneden l&rarla 

isteylnlz. 

M. Z. 8 0 Y E R 
Laboratuar1 • 

~nk1r1 Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Talib ~1kmamast dolaylSile pazarh~a konulan i~: Gankm n mer

kezind.e yap!lacak hastane paviyonu olup ke~if bedeli 36569 lira 20 ku
l'U§tur. 

2 - Buna aid ~artname ve evrak ~unlardrr: A - Eksiltme ~artname
si, B - Mukavele projesi, C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi, G -
F'enni !jartname, D - Hususi !jartname, E - Ke~if cetveli, F - Silsilei fiat 
cetveli, G - Metraj cetveli, H - Proje ve grafiktir. 1stiyenler bu evrak 
"e ~artnameleri <;anlnn, Ankara, !stanbul Naf1a Miidiirliikler,nde gorebi
lirler. 

3 - Hastane in~aat bedelinin yirmi bin lirast 937 bilt~esine mev.zu 
tahsisattan verilecek, miitebakisi 938 senesi biit~esindeki tahsisattan tedi• 
:'Ye edilecektir. 

4 - Pazarhk 29 birincikanun 937 ~ar§amba giinii saat 16 da <;ankm 
Vilayet Daimi Enclimeninde yap1lacakttr. 

5 - Pazarhga girebilmek i~in isteklilerin 5485 lira 46 kuru~ kat'i temi
nat vermesi, bundan ba~ka en az bell bin lirahk yap1 i§i yapmlf$ olmas1 ve 
~"'Ua Vekaletinden almm1~ ehliyet vesikast ibraz etmesl ve Ticaret Odast-

l
na kayidli bulunmast ~artttr. (8185) 

inhisarlar Umum Miidiirlii~den: I 
Devlet Demlryollan ve Limanlan Birinci !~letme Miidiirlligu tarafm· 

dan Haydarpa~a garmda yaptmlacak a~ag1da muhammen bedel ve muvak· 
kat teminatt yaztlt ampilifikator tesisah kapah zarf usulile eksiltmeye kop.· 
J:nu~tur. 

Eksiltme 20/12/937 pazartesi giinii saat 15,5 ta Haydarpa§ada gar binast 
i~inde Birinci hletme Komisyonunca yapllacaktrr. 

!steklilerin eksiltme ~artnamesinde yazth muvakkat temlnat mektubu 
"e kanunun tayin etti~i evrak ve vesaikle teklif mektublanm eksiltme giinil 
llihayet saat 14,5 a kadar Komisyon Reisligine verilmi~ olmalan lbtmdtr. 

Bu i&e aid mukavele projesi ve §artname iicretsiz olarak Haydarpa~ada 
\> ol Ba~miifetti~?liginden ahnabilir. (8156) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatt 
Lira Lira 

AJ:npilifikator tesisab 1500 112,50 
IJ/NIIN 

I - 'Oskiidar depolar grupuna ba~h $ark Tlitiin Bakrmevi 1~m ~artna
J:nesi mucibince satm almacak 2 tonluk maateferruat 1 aded yiik asansorii 
ic;in eksiltme giinii olan 22/XI/937 tarihind.e talib zuhur etmediginden ye
tliden ve pazarhk usulile P.ksiltmeye konmu$tur. 

II - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 lirad1r. 
III - Pazarhk 22/XII/937 tarihine rashyan ~ar~amba glinii saat 15 te 

Itabata&ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla
Cakhr. 

IV - $artnameler 30 kuru§ mukabilinde hergiin !nhisarlar !n;)aat ~u
besinden ahnabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektubu ve 
kataloglanm pazarhk giiniinden ii~ giin evveline kadar !nhisarlar Umum 
Miidlirliigii Tiitlin Fabrikalar $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulii
nu mutazammm vesika almalarl lazimchr. 

VI - !steklilerjn eksiltme i~in tayin edilen glin ve saatte % 7,5 gli
Venme paralarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmelerl ilan 
Olunur (8253) . ,.,._ 

I - $artname ve pro]es1 mucibince Maltepe Enstitiisiinde yaptmlacak 
Ve~:tetation cTenebbiit• bali in~as1 pazarhk usulile eksiltmiye konulmU.$tur. 

II - Ke&if bedeli 1915 lira 59 kuru~ ve muvakkat teminatt 143.67 
lirad1r 

IIi- Eksiltme 16/XII/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 16 da 
Itabata&ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakhr. 

IV - $artname ve projeler 10 kuru~ bedel mukabilinde inhisarlar 
't!J:num Miidlirlii~ii tn~aat ~ubesinden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve vesaikini 
lnhisarlar !nl'jaat l'jubesine ibraz ederek aynca vesika almalan laz1mdir. 

VI - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen glin ve saatte yiizd.e yedi 
bu~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelme
leri ilan olunur. (8089) --3500 kilo 1skarta ~ul, Ah1rkap1 deposunda 

1 aded dinamo teferriiatl $emsipa$a deposunda 
3500 kilo tskarta ~:;ul, Ah1rkap1 deposunda 
1703 kilo 1skarta ~ul, Ah1rkap1 d.eposunda. 

Yukanda cins ve miktan yaz1h el'jya 24/XII/937 tarihine rashyan cuma 
gi.inu saai; 10 da pazarhkla satilacakhr. !steklilerin mallari hergiin hizala· 
r~~da yaz!l1 mahallerde gorebilecekleri ve ~azar~t~ i~in de tayin olunan 
gun ve saatte yiizde on be~ teminat paralanle b1rhkte Kabatal'jta Levaz1m 
"e Mubayaat $ubesi Miidiirlii{tiindeki Satl§ Komisyonuna gelmeleri fUm 
ciunur. (8295) 

,_ 
I - $artnamesine ekli Iisted.e yaz1h muhtelif eb'adda 1590 metre yu -

"ar]ak k1vnlm1~ ve yass1 kay1~ pazarhkla satm almacakhr. 
It II - Fazarhk 27/XII/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da · 

1 abata~ta Levaz1m ve Mubayaat l;)ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
<~cakhr. 

III - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
b IV - fsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
U~uk glivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri il'an olunur. 

(8362) 
~ 

5 I - ~artname ve resmi mucibince <;amalh Tuzlas1 trmpanalanna aid 
aded ~elik E.kson pazarhkla satm almacakbr. 

~ bli - Pazarhk 27/XII/937 tarihine rasbyan pazartesi . giinii sa at 15 te 
a ata~ta Levazrm ve Mubayaat i;)ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -

-acakhr. 

III - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
bu IV ::- lsteklilerin paza~h~ ic;in tayin edilen. giin ve saatt~ !?zde yedi 

~Uk guvenme paralarile b1rhkte adt ge~en Kom1syona gelmelen tl'cln olunur. 
(8363) 

p A T I 
lc ve d.t§ basur memelerinde, basur memelerfnin her tiirlii iltihablarmda, 
cerahatlenmi!$ fistiillerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle ljifayi temin eder. 

Canakkale Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Mualece, laboratuar ve 
ameliyathane malzemesi 2000 00 150 00 
1 - Ganakkale Memleket hastanesinin eczane, ameliyathane ve l·aboratu

an i~in llizumu alan yukanda muhammen bedeli yaz1h mualece, alat 
ve edevat 24/12/937 giiniine tesadiif eden cuma glinii saat 15 te ihale 
olunmak iizere 3/12/937 tarihinden itibaren (20) giin mliddetle a~tk 
eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - !stekliler mualece, alat ve edevatm cins ve nev'ini ogrenmek i~in 
listesini Ganakkale S1hhat Miidiirliigiinden istiyebilirler. 

3 - !steklilerin 2490 say1h kanunda yaZih vesaikle tayin olunan giin ve sa
atte Ganakkale Vilayeti Daimt Enciimeninde hazrr bulunmalan ilan 
olunur. 

R E V U E saatlarr 

eo sene Ilk ~blr tecrilbe .mahsuiQ.dur. 

A•atulakl aaatcllarde aatlhr 1 

lle,.otlu'ndat • MISI,.LI,. letlkiAI cadd .. l 8QD 

Qalata'da ;.. SAATCI MIIYII .. , TUnal cadd .. l 20 

I 
O"Ozoi •• AIC M0ESSIISATI, BahQek&'PI 
A. Kll$1SYAN, Sultan Hamam, Vent Cam! 

caddeel 4 
latanllul'dat YAICSIIVANO~ULO .I .. ADII .. LII .. , Bah~ 

oekapu, ArpacJiar eok&k 48 va Slrkeol, 
Hamldtya eokak 615-&G 

L. DIARYAN, Slrkecl, Hamldlye eok• 20 
Ankara'da o ,.IZA a6zL0Kc;O. Bankalar caddeel 8 
lomlr'de 1 BERNA" A. ZAHAROF, HUkUmet calf;- SO . 

we muhtellf Anatlel• Yttlretterlntl~ 

"'mum(Oepo•o;'"letanbUI, Bah~ Kap1, Taf Han 22 ~alafof\ • 21354 

Kapab zarf usulile ilan 
Mardin Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

1 - Mardinde Firdevs nam mev ki Niimune fidanlt~nda 22946 lira 
50 kuru!:! bedeli k~ifli yenid.en bir Vall Kona~1 yapllacakbr. 

2 - Kapah zarf usulile eksiltme Ikarilan bu inllaat 31 birincikanun 
937 cuma giinii saat 12 de Mardin Daimf Enci.imeninde ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat miktan 1721 liradtr. 
4 - in§aata mart 938 aymm ilk haftasmda ba§lanacak ve 180 i§ gii

niinde in~aat ikmal edilecektir. 
5 - Bu i~e aid evrak $Unlard1r: 
A - !dad ~artname, fenni l'jartname, baymd1rhk genel ~artnamesi, 

ke~lf hulasas1, metraj cetveli, mukavele projesi. 
!stiyenler, bu evrak1 Mardin Vi!Ayeti Daimi Enciimeni ile Nafta Dafre· 

linden parasiz alabilirler. 
6 - Miiteahhide, ihale bedelinin siiliisiinii tecaviiz etmemek ve teminat 

vermek §artile pe~in avans verilecektir. 
7 - !steklilerin yukanda yazll1 muvakkat teminah vermekle beraber 

fenni ehliyet ve ihbsaslarma gevenilir olmas1 ve 3645 say!II Resmi Gazete 
ile ne~ir ve ilan edilen talimatnamed.e yazth evsaf ve §eralti haiz olmalan 
§artbr, 

8 - fsteklilerin teklif zarflanm, ihale saatinden Uakal bir saat evveli
ne kadar Mardin Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ve yahud gonder
meleri ve postada vaki olacak gecikmelerin mazeret te~kil etmiyece4i gibi 
muayyen saatten sonra gelecek teklif zarflarmm kabul edilmiyece~i ilAn 
olunur. (8187) 

TURKiYE B'OY()'K MiLLET MECL1St 

iDARE HEYETiNDEN: 
1 - Seksen bin litre benzin almacakt1r. 
2 - ~artname herglin Biiylik Millet Meclisi Muhasebe Miidiirlii~nden 

bedelsiz olarak almabilir. 
3 - Eksiltme 10/1/938 pazartesi giinii saat 15 te Biiyiik Millet Meclisi !dare 

heyeti odasmda olacakbr. 
4 - Eksiltme kapalt zarf usulile olacakttr. 
5 - Muvakkat teminat 1110 lirad1r. 
6 - Teklif mektublan 10/1/938 pazartesi giinii saat 14 e kadar idare heye

tine verilecektir. Bu saatten sonra mektublar kabul edilmez. 
7 - ~artnamenln 4 i.incii maddesind~ istenilen vesikalar teminatm kondugu 

zarf i~erisine konulmu!i! olacaktrr. c8348• (4511) 

KUMRAL - SiYAH 

Ter ve y1kanmakla kat'iyyen 

~tkmaz; tabii renk veren ta• 

nmmt¥ yeg4ne s1hhi sa~ 

boyalanchr. 

INGiliZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU .. ISTANBUL 

Defterdarhg1ndan: 
1 - Ke§if bedeli 21035 lira 50 kuru§ olan Mull HiikO:met Kona~ ikfncl 

kat in§aatt kapah zarf usulile 26/11/937 tarihinden itibaren eksiltmiye ko
nulmu~tur. 

2 - !steklilerin bu i~?e aid l 
A- Eksiltme l'jartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C- Baymd1rhk gene! f$artnamesl 
D- Yap1 i§lerine aid fenni $artnamesi 
E- Metraj ke§if ve silsilei fiat cetveli 
F- Projeyi. 

Mu~ Defterd.arh~ndan gorebilirler. 
3 - Eksiltme 26/1/938 tarihine musadif ~ar§amba giinii saat on be~te 

Mu~ Defterdarhgmda yap1lacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerln 1577 lira 66 kuru§ muvait • 

kat teminat vermesi ve bundan ba~ka da Naf1a Vekaletinden verilmi§ yapt 
miiteahhidligi ehliyet vesikasile 937 y1lma aid Ticaret Odast vesikalanm 
gostermelPri §artbr. 

6 - Teklif mektublan ii~iincii maddede yaz11I saatten bir saat evvelfne 
kadar Mu~ Defterdarhk dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilmelidir. 

Posta ile gond.erilecek mektublann nihayet ilc;iincil maddede yazth sa· 
ate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapablm~ bu • 
lunmast lazrmd1r. Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. c452h (8349) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
Sabnalma Komisyonundan : 

Mekteb i~in resmi mucibince yaphnlacak alan (22) aded Storlu dolap 
He bunlann vaz'ma mahsus merdivenle beraber do§eme ve dort aded yaz1 
ve dar~ aded daktilo masas1 a~1k eksiltmiye konulmu§tur. !lk teminah 162 
lira ve muhammen bedeli 2157,45 liradtr. Eksiltmesi 5/1/1938 tarihine ras • 
byan ~ar§amba giinii saat 14,30 da yapllacakhr. ~artnamesini gormek is • 
tiyenlerin hergiin ve eksiltmiye gireceklerin belli giin ve saatte Giimli§SU • 
yund.a mekteb binas1 dahilindeki Komisyona miiracaatleri ilan olunur. (8359) 

T.C. 

ZIRAAT BAN~ASI 
PAQA\1 OtANIN , 

YOZO GOLER 

\ 

12 Birinkikanundan 18 Birincikanuna kadar 

Ulusal Tasarruf Haft s dtr 
Bu hafta i~inde Kumbaras1 olm1yan her Turk bir Kumbara alarak para 

biriktirmege ba~lamah, Kumbaras1 olanlar da mlimkiin oldugu kadar para 
yahrarak ulusal tasarrufu arttlrmaga ~al~mahd1rlar. 
. Bu hafta i~inde BankamJzd.aki _tasarruf hesablanna en Bf$a~ c10· on 

hra yahranlarla clO~ on lirahk yemden bir tasarruf hesabt ac;hranlar ara
smda 2 mart 1938 de kur'a ~ekilerek kazananlardan yiiz ki!liye muhtelif 
nisbetlerde cl.OOO. bin lira ikramiye dag1hlacakhr. 

Yalmz, bu kur'aya i!?tirak edebilmek ic;in yatmlan paradan ljUbat 1938 
nihayetine kadar en al'jagt clO. on lirahk bir bakiye birak!lmas1 icab eder. 



Ki ECLi • 
su • • Kireci almm1~ su • Tatll su 

S1hhatinizin dii§manJdJr: 

iizelliginizin dii§manJdJr: 

~ok kire~li su, romatizmanm, bobrek ve karaciger ta~larmm, arteriosc 
lerose, inklbazm miivellididir. (Semaverlerde, !;aydanhklarda, bardak
lardaki kire~ tabakalanm tetkik ediniz.) 

Kire~li su, cildinizi, yiiziinuzii tahri~ eder. Sa~larmtzi sertle~tirir ve 
vaktinden evvel sizi ihtiyar gosterir. 

Kudretinizin dii§man1du: Kire~li su, yemelkerde, banyoaa, tuvalette ve ~ayda zamammz1 liizum
suz yere bir misli fazla nahak yere i§gal eder. 

Zevkinizin dii§man1du : Kire~li su, ~ama§Irlanmzda fena koku yerle§tirir, beyazhgm1 kaybet
tirir. <;aylanmzm, kahvelerinizin ve biitiin me§rubahmzm koku ve renk
lerini bozar, yerneklerinizi ~iy b1rak1r ve lezzetini bozar. 

ParanJZID dii§maDidir : Kaloriferlerinizi, kaynama kablanmn ve ~ama§trlarmtZI vaktinden 
evvel c;iiriiti.ir. Mutfak ve kristal, nikel ve gi.imii~ taktmlarmm bozar, 
~izer. Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder. Sabit cihazlar 

Kaloriferlerde 
senaylde 

Portatif cihazlar 
Panyoda ve mutfakta 

Rahat1n1z, zevkiniz, s1hhatiniz, ikt1sad1n1z i~in bir 15 liradan 125 llraya kadal' 

• 
I 

Biitiin maaraf1: 20 sertlik derecesinde 1000 litre 

i~in yalmz 2 1/2 kuru§tur. 

Kire~li su tasfiye cihaztni almahstntz. Cihazlar ve kudretleri 5 
garantidir. Kataloglar•m•z, mUtehass1slartm1z emirlerinize derhal gonderilir. KonsUitasion ve su tahlilleri paras1z yap1hr .. • • sene ·~•n I dare merkezl : (lsvl~re A. G. filr WEBBOLiTE) TUrkiye ve t;ark• karib sahib I imtiyazn Galata, Voyvoda caddesi No. 40. 42 

Telefon: 44507, posta kutusu 1094. 
Merkez t;ubesl: Ankara, Bankalar caddesl. 
Sat., yerlerl : Ankarada Vehb( Ko~ ticaret evl ve !;ark Merkez Ecza deposu. 

Memleketin her taraf1nda sat1' yerleri vard1r. 

T aksitle de aab§ yap1hr - T aleb iizerine katalog 

ve miitehass1a gonderilir. 

ASK AN IA'nrn geni!; blr r;ah,ma sa has• varcftr ve .dalma 
blrincl_nev'l evsaf1 halz lmalat tesllm eder~ 

Buharh kazan regOiitaro 

Hassas lrtlfa Gl~me clha;n 

A~a~1da yaz1h ilmi ve 

fenni Astronomi, Jeo

desi, jeofizik, Meteoro

loji, Matematik, Hava· 
e1hk, Denizeilik, Hara· 
ret ve i§letme teknig-ine 

ait, Hava gaz:s mesaha, 

Hava ga':l teshin alet 

ve eihazlan imalinde 70 

senelik bir tecriibemiz 
vardsr, 

Arzularsmzs bildirmek 

suretile lazsm gelen bii· 

tiin izahab derhal ve· 

rebiliriz. 

Hatlartn nrkma tehlm 
Gl~me cihu~ 

Omuzda kullanslablllr yenl 
film alma clhaz~ 

AIKANIA-WERKE AG. 
BERLIN·FRIEDENAU 
KAISER ALLEE 86-89 

TO .. KIYI! MOMESSILI • 
"SODET" K~FlYAT VE IN~AAT TORK ANONlM ~IRKETl 

ISTANBUL- OALATA; AaUkUrazlone Cenerall Han 4UnoU kat 

PoiJta Kutueu 1321 Telefon 421510 

iiltiir Bakanhg.ndan: 
Ankarada Ktz Ertik Ogretmen okulunun ev idaresi ve yemek pi§irme 

$Ubesine kJz enstitiilerinin 1934 - 1935, 1935 - 1936, 1936 - 1937 ders yth 
rnezunlarmdan, yaptlacak mi.isabaka imtiham neticesinde kazananlardan, 
parastz yatJ.h olmak iizere on talebe ahnacakbr. 
- 1 - tmtihan: 21/12/1937 sah giinii saat dokuzdan itibaren istanbulda 
Beyoglu Ak$arn Ktz San'at okulu binasmda : 

A - Tiirkc;e, B • Riyaziye, C • Fen Bilgisi, D • Biyoloji, E - Hifztssthha 
ve ev idaresine tatbiki, F • Yemek pi~irme ve pasta, G - Ev idaresi dersle
rinden yap!lacakttr. 

2 - isteklilerin en ~ok 17/12/937 cuma ak§amma kad.ar : 
A • !stida, B • Nufus tezkeresi, C • Diploma, D • A~1 tezkeresi E - Be

lediye ve polis~e tasdikli husnuhal vesikast, F - Alh aded vesikahk' fotograf, 
G • Numunesine tevfikan heyeti s1hhiye raporu ile birlikte istanbul Kiiltiir 
Direktorliigtine rniiracaat etmeleri laztmdtr. 

Heyeti Sthhiye raporlan ornekleri Ankara, izmir, Bursa, fstanbul Kiil
tiir Direktorliiklerinden almabilir. 

imtihanda rnuvaffak olanlardan, mecburi hizmet ifa edeceklerine dair 
aynca hirer taahhiid senedi almacaktir. Noterlikc;e tasdik edilecek alan ta· 
ahhi.id senedleri ornegi istanbul Kiilti.irDirektorliigiince imtihan neticesinde 
aHlkadarlara verilecektir. c4405• (8062) 

K A E 

Grip, Ba$ ve Di$ AQnlan, Nevraljl, Arfrifizm, Romafllma 

I SON MODA I 
RENKLERDE 

Yeni Veniis Rujlar1 

ORANJ, MANDARIN, RU • 
Bl, KAPSIN, PURPUR VE 
KIRMIZI renklerde her sima
ya yarafan ve yaktfan VE • 
NOS Rujlar1 rekli.m fiatma 
satlfa ~tkartlmtftlr. ~ok sabit 
ve cazibeli ve f&yam tavsiye 
bu yeni VENUS Rujlartm 
muhakkak tecriibe ediniz. 

Nureddin Evliya Zade 
Miiessesesi, Istanbul 

SiL 

" RON.ATiZW.A 
~Utiiiii&.AGO · ,, ;, 
SIYATIK VE BU,.UM 

SIDDETLI .AGIIILAIII 
rE•KIIf ,,riZA&.~ EDER. 

ALGOPA 

IS.,r,. N BIJfmu1uvnn: Yrmn• Nadr 

L"muml nql"tJ/4t1 ftfu• eden 1aZ1 l1tert 

Mildflrl: Hikmet Miinil 

Cjj.m'huT1Jjet matbaa~t 

ve LOKANTASI 
~-------------------·----------------~· 5 I• Z E Sureti mahsusada otelde ~Jkarblao 

halis TEREY AGl ile yap1lmi!J 

£n nefis yemekler haz1rlamaktadar. LQtfen tecrUbe edJniz. 

vardtr. Diigiin ve ziyafetler i~in biiyiik salonlart 
Lokanta umuma a~tkt r. 

55~ Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Tel. 24394 

Dekaliimen Himbas1 asgari bir istihlak temm eder. 

KIZILAY 

OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
Say1n miifilerilerine, piyasada en ziyade aranmakta olan : 

No. 15, 16 ve buna mumasil OYUN KAGITLARI'ndan 
Y eni stokun haz~rlanmi!j oldugunu ve 

istenilen miktar1n depodan ahnabilecegini ilan eder. 


