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Japonya lngiltereye yeniden tarziye verdi Halagda ugdurma af 
.\tnerika, ~rk sulanndaki donanmasm1 takviye Sancagin lstiklili ic;in c;ah§anlar bu 
etme~ini l~giltered~n ri~aA etti, Lo?d~a ve karardan hie; bir istifade gOrmediler 

.. Va~nngton da asab1yet hala devam ecliyor ............................................................ • · d 
""'Da"·~·b···a ... k ... a .. 'n'""'a""s"'l"l""'b"'u"""""' General Franco'ya F ranSIZ heyetl Ankara a 

'l suikasd tesebbiisii 
~iyeyi Verebilirdi: Burgos; hab:ri teiaib 

Koy kalkmmaSII . ederek generalin cephede 

Ankara: 16 kanunuevvel 
Bafmuharririmizden 

~ a§bakan Celal Bayar T asarruf 
~ HaftasJ nutkunda bize maden
·~J&n .. . ciligii?iz tizerinde tic; yJlh.k bir 
~t lllUJdeledi ve onu memlekete b1r he
~ne .olarak sundu. De; y1l zarfmda ma
~o~· l§letmelerimizin yurda temin edecegi 
~. £.-gelir! on be~ milyon ~iray1 .bulaca~
~d Rer hcari muvazenem1z da1ma akt1f 
tq~ekek herhangi bir sebeble sarsJ!mJya
~t'· adar kat'i bir kuvvet ve .kuvvetli bir 
~~ IYet kazamrsa o zaman doviz tahdi
~~in1 kaldJrmak suretile Tiirk ekonomi· 
IJn en nol'l'llal bir §ekle koymu§ olabiliriz. 
h~~ i~.in Ba§bakanm mtijdesi. v.e hedi-
~ Yenndedir ve c;ok kiymethdir. 

~o] akat biz bu defaki lstanbul - Ankara 
~ottllu&unda htikumetin koy kalkmmasi 
b11r11d~ bu y1ldan itibaren icra ettirmege 
t1~dad1Rl tetkikler iizerinde bu i§leri ya
'irll an bilen baz1 dostlanm1zdan bir kl
~k tafsilat alarak pek c;ok memnun ol-

' Ve kendi kendimize: 
~~ Ba§bakan kimbilir nic;in bundan 
~~ 'etrnedi, halbuki memlekete sunula-

D~ek as1l biiyiik hediye bu imi§. 
edik. 

~e ~esele §udur: Malumdur ki Tiirkiye· 
~~lldi.is~riye ihtiyac .o~m~kla . beraber 
~r·leketm asll bi.iyiik 1§1 z1raathr, ve bu 
~q 1 ~k i§ 1slah olunmaga muhtacdJr. Fa· 
~~ 11 hakikaten <;ok biiyiik oldugu ic;in 
t~ 11 lslah, en iyi usullerin epeyce uzun 
t~1 a~ lllerhalelerinde tatbikma liizum 
~~ er,r. Boyle olmakla beraber Tiirki· 
!~ ,e ,hakiki bir ekonomik kalkmmanm 
t1~~aglam temelini kuvvetlendirmek hesa
~11 ,e~gec; bu i§e el koymak laz!md1r. 
~>t1 :~ _l~tihsali miktar itibarile art1rarak 
~!k"J 1hbaril ~ iyile§tirmek bu i§in gayesini 
~~r:d~der. Bu gayeye varabilmek i<;in 
~•k llecek pek c;ok emek vard1r. Bu 
~~ '<~dla her§eyden evvel i§tigal mevzu· 
~~a~ll te§kil edecek olan memleket ziraat 
~~ Y ar1nda ve bilhassa koylerinde tetkik· 
~/Ptlmahd1r. Cumhuriyet htikumeti 
\te kYe kadar bu yolda c;ah§mamJ§, zira
~k .1j1sJndan bucagmdan faydalar vere
~~~~~ er yapmamJ§ degildir. Cumhuriyet 
~i 1~deki umumi faaliyetin Tiirk ekono
~i~ 11 e ~imdiden gec;mi§e k1yas kabul et
~i<s~Jcek bir vaziyet, adeta bir ink1lab 
l4la e Retirmi§ oldugunda ~iiphe yoktur. 
~1!}1~ 0~Unan ~imendiferlerle demiryolla
l~~et; 1§letmekteki makul tedbirler mem
~~ he Umulmadik faaliyetler yarath. 
~~~ ilcet, Adana taraflan lstanbulun ve 
~~. A'~Din turfanda sebze bahc;eleri ol· 
le h ncak §Uras1 var ki biitiin memleket
~4q lis~~. gel en saylSIZ iyiliklerin yamba· 
~~q~ 'urk koyiinii ve Turk koyjiisiinii 
~~~~~ak ve yiikseltmek i§i heniiz btiyiik 
1 1~t 1ehle oldugu gibi duruyor, ve kendi
li~tte~"ecciih edecek himmetlerimizi bek· 
1 Uyukluyor. 

"' ~te h"k• . I b I 
''Ill " • u umet be y1 u mevzua e at-
tettikj 1~e koylerin yakmdan yap1lacak 
)-4 il er1le ~a§lamJ§hr. Gec;en yaz ba.§h· 
Qllik k tetk1kler Anadolu yaylasmm §Im· 
ill~h l'aln1z iic; vilayetinde yap1lmJ§ ve 

'lis Ronderilen heyetler bu lie; vilaye-

YUNU.S NADt 
rArkan Sa. 3 sfltun 8 dal 

t artn ba§ll yoruz 

~~I genemiyen 

istanbul 
ftt 
~i ~hctrrir arkadaftmtz Salahad-

lt Ciirtgoriin bu meraklr anke-
ti11: ~ • yarrn nefretmege 

bafltyacagtz. 

• 
Japon askerleri bir (:in §ehrine girerken 

Nankin etraftnda §iddetli 
muharebeler oluyor 

Japon kumandant bugiin zafer alayile !fehre 
girecek; harekat, cenuba dogru deyam ediyor . 
Tokyo 16 (A.A.) - lngiliz sefiri,l rincikiinun tarihli bir nota almi§br: B~ 

bu sabah Hariciye N ezaretine giderek notada T uckwo, T a tung admdah fngi
M. Hirota'ya lngiliz notasm1 tevdi et - liz vapurlarmm 5 birincikanunda Yangtse 
mi§tir. iizerine Wuhu onlerinde tahrib edilmi§ 

bulundugunu soyliiyor 
Londra 16 (Hu -

susi) - Salaman -
ka'dan Lizbona ge
len haberlere gore, 
General Franco'yu 
i:ildiirmek iizere 
tertib edilen bir 
suikasd meydana 
~tkanlmi§hr. 

Diger taraftan 
Salamanka hiiku -
meti bu haberi res-
men tekzib ederek General Franco 
suikasd §ebekesinin meydana ~1kanl -
d1~ si:iylenen Burgos'ta asayi§ hiikiim
ferma oldugunu ve General Franco'nun 
da cephede bulundugunu bildirmekte
dir. 

[Arkas1 Sa. 9 sfltun 3 tel 
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Ecnebilerin tabi 
olacag1 muamele 

Dahiliye Vekaleti yeni bir 
izahname haztrladt 

J apon gazeteleri, Londra ve Va§ing - olmasmdan dolay1 tarziye verilmektedir. 
h k · f d · 'h M. Hr"rota ~enr'den· teminat verdi Ankara 16 {Telefonla) - Dahiliye tonun Japan ii umeh tara m an Itt! az .T Vekaleti ecnebilerin Tiirkiyede tabi ol-

c:dilmit olan tedbirleri takdir edeceklerini Tokyo 16 (A.A.) - Hariciye N a - duklarl muamelelere aid uzun bir izah-
iimid etmektedir. zm M. Hirota, bugiin ingiliz notasmm name haz1rladi. Halen mecliste bul,!l -

Japonya tarziyesi tevdii masmda hadise dolay1sile ]apon nan ve ecnebilerin Tiirkiyede seyahat -
Tokyo 16 (A.A.) - lngiliz sefare· hukumetinin teessiirlerini yeniden bey an leri ve ikametleri hakkmdaki kanun 

ti, J apon Hariciye Nezaretinden 14 bi • [Arkast Sa. 9 siltun 1 del layihas1 ~Ikmc1ya kadar tatbik olunma-
··········~·~·····~~~·····"·•··~·~···~···~···~·····~····· .. ····"''1''''1''''1'1.,111'111'1"''''''''1'''11'111111'''"'' s1 zaruri esaslar, bu 122 maddelik iza11-

Otobiis dedikodusunun 
gir digi yeni safha 

namede birle§tir.Umi~ bulunuyor. tzah
r Arkasz Sa. 9 autun 3 te] 
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Hiikumetin miihim 

bir karar1 
Valinin miiracaati iizerine Dahiliye Vekaleti 

Ankarada memur evleri sehrimize iki miilkiye miifelti!fi gonderdi 
' in~ast kararla!fb 

Otobiis i§i etrafmda son giinlerde do-~ Bu tahkikat heniiz bir dairede ve ev-
. .. · · · .. · v"ld' H · d 1 ·1 Ankara 16 (Telefonla) - Ankarada nen ded1kodular uzerme Vah ve Beled1ye rak uzennde deg1 1r. anc e mese e I e h .. k. t 

1 
. 

1 Reisi Muhiddin Ustiindag, Dahiliye Ve· alakadar kimselerle temas edilerek rna - u u~e ;t'bme~l urk ev en Y?Pt~ maAsma 
• · .. · 1· 1 .. I k d prens1p 1 1 an e arar verml§ 1r. n -

kale~1~e. ~ura~a~t ed:_rek bu ~eselemn uma~.arm.a muracaat 0 ~n~a ta Jr. . karada mesken buhramnm esash §ekil-
tahk1kJm 1steml§h. Vekalet, bu J§ler hak- Mufett1~ler bu safha b1thkten sonra b1r de halledecek olan bu te§ebbiisii miim
k:ndaki tahkikata §ehrimizdeki miilkiye dairede, aglebi ihtimal. Belediyede me - kiln olan en k1sa zamanda tatbikata ge<;-
miifetti§lerinden Ali Seyfi Tiirlimen ile sailerine devam edeceklerdir. [Arkas1 Sa. 9 sutun 3 te] 

Ankaradan Abidin Ereneri memur et - T ahkik edilecek noktalar 
mi§tir. Miifetti§ Abidin Erener evvelki ,Sehir dahilinde otobiisle nakliyat ya-
giin Ankara dan §ehrimize gelmi§tir. T ah- p1lmas1 ve tramvay lara muvazi olarak bu 
kikata dun ba§lanml§hr. [Arkas~ Sa. 9 sutun 6 da] 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllltlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiUIIIIII 

Paristeki gizli te§kilit 
Zabtta 7 ton 

~tkardt, 

miihimmatla bir 
bir ki~i daha 

depo meydana 
yakalandt 

Paristeki son hadiseler esnasmda bir mevkuf Polis Miidiriyetine giitiiriiliiyor 

Paris 16 (A.A.) - Polis 7 ton silah ve te§kilatmda methaldar olmak iizere Du
miihimmat ihtiva eden yeni bir depo rieux isminde bir ki§i daha tevkif olun-
meydana ~tkarml§hr. mu~tur. 

Paris 16 _(A.A-l - C. S. A. R. suikasd , (Arkasa sa. 9 siltuf! 6 da] 

Senenin en biiyiik 
matbuat hadisesi 

~aktJ, her yerde araymtz 
Diinya hadiseleri, resim • 
Ieri, faydah malumat, 
merakh bahisler ve mem· 

leketin en taninmit 
imzalari 

~- ... . ~ .. "I} ~ ' ' ' • ,\'"~ ·!;\,~ .. .,. 

Kumandanlar merasimle kar~tlandt ve ak~m 
Mare~al F evzi (;akmak taraf1ndan ~eref· 

lerine bir ziyafet verildi 
Antakya 16 (Hususi) - Hatay re

jiminin ba§lamasl doley1sile umumi affm 
ilan edilecegi bildirilmi§ti ve nihayet bu 
af da, guya ilan edilmi§ bulunuyor. Fa
kat bu af, sadece ciinha mahkumlanna 
aiddir. Halbuki Hatay istiklali ic;in <;ah
§anlardan mevkuf olanlara biiyiik cii -
riimler izafe edildiginden bilhassa siyasi 
mahkumlar bu aftan istifade edememi§ -
lerdir. Rejim bayram1 dolay1sile Tiirki -
yeye tebrik telgraf1 c;eken memurlann va
zifelerine nihayet veri! mektedir. Kmkhan 
orm'ln muhasibi F ethullah Seben de bu 
sebeble i§inden c;JkanldJ. 

Ermenilerle Tiirklerin aralartni 
a~mak istiyorlar 

Antakya 16 (Hususi} - Garreau 
lkenderunda polis amiri Artin Ma!yan'1 
hususi surette kabul ederek, yanm sa -
atten fazla konu§mU§ ve Ermenilerin inti-

Hataydaki hadiselerden: JUiistemleke 
zabitas1 halla dagatmaga ~ah~yor 

habata Arablarla birle~erek hazulanma .. 
Ian hakkmda Artine direktifler vermi§tir. 

[Arkas1 Sa .. 7 sil.tun ll te] 
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Yerli Mallar haftas1n1n be~inci gunu · 
lkt1sad F akiiltesinde diin 
ak§am ir toplanb ya ptldt 
Haftan1n be,inci giinii F akiilte taraftndan ikbsad 
giinii kabul edildiginden miihiin nutuklar soylendi 

tkttsad Fakiiltesinde diin ak§am yaptlan toplanhdan blr inhba 

Y erli mah ve art1rma haftasmm be§in- konferans salonunu profesor ve lalel>e~Ier
ci giinii ikhsad giinii olarak intihab edil- den murekkeb kalabahk bir kiitle dold ... 
mi~tir. Bu miinasebetle dun ak§am saat mu~ bulunuyordu. 
18,15 te Universite konferans salonunda Kiirsliye ilk_once lkhsad fakUit¢i (I~ 
iktisad fakiiltesi tarafmdan bir kutlulama kam pr:>fesor Orner Celal Sere telmittir. 
top Iantis! yapllrrn§hr. · Muayyen saatte [ArA:a.n Sl!.. 9 ¢'tun 1 te: 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIUUI¢NiflnRRIIIIIII»"IIII 

Alman donanmas1 
siir' a tie kuvvetleniyor 

1937 i~inde 335 bin kiisur tonluk 
gemi insa haline kondu 

Son sistem Alman tahtelbahirleri 
(Yazrsr 9 unc.u aahilemWleclir) 



2 CUMHURlYET 

T [ ~ehir ve Memleket Haberleri J ~·-~·[LI~BE.in ~~.-.~~d~~~-~~~~~ 
~~--~-------H-~..,.Y.-~-.T:..:I-.. Zehii'II mad e KOmiirden yapdanj Turfanda sebze 

Yazan: <;evirenler: 

MAUREEN FLEMING 4 MlTHAT CEMAL • S. ZIYA 
satan ka~ak~dar pire tozu yeti,tirmek i~in 

Yeni ~in ----~ n senedenberi ~inin . 
~ olan Nankin'in ~uradakt 

bir izmir Ziraat ., 0 s1ralarda imparator, yirmi iki ya~lartnda, gene Bir hafta zarftnda 23 ki~i Mahkemeye verilen 
ve sevimli bir kadtna goz koymu~tu: Macar tevkif edildi seyyar sabct beraet etti 

metin firart iizenne 
1 
. 

Mu""du""rlu""g"' u•• . a I ponyada ve japon ordusun~ 1§8 
daki biitiin <;in memleketlermde 
dJ.irken merkezi eski payitaht. . 

Ar,idiikii F erdinand'tn dul kansma! 

- Sahi mi;> 
Ve babast, bu sualinden sonra, ha§ka 

birJey r.oyliiyorro~ gibi ayni kelimeyi 
h&Jk.a sesle tekrarladt: 

- Sahi. 
Sisi devan eui: 
- Bu pre.ns baZl geceler riiyama g1ri

yor baba. 
- F akat yavrum, seni bir prensin sev

mesinden d ... ha tabii bir§ey olaroaz ki. 
Sisi farkmda olmadt: Babasmm go

ziinde bir damla ya§ titredi. 

F akat babast, klZlmn olgunluk c;agnn 
dii~p duydugu hiiznii anlataralc bu 
goz ya§Jnl bir §iir haline soktu. 

Aradan bir hafta gec;ti, .Sisi'nin anasJ 
dii§es Ludovique Viya.uaya misafirlige 
gitti: K1;; karde§i Sophie'ye. 

Bu Sophi~ usta ~eydi. yamandt, di.i
zembazdi. Ve Avusturya lmparatoru Bi
tinci Franc;ois'nm ik.inci oglu Ar idiik 
Fr~ois Charles'in lcarlSlycll. Bu birinci 
F ran~ois .lllD bir adeti vardJ, omrunun 
her giinii, altt araba beygirinin oniinde 
soyliyecegi kii~iilc bir nutukla ba§larcb, 
sonra araba51Da bu alb beygiri ko§ar, 
Perter'e giderdi, arabaYl zarif bir eda 
ile !kenclisi kullanarak. 

Bu adl1lll; giiniin oteki saatlerini de 
boyle manasJ.Z Jeylerle g~rirdi. Fa kat 
onun bu haline saray halb miisamahayla 
gi.ililiruiiyorlarch; biliyorlardt ki devlet it
lerini idare eden Sophie giiniin birinde 
tahta akuh birini ge~irtecek derecede H
fi miktarda erkel ~culc yeti§tiriyordu. 

Sophie'nin biinye ve zeka saglamhgt 

birinci oglunda toplanm1~ gibiydi: Fran
~ois • J oseph'te. 

Oyleyun, kaclm, oglunun gerek siya
si, gerek tahsi mukadderatmt, biitiin ha
yatlnca, kendi idare etti, durdu. 

Sophie'ye «Viyana saraymm bir tek 
reciilii» admt ta~lardt. Bu kadm orta 
Avrupada bir ihtilal hasbrcb. Ve gene bu 
kadm Avusturyanm yumu§ak huylu 
«bourgeois» sma deruni bir celadet ver· 
di. Ve Baron Kuebech'in o me hur «ta· 
cidarhgm istibdad hakkt» nazariyesm1 
tatbik mevkiine koyan da gen-e bu l:adm
dtr. Niifuzlu lie; adam! bu istibdada bek· 
~ yaparak: Radetzky'yi, J ellacic'i, Win
dixhgraetz'i. 

Franc;ois • Joseph' e evlenecek bir luz 
bulmak meselesi miistacel bir i~ mahiye~ 
tini almctya kadar onu, anas1 diledigi gi
bi idare etti: Oglunun yiyecegi yemegi 
sec;mekten tutun da ogluna cinsi miinase· 
bette miir,idelik edecek kadmm intiha
bma kadarl Bu miir~ide oyle bir kadmd1 
k.i onun koynunda imparator vusletin 
icablannl ogrendi ve benimsedi. 

Bu yatak vak'ast miir§ideligi biitiin 
bUttin i:mparatorluk ailesinde, ehemmiyeti 
ion dereceye varan bir meseleydi. 

lmparator Franc;ois • Joseph on sekizi
lle nnnca, anast, ona, Krenssier sanca· 
fmda, akh ba§mda, sthhati yerinde bir 
lumr&l giizeli buldu: Rubens'in tablola· 
'"llldan niimune dersiniz, oyle tehvetli bir 

· ~·1 Krenssier sancagt dine ve mutasal
lih bit koyliiler 1rkile meskundu, Slavla 

.,... kan§lllasmdan !;Ikma bir trlda ... 
B· k(;yl" rio hdmlanndan, Avusturya· 
nm '·ibar aile 1 f!rine, uzun zamanlar en iyi 
autnin.]er yeti~ti. t§te imparatora, ana~ 
amm bia nevi odahk diye buldugu ktz bu 
Jrktandt. Fakat imparator sade bu kadm
la kalU¥dJ. Ona, «aldtisul», ilk genclik 
~;agmd ~~nst nriinascbetler miir§ideligi>> 
edecek daha ba~ka kadmlar da tedarik 
edildi; hepsi ayni tipteydi, imparatorun 

gec;irdigi tath bir macerada tercihen sev
digi kadma benziyen tipte. 

Goriiliiyor ki Fran~ois - Joseph hak
kmda: <<Elinden tutacak, yo] gosterecek 
bir anast yoktu.» denileroez. 

Fran~ois • Joseph yirmi ii~iine gelince, 
yani tahta c;Ib§mdan b~ ytl sonra, ortaya 
bir mesele c;Ikh, ona evlenecek bir k1z bul
mak. Bunun iizerine anas1 bu «miir§ide
len> siiriisiinii, btl gozdeleri, bu esamisi 
okunmaz kadmlan kapi<ll§an etti ve og· 
luna yak~1k alabilecek namzedler dii§iin· 
mege ha§ladt. 

0 s1ralarda imparator yirroi iki ya~la
nnda, gene ve sevimli bir kadma goz koy
mu§tu, Macar At§idiikii Ferdinand'm dul 
kansma. Fa kat imparatorun anas1 onlara 
oyle bir biicum etti ki ikisinin de evlenme 
tasavvurlan darroadagm oldu. 

V e imparatorun apas1 Sophie dakika 
fevtetmeksizin, he~iresini dii§es Ludo
vique'i Bavyeradan Viyanaya getirtti. 

lmparatorun anas1, bu erkek gibi kadm 
§U meseleyi halletmege arttk kat'i hra
rmt vermi~ti: lmparatorun yatagmda kim 
yatacakttr? Ve karar verildi: F ranc;ois~ 
Joseph teyzesinin kJZile evlenecekti, dii~ 
1es Ludovique'in biiyiik klzile; dik ba§h 
olmtyan, giizel olan, dini biitiin olan HC
Iene'le. 

Ktzm saygt deger anas1 bu havadise 
bay1ld1. Ve iki kaynana. miistakbel hn 
kocamn ilk nerde ve nastl gorii§ecekleri 
hakkmda anla§ttlar. Bu gorii§me, Yukan 
Avusturyamn ormanltk bir yeri olan 
lschl' de, imparatorun anasmm yazhk sa· 
raymda olacakb. 

Bir de §una karar verilrni§ti: Sisi ana
smm, babasmm pe§ine takthp beraber gel· 
miyecekti. 

Diik Max buna miithi§ itiraz etti: Vak
tinin nekadar az bir bsmtm olursa olsun, 
bu «Sophie dedikleri kendini begenmi~ 
kocakaro> ile -Max ona hep boyle derdi
gec;irroek ihtimali kendisini yese dii§iirii· 
yordu. V e kansma soz verdi, eger sevgili 
yavrusu Sisi de kendisile beraber gelir de 
ona bir kuvvet olursa rab1tah bir adam 
olacakh ve bu muzic izdivac merasimine 
tahammiil edebilecekti, bu« §ahane izdi
vaclar piyasasmm en parlak i§ine», bu 
angaryeye I... V e kansma teminat veri· 
yordu, eger kii!;lik klZI Sisi yanmda bu
lunursa, indinde, <<vazife», «zevlo> ola· 
caktl; ve parlak bir sosyete adamt olmaga 
da gayret edecekti. V e bu takdirde «hat
ta rabttalt surette gi}'inip ku§anacagmi» 
kansma vadedecek kadar, fedakarhkta, 
ileriye vanyordu. Ve hatta -hayretin hay· 
retidirl~ kansma soz veriyordu: Sazmt 
evde buakacakh. Nihayet kanst da kiic;iik 
ktzlan Sisi'nin beraber gelmesine ses ~~
karmadi. 

T arih denen ,ey nastl yap1hyor goriin! 
Possenhofen' den lschl' e dogru bir ara· 

bada, sarsmttlar i~inde, gec;en bu yolcu~ 
luk omiirdii; bir yolculuk ki, anasile bii
yiik klllrun (Ludovique'le Helene'in) 
dalgm ve ciddi suratlanna bak1p giilmek 
i~in Max' ave Sisi'ye vesile oluyordu hep. 

Diik Max kansmm dizine keyifli bir 
to kat a§ketti ve: 

- Yumurthyacak tavuk gibi kurulup 
durma I dedi • 

Saf kadm bu §akanm tadma varmadt; 
fa kat Sisi giiliip duruyordu; hatta ilerde 
bunu arkada§lanndan bir kadma anlata
cak ve anasile ablasmm bu yolculukta ne 
kadar bamba§ka bir tavtr takmdtklanm 
yazmak i~in o giizel el yaZISile almanca 
uzun bir mektub gondermek kiilfetine 
katlanacakh: 

(Arkas1 var) 

inegol koylerinde yol 

tnegol (Hususi) - ikbsaa.i bir refaha kavu~abilmek It;;m malm1 sata
cak btr pazara ve bu pazara gidilecek bir yola ~u~tac bulu~dugunu tak
dlr eden koyliilerimiz bu husustaki noksanlannl buyuk bir az1m ve §evkle 
telafiye ~ah~maktad1r. Biitiin koyler ana yollarla muvasalalarm1 salim bir 
§ekilde temin edebihnek i~in adeta birbirlerile . r~~ab~t . edercesine . ~ah::~
maktadrrlar. Gonderdigim resim bu koylerden bmnm 1§~ postasm1 1§ ba
§mda g<>stermektedir. 

Emniyet kac;akc;tltk biirosu tarafmdan 
uyu§turucu madde kac;Jkc;tlarma kar§J a
~J!mt§ olan miicadeleye devam edilmek
tedir. Son bir hafta zarfmda §ehrin muh
telif yerlerinde ii~ii kadm olmak iizere 
23 kac;akc;1 yakalanmi§tlr. Y akalanan ka
c;akc;tlar §Unlard1r: 

Galatada esrar ve eroin satlcthgt ya • 
pan Minno§ Hiiseyin, T a§kopriilii Hii • 
seyin, Ha§im, Vasil, Siileyman isminde 
be§ ki§i civardaki helvac1 Osmanm diik • 
kamm merkez ittihaz ederek faaliyette 
bulunduklan Slfada yakalanmt§lardir. 
Osmamn da diikkanmda miihim miktarda 
esrar ve eroin bulunmu§tur. 

*** 
Beyoglunda Bostanba§mda oturan 

Viktoryamn evinde yaptlan ara§hrmada 
tara~ada bir torba i~inde 92 gram eroin 
bulunmu§tur. Viktoryaya eroin veren 
Sultana ismindeki kadm da merourlann 
tahkikatile meydana c;1kanlml§ ve yaka· 
lanmt§ttr. 

*** 
Sabtkalt htrstzlardan Abdiilkadir Ga -

latada eroin satarken yakalanmi§hr. Bu 
s;rada Pandeli, Nadide, Muhiddin adm
da iic; kac;akc;t da ele ge~mi§tir .. Bu ka • 
~akc;tlann evleri de aranmi§ ve akla gel· 
miyecek yerlerde eroin, esrar bulunarak 
miisadere edilmi§tir. 

*** 
Y eni§ehirde kundurac1 Apetin esrar 

satarken yakalanmt§ttr. Tiitiin tabaka • 
smda da sanlmt§ bir halde esrarh sigara 
bulunmu§tur. 

*** 
~ehzadeba§mda milli sinemada ~alt-

Marpu~c;ularda. <;ar§th banda kolon
yaci Ahmed isminde biri, pire tozu yapar 
ve bunu muhtelif vasJtalarla sattmrmt§. Bu 
arada Sason admda birine de yaphgt pire 

tozundan vermi§ti. Seyyar sahct Hamdi 
isminde biri, Sasondan aldtgl pire tozunu 
surada burada satmakta olsun, bu tozlan 
kullananlar §ikayete ba§lamt§lar. Y apt· 

Ian muayene ve tahlil ne~cesinde pire to
zu adt altmda sattlan bu maddenin komiir 
tozundan ibaret oldugu anla~Jlml§hr. Bu
nun iizerine, evvela seyyar sat1c1 Hamdi, 
miiteaktben Sason sorguya c;ekilmi§ler • 
dir. 

Sason, bu tozlan, Ahmedden aldtgmJ 
si.iylemi§, fakat Ahmedin diikkamnda 
yap1lan ara§brmadan bir netice elde edile
memi~tir. 

Ahmedin, bir miiddettenberi, asliye ii
c;iincii ceza mahkemesinde devam eden 
duru§mast diin neticelendirilmi§tir. Ah ~ 
med demi§tir ki: 

«- Ben bu pire tozlanm her tarafa 
satanm. ~imdiye kadar kimseden bir §i
kayet duymadtm. Benim satllg1m tozlar 
halis pire tozudur. Ba~kalan bunu ahp 
yerine ba§ka toz koymu§ olacaklarl» 

Mahkeme §ahidleri dinledikten sonra, 
ic!dia makammm istegine uyarak, suc;lu 
Ahmedin beraetine karar vermi§tir. 

KULTUR ISLER/ 

Muallimler arasmda yeni 
tayinler 

tetkikat yaptyor 
lzmir (Hususl) - Senenin her mev

siminde turfanda sebze ve meyva istih
sal ve ihrac edilebilmek iizere, Ziraat 
miidiirliigiince baz1 tetkiklere ba§lanrru§
ttr. 

En miisaid olarak 1hca sulan etrafmda 
geni~ ve fenni fidanhklar tesisi dii&iincesi 
vardtr. lzmir havalisinde mevcud Aga -
memnun, Ce§me thcalarile Urla i~me su
lan ve bunlara civar arazi tetkik edilmi§
tir. 

Ba&ta Agamemnun thcas1 sulan ol -
mak iizere, hepsinin de ihtiyaca cevab ve
rebildigi umulmaktadtr. T etkikatm §im
diye kadar olan k1smt miispettir. Ancak, 
thea merkezlerinden sulann, kendi vasJf· 
lanm kaybetroeden fidanhklara aklttlma
SI ve gerek gec;irilecekleri, gerekse fidan
hklarm tesis olunacaih arazinin mubayaa 
ve haztrlanmast, epeyce masrafa bagh 
goriilmektedir. Mesela Agamemnun tit • 
calan sulart, akllgt klSlmda dere sularma 
kart&tr. Halbuki bu suyu ayn kollardan 
ve e~hasa aid araziden gec;irerek mutasav
ver fidanhk yerine abttlmasi icab ediyor. 
Ce§me tltcalan civarmda bu ameliye da
ha kolay, daha az masraflt ~tkabilecek
tir. Sularda, yeni bir tahlil daha yapt] • 
mast kararla~tmlnu§ttr. 

Gec;enlerde ~ehrimize gelen Ziraat 
Vekaleti J eoloji Enstitiisii miidiirii de b11 
mevzula alakadar olmustur. Bir habere 
nazaran da, Ziraat ve N.af1a Vekaletleri, 
lzmir havalisindeki biitiin 111ca sulanmn 
evsafmt miitehasstslara daha esash bir 
surette tetkik ettirecekler ve turfandaCI!tk 
faaliyeti ve ameliyeleri, bunu takiben 
basltyacakhr. 

olmak iizere, yeni <;in hiikfunetullll 
ettigi ilan edildi. 

Japonyamn, eski Manc;u 
tabi yerlerde yeni yeni Asya 
te§kil ederken bu defa i§gal 

d · b' h"kuxnet topraklarmda a yem Ir u 
cag1 bekleniyordu. Z~tcn . J 
§imdiye kadar beynelmtlel btrc;ok 
lara ugramasma sebeb ?l~n 
resmen ilamharb etmeroesnlln 
hca s1r ve hikmeti de; yeni ~in 
tinin te§ekkiiliinii kolayla§tiTrnak ve 
nunla sulh akdine liizum . 
miinistlige kar§l ittifak etmek, 1~ 
yapmak suretile Sovyet Rus~ar 
beraberce yiiriimegi temin emehY 1' 

Japonya, §imdiki askeri 
halkma kar§I olmaYJp birkac; 
§Ina gec;en ve komiinistli~~ 
bulunan Kuomintang partmle 
damlanndan te§kil edilen ., 
pon dii§manh8'J ve Sovyet dostlugll 
litikast aleyhinde bulundugunu 
tekrar ilan etmi§tir. Bundan 
Nankin hiikumeti yerine J 
miittefik, dost ve i§ ortag1 
kumet meydana gelecegini 

Firari <;in hiikumeti vakit ve 
ilamharb ederek T okyodaki 
geri c;ekmi§ olsaydt <;in ile J 
rasmda resmi haliharb 
dolayt <;inde Japonya ile anla§xna 
tan yeni bir hiikmnetin teessiisii 
mile! vaziyet bak1mmdan pek kola)' 
mazdt. Lakin Mare~al .•. 
J aponyaya resmen ilamharb ettlgl 
dirde Amerikanm bitarafltgml 
cegini ve bu memleketten <;ine 
yardtm gelmiyecegini dii§iinerek 

§an Rtzamn eroin sattlgt anla§tlmt§ ve 
yakalanarak iistii aranmca eroin paketleri 
zuhur etmi§tir. 

Muallimler arasmda yeniden baz1 ta
yinler yap1lm1~ ve bu tayinlere aid ka
rarnameler diin Maarif Vekaletinden 
istanbul Maarif mi.idiirliigiine bildiril
mi§tir. Yeni tayinler §Unlardtr: 

SEH/R ISLER/ be karar vermemi§ti. . 
· "h' rlefl 

Beyoglu Ak§am klz san'at okulu B ve 
*** C kurslan .stajyeri Pernbe Geren ayni 

Balatta oturan Siireyyamn evinde es • okul erkek ~ama§tr stajyerligine, !s -
rar ic;irdigi haber almml§ ve yap1lan bas- tanbul Cumhuriyet orta okul tiirk~e 
kmda bali faaliyette bir esrar nargilesi yard1rnct ogretmeni Lamia Fidan Kay~ 
ile esrar tartmaga yarar terazi ve aletler seri lisesi tiirk~e ve yurd bilgisi yar • 
bulunmu§tur. Evde yap1lan aramada da dtmCI ogretmenligine, Gazi Enstitiisii 
bir kilo esrar elde edilmi§tir. mezunlarmdan (;ievki Engin Giresun or~ 

*** . , , , .ta pkulu r~aziye ve tabii,ye y"rdt~m 
Sabtkahlardan Dogan Galatada esrar ogretmenligine, Vefa lisesi kiitUbhane 

satarken, sab1kah ;lebo aa .B~y~t<jld.il1q- !Pemuru Fahir .Sami ayni plrul .~~r~,,a-
roin i~erken yakalan~t§hr. Teti~ri memurluguna, istanbul klz Iisesi 

* * * tarih, coi!rafya ogretmenligin e Sabiha 
Biiyiikadada sakahk eden Siireyya ile Cevdet, 'U'skiidar ikinci ve i.i~iinci.i orta 

Remzi ve Mehmedin esrar satlctltgl yap· okul doktorluguna Ahmed Vicdani Oz
bgt yaptlan tarassudlarda anla§tlml~ ve bek, Diizce orta okul tabiiye ve r·iyazi
suc;lular bir miktar esrarla birlikte yaka • ye ogretmenW~ine Maide il~rin, Sorbon-
lanmt§lardtr. dan mezun Etem Feyzi Beykoz orta 

*** okul fransizca yardrmcl ogretmenligi ~ 
ne, Kadtkoy ikinci orta okul tabiiye yar
d1mc1 ogretmenligine Miiveddet, 'U'skti
dar ikinci orta okul musiki ogretmeni 

Y Ilha,inda !ram agac1 
kesilmiyecek 

Ytlba§t yakla~hg1 i~in Belediye riya
setinden §Ubelere emir verilerek ~am 
dallarmm kesilmesine mani olacak ted
birler ahnmast lstenmi§t·ir. Bu emir hi
lafma olarak c;am kesecek olanlar tee· 
ziye edilecektir. 

Pasbrmalar hakkinda 
........ ... -I~ni hi~ emir ~ 
Pasttrma ve su~uklarm etiketli ve 

kur~unlu olarak sablmas1 lbtm iken 
gerek bir kls1m memurlarm ihmali ve 
gerek esnafm emre riayet etmemeleri 
yi.i.ziinden kur~nsuz ve etiketsiz olarak 
satllmakta bulundugu ~oriilmii§tiir. Be
lediye riyasetinden aH'tkadarlara emir 
verHerek bu i§ iizerinde s1k1 kontrol ya
ptlmast ve karara riayet etmiyenlerin 
cezalandmlmast bildirilmi~tir. 

DENIZ ISLER/ 

<;inin en zengm ve mu 1m ye 
§imdi J apon ordusunun i§gali v~ 
altmda bulunan §imali <;indekt 
~ansi, Honan, ~antung ve orta 
$anghay't §amil Kiangsu . 

'lA d'l 0 h"kA ebll teessiisli 1 an e 1 en yem u urn 
c;uri ve Mogolistan gibi bir 
olacag1 tahmin ediliyordu. 
hiikumetin bir cumhuriyet 
dogrusu 25 sene evvel Manc;u 
yerine kurulan ilk ~in . 
dev;mi buhinaugu ilan edilm•§ttr. 
i~in yeni hiikUm.et Nan kin 
Kuomintang partisinin remzi olan t 
rafmda mavi zemin iizerindeki beY~' 
ne§i muhtevi bulunan k1rrniZl ,. 
yerine ilk Cumhurreisi Sunyatsen ~ 
§iindiigii ufki ve birbirine muv~tl 
muhtelif rengi ihtiva eden sancagl 
etmi~ir. 

Kastmpa§a ve civannda bir kahveyi 
merkez ittihaz ederek uyu§turucu madde 
ka~ak~J)Jgt yapan boyac1 Mehmed, lsma
il, Abbas ciirmii me§hud halinde yaka • 
lanmt§lardtr. 

Bedriye 'U'skiidar birinci orta okul mu • 
siki o.~etmenligine tayin edilmi~lerdir. 

<;in de, Cumburiyet devrinde de •. 
on be§ sene payitaht olmu§tu. Yen~ 

Sirkecideki yeni yolcu salonu huriyetin rnerkezi gene bu eski. §e 

mu~tur. Yeni cumhuriyet astl ~JP 
ketine miinhasn kalacakt1r. Dai!Jl" 
banc1 hiikiimdarhk slilaleleri ve 
dayand1g1 Turk, Mogol ve Man~ll 
ecnebi uklarm hiikmii altmda ya§lY~'JI 
<;in halkt, cumhuriyeti, kendi trk•n111 

kimiyetine delalet eden bir rejixn 
gmdan yeni hiikumet dahi eski 

*** 
Resmi bir vazifede bulunan Muhiddin 

admda bir zat eroin satmak suc;ile yaka
lanmi§hr. Ostiinde eroin de zuhur eden 
bu zat diger ka~akc;tlarla birlikte Adli -
yeye teslim edilmi§lerdir. 

MUTEFERRIK 
lt!ri emniyet ve sagh8'J 

nizamnamesi 
fkhsad ve Sthhiye Vekaletlerin·in bir 

miiddettenberi iizerinde ehemmiyetle 
me§gul olduklan i§~i emniyet ve saghg1 
nizamnamesi ikmal olunmu§tur. Bu ni
zamnamenin oniimiizdeki hafta nesre • 
dilmesi muhakkak telakki edilmekte -
dir. 

i§c;i emniyet ve sagl1~ nizamname -
Si, i§ kanununun ne§rini arnir bulundu
gu nizamnamelerden en miihimmidir. 
Bu nizamname ile i§ yerlerinde emni -
yet tertibat1, i§qinin saghgm1 koruya ~ 
cak tedbirler almacak ve i§ kazalannm 
oniine ge~ilmesi i~in her §ey yap!la 
cakbr. 

Muammer Eris Ankaraya 
gitti 

Sehrimizde bulunan i~ BankaSI umumi 
miidiirti Muammer Eri~ diin ak§amki 
trenle A, karaya gitmU;;tir. 

Vitrin miisahakas1 
Tasarruf haftas1 miinasebile vitrin -

lerini yalmz yerJ.i mallara tahsis eden 
magazalar arasmda yapllacak vitrin 
mi.isabakas1 jiiri tarafmdan bugiin tet
kik edilecektir. Jiiri, ayni zamanda 1~nk 
tertibabm da gorebilmek ic;in saat 17 
de i§e ba!ihyacakhr. 

Bu .sene vitr-in miisabakasma giren 
magazalar 40 kadardtr. Bunlarm ic;inde 
nidden giizelleri vardlr. 

Diin de birc;ok mekteb talebeleri grup 
halinde bankalara gitmi§ler ve yeni 
kumbaralar almislardir. 

Yurdda~l 
Yerl1 mall kullanmak, Tiirk ekonomi

s!ne kar~1 borcumuzdur. 
Ulusal Ekonomi ve Artttrma Kurumu 

Tahrir vazifeleri hakklnda 
talimatname 

Orta tedrisat mekteblerinde yaptm
lan tahrir vazifeler·i hakkmda Maarif 
Vekaleti tarafmdan haz1rlanan talimat
name biitiin mekteblere gonderilm~tir. 

Badema tiirkc;e muallimleri tahrir 
derslerini bu talimatnameye gore tan
zim edeceklerdir. 

DEMIRYOLLARINDA 

Devlet Demiryollar1 Alman
yaya talebe gonderecek 

Devlet Demiryollan idaresi, tekni • 
kum tahsili i~·in Almanyaya talebe gon
dermege karar vermi§tir. Bunun i~in 6-
niimiizdeki aym iic;iinde Haydarpa§ada 
bir imtihan yaptlacaktlr. Mi.isabakaya 

Liman miidiir muavini Hamid Sara
coglu diin de Sirkecideki yeni yolcu sa
lonu ve sundurma in§aatlm tetkik et • 
mi§tir. Bu salon, denizden muamele go
ren e~yanm yeni muamele yeri olacak
tlr. Sundurmamn pazartesi giinii kii -
§ad resmi yapllacakbr. 

Fmd1k navlunlari 
Deniz Ticaret mi.idiirliigii ihrac mal -

lanmtzm navlunlan i§ile ehemmiyetle 
me§gul olmaktad1r. Bu ~ah§mamn ne -
ticesi olarak ba~hca ihrac maddemiz o
lan fmd1g1n navlun fiatmda yeni bir 
tenzilat yapmak imkamm bulmm~tur. 
Son defa tonu 40 §iline indirilen fmdtk 
navlunu 37 §iline indirilmi§tir. 

Deniz Ticaret miidtirliigii, yeni ihrac 
maddelerimizin navlunlarm1 indirmek 
i~in de temaslarda bulunmaktad1r. 

. BORSALARDA 
en az ortamekteb mezunu olan demir Albn fiab 
tesviye ve rrrotor sanayiinde bilfiil ~a ~ Altm fiatlan diin de di.i§mekte devam 
h§ml§ olanlarla San'at mektebi me • etmi§tir. Diin altm fiatlan 1058 ali§ ve 
zunlan kabul edilecektir. 1060 kuru§ sah§ fiatt almakta idi. 

yet rejimini kabul etmi§tir. 
Bu yeni hiikumete i§tirak edeiJ 

cumhur reislerinden ikisi, lie; sab~k 
11 

vekil, nezaretli ve nezaretsiz eskt 0 

nam en miihim ve mes'u]iyetli . 
deruhde etmi§lerdir. Y eni hiikfuneUIJ 
yasi programmm esaslan J 
stkt ve samimi dostluk, ltalya 
yada oldugu gibi partileri ilga, 
lige kar§I sonuna kadar miicadele. ~e 
ittihadt dii§iincesinin tahakkuku l'tJII. 
§U devletlerle iyi gec;inmektir. YeJl.l 
kumetin §efi sab1k <;in Dahiliye ve 
ye N azm Tang ne§rettigi bey 
sahibsiz kalan <;inde, yeni . 
essiisii c;aresiz oldugunu ve ecnebt 
letlerin bu hiikumeti tamyacaklart01 

~=--====~~~=~"""!!!=~='!!!!!!!!===========~~~~!!'!_!""_!!!!!!! ettigini soylemi§tir. Devletler, 

ilkmekteb ~ocuklarmda tasarruf hareketi 

istanbul 58 inci ilkmekteb dordi.incii smli talebelerinden 40 ~ocuk diin 
t~ Bankas! Beyaz1d §Ubesine giderek hirer kumbara alm~lar ve bankada 
hesab1 cari al(tlY~n§lardrr. Resmimiz, kii~eiikleri kumbaralarile i6stermek
tedir, 

icab ettikc;e hirer iki§er yeni ~in 
tim tamyacaklardtr. N asil ki 
imparatorlugu §imdi bir~ok devlet 
fmdan tanmml§ bulunuyor. Zaten 
letler ancak 1928 senesi sonunda

0 Kay-~ek hiik~etini tamrnt§lardt. 
mana kadar merkezi Pckinde 
c.umhuriyeti biitiin ~inin me§ru 
olarak tamyodardt. Mumaileyh ve 
mintang partisi 191 7 de P ekinden 
rot§, evvela Kanton'a, daha sonra . 
kin'e gitmi§ti. Yeni <;in cumhuriyell 
tarihinde yeni bir dogum noktasl 
hr. 

NiishasJ 5 kuru~tu.r. IC 
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SON HABER LER 

FransiZ Hariciye Nazu1 
ragda temaslara ba§ladi 

M. Delbos, Cumhurreisile gorii.tii, ~erefine 
miiteaddid ziyafetler verildi 

Prag 16 (A.A.) - M. Yvon Del • 
.s. F ransa ve <;ekoslovak ordulan dost· 
Rllnun bir ni§anesi olmak tizere bugiin 
1111 Miidafaa Nazm Machnik'e Leji • 

on Donor ni§amm vermi§tir. 
Sabahleyin Delbos, Hariciye N azm 
tofta'y, ziyaret etmi§tir. 
Saat II de «mlistakil C,::ekoslovak or • 
1li» nun Fransa tarafmdan tanmmasJ
n 20 inci yJidoniimiinii tes'id ic;in bir 
er · as1m yap1lml§tlr. 
De!bos, Hodza, Machnik ve sair ze
~ tarafmdan F rans1z - <;ekoslovak 
. tlugundan bahis hitabeler irad edil • 
!lir. 

Franst:z ga:zetelerinin telsirleri 
_Pari3 16 (A.A.) - Frans1z gazete -

. .' M. Delbos'un seyahati hakkmda 
talealar yurutmektedirler. 
figaro gazetesi, C,::ekoslovakyanm ha
l siyaset sahasmda ayni yolu takib ~~ • 
inden hayranhkla bahsetmektedir. 

Le Journal, <;ekleri §imdiye kadar Su
t Almanlara kar§J takib etmi~ olduklan 
It, hareketi takibe devam yolunda te§· 
ttrnek muvaf1k oldugunu yazmaktad1r. 
Petit Parisien, Krofta'mn Delbos'a 
det Almanlar meselesine mtiteallik bir 
hhra tevdi etmesinin muhtemel bulun • 
&u mlitaleasmdadJr. 
~epublique gazetesi, Delbo'nun Prag
' \:ekoslcvakyada buttin ekalliyetler 
1lnda bir memnuniyet havas1 ihdas et· 
k zaruretinden bahseylemi§ oldugunu 
~rnaktad1r. 
Oeuvre gazetesi, Delbos'un Pragdaki 
U§rnelerini <;ekoslovakyamn Alman • 
a kar§l askeri kiymeti bak1mmdan na· 
itibara almaktad1r. 
cho de Paris gazetesi, daha §imdiden 

lbos'un yapml§ oldugu seyahatin ne • 
ici hakkmda bir hulasa yapabilecegi 
iasmdadu. 

B1.1 gazete diyo: ki: 
«Delbos, Var§ovada Beck'in dii§iin • 

celerini de~i§•irmege hie; bir vec;hile mu • 
vaffak olamaml~hr. Leh gazetelerinin bu 
son giinlerdeki miitalealan bunu ispat et • 
mektedir.» 

Belgrad seyahatinden bahseden bu 
gazete, Delbos'un bu ~ehre muvasalatm
da muhalif Yugoslav f1rkalan tarafmdan 
tertib edilmi~ olan niimayi§leri ileri siir • 
mektedir. 

Echo de Paris, Biikre§ ve Belgrad se· 
yahatlerinin iyi neticeler vermi§ oldugunu 
beyan etmekte ve miitalealanna Prag se
yahatinin miisaid ahval ve §erait dahilin • 
de yapilmakta oldugunu soylemekle hi • 
tam vermektedir. 

Cek Cumhurreisinin verdigi 
z.iyalet 

Prag 16 (A.A.) - Ceteka ajans1 
bildiriyor: Reisicumhur Bene§, F rans1z 
Hariciye Nazm Delbos §erefine bir og
le ziyafeti vermi§ ve bu ziyafette, ezclim· 
le, F ransanm Prag ekisi De Ia Croix, 
F rans1z 0 niversitesi. heyeti ~efi profesor 
Charletty, Delbos'un refakatindeki ze • 
vatla Cekoslovakya meb'usan meclisi re
isi Malypetr, ayan reisi Sukep, hi.ikumet 
azas1, Hariciye erkam, siyaset adamlarl 
ve generaller hazJT bulunmu§tur. 

GoriiJmeler ba,ladl 
Prag 16 (A.A.) - Ogleden sonra 

Kamil Krofta, Delbos'u Fransa ekiligin
de ziyaret etmi§ ve kendisile uzun mi.id • 
det gorii§mii&tiir. Delbos, ak§ama dogru, 
F ransa ekiligi binasmda F rans1z koloni
sini kabul etmi&tir. 

Saat 17 de Delbos Ba~vekalete gide -
rek Ba&vekil Hodza ile bir saatten fazla 
gorii§mii~tiir. Hariciye Nazm Krofta ge
ce re~mi bir ziyafet vermi§ ve bu ziyafette 
nutuklar soylenmi~tir. 
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oma su alt1nda 

'her nehri 14 metro 
Yiikseldi, bir kisim 

evler bo,albhyor 
oma 16 (A.A.) - Tiber nehrinin 

t1, 14 metroya yiikselmi§tir. Bu de • 
Yiikseli§ ~imdiye kadar goriilmemi§ -

Vatikan kap1lannda §OSe c;okmii§ ve 
ikan radyosu civarmdaki evlerde otu
ar, muhtemel c;okmeler korkusile ev

i tahliyeye ba§lami~lardir. 
oma civarmdaki arazide birc;ok yer

de su altmda bulunmaktad1r. Birc;ok 
arda ve Milvius kopriisi.i i.izerinde her 
· mlinakalat durmu§tur. 

reteynli mahlul yer
kanun Iere dair 

nkara 16 (Telefonla) - Vak1flara 
al etmi~ binlerce icareteynli mah

:'ferlerin daha k1sa zamanda tasfi -
h;in haz1rlanan kanun layihas1 bu
erde Meclisten ge~ecektir. Mesken 
i.itemmimatile mesken arsalannda 

afa aid mahlul hisseler layihada 

h §artlar dahilinde ve tenzilatla 
arlarma teffiz olunacaktu. 

hnda dukkan bulunan meskenler 
sahibleri ayni oldugu ve mahluli

de yalmz dukkana aid bulundugu 
irde ayni hukiimlere tabi tutula -
Ir. Mahliil hissesinin k1ymetlerin -
teffiz esnasmda yuzde elliye kadar 

'ilat yamlabilecektir. 

drada grevcilerle zab1ta 
arasmda kavga 

vyork 16 (A.A.) - Times, SquarP.
tornatik bir lokantanm onunde za • 
tnemurlarile mii§terileri lokanta -
'rmekten menetmek istiyen grevci-

nobetc;ileri arasmda kanh arbe -
olmu~tur. 

polis memuru yaralanm1~hr. 50 
Ci tevkif edilmi~tir. 

es Square'm etrafmda bir saatten 
bir miiddet miinakalat inkitaa ug

§hr. 

anya ile Fransa arasmda 
yapdan anla,malar 

aris 16 (A.A.) - Hariciye Nazn= 
' Chautemps ile Almanya buyiik 

bugiin Sar mmtakasmdaki Frans1z· 

n hududunda miinakalatJ tanzim e
ir anla~ma ile hudud civarmdaki ba· 

anlarm mulkiyeti hakkmda muhte

lc~~malar imzalaml§lardlr. Bu su-
1935 te Sar meselesinin halledilme-

trine bu meseleler hakkmda ba§hyan 
kereler nihayet bitirilmi§ bulunmak-

Biikreste tevkifler 
' 

intihab arifesinde miica
dele ~ok ~iddetli 

safhaya girdi 
Bi.ikre§ 16 (A.A.) - Havas aJansl 

muhabirinden: 
20 birincikanunda yap1lacak olan inti

habat §iddetlidir ve her giin kanh vak'alar 
zuhur etmektedir. 

«Demir Muhaf1z» lejyonerlerinden 
I 00 ki§i tevkif <:dilmi§tir. Dahiliye N a • 
z.r1, bi.itiin prefelere, asayi§in muhafaza • 
sma aid tedbirlerin takviyesini emretmi~
tir. 

Samsunun bir koviinde 
56 ev yand1 

Samsun 16 (A.A.) - Vezirkopriinun 
Gol koyunde bir yangm c;1kml~ ve 139 
evden 56 s1 kamilen yanm1~tlr. Samsun 
Valisi gereken tedbirlerin almmas1 Ic;in 
hadise mahalline gitmi~tir. KIZilay tara· 
fmdan yangmdan muteessir olanlara 
yard1m temin edilmi~tir. 

Cemiyeti Akvam i~in 
propaganda te§kilatl 

Londra 16 (A.A.) - cSulh ic;in bey -
nelmilel toplanma• cemiyetinin icra ko
mitesi diin Vikont Cecil'in riyasetinde 
bir toplanh yapml§hr. Komite, 1938 se
nesinde Cenevrede sulh ve Milletler Ce· 
miveti lehinde propa~anda tetkikatl ic;in 
kadrolar viicude getirecek hususi b•r 
mekteb ihdasma ve her memlekette vi
layetlerde bu kabilden terbiye ve pro
pa,ganda merkezleri tesis!ne karar ver • 
mistir. 

lcra komitesi, Janon emtiasma kars1 
beynelmilel bir boykotaj yap1lmas1 ic;in 
ruznamesinde mevcud olan ba~hca me
seleyi de tetkik etmi~tir. 

T rakyada valiler if;timai bitti 
Edirne 16 (A.A.) - 5 gfindenberi U

mumi Miifetth;lik dairesinde devam e
den valiler miizakeresi bugfin bitmi~tir. 
Valiler. beraberlerinde hususi muhase
be mudiirleri oldugu halde avdet etmi§
lerdir. 

lsvi~renin yeni Reisicumhuru 
se~ildi 

Bern 16 (A.A.) - 1svic;re federal 
meclisi, bugiin ~imdiki Reisicumhur 
muavini doktor Johannes Baumann'! 
1938 senesi ic;in Reisicumhur intihab et
mi~tir. Philipp Etler, Reisicumhur mua
vlni intihab edilmi§tir. 

M. Baumann, liberal demokrat flrka
sma mensub olup adliye ve zab1ta U· 

murunu tedvir etmektedir. M. Etler de 
muhafazakar katolik f1rkasma mensub 
olup dahiliye departmamm idare ey -
lemektedir. 

CUMHURlYET 3 

HAdiseler aras1nda 

Avrupa markab 
imanlar 

C ecil Sorel bugiiniin F ran&IZ 
gendiginden foyle bahsedi
yor: 

« Y atadJgimiZ kanttk ve mihnetli 
d~vir, gendigi karars1zhk, endite ve 
keder i~inde btrakb. Bu gendigin is
tikbali karanhkbr ve gittik~e darah· 
yor. Hertevin fena gittigi soyleniyor 
ve kimsede, hi~bir §eye iman kalma
dJ. Bu itimaddan ve bu imandan mah
rum gendik fena ~ab§tyor, gayretinin 
mahsulii yemitleri kendi elile harab 
ediyor.» 

~ohretli F ran&IZ kadmmm bu soz
lerinde, bir facia san'atkanmn mu
hayyilesini §i§iren ve etyayi kendi 
hacimleri i~inde gormesine imkan 
vermiyen bir mubalagadan eser yok· 
sa, korkunc tethisinin daha korkunc 
huliisast ~udur: Fransa oluyor. 

Gencligi «kararsizhk, endite ve ke
der i~inde» solan bir milletin, fidan· 
Ian kuruyan bir ormandan farkt yok
tur. J,te, tiirden ziyade hesaba yakm 
ve herhangi bir tenasiib kaidesi ka· 
dar neticesi mutlak bir mukayese. 

Fransiz gendigini kurutan ve sol
duran bu filizloran futmasi nereden 
geliyor? Nereden geliyorsa, kendi 
gencli~imizi korumak ie<in miidafaa 
duvarlanmizi o tarafa ~ekmege mec
buruz. Kadm bir imans1zhktan bahse
diyor: «Kimsede, hi~ bir§eye iman 
kalmadJ.» diyor. Bunlar kolay soz
lerdir. CaP1'8§Ik sebebleri kavnyan, 
geni§, bir davay1 .;:eJ>e<evre kucaklayi· 
c1, ihatah ve ktvrak bir tethisin yerini 
tutmaz. Pascal, «Allahsiz insamn se
faletinden» bahsettigi giindenberi her 
i~ dramma, her rub ve cemiyet buh
rantna ima.ns1zhk yaftasmi yapt§lir· 
mak adettir; fakat bu diinyamn mo
dem terakki namma ogiindiigii nesi 
varsa, Pascal'm ~~~hgmdan sonraki 
devirlere lasmet oldu. 

~iinkii Allahsiz ve imanstz insan 
yoktur; yalmz bu Allah ve bu iman, 
isimlerini degittiriyor: Medeniyet, 
miispet ilim, demokrasi, proletarya, 
milliyet veya daha genit idealler: Ta
biat, olut. hayat, kainat ... 

F rans1z gencligini y1kan imans1zhk 
degil, belki de &Imf ve ziimre kanaat· 
lerini birbirile bogazbogaza getiren 
iman bollugudur. 1900 genci demok· 
rasiye inamyordu ve belki halinden 
memnundu; timdi, F ransada, pe§i&I· 
ra bir kahkaha patlam1yan hi~bir 
iman yoktur: Sosyalist, katolige gii· 
ler; fll§ist, demokrata giiler ilah .. Fa· 
kat sosyalist sosyalizme, katolik lsa• 
ya, fll§ist fll§izme ve demokrat de
mokrasiye iman etmekten geri kalmt· 
yor. Bu iman bollugu, Cecil Sorel'in 
can yaktJg1 zamanlarda yoktu. 

Bolluktan gelen bu iman krizine 
diitmemesi i~in, Tiirk gencligine, 
A vrupa ~ar§Ilarmdan Tiirk toprakla
nna yay1lan iman ithalab i:iniinde u
yamk durmalarm1 tavsiye edelim. 
Biz, insan, Tiirk ve miisliiman oldu
gumuza inand1ktan sonra, A vrupa 
markah imanlan, avcumuzda biiyiik 
bir dikkatlle evirip ~evirebilir, begen· 
medik mi, hi~ korkmadan acenbunna 
iade edebiliriz. 

PEYAMI SAFA 

Belediye reis muavininin 
Ankarada temaslar1 
Ankara 16 (Telefonla) - !stanbul 

Belediye reis muavini Ekrem bu sabab 
§ehrimize geldi. Dahiliye Vekili tara • 
fmdan kabul edildi. Ekrem, istanbul 
Belediyesine aid i~ler ic;in birkac; gun 
daha Ankarada kalacakbr. Vali Mu • 
hiddin tlstilndagm Ekrernin istanbula 
avdetinden sonra Ankaraya gelecegi 
anlas1hyor. 

Meksika i§ci federasyonu 
azas1 askerile§iyor 

Meksika 16 (A.A.) - Meksika umumi 
mesai konfederasyonu, bir fa~ist hare • 
ketinin 1iniine gec;mek ic;in azasm1 as • 
keri bir te~ekkul haline getirmege karar 
vermistir. 
r~~~-----------, 
l KISACA ... ) 
* ROMA - Naz1rlar mecllsinln diinkii 

i«;timamda Maliye Nazm, 1936 - 37 mali 
seneslnin bir mllyar 289 mllyon fazlahkla 
kapanmii? oldugunu siiylemi§tir. 

Diin nazir!ar mecllsl tarafmdan tasvlb 
edllml~? alan 1937 • 1938 bii~esl 25 ml!yar, 
35 mllyon masarlf ve 25 mllyar, 72 mllyon 
varldat derpi~J etmektedlr. * viYANA- Diin ak.!lam Alman §lmen
dlferleri propaganda santralinin iki biiyiik 
vitrlninden blrl Ejechlel Lebnschu.ss lsmln
de bir §ahiS, tarafmdan ylkiimi~?tlr. Bu ~a
his, tevklf edi!mi~tlr. * LONDRA - Yiizde 4 falzll Bel«;lka 13· 
tlkrazmm kayid muamelelerlne bu sabah 
9 da ba~lam!mii} ve saat 9.45 te muamele-
ler kapatllm11~tlr. . 

istlkrazm yekunu 5 milyon Inglllz llrasl· 
d1r. * ViYANA - Ticaret Nazm, Hohentau
ren mmtakasmm altm madenler!nin !~le
tllmesl hakkmda bir Avu.sturya sendlkasJ 
ile blr Londra triistii arasmda miin'akid 
mukaveleyi tasvib etml§tlr. 

istanbul nastl imar edilebilir? 

Tabiatin hususiyeti 
ihlal edilmemelidir 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kuvvet 

Konfor nekadar yiiksek olursa olsun san' attan 
mahrum bir istanbul ancak kaba ve sahte 

bir goriinii~ten ibaret kahr 

1898 senesi baharmda, Kiiba adasmm 
Havana limanmda miithi§ bir infilak ol
mu§tu. Limam kaphyan duman daglldigl 
zaman, biraz evvel, demirli yatan Arne· 
rika bandndh Maine z1rhhsmm yerinde 
yeller estigi goriildii. Koca harb gemisi 
berhava olup batmJ§IJ. 

Yazan: CAFER SENO 

-1-

0 zaman Kiiba adas1 bir 1spanyol 
miistemlekesi idi. Amerika, Maine z1rhh· 
smm bir fspanyol torpiline kurban gittigi· 
ni ileri siirerek bu hadiseyi bir suikasd ve Mimar Prost fstanbulun iman hak • 

kmdaki projesini ikmal etti. $imdiye ka
dar plans1z ve ihtJsassJz c;ah§ffia I ann ver· 
mi§ oldugu fena neticeler gozoniinde bu
lundugu ic;in boyle, bilgili c;a!J§malan tak· 
dir etmek lazimdtr. 

Yiiksek bir §ehir miman oldugunu i~it
tigimiz Prost, istanbulun iman i~inde 
~ehrin haiz oldugu hususiyetlere ehem • 
miyet verdi mi ~ Bunu bilmiyoruz .. Y ok· 
sa, Avrupada, Amerikada yi.izlerce em
salini gordiigiimiiz modern ~ehirlerin imar 
usullerini mi takib etti ~ Bu, dikkat edile
cek bir meseledir. 

Miistakim caddeler, giizel binalar, a • 
bideler, bahc;eler, medeni tesisat modern 
~ehir tarzmda ilk planda gelir, bunlan 
kendisinde muntazam ve itinah bir ~ekil
de tophyan her ~ehir modern vasfm1 ka-
zamr .. 

Fa kat bu daha ziyade, tabiat ve tari
hin mi.iessir olmadtgJ ~ehirler ic;in dogru· 
dur. istanbul gibi miistesna bir hususiyeti 
haiz ~ehirlerin umran ve tezyininden an
ladtgtmiz mana, bir taktm tesisatm geli~i
giizel meydan almasi degildir. T abiat ve 
tarihin dogrudan dogruya mi.iessir oldu
gu bu bedii te~ekkiiliin hususiyet ve §ah
siyetini ihlal etmeden c;ah~mak ilk ~art
hr .. 

Garb ~ehirlerinin ancak kendi muhit
lerinde bir k1ymet ifade eden e~kal VC! 

sistemlerini aynen kabul ve taklid etmek 
istanbul ic;in c;ok feci bir imar usuliidi.ir. 
Umumi !arz ve usuller, tabiatin ihtima • 
mmdan mahrum kalmi~, mazisiz §ehirler 
ic;in dogru olabilir. Lakin k1ymet ve hu
susiyeti alem§iimul beldeler ic;in takib edi
lecek esaslar biisbiittin ba~kad1r. 

Caddelerin istikameti, meydanlarm 
vaziyet ve mevkii, tesisatm ~ekil, tarz ve 
iislubu ne suretle olrnahd1r ki ~ehrin be
dii ve tarihi giizelliklerini ihlal etmemi§ 
olsun .. Sonra yap1lacak tesisat ~ehrin ne· 
relerinde ve nas1l bir vaziyette olursa ma
halli tiususiyetlerle miitenasib bir ahenk 
has1l eder. 

Simdiye kadar oldugu gibi, garbdan 
aldiglmlz ~eyleri - bu miihim hususiyet 
farklarml dii~iinmeden • oteye beriye tes
bit etmekle bu ~ehir hic;bir zaman imar 
ve tezyin edilmi§ olmaz. Konfor nekadar 
yi.iksek olursa olsun, histen, heyecandan, 
san'attan mahrum bir Istanbul ancak ka
ba ve sahte bir goriinii§ten ibaret kahr. 

ASJTlarm derin tesirlerini i.izerlerinde 
ta§1yan beldeler haiz olduklan hususiyet
lerle hic;bir §ehre benzemezler. T abiatin 
hususi bir ~ekil verdigi boyle tarihi ~e • 
hirlerin imarmda takib edilecek esaslar, 
ancak kendi kiymetlerinin tekamtil ve in
ki~afmdan ibaret olmahd1r. 

Eger mimar Prost, bu cihetleri ihmal 
ederek garbdaki modern ~ehir taTZJm ta
kib edip bize bir Avrupa §ehri ornegi ve
recek olursa bu, 1stanbul i~in imar edil
memekten daha fena neticeler verir. ~eh
ri imar ederken her~eyden once onun hu
susiyetlerini gozoni.inde bulundurarak es
tetik mimariyi, yeni in§aatta, ~ehrin yeni 
~ekil ve goriinii~iinde hakim kilmahdir. 

Esasen Istanbul, iktJsadi ~artlanm 
kaybetmi§ bir ~ehirdir. Onu imar ederken 
ikllsadi zaruretlerden ziyade bedii k1v • 
metlere ehemmiyet vermek lazimdtr. T a
biat, tarih ve muhitin yarathg1 karakteris
tik bir hususiye!e malik §ehirlerin kendile
rine mahsus bir hiiviyeti, hakim bir bedii
yah vardtr ki hie; ihmale gelmez .. 

hte: Bi.itiin imar faaliyetlerinde ilk 
planda bulundurulacak nokta budur. Bol 
para, ihatah bilgi ile her §ehir modern 
vasfm1 kazamr. Bu nisbeten kolayd1r. 
As1l mesele imar i§lerini ~ehrin bu hakim 
bediiyatma gore inki~af ettirmektir. 

Bu ise, yalmz mimari i~i degil, biitiin 
~iimulile yiiksek bir san' at ve ktiltiir i§i -
dir. 

Yenedik'i di.i~i.indi.igi.imliz zaman ha • 
yalimizde beliren manzara nic;in N ev • 
york' un kiilti.irlii inllbalarma benzemi • 
yor? Uzun ve muavvec kanallar, ezeli 
bir siikun ic;inde uyur gibi dii~iinen esrarh 
saraylar, muhayyelemizde bi.isbiitiin ba§· 
ka bir alem ya~ahr. 

1stanbul da boyledir. Sarkm renk ve 
hulya dolu semalan altmda 1Jpk1 riiya -
lardaki mi.iphem ve sihirli beldeler gibi 
ruhlara ic;li bir giizelligin en yuksek ve 
olmez heyecanlanm vermege kadir ye • 
gane bir varhkhr.. Onun her ko§esinde 
az bir zahmetle inki~af edecek ne incelik
ler vard1r ki hassas ruhlann san'atkar ka
biliyetlerini bekliyor. Fa kat, bun! an 
gormek, duymak, sonra da yapmak Ia -
Z1md1r. 

Son senelerde 1stanbulun bu hususi va-

ziyetini, hakim bediiyatm1 ihmal ederek f 
h 1 · k harb vesilesi addetti. Boylece, spanya -

onu, bir Avrupa $ehri a ine geiJrme is- Amerika harbi ba§ladJ. Harb, denize 
tiyen bir temayiil gori.iliiyor. Halbuki ls- 1 

I k . hakim olan Amerikanm galebesi ve s· tanbul ikttsadi bir merkez o rna tan Zl • 
• panyanm biiti.in miistemlekelerini kaybet· 

yade bir seyyah ve bir eglence §ehri ol mesile bitti. Aradan seneler gec;tikten 
maaa namzeddir. Boyle olunca asrm bii- 1 

" sonra, Maine znhhsmm enkaz1 c;1kan 1p tiin konforunu onda toplamakla beraber 
tetki!. edildigi zaman, geminin haricden 

~ehirde tebariiz ettirecegimiz bu hakim bir rna yin veya torpile c;arparak degil; 
bediiyatla her yerden ayn bir hususiyet dahili bir infilak yiizunden batl!gt anla· 
ve cazibeyi haiz olmahd1r. Oyle ki, his 

~Jldl. 
ve muhayyelelerde §arkm renk ve fiisun 0 zaman, Maine zuhhsmm bir !span• 
dolu esrarh cazibesini daha yiiksek bir • 

yol limamnda yatarken batmast, Amen· 
int1ba ile ya§atabilsin.. Burada inki§af karun, geminin neden batllgml tahkike 
ettirecegimiz san'atm, tenasiib ve ahen· ltizum bile gormeksizin, fspanyaya barb 
gin ince goriinii~ii altmda ruhlar ~iir ve ac;masma kafi gelmi~ti. 
giizellikle dolu ba§ka bir alemin rliyasma 

dalabilmelidir. Birkac; gi.in evvel, Japon tayyareleri, 
Bunda, belki mistik bir tesir gorenler ic;inde Amerikamr. <;in bi.iyi.ik el~iligi er• 

olabilir .. F akat giizel bir tabiat dekorunu kam bulundugu ic;in, <<sabih sefarethane~ 
siisliyen camileri, mescidleri, medreselen- denilen Amerikanm Panay gambotunu, 
le 1stanbulun zaten ba$ka bir tesir yaptlgl b d k b 

adeta kasden born ardtman e ere attr• 
yok .. Ak~am giine§lerinin kiZII akislen dJ1ar. Ayni zamanda fngi]iz gambotlan• 
kubbe ve minareleri tuncla§hrdJgl zama~ na ve Amerikan petrol gemilerine de ytll' 

hayalimizde, hayatm ne giizel ve ne ic; pJlan bu Japon taarruzlannm gayesi, 
bir rtiyas1 ba$lar. <;inden Avrupa ve Amerikay1 ka~1rmak• 

Mistik tabirinden kasdettigimiz mana, 

miskin ve uyu~uk ~ark hayatJ ve onun abl, hr.Amerika, bunu heskesten hri biliyor; 

miitevekkil zihniyeti degildir. Biz bu • fakat, sadece, §iddetli protestolarla iktifa 
nunla, garb medeniyetini tarnamen sine- ediyor. Kirk yil onceki Amerika nerede, 
sinde top lam!§, fakat on dan daha gtizel, bugiinku Amerika nerede ~ Amerikahla
daha hususi, daha manah bir hayat ta n~ ~imdi gosterdikleri itidali ve soguk· 
savvur ediyoruz. Istanbul i~in, emsals1z kanhhgt diinya ban§! hesabma iyi kar~1- • 

tabiat manzaralarma uygun, tarihi varh- lamamak ve takdir etmemek kabil degil
gma rnutab1k bir dekor istemek hic;bir za- dir. Fa kat ~urasJ da muhakkakllr ki Arne· 
man bu zanm vermemelidir. rikayJ 1898 deki gibi hemen silaha sanl· 

Bu esaslara muhalif olarak imar edile- maktan meneden ami!, bugiinku Japon· 
cek bir Istanbul belki bir Viyanaya veya yanm 0 zamanki fspanyaya hie; benzemi· 
Berline benzer ve onlann giizelliklerim yen, c;ok <;etin bir ceviz olmas1d1r. 
ihtiva eder, fakat bu gi.izellikler tabii ve Kuvvet, yaman ~ey ve iyi §eydir ves• 
tarihi hususiyetlerine uymJyacagl ic;in bii- selam l 
tun cazibesini kaybedecek olan 1stanbul 
daima sun'i bir mahiyette, rnanas1z bir te· 
zad halinde kalacakllr. 

Her varhgm, muhitle arastnda tee1siis 
etmi& gizli bir bag vardir. Giizellik, ara- Ba,bakan asii bu 
daki bu tenasiib ve ahengi bulup inki~af h d' • b"Jird• 
ettirmektir. Muhitin bu hususi bediiyatmt e 1yey1 vere I 1: 
ihmal eden bir imar tarz1, estetik esaslar Koy kalJ{lnmasi! 
haricinde kalarak tasannua dii~mekten fB~makaleden devam1 

kurtularnaz. tin kazalanm te§kil eden biitiin koylerini 
Bu da, erramn nisbet ve ahengini go· tanyarak rnuayyen maksadlara gore goz· 

zetmiyerek evini §ark usuliinde ve onun den gec;irmi~tir. Anadolu yaylasmm on 
dekorlarile siislemek istiyen zevkten mah- dort vilayetini bu suretle gozden gec;ir
rum garb zenginlerinin dii~tiikleri feci ga- mek iizere oniimuzdeki y1llarda bir taraf· 
rabet kadar giiliinc olur. tan bu tetkiklere devam olunacak, diger 

• • • taraftan tetkikleri yap1hp bitrni~ yerlerde 
Hay1r, proje yapmak bir tak1m isimle- diizeltme ve iyile§tirme tatbikatma ba§" 

rin bir araya gelmesinden ve yahud hen- lanmt§ bulunacakt1r. 
deseye uygun e~kal ve tesisatm meydan T etkike tabi tutulmasl mukarrer olan 
almasmdan ibaret degildir. Medeni b1r ve gec;en yaz iic; vilayetinin tetkikleri biti· 
§ehirde bu §eyler, hatta daha fazlasile ol- rilmi§ olan on dort Anadolu yaylas1 vila· 
mahd1r. Bunlan ne suretle ve nerelerde yetinin isimleri §Unlardtr: Ankara, <;an• 
en muvafik bir §ekilde tatbik etmelidir ki km, K 1r§ehri, Corum, Y ozgad, Kayseri, 
fstanbulun kendine has giizellik kiymetle- Eski§ehir, Afyon Karahisan, Ki.itahya, 
ri tebariiz edebilsin, i§le marifet burada· Konya, S1vas, T okat, Amasya ve N ig· 

d1r. de. Bu vilayetlerin tetkikleri be§ y1l zar-
Giizel ve hulyaperver ~arkm fii!unun- fmda bitirilecek, ve oniimi.izdeki y1ldaa 

daki esran, binbir renk ve tenevviilii de • itibaren 1slah tatbikatma aid ilk te§kilat 
korlanndaki ilahi giizellikleri ihlal etme· Eski§ehirle Ankara arasmda 100 koy 
den nas1! tekamiil ettirecegiz ~ hte, mu • i.iurinde yap1lacakt1r. Her on koy grupu 
him. olan budur. Asri medeniyetin buti.in uzerine bir memur konacak ve her be~ 
konforunu ahrken §ehrin bu ince, hassas memurun ba§mda bir mufetti~ bulunacak
ruhunu incitmemek, onu tereddi ve seka- tJr. 
Jete dii~iirmemek di.i§iini.ilecek birinci me- Bu te§kilatm yapacag1 i§lerin ne olaca· 
seledir. gm1 anlamak i~in koy koy .iizerlerinde 

Siiphesiz asrm biitiin medeniyet eser- tetkikler icra olunan meselelerm ne oldu· 
lerini 1stanbulda toplamahYJz .. Lakin bu gunu bilmek lanmdir. Bu meseleler ~un• 
tatbikatJ yaparken §ehrin hususiyet ve be- Iard1r: Koyliiniin s1hhi vaziyeti, koyli.i· 
dayiini temsil etrni~ bir halde yeni ve ka- niin toprak vaziyeti, koyiin hayvanlan, 
bi!iyetli bir tekamiile mazhar edecek bir koylerin damtzhklan, koyli.iniin ekim ve 
istikamet ihtiyar etmelidir. hasad vaziyeti, koyde i~e ve sulama ic;in 

Bu esastan uzakla§mtyacak bir imar su vaziyeti, tohumluk i~leri, meyvah agac• 
sistemile fazla rnasra£1 mucib olmadan, lar ve bilhassa bagc1hk. 
ic;timai ve iktJsadi zaruretlere uygun _ola- Koylerin hayvanlan 1slah olunabilmek 
rak, ~ehrin bediiyatma laz1m gelen mki- i<;in her koylii ailesinin laakal yanm do· 
§af1 kolayca temin etmek miimkiindi.ir. niimli.ik yonca tarlas1 olmaltdJr. 

Mesela, AvrupaYJ, Asyaya baghya • Yukanki hirer kelimelik mevzulara na· 
cak bir koprii lazimdir. Bu. hem ikllsadi, zaran b'J te§kilatla koyliiniin §ahsi vazi· 
hem de medeni bir zarurettir. Fa kat Hay- yetinden i§ hayatma kadar h~r~eyi 1slah 
darpa§a ile Sarayburnu arasmda kurula- edilecek demek oldugunu pek IYJ anlars1· 
cak olan bu ge<;id nekadar zarif olursa mz. Hakkmda kat'i karar verilerek bir 
olsun muazzam demir ve beton ki.itlesile ucundan da tetkikatma ba~lanmt§ ve tat· 
herhalde ~ehrin giizelligini ihlal edecek- bikatma da hamlamlmakta bulunmu~ 
tir. Lakin bunu denizin altmdan gec;irir, olan bu koy kalkmmas1 davasmm memle
yahud gec;id mahallini degi§tirerek Bo • ketimiz i~in c;ok biiyiik i§ oldugunu §Up· 
gazm en dar mahallinde kurarsak hem 1s- hesiz hepimiz takdir ederiz. Onun i<;indir ~ 
tanbul gi.izelligini muhafaza etmi~. hem ki Basbakan Celal Bayar T asarruf Haf· 
de ikt1sadi ve medeni bir lazimeyi yerine tas1 nutkunda bunu en bi.iyiik hediye ola-
getirmi~ oluruz. rak millete arzedebilirdi, dedik. 

Sonra, sanayi mmtakas1 olarak Halic YVNUS NADI 
sahillerini ileri siirenler var. F akat, bunu 
§ehrin ortasmda tesis ederek onun giizel
lik ve s1hhatini ihlal etmek kat'i bir za • 
ruret degildir. Fabrika ve imalathaneleri 
~ehrin haricinde bir sahaya toplaYJp, §eh
re geni~ ve muntazam servisli nakil vas!· 
talarile baglamak kabildir. Bu imkan 

varken §ehrin bediiyatmt bozmak ne)" 1 

yarar~ Halic sahilleri daha ziyade bir t 
kordon halinde uzanan nhhmlar, agac - 1 

lar, giizel binalar ve ticarethanelerle sus· 1 

Iii, $ehrin bir ticaret ve eglence merkezi 
olabilir. CAFER SENO 
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II ~~:~: Miithi§ yolculuk 

FransiZ 
iflasa 

maliyesi 
gidiyor 

Soguk, rutubetli bir gece, Edimeden I den, istemiyerek soyledigim sozlerden 
1stanbula geliyordum.. Trende, ikinci memnundum. Nas1l olmu~ da beni bir 
mevki bir kompartimanm i~inde, tekba~I- hamlede yutabilecek kadar iriyan herifi 
rna biisbiitiin ii§i.iyor, uyku ile miicadele korkutmu~tum. Y a aksilense, ne yapar
ediyordum. Fakat kabil mi~ Muhakkak d1m~ Dzerimde silah bile yoktu. Nastl 
ki uyku, di.inyanm en mukavemet edilmez yoktu ~ Cebimde bir ~ak1 vardt. Acaba 
kuvveti. BastJrdt. Kafam1 bir ko§eye da- or ada m1, yoksa bir yerde unuttum mu ~ 
yayarak uyuklamaga ba~ladtm. Kafam Sezdirmemege ~ah~arak, gayet ihtiyath 
bir kuklanmki gibi sallamyordu, sallant1- ve hafif hareketlerle elimi cebime sok • 
ya tempo tutuyordum. Bir arahk bu sal • tum. Oh .. , Cak1 oradaydt, Tnnaklanmi 
lanh durdu. Bir istasyona gelrni§tik. U - kanatarak, elimle, onu a~hm, sap1m avcu
yandtm. 0 anda kap1 si.iratle a~Jld1, i~e- rna aldtm, soguk ternas1, bana biraz, em· 
ri, iriyan, korkunr yiizlii bir adam girdi. niyet ve serinlik verdi, ben de onun gibi 
Kendini kanapenin iizerine att1, bir miid- yaprnaga karar vererek, gozleritni kapa· 
det oylece kald1. Geni§ geni§ nefes ahyor- dtm. 

Eski Maliye Naziri Mec
liste hiikumete siddetle 

Y1ld1zlar sahsl hUrriyet erim 
korumak istiyorlar 

( Bu ak~amki prograJt!.) 
ANKARA: tAt' 
12,30 muhtel1f piak ne~Iyat1 - 12,50 P d,; 

Tiirk mu.siklsi ve haik §&rkllarl - 13,15 • 
hili ve haricl haberler - 18,30 pllk I;le~~ • 
yat1 - 13,35 ingUizce ders: Azime I~ et 
19 Tiirk mu.s!klsi ve halk ~arkllan <IIIltJll,e 
RJ.Za ve a.rkada~lan) - 19,30 saat ayal'l ve 
arabca ne~r!yat • 19,45 Tiirk mus!JdSl 

11
• 

halk ~arkllan (Haluk Reca! ve arkada~l o• 
rl) - 20,16 kon!erans - 20,30 saksoton 5 • 
lo: N!had E.sengin - 21 ajans haberJerl Jd 
21,15 stiidyo salon orkestra.s1 • 21,55 yarJO 
program ve ist1klal mar§l, 

du. Ben meselenin ne oldugunu anlama- Ooof ... Bu tren ne de yava~ gidiyordu. 
ga vakit kalmadan, tren kalkt1, adam da 1~imden, fazla para almak ic;in hath kas· 
rahat bir nefes aldt, den dolambach ve uzun yapbran o istis-

Havanm mi.ithi§ soguk olmasma rag· marc1 mi.ihendise ne kiifiirler ediyordum. 
men, i~eriye adeta bir yerden ka~armlJ Bu yolculuk ne zaman bitecekti ~ 
gibi giren bu adamm iizerinde palto yok· Gozleritni hafif~e araladtm, bakllm, 
tu. Zaten kthk ktyafeti pek peri§andt. deh§etl Demin tekrar yerine oturdugu 
Ba§mda, eski bir kasket, sntmda yubk zaman kasketini gozlerinin iizerine c;ek -
bir avc1 ceketi vard1. Pantalonu ve pa • mi~ olan herif, saklad1g1 zannettigi bir 
buclan ~amur i~indeydi, gozile beni tetkik ediyordu. Bu bakt~m 

Arhk uyuyamazdoo. f~ime bir korku ahmda, biitiin sinirlerim, biraz evvelki 
girmi§ti. Bu adarnm halleri, kendisinin ya emniyet zembcreklerinden botandt, etra
bir cani, yahud bir hapisane ka~km1 ol - f1mda bir beyazhk oldu, trenin madenl 
dugu hissini veriyordu. sesleri, ta ... kulag1mm ic;indeymi§ gibi, 

Simdi, di§anda saganak halinde bir miithit gok giiriiltiileri halini aldtlar ... Ve 
yagmur da ba§laml§h. Herif iizerime ahl· goz, bir vicdan azab1 gibi, inadc1, kor • 
sa, baglTSarn, kirnsenin imdadtma yeti~ • kunc bakl§\nt iizeritnde tutmakta devam 
melc ihtitnali yoktu, biti§ik kompartiman - ediyordu, Oldugum yerde kii~iiliiyordum, 
lar bombo§tu, trenin, yagmurun gi.iriilti.i • zannediyordum ki, kii~iiliirsem, gozun 
siinden sesirnin i§itilmesi imkanSlZdt, ve riiyet zaviyesinden kurtulabilecegim ... 
belaya bakm1z ki, imdad zili, adamm 0, beni manyatize ettigine emin, tirn-
oturdugu yerin iizerinde idi. di, hissedilmesi mii§kiil bir hareketle sag 

Bir miiddet oylece durduk. Adam, elini yava§ yava§ cebine dogru gotiirii • 
cebinden buru§mU§ bir sigara c;Jkarc:h, yordu. Cebi §i§kindi, muhakkak ki orada 
yakb, bir nefes c;ekti, yere, ta ayakarumn bir silah vard1, 
dibine tiikiirdii. Cekmesem, pantalonum Son saatimin geldigini anladnn, arhk 
kirlenecekti. Her§eye ragmen, fena hal· her§eye raz1 olmu§turn, C>li.im, §U dakika
de sinirlenditn, ona dik dik bakmaga ba§· da benim ic;in bir kurtulu§ olacakt1, Fa • 
ladtm. Farkma vard1, boguk bir sesle: kat o, sanki bunu anlamJ§ ve bir y1lan 

- Ne o? dedi, begenemedin mi? nas1l yiyecegi kutla once alay etmekten, 
Kendimden ge~er gibi old urn: !Stlrabm! uzatmaktan zevk alma, oyle ya-

. 
hiicum etti 

Parts 16 (A.A.)
Meb'usan meclisi, 
bu sabah biitc;enin 
umumi miizakere -
sine devam etmi~ • 
tir. 

Eski Maliye Na • 
zm M. Paul Rey -
naud, miizakerata 
kan~arak ezciimle 
§Oyle deml~tir: M. Reynaud 

c- Bonnet, 1938 de ihrac edece~ 
istikraz tahvillerinin rniktarmi 26 mil
yar olarak tesbit etmekle ihtiyats1z dav· 
ranmt§·tlr. 

Zira 40 mllyardan fazla fstlkraz ak • 
dine mecburiyet has1l olacaktlr. Fransn: 
iktlsadiyah, kajTlp gitmektedir. <;unkii 
arhk sermaye yatmlmtyor. Bizim ic;in, 
buhran devam etmektedir. ~imdiki va
z.iyet, arhk devam edemez ve uzun ha
talar silsilesini ta.mir etmemiz laz1md1r. 
Delilik ve panik ic;inde g1rpmmamak ar
zu ediliyorsa, bo§ sozlerle vakit gec;ir -
memek l§.nmdtr.,. 

CaOnlar, Konferanslar, kongreler 
Kongreye davet 

OrtakOy Flkaraperver cem1yetlnden: 
Cem1yet1mizin sene11k kongrelli 19/12/ 

1937 pazar giinii saat 10,30 da, cemlyetlm1· 
z!n merkezl olan c. H. P. Ortakl\y ocak bl
nL!lnda akted!leceltlnden uym ilyelerln 
te11rifleri rica olunur. 

;fetekkiir 
Anadoluhlsar1 nahiyesi hlmaye cemt

yetinden ald1~m1z bir mektubda, Ana
doluhisarmdaki kendir ve halat fabri • 
kas1 tarafrndan yaptlan mutad senelik 
yardtm saye.sinde 41 c;ocugun giydiril
ml§ olmasmdan mezkt1r cemiyete ale
nen te§ekkiir edilmektedir. 

- Kor miisiin, iistiime tiikiiriiyorsun'l p1yor, elinin hareketini biisbiitiin yava~la- ~EHZADEBA~I 
Diye haykJrdtm. 0, yiizfune tuhaf tu· byor, bazan da durduruyordu. Kalbim TURAN T1YATROSU 

haf bakh. Sonra: gogsiimde giimbiirdiyerek ally or, nefe .. Bu gece .saat 20,30 da 
- Affedersin. sim tutuluyordu, mi.ithi§ bir titreme duy- San'atkar Na§id ve 
Diye homurdandt. F akat bakmakta mag a ba~lad1m, sonra, bi.itiin sinirlerim ~.k:da§lan. okuyuc~ 

devam ediyordu. Y arabbi !.. N e miithi~ gerildi, ic;imde miithi§ bir isyan oldu. kuc;uk Semiha ve Ml-
bir bakt§!.. Ba~1m1 ~evirdim, bu bakt§ID Ha}'lr, kendimi, bir tavuk gibi bogazlat· (kl var{etesi) k ed. 3 d 
deh~etinden kurtulabildim. 0 da arhk m1yacakllm, o beni oldiirecegine, ben onu uyru aclSl om 1 per e 

aramtzdaki hadiseyi unutmak istiyordu oldiirecektitn .• 0 .. Sanki bu dii~Uncemi ERTUORUL SADt TEK 
ki, ko§esine bi.iziildii, sigarasm1 aondi.irdii, anlamt~ gibi, bir hareket yapt:J, lakin ben T1YATROSU 
uyumaga hamlandt. daha evvel davrandun, nrlad1m, ~ak1m1, Kdlkoy (SOreyya)· 

Neden o dakikada kompartiman de - biitiin kuvvetimle boynuna saplad1m, o... Sinemasmda 
gi•tirmedim? Herhalde bu korkudan zi- §8~1rd1. Oteki goziinii de a~l!, sonra yi.izU· Pazartesi giinii ak~am1 
~·.ade, korkmuyor gibi goriinmek i~indi... me s1cak bir §eyin fl~ktrdiglDI duydum, BRAVO REJ!S6R 
Oyle ya ... Neden korkacakt1m. Belki bu kendimi kaybettim. Me§hur vodvil 
adamcagJZ, kaba, saba bir adamdJ ve om- ............ ..-...... ~ ....................... OTO"' 2 perde, 1 tablo 
riinde bir sinege bile fenahk yapmamJ§b, Bir tavan, bir duvar. Ozerime igilmi~ {GOLGE)" plyes 1 perde 
ben, ilk tesirin altmda kalmi§tun. Y ava§ yabanc1 birka~ yiiz. Bir eter kokusu. 
yava§ emniyet kesbetmege batladlm. Kendime geliyorum. Mmldamyorum. 
Hem §imdi, yagmur da durmu§, soluk, Bir§eyler soruyorum. Hemen cevab veri
bir ay, etraf1 aydmlatmaga ba§larnl§tl. yorlar. Adam olmi.i~. Bir serseri imi§. 
Gi:izleritni kapadun, daldtm, Boylece ne Bu sebebden ta§ ktrmaga Trakyaya gon
kadar zaman ge~ti bilmiyorum. Birden· dermi§ler. Ka~mi§, biletsiz trene binmi~ ... 
bire, sanki bir tehlike varml§ ve hissetmi- Herkes bcni tebrik ediyor. Onun taarru
§im gibi gozlerimi ac;hm. Filhakika, adam zuna kar§I kendimi mUdafaa edebili~ime 
ktmtldamyordu, kafasmm yerini degi§tiri- hayret ediyorlar, 
yordu. Bo§una korkmu§tum. T ekrar uyu- f~lerinden birisi: 
mak iizere gozlerimi kapad1m, Lakin, u· - Herifin, diyor, ne de korkune su • 
yuyamiyordum. Bir arahk, hafif~e gozle- rah var .. Ya o cam gozii! ... Miithi§ .. Ne 
rimi araladun. N e goreyim ~ Adam da sabit baki§ 1 .. 
goziiniin birini aralamt§, ban a bakm1yor Cam goz mii L Y erimden nrlamak 
mu? Hem demin gordiigiirn o mi.ithi§, istiyor, haykmyorum.. Fa kat halsizitn. 
mthlaytcJ bakt§ile. Arllk tereddiide ma- Doktor: 
hal yoktu. Hemen yerimden ftrladtm, o - Sakin olunuz, diyor, art1k tehlike 
da dogruldu, ters ters bakarak sordu: kalmadt ... Biz buraday1z ... 

- Ne oluyorun bel Ve al~ak sesle otekilere anlahyor: 
- Ne mi oluyorum?.. Hem bana - Aksi.ilamel ba§ladt .. 

baksana ... Dogru diiri.ist oturacak m1sm Zavalh adam .. Zavalh camgoz .. Y a-
burada, yoksa... rabbi, ben bir katilim ... Onu ben bir yan· 

Bu sozler agz1mdan lstemiyerek ~~k - h~hk yiiziinden oldi.irdiim ... Ve susmaga 
IDI§h. Bir si.ikut oldu. Tuhaf §ey .. Herif, mecburum. Bir ~i.iphe yiizi.inden bir adam 
cesaretimden i.irkmii§ gibi homurdandJ, oldi.irdiim, fakat vicdan azabtml nasll ol
yerine oturdu, gozlerini kapadt, uyur gibi di.irebilirim?. 
yaph. Lakin uyumadtgJ muhakkakti. Nakleden: 

Ben de yerime oturdum. Cesaretim • FIKRET ADIL 

BugOn matine
lerden itibaren TURK sinemas1 2 bOyOk filim 

birden gosteriyor --a 
Senenin biiviik muvaffki 1eti 

RAiMU ve lUCiEN BARROUX'nun 

Asri is adam• 
' 

~en, nUkteli ve emcaslz filml 
Sean5lar: 2,30 • 6 - 9,30 da 

Umumi taleb iizerine 
Kad•nm, sevenin ve sevi,en· 

Iarin fllmi 

BEKARET 
F'ransJzca sozlii 

lil DAGOVER • SABiNE PETERS 
Seanslar: 4,25 • 8 de 

Suvare 8 de lkl filim birden 

22 K anunuevvel 
• • (N 0 E L) gecesm1 

Parlak bir surette kutlaytmz. 

(31 kanunuevvel) 
gecesini sevin~Ie .. .. .. gomunuz 

MAKSiM'de 
Ambasador Caz'm 

GARDEN' de 
MUntehab lkl orkestran1n 

terenniimah arasiDda liiks 
yemek yeyiniz. 

Her ilti salond.a: Miintahab pro
gram, yeni numaralar, c;i~ek mu
harebeleri, Noel agaclan ve bir
~;ok siirprizler. 

i~te; NOEL ve YILBA.$1 

reveyonlart 
icin MAKSiM ve GARDEN 

miidiriyetlerinin vadettikleri.. .... _____ ... 
( Fran~ois Coppee ) nin 

Edebi biiyiik bir ~aheseri 

MUcrim 
SinemanJD da biiyiik §aheseri 

olmu$tur. 

Artistlerin te,ebbiisii neticesi, Holivud' da fotograf
~llarin, gazetecilerin ve halkm tacizabna karti 

tedbirler ittihaz olundu 
Son giinlerde Holivud'daki sinema J 

yJld1zlan ve artistleri arasmda, kendile.ri
ni otedenberi rahatSIZ etmekte devam 
eden iic; tacizciye kar~J miicadele i~in kuv
vetli bir cereyan ba~lam1~ ve bu hususta 
yaptJklan te§ebbi.islerle birc;ok muvaffa
kiyetli neticeler elde etmitlerdir. Oc; ta • 
cizciden biri fotografc;tlar, digeri gazete
ciler, oteki de halkhr. Evet, §ohret ve 
muvaffakiyet ic;in bu iic; unsurdan istifa
de etmek laz1mdtr. Fakat kendilerinin de 
hirer acayib hayvan telakki edilmelerine 
miisaade etmege devamda imkan yoktur. 
Ciinki.i kat'iyyen zaman ve mekanm ica· 
batJm gozetmiyen fotograf~1lar, gazeteci
ler ve balk en mahrem vaziyetlerinde on
lann bilaperva ~ahsl hiirriyetlerini ihlal 

Bir fotografc;m1n garib bir azi:di&ine 
kurban olan Claudette Colbert 

ic;in Greta Garbo evinden pek az ~1kar, 
Marlene Dietrich gezerken siyah gozli.ik 
takar ve erkek elbisesi giyer, Katherin 
Hepburn evlerin hizmetkarlara mahsus 
kap1lanndan, yangm merdivenlerinden 
ka~r. 

etmektedirler. 

F otograf~tlar bilhassa ni~anlanmak ve
ya kocasmdan aynlmak iizere olan YJl • 
d1zlar ve artistler hakkmda amanstz ve 
insafstz davranlyorlar. Mesela Carole 
Lombard, dul kalahdanberi fotograf ob- Bununla beraber sinema artistleri i~in
jelctiflerinden daha ziyade sakmmakta • de fotograf<;I, gazeteci · stmfmdan ve halk
dir. William Powell ile evliyken o kadar tan herti.irlii tacizcilerin istisnastz arzula
~ekinmiyordu. Ciinki.i herhangi bir dedi· r1m is'af edenler de yok degildir. Norma 
kodu olmasmm imkam yoktu. Claudette Shearer, Joan Crawford bu kabildendir
Colbert'i bir polo ma~mda bir erkek ar- ler. Keza miiteveffa Jean Harlow'la Ma
kada~ile birlikte resmini alarak gazeteye rie Dresler de ayni nezaketi gosterirlerdi. 
basilmadan kocasma gondermek azizligi- ( 
ni yapacak kadar ciir' et gosteren fotog- _ 

rafc;tlar bile c;Ikmi§ll. f~te bu c;e§id skan· 
dallere meydan yermernek ic;in ylldtzla
nn ve artistlerin yaptJklan te§ebbiisler ne
ticesi reklam ajanslan bundan sonra her
tiiriU merasime mi.ittehiden tek fotografc;1 
gondermege ve kli~eler muhtelif §irketlere 
tevzi edilmezden evvel alman resimleri 
artistlerin kendilerine gostermege karar 
venniderdir. 

Gazetecilere gelince, onlar ~olt 'defa 
hadiselerin seklini degi~tirmekle iktifa et
·IJiemekte, ytldtzlara, artistlere hie soyle
medikleri sozleri isnad ederek bunlan bc
yanat tarzmda gazetelerine ge~innekte • 
dir. Buna mani olmak i~in badema her .. 
hangi bir YJidtz ve artistle rniilakat yap • 
mak istiyen muharririn o san'atkarla an· 
cak mensub oldugu kumpanyanm bir mi.i
messilinin huzurunda konutabilmesi ta -
karriir etmi§tir. 

Bir k1s1m halkm mi.itemadiyen telefon
la, ekseriya ~ifahen ve hie; rniinasebet yok
ken mf kendi kolleksiyonlanm tamamla
mak ve zenginlettinnek ic;in imza ve re -
sim taleb etmelerine mani olacak kanu
ni bir mi.ieyyide mevcud olmamas1 neti • 
cesi her san'atHr ~ahsan baz1 tedbirler 
almak mecburiyetinde kalmi~tJr. Mesela 
bu kabil tehaciimlere maruz olmamak 

Bir iki sat1rla ••• ) 
* Bir senedenberi Pariste, eskiden • 

beri c;ah§tlgl <<Casion de Paris» de yeni
den ~ark; soylemege ba§lamJ§ olan ve a • 
rada Londraya gidip bir filim ~evirmek 
fmatJm bulan Maurice Chevalier, kasino
dan muvakkat bir zaman i~in aynlmJ§tlr. 
Bir mi.iddet Bocca' daki villasmda dinle
necek ve on on iki kadar yeni §arkmm 
besteleri ve giifteleri i.izerinde c;ah§acak
llr. Sonra Cezayir, Tunus, Fasta turneye 
~tkacak, 1938 senesi birincite§rininde tek
rar Parise donecektir. * Bir miiddettenberi beyaz perdede 
goremedigimiz Amerikah artist Richard 
Barthelmess uzun mi.iddet Afrikada do
la§llktan sonra Avrupaya gelrni§tir. Ha
lihamda Pariste bulunmaktadtr. Richard 
Barthelmess tekrar Amerikaya dondiigii 
vakit Nevyark tiyatrolarmm birinde 
heniiz ismi kararla§rnamt§ olan piyesler
den birinin ba§ erkek roliini.i deruhde ede
cektir. Sessiz filimlerden «Solgun zam • 
bak» 1 Lilian Gish ile birlikte fevkalade 
bir surette temsil eden, sesli olarak da 
«Safak ke§if kolu» ve saire gibi miikem
mel kordelalar viicude getirmi§ olan bu 
artisti maatteessi.if pek yakmda tekrar si
nemada gormek zevkinden mahrum ka
laeagtmlZ anla§Jhyor. , 

Bugiin matinelerden itibaren 

SARA Y SiNEMASI 
lki bUyUk fllim birden giisterlyor : 

S E S SUE H A YAK AWA' nm 

JAPON GULU 
Umumi taleb iberine 

JEAN GABIN ve 
MIREILLE BALIN 

tarafmdan calibi dilckat bir tarzda 
ovnanm11 

Cezayir Batakhaneleri japon ruhunu tahlil eden 
emsalsiz ve muhte,em film 

tekrar tekrar gornlec:ek bir filim 

Komple seanlar = 2 • 6 • 8 de 

..-• Bu hafta 

' 
5 U MER sinemas1nda 

Istanbulun en miikemmel Tiirk muganni ve musiki~inaslan 

RAMON NOVARRO' nun 
temsili Senenin En Buyuk Turk~e SoziO ve ~ark1ll 

$eyh Ahmed 
A~k. ihtiras, ~al ve macera filruine refakat ermektedirler. 

iSTANBUL: '/&• 
12,30 plakla Tlirk mu.s!kisl - 12,50 ba 30 

dls - 13,05 plakla Tiirk musiki.Sl • 13• • 
muhtellf pl~k ne~r!yat1 - 14 son - 17 in el 
kllab dersl tin!verlliteden naklen H!kl!lr 
Bayur taraflndan - 18,30 Seltizinci Ta!ll : 
ruf ve Yerll Mall Hafta.sl konferans: TICSd 
ret ve Sanayi Odas1 Umumi KA.tlbi cevall 
Nizami Diizenll • 19 balk ~a.rkllarl: OS!ll~~ 
Pehlivan tarafmdan - 19,30 radyoton 
dram: <Fee! bir tecrlibe) - 19,55 borss. ~: 
berlerl - 20 Necmi ve arkada§larl taraf 50 
dan Tiirk mu.sikls! ve halk ~arkllarl • 2~ II 
hava ra.poru • 20,33 Orner RlZa ta.rafut ~e 
arabca soylev - 20,45 Bayan Muzatter ~e 
arkada~ar1 tarafmdan Tiirk musiklsl • 
halk §arkllan, saat ayan - 21,15 orkestra r 
22,15 ajans haberlerl - 22,30 plakla solo!~~ 
opera ve operet paryalan - 22,50 son .II P. 
berler ve ertes! giinlin program1 - 23 so 

VIYANA: 
18,05 kan§lk yaym - 20,30 OPERE'l' P~: 

QALARI (~an ve orke.stra lie) - 21,05 I> 
RUPA KONSERi (Finlandiyadan naklenl: 
22,05 Noel ~arktlan - 23,15 haberler ve sa. 
Ire - 23,25 ORKESTRA KONSERi, istJ.rll 
hatlerde haberler ve salre, 

BERLiN: , 
19,05 MLENCELi KONSER - 20,05 ll&05 berle~, _gramofon, glin\tn aklslerl • 21FJ. 

MUSIKI .- 22,05 EGLENCELi ORKllJS'l' ye 
KONSERI - 23,05 hava, ha.berler, spOt 
salre - 23,35 E<"lLENCELi MUSiKi. 
PE~TE; 

18,05 ORKESTRA KONSERi • 19 ~~ 
s!yasi haberler - 19,25 PiYANO KONSEBl. 
20,05 karl§lk yaym - 24,05 AVRUPA gOt:" · na· SERI (Finlandiyadan na.klen) • 22,10 • 
berler - 22,30 Q:i:NGENE ORKEST:Rt\Slll 
23,30 gramofon, haberler - 24,10 CAZB~ 
TAKIMI - 1,10 son haberler. 

BUKREI]: o5 
20,10 KONSER • 20,45 konteraM • 21, • 

AVRUPA KONSERi (Finland!yadan ns.JI • 
len) - 22,05 MUSOO; Mozart'm eserJet150 
22,35 haberler, hava, .spor ve salre • 22• 
GECE KONSERI - 23,50 haberler. 

PARiS [P. T. T.]: 1• 
18,05 ~ark1lar, k1raat, ~tocuklarm za.rne.tt. 

19,05 HAFiF MUSOO - 20,05 a.mele yayJll~o 
20,35 MUSOO: Schubert'in eserleri • 2°·o
~arktlar - 21,05 haberler - 22,05 musi!d ~ • 
UU§mast - 22,35 SENFONiK KONSER; ~ 
lo, Falla, Mazelher ve salr besteka.tle.! 
eserleri - 24,35, haberler, hava, graiJlotoP. 
~~~~~~~~~~~ 

NOBET~iECZANELE~ 
Bu gece §ehrimizln muhtellt semtler!Jlde• 

kl. ntibe~i eczaneler §unlardll': 
I.stanbul ~lheti; 

• Emlntinii Yeml.ite (BeMason), Fatlh .s~ 
rayhaneba.§mda (Asaf), Karagfunrll~, 
(Mehmed Arlt), Bakll'koyde (Hila!), t\J'S~, 
ray Yenikaptda {Sarlm), Fener Defterd.111', 
da (Arlf), Beyaztdda (Yen! Lalel!), Ki.ig~· 
pazarda (Hikmet Cemil) Alemdar QenJll • 
llt1111ta (Sll'rt Rasim), Samatya Koca!Jl115 l• 
tatapa11ada (Rtdvan), Topkaptda (Naz!tll 

Beyoltlu clhetl: • 
§i§l1 Kurtulull ea<idesinde <Necdet), fe.l'. 

simde (Nizamedd!n), Beyojtlunda (Jt&lt 1, 
zuk), Yenillehirde (Baronakyan), Fmdl;~. 
da {(Mu.stafa Nail), Galatada <ismet), J, 
stmp1111ada (Miieyyed), Ha.skoyde (.t\SedB 
Be§lkta~ta (Siileyman Receb), sanYe~, 
(Osman), Tarabya, Yen!koy, Emlrg 'f 
Rumellhlsa.r1, Bebek, Arnavudkoy, Orta~0 
eczaneleri. d• 

Kadlkoy Pazat:yolunda (Me~kez), Mode. J, 
<Nejad Sezer), Uskiidarda (Omer KertJI.lll 
Heybelladada (Halk), Biiyltkadada (Jl!ll~ ' 
~~~~~~~~~~~ 

Aleni te§ekkiir 
4 ya~mdaki yegenime yapt1~ messlle 

ta~1 ve bana yapb~ apandis-it ameliY8
: 

tile hayatlmtzl kurtaran operator ~a. , 
z1m Armana ve yath~mlZ on giin :t.a.~l 
fmda bize biiyiik bir §efkatle bakan $1 ~ e 
;;ifa Yurdu hem§ireleri Bayan Diirdal'JI 
ve Saimeye takdir ve §iikranlarJtJl1 , 
sajTln gazetenizle bildirilmesini r·ic~. e, 
derim. Gonenin Hiiseyinbey koY1111 

den Mustafa <;eng~ 

Tetekkiir 
Memleketini ve ailesini ~ok seven t~ 

miz ruhlu babamtz Emniyet Sand1~>, 
revizorlerinden Nazminin ani gaybt.1 , 
beti bizi peri§an etti. Ltitfen bizleri 1~, 
selliye ve son hizmeti ifaya gelen b • 
tun dost, arkada§lara ve akrabaya ca.tt 
dan gelen te§ekkiirlerimizi ula§tirJrl:t~ 

Karde§leri: N evber ve N azire, zevc et 
si: Emine Hayriye, k!Zl: Ne~ 

Kaynak~1 w 
Sekiz senelik teknik oksijen ve ele f 

trik kaynakc;IsJjTlm. 1§ anyorum, be, 
yere giderim. Bak1rkoy Osmaniye ~~~· 
hallesi Carnii§erif sokagt No. 66 It~ 

Uskiidar Hale sinemaSl 
<;OLDE BiR Tt.l'RK GENet 

Tiirkc;e 

Bugiinden 
Sevin~le sey· 
redecegiDJZ 

1tibaren ciddeo mihtesna b1r program 

Asri Sinemada ik~ tilm 
bud en 

Bu ak,am i P E K sinemas1nda 
· Vah~i ve medeniyetten uzak ya~tyan insanlarm K~R BI<;A(U- MENFUR iDDiALARI - HAKSIZ VE K.ANLl 

... 
DANIELLE DARRiEUX 

ALBERT P .~EJEAN 

LUCiEN BARROUX 
gibi 3 biiyiik frans1z artisti 

Tatl1 Bela 
a§k ve kahkaha tilmi. 

Yeni ve goriHmemi§ zabtta romam 

Cinayet Masastnda 
Sinema krallan 

JEAN HERSHOL T 
ve 
WYMM GiBSON 

taraf1ndan ovnanml!! frans•zca 
sozlii me!Jhur macera filmi. 

H"OK'OMLERi • M'OTHi$ - KORKUNC MACERALARI Be~tan a~ag1 TABit RENKLi ~aheserlerin §aheseri 

KAN DAY ASI 
Herkesl titretecek muazzam bir filimde canlandJ. Bu muazzam filmi berkes gormeli. Franstzc:a sozlU 

Ba~ rollerde : SiLViA SiDNEY 
HENRY FONDA - FRED MAC MURRAY 

lllveten : FOX JURNAL : ltalya • Fransa futbol ma~1 I 
=i~:.=~;;.:;;;~::::;;:.•••••• .. ••••••• numarah koltuklarm evvelden aldm.Imas1. Telefon: 44289 •••••••••~ 



~ 17 Birincikanun 1937 
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Hitler'in hususi hayat1 
Alman Devlet Reisinin 
giinleri ~ok sade ge~er 
liitler her sabah 7 de kalkar ve muntazam bir 

kadar 

llitier, Ba~vekalet saraymdaki dairesinde i~iyO!' 

ha Asnnuzdaki biiyiik adamlarm hususi rek Miinih'teki bin;ok caddelerin ve a • 
reJatian hakkmda bir roportaj serisi ne~- bidelerin planlanm bizzat r;izmi~tir. Ber· 
Je en Paris-Soir gazetesinde, muharrir lin ~ehrinde yeniden baz1 in~aat ve tadi
ler~~ Reybaud, Alman devlet reisi Hit- lat yapilmasi tasavvur edildigi ~u s1ra • 

In hayahm ~oyle anlahyor: larda, onun hususi odasma girmek mii • 
ta~~lman devlet reisi Adolf Hitler'in saadesini haiz nadir kimseler, Alman 
IJhd ~dasma, her sabah saat yedi sula· Ba$vekilini, resim masas1 ba~mda, per • 
~Ud a !!Jren oda hizmet~isi, onu daima uy· geller, cetveller, gonyeler arasmda plan
Bu[ bn uyanmi§ ve kitab okumakla me§ - lar c;izmekle me~gul gormektedirler. Ber· 
lin· ulur. Alma11. ordusunun ve bahriye- linin buyiik mimarlan bu p]anlan esas tu
bu:~ ba&kumandam, Alman Ba~vekili ve tarak c;ah~acaklardir. 
bu ~n Almanyanm Fiihreri, hayatmi, bir Bu hususi ~ah§ma odasma, miisaade 
C I'Juva hayah §eklinde tanzim etmi$tir. almadan girenler, Hitler'in muavinleri, 
B~cky~T!s1 yatar, yedide uykudan kalkar. doktor Schacht ve von Ribbentrop gibi 
se[ . a1deyi bozmas1, ancak muhim hadi- baz1 teklifsizler ve oda hizmetkiirlarm • 
q11~tln tevlid edecegi zaruretlere bagh - dan ibarettir. Goebbels, Goering ve Ma-

re§al von Blomberg'in de bu odaya ka
d~ Hitler, Berlinde, BaFekalet saraym- bul edildikleri vaki ise de, bu ancak da-
1 ~1 Ya~ar. 1c;inde oturdugu odalann plan- vet uzerine olabilir. 
illo~; kendi elile c;izmi~tir. Kullandigl Hitler, mimarile goru~tiikten sonra 
ve 1 Ye, camdan ve c;elikten mamuldi.ir muavinlerini ve Ba&vekalet miiste§anm 
h~ltodalar, alc;ak sedirlerle, biiyiik yaz1 - kabul eder, miihim raporlan, giiniin i~ • 
~ ·tjlerle, basit c;izgili e~ya ile siisliidi.ir. lerine dair olan siyasi ve ic;timai projeleri 
d~ et, giyinirken, ada hizmetc;isinin yar- tetkik eder, o gun kabul edecegi ziyaret-

l-J ndan nadiren istifa eder. lere aid listeyi gozden gec;irir. 
~ .. itler'in, resmi i§lerle dopdolu olan Devlet i~lerinin bu ilk klsmm1 sa at I 0 
bi:unun ba§langtci, c;izmelerini giydiren da bitiren Hitler, kahveden ve yemi§ten 
td tnetkarile giri§tigi muhavere te~kil ibaret ikinci kahvalhsmt yaphktan sonra, 
~~j1• .d:nilebilir. Alman Ba§vekili, c;iz - hav~ giizelse Ba~v~kalet' sarayinth hah~e~ 
~akllnJ giyerken, hizmetkanm konu~tur· sinde, yagmurlu ise bahc;eyi ~epe<;evre 
td suretile halk tabakasma mensub bir ku~atan bir sundurmamn altmda, mua -
dU~~tn Almanya ve cihan hakkmda ne vinlerinden birinin refakatile, yanm saat 
tc~Undii&Unii ogrenmi§, Berlinde neler siiren bir yiiriime ekzersisi, bazan da be-
~~uldugunu anlam1~ olur. den hareketleri yapar. 

hta ttler, yedi buc;ukta gelen berberine Bu i& bittikten sonra, Hitler, resmi ~a-
~t~~~ olur. Bu adam, Hitler'in, nazi $efiy- l1~ma odasma c;ekilir. Bu odamn biti§i -
btrbeo~u~dugu Haiserhoff otelinin sab1k ginde, Bruckner, Schaub ve Schreck'in 
~it! r;?1r. fsmi Oto olan bu berber, daima oturduklan oda vardtr. Alman 
leak b In iktidar mevkiine ~1kmasm1 mu- Ba§vekili, bu odanm ortas1m i§gal eden 
~ijt~ onun hususi berberligine tayin edil- muazzam bir masamn ba§mda oturur ve 
~r. ziyaretc;ilerini kabul eder. Fuhrer, ogle-

~e~ itler tam sa at sekizde yemek odasma ?.en evvelki mesaisini sa at 13 te bitirir. 
It ~~~ Urnumiyetle ~aln~z ba~ma kahval- Ogle yemegi zamam gelmi~tir. Y emekte, 
bit! .r. Arama, ma1yetmdek1 S. A. za- hergiin, matbuat ~efi, muavinler ve ba§h
b~l~rlnden Bruckner, Schaub ve Schreck ca mesai arkada~lan, buyiik ~eflerile bir 

~~~~rlkar. masada bulunurlar. Ba§vekiiletin a§ag1 
ttrn k11C: ~er'in vazifesi, Fiihrer'i ziyaret kattaki buyiik yemek salonu, ancak miis
illeket' lsbyen kimseleri suzge~ten ge<;ir • tesna zamanlarda, muhim davetliler bu-
. It S h k · 'd· S h b lundugu vakit kullamhr. I s~. l-{· c rec onun muaVJm 1r. c au 
~at . ltler'in hususi i~lerine bakar, tay • Hitler, arkada~larmm bol ve kuvvetli 
· es1 v b'l'l w h I · kl · k b'l WI ldat e otomo 1 1 e yapacag1 seya at en yeme enne mu a 1 , og e yemeginde de 
~~~e e eder. Alman Ba~vekili, trenle na - bermutad sebzeden, siitlii yemeklerden ve 
~aku seyahat eder. T ercihan kulland1g1 meyvadan ibaret hafif ~eylerle iktifa eder. 
4~ Vas1tasi kirmiZI otomobili, yahud fc;kisiz ve nisbeten sukun ic;inde gec;en ye-
~~tesidir. mekten sonra, sofra ba§mda uzun uzad1-

fl~1 1v_~Yete gi:ire, Hitler'in bu iic; muha- Ya konu~ulur. 
illa' !!osterdikleri biitiin dikkat ve ihtima- Ogle yemegi bir buc;uk saat siirmii§ • 
~ittj~~iimen, Hitler bir suikasde kurban tiir. Hava giizelse, Hitler, ogleden sonra 
~'t~1 takdirde kendi hayatlarma nihayet Ba§vekiilet saraymdan yaya olarak ~ • 
letdj ek i.izere, aralarmda gizli and ic;mi§- kar, Goering'i, yahud Goebbels'i ziyare
la!J 

1
' Bu iic; arkada§, sofrada bulunduk- te gider. Saat be&te gene Ba~vekiilete do

ede/arnan, Fuhrer ne§eli bir kahvalh ner ve daima Mare~al von Blomberg'in 

. ~it! •. b refakatinde ikindi c;aym1 i<;er. Mare~alin, 
1~1, bite: 1.n sa ah kahvaltJsl bir bardak gorii~iilecek bir i$ olsun olmasm, hergiin 
~~. E:. 1h kuru pasta ve yemi~ten ibaret- muntazaman c;ay saatinde orada bulun-
1ltd1t 5 '~sen yemekleri de sebzeye miinha- mas1, bu iki devlet adam1 arasmda mev
~tdi-'· ~nun, otedenberi bu tarzda yemek c~d baglann kuvvetini gostermege kiifi -
1lhh:11~1 . s?yliyenler, takib ettigi bu rejimi d1r. Resmi kabul giinlerinde, ikindi c;ay1, 
~~~b~ l<;1~ elzem goriiyorlar. Biiyuk tara~a salonu denilen 400 ki§iyi istiab 
Ve b e htr gaz hucumunda sakatlanan eden buyi.ik salonda verilmek mutadd1r. 
~erJelt~iin hala kendisini rahats1z eden ci- .. O~t~h~ karamken, Hitler resmi gunii
~~~11! t~ boyle bir rejim takibini mecburi nu b1hrmt~, hususi dairesine c;ekilmis bu-

l-j~ tadir. lunur. Harici ve dahili siyasetin bulamk 
~~~~~ 1 ~. er kahvaltJsJm bitirdikten sonra oldugu zamanlar, Ba~vekilin hususi sa • 
1ett e:ek~l daireler gibi camdan ve c;elik: Ionian, ekseriya saat dokuza, ona kadar 
~e~tr. B·~ ~. dolu hu:mi ~ah~~a odasma miinaka~a giiri.iltiilerile dolar; sivil veya 
~tr in, S uyuk m.eras1~ gu?l~nnde, Fuh- iiniformah namlarm geldikleri goriiliir. 
~bi)l'tt : f\· ge~1d res1mlenm rahatc;a go- Fa kat, siyasi vaziyette sukunet bulundu
~d i!rn·~~~ 1Cin, bu odaya bir balkan ilave gu zamanlar, Hitler, gecelerini, mimar • 

A 
15hr I k k "' · 1 tan sonra en c;o sevdigi iki ~eye has-

b~l Odl'tt~n B~~vekili, hemen her sabah, reder. Bunlar sinema ve musikidir. 
bit tn \a, mtmar profesor Spler'le uzun Hitler'in sinema merab me~hurdur. 
;~tsarn~ vavereye giri~ir. Harbden evvel Denilebilir ki, Alman Ba&vekili, gerek 
1 ~a. k 'Ra merak eden Hitlerde, mimar· Almanyada, gerek ecnebi memleketlerde 
lttilllar~r~ 1 buyiik bir alaka vardtr. Bazan, c;evrilen nekadar sinema filmi varsa hep
~ln, R •• a sabahleyin ba~hyan munaka~a • sini gormii~tur. BaFekiilet saraymm kii • 
~~d1kt~~ ortas1 siyasi i~lerle fastlaya ug- c;uk tiyatro salonunda, bu filimlerin hep
bne k d sonra tekrar ele ahmp uyku saa- sini R'OZden ge(.:irir ve Almanyamn en bu-
ll l'ttea kr devam ettigi vakidir. Hitler, yiik filim sansorii vazifesini gormi.i~ olur. 

ra saikasile, gerek Berlindeki, ge- Sinemay1 sevdigi kadar sinemacilt2m tek-

CUMHURfvET 5 

ikttSadi hareket.ler (=--~==B=u=· y=iik=---d---av ___ a ___ la=r ~--=--.. =-..,=o;il) PENcERESiNDEN 
Silo ihtiyac1 

Cumhuriyetin ziraat siyasetinde silo
Jar en ziyade ehemmiyet verHen, hic;bir 
vakit gev§etilmiyen bir i§ halinde teba
ri.iz etmi~tir. Yurdun her tarafmda yer 
yer yiikselen muazzam silolar bunun 
eanh misalleridir. Tiirkiyede §imendi • 
ferle §Oyle bir dola§acak alan her hangi 
bir vatanda§ veya yabanc1 it; tar
lalara kadar uzanmadan, istasyonla • 
rm hemen yamba§mdaki silodan, bu 
memleketin zirai kalkmma sahasmda 
nas1l c;ah§lldJgmi anlamakta gecikmez. 

Son zamanlarda yurdun muhtelif ko
~elerinden gelen mektublarda silo ih • 
tiyacmm i.izerinde duruldu~nu gorii • 
yoruz. Dune kadar akla gelmiyen, hatta 
belki de bir liiks telakki edilen silo, bu
giin bir ·ihtiyac haline gelmi~tir. Mus • 
tahsil §imdi bunu goriiyor ve istiyor. 

Silo ihtiyacmm, iki tarafh oldu~u 
miiracaatlerden anla§Ihyor. !Ik k1sm1 
hie; silosu olm1yan yerler te~kil ediyor 
ve bundan sonra da silosu olup da ihti
yaca kafi gelmiyen yerlerin halk1 srra
ya giriyor. 

Atatiirk, Biiyiik Millet Meclisinin bu 
seneki devresi rniinasebetile soyledik • 
leri buyiik nutukta silo rneselesi iizerin
de bilhassa durmw? ve siloyu (bu~day 
k1ymeti.ni tutma) siyaseti yanmda zik . 
retmi~lerdi. 

Hiikumet, §imdiye kadar oldu~u gibi 
silolar In§aahna devam etmektedir ve 
edecektir. Fakat, hele son iki ytlm ii.st-
iiste iki yiiksek rekoltesinden sonra silo 
oyle acil bir ihtiyac haline geldi ki... 

F. C. 

ADLIYEDE 
Bir zimmet davast 

Cemiyetinin Mille tier 
ge~irdigi 

' 

buhran 
Yazan: JACQUES KAYSER 
Radikal • Sosyaltst parttst refs vektlt 

M. Mussolini'nin karan, Milletler Ce· [ kararlanna ve miitalealanna bagh kal -
miyeti buhranmt artlrmi~hr. mak istemedikleri i,_in, onun yerine kaim 

Filhakika, Milletler Cemiyeti azasm· olacak bir siyaset kurmakla me§gulken, 
dan en hararetlileri §oyle diyebilirler: bizzat biiyi.ik devletler de, Cenevreden 
«ftaly:l, Cenevre miiessesesinin azasm· gec;ecek alan muamelelerin zaflanm, te • 
dan oldugu halde, orada kararla~tmlan reddiidli.i mahiyetlerini ve kifayetsizlikle
siyasete kar§I miicadele ediyordu. Paktm rini telafi etmek iizere, gene onun yerini 
esaslarma hiicum ediyor, ve Cemiyete tutacak diger bir diplomasi viicude ge • 
dahil devletler camiasma, miitemadiyen tirmek mecburiyetini duymaktadular. 
§ifahi meydan okuyordu. Bu §erait dahi- ltalyan kararmm akislerini, paktm hu
linde, onun c;ekili§i Milletler Cemiyetini kiimlerile degil, bt: faa! vaziyetle ol~mek 
takviye ve tasfiye etmi§ olacak, onun, da- laztmdtr. 
ha puriizsiiz bir faaliyet gostermesini !talya, iki sene miiddetl~. Milletler 
miimkiin kilacaktJr.» Cemiyetinde kalmakla beraber, Milletler 

Sayed, Milletler Cemiyeti tam bir Cemiyeti ve kollektif emniyet aleyhine 
feyz ve inki§af halinde bulunsaydi, her ~ah§maga te~ebbiis etti. Cenevre miies • 
azas1, Cemiyete i§tirak suretile deruhde sesesini, mutearnzla birle§ip ona darbe 
ettigi beynelmilel vecaibe sad1k kalml§ vurmaktan ;mtina ettirecek ve onu manen 
bulunsayd1, huliisa, italyamn 9ekili§i, sukuta siirukliyecek nisbette muvaffak 
kurumu§ veya c;i.iriimii§ bir dalm dii§mesi oldu. Sulh~u demokrasilerin sabiT ve ta
nev'inden bir§ey olsayd1, bu muhakeme hammiiliinii tiiketmek istedigi nisbete ka-
pek dogru olurdu. d.~r muvaffak oldu. 

Fa kat, Milletler Cemiyetinin §anh Fa kat, hedefi, Milletler Cemiyetinde 
devresi, 1924 ve 1927 senelerindeki he • «antikomiinist cephe» i~in kendisine ta
yecanlar 9oktan gec;mi§tir. 1935 te gas • raftar toplamak istediyse de, buna mu • 
termek mecburiyetinde kald1g1 cebir ve vaffak olamami§tlr. 
kuvvet icraali neticesinde agtr bir hezime- Berlin • Tokyo • Roma miisellesini 
te ugrami§ ve bunun tesirleri halii devam geni§letmek maksadile yap1lan, §antaja 
etmekte bulunmu§tur. mustenid basit gorii§lii miicadele, muvaf· 

Cenevre, beynelmilel miizakeratm fakiyet kazanamad1. Hi~bir devlet «ya 
merkezi olmu§tu; bugun bu mahiyetini fa§izmle, ya komiinizmle» teklifini kabul 
kaybetmi~ bulunuyor. Simdi, oras1, sade· etmedi. Fikirleri sorulan devletler, bu iki 

Telefon §irketinde tahsildar bulun • ce bir teliiki noktastdir ve Wilson'la miinteha ara~mda hi~ birini tercih etme • 
du~u s1rada, 2214 lira 13 kuru~un bir Bourgeois tarafmdan kurulan Cemiyet, menin, ideoloji ihtilaflan haricinde kal • 
ktsmmx adiyen zimmetine ge~irmek ve d1ger diplomatik vas1talar meyanmda on· mamn kabil oldugunu, Milletler Cemiye· 
bir k1smm1 da evrakta tahrifat yapmak lar gibi bir vasJtadan ba§ka bir§ey degil- tinin, Sovyet Rusyanm i§tirakine ragmen, 
suretile ihtilasta bulunmaktan su~lu dir. §U veya bu siyasi doktrine temayiil etme-
Cemalin diin Agtrcezada muhakemesine Milletler Cemiyetini, on he§ sene miid- digini, ftalyanm Cemiyette aza olmaga 
baslanmi§hr. detle bir melee ve kat'i bir teminat telak· devam etmesinin buna kafi bir deli! te§kil 

Cemal, mahkemede demi§tir ki: ki eden mahdud menafie sahib devletler. etti~ini soylediler. 
c- Bu para benim zimmetimdedir. bugiin, onu, §iipheli bir emniyet ve selii- Ne muhatablar. ne kom§ular, ne tak-

Ancak iddia edildigi gibi 2214 lira degil, met unsuru gibi goriiyorlar. Onun yapa • dirkarlar, Duc;e'yi takib etmediler. M. 
1600 liradir. Amerikan hastanesinden cagl muhtemel yardimtn faydasma arttk Beck ve M. Stoyadinovic;, bu fikri ho§ 
ta~sil ettigim 200 kiisur liraYJ zayi et • itimadlan kalmadigi ve muhtemel bir mii· buldularsa bile, s1k1 durdular. Avustur· 
m~tlm. A9l~ kapatabilmek 19in di~er t k b'l t' 'f . 'f tm v• • t ya, Macart'stan ve Porteki'z, yapllan taz-b 1 d t ~ t h ·r•t b h e a 1 garan 1 vaz1 es1 1 a e eg1 IS erne· 
a one er en yap 1"'m a 51 a 1 u esa- d.kl · · · 1 't' dl I viklere ragwmen cevab vermediler. 
ba g~irmege mecbur oldum. Boylece. 'dl lenl ~~m, ona of ani dl lma an sam ml§ 

. . . . . ev et enn say1s1 az a 1r. $imdi, miitereddidlerle zay1flar, hep 
hesablar brrbmne kari§tl. Zrmmetlme C d h 'k 'f · .. b' l'k · k' k d b 1 ] 
ge~irdijtim paralann miktan da artq, enevrwe Ae _mu a~n va~1 e~1 goren ve 1r t te emnva 1 ar§tsm a u unuyor ar. 
arta 1600 liraYJ buldu.. bnu~ m_aglubJyetlennden, mhttat!armda~ Mussolini'nin, onlara §U lisanla hitab et -

Mahkeme, gelmiyen §ahidlere tebli • gem§ m_lk_Yast~ me§gul ?Ia~ devl:tler, s1- mesi ihtimali vard1r: «Benimle birlik ol-
f(at it;in duru~maYJ ba!;ka giine b1rakh. yasetlenm tad1l mecbunyetJndeduler. m1yan, benim aleyhimdedirl» 1talya, 

(;e§me batmdaki kavgamn Kral .~ltm.:l. ~~orge, te~rinievvel .so • Milletler Cemiyetinden ~ekili§ini, daha 
nunda soyledigl 1fhtah nutkunda, Millet· ba§kalanm da ~ekmek suretile, daha pa· 
ler Cemiyetinden bahsetmiyordu. hrhh ve daha zararh gos~rmege ~ah§a • sonu 

!stinyede, <;ayxr caddesinde oturan 
Muazzezle kom§ularmdan Rasiha, ~e§· 

me ba~mda su doldurmak yiiziinden 
kavga etmi§ler. Rasiha, Muazzezden on
ce destisini doldurmak istemi§, Mu • 
azzez de: 

- Para ile degil! S1ra ile.. Testiyi 
dolduracagrm, demi§. 

Ve bu yiizden sac;sac;a, ba~ba~a gel • 
mi§ler. 

Diin, asliye iic;iincii ceza mahkemesi 
bu ~e~me ba§l dovii§iiniin muhakeme -
sini bitirdi ve Muazzezin yirmi giin hap
sine ve Rasihadan yirmi be§ lira para 
cezas1 almmasma karar verdi. 

nik tarafile de alakadar ve yenilige mef
tun olan Fi.ihrer, iktidar mevkiine gel • 
meden evvel, basit bir vatanda~ken, her
gun iisti.iste ii~ filim seyrettigi vaki oldu
gunu sayler. 

Hitler, mimari veya sinema ile me&gul 
olmadtgJ zamanlarm1 mutlaka musikiye 
hasreder. Ruhan musiki~inas olan, Wag
ner'in c;ok kuvvetle tesiri altmda kalan 
Hitler, ekseriya, dostu ve mesai arkada~t 
Haufstaengl'i c;agtrhr, onun biiyiik mu -
siki iistadlarmdan ~aldig! parc;alan din • 
ler, bazan da bizzat piyanonun ba§ma 
gec;er, sevdigi parc;alan c;alar. 

Hitler, geceyar!Sl mutlaka yatak oda
sma ~ekilmi~ bulunur. F akat, gee; vakte 
kadar yanari lambas1, onun halii uyamk 
bulundugunu gosterir. Sabahleyin, oda • 
sm1 tophyan hizmetkar, onun yatagmm 
ba~ucunda mutlaka bir kitab bulur ve 
kutiibhaneye kaldmr. Fa kat bu kitab, ne 
Bismark'm hat1rat1, ne Nietzche'nin veya 
Buyuk F rederic'in eserlerinden ahnm1' 
sec;me parc;alard1r. Hitler, bir~ok entel
lektiiellerde goruldugu gibi, macera . ro
manlarl, hatta bazan zab1ta romanian o
kumagl sever. 

Hitler'in hususi hayatmda, ne ailesine, 
ne de kadma yer aynlmam!$ oldugu go
riiliiyor. Babas1 ve annesi hayli zaman 
evvel olen Hitler'in iki kiZ karde$inden 
birisi Viyanada, oteki, Berchtergaden • 
deki ko~kte otururlar. Erkek karde~i 
Alois Berlinde ufak bir lokanta i$letir Ye 
karde~ini nadiren gorur. Simdive kadar 
yap1lan birc;ok ne$riyata ve kendisine iza
fe edilen a~k maceralarma ragmen Hit • 
ler'in hayatmda bir kadm bulunmadigi da 
muhakkakbr. Hitler, tam manasile yap -
valmz vas1van bir adamdtr. 

M. Neville Chamberlain, Londrada • caktJr. 
daki Guildhall'de soyledigi nutukta, Mil- Avrupa~tin atisine taalluk eden ~as 
letler Cemiyetinir, Britanya hiikumeti mesele §U noktada~ltr. Viyana ve Buda -
nazarmda, kJYmeti, tesirile olc;iilen bir va· pe§te ne yapacaklar? M. Motta, 1svi~re 
s1ta oldugunu soylemi§ti. namma nastl bir karar ittihaz edecek) 

M. Yvoh Delbos, Pariste, meb'usan Portekiz ne yapacak? Bitaraflar ne ya· 
meclisinde, Milletler Cemiyeti buhram - pacak? Latin Amerika ne yapacak? 
nmm Fransaya iki vazife yi.ikledigini ve ltalyanm Milletler Cemiyetinden mii· 
bu iki vazifenin de «Milletler Cemiyeti farakatini, diger muhim aynlt§lann takib 
miidafilerinin ilk Mfmda kalmak ve Ce- etmesi, aglebi ihtimale gore, Milletler 
miyeti takviye edici mahiyette tedbirler Cemiyetinin siiratle dag1lmas1 demektir. 
teklif etmek suretile yamlacak faal vazife Eger bunun oniint; ge~mek isteniliyor· 
ile, miidebbi- bulunmak vazifesi oldugu- sa, Avusturya ve Macaristan gibi mem
nu, ~iinkii, hakikatleri nazan itibara al • leketlerin, kuru laf iizerine degil, filiyat 
manm ideale ihanet demek olmadJgmt ve kat'iyetler iizerine karar vereceklerini 
soylemi§tir. bilmek Iaztmdn. 

Ve nihayet, Londrada toplanan Fran- Bunlar, «komiinist taraftan» gibi gl:is-
stz • fngiliz konferansmm mhayetinde terilen Milletler Cemiyetinden ~ekilmek, 
ne§redilen resmi bir teb]igde, bevnelmilel fakat ayni 7amanda antikomiinist mu
vaziyet biitu:-~ cephelerinden tetkik edil· kaddes ittifakma dahil olmamakla kur • 
mekteydi. Sulhun mihverini te~kil eden tulduklan zannmda m1 bulunacaklar? 
iki devlet miimessilleri tarafmdan kaleme Roma, onlan bu yola sokacaktJr. 
almmi§ boyle bir tebligin Milletler Cerni- Londra ile Paris ne teklif edecekler? 
yetini siikutla g~mesi, harbin sonundan· Milletler Cemiyetini, kurtanlmaga de-
beri ilk defa vaki oluyordu. ger addediyorlai'Sa, harekete ge,.meleri • 

Huliisa, kii(.:i.ik devletler, Cenevrenin nin tam zamantd1r. 

ONIVERSITEDE 
Hukuk Fakiiltesi talebesinin 

yapacagt seyahat 
Hukuk Fakliltesi son s1mf talebesin · 

den somestr tatilinde grup grup muhte
lif memleketlere yapaeaklan seyahat • 
ler takarriir etmi~tir. 

Somestr tatili alan 15 kanunusanid.:n 
7 §ubata kadar alan miiddet zarfmda, 
Hukuk Fakiiltesi talebelerinden 40 ki§i· 
lik bir grup profesor docent Muhlisin 
baskanltgmda Atinaya, diger bir grup 
Biikre§e ve ii,c;iincii bir grup da Pe§teye 
gideceklerdir. Bu seyahatler umumiyet 
itibarile on, on iki giin kadar dev<1m E'· 

decektir. 

Denize yuvarlanan araba 
Hasan <;avu~a aid yuk arabas1 Yag 

iskelesinde deniz kenannda toprak bo· 
§alhrken topraklar kaymt§ ve araba de-

CEMIYETLERDE 

Ci~ek~iler cemiyeti idare 
he yeti 

<;i~ek~iler cemiyeti yeni !dare heyeti 
sec;imi dun cemiyetin Galatasaraydaki 
merkezinde yaptlmi§hr. Esasen kirk ka
dar azas1 olan cemiyetin se<;imi kolay 
olmu~ ve ge<;en seneki idare heyeti he
men aynen ipka edilmi~tir. 

GOMROK.rPRnE 

~§ten menedildi 
Giimriik Ba~miidurliigii , giimriikler . 

de karnesiz i~ yapan komisyoncularla 
mucadeleye devam etmektedir. Bu me

yanda Jak Helia isminde birisinin de 
kendisine komisyoncu siisii verdigi ha· 
her almm1~ ve i§ten menedildigi gihi 
hakkmda takibata da ba§lanmi§tlr. -·-nize dii§mii~tiir. y dd 

Arabac! kendisini zor kurtarmt~. at- unan Krah Belgra a 
lar bogulrnu§tur. Belgrad 16 (Hususi) - Avrupadan 
,------------ ---, donmekte bulunan Yunan Krah Jori 

Yurdda~! I bu ak§am Belgrada gelmi§tir. Kral, Bel
Patates yeme~e al!~ahm. Sofralart-~ gradda Yugos1avya Kral Naibi Pens 

m1ooa dalma bulunduraltm. 

\.. 
Ulusal Ekonomi ve Artttrma Kurumu) Pol'le zevcesi Prenses Olganm misafiri 

olarak 36 saat kalacakhr. 

Akreb oniinde kad1n 
ve erkek! 

~ iin bir sinemadaydun. Karan
l.b::&' hkta kama§an gozleri dinlendir· 

mekten ziyade simit ve ~ikolata 
satl§ma fJTSat vermek ir;in kabul olundu
gunu sand1g1m be~ on dakikahk ara sna• 
smda Reserve ad1 altmda pahahla§t:ml
mi§ koltukla"' ' bulundugu yerde bir tela~ 
belirdi, endi§eli bi~ kadm sesinin verdigi 
tehlike i§areti iizerine biitiin koltuk mii~
terileri ayaklandt ve bir lahza ic;inde bu 
ayaklanma umumil~ti. On stradakilerin 
ba§lan hep geriye <;evriliyor, locada otu
ranhmn gozleri koltuk snalarma di.i§iiyor 
ve herkes tehlike i§areti hayk1ran o nazik 
sesin manasm1 kavramaga c;ah§1yordu. 

T ela§m sebebi neymi§, biliyor musu· 
nuz?.. Bir akreb 1.. N ereden geldigi ve 
nereye gideceg: kendisince de belli olm1· 
yan avare hayvanc1k maroken koltuk alt
lannda sualanan ,_ogu namdan mustarib, 
fakat zarif iskarpinlere sari11 boy boy 
ayaklann gafil bir darbesile oliime ka
VU§mamak kaygusile ciissesine yaki§Ir bir 
kurtulu§ ko§esi ararken karanhk soni.iyor, 
aydmhk ba§hyor ve bir bayan sersem 
hayvam gorerek 91ghg1 kopar1yor. 

Fa kat bayamn akrebe kar§t aldigi du
rum kuru bir feryaddan ibaret degil. 0, 
ilk lahzada tela§ sayhasm1 fnlatmakla 
beraber topugunu da harekete ge~irmek· 
ten geri kalmtyor, boynuzlannda en kuv· 
vetli pehlivanlan acze dii§iirecek kadar 
zehirli bir kudret ta§lyan muZir hayvanr 
oJiime kaVU§Iuruyor) 

Ben bir kadmm akrebe hiicumunu hi~ 
raz «gayritabii» gordiigiimden bayana: 
sokuldum ve sordum: 

- Akrebi duyan erkeklerden ,.ogu 
kac;maga haztrlamyordu. Siz nastl bir 
yiirek pekligile bu cesareti gosterdiniz, 
hayvam teoelediniz I 

Cok zeki ve ~ok zarif bir mahluk oldu· 
gu her halinden belli alan «akrehkiran>:> 
bay an ~u cevab1 verdi: 

- Hayvam gori.ince ben de korktum, 
lakin zevcimi bekledigim ic;in yerimi h1ra· 
kamad1m. Birazdan yamma gelecek alan 
zevcimi sokar diye de akrebi sag koymak 
istemedim! 

Ne yalan soyliyeyim, soz ho§Uma gitti. 
Ciinkii kadm1 cesur eden de gene erkek 
imi§ ! ... 

*** Bu vakta bana eski bir hadiseyi hatJr-
lattJ: Biiyiik Harb ytllan ic;inde Bagda
da gidiyordum. F1rat yolile uzun mesafe· 
ler a§arken bir gece Ebukemal kasaba
smda konuk kald1m. Beni misafir eden 
oramn kaymakam1yd1. Erken yola ,.Ikila· 
cag1 i9in yemekten sonra hemen yataga 
girmi§tim. Uyku arasmda kulag1ma ac1kh 
sesler c;arpt1. Uyand1m ve ev sahibini de 
ayakta bularak sordum: 

- Ne oluyor? 
- Kom§umuz Asian Efendiyi akreb 

sokmu§. Y ardtm istiyor. 
Kalknk, akreb hiicumuna ugriyan ada

rom evine gittik. Herifcegiz k1vnm k1vnm 
k1vramyor ve boyuna: «Oiiiyorurn» diyip 
inliyordu. Ben kendisini teselli etmek iste• 
dim: 

- Ay1b, dedim, bagirmayin. Hem er-e 
kehiniz, hem de ad1mz Asian I 

Mustarib adam, ya§h gi:izlerini yiizU• 
me dikerek gaml1 gamh cevab verdi: 

- Ben asian degilim, tav~amm, lioyu· 
num, !Igmm. Asian diye beni sokan ak~ 
rebe derler. Bak, ayag1m1 ne hale koY"' 
du !.. 

0 erkekler diin sinemada gBrctiigiim 
bayam hayalimde yanyana getirince yii• 
ziimi.in k1zardigin1 duyuyorurn. Bereket 
versin ki akrebe bayam galib yapan e§i'" 
nin a§kJ ve e§ini korumak kaygusuydu. 
Bu nokta da olmasa yaptJgtm mu'kayese• 
den dog an utanc1m daha derin olacak I~ 

M. TURHAN TAN 

K•7.tlay menfaatine 
konser 

K1z1lay kurumu
nun Kad1koy §U _ 
besi tarafmdan bu 
aym yirm i u~lin eli 
15iini.i aksam1 Si.i -
reyya 5inemasmda 
verilmek uzere bir 
konser tertib olun
mustur. 

Yiiksek k1ymetli 
musiki ustadlan -
nm i~tirakile veri -
Ieeek olan bu kon- Sadi Ho~ses 
serde gene san'atkar Sadi Ho~ses te • 
rennum edecek ve gene gene san'atkar
Tardan Semahat Ozdenses de kendisine 
·ei'akat eyliyecektir. 

KIZllaym bu bedii ziyafetine biitiin 
'1'1Uhitin seve seve i~tirak erlecegine 
"i.iphe yoktur. 

~·-·--Bir izah 
Ki.ic;i.ikpazar caddesinde 75 numarah 

vaz1hanede komisyoncu Bartmh Rlfat 
Atasoy, bize gonderdigi mektubda, on 
bin lirahk bir aparhman dolandtrtctlt~I 
su~ile mahkemeye verilmis olan Rifatla 
bir alakas1 olmadigtm bildirm i;it ir. 



Klering hesablari 
Merkez BankamiZda 27,782,600 lira bloke ecnebi 

paras1 ve muhtelif d1' memleketlerde 17,664,200 
lira bloke paramiZ var 

Ankara 16 (A.A.) - fkhsad Ve -
kaletinden alman malumata gore, 11 / 121 
937 tarihindeki klering hesablaruruzm 
durumu ~oyledir: 

Dt, ticaret 
Klering hesablan bakiyeleri ve kredili 

mubayaalara aid taahhiidler 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Banka
smdan alman hesab hulasalanna gore, 
I 1/ 12/ l 937 tarihindeki klering hesab -
Ian bakiyeleri ve kredili mubayaata aid 
taahhiidler yekunlan: 

Cetvel: 1 

Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasmdaki blokajlar 

Memleket 
Avusturya. 
Belc;lka. 
Bulgar!stan 
Qekoslovakya. 
Finlandiya. 
Fran.sa. 
Holanda. 
Ingiltere 
ispanya. 
isv~ 
isvi~re 
italy a. 
Macaristan 
Norvec; 
Romanya. 
Rusya 
Yugoslavya. 
Yunan!stan 

Yekil.n 

Cetvel: 2 

Miktar T. L. 
2.264.300 

87.400 
1.300 

2.427.800 
1.003.200 
4.140.700 
1.157.800 
8.175.500 

409.800 
1.726 .200 

874.900 
1.921.700 

800.200 
501.900 

1.923 .100 
18.400 

274.400 
74.000 

27.782.600 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
bankalarmdaki blokajlar 

Reichsbank Berlindeki blokaj yekunu 
A hesabl T. L. 10.537.800 
B hesabl T. L, 3.171.700 
C hesab1 T. L. 3.917.900 

1\Imanyadaki umumi blokal 
yekflnu 
E.stonyadakl blokaj yekunu 
Lehistandaki blokaj yekflnu 

Umumi blokaJ yekunu 

Cetvel: 3 

T. L. 

17.627.400 
16.200 
20.600 

17.664.200 

Avusturya 
Bel~ika. 

Qekoslovakya 
Estonya 
Flnlandlya 
Frans a 
Holanda 
inglltere 
ispanya 

T. L. 
57.911 

540.451 
29.903 

181 
9.268 

89.374 
199.928 

T. L. 
283 .779 
315.935 
327.058 
13.632 
35.085 
228.888 
70.708 

382.990 
35.797 

T. L . 
341.690 
856.961 
356.961 
13.632 
35.266 

238.156 
160.082 
582.918 

54.394 
±sve~ 

18.597 
1.598.060 328.416 1.926.476 

isvl~re 
i taly a 
Macar!stan 
Norve~ 

Leh!stan 
Yugoslavya 
Yunan!stan 
Rusya 

50.820 
37.180 

797.189 
86.883 
17.767 

198.694 

344.388 

289.489 340.309 
233.634 270. 
177.139 974.328 

63.544 150.427 
21.457 39.224 
37.977 236.671 
57.665 57.665 
27.115 371.503 

Yekim 4.076.594 2.930.308 7.006.902 

1 - Sipari~i mukaveleye baglanmi~ 
oldugu halde heniiz memlekete ithal edil

memi~ olan mallar bedelleri yukandaki 

yekunlarda dahil degildir. 

2 - Almanyaya aid yukar1daki ye • 

kuna dahil bulunan alh aya kadar vade
li mubayaat: 

Ream1 Husuat YekOn 
daireler t•h•slar 

T. L. T. L. T. L. 
2.016.598 6.636.857 6.653.455 

Bakiye daha uzun veya ba§ka vadeli 

mubayaata aid taahhiidler yekununu ifa

de eder. 

3 - Almanyadan gayri diger mem· 

leketlere aid yukandaki umumi yekunda 

dahil alb aya kadar vadeli mubayaat: 
Reamt 
dalreler 

T. L. 

Husuat 
,a.,Jslar 

T. L. 

YekOn 

T. L. 
879.462 1.638.612 2.S18.074 

Bakiye daha uzun veya ba§ka vadeli 

mubayaata aid taahhiidler yekununu ifa

de eder. 

4 - Her memleketin kredili taahhiid

lerimiz de dahil olmak lizere hesaben a • 

lacakh bulunacaih meblag tesbit edile -
Muhtelif memleketlerden kredili olarak 

yap1lm1~ olan mubayaal<!ra aid 
taahhiidler yekunlan bilmek ic;in 1 numarah cetvelde o mem-

Memleket 

Almanya 

Resmt Hususi YekOn leket ic;in gosterilmi§ olan blokaj yeku • 
daireler tahJSiar nuna ayni memlekete aid olarak i~bu 3 

__ T_. _L_. __ T_._L_. __ T_._L_._ numarah cetvelde miinderic; taahhiidler 
19.674.491 12.869.873 32.544.364 

yekununun ilave edilmesi icab eder. 
I II I I II IIIII I I I II IIIII I I I I I It Ill II I I I I I I I I I I I I I II I I I II I I II I II I I It It I It I II t t I I I I I II II I I I I I I I I I ••• I I I I 1111111111 I II 111111 Ill 

Londra - Londray1 ziyaret eden Belc;ika Krah Leopold, Victoria is
tasyonunda ingiliz Krah tarafmdan kaq1lanm1§ ve onunla beraber ac;1k 
bir araba ile istasyondan saraya gitmi~tir. 

Korkuyorum ! 
Telrika: 65 

- Nereye gidecek? Kurdun agzma 
gitti, tantuna gitti. Vah Zehra Hammci-

~
g~~i:.~~ sultamm. vah iri siyah g~z~li be-

Rukiye evden cena~e c;Ikml§ g1b1 hay

myordu. 
Omzunu tutup viicudlinli tartakla?lm: 
- Hi§t! Sus! Abdall Ortada bJr§ey 

ok, . haykmp durma! 
D h I k ') Bakasana .. · - a a ne o aca ... 

admcagiZ k1rklara kan~mJ§ .. · 
- Kan§Ir o... 1Ik de fa degil ya. · · 

'Kac; defa boyle kayboldu. 

t 
- Bu sefer bet§ka, F az1l Beycigim, 

u sefer ba§ka ... 
- N e ba~kas1? .. Hep o hikaye. Tela~ 

tme de makul konu§ahm. 
1 Rukiyenin tela§! bana da sirayet et • 

ek iizere idi. T ahmine day a nan kaziy-
·eler iistiine muhakeme yi.iriitmemek ic;in 

ziz Beylere giderek teferruata dair 
az1 malumat almaga karar verdim. Ev
elki giindenberi nic;in bana onlardan bir 

~
aber gelmemi~ti? Zehra ortadan kay
olunca onun ilk aranmasi laz1m gelen 

ter benim evim de~il miydi? Gerc;i miin-

Y azan: Server Bedi 

zevi tabiatimden dolay1, c;ogu rahmetli 
Saziyenin hahn ic;in bize gelip giden ta
mdiklarm hemen hepsi benimle temas1 
kesmi§lerdi; fakat bu, boyle miihim bir 
meselede bile beni aramaktan onlan me
nedecek bir kat'I alaka derecesine var
mami§h. 

.. Hava kuru, serin ve bulutlu oldugu 
l<;m Modaya kadar yliriidiim. lc;im de bu 
hava gibi ka;Jamkh. Zehranm ba§Ina bir 
felaket gelmi§ olmas1 ihtimali beni tah
minimden fazla miiteessir ediyordu. Ru
humun ummadigim kadar derin bir tara
fmi kuvvetli bir merhamet yakalad1 ak
hm her tiirlii mes'uliyeti §iddetle reddet
mekle berab.e~, Ze~ray1 kurdun agzma 
atan ben m1y1m d1ye sormaktan kendimi 
alamiyordum. Bu da Rukiyenin kafama 
soktugu bir endi§e idi. Rukiye, yani halk. 
Benden ba§ka herkes, ayn ayn, bana 
kar§l herkes, yani halb temsil ediyordu. 
Bu herkes (ki o ana kadar iic; ki§iden 
ibaretti: Rukiye, Nebile ve Basri) bana 
Zehrayi olanca hararetlerile miidafaa 
etmi§lerdi. Hatta R ukiJZ.e gibi onun dii§
manlan bile! Acaba farkmda olmadan 
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G.Saray - Giinef 

kar,tia,Iyor 

Bu haftaki lik ma~Iari 
~ok miihim olacak 

T. S. K. istanbul bolgesi futbol ajan
hgmdan: 

18/12/1937 cumartesi giinii 
yaptlacak ma~lar 

Taksim stad1: 
Giine~ Vefa B. tak1mlan saat 15 ha

kem Adnan Akm. 
~eref stad1: 
Be§ikta§ - Galatasaray B. takimlan 

saat 15 hakem Ahmed Adem Gogdiin. 

19/12/1937 pazar gunu 
yaptlacak ma~lar 

Taksim stad1: 
Saba komiseri Feridun K1h~ 

Siileymaniye - 1stanbulspor A. taklm
larl saat 13 hakern Rii§tii. 

Galatasaray • Giine§ A. tak1mlan sa
at 14,45 bakem Feridun K1hc;. 

Yan hakemleri Tartk ve Halid Oz • 
baykal. 
~ere£ stadt: 

Saba komiseri Biirhan Atak 
Galata Gender - Siimer A. taklmlan 

saat 9,30 bakem Halid Galib Ezgii. 
Kas1mpa§a - Karagiimriik A. taklm • 

Ian saat 11,15 bakem ~azi Tezcan. 
Beykoz - Eyiib A. taklmlan saat 13 

hakem Biirhan Atak. 

Be§ikta~ - Topkap1 A. talnmlar1 saat 
14,45 hakem 1zzet Mubiddin. 

Fenerbahc;e stadt: 
Saba komiseri Nibad Bekdik 

Davudpa~a - Siimer A. tak!mlari saat 
13 bakem Tahsin Ozsoz. 

Fenerbahc;e - Vefa A. taklmlan saat 
14,45 hakem Nihad Bekdik. 

Yan hakemleri: Tabsin Ozsoz ve Sa
labaddin Ozbaykal. 

Halkevinin tertib ettigi 
ma~lar 

Eminonii Halkevinden: 
Evimize bagh kuliibler arasmdaki lik 

mac;larma 19/12/937 pazar giinii ba§la
nacaktlr. A§ag1daki fikstiire gore mag-
lara devam edilecektir: ... 

Bak1rkoy sahas1: istiklal - Demirspor 
saat 13 B, 14,30 A, hakem Can. 

Davudpa§a sahas1: Fatih - Rami saat 
13 B, 14,30 A, hakern Ahmed Ural. 

Karagiimriik sahast: Albok - ~agltyan 
saat 11,20 B, 12,30 A, hakem Karnil. 

Bozkurd - Langa saat 10 B, 14,30 A, 
hakem Si.ireyya. 

Hahc10glu sahas1: Hahctoglu • Alem
dar saat 10 B, 12,30 A, hakem Numan. 

Akmspor - Yildtz saat 11,20 B, 14,30 A 
hakem Hakkl. 

lzmit bir atadyoma 
kavu§uyor 

!zmit (Hususi) - Sporcu gencligimiz 
uzun zamandanberi hasretini ~ektigi 
modern bir stadyorna kavu~mak iizere
dir. 65 bin liraya c;tkacak alan bu stad
yomun in§asma bemen ba~Ianacakhr. 

lnegolde bir futbol ma~1 
inegol (Hususi) - Bursanm kuvvetli 

tak1mlarmdan Akmsporlular buraya 
gelerek inegol idman Yurdile bir rna~ 
yapblar. Neticede 1negolliiler bu mac;t 
3 - 2 kazanmaga muvaffak oldular. 

Bursa vapurunda bir kaza 
Bursa vapuru Mudanyadan limammt

za gelirken yolda bir kaza olmu§, c;ac;a 
isminde Urfah bir adam vapurun dii -
men zincirine takllarak a~r surette ya
ralanmJ§br. 

Yarah Giilhane hastanesine kaldml
ml§br. 

Zehray1 k1skanmi§, farkmda olmadan o
nun felaketini mi hamlamJ§tlm '? Bu her
kes ic;inde bana hak verecek bir ki§i bile 
yak muydu? Kime sorsam, bana §unu 
soy liyecek ti: 

- Kabahat sendel Bu kadm sana 
bagh ve sana sad1k kalmak ic;in o kadar 
Jstlrab c;ekmi§; senden aynldiktan sonra 
bile senin hatJrana sad1k kalmak ic;in ha

yahm tehlikeye koymu§ ve yeryliziinde 
en c;ok sevdigi adamm teklifini reddetmi§. 
Sense onu kovmu§, kaptd!§an almi§Sin. 
lki ate§ arasmda buakrni§Sln. Mes'ul sen
sin. Hem de kanunun cezasmdan kurtu-

lan mes'ul, goz gore gore bir hakk1 c;alan, 
fakat cemiyetin kanunlarile vicdamn ka
nunlan arasmdaki farkm izbesine kac;an 
bir mes'ul! 

Y olda giderken, karanhk bir meydana 
tamdigim ve tammad1g1m bir~ok insanlar 
toplanmJ§ da bir kiirsiiden onlara cevab 
veriyonnu§um gibi ic;imden kendimi §oyle 
miidafaa ediyordum: 

- Bu kadm1 koyiinden ben mi getir
dim? Ben mi ayarttlm? Bir §ehir kadm1 
olmaga ben mi te§vik ettim? E vlenmek 
vadile ben mi kandJrdim? Sevgilisi oldu
gunu biliyor muydum? Bilseydim ahr 

m1yd1m? Onun c;ektigi 1stlrablar ban a 
bagl1 kalmak ic;in mi, yoksa Omere eski
den kini oldugu ic;in mi? Benimle evlen
meseydi Omeri gene reddedecek degil 

izmirde s1hhat 

miiesseseleri 

Emraz1 sariye hastane
sine yeni paviyonlar 

yaptlacak 
lzmir (Hususi) - Bundan evvelki 

mektublanmm baZilarmda, izmirde em -
raz1 sariye hastanesinin hazin vaziyetini 
anlatmi§ ve bu mliesseseye ba§ vuranla
rm, uzun miiddet ma beklemek mecbu -
riyetinde kaldiklanm bildirmi§tim. Filha
kika, hasta olup da, hastaneye almamJ -
yan ve kendisinden evvel almmi§ olanla
rm ya oliimiinli, ya akJbetini beklemek, 
ayni zamanda cemiyet ve ailesi i~inde 
hastahgm biitlin arazmJ serperek dola§ • 
mak mecburiyetinde kalanlann vaziyeti 
~ok §ayam merhametti. Veremle Miica -
dele Cemiyeti, her y1l Y amanlar dagm· 
da ac;hg1 kampa, ancak zay1f, g1daya, ha
va ve giine§e muhtac olanlan ahyordu. 

S1hhat Vekaleti, bu miihim ihtiyacm 
kar§IlanmasJ zaruretini gorerek, emraz1 
sariye hastanesine 40 • 50 yatakh bir ve
remliler paviyonu ilavesini kararla§tlrmi§, 
keyfiyetten vilayeti de malumattar etmi§
tir. Paviyon 25 bin liraya c;tkacaktJr. 

S1hhat vekilimiz doktor Hulusi, lzmi
rin s1hhi miiesseselerinin vaziyetlerifli ya
kinen bilmektedirler. Bu itibarla, yalmz 
§ehri degil, Ege mmtakasmm miihim k1 -
stmlanm faydaland1ran lzrnir s1hhat mii
esseselerini daha yakmdan 1slah ve tak
viye edecegi kat'iyetle umulmaktad1r. 

Nitekim bu meyanda, in§aSJ tasavvur 
olunan ~ocuk hastanesi mevzuu iizerinde 
de alakadar olarak, hastanenin in§a §art
Ian ve tesisatJ hakkmda direktifler ver -
mi§tir. Bu mliessese ic;in vilayet ve bele
diye biitc;elerinden ayr!lmi§ 20 bin lira 

vard1r. Bu rakama, oniimiizdeki y!l biit· 
c;esinde de ayni miktarda tahsisat ilave 
olunacak ve derhal in§aata ba§lanacaktJr. 

Vekaletin iizerinde durdugu diger bir 
mevzu da, belediyenin c;ocuk yuvasmda
ki sahibsiz yavrulard1r. Mevcud nizama 
gore, yuva, bu kabil c;ocuklara al -
tJ ya§ma kadar bakacak ve bu ya§tan son
ra onlann bak1m1, talim ve terbiyeleri 
Maarif Vekaletine aid olacaktJr. Halbu

ki, Maarif Vekaletinin bu i§le alakadar 
te§ekkiilii yoktur. Belediye ise, cemiyet 
i~inde hic;bir itinad noktalan bulunm1yan 
ve ya§lan altlyl c;oktan ge<;mi§, hatta 1 0-
12 yi bulmu§ yavrulan sokaga b!rakmak-

tan da ~ek hakl1 olarak c;ekinmekte, fakat 
buna mukabil kadro dolgunlugu ile ba§ka 
c;ocuk da alamamaktadir. 

S1hhat Vekaleti, nihayet bu vazifeyi 
de kendi listline almaga karar vermi§ o
lacak ki, ya§lan yi.ikselmi§ yavrulann sa
y1lanmn bildirilmelerini istemi§tir. 

Tiirkiye bb enciimeninin yeni 
idare heyeti 

Tiirkiye T1b enciimeni 15/12/1937 
ak§am1 saat 18,30 da Etibba Odasmda ve 
profesor General Dr. Kadri Ra§·id An
daym ba~kanhgmda senelik umumi top
lantlSlm yapmt§, yeni idare heyeti bi -
rinci reisligine ordinaryiis profesor Dr. 
Ne~et Ober 1rdelp, ikinci reislige pro
fesor Dr. Abdiilkadir Noyan, genel sek-
reterlige Dr. Nureddin Onur, veznedar
hga profesor Dr. Niyazi ismet Gozci.i, 
Bibliotekerlige profesor Dr. Salahaddin 
Mehmed, celse sekreterligine profesor 
Dr. Osman Cevdet sec;ilmi§lerdir. 

---~ 
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Tek Fakat Kat'i (;are 

Tecriibe edenlerden sorunuz -
Ba~. di~, adale agrJlarile ii§iitmekten miitevellit biitiin tshraplara 

kar~1 yegane miiessir tedbir bir ka~e 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz. Kalbi ve bobrekleri yormaz. 

lcab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. 
Taklitlerinden sakmtntz ve her yerde JSrarla 

Istanbul TUrk Eml8k ~irketi 
HiSSEDARLARINA iLAN 

$irketimiz esas rnukavelenamesinin yedinci rnacl.desinin bah§eyledi~ 
salahiyete istinaden idare meclisi, 8 birincikanun 1937 tarihli ic;timatllda 
$irket hissedarlarmdan taahhiid eylemi~ olduklart sermaye hisselerinill 
heniiz tediye eqilmiyen miitebaki % 20 sini defaten talebe ekseriyetle )<a' 

rar vermi§ oldugundan i!ibu ilanm ne§ri tarihinden itibaren bir ay za!' 
fmda bakiyenin tediyesi ve aksi takdirde esas mukavelenamesinin °11 

birinci mad&si hiikmii dairesinde taksitleri vaktile tediye edilmiyen s.e
nedat numaralarmm gazetelerle ilan edildikten on be~ giin sonra, Iedtl• 
hace, bu hisselerin ashab1 hesabma sablacag1 ilan olunur. 

. !DARE MECLtSl 

Grip, Bafl ve Difl Agrllar1, 
Nevralji, Artritizm, romatizma 

Vak1flar Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Ankarada Hattp~ayt kenarmda Uzunoluk degirmen ve arsastnJ11 

miilkiyetinin sahlmast kapah zarf usulile ve peflin para ile arthrm1ya kO • 
nulmu~tur. 

2 - Arthrma miiddeti 9 birincikanun 937 gi.iniin&n 7 ikincikanun g3S 
giiniine kadar 30 giindiir. 6 

.3 - 1hale 7 ikincikanun 9313 gunune tesadiif eden cuma giinii saat . .1, 
da Ikinci Vaktf apartrmanmda Vaktflar Urnum Miidiirliigii Varidat Mudut 
liigiinde vap1lacakhr. 

4 - . istekliler teminah muvakkate olarak 525 lira vereceklerdir. Bu t.~: 
minat ya Vaktflar veznesine makbuz mukabilinde yatmlm1~ nakid veya h\.1 
kumet~e muteber bir bankadan ahnm1~ mektub olacakhr. r 

5 - Teklif mektublan 7 ikincikanun 938 cuma giinii saat 15 e kad~ 
ii~iincii maddecl..e yazli1 mahaldeki ihale Komisyon Reisligine verih111$ 
olacaktlr. 

Yurdda§! 6 - Teklif mektublarmda ~artnamenin tamamen okunup kabul edi1di~i 
Tasarruf ve yerll malt ha.ftas1 bitt!. tasrih olunacaktJr. . t 

Fakat tasarruf ve yerll mall seferber- 7 - Sah~ ~artnamesi Ankarada Vaklflar Umum Miidiirliigu Var1da. 
llgl devam ediyor. Miidiirliigu Jle istanbulda Vaklflar Ba~miidiirliigiinde bulundurulacaktlr. O) 

Q'lusal Ekonomf ve Artt1rma Kurumu . 1steklilerin ad1 ge~en Miidiirliiklere mliracaatleri. c4488• (8~ 

miydi'? Nitekim, benden -:-ynld1ktan son- isteseydim Zehray1 Omerin penc;esinden yiz. Bakm1z nas1l oldu: Evvelki sa.~~~; 
ra da reddetmiyor mu? Bunda benim kurtarabilir miydim? Evimde saklard1m, Zehra k!Zlmla beraber KadJkoyiine 111 

1 

hissem s1fJT degil mi? Vaktile Omerin dJ§an· c;IkarmazdJm. Sonra? Orner b1kar, cekti. Kuvafore filan gideceklerdi. ~~ t 
Zehrayi almak ic;in babasmm hatmm usamr, giderdi belki. Acaba '? Sahiden z1m biraz rahatSJZ!andi. Zehra y11lP~ 
k1nnak istememesi onun hatmm kinni§. usamr, gider miydi? Bir de, neden Zeh- c;Ikh. 0 c;Ikl§ bu ~Ikl§. Bir daha gelrnc:d'·~ 
Bunda benim roliim, alakam, mksirim ne- ray a ac1yoruz da Om ere aclmiyoruz? - Halinde bir fevkaladelik var J11It 
dir '? Ben ~aziyeye kar§I oldugu gibi Omerin hem babasm1, hem Zehray1 sev- d1 '? 
Zehraya kar§I da biitlin vazifelerini yap- mi§ olmaktan ba§ka glinah1 var m1? Bu _ Ne gibi efendim? 
ml§ bir ins an degil miyim? Benim yerim- iki me§TU ve glizel sevginin birini otekine F l . f I d ' 
de, daha ihtirash bir erkek, Orner yiizlin- fed a etmemek neden glinah oluyonnU§? - az a mliteesm i an IDlY ]. ·te 

.. .. Aziz Beyin kans1 dii§lindii. £ller1
1 r 

den canavar kesilmez miydi? Zehrayi Zehra, bilakis, anasm1 Omere, Omeri de k t e hafif bir muvazene arar gibi hare e 
bizzat parc;alamaz m1yd,? Bir kadmm, bana feda ederek iki sevgiyi de oldiinne- k 

I 
yapara : 1, 

kalbinde ba§ka bir erkek hayalini gizle- ge ~a 1~m1yor mu? b' ~o• 
A · B · · ]d" K d" · - A ... dedi, bakm1z... Bunu It ( 

mesi, aynah dolabma a§lgm1 saklamas1 • z1z eym evme ge 1m. en lSI ve he: 
k d k K b · b k b' dii§iindiik. T abii miiteessirdi. Fa kat 

nm manevi §ekli degi! midir? IZI ev e yo tu. am1 em liyii IT t•de' 
h II k I d glinkii kadar. Fazla degil. Bir fevka 11 

Belki oyledir; fakat her§eye ragmen arare e aqJ a I: ~~ 
Zehra bedbahtlir ve insanlar her§eye - N erelerdesiniz efendim? dedi, rna· lik yoktu. Aklma fena bir§ey koyJ'!Itl~ I 

ragmen badbahtlara acular; her§eye §allah, nekadar sogukkanhsmiz! desek, degil, c;iinkii klzimla beraber ~~ ~ 
ragmen: «Zavalh Zehra ... » diyecekler· - Meseleyi biraz evvel haber ald1m, kacaklardJ. Oyle olsayd1 yalmz c;,klfl~ 
dir. Bu merhamet bana da sirayet ediyor- hammefendi, as1l ben hayret ic;indeyim: isterdi. Maazallah kendi canma kiYiflj,; 
du. Zehramn gergin taze vlicudlinli tene- Neden bendenizc bir kere haber venne- filan, degil mi? Siz onu dii§iindiiniit· 
§ire uzanmJ§ tasavvur etmek yiiregimi ezi- diniz? Zehramn bizde olmas1 ihtimalini gil mi? 
yordu. Eger, onu kurtarmak imkam var hie; dii§iinmediniz mi? - Evet. 
idise biraz daha fedakarhktan ka<;ml§ ol- - A. .. Size gelmiyecegini pek iyi bili- - hte, dedim ya, oyle olsaydi sO~~; 
dugum ic;in kendimi ben de mes'ul etmege yoruz. Onurlu kadmd1r Zehra, beyefen- ~a yalmz r1kmak isterdi. Halbuki ~?pi 
vanyordum. «F edakahk bir vazife mi- di... korkuyordu. Yalmz c;1kmaktan. Sebe 

1 
, 

dir?» diye dii§linmege ba§ladJm. Tenha - Peki ... Vak'ayi neden bana haber biliyorsunuz. Otekine rasgelmekten kor 6 

bir sahilde, ylizme bilen bir adam, yiizme vermediniz? kuyordu. Hatta klZlm 1srar etti: «Z:eh&, 
bilmiyen bir c;ocugun denize dii§tligiinli - Polis tahkikat ic;in size gelecekti. yalmz ~1kma. yann beraber giderit'' 
goriir de onu kurtannazsa ·kanunen mes- Olin gelmi§tir sand1k. yordu. 
ul olmaz tabii- Fa kat vicdanen mes'ul - Bu sa bah geldiler. - Demek ki yalmz ~1kmak istetlli~· 
olur mu? Ne dereceye kadar? Fakat ben -Herne hal ise ... <;ok tela§ ic;inde • (Atkass 11ar> 
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Beynelmilel zab1ta nasll -eallslr?- ilkokullardaki 

T e§kilat gittikc;e daha talebeler hakkrnda 

!Japon Mata Harisil 
nihayet oldiiriildii 

Hatayda uydurma af 
Sancag1n istiklali 

hi~ bir 
i~in ~ah~anlar bu karardan 
istifade gormediler f Kiiltiir Direktorliigii bir Me,hur casus <;in askeri-

aydah Olmaga ba§ladi mektub gOnderdi nin kur,unile can verdi 

tethi,~ilerin tenkili ve beynelmiel bir 
lllahkeme kurulmas1 i~in muka veleler yapdd1 

BeYnelmilel zabtta tamamile Viyana- ~ 
~~k~rle§mi§ degildir. Y almz kumanda "' f ve. ba~hea miihim ~ubeleri orada

aahyet sahast olan biitiin Avrupa 
muhtelif noktalannda, ehemmi-

lebekeleri meveuddur. Anteni Ber-
-!!1 Uyu~turueu maddeler §ubesi de 
trede bulunmaktadtr. 

~ ~ ~ube, uyu~turueu madde imalatt
'tl1·11d haber!erin klering merkezi mahi • 
n ed' B.. IT. 

~~tUn diinyada, ilae olarak kullamlan 
~ 111'\tcu madde miktan malum oldu -
~~Bore, bu merkez, faaliyetini, bu esas 
\t den yiiriitiir. 

esela, Cenevre, bir Alzas fabrikast· 
ln, Yalntz ba~ma 4000 kilo, yani, diin-

•n ~uhtae oldugu miktardan iki bu -
ltlis]j fazla eroin imal ettigini ogre -

afyon biirosu miidiriyeti, F ranstz 
miidiirliigiinii ve biitiin Avrupa 
vaziyetten haberdar etmi§, fab

v~ Yapttgt mal sevkiyatt tarassud al • t 1 lltn1~hr. F abrikanm mii§terilerin -
It Bulgar sorguya c;ekilinee, fabri • 

irnal ettigi uyu~turueu maddenin 
. ~ir ktsmmdan ilac yap1ld1gmi, mii

. gayrime~ru ~ekilde sattld1gtnt 

l' etrni~tir. F abrika kapattlmt§, biiyiik 
ltnyager olan direktorii hapse abl -

Bu adam, korkudan beynelmilel 
el miirekkeb olan sue; ortaklarm: 
~ e Venni~tir. 
b~at, Avrupa beynelmilel zab1tas1 • 
Br d~ tethi~c;ilerle ugra~an k1sm1 var

~ ll styasi klSim Bruxelles'dedir. 

1 tal Aleksandr'la Louis Barthou'nun 
suikasdine kurban gittikleri ta-

ancak ii<; sene sonra milletler anla
ve suikasdlerin online gec;mek 

'•u••A--' tedbir almaga karar vermi§· 

Ceroj b h k k " k"l' '• u ususta pe c;o mu§ u at 
bulundugunu da itiraf etmek Ia
Bazan, bir devletin, tethi§c;ilikle 

Q ettigi bir kimse, hududun ote tara-

'ti\~kall.if:etler davasmt m!¥.'1af~ eden 
tr kan~aman diye amllr. D1ger ta-

F ransa, Belc;ika, fsvic;re gibi mem
tethi~c;ilikle maznun olup kendi 

stgman yabane1 §ahislan za-
teslim etmegi imkanstz telakki et-

uzadtya yap1lan miizakereler • 
Cenevre komisyonu, iki mu -

haznlamt&hr. Bunlardan yirmi 
i~tirak ettigi birineisi, tethi~c;ilerin 

digeri de, einayetin ika edildigi 
t e, eaninin tevkif edildigi mem
arafmdan bimza adalet eline teslim 

olan cinayet failinin beynelmi • 
tnahkemeye tevdii hakkmdadtr. 

~ bir mahkeme te§kiline ta-
d olan ve bu mukaveleye i~tirak eden 

', ~kvle~ .F ransa, Belc;ika, F elemenkle 
· ·~ · lt1laf ve Balkan An tanh devlet -
~It 
a . 

I o)~ lllukavele imzalanah heniiz ii~ haf
lltll§tur. Yugoslavya, «Orim» c;etesi 

Bulgaristanla Yunanistan komi-
fi~lerini ve fotograflanm; F ransa 

lspanyol Pistolero'larmm ve 
y~d k'Spadassin 'lerinin emniyeti umu

e I vesaikm1 Bruxelles' deki biiroya 

Beynelmilel tethi~c;ilerin kur~unlarile 
can verenlerden, miiteveffa Fransa 

Hariciye Naztn Louis Barthou 

yol!tyaeaklardtr. Fa kat bu, zaman mese
lesidir. Vak1a, mukavele, heniiz meclisler 
tarafmdan tasdik edilmi§ de degildir. 

Aneak, i~ bununla bitmi~ say1lmaz. 
f§in adli taraf1 halledilmi§, suikasdeilerin 
tevkifi kolayla~ml§, fakat, suikasdlere 
mani olmak eiheti ayni zorlugu muhafaza 

etmekte bulunmu&tur. Bu mii§kiiliin de 
halledilebilmesi ic;in, hayatlarma kasde • 

dilmesi ihtimali olan kimselerin §ahsan 
beynelmilel zab1taya miizahir bulunma • 
Ian ikhza eder. 

Mesela, gec;en ilkbaharda, gene bir 
kral, sivil zab1ta memurlarmm tarassudu-

na hedef olmamak ic;in, kendi otomobi -
Iinde, tek ba~ma seyahat karan vermi§ti. 

Bir suikasd ihtimali mevcud oldugu i~in, 
z.abtta. iki yan~ otomobili kiral 
ne polis memurlan doldurmu§tu. 

Daha yola ~lk1ltr c;1ktlmaz yan~ ba~
ladl. Y an yo Ia vanldtg1 zaman, hiiklim
darm otomobilile muakkiblerin otomobil
leri berabere kalmt§lardt. Hiikiimdar, og

le yemegini yemek ic;in bir miiddet istira
hat etti. Bundan bilistifade, polis memur

lan da yemege oturdular. Fa kat hiikiim
dar, yemegin yansmda, polis memurla • 

rmdan gizli otomobillerin yanma gitmi§, 
kiminin vidasmt si:ikmii~, kiminin eivata -
stm c;Jkarmt& ve kendi otomobiline atla -

ymca savu~mu~tur. Bozuk otomobillerini 
yiiriitemiyen zab1ta memurlan da onun 
arkasmdan bakakalmt~lard1r. · 

Beynelmilel zabttamn muvaffak ola -
bilmesi i<;in, evvela, bizzat hiikiimdarla
rm bu bir nevi SU<; ortakltgma mani oJmak 
lazJmdtr. 

Biitiin A vrupada beynelmilel &erirleri 
~imdi susta durduran beynelmilel zab1ta, 

suikasdlerin oniine evvelden gec;ebilme -
lidir. 

Yuroda§! 
En sa~lam gel!r devlet tahvllld!r. 
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. batib, on a, hapisanede tak1lan lakabla - Adam1z1 gene dii§iiniiyor musun? 
'-.. ederek : - Y a sen? 
~ Bir§ey degil, general. dedi. - Her zaman dii§iini.iyorum, tabii. 

~~tt~ra, Bazil'in, Doris'le kar~l kar§lya, Doris'in bu eevabmda da fazla bariz 
'-.. ~0durdugunu goriinee, ilave etti: bu ahenk v~rdt. Bazil, i.,:inden: « Y alan 
Do. turabilirsiniz. soyliiyor» dtye dii§iindii. Onun yiiziine 
'-.. I'Js, sortlu: baktl; sun 'i ~ehresinin arkasmdaki astl 

l ~~ ~. si:iy)e bakahm Bazill , hiiviyeti goremedi. Viieudiiniin, o bildigi 
~ !))~II, §imdi oturuyordu. Aralarmda ayni viieud olup olmadtgtnl gormek ic;in, 
I ~eaJa Vard1. Omuzlan dii§iik, akh ba§- iizerindeki esvablan pdralay;p ~tkarmak 
'-.. r N~e dola§Jyor g1biydi. arzusunu, birdenbire §iddetle duydu. Do-

D lhayet gelebildin ... dedi. ris, Bazil' den kendis!ne dogru, steak bir 
\ ~~ aha evvel vakit bulamadtm. Sana. havanm hiieumunu h1ssetti; yiizii, boy a
'- ~tl!I§ttm zaten. !arm altmda sarardt. Bazil'in iistiinde ga

~. tvet, hat!rhyorum. <;ok degi§mi§ • 1ib bir koku vard1. Bu. pis degil, belki 
'-.. S , c;ok fazla temiz bir kokuydu; sa bun, fe -
!J))~rr/~1 mi? Sen hie;, amma hie; de - nol, daha bir taktm _mcc;.hul ve kes~in 
. Do. §stn, maddelerden miitevelhd b1r koku. Dam; 

~1!ti, ~5• ?u sozii fazla tela§la soyle - bu kokuyu duyuyor, ic;inden lsrarla dii -
~ '-. 

2 
aztl omuzlanm silkti. §iiniiyordu: «Fa kat, bu gene o Bazil. 

~tk dS ~~Y. dokuz giindiir buraday1m. Diinyada yegane sahib oldugum §ey. 
Dar· egt§eeek taraf1m kalmad1. Y almz onun ic;in ya~tyorum.» 

~ : Is, &ene ayni miitela§i eda ile sor- Ve Doris, dudaklarmm kenan a§agt 
dogru sarkarak tebessiim ediyordu. 

1stanbul Kiiltiir direkti:irliigiinden diin (:in - J apon harbinin biitiin diinya 
~u tezkereyi aldtk: matbuatmda siitunlar dulduran tafsilatJ 

«Gazetenizin 15 / 12/ 937, 16/ 12/ 937 arasmda, biiyiik hadiseler kadar ehemmi
tarih ve 4881 ve 4882 sayt!r niishasmda yetle yer almaga deger ufak bir vak' a 
(ilkmekteblerde ihmale kurban alan c;o- vardtr. Bu vak'a, «Japan Mata Hari'sinin 
euklar) ve (Maarif idaresinin nazan i:iliimii» diir. 
dikkatine) ba§ltklan altmda <;tkan ya - ,Sapei ileri karakollanm bekliyen ve 
ztlar ic;in gereken ineelemeler yaptlm:~. vaziyetleri J aponlar tarafmdan elli be§ 
keyfiyetin gene gazeteniz yolile bildiril - giindenberi tarassud edilen yanm diiziine 
mesine liizum hast! olmu§tur. 15/ 12/ 93 7 kantonlu silahendazdan biri, karanlrk bir 
tarihli niishamzda c;tkan yaztda ilk okul- gecede ni:ibet bekledigi mada, yakla~an 
lard a ( c;e~id c;e§id ihmallerin kurbam o - bir a yak pttirdiSindan ku§kulanarak 
larak yaralanan» birc;ok c;oeuklarm ana «dur!» emri verinee, on be§ on altt ya§ -
ve babalarmdan ~ikayetlerle dolu mek - larmda kadar gene bir a~kerle kar§tla§mt§ 
tublar almdtgmdan bahsedilmekte ve ,Si~- ve bu gene askerin parolay1 bilmedigini 
li Coeuk hastanesinde yatan lie; c;ocuk mi- gi:iriince onu tevkife te§ebbiis etmi§tir. Fa
sal olarak gosterilmektedir. kat, bu §upheli §ahsm mukabeleye kal -

Hastanede yatan bu c;ocuklarm biri h§mast iizerine ni:ibetc;i, silah istimaline 
Corlu Saraykov ilk okulu 3 iineii stmf mecbur kalmt§, bir kur§unda askeri yu
talebesinden Hiiseyindir. Ba~mdan ya - varlamt§hr. 
ralanan bu c;oeugun bir ihmal kurbam o- Ertesi sabah bir kadm oWugu anla~J
Iup olmadtgmm tesbiti bittabi miimkiin o- Ian bu gene askerin eesedi Cin Entellicens 
lamamt~ttr. Servis memurlan tarafmdan muayene e

Coeuklardan digeri Zapyon lisesi dildigi zaman, bunun «] apon Mata Ha-
4 iineii stmf talebesinden fstavridir. Ka- nsi» lakabile amlan, ]apon easusu Yo§ • 
za. talebe ve ogretmenlerin Stnlfa girmek hiko Momoaki oldugu goriilmii§tiir. 
iizere bulunduklan bir strada lstavrinin Y edi sekiz senedenberi Uzak§ark ea
stmftan tekrar c;tktp merdiven korkulu - susluk aleminde bu isimle §ohret kazanan 
gundan kaymak ist~mesi iizerine olmu§ ve Y O§hiko Momoaki, oldukc;a giizel ve son 
1stavri okul idaresi tarafmdan en yakm dereee zeki bir kadmdt Haftzast fevka
hastaneye kaldmlmt§tlr. lade kuvvetli olduktan ba§ka, alt1 yedi Ii

Hastanede bulunan iic;iineii c;oeuk Fm- sam, ana dili kadar piiriizsiiz ve giizel 
dtklt 13 iincii okul talebesinden Cengiz - konu§urdu. Son senelerde, Asyada eere
dir. Cengiz, yemek paydosunda arkada§t yan eden, esrarengiz, kanh ve beklenme
Necdetle oynarken bir arahk Needetin dik hadiselerin hepsinde ismi gec;en Yo§
kazaen ve kasdstz olarak ayagma basma- hiko Momoaki, J apon lmparatorlugu mii
SI iizerine muvazenesini kaybederek dii§- messillerine bombalarla suikasd yapi!d1g1 

mii§tiir. Cengiz orada talebeye nezaret zaman derhal harekete gec;mi§, Kore'ye 
etmekte alan ogretmen Mediha ve ba§og- giderek birkac; hafta ic;inde biitiin suikasd
retmen Rii§tii tarafmdan otomobile ko • c;ileri yakalaml§; General <;ang-So-Lin'in 
nularak evine gonderilmi§ ve velisi elile trenine esrarengiz eller tarafmdan bomba 
Etfal hastanesine yabnlml§hr. konuldugu tarihte, guya tesadiifen Muk

Gazetenizin 16/12/937 tarihli sayt • den'de bulunmu§; Sovyetlerle miieadele 
smda ise fstanbul 11 inei okulda difteri etmi§; Cin Entellieens Servisinin en cesur, 
vak'as1 ~1khg1 halde okul ve dershanenin en zeki, e~ hilekar adamlanm atlatml§ bir 
dezenfekte edilmedigi ve hic;bir tedbire kadmd1. Oldiigiine dair birkac; defa riva
ba~vurulmadJgl yazllmaktadtr. yetler 9kmt§, fa kat Y O§hiko Momoaki, 

fstanbul 11 inei okul talebelerinden her defasmda, soluk benzi, esrarengiz 
Necla hastalanarak evine gonderilmi§, ~~hresile, bir ba§ka maske ve bir ba§ka 
doktoru tarafmdan difteri §iiphesi goste- ISJm altmda, Asyanm bir ba§ka ko§esinde 
rilmesi iizerine .Si§li hastanesine yatmlm1~ meydana c;Jkm!§tir. 
ve vaziyet F atih hukumet tababetine bil- r· 1'1 y h'k M yiD I er, 0~ I 0 omoaki'nin o)\i • 
dirilmi~tir. mile, en k_orkunc; bir dii§mandan kurtul • 

Bu hadiselerde ilk okul ogretmenleri- ffiU§ oluyorlar. 
nin kendilerine dii§en vazifeyi yapml§ ol
duklan ve bir ihmalleri olmadtklan gos
terilmi§tir.» 

Cumhuriyet - Istanbul Kiiltiir direk
ti:irliigiiniin tezkeresini aynen ne§rederken 
bu hususta gosterilen alakaYI da memnu
niyetle kar~lladJgJmiZI kaydetmek isteriz. 

Aneak ilk okullarda kaza kurbam o -
Ian <;oeuklann meveudiyetini inkar ede -
miyen bu eevabdaki (ilk okul ogretmen
lerinin kendilerine dii§en vazifeyi yapm1~ 
ve bir ihmalleri olmadtgt gosterilmi§tir) 
kaydmt oldugu gibi kabul etmemize, biz
zat Kiiltiir direktorliigiiniin tezkeresi 
muhteviyatJ bir mani te§kil eder. 

Mesela s1mftan ~tktp merdiven korku
lugundan kaymak istiyen fstavrinin bu 
hareketine mani olmak ogretmenin vazJ
fesi degil midir? 

Cengiz ise bizim tahkikatlmtza gore 
diisiip ayag1 kmldtktan saatlerle sonra 
velisine teslim edilmi$ ve Etfal hastanesi
ne mekteb idaresinin bir tezkeresile ya -
tmlmt~tJr. 

Fa kat bu teferruatm bizee biiyiik bir 
ehemmiyeti yoktur. 

Elverir ki, mevzuubahs yaztm1zda da 

Bazil sordu: 
- Zaylflaml§Sm, hasta mtsm? 
- Hay1r, viieudea iyiyim. Y almz 

malull1 ya, deniz tuttu da ... 
Doris, Bazil'e fazla yuksek sesle ko -

nu§uyor gibi geliyordu. Bu ses, kulakla
nna c;arphkc;a, Bazil gozlerini kJTptyor -
du. Doris, hafif olmasma c;ah§hgl bir 
sesle: 

- Beni begenmiyor musun? diye sor
du. 

- Begeniyorum. <;ok giizelsin. Eski-
den boyle degildin. 

- T e§ekkiir ederim, Bazil. 
- <;ok a§lktn olsa grrek. 
Doris, bir saniyelik bir korku gec;irdi. 
- Bir tek a§tk1m bile yok, dedi. Bi-

lirsin ki sana hi<; yalan si::iylemem. Benim 
ic;in yalmz sen varsm. Daima sen. 

Bu soz, Doris'in agzmdan c;1karken 
adeta hakikat oluyordu. Doris, doktor 
Sardi ile miinasebeti kesmi§ti. Bu rabtta, 
f1stlh halinde, kar§thkh teati edilen haka
retler ic;inde bitmi§ti. Fa kat, Sardi' den 
ald1g1 dram san' ati dersleri devam edi -
yordu. <;unkii, doktor Sardi, ~ehvani ba
k:mdan bir§ey beklemese bile, gene para 
kazanmak arzusundan vaz gec;miyordu. 
Doris, yolunda tesadiif ettigi, yahud ken
disine yakla§mak istiyen biitiin oteki er -
kekleri, Bazil ile mukayese edinee, hep -
sini kof, s1ktc1 ve donuk bttiuyordu. Fa -
kat hakiki Bazii'Ie, §U §imdi, uyu§tut :t!-

lngilterede 6 ayda 12 bin 
toplanh oldu 

Londra 16 (A.A.) - Avam Kamar.a
smda i~~i rneb'us Strauss, urnurnt top • 
lanhlann ve kafile yap1lrnasmm polis~e 
rnen'ini ~iddetle tenkid ederek medeni 
ve siyasi hurriyetler meselesi uzerine 
parlamentonun nazan dikkatini celbet
mi~tir. Bilhassa Londra polisinin hath 
hareketine itiraz ederek bu polisin bazt 
vakit si:iz hurriyetine bile mtidahale et
tigini si:iylem~tir. 

Dahiliye rniiste~an Thomas, verdigi 
cevabda, son altt ay zarfmda 12 bin 
toplanhdan ancak 20 sinin yasak edildi
gini ve bu 20 den 13 iinun fa~ist ve 7 si
nin de antifa~ist oldugunu tasrih eyle -
rnistir. 

i&aret ettigimiz ve<;hile, saytlan pek mah
dud da olsa, bazt mekteb idarelerinden 
de, biitiin diger mekteblerimizde ogiine
rek ~ahidi oldugumuz derin ~efkati iste -
mekte, bu babda yaztlanlara kar§l goster
digi hassasiyetten de anla~1laeag1 gibi, 
Kiiltiir direkti:irliigii de bizimle hemfikir 
olsun. 

mu§ gibi bir vaziyette yamba§mda oturan 
fenol kokulu mahkumla degil, ilk geee -
lerin biraz divane ve hoyratc;a canh, aea· 
ib Bazil'i ile mukayese edinee I Bazil 
ana silah atmJ§tl; Ate§; onu hem en he -
men oldiirmii§tii. Doris oteki erkeklere 
bak1yor, istihfafla dii§iiniiyor ve: «Bun -
]ann hie; birisi silah atamazd1.» diyordu. 

Doris, dii§iincelerinin son una gelinee: 
- 1nsan benim gibi ~ark! soyleyinee 

ve c;ah§mea, ba§ka §eye ihtiyac; hissetmi
yor. dedi. Bazil, agtr bir riiyadan uyamr 
gibi: 

- Sahi, dedi, sen §ark1 si:iyliiyorsun. 
- Salzburg' da sahneye c;1kt1m. Rein-

hardt' in J ederman'mda, perde arkasm -
da §arkt soyledim. 

Bu, onun nazarmda ge<;en senenin 
en miihim hadisesi idi ve sahnede §arkt 
soylemesine heniiz miisaade etmiyen Del
monte ile miieadelelerini, oteki talebelerin 
vah§i ktskanc;hgtm, doktor Sardi'nin, onu 
sahneye <;1kmaktan menelmek ic;in yapligl 
te§ebbiisleri hulasa ediyordu. 0 hadise -
den sonra, gazetelerde ne§redilen tenkid 
yaztlarmda, ismi zikred1lmeden, sesinden 
bahsedilmi§ti . 

Bazil, biitiin bunlart dinledikten sonra, 
fikrini §U kelime ile hulasa etti: 

- Y a, peka!L. 
Doris, ona niifuz edebilmek ic;in bir 

gayret sarfetti: 
- Simdi. tiz sesleri kolayhkla bulu • 

!Btl$taratt 1 tnCI sahttectel bayraklarile donatilml§ alan istasyonda 
fskenderun 16 (Hususi) - lskende - Ankara garnizon kumandam General 

runda oldiiriilmii§ alan bir Ermeninin Kemal Gok<;e, Jv.erkez kumandam albay 
eenaze merasimi yaptldtgt zaman Tiirk • Demir, Biiyiik Erkamharbiye harekat, is
ler de insani bir vazife olarak diikkanla - tihbarat §ubeleri miidiirleri F eyzi Mene • 
nm kapamt§lar ve bu merasime i§tirak et-1 guc;, Muhtar Ulusoy ile albay Razi ve 
mi§lerdir. Bu insani hareketi, istihbarat binba§t Sermed tarafmdan kar~tlanmt§ ve 
zabiti, Tiirklerin Ermenilere hiicum ede - askeri bir k1t' a selam resmini if a etmi§tir. 
eekleri §eklinde tefsi: ederek, Tiirk - Er- Misafir heyet hududda mihmandarlan 
meni a_~~-~§~_asmt bozmaga c;ah§tigt hay - tar<>fmdan kar§tlanmt§ ve heyet reisine de 
retle goruldu. hududdan itibaren seyahatleri ic;in hususi 

Suriye kabinesi dii~iiyor . bir vagon tahsis edilmi§tir. 
Sam 16 (Hususi) - Suriyede kabt - C k d 

ne tebeddiiliiniin bir emrivaki haline gel - a~ ~ya a . . 
d ·~ · ·· h d"l · M h l'flerden Bu sa bah §ehnmtze gelml§ olan Sun• tgme §Up e e 1 m1yor. u a 1 d k' F • 
c::: hb d · B kAl t" k b 1 1 d· ~ · ye e 1 rans1z k1t alan umum kumandam '3'e en enn a§ve a e 1 a u e me tgl, I . ,. . . . . 
C ·1 M"" d"" .. · k b" d ·f Genera Hutzmger m nyasetmdekt Fran· em1 ur umun yem a me e vazt e k • h . 
1 ~ .. 1 · c::: • 1 .. s1z as en eyetJ saat 11 de <;ankayaya a mtyaeagt soy emyor. .,ayta ara gore, . k d f · · 

C ·1 M'" d" F ·1 k d tl k gtdere e ten mahsusu imzalam1§lard1r. emt ur urn ransa 1 e st 1 os u 
miinasebetlerini muhafaza etmek istiyen Ziyaretler 
mutedillerden oldugundan, Paris elc;iligi- Miiteaktben General Hutzinger, 
ne tayin edileeektir. Biiyiik Erkamharbiye Reisi Mare§al 

Franstz heyeti diin Ankaraya Fevzi Cakmagt, !\'tilli Miidafaa Vekili 
geldi Ge~ral Kaztm Ozalpt, Harieiye Veki-

Ankara 16 (A.A.) - Milletler Ce- li Doktor Rii§tii Aras1 ziyaret etmi§ ve 
miyeti konseyinin Hataya miiteallik ola- bu ziyaretler iade edilmi§tir. Misafirler 
rak ittihaz etmi~ oldugu kararlar ieaba • Ordu Miifetti~i F ahreddin Altaya, Bii· 
tmdan olarak Tiirkiye ile Fransa arasm- yiik Erkamharbiye ikinei reisi Orgeneral 
da miinakid muahedenin iic;iineii madde- Astm Giindiize, Ankara garnizon ku
sile biiyiik erkamharbiyeler arasmda der- mandant General Kemal Gokt;eye kart 
pi~ edilmi§ olan temasta bulunmak iizere b!rakmt§lar ve ogle yemegini FranSIZ bii~ 
Suriyedeki Frans1z k1t'alan umum ku - yiik elc;iliginde hususi olarak yemi§lerdir. 
mandam General Hutzinger'in ba§kan- Bu ak~am saat 20,30 da Biiyiik Er • 
hg1 altmda alh ki§iden miirekkeb bir kamharbiye Reisi Mare§al F evzi <;ak • 
Frans1z askeri heyeti bu sabah saat 9,50 mak tarafmdan heyet ~erefine Ankara -
de §ehrimize gelmi§ ve Tiirk, Frans1z palasta bir ak§am yemegi verilrni§tir. 

KAHiRE - M1s1r ordusu yeni te~ekkiil etmekte ve kuvvetlenmektedir, 
Resmimiz, Harbiye Nazmm bir mitralyi:izii tetkik derken gi:isteriyor. 

Roma _ !talya Veliahdinin ki.h;uk oglu Napoli Prensinin dogum giinii 
munasebetile halk tarafmdan kiiGiik Prense bir araba Gi<;ek hed.iye edilmi~tir. 

yorum, yartm sesler bi.isbiitiin yerle§ti. 
lnsan, seslere hakim olunca, onlarm bir
denbire <;lkt§l oyle bir tesir uyandmyor 
ki, tarif edemem. Bu §ekilde bir sesi, in
san, viieudiiniin her tarafmda birden his
sediyor. 

Bazil, dinlemiyordu. Birdenbire: 
- Seni opebilir miyim? 
Diye sordu. 
Doris duralad1. Memurun bulundugu 

tarafa bir goz att1. Sonra, yava§ sesle: 
- Sen bilirsin! 
Dedi. Bazil, masanm iisti.inden uzana

rak, dudaklanm, becenksiz bir temasla 
Doris'in dudaklarma degdirirken, cam 
tavanda I§Ildtyan giine§ parc;as1 yava§ ya
ba§ kayboluyordu. Etrafta dola~1p du -
ran bir sinek, vtzJ!dtyarak Bazil'in sey -
rek sac;larma kondu. Doris, ba§mt c;ekti 
ve derin bir nefes ald1. Kafasmm ic;inde 
belli belirsiz bir dii§iinee dola§Iyordu: 
«Demek, heniiz olmemi§sin Bazil !» 

Bir lahza sonra, Bazil konu§tu: 
- Evvelce birbirimizi pek az tamd1k.. 

Birbirimiz hakkmda pek az §ey bili -
yoruz. Anla§amadJgtmlz noktalar c;oktu 
degil mi? 

Doris, kar~ISindaki c;ehrenin, giiliim • 
siyebilmek ic;in aetkh bir takalliisle bu • 
ru§tugunu goriinee bir kere daha altiist 
oldu. 

- Adam1za c;ekildigimiz zaman, bir
birimizi tammak ic;in bol bol vakit hula -

eagtz .... 
Doris 'in biraz evvelki sozleri, aneak ~ 

zaman, Bazil'in kulagma ula§ml§ gibi 
oldu. 

- Demek ki Salzburg' da §ark1 soyle
din, dedi, sahneye c;tktm. Y akmda me§• 
hur olaeaksm. 

- Biraz daba zaman laz1m. Fa kat, 
bir giin geleeek me§hur olacagtm, goriir
siin. Kendi kendime dii§iiniiyorum da, 
bunlann bir manas1 olmak laz1m, diyo • 
rum. 

- Hapisanedeki vaiz de i:iyle soylii
yor. 

Bazil'in bu eevabmdaki istihzayt, Do
ris biraz gee; anhyabildi. Bu istihzamn 
ic;inde eski Bazil'i tamd1 ve iirperdi. Ba
zil'in elini, kendi omzuna koymu§tu. Bu 
eli ok§adt. Dibden kesik t1rnaklarmm itina 
ile ternizlenmi~. diizelmi§ oldugunu gor
dii. Elinin derisi sert, listii hrm1k ic;indey• 
di. 

- Heykele ~ah§mak miisaadesini al
dm mt? 

Diye sordu. Bazil, ona gonderdigi sey· 
rck mektublarda, miitemadiyen bundan 
b~hsetmi§, bu miisaadeyt almaga c;ah§ -
ligtnt yazmt§tl. 

- Heniiz almadtm. Fa kat, oniimiiz -
deki iic; ay ic;inde bir vak' a olmazsa, yani 
§imdiye kadar oldugu gibi uslulugumu 
muhafaza edersem, alaeag1m. 

(Arka.n var) 
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Kus - adam' In maceralar1 

ne ~eklinde memleketimizde her ytl 
kutlulanan cTasarruf haftasb mn ma
nast sade sekiz giin i~in tasarruf yaptp 
da diger giinler veryansm para sarfet
mek demek degildir. Bu hafta i~inde 
tasarrufa, yerli malt kullanmtya, mem
leketin ikttsadiyahm, ticaretini koru -
yacak, zenginligini artbracak i~lere, 
kendi istikbalini temin etmek i~in be~, 
on parayt bir kenara koymtya alt~mak 
ve butiin hayatmda bu adetleri terket -
memege karar vermek demektir. eTa -
sarruf haftas1> en ziyade siz gender ve 
kiic;iikler ic;in boyle iyi huylan edinmek 
zamantdtr. 6yle ise, ya§asm cTasarruf 
haftast!•, her giin biraz daha artsm, pa
ra biriktirenler!. 

' 
[Ce~en defa t;:l ~ 

kan ktsmrn hulasasr: 
Clem Sohn ve Wil-
liam Req on altr on 
yedi !Ja~larrnda ka • 
dar iki Amerikalr 
gene arkada~trrlar. 
Clem Shon havada 
ku§lar gibi kanadlr 
olarak u~mak heve -
sindedir. Evinin bir 
krsmmt atolye hali
ne getirmi§, orada 
bo_qle bir kanad yap
mrya muvaffak olmu§iur. Villiam Rey 
ise tawareciligin pratik yeniliklerinden is
tifade fikrindedir. Kanadla u~mrya pek 
o kadar ehemmiyet vermiyor. Clem'in 
bir de ]ames Rower isminde ihtiyar ar
kada~r vardrr, 0 da Clem'e u~ma mese
lesi hakkmda ihtiyatlr davranmayl tavsi
ye etmektedir.] 

James Rower: 
- Peki amma, dedi, bu kanadla u~

bilip u~amtyacagml anlamak i~in evvela 
havaya ~tkman laztmdtr. 

- Evet James bu hususta da senin 
rehberliginden istifade etmege ~ah~aca • 
gim. Sen etraft avucunun ~i gibi tamr • 
sm. Bana ilk tecri.ibemi yapmak i~in ne· 
renin mi.inasib olacagm1 tabii si:iylersin!... 

- Biraz ileride kayahklar var .. On • 
]ardan birinin tepesine ~1k1p kendini a~a
giya sahverebilirsin. F akat alt taraf ta§
hk oldugu i~in vaziyet tehlikeli olmaktan 
geri kalmtyacakttr. 

James Rower birka~ dakika dii§iin • 
di.ikten sonra ilave etti: 

- Our, dur, buldum. Cam onnamnm 
i:itesindeki kii~iik gi:iliin kenannda bir ta· 
rah yiiksek bir taraf1 da kumluk arazi 
var .. Oranm riizgan da kuvvetlidir. Ba· 
kalun, riizgara kar~t kanadlann ne dere
ceye kadar mukavemet edebilecektir, 
hem onu anlanz, hem de §ayed di.i§ersen 
kumlukta bir yerin actmaz ve kmlmaz. 

- Bravo! Buradan ~ok uzak mt? 
- Y ok, o kadar uzak degil iki mil 

kadar siirer maamafih tecriibeni yapmtya 
karar venneden evvel gider birlikte mua
yene ederiz. 

- Miikemmel.., Cumartesi, pazar bu 
i~i yapanz. Bu, bize hem de giizel bir 
gezinti olur. Arkada§un William Rey'i 
de ~agmnm, memnun olur. 

- Ben de torunum Jan'a soylerim, 
o da beraber gelir. Gezmegi, daglara ttr· 
manmagt, etraft tammag1 ~ok sever. Ci -
~ek ve nebat kolleksiyonu yapmaga da 
merakhd1r. 

- Eger araziyi tecriibelerim i~in mu
vafJk bulursam gelecek haftaya da on
Ian yapanz. 

- Peka.IL. Bu hususta elimden ge
len yardunt esirgemem. ;limdilik Allaha 
Ismarladtk. 

Riizgarlara kar't - III 
Kararla§mi§ oldugu ve~hile o cumar -

tesi Clem Sohn, arkada§l William, ihti -
yar James Rower ve torunu Jane ~am 
onnanmm ortasmdaki ki.ic;i.ik gi:ili.in kena· 
rmda bulunan kumluga gitmek i~in yola 
~tkblar. U~ma tecri.ibeleri i~in en miina
sib clan yerin bulunmast hakkmda herkes 
bir fikir dermeyan ediyordu. Bilhassa ii
zerine ~tk1hp oradan a~ag1ya dogru ini
lecek nokta hakkmda herkes mi.i§kiilpe -
send davramyordu. ] ames Rower'in toru
nu Jane on dart on be~ ya~mda kadar ki.i
~iik bir ktzdt. Biiyiik babasma daima u
zun gezintilerde refakat eder, son derece 
me§akkate dayamr, yorgunluktan kork • 
mazdt. Evvelce gi:irmedigi yerleri ziya • 
retten biiyiik bir memnuniyet duyar ve 
bu suretle ~i~ek ve nebat kolleksiyonuna 
yeni par~alar ilave ederdi. Ki.it;i.ik ktz, 
Biiyi.ik babasmm kendisine bahsettig1 
Clem Sohn'un u~ma projeleri ile fevka-
lllllllllllllfllltllllllllllllllllllllllllllltlllllflllllllllllllfllllllllllllllllllllllll 

~ocuk portreleri 
-~---,......, 

Fatma Berin 

lade alakadar olmu§tu. Bu, biiyi.ik bir 
cesare! hareketi ve ~ok iyi bir fikir idi. 
Havada kanadlarla ku§lar gibi u~mak ... 
Ne miikemmel bir te§ebbiis I 

Birka~ saat yiiriidiikten sonra James 
Rower'in tarif etmi§ oldugu yere geldiler. 
Bir tarafta riizgann tophyarak yJgmt§ 
oldugu kumlardan sed sed yiikseklikler 
te§ekkiil etmi~ti. Obi.ir tarafta ise ortahk 
goziin gorebildigi kadar geni§ bir sahra 
gibi uzamyordu. Di:irt cihetten esen riiz
gar hayli kuvvetli idi. 

James Rower'in tavsiyesi iizerine kii ~ 
c;i.ik grup ormanltgm son aga~lan altmda 
sofra lmrarak ogle yemegini yediler. On -
dan sonra demin tarif ettigimiz kum tepe
lerinden birine t1rmanmaga ba§ladJlar. 
James Rower izahat veriyordu: 

- Burada, ri.izgarlann hakim oldugu 
mmtakadaytz. Bulundugumuz nokta ce
reyanlarm tam ortasmdadtr. Fa kat yerin 
stcakhgJ dolaytsile a§agtdan yukanya 
dogru da bir tazyik kuvveti vard1r ki 
ku§lar kuvvet sarfetmeden u~mak 1~10 
bu tazyikten istifade ederler. 

Clem Sohn ve William Rey riizgann 
kuvvetini ve cereyanlann tiddetini anla· 
mak ~in ellerini ileriye dogru uzattyor
lar ve burunlanm havaya kaldmyorlar
dt. Buna ragmen birdenbire riizgann is
tikametini ve cereyanlann kuvvetini an
lamak kabil olam1yordu. 

Clem Sohn: 
- Hayret, dedi, ri.izgarm nereden 

geldigi anla§tlamtyor. 
William Rey cevab verdi: 

- Evet, ben de bundan dolayt §a§ir -
dtm kaldtm. 

James Rower: 

- Ku§lar, dedi, cereyanlan bizden 
~ok iyi bilirler. Bakm §U kolayca havada 
siizi.ilenlere. Bunlar ri.izgann istikametini 

takib ediyorlar. Oteki kanad ~1rpanlarsa 
riizgara kar§I gitmek istiyorlar ve faz.la 
mukavemetten kurtulmak i~in miitemadi
yen yiikseliyorlar. 

Di:irt ki~i. hepsi birden ugra~tJklan 
halde ri.izgann estigi istikameti hala tayin 
edememi&lerdi. 0 zaman kiic;iik kJZ Jane: 

- Ben, dedi, riizgann istikametini ta
yin .. ic;in kolay bir usul bilirim. 

Uc; erkegin hayretle a<;1lmt~ gozleri i:i
niinde her zaman yanmdan ayirmadigJ 
kii~i.ik gezinti kutusunu ac;tJ: 

- Burada, dedi, para&iite benzer kii
c;iik c;ic;eklerim var, onlan saltverdirn mi 
bana riizgann ge\digi istikameti pekala 
gi:isterirler. Durun, bir tecri.ibe edelim. 

Jane ilk c;ic;egi saltverdigi zaman gene 
i~ hallolmadt. <;::iinki.i hava sanki tam sii
kunet ic;indeymi~ &!hi c;ic;ek yere amudi 
bir vaziyette indi. lkinci t;ic;ekse ufki is
tikamette yirmi meyro kadar gittikten 
sonra a~a~Jya dii~ti.i. 

Oc erkek bir ag1zdan: 
- Riizgarm kuvveti hissedilecek de

recede degil! dediler. 
Sonra Clem Sohn ilave etti: 
- Maamafih mademki cicekleri U<;u-

I~AYDAll BiLGiLER I 
Diinyamn en biiyiik ta vuk 

~iftligi 
Diinya, hala Umumi Harbin yadigAr 

btrakh~ buhran ~r;.inde kiVramyor. Ci
hanm en zengin memleketi saytlan Bir· 
le§ik Amerika devletleri bile bu fela -
ketten heniiz kurtulmu§ degoildir. En 
glizel sayfiye yerlerindeki biiyiik, liiks 
oteller beyhude yere mii§teri bekleyip 
duruyorlar ve tabiatile miitemadiyen 
z,iyan ediyorlar. Bunlardan bir ktstm -
lan mekteb, akademi, miize yaptldt. 
LAkin gene bo~ kalanlar1 var. Kalifor • 
niyanm me~hur zengin yata~ Miami
den on, on be§ kilo metro mesafede bu
lunan bu otellerden biri de on sekiz 
kath ve 900 odahdrr. Vaktile siikfulet 

' 

i~inde ba§tni dinlendirmek istiyen mil
yonerler i~in yaptlmt§hr. ~imdi oyle 
milyoner nerede? Binaenaleyh bombo~. 
Apartlman haline koyup, ktstm klSlm 
kiraya vermek de kabil degil.. <;iinkii 
Allahm ormamnm ortasmda .. Ytkmak, 
yiiz binlerce lira masrafa miitevakklf .. 
Nihayet, bir ~irket, bu binamn ne i§e 
yarayabilecegini tahmin etmi~, orayt 
bir tavuk c;iftligi haline getirmi~tir. Yu
murta ve beyaz et kahramanlan otelin 
ucsuz bucakstz parkt ic;inde fink ahyor
lar. Aynca kocaman teras1 da civciv -
lere ve pilic;lere tahsis edilmi~. §arab 
mahzenlerine kulucka makineleri yer -
lestirilmis. Otelin her tarafmdaki st -
cak, soguk su ve havayt temizleme ter· 
tibah oldugu gibi duruyor. Diger baZI 
tertibat ise mevsimine ~ore hararet ve
va serinlik dag1hyor. Odalarda, tavuk
lan beslemege, onlara bakmtya memur 
miitehasstslar ve hizmetkarlar, baytar
lar yahyorlar. 

Simdi, eski liiks otelde 110 bin tavuk. 
89 bin pilic; ve civciv, 65 bin giivercin 
var. Bu aded hemen hemen hie; eksilmi
yor Florida havalisindeki biiyiik lokan
tal;rm. otellerin ihtiyaclan i~in gon -
derilenlerin yerine yenileri yeti~iyor, 
bu i~e te~ebbiis eden ~irketin hie; fena 
bir i~ yanmamt!l oldugu da pekala ~o
riiliiyor. Zira Amerika gazetelerinb 
yazd1klarma gore, hissedarlarma her 
sene miihim bir kar dag1hyormu§! .. 

racak kadar kuvvetli bir riizgar var o be
nim kanadlanmm da faaliyete gec;mesi 

ic;in faydah olabilir. 
James Rower: 
- A~agt inelim, dedi. Ri.izgarm isti

kameti bugiin ic;in oradan daha iyi tayin 

edilebilecek l 
Kiit;iik ktz en akak noktaya gelindigi 

zaman bir c;ic;ek daha sahverdi. <;::ic;ek ev
vela yukanya dogru c;tktl, sonra kuvvetli 
bir cereyana kaptlarak gi:izden kaybo\du. 

Clem Sohn, kiic;iik ktzt bu aktlhca bu
lu~undan dolayt tebrik etti ve: 

-- rv1eselenin gii~ taraf1 halloldu, de
di, haftaya tekrar buraya geliriz o zaman 
kanadlanmt da beraber getiririm. 

( Arkasr gelecek defa) 

ingiltere4e bir yeni kiic;iik sinema yild1n: Hezel Ascot 
·························································································································· 

Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmecey·i dogru ~ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~tkmak mutlaka hediye kazan -
m1~ olmakhga delalet etmez. Mukafat 
kazananlarm ismi her aytn ilk haftasm
da ne§rolunan biiyiik listeye yazthr. Sol
dan saga s1ra ile: 
1- Bursa, Ba§c;t !brahimbey mahalle

si <;ardak sokag1 10 numarada Nermin. 
2 - Kumkap1 orta okul 828 Kemal. 
3 - N ev§ehir Cumhur-iyet ilk okulu 

142 Altmhan. 
4 - Mara~ !stiklal okulu 153 !lhan. 

5- istanbul 
373 Sabahat. 

6 - !sparta <;elebiler mahallesi ~akir 
soka~ 19 numarada Necdet. 

7 - Kadtkoy 11 inci ilk okul Fikret 
Aka. 

8 - Kayseri orta okul Nuri Ayhan. 
9 - Kiitahya lisesi 291 ihsan. 
10 - istanbul Erkek lisesi 1513 Tahir 

Kthq. 
11 - Beyogolu Aynahc;e~me !ngillz a

parbmam 2 numarada Rifat. 
12 - Adana !nonii okulu 268 Fatma 
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Acuzenin konferansl ... 
isko~ya radyo r 

merkezinin birinde 
g~ende Madam 

Mac Arthur ismin -
de bir kadm ken -
ferans vermi~tir. 

Bunda bir fevka -
ladelik yok degil 
mi? Fakat kazm a
yagtoyle degil. Ma
dam Mac Arthur ns~' 
tam 109 ya§mda .. Madam, konfer~fll~ 
c;ok merakh bir mevzudan ba~:: fel" 
bir astrhk hayatmda tesadiif ettJg> 
kalade Mdiseleri anlatmt~hr. 

Garib bir seyahat h'1 
Yaya yiiriiyerek devri alem se~.a 1,1, 

yapanlar, bin bir garib §ekilde dllil~, 
yt dola§anlar, arhk solda stftr kalac 

~~ ·~ 
<;iinkii Kiroc;i ismlnde bir Hindh b~ 

~ocugile beraber 400 kilometrolulC 1p 
mesafeyi resimde gordiiguniiz ~~~ l 

. - ,·8 
dizleri iistiinde siiriinerek kat~trnJ·od' 1 

tekrar ayni §ekilde doniib gelnll~· 1 e~ 
linin bu tarz seyahati ihtiyar etJ11p • 
baz1 Amerikahlann, 1ngilizlerin t~dil· 
hklan gibi bir iddia neticesi deg~Jf.ll 
Oturdugu yerden yukanda yazdl&d0el 
derecede uzakta bulunan rnuJcll ~iij 
mabeddeki mabudun aya•klanna ·d~' 
siirmegoe gitmi~. Buna ac;tkc;a dini bU 
laltk derler! 

Prag Oniversitesinde 
futbol kurslar1 ··" 

-~~ !r•' 
<;ekoslovakyanm Prag §ehri ull ~1 !• 

sitesinde resmen bir futbol kurstl ~~' 
m1~ ve profesorlU~iine doktor J(ll bO ' 
Pe~ek sec;ilmi~tir. Bu kurslarda fUt ' 

lun bir~ok teknik klSlmlari ve rtl' 
ogretilecegi gibi ayni zamanda h11 1<.~e • 
lik hakkmda da esash malumat veri ,., 
cektir. Kurslar 8 somestr siirece\,~ 
mezun olanlara - futbolda yiiksek til;~· 
lini ikmal etmi~ olduguna dair • }1\1 
si §ehadetnameler verilecektir. 

·-·~ 
Oyuncak~1 diikkanmda·· di' 

Bay Tintin oyuncak~1 diikkantndll 01} 

zilmi~ clan oyuncuklan seyrediY~\er 
Birini eline ahp muayene etmek 15 8~· 
ken goziine bir levha ilisti. .oyuncrd~> 
lara dokunmak memnudur.~ :;;a;l !'' 
bir lakirdt soylemi§ olmak i~in Y11JI 
daki sabct ktza: r!l~ 

- Bu levhay1 koymu~sunuz ell' 8~ 
dedi, birc;ok kii9iik c;ocuklar okilJ1l 
bilmezler ki!. 

K1z giilerek cevab verdi: . dr 
- Biz, levhayt sade kii~iikler !gill 

gil, bilhassa biiviikler icin koyduk· 

Birinc-kanun bulmacasl 
N e deveyim, ne ku~um, 
<;ok garibdir, durq~um! .. ..... 

k•l 
Ba§lm ceh dir, sonum cyerne ' 
Bil bakahm, bu ne demek; 

*** Ba§tm crenk. tir, sonum insal1• 
Koyunlanm olur yaman. 

*** Evvelce bir papasttm! 
~imdi biiyiikliik kasdim! \.f 

Dort beyitten uc;ii Anadoluda. b~e)'~ 
layet, bir dag, bir kasabaya, bl! ael" 
de Afrika hayvanlarmdan birine 111r,l 
let ediyor. Bunlann isimlerini b\.1 se 1 

bir kagtda yaztmz ve gazeteden k~.tl 1 

ceginiz beyitlerle beraber bize go 
deriniz! oet' 

Bu bilmecey-i dogru halleden.Jer ~· 
birinciye be§ lira, ikinciye iki lt~~ O' 

c;iinciiye mlinasib bir hediye takd~telil 
lunacak, diger yiiz ki~iye de 111\.1 b' 
miikafatlar verilecektir. Cevabiarl~i1·t1 
rincikanun sonuna kadar cCumh~1~e'

1 

<;ocuk Sahifesh adresine gonderi t11p~' 
~artbr. Ge~ kalanlar hediye kazal'l9 'pill 

lar. Bulmacayt do,?u ~ozenlerd.e!l e sl' 
fotograf gonderenlerin resimlerl d 
ralan gelince sahifemize bas1hr. 



~7 Birincikinun 1937 

Japonya lngiltere'ye 
yeniden tarziye verdi 

~erika, ~rk sular1ndaki donanmas1n1 takviye 
etmesini ingiltereden rica etti, Londra ve 
Va,ington' da asabiyet hila devam ediyor 

~· £Ba~taraft 1 tne1 sahttede 1 

~n ~ \'e bu kabilden hadiselerin tekerrii-
1,1ne lll~ni olmak i~in muktezi tedbirlerin 

acag1 hakkmda teminat venni§tir. 

Amerika, lngiliz lilosunun 
lo fakviyesini rica etti 
~ ndra 16 (A.A.) - Star gazetesi
~~"erdigi bir habere gore, Birle§ik A • 
~It~ hiikfunetleri !ngiltereden, Uzak • 
~e ta~o~unu dort. ~e§. biiyiik. h~rb gemi • 

'ilye etmesm1 nca etmJ§hr. 
~ntiral Mitzunami azledildi 

lq ~~~~a 16 (Hususi} - Cin sulann· 
)1PIIng1hz ve Amerikan gemilerine kar§I 
~· tn taarruzlardan dolay1 J apon A
~~~ 1 ~itzunami azledilmi§tir. J apon 
~ lllnen bu suretle 1ngiltere ile Arne -
~Yl tatmin etmek istemi§tir. 

' £clen Amerika ile miiflerek 
lo hareket aleyhinde 
~ ndra ' 16 (A.A.) - hi malum at 
~~ akta olan bir membadan bildirildigine 
~ kabinenin diinkii i~timamda M. E
~ Arnerika ile herhangi bir mii§terek 
~et icras1 fikrinin terkedilmesi laz1m 
~ kte oldugunu beyan etmi§tir. Mu -
ilih frh._ Amerikanm hattt hareketindeki 

'Qn a ~nm yakmdan tak.ib edilmesi Hizu-
11 rlave etmi§tir. 

,;8~hri niimayif yaptlmryacak 
~tb a~lngton 16 (A.A.) - M. Hull, 
~t kat miimessillerine beyanatta bulu • 
\ •. Uzak§arkta mii§terek bir bahri 
~ a.Yl§ icrasmm asia nazan itibara alm· 
~~~~~ oldugunu soylemi§tir. 

~~ matbualt ate, piiskiiriiyor 
~eri ndra 16 (A.A.) - lngiliz gaze -
\ ~ 1apon hiikumetine 1ngiliz notasm1 
~~·~Ir manada tefsir etmesi lazun gel -
~. te oldugunu pe~inen ihtar etmektedir· 

~'t-unes gazetesi, lngiliz notas1m oku -
Q~ ]aponlar i~in herhalde ho§ bir§eY 
~~cagm1 yazmaktadu. Tokyo hiiku
~"llltn Y angtse hadiseleri iizerine yap • 
~ 0!duklan protestolarda 1ngiltere ile 
~ tttkanm gostermi§ olduklan s1kl te§ -

,lnesaiye biiyiik bir ehemmiyet atfet • 
1]~ a azlmdtr. 

~J·ll &azete, Japon ordusunu c;ok §id
~ 1 tahirlerle beynelmilel kanuna riayete 
~~ etrnektedir. 
~ anchester Guardian gazetesi, Uzak 

!akj fngiliz menafiile lngiliz niifuzu -
llluhafazasi ic;in ittihaz edilmesi Ia. • 

.1tdhirler hakkmda c;ok biiyuk bir ke
~et gosterilmekte oldugunu yazmak-

~~ltere hiikumeti, muayyen bir «ha· 
~~ etl> hududunun a~IImast halinde In
~ t~nin bir Uzak§ark devleti olmak 
~~~ lllevcudiyetinin bile tehlikeye gi
'd Ill miidrik buhmmaktadir. Her ne 
;~ a.t Amerikan efkan umumiyesinde 
~:k~ar}t meselesi haklunda derin bir 
t~af tnevcud ise de Y angtse hadiseleri, 

alde Amerikada biiyi.ik bir tesir ha· 
etlllist' 
~ .lT. 

· ~ ndra 16 (A.A.) - Press Asso -
don' un siy asi muhabiri lngiltere tara -
I.a. att J aponyaya gonderilen protesto 
1 

11 hakkmda diyor k.i: «Bu nevi hadi· t\ a~k tekerriir edemez.. ~in - J apo~ 
t' t$1nde 1ngiltere ile Amerika arasm· l te~rai mesai stkllimt muhafaza et -
'/edir. 

4 a~nyanm askeri harekah Hongkon
lllijtl\Tannda bulunan Cin topraklarma 
't 1 

• edecegi hakkmdaki habe~ler b~ -
·d ~~~ .hayretle kar~Ilanmi~hr. <!Yie u -

I d!l,yor ki A vrupa ve Amenka pro -
e ~11 kar§Ismda J aponya hadiselerin 
~ ~~'amamazhklanri oniine gec;mek 

tirath harekel edecektir.» 
La lldclise nasrl cereyan et~i? 
iy lldra 16 (Hususi)- Amenka Ha
~~; Nazxn M. Cordon Hull japonlar 
~/11dan babnlan Panay gambotuna 
tta_ hap1lan taarruz hakkmda §U beya
~ ulunmu§tur: 
~~~ Aldigimtz resmi ve mlitemmim 
-~ ~ata nazaran, Panay gambotu J a· 
d1l YYareleri .tarafmdan taarruza ug -
~ tan sonra Japon gemileri tarafmdan 

a.t . 
~ e~lne tutulmu~tur. 
ll~atan gambottan kurtulmak iizere san
~~0 ta iltica eden yarahlar da aynca 
·: tayyareleri taraf•ndan mitralyoz 
he tutulmu~lardir. Bu resmi malumat 
'be 1' okyo sefirimize yeniden prates-. 

llhuunasi i~in talimat gonderdik.» 

lon lngiliz askeri olmem.itJ 
tai dra 16 (A.A.) - Am1ralbk da· 
~ul'l~ angtze nehrindeki son hadiseler 
~..,. en lngiliz topc;ekerlerindeki zabi -
lt.. e llli.irettebat arastnda telefat vukua 
···~rn· 
J 1~ oldugunu beyan eylemektedir. 
r~?on kabinesinde tebeddiil 
tsi/'o 16 (A.A.) - Ni§i Ni§i ga -
e~s 1K 'Verdigi habere gore Ba~vekil 

onove General Araki'vi Sthhi-

ye Naziriigma tayin edecektir. Amiral 
Suesugu'nun Dahiliye Nezaretine getiril
mesile ba,hyan bu kabine tadilah ·biitiin 
partilerin tek bir parti halinde birle§tiri -
lerek bir milli blok te~kihni istihdaf eyle
mektedir. 

$imali Cinde yeni laiikiimet 
kuruluyor 

Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajansi· 
nm Pekin'den ogrendigine gore, pek ya
kmda ~imali Cinde kat'i bir hiikumet tesis 
edilecek ve bu hiikumet, bugiinkii mu -
vakkat hiikumetin yerine kaim olacakhr. 

Pekin 16 (A.A.) - Maliye Nazm 
ve yeni hukumetin idari komisyonu reisi 
M. Weng Hek Min, bu sabah muvakkat 
hiikumetin Chin Wangtao ve Tientsin'de 
giimriiklerin kontroliinii deruhde etmi§ 
oldugunu beyan etmi§tir. 

M. Wang, giimriik komiserleri ile me
murlannm yeni hiikumetin talimatJna itaat 
etmegi kabul etmi§ olduklartn! soylemi§ ve 
muvakkat hiikumetin giimriikler kar§Ihk 
gosterilerek aktedilmi§ olan istikrazlar 
meselesile adalet ve nisfet dairesinde i§
tigal edecegini ilave etmi§tir. 

Nankin,e muzallerane duhul 
$anghay 16 (AA.} - General 

Matsui, yann ~ark cihetinden Nankin'e 
muzafferane bir girit yapmaga haziTlan -
maktad1r. 

Contre Amiral Hasegawa, bir kru -
vazorden karaya ~1kmalt suretile tehre 
garbden girecektir. 

Nankin etralrnda fiddetli 
muharebeler devam ediyor 

Hankow 16 (A.A.) -Reuter A. 
jansr muhabirinden: 

Ecnebi mii§ahidlerin J aponlann Nan • 
kinin sukutundan sonra ileri hareketlerini 
tevkif edecekleri suretindeki kehanetlerini 
~O§a ~Ikaracak surette J apon kttaatJ, ha • 
hnazuda Sannehrin sol sahilinde bulun • 
makta olan J apon kuvvetlerile irtibahm 
temin etmek maksadile ii~ yoldan Nankin 
§imaline dogru yeni bir ileri harekete 
ge<;mi~lerdir. 

Pukow' dan hareket etmi§ olan ba§hca 
kol, Tien~in - Pukow 1imendiferleri bo -
yunca, ilerlemektc olup Pu~ow §imen -
diferleri boyunca, ilerlemekte olup Pu -
kow'a 30 kilometro kadar mesafede ka -
in Chuchow'u hedef ittihaz etmi§tir. 

Sag kol, biiyijk kanal boyunca, sol kol 
da Hohsien'in §imalinde ilerlemektedir. 

Nankin 16 (A.A.) - Japon miistev
lileri diin tayyare, tank ve rnotorlii kitaat
Ia Nankin etrafmda §iddetli bir taarruza 
ge~i§lerdir. Hesilvu§an' da fevkalade 
§iddetli muharebeler olmaktadir. Bu mu
harebeler esnasmda Nankin civanndaki 
H.ill.i mmtak.a~1 birkac; defa elden ele gec
mi~tJr. Her 1k1 tarafm zayiatJ agudu. J a
ponlar tayyare meydanma kaT§l yaphk -
Ian hiicumda birkac; bin olii venni~lerdir. 
Mare~al $an-Kay-$ek,in nutku 
Londra 16 (Hususi) Maretal 

San-Kay-,Sek radyoda <;in mille tine 
hitaben bir nutuk irad ederek }aponlara 
kar~1 miicadeleye sonuna kadar devam 
edilecegini, N ankin'in ~ok kuvvetli bir or
~u k~r§Ismda bililtizam tahliye edildigini, 
~Imd1 sade bi.iyuk ~ehirlerde degil, en u
fak koylerde bile harbe devam edecekle
ri~i, bu. suretle J apon kuvvetlerinin ergec; 
bJtab bu hale geleceklerini soylemi, ve 
demi§tir ki: 

«- ~iz haricin yard1mma degil, yal
mz kend1 kuvvetlerimize glivenerek mii· 
cadeleye devam edecegiz.» 
Cinde selerberligin ikinci •alha11 

Hankeou 16 (A.A.) - Cin hiiku -
meti, bir «] apon aleyhtan milli birlik» 
te~kil etmi§tir. Merkezi Hankeou' da bu· 
lunmaktadiT. 

. ~ir~ik, be!! ~ubeye aynlmi§hr: Askeri, 
1da"1, 1khsadl, mali ve zirai. 

. J?i~er taraftan hiikumet, seferberligin 
«Ikmcl safhasl)) 01 ilan etmi,tir. 

$anghay,da yeni bir haclise 
.. San~?~Y 16 (A.A.) - Bir J apon 

nobetc;;ISlnm J acquinot mmtakasmdan a -
t1lan ~ir kur~unla elinden yaralanmi~ ol
dugunu vesile ittihaz eden J apon askeri 
nolisi bu mmtakaya girerek kap1, kap1 do
la!imt~ ve ara~hnnalar yapmi~hr. 

Macaristan, Amerikaya bor· 
cunu veriyor 

Va~ington 16 (A.A.) - Macaristamn 
teslimah ic;in harbden sonra Amerikada 
akdetmi§ oldugu borcun amortismam 
olarak bugiin 9828 dolar tediye etmi~Ur. 

Macaristan. bu tediyeyi yaparken A
merikaya borcunun bir miktar indiril
mesi ir;in miizakerata giri§mek arzusun
da oldu~.mu bildirmi§tir. 

Diger taraftan Amerikaya barb bor
cu olan 13 devletten yalmz Finlandiya, 
diin 15 sonkanun taksitini odemi~tir. 

CUMBURIYET 9 

Ahsab traversler 
' 

i,Ietilecek ormanlarm 
haritalan yapdacak 

Anlcara 16 (Telefonla) - Yaptl -
makta ve yap1lacak olan demiryollarmda 
ah~ab travers kullamlmasr mecburiyeti 
konulmu§tur. Travers ihtiyacmm mumkiin 
olan siiratle kaqJlanmas1 ic;in de itletile
cek ormanlar hakkmda biran evvel karar 
verilmesi zaruri oldugundan, Ziraat Ve
kaletinde miite~ekkil komisyon bu yolda 
c;ab§malanna devam ediyor. Tiirkiyede 
mevcud ormanlann haritalan tayyare ile 
fotogrametri usulile ahnacaktJr. 

General 
suikasd 

Franco'ya 
te,ebbiisii 

<Battaratt 1 tnct lahttedt) 

Cumlauriyet~ilerin bir zaleri 
Madrid 16 (A.A.) - Heniiz teeyyiid 

etmemi~ olan bir habere gore, cumhuri
yetgiler, Saragosse ile Teruel arasmda
ki yolu ve ~imendiferi kesmi§ler ve bu 
suretle Teruel'deki asilerin etrafile a
lakalartm katetmi§lerdir. 

M. Attlee «hiikiimeti tazyik 
edelim» diyor 

Londra 16 (A.A.) - t§c;i partisinin ye
ni binasmm kii§ad1 miinasebetile mu
halefet grupu reisi Attlee soyledigi nu
tukta tspanyaya dair demi~ir ki: 

c- !spanya meselesindeki hath lia -
reketini deg:i§tirmesi igin hiikfunet iize
rine tazyik yapmam1z Iaz1mdir. Ayni 
zamanda efkan umumiyeyi de harekete 
getirmemiz icab eder. Sonra ispanyol 
milletine yiyecek gonderilmesi mesele -
sinde de nazan dikkati celbetmel·iytz. 
Bizzat hiikfunet bile t;ocuklarm aghktan 
olmemesi igin yiyecek gonderilmesini 
ademi miidahale siyasetinin ihlali su • 
retinde telakki etmemektedir.• 

.. ···-
Ecnebilerin tabi 
olacagt muamele 

(Btlftaratt 1 fncf lahlfeul 
namenin §U iki gayesi tebariiz ettiril -
mi§tir: Kolayhk ve kontrol. Ecnebilerin 
Tiirkiye Cumhuriyeti idaresinin bah§et· 
tigi her tiirlii kolayhklardan istifade ile 
kanun ve nizamlar dahilinde serbest~e 
ve zorluksuz seyahat ve ikametleri te
min olunacak, fakat bu seyahat ve ika· 
metier memleket-in dahill ve harict em· 
niyeti noktasmdan muntazam, metodlu 
ve s1ln bir §ekilde kontrol edilecektir. 
Bu esaslann nezaket, zekavet, ve meha
retle mezcedilmesi ve o suretle h"akkile 
tatbik edilm~l de bilhassa Tiirk polisi 
t~kilanna dii~en en miihim vazifeler -
den biri oldugu alakadarlara bildirildi. 
Nizamnamede usuliine uygun pasapor
tu hamil olsalar dahi Tfukiyeye ginne
Ieri yasak olan ecnebiler de zikredilmi§
tir. Dilenci ve serseri talammdan olan
larla deliler, daimi bula§Ik hastallk ma
lulleri, yanlarmda Ti.irkiyede on be§ 
giin kahp tekrar gitmelerine yetecek 
paralan bulunm1yanlar ve fahi~elerle 
kadmlan fuh§a te§vik ederek geginmegi 
meslek edinenler de bu aradad1r. 

•••• 
Hiikumetin miihim 

bir karan 
(Bll$tarah 1 fncf sahUet!e) 

mesi yolunda haZirhklara dahi ba~lan· 
mt§tlr. ~ehirde, devlet tarafmdan me -
murlarm ikametine mahsus olarak yap
hnlacak apartlmanlarm sahalar1 tesbit 
edilmektedir. Esasen Ankarada ~ah~an 
memurlara verilen mesken zammt ye -
kunu bir milyon lira tuttugundan, geni~ 
mikyasta yap1lacak in§aatm kar§1l1~ da 
biit~eye fazla kiilfet tahmil etmiyecek
tir. Binalar yap1hp, ikametgahlan temin 
edilinciye kadar, memurlara mesken 
zamm1 verilmege devam olunacaktlr. 

••• 
Esrarengiz bir oliim 

Bursa (Hususi) - <;ekirge yoluntln 
Yagc1larpman noktasmda, yol ortaSin
da bir olii bu]unmu§tUr. Esrarengiz bir 
l)ekilde olii olarak bulunan arabaci 
Mehmed isminde biridir. Mehmedin ce
sedi atlarm ve arabasmm durdugu yer
den elli metro oterle goriilmii~tiir. Ge -
ce, <;ekirge ile Bursa arasmda yolcu ta· 
~1yan ~ehir otobiislerinden biri de ka -
ranhkta bu cesedin Ustiinden g~mi~tir. 
Fakat otobiisiin bu arabaCIYJ oldiikten 
sonra m1, yoksa olmeden evvel rni c;ig • 
nedigi anla~tlamaml§hr. Yalmz, araba
cmm sarho~ olarak yere dii§tiigii ve ken
disinden ge<;tigi bir s1rada otobiisiin iis
tiinden ge<;mi~ oldl!lgu zannedilmekte • 
dir. Hadisey·i Miiddeiumumi muavinh•· 
rinden R~ad Tore tahkika ba~lam1~t1r. 
Arabada rak1 ~i§elerile esrar kmntllan
mn bulundugu da soylenmektedir. -·-·-Lansbury'nin Vartova ve 

Prag' da temaslar1 
Var~ova 16 (A.A.) - tngiliz amele 

frrkas1 sab1k lideri M. Lansbury, M. 
Beck'i, Mare~al Smigly - Rydz'a ve Ba~· 
vekil M. Skladkowsky'yi ziyaret etmiJ
tir. 

M. Lansbury, matbuat miimessilleri
ne beyanatta bulunarak beynelmilel bir 
konferansm acilen ic;timaa davetinin 
zaruri oldu~unu soylemi~tir. 

Viyana 16 (A.A.) - M. Lansbury, 
Var~ovadan buraya gelmi~tir. 

Weidmann'm yeni Yerli Mallar haftasmm besinci gUnU 
ve kanl1 cinayetleri Jkt d F k ••Jt • d d •• 1sa a u estn e un 
Buaziiikatilinkurbanlart k b• J Jd 

meydana trduyor a ~am Ir top anb yap I 1 

~ 

Katil Weidmann'm, cesedi ormanda 
gomiilii bulunan alttncl kurbam 

Janine Keller 

Pariste yakalanan bei ki~inin katili 
Alman tebaasmdan Weidmann haklun -
da yapilan tahkikatm ortaya ~lkardigi 
yeni ipuc;lanndan diinkii sayimizda bah
setmi~ ve katilin, Strazburg']u Madam 
J a nine Keller'i de oldurmii~ ohnasmdan 
§Uphe edildigini yazmi§tik. Bir ajans ha
beri de, bu kadma aid cesedin F ontaineb
leau ormamnda gomiilii olarak bulundu· 
gunu bildiriyordu. Filhakika, Weidmann, 
hiicresinde kendisini ziyarete giden a -
vukatlarma, Madam Keller'i kendisinin 
oldiirdiigiinii itiraf ebni§, yalruz, cesedi, 
oteki kurbanlan gibi ko§kiiniin bahr;esi
ne gommedigini, mezanmn yeri~ istin -
tak hakimi tarafmdan isticvab edildigi 
zaman soyliyecegini ve bu cinayeti, he -
niiz serbest bulunan diger bir ciiriim or -
tagile birlikte i§ledigini ilave etmi§tir. Ka
til, bu ~eriki ciinniin admt da ancak is -
tintak hakimine if§a edecegini soylemi§· 
tir. 

!Ierliyen tahkikat ve katilin kira ile o
turdugu La Voulzie villasmda yap1lan 
ara§tumalar, adedi be§ten albya ~1kan 
kurbanlann bu kadarla da kalmryacagmJ 
go~tennektedir. 

Weidmann, itiraf ettigi alh cinayetten 
ba§ka, yedinci, sekizinci, hatta doku -
zuncu bir cinayetin de tohmeti alhnda • 
du. T ~rinievvelin birinci g\inu gecesi, 
olii olarak bulunan Lyon'lu IOfor Dou
iJtara ile. ondan evvel, temmuzun birinci 
gunii ofdiiriilen §Ofor Markoff'un m~hul 
kalan katillerinin alh cinayetini itiraf eden 
bu yeni Landru'den ba§ka olmadJ8t ka
naati gitgide kuvvet bulmaktachr. Weid
mann·m, kurbanlannr ensesinden ravel -
verle vurduktan sonra paralanm ~lmas1, 
bu katilin en bariz hususiyeti olduguna 
ve bu iki ~Cforiin, tipkr oteki maktuller gi
bi enselerinden vurulup ciit.danlan a -
~mlmii bulunduguna gore, onlarm da 
Weidmann elinden ~rkan cinayetler 
silsilesine dabil bulunduklan muhakkak 
saytlryor. 

La Voulzie villasmda yap1lan ara§tJr
malarda, bir~ok e1ya bulunmu§, bu me
yanda, kadm ~ama§trlan arasmda bir de 
g~y~t ufak. siyah bir kombinezon ele gec;
ffiJ§hr. Kombinezonun kiic;iik bir k1z c;o
cuguna aid olmasr ve bu 1imdilik me~hul 
bic;arenin de, bu emsalsiz canavann do
kuzuncu kurbam olmast muhtemeldir. 

Alsace taraflanndan, yeni yeni kaYJp 
haberleri gelmektedir. Zab1taya vaki o -
lan her yeni miiracaat ve ihban, W eid -
~~nn'm yeni bir itiraf1 takib ettikc;e ka
hh~ hunharhgi ve ba~mda bulundugu c;e
tenm kanh faaliyeti tiiyler iirpertici nis
betlerde deh,et peyda etmektedir. 

Bu c;etenin faaliyet programr i~inde, ci
nayetten ba~ka. doviz kac;ak~Jhg1, eroin 
ve kokain ticaretile beyaz kadm ahm ~a
tlml da dahildir. 

Alman donanmasi 
siir' a tie kuvvtleniyor 

Hambourg 16 (A.A.) - 1938 senesine 
a·id harb salnamesine gore, Almanyanm 
bahri in§aatJ projeleri 1937 senesinde 
335.297 tona balig olmu~tur. Bu in~aat, 
1936 da 290,000 ve 1935 te 107,000 tondu. 

1937 senesi in~aat projeleri 125,000 
ton hatt1 barb gemisini, 38,500 ton tay
yare gemisini, 35.000 ton ag1r kruvazor
leri. 36,866 ton torpito muhribler;J.ni 
25,531 ton tahtelbahirleri ihtiva etmek~ 
tedir. 

Hath harb gemileri arasmda 38 lik 8 
ve 15 lik 12 topla miisellah iki gemi 
Hambourg tezgahlanndad1r. 

Diger in§aata da faaliyetle devam e
dilmektedir. 

•••• 
Almanya ytlda 25 bin ton 

sun'i kau~uk yap1yor 
Roma 16 (A.A.) - Sun'i kau~k ya • 

p1lmas1 ic;in otar§i program1 dahilinde 
kabul edilen layiharun ayanda miiza -
keresi esnasmda, ayandan Tofani bugiin 
Almanyada her sene 25 bin ton sun'i 
kauc;uk yapildigmi ve italyamn da bOy
le hareket etmesi lazlm geldigini soy -
lemistir. 

Haftan1n be,inci giinii F akiilte taraf1ndan iktJsad 
giinii kabul edildiginden miihim nutuklar soylendi 

(8(lltaratt 1 tnct sahttede) 
Profesor, evvela, lkhsad fakiiltesinin, 
milli ekonomi ve arhrma kurumunun ter
tib ettigi ikhsad ve yerli mallar haftasmm 
be§inci giinunii, kendi giinii olarak kabul 
ettigini ve her sene ikhsad haftasmm bu
giiniinde konferanslar tertib ederek iku -
sad ve tasarruf fikrini genclik ve balk a· 
rasmda yaymaga karar verdigini soyle -
mi§ ve davete icabet eden misafirlere te· 
§ekkiir etmi§tir. 

Profesor Ceial Sere bundan sonra so· 
ziinii 1ktisad fakiiltesinin kurulu§ gaye -
sine ge~irerek, 1khsad fakiiltesinin, ikt1 ~ 
sad tedris etmek ve ekonomi sahasmda il· 
mi ara§tmnalar yapmak suretile sekiz se· 
nedenberi miihim ba§anlar kaydettigini 
bildirmi§tir. Bunu miiteak1b profesor. ta· 
sarrufun Tiirkiye gibi niifusu giinden gii· 
ne Clrtan ve ayni zamanda memleketi ba§· 
tanba§a imar etmek zaruretinde olan bir 
memleket i~in hayati bir ehemmiyet ka· 
zandigiDI soylemi· ve Atatiirkiin Onder
ligi altmda ya§Iyan ve Onun ilha~ile ta· 
rihin en buyiik inkilablanm ba§annl§ olan 
§imdiki neslin bu hususta miistakbel ne • 
sillere kar~ agn ve ~ok ~erefli bir vazife 
deruhde ettigini ilave etmi§tir. 

Profesor Celal Sere, Dniversite gene • 
liginin diger milli mefkurelerimizi nas1l 
biitiin heyecanile benimsediyse. bu fikir
lere de ayni heyecanla sanlacag1ru ve di
ger biiyiik davalanmrzm tahkiki yolunda 
gasterdigi gayreti ve a§k•, hiiyiik ekono -
mik davam1z ic;in de esirgenmiyecegini 
kuvvetli bir iimidle temenni ederek sozle
rini bitirmi§tir. 

Bundan sonra kiirsiiye gelen ikhsad 
fakiiltesi ordinaryiisii profesorlerinden 
Faz1l Pelin, ferdi ve ic;timai tasarruf mev 
zuu iizerinde soyledigi nutkunda, tasar -
rufu memleket i~n bir iktJsadl terbiye ha
line getinnenin miimkiin olabilecegmi, 
c;iinkii biitiin bu sanayii kuracak olan ser· 
mave bir taraftan halkm, diger taraftan 

devletinj devlet sermayesinin tasarruf ve 
ihtiyat sayesinde viicude gelebilecegini 
soylemi§ ve tasarrufun ilkonce ferdi bir 
hareket yava~ yava§ da ic;timai bir hare• 
ket oldugunu ve bu suretle ferde oldugu 
kadar cemiyete de menafi temin ettigini 
ilave etmi§tir. 

Hatib, ferdi ve i~timai tasarrufun ne
den ibaret oldugunu k1saca anlatt1ktan 
sonra bu mevzu iizerinde eski Osmanh 
1mparatorlugile Tiirkiye Cumhuriyeti a• 
rasmda ufak bir mukayese yaparak ara
daki ~ok buyiik fark1 tebariiz ettinni~tir. 

Profesor F az1l Pelini muteak1b kiir • 
suye c;Ikan ikhsad fakiiJtesi ikinci Slmf 
talebelerinden Nihad Zaman, tasarruf 
hareketinde Oniversite gencligine di.i§en 
vazife mevzuu iizerinde hararetli bir hita• 
bede buiunmu§tur. 

Dordiincii olarak kiirsiiye ikhsad fa • 
kiiltesi ordinaryiis profesorlerinden Kess
ler gelmi§tir. Profesor, almanca olarali 
ve asistan Sabri Olgeuerin fasilalarla 
tiirk~eye c;evirdigi tasarruf hareketlerinde 
tasarruf sand1klanmn roli.i mevzulu ve 
alaka ile takib edilen k1sa bir konferans 
venni~tir. 

Bunu miiteak1b ikhsad fakiiltesi ilcinci 
s1mf talebesinden fffet Orugun yerli malo~ 
lar mevzuu iizerindeki krsa bir hitabesile 
kutlulama toplanhsma nibayet verilmit • 
tir. 

Radyoda verilen konleran• 
Ankara 16 (T elefonla) - Sekizinci 

arbrma ve yerli mali haftasi miinasebetile 
Kiiltiir Bakanh8J talim terbiye dairesi 
ba§kam !hsan Sungu bu ak~am radyoda 
bir konferans vermi§tir. 

Ankarada haltamn kapantf 
mercuimi yaptlacak 

Ankara 16 (T elefonla) - Cumarte• 
si gunii saat 15.30 da Ankara Hukuk fa· 
kiiltesinde iktisad haftasmm kapami me .. 
rasimi yap1lacaktJr. 

=== --

t~r!:!:,:.::.._~ Coz:.o-u_m_h_u_n~• y_e_t..z;g=~~;,.r:..,.~ \ Otobiis dedikodusunun 
girdigi yeni safha 

[Ba~tarata 1 tn~ sahttede) 
Balorkoy ortamektebinde au yolcu nakliyatmm icras1 esasen Dahiliye 

yokmut! Vekaletinin miisaadesi almd1ktan sonra 
N. K. rilmuzlarile bize mektub g5nderen yapudJgi cihetle tahkik edilecek nokta, 

karilmiz diyor ki: cGe~en gUn. Baklrki:iy otobiis i§letme miisaadesi verilirken iddia 
ortamekteblne yolum ugrad1. Tene!fw vak- d'ld·v· 'b' 1 1 k 1 1 d d 
tlydi. Dikkatim birblrlerlni tterceslne k.ii - e 1 1&1 gi 1 yo suz u o up o rna 1g1 Ir. 
melenen biiyUk bir grupa m~tl. Merak ede- Ara~tmlacak diger noktalar arasmda 
rek yaklll4tun. Meger bu blrbir1n1 ltlp ka- toplu miiracaatlerin reddedilip edilmedigvi. 
kan, biiyuk bir giirUltii lie buyuk blx top- verilen miisaadelerin otobii~iiliikle alaka
luluk yapan yavrular yirml para muka -
bllinde bir barda.k su it;;ebllmek it;;in blr dar ohmyan kimseler tarafmdan ahmp 
kadmm etra!m1 sanyorlamu~. Ceblnde pa- bir miktar komisyon mukabilinde otobiis 
ra& ola.n her agzm degdi~ bardattan su- sahiblerine devrolunup olunmadigi da 
suzlugunu giderirken para.s~zlar d& bu ~i vardir. 
kenardan seyredlyorlardl. Tahklk ettim: 
Bakrrki:iy ortamekteblnde t;;e~me yokmu~. Adliyeye heniiz miiracaat 
Bu cevabl allr alma.z e&ki devlrlerde sa.rlkll yaptlmadr 
hocalarm: cQoeuk.lar, haftab~l geld! .. Su Kendisinden bin lira almdtgvi I'ddJ·asi'Ie 
para.s1~ sOzlerlni hatuladun. Ben bu 1~ §a$-
tun. Alakah olsun olma.sm okuyanlar ne protestoname gonderen di§ tabibi Avni 
dlyecekler acaba?:. Bayer, diin de Mi.iddeiumumilige miira-

50 imzah bir tiki.yetname • caatte bulunmaml§hr. 
Afyonkara.hl3a.r villlyetlne merbut Bolva- Diger taraftan bu i§te ismi g~en gazete 

din kazas1 mtistahsillerlnden elll va.tanda.- Ba§mubarririnin de, bir miiracaati yok .. 
§In fmzasm1 t~1yan bir §lkayetname al - A 
d1k. Bunda hulasaten denillyor ki: cBa~ll- tur. vni Bayer. bugiin §ahsi bir istida 
ca lhracat metamuz ve yeg:\ne mai§et me- ile muracaat ederek, kendisinden bin lira 
darun1z olan hububat ve a.fyon glbl mah- almdigm1 iddia ettigi gazete bacmuharriri 
sulatlmlZ her y1I heniiz ne§vunema bulma- ] ~ 
dan ve bllhassa kemale erdig! srralarda 8 eyhine bu paramn istirdadt icin dava 
sayilamiyacak derecede t;;ok koyun, ke~l ve a~acaktu. Avni Bayerle diin gorii§tiik. 
sair hayvanlara yedirilmek ve clgnettirll- B ize k1saca: 
mek suretile mahvolmaktadlr. Bu halin o-
nline ge<;llmesl icln alakadar makamlara «- Biitiin evrakun haz1rd1r. Y ann 
b9.11vurmalarumz bir !ay<l.a vermedl. Bu se- (bugiin) davayi ar;acag1m» demi~tir. 
bebden herke.sin malllt oldugu ekttglnl btz- Miiddeiumumilik, vaki olan ibbar et· 
zat bl~;met ve semereslnl gi:innet hakkln- rafmdaki tetkikatlnl derinlectirmegwe ]u·· • 
dan mahrum kallyoruz. Blr senelik eme - -t 

gim.lze ve k1zgm gi.ine§in altmda t;;ektigimlz zum. gormii~tlir. Bu tetkikat sonunda 
bunca me§akkat '!e zahmetlere ragmen ih- i~in gizli kapakh hi~bir tarafx kalmtya : 
racat yapmak ~oyle dursun karnmuz bile cakhr. Miiddeiumumi h"'d' ·1 ["' doymuyor. . . • a Ise 1 e a a· 

AClk.h halimize alakadarlarm dikkat na-· kadar .kimselen sorguya c;ekmekte ve 
zarlarmm <;ekllmesi hususunda delaletinlzi muhtehf cephelerden tahkikatml ilerlet • 
rica ederlz.;, mektedir. 

Sinobda F erid Dikmene 
Gi:inderdiglniz mektub blr §lkllyetname

den ziyade Mallye dairelerlne verllmesi u
sulden olan blr itirazname mahiyetinde -
dlr. Bu hususta dogrudan do~ruya §ehrlni-
zin en yuksek alakadar makamma miira -
caatlnizi tavsiye ederiz . 

Gaib araDiyor 

--....... ~·-
Paristeki gizli te~kilat 

[Ba~araft 1 fnC1 sahffedel 
Paris 16 (A.A.) - Zab1ta, bugiin og

leden sonra da Coucelles bulvarmda 
miihim bir melinit ve humbara deposu 
ke§fetm~tir. Ev sahibi, Ledrasse, halt 
haz1rda sayfiyededir. Fakat emniyet 

Demlryolu alayi Konya staj mufrezesl memurlan kap1c1 Jean Foutre'Yl tevkif 
komutam gedikli erbal? Hasan Demirseren 
imza.slle aldigrmrz mektubda denlliyor ki: etmi§tir. C. S. A. R. a mensub oldugu 
c 1924 y1Imda Yunanl.stamn Kavala vil!iye- zannolunan bu adam, bu de pod a bulu • 
tine tabl San~aban kazasmdan Tiirklyeye nan ~eyleri kendisinin depo etmi§ ol .. 
hicret etmek uzere bulunan annem Hact dugunu itiraf etmi§tir. 
Mestan oR"Ullarmdan Mestan klZI Hatice ,....;_--:-:;--::-=-------
ve karde~l :tsmam taybetttm. ruvayete na- ( Yeni Eserler ) 
zaren bunlar halen Bergama n yahud ci- - _ 
vannda iskin edllmi§ bulunuyorlarmi§. Y erli MaHar Pazari postasl 
Hayat veya. mematlan ve ya.bud bolunduk- Yerll MaHar Pazarlan Reklam servtsl ta
lari yeri bllenlerln l.nsaniyet nam.ma yu - rafmdan ne§redilen cYerli Mallar Pazan 
kar1kl adre.sime yazmalarmi rica ederlm., Po.stasl, lsim.u moda mecmuasm1n 1t1ncl 

-~ · s~yiSl ~k nefi.s bir ~kllde int~ar etmi§· 
Akki.da iki Arab oldiiriildii t1r. 

Bu saYida, erkek, kadm ve ~ocuk moda-
Londra 16 (A.A.) - Royter ajansmm sma aid renkl1 giizel resimler ve tafsllat 

Hayfadan ogrendigine gore, Akkada iki vard~r. Renkli rcsimler, Berllnde bir resim 
Arab oldiiriilmii~tiir. Bunlardan bir·is1 akademlslnde profesi:ir alan yurdda~Iml.Z 
Akka Belediye reisidir. ressam Kenan tarafmdan yapilmi~trr. 

Yerli MaHar Pazari Postas1 memleketl • 
Katil, heniiz meydana ~1kanlama - mizde <;Ikan en giizel ve en ciddi moda 

m1~br. mecmuas1drr. 
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GONON BULMACASI 
1 ! 8 4 II II 1 8 ll 10 11 

H I 

Soldan saga: 
1 - Ku~ (miirekkeb kelime). 2 - Orta

dakl methal (rniirekkeb kelime), sec!ye. 
3 - Muvafakat, arkada~. donm~ su. 4 -
iy! ~ yapanlara soylenir, yen! frrmdan 
c;1krn1~. 5 - B!r ceml edatmm tersi, cana 
yakm. 6 - Hayvan yavrusu, Afrikada b!r 
nehir, nota, 7 - insan der!si, sevgU1. 8 -
imt!han. 9 - Dikenli ot, feci. 10 - Kovuk, 
yeni istiklal!nl kazanan Tiirk yurdu. 11 -
BaZl duvar har~larma kan~tmlan madde, 
bir emir. 

Yukandan a~a~1ya: 
1 - Slcakllgl fazla. (miirekkeb kellme). 

2 - iyt anllyanlara mahsus b!r ~kilde, b!r 
hayvan. 3 - Yum~atlcl b!r madde, b!r 
peygamber. 4 - Ira.d, gev~gin aksi. 5 -
ismin tersl, me~gullyet, bir s1fat edat1. 6 -
Avrupadakl dag sl!silerinden, bir peygam
ber. 7 - B!r mevslm, yalvarma, hem bir 
emir hem bir hayvan. 8 - Okumak. 9 -
Vucuddekl ufunet, yanardagm frrlatt1g1. 
10 - Blr §iir vezni, zamanm taksima.tm -
dan. 11 - Hafl!me~ebce ka.dm. 
Evvelld bulmaeanm ballt!dllmi' !lekli 

2 3 t fl t1 T I! II 10 11 

1 VIAIT A NIIIN I Is IE.t,Y; 
2 A clu ziEI • IAI s lti• IAI 
8 z UF AIFI • I<;l • INI I IKI 
4 IIBIAIR EI. IAIBIAIL 1 
b FIEINI • Isl t IRIAIYIE r 
6 E l• l• lcl l lvi•IDIAI• I• ~ 
, NlAIZiliKIAINIEI• lt T 
sl.l_ siAI• IoiNI• IMIAIL A 
t B UIL • KIOIZ AILIAIK 
oL!. RIIIK AIF lA • IE I v iii: :JlJJ LMJAINI•IMIAiti.~ 

' ist. Borsas1 16/12/937 
P A R A L A R 

Ah!.! Sa~ 
Sterlin 629.- 629.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 100.- 108.-
Belc;ika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
isvic;re Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kron «;ek 78.- 82.-
Silin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- H.-
Dinar 48.- 52.-
Kron tsve~ 30.- 32.-
Altm 1058.- 1060.-
Banknot 269.- 270.-

1

. 

C E K L E R 

Londra 
New-York 
Paris 
MiHlno 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var$ova 
Budape&te 
Biikre$ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

E 

Ac;th!,! Kapan1~ 
625.- 627.-

0.7997 0.7995 
23.5675 23.4925 
15.21 15.1754 
4.7045 4.69 

87.44 87.1610 1 

3.4570 3,4468 I 

64.- 63.7958 
1.4375 1.4344 

22.7488 22.6762 
4.2288 4.2150 

13.76 13.7160 
1.9832 1.9768 
4.2192 4.2057 
4.02 4.0072 

106.72 106.38 
34.52 34.41 
2.7486 2.74 

23.6025 23.6775 
3.1038 3.0938 

S B A M 
Acths Ka'PBDI$ 

Asian dmento 9.60 9.60 I 
tSTtK R AZLAR 

Ac;dt$ Kapantll 
Tiirk B. 

• I Vadeli 14.50 
S1vas - Erzu. J 101.75 

• .. n 95.-
• • lll 95.-

• • IV 95.
TAHViLA T 

Ac;dt$ 
Anad. IVadeli 40.20 

,. ll Vadeli 40.20 

14.475 
101.75 

95.-
95.-
95.-

KapaDJ~ 
40.20 
40.20 I 

'================,J 
Salihli asliye hukuk Mkimliginden: 
Ha§im oglu Mustafa tarafmdan 1z 

mirin Akmesc;id mahallesinde 98 No .. lJ 
hanede kaYJ.dh Orner k.lz1 Fatma ve Is
tanbulda Cihangir mahallesinde ve Ka
merli caddesinde 1 No. h hanede mu -
kayyed Siileyman kiZI Emine Lamia a
leyhlerine ac;1lan bo§amamn tesc;ili vc 
verasetinin siibutu davasmda miiddea· 
aleyhlerin ikametgahlarmda olmad1k -
Ian cihetle namlarma tebligat yaplla • 
mad1gmdan tebligatm ilanen icrasma 
miitedair karar verilmi§ oldugundan 
muhakeme giinii alan 24/12/937 giinii 
saat 10 da Salihli asliye hukuk mahke
mesinde haZlr bulunmalan ilan olunur 

• 

(3010) 

Haleb • Sancak -lskenderunda 
Jan R. Kiirdi 

Cumhuriyet Gazetesinin 
tevzl yerldlr 

KU$TUYU: nden bir yasbk: Daima yum~ak, daima 
makbul bir Y.lba~a hediyesidir. 

Bir liradan ba$lar, Her keaeye uygun '<e~itleri vardtr, 
Yorgan, ,nte, ~ocuk yataklari wesalre ••• 

Fabrika ve deposu : lstanbulda c;akmak,.Jlar SandalyacJlar aokag, 
Omer Bali og u Tel. 230l7 Sab~ yerleri : Beyoglunda ve 

Ankarada Yerli Malla1' Paza1'landn. 

istanbul Defterdarltg1ndan: 
Acb !~i Mahallesi 

Nesim <;iprut 

Artin Topuk-

Kosele deri Yenicami 
deposu 

Vergisi 
Lira K. 

87 71 
Senesi 

936 
Cild Varak 

17 31 
Tarh1 

15941 

Sobac1 
yan 
Mehmed Suavi Tavukqu 
Celal Kahveci 
Biinyamin ve Eldiven imali 
Niko 

~ , » » 

ismail Hakk1 Kundurac1 
Ernest Girma-
nin 
Ali 
Suphi 
Yervant Mu
ratyan 

Havik Sedef-
Giyan 
Kemal 
Celal 
Mirza Ali 
Bekir 
E~ref 
Ohannes 
Halil oglu 
Abdullah 

TavukGU 
Terzi 
Komisyoncu 

Kundurac1 

Mahallebici 
Kahveci 
Kahveci 
Muakktb 
Kahveci 
Ah~1 
Tavukc;u 

Onnik Sotalyan Bakkal 
Ahmed Ali ve Kahveci 
Dervi~ 
Ber~e KiiGiik- Tamircl 
yan oglu. 

» 
» 
» 

,. 

» 

38 29 

15 98 
6 22 

177 60 

66 63 
8 05 

60 30 

52 48 
9 26 

126 00 

20 90 

300 70 
4 60 

20 51 
51 64 
44 82 
22 50 
5 96 

14 80 
79 51 

7 24 

935 

935 
935 
934 

935 
935 
935 

934 
934 
936 

934 

934 
934 
935 
935 
93~ 
934 
934 

934 
935 

936 

19 40 

25 3 
15 35 
25 16 

25 39 
23 78 
17 75 

21 
26 
17 

20 

20 
26 
19 
25 
20 
26 
21 

20 
19 

18 

65 
62 
27 

38 

39 
49 
48 
45 
19 
45 
66 

30 
10 

34 

17631 

573 
11811 
14831 

1883 
1395 

251 

BALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM BALSAJUlN 
nev'i vard1r. 

Biit~n cihanda elli senedir daima) 
iistiin ve essiz kalm~hr. l 

KREM BALSAMi N ~ 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tec
riibe mahsulii olarak viicude ge
tirilmi~ ye~ane s1hhi kremlerdir. 

K REM BALSAMlN 

$ohretini soz ve ~arlatanhkla 
degil, stbhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Giizellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikafatm1 · 
kazannus olmakla isbat etmi$tic. 

Giinc!.iiz t~in yagsiZ, gece !~in ya~h VJe 

halis ac1badem kremleri olarak dort 

KREM 8A LSAM1N Otedenberi tanmm1~ husus! vamla-
rmda sahld1g1 gi.bi son defa suretl 

mahsusada lmal ettirdigimiz ~ayet ~1k ve beraber ta~unaga elveri~li 
husust tiipler deruniinde dahi sahlmaktadrr. FiatGa daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~h ve zarif olan 

KREM 8A.LSAM1N tiipleri biitiin nevilerile tanmmt~, ecza 
ttriyat ve tuhafiye ma~azalarmda 

bulunur. 
tNGILiz KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU- ISTANBUL Galata ~ubesi miikelleflerinden olup yukanda isim ve adresi ve vergi
si senelerile vergi miktarlan yaz1h e~hasm gosterd.ikleri adreslerde buluna
mamalan hasebile namlarma tarholunan kazanG vergisine aid ihbarname
lerin tebligine imkan goriilemmi~ oldugunden ~ukuk usulii muhak""lleleri 
kanununa tevfikan teblig makamma kaim olmak iizere ilan olunur. 

(8406) c =----------1 Kadtkov Vak1flar Direktorliisro ilanlan 

PROF1LAKSiN 
Belsoguklugu ve frengiden korur. 

Muhammen B. Muvp.kkat teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 
5266 35 395 00 

651 78 49 00 

Kacl.tkoyijnde Rasimpa~a mahallesinde 
Diiz sokak 14, 14/1, 16 ve 1 say1h altmda 
diikkam buluna11 iki kargir ev ile arsamn 
tam ami. 
Kad1koy Osmanaga BekGi sokak 17 say1h 

,ah~ab evin tamamt. 
Yukanda yaz1h vakil yerler satllmak iizere a~1k arttlrmwa 1;1kanlm1~· 

hr. 1haleleri 3/1/938 pazartesi giinii saat 15 tedir. !steklilerin Kad1koy Va
kl.flar Miidiirliigiine miiracaatleri. (8403) 

Miitercim • Muhabere memuru aran1yor 
Tiirk~e ve franstzcayi ve kabilse almancay1 bilen Ti.irk tebeasmdan 

bir miitercim - muhabere memuru aramyor. Kendilerini kabiliyetli gor
miyenlerin miiracaat etmemeleri rica olunur. 

Taliblerin (Miitercim) riimuzile istanbul 176 posta kutusuna yazmalan. 

Preventorium Sanatorium Direktorliigiinden: 
5 ikincikanun 1938 tarihine miisadif Gar~amba giinii saat 15 te Yiiksek 

Mektebler muhasebesindeki Eksiltme Komisyonu odasmda 950 lira bede
li ke§fi bulunan J.Iaycl.arpa~a Valdebagmda Prevantorium ve Sanato ium 
Miidiriyet binasmqa yap1lacak tamirat ve tadilat a~1k eksiltmeye konul
mu§tur. Mukavele, eksiltme ve baymdrrhk i~leri gene! ve hususi ve fenni 
~artnameleri proje ve ke$if hiilasasile buna miiteferri evrak Baymd1rhk 
Direktorliigunde goriilecektir. 

Muvakkat teminat 72 lirad1r. 1steklilerin en az sekiz yiiz lirabk bu i$e 
benzer i~ yaptlgma dair gosterecegi vesika iizerine Baymd1rhk Direktor
liigiinden almHJ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri 
ilan olunur. (8404) ,. 

Deniz levaz1m Satmalma 
Komisyonu ilanlan II 

1 - Tahmin edilen bedeli (125) lira 
olan bir aded romorkor teknesi, 21 bi
rincikanun 1937 tarihine rashyan sah 
giinii saat 11 de pazarhkla sahlacakhr. 

2 - Bu romorkor, Kas1mpa§ada De -
niz yollama memurlu~nda her giin go
riile bilir. 

3 - 1steklilerin %7,5 hesabile (938) 
kuru§ tutan pey akc;elerini istanbul Def
terdarhgr muhasebe miidiirliigiine ya -
tlrarak mukabilinde alacaklan makbuz 
veya banka mektubu ile ve belli giin ve 
saatte Kas1mpa§ada bulunan komisyo -
na miiracaatleri. (8400) 

Zay·i - 1937 senesine aid s1hhi mua
yene ciizdammi ve 937 senesine aid 
1862 numarah otonun muayene ciizda
mm zayi ettim. Yenisini alacag1mdan 

hiikmii yoktur. 
4528 sicil numarah §Ofor Rahmi 

Motor 
Generator 
Transformator 

Galata TUnel sokak Zlnc:lrll 
Han•n albnda 58 No. 

30 ton Aleminyom / 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

I 

Fabrikalar ihtiyaci f~in yukar1da miktar ve cinsf yaz1h malzeme 10 
ikincikanun 938 pazartesi giinii saat 14 te satm almacakhr. 

lsteklilerin ayni giin ve saatte yiizde on be§ teminatlarile beraber gel
meleri. 

~artnameyi gormek istiyenler: Ankarada Ticaret kalemlnden, istanbul
cia Fmd1khda Yollama Miidiirliigiinde hergiin saat 13,5 tan 15,5 a kadar 
~orebilirler. c449h (8291) 

Devlet Demiryollan i$1elme Umam Miidiirliigiinden 

Muhammen bedeli 5780 lira alan 800 aded mu~amba pardOsu, 700 a d 
mu~amba ceket, 200 aded mu~a.mba pa:;l~, .~Q aded .muiamha §apka. , 
20/12/1937 pazartesi giinii saat 15"" fe HayCiarpa~act'a gar binas1 iqindeki Ko
misyon tarafmdan kapah zarf usulile satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin etti~ vesaik ve resmt gaze
tenin 7/5/1936 tarih ve 3297 veya 1/7/1937 T. 3645 numarah niishasmda inti
~ar eden talimatname dairesinde almm1~ ehliyet vesikas1 ve 433 lira 50 ku
ru~luk muvakkat teminatlanm muhtevi teklif zarflarm1 eksiltme giinii sa
at 14 on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri Joaz1md.lr. 

Bu i~e aid ~artnameler Haydarpa~ada gar binas1 ic;!ndeki Satmalma 
Komisyonu tarafmdan paraslZ olarak dag1blmaktad1r. (8158) 

~ 

Muhammen bedeli 11000 lira alan iki kalem ye~il ve k1rm1Z1 renkli do
§emelik keGi derisi 28/12/937 sah giinu saat 16 da kapah zarf usulile An
karada idare binasmda satm almacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 825 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettigi vesikalar1 ve Naf1a miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni 
giin saat 15 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iaz1md1r. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme cl.airesinden, Haydar-
pa§ada Teselliim ve Sevk $efliginden dagihlmaktadir. (8315) 

~ 

Muhammen bed.eli (13,600) lira alan kilometre 27 de vagon iistiinde tes
limi ~artile (8000) metro mikab1 balast 1/1/1938 cumartesi giinii saat 10.00 
da pazarhk usulile Sirkecide 9 uncu i§Ietme Mubayaa Komisyonunda sa
tm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin Naf1a ve diger vesikalarile beraber ve (1020) 
lirahk muvakkat teminatla Komisyona mi.itacaatleri. 

$artnameler paras1z olarak Komisyondan ve Ankarada Malzeme Dai-
resinden verilmektedir. (8392) 

fnhisarlar Umum Miidiirliifiiinden: 

-----~~· 1 - $artname ve niimunesi mucibince 20 X 25 eb'admda 10,000,000 
mantar pazarhkla satm ahnacaktrr. 

II - Pazarhk 24/1/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla -
cakhr. 

III - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii geGen ~ubeden almabilir. 
IV - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin mantar niimunelerini mii

nakasa giiniinden 5 giin evveline kacl.ar lnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat $u
besi Mi.idiirliigiine vermeleri laz1md1r. 

V - 1steklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte yijzde yedi bu
cruk giivenme paralarile yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (8171) 

Kad1nl1k 81eminde 
ikinci ink1lap 

Hi~ f?Uphesiz ki (FEMiL) dir. FEMiL'in icadmdan evvel c;ektigi~iz 
iiziintii ve i~ren~. b1ktmc1 halleri ve ~imdiki F EMfL sayesinde 
kavu§tugum,uz rahat, kolayhk ve saadeti dii~iiniiyorum d.a FEMiL 

mucidine nas1l candan te§ekkiir edecegjmi bilmiyorum , 

FE MiL 
ve BAG I 

Evde, vazifede, seyahatte, yazhkta, ki$hkta, baloda ve mektebde 
seve seve kullamlan ve Beynelmilel Kadmlar Cemiyetinin takdi
rini kazanan ufak, s1cak, yumu~ak, kam c;ekici ve muhafaza edici 
hususi bir pamuktan yap1lm1~ ayba§l bezlerini her eczanedcn, par
fi.imori ve tuhafiye magazasmdan, kadm berberlerinden isteyiniz. 
Piyasaya 6 hk, 8 lik ve 12 lik ambalajlan c;1kmt~hr. Umumi depo
su: ismet eczane ve l'aboratuan, istanbul • Galata. Telefon: 49247. 

------=-) 
Or. HafJz CeJ11tl 

Lokmaft H ekim 
Dahiliye miJtehassast oP1i 

Pazardan ba~ka ~nJerde ~~ 
!.onra sa at (21,2 tan 6 va) kads! IJ!1l'rJ 
bulda Oivanvolunda (104} ll 11tJ~ 
husust kabinesinde hP~talartlll kll 8, 11 
der. Sail. cumartesi ~nleri rt~Y, 
c9 1,2 • 12• saatler! hakikf fikara\f~efO~ 
sustur. Muayenehane ve ev te 
22398, 38 - 48 • 
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~7 BirlndkAnun 1937 

Ziraat Bankas1ndan: 
~a}.M:b i.inhal bir silo §efligi i<;in 1stanbulda miisabaka imtiham a~tlacaktlr. 

1 lerin a~ag1daki ~eraiti haiz bulunmalan laZimd.Jr. 
l - TUrk olmak. 
2 - Hi<;bir ve<;hile mahktlmiyeti bulunmamak. 

oj ... 3 - En a§ag1 lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden mezun 
'"alt. 

4 - 30 ya:1mdan a~ag1 ve 50 den yukan olmamak. 
~lOtS - Vazifesini muntazaman ifaya m§.ni olabilecek bedent 0.nza. ve has

lar]a malUl olmamak. 
6 - Buhar ve elektrik makinelerincle ihtlsas1 olmak. 

li~ 'lukandaki maddelerde yazth ~artlan haiz olup ayni zamanda silo fab
~i~aa 'Je degirmen l!ibi miiesseselerin fennt ktsmtnt idare etmi~ olanlar ve 
q~ at rniihendisi diplomasm1 haiz olup da makinecilikte ihtisast olanlar ter-

edilir. 
~~~ ~azanana rneslekt bilgisine ve imtihand.a gostereceiti muvaffakiyet de

estne gore 150 - 175 lira iicret verilecektir. 
~at~aliblerin bu aym 28 inci sah giinune kadar !stanbul §Ubemize miira

{' evrak ve vesaiki tevdi etrneleri ~arthr. 
'4ll llltihan buhar, elektrik, de~irmen makineleri nazariyat ve ameliyatm

:i'amiacaktir. 
lllltihan 30/12/937 per~embe gfrnii Istanbul S.ubemizde lcra edilecektir. 

(8361) 

~---------------------------~ CAFER M- SHiL $ekeri 
l'esiri kat't, i~imi kolay 

en iyi miishil 'ekeridir. 
~m eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 __ .. 

~\izik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

~~l ;:- Muzik ogretmen okulu ve Konservatuar okullanna elb!se yapb-
a.,.hr 

\>~ ~ - .Niimunesine gore bir takrm erkek elbisesinln kuma~ile malzemesi 
~ ltrne iicreti rnuhammen bedeli 2350 kuru~ ve k1zlar i'<in kuma§ile mal'"le \>! 

3 e dikme iicreti muharnmen bedeli 2200 lru~. t'- Erkekler i'<in 80 • 90, ktzlar !~in 55 - 70 asgari 135, azami 160 
~~Ir. Terninat1 274 lira 12 kuru~tur. 

lllflta Urnune ve ~artnamesini gormek istiyenler Okul Muhasebesine hergiin 
~aat edebilirler. 

ll!~h-ale a'<tk eksiltme suretile 28/12/937 salt giinii saat 15 te Okullar sayt§· 
't':n.da yapllacaktir. . 

0l~~a ..... rntnat saat 14 e kadar Okullar Sa~manlt~ veznesine yattnlmt§ 
"nr. (8271) 

BAHc;E MERAKLILARI 
Ia~ ~e~ ara&gmm kaplar ic:,;inde bulursunuz. Enva1 ~amlar, rnuhtelif sa
tellltlie§1.~likleri, enva1 gi.iller, yapra~ doken ve dokmiyen siis fidanlan, 
llaiYaJ sus fidanlart, top akasyalar, lorrniZI akasyalar, yemi§ aga!;lan, ma

ar, a~ag1ya sarkan aga'<lar, hurmalar vesaire ... 

Ortakoy ANKARA BAH<;ESiNDE VASiL-----·· 
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CUMHURIYET 

Zayi - 6811 numarada kaytdh Liman 
ciizdantml kaybettim. Yenisini ~lkara
ca~mdan hi.ikmi.i yoktur. 

Tahir oglu Mevlid 

T.C. 

ZIRAAT BAN~ASI 
PAQAU OLANIN 

'IOZO GOlER 

\ 

Birinkikanundan 18 Birincikanuna kadar 

Haftas d1r Ulusal Tasarruf 
Bu hafta i<;inde Kumbaras1 olm1yan her Tiirk bir Ku,mbara alarak para 

biriktirmege ba~larnah, Kumbaras1 olanlar da rni.imkiin oldugu kadar para 
yahrarak ulusal tasarrufu arttlrrnaga ~ah~mahdular. 

Bu hafta ic:,;inde Bankam1zd.aki tasarruf hesablarma en a~ag1 c10• on 
lira yahranlarla •10• on liraltk yeniden bir tasarruf hesab1 a<;hranlar ara
smda 2 mart 1938 de kur'a '<ekilerek kazananlardan yiiz ki~iye muhtelif 
nisbetlerde cl.OOO• bin lira ikramiye dagtblacakhr. 

Yalmz, bu kur'aya i~tirak edebilmek ic;in yatmlan paradan ~ubat 1938 
nihayetine kadar en a~a~ c10• on lirahk bir bakiye btt.aktlmast icab eder. 

11 

Emniyet Sand1g1 ilanlar• 

T aksitli Emlak Sat••• 
Semti 

Biiyiikadada eski Bah~1vanoglu 
yeni Alpaslan sokagmda eski 59 
miikerrer yeni 42, 44, 46, 48 
numarah. 

Kmahadada Sahilhaneler soka
gmda yeni 4 nurnarah. 

Kad1koviinde Ziihtiipa:1a mahal
lesinde Bagdad caddesinde es
ki 18 yeni 128 numarah. 

Bebekte Bebek caddesinde eski 
124 yeni 198 nurnarah. 

Ye~ilkoyde ttmraniye mahalle
sinde Cekmece sokagmd.a eski 
ve yenj 53 numarah. 

Ye~ilkoyde Koyi'<i mahallesin
de eski Rumkilisesi yeni Miras
yedi sokagmda eski ve yeni 66 
numarah. 

Bakirkoyiinde Zeytinlik rnahal
lesinde Baruthane caddesinde 
Tiirkcii ve ikinci sokakta eski ve 
yeni 27, 27/1, 29 numarah. 
Galatada Bereketzade rnahalle
sinde Hezeran sokag1 ve Ban
kalar caddesinde eski 16, 18, 2, 
4, 6 yeni 2, 4, 6, 8 numarah. 

Cinsi 

Muhammen 
kiymeti 

Lira 
5250 iki buc:,;uk katta sekiz odah 

elektrik tesisatm1 havi sarm~h 
ve bah<;eli ah~ab bir ko§kiin ta
mamt. (Aynca iki kat iizerinde 
ii<; oda bir rnutfakla bir kat iize
rind.e ah1r ve arabahgt vard1r.) 
iki katta dokuz odah elektrik 
tesisabm havi sarm'<h yarrm 
kargir bir evin tamam1. 
0~ bu<;uk katta yirmi dart oda
h elektrik ve Terkos tesisatm1 
havi kargir zemin ·i.izerinde i.i~ 
biili.iklii bah~eli ah~ab bir ko~
kiin tamarn1. (Aynca i.istii odah 
ahtr ve arabahgt vardu.) 

0<; katta sekiz odah Terkos, e· 
lektrik, havagazi, banyo tesisa
tmi havi ah~a b bir evin tamamt. 

iki katta se~z odah maabajt 
ah~ab bir k6!ikiin tamamL 

2900 

20000 

7100 

1000 

0<; katta dokuz odah bah~eli 800 
yarrm kargir bir evin t_amam1. 

Birisi bir katta iki odah, di~eri 14!50 
iki katta altl odah iki kargir e• 
vin tamam1. 

Be~ katta otuz alt1 odah ve al- 1200!) 
tmda dart rnagazast olan kargir 
Adalet hanmm iic:,;te bir hissesi. 

1 - Arthrma 6/1/938 tarihine dii§en per§embe giinii saat 15 te yapt• 
lacak ve gayrimenkuller en c:,;ok bedel verenlerin i.izerlerinde kalacakhr. 

2 - Arttumtya girmek i'<in muhamrne~ klymetin yiizde onu nisbetin• 
de pey akc;esi yabrmak laztmdu. 

3 - Arttuma bedelinin dortte biri pel)in ve geri kalam sekiz senede 
sekiz miisavi taksitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir .. 

4 - Taksitler od.eninciye kadar gayrimenkul Sand1jta blrinci derece<!e 
ipotekli kalrr. 8410) 

diye Bay an ] ale itiraf etti 

BiR HAFT A ZARFINDA 
hakikaten GENCLESTiM. 

Bayan JALE'nin bir 
baftahk giizellik te -
davisini tatbik etmez• 
den evvelki hakiki 

fotograh 
Bayan Jale yaz1yor: 

cBenim i'<in bu, bir ha -
rikadu• bir hafta zar -
fmda bu derece cazib 
bir ~ekil alacagmu hi~ 
timid etmiyordum. Ax • 
kada~lartm, daha gene 

Tamamen deiittigi i~in 
daha cazib goriiniiyordu. 
Arkada~lar1, §ay~i hay• 

~t tenine g~pta edi· 
yorlard1. 

ve daha sehhar goriin • 
diigumii soyliiyorlar. 
Cidden ~ayani hayret 
alan boyle bir teni te

Bayan JALE'nin bir hafta sonrakl 
retu~ gormem~ hakiki fotograh 

rnine muvaffak oldugumu gtpta 
nazarlarile siiziiyorlar. 

Evvela, her ak~arn yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanm1z. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Oniversitesi 
profesorii Doktor Stejskal tara
fmdan ke~fed.ilen ve •Biocel• 
tablr edilen ~enclik cehveri 
mevcuddur. Siz uyurken, cildi
nizi besler ve gencle~tirir ve yi.iz
deki ~izgi ve buru:?Ukluklan 

izale eder. Sabahleyin kalk ' 
hg1mzda daha gene goriiniir· 
siinuz. 

Giindiiz !~in beyaz renginde
ki (yagstz) Tokalon kremini 
kullanmtz. En sert ve esmer bir 
cildi yumu~atJp beyazlatir. Si· 
yah benleri eritir ve a<;Ik me· 
sameleri kapahr. Yalruz To. 
kalon kreminin temin ettigi bu 
cazib, sehhar ve giizel tene ma
lik olunur. 

H ALiL SE ZER 
Karyola ve Madeni E~ya Fabrikast 

Karyola ve Celik MOble 
ME 1?HERi 

Son sistem karyolalar, muhtelif cioate ~elik somye:er ve ~elik madeni mob 
t>l~rimiz tethir edilmi~tir. Tasarrut haftai1 dolay1•ile fabrikadaki mallarda 

- yiizde on tenzilit. Salk1mso~i1d, Demirkap1 caddesi 7, Tel, 21632 
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Hastallk, HIUm ve pislik getiren fareleri 

FARE:ZEHiRI 

ile Oldiiriiniiz 
:Macun ve bugday ,eklinde olup biiyiik ve kii

~iik her nevi fareleri, Sl~anlart derhal oldiiriir. T e

siri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlari 

yagb bir ekmege ve herhangi bir gtdaya siirerek 

farelerin bulundugu yerlere koymabdtr. Kutusu 

25, ikisi bir arada 30 kuru,tur. 

Uskiidar Bolge Tahsil Miidiirliigiinden: 
Kad1koy Maliye $ubesine ge~mi§ seneler kazan~ vergisinden (1046,82) 

lira borclu sinemac1 Kamilin i~bu borcundan dolay1 mutasarnf1 bulundugu 
Hasanpa~a mahallesinin Flstikh sokagmda kain 59 say1h ah~ab evi satth
ga c;Ikar:ilmi~tlr. ihalei evveliyesi 7/1/1938 tarihine musadif cuma giinii sa· 
at 14 te Kad1koy kazas1 kaymakamhgmda icra kilmacagmdan yevmi ihalede 
talib olanlarm % 7,5 pey ak~;elerile birlikte Kad1koy kazas1 idare heyetine 
miiracaatleri. (8395) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEV!?EKLiGiNE KAR~I 

HORMOBiN 
Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

Nafta Vekaletinden: 
1937 takvim senesi i~in muteber olmak iizere vesika alanlar nihayet 

kAnunuevvelin 20 inci giiniine kadar ellerindeki vesikalarmm mezkur vesi
kalan ald1ktan sonra yapbklan 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) 

MEYVA 

EN HOS VE TAZE MEYV ALARIN USARELERiNDEN ISTfHSAL 
EDiLMtS TABit BiR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edilebilmesl miim· 
kiin degilcllr. Hqztms1zhg1, mide vanmalannl, ek$iliklerini ve muannid 
ink1bazlan giderir. Agu kokusunu izale eder. Umumi hayatm intizamsiz· 
hklanru en emin surette 1slah ve insana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGtLtZ KANZUK ECZANESt 
BEYOCLU- tSTANBUL 

SAF ISVE~ ~ELiGINDEN 

VE YALNIZ 
TUrkiye ve TUrk mllletl 

ic;in yapbnlan 

BOZKURT 
Tiirk piyasas1nda 
ecnebi markab ve ya
banct sahibli biitiin 

btc;aklardan iistiindiir 

Her yerde 10 tanesi 
35 kuru§. 

Nuseybin asliye hukuk hAkimligin -
den: 

Nuseybin fnhisarlar dairesine izafe -
ten memur Kemal tarafmdan eski me
mur Ahmed As1mm zimmetine ge~irdi
gi (616) (67) kuru§un tahsiline dair n
c;Ilan alacak davasmm yaptlan muha -
kemesinde: 

Miiddeaaleyhin ikametgaht m~hul 
kaldtgmdan hakk1nda ilanen tebligat 
ifasma ve muhakemesinin 24 kanun.u • 
evvel 937 cuma giinii saat 9 a talikma 
karar verilmi§ oldugundan miiddeaaley
hin mezkur giinde mahkemeye gelmesi, 
aksi takdirde g~yab karart verilecegi 
teblig makamma kaim olmak iizere ilan 
olunur. (2984) 

Dr.· Suphi 'enses 
idraryollart hastallklan mutehaSSISI 

BevoQ-lu Y1ldJZ sinemas1 kar~lBI 
leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

cumartesl faklrlere paras•z .. __________ .... llliiiiiiiiiiiii Tel, 43924 

Kad1koy sulh mahkemesi ba§katibli -
g·inden: 

Miiddel Aznif Papazyanm m!iddea -
aleyhler avukat Asadur Semerciba§Iyan 
ve firari Artinden metruken bazine He 
§ayian ve mii§tereken mutasarnf ol -
duklan Kad1koy Cafera~a mahallesinde 
Bademalh soka~nda eski 23 mlikerrer 
ve yeni 37 No. h ve tasarruf kanununun 
ne§rinden evvel miihtes ve mesahai sat
hiyesi 141 metro ve 3000 lira ktymeti 
muhammeneli ve dort kattan ibaret ha
ricen kargir ve dahilen ah§ab hanenin 
sokak kaplSlndan girildikte zemini c;ini 
dl:i§eli ufak bir antre ve sokak kap1s1 • 
mn sol tarafmda ve sokaga nazu bir o
da ve bir sofa ve bir odunluk ve zemini 
c;ini do~eli ve derununda c;ama§Irhk ve 
yerli frenk ocag1 ve bir hala ve mutfak
tan bir kap1 ile «;Ikildikta hanenin arka 
cihetinde olbabdaki haritasmda yazili 
miktarda ve bir taraf1 diger hane ve 
bahc;elerile mahdud bahc;e ve ikinci kat
ta biri sokak digeri bahc;e cihetinde iki 
oda ve bir sofa ve iic;iincii katta bir sofa 
iizerinde sokak ve bahc;e cihetinde iki 
oda ve dordiincii katta bir tavan ara.st 
ve bir kiSlm camekanla boliinmii§ ze -
mini c;ini do~eli ve ic;erisinde c;ini ta~ile 
yap1lmi~ bir frenk ocagmt muhtevi bir 
mutfak mahalli ve bir hala ve bir tara
c;a ve bane derununda elektrik ve ter -
kos suyu tesisati mevcud oldugu ve ii
ciincii ·katta «;Ik1lacak merdiven ba~m
da bulunan camekanm hissedar Asa -
dur tarafmdan yap1lmi~ ve sat1~tan son
ra kald1rtlmak lizere muvakkaten mev
cud bulunan mezklir gayrimenkullin 
izalei $liyuu suretile satllmast hakkm -
da Kad1koy birinci 9Ulh hukuk mah -
kemesi ilamma musteniden ve tarihi 
ilandan itibaren 20 giin mliddetle ac;1k 
bulundurulan sati§i sartnamesinde mu
harrer serf!it dairesinde ve pesin para 
ile 19/1/938 tarihine tesadlif eden c;ar
!?amba gunu saat 10 dan 12 ye kadar 
Kad1koy sulh mahkemesi baskatibligin
de sahlacakhr. Yevmi mezkurda sah~ 
bedelj kiymeti muhammenenin ylizde 
75 ·ini buldugu takdirde ihale olunur . 
Bulmadigi takdirde en son arthramn 
taahhlidii baki kalmak iizere miizavedt>
nin 15 gun daha temdidile 3/2/938 tari
hine tesadiif eden per§embe giinii saat 
10 dan 12 ye kadar en ~ok arttlrana 1ha
lei kat'iyesi icra kthnacakbr. Taliblerin 
yiizde 7 bu!;uk pey akc;esi vermeleri ve 
yahut bir bankanm teminat mektubu 
ibraz etmeleri laztmdir. Sabs tarihine 
kadar bin a, evkaf ve 20 senelik · evkaf 
taviz ve belediye miiterakim vergi borc
larile satl§i harct ve riisumu tellaliyesi 
hissedarlarma ve ihale pulu mli§terisi· 
ne aid olmak iizere sabhktlr. tcra ve if· 
las kanununun 126 nc1 maddesi muci -
bince ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm, hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarmt 20 gun zarfmda ev
rakl miisbitelerile memuriyetimize bil· 
dirmeleri ve aksi halde haklan tapu si
cillerile sa bit olmad1k<;a sab§ bedelin in 
payla§masmdan haric kalacaklan ve 
fazla miilUmat almak istiyenlerin mu -
hakemenin 937/1167 No. h dosyasma 
miiracaat eylemeleri liizumu ilan olu -
nur. 

Tabii giizellik 
ve 

Goz boyaytcr reklamlar 

Tabu giizel gorlinmege muvaf
fak olmak igin diinyamn en bliyiik 
cild giizelle§tirme alimi olan P. 
Dr. E. WINTER'in formiilii muci· 
bince haz1rlanan yagh, yags1z ve 
ac1badem VENUS kremlerini kul
Iananlar omlirlerinin sonuna ka
dar VENV'S gibi giizel ve cazibeli 
kahrlar. Masa ba§Inda uydurma 
ve halktmtzl aldatan goz boyaYICl 
reklamlara inanmaym1z. Terkib, 
tesir ve k1ymet itibaril.e dunya yii
Z'iinde KREM VENUS'ten daha 
iistiin bir KREM mevcud olmadi
gmt saym halklmtza kat'iyetle ar
zederiz. 

Nureddin Evliyazade 
Miiessesesi, istanbul. 

sa~&tb 11e BGfmur.arnn: Yanaa Nadi 
umumt nerrftlat1 fdtzre elfma J'aat l11ert 

Mfldilrll: Hikmet Miinil 

GRiP, BA!J ve Di$ AGRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

Posta T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: rf 
1 - fdare ihtiyac1 ic;in iki kilo tartt s1asmda 450 tane terazi kapalt tB 

usulile satm almacakhr. ~ , 
2 - Muhammen bedeli 5962.50, muvakkat teminat 447.19 lira olup eii • 

siltmesi 30/12/937 per$embe giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. UmuJill r.1 
diirliigii Satmalma Komisyonunda yaptlacakhr. jcS' 

3 - tstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu 'l'uP~ 
ret Odas1 vesikasmdan ba$ka miiteahhidlik vesikasm1 ve teklif mektU~ vdi 
muhtevi kapall zar:flarm1 o giin saat 14 e kadar mezkil.r Komisyona e 
edeceklerdir. 1· 

4 - $artname, Ankara P. T. T. Le-vazun ve Istanbul Beyoglu P. '1'6841 
blnastndaki Ayniyat $ube Miidiirliiklerinden parastz verilir. C7 

p A T I 
I~ ve c!.l§ basur memelerinde, basur memelerinin her tlirHi iltihabla71~d;~ 
cerahatlenmi§ fistiillerde, kanayan basur roemelerinin tedaVIS1Il 
daima muvaffakiyetle ~ifayi temin eder. ~ 

J
~ 

istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

----------------------------Cinsi 

Alh kalem 
bez 

Miktan 
Metro 

9450 

Muhammen 
be deli 

Lira Kr. 
2906 25 

ilk 
teminat 

Lira Kr. 
217 97 

1hale gi.inii 8sl 
24/12/937 cuma ~ 

15 te. 
~ J 

Kriple maden 100 1650 00 123 75 27/12/937 pazartesl s 
komiirii . 15 te. . te~ti 

Gureba hastanesine liizumu olan yukanda yaz1h 6 kalem beze ~s !I~ 
c;;Ikmadigmdan ve kriple komiiriine de teklif edilen bedel haddi laY1k~jtS' 
goriilmediginden eksiltmeleri on giin uzahlmi$hr. !haleleri yukanda c9~· 
larmda yazth glinlerde Vakiflar Ba~miidiirliigli Komisyonunda yapll~4o~l 
trr. ~artnameleri hergiin Levaz1m Kaleminde goriilebilir. ( 

LUMBAGO 

SIYATil< . 
A~RILRRI 
TESKi n EDEll 


