
~----------------------
Hayat 

Ansiklopedisi 

lier eve lazim olan ~ok 
faydah bir eserdir. lsTANBUL - CA~ALO~LU 

_OndordUncO Yll sayl: 4882 Telgra.f ve mektub adres1: CUmhurlyet. lstanbUl. Posta kutusu: istanbul. No 246 Per~embe 16 B!rincikanun 1937 
Vl . 

Prof. Faik Sabri Duramn 
Cografya Enstitilsii matbaasm

da bastian 

ii ve Siyasi Tiirkiye 
haritas1 

0 mikyasmda olan ve en son 
atma gore yapllan bu ha

Slrasile endeksi de muhte-

Fiat1. 50 kuru~tur. Kanaat Kitabevi 

~=------------------~ Telefon: Bal)mUbarrtr ve evt: 22366 rahrlr heyett: 242118. !dare ve matbaa IWml 24299 • 24290 

~ORya cihangirlige 
azmetmi~tir 

?"un uzun vadeli emperya-
rst o. t. . .. .. 

l}t ..,zyase rnrn onune get; • 
}:' ek i~in, lngiltere, Amerika, 
it;~n.sa ve Sovyet Rusyanzn 

l 
11ak ve icabrnda harbetme· 

eri d b 11 en ba§ka t;are yoktur; 
u da, §imdilik miimkiin 

goriinmiiyor. 

~ n zak§arkta, J aponyamn, zahiren 'YJ Cine, fakat hakikatte Avrupaya 
Ill • kar§I a~tlg1 harb, gittik~e kiZl§· 
ttala ba§lad1. Japonyanm hedefi ii~ 
P elidir: 

~~·- \=inin zengin topraklanm kendi 
1 dt~na almak 

2 ' 
la - Bu topraklarda Sovyet Rusyaya 
ill:~~ bir sevkulceni hareket iissii hamla· . 
A; - \=in piyasasmdan A vrupahlan ve 
~~r>a sermayesini kovmak. 

llc 11 ta§la ii~ ku§ vurmaga ~ah§an J a· 
ije~Ya: iic;iincii ku§u vurmakta biraz fazla 
la

1
1 !!ltrni§ gibi goriiniiyor. Fa kat, J apon· 

~,;1 Avrupa ve Amerikanm zahm anla· 
'e. ardif. Onlanr harbden korktuklarmi 
~e a.-~Lnndaki biiyiik ihtilaflar yiiziin
~i~n b1rbirlerini yemege haZITlandiklanm, 
~d aenaleyh ]aponyaya kar§l ne miinfe· 
~1 ' lie de mi.i§terek bir harekette buluna· 
~acaklanm biliyorlar. 

le .h~on siyaseti, daima azami emniyet 
~u' hyatla is goriir, fiTSat kollar. <;arhk 
~~ 8hs~na kar§l, senelerce hamland1k· 
ell)' .!ngiltere ile ittifak ederek gerilerini 
~ n'Yete ald1ktan sonra harbe girmi§ti. 

atbe · k b · • · 'h · )atk• g1rer en u s1yasi emmyet ve 1 h-
~t~·arhgmi, sevkulcey§i sahada da gos
~i 1· Port - Arthur' de Rus donanmasma 
~1 harbsiz bir baskm yaparak <;u§ima 

temelini daha harbin ba§mda 
oldu. 

~~Sir taraftan Japonya, 1914 te de em· 
~let Ve ihtiyatkarhkla hareket ederek 
~iillanya, Avrupada me§gulken onun 
lin~de kiraladigl Kiao - <;eo miistemleke
~~ ~aptetti. Bi.iyiik Harb ic;inde, fiTSat· 
1:~ 'ktifade ederek endiistrisini, donanma· 
~~~ U'VVetlendirdi. Japonya, harbden 
•u{a, lngiltere ve Amerikadan daha kii
~~1 (3 • 5 - 5 nisbetinde) bir donanma 
l~~ Undurmaga raz1 olmu§tu. (:iinkii, eger 
~~:h?lrnasaydi, !ngiltere ile Amerikanm 
le b·1§ _deniz kuvv,tleri daha bi.iyiiyecek 
ta

11 
'nn,sbe fakir J a pony a, bu silahlanma 

~~~a1 ' 11da o zengin devletlerle asia ba§a 
li~ 7'Yacakh. Fa kat o zaman, J apon de
q~1 eri~in ve J apon milletinin giiciine gi· 
v~ demz silahlanmn tahdidi, bugiin 
~et~k~arkta, J aponyay1 hakim vaziyete 
~lli~~n en miihim amil olmu§tur. <;iinki.i, 
~ilj 1• ne Amerika donanmas1, ne de 1n
tak\deniz ku;ve~Ie:~· }a~~nyay1. yild~_a· 
ditj adar kah1r bu ustunluge sahtb degtl· 
de~~;: 1-Iele, Akdenizde italyaya, Sima! 
~an lnde ve Atlas Okyanusunda Al
oJa/aYa_ kar§l koymak mecburiyetinde 
latk !ng1ltere, bugiinkii vaziyette, Uzak
kacl a J apon donanmasmm hatta yans1 

arb· k b'l ·· d J 1r uvvet 1 e gon eremez. 
19o~P<lnlar lngiltere ile ittifak ederek 
l91

4 
te Carhk Rusyasmt tepelemi§ler; 

~~. ~- le Almanyay1 Cinden kovmu§lar
ede 'kdi de Almanya ve halya ile ittifak 
~u:e lngiltereyi, Amerikay1, Sovyet 
l~ kaY1, F ransay1 ve biitiin Avrupay1 

Ja §arktan kovmak i-;:in ~ah§tyorlar. 
~t ib~on siyaseti, evvela: azami emniyet 
a~arn~Y~~ ;emin ettikten ~~nr~, §imdi __ de 
l~ . cur et ve cesaret gostenyor. Cun· 
ft~tr~st ve sevkulcey§i vaziyet kendisine 
~e h a bde miisaiddir. Zaytf lngiltereden 
~a11 ar etmek istemiyen Amerikadan per· 
bilh/oktur. fngilterenin silahlanmasi ve 
~e ~:ta ~enizde yiiksek bir kuvvet hali· 
tektj Tnes1 ancak 1942 de tahalckuk ede· 
el'rteJt. Japonyamr 1942 ye kadar, bi.itiin 
cl~~il er1~i. elde etmege ~all§mas1 pek tabii 
b~kle:'d'r? lngilterenin, 1942 ye kadar 
-...;; f'h .. mpnf~~t; olmasma mukabil 
~ ' 

Pek "'-.: yakrnda: 

~glenemiyen 
istanbul 

.s4'fvtU..harrir arkada§Imiz 
l.A.HADD/N GONGOR 
~n buyiik bir anketi 

HiikUmetin protestosu 

Hatay intihab1 i~in yap1lan 
talimatnameyi reddettik 

Mandater hiikumet makamlarile temas edilerek 
yap1lan bu pro.ienin hicbir k1ymeti · yoktur 
Hiikumetimiz, Hataym hakiki sahib ve sekenesinin intihabatta 
Tiirkliiklerini gostermelerini menedecek olan bu 

Milletler Cemiyeti nezdinde protesto 
talimatnameyi 

etti 
Ankara 15 (Telefonla) - Hatay intihabah ic;in ha

Zlrlanml~ olan talimatnameden gayriresmi surette haberdar 
olan hi.ikumetimiz, Cemiyeti Akvam1 protesto ettl. Ogren
digime gore, talimatname, Hatay Tiirkleri hesabma 
miimkiin oldugu kadar kotii hamlanmi§ ve bunda adeta 
Hataym hakiki sahib ve sekenesinin intihabatta Tiirkliik
lerini gostermeleri menedilmi~tir. Hataydaki seyahatlerinde 
sadece kar§ilanna c;1kanlan adamlarla temas etmi§ olma· 
Ianna ragmen mi.i§ahidlerden bu yolda bir talimatname 
beklenmemekteydi. Sadece bir tarafm arzusile hazirlanml§ 
goriinen bu talimatnameye kar§I hiikumetimiz derhal ha· 
r.ekete ge~erek Akvam Cemiyeti nezdinde te§ebbi.iste bu
lunmu§tur. 

«Hatay» da mandater hiikUmet makamlarile daimi te
mas halinde bulunarak hamlanmi~ olan bu proje Milletler 
Cemiyeti devairi tarafmdan gayriresmi surette ve yalmz 
malUm at husulii ic;in Tiirkiye hiikumetine bildirilmi§ ve 
Konsey reisinin tasdikmdan sonra mandater hi.ikumete, tat
bikatma ge-;:ilmek i.izere resmen teblig edilecegi ilaveten be
yan olunmu~tur. 

'Ajansrn tebligi 
Ankara 15 (A.A.) - Anadolu Ajansinm haber al

digma gore Milletler Cemiyeti tarafmdan Hataya gonde
rilen komisyon, intihabatm sureti icras1 hakkmda 87 mad
delik bir talimatname hamlami§ ve Milletler Cemiyeti 
Konseyi reisi tarafmdan tasdik edildikten sonra mer'iyete 
girmek i.izere katibi umumilige tevdi etmi§tir. 

Milletler Cemiyeti kararlarinin tam olarak tatbiki ic;in 
intihabatm cereyan tam ehemmiyetle nazar1 itibara allna
cak bir merhale teskil ettigi halde bu intihabah tanzim. eden 
talimatnamenin al~kadar devletlerden birile daiml temas 
ve mii§avere halinde bulunarak bamlanml~ olmasma mu
kabil ayni derecede alakadar ikinci devlet olan Tiirkiyeye 
gavriresml ve malumat husuli.i z1mninda bildirilmis olmasmi 
hirbir vec;J,i)e lcabili tecviz gonniven Cumhuriyet hiiknmeti. 
Milletler Cemiyeti U1J!.Umi katibli~ine, takib edile·n bu usu· 
le kar~i orotesto ettiqini vi': tl'l;matname iizerinde kat'! ku· 
vudu ihtiraziye serdeyledigini bildiren bir telgrafname gon· 
demU§tir. - ---

[ArkaSt Sa. 7 siltun 5 teJ 

Halkinsihhatinibozanpis Maru£ h~. ingi~ 
yagla. r, h~ntur ekmekl_er M.gazeteclsi -geldi 

Herbert, Atatiirkten 
Belediyenin yapti~ sdo tefti,Ier neticesinde gizli hayranhkla bahsediyor 

imalathaneler meydana rJkarildi, bunlarln lngiliz muhafa. 
~ zakar fltkast organ- r-..--~~~ 

sahibleri Adliyeye verildi larmdan «D a i I y 
Telegraph» gazete ~ ! 

Son zamanlarda piyasada sattlmakta 
olan gayris1hhi mahlut yaglar son derece 
~ogaldigi i~in Belediye bunlarla ciddi su
rette miicadeleye karar vermi§ ve bir 
miiddettenberi de buna ba§laml§tl. Y a · 
p1lan s1k1 tefti§ler sonunda Tiitiingiim .. 
ri.igii, Zindankapi, T ahtakale ve T a§c;t· 
lar mmtakasmda bu kabil yaglan yapan 
otuz kadar gizli imalathane meydana 
c;Ikar!larak hepsi kapahlml§, yapt1klan 
yaglar musadere olunmu§tur. As1l §ayam 
dikkat olan nokta, bu yerlerin dogrudan 
dogruya imalathane halinde olmay1p 
maskeli bir halde bulunmalandir. Bun • 
l~nn hepsi de mesela: On klsimlan ber
ber, derici, bakkal gibi di.ikkanlar halin
de olup arka taraflarmda yaglar yapii
maktadir. Bunlan yapanlar madeni yag
larla hayvan yaglanm ve diger yaglan 
birbirine kari§hrarak yemek yag1 halinde 
piyasaya -;:Ikarmaktad1rlar. 

Musadere olunan yaglara zehirli mad
de kan§tmlml§, ancak sanayide kullam
labilecek bir §ekle sokulmu§tur. !malat • 
hane sahibleri de haklar:nda takibat ya • 
p1lmak iizere Miiddeiumumilige veri! • 
mi§lerdir. 

H amur ve eksik ekmekler 
Diger taraftan ayni §ekilde fmnlarla 

da miicadeleye devam olunmaktadir. 
Y ap1lan tefti§ler neticesinde bir k1s1m fi
rm! ann hamur ve noksan ekmek c;1kar -
d1klan goriilerek kendilerine ceza veri!-

Kapatdan lokantalara astian kag1dlar 

mi§ ve ayni fmnlar cezaya -;:arpildiktan 
bir, iki saat sonra tekrar tefti§lerinde ikinci 
ag1z ekmekleri de gene hamur ve noksan 
-;:1karmakta olduklan goriilmii§tiir. Hatta 
bu fmnlardan birinin c;Jkardigi ekmek 
i~inde kii~iik bir fare de bulunmu§tur. Bu 
kabil fmnc1lar hakkmda s1k1 takibata de· 

[Arkast sa. 5 sii.tiln 5 tel 
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] aponyanm menfaati o vakte kadar i§ini 
bitirmektedir. 

Japonya, uzun vadeli bir siyasetin ana 
hatlim c;oktan ~izmi§tir. Evvela «§imale 
dogru» yay1lacak; Cinin §imal eyaletle· 
rinde daima kendine ram ve muti bir <;in 
idaresi kurduktan sonra, Sovyet Rusya
dan Siberyay1 almaga c;ah§acakbr. Sov
ye~ Rusya da, bugiinkii fngilterenin vazi
yetindedir. A vrupada Almanya ve ltal
yanm taarruzuna ugramaktan korkacag1 
ic;in, hakikaten -;:ok uzak bir memleket 
olan Uzak Sarkta, biiti.in kuvvetlerile Ja· 
ponyaya kat§! koyam1yacak, aglebi ihti
mal, maglub olacaktiT. 

Bu suretle J apon is til a siyasetinin «§i
male dogru» merhalesi katedilmi§ olacak· 
hr. Ondan sonra, <<cenuba dogru» mer
halesi ba§hyacakhr. Kelimenin maddi ve 
manevi manasile kabma s1gmtyan bu di-. 

namik millet, esasen, cenuba dogru yayil
mak emelindedir. Ciinkii §imalin soguk 
iklimi yi.izi.inden, J aponlar bur a lara mu· 
haceret etmemektedirler. J apon em per· 
yalizminin ~imali \=ini ele ge~irmekten 
maksad1, Siberyay1 almak i~in, bu mem
leketi basamak olarak kullanmakbr. Si· 
beryayt zaptetmekten gayesi de, bu -;:ok 
zengin memleketin ham maddelerile bir 
kat daha kuvvetlenerek astl bedefi te§kil 
erlen «cenuba dogru» yay1lma siyasetini 
takib imkamm elde etmektir. 

Cenubda da, Amerikanm Philippines 
( Filipin) adalan, F ransanm Hindi-;:ini 
miistemlekesi, Hind F elemengi denilen 
zengin adalar, Avustralya, hatta Hindis· 
tan vardtr. 

ABIDIN DAVER 
[Arka.n sa. 3 sii.tun 6 da) 

sinin siyasi muhar • 
rirlerinden M. Her~ 
b e r t Sidebotham 
memleketinUz hak -
kmda tetkiklerde 
bulunmak iizere ~eh
rimize gelmi~ ve diin 
ak~mki ekspresle 
Ankaraya gitmi~tir. M. Stdebotham 

Scrutator miistear ad1 ile yazd1g1 si • 
yasi rnakaleler sayesinde beynelmilel bir 
~ohret kazanml§ olan misafir !ngiliz ga -
zetecisi §erefine diin Parkotelde Istanbul 
Matbuat cemiyeti tarafmdan bir ogle zi
yafeti verilmi§tir. 

1stanbul gazeteleri ba§muharrirlerinin 
de ham bulundugu bu ziyafet ~;ok sa • 
mimi olrnu§tur. M. Herbert Sidebotham 
ziyafette bir nutuk irad ederek ezciimle 
~unlan soylemi§tir: 
«- 1stanbula ilk defa geliyorum. Fa· 

kat iimid ederim ki bu son geli§im olrnt
yacakbr. Bundan sonra da, gene, mem
leketinizi ziyaret etmek arzusunday1m ... 
Geldigimdenberi daima nezaketle kar • 

r Arkan Sa 5 3iltun 4 tel 
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Her yerde 

ArayiniZ! 
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Allahm evinde · islenen bUyUk giinah! 
Bir papas kilisede bir 
kad1nla Iniinasebette 
bulunurken yakaland1 

Balat muhitini heyecana dii~iiren bu vak' anm 
meshud mahkemesinde • kahramanlar1 .. curmu 

dorder ay hapis cezas1na mahkilm oldular 

Ciirmii me§hudu hazuhyan Turisina manastm tstanbul vekili ke§i::l 
Kipriiyanos vak'ay1 muharri~imi:te anlatlyor 

Diin, fstanbulda e§ine az raslamr bir yandan· iki ytla yakm bir zamandenberi 
ci.irmi.i me§hud vak• as1 tesbit edilmi§ti;, siiriip giden bir sevdamn, bir yandan da 

Halicin bulamk sulanna bakan tenha o civarda (Balat Rasputini) diye amlan 
Balat kiylsmda, me§hur Ayayani ki!isesi· bir ke§i§ h1rsmm nihayet i\lyi.izlerini mey· 
nin ke§i§ dairesinde. Mukaddes T urisina dana vunnu§tur. 
manastm ke~i§lerinden elli ya§mda ak sa· Simdi merakh bir romana benziyen bu 
kalh Dositeos ile §ehrimizin zahire tacir- garib sergi.ize§ti dinleyiniz: 
lerinden H ... nin e§i otuz sekiz ya§mda Tam on bir bu~u!C ay evvel kanunusa
Eleni, zina suc;unu i§lerlerken, ciirmii ninin birinci cumartesi giinii M1s1r hu • 
me§hud halinde yakay1 ele vermi§lerdir. dudlan dahilindeki mukaddes T urisina 

Biiti.in Balat halbm heyecana dii§i.iren, manastlnnda ba§piskopos Porfiryosun ri· 
ve merakla sokaklara do ken bu vak' a, bir [Arkar~ Sa. 5 siltun 1 de] 
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Payla§Ilamiyan .;ocuk 
Evlad hasreti ~eken bir kad1n, kendine emanet 
b1rakdan k1z karde,inin ~ocuguna sahib ~1k1yor 

Istanbul birinci asliye ceza mahkemesi, 
bir ~ocugun, iki k1z karde§ arasmda, pay
la§llamamasmdan dogan yeni hir dava 
ile me§gul olmaktadu. Davacmm iddiast· 
na gore vaziyet §Udur: Lui a adh bir ka· 

dm, Su §irketinde ~h~an Argiro ile mii· 
nasebet peyda ediyor ve bu nikahs1z ya -
kmhktan bir erkek ~ocugu diinyaya geli

yor. Ancak, Argiro, bir mi.iddet sonra, 
ba§lni ·ahp Amerikaya gidiyor. Lula da, 
~aresiz kalarak, Balatta bogaz1 toklugu

Ra bir hizmet~ilik buluyor. Y almz bir 
§aitla: <;ocugunu ba§ka bir yere btraka -
cak! 

. . . 

Lui a, ister istemez bu teklife raz1 ola • 
rak, heniiz iki ayhk ~ocugunu ayda on iki 
lira mukabilinde, k1z karcle§i Katinaya 
terkediyor, 

Aradan uzun bir mi.iddet gec;iyor. 
Gi.inlerden bir gi.in, Katinanm, k1z karde· 
§inin ~;ocuguna, him kaynamaga ba§hyor. 
Zaten c:le evlad hasretlisi bir kadm oldu~ 
gundan kocas1 Mila ile ba§ba§a vererek 
c;ocugu kabullenmek ic;in bir -;are dii§ii • 
niiyorlar ve aralarmda verdikleri karar 
i.izerine, -;:ocugu Kurtulu§taki Evangelis -
tra kilisesine gotiiriiyor ve yeniden vaftiz 
ettirerek adm1 Con Mikel koyuyorlar. 

[Arkasz Sa. 5 sii.tun 3 teJ 
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• 

Uzaksarktaki harbin yeni safhas1 
50 bin japon, cenubi 
<;in de taarruza. ge~iyor 

lngiliz mzntakas1- hududunda bir hadise! 

Japonya, Panay hadiselerini tahkik i~in bir 
heyet gonderdi. Amerika, teminab kafi bulmuyor. 

ingiltere de diin bir nota verdi 

r 

{:inde taarruza hazulanan Japon klt'alarmdan biri 
sun'i sis perdesi arkasmdan ilerliyor ' 

(Y azzsz 7 nci sahilemizdedir J 



2 CUMHURIYET 

~Li~BE~ ( __ ,~e_h_lr_v_a_M_e_m_le_k __ e_t~"-a_be_r_le_r_i~) 
-~------------H-IA...,.~ .. v .... '~A .... ~·T_~r.., Karakoy rthttmi Arbrma haftas1 Memurlar i~in 

edildi • Bugiin Oniversitede bir bombalandt Yazan: 

MAUREEN FLEMING 
3 

<;evirenler: tamir 
MITHAT CEMAL • S. Z}YA 

Sisi'nin kara gozlerinde, diyartntn ormanlar 
giizellik vardt ilahesine mahsus bir 

Diik Max ta bunlardan §U yolda oc ah- mev">;UU da bu terenniimdii. 
yordu: K1z1 Sisi miistesna olarak, biitiin V e Sisi' n: gordiigi: «gok ku§agt» nda-
me§ru r;ocuklanm, §atodaki dairesine gi- ki mev'ud saade' buydu. 
rebilmeleri icrin kendisinden once izin al- * * * 
maga mecbur tutuyordu, halbuki sevgi- 1853 agustosuydu. Sisi on alhsmda 
Ji pir;leri onun dairesine istedikleri zaman uzun boylu bir kJZdt, gayet giizel endam· 
girmekte ve orada istedikleri kadar kal- 1~ . 0 kara giizlerde Wittelsbach ailesinin 
makta serbesttiler. giizelliai vard1, omwmlar diyarmm ilahe-

Bu Bavyera Kral ailesi ekseriyeti ga- sine mahsus giizellik. 
rib adamlardan miirekkeb bir aileydi. Ba§mm §ahane edast, kalmca fakat 
Bunlar ya biitiin biitiin liyakatli adamlar· atlt sesi, lisanlan ogrenmekteki kabiliye· 
d1lar. yahud biisbiitiin wdeli... ti miirebbiyeleri i~in daimi bir gururdu. 

Bunlartn da en me§huru bir t;ocuktu ki Riyaziyede ve «kitabi ilimler» deki kifa· 
o, Sesi sekiz ya§mdayken dogmu§tu. Bu yetsizligi, binicilikteki iistiinliigii, tabiate, 
~ocuk on sekiz ya§mda Bavyera Krah 0 • §iire, musikiye duydugu iptila, bunlar da 
lacaktt ve tarihte de §U yolda amlacak- babasmm gururiydi. 0, babasmm mef· 
t1: «Bavyeramn §U deli krait l» tun ve yanmdan aynlmaz bir arkada§tydt. 

Sisi isteseydi daha §imdiden Stamberg Beraberce yaya gezerler, yiizerler ve 
daglan birlikte a§arlardt. Hatta babast 

goliiniin ktytsmda durur, bu gene krahn «cithare» hocasile birlikte ve ormanct· 
<<giiller adam> diye giiniin birinde ad ta· !art, odunculan alarak birkat; giin ir;in, 
kacagJ aday1 gorebilirdi. daglara, <<kamp» kunnaga gittigi zaman-

Prenses Elisabeth ana tarafmdan ta§tdJ· Jar, c;ok kere, Sisi de beraberdi. 
~ asalet unvanlartna ragmen Sisi olarak Sisi'nin babasJ o tarihlerde 44 yam• 
hhyordu, yani babasmm r;ocugu olarak. dayd1. Spor yapml§ bir delikanh gibiydi: 
Ve baba ktz, ikisi de ruhan serseri idiler. !nee endaml·. Siyah sar;lan buru§uksuz, 
Babast c;ok umuyordu ki kJZJ Sisi Bavye· giine§ten yanmi§, azim ifade eder bir al
ta ormanlartmn garib ve Iatif bir perisi nm iistiine dokiiliiyordu; ayni renkteki 
gibi medeni kaygulardan azade bir hiirri- gozlerinde de canhhk, genclik parhya· 
yet ic;inde biitiin omriince geli§igiizel ya- rak. 
§tyacaktt. Anast ise bir taraftan Possen- Baba k1z, bir gun, Possenhofen ~ato· 
hofen 1atosunun, diger taraftan Miinihte· sunun parkmdaydtlar. Diik «cithare>> tnt 
ki iddialt ve gosteri§li konagmm idaresine hafiften c;ahyor, Sisi de pembe ayakh bir 
kendini vermi§ ve t;ocuklart icin alayi§li giivercinin yumu§ak gogsiinii tembel tem
izdivaclar temini gibi kemirici bir ihtirasa bel ok§uyordu. Baba ktz, iki uygun arka· 
Clalmi§h; <<kiic;iik vah§i» yi, yani Sisi'yi da§, ikisi de susuyorlardt: Y azm rehavet 
Oii§iincelerinin dt§mda buakrni§tt. sac;an ikindisinde, ikisi de kendi dii§iince-

Ne anast, ne babasJ Sisi'ye kaderin ne lerine, kendi hulyalanna dalarak. 
haztrladtgmJ dii§iinmiiyorlardt. Biri t;tktp Giivercin t;trpmtp uc;arken Sisi ufak bir 
da eger deseydi ki: Onlarm c;apkm Sisi· r;tghk kopard1, giivercini kanadmdan op
leri giiniin birinde <<Avusturya lmparato· tii. 
ric;esi ve Macaristan Kralir;esi, ha§metlu Ve: 
Elisabeth» olacak ve orta Avrupa tari· - Ku§lari, dedi, U<;U§ halindelerken 
hinde bu Elisabeth fash en zengin bir as· opmegi severim. 
rm en sehha~· fastllarmdan biri diye tam· Diik sazmt buakt1, 

lacaktt ... Hit; §uphe yok Elisabeth'in - Bu halini biliyorum senin yavrum, 
me§ru ve gayrime§ru karde§leri ve kiz dedi, ve samnm ki daima da bu boyle o
karde§leri kahkahalarla uzun uzun giiler· acak. 0 halde dinle bakal1m §imdi bu 
lerdi. • yUrt, 

Halbuki gaibden baber v,~:ren biri bu Ve diik, sazmin iistiinde, lnzina irtica-
erkek tavnh, bu giine§ten yanmt§ ktzda en bir ~iir okudu: 
gene -ve ~en bir imparatorit;eyi ke§fedebi- «Kim ki bu hazzt tamamen elde et· 
lirdi: Mua~eret usullerine meydan oku· mege kalkq1r, itila anyan bir hayah 
yarak, hemen kalktp seyahatlere t;tkarak, yerlere. &erer. Fakat kim ki u~an bir 
alenen a~k maceralarma giri§erek biitiin hazzt §oyle bir tarafmdan oper, ebedi· 
Avrupayt hayretlere dii•iiren imparatori· tt » • ye e .y.qar. 
~eyt. Bu ~iir. Si&i'nin muhayyilesini teshir 

Ve krallartn <<ilahi hukuk» nazariyesi· etti. Bunu hit; unutmadt, ve bu §iir onun 
ne dayanarak saltanat siirdiikleri bir de- birdiiziye tekrarladtgl bir~ey oldu. 
virde bu ktz bir hiirriyet sever olacaktt; airdenbire sordu: 
ve iiyle bir devirde ki krallann imtiyazla- - Sen de annem gib1 mi dii§uniiyor-
n bir din tamhyordu, bu ktzm kalbi aciz· sun baba? 0 diyor ki eger kendisi gibi, 
ler ve mazlumlar ic;in c;arpacakh. Ye bu eger Helene ablam gibi stkt korseler giy
kiz vaktinden evvel gelmi§ bir insaniyet mezsemmi§, sosyetede kimselere kendimi 
hamisi olacak, giizelligine herkesi mef- begendiremezmi§im. Hatta diyor ki ~im· 
tun eden ve giizellige kendisi de meftun diden korse giymelimi§im ... Halbuki kor
olan bir kadm olacak. lkinci bir Made- se giymek hi~ sevmedigim §ey. 
leine olacak, kaidelere ve kay1dlara isyan Babas1 cevab verdi: 
etmi§ bir §efkat melegi olacaktJ: Vakayii - Sac;ma ... Biitiin bu fikirler herze· 
kalb gozile herhangi bir Hhineden daha den ba§ka bir§ey degiller... Birc;ok gene 
ziyade hisseder, daha ziyade dogru goriir kiZlara, bir taktm sosyete dii§kiinlerine, 
:ve <;ok sevilmi§ bir peygamber. belki, gider bu ... Fakat dar korselerin 

Ve bu Uhine Viyanada ktztl ihtilal i~ine sJkt§Ip kalamazsm, ne maddeten ne 
bayragmm dalgalanacagmt evvelinden manen kaytd altm:~. giremezsin sen. 
gorecekti ve gene evvelinden haber vere- - Biliyor musun baba, bir falc1 kart 
cekti ki yakm bir atide Habsbourg'lann bana dedi ki bir efsaneler prensi beni se· 
kudretleri, saltanatlart ortadan kalkacak· vecekmi§; ve bu prens de biitiin diinya· 
hr. Halbuki boyle fevkaladelikler Sisi'nin mn en miimtaz, en ehemmiyetli, en bege· 
ailesi i~in delilikti ve olmaz §eylerdi. nilmi§ bir prensi olacakmJ§. 

Ktsa gorii§lii bir adam bu kJZJ afacan <Arkast var) 

ve tek durmaz bir r;ocuk sanabilirdi, mii· 
rebbiyesini, <<seni gidi yaramaz c;ocuk !» 
dedigi bu klZI ... Bir ktz ki yaramazhkla· 
nm a ffettirmege crah§acak yerde «kiicriik 
bir ~aki» tamnmasmdan ho§nuddu. 

Bir de olen midillisi Punch ic;in duy· 
dugu actyJ bazan unutacak olsa bile son
ra hemen hattrhyordu. «Kiic;iik bir ser· 
seri» olmasma gelince, annesine gogsiinii 
gere gere soyliiyordu ki yapttklanm her 
zaman yapmaga haztrdtr. 

Hasth dediginden donmez ve a§tn de· 
rec..:de asri bir ~ocuk l 183 7 den ziyade 
193 7 olan bir (:Ocuk l 

Hakimane bir yiiriiyii§ii vard1; yasak 
§eyleri yapmagt pervastzca tasarlard1; 
karde§lerinin gayrime§ru olanlarile ar· 
kada§hk etmekten zafer gururu duyu· 
yordu. 

Biitiin hayatl bi· futuriste musiki ola· 
caktt, kaide tammaz bir musiki... V ah§i 
giizelliklerin, sessizcP. dem c;ekilen meial· 
lerin, miitenafir sadalar tesadiimiiniin ve 
tahakkuk etmemi§ vuslatler tstlrabmm 
kannakart§Ik bi• halitasl olan bir musiki ... 
Fa kat ayni zamanda da vusletten sonra· 
ki rehavet i~inde erimek i~in uzaytp giden 
bir nagmeden daha tath bir musiki. 

Fubnamn tahrihab 
Evvelki gece saat bir buc;ukta birden

bire c;tkan f1rhnada <;engelkoyiinde 66 
numaralt Mi.inire aid evin c;ahst c;atla • 
mt~ ve ktsmen yiktlmi§hr. 

Beylerbeyinde $evkiefendi soka~nda 
da bir selvi agac1 ytktlarak telefon ve 
elektrik tellerinin iistiine dii~mii§tur. 
Teller bu yiizden hasara ugram1~br. 
Ayni mahalde bir de elektrik diregi 
devrilmi§tir. -·-y akalanan h1rsizlar 

Te§vikiyede Karakol sokagmda otu • 
ran avukat Ziihtuniin ev·inden birc;ok 
ev e§yast c;alan Tophane kahvelerinde 
yahp kalkan sabtkall Nizameddin oglu 
Hamdi ile Refet oglu Galib diin Tahta
kale civarmda c;aldtklart ~yayt satar • 
larken yakalanmu;lardir. --···-y eniden actlacak 

ilkmektehler 
$ile, Smyer ve <;atalca koylerinde 

yeniden ban ilkmektebler ac;Ilacaktlr. 
Bu mekteblerin ne §ekilde ve nere -

Ierde ac;tlaca!\'1 ve ka~a mal olaca~ hu • 
susunda mmtaka maarif memurlan ve 
ilk tedrisat miifetti~leri tetkiklerini bi
tirerek neticeye aid raporlan Maarif 
mudiirlugune vermi§lerdir. 

F akat bu tamirden sonra 
da bazt mahzurlar 

meydana ~tkb 
Liman idaresi, cokmekte olan Galata 

nhtimmm in~aatmt ikmal ettirmi~tir. Diin 
nhttmm Karakoy cihetinde kaytk yana§· 
mast icrin Belediyeye terkedilen kiSimla 
astl nht1m ktsmt aynlmt§ttr. 

Galata rthtlml 90 santimden ba§hya • 
rak yiikseltilmi§tir. Rtht1mm onii biiyiik 
ta§lar dokiilerek takviye edildiginden 
bundan sonra rtht1mm kaymast ihtimalle· 
ri ortadan kaldmlmt§ttr. 

Liman idaresi bundan sonra biitiin in· 
~aat faaliyetini Sirkeci nhttmt iizerinde 
teksif edecektir. 

Galata nhttmmm yiikseltilmesinden 
sonra ortaya bir mesele ~tkmt§hr. Yiik • 
selen nhttm Karakoy meydammn umumi 
seviyesinden 20 santim kadar yiiksek kal
ffil§hr. Bu sebeble ayni seviyede olan rth
tlffiboyu caddesinde derhal sular birik • 
mi~tir. Esasen Karakoy meydam miite
madi bir (:okme halindedir. Nitekim da· 
ha bundan be~, alh sene evvel yeni ya • 
mlmt~ olan Ziraat Bankasmm yaya kal
dmmt da (:atlamt~ ve bina ile yaya kal • 
dmmJ arast be~ santim kadar a(:tlmt~ttr. 
Simdi bu cihetin izalesi iizerinde durul· 
maktadtr. 

MOTEFERRIK 
It Bankasi Umumi miidiirii 

tehrimizde 
t~ Bankast Umumt miidiirii Muam • 

mer Eri~ diin sabah Ankaradan §ehrimi
ze gelmi~tir. Muammer Erl~ ~ehrimizde 
birka~ giin kaldtktan sonra Ankaraya 
diinecektir. 

Umum mudiir, diin ogleden evvel ve 
sonra bankanm istanbul ~ubesinde me~
gul olmu§tur. 

Prens Seyfeddinin cenazeai 
gitti 

Muteveffa Prens Seyfeddinin cenaze
si diin sabah saat 9 da Romanya Seyri -
sefain kumpanyastnm Romanya vapu
rile gonderilmi§tir. 

Merhumun zevcesi Prenses tnvlye ile 
zevcesinln karde§i Semih Miimtaza 
Mtstr konsoloshanesl vize vermedig!n -
den cenaze ile beraber gidemern!§lerdir. 
Cenazeye doktor Beh~et Vehbi fie "kon
soloshane memurlarmdan Abdusseiam 
Refet refakat etmektedir. 

Deniz Bank merkezi An· 
karada olacak 

Deniz Bank merkezin.fn tstanbulda 
olmas1 mukarrerdi. Hatta Deniz Bank 
merkezi i~in Merkez Rthbm hamnda iki 
kat ayrtlmt§'h. Son dakikada Deniz Ban
km merkezinin Ankarada bulunmasma 
karar verilmi§tir. 

Karabiik fabrikasi intaati 
Karabuk fabrikast ·in§aabnm siiratle 

bitirilmesine karar verilmi§tir. Esasen 
in§aatm ikinci k1sm1 ba§ladt~ndan ~eh
rimizden daimt amele postalan sevkine 
karar verilm·i§tir. ilk . amele postast 28 
k~i olarak dun sevkedilmi~tir. Kara • 
bukteki in§aat amelesinin miktan 10 
bine kadar ctkartlacakbr. 

lsim iltibasi 
Elektrik §irketi ayar fen memuru 

Halid, matbaam1za gonderdigi bir mek
tubda, asliye ceza mahkemesinde, Mar
silya §ehbenderile aralarmda zuhur e
den dava dolaytsile ismi g~en zatla bir 
alakas1 olmadtgmt, keyfiyetin bir isim 
iltibastndan ·ibaret oldugunu soylemi~
tir. 

Riittii <;ap~i Ankaraya gitti 
Ankara Niimune hastanesi Ba§hekim

ligine tayin olunan Cerrahpasa hastane
si Ba§hekimi doktor Ru§tu <;apc;t yeni 
vazifesine ba~lamak uzere diin Anka
raya gitmi§tir. Doktor Rii§tu <;a~t, 

Haydarpasa istasyonunda bir klSlm Be
Iediye erkanile doktorlar, eczactlar, Cer
rahpa§a hastanesi hem§ire ve mensub
Iarile kendisini seven ahbablarmdan 
miirekkeb buyiik bir kalabahk tara:ftn
dan samimi bir §ekilde te§yi olunmu§ -
tur. 

ldare amirleri otomobil 
kullanam1yacak 

toplanb yapdacak 
Bugiin Ulusal Ekonomi ve Artttrma 

Haftasmm be§inci giiniidiir. Haftamn be
§inci giinii, bu sene ilk defa olarak lktJ· 
sad F akiiltesi giinii olarak aynlmt~hr. 

Bugiin, saat 18,15 te Oniversite kon· 
ferans salonunda biiyiik bir toplanh ya
ptlacak ve ulusal ekonomi ve arttnma 
mevzuu iizerinde bircrok hatibler soz soy· 
liyecektir. 

tlk sozii profesor Orner Sarac soyle
dikten sonra, profesor F az1l Pelin, profe
sor Kessler soz alacaklar ve bundan son
ra talebeden baztlan soz soyliyecekler -
dir. 

T asarruf Haftasmm diinkii giinii de 
hareketli olarak ge(:mi~tir. Diin mekteb
lere gec;en seneki tahrir miisabakasmda 
kazananlarm hediyeleri gonderilmi~ ve 
biitiin mekteblerde talebeye yemi§ler tev
zi edilmi~tir. 

Diin birc;ok mekteblerin talebeleri mil
li bankalan gezmi~lerdir. 

Buraada ekonomi hataa1 
Bursa (Hususi) - ~ehrimizde Ulusal 

Arttnna ve Ekonomi haftast miinasebe • 
tile pazartesi giinii Cumhuriyet meyda -
nmda biiyiik bir toren yaptlmt§hr. Bu 
torene biitiin ilkmekteblerin talebeleri, el
lerinde ulusal ekonomi ve arttnma aid 
vecizeler yazth levhalar oldugu halde 
i~tirak etmi§lerdir. Ayrtca fabrikalar ve 
miiesseseler taranndan yaptlan i§leri gos
teren temsili tablolar ve yerli sanayi er -
babmm i§lerini te§hir eden kii~lik mik -
yasta arabalar ve otomobiller de torende 
bulunmu~tur. Ziraat Bankast muhasebe
cisi Dogan bir nutuk soylemi~; nutku bir 
gec;id resmi takib etmi§tir. 

Torende kalabaltk bir halk kiitlesile 
hiikumet erkant da bulunmu§lardtr. 

KOLTOR ISLER/ 
Maarif idaresinin nazar1 

dikkatine 
lsim ve adresinin mahfuz kalmasm1 

istiyen bir kariimizden aldt~1m1z mek -
tubda deniliyor ki: 

cistanbul on birinci ilkmektebln ikin
ci stmf talebesinden biri difteriye tutul
dugu ve mekteb miidiriyeti Belediyeyi 
hadiseden ha berdar ettigi halde bu stmf 
ne deze'D.fekte edilmi§, ne de diger bi.r 
tedbire ba§vurulmu§tur. Yoksa difteri -
n tiM~tct bir hastallk oldugu bilinmt.. 
yor mu? Yann bu mektebde bu afet o
teki c;ocuklara da sirayet ederse bunun 
mes'ulii ve giinah1 kimindir?• 

llk tedrisat muallimleri 
kursu 

ilk tedrisat muaUimleri lc;in ac;tlaca
~m yazd1~m1z kurslar dunden itibaren 
bB§lamt§tir. Dersler ilk tedrisat miifet
ti§leri tarafmdan verilmektedir. 

Kurslar, Kadtkoy 12 nci mektebde 
Siileyman Edib, Galatasaray lisesinde 
Muvaffak Uyamk, istanbul Erkek lise
sinde Cemal Oncel tarafmdan aritme -
tik mevzulan iizerinde cereyan etmi§tir. 

Kurslar ogleden sonra saat 14,30 da 
ba~hyarak bir buc;uk !ki saat kadar de
vam etmekte ve ilk tedrisat muallim • 
leri tarafmdan buyiik bir alaka ile takib 
edilmektedir. 
K~slara yann <ia gene ayni mekteb • 

lerde devam edilecektir. _ 
VI LAYETTE 

Zehirli gaz kurslart 
DUn, Vilayette Vali muavini Hiidai -

nin yanmda istanbul Vilayeti dahilin • 
deki kaymakamlar toplanarak Z7h~i 
gazlerden koruma korslarmm faahyett
ni tetkik etmi§ ve ban kararlar al • 
mt§tir. 

Dunden itibaren kurslarm iic;iinciisu 
ba§lamt§ttr. iki kursa devam ve ikmal 
edenlerin miktar1 alakadarlardan soru1-
mu§tur. Laztm gelen cevablar ahndik
tan sonra kurslart ikmal edenlere ve
sikalar tevzi edilecektir. 

EVKAFTA 

Peri§an bir halde kalan 
vakfiye 

Fatihte Nak§tdil medresesinin vakfi
yesi bu binanm mekteb olarak kullaml· 
masmt emrettigi halde bina bugiin pe
ri§an bir haldedir. Vilayet, Evkafa mu
racaatle peri§an bir halde bulunan bu 
binanm tamir edilerek <;ocuk kutubha
ne sarayt ittihazmt ve yahut gene bu i~ 
iGin kullamlmak uzere vafkiyesile bir
likte vnayete devrini istemi~tir. 

DENIZ tsL,::Rt 

Liman idaresinin yaptlrdiit 
park 

Liman idaresinin Galatada yapttrdtitt 
mir verilmistir. yeni Park ikmal edilmi~ ve yeni fidan
r;,.·-------------~"1 lar dikilmi§tir. Yaktnda Deniz Ticaret 

Yurdda; ! mudurlugunun cephesi bu parka a~;tla-

Ban idare amirlerinin ellerinde ehli
yetname oldugu halde ve baz1larmm da 
ehJ.iyetnameleri bulunmadtgt halde hu
sust otomobil idare eylemekte olduklar1 
gori.ilmii§ti.ir. Fakat idare amirlerinin 
kaytdstz olarak direksiyon idare etme -
leri aH!kadar makamlarca mahzurlu go
riildi.igiinden ehliyetnameli de olsa me
nedilmeleri hakkmda icab edenlere e-

Dogan ~;ocu~na niifus tezkeresl crt - cakbr. 
kartrrken, bankada bir ta.sarruf hesabt 
acrttr. 

Qocuguna biiyiik lylllk etml~ olursun. 

VNIVERSITEDE 

Sonra, i~timai miiesseselerle birdiiziye 
cenk halinde olan ve zincirlerini ktrmt§ 
ebedi bir gencligin pervas1z ve kudretli 
bir terenniimii... hte Sisi' nin hayatmm 

Ulusal Ekonom' Maarif miidiirliigii tarafmdan Bele - ve 
diyeye miiracaat edilerek yeni yaptla - Arthrma Kurumu 

Oniversitede somestr tatili 
istanbul Universitesi birinci somestr 

tatili aym yirmisinde ba§lamak suretile 
yirmi giin devam edecektir, cak mektebler i~in tahsisat istenmi~tir. ""--------------

Biitiin memurlar ay1n 
31 inde hirer cetvel 

dolduracaklar 
31 kanunuevvel, resmi dairelerde era -

h§an bilumum memur ve miistahdemm 
ir;in umumi bir say1m giinii clacaktu. 

1statistik umum miidiirliigii alakadar -
lara tevzi edilmek iizere kafi miktarda 
saytm beyannameleri gondermi§tir. Me • 
mur ve miistahdemin adedine gore gon -
derilen bu beyannamelere memurlarm 
maa§lart, zabitlikten miistafa veya mu -
tekaid olup olmadJgJ, devlet memuriye • 
tine kat; ya§tnda girdigi, hizmet miidde -
tinin ka~ sene oldugu, yeni vazifesme 
hangi tarihde ba§ladtgt, uhdesindeki va· 
zifeden ba§ka 'vazifesi olup olmadtgt, 
mahkum olup olmadtgt, tahsil vaziyeti, 
ecnebi lisanma vukufu olup olmadJgt, ya
§1, cinsiyeti {kadm vaya erkek), evli veya 
bekarhgt kat; c;ocugu oldugu, evi, otur· 
dugu evin kime aid oldugu yaztlacakttr. 

Bu cetveller doldurulduktan sonra a· 
ym 31 inci giinii §Ube miidiir veya riie
sasma verilecek ve ilk vastta ile lstatistik 
umum miidiirliigiine gonderilecektir. 

ADLIYEDE 
Dort ay hapis yatacak 

Eyubde, Mustafa isminde birini 51 -
diirmek kasdile, uzerine balta ile yiirii
mekten su~lu, Halid hakkmda diin A
girceza mahkemesi, karanm vermi§tir. 

Mahkeme, suc;u tehdid mahiyetinde 
gi:irdiigiinden Halidin dort ay hapsine 
ve bir sene muddetle emniyet nezareti 
altmda bulundurulmasma karar verdi.. 

o~ koltuk~unun kavgasl 
Beyaz1dda, <;adtrctlarda, Fehmi, Ali 

Osman ve Muhiddin isminde iic; seyyar 
koltuk~ arastnda bir kavga ~1krm~t1r. 
iddiaya gore Ali Osman, Fehminin ar -
kasma gec;ip kollarmdan tutmu~, Mu -
hiddin de yardtm ederek, Fehmiyi a~r 
surette dovmii§lerdir. 

Muhiddin ve Ali Osman, dUn !kine! 
sulh ceza mahkemesine sevkedilmi§ler
dir. Hakim Salahaddin Demirelll, her 
ikisinin de tevkiflerine karar v.ermi§tir. 

Adliyeye heniiz miiracaat 
- yok 

Otobiis meselesi hakkmda, bfr gazete 
ba§muharriri aleyhirte, bin lira aldt~l 
iddiasile ahbarda bulunan d~ tabibi 
Avni Bayer diin, ak§am gee; vakte ka
dar, Adliyeye her hangi bir miiracaat • 
te bulunmamt§hr. 

Diger taraftan aleyhine ihbaratta bu
lunulan gazete ba§muharrfri de, henuz 
Avni Bayer aleyhine bir dava ac;mt~ 
de~ildir. 

ikit rafm <ia dava a~ak llzere son 
nanrhklanru ikmalle me§gul olduklan 
tahmin ediliyor. 

Muddeiumumi muavinlerinden Nu -
reddin ihbar etrafmda tetkikat yap -
maktad1r. Bu tetkikat, ilk haztrltk tali
kikatt m~:hiyetinde oldugu ic;in g.izli tu
tulmaktadir. 

INHISARLARDA 
Tiryaki sigarast 

tnhisarlar idaresl, tecrube olarak 
yaphrdiitt ve bir anket i~in baz1 yerlere 
tevzi ettigi Tiryaki sigaralarmm amba
laj §eklini degi§tirmege karar verml§tir. 

Tiryaki sigaralartnm uzerinde eski 
bir tiryaki gubugu He tiryaki kahve fin· 
cam ve s;ubugun dumanile yaztlrnt§ tir
yaki kelimesi bulunacakttr. 
lnhisar maddelerinde yapi· 

lacak tenzilat 
!nhisarlar Umum mudiirii Mitliat Ye

nel diin Ankaraya gitmi§tir. Mithat Ye
nelin bu seyahati mhisar mamulatmm 
kalite ve fiatlarmda yaptlacak olan de
gi§iklikle alakadar goriilmektedir. Hu
kumet programmda inhisar mamulatt
nm ucuzlattlmast ve kalitelerinin tsla -
ht ba§hca bir nokta olarak ortaya ko -
nulmu§tu. inhisarlar Umum miidi.iru 
bundan evvel Ankaraya gidi~inde bu 
hususta talimat almt~ ve tetkikler ya -
ptlmt§h. Bu tetkiklerle gerek likor, ge
rekse tutiin fiatlarmda ban tenzilat ya
ptlmast imkanlart bulundugu ve tiitun 
iGin yeni harman ~ekilleri uzerinde tec
riibeler yaptldt~ haber verilmektedir. ····-Papa Eftim, Patrikane ile 

bari§miyor 
Bir iki giin evvel fstanbulda gtkan 

franstzca bir gazete, Papa Eftimin Pat
rikane ile bansacagmi yazmi~tl. Dun bu 
mesele hakkmda Papa Eftirn bir arka
da§Jmtza demi§tir ki: 

c- Boyle bir ~eyden haberirn yok. Bu 
astlstz bir §ayiadan ibarettir. Benim hie; 
bir suretle Patrikane ile alakam yok • 
tur.:o 

Diger baz1 Rum kiliselerile de gorii -
§en arkada§tmtz, umumiyet itibarile ~u 
cevabt almJ§ttr: 

c- Bu hususta hi~bir mah1mattmtz 
yoktur. Bu §ayiamn sureti kat'iyede hie; 
bir esasa istinad etmedigine de eminiz. 
Esasen diin Patrikane de bu §ayiayt 
tekzib etmi§tir,, 
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Siyasi_ .. -icma 
Mavinehir havzas1 

$ imdi, biitiin diinya polit~k~st, 
ri <;inin merkezi Nankm JP 
ponlann eline dii~mesi, dige 

italyanm Milletler Cemiyetinden ~tk 
olan iki miihim hadisenin tesiri altmda 
lunuyor. Nankin sukut etmekle nii 

250 milyon olan orta <;ini te§kil 
Mavi nehir havzast Japonlann hii 
altma girmi§ oluyor. lngilterenin V:z 
§arkta en biiyiik niifuz mmtakast v_e 
merika ile Fransamn en biiyiik ptY 
olan bu havzamn elden gitmekte ol 
ii~ biiyiik devleti son derecede JUU5 

etmi§tir. 
Bu iic; devlet, <;inin harici ticare 

yarlSlndan ziyadesine mahre~ olan ~ 
hay' da imtiyazh mmtakalara sahib 
duklart gibi, Mavi nehri <;inin kara 
Ian saymaytp burada kendi ticaret 
milerini, iskelelerini, tebaalanm ve 
lara aid miiesseseleri kendi harb ge 
ile muhafaza ediyorlardt. lngiltere b~ 
htrde 13 parr;a gemiden miirekkeb b. 
lotilla bulundurmaktadtr. Bu filotl 
te§kil eden ve her biri 625 ton hacJ11 
olan harb gemileri, bidayette Tu 
kullanmak iizere, lngiltere tezgahla 
yapllmt§; sonra da Umumi Ha 
-5attiilarab, Fnat ve Diclede kullan1 

en sonra <;in sulanna gi:itiiriilmii~ • 
ha§arat adt ta§tyan - gambotlandtr. 

Amerika dahi Mavi nehirde JUU 

hacimde yedi harb gemisini daimi ol 
bulundurmakta idi. Bunlardan biri 
]aponlar tarafmdan iic; Amerikan P 
gemisile beraber batmlan Panay ga 
tudur. F ransa dahi biiyiigii 639 to 

olmak iizere Mavi nehirde daimi ol 
dort harb gemisi bulundurmaktadtr. 
pon ordusu Nankin'i karadan ku§al 
tan sonra nehirden kac;mak istiyen 
kuvvetlerini imha ic;in J apon harb ge 
ri, kara bataryalan ve bomba tayyar 
Nankin civanndaki iliitiin gemileri 
ttrmak iizere emir aldtklarmdan Artt 
kahlarm bu dort gemisini de battrrtl1 

~Jr. lc;indekilerden r;ogu boguhn~ 
lngiliz harb gemileri dahi hasara u 

IDI§, insanca zayiat vermi§tir. 
Mavi nehirdeki ecnebi harb gemil 

batmlmast ve sakatlanmast hadis 
diinyanm en zengin piyasasmdan 
rikanm, lngilterenin ve F ransamn k 
mast manastm ifade ettiginden hadis 
iic; memleketi heyecana getirmi~tir. 
hurr.eisi Roosevelt Amerikan diplolfl 
si an' anesine muhalif olarak Ja 
lmparatoruna • dogrudan dogruya te 
c;dcmi§ ve Amerikan sefareti erka 
bulundugu Panay harb gemisinin 
nlmasmdan derin heyecan duydo 
bildirmi§tir. 

Amerika Hariciye Nezareti da. 
gibi hadiselerin tekerriir eylememts1 

teminat istemi§tir. Japonya Nankill 
!ngiliz sefirinin ~anghay'a gelirken 
pon tayyareleri tarafmdan yarala . 
hadisesinde oldugu gibi teessiif ve 1 

beyan etmek suretile hadis~yi kaP 
sayacakttr. Lakin teminat vermesi 
lenemez. 

<;iinkii J aponya Sanghay• daki ' 
yazh mmtakalara idari ve askeri cih 
miidahale ederek buradaki Arne 
ingiliz ve F ransJZ imtiyazlanmn d 
i~inde devlet te§kil eden hususiyetin 
hayet verdigi gibi, kara sulan demek 
Mavi nehirde Amerika, lngiltere ve 
sanm kendi topraklan gibi askeri . 
ve ikttsadi noktadan diledikleri gib1 

reket etmelerine miisaade etmemesi 
mu§tur. 

]aponya, Manc;uri•deki ecnebi k 
tiilasyonlanna ve imtiyazlartna ve 
kapt denilen serbest ikttsadi sisteme 
yet verdigi gibi, <;inde kendi himaY 
miizaheretile kurmak iizere buhtn 
yeni <;in devletinin ecnebi devletleri 
tiirlii imtiyaz ve niifuzlarmdan !ll 
bulunmasJm, kendi politikasma esas 
mu§tur. 

<;inde ve biitiin Uzak§arkta 'M 
ve Avrupa niifuzuna nihayet verec 
Ian bu te§ebbiise iic devlet kar§I ko19 

lar mtdtr? Amerikan hiikumeti ona)'~ 
I ursa lngiltere ile F ransa kendisine !ll 
heret edeceklerdir. Amerikan hukUll' 

nin boyle ilk te§ehbiiste bulunmasl 
dahili efkan umumiyesinin kendisine 
mamie muzahir bulunmas1 icab t 
Am erika ktt' as1 haricindeki i§lere, h9 

neticelenecek herhangi miidahaledell 
zak kalmagt ahiren harici politikB 
esas tutan Amerikan efkart umumi11 

de bir degi§iklik olacak mtdu? Biitii11 

sde buradadtr. 

Muharrem Feyzi TO~ 
Cumhuriye~ 

Niishast 5 kuru~tur. tf 
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SON HABER LER 

Fransa - Suriye muahede_si 
Ekalliyetlere umumi bir 
himaye bah~edilecek 

' 936 da hazwlanan anla,mamn biit~e miizakerele
rinden sonra tasdik olunacag1 bildiriliyor 

~Paris 15 (A.A.) - hi malumat al· 
& tha olan mehafilde halihamda Suriye 
~!Vekilile F ransa Hariciye N ezareti a· 

, ;ti tn~a yap1lmakta olan noktai nazar te
S l~nle alakadar olmak iizere F ransa 1le 

, ~llriye arasmda miin'akid ilkkanun 1936 
~~ah~desinin biit~e miizakerelerinin ni • 
~ fehnde tasdik olunacag1 beyan edil • 
t ~tedir. Ekalliyetler meselesine gelince 
~l 1llda bir mektub ne~redilecegi ve bu 
, ektubda F ransa hiikumetinin ekalliyet· 

1'
1 hukukunun tatbib ve ekalliyetlerin 
~~aYesi hususunda hareket serbestisim 
ee~- af_~za etmekte. oldugu~u bey an ede
~ gt soylenmektedtr. Bu h1maye, umumi 
~:-~tte bah~edilecektir. Y eni idare, lea • 
~ lt~asyonlarm ilgasmdan sonra Misuda 
lktl edilmi§ olan idarenin aym olacakhr. 

H ariciye miialefarrnrn bir tebliii 
Paris 15 (A.A.) - Hariciye miis • 

te~an de T essan Suriye Ba§Vekili Cemil 
Miirdiim ile yapllg1 miizakereler sonun • 
da a~agtdaki tebligi gazctelere vermi~tir: 

«Suriye Ba~vekili Cemil Miirdiim ile 
hariciye miiste~an de T essan arasmda ya
plian noktai nazar teatileri, F ransa • Su
riye te§riki mesaisinin ortaya koydugu 
meseleleri siyasi, idari ve ikllsadi saha • 
larda tetkik imkamm vermi~tir. Muha • 
tablar iki memleket arasmdaki miinase -
batm itimada dayanan bir dostluk ha • 

vas1 kinde inki~af ettirilmesinin iki mem· 
leket menafii ikllzasmdan bulundugu hu

susunda mutabakatlanm mii§ahede eyle
mi~lerdir.» 
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$ark hadiseleri 

karststnda Fransa 
' 

~iikemmel tesliha t i~in 
: her tedbir abnm1' 

'.Paris 15 (A.A.) - Meb'usan mec -
~de biit<;e miizakeresi esnasmda Miis-
; lekat Nazm M. Marius Moutet, 
.tanstz miistemleke imparatorlugunun 

lade olan ehemmiyetinden bahset -
Mumaileyh, Uzak§ark vakayii 

• 1 e F ranstz miistemlekelerinin 
~afazast i~in zaruri olan tedbirleri al· 
'( oldugunu beyan etmi§tir. M. Moutet, 
~~a. en uzak mmtakalarda bile tesliha· 

, .. fevkalade miikemmel olmas1 i<;in muk
·t1 ledbirleri ittihaz etmi§tir. 

Pariste gizli bir 

''ilah deposu daha! 

AtatUrk 
8 inci artJrma haftas1 

miinasebetile gosterilen 
alaka ya te,ekkiir etti 

Ankara 15 {A.A.) - Riyaseti
cumhur umumi katibliginden: 

Sekizinci Arttrma ve Y erli Mah 
haftas1 miinasebetile yurdun her ta· 
rafmdan, Atatiirke, vatanda~lann 
samimi duygularmt ve ekonomi ala
nmdaki uyamkhk ve ilerleme sever
)igini gosteren birc;ok telgraflar gel -
mektedir. Bundan c;ok miitehassis 
olan Atatiirk, te~ekkiirlerinin Ana· 
dolu Ajanst vas1tasile iletilmesini 
emir buyurmu~lardtr. 

Madrid yeniden 

bombalandt 

, ~tl, ,imdiye kadar e,ine ihtilalciler, hududda s1k1 
~a.stlanmamJ, depodur kontrol tedbiri aldiiar 
~ -
I aris 15 (A.A.) - Bu sabah Picpus 
~v~llnda, bir garajda C. S. A. R. me· 
~1 tahkikatmm ba~langicmdanberi te-

1 ·~ ~f edilmemi~ de recede miihim bir Sl· 
deposu meydana ~tkanlmi~IIr. 

t~arajda ezciimle alh mitralyoz ve se
Ctnuharebe tiifegi bulunmu~tur. 

araim sahibi kacm1shr. 

diinkii toplanbs1 
~llkara 15 (Telefonla) - Biiyiik Mil-
1~eclisi, bugiin Refet Camtezin reis-
1~ topland1. Giimriik tarife kanu -
1~ a. bagh tarifenin 351 inci pozisyonu
degi~tirilmesi ve Devlet Demiryol
\le Limanlan umum1 idaresinin te~

ve vazifelerine dair kanunun 
'l'lcj maddesinin tadili hakkmdaki ka

layihalanmn ikinci miizakeresi ya
kabul edildi. 

ikincitesrin 1934 tarihli pasaport 
16 net maddesini de~i~tiren 

birinci maddesine dair bir ftk
e dair kanun liyihast yakm
etin bu mevzua dair teklif e

kanun Iayihasile birlikte miiza · 
edilmek iizere enciimene iade o

Meclis cuma giinii toplanacak • 

Mii~te§armin radyo-
~ daki nutku 
~kara 15 (Telefonla) - ArtJrma ve 

ll'lalt haftas1 dolaytsile Maliye Miis
Cezmi bu ak~am radyoda etrafh 

llutuk siiylemi~tir. 
Antant erkamharbiye 

1\ toplanbsl 
ag 15 (A.A.) - MilH Miidafaa Na
t1achnig, Kiic;iik Antant kurmay 

·I allhsma i~tirak etmek iizere burada 
an Yugoslav ve Rumen askeri he

i kabul etmi§tir. 
b' Miidafaa Nazm heyetler §ere!i
lt Oitle ziyafeti vermi~tir. 

"Y unanistanda tiitiin 
~ himaye kurumu 
litta 15 (Hususi) - Son giinlerde 

Metaksasm riyasetinde alaka-
Olan naztrlar ve tiitiin tiiccarlan ve

miirekkeb toplanan meclisin 
hitama ermi§ ve Atinada 

tiitiin meselelerile i§tigal etmek 
bir tiitiin himaye kurumup.un 

karar verilmi§tir. 

Madrid 15 (A.A.) - ,Sehir, diin ak
~am yeniden bombardunan edilmi§tir. 

Y olcu ile dolu olan bir tramvaya bir 
bomba isabel etmi~tir. 15 olii ve 30 yarah 
vardtr. 

Franstz- lspanyol hududunda 
tedbirler 

Hendaye 15 (A.A.) - Frankist 
memurlar, ihtimal, yakmda yaptlacak 
F rankist taarruzunun arifesinde firarlara 
mani olmak i<;in F rans1z • lspanyol hu • 
dudundaki kontrolu takviye etmi~lerdir. 

Almanyada musevilere 
kar,I yeni tedbirler abnd1 

Londra 15 (Hususi) - Almanyada 
Musevilere kar~1 yeniden baz1 ~iddetli 
tedbirler almmt§hr. Museviler bundan 
sonra umumi yerlere giremiyecek, Al
manlar, Musevi isimleri kullanamtyacak 
ve Musevi evlerinde oturan Almanlar 
Alman evlerine nakli mekan edecekler
dir. Bu gibilerin nakliye masraflanm 
hiikumet verecektir. 

lkhsad V ekaletinin bir 
tamimi 

Ankara 15 (A.A.) - 8 birincikanun 
tarihile 1khsad V ekaletinden gonderilmi§ 
olan tebligin ke§idesinde bazt hat hata • 
Ian goriilmii§tiir. Y anh~ bir anlayt~a mey
dan vermemek iizere alakadarlarm elle • 
rinde bulunan tebligi a§ag1daki surette 
tashih etmeleri rica olunur. 

I - 3 numarah bend izahmm «<;» 
f1krasmda: «<;ah§ma saatleri» ibaresi 
«<;ah§ma sualanmn» olacakttr. 

2 - 6 numarah bend hakkmda, f1k • 
rasmm sonundaki ihtar: <<Ucretin mukan
nen olarak haftanm hangi giiniinde veya 
aym kac;mda, saat ka~ta ve i§ yerinin ne

resinde verildigi de tasrih edilir» §eklinde 
olmak laztmgelirken bir satm eksik ola • 
rak ne§redilmi~tir. 

3 - 7 numarah bend hakkmdaki iza· 
hm <<A» f•krasmda: «i§ yerlerinden» ke -
limesi, «i§ yerinin» suretinde diizeltilmek 
icab eder. 

4 - 9 numarah bend hakkmdaki iza
hm ba§langtct ~u suretledir: 

9 numarah bend hakkmda: 
1§ yerinin mahiyetine gore inzibat ted

birleri ve ~artlan sayilacakhr. 

lhtar: 1§ inzibat1 bak1mmdan aramlacak 
hususlar 'bilhassa §Unlardtr: 

Hldlseler aras1nda 

SabrimiZin psikolojisi 

H atayda, adma Roger Garreau 
derler, Lawrence bozuntusu 
bir fesadct var. Kartal ka

nadlan takarak u~mak istiyen bir 
hindi gibi, F ranaadan istiare ettigi sa
lahiyetleri, kendi haddini ve seviye
sini ~ok ll§an yiiksekliklerde kullan
maga yeltenen bu delege, klasik mus
temlekeciligin suratma takllgt maske
yi de yere atarak, ikide bir, tepesin
den timagma kadar biitun huceyrele
rini bkabasa dolduran a.pa~tk bir 
Tiirk diitmanhgile kar§tmtza ~dayor. 
Bir gun Sancagtn hi~bir istiklali ol
madtgmt, batka bir gun, Turklere 
k!U"§t durmalan i~in Ermenilere sili.h 
vermege haztr oldugunu alenen soy• 
liyecek kadar, Fransa ile Tiirkiye ara
smdaki dostluk miinasebetine strtmt 
9evirmi§tir. 

(_~~~B~u~·y~ilk~d~av~a_w~-r~~-~~J fiE~ 
Yugoslavyanin rolii .. B.ir_s_in_em_a_y_Jld_IZ_Jn_m .. 

nasihati 

NALINA 
MIHINA 

Yazan: WINSTON CHURCHILL 

Bu adam FransaYI mt temsil edi
yor? Resmen oyle; fakat resmiyet 
hududunu ve sali.hiyetini ~oktan 
ll§an keyfi hareketleri ve sarih Turk 
dii~tmanhgile de Fransayt temsil edi
yorsa, onu arttk beceriksiz ve tll§km 
bir ferd olarak degil, dostlugumuzun 
ugnyacagt sarsmlllara hi~ tasa etmi
yen bir devletin mumessili olarak ta
myacagtz. 0 halde bu maskesiz ve 
pervastz diitmanhk Fransadtr, Fran· 
samn ta kendisidir. 

Biitiin sarahatlere gozlerimizi ka
ptyarak, muhakemelerimizde boyle 
bir neticeye kof111aktan hala sakm
mak istiyoruz; hala Roger Garreau 
dedikleri bu adarnt -olacak fey degil 
ya !- hiiloimetinin tiddet1i emirlerine 
ragmen bize kar§t diitmanltima de· 
vam eden, serket ve delibozuk, tek 
bir F ranstz gibi telakki etmege -rahtt· 
yoruz; belki, aldtit direktifleri kusur
suz tatbik mevkiinde bulunduiu i~in, 
bize kar§t, bu adamdan daha masum 
bir Franstz bulmak miimkiin olmadt· 
gt halde butiin mes'uliyetleri onun di
rayetsizligi iistune oturtmaga ~abah
yoruz. Maksadtmtz <:ok a~tkttr: T eh
likede olan bir dostlugu lrurtarmak 
i~in, bir millete aid hatayt lark mil· 
yonda hire irca ederek ku~iiltmek ve 
kendine gelmesi i~in, o millete, gaf· 
let i~inde bulunan tuurunun muhtac 
odugu zaman1 vermek istiyoruz. 

PEYAMI SAFA 
·--

M. Delbos Prag' da 
Frans1z Hariciye ~ Naz1r1 

bugiin gorii,melere 
ba$byor 

Prag 15 (Husus1) - Frans1z Harlciye 
Nazm M. Delbos bugiin Belgraddan bu
raya gelmi§tir. M. Delbos ·istasyonda 
Gekoslovak hiikumeti erkam, Prag Be
ledive reisi, Sokol genclik te~kilatlan 
ve Umum1 Harbde Franstz ordusunda 
~arpt~an t;ek ve Rus giiniilliileri tarafm
dan hararetli tezahliratla kar§Ilanmt§
ttr. 

M. Delbos'un ziyareti miinasebetile 
blitlin ~ehir Frans1z bayraklarile sus -
lenmi~tir. Frans1z Hariciye Nazm yol -
larda toplanan halkm siddetli alkt~lan 
arasmda istasyondan dogruca Franstz 
sefaretine gitmistir. 

Cumhurreisi M. Bene~, bu gece misa
fir naz1r ~erefine bir ziyafet verecektir. 
M. Delbos'la t;ek ricali arasmdaki mii -
zakerelere yann devam edilecektir. 

Reisicumhurun bir emirnamesi 
Prag 15 (A.A.) - Reisicumhur Bene~, 

f'ek ordusunun te~ekkiilii y1ldiiniimii ve 
M. Delbos'un ziyareti miinasebetile or -
duya hitaben bir emirname ne!iretmis ve 
16 kanunuevvel 1917 tarihli Franstz hli
ki•meti emirnamesini hatlrlatmtshr. 

Malum oldugu uzere bu 16-12-917 ta -
rihli emirname ile Fransa. Fransada har
betmekte olan Cek giiniilliileri ktt'alartm 

M. Yvon Delbos'un Belgradt ziyare
ti, Yugoslav BaFekili M. Stoyadino • 
vi<;'in Parise, Londraya ve Romaya yap· 
tlg1 ziyaretler ve Yugoslavya muhalefet 
partileri arasmda son zamanlarda viicud 
bulan vahdet, dikkate deger hadiselerdir. 
Yugoslavya, Avru_!)a siyasetindeki faali
yetile, biiyiik devletler arasmda sulhu ko
rumak baktmmdan kuvvetli bir amil ola
bilir. 

Harb esnasmda, miistevliye lcar~t lcah
ramanca bir mukavemet gostermi§ ve 
ve miithi§ darbelere gogiis germi~ olan 
Strbistan, Biiyiik Britanyada kuvvetli bir 
sempati cereyam uyandtrm•~h. Muzaffer 
miittefik devletler, yeni devletin kurulu
§Unu biiyiik bir memnuniyetle kar~tbyor • 
lard1. 

Fa kat, bu devletler, sukutu hay ale ug· 
ramakta gecikmediler. Y eni devlet, gizli 
cemiyetlerin faaliyetine saba olmu~tu; 
parlamentoda kan dokiilmii§tii; nihayet, 
<;ok sevilen bir Kral, katillerin kur~unlan 
albnda can verdi. H1rvatlarla Su,blar a • 
rasmdaki ihtilaflar, Avrupada a§ikar bir 
hale geldi. Bunu din adamlarmm ~iddetli 
bir ayaklam~t takib etti. Maamafih, Yu
goslavyayt buland1ran ihtilaflann derin 
ve online ge~ilemiyecek kadar miihim ol· 
mad1gm1 zannediyoruz. 

Bugiin, esash bir prensipin mevzuu 
bahsoldugunu haber ahyoruz. Subistan • 
daki zimamdar kuvvetler, milleti te~kil e
den iic; unsuru, cenub Slavlan diye milli 
bir birlik halinde mezcetmegi ideal edin -
mi~lerdir. Bu gayeye ula~mak maksadile 
kendi S1rb karakterlerini ve an' anelerini 
feda etmek karanndad1rlar. Buna muka
bil, diger iki taraftan da ayni fedakarhga 
intizar ediyorlar ve Yugoslavyamn, bir 
tek milli varhk i<;inde mezeolmu§ ii<; trk 
grupundan miite§ekkil bulundugunu ilan 
ediyorlar. 

Diger taraftan, muhalefet kuvvetleri, 
S1rblarm, H1rvatlarm ve Slavlann, miit· 
terek bir hiikumete bagh ii~ muhtelif mil
let olduklan fikrindedirler. Bunlann hep· 
sinin ayni kral1, ayni parlamentoyu, ayni 
orduyu ve ayni giimriikleri kabul ettikle • 
rine gore, bu haris miicadelelerin kasdet
tigi hedefi anlamak, lngiliz mii~ahidler 
i<;in mi.i~klildiir. 

Bir huzursuzluk ve dahili ihtil8f hava
Sl, Naib Prens Paul ile hiikumeti, istek
lerinin hilafma olarak tazyik tedbirleri it· 
tihazma sevketmi~ ve esasen mevcud ay
nhklan tebariiz ettirmekten ba§ka bir i~e 
yaramam1~hr. Partiler arasmdaki farklar, 
bir nazi diktatorliigii ile demokratik ve 
parhmanter bir rejim arasmdaki farklann 
ayni olarak gosterilmek isteniliyor. Bir 
tarafta nazi unsurlan, diger tarafta ko -
miinizm unsurlan bulunduguna hi<; ~iiphe 
yok. Fa kat, aradaki ihtilaf1 bu tekilde 
gostermek abestir. Hakikatte, hi~bir 
memleket yoktur ki, totaliter miifritlerin 
her iki nev'ine de ayni derecede muhalif 
ve modern bir liberal <;ehreye malik mer
kezi bir kiitle te~kiline bu kadar miisaid 
bir vaziyete sahib bulunsun. Anla~ma ze· 
mini ihtilaflarm mahiyetine nazaran c;ok 
geni~tir; milli mevcudiyetin ve milli refa
hm temin ve idamesi zaruretleri; geni~ 
miilahazalara miistenid bir hal tam bu -
lunmasmt teshil ve tergib etmeliydi. Gene 
milletlerin beyhudt: anla~mazl•klara mey
dan verecekleri bir zamanda degiliz. 

Filistin meselesi 

Eski lrak Ba$vekili, 
Londraya gidiyor 

Gek ordusunun birinci mlistakil ktt'alart ;lam 15 {A.A.) - Eski Irak Ba§ • 
ol11rak tammtsh. vekili Nuri Pa§a tayyare ile Bagdaddan 

C ' gelmi§tir. Buradan Beyruta gidecek, o -
K I S A C A • • • ) ndan da vapurla lngiltereye hateket ede-

ccktir. * ROMA - Naztrlar mecllsl saat 10 da 
toplanmt~ ve 1938 biitctes!nl ta.sdlk etml§· 
tir. * PRAG - ik! defa hava hticumlanna 
kar§l mtidafaa talimleri yaptlmt$tir. Bun· 
dan maksad mtidafaa hlzmetlerin!n nastl 
1$ledigini ve halkm kendisini koruyup ko
ruyamadigml tesblt etmekt!r. * VARI;IOVA - Htikumet tarafmdan 
parlamentoya ver!len bir kanun l~yihasma 
gore, kadmlar 19 ya§mdan 45 ya§ma ka -
dar yardtmcJ askerlik hlzmetini yapablle
ceklerdir. * PARiS - Meb'usan meclisi, Mesal 
Nezaretin!n 1938 bti~esini kabul etmi$tlr. * MOSKOVA - intihab edilen 1143 
meb'ustan 855 1 komtinisttir. 288 1 hlctbir 
ftrkaya mensub degildir. * PARis - Biiytik moda magazalarmda 
dtin ba$hyan prote.sto hareketl bugiin nl -
heyetlenml$. magazalan i§gal eden i§ctller 
i§lerine ba§lami$lardlr. * Roma - Kabine M. Mussolini'nln ri
yaset!nde toplanarak !kl saat stiren mti • 
zakerelerde bulunmu11 ve 1938-39 biitctesinl 
tasdik etmi§tlr. * Roma- Hiikumet ctinko lhracatmt ya
sak etml§tlr. * Prag - Relsicumhur Bene§, Kii«tiik 
Antant Erk1lmharbiyelerl konferansma i§· 
t!rak etmekte olan Yugoslavya Erkamhar· 
biye Re!si General Nedic; 1le Romanya Er
kfmiharblye lkinci reisi ionascuyu kabul 
etml§tlr, 

Nuri Pa§amn Filistin meclisi hakkm
da hukuki bir tavassut vazifesile miikellef 
bulundugu ogrenilmi§tir. 

Balkanlarda §iddetli seller 
Sofya 14 (Hususi muhabidmizden) -

Bulgaristamn cenubu ~arki taraflarm -
da birka~ gun devam eden §iddetli yag
murlardan husule gelen sellerin hiicu -
mile biitun ~imendifer mlinakalatt dur
mu§tur. Bristicu, Vac;a ve Ustromca tr
maklan ta~m1~ ve 15 muhtelif mahalde 
~ose yol!anm da harab etmi~tir. Va~a 
1rmag1 pek ~ok koprlileri slirlikleyip gb

tlirmli§tiir. Bristicu nmagt bliylik Pan
~erevo kopriislinii harab etmi§tir. Us
tromcada Sveti Var~ ile olan yol ka -
panmt§hr. Bubesevo kiiylinde 150 evi 
seller basmJ§ ve birc;oklarmt YJ.lom~ttr. 

Yukart Ustromca havzasmda seller 150 
kilometroluk §Ose yolunu harab edip 
gec;ilmez bir hale getirmi§tir. 0 taraf -
!ann mezruatt bliyiik zararlara ugra -
mt~hr. 7 - 8 kilometroluk §imendifer 
yolu harab olmu§ ve tamirine ba§lan -
IDl§hr. 

Liberal fikirleri miisellem olan Kral 
Naibi Prens Paul'un, yeni Kral hiiku • 
met siirecek ya§a varmc1ya kadar vazife· 
sini hakkile ifadan gayn bir emeli olma
digl malumdur. Onun, Britanya demok· 
rasi ideali hakkmda besledigi derin sem • 
patiyi de iyice biliyoruz. Binaenaleyh, 
Yugoslavyada, her tiirlii pratik gayelere 
miiteveccih bir hakiki vahdetin tahakkuk 
edeeegi iimidini beslemek <;ok hakh olur. 

Bu vahdet, Avrup'\ sulhu iizerinde te
sit icra etmekten bali kalmiyacaktlr. Sa • 
yed, Yugoslavya, keyfi bir surette, Iota
liter devletler, yahud diktatorliikler me· 
yanma girecek olursa, bundan tevelliid 
edecek felaketin neticeleri hesaba stg -
maz. Memleket dahilinde derhal biiyiik 
miicadeleler ba~hyacak, Kii<;iik Antant 
tam amen bozulacak; <;ekoslovakyanm 
fena ak1beti gelip <;atacak; Bohemya 
ve Moraviya nazi imparatorluguna ilhak 
edilecek ve biitiin bu sarsmhlar, bir cihan 
harbi tevlid edebilecek, hesaba stgmaz 
akibetler dog•uacakt1r. Yugoslavyanm 
vaziyeti ise, Roma ve Berlin kar§Jsmda, 
fakir bir akrabanm ac1klt halinden fark
SIZ olacaktlr. Carbi Avrupamn silahh 
biiyiik demokrasileri olan Fransa ile !n • 
gilterenin Avrupa cenubu §arkisi mukad· 
deratma kar§t takmacaklan alakas1zhk 
ise, Yugoslavyayt, mevcudiyetinin ida -
mesi ic;in iki diktatore arzt iftikar mecbu • 
riyetinde bJrakacakllr. Bu iki diktator<oen 
birisi, Dalma<;ya sahillerine goz dikmit 
olan !talyadir. 

Mukaddera!Im, cesurane bir lcararla 
sulhun, hiirriyetin ve parlunanter demok
rasinin talihine baglamak, cenub Slavla
nmn bu yeni kralhgl ic;in <;ok daha akila
ne ve emin bir hareket olur. Bu hiiku -
met, mevcudiyetinin fU nazik y11lannda 
bndisi i<;in hayati zaruretler te§kil eden 
dahili salabetini ve vahdetini ancak bu 
suretle tahakkuk ettirebilir. 

Garb demokrasilerinin, bu sahada, 
Yugoslavyayt lcuvvetli, miireffeh ve miis
takil gormekten ba§ka husmi bir menfa • 
atleri yoktur. Ondan ne bir istedikleri var
dir, ne de onun zaranna bir «mihver» vii· 
cude getirmek tasavvurundad1rlar. Hayat 
yolunda ileri adtmlar atan bu gene ve kah
raman millet, ferdin haklanm, biitiin 
yurdda~Iann hiiktimete tuurlu bir §e~ilde 
i~tirakini, kanuna itaati, fikir hi.lrriye
tini ve te§rii hiirriyeti istemek suretile, 
yiikselc bir ideali temsil etmelidir. 

Bu suretle, Avrupamn bu ~ok eazib 
noktasmda, liberal bir miisamaha ve me
deniyet kalesi yiikselecek ve bu kale, ee
sur ordular tarafmdan miidafaa edileeegi 
i<;in, o nisbette miikemmel bir kale ola • 
caktlr. 

Yugoslavya, yollann birle,tigi nok:ta • 
dad1r. Liberal hiikumet sistemine temayiil 
etmek suretile, A vrupa semasmt bulan • 
d1ran ve lcarartan h~rb bulutlann1 dag1t • 
mak hususunda hakim ve kat'i bir rol 
oymyabilir. Cenub Slavlan, nazizmin, fa· 
~izmin, yahud bol§evizmin askeri varhg1 
ve doktrinleri tahakki.imii altmda kalm•~ 
bir orta ve cenubu §arlti Avrupada, ne 
mes'ud, ne de ,erefli bir hayata mazhar 
olabilirler. S1rb, H1rvat ve Slav Krallt • 
gm1, hiirriyetin hiikiim siirdiigii ve ada • 
letin kogulmadtgl mes'ud bir memleket 
halinde gonnek lngilterenin en biiyiik ar· 
zusudur. 

M. Filandin'e gore .. 

Alman • FransiZ noktai 
nazar ihtilaf1 derindir 

Paris 15 (A.A.) - Eski Ba§vekil 
M. Flandin, bu sabah Berlinden buraya 
gelmi§tir. 

Mumaileyh, seyahatinin hususl mahi • 
yette oldugunu, yalmz seyahat in!Ibala • 
rmt M. Chautemps'a bildirecegini, soy • 
lemi§ ve ~u sozleri ilave etmi~tir: 

«- Halihamda Almanya ile Fransa 
arasmda derin noktai nazar ihtilaflan 
mevcud oldugu miitaleasmdaytm. Fa kat 
iki hiikumet ve iki millet, muhtelif pren • 
siplerle ve muhtelif usullerle olsa da 
F ranSIZlar kadar Almanlann da son de· 
rece arzu etmekte olduklan zannolunan 
sulhu muhafaza etmek i<;in miitekabilen 
yapabilecekleri fedakarhklan ihtimamla 
tetkik etmek mecburiyetindedirler.» 

Habe§istan V alisi, Veliahdle 
birlikte gidiyor 

Roma 15 (A.A.) - Habe~istan Umu
mi Valisi Diic d'Aoste, r?imall Afrikaya 
gitmek iizere bugiin N apoli'den Tara 
kruvaziiriine binmi§tir. 

italya Valiahdile !~ Nazm Cobollo 
Gigli, ~ark! Afrikadaki italyan lot'ala
nmn ba~kumandam General Cavallero, 
~ark1 Afrika vali muavini Cerulli de 
Dlikle birlikte gitmi§lerdir. 

Tara kruvaziirii refakatinde birka~ 
muhrib oldugu halde bu sabah Napoli
den hareket etmi§tir. 

M e~hu~. sinema ytld!Zl Adolph 
MenJou (Adolf Menju) diyor 
ki: 

«Ben, otuz yeai ya§maa, mahvolmu§ 
bir adamdrm. Bir sene sonra, tekrar mu• 
vaffak olmu§ bir adam olaum. Nir;in ~ 

9iinkii, hit; bir§eyaen korkmamak Ia· 
zrm gelaigini anlamr§ltm. Bilhassa, insan. 
kenai ya§maan korkmamalrdrr. Y a§, ya
§anan senelere aegil; insamn kendi kry
meti hakkmda peyaa effigi fikir ve kana• 
ate baglrdrr. San ve §ere! kazanmak, ya
hud da daha miitevazr bir surette hayat
ta bir§ey olmak istiyenler, kendi kendile
rine §unu telkin etmelidirler ki, her ger;en 
sene muvaffakiyet §anslanm azaltmak 
§oyle dursun, bilakis artrrmaktadrr. c;un· 
kii bu yrllar, bize, her muvaffakiyetin en 
belliba§lr amili olan «beeeriklilik ve lee· 
riibe» yi getirir. 

Henri Ford, k1rk1naan evvel hit; bir§ey 
degildi; hir;bir biiyiik enaiistri adamr, bu 
ya§a gelmeden vaziyete hclkim oldugunu 
iddia ve bununla iefahiir edemez. Bu, si· 
nema da dahil olmak iizere, mesleklerin 
r;o~unda boyledir. 

Y IJ4larrnr bir handicap telakki ederek. 
her an, t;ok ihtiyar olduklarrm bir maze• 
ret gibi ileri siirenler, kenai kendilerini 
iktiaarsrzl1ga mahkum etmi§ olurlar ... 7) 

Okuyuculann biiyiik bir k1sm1 bilirler 
ki 40 1:1dan sonra sinema y.ldiZ! olan bu 
artist, giizel ve yakl~tkh da olmadt&I hal
de, gene a~lk rolleri oynamt§, muvaffa!C 
ve me~hur olmu§tur. Senelerin zalim elile 
insanm almna ~ekilen <;izgiler artt1k<;a, 
bunlarla makusen miitenasib olarak k•y
metin azaldlgl bu alemde, ya~ma ragmen 
muvaffak olan artist, ya§ ve muvaffaki· 
yet hakkmdaki iddialannda hi<; de hakstz 
degildir. Bir <;oklanmiZI bu ya~ kaygusu 
ba~an yolundan al!koymu§tur. «Ktrkm· 
dan sonra saz c;almaga kalkl§mak» sozii
niin miistehzi ve bedbin hikmeti, muvaf
fak olamadiglmtz bir meslege, bizi ebe· 
diyen baglami§, ba§arabilecegimiz her• 
hangi ba§ka bir i§e sanlmaktan menet· 
mi§tir. 

Bir meslekte bir tiirlii muvaffak olamt· 
yanlann, lmkmdan sonra ba§ka bir mes· 
lege girince ~ok iyi neticeler aldtgtna yal
mz Adolphe Menjou'nun hayall mt delil
dir? .Sagtm1zda solumuzda bunu luore;ua 

goriiyoruz. Bu me§hur, sinema san'atkan 
bize ihtiyarhg1 kabul etmemek, onunla 
miicadele etmelc luzumunu aoyliiyor. 

«lhtiyar olsam da gonliim tazedir.>>' 
diyip hayat miicadelesinden bir an <;ekil· 
memek gerelctir. Bu soziime «ziigurt te· 
sellisi» diyenler de olacaktlf amma rna• 
nen c;okmii§ genclere ruhan dine kalmt§ 
ihtiyarlan kim tercih etmez kiL. 

Japonya cihangirlige 
azmetmi,tir 

[Barmakaleden demlm] 

1 apon emperyalizmi, ordu ve donan· 
maya, yani askerlere dayanan militarist 
bir emperyalizm oldugu i<;in, hic;bir u• 
man fiituhata doynuyacakhr. 1 aponya, 
cihangirlige azmetmi~tir. Sabtk Almanya 
lmparatoru, 30 sene evvel san tehlikeden 
bahsetmi§ti. Sabtk Kayser'in, bir~ok yan
h~ gorii~leri kinde bir tanesi dogru ~tk
mt§llr. Filvaki san tehlike, tahakkuk et· 
mek iizere bulunuyor. 

J aponyayt durdurmak i<;in, ba§ta A ~ 
merika ve lngiltere olmak iizere Fransa 
ve Sovyet Rusyanm da dahil olacagt bir 
dortler ittifak1 akdederek harekete gee;• 
mekten, yani icabmda. harbe kadar git• 
mekten ba§ka c;are yoktur. Boyle bir ha
reket, eskisinden <;ok daha kanh bir diin· 
ya harbi demek olaeag1 ic;in lngiltere ve 
Amerika, ~imdilik, boyle bir askeri an • 
la~aya miitemayil goriinmiiyorlar. Fa· 
kat, J apon emperyalizminin i§tihas• art· 
hk~a. boyle bir ittifak tahakkuk edecek· 
tir. 

Simdilik, J aponya uzun vadeli siyase· 
linin birinci merhalesi olan «~imale dog· 
ru» k1sm1m tahakkuk ettirecektir. lngi • 
lizlerle Amerikahlar ve Franstzlarla Sov· 
yetlerse sadece protesto notalan vermekle 
iktifa edecekler, boylece infial ve hiddet
lerini yenmi~ olacaklardtr ki bu da, bir· 
§eydir. 

ABIDIN DAVER 

Alman donanmasi yeniden 
takviye edilecek 

Londra 15 (Hususi) -Alman donan· 
masmm yeniden takviye edilecegi ha • 
ber verilmektedir. Resm1 malfunata go
re, Almanya beheri 35 bin tonluk 2 

ztrhh, beheri 30 bin tonluk 2 tayyare 
gemisi, beheri 10 bin tonluk iki hafif 
kruvaziirle beheri 7 bin tonluk iki kru
vazi:ir yapmtya karar vermi~tir. 

Bunlar haricinde balen Kiel Iimamn· 
da 36 Alman tahtelbahiri mevcuddur. 



CUMHURIYE'l' 

t;=K=U=~il=k=;::===::;::========d===r, Konyanin me,hur 
hlkaye Pencerelerden korkan a am .., . E 1. km k 

'-' Cahid S1tk1 Taranc1 -? yemeg1: t 1 e e 
( Bu ak~amki progra~) 

Gazetemin birinci sahifesindeki mi.ihim 
siyast haberleri okumu§, i~ sahifelerdeki 
mi.iteferrik haberlere goz gezdiriyordum. 
«1zmirde mi.iessif bir kaza» ba§hkh bir 
haberin daha ilk sabrmda, elimde ayna 
olmamasma ragmen, benzimin kiil gibi ol
dugunu hissettim. Kara haber §uydu: 
«izmirin kurtulu§una tesadiif eden 9 ey
lul gecesi, biitiin izmirin bu sevincli yildi:i
ni.imiinU fener alaylarile, tiirli.i §enliklerle 

kutluladJgJ bir saatte, Kordonboyunda 
<;;:ic;;ek aparbmanmm dordi.inci.i katmda 
oturan izmir lisesi edebiyat muallimlerin
den Hilmi Cekingen, yatak odasmm pen
ceresinden §ehrayini seyrederken muva
zenesini kaybederek a~ag1 dii§IDU§, beyni 
pan;alanara!:. i:ilmi.i§ti.ir .» 

Eski bir mekteb arkada§lffim bu bek
lenmedik i:iliimi.inden miitevellid teessiiri.i
me hazin bir hayret de kan§lyordu. Hi! • 
minin pencereden di.i§erek olmesi. N as1l 
ki baz1 gene k1zlar gok gi.irlemesinden, 
baz1 hammefendiler fareden, baz1 k1hb1k 
kocalar kanlanndan korkarlar, Hilmi de 
pencerelerden deh§etli surette korkard1. 

Onu ilk tamd1g1m giinii hi<; unutmam. 
Galatasaraya yeni girmi§tim. 0 gi.in s1 • 
mfta, dilini bilmedigim bir memlekette 
imi§ gibi siki!mJ§tlffi. Geceleyin, miitalea
dan sonra, yatakhaneye <;IkhglffiJZ zaman, 
karyolamm pencere yanmda kuruldugu

nu gori.ince bi.isbi.iti.in camm sJki!dJ. Bi.in· 
yemin zayifhg1, soguktan ~abuk mi.iteessir 
olmam beni s1hhat hususunda son derece 
ihtiyath ve tedbirli bulunmaga mecbur 

ediyordu. Y ammda yatan ~ocugun, pen
cere oni.ini.i duvar dibine tercih edecegini 
-leyli mekteb yatakhanelerinde pencere 
oni.inde yatmak adeta bir imtiyazdJr, ora

da ya mektebin kidemli talebeleri yahud 
da bazusuna gi.ivenenler yatar- umarak: 

«Affedersinil karde§im, dedim, sizden 
bir ricada bulunacakhm, yerlerimizi de • 
gi§ebilir miyiz? Pencere oni.inde yatmak 
s1hhatim i~in tehlikeli de ... » Heni.iz ismini 
bile bilmedigim bu c;;ocuk, hic;;bir sebeb 

zikretmeden: «Olmaz karde§im, dedi, 
ben yerimi degi§tireroero.» 0 gece, bu 
hodbinlikten dolayi bu c;;ocuga i~erledi

gim halde, sonralan, tabiatlerimiz arasm
daki benzerlik, edebiyat a§kimJZ ve riya
ziye nefretimiz bana ofkemi, ona hodbin

ligini unutturarak, aram1zdaki mi.inasebe
ti herhangi bir s•mf arkada§hgmdan can 
ciger dostluga kadar goti.irdi.i; oyle ki i~

tigimiz su ayn gitmez olmu§tu. Bir ogle 
teneffiisi.i, bi.iti.in c;;ocuklar teneffi.ishanede 

iken, arka SJialardan birine ~ekilmi§, 
Viktor Hiigo'nun §iirlerini okuyorduk. 

Birden teneffi.ishanede bir giiri.ilti.idi.ir 

koptu, hemen yerimden f1rhyarak pence· 

reye ko§tum, bah~ede rna<; vard1, oyuncu· 
lar arasmda penaltidJr degildir diye bir 
kavga ~·kmi§h, bi.iti.in futbol ma<;larlffiiZ· 
da oldugu gibi. Y erinden kiiDildamami§ 
olan Hlimiye donerek: «Ko§ bak, dedim, 
sekizden Necati ile dokuzdan Hilcmet 

tutu§mu§lar .. » Fakat Hilmi hi<; orah ol
madi, T ekrar yanma geldigim zaman 

dayanamadJm: « Y ahu, dedim, dJ§an 
alemle hie;; alakadar olmuyorsun? Nola • 
cak senin bu passif halin ?» Ellerini i:inii· 

mlizde duran kitabm a~•lmi§ yapraklan 
iistiine bastuarak, ayagmm namma basll
mi§ bir adamm can ac1sile: «Ah bilsey
din !» dedi ve ba§ladi anlatmaga: 

«Aih ayhkken mi, bir ya§Jmda iken mi 
pek bilmiyorum, fakat heniiz memeden 
kesilmemi§tim, bir gece, mevsim yaz ola
cakh ki §ehrin di§mdaki sayfiye ko§kle • 

rinden birinde bulunuyorduk- galiba bi
raz da basta ve mizmiz bir <;ocuk oldu • 
gum i~in, o kadar c;;ok ve fasilasiz agla • 
mJ§tm ki, t~sadiifen uykusu ka~an ba • 
bam, uyuyamamastm benim aglamama 
hamlederek, uykusuzlugun son haddine 
getirdigi bir asabiyetle yatagmdan fula -
mi§, be§igimJen kapt1g1 gibi beni, at;Jk 

duran pencereye ko§mu~. ve annem tam 
vaktinde yeti§meseymi§, pencerenin ole -
sindeki siyah ve korkunc bo§luga atlyor -
mu§ On sekiz senelik hayatJmda baba

mm o ~·lgm hareketi yapamad1gma esef 
ettigim karanhk anla1 oldugu gibi, bu c;;•l
gmhgm online gecen anneme, su katJlma· 
mt§ sevgime ilaveten, minnet ve §iikran 
duydugum aydmhk anlar da oldu. F akat 

alm yazimm yazJldigJ o gece c;;ocuk ru -
hum i.izerinde oyle derin bir tesir yapml§ 
olacak ki, o ecel penceresi daima gi:izle
rimin oni.inrledir ve 0 pencerenin otesinde· 

ki siyah ve korkunc bo§luk, Paskalm k1· 
mi!dJyan uc;;urum· ·. gibi, yamba§tmdan 
aynlmadJ, bugi.inc kadar mekteb hayatJ· 
mm her safhasmda bana refakat etti. Bu
nun i~indir ki her pencereyi o pencereye 
benzetiyor ve pencere kenannda durma • 
ga, pencereden di§an bakmaga, hele 
pencere yanmda yatmaga korkuyorum. 
Hala hatmmdad1r, yedi sekiz ya§lanmda 

vard1m, ramazandi, minarelerde mahya
br kurulmu§lu. b zaman, benden ki.ic;;i.ik 
iki karde§im daha oldugu i~in artJk anne
min yanmd& degil, bi.iyi.ik annemin ya • 
nmda yahyordum. Biiyi.ik annemin birin
ci kattaki odasmdan mahallemizdeki ca -
miin minaresini gorebilmek i~in, boyu • 
muzun kiic;;iikli.igi! hasebile pencere par -

makhgma hrmanmamtz lazlffidt. Bir ak
§am, kiic;;iik karde,lerim pencere parmakh
gma hrmanmi§, gelinlik bir k1z gibi si.islen 
mi§ olan minareyi tema§a ederlerken, ben 
pencereden, korktugum t<;m onlardan 

uzakta durmu§, ~ocuk tecessiis ve ne§ele· 
rine i§tirak edememi§tim. 0 arahk babam 
i~eri girdi, karde§lerimi pencere parmak -
hgmda goriince hiddetle: «loin bakay1m 
oradan yumurcaklar!» dedi ve bana dii

nerek ilave etti: <<Aferin benim akilh og
lum.» 0 anda karde§lerimi nekadar kts -
kandtglmi ve pencereye ni~in yakla§ama· 
d1g1m1 babam nerden bilecekti! Hem ben 
minareleri, minaresiz §ehir tasavvur ede • 
miyecek kadar severim. 

Y a§Jffi ilerledik~e bu korku ben de da
ha §uurlu bir hal ald1. Penccre mefhumu 
benim i~in biitlin korkulanmm, vehimle • 
rimin sembol'i oldu. Bana oyle geliyordu 

ki -hala da oyle gelir- her pencere 0 ecel 
penceresidir, herhangi bir sebeb ·dalgm
hk, ihtiyatSJZhk, sarho§luk, sokaktan ge· 

~en giizel bir kadm1 daha IYI gormek 
arzusu- babamm yerine ge~ebilir, ve an
nero yammda olmiyabilir .... Ve ... Nite • 
kim, ge~en sene bir gece miithi§ bir ri.iya 
gordiim, gene oyle ~ocuktum, be§igimde 

sebebsiz aghyordum, yatagmda bir saga 
bir sola donen ve gene uyuyam1yan ba • 
bam, gene oyle asabiyetle yatagmdan fu

hyor, be,igimden kaptigt gibi beni ac;;•k 

duran pencereye ko,uyor, ve bu sefer an

nero sofada oldugu i~in, pencerenin ote • 
sindeki o siyah ve korkunc bo§luga ftrla
hyordu. Bu ri.iyadan nas1l uyandigJmi 

ben bilirim. l~imde oyle bir hissi kablel
vuku var ki, bugiin olmasa yann, yann 

olmasa obi.ir gi.in, be§ sene, on sene, yirmi 

sene sonra, muhakkak surette bir pencere
den dii§erek olecegim.» 

Demek insan bazan nas1l olecegini 
kestirebiliyor .. 

TOKAT L IYAN 0 TEL i' nde 

I 

Bu akl?am saat 20 de GALA TAAMI esnasmc!.a 

KI~ SPORLARI GECESi 
ELViRA MAY ve A. GARSSON'un i§tirakile 

G R E G 0 R C A Z ve ~en talebesi tarafmdan 
1900 SENESiNDE BiR MUZiKHOL MATiNESi 

namile tamamen yeni bir S K E Q takdim edeceklerdir. 
P 0 G A N Y Macar kad.mlart 0 R K E S T R A S I 

SofralarmJZl evvelden ald1rmiZ. 

SA RAY • smemas1 
Vekayii haz1ray1 musavver, bugiinki.i JAPONLARIN gordiikleri ve 

anladJldan modern a~k ve ihtiras filmi 

JAPO N GOLO 
l3aheserini takdim ediyor. Ba§ rollerde : 

SESSUE HAYAKAWA ve MiTSUKO TANAKO 
.Tamamen Japonyada ~evrilmi!? olan bu filmin hissi, hareketli 

ve canh mevzuu umumun takdirini kazanacakttr, 
ilaveten : FOX JURNAL diinya havadisleri 

Senenin en biiyiik filmi 

B OY OK A S K 
' 

CLARK GABLE - MiRNA LOY 

Y az giinlerine mahsus 
olan bu yemek ~ok 

ragbet goriiyor 

Beyaz perdenin daimi Uiks kad1n1 ANKARA: ~J; 
12,30 muhtelif plak ne§rlyatl - 12,50 pldl' 

Tiirk muslkisl ve halk §arkJlar! • 13,15 te;ll 

M L h k"k" h t d d • k k hili ve harict haberler • 18,30 xnub 1~ yrna oy, a I I aya ID a a yu se plak ne§riyat• - 19 Turk musikisl ve ll~. 
~ark!lar1 (Makbule Qakar ve arkada~JIIT~ 4; 

Konya (Hususi muhabirimizden) sosyete kadiDI tarz1nda ya~amaktad1r 19,30 saat ayan ve arabca ne§rlyat • 1~et 
Y aza veda eden ve sonbahan da geride Tiirk musikisl ve halk ~ark!lan (Se • 

b 
«Kocamm ieyi c;;ok !» filminin kahrama- Adnan ve arkada§lan) - 21,15 konfera~,. 

Irakmak iizere bulunan Konya, muvak- kl I . 20,30 plakla dans musikisl - 21 ajan5 , , 
katen etliekmekten de aynhyor. Kon • n:m vaktile sade sJcak i im enn ate§in berleri - 21,15 stiidyo salon orke.stra•• 
yada yilm ii~ mevsiminde pek ragbette kanh kadmlan roli.ine <;tkanrlard1. Mer- 21,55 yarmki program ve istlklal xnar~•· 
I b lk k I b 'lh hum Valantino'nun giizelligine ve raks- iSTANBUL: 11• 

o_an ve i.itii.1 ha c;;a ~o sevi en, 1 as- k 12,30 lJlakla Tiirk musikisl - 12,50 ll 113 ~ 
sa esnaf tarafmdan mutlaka hergiin yem- taki kudretine hayran olara sinema ale· dis - 13,05 plakla. Tiirk muslkisl • 1 ·• 
len bir etliekmek vardn. Ogle yeme~i minde yiikselttigi bu artisti Ermeni reji· muhtelif plak ne~riyati • 14 son _ 17 ~· 
vakti yakla§uken kasab di.ikkanlannda sori.i Mamulyan asrile~tirdi. Myrna Loy, kllab dersi Universiteden naklen BaY fl' 

ilk defa o sahne vaznnm idare ettigi «Be- met Bayur tarafmdan - 18,30 Sektzinci ns: 
bunun haznhklanna aid hummah bir fa- sarruf ve Yerli Mail Haftas1 kontera,\1' 
ali yet ba§lar, fmnlar ma ma hamurlanm ni bu gece sev l» filminin ingilizce kopye· K1z san'atlar mektebi mi.idiirii Bayan r~ 
dizerek mii•teri beklemeg' e ba•larlar. sinde Maurice Chevalier ile birlikte me • §e - 19 Bayan inc!: Pe§rev ve saz sema11:3~ 

' ' d b' k d h · · · 'I · B piyano, keman, Qello ve m.sf!ye ile • 1 'r· 
Konyalmm c;;ok sevdigi ve hem en her og- eni Jr a 10 §a styehm temst eth. un· .spor musahabeleri: E\;ref 1;\ef!k - 19,55 00 , 
le yemeginde sofrasmda bulundurdugu dan sonra a§agt yukan \Villiam Powel'in sa haberleri • 20 Cerna! Kam!l ve arlt~JI 
etliekmek yabanciiar tarafmdan da be- daimt bir partoneri oldu. 0, arhk beyaz da§lan tarafmdan Tiirk musik!.sl ve .11 11 

b Perdenin ebedi bir hammefendisidir. ~arkllar! - 20,30 hava raporu - 20,33 °~~ 
geniliyor ve onlar da gittiJ..c;;e artan ir RJZa tarafmdan arabca siiylev - 20,45 f jb' 
ah~kanhkla bu g1da maddesine sanl1yorlar Halbuki Myrna Loy aile itibarile A- saz heyeti: Okuyanlar, Kii~iik SafiY~· , 

Evde rama§Ir m• y1kand1? .. Yemek pi- merikanm c;;iftc;i ve koylii stmfma mensub- Myrna Loy rahim. Ali, keman: Cevdet, kanun: ?¥{~ , " ammer, kHi.rinet: Hamdl tambur: sa!P . 
§irecek vakit mi bulunamadJ, ansiZln bas- dur. Cocuklugunt: kowboylarla beraber Bugi.in Myrna Loy, hakiki hayatmda haddin, ud: cevdet Koz~n . .saat ayllr\. 
hrmi§ bir misafir mi var?.. Evin hamml ge~irmi~tir. Biraz biiyiiyiince Los Ange - da ekseri filimlerinde ya§alhgi yi.iksek 21,15 ~an: Julya tarafmdan stooyo or~e, 
hasta m1du? .. 0 gi.in fazlaca gezildi de les'teki k1z lisesine leyli olarak kaydedil- sosyete kadmt omri.ini.i si.irmektedir. Stiid- tras1 ref aka tile - 21,45 orkestra - 22.

15 'r, 
d d h k 

jans haberleri - 22,30 pHl.kla sololar. ope¥! 
evin yemegi ihmale mi ugrad1 ?.. Tela§ i. Orada en ziya e ey eltra§hga ve yo faaliyetlerinden ba§ aldJgJ zamanlar ve operet par~ alan • 22,50 son haberler 
etmege mahal yok. Evin erkegi elinde ye- dansa istidad gosteriyordu. Lisenin verdi· yi.izer, tenis oynar, be§ c;;aymda muhak- ertesi gi.ini.in program! - 23 son. 
ti§ecek kadar etli ekmek bulundugu halde gi temsillerden birinde Holivud impre· kak davetlileri bulunu ve gi.ini.inii liiks ViYANA: ~~~ 18,35 PIYANO KONSERI - 19,35 kar ol 
ogle yemegine gelir, sariolannd:m birinin nazan dikkatini eel· bir kabare veya lokantada tamamlar. yaym - 20,40 gramofonla musild • 21·, 

hi. gi.icii ogle yemeklerinde evine git- betti. 0 vakitler her kordelada birkac; KocaSJ filim amili Arthur Hornblow $ARKILAR - 21,10 haberler hava ve sa 
mege miisaid olmtyanlarm da ilk ba§VU • varyete numaras1 bulunmasi moda idi. evinde giizel bir tablo ve heykel galerisi ire • 23·35 Ec:JLENCELi KOr:lSER. 
racaklan yiyecek etliekmektir. Burada Evvela bu vazifelerde kullamldt Sine- bulunduracak kadar san'ata merakh, i~~i'~ACAR f;IARKILARI _ 19,35 J(oll: 
mf bu i§le ugra§an fmnlar, kasablar var. mada ilk kii~iik roliini.i de Sarlo'nun ayni zamand'l aktrisligin kendisine mah- ferans - 20,Q5 ViYOLONSEL KONS&ttl)tl: 
Hele bunlar arasmda bu i§in bihakkm «Altma hi.icuml» filminde aldt. Valan- sus jannnda mi.istesna bir mevkii olan 20·35 p!yes - 22•20 PIYANO KONSE: • 
ehli olanlar ve etliekmek yapmakta bir tino ile de o mada tam•h. kamile iftiha .. eder. Beethoven'in eserlerl • 23·05 haberle6 • , 23,30 QINGENE ORKESTRASI • 24,05 10 
§ohret edinmi§ bulunanlar ba§Janm ka§l· PERA ORKESTRASININ KONSERI • ), 

yacak vakit bulamazlar. c B i r i k i 5 a t I r I a ) son haberler. 

Etliekmek dedikleri §Udur: Tanesi yii· -------------------------- ~8~2~R~~S ORKESTRASI. 19,50 kOill~ 
zer paraya olan pidelerin i.izerine k1yma ferans - 20,05 MANDOLiN KONSERi • 2~i· 
do§enip firma veriliyor, pi§iyor, yeniyor. * Avrupamn bir k1s1m memleketleri- * «Cenubdaki at ko§USU>> isminde A- f?~N KO~SEf' " - 21 konferans - 21,20 r"l~ 
B b. · · " t' kt ni gezdikten sonra tekrar 1 'It d" merikada viicude getirilmekte olan mace· LARMONIK ' {ESTRA iLE SENF0 

unun aynca Ir Pl§trme ucre 1 Y0 ur. ngJ ereye on- KONSER - 2:, ~ gramofon, haberler. 
Fmnc1 hamurunu satmakla kazancmi ka- mii§ olan Robert Taylor'un ne zaman ra filminin ba§ artistleri §unlardJr: Edna ROMA: a• 
fi gori.ir. Amerikaya di:inecegi heniiz malum de • Best, Ann Todd, Edmund Gwenn'dir. 18,20 KEMAN KONSERi _ 19 kari§!lC Y,, 

Marifet pidenin a~Ilmasmda ve bu pi· gildir. Holivud' a gider gitmez me§hur * F rans1z • Alman harbine aid bir Ym • 20,35 KARII;IIK MUSiKI • 21,05 Ji • 
G b d b d k 

berler ve saire - 21,35 KARI§IK MUSl.<> , 
denio iizerine do§enen k1ymamn haziT· « ar cephesin e yeni ir ha ise yok • maceray1 tasvir etme te olan «Hududda- 22,05 opera b!nasmdan naklen: Meyer!S' 
lanmasmdadJr, Hamur, bu fmncJ!ar tara· tur!» eserinin muharriri Erich Maria ki hm1zbk» filminin erkek ba§ roli.i i~in beer'in cAFRIKALI KADIN~ opEMSl, 
fmdan ince bir halde i§leniyor. K1ymanm Remarque'm «Vc;; arkada§» ismindeki yeni parlamaga ba§hyan jonpromiye: tlrahatlerde kon~ma ve salre. 

i~inde domates, kuru sovan, ye§il biber de eserinden iktibas edilerek viicude getiri - Ralph Richardson se~ilmi§tir. ~~:0°~!~rF MUSiKi • 19,05 ~ocukl~:. 
vard1r. Bir ekmek ic;;in 200 gram et, iki lecek olan filimde ba~rollerden birini oy· * Mary Borden'in «lftiraya kar§t ... » zamam - 20,05 KONSER: Massenet, st ~It 
domates, yanm kuru sovan ve iki i.i~ ye§il myacag1 soylenmektedir. Diger iki ba§- ismindeki me§hur romanmdan iktibas edi- ford, Rubinstein, Dvorak, Kreisler ve s tl• 

b'b k•f' 1' E 'k 250 1" Cl k G bl 'I S T d lerek viicude get1'r•'len f•'IJ'mde ba§ roller1' bestekii.rlarm eserleri - 20•45 org ~ton.!~ 1 er a 1 ge tyor. t mt tannm gra· ro u ar a e 1 e pencer racy er· haberler, _hava •. 21,35 KORO, OR~s'l'•ol 
rna <;tkanlmas1 da caizdir. Et iki defa uhde edeceklerdir. Clive Brook, Margeratta Scott, Ann VE SOLISTLERIN KONSERLERI • 2 i· 
ktyma makinesinden ge~irildikten sonra * Marlene Dietrich Holivud' da yeni Todd oynami§lardir. Filim bitmi§ ve kan~Ik yaym - 24,30 DANS ORKES'l'Jt,;~ 
domates, sovan ve biber de kasab diik • filmini c;evirmege ba§lami~tlr . Bu korde • Londrada gosterilmege ba§lanmi§hr. ~35 haberler ve salre • 1,45 eskl xnu~ 
kanlanndaki hususi kiitiikler iizerinde lamn ~smi <<Aglamak bilmiyen Frans1z» ' * E dgar Wallace'm bir eserinden ik· .. · - ~ 
dogramp k1yrna ile iyice kan§tmhyor. d1r. Film in d1~ sahneleri Bretanya sa hi • hbas edilerek heni.iz ismi konmamJ§ olan NOBET<;i ECZANELE. ~· 
Aynca yag ilavesine liizum yoktur. Eti; lindeki bir koyde gec;mektedir. bir macera filminde Edmund Love, Ann Bu gece §ehr!mlzln muhtelU semtJet 
yag1, ekmegi kafi derecede yaglamakta * Magda Schneider, kocasJ Wolf Todd ve T asnasa Desni ba§ rolleri oyna- de~l niibe~i eczaneler ~unlard!I: 
d B I k h I d k kt d I Istanbul clhetl: 

Jr. u sure! e •yma az1r an 1 tan son· Albach Retty ile birlikte Strauss'un <<Ba· r .. 3. a IT ar. tin~ 

* F . Emlniiniinde (Agob Mlnasyan), FS. ed 
ra bir tahta par~as1 i.izerinde fmna gi:itiirii har havas1» ismindeki operetinden iktibas ransamn me§hur piyes muharriri (Ismail Hakkl), Karagiimriikte (i\IIJ!l J1 
li.ir. Her nekadar bunu bir kab i~erisinde edilmi§ olan bir filim c;;evireceklerdir. ve filim rejisori.i Marcel Paznol yakmda Suadl, Bakirkiiyde (Istepanl, .A~~JI• 
fmna goti.irenler varsa da adeta tahta * Karin Hardt ile Rolf Wanka «E· «Ekmek~inin KanSI>> isminde bir filim Cerrahpa~da <§ere!l, Fenerde <ExnM11~r· 

b 
· · d · kt' B.eyaztd Kumkap1da (Belkis), Kii~i.ikP1> 00~ 

par~as1 u I§m remzi ir. Sanki biiti.in tad1 vet, seviyorum !» ism1'nde bir kordela yap- c;;evuece Jr. d "IU 

* F d 183 
a (Hasan HulOsi), Alemdar Ca!:alo,. "" • 

o temin edermi§ gibi hemen her esnafm maktad1rlar. ransa a 2 senesinde cereyan (Abdiilkadlr), Samatya Yedlkulede ('1'"" 
diikkanmm bir tarafmda bu tahta par~ast * Ursula Grabley, Harry Piel'in eden vukuata ve Duxhesse de Berry'nin f!losl, §ehremlnlnde (Ahmed Hamdil· 
haztr durur F1nna go"t'u'ru"len k1yma art k G" b - · B p· 1 d k' f'l hayatma taalluk eden bt'r ft'lt'm haztrlan- Beyoglu cihetl: dde' · 1 « u~ egemr ay Jtt.» namm a 1 1 • f?l§llde (Ma~kal, Takslm istikHI.l cs a~· 
sahibinden ~·kmi§hr. Orada hemen fmnc1 minde ba$ kadm roli.inii oymyacaktir. ~aktadtr ... Senaryosu hazirlamp bitmi§- slnde (Kemal RebiiD, Beyoglunda (.A· a~· 
kalfalan bu tahtalan kar§tlJyarak ahrlar. * Berlinde merhum Renate Miil • hr. lopulosJ, Galatasaray Posta sokakt~1~~ • B' 'd b' k 'd k .. .. rlhl, Galata Top~ular caddesinde <•• ~o' 

Irl PI e, IT a~ PI e ac;;ara ustune ya· ler'in hahrasmt ihya etmek i.izere bir~ok yet), Kas1mpa§ada <Vaslf), HahcJo~IU•;de 
yar ar. Ondan sonra i§e pi§irici vaz1yed filimleri oynanmaktadJr. «Sevi§en insan· TU~~~z*g.~¢J6su (Barbud), Be§lkta§ta (VMlnJ, sar•~e· 
eyler. Bu pi§irici birbirine benziyen 0 ka- lar>.', «Tuzak" ve //Allotria>> ilk olarak (Asaf), Tarabya, Yenlkiiy, Emirgli.n, Jt ee· 
d k kt h' b' · · 1 h'b' · ' " " Bu gece saat 20,30 da llhlsar1, Bebek, Arnavudkiiy, ortakiiY 

ar e me en l<; mnm ast sa 1 101 §a - gosterilenlerdendir. San'atkar Na§id ve zaneler!. ~lt 
§Irmamakta bi.iyi.ik bir mi.imarese sahib!- * Amerikadaki United Artists §irke- arkada§lan okuyucu Kad1kiiy Pazaryolunda (Rifat Mi1!11t e~l· 
dir, Patronun elinde, fmnm kuruldugu linin sermayesinin geni§letilmesi ve lngiliz kiigiik Semiha ve Mi- Mod ada (Alii.eddin)' Uskiidarda tMer~a.o• 
~i.in~en b-d zaBana ~ada)· g~lmi~. kor bir filimlerinin .Amerikada revacmm temin §el varyetesi ~~~~~~~~ada (Tomadis), Buyft~ 
t~a var Jr. unun a et Ie megJ ortasm- edilmesi ic;;in Alexander Korda'nm yap • ik! oyun birden (Son iimid) komedi 2 ~ 

dan ikiye aymp yi.iz parasm1 ahr ve sahi- hgt te§ebbiisler akim kalmt~ ve kapitalin perde, (Yavrum komiser) vodvill perde K aynakc:;:I ,, 
bine teslim eder. Sahibi bu fmndan ~1kan 1 m•'lyon 200 bi'n II'ra artJrilmasJ 1• •1· suya ete" 

k k I 'd · h k ' Sekiz senelik teknik oksijen ve )let 
sica Iyma 1 PI eyJ emen Iyma tahta· dii§mii§ti.ir. United Artists'in en biiyiik Pek yakmda trik kaynak<;lSlyim. 1§ ar1yorum, , 
smm i.isti.ine yerle§tirip elini yakmadan yi- hissedarlarJ Samuel Goldwyn, Alexander R 0 B E R T T A Y L 0 R yere gider-im. Bak1rkoy Osmaniye ~6· 
yecegi yere kadar goti.iri.ir. Bir etliekmek Korda, Douglas Fairbanks, Sarlo, Mary ve BARBARA STANWYCK hallesi Camii§erif sokagJ. No. 66 ~ 

f~ud"~iikHbilr adammd kab~mm doyurmaga ka- Pickford'dur. Bu meselede en ziyade K I S K A N {: L I K Uskiidar Hale sinemas1 t 
1 Jr. e e yanm a It tas da ayran olur- muhalefet gosteren Mary Pickford ol - filminde f"6LDE BiR Ttl'RK GENC 

~~q.doma~~eyqilb~~drnm~~ im~u~~=tu~r~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~~~~~T~b:·r~k~;~e~~~~-~-·1 
bir mevsim oldugu ic;;in bu zamanda etli 
ekmek de ortadan kalktyor. Simdi oyle Va}:I§i, ve me~eniyet.ten ~zak ya~Iyan insanlarm KOR BIQA(i.I - MENFUR iDDiALARI - HAKSIZ VE KANL~ 

HUKUMLERI • MUTHI~ - KORKUNC MACERALARI Be§tan a!?ag1 TABU RENKLi ~aheserlerin ~aheserl 
hissolunur ki her Konyah bir mi.iddet i~in 'Y 'Y 

etliekmekten aynlacagma mi.iteessirdir ve K A N D A v A s I 
i§tihasmt bahara sakhyor. 

Bursa da bir kasa h1rs1zi 
Bursa {Hususi) - Cumhuriyet cad 

desinde uncu Ismail Hakkmm diikkam 
na anahtar uydurarak giren bir hm1z, 
iistkattaki duvan delip ii~ di.ikkan oteye 
ge~mi§tir. Burast uncu Kenanm yaz1ha -
nesidir. Y az1hanenin de tavamm del en 
hs1z, bu delikten a§agi ip sark1tarak in
mi§, kasay1 rivayete gore, ~uvald.zla ve
ya, mayrnuncukla a<;mi§, i~inde buldugu 
371 liray1 ahp saVU§IDU§tur. Polis; bu 
ir.ldia iizerine hm1z1 aramiya ba~lami§ttr. 

Bu ak~am -t 
A H Sinemada 1 

Tel 21359 

HAFIZ BURHAN 
gecesi ~ereflne 

Mualla ve arkada~lan 
KONSERi 

ve iki bilyilk S' z heyeti . Avnca : 

Dumbullu ismail, Hermine Hep~en 
tiyauo toplulugu ve Varyeteleri 

Ouhulive 20, mevki 35, ba'kon 
50 kuru,. Loca ve Yerlerinizi 

t'vvE"Iden aldmnn:. ....................... ,. 

Herkesi titretecek muazzam bir filimde canlancb· 
Bu muazzam filmi herkes gormeli, Fransizc~t sjjzlii 

Ba~ rollerde : s i L v i A s i D N E y 
HENRY FONDA- FRED MAC MuRRAY 

VARIN AK~AM i P E K te BA~LIYOR 
numaral1 koltuklarm evvelden aldmlmasi. Telefon: 44289 

Bugiin ~iNGENE PRENSES MELEK v I 

ANNABELLA s i"emas1nda 

- Sehhar, cazib ve goz kama,t~ran y1ld1z .... 
M A ALENE DiETRi c H 

6nUm Uzdekl Pazartesl akt;am•ndan itibaren en son ve en mUkemmel temslll 

KIZIL • 
I ZD • 

I VAC 
muhte§em filmi iJe SAKRAYA sinemas1nda biitiin rekorlara 

B u g U n RAIMU ve LUCiEN BARROUX 

[ 
T U R K tarafmdan Parisin moda, borsa ve tica· 

slnemas1nda ret Alemi, eglence, ve zarafet fi lmi 

--·~~ lkl saat kahkaha - 114veten : EKLE~ 

:··e~IInclen azletn 
enj ke~i§ lsta 

~j·· Vazifeyi devr 
u Inuvaffak ol 

1\ylardanberi. t< 
bahanes 

takan eski ke§i§ 1 
~taddes manastu 

~r~ da soyleyinc 
Istenmiyen ye1 

• clii§Ini.i§ti.ir. 
. Su §iiphe, mana 
aya y akm ay hi( 
"~de nereye hare 
,1•Yet Dositeosun 
·a 
• 11 ugrunda hal 
lUnda karar k1h 

llnun i.izerine, 
dairesinin list li 

~ 1 lte§i§, eskisini 
a ltoyulmu~tur. 

, ~i&er taraftan 1 
. 

111 Desiteos hakl 
~iiriimii§ bulu11 

ele zahire tad 
•. t§inden §i.iph 

1~anos'la pe§in' 
. II takibler •lip 
I - ' n her hafta 

'Ilia .. I · b ~ gun en sa 
~ •Yani kilisesine 

!Qnra dogruca 
~tlerJe oradan 
~lerde de Dosit 

l dogru ba§ba 
•11 biisbiiti.in na 

,II o hale gelmi 

.~ <;iftin pe§ine 
~t· Yeni ke§i~ de ' 
llledemiyen bii 

•tu~ N· Uyorlardi. 
b~lekim iki ay ~ 
It evde bulu§a 

halinde ya 
fakat Elen 

gelen g 



~ ~ 16 Birincikii.nun 1937 

lliihm evinde islenen bUyUk gUnah! 
) Bir papas kilisede bir 
~ kadtnla miinasebette 

hulunurken yakalandt 

CUMHURfYET 5 

me~hwdun tesbit edildigi, Balatta Ayayani kilisesinin ke§i!i dairesi 

[Ba1taratt 1 tnct •ahltedel miser muavini Sakrb, polis Cavid, T uru
. toplanan rahiblerden miite§ek- sina manastm lstanbul vekili ke§i§ Kip-
1 l'lthani meclis (Ulu peygamber Yu • riyanos, Eleninin kocasile kocasmm kar

mensub lstanbuldaki mukaddes de§i Klimanos ve kahveci Sevket tarafm· 
emlaklerini idare etmek dan sanlmr§ bulunuyordu. 

ke§i§ Kipriyanosu dort sene miid - Saat ona dogru, Desiteosun biricik can 
lstanbula gondennege karar vermi§ yolda§I ihtiyar hizmet~;i kadm Esimenya 

hllradaki eski ke§i§ Dositeosu da bu da daireden ~,:rkrp kapryr kapaymca, ke-
azletmi§tir. §i§ Kipriyanos evvelce hamladrgr anah-

enj ke§i§ istanbula gelmi§ ve eskisin- tarla sokak kapiSim yava§~;a a~I§ ve alt 
Vazifeyi devralmak istemi§se de, bir katta ta§hga bakan odamn kaprsmr da o· 

ikttsadi hareketler 

·------------------------Mahsullerimizin k1ymeti 
Giinliik plyasanm fiat seyrl ve ayhk 

istatistiklerin mukayesesi, mahsulleri -
mizin umumi krymetleri iizerinde bizi 
miisbet dii§iinmege sevkediyor. Bu fi
atlar emniyet ve iimid vericidir. therle
rinde - pek azr gerilese veya sabit kalsa 
bile - umumiyetle yiikselme goriiyoruz. 
Toprakaltr servetlerindeki fiat yiiksel -
mesini, umumi toprak mahsuller~ f·iat
lanmn tereffiiii takib etmektedrr. $u 
vaziyet, memleketin umumi refahmm 
ilk adrmrm te§kil eder mahiyettedir. 

Halkmm ekseriyeti, hayatmr toprak 
mahsullerine baghyan memleketlerde, 
refah sevlyesinin yiikselme miyarmr 
bilhassa bu mahsullerin, normal §art -
Iar i!;indeki fiat artt§I te§kil eder .. ~il -
hassa, bu mahsul. bir koldan dah1h sa
nayiin ham maddelerini, diger taraftan 
da ihrac metalarrm te$kil ederse ... Bu 
itibarla toprak mahsullerimizin, ge!;en 
seneye 'nazaran gorlilen fiat yiikselmesi 
miistahsil smrf ii.zerinde oldugu kadar 
ticari ve smai sahada hayatrm kazanan
lar i~in de b~hca ehemmiyetli mev -
zudur. 

Bugday fiatlarmda gec;en seneye na
zaran gordiigiimiiz yirmi parahk kadar 
f.iat yiiksekligoi gibi diger hububat ve U· 

mu~i toprak mahsullerinde de bi~ fiat 
tereffiiii goriilmektedir. Bir k1s1m 1hrac 
maddelerinde bundan bir miiddet ev~el 
ba§g6steren ve endi§e uyan~ua~ frat 
sukutu da zail olmu§tur, demlebrllr. 

Zaman zaman bu nevi fiat temevvii!;
Ieri tekrar goriilse bile bunlan tabU o
Iarak telakki etmek icab eder. Alman 
§U neticeler yiiriinen yolun ve alman 
tedbirlerin ~aglam esaslara istinad etti
gini daima gostermektedir. 

F. C. muvaffak olamamr§tlr. muzhyarak birdenbire i~;eri girmi~tir. 
anberi. takmhh hesablanm te • Burada, iki ke§i~ birbirine girer, Eleni ~"!!.--..!"'..!"'. -!"_----"!!"""~~-----
bahanesile bu i§i siiriincemede de avaz1 ~rktrg1 kadar (ben sana goste - Payla,damiyan ~ocuk 

takan eski ke§i§ nihayet, mensub oldugu ririm I.) diye bagrmken, komiser muavini [Ba,taraft 
1 

fnei aa~ffede] 
1 

ltaddes manastmn azil emrini hic;e say- Sak1b ve polis Cavid de odaya girmi~ bu- M.l 1 1 t b 
' I l Katinamn kocasl I a, ta yan e aa-da soyleyince, bir tiirlii i§e ba§ all - lunuyorlardr. b f . d 

· b h 'I f srndandn. Binaenaleyh u va liz e, or· lstenmiyen yeni ke§i§ hakh ir ~lip e· 0 esnada, miitehass1s goz1 e etra 1 a - 1 k k·1· · 
d 1 1 todoks kilisesinde degil, kato i I rsesm· 

' U§ll'li.i§tiir. ra§trran muavin Sakrbm, oracrkta te a§ a de yaprlarak, kanuni ve dini vasfrn~ ikti-
', ~~~ §iiphe, manaslir emlakinin dort yiiz gizlenmek istenmi§ beyaz c;:ama~rrlar go- . 

1 
d h b 1 

' k' k · 1 b · sab etmi§ oluyor. Bu I§ er en a en o • 
I

·. Ya, yakm ayhk varidatmm es 1 e§I§ zi.ine ili•mi•, ve bir korse i e az1 rc; c;a· w 1 
~d • ' mryan Lula, iddiaya gore ~ocu. gunu.a.~: 

I e nereye harcand1gmdan ha§laml§, ma•rrlanndan ibaret olan bu malzeme, t-
• · · mak iizere, krz karde§inin evme grt rgr ',r"}'et Dositeosun bu paralan zevk ve ciirmli me§hudun su gotiirmez delillenm . k 

1 
• 

' zaman garib bir istis a e ugruyor. ~s1 ug"runda har vurup harman savur· te•kil etmi§tir. _ ' · Id'"' ·-. 
• I Ona, <<huraya nic;rn ge rgrm r» soru-llinda karar krlmr§hr. Kilisenin etrafmda merakla top anrnl§ h l 

B • k 1 k k k yorlar. Evvela, ayret e: . .... · llnun u"zerine, Ayayani kili.sesimn e· olan halkm arasmdan gec;iri ere ara o- d m 
~ - Bilmiyor musunuz, 1yor, ~ocugu 

dairesinin list katmda otunnakta olan Ia gotiiriilen sue; ortaklan, orada usulii burada degil mi ~ Onu almaga gel dim I 
~ ke§i§, eskisini srkr bir takib ve taras· dairesind ifadelerini verdikten sonra dog- Ayni hayret, Katinada da vard1r. 0 
~ koyulmu§tur. ruca Eyiib Miiddeiumumiligine sevkedil- k 
D h' o d da, gozlerini a~ra soruyor: 

,. iger taraftan ise, Balat mu Itm e mi§lerdir. _ Sen hangi c;ocugu anyorsun) 
.~1 Desiteos hakkmda dedikodular al - Bu•ada Mu"'dde1'umumi Fethi surlu -

• T _ Kendi ~ocugumu 1 .• 
t{iiriimii§ bulunuyordu. !aria 1ahidleri uzun uzadrya sorguya ~;ek- Katina, bu sefer diyor ki: 

ele zahire tacirlerinden H .. • alb ay- tikten sonra her ikisi hakkmda da tevkif _ Demek, 
0 

c;ocuk sen in'? 
0 

: ~§inden §iiphelenmekte ve karde§i karan venni$tir. _ $iiphe mi var ya.. Benim ~ocu • 
·~i1nos'la pe§ini kollamaktadrr. Bi:iylece Eyiih ciinnll me~hud mah • .., 

all takibl_er §Upheleri artlnnl§ ve Ele- kemesi huzuruna ~Ikan Desiteosla Eleni gmn_ •• 0 halde, vaftiz kagidmr gaster ... 
her hafta pazartesi, c;ar§amba ve bir buc;uk saatten fazla sliren ve biitiin Lula bu sualin altmdan ne ~rkacagmr 

Y giinleri sabahleyin dokuza dogru ~ahidlerin dinlenmesile nihayete eren ha· dU$iine~yerek, koynunda sakladr8t vaftiz 
~}'ani kilisesine gidip bir mum yaktrk- h muhakeme sonunda zina su~u sabit go- kagrdmr uzaliyor, fakat, Katina, bir an~a. 

' !Qnra dogruca ke§i§in yahsma girerek riilerek ceza kanununun 440 mer mad • kizkarde§i Lulamn uzerine atilryor, elm· 
oradan ~nkmayr§Im, mehtabh desine gore her ikisinin de ii<;er ay ha • deki vaftiz kagrdrm kaparak alev alev 
de Dositeosla Eleninin kagrdha- pr'slen'ne, fakat SU" temadi ettigvi ic;in b • · 

" yanan so amn t~me aliyor. 
dogru ba~ba~a sandal safalan ya • 80 inci maddeye uyularak verilen ceza • Akh ba~mdan giden Lula, 

0 
giinden • 

bi.isblitiin nazan dikkati celbetmi§- mn ii~;te biri nisbetinde artmlmasile dor· beri, kendi oz <;ocugunu karde§i elinden 

1 der ay hapislerine ve hizmetc;i Esmeniya- kurtarmak i<;in mahkemelerde dolatmak • 
I o hale gelmi§tir ki, bu gemi az1ya YI miidafaa ~ahidi gosterdiklerinden do· d 

, c;iftin pe~ine yalmz Eleninin koca- lay1 da 1400 kuru~ mahkeme masrafmm ta !;;anbul birlnci asliye ce:r:a mahkemesi. 
;· :Yeni ke§i$ degil, fakat bu skandah her ikisinden miitesaviyen tahsiline karar benzerine hemen de raslarumyan bu garib 
~lllledemiyen biitiin Balathlar takrlmr§ verilmi§tir. davanm muhakemesine diin de devam et-
~tlll:yorlardr. Mahkeme gece saat- 7 de karanm ve· ti. <;ocugun hakiki anas1 oldugunu iddia 

\ ~tekim iki ay evvel Mecidiye koyiin- rirken, koridorlar, merdivenler ve kapl • eden Lula: 
\, h

1
r evde bulu§an bu <;ifti gene ciirmii nm onii, Balattan gelmi§ kadmh erkekli _ Onu, ben bir geceyami, Haseki 

'.:1hlld halinde ya.k~lamaga te§eb~iis .et· bir kalabahkla dolu bulunuyordu. hastanesinde dogurdum. F enerdeki Rum 
·~ ~r. fakat Elemmn bayrlmasr uzenne Ve arkada 63 ya§mda bedbaht bir ko- Patrikhane kilisesinde vaftizini yaptlrdrm. 
~~a.lllete gelen gender i~i polise haber ca ile yeti§mi§ ii<; krz, bir erkek evlad br- Koc;o, benim ~ocugumdur, diyordu. 

Cl ekten vazgec;mi§lerdir. rakarak polislerin elinde tevkifhane yolu· l§in daha garib tara& var: Davada, 
tt &iin evvel ise gene Balatta bir eve nu tutan kadm §oyle diyordu: Lula ile Katinanm babalan olan ihtiyar, 

an goriiliince bazr gender ta • - Karakolda da, mahkemede de ayni krzlanndan biri aleyhine ve oteki lehine 
bu evin kapJSI asma kilidle ki • §eyi soyledim. Ben ke§i§ Desiteosun ya • §ehadette bulunmak lizere mahkemeye 

karakola haber verilmek is • mna giinah <;rkartm1ya giderim. Orada gelmi~ti. 
fa kat i§in farkma varan ke§i§le nasrlsa ic; c;ama§rrlanmdan birinin bagr lhtiy;:~r diyordu ki: 

N· kilidi krrarak kac;mr§lardrro kopuvermi~ti. Onu dikmek i<;in c;rkarmaga «- Cocuk, kizun Luladan dogma • 
~~~,lhayet, Eleninin kocasr, pazartesi mecbur oldum. hte bu kadar. drr. Patrikhane kilisesindeki dogum kay· 
~-~ I:::yiib Miiddeiumumiligine miira - Bu sozlere sinirlenen yakmlanndan dile bunu ispat edebilir·im !» 
~~ e llleseleyi anlatmr~ ve oradan bir biri bagirdJ: Bilakis, Katina ve kocasr: 
~htma miisaadesi almr~hr. - Be kadm.. N e bitmez tiikenmez «- Hayrr 1 Dogru si:iylemiyorlar. 

~~~~~n~n i.izerine, biitiin formaliteler ik- giinahm varm1~ ki, aylardanberi haftada Cocuk, bizim i:iz c;ocugumuzdurl» diye 
~ edllerek, diin, i$te bu ciinnii me§hud lie; gun gidip sabahtan ak§ama kadar ke- §iddetle Israr ediyorlardr. 
t~kilde tesbit edilmi§tir: §i~in yanma kapamyorsun da bir tiirlii bu Mahkeme, evrakr tetkik ederek bir ka-

~"f. enj sabahleym saat dokuzda her • giinahlar <;rkamryor. k .. d 12/1/938 
'"~.J rar verme uzere uru§mayr ~~ ll Ayayani kilisesine giderek mumu- Eleninin derin bir teessiir i<;inde bulu- tarihine brrakti. 

~~ ~a~lp duasrm ettikten sonra biti~ik ke- nan zavalh kocasr da: __ .,, .... ., • ._ __ 
' illtesinde kendisini bekliyen Desite· - Arlik her~ey bitti. Ondan aynla - VEF AT 
~ :Ya.nma girip kapaniru§tlr. cagrm. Bu <;e~id bir felaketi dii§manla - Ulukr§la Askerlik §Ubesi reisi de.?er~.i 

11 
s1rada kesislik dairesi, Balat leo - r;ma bile temenni etmem. Ne ki ba- subaylanmrzdan binba§l Bay Husnu 

Mericin 16/11/937 tarihinde Ulukl§lada 
vazife ba§mda vefat ettigi kemali tees
slide haber almmt§hr. 

§Ima geldi. ~imdi biitiin maziyi unut~ak· 
tan ba§ka bir§ey dii§iinmliyorum, dryor· 

du. • . 
MISlr tebaasmdan olan suc;lu ke§I§ Jse 

§Oyle derd yamyordu: 
- Ben vazifemi yapryordum. Her pa

paz gibi giinah c;rkarmm. Bu kadm da 
bana giinahlarmr <;Jkarmam ic;in miiracaat 
ederdi. Zaten kendisile tani§InZ. Evle -
rine de gider gelirim. 

0 

Komiser muavini Sakrbm dirayeh sa
yesinde, ne zamandanberi kendilerini ii
zen bir skandaldan kurtulduklanm soy • 
liyen Balathlar mahkemenin karann1 ha
raretle alkl~lamJ§lardrr, 

P ariste yakalanan yeni PENcERESiNDEN 
Landro'nun cinayetleri Kendi d~n aglamaz 

Tahkikat ilerledik~e, dort ay i~inde be, ki~i 

oldiiren bir~ok cinayetleri 
~Ik1yor 

Weidman' In 
daha meydana 

Pariste dort ay i- • 
~inde be~ ki§iyi oldii
ren Weidmann is • 
mindeki canavann 
tiiyler lirperten, sil • 
sile halindeki cina
yetlerini ve ortaya 
<;rkan hakikatleri 
diinkii sayunrzda ha
ber vermijtik. En son 
gelen Paris gazete -
leri, bu yeni Lan • Katil Weidmann'tn 
dru hakkmda ha§h· annesi 

yan tahkikatm, her adrmda yeni ye -
ni ipu<;lan verdigini bildiriyorlar. Muh -
telif kollardan ilerliyen bu tahkikat ara
smda, Weidmann'm evindeki ara~tlrma
da ele ge~en Madam Keller namma ya
zrh pasaport meselesi birinci planda geli
yor. Eugene Keller isminde, Strazburg'lu 
bir zahn kariSI olan Janine Keller, li<; se
ne evvel kocasmdan aynlmr§, bir miiddet 
yalmz ba~ma Almanyada oturduktan 
sonra, tekrar Strazburg'a avdet etmi§, ay
nldJgl zaman zevcinin yanmda buakmi§ 
oldugu iki c;ocugunu yah mektebine ver
dikten sonra, te$ripievvelin ikinci giinii 
yalmz ba§ma Parise gitmi§ti. 0 giinden· 
beri kendisinden hi<;bir haber almamryan 
bu kadmm, katilin evrakr arasmda bulu
nan pasaportun sahibi olmasr ihtimalile 
Strazburg'da tahkikata giri§en zabrta ~;ok 
,ayam dikkat ipuc;lan bulmu§tur. 

Madam Keller'in, Almanyadan av -
detinde, ~;ocuklanm bir mliddet emanet 
ettigi ve evinde oturdugu Madam Wi • 
ckers isminde bir kadm, polise verdigi 
ifadede, Madam Keller'in Pariste bir 
Amerikah aile nezdinde Devender na
mmda birinin delaletile j~ buldugunu soy
liyerek Parise gittigini, o tarihtenberi 
kendisinden hic;bir haber alml(madrg,rm 
soylemi§tir. 

Madam Wickers'in ifadesinde, pek 
yabana ahlamryacak kadar mi.ihim olan 
bu Devender isminden ba~ka ~;ok ehem
miyetli iki nokta daha vard1r. Bunlar -
dan biri, Madam Keller'in Strazburg • 
dan Parise giderken yanmda gotiirdiigu 
hiiyiik bavulu, Madam Wickers'in, Pa· 
ris gazetelerinde c;1kan ve katilin evinden 
e§ya ta§mdrgmt gi:isteren bir fotografta 
gi:irerek tamm1~ olmas1d!T. lkinci ve en 
miihim nokta, Strazburg zabrtasmm Ma
dam Wickers'e gosterdigi hir fotografhr. 
Katilin evrakr arasmda bulunan ve iki 
cocukla bir kadrm gosteren hu fotografm 
Madam Keller'in fotogran oldugu an • 
la§rlmr~trro Biitiin bunlar, canavar heri -
fin, elini, meydana ~1kan be~ cinayetten 
daha ba§ka kanlara bula§tirdrgnu goste
nyor. 

T ahkikat ilerledik!;e, hu husustaki 
§Upheler biisbiitiin artmaktadrr. Katilin, 
§imdilik be§i kendi itirafile sabit ve rna • 
lum, biri §iipheli alb cinayetinden ba§ka 
bir de mevkii fiile koyamadrgr cinayet te· 
§ebbiisii vardrr. Weidmann, kendisini, es
ki tablo merakliSI diye tamttr8J Metier is· 
minde sabrk bir mezad memurunu, kendi 
ko~kiindeki nadide tablolan gi:innege da
vet etmi§se de bu zat bu teklifi kabul et· 
memi§tir. Etmi§ olsaydr, onun da bugiin 
ensesinden yedigi bir kur§ullla c;oktanberi 
olmii§ bulunacagma §liphe yoktu. Mak -
tullerden dordiini.in de ensesinden bir kur-

Maruf bir ingiliz 
gazetecisi geldi 

(B~taratt 1 tn~ sahttede) 
§rla§hm. Bu biiyiik ziyafette de bana 
gi:isterilen tevecciihii, Tiirk misafirperver
liginin bir ornegi olarak saymakla kalmr
yorum; ayni zamanda bir dostluk eseri 
olarak tel akki ediyorum. In gil tere ile 
Tiirkiye arasmda hakiki ve s1k1 bir dost· 
luk bulunduguna kaniim. Ge~;mi§ gi.in • 
lerde birbirimizle dii~anhklanm1z dahi 
oldu ve hakikati soylemek laZJm gelirse, 
siz, bizi, 1stanbulun di§mda maglub etti
niz. F akat biiti.in bu miicadeleler ic;inde 
hakiki dostluk emeli asia sonmedi. Ce • 
rek lngiltere, gerek Tiirkiye sulh ve te • 
rakkiden ibaret olan ayni gaye ic;in c;ah
§Iyor. 

Biiyiik $efiniz Atatiirkiin hayramyrm. 
Hakiki bir demokrat olarak tamdrgrm o 
bi.iyiik insan hakkmda malumahmr da
ha derinle§tirmek ihtiyacrm duymakta • 
yrm. Eger biitiin diinya, Atatiirkiin de
hasmdan ilham alan Tiirkiyenin yansr 
Ita dar tedbirle hareket edebilseydi; sulh, 
terakki ve hiirriyet ugruna <;ah§an mo -
dern Tiirkiyenin yansr nisbetinde kendi 
milletine ve insaniyete hizmet eyliyebil -
seydi, hie; §iiphesiz, diinyamn manzarasi 
bugiinkiinden daha iyi olurdu. Bi.iyiik. • 
liik, arazi fethetmek degil, Tiirkryenm 
muvaffak oldugu gibi, goniilleri fethet • 
mektedir.» 

lngiliz gazetecisi, Turk meslekta§larile 
:yaptJgt hasbthalde. Yzak§arktaki ~azi -

§Unla vurularak oldiiriilmii§ oJmaJarJ, 
Weidmann canavarmm, kurbanlanm, 
kuvvetle itimad telkin ettikten sonra, en
seden oldiirmek gibi vah§i bir zevke dii§· 
kiin oldugunu gosteriyor. 

T ahkikat bir yandan devam ederken, 
bir yandan da, Weidmann hapisanede ta
rassud atma ahnmr§ bulunmaktadrr. Katil, 
vaktile Landru tarafmdan i§gal edilmi~ 
alan 3 numarah hiicreye kapahlmi§Iir. 
Hiicrede gece giindiiz I§Ik yakrlmakta, ve 
koridorda bir gardiyan miitemadiyen ta· 
rassudla me§gul bulunmaktadrr. Mahpu • 
sun hiicresine, iki de serseri konulmu§tur. 
Bunun sebebi, 'Weidmann'm kendisini 
oldiirmesine mani olmak ve daha ba§ka 
cinayetleri olup olmadrgmr anlamak ic;in 
agzm1 aramaktrr. 

Katil, hiicreye kapahlmca, kac;masma 
mani olacak tedbirler meyamnda mtma 
mahkum gomlegi de g~irilmi§tir. Weid • 
mann, §imdi, ni.ishai saniyesini te§kil etti
gi Landru'nun hiicresinde, terciimei hali
ni yazmak ve y1lba§J kotyonlan yapan 
mahkumlara, yelpaze yapmakla me§gul
diir. 

Weidman'm anas1 ve babasr, Frank • 
furt'lu namuskar, kendi halinde insan -
lardrr. Haylazhgmr bildikleri ogullannm 
dogru yola donmesi i<;in pek <;ok !;alr§an 
bu bic;are ana, baba, bugiinkii vaziyet 
kar~lsinda onun oliimiinii temenniden ba~-

Weidmann'm Frankfurt'taki nilesi 
efradmdan iki ki§i 

ka yapacak §ey bulam1yorlar. Ancak 
Weidmann, hapisanede kendisini ziyarete 
gelen avukatmm, ailesi hakkmda sordugu 
suallere cevab vermekten imtina etmi§, 
yalmz biiyiik babasmdan bahsederken 1 

- Bilmezsiniz o neler yapmr§tlr. 
T arzmda muammah bir mukabelede 

bulunmu§tur. Avukatm: 
- Biiyi.ik babamz cani mlydi~ 
Sualine de: 
- Bunu sonra ogreneceksiniz. 
Cevabrm vermekle iktifa ebni§tir. 
Katilin ciiriim ortaklan olan Roger 

Million, Colette Fricot ve jean Blanc da, 
ayn ayn hiicrelerde mahpus bulunmak -
tadrrlar. Bunlar, miitemadiyen masumi
yetlerinden ve katile, cinayetlerinde yar 
d1m etmi§ olmadrklarmdan bahsetmek -
tedirlero 

0 zerinde maktul Le Blond' a aid ceb 
saati bulunan Million'un babasr da maz· 
nunlar kafilesine iltihak edecek gibi gi:i· 
riinmektedir. 

Bir cesed daha ~rkarrldr 
Fontainebleau 15 (A.A.) - Weid • 

mann'm verdigi izahat iizerine katilin al· 
tmcr kurbam Madam Jeannekelber'in ce· 
sedi de Fontainebleau onnanmda gomiilii 
olarak bulunmu§tur. 

Halk1n s1hhatini bozan 
yaglar, hamur ekmekler 

lBa~taratt 1 ln~ lahttedeJ 

vam edilmekte olup bir taraftan Belediye 
cezasma c;nprlmr~, bir taraftan da Miid
deiumumilige verilmi~tir. 

Kapalllan lokantalar 
Diger taraftan halkm srhhatini bozan, 

pis ve kokmu§ yemek satan ve temizlige 
riayet etmiyen lokantalar hakkmda da 
ciddi tedbirler almmaktadir. Eminonii 
kaymakamhgi, son gi.inlerde yapt1g1 s1k1 
tefti§ler neticesinde kendi mmtakasr da
hilindeki lokantalardan bir krsmmm kok
IDU§ yemek sattlgrm, temizlige hie; riayet 
etmedigini tesbit etmi§ ve bu gibi lokanta 
ve ahc;1 di.ikkanlarma verilmekte olan pa· 
ra cezalarmm da mliessrr olmadigrm na
zan dikkate alarak bunlarm ii!;er giin 
mi.iddetle kapatrlmasma karar vermi§Iir. 
Bu suretle kapalilan lokantalarm kaprla • 
rma ni,.in seddedildiklerini bildiren hirer 
kag1d yapr~tmlmi~tlr. 
···························································· 
yetten bahsederken «J aponyanm Cine 
degil; A vrupaya kar§I harbettigini ve 
Avrupa devletlerinin ihtilaf halinde bu • 
lunmalarJ, ]aponyanm cesaret ve ci.ir'etini 
arhrdr!bm, gi.inlin birinde, Cinde Boxer· 
ler harbin de oldugu gibi A vrupa dev • 
letlerinin birle~meleri ihtimali oldugunu; 
fakat bugiin, demokrat devletlerin askeri 
bir ittifak akdederek beraberce harekette 
bulunmalarma imkan olmad!gln1>) soyle
mi§tir. 

fE5} e§ bin yrlhk bir tarihin siin· 
(g) giilerle didim didim didiklen • 

mesi, bombalarla darmadagrn 
edilmesi acrkh bir~ey. Hele o tarihin 
gerc;ekten eski ve miispet bir medeniyet 
menkrbelerile dolu oldugu dii~iiniiliirse 
faciamn hududu geni§liyor, duyulan elem 
de o nisbette c;ogahyor. 

Cinin ba~ma oriilen c;orabr kasdediyo· 
rum. Bu oyle bir orgii ki her ilmiginde bir 
asrm tarihi boguluyor ve biitiin ilmikleri 
birle~ince de be~ bin yrlhk bir tarihi bo· 
gan korkunc bir kiilah oluyor I 

Cin diyip de ge~miyelim: F ransrzlar 
Onuncu amda ve Hugues Capet'in cahil 
idaresi altmda heniiz kor bir hayat ya • 
~arken Pekin'de gazete yazrhp dagrhh • 
yordu. Halbuki ayni FranSJZlar Onye • 
dinci asrm ortalarma dogru Theophraste 
Renaudot'un c;rkardrgr gazeteyi biitiin 
diinya gazetelerinin babasr zannedip if • 
tihar ederler. Gene Pekin'de pusula, ba· 
rut ve kagrd Avrupadan ~ok evvel bili4 

niyordu, kullamhyordu. 
455 milyon insam mii§terek bir gurur 

uykusuna dii§iiren de galiba medeniyet 
yolunda vaktile birc;ok merhaleler a§Il • 
masr olacak. Cin, ba~ka iilkelere. ve me• 
sela japonyaya nisbetle o kadar ileri git• 
mi§ti ki her Cinlide bir ba§ donmesi yi.iz· 
gi:isterdi ve fazla ylirlimenin yorgunlugu 
tiikenmez bir durgunluk i~;inde ~1kanl • 
mak istendi. Bu bakrmdan Cin ebedi rii~ 
ya memleketi sayrhr ve Cinliler bu sonu 
olmryan riiyanm kucagmda eski bir ha • 
yatm zevkini kemirip dururo 

K1ymetini hareketten alan tabiat her 
mevcud i~;in de hareketi zaruri krlmamrt 
olsayd1 porselen bir kiire ic;ine ~ekilip 
gec;mi$ giinlerin parlak habralarile grda· 
lanan Cinlilerin bahtiyar olduklarmda 
§iiphe edilemezdi. F akat kaviyi zaYifm, 
uyamgr dalgmm, zekiyi ahmagm, cesuru 
korkagm, goreni gormiyenin lizerine sal· 
drrtan hayat kanunlanndan dogma ha • 
diseler kar§rsmda Cinlilerin porselen kii· 
releri degil, o me§hur sedleri de elbet 
tehlike siperi olamazdro 

Diiniine magrur, bugiini.inden gafil ve 
yanmna kar§I kayrdsrz Cinlileri Avrupa· 
nm ac;gozliiliigii uyand1rmak gerekti. 
Ciinkii ]aponyamn gi:iziinii ayni ac;goz • 
liiliik ac;mr§b. Fakat bu zeki kom§unun 
z.amana uymak yolunda gosterdigi zeka· 
Yl Cinliler hamakat saydrlar, memleket• 
Jeri yagma edildikce dalgmla~trlar. 

Daha beteri var: (1860) da imzala
nan Pekin muahedesinin bir maddesi Cin 
iilkesine yeni medeniyetten birka~ kandil 
getiriyordu. Bu asri t§Iklardan biri §imen• 
difer raylarmdan srzacak ve mazinin ka• 
ranhklannda nur arayan bakimsiz top • 
raklan aydmlatacakh. Cinliler o raylan 
traverslere baghyan ~ivilerin toprak al • 
tmdaki mukaddes ejderhalan incittigini 
ileri siirdiiler, kendi paralarile yap!lan 
ilk demiryolunu si:ikiip attilar. 

Simdi o gafletin cezasmt • kanlarini 
di:iktiirerek, §ehirlerini yakhrarak ve ta " 
rihlerini yrrtlirarak - c;ekiyorlar. Ne di # 

yelim: Kendi dii$en aglamaz I 
M. TURHAN TAN 

H: 
(Blr t.arlh mualliml> uydurma. 1mza.slle 

bana mektub yoll!yan me~hul adama: 
Benlm giinliik gazetelerde, hafta.lrk ve 

aylik mecmualarda, hatta. yabane1 memle
ket gazetelerlnde belld elll re.sm1m ~rknn~
trr. Cumhurlyet Almanaklaruida, Me,hur 
Adamlar Anslklope<lislnde 1se resmlmle be· 
raber hal terciimem basllidrr. ~u halde 
kendlnlzi sak11yarak benl bana ta.rutmak 
iste~lnlz giiliine blr hareket; B.!erslz a .. 
damlarm adam boyunca eser yazm14 ve 
yazdJklarim butiln blr kiitleye be~endlrml§ 
klmselere dU uzatmalar1 1se acmaca.k bir 
gaflettlr saym bay. M. T. T. 

--Erzurumda fakirleri--
himaye i§i 

Erzurum (Hususi) - Diin ParHde 
Vali Ha§im hcanm ba§kanhgl altmda 
Parti ilyonkurul azalan, belediye reist ve 
biitiin kurullar yonetim heyetlerile «Er • 
zurum yoksullanna yardrm kurulu» aza• 
Ian toplandrlar. Ge<;en yrl ia§e olunan 
1279 fakirin bu sene gene biitiin kr§ bes
lenmeleri ve bilhassa yard1mm yoksui 
okul talebeleri lizerine teksifine ve hemen 
faaliyete gec;ilmesine karar verildi. Bu " 
g\ine kadar 600 fakir talebeye elbise, 
ayakkab1 verilerek yardrm edilmi§tir. Ca· 
h§amiyacak derecede dii§kiinleri bann • 
d1racak yoksullar yurdu A'>l§ hazrrhklari 
bitmi§tiro --···-Rusyaya gotiiriilen bir Rua 

neferi 
Ger;enlerde Akdenizde me~hul bir de

nizalh gemisi tarafmdan bir Sovyet va
puru batlrllmi§ ve bu vapurun tayfa -
lan Yunan kaJ'lk~tlan tarafmdan kur· 
tanlarak Skiros adasma gotiiriilmii~, 
bunlardan biri bu adada olmii§tii. CHen 
bu askerin cenazesi bir vapurla Sivas • 
topola nakledilmektedir. Rusyada bu o
liiye hususi merasim yap1lacaktrr. Sov
yet Ba§konsoloslugu diin Vilayete mii -
racaat ederek bugiin limamm1za gele • 
cek olan bu vapura Sovyet tebaasmdan 
miirekkeb bir heyetin giderek oliiniin 
tabutuna !;elenk koyacaklanm bildir '! 
mi§tir, 
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~ifA'Po ~~~ 
Tayyare kupas1 ma~I 9 
2 ci kanunda oynanacak 
Diin ak,am m1ntaka merkezinde yapdan toplanbda 

bu if goriitilldii ve ilk ma~m Be,ikta,Ia Giine' 
taktmlart arasmda yapdmast kararla,b 

Dun ak~arn saat 18 de kuli.ib murah
haslan Halk Partisindeki istanbul fut
bol ajanltgrnda toplanm1§lard1r. 

!lk konu~ma, gazetemizin koydugu 
tayyare kupast mac;lan iizerinde olmu~
tur. Bu maGlar it<in istanbul ajam Vali 
Muhiddin tlsti.indagrn Tayyare cemiye
tine bir menfaat olmak iizere Fenerbah· 
c;enin de ma~lara i§tirak etmesi fikrini 
ileri siirmii~tiir. 

Galatasaray murahhasi, elinde bulu
nan final avantajtm nazan dikkate ala
rak Fenerbahc;enin i§tirakile iki mac; 
yapmak mecburiyetinde kalacagrm ileri 
si.irmi.i~, ancak Tayyare cemiyetine yar
dtml, tabiatile kuli.ibi.iniin istedigini bil
dirrni§, ancak tayyare kupas1 mac;mm 
galibinin kupa mevzuu bahsolmamak 
§artile Tayyare cemiyeti menfaatine bir 
mac; yapmast teklifini ileri si.irmi1~ ve 
bu fikir it-tifakla kabul edilmi~tir. 

Bu hususta verilen karar ~udur: 
Evvelce finale kalan Gi.ine§ ve Be§ik

ta~ mac;t 9 kanunusanide yap1lacak ve 
bu mac;tn galibi finali Galatasarayla oy
ntyacakttr. 

Yalmz bu ma~larm Takslm sahasm
aa yaptlmasma Be§ikta§ murahhas1 iti
raz etmi§ ve bu hususta Tayyare cemi -
vetile temasa gec;ecegini bildirmi§tir. 

~ild ma~lar1 ba§hyor 
Bunu miiteakib §ild mac;lanmn fiks

tiirii tanzim edilmi~tir. 
9ild mac;larmm ilk ikl haftas1 olarak 

9 ve 16 kanunusani pazar giinleri tesbit 
edilml§tir. 

Fiksti.ir ~u suretle tanz!m edilrni§tlr: 
Slileymaniye - Fener, Anadolu - Da

vudpa~a, Ortak1iy - Alttnordu, Galata 
Gender - Anadolu, Fener Yrlmaz - Gii
ne§, Beylerbeyi - Hilal, Vefa • Kasrm
pa§a, Doganspor - Besikta§, istanbul
spar - Galatasaray, Eyi.ib • Topkap1, 
Beykoz - Karagi.imriik. 

B. taktmlart lik ma~Iari 
Bundan sonra B takrmlan lik rna« -

lannm fiksti.irii tanzim edilmi~ ve bu 
mac;Iarm cumartesi giinleri Taksim ve 
f_?eref stadlarmda yaprlmas1 kararla§ -
tmlmt§tlr. 

Oni.imiizdeki cumartesiden itibaren 
ba§hyacak alan B taktmlan ma~larmm 
ilk haftasmda Vefa - Giine§, Galatasa -
ray - Be§ikta§, Eyi.ib - !stanbulspor, Fe
nerbahGe - Topkap1, Beykoz - Siileyma
niye taktmlar1 kar rla§acaklardrr. 

Ayrtca ikinci ki.ime B takrmlan fiks
tiirii de tanzim edilmi§tir. Bu ma~lara 
da 15 kanunusanide ba§lanacaktrr. 

Bogazici lisesi - Amerikan 
Kolejini yendi 

Gec;en ha:fta !stanbulun kuvvetli mek
teb taktmlarmdan ve miihim kuli.ible -
rin oyuncularmdan miirekkeb Haydar
pa§a lisesini 2 - 1 yenen Kolejin futbol 
takrm1 diin Bogazic;i lisesinin sahasmda 
bir futbol mac;1 yapm1§t1r. Oyunu Be -
§ikta§h i;:eref idare etmi§tir. 

Heyecanh bir mac;tan sonra Bogazic;i 
lisesi 7 • 0 gibi kuvvetli bir netice ile 
oyunu kazanmrshr. 

F enerbah~e kuliibiinde 
yap1lacak tetkikat 

!stanbul Valiliginden: 
Cemiyetler kanunu hiiki.imlerine u -

yarak geqenlerde Vilayet11e Fenerbahc;e 
spor kuliibi.inde yaptmlan tefti§, kasa 
mevcudii ile hesab defterlerinin muka
yesesinden ibaret olup netice muvaftk 

Gazetemiz tarafmdan tumuva galibine 
verilecek olan kupa 

gorulmii~tiir. 

Ancak baZilan tarafmdan iddia edil
digi gibi bu tefti~ lruliibiin biiti.in diger 
muamelatma ve eski hesablarma ve sa
tm ahnan demirba~ e9yanm mubayaa 
suretile mevcuduna asia temas edilme
mi~tir. 

Tefti§in hududu yukanda soylendigi 
gibi o gi.inlti.i kasa hesabma mi.inhasrr 
kalmi§hr. Gori.ilen liizum iizerine key
fiyet tavzih olunur. 

istanbul Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Vstilndag 

Bursada yapllan futbol 
ma~far1 

Bursa (Hususi) - Bu hafta ~ehri • 
mizde muhtelif futbol ma~lan yaprlmr~tlr. 
Hususi mahiyette yaprlan bu ma~lardan 
birinde Bursa ~ampiyonu alan Acaridman 
takrmt ii~ oyuncusunun noksanhgr yiizi.in
den ilk defa olarak maglub olmu§tur. 

Ogleden evvel Merinossporla Dura -
spor takunlan arasmda yaprlan mac;r iki
ye kar~J alti sayt ile Merinoslular kazan
mt§lardrr. 

Ogleden sonra Muradiyesporla Acar
idman ikinci takrmlan kar§tla§mt§lar; bu 
rna<; ikiye kar~r iic;le ve Acarhlann galibi
yetlerile neticelenmi§tir. 

Bilhare Acaridman ve Muradiyespor 
birinci takrmlan arasmdaki miisabaka ya
prlmr~. bu miisabakada Muradiyeliler 
iyi oynamt§lar ve hire kar§t iki sayt ile 
Acarhlan maglub etmi§lerdir. 

Robert Kolej basketbol 
tak1m1 galib 

Di.in ak§am Robert Kolejde Galata -
saray - Robert Kolej birinci basketbol 
taktmlan arasmda bir mi.isabaka yaprl
rnt§ ve miisabakayt 44 - 17 sayt ile Ro
bert Kolej takrm1 kazanmr~t1r. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 64 

- Zaten reddetti. 
- c;ok iyi. Eyvallah. 
Orner krsa bir selam sarkttarak uzak -

la~tt. Ortada buaktlgt muammanm mera
kmdan kurtulmak ic;in arkasmdan bagtra· 
cakhm. F akat, gurura benzer bir duygu 
bogaztmm sinirlerini k1st1, sesimi ~rkara -

madrm. 
-11-

Arhk henim ic;in bu meselenin kapl • 
mm e1iginden d1~anda kalmast lazl!lldt. 
Birdenbire yalmz kalmanm hiizniine kat
lanarak sakin ya~amak istiyordum. Bir 
kere daha anladrm ki romantik bir adam 
degilim. Kendileri ir;in tabii vak' alar bile 
harikulade goriinen insanlar yanmda ben 
harikulade vak' alan bile tabii goren te
latsJz bir mizaca sahibim. Gencligimden
heri her~eyi yerli yerinde di.i§iinmegi se
verim. Benim yerimde ba~ka biri olsayd1 
Zehraya karasevda ile baglanabilirdi. 
Elli ya~mdan sonra da kendilerini bu de
liliklerden kurtaramam1~ bir iki ki~i ta -
myorum. 

Fa kat, yirmi yedi senedenberi hayatta 
ilk defa yalmz kahyorum. Ni<;in, «do~du-

Y azan: Server Bedi 

gumdanberi» demiyorum? Saziyeden ev
vel de anamm babamm evi vardr. Y al -
mzhgm kitablara geGen deh~etini ilk defa 
tecriibe edecegim. 0 kadar korkunc bir
~ey mi bu? Benim gibi zaten siikuneti se
ven, hi<; kimse ile temas etmiyen, hazla • 
nm ve kederlerini yalmz kendi kendisile 
payla~maga ab&mr~ adamlar i~;in korku
lacak ?ir~ey yak. Kadma kar~J en biiyiik 
kuvvehm de bundan ibaret. Ona «sensiz 
de olur» diyen erkegin mh yere gelmez. 
Bununla beraber ic;imi derin bir hiiziin 
kaplad1. Kimse ile, Rukiye ile bile ko • 
nu~maz olmu~tum. Bi.itiin insanlara kar
~~ ic;ime bir kiiski.inliik geldi. himi de sev
miyordum. Ortaklanma hissemi satmaga 
ve birkac; mi.ilkiin varidatile ya~amaga 
karar verdim. 

Y almz, ic;imde ba~kalarmm saadetine 
hizmet etmek emeli vardr. Zehra ile 0 . 
merin evlenmelerini bunun i~in istiyor -
dum. K1skanclJga benzer hic;hir hissim 
yoktu. Bilakis, budala Zehramn inadr 
beni k1zdmyordu. 

OG dart giin gec;ti. 
Bir sabah, bah<;ede, tanimad1gim hir 

CUMHURIYET 

Develide arlcdtk 

lslaha muhtac 

Bu miihim servet kay· 
nagt hala eski usullerle 

yaptbyor 
Develi (Hususl) - Kazamrz merke

zile koylerinde ancrhk yapmryan hemen 
hemen kimseye tesadi.i£ edilemez. K1Z1h, 
Kulpak, Comakh, fncesu, Oksiit, Sanca 
koylerinde yalmz ancrhkla ge~inildigine 
gore bu i§in ilerlemesi Develi ic;in pek mii
him bir meseledir. 

Son senelerde kaz<. halkr Erceyi§ da
gmm etegine tesadiif eden agaclrkh, mey
vasr ve c;ic;egi bol bir yerine 80 anhane
den ibaret bir anhk viicude getirmi§tir. 
Kazadan altJ kilometro uzakta alan bu 
giizel yer armm istedigi en mi.isaid §eraiti 
haizdir. Fa kat ne yazrk ki buna ragmen 
on sene evvelki istihsal nisbeti bugiin hie; 
degi§memi§ vaziyettedir. 

Babadan ogula intikal eden Develinin 
tarihi ancrhgr, koyun giibresile odun kii
liini.in kan§tmlmasmdan yaprlan kovan • 
larda icra ediliyor. Bu nevi kovanlar ru· 
tubetten pek <;abuk miiteessir olup dagrh· 
veriyor, nakliyata hi~ gelmiyor. Anlarm 
girip c;rktrklan ufak kapryr mecburi her 
sene ayni yerde bulur.durdugundan, ko • 
vam:t on tarafmdaki petekler gi.ive hast! 
ediyorlar, any1 nihayet iki seneden ziya
de ya§atmryor. Oc; bi1. kovan anyr alabi
lecek §eraite uygu>t biiyiik bir deponun 
olmay1~1 kt§In, anlarm evlere nakline se
bebiyet veriyor, nakliyat hayvanlarla ya
p!ldrgmdan, hal al1mmda brrakrlan, 
kt§ID anlarm besliyecek an azzrgt (hal) 
sarsmhdan yere di.i~iiyor, zavalh hayvan· 
!arm telefi haftay1 ge<;miyor. Bir odadan 
maada evi clmryan fakirler getirdikleri 
arrlarmr, damlannda bin mii§kiilatla, an· 
Yl yalmz kar ve yagmurdan muhafaza 
eden yerlere koyuyorlar, bahara kadar 
soguktan bir krsrru da boylece kmhp gi
diyor. Bu vaziyette her sene alman 
randrman §U §ekle giriyor: Bir an ken • 
dini idare edebilecek ii<; ogul veriyor, ilk
baharda he~ an sahibi bir kimsenin son • 
baharda 20 ans1 oluyor, gelecek senenin 
ilkbahanna c;rkmca elinde sag kalan be§ 
armm bulunmast, biitiin ancrlan azab i~e
risinde krvrandJrmaktadJr. 

Bu, fenni ancrlrgm taammiim etmemesi 
bakrmmdan Ziraat V ekaletini, kazamn 
belliba~lt ihrac emtiast olan balm az r;rk
mas! bakrmmdan da fktrsad V ekaleti'ni 
alakadar eder. Bu iki Vekalet elele verip 
fenni ancrhgt Develide inki§af ettirirlerse 
20 • 30 bin ni.ifusun yiyecegini temin e -
den ancrhk biiyii!: bir inki§af gostermek 
istidadmdadrr. 

Develi bah kuvveti, beyazlrk ve nefa
setile tamnmt§hr. Senevi 168,000 kilo 
bal, 21,000 kilo balmumu ihrac eder. 
Buna mukabil 84,000 lira haldan, 
12,600 lira balmumundan ki umumi ola
rak 96,600 lira almrr. Bir kaza ic;in sene
vi 96,600 lirahk istihsalatm ehemmiyeti
ni nazan itibara ahp bu eski san'att ih • 
mal etmemek gerekli i~lerdendir ..• 

Kongreye davet 
Karagiimriik tdman yurdundan: 
Yurdumuzun yrlhk kongresi Kara • 

giimri.ik kamunundaki salonunda 25/12/ 
937 cumartesi glinii ak§amt saat 20,30 da 
yaptlacakhr. Yurda mensub arkada~la
rm vaktinde gelmelerini dileriz. 

Kongreye davet 
Anadolu yakaSI atlt spar idare heyeti 

~ankanhgmdan: 

Birincikanunun 26 nc1 pazar giini.i sa
at 11 de kuli.ib senelik kongresini akde
decektir. Azalarm yevmi mezklirda ku
Ii.ibe te~rifleri rica olunur. 

adamla kar§tla§tun. 
- F azrl Bey siz misiniz? diye sordu. 
- Evet, dedim. 
- Sizinle biraz hususi gori.i§mek- isti-

yorum. 
- Buyurunuz. 
Onu misafir odasma ald1m. Krrk ya§

larmda, c;ic;ekbozugu, esmer, gozlerini 
fazla krrpan, c;ok zayrf -bir adamdt: 

- Bir tahkikat ir;in, Polis miidiriye -
tinden geliyorum, dedi. 

Sonra hemen bir sigara r;rkanp yaka
rak sordu: 

- Siz Zehra Hammm zevcisiniz, de
gil mi? 

- Evet. 
- Talak ic;in mahkemeye bir miira-

caatiniz varmt~. 

- Evet. 
- Polise aid bir mesele i<;in sizden 

baz1 tafsilat almak istiyorum. 
Memnuniyetsizligimi saklamryan bir 

tonla: 
- Peki ... dedim. 
Etrafma bakarak sordu: 

- Ne zamandanberi zevcenizden ay
mmrz? 

- Birkac; giindenheri. 
- Kendisi misafirlige mi gitmhti, 

yoksa ... daiml olarak mr aynld1~ 
- Daimi. 
- Brr ihtilaf yiiziinden mi~ 
- Evet. 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimlz 

Fransadan kula -
gtrnlza gelen ha
berler i<;inde bir 

tanesi hayli garib. 4~~~~~~ Toulouse §ehrin - ~ 
de, online geleni 
kapan, ardma gele 
ni tepen, cbelah~ 

cinsinden, terzi Perez admda bir ts -
panyo, mendebur mevcudiyetini mah -
kemeden mahkemeye, cezadan cezaya 
siiri.ikleyip dururken, bir giin, kendi gi
bi bir ugursuzun metresini ba9tan ~~ -
karmr~. Deveden biiyi.ik fil vardtr, der
ler. Metresi kaGmlan adam bu hakikati 
isbata karar vermi~ olacak ki, etrafr sus
ta durduran Perez'i bir kur§unda cehen
neme yollay1verrni§. 

Hadise, buraya kadar, her zaman her 
yerde gori.ili.ip i~itilen neviden bir §ey. 
Asll merakh taraf1 bundan sonra ba§ -
hyor. 

Terzinin, bir kur§unda diinyasrm de
gi§tirdigi tarihte, ceza mahkemesinde 
bermutad bir davasr varmr~. Maznunun 
tam sorguya ~ekilecegi strada fani di.in
yadan aynb§t, ana, layrk oldugu §ekil
de bir ceza vermege hazrrlanan heyeti 
hakimeyi fena halde ofkelendirmi~. 0-
llimiini.i , adaletin elinden yakasmt kur
tarmaga vesile sayan terzi Perez'i, bir 
ay hapse ve Toulouse §ehrinde be§ sene 
ikametten mahrumiyete mahkum et -
misler. 

Terzi Perez'in ruhu, ahiret suallerine 
cevab vermek ve cehennemdeki ika -
metgahma yerle~mekle me§gulken, yer
yiizlindeki hayalini sorguya t;eken ve 
Toulouse'ta ikametine nihayet veren 
faniler hakkmda acaba ne dli§iinmli§ -
ti.ir dersiniz? 

Bitisik kardesler 
' ' Nevyork, yani 

g1iri.ilmemi~, ~itil
memi§ §eylerin, ga
ribelerin ve rokor -
larm diyan Ameri
ka, ciir'etkar tabi
rini hafif btraka -
cak bir tC§ebbiise 
sahne olmu§tur. 

12 ya~mda bir Zenci ktzcagrz, bir giin 
vi.icudi.iniin sag tarafm1 yakan ve mi.ithi§ 
bir yara ac;an bir kaza geGirmi§. Doktor
lar, bu yaramn tedavisinde aciz kalmtlar 
Yamk c;ok biiyiik oldugu i~in malum u
sullerin tatbik1, ensicenin tekrar te§ekkii 
liine kafi gelmiyecektir. Do~torlar bu 
iimidsiz vaziyet kar§tsmda bir mUddet 
dil§linmii~ler1 nihayet, birisi, dahiyane 
bir §ey dii§linmu~. Canh bir vi.icudii, bu 
yara iizerine tatbik ederek onun kan 
damarlarile yamk arasmda bir R§l te -
siri yaratmak. Yarah Zenci ktnn blr ar· 
kada§l bu vazifeyi deruhde etmi§ n 
doktor, bu iki arkada~m vi.icudlinii bir
bir-ine a§tlaJ.nt§br. 

i;:imdi, iki Zenci krz, sargrlar lf1lnde, 
birbirine biti§tirilmi~ oldugu halde bir 
yatakta yahyorlar. Be§ hafta boylece 
yatacaklar ve bu milddet-in sonunda, 
yarah Zenci k1nn nesicleri,. arkada§l -
nm kan damarlarmdan alacagr kuvv~
le canlamp tekrar te§ekklil etmi~ ola -
cak ve ni§terler, bu sefer de, b~ hafta 
evvel biti§tirilen iki viicudi.i birbirinden 
aytrmak i~in i§liyecek. 

Fen, tabiati bir kere daha yenml§tlr, 
diyebiliriz. Onun biti§tirip yaratbgm1 
~imd-iye kadar aytrmakla iktifa eden 
fennin cihazland1rdrgr insan eli, bugiin, 
cayrh Y1 biti~tirmek, sonra da .biti~igh 
aymnakla c;ifte harika yaratmt§ de -
mektir. 

Yurdd~l 
Ba.rsaklarl iyl i~lemiyenlere en birinc1 

!lAc Aydm incirldlr. Tavslye ederizl 
Ulusal Ekonomt ve Artt,rma Kurumu 

- Bu ihtilafm sebebi nedir ~ 
Yiiziine baktun. Cevab vermedim. 

Dedi ki: 
- Zab1taca bu noktanm bilinmesine 

ihtiyac var. 
T ekrar yiiziine bakarak sordum: 
- Evvela bana zabrtamn bu i§le ne 

alakast oldugunu anlattr mlSimz ~ Orta
da bir vak'a mr var~ 

Adam hayretle ba~mt geri ~ekti: 
- Zehra Hammm kayboldugundan 

haberiniz yok mu ~ 
- Hayrr I Simdi sizden ogreniyorum. 

- Benden mi~ Yak'ayt zabrtaya ha-
ber veren siz de gil misiniz? 

- Hayrr I Size birkac; giindenheri 
Zehra Hammdan ayn ya~adrg1mr soyle

dim. 
Adam dii~iindii: 
- Her ne halse... dedi, evvelki giin

denberi Zehra Hamm kaybolmu~. Ka -
drkoyde, Modada, Aziz Beylerin evindc 
misafirmi~. Diin merkeze ihbar vuku bul
rnU$. Evet, evet ... Galiba o Aziz Bey -
lerin evinden bazt malumat vermi§ler. 

- Ne gibi~ 
- Affedersiniz ... Hamm Orner is -

minde bir koyliiyii seviyormU$. Sizin evi
nizde c;ah~mr~ bu adam. T amyormu~su -
nuz onu. 

- Tamam. 
- Bu adam onu hep tehdid. ediyor -
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Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz. 

NEVROZI•N varken 1st1rab 
~ekilir mi? 

Ba~, di~ agrtlan ve ii~iitmekten miietevellid biitiin 
agn, SIZJ, sanc•larla nezleze, romatizmaya kar§l 

NEVROZiN 
Ka~elerini ahn1z. 

icab1nda giinde 3 ka,e ahnabilir. 

Maliye V ekaletinden : 
1 - Muhammen bedeli on bin lira olan satm almacak yiiz elli nu • 

marah dahili telefon santralile buna aid tesisat kapah zarf usulile eksilt • 
miye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 22/12/1937 sah gi.inii saat 15 te Levazrm Miidiirlu~ncl6 
toplanan Eksiltme Komiysonunda yaptlacakttr, 

3 - Fenni ve idari ~artnameleri Levazrm Miidiirlii~nde v~ !stanbulciS 
Doln.abahc;ed.e Maliye Evrakl Matbua ambarmdan -parasiZ alm1r. 

4 - !stekliler 2490 sayth kal'lunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yatl~ 
belgE:>!er ve 750 lirahk teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile bW 
likte kanunun tarifatl ve 1;artnamelerdeki §eraitine tamamen uygun ve nok• 
sansiZ olarak yazacaklan teklif mektublanm ihaleden bir saat evvel J{O' 

mtsyon Reisligine vermeleri. c4455• (8~ 

Buldan Belediyesinden : 
24/12/937 tarihinde ihalesi mukarrer Buldan su yolu yaptsma ve bottl 

satm almmasma istekli c;tkmad1~mdan 24/12/937 tarihinden itibaren bir •1 
ic;inde evvelee ilan edilen §artlar dairesinde boru ve teferriiatl pazarlJI<l~ 
sahn almacak ve yolu da pazarhkla yaptlacakttr. !steklilerin mi.iracaatlet 

(8307) 

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma nevralji, ktrtkhk ve biitliJi 
agrilartmzl keaer. lcabmda gijnde 3 ka§e ahnabilir. 

T aklidlerinden sakrnrntz oe her yerde rsrarla 
isteyiniz. 

Kiiltiir Bakanh~ndan: 
Bakanhgtm1z iGin bir almanca bir de ingilizce miitercimi altnacalttll'• 
Miitercimlerin her birine verilecek ayhk i.icret 200 lirad1r. 
Miitercimlige almacaklarda aranan §artlar §Unlard1r : 

1 - Ti.irk olmak 
2 - Memur olmak ic;in laztm olan biitiin ~artlan haiz olmak 

3 - Bakanhg1rn1zda yapacag1 miitercimlikten ba§ka bir vazifesi olmamale-
4 - (;)imdiye kadar c;ah~tlg1 yerlerden aldrgt hi.isnii hal ve ba~an beigeW 

rini _gondermek. .. e-
5 - Ankarada bulunacaklar iGin Ankara Dil, Tarih ve Cografya Fakult ~ 

sinde, istanbulda bulunacaklar ic;in de tlniversiteye bagh Yabanc1 JJ 
okulunda yaprlacak imtiham kazanmak. )e 
Yukanda yazrh §artlan haiz olanlarm kendilerinden istenen b_elgelerii' 

birlikte 31/12/937 tarihine kadar Bakanhgrmrza ba~vurmalan lazrmchr. ~a 
racaat sahibleri iGinde yukanda yazrh §artlan haiz olanlara imtihan gu~) 
aynca bild.irilecektir. (838 

mu~. 

-£yet. 
- Bunlar dogru mu ~ 
- Dogru. , 
- Bu adam hakkmda malumat isti -

yoruz. 
- Bu adam hakkmda benim bildik

lerim pek azdrr. Sivrihisarda bir ti.iccann 
oglu. Koylere oteberi satryor. Birkac; ay 
evvel 1stanbula gelmi$. N ere de yatJp 
kalkar, bilmiyorum. Benim yammda da 
bir miiddet c;ah~tJ. 

- Zehra Hanunr oldiirmek istedigi 
dogru mudur? 

- Aklmdan gec;irdigi dogru. Fakat 
hie; te§ebbiis etmemi~. 

- Pe~inden ayrrlmadrgt, musmen o-
nu takib ettigi ..• 

- Dogru. 
- Civarda onu tamyan yak mu ~ 
- Sur ada bir kahvede otururmu§; 

hangi kahve onu da bilmiyorum. 
- E~kalini tarif eder misiniz? 
- Buna Caktr Orner derlermi~. Goz-

leri Gakrr. Saclan siyah. Teni esmer. U
zunca boylu. 

- Sizin evde kac; sene c;alr~tJ ~ 
- Sene degil, bir iki ay. 
- Krzrltoprakta esnaf onu tamr, de-

gil mi~ 
- T abii. .. Ah§veri~e giderdi. 

- Kadm onu istemiyormu~. oyle mi? 
- Hayrr. 

Ad - d.. .. d" Av v v kal~' am u~un u. g1r agrr ayaga 
tJ. Durdu. Bir kulagrm ka§Jyarak: , 

.- Efendim, dedi, he~iiz orta~a~ b:~ 
§ey yok. V e lakin bu Orner hrkaY , 
merkezin de, §ubenin de midesini bul~~e 
drrdt. 9.lur a, hamm bir yere misafirlJ~I 
gider. Uc; be~ giin kaybolmasmdan te ~~ 
edilmez. Cocuk de gil bu. V e lakin Jl1e ~ 
keze ihban yapanlar demi~ler ki han~~~e 
gidecek ba~ka yeri yokmu~; bir de boY P 

dii~mam varm1~; e tabii, hadise o z.a!JI;, 
biraz ehemmiyet kesbeder. Degil mi e 
yefendi~ .1 

Ben hala Zehramn kaybolmasinda bJ, 
facia tasavvur edenlerden degildim. f•, 
kat Omerin son sozleri bende fena eiiP 
heler uyandmyordu. .. ht 

- Evet ... dedim, hir vak'adan euP 
edilebilir. e1 

- Sizce bu vak'a ne olabilir? (jJ'Il 
kadmr vurmu~ mudur, dersiniz ~ 

- Mi.imkiindi.ir. tell· 
Adam te§ekkiir ederek benden ayi1 ~ 

Ziyaretc;inin kim oldugunu merak ed h' 
Rukiye, memur gittikten sonra, beni bs , 
c;e kaprsmda yakalad1 ve ziyaretm sebe 
bini ogrenince bagudt: i¢ 

- Ah F azrl Bey, hen size demed 
mi? 1§te gitti, kadmcagrz gitti. 

- N ereye gitti ~ ~~~ 
Rukiye ba~rm iki yana salltyarak U 

gibi bagmyordu: 
( Arkast ,arl 
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Uzak~arktaki harbin yeni safhas1 
50 bin japon, cenubi 
<;inde taarruza 

Harb vaziyeti 

lngiliz mtnt;,kast hududunda 
yeni hadise 

1 liongkong 15 (A.A.) - '()~ Ja~on 
yYaresi bugiin ogleden sonra Cin - In
~112: hududunda kain Shumchun'u born -
~rd1man etmi~lerdir. Japon tayyareleri -
~i hed~fi zahiren, (:in arazisindeki telsiz 
{ Rtaf 1stasyonile Shumchun'un iizerinde 
~giliz ve Cin topraklanm birle§tiren kop

~~~ idi. Hasarat heniiz tesbit edilememi§ • 
r, 

1
• Japon kuvvetleri Yangtze'nin sol sahi· 
rde ka.in Kiangpou ~ehrlni almt§lard1r. 
d ~Ponlar bu suretle nehrin her iki sahilin
h e, sevkulcen noktalanna ve nehre Wu -

\1 Ya kadar hakim bulunmaktadnlar. 
\:inliler Poukeou - Tientsin demiryolu 

~~llnlugunda yeni bir mukavemet cephesi 
lltO!aga ugra§maktad!rlar. 

I N ankin'i tahliye etmi§ olan <;in k1t' a
ll't W enpu' da toplanmaktadnlar, 

Cenubi <;ine doiru .. 
. ~anghay 15 (A.A.) - Cenubi Ci • 

n111 Yakmda Cin - J apon muhasamatma 
h~hne olacag1 tahmin edilmektedir. ,Sang· 
ay ve Nankin havalisinde bulunan Ja • 
~~~ kuvvetlerinden 50,000 ki§inin Cinin 
~enubunda K wantung' a taarruz etmek 
~~ere sevkedilecekleri soylenmektedir. 

Nankin'de Cin zayiatz: 
?0,000 asker 

.. 'rokyo 15 (A.A.)- Domei Ajansi 
~U§ahidlerin Nankinde olen Cin askerle
~kin .miktanm 70,000 olarak tahmin et • 
~ len bildirilmekte ve henuz resmi ra • 
~tn~ar ne~redilmedig: ilave olunmakta 

0 Ugunu tehl;;y ediyor. 

Hadiseler kar§isinda 

lngilterenin vaziyeti 
C Londra 15 (Hususi) - BaFekil 
'( hamberlain ve Hariciye Nazm Eden, 

angtze hadiselerini protesto etmek iize· 
~ Roru§mede bulunmu§lard1r. Kabine 
~ lllantrsmda J aponyaya verilecek nota 
ll~trlanmi§hr. T ahmin edildigine gore, 
rngiltere, zarar ve ziyanm tazminini is
(~'ec.ek, hadiselerin tekerruriine mani o
I~Ca.k tedbirlerin almmasm1 taleb edecek
/;· Uzak~ark sularmda bulunan lngiliz 
n1 

.. 05Unun takviye edilip edilmiyeeegi he· 
C~~ belli degildir. Kabine toplant!smda 
illllt sularma iki mhh gonderilmesinin 
1 evzuu bahsedildigi soyleniyor. Bunun· 
R\beraber Amerika i§tirak etmedik~e, ln-
11 ~ere bir deniz niimayi§i yapmtyacak; 
~1· at buna mukabil, Cin sulanndaki ln • 
112 gemileri de geri ~ekilmiyecektir. 

M. Eden'in beyanatt 
~ londra 15 (Hususi) - Hariciye Na· 
~~~ M. Eden Avam Kamarasmm bu • 
rnku celsesinde Uzak§ark hadiseleri 
~~kk1nda beyanatta bulunarak demi§tir 
(1: 

J ~<- Kabine bu sabahki toplantlsmda 
~~ron hiikumetine tevdi edilecek notay1 
~~eO!~ ~lmi~tlr. Hiiku~etim~~ taarr~z ha 
~0 elennm tekerriir eumy~~egm~ da1~ J a
ll) 11Yadan miispet ve kat 1 temmat 1ste • 

1 k~te ve vaziyetin fevkalade vahim bir 
~ ll ald!gml bildirmektedir.» 

Nota metni 
~ Londra 15 (A.A.) - Reuter bildiri
l or: 1ngilterenin Japonyaya verdigi pro· 
~otast Y angtse nehri iizerinde vukua 

r-

gelen tecavuzler hakkmda tafsilat verdik
ten sonra §oyle devam etmektedir : 

« 12 te§rinievvelde Nuhuda ve Nan • 
kin civannda lngiliz harb gemileri ile ti· 
caret gemilerine· kar~t J apon tayyareleri 
ve kara ordusu k1t' alan tarafmdan yap! • 
lan hiicumlar sarih surette vahim mesele
ler ortaya koymu§ bulunmaktad1r. 

Biiyiik Britanya hiikumeti, lngiliz barb 
gemilerine yap1lan hiicumlardan dolay1 
derin tarziyeler veren, bu gibi hadiselerin 
tekerriiriine mani olmak uzere derhal ted
bider almd!glnl bildiren ve mes'ullerin 
layikl ve~hile muamele goreceklerini ve 
laz!m gelen tazminatm odenecegini ilave 
eden 14 kanunuevvel tarihli J apon no -
tasm1 almakla memnun olmu~tur. 

Maamafih, Biiyuk Britanya hukUmeti, 
J apon notasmm lngiliz ticaret gemilerine 
yap1lan hiicumlardan bahsetmemekte ol
dugunu kaydeder. Ben, bu Japon nota· 
smda soylenen her hususun ayni zamanda 
bu hucumlara da ~ami! oldugu hakkmda 
teminat taleb etmek talimahm alm1~ bu
lunuyorum. Buyuk Britanya hukumeti, 
ayni zamanda, halen Cindeki anla§maz -
hkta ii<;iincu devletlerin menafiine tam 
surette hiirmet ve ria yet hususunda J apon 
hiikumetinin miiteaddit defa verdigi te
minatlan da hatulatmaktad1r. 

J apon hiikumetinin, bu gibi hiicumlara 
mani olmak ic;in ~imdiye kadar ald!gl 
tedbirlerin bu ana kadar hedeflerinde 
muvaffak olmadJgl sarihtir. Bu vaziyette 
biiyiik Britanya hiikumeti, bugiin §ikaye
tini mucib olan hadiselere sarih surette 
nihayet verecek mahiyette tedbirlerin 
hakikaten ahnd1g1 hakkmda malumattar 
edilmesini taleb mecburiyetindedir.» 
Almanyantn protestosu ve Londra 

mahfilleri 
Londra 15 (A.A.) - Almanyanm 

Cindeki sefaret memurlannm ic;inde bu • 
lundugu Whangpoo ismindeki 1ngiliz 
barb gemisinin J apon deniz tayyareleri 
tarafmdan bombard1man edilmesi netiee
sinde Almanyanm Tokyo nez<lindeki 
protestosu, Londramn diplomatik mah • 
fillerinde pek miisaid bir tesir has1l et -
mi§tir. Bu mahfiller Almanyanm bu ha
reketile komintern aleyhindeki pakb im • 
za etmi§ olmasma ragmen bir dereceye 
kadar serbest<;e hareket edebildigini is • 
pat etmi~ oldugunu beyan etmektedirler. 

Amerikamn vaziyeti 
Va§ington 15 (Hususi) - Siyasl 

mahfillere gore, Japon hariciyesinin gon· 
derdigi nota, musaid bir ~ekilde kar§Ilan· 
ml§tlr. Ancak, Amerikan taleblerine bir 
ct:vab te§kil etmiyor. Notadaki tarziye ve 
tazminat teklifleri kabule §ayan goriil -
mii§tiir. Ancak bundan sonra boyle bir te· 
cavuze mani olacak tedbirler gayrikafi 
telakki edilmektedir. 

Japon notasmda ~unlar yazii!dir: 
«Ruyet kabiliyetinin pek az olmas1 

dolay1sile Japon tayyareleri oldukc;:a a§a· 
g1dan uc;:mu§larsa da gemilerden hangisi
nin Amerikan vapuru veya barb gemisi 
oldugunu farkettirecek bir i§aret goreme
mi§lerdir. Binaenaleyh Panay topc;:ekeri 
ve Standard Oil'in vapurlan kac;:an (:in 
kuvvetlerini ta§Iyan Cin gemileri zanne • 
dilerek bombard1man edilmi§ler ve batt -
nlm1~lardtr. 

Y ukandaki §erait altmda ha.disenin ta-

.___ ... =-MODEIL_~ 
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Yazan: 
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Ceviren: 
HamdiVAROCLU ----- -48-

ill Doktor Sardi, Doris'i sevmege ba~la
~ 1~ ~lmakla beraber, onun ders ucretleri 
~ttl d w d d' q n en ondahk almaga evam e 1yor· 

h~;ltDo~is. de ona kar§l muaT?ele.I.eri~~.: 
b11 ' &onul tamm1yordu. Haktr gordugu 
rq &.da.m hakkmda hic;bir merhamet duy· 
~~_or, ona kar§t, minnettarhga veya fe· 
C) arhga benzer bir his beslemiyordu. 
~~~d dilendiriyor, o kendisini nas1l kul • 
}~1\ 1Ysa, kendisi de onu &imdi oyle kul • 
t~ll:Yordu. Doris, doktor Sardi' den, son
~~b:1 -~~k s1k i§ine yar1yaeak olan bir§ey 
lilt h 0 Rrendi. Ba§ka insanlara kar§l 
S ametsiz ve has is da vranmak. 

tdi:y okakta, erkekler gozlerile onu takib 
ka.t ordu. Blanchard otelinin dordiincii 
~,t 111da oturan bir zat ona mektubla ilam 
. ~~; etf 

Sa.rd· ~· Operada, perde aralar1, doktor 
tt~) 1 lie birlikte galeride dola§trken, go· 
I •• er d" 
~ l' l oniip bak1yordu. Delmonte, onun-
tdiy:r~~~ ka1m~T?aga son derece ga~r~t 
ltl11111 ' Ibadet 1c;m, gunah ~1kartmak 1c;m 
c~~~ kzaman kiliseye gidiyor, yeni yapa -

untrata bu suretle hak bzanma • 

ga ugra§Iyordu. Paolo bile, o alayct 
maskara tavtrlarile, Doris'e bilhassa ken
disi ic;:in tehlikeli bir hal almaga ba§ladt -
gml soyledi. 

Doris, ihtiyar muallimine bir yardtm -
da bulunmu§ olmak i~in, birka<; aydan • 
beri, doktor Sardi' den, yiiksek ucretler 
vermek suretile makyaj dersi ahyordu. 

Masasmm ba§ma oturdu ve, yuzunii, de
rin derin gozden ge~irdi. Zaytfh. Elmac1k 
kemiklerinin a§agiSinda, yanaklan biraz 

c;:okiikle§iyor, hafif bir golge yap1yordu. 
Burun deliklerinin yanmda derin hirer 
km§Ik vard1. Agz1 fazla bi.iyuktii. Sardi 

ona «kusurlanm mubalagaland1r, hep -
si birer meziyet olur» diye nasihat edi -
yordu . 

Daris, portakal renginden ate§ rengine 
varmc1ya kadar bir siirii dudak boyas1m 

tecrube etmi§ti. Bu renklerin En koyu • 
sunda karar k1ld!, dudaklarmm kenarla • 

nm keskin hatlarla iyice belli ettikten 
sonra, ye§il gozlerinin etrafm1 leylak ren-

mamile bir yanl1§hk eseri oldugu a§ikar 
ise de, J apon hiikumeti Amerikanm barb 
ve diger gemilerine yap1lan zarara ve bu 
gemilerde bulunan insanlar arasmda olen
Jere fevkalade miiteessirdir ve bu nota 
ile samimi tarziyede bulunmak ister. 

J apon hiikumeti biitiin zayiah tazmin 
edecek ve hadisenin mes'ulleri hakkmda 
da icabt vec;hile hareket eyliyecektir. 

Bun dan ba§ka J apon hiikumeti, rna -
halli makamata, bu gibi hadiselerin te -
kerrurune mani olmak ic;:in kat'i emirler 
vermi§tir. 

J apon hiikumeti, J aponya ile Birle§ik 
Amerika hiikumetleri arasmdaki c;ok dos
tane miinasebatm bu teessiife §ayan ha
dise yiiziinden bozulmiyacagl hususunda 
hararetli iimidler besler.» 

ltalyaya gelince .. 
Roma 15 (A.A.) - Popolo di Ro

ma gazetesi, yeni Pekin hiikumetinin ih
das! keyfiyetinin J apon planlarmm tama
mile ve siiratle tahakkuk etmesini temin 
edecegi mutaleasmt serdetmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
«Bu planlann tamamile iera edilece· 

gine, hem de inamlmtyacak bir si.iratle 
icra edilecegine kat'iyyen kani bulunmak· 
tay1z. J aponya bu hususta, Londra ve 
V a§ingtonda tahmin edildiginden daha 
si.iratle planlanm tahakkuk ettirmek uze· 
redir.» 

Fransa, bu iflere ne diyor? 
Paris 15 (A.A.) - F rans1z gazete

leri, Japonyanm Cin yolile Avrupayt 
tehdid etmekte oldugu miitaleastm ileri 
siirmekte ittifak etmektedirler. 

La Republique, yaz1yor: 

<<Japonyanm maskesini ~1kanp atmas1 
zamam gelmi§tir. J apon tayyarecileri, 
lngiliz ve Amerikan bayraklanm pekala 
se~mi§lerdir, fakat Tokyo, beyazlann o 
havaliyi tahliye etmelerini arzu ediyor. 
}aponlar, arhk beyazlan ne Sanghay'da, 
ne de Nankin'de gormek istemiyorlar. Bu 
kadar goze ~arpacak derecede kendisini 
gostermi§ olan san trk tehlikesi, Avrupa
hlann birle§melerini intac etmiyecek mi ~» 

Roosevelt'in teessiilii Japan 
hassasiyetine bir darbe saytltyor 

Londra 15 (Hususi) - Tokyo'dan 
alman haberlere gore, bu sabahki Japon 
matbuatl, goze c;:arpacak mahallerde Ha
riciye N ezaretile deniz makamlannm 
tebligini ne~retmekte, fakat bunlara hic;bir 
§ey ilave etmemektedir. 

Roosevelt'in lmparatora ~ahsi mektu
bu ne§redilememektedir. 

Mikado'nun ~ahsiyeti mukaddes adde
dildigi ve lmparator siyasetin fevkinde 
bulundugu i~in bu mektub ]aponlarm 
hassasiyeti i~in ciddi bir darbe te§kil et
mi&tir. Bununla beraber lmparator Ne
iji'nin 1894 tarihinde <;arevi~'e kar§l ya
p!lan tecaviiz dolayisile teessiiflerini be -
yan etmek iizere bizzat tedbirler alml§ 
oldugu hatJrlatilmaktadtr. 

Sanghay' dan ahnan haberlere gore, 
Amiral Hasegava bir barb gemisile 
Y angze'nin membama dogru gittikten 
sonra Nankin'in zaptt dolay1sile bu ~e • 
hirde yap1lan merasime i§tirak etmi~tir. 

Merasim diin Cin Bahriye Nezareti • 
nin metruk binast onunde yap!lmt§hr. 

Bir tahkik heyeti i, ba¥tnda 
Sanghay 15 (A.A.) J apon me -

gine boyad1. Tam amen sun'i bir c;:ehre 
takmmt§tl. Bunu begenmege ba§hyordu. 

Simsar Mosse Doris'i otelin yemek 
salonunda ilk defa gordiigu giin, yiiksek 
sesle: 

- Bu kadm kimdir? 
Diye sormu§tu. Papaz Mattoni ise, 

onun, guzel kokular sac;:arak yamndan 

ge~ip giden ac;1k sac;:1k siloetini gordiikc;:e 
gozlerini yere indiriyordu. 

Delmonte, simsarm sualine: 

- Bi.iyuk bir ses ve kuc;:iik bir iimid I 
Cevablm vermi§ti. Sirkde numara ya-

pan marifetli fok bahklan, Delmonte'nin 
talebesine reva gordiigii muameleye na -
zaran, sahiblerinden, c;:ok daha iyi mua· 
mele goriirler. Doris, bu cevabt i§itince, 
nefesi tJkanacak gibi oldu. Zira, ustad, 

onun hakkmda ilk defa olarak musbet bir 
hukum yurutuyordu. Simsar: 

- 11k §arklSlm soyledigi zaman ben 
hfi.Zir bulunacag1m. 

Dedi. Bu adam, kambur olmadtgt hal
de kambur gorunuyordu. F akat, hayvan 
gozlerine benziyen c;ok giizel gozleri 

vard1. Doris'in elini avuclan i~ine ald1, 
ok§adl, h1rpalad1 ve biraktJ. 

- D~r sene sonra zay1f muganniyeler 
anyacaklar, o zamana haztrlanm. 

Dedi. Doris odadan ';Ikarken, §imsarin 
gozleri onu kap1ya kadar takib etmi§ti. 

OKUYUCULARIMIZ 

Diyor ki: 
Tiirkliik aleyhinde pro .. 
paganda yapbrm1yabm 

Osmanh tmparatorlugu tebaasmdan 
olup da bu imparatorlugun esas unsu · 
runu te~kil eden Tiirklere ve Tiirkliige 
ihanetlerinden dolay1 yeni Tiirkiye hii· 
kumetinin teessiisiinden sonra milli 
hududlar d!§Ina ka~maga mecbur olan 
alr;ak tlynetli ve dii§kiin seviyeli bir -
r;ok insanlar Pariste sefil koloniler ha· 
linde ya~amaktad1rlar. Irk itibarile 
Tiirkliikle alakalan -olmadigl gibi Tiirk 
vatanda§hgma da kabul etmedigimiz 
bu insanlar iyi vaziyetlerde kendilerini 
astl milliyetlerile; fakat ~irkin ve uta
mlacak §artlar i~inde bulunduklan za
man Tiirk olarak gostermektedirler. 

T1ynet ve seviyeleri itibarile s1k s1k 
tiirlii rezaletler ve cinayetler i§lemek
ten geri kalmryan bu adamlarm ~irkin 
vak'alan Paris matbuatmda Tiirkliige 
mal edilerek ne§rolunmaktadrr. Nite -
kim intransingeant gazetesinin bir nus
hasmda c Ou est rna fille, je la veux! » 
ba§hgi altmdaki siitunlarda iskender • 
yan ismi alhnda, bizim, Ermeni oldu • 
gunu derhal tantdigtrnlZ, dii§kiin sevi -
yeli ve zevce katili bir adam Tiirk ola
rak gosterilmekte ve yazmm bazt yer
lerinde ism! zikredilmiyerek sadece 
ckatil Tiirk» diye i§aret olunmaktad1r. 

Vak'alarm failleri hakikaten Tiirk • 
ler olsaydt, her milletten oldugu 
gibi Tiirklerden de baz1 kotii ferdle~i"~ 
Fransamn gosterdigi misafirperverhg1 
suiistimal ettiklerine teessiif ederek 
gec;erdik. Fakat bizden olm1yan, bilaki~ 
bize dii§rnan olan bu gibi insanlarm ha
reketlerinin manevi mes'uliyetini iize
rimize almak dogru degildir. 

Matbuat Umum Miidiirliigii gibi res
rot makamlarm da te§ebbiisile bu a • 
damlarm blzden olmad1klarmt Frans1z 
matbuatma anlatmak acaba mi.imkiin 
olamaz m1? Hir; olmazsa bu gibi vak'a· 
larm hikayesinden sonra yaZilacak :av
zihlerle Fransrz fikir ve kalblermde 
hasrl olan act inhba1 gidermege r;ah§ • 
mak dii§iiniilemez mi? 

Milli teessiir ve galeyanlanmrza r;ok 
defalar makes olan saym gazetenizin 
bu i§e lazun gelen alaka)'l gosterece -
~den emin olarak sayg~larimi suna • 
nm.• 

Muammer :<Uakant 

murlanndan miirekkeb bir gruQ, Panay 
hadisesi hakkmda tahkikat yapmak uze· 
re bir deniz tayyaresile Hohsien' e git • 

Bir kaza gibi ... 
Tokyo 15 (A.A.) - Dun ak§amki 

gazeteler, munhaman Yangtze' de vukua 
gelmi§ olan hadiselerin uyand1rmi~ oldu -
gu endi§elerden bahsetmektedirler. Ga • 
zeteler, bu hadiselerin ehemmiyetini kii
c;iiltmekte ve J aponyamn oziir dilemi~ ve 
bu hadiselerin «tamamen tesadiifi>> ol -
dugunu beyan etmi§ buh.mdugu noktasm
da 1srar etmektedirler. 

Bir konlerans toplandt 
Tokyo 15 (A.A.) - Bugiin ogleden 

sonra biiyiik erkantharbiye azalarile ka • 
bine azalarmdan miirekkeb bir konferans 
toplanmi§IIr. Bu toplantlda, ezciimle, 
ordu erkamharbiye ikinei reisi General 
T ada, bahriye erkamharbiye ikinci reisi 
Amiral Koga, Ba~vekil Prens Konoye, 
Harbiye Nazm Sugiyama, Bahriye Na
zm Yonai, Hariciye Nazm Hirota ve 
Maliye Nazm Kaya bulunmu§tur. Bu 
konferans, yann ogleden sonra da topla
naeakllr. 

Miizakerelerin mevzuu etrafmda hic;:bir 
§ey i§aa edilmemi§tir. 
~~~~--~----------~ Yurdda~t! 

Devlet tahvill alan hem kendlne, hem 
yurdun !manna yard1m etml.$ olur. 

Ulusal Ekonoml ve Artttrma Kurumu 

Delmonte, evvelce biiyiik muvaffakiyet 
kazanml§ olan eski repertuardakinin tip· 
k1 benzeri yeni bir palyac;oyu teganni et • 

tigi ak§am, buyuk bir zafer ak§amt oldu. 
Ostad, kariS! tarafmdan aldahlan palya

c;o roliinii adeta makyajs!Z oynad1. Gene 
ve bayag1 bir a§ifte olan kansma delice 

a~lk, §i§man, agJr viicudlu, biraz yorgun, 
beyaz sac;h bir adam heyetinde idi. Dok

tor Sardi, locada, Doris'in yanmda mii -
tebessim oturuyor: 

- Fikir benim, diyordu, bunu ben 
dii§iindiim, benim muvaffakiyetim. 

Doris, kustah, cevab verdi: 

- Evet, hep sen I 
Sardi, bu tezyifi, ses ~1karmadan yuttu. 

Delmonte, yeni kuntratmt imzaladt. V e
da ak§amt gene palyac;:o operast ile gec;;ti. 
Salvatori, aynhk giinii, gene steak ya§ • 
lar dokti.i. Bu sefer, Bazil'i hapisanede 
ziyaret miisaadesi vaktinde gelmi§ti. A • 
vukat Cowen, Doris'i telefona bizzat ~a
gird!. Sesi, sevineden titriyordu. Cowen 
niifuzlu ve etraf! korkutmu~ bir gazete
ciye, Nemirof vak'asmt anlatmi§tl. Bu 

adam, Amerika hapisanelerine clair bir 
kitab yazmakla me§guldii. Avukat, bii
yiik bir umid ve itimad besliyordu. Doris, 

te§ekkiir etmekle beraber, ruhunda bir 
eza duymaktan geri kalmaml§tl. Bazil' e, 

elleri bo§, kalbi bo~ gidiyor gibiydi. 

7 C!E _ ___ _ 

Hiikiimetin 
Hatay intihabt 

protestosu 
i~in yapdan 
reddettik talimatnameyi 

Mandater hiikumet makamlarile temas edilerek 
yapdan bu projenin hi~bir k1ymeti yoktur 

<Ba$taratl 1 Inc! •ahttedeJ 

Franszz askeri heyeti bugiin 
Ankaraya geliyor 

Ankara 15 (Hususi muhabirimizden)
Hatay i§i dolaYJsile erkamharbiyemiz -
le temasta bulunacak olan Frans1z askeri 
heyeti, yann T oros ekspresine Halebde 
tak1lan hususi vagonla sabah saat 8 de 
Ankaraya gelecek ve istasyonda mera· 
simle kar§Ilanacakhr. Heyet, Suriyedeki 
F rans1z ordulan kumandam General 
Hudzinger'in riyasetinde albay Bur
ge, binba§l Vacher, hava kwnandam Bas· 
tiyen ve emir zabiti yiizba§l Chabo' dan 
mute§ekkildir. Heyete ;Itihak edecek o· 
Ian yiizba§l T eze de yarm fstanbu!ddn 
§ehrimize gelecektir. Dogruca Ankarapa· 
lastaki dairelerine gidecek olan heyet a· 
zas1, saat 11 den itibaren ziyaretlere ba§· 
hyacaklardir. Saat II de General Hud • 
zinger, <;ankayaya giderek defteri mah· 
susu imzahyacakhr. 

Saat 11,30 da Mare§al F evzi Cak • 
mag1, 11,45 de Milli Miidafaa Vekilini, 
12,05 te Hariciye Vekilini ziyaret ede
cektir. Bu ziyaretler, 12,45 te Mare§al, 
13 de Milli Miidafaa Vekili, 13,15 de 
de Hariciye Vekili tarafmdan iade olu· 
nacakhr. Ak§am saat 20,30 da Mare§al 
F evzi <;akmak tarafmdan misafirler §ere
fine bir ak§am ziyafeti verileccktir. 

Ilk temaslardan sonra miizakerelere 
cum a giinii sa at 1 0 dan 12 ye, 13 ten 
18 e kadar devam edilecektir. Cumartesi 
giinii 20,30 da F ranSIZ sefaretinde Gene
ral Hudzinger ve maiyeti §erefine bir zi

kat Suriyede T aced din hukumeti de tu • 
tunamaz. Cunki.i, Tiirk hiikumetine sem
pati gostermiyen bir kabinenin faaliyeti 
halkm hissiyatma daima aykm dii§ecek • 
tir.» 

Fransz:r.larla Usbeciler arastncla 
kanlt hadiseler 

Antakya 15 (Hususi) - Frans1zlar .. 
Ia Usbeciler arasmda c;;1kan ihtilaf, son 
haddine gelmi§tir. Son bir toplanhda Ze· 
ki Arsuzi ve arkada§lan tevkif edilereli 
polis karakoluna gotiiriildiiler. Biraz son• 
ra Arsuzinin I 00 kadar taraftan, kara • 
kolun bulundugu binaya hiicum ettiler, 
Karakolu ta§ladi!ar. Buna jandarma 
ate§le mukabele etti. Neticede halktan 
iki ki§i oldii. Sekizi yaralandt. Zeki Ar ~ 
suzi askeri hapisaneye goturiilmu§tiir. Bu 
hadiseye Tiirk halktan tek kimse dahi 
kan§mamJ§hr. 

Protesto mitingleri! 
Sam 15 (Hususi) - Hatay rejim!niri 

mevkii tatbika vaz't dolaytsile Samda. 
Hwnusta, Hamada protesto mitingleri 
yap!lml§hr. Bu tezahiirat miinasebetile 
Kont de Martel, Sam delegesine c;;ektigi 
bir telgrafta Sancakta tatbik edileeek re .. 
jim hakkmda baz1 miitalealarda bulun .. 
mu§tur. Bu miitalealarda Suriyenin San .. 
cakta baz1 haklannm tanmacagmt ileri 
siirmu§ti.ir. Bilhassa Hatayda bulunacalC 
konsoloslann Suriyenin muvafakatile va• 
zifelerine devam edeceklerini bildirmi§tir. 
Kont de Martel, efkan oyalamak i~in bu 
telgraft a~rlk olarak ~ekmi§tir. 

yafet verilecektir. Miizakerelere pazar ( Yen i Eserler ) 
giinii de devam olunacakhr. 0 gun ogle ... ____________ ~~---· 
iizeri Erkamharbiye ikinci reisi General 
As1m Giindiiz Anadolu kuliibiinde bir 
ziyafet verecektir. 

Misafir heyet, pazartesi 
21,18 de T oros ekspresile 
aynlacak ve ayni merasimle 
caktlr. 

giinu saat 
§ehrimizden 
ugurlana -

Bir Arab miinevverinin soyledigi 
hakikatler 

$am 15 (Hususi) - Yiiksek §ahsi -
yet sahibi bir Arab miinevveri bana §Un· 
Ian soyledi: 

«- Suriyede Tiirkler aleyhinde ya • 
p1lan tahriklere ragmen, balk, Turk hal
kma ve Atatiirke kat§! biiyiik bir sem -
pati gostermektedir. Bu sempati gi.in ge~
tik~re artJyor. Tiirkiyenin Suriye hakkm • 
da izhar ettigi qostane hissiyat ve bilhassa 
918 denberi miitemadiyen Suriyenin is -
tiklali lehinde yap1lan hareketler butiin 
tahriklere ragmen bir hakikat halinde zi· 
hinlere yerle§mektedir. 

Miistakil Suriye hakkmdaki Tiirkiye 
temennileri Suriyenin istikbali hakkmda 
yegane garanti telakki olunmaktad1r. Bu 
eereyana bir gazeteci ve birka~ menfaat· 
perest politikacl mani olmaga ~ah§lyor -

tngilizce konuaur muaunuz? 
istanbul Erkek lise~i lngllizce ogretment 

A.hmed Oztiirker tarafmdan ne~redUen 
cing11izce konu§ur musunuz?:. adll lngl -
llzce - tiirk~te ha~tallk mecmuamn li~tiincii 
sayrsi !;lkml§tlr. Ingillzce ogrenmek lstt -
yenler i~tln ayr1ca tertlb edilml~ dersler1 
ihtiva eden; fonetik, miiklHeme, gramer ve 
terciime derslerlnln Oksford ve Londra u
niverslteleri inglllzce profesiirlerlnln en 
son eserlerlnden lstifade edllerek tanzlm 
edlldlf;l bu mecmuaYI karilerimize tavslye 
ederlz. Fiatt 5 kuru1ltur. 

{:ocuk Duyguau 
Qok faydaiJ yaziiar ve reslmlerle lntl§at 

etmekte clan haftahk Qocuk Duygu.su ga
zeteslnln on iklncl say!SI da !tlkmi~tll'. 
Qocuklar~miza bllgl veren ve yurdumuz

da en !;Ok okunan bu giizel mecmuay1 bii
tiin !(ocuklara tavsiye ederiz. Fiatt her 
yerde 5 kuru11tur. 

Sinema objektifi 
Haftarun flllm k.ritlklerlle en son sine· 

ma haberlerlnl ve en son kadm modellerlle 
!;Ok giizel reslmleri yiiklii alan bu salon 
mecmuasmm da onuncu say!Sl !;lkffii!Jtll'. 

David kimdir? 
Gene bayanlar her birisi 200 liradan 

500 liraya kadar Bay DAV1D'e borclu 
durlar. 

lar. Hakikatin ortaya ~1kmasma kimse Bu borcu nas1l odeyecekler! 
mani olamlyacakl!r. Size §U kadanm da Ni§anlandiklan zaman ni~anhlarmm 
soyliyeyim ki, Tiirk dostlugunun klyme - r;eyizlerini DAViD magazasmda yaptl 
tini takdir edemiyi§i ve vaktile ona laz1m racaklan, fevkalade rob do~ambrlart 
geldigi kadar ehemmiyet vermiyi§i yu • ipekli pijamalart, gi:imlekleri, it; ~ama 
zi.inden bugunku hukumetin daha fazla ~Irlan, boyun baglarr ve mendilleri ii 
mevkii iktidarda kalamiyacagmt tahmin zerine verecelkeri sipari§lerle babala .. 
mii§kul degildir. Bugiinkii hiikumetin is· 

rma i:ideteeekler. tifas1 fevkalade bir hadise te§kil etmiye· 
cektir. <;ekilecek olan Cemil Murdum D1KKAT: Adres, Beyo~lu, lstiklal 
hukumeti yerine Seyh T aeeddinin hiiku- caddesi, Galatasaray Lisesi kar§tsmda 
meti te§kil etmesi ~rok muhtemeldir. Fa- 178 numarah DAViD magazas1. 

Maamafih, bu ziyaret, evvelki ziya - gardiyan beliriyor; duruyor ve Bazil' 
retten daha iyi §erait ic;;inde ge~ti. Bazil one siiriiyor. <.;ekilip gitmeden evvel: 
daha taravetli goriiniiyor ve daha canh - Yanm saat izin, diyor, fazla flort 
konu§uyordu. 'Oc;: defa tebessiim etti ve de edeyim deme oglum. 
en sonunda, masamn iistiinden uzanarak Bazil, oniindeki bo§luga, kor gibi ba 
Doris'i optii. Doris, Bazil' e kuvvet ve ruh ktyor. Doris titremege ba~hyor, fakat ~a 
g1das1 veren §eyin, bundan evvelki z!ya· bucak kendini topluyor. Arllk, Bazil'in 
reti oldugunu bilmiyordu. Bazil. 0 Ziya- sa~rlan iyiden iyiye seyrekle§mi~; bakl§ 
retten ald1gl kuvvetle, bu dort duvar ara· Ian bombo§. Yiirurken ayaklartm siiru • 

sma gomiilii olu§ hissini daha az duyu • yor. Parmakhga dayamyor ve bekliyor. 
yordu. 

- Bonjur Bazil... 
Bu buse, onunla birlikte hapisanede 

kaldt ve Doris'le birlikte Avrupaya gitti. - Bonjur Doris. 
" .-: • HayiT, arhk, «nas1lsm )» diye sorm1 • 

Aradan bir sene, yahud, Bazil'in ta _ yacak. Bu sua!, bu insan ytkml!stmn kar 
birile iki yiiz doksan sekiz gi.in daha gee;:· §lsmda c;ok manas1z bir§ey olacak. Susu 
mi§ti. Doris, gene hapisanenin bekleme yor. Bazil'le beraber, o da susuyor ve 
cdasmda oturuyor, Bazil'i bekliyordu si.ikutun. siyah bir ortu gibi, bu cam ta 
Art1k, bu oday1, orada dola§an kokuyu, vanm altmda ayllmasm1 bekliyor. Bo .. 
tepedeki camdan suziilen donuk I§lgJ, rna· gucu bir siikut. 
sas1 ba§mda oturan katibi ezberlemi§ti. Doris, haykuacak gibi oluyor; fakat 
Katib, bir ko§esinde bir par~ giine§ t§Il· hayklrmiyor ve Bazil'in yuziine, mute 
day an tepe cammt ~renesile i§aret ederek: bessim baktyor. Katib ayaga kalktyor 

- Ciizel bir hava. parmakhgm kapiSin! ac;:iyor. 

Dedi. Doris, nezaketle cevab verdi: - Musaade verilmi§tir ... 
- Evet c;:ok giizel. Diyor. 0 zaman, Bazil'in viieudiinde 

lngiliz lisam ve Amerikahlarm nikbin bir asker sertligi peyda oluyor; askerce 
ve manas1z ufak tabirleri, kulagma biraz bir selam veriyor, yanm sola doniiyor v 
yabanc1 gelmege ba§lamJ§tl. ku~ruk kap1dan c;Ikiyor, Katibe hitaben: 

Demir kap1da, kilide sokulan bir anah· - <;ok te§ekkur ederim, diyor. 
tar sesi var. Kap1 ac,:thyor. E~ikte, once (Arkass var) 

- - ~ - --
" 



Ege tiitiinciileri 

,ikayet ediyor 

Mahsuliin normal fiatla 
satdmadJ~ soyleniyor 
lzmir (Hususi) - Bu y1lm tiitiin sa· 

h~lan, pek hakh olarak, biraz dediko -
dulu ve siZilbh ge~ti. 

Sebebi §Udur: Ac;:Ilan fiat, tlitiiniin 
nefasetine gore, azd1. Hatta, alakadar -
lann soylediklerine bak1hrsa, Gavurkoy 
denilen mmtakanm tiitlinline, bu kadar az 
fiat verildigi hie; vaki degilmi~. Gavurkoy, 
mmtakanm en iyi tiitiinlinii yeti~tirir ve fi
atlar, her sene adeta buradaki ac;1~ ra • 
kamlarma gore, normal bir seyir takib 
eder. Ac;1~ fiat!, vaziyeti kavramaga kafi 
geldi. Nitekim ardmca, kumpanyalar biz
zat tiitliniin en iyi k1sm1m ald1ktan sonra 
piyasadan c;ekildiler. F akat bu meyanda 
eu ~ikayetler yiikseldi: 

I - MutavaSSitlar ortaya c;Ikh. Miis
tahsil tereddiid ve endi§e ic;inde, onlarm 
kucagma a bhyor. 

2 - Oc; giin evvel 70 kuru~ alman 
hir mahsuliin ayni, bugiin kuk kuru~ a
lmmak isteniyor. 

3 - Sablan tiitiinlerin miihim bir kts
IDI, muvazaa suretile tiitiin zeriyah yapan, 
kumpanyalarla c;ok yakmdan alakadar 
insanlara aiddir. ilh... 

Bilhassa, bu son kiSim, halk1 epeyce 
dii~iindiiriiyordu. Diyebilirim ki, biitiin 
Egede, bu vaziyet, hakiki tiitiin renc;be
rini ~k miiteessir ve mustarib etrnekte -
dir. Kumpanyalarla temas ve miinasebeti 
hulunanlar, yahud da ~ahsi niifuzlanndan 
emin olanlar, herhangi bir kaza veya ko
yiin biiyiik toprak parc;alanm ortaklama 
i§letmekte ve sah1 ba§laymca, gene kendi 
yalunlan olan kumpanya ve ahc1 miies -
seseler eksperleri, bu gibi sozde renc;berin 
tiitiiniinii, hem de ilk ag1zda ve iyi fiat
larla, mubayaa etmektedirler. Bunun ar· 
kasmdan dogan terane §udur: 

- Filan yerde JU kadar kuru§tan §U 

kadar tiitiin satilmlf. 

· Halbuki, satilan partilerin miihim bir 
kisml, bu gibi zevatmd1r. Miistahsile s1ra 
gelmek ic;in, evvela ilk mubayaa i~tiha -
smm tanzimi lazimdir. Bundan sonra ise 
fiatlann sukutu ba§lar. Burada dola§an 
bir habere gore, hii.kfunet, vaziyeti tetki
ke ba~lami§hr. Hatta, bu muvazaalara 
nihayet verilecektir. T opraktan, birinci 
elde hakiki renc;berin istifadesi matlub 
olduguna gore, bOyle bir tedbir ve karar, 
zannediyorum ki, biitiin Egede bir bay
ram sevinci uyandiracaktir. 

Muhtelif yerlerde, muhtelif zamanlar
da temas ettigim c;iftc;iler, alakadarlar di
yorlar ki: 

«- Tiitiine aid endi§elerimiz ve derd
lerimiz eskiden daha fazlayd1. Ba§veki -
Iimiz Celal Bayar, fktisad Vekaletinde 
bulundukl.an zaman bu vaziyeti gormii§ 
ve Ankarada bir tiitiinciiler kongresi top
hyarak bu derdlerin miihim bir k1smm1 
ortadan kaldumi§h. Tiitiin zeriyatl ve sa· 
t111 mevzuu, Ba,vekilimizin yakmdan va
klf oldugu ve giinden giine, safahat1 
daha c;ok meydana c;tkan bir i1tir. Her -
kesin diledigi gibi zeriyat yapmas1 ve 
bilhassa ekici firmalarla miinasebete gii
venerek muvazaa usulile tiitiin ekilmesi, 
evvela rokolteyi §i~irir, saniyen asll tiitiin 
renc;berinin i~ mevzuunu c;iiriitiir. Ciinkii 
tercihan onlarm tiitiinlerinin almmas1, 
gayet tabiidir. 0 takdirde, as1l ekseriyet 
kaybeder ve tiitiin mevzuundan ancak is· 
tifade, mahdud ~&hulara kahr .. Tiitiin -
ciiliigii, muayyen bir zirai meslek haline 
koymak ve topragmm iistiinde, kans1, c;o
luk c;ocugu, c;ifti c;ubugu ve sermayesile 
c;ah§an tiitiinciiyii himaye etmek ic;in, 
rnuvazaah zeriyatm kalkmast icab eder. 
:A,yni zamanda tiitiin miistahsillerinin 
• miimkiinse ve diger te§ekkiillerle bir te
zad te~kil etmezse - ayn bir kooperatif 
veya banka etrafmda toplanmalan, buna 
ilaveten de, tiitiin sah~Imn iiziim, incir, 
zahire borsast gibi bir borsada sat1~ gor
mesi c;ok yerinde olur. (:iinkii kasaba ve 
koyler ic;inde cereyan eden sah, muame
leleri, akla hayret ve kalbe 1sbrab veren 
oyle teferruat ta~!yor ki. anlat!lmasl im • 
Hm yoktur.» 

Bu noktai nazarlar, ekseriyet itibarile 
c;ok yerindedir. Cec;irilen tecriibeler de 
bunu teyid etmektedir. Herhalde, tiitiin 
mevzuu iizerinde hiikumetin gosterdigi 
ve gosterecegi al~)ca, c;ok yerinde olacak 
ve dedigim gi\Ji, Ege istihsal mmtakasm
da, biiyiik bir sevinc; uyandiracaktir. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocaSlZ bic;ki ve diki~ og

renmek istiyenler ic;in Be~ikta~ 
Diki§ Yurdu direktorii ~iikrii 
Cal tarafmdan yaz1lan kitab -
larm birinci cildi iki, ikinci ve 
iic;iincii cildleri iki~er buc;uk lira o
larak yalmz Yurdda sahhr. Ta~ra 
sipari~leri bedeli geldiginde derhal 
gonderilir. Posta paras1 ahnmaz. 

Adres: Be~ikta§ Diki.§ Yurdu, 
Akaretler No. 87 

CUMBURIYET 

I I • I_ 
, 1--t-1 -+•::::-i-~=·+-+--!--!-tl 
Jj I I• I I lr--t--1--+=1:---'!--!-+--1--4-- '=" 

::r lliJ J.LI.11IJ 
Soldan sag-a; 
1 - Yurduna muhabbet ba~la! 2 -

Qok ihtlyar kadm, kar~1 gelen. 3 - Dugun 
gecesl, iran dillnde dyb. 4 - Cumle, her
kes ona vurur. 5 - Bir clns bUg!, bulal)ma. 
6 - Ku~iik pllicln yarJSl, blr dllde evet. 
7 - ince ve zarl! blr §ekllde, b!r hayvan. 
8 - B!r peygamber, bir say1, duvarcmm 
aletler!nden. 9 - B!r emir, baz1 ail;aclarm 
kurumu~ mah.sulii. 10 - BuyUk b~. ika -
metgA.h, 11 - Gemller!n ilt!cagahi, yas. 

Yukandan a~j);1ya: 
1 - Odevlni tam! 2 - Garibe, tarihl bir 

mlllet. 3 - Su bask1m, insafsiz. 4 - Tek
dir, altabeden !ki hart yanyana, alfabede 
bir harf!n okunullu. 5 - AgZI fena ray!ha
lar sa~an. 6 - Blr Ru.s ad1. 7 - Qaresiz, 
na.ve. 8 - Sahib, arabca cbundan sonra:.. 
9 - Biikre§in sayflyesl, vas1ta. 10 - Bir 
edat, zam. 11 - Zaman, §enllklerde sokak
lara kurulur. 
Evvelki bulmaeamn ballt!diJmi~ tekU 

1 2 8 4 ~ !I 1 !! II 10 11 

'ElK olNio Mil •luiLiu 
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Dr. Haftz Cemal 
Pazardan baska ~nlerde li~leden 

sonra saat (21f.a tan 6 va) kadar !stan· 
bulda Dlvanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sab. cumartesi g(lnlerf sabat 
c9 1f.a • 12• saatlerl hakikt flkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 38 • 48. 

r -~ 

ist. Borsas1 15/12/937 
P A R A L A R 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bel.;ika Fr. 
Drahmi 
lsvi.;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron <;ek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 

Ah~ Sab!f 
623.- 628.-
125.50 125.50 
80.- 88.-

100.- 108.-
80.- 84.-
18.- 23.-

570.- 580.-
20.- 23.-
65.- 70.-
78.- 82.-
21.- 23.-
26.- 29.50 
20.- 22.-

Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron lsvet; 30.- 32.-
Aitm , 1063.- 1065.-
Banknot 269.- 270.-

<; E K L E R I 
At;lh~ Kap&Dl!l 

Londra 625.- 624.-
New-York 0.7996 0.80 
Paris 23.565 23.6025 
Milano 15.1920 15.2163 
Briiksel 4.7030 4.7125 
Atina 87.44 87.58 
Cenevre 3.4370 3.4625 
Sofya 64.- 64.1025 
Amsterd. 1.4375 1.44 
Prag 22.7488 22.785 
Viyana 4.2288 4.2355 
Madrid 13 .. 76 13.7825 
Berlin 1.9825 1.9862 
Var!lova 4.2192 4.221l0 
Budape!lte 4.02 4.0264 
Biikre!l 106.72 106.8910 
Belgrad 34.52 34.575 
Yokohama 2.7486 2.7570 
Moskova 23.6025 23.565 
Stokholm 3.1038 3.1087 

tSTtKRAZLAR 
At;di!i Kapam~ 

TUrk B. 
,. I Vadeli 14.65 

SJVas - Erzu. J 101.25 
,. .. m 95.-

14.625 
101.25 
95.-

Cenevre VnJversiteslnden mezun 

Dr. M. Osman Saka 
GOOUS VE DAHiLt HASTALIKLAR 

MfiTEHASSISI 

Her giin ogleden sonra 
hastalanm kabul eder 

istanbul Belediyesi kar!l1smda Sinan 
Ava daireleri. Telefon: 23565 

YaiRII TOrkiye 
ve 

TUrk Millet! 
i ~ i n 

YAPTIRILAN 
BOZKURT 

ve 

HALK 
t1ra1 bl~aklan 

Muhterem Anadolu ve Trakya Tiiccarlan : 
Eger oz KARDE.$iNiZE yardtm etmek ve mii§terilerinize Ifl 

mal satmak isterseniz velevki kazancJDizdan utak bir tedakar
hk yapsan1z dahi 

Her Halde Oz Tiirk <;ocuklanmn Mah Olan 

BOZKURT ve HALK 
T1ra~ B1~aklanni Satmagt T ercih Ediniz. 

k • oz karde§inize vereceginh 
Unutmay1n1z I : para daima gUzel yurdunuz· 

da kalacakbr. 

EY TURK OGLU TuRK 
Sana Tiirk Oglu Tiirkten Ba§kast Yar Olmaz. 
Sahibleri: Fehmi ARDALI ve Mehmed BOZKURT, Istanbul 

Nafta V ekaletinden : 
1937 takvim senesi ic;in muteber olmak iizere vesika alanlar nihayet 

kanunuevvelin 20 inci giiniine kadar ellerindeki vesikalannm mezkur vesi
kalan ald1ktan sonra yaphklan i~leri ihale bedellerile zikretmek ve alacak
lan referanslan da dilekc;elerine baglamak suretile tebdili hususunda Vila
yete miiracaat etmeleri, aksi takdirde ellerinde yalmz 1937 senesi i~in ve
rilmi~ olan vesikalarla yeni sene taahhiidlerine i§tirak edemiyecekleri ilan 
olunur. (8377) 

K A E 

Grip, Ba~ ve Dil AQnlan, Nevralji, Artritizm, Romat1zma 

GEL EN YILBA~l' d1r ... 
Bir Hediya vermelisin. 
Ancak verrcagin bediyenio degerli olmas1 
ve bir i11e de yaramasma dikkat etmelisin 

Bu stktnbdan senl yalntz 

JUNiOR 
Yelek cebi feneri kurtar1r. 
Salt' deposu: 

Galata, Vovvoda caddesi No 30 

--• Ismail omer if~en --· 

Dr. H 0 R H 0 R N i 
r=ergiin hastalanm Eminonii muaye

ehanesinde kabul eder. Ev adre.si: 
Ail;acaml yanmda Tel: 43152 

sa~tll 1111 B~munarrt1i: Yanu• Nad• 

Umumt ne,rt11at1 uta,. eaen Yazt t11en 

Mfldflrlh HU~met Munil 

BALSAMiN KREMi 
BUtiln cihanda elli senedir dabna 

Ustiin ve e~siz kalmt$br. 

KREM BALSAMlN 

BiiyUk blr bilgi ve uzun bir tec
riibe mahsulii olarak viieude ge
tiril.mi, yegane slhhf kremlerdir. 

KREM BALSAMlN 

DiKKAT: 

$ohretlnl soz ve 'f&rlatanhkla 
degil, sihhl evsafmm Londra. 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yUzlerce krelll 
arasmda 'birineilik miikAfatllll 
kazanmt' olmakla isbat etmi$tir. 

KREM BALSAlUlN Giindiiz t~in ya~slZ, gece i~fn ya~h ve 
halis ae1badem kremlerf olarak dort 

nev'i vardtr. 

KREM B.4LS.4MlN Otedenberl tanmml§ husust vazola· 
nnda satlld1~ gibl son defa suretf 

mabsusada tmal ettirdi~lmiz gayet ~tk ve beraber ta~1ma~a elveri~li 
husust tiipler deruniinde dahi satllmaktadu. Fiatc;a daha ehven oldu
gu kadar pek kullamsh ve zarif olan 

KREM BALSAMlN tiipleri biitiin nevilerile tanmmt§, ecza 
1triyat ve tuhafiye ma~azalarmda 

bulunur. 

Kocaeli 

INGtLtz KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - tSTANBUL 

Vila yet Daimi Enciimeninden : 
Vilayet Memleket hastanesi i~in (1238) lira muhammen k1ymetli ect~ 

ve al•at a~1k eksiltme suretile satm ahnacaktlr. ihale birincikanunun 29 un~) 
c;ar§amba Jliinu saat 15 te Vilayet makammda yap1lacakhr. isteklilerin (~.It 
lira (85) kuru~luk muvakkat teminat mektub veya banka makbuzile o gu, 
zikredilen' saate kadar Vilayet makamma ~artname ve ecza ve alat listele 
rini gormek istiyenlerin de Memleket Hastanesi Ba§doktorluguna mura 

2
) 

caatleri. (837 

Devlet Demiryollar1 iflelme Umam Miidiirliigiinden 

Devlet Demlrvollan ve Limanlan Birinci !~letme Miidiirli1gu taraf1~: 
dan Haydarpa~a JO(armda yaptlnlacak ai!iag1da muhammen bedel ve muva , 
kat teminah yaz1h ampilifikator tesisatt kapah zarf usulile eksiltmeye k00 

~~ -~ 
Eksiltme 20/12/937 pazartesf giinii saat 15,5 ta Haydarpaliada gar bin 11 

ic;inde Birinci 1i!iletme Komisyonunca yapllacakttr. tl 
lsteklilerin eksiltme i!iartnamesinde yaz1h muvakkat teminat mek~ba 

ve kanunun tayin ettijti evrak ve vesaikle teklif mektublanm eksiltme guo 
nihayet saat 14,5 a kadar Komisyon Reisligine verilmi~ olmalan laz1md~~ 

Bu i~e aid mukavele projesi ve $artname iicretsiz olarak HaydarpaSil o) 
Yol Ba§miifetti~liginden almabilir. (815 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat1 
Lira Lira 

Ampilifikator tesisatl 1500 112,50 

tzmfr - Afyon hath iizerinde Turgudlu istasyonunda yap1lacak ist,S: 
yon binasile alimantasyon binas1 in§aah kapah zarf usulile eksiltmeye ):coll
mustur. 

1 - Bu i§lerin :Ke~if bedeli cem'an 40.000 liracl.I.r. e' 
2 - istekliler bu i~e aid sartname, proje ve sair evrakm1 Devlet P 

11 
miryollannm Ankara; Haydarpa~a, Sirkeci, Afyon ve 1zmir veznelerinde 
200 kurus bedel mukabilinde alabilirler. el 

3 - Eksiltme 27/12/937 tarihinde pazartesi giinii sa at 15 te oevl ~ 
Demiryollar1 fsletme Umum Miidiirliigu Yol Dairesi binasmda toplansca 
Merkez Birinci Komisyonunca yapilacakhr. <JS 

4 - Eksiltmeye girebllmek lc;in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat _,-~ 
vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Riyasetine tevdi etmi~ olmal~~>· 
laz1mdtr. 

nat. 
A - 2490 sayl11 kanun ahkamma uygun 3000 lirahk muvakkat te1111' 

B - Bu kanunun tayin ettigi ve ~artnamede yazll1 vesikalar. 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
5 - Teklif mektublarmm ihale giinii saat 14 e kadar Komisyona t;;; 

di ed.ilmi§ olmasl lazimdrr. c4482· (82 - <ll' Ankara istasyonunda yaptlacak umumt hala ve revizorliik binas1 il'l• 
ab kapah zarf usulile eksiltmeye konmustur. 

1 - Bu ii!iin kesif bedeli cem'an 39,500 liradu. ·r-
2 - lstekliler bu i!le aid ~artname, proje ve sair evrak1 Devlet Detll1 el 

yollannm Ankara, Haydarpa~a ve Sirkeci veznelerinden 198 kuru§ bed 
mukabilinde alabilirler. d$ 

3 - Eksiltrne 27!12/937 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Ankatll 
Devlet Demiryollar1 1$letme Umum Miidiirliigii Yol Dairesi binasmda toP' 
lanacak Merkez Birinci Komisyonunca yap1lacakbr. e· 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin asag1da yaz1h teminat ve ~A· 
saiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine tevdi etmi§ olmalarl 
Z1md1r. I• 

A - 2490 saYJ,h kanun ahkamma uygun 2962.50 lirahk muvakkat te!J1 
nat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi ve sartnamede yaz1h vesikalar. rl' 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak ehllyet vesikas1, teklif mektubla 

nm ihale giinii saat 14 e kadar Komisyona tevc!.i edilmi~ olmas1 laz1~~~5) - . 
Muhammen bedeli 933;12 lira olan 19,44 metre mikab1 bir taraf1 rend~; 

ve kordonlu ~am tavan tahtast ile muhammen bedeli 787,50 lira olan l~'de 
metre mikab1 c;am dilme 30/12/937 per~embe giinii saat 10,30 da Sirkecl , 
Dokuzuncu i~letme Satmalma Komisyonunda a~;1k eksiltme usulile Jlltl 
bayaa edilecektir. i 

Bu i~e girmek istiyenlerin yiizde yedi buc;uk nisbetinde pey ak~eJe! 
ve kanuni vesik;!larile birlikte miiracaatleri. 

:;;artnameler Komisyondan paras1z verilmektedir. (83gl) - l' 
6/12/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te kapah zarfla ya~r-

lan eksiltmiye talib ~1kmamasmdan dolay1 ihale edilemiyen Devlet Deltld~ 
yollan ve Limanlan Birinci 1~letme Miicl.iirliigilniin ihtiyac1 olan asa~~ , 
cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminah yaz1h adi bina tllb 
lasile sonmemi!i kirec ayr1 ayn ihale edilmek iizere pazarhga konmu~t~r;Jl., 
Pazarhk 3/1/1938 pazartesi giinii saat 15 te Haydarpa~ada Gar binast 1g1 

de birinci t~Jetme Komisyonunda yapilacakbr. tl' 

!steklilerin eksiltme :)artnamesinde yaz1h muvakkat teminat ve kll~$t 
nun tayin ettigi evrak ve vesaikle beraber pazarhk giinii saat 15 e }ell 
Komisyon Reisligine mi.iracaat etmeleri laz1mdlr. . , 

Bu i~e aid ~artnameler ilcretsiz olarak Haydarpa§ada Yol Ba§miifet~~6) 
liginden almabilir. (8 t 

Muhammen Muvakka 
C t N S 1 

Adi bina tuglas1 
Sonmemi11 kire~ 

Miktan 
Aded · K.G. 
70,000 

60,000 

bedeli teminatl 
Lira K. Lira K. 

945 00 70 88 
600 00 45 oo 



;: 16 Birlncikanun 193'. t 

1938 ECE MUHTIRASI CIKTI 
On ~e,it Uzerine hazarlanm••t•r. Her k1rtasiyeclde bulunur. Deposu: Ankara caddesl Afitab Magazas1 No. 111 • 

Telefon : 21444 -------•• 

istanbul Posta T. T. Vila yet Miidiirliigiinden: 
. idare ihtiyac1 is;in 29 aded iki kiloluk bir aded be~ kiloluk 12 aded 10 

ltiloluk, 15 aded. 20 kiloluk, 11 aded 50 kiloluk ki cem'an 68 aded kefeli ve 
0111rak terazinin alrm1 a~lk eksiltmiye konulmu§tur. Terazilerin yerli rna· 
llluiattan ve oll)!iiler kanununa tamamen uygun olmasl l§arttlr. 
k E~siltme 28/12/937 sah giinii saat 15 te Biiyiik Postane binas1 birinci 
atta Istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinde miit~ekkil Ahm Satlm Ko -
~isyonunda yap1lacaktlr. Muhammen bedeli 633 llra; muvakkat temiriat 

1
7 lira 48 kurU§tur. Taliblerin ~~rtn~esini g?rmek .. v~. ~uvakkat temin.at· 
a.r1n1 yatrrmak iizere ~ah§ma gunlermde mezkilr Mudurluk tdart kalemme 
~ksiltme giin ve saatinde de Komisyonuna miiracaatleri. (8310) 

1 9 3 8 Y1lha,i 

Hava 
B V Y 

. 
Kurumu Biiyiik Piyangosu 
UK 1KRA.M1YES1 

( 50 0. 0 0 0 r liradJr 
Ayma : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30,000, 

20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) lirahk iki aded 
lb.iikcHat vard1r. 

Keside Yzlb~t • gecest yaptlacakttr ••.• 

(10) lirad1r. 
' .... 

Biletler: (2.5), (5) ve 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi abmz ...... 

~kara Yiiksek Ziraat EnstitiisiiRektorliigiinden: 
~a 1 - Yiiksek Ziraat Enstitiisii dershanelerl ic;in 34 ad£d s1ramn yerinde 

ll!trtlmast ac;tk eksiltmiye konulmu§tur. 
~ll 2 - ihale 27/12/937 pazartesi giinii saat 15 te Rektorliik binasmda ya • 

acakhr. 
3 - Muhammen bedel 2340 ve muvakkat temlnat 176 Jiradtr. 

l:> • 4 - Daha fazla izahat ve parastz §artname almak istiyenlerin Enstitii 
a.tre Miidiirliigune miiracaatleri ilan olunur. c8269• (4484) 

istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlan 

t~1Y:rneti Pey parast 
tra t.r 

L>.. Lira K. 
93 63 7 5 Riistempa~a mahallesinde Kiic;iikc;ukur han iist katta 

6 numarah ocanm 48/28 hissesi. ao 13 

35 62 

as 48 

ao 87 

6 00 Riistempa§a mahalesinde Biiyiikc;ukur han ikinci kat 
26 numarah odanm 9/3 hissesi. 4697. 

2 60 Riistempa~a mahallesinde Biiyiik~;ukur han ikinci kat 
17 numarah odanm 6/1 hissesi. 4747. 

2 60 Riistempa~a mahallesinde Biiyiikc;ukur han ikinci kat 
15 numarah odanm 6/1 hissesi. 4549. 

2 35 Riistempa~a mahallesinde Biiyiikc;ukur han iist katta 
7 numarah odanm 12/2 hissesi. 4560. 

10 8Q Riistempa~a Kiic;iikc;ukur han iist katta 5 numarah 
odamn 54/60 hissesi. 4531. 

10 50 Riistempa§a Mah. Kiil)!iikc;ukur han iist kat 10 nu • 
marah odamn 4/5 hissesi. 4531. 

l~t 'lukanda yazth hisseli emlak sahlmak iizere 31 giin miiddetle ac;1k art
t1t ll'l.aya c;tkanlmi§tiT. ihalesi 20/12(937 pazartesi giinii saat 15 te yaptlacak· 

· 1steklilerin MahlUlat kalemine gelmeleri. (7786) 

~af1a V ekaletinden : 
~s·~3/12/937 peqembe giimi saat 14 te Ankarada Nafta Vekaleti Malzeme 
~a lltrne Komisyonu odasmda cem'an 11130 lira muhammen bedelli 222 par· 

lnobilyamn kapah zarf usulile eksiltmesi yaptlacakhr. 
ter li1uvakkat teminat miktan 834 lira 75 kuru~tur. Eksiltme ~artnamesl ve 
~abe:~uatt Ankarada Vekalet Malzeme Miidiirliigiinden parasiZ olarak ah -

lltr 
lltaJ lst~klilerin teklif mektublarmt talimatnamesine gore Vekaletten almmt§ 
~d. Zelb.e miiteahhidligi vesikasile birlikte 23/12/937 per§embe giinii saat 14 e 

a.r Komisyona vermeleri lazrmchr, (8194) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Bolu Nafta lJfiidiil"lii~·iinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : Bolu • Diizce yolunun 22 + 650 - 40 + 819 

kilcmetreleri arasmda kellifnamesinde kilometreleri yaztb 3 aded 2.00 metre 
ai)!Ikhgmda ve 1 a&d 1.00 metre a~tkhgmda betonarme kapakh menfezle 1 
aded 6.00 metrelik betonarme koprii ve 28 + 264 - 40 + 819 uncu kilomet· 
releri arasmdaki krrma ta~1 haztr olan bozuk 11261 metre uzunlugunda §OSa 
esash tamirah. Tahmin edilen miktar1 10218 lira 93 kuru~tur, 

2 - Bu i~e aid llartnameler ve evrak 1:1unlardrr : 
A - Eksiltme llartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk illleri genel llartnamesi 
D - Menfez, koprii ve llOSe tamirine dair fenni ve hususi §artname 
E - Ke# hulasast., silsilei fiat, mesahat cetvelleri 
F - Koprii ve menfez projeleri. 
!stiyenler bu ~artDameleri ve evrak1 51 kuru~ mukabilinde Bolu Naf1a 

Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/12/937 tarihinin cuma giinii saat 15 te Boluda HiikWnet 

binasmda Naf1a Miidiirliigu odasmda Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapl· 
lacaktrr. 

4 - Eksiltme kapall zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin c767• lira muvakkat teminat 

vermesi bund.an ba:ika a~agtdaki vesikalan haiz olup gostermesi laztmdlr. 
1 - Ticaret Odasmda kaytdh bulunduguna dair vesika. 
2 - 1stekliler on bin liradan yukart inllaat i~lerini yapabi!t\ce~ine dair 

Naf1a Vekaletinden 937 tarihile ahnmt~ ehliyet vesikasmm teklif evrah me
yanma konulmast. 

6 - Teklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Bolu Naf1a Dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reis • 
ligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm 
nihayet ii~iincii maddede yazt11 saate kadar gelmi~ olmas1 ve d.I~ zarfm mii· 
hiir mumile iyice kapahlmtll olmas1 laztmdrr. Postada olacak gecikmeler ka
bul edi!mez. (8064) 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlan 
Ta§d£len suyunda kullamlmak iizere 30 ve 50 litre hacmi istiabisinde 

kiilliyetli miktarda damacana pazarhk suretile satm almacakhr. $artname
sini gormek ve anlamak istiyenlerin hergiin Kad1koy Vahflar Miidiirliigii 
ile tstanbul Vakrllar Ba~miidiirliigunde Su Komisyonuna miiracaatleri, pa· 
zarhga girmek istiyenlerin 30/12/937 per~embe giinii saat on be~te Kad1koy 
Vahflar Miidiirliij:tiine gelmeleri ilan olunur. (8280) 

Akay lsletmesinden : 
Nefsi Kad1koy iskelesl i~ biife 
Bostanct iskelesindeki diikkan 
Samatya vapur iskele arsas1. 

Yukanda yazlh mahaller a~1k artt1rma usulile 1 kanunusani 1938 tari
hinden itibaren bir sene miiddetle kiraya verilecektir. Artbrma 23/12/1937 
per§embe giinii saat 15 te idare merkezinde $efler Enciimeninde yapilacak
ttr. l;iartnameleri !dare Levazrm §Ubesinde goriilebilir. isteklilerin mezklir 
giin ve saatte teklif edecekleri senelik kira }?edelinin yiizde yedi buc;ugu nis· 

I botmdo "'k::;;'·~~="·~iidiirl~den: (8319) I 
Liste No. 

25 
26 
27 
30 
60-62 
63-71 
79 
80 

126 

218 
318 

Miktan 
50 Aded 
50 .. 
1 .. 

100 Kilo 
100 .. 

20850 Aded 
1500 Metre 
100 Kilo 
200 .. 

c t N s t 
Amerikan makkab1 1-12 m/m 

.. 1> 10.20 .. 
Elektrik tezgah1 
Bakrr ~ubuk 5/8 yuvarlak 
Bandelli kay1~ c;ivisi mqhtelif eb'add.a 
Vida muhtelif eb'adda 
Celik srrma tel 16 m/m 
ince Galvanizli tel 
Metal London veya Mangen veya Amerikan " 

Marin marka 
200 Metre Motor kayi§l 7,5 m/m 

4 Aded Miidevver su bile~ ta!$1 50 X 12 Sm. 
I - Yukar1da cins ve miktan yaz1h malzeme niimuneleri mucibince 

pazarllkla sahn almacaktrr. 
II - Pazarllk, 21/~II/937 tarihii}e rashyan sah giinil saat 14 te Kaba· 

tar.~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 
III - Niimuneler hergiin sozii ge~en !illbede goriilebilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yfl.zde yedi bu

~uk giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~;en Komisy,ona gelmeleri 
ilan olunur, (8190) 

IW'W 

Pa§abah~e fabrikasmda mevcud tahminen 15 • 20 bin aded alaturka ki· 
remid 23/XII/937 tarihine rasthyan per~embe giinii saat 10 da pazarhkla sa· 
ttlacakhr. 1steklilerin malt hergiin mahallinde gorebileceklerini, pazarhk 
ir;in de tayin olunan gun ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kaba· 
ta~ta I.evazrm ve Mubayaat $ubesi Miidiirliigundeki Satt§ Komisyonuna 
gelmeleri ilcln olunur. (8243) 

4000 kilo Al~1 
4000 ,. Rel)!ine 
1000 ,. Litepan 

I - Yukanda cins ve miktan yazth iic; kalem malzeme §artnamesi mu
cibince pazarhkla satm almacakbr. 

II - Pazarhk 30/XII/937 tarihine rashyan per§embe giinii saat 14 te 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §ubesind£ki Allm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

III - $artnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

buc;uk giivenme paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8384) 

IW'W 

1 - Pa~abah~e Miiskirat fabrikas1 il)!in ~artnamesi mucibince satm ah
nacak maateferriiat 1 aded hava kompresorii 13/XII/937 tarihinde ar;tk ek
siltmeye konmu~ ise de ihale edilemediginden eksiltme 10 giin temdid edil· 
mi~tir. 

2 - Muhammen bedli 1250 lira ve muvakkat teminah 93,75 liradtr. 
3 - Eksiltme 23/XII/937 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te 

Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonund.a yapila
cakbr. 

4 - $artnameler parastz olarak her giin sozii gec;en ~beden ahnabilir. 
5 - Eksiltmi~e illtirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektublarm1 

fnhisarlar Miiskirat Fabrikalar llubesine vermeleri ve eksiltme giiniinden 
bir giin evveline kadar tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalar1 
laztmdtr. 

6 - isteklilerin kanunen kendilerind.en aramlan vesaik ve 5 fncl mad· 
dede yazth vesika ve yiizde yedi bu~uk giivenme paralarile birlikte tayin 
edilen giin ve saatte yukanda ad1 gec;en Komisyonl). gelmeleri ilan olunur. 

(8391) 

r • t;im tobumu 
Londrada me§hur Raynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

librelik hakikt Raygras ~im tohumu Tiirkiyede valruz miiessesem namma 
gelmi:.~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu ~im tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecriibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii Vak1f ban, 4 iincU kat 18 No. da Bah~e Miman Mevh1d Baysal Tel: 23428 

Kan ~1banlan, el ve ayak parmaklanmn ka§mtllar, dolama, meme 
iltihab1 ve c;atlaklan, flegmonlar, yanlklar, trra~ yaralar1, 

ergenlikler, koltukaltt ~tbanlan 

tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

~ark ispen~iyari Laboratuar1 T. A.~· 

Y ap1 i,Ieri ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - E~iltmiye konulan i~: Devlet mahallesinde Emniyet abidesne 

Giimriik ve Inhisarlar Vekaleti arasmd.aki sahaya yaptlacak olan Adliye Ve
kaleti binas1 in!iaahdtr, 

Ke~if bedeli: 547,000 liradtr. , 
2 - Eks:ltme 6/1/1938 perllembe giinii saat 15 te Nafla Vekaletl YaPl 

!§leri Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yapllacakhr. 

3 - Eksiltme !iartnamesi ve buna miiteferri evrak 27 lira 35 ku!'U§ 6~ 
del mukabilinde Yap1 !~leri Umum Miidiirliigunden al_mabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 25,630 lira muvakkat temf• 
nat vermeleri ve Nafta Vekaletinden almmi!i yap1 miiteahhidligi vesikast 
ibraz etmesi ve yaphgi en biiyiik i~in 150,000 liradan a§agl olmamas1 ll • 
zrmd1r. 

5 - tsteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazt11 saatten lifr 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazic:!.ir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4544,. (8378)' 

SEI~t;UK P AZARI 
lstiklal caddesi, Sakarya sinemas1 yan10da 

SEL~UK PAZARI ( Eski Samatya) 
15 giin i~in fevkalade tenzilath sab~a 

ba§ladiglDt sayiD mii~terilerine Han eder. 

Ba,vekalet istatistik. Genel 
Eksiltme ve ihale 

Direktorliigii 
Komisyonundan: 

1 - 500 ila 601), $ahife tahmin olunan 9 uncu eild istatistik yilh~m 
2000 aded baskiSI kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlmt~tll'. 

2 - Tahmin olunan bedel 1961 liradll', 148 lira muvakkat teminat 
verilmesi lazrmdrr. 

3 - Eksiltme 1937 k!nunuevvel aymm 20 nci pazartesi giinii saat 
15,30 da 1statistik Umum Miidiirliigu binasmda toplanacak olan Komis • 
yonda a~tlacaktrr. Teklif mektublarpun bir saat evvel Komisyon Reisligine 
verilmesl lazrmdlr, ~artname Komisyon Katibliginden istenebijir. 

c8058• (4394) 

T.C-~ 

ZIRAAT BAN~ASI 
PAnA\rOtANIN - -~ 'l0ZU GUlER 

\ 

12 Birinkikanundan 18 Birincikanuna kadar 

Ulusal T asarruf Haftas1d1r 
.. B~ hafta i~inde Kumbaras1 olmtyan her Turk bir Kumbara alarak para 

bmkhrmege ba~lamah, Kumbaras1 olanlar da mtimkiin oldu~ kadar para 
yatlrarak ulusal tasarrufu arttirmaga ~ah~mahdtrlar. 
. Bu hafta i~inde Bankamtz&ki .tasarruf hesablarma en a~?a~ clO,. on 

hra yabranlarla clO• on lirahk yemden bir tasarruf hesabt a~branlar ara· 
smda 2 mart 1938 de kur'a ~ekilerek kazananlardan yiiz ki:?iye muhtelif 
nisbetlerde cl.OOO• bin lira ikramiye dagtblacakbr. 

Yalmz, bu kur'aya illtirak edebilmek i~in yatmlan paradan !iUbat 1938 
nihayetine kadar en a~ag1 c10 .. on lirahk bir bakiye b1raktlmas1 icab eder. 
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EN KIYMETLi 
YILBA$1 HEDiYESi 

N E 0 LA 8 i L i-R? 

• 

Mutlaka soylememi istiyorsan, beni 
en ~ok memnun edecek hediyeniz 

bir 11 VEBOLiD 11 olacakbr. 

Li 
KiR E~Li SU FiliTR E CiHAZLARI 
GUZELLiGiN SIHHATiN SERVETiN MUHAFIZIDIR. 

VEBOLID LIMITED IDARE MERK~Zi : Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No 40-42 

Ankara fUbesi : Ankarada Bankalar caddesi 
Ankara sati:!! yerlerl: Vehbi Ko~ Ticaret Evi ve ~ark Merkez Ecza Deposu • 

...... ---GRiPiN-~--~ 
Nezle, grip, bron,itle tekmil agrllar1n 

yegine ve en kuvvetli ilic1 ? 

Harareti aiiratle diitiiriir, 
ii§iitmeden ileri gelen rahat· 
aizhklarl onler' mideyi boz• 
maz, kalbi yormaz, bobrek· 

Jere zahmet vermez. 

Romatizma ve mafsal ag· 
rilarinl durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 

lcabmda giinde 3 ka§e ahnabmr. 
Taklidlerinden sakmm1z ve her yerde 1srarla cGR!PiN:o istey1n·1Z. 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden : 
Bereket han numara 10 adres gi:istererek gii.mriik i§lerile i§tigal ettigi

ne dair kc.rt bastlrml§ olan Jak Halio nammdaki §ahsm 1093 sayll1 kanuna 
uygun olarak gi.imriiklerde i~ takibine salahiyettar klimmi§ kimselerden ol
mac!.lif.. goriilen liizum iizerine ilan olunur. (8371) 

KIZILAY 

barsak, bobrek 
du!jkiinliigoune 
FEN NT 

Korsalar 
lstlyenlere iil~li 
tarifesi gonderilir 

Emin6nU 
lzmlr sol<aga 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklidcilerden 
sakiRIRIZ. 

Fatih sulh 3 iincii hukuk hakimligin -
den: 

Halen Topkap1 Arpaemini mahallesl 

Kahalbagr sokak 40 numarah hanede o

turan olii Osman k1Z1 kiigiik Zehra Mii

kerreme ayni evde oturan teyzesi Na
ciye Ersoyun 10/12/937 tarihinden iti -
baren vasi tayin edildigi .Han olunur. 

(2873) 

;;:.{'•···· v 
if, VV's/IJ 
=~~-:-:: v- ,:.· iii 

Yar1n ~1k1yor 
3 renkli, 40 sayta, aynca 

8 sayta ek, 1 buyiik ornek 
paftasile 

OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
Say1n mu,terilerlne, piyasada en ziyade aranmakta olan : 

No. 15, 16 ve buna . mumasil OYUN KAGITLARI'ndan 
Y eni stokun haztrlanmt§ oldugunu ve 

istenilen miktaran depodan ahnabilecegini ilin eder. 

16 Birincikiinun 1931 ~ 

Mideniz bozuk, diliniz pash, kabtz ~ekiyorsunuz. l§tahimz _yok mut!aka 

alll1lz:. Yar1m oaraak su I~inde alman ve meyva usarelerinden yap1lan bu harika midenize rahat ve huzur verecektlt• 
l;ii§e 25, biiyiik 40, dort misli 60 

HASAN GAZOZ ozo 
L!mon, portakal, mandalina ~e§idleri vardrr. Meyva usareler·inden yaprlml§hr. $ampanya gibi lezzetli ve midevidil'· 

Misafirlerinize Hasan Gazoz 6zii ikram ediniz. Yakmda ananas, <;ilek, muz, frenk iiziimii, kayrsr, agac goilegi nevnerl~ 
~Ikacoaktrr. $i~esi 25, biiyiik 35, dort misli 50 kuru§tur. 

BiR KASE 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAfl ve Difl AGRILARI e NEVRALJi e 
A RTRiTiZM e ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AGRILARI DiNDiRiR 

A,agrki tafsilit dairesinde yapllacak . pudra 
miisabakas1 i~in meccanen dagatllacakt1r. 

-------------... 1 ..... -----------

HolivuCi sinema ytldtzlari, • yiiziiniize adi bir makiyaj teklini 
veren • biitiin pudralarm bir fihristini yapmitlardtr. Kullandtgi· 
mz pudran1n rengi ne oluraa olsun, belki de size uygun gelmiyor. 
Baz1 aarttmlar, esmerlere mahsus bir pudra kulland1klarmda 
kendilerine daha uygun geldigi gibi baz1 esmerlere de, sarJfiD· 
lara mahsus bir pudra kulland1klarmda keza kendilerine daha 
uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegane ~aresi, yiiziiniiziin bir 
tarafmda bir renk ve diger tarafmda batka renk pudra tecriibe 
etmek ve aradaki fark1 anlamakbr. Krema kopiiklii Tokalon 
pudrasmm, her tene uygun orijinal ve tayam hayret renkleri 
mevcuddur. Bu pudra havalandmlmtf, gayri mer'i ve kat'iyyen 
sudan miiteessir olmaz. Bir!;ok Amerikah sporcu ve yiiziicii ka
dmlar, sudan miiteessir olmtyan bu pudray1 kullanarak mutad 
olimpik oyunlarmdan ve yiizmelerinden sonra bile tenlerinin 
bozulmadtgmt beyan etmitlerdir, 

Tokalon pudrast, imtiyazh bir usul dairesinde istihzar ve bu 
imtiyaz Tokalon miieasesesi tarafmdan miihim mali fedakarhk
larla tem~n edilmittir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife kartihk olarak Istanbul 622 
posta kutusu adresine (T. C. 3) rumuzile 12 kurut gonderdigi
nizde hususi modelde bir kutu krema kopiiklii T okalon pudra
sile muhtelif renklerde niimunelik 4 ufak paket pudra adresinize 
irsal edilecektir. Bu suretle yalntz kendi bal)miza veyahud arka- , 
datlarmtzla beraber tecriibe ederek hakiki bir pudra miisabaka
Sl yapmtf olursunuz. Ayni zamanda (biri giindiiz ve digeri gece 
i!;in) hakiki cild unsuru olan iki tiip Tokalon kremi de gondere· 
cegiz. Bu kremler krema kopiiklii Tokalon pudrasile beraber 
kullamlacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit kullan
digmiz pudramn rengini de hildirmeyi unutmaymtz. 

SAADETINIZI MUCIP 

BU MECCANI 
TECROBEYI YAPINIZ 
yOzOnQ2;0n taze ve 
daha gencle~ml~ 
oldu~unu g 0 r e
cek1iniz. 
Sol t .. att;~kl muf•s••1 

maiOmah okuyunuz-


